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 مترجم مقدمه
هللا رب العالـمني قيوم السموات واألرضني، مدبر اخلالئق أمجعني احلمد

عىل نبينا حممد وسائر األنبياء والـمرسلني وآل كل وسائر  وصلوات اهللا وسالمه

 بعد: الصحابة أمجعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين أما

ث، ین احادیاز ا یثیحد ھر .باشد می ثیتاب حاضر شامل چھل و دو حدک
 یلکه مدار ک اند رود و علما گفته می از قواعد اسالم به شمار یقاعده بزرگ

ث استوار است، ناگفته نماند ین احادیسوم اسالم بر ا یکا یا نصف، یاسالم، 
تاب را از کن یث ایشتر احادیه بکبر خود الزم دانست  /ه امام نوویک

ه اسناد کم یادآور شوین یھمچن .ندیگزبر ھان آنیتر حین و صحیمعتبرتر
ده آن به ھمگان یان شود و فاآس ھاردِن آنکث، حذف شده تا حفظ یاحاد

ستی یخواھد با می ابی آخرت رایامک روزی ویس پکن ھریابنابر .برسد
ن و طاعات است را بداند و به آن عمل یمھم د رنده اموریه در برگک یثیاحاد

خشنودی خود  تاب را فقط برای رضا وکن ید است خداوند ترجمه ایند. امک
ر یاقع شود تا ما را از دعای خز پسند خاطر خوانندگان محترم ویبداند و ن

 بھره نسازند. بی

 حممد وآله وصحبه. اهللا عىل وصىل
 رییاسحاق بن عبدالله دب

  





 

 

  

 ۱حدیث 
ه گفت: کت است یروا سحفص عمر بن خطاب ن ابییرالمؤمنیاز ام

ِت وَ « فرمود: می ج امبر خدایه پکدم یشن
َّ
ْ�َماُل بِانلِّيا

َ
اَ إ�ََّما األ ِللُكِّ اْمِرٍئ �نمَّ

، َوَمْن   اِهللا َورَُسوهِلِ
َ

 اِهللا َورَُسوهِلِ فَِهْجَرتُُه إِىل
َ

َما نََوى، َ�َمْن اَكنَْت ِهْجَرتُُه إِىل
 َما َهاَجَر إيَِلْه

َ
ةٍ َ�نِْكُحَها فَِهْجَرتُُه إِىل

َ
ِو اْمَرأ

َ
نْياَ يُِصيْبَُها أ  .)١(»اَكنَْت ِهْجَرتُُه دِلُ

از تش یبه اندازه ن یسکت بستگی دارد، و ھریبه نردار کھمانا اعمال و «
سوی   نه بهیه ھجرت و انتقال او به مدکسی کپس  .برد می اجر و ثوابردارش ک

س ھجرتش کامبر اوست، و ھریسوی خدا و پ ن ھجرت بهید، اامبر بوده باشیخدا و پ
ت یمند، اھکه بخواھد با او ازدواج کباشد ا به خاطر زنی یا و یبه خاطر مال دن

 .»ن قصد و ھمت اوستیھجرت او برابر با ھم

 ۲حدیث 
ُْن ُجلُوٌس « ه گفت:کت است یروا سن از عمر بن خطابیھمچن

َ
بَيْنََما �

َذاَت يَْوٍم، إذْ َطلََع َعلَيْنَا رَُجٌل َشِديُد َ�يَاِض اثلِّيَاِب، َشِديُد  ج ِعنَْد رَُسوِل اهللا
 

َ
َفِر، َوال َ�ْعِرفُُه ِمنَّا أَحٌد، َحىتَّ َجلََس إىل ثَُر السَّ

َ
ْعِر، ال يَُرى َعلَيِْه أ َسَواِد الشَّ

ا الْ  -١ امَ اهُ إمَ وَ يْلَ ـرَ عِ امَ دُ بْنُ إِسْ َمَّ بْدِ اهللاِ حمُ ثِنيَ أَبو عَ دِّ حَ يمَ بْنِ الْ مُ اهِ رَ بَهْ ـبْنِ إبْ دِزْ ةِ بْنِ بَرْ ريَ
غِ مُ

امَ  يْهِ يْحَ حِ يُّ يفِ صَ ابُورِ يُّ النَّيْسِ ِ ريْ شَ قُ لِمٍ الْ سْ اجِ بْنِ مُ َجَّ لِمُ بْنُ احلْ سْ ِ مُ نيْ ُسَ أَبُو احلْ يُّ وَ ارِ  البُخَ

تُبِ الْ  حُّ الْكُ ا أَصَ َ نِ مهُ يْ ةِ ـاللَّذَ نَّفَ صَ  .مُ

                                         



 اربعین َنَووی (چهل حدیث)   ٤

يْهِ ج انلَّيِبِّ  بَتَيِْه، َووََضَع َكفَّ
ْ
 ُرك

َ
بَتَيِْه إىل

ْ
ْسنََد ُرك

َ
ُد،  ، فَأ ىلَعَ فَِخَذيِْه، َوقَاَل: يَا ُ�َمَّ

ْن َال إهِلَ إَِال اُهللا ج ْسَالِم. َ�َقاَل رَُسوُل اهللاِ أْخرِبِْ� َ�ْن اإل
َ
ْن �َْشَهَد أ

َ
: اإلِْسالَُم أ

 ُ
َ

اَكَة، َوتَُصوَم َرَمَضاَن، َوحت َالَة، َوتُْؤِ�َ الزَّ داً رَُسوُل اِهللا، َوتُِقيَم الصَّ نَّ ُ�َمَّ
َ
جَّ َوأ

قُُه.  ُ َو�َُصدِّ هلُ
َ
ُ �َْسأ َيَت إِن اْستََطْعَت إيَِلِْه َسِبيًال. قَاَل: َصَدقَْت، َ�َعِجبْنَا هلَ

ْ
ابل

ْن تُْؤِمَن بِاِهللا، َوَمَالئَِ�ِتِه، َوُ�تُِبِه، َورُُسِلِه، 
َ
ْخرِبِْ� َعِن اِإلْ�َماِن، قَاَل: أ

َ
قَاَل: فَأ

قَ 
ْ
َْوِم اآلِخِر، َوتُْؤِمَن بِال ْخرِبِْ� َعِن َوايلْ

َ
هِ. قَاَل: َصَدقَْت، قَاَل: فَأ َدِر َخْ�ِهِ َورَشِّ

نََّك تََراُه، فَإِْن لَْم تَُ�ْن تََراُه فَإِنَُّه يََراَك. قَاَل: 
َ
ْن َ�ْعبَُد اَهللا َك�

َ
اإلِْحَساِن. قَاَل: أ

ْعلََم مِ 
َ
َمْسُؤوُل َ�نَْها بِأ

ْ
اَعِة، قَاَل: َما ال ْخرِبِْ� َعِن السَّ

َ
ائِِل. قَاَل: فَأ َن السَّ

َعالََة 
ْ
ُعَراَة ال

ْ
َُفاَة ال

ْ
ْن تََرى احل

َ
َمُة َر�َّتََها، َوأ

َ
ْن تَِ�َ األ

َ
َماَراتَِها، قَاَل: أ

َ
ْخرِبِْ� َ�ْن أ

َ
فَأ

ُنْيَاِن. ُ�مَّ ا�َْطلََق فَلَِبثُْت َمِليًّا ُ�مَّ قَاَل: يَا ُ�َمُر  اِء َ�تََطاَولُوَن يِف ابلْ راَِعَء الشَّ
تَ 
َ
تَاُ�ْم أ

َ
�ُْل أ ْعلَُم، قَاَل: فَإِنَُّه ِجرْبِ

َ
ُ أ ُت: اُهللا َورَُسوهلُ

ْ
ائُِل؟ قُل ْدرِي َمِن السَّ

 .)١(»ُ�َعلُِّمُ�ْم ِدْ�نَُ�مْ 
ه جامه او کم، مردی بر ما وارد شد ینشسته بود ج رمکامبر ایروزی ما نزد پ«
چ یشناخت، و ھ نمی سی از ما او راکاه، یار سید بود، و موھای سرش بسیسف کامالً 

 ج امبریه نزد پکن یی دور آمده است، تا ایم از جاییه بگوکاثر سفر بر او نبود 
چسپاند، و دو دستش را بر دو  ج امبرینشست و دو زانوی خود را به دو زانوی پ

در  ج امبریمرا از اسالم خبر ده. پ ج گفت: ای محمد نھاد و ج ران آن حضرت
ن داشته باشی، یقیه گواھی دھی و کن یاست از اپاسخ فرمود: اسالم عبارت 

 فرستاده خداست، و نماز را ج ه محمدکاینست، و یتا نیکحق جز خدای معبودی ب
ری، و حج خانه خـدا ی] رمضان بگک[ماه مبار ات بدھی، و روزهک، و زبر پا بداری

لِمٌ  -١ سْ اهُ مُ وَ  .رَ

 

                                         



 ٥   اربعین َنَووی (چهل حدیث)

آن  باشی.برای سفر داشته ای  لهیی بدنی و مالی و توشه راه و وسیاگر توانا ،نیک
ند ک می سؤال ج رمکه از رسول اکم یمرد گفت: راست گفتی. ما به شگفت آمد

ه کدر حالی [د ینما می قیو تصد ]ال، عالمت ندانستن استئوه سکدر حالی [
 .]ق نشانه دانستن استیتصد

ن یمان عبارت است از ایمان خبر ده، حضرت فرمود: ایگفت: پس مرا از اسپس 
ی یکچ شریه ھکدر ذات و صفات و افعالش [اوری یمان بیاگانگی خدا یه به ک

امبران یخدا و پ بینرسانان  امیه پک[اوری یمان بیا، و به فرشتگان خدا ]ندارد
ی بشـر فرستاده یه برای راھنماک[اوری یمان بیاامـبران خـدا ی، و به پ]ھستند

ز جزای اعمال ا ،شود می چه شامل آنو آن[اوری یمان بیاامت یبه روز ق، و ]اند شده
ر و یو به خاوری، یمان بیا ]ریعنی تقدی[، و به سرنوشت ]حساب و بھشت و دوزخو 

 . آن مرد گفت: راست گفتی.اورییمان بیا شر آن
ست از ا اری عبارتکویکفرمود: ن .اری خبر دهکویکگفت: مرا از احسان و ن

ن یقینی، یب نمی رانی، و اگر تو او یب می ا او راینی گوکه چنان خدا را بندگی کنیا
 ند.یب می ه او تو راکبدار 

ده شده داناتر از یپرس ]لهئن مسیدر ا[فرمود:  .امت خبر دهیمرا از روز ق :گفت
ه کرمود: آنف .امت باخبر سازیی قھا آن مرد گفت: پس مرا از نشانه .ستیپرسنده ن

آقای مادر ر شمارنـد و خود را یعنی مادران را خوار و حقی[ دیش را بزایز آقاینک
ه به کنی یگوسفندان را بب نوا و چوپاِن یه پا و تن برھنگان بکو آن ،]بدانند

بپردازند. پس آن مرد رفت، و من  ]اده روی در ساختمانیو ز[اخ کبرافراشتن 
ننده چه کال ئوه سکدانی  می ،فرمود: ای عمر ج چندی نشستم، و آن حضرت

ه آمده کبود،  ألیفرمود: او جبرئ .سی بود؟ گفتم: خدا و رسول خدا بھتر دانندک
 .»اموزاندینتان را به شما بید ]ردنشکتا با پرسش و پاسخ [بود 
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 ۳حدیث 
ه گفت: کت است یروا سالرحمن عبدالله بن عمر بن خطابعبد از ابی

ْن َال �َ «فرمود:  می ج رمکدم رسول ایشن
َ
بُِ�َ اإلِْسَالُم ىلَعَ مَخٍْس: َشَهاَدةِ أ

 
َّ
َيِْت، إِال اَكةِ، وََحجِّ ابلْ َالةِ، َو�ْ�تَاِء الزَّ داً رَُسوُل اِهللا، َو�قَاِم الصَّ نَّ ُ�َمَّ

َ
اُهللا َوأ

 .)١(»وََصْوِم َرَمَضانَ 
ه معبودی بحق جز کگواھی دادن به آن اسالم بر پنج قاعده بنا شده است:«

تن داشامبر خـداست، بر پا یپ ج ه حضرت محمدک، گواھی به آنستین تایکخدای 
 .»] رمضانکدر [ماه مبار گرفتن، و روزه ات، حج خانه خداکنماز، دادن ز

 ۴ حدیث

امبر یه گفت: پکت است یروا ساز ابی عبدالرحمن عبدالله بن مسعود

ُقُه «ه: کراستگو و راستگو دانسته شده به ما خبر داد 
ْ
َحَدُ�ْم ُ�َْمُع َخل

َ
إِنَّ أ

ْر�َِعْ�َ يَْوماً ُ�ْطَفًة، ُ�مَّ يَُ�وُن َعلََقًة ِمثَْل َذلَِك، �ُمَّ يَُ�وُن 
َ
ِه أ مِّ

ُ
يِف َ�ْطِن أ

ْر�َِع 
َ
وَح َو�ُْؤَمُر بِأ َملَُك َ�يَنُْفُخ ِ�يِْه الرُّ

ْ
ُمْضَغًة ِمثَْل َذلَِك، ُ�مَّ يُرَْسُل إيَِلِْه ال

ي الَ إهِلَ لَكَِماٍت: بِ  ِ
َّ

وَْسِعيٌْد. فََواِ� اذل
َ
َجِلِه، َوَ�َمِلِه، وََشيِقٌّ أ

َ
َ�تِْب ِرْزقِِه، َوأ

 
َّ
َنَِّة، َحىتَّ َما يَُ�وَن بَيْنَُه َو�َيْنََها إِال

ْ
ْهِل اجل

َ
َحَدُ�ْم يَلَْعَمُل بَِعَمِل أ

َ
َ�ْ�َُه إِنَّ أ

ِكتَاُب َ�يَْعَمُل 
ْ
َحَدُ�ْم  ِذَراٌع، فَيَْسِبُق َعلَيِْه ال

َ
ْهِل انلَّاِر َ�يَْدُخلَُها، َو�ِنَّ أ

َ
بَِعَمِل أ

لِمٌ  -١ سْ مُ يُّ وَ ارِ اهُ البُخَ وَ  .رَ

 

                                         



 ٧   اربعین َنَووی (چهل حدیث)

 ِذَراٌع، فَيَْسِبُق َعلَيِْه 
َّ
ْهِل انلَّاِر، َحىتَّ َما يَُ�وَن بَيْنَُه َو�َيْنََها إِال

َ
يَلَْعَمُل بَِعَمِل أ

َنَِّة َ�يَْدُخلَُها
ْ
ْهِل اجل

َ
ِكتَاُب َ�يَْعَمُل بَِعَمِل أ

ْ
 .)١(»ال

رد: چھل یگ می ن انجامیم مادرش چنکی از شما در شیک قت، خلقتیدر حق«
[یعنی چھل روز  قدر ھمان زمان و مدتبه  ،روز به حالت نطفه است، پس از آن

به اندازه ھمان مدت و شود، سپس  می لیبه پاره خونی تبد کشد که] طول می
 سوی او فرشته  سپس خدای تعالی به ،شود می لیبه پاره گوشتی تبدزمان 

ش، یَ مأمور است: روز لمهکبه نوشتن چھار فرستد تا روح در آن بدمد و فرشته  می
پس سوگند به  بخت است.یکا نیه بدبخت کنیردار و رفتارش، و اکمدت عمرش، 

ردار و رفتار کی از شما بـه یکست، ھمانا یر او نیچ معبود بحقی غیه ھکخدای 
ماند  ای نمی بھشت، فاصله ـدن بـهیـان او و رسیه مکپردازد تا آن می اھل بھشت

ردارش بر او ک. در آن ھنگام، سرنوشت و فرجام [حدود یک متر] ذرع یکمگر 
ان بد، سبب رفتنش به یپردازد و پا می رد و بـه عمـل مـردم دوزخییگ می شییپ

ه کپردازد تا آن می ردار و رفتار اھل دوزخکی از شما به یکھمانا و  ،گردد می دوزخ
ذرع. در آن ھنگام،  یکماند مگر  ای نمی به دوزخ، فاصلهدن یان او و رسیم

پردازد و  می یکان و فرجام نیردار بھشتکرد و به یگ می شییسرنوشت بر او پ
 .»شود می سبب رفتنش به بھشت

 ۵حدیث 

امبر یه گفت: پکت است یروا لشهیعا -ام عبدالله -ن یاز ام المؤمن

ْحَدَث يِف «فرمود:  ج خدا
َ
ْمِرنَا هَذا َما لَيَْس ِمنُْه َ�ُهَو رَدٌّ َمْن أ

َ
در  و .)٢(»أ

لِمٌ  -١ سْ مُ يُّ وَ ارِ اهُ البُخَ وَ  .رَ

لِمٌ  -٢ سْ مُ يُّ وَ ارِ اهُ البُخَ وَ  .رَ

 

                                         



 اربعین َنَووی (چهل حدیث)   ٨

ْمُرناَ َ�ُهَو رَدٌّ «گر: یت دیروا
َ
 .»َمْن َعِمَل َ�َمًال لَيَْس َعلَيِْه أ

زی تازه و نو آورد، آن بدعت مردود ین ما چیه در دکسی ک«ت بخاری: یدر روا
ار که برابر دستور ما نباشد، آن کند کاری کس کھر «ت مسلم: یدر روا .»است

 .»مردود است

 ۶حدیث 

 ج امبریدم پیه گفت: شنکت است یروا سریاز ابو عبدالله نعمان بن بش
 د:وفرم می

ُموٌر ُمْشتَِبَهاٌت َالَ�ْعلَُمُهنَّ «
ُ
، َو�َيْنَُهَما أ ٌ ََراَم �َ�ِّ

ْ
، َو�ِنَّ احل ٌ َالََل َ��ِّ

ْ
إِنَّ احل

يِْنِه وَِعْرِضِه، َوَمْن َوَ�َع يِف َكِثٌ� ِمَن انلَّاِس،   دِلِ
َ
بَُهاِت َ�َقد اْسترَْبَأ َ�َمْن ا�َّىَق الشُّ

الَ 
َ
ْن يَْرَ�َع ِ�يِه، أ

َ
َِ� يُوِشُك أ

ْ
ايِع يَْرىَع َحْوَل احل ََرام، اَكلرَّ

ْ
بَُهاِت َوَ�َع يِف احل الشُّ

َال َو�ِنَّ ِحَ� اِهللا َ�َارِ 
َ
ََسِد ُمْضَغًة، إَِذا َو�ِنَّ ِللُكِّ َمِلٍك ِحً�، أ

ْ
َال َو�ِنَّ يِف اجل

َ
ُمُه، أ

َال َوِ�َ 
َ
ََسُد لُكُُّه، أ

ْ
ََسُد لُكُُّه، َو�َِذا فََسَدْت فََسَد اجل

ْ
َصلَُحْت َصلََح اجل

ُب 
ْ
َقل

ْ
 .)١(»ال

ققًا حرام روشن و واضح است، و ار است، و محکمحققًا حالل روشن و آش«
ا حرام دارد و یشباھت به حالل ای  گونه ه بهکی است یارھاکان حالل و حرام یمدر

ه خود را از کسی کدانند، پس  نمی اری از مردمیارھای ھمانند را بسکن یا
ن و ناموس خود را یو شبھه دور گشته و د کقت از شیھمانندھا نگه داشت، به حق

رد، در کز نیپرھ ھاافتاد و از آن ھا و گمان ھا که در شکسی کرده است، و کحفظ 
ان حفاظت شده برای که شتران خود را در اطراف مکمانند چوپانی  ؛افتد می حرام

لِمٌ  -١ سْ مُ يُّ وَ ارِ اهُ البُخَ وَ  .رَ

 

                                         



 ٩   اربعین َنَووی (چهل حدیث)

ھان!  .شود می یکم نزدیردن در آن حرکن حال، به چرا یگذارد و در ا می را آزادَچ 
گاه باش .اوسـت ه مخصوص خـودِ کمی دارد یه ھر شاھی، حرکد یبدان ه بـه کد یآ

گاه باشه خدا منع فرموده، از محرمات کای  ن منطقهیقی ه در بدن کد یاست. آ
سته شد، تمام بدن یه ھر زمان به صالح آمد و شاکآدمی پاره گوشتی است 

 .رود می گردد، و ھر زمان آن پاره گوشت، فاسد شد ھمه بدن به تباھی می ستهیشا
 .»ه آن پاره گوشت، قلب و دل آدمی استکد یبدان

 ۷ حدیث
 فرمود: ج ه رسول اللهکت است یروا سم بن اوس الدارییه تمیرق از ابی

ِة « ئِمَّ
َ
، َوِلِكتَابِِه، َولَِرُسوهِلِ، َوأل َنا: لَِمْن؟ قَاَل: ِ�ِّ

ْ
يُن انلَِّصيَْحُة قُل ادلِّ

ِتِهمْ  ُمْسِلِمَ� واََعمَّ
ْ
 .)١(»ال

سانی؟ فرمود: برای کم برای چه یگفت حت است.یسفارش و نص ،نید ۀھم«
ن، و یام مسلمکان و فرمانداران و حیشوایپ غمبرش ویخدا و برای قرآن و برای پ

 .»برای ھمه مسلمانان

 ۸حدیث 

ْن « فرمود: ج رمکه رسول اکت است یروا ساز عبدالله بن عمر
َ
ِمْرُت أ

ُ
أ

داً رَُسوُل اِهللا، َو�ُِقيُموا  نَّ ُ�َمَّ
َ
 اُهللا َوأ

َّ
ْن َال إِهَل إِال

َ
قَاتَِل انلَّاَس َحىتَّ �َْشَهُدوا أ

ُ
أ

لِمٌ  -١ سْ اهُ مُ وَ  .رَ

 

                                         



 اربعین َنَووی (چهل حدیث)   ١٠

َالَة،   الصَّ
َّ
ْمَوالَُهْم، إِال

َ
اَكَة، فَإَِذا َ�َعلُوا ذلَِك َعَصُموا ِم�ِّ ِدَماَءُهْم َوأ َو�ُْؤتُوا الزَّ

 
َ

 .)١(»حِبَقِّ اإلِْسالَِم، وَِحَساُ�ُهْم ىلَعَ اِهللا َ�َعاىل
ه معبودی به حق جز که گواھی دھند کمأمور شدم با مردم بجنگم تا آن «

ات کغمبر خداست، و نماز را بر پا بدارند، و زیه محمد پکست، و آن یتا نیکخدای 
، اند و اموال خود را از من نگھداشته ھا را انجام دادند خون ھانیبدھند، پس اگر ا

عنی آنچه یاسالم،  حِق  بر خدای تعالی است. ھاو حساب آن ،مگر به حق اسالم
ه کی ارکردن مرد زناکد، مانند قصاص، و سنگسار یفری بر آن ثابت نماکیاسالم، 

 .»ر آنیزن داشته باشد و غ

 ۹حدیث 
دم رسول یه گفت شنکت است یروا سره عبدالرحمن بن صخریھر از ابی

تُوا ِمنُْه َما «د: یفرما می ج الله
ْ
َمْرتُُ�ْم بِِه فَأ

َ
َما َ�َهيْتُُ�ْم َ�نُْه فَاْجتَِنبُوُه، َوَما أ

يَن ِمْن  ِ
َّ

ْهلََك اذل
َ
ُة َمَسائِِلِهْم َواْخِتَالُ�ُهْم ىلَعَ اْستََطْعتُْم، فَإِ�ََّما أ َ�بِْلُ�ْم َكرْثَ

نِْبيَائِِهمْ 
َ
 .)٢(»أ

ردم، که آن امر چه شما را بد، و آنینکچه شما را از آن باز داشتم دوری از آن«
ش از شما یه پکقت، مردمی یرا به حقیز ؛دیی آن را داریه تواناکجا د تا آنیانجام دھ

و اختالف نمودن و  ،شانرایال و پرسش بسئوخاطر سدند، به یت رسکبودند به ھال
 .»امبرانشانیپ اب مخالفت

لِمٌ  -١ سْ مُ يُّ وَ ارِ بُخَ اهُ الْ وَ  .رَ

لِمٌ  -٢ سْ مُ يُّ وَ ارِ بُخَ اهُ الْ وَ  .رَ

 

                                         



 ١١   اربعین َنَووی (چهل حدیث)

 ۱۰ حدیث

 «فرمودند:  ج رمکه رسول اکت است یروا سرهیاز ابی ھر
َ

إِنَّ اَهللا َ�َعاىل
ُمرَْسِلَ�، 

ْ
َمَر بِِه ال

َ
ُمْؤِمِنَ� بَِما أ

ْ
َمَر ال

َ
 َطيِّباً، َو�ِنَّ اَهللا أ

َّ
َ�َقاَل َطيٌِّب َال َ�ْقبَُل إِال

:
َ

َهاَ�ٰٓ ﴿ َ�َعاىل ُّ�
َ
ْ  لرُُّسُل ٱ � ّيَِ�ٰ ٱ ِمنَ  ُ�ُوا ْ �ۡ ٱوَ  تِ لطَّ  .]۵۱[المؤمنون:  ﴾لًِحاَ�ٰ  َمُلوا
:

َ
َهاَ�ٰٓ ﴿ َوقَاَل َ�َعاىل ُّ�

َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا : ة[البقر ﴾ُ�مۡ َ�ٰ َرزَقۡ  َما تِ َطّيَِ�ٰ  ِمن ُ�ُوا

َماِء: يَا ُ�مَّ َذَكَر الرَُّجَل يُِطيُل . ]۱۷۲  السَّ
َ

، َ�ُمدُّ يََديِْه إِىل ْ�رَبَ
َ
ْشَعَث أ

َ
َفَر، أ السَّ

ََرامِ  ،يَارَبُّ  ،رَبُّ 
ْ
بَُسُه َحَراٌم، وُغِذَي بِاحل

ْ
�ُُه َحَراٌم، َوَمل  ،َوَمْطَعُمُه َحَراٌم، َوَمرْشَ

! ُ
َ

ّ� �ُْستََجاُب هل
َ
 .)١(»فَأ

ه خدای کقت یرد، و به حقیپذ نمی زه راکیجز پا است و که خداوند پاکمحققًا «
امبران از یای پ«ه: کامبران امر فـرموده یتعالی به مؤمنان امر فرمود آن چه را به پ

، و خداوند فرمود: »دید و عمل صالح انجام دھیزه بخورکیھای حالل و پا یروز
م یا ه به شما روزی دادهک زهکیی پاھا از نعمت ،دیا مان آوردهیه اکسانی کای «

ه دیند و ژولک می ه سفر خود را طوالنیکرد کاد یسی کامبر از یسپس پ ».دیبخور
ای پروردگار "د: یگو می رده،کسوی آسمان بلند  موی و گرد آلود، دو دستش را به

افته به یش حرام، و پرورش کش حرام، و آبش حرام، و پوشایه غذاکدر حالی  "من
 .»رد؟یش را بپذید و دعانکن حال، چگونه خداوند او را اجابت یبا ا ؛حرام است

 
 
 

اهُ  -١ وَ لِمٌ رَ سْ  .مُ

 

                                         



 اربعین َنَووی (چهل حدیث)   ١٢

 ۱۱حدیث 

پسر دختر [امبر یحانه پیطالب ر یبن اب یاز ابو محمد حسن بن عل

 َما َال يَِر�بَُك «ه گفت: کت است یروا ]جامبریپ
َ

 .)١(»َدْع َما يَِر�ْبَُك إِىل
ازد، آن را رھا اند کچه تو را به شآن«ن جمله را حفظ نمودم: یا ج امبریاز پ

 .»ریاندازد بگ نمی کچه تو را به شو آن ،ن و بگذارک

 ۱۲ حدیث

ِمْن ُحْسِن « فرمودند: ج رمکامبر ایه گفت پکت است یروا سرهیاز ابوھر
َمْرِء تَْرُكُه َما الَ َ�ْعِنيهِ 

ْ
 .)٢(»إِْسَالِم ال

ه نه مورد توجه اوست، کچه را ردن آنک کی مسلمانی فرد است، ترھا از خوبی«
 .»ارش استکنه به او ربط دارد و نه وابسته به 

 ۱۳ حدیث

ه رسول کت است یروا ج خادم رسول الله سکاز ابی حمزه انس بن مال

ِخيِْه َما ُ�ِبُّ نِلَْفِسهِ «: فرمود ج الله
َ
َحَدُ�ْم َحىتَّ ُ�ِبَّ أل

َ
 .)٣(»َال يُْؤِمُن أ

چه ه دوست بدارد برای برادرش، آنکنیاست، تا ااورده یمان نیاز شما ا یک چیھ«

يحٌ  -١ حِ نٌ صَ سَ يثٌ حَ دِ : حَ يُّ ذِ مِ ْ الَ الرتِّ قَ ، وَ ائِيُّ النَّسَ يُّ وَ ذِ مِ ْ اهُ الرتِّ وَ  .رَ

ا -٢ ذَ هُ هكَ َ ريْ غَ يُّ وَ ذِ مِ ْ اهُ الرتِّ وَ ، رَ نٌ سَ يثٌ حَ دِ  .حَ

لِمٌ  -٣ سْ مُ يُّ وَ ارِ اهُ البُخَ وَ  .رَ

 

                                         



 ١٣   اربعین َنَووی (چهل حدیث)

 .»دارد می ه برای خودش دوستک

 ۱۴حدیث 
الَ «فرمودند:  ج رمکه رسول اکت است یروا ساز عبدالله بن مسعود

اِ�، َوانلَّْفُس بِانلَّْفِس،   بِإِْحَدى ثََالٍث: اثلَّيُْب الزَّ
َّ
َ�ِلُّ َدُم اْمِرٍئ ُمْسِلٍم إِال

َجَماَعةِ َواتلَّارُِك دِلِ 
ْ
ُمَفاِرُق لِل

ْ
 .)١(»يِْنِه ال

وه یز: بین سه چیاز ا یکشود مگر به سبب  نمی ختن خون فرد مسلمان روایر«
از  و ردهک کنش را تریه دکسی کشد، و کگر را بیه دک یسکند، که زنا کزنی 

 .»جماعت مؤمنان جدا شود

 ۱۵حدیث 

َمْن اَكَن يُْؤِمُن « فرمودند: ج رمکه رسول اکت است یروا سرهیاز ابی ھر
َْوِم  ْو يِلَْصُمْت، َوَمْن اَكَن يُْؤِمُن بِاِهللا َوايلْ

َ
يَُقْل َخْ�اً أ

ْ
َْوِم اآلِخِر فَل بِاِهللا َوايلْ

يُْكِرْم َضيَْفهُ 
ْ
َْوِم اآلِخِر فَل يُْكِرْم َجارَُه، َوَمْن اَكَن يُْؤِمُن بِاِهللا َوايلْ

ْ
 .)٢(»اآلِخِر فَل

ا خاموش و ید، یبگو یکد سخن نیامت دارد، بایروز ق مان به خدا ویه اکسی ک«
ه خود را ید ھمسایامت دارد، بایمان به خدا و روز قیه اکسی کت شود، و کسا

 .»ندکامت دارد، مھمان نوازی یمان به خدا و روز قیه اکسی کگرامی بدارد، و 

لِمٌ  -١ سْ مُ يُّ وَ ارِ اهُ البُخَ وَ  .رَ

يُّ  -٢ ارِ اهُ البُخَ وَ لِمٌ  رَ سْ مُ  .وَ

 

                                         



 اربعین َنَووی (چهل حدیث)   ١٤

 ۱۶حدیث 

َد «ه: کت است یروا سرهیھر از ابی ِمَراراً، قَاَل: الَ َال َ�ْغَضْب، فََردَّ
 .»َ�ْغَضْب 

فرمود: خشم  ج آن حضرت نصیحت کن.گفت: مرا  ج رمکمردی به رسول ا«
 .»نکر و غضب میرار فرمود: خشم مگکو چند بار ت ؛ریمگ

 ۱۷حدیث 

فرمودند:  ج رمکه رسول اکت است یروا سشداد بن اوس یعلی از ابی

ِقتْلََة، َو�َِذا إِنَّ اَهللا َكتََب اإلِْحَساَن ىلَعَ لُكِّ «
ْ
ْحِسنُوا ال

َ
تُْم فَأ

ْ
ٍء: فَإَِذا َ�تَل يَشْ

ْح َذ�ِيَحتَهُ  ِ�ُ
ْ
َحُدُ�ْم َشْفَرتَُه، َول

َ
ُِحْد أ حْبََة، َويلْ ْحِسنُوا اذلِّ

َ
اهُ . )١(»َذحَبْتُْم فَأ وَ (رَ

( لِمٌ سْ  .مُ

د، یشتکز واجب نموده است، پس ھرگاه یی را درباره ھر چیویکھمانا خدا ن«
د، ینکو ذبح یکد، بر وجه نیردکد، و ھرگاه ذبح یو انجام دھیکر وجه نشتن را بک

شتن آماده که برای کوانی را ید، تا حیز نمایارد خود را تکی از شما یکه کچنان 
 .»ش دھدیشده آسا

 ۱۸حدیث 

ت یروا ساز ابی ذر جندب بن جناده وابی عبدالرحمن معاذ بن جبل

يُّ  -١ ارِ بُخَ اهُ الْ وَ  .رَ

 

                                         



 ١٥   اربعین َنَووی (چهل حدیث)

ََسنََة اتَِّق «فرمودند:  ج ه رسول اللهکاست 
ْ
يِّئََة احل تِْبِع السَّ

َ
اَهللا َحيْثَُما ُكنَْت، َوأ

 .)١(»َ�ْمُحَها، وََخاِلِق انلَّاَس خِبُلٍُق َحَسٍن 
ھا را محو و  یھا بد ین تا خوبکھر جا باشی از خدا بترس. بعد از بدی خوبی «
 .»ند و با مردم خوش رفتار باشکنابود 

 ۱۹حدیث 
َف كُ «ه گفت: کت است یروا باز ابی عباس عبدالله بن عباس

ْ
نُْت َخل

َعلُِّمَك لَكَِماٍت: اْحَفِظ اَهللا َ�َْفْظَك،  ج انلَّيِبَّ 
ُ
يَْوماً َ�َقاَل يِل يَا ُغَالُم، إِ�ِّ أ

ِل اَهللا، َو�َِذا اْستََعنَْت فَاْستَِعْن بِاِهللا، 
َ
َت فَاْسأ

ْ
ل
َ
َاَهَك، إَِذا َسأ

ُ
ْدُه جت ِ

َ
اْحَفِظ اَهللا جت

ٍء قَْد َواْعلَْم   �يَِشْ
َّ
ٍء لَْم َ�نَْفُعوَك إِال ْن َ�نَْفُعوَك �يَِشْ

َ
َة لَو اْجتََمَعْت ىلَعَ أ مَّ

ُ
نَّ األ

َ
أ

ٍء قَْد   �يَِشْ
َّ
وَك إِال ٍء لَْم يرَُضُّ وَك �يَِشْ ْن يرَُضُّ

َ
َكتَبَُه اُهللا لََك، َو�ِْن اْجتََمُعوا ىلَعَ أ

قَْالُم 
َ
ُحُف َكتَبَُه اُهللا َعلَيَْك، ُرفَِعِت األ ِت الصُّ  .)٢(»وََجفَّ

َماَمَك، «ت ترمذی آمده است: یر از روایتی غیو در روا
َ
ْدُه أ ِ

َ
اْحَفِظ اَهللا جت

َك لَْم يَُ�ْن 
َ
ْخَطأ

َ
نَّ َما أ

َ
ةِ، َواْعلَْم أ دَّ  اهللاِ يِف الرََّخاِء َ�ْعِرفَْك يِف الشِّ

َ
َ�َعرَّْف إِىل

َصابََك لَْم يَُ�ْن 
َ
نَّ يِلُِصيْبََك، َوَما أ

َ
، َوأ رْبِ

نَّ انلَّرْصَ َمَع الصَّ
َ
يِلُْخِطئََك، َواْعلَْم أ

 ً ُعرْسِ �رُْسا
ْ
نَّ َمَع ال

َ
َكْرِب، َوأ

ْ
َفَرَج َمَع ال

ْ
 .»ال

لمه را کمن چند  ،فرمود: ای جوان ج امبریپ .بودم ج امبریپشت سر پ یروز«
آور تا او را در برابر  به خدا روی ؛دار تا او تو را نگه دارد ا را نگهآموزم: خد می به تو

يحٌ  -١ حِ نٌ صَ سَ خِ حَ يفِ بَعْضِ النُّسَ ، وَ نٌ سَ يثٌ حَ دِ : حَ قَالَ يُّ وَ ذِ مِ ْ اهُ الرتِّ وَ  .رَ

يحٌ  -٢ حِ نٌ صَ سَ يثٌ حَ دِ : حَ قَالَ يُّ وَ ذِ مِ ْ رتِّ اهُ الْ وَ  .رَ

 

                                         



 اربعین َنَووی (چهل حدیث)   ١٦

 کمکاری و یو ھرگاه  ؛ازی داری، از خدا بخواهیھرگاه خواھش و ن ؛ابییخود ب
ه اگر ھمه امت جمع شوند تا به کن بدان یقین را یو ا ؛اری بخواهیخواستی، از خدا 

و اگر  ؛ه خدا برای تو نوشته باشدکچه د، مگر آنیرسانند نتوانند رسان تو سودی
ه خدا بر کانی یر زد، مگیانی برسانند نتوانند رسانید تا به تو زھمه امت جمع شون

گشتند. و در  کخش ھا ی سرنوشت برداشته شده و نامهھا قلم ؛تو نوشته باشد
خودت را در ناز و خوشی  ؛ابییگر: به خدا روی آور تا او را در برابر خود بیت دیروا

ه کن بدان یقین را یو ا ؛ندکاری یبه خدا بشناسان تا خدا تو را در سختی و مشقت 
و  ؛ست به تو نرسدین نکچه برای تو بود، ممو آن ؛دینرسآن چه برای تو نبود، به تو 

شه سازی، یی است [اگر صبر پیباکیاری خدا ھمراه با صبر و شیه کز بدان ین را نیا
شی است، و با ھر دشواری، یاری رساند] و ھمراه ھر سختی، گشایخدا تو را 

 .»آسانی

 ۲۰ث حدی

ه رسول کت است یروا سبن عمرو انصاری بدری هاز ابی مسعود عقب

: إَِذا لَْم �َْستَِح «فرمودند:  ج رمکا
َ

و�
ُ
ةِ األ ْدرََك انلَّاُس ِمْن الَكَِم انلُّبُوَّ

َ
ا أ إِنَّ ِممَّ

 .)١(»فَاْصنَْع َما ِشئَْت 
نداشتی، ا یتند: ھرگاه شرم و حافین دریشیامبران پیچه مردم از سخن پآن«

 .»نکچه خواستی بھر
 
 

يُّ  -١ ارِ بُخَ اهُ الْ وَ  .رَ

 

                                         



 ١٧   اربعین َنَووی (چهل حدیث)

 ۲۱حدیث 

ت است یروا سان بن عبدالله ثقفییعمره سف از ابی عمرو گفته شده ابی

َحداً « د:یه گوک
َ
ُل َ�نُْه أ

َ
ْسأ

َ
ُت: يَا رَُسوَل اِهللا، قُْل يِل يِف اإلِْسَالِم قَوًال َال أ

ْ
قُل

 .)١(»َ�ْ�ََك، قَاَل: قُْل آَمنُْت بِاِهللا، ُ�مَّ اْستَِقمْ 
سی جز کگر از یه دکامبر خدا! از اسالم سخنی به من بگو یردم: ای پکعرض «

مان به خدا آوردم، سپس بر یفرمود: بگو ا ج تو، درباره آن نپرسم. آن حضرت
 .»دار باشیمان خود استوار و پایا

 ۲۲حدیث 

نَّ رَُجًال «ه: کت است یروا ساز ابی عبدالله جابر بن عبدالله انصاری
َ
أ

َل 
َ
َمْكتُو�َاَت، وَُصْمُت َرَمَضاَن،  ج رَُسوَل اهللاِ َسأ

ْ
يَْت إِذَا َصلَّيُْت ال

َ
َرأ

َ
َ�َقاَل: أ

َنََّة؟ قَاَل: 
ْ
ْدُخُل اجل

َ
أ
َ
زِدْ ىلَعَ َذلَِك َشيْئاً، أ

َ
ََراَم، َولَْم أ

ْ
ْمُت احل ََالَل، وََحرَّ

ْ
ُت احل

ْ
ْحلَل

َ
َوأ

 .)٢(»َ�َعمْ 
نمازھای فرض را بخوانم و روزه ن اگر ید: ببیپرس ج رمکمردی از رسول ا«

رم و حالل را حالل بدانم [و آن را انجام دھم]، حرام را ی] رمضان را بگک[ماه مبار
 ا داخل بھشتیم، آیفزایگر نیزی دینھا چینم] و بر اک[و از آن دوری  حرام بدانم

از حرام « ».احلرام حرمتُ «ن است معنی ی. ا»فرمود: بلی ج شوم؟ رسول الله می

 .»[فقط] حالل را حالل شمردم«، »احلالل لتُ أحلَ « :و معنی .»جستمدوری 

لِمٌ  -١ سْ اهُ مُ وَ  .رَ

لِمٌ  -٢ سْ اهُ مُ وَ  .رَ

 

                                         



 اربعین َنَووی (چهل حدیث)   ١٨

 ۲۳حدیث 

 ج ه رسول اللهکت است یروا سحارث بن عاصم اشعری کاز ابی مال
ِمَ�اَن، وَُسبَْحاَن اهللاِ « فرمودند:

ْ
 ال

ُ
َْمُد ِهللا �َْمأل

ْ
ُهوُر َشْطُر اِإلْ�َماِن، َواحل الطُّ

َْمُد ِهللا َ�ْمآلِن 
ْ
 -َواحل

ُ
ْوَ�ْمأل

َ
َدقَُة  -أ َالةُ نُوٌر، َوالصَّ رِْض، َوالصَّ

َ
َماِء َواأل َما َ�ْ�َ السَّ

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

ْ
رْبُ ِضيَاٌء، َوال بُْرَهاٌن، َوالصَّ
ْو ُمو�ُِقَها

َ
 .)١(»َ�ْفَسُه َ�ُمْعِتُقَها أ

ه کش خداست یو الحمدلله، ستا ؛مان استیامی از یزگی نکیطھارت و پا«
 ن را پریان آسمان و زمیلله، مند و سبحان الله و الحمدک می را پر ھا ییکترازوی ن

و  ؛مان داشتن استیل ایو صدقه، دل ؛ی استیو نماز، نور و روشنا ؛ندک می
ی به کا مدریلی است به سود تو یو قرآن، دل ؛مان استیی، فروغ و پرتو ایباکیش
 وششکرون رفته و به تالش و یان تو. ھمه مردم چـون بامداد شود از خانه بیز

ا خود را به ھوا و ھوس و ینند، ک می پردازند، پس خود را به خدا فروخته و آزاد می
 .»نندک می کمخالفت با خدا فروخته و ھال

 ۲۴حدیث 

ث قدسی از یدر حد ج رمکه رسول اکت است یروا ساز ابوذر غفاری

َم ىلَعَ َ�ْفيِس «ه: کند ک می تیروا خداوند
ْ
ل ْمُت الظُّ يَا ِعبَاِدي: إِ�ِّ َحرَّ

 َمْن َهَدْ�تُُه 
َّ
 إِال

ماً فََال َ�َظالَُموا. يَا ِعبَاِدي: لُكُُّ�ْم َضالٌّ تُُه بَيْنَُ�ْم ُ�َرَّ
ْ
وََجَعل

 
َ
 َمْن أ

َّ
ْهِدُ�ْم. يَا ِعبَاِدي: لُكُُّ�ْم َجائٌِع إِال

َ
ْطَعْمتُُه، فَاْستَْطَعُموِ� فَاْستَْهُدوِ� أ

لِمٌ  -١ سْ اهُ مُ وَ  .رَ

 

                                         



 ١٩   اربعین َنَووی (چهل حدیث)

ُسُ�ْم. يَا 
ْ
�

َ
 َمْن َكَسْوتُُه فَاْستَْكُسوِ� أ

َّ
ْطِعْمُ�ْم. يَا ِعبَاِدي: لُكُُّ�ْم اَعٍر إِال

َ
أ

يعاً، فَاْستَْغِفُروِ�  نُوَب مَجِ ْغِفُر اذلُّ
َ
نَا أ

َ
ِْطئُوَن بِاللَّيِْل َوانلََّهاِر، َوأ

ُ
ِعبَاِدي: إِنَُّ�ْم خت

ْغِفْر لَ�ُ 
َ
وِ�، َولَْن َ�بْلُُغوا َ�ْفيِع أ ْم. يَا ِعبَاِدي: إِنَُّ�ْم لَْن َ�بْلُُغوا رُضِّي َ�تَرُضُّ

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

َ
َ�تَنَْفُعوِ�. يَا ِعَباِدي: لَْو أ

ِب رَُجٍل َواِحٍد ِمنُْ�ْم، َما َزاَد َذلَِك يِف 
ْ
�ىَْق قَل

َ
نَّ  أ

َ
يِك َشيْئاً. يَا ِعبَاِدي: لَْو أ

ْ
ُمل

ِب رَُجٍل َواِحٍد 
ْ
فَْجِر قَل

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

َ
أ

لَُ�ْم َوآِخَرُ�ْم  وَّ
َ
نَّ أ

َ
يِك َشيْئاً. يَا ِعبَاِدي: لَْو أ

ْ
ِمنُْ�ْم، َما َ�َقَص ذَلَِك ِمْن ُمل

ْ�َطيُْت لُكَّ َواِحٍد َو�ِ�َْسُ�ْم وَِجنَّ 
َ
لُوِ�، فَأ

َ
ُ�ْم قَاُموا يِف َصِعيٍْد َواِحٍد، فََسأ

َْحَر.  ْدِخَل ابلْ
ُ
ِمْخيَُط إَِذا أ

ْ
 َكَما َ�نُْقُص ال

َّ
ا ِعنِْدي إِال تَلَُه، َما َ�َقَص َذلَِك ِممَّ

َ
َمْسأ

َوفِّ 
ُ
ْحِصيَها لَُ�ْم، ُ�مَّ أ

ُ
ْ�َمالُُ�ْم أ

َ
يُ�ْم إِيَّاَها، َ�َمْن وََجَد يَا ِعَباِدي: إِ�ََّما ِ�َ أ

 َ�ْفَسهُ 
َّ
يَْحَمِد اَهللا، َوَمْن وََجَد َ�ْ�َ َذلَِك فََال يَلُوَمنَّ إِال

ْ
 .)١(»َخْ�اً فَل

ز آن را یان شما نیظلم و ستم را بر خود حرام نمودم و م ،ای بندگان من«
گمراه ھمه شما  ،د. ای بندگان منینکگر ظلم و ستم نیردم، پس به ھمدکحرام 

د تا یپس از من راه راست بخواھ ؛ام ت نمودهیه من او را ھداک یسکمگر  دیھست
ه کسی کد مگر یا ھمه شما گرسنه ،م. ای بندگان مـننکی یشما را به آن راھنما

 ،نم. ای بندگان منکد تا شما را اطعام یپس از من غذا بخواھ ؛ام من او را غذا داده
د تا یپس از من لباس بخواھ ؛ام مـن او را پوشاندهه ک یسکد مگر یا ھمه شما برھنه

د و ینک می قت ھمه شما شب و روز خطایدر حق ،شما را بپوشانم. ای بندگان من
امرزم. ای ید تا شما را بیپس از من آمرزش بخواھ ؛آمرزم می من گناھــان را

به من د یتوان نمی د، و ھرگزیان برسانید به من زیتوان نمی شما ھرگز ،بندگان من
ن شما و انس ین شما تا آخریاگر از نخست ،د. ای بندگان منیده و سودی برسانیفا

لِمٌ  -١ سْ اهُ مُ وَ  .رَ

 

                                         



 اربعین َنَووی (چهل حدیث)   ٢٠

ار کزیشما پرھ یکبه  یکه کنید، مانند این قلب باشیزگارتریو جن شما، ھمه بر پرھ
اگر اول  ،د. ای بندگان منیافزا نمی من کلاری شما بر مُ کزین تقوا و پرھید، ایباش

ن بدی شما، ید، این قلب باشیتر کن و ناپایمه بر بدترو آخرتان و انس و جن شما ھ
ن ین فرد تا آخریاولاگر  ،رد. ای بندگان منکم نخواھد کزی یمن چ کاز مل

نند و کستاده و از من خواھش یدانی ا می از انس گرفته تا جن، ھمه در ،فردتان
نزد چه در ن خواھش و خواسته، از آنیبدھم، اچه خواھد آناز شما  یکمن به ھر 

م نخواھد شد. کا فرو برده شود، یه ھرگاه سوزن به درکچنان  ؛اھدک نمی من است
ه برای کردارتان است ک ۀدرو شد ؛دینیب می هکن ھمان است یا ،ای بندگان من

د یافت، بایه خوبی را کسی کپس  .رسانم می شمارم و به شما می شما به وفا و تمام
گری را سرزنش یر خود دید غیافت، نبای ر از آنیه غکسی کند، و کش یخدا را ستا

 .»دینما

 ۲۵حدیث 

ُجوِر، «ه: کت است یروا ساز ابوذر
ُ
ثُوِر بِاأل ْهُل ادلُّ

َ
يَا رَُسوَل اِهللا، َذَهَب أ

ْمَوالِِهْم، قَاَل: 
َ
قُوَن بُِفُضوِل أ ، َو�َُصوُموَن َكَما نَُصوُم، َو�َتََصدَّ يَُصلُّوَن َكَما نَُص�ِّ

َولَيَْس قَْد 
َ
 بُِ�لِّ �َْسِبيَحٍة َصَدقًَة، َوُ�ِّ أ

قُوَن؟ إِنَّ َجَعَل اُهللا لَُ�ْم َما تََصدَّ
َمْعُروِف 

ْ
ْمٍر بِال

َ
ِْميَدةٍ َصَدقًَة، َوُ�ِّ َ�ْهِليلٍَة َصَدقًَة، َوأ

َ
تَْ�ِبَ�ةٍ َصَدقًَة، َوُ�ِّ حت

َحِدُ�ْم َص 
َ
قَالُوا: يَا رَُسوَل  َدقًَة.َصَدقًَة، َوَ�ْ�ٍ َ�ْن ُمنَْكٍر َصَدقًَة، َوِ� بُْضِع أ

ْ�تُْم لَْو وََضَعَها يِف 
َ
َرأ

َ
ْجٌر؟ قَاَل: أ

َ
ُ ِ�يَها أ َحُدنَا َشْهَوتَُه َو�َُ�وُن هلَ

َ
يِت أ

ْ
يَأ

َ
اِهللا أ

ْجرٌ 
َ
ُ أ

َ
ََالِل اَكَن هل

ْ
َ�اَن َعلَيِْه ِوْزٌر؟ فََكَذلَِك إَِذا وََضَعَها يِف احل

َ
 .)١(»حَراٍم، أ

صاحبان مال با  ،گفتند: ای رسول خدا ج امبریبه پ ساز صحابه یگروھ«

لِمٌ  -١ سْ اهُ مُ وَ  .رَ

 

                                         



 ٢١   اربعین َنَووی (چهل حدیث)

خوانند چنان  می نمــاز ؛را با خود بردند ھا رفتند و ثروتمندان ھمه ثواب ھا پاداش
 م و صدقـهیریگ می ه ما روزهکرند چنان یگ می روزه ؛میخوان می ه ما نمازک

داوند ه خکست ین نیا چنیفرمود: آ ج آن حضرت اری اموالشان.یدھند از بس می
؟ شما در برابر ھر است  برای شما قرار داده دییه صدقه نماکچه را آن[ثواِب] 

، و با ای گفتن صدقه »كربأاهللا «رابِر ھر د، و در بیدارای  گفتن صدقه »سبحان اهللا«

د، و در یدارای  گفتن صدقه »ال إله إالَّ اهللا«ای، با ھر  گفتن صدقه »احلمد هللا«ھر 
ر و کای، در مقابل ھر بازداشتن از من ردن صدقهکر امر به معروف و خوبی برابر ھ

اران ی ای. ی از شما با ھمسرش صدقهیکی یکنزدد، و در یدارای  زشتی صدقه
ن ینشاند، برای او در ا می ی از ما شھوتش را فرویکا وقتی یآ ،گفتند: ای رسول خدا

د اگر شھوت خود را در ییفرمود: به من بگو ج ار اجر و پاداشی است؟ آن حضرتک
اگر شھوتش را در  که ا بر آن گناھی نبود؟ پس ھمچنان استیگذاشت آ می حرام

 .»حالل بگذارد برای او اجر و پاداش است

 ۲۶حدیث 

لُكُّ ُسَالَ� ِمَن «فرمود:  ج رمکه رسول اکت است یروا سرهیھر از ابی
ْمُس: َ�ْعِدُل �َْ�َ اثْنَِ� َصَدقٌَة، انلَّاِس َعلَيِْه َصَدقٌَة لُكَّ  يَْوٍم َ�ْطلُُع ِ�يِه الشَّ

ُ َعلَيَْها َمتَاَعُه َصَدَقٌة،  ْو تَْرَ�ُع هلَ
َ
َوتُِعُ� الرَُّجَل يِف َدابَِّتِه َ�تَْحِملُُه َعلَيَْها أ

الَ   الصَّ
َ

يِّبَُة َصَدقٌَة، َو�ُِ�لِّ َخْطَوةٍ َ�ْمِشيَها ِإىل لَكَِمُة الطَّ
ْ
ةِ َصَدقٌَة، َوتُِميُط َوال

ِر�ِق َصَدقَةٌ  َذى َعن الطَّ
َ
 .)١(»األ

 رونیاست. ھر روزی در آن آفتاب بای  وندی از بـدن مـردم صدقهیبر ھر پ«

لِمٌ  -١ سْ مُ يُّ وَ ارِ بُخَ اهُ الْ وَ  .رَ

 

                                         



 اربعین َنَووی (چهل حدیث)   ٢٢

و  ؛استای  آوری، برای تو صدقه می ن دو تن اصالح و تعادل به وجودید و بیآ می
ا بر آن بگذارد، ا بارش ریش سوار شود ینی تا بر چارپاک می کمکوقتی به فردی 

و ھرگامی  ؛استای  و سخن و گفتار خوب برای تو صدقه ؛استای  برای تو صدقه
چه از سر راه مردم و در آن ؛استای  داری، برای تو صدقه یه به سوی نماز برمک

 .»استای  آزار نرسد، برای تو صدقه ھانی تا به آنک می داری و دوریبرم

 ۲۷حدیث 

رِبُّ «فرمود:  ج رمکه رسول اکت است یروا ساز نواس بن سمعان
ْ
ال

ِلَع َعلَيِْه انلَّاُس  ْن َ�طَّ
َ
 .)١(»ُحْسُن اخلُلُِق، َواِإل�ُْم َما َحاَك يِف َ�ْفِسَك َوَ�رِْهَت أ

 دیه در دل پدکاست  ای ناراحتی ،اری، خوش اخالقی است و گناهکویکن«
گاه شوندیآ می  .»د و دوست نداری مردم از آن آ

َ�يُْت رَُسوَل اهللاِ «ه گفت: کت است یروا سبن معبدو از وابصه 
َ
َ�َقاَل:  ج أ

نَّْت إيَِلِْه 
َ
رِبُّ َما اْطَم�

ْ
بََك، ال

ْ
ُت: َ�َعْم، قَاَل: اْستَْفِت قَل

ْ
؟ قُل رِبِّ

ْ
ُل َعِن ال

َ
ِجئَْت �َْسأ

ْدِر َو�ِْن  َد يِف الصَّ ُب، َواِإل�ُْم َما َحاَك يِف انلَّْفِس َوتََردَّ
ْ
َقل

ْ
نَّ إيَِلِْه ال

َ
انلَّْفُس َواْطَمأ

ْ�تَ 
َ
ْ�تَاَك انلَّاُس َوأ

َ
 .)٢(»وْكَ أ

ه از کای  فرمود: آمده ج آمدم، آن حضرت ج به خدمت حضرت رسول الله«
ه کزی است یاری چکویکن .رساری بپرسی؟ گفتم: بلی، فرمود: از دلت بپکویکن

ه در دل کاست  یزیرد و دل بر آن آسوده شود، و گناه چیسوی آن آرام گ  روح به
ند. اگر ھمه مردم بر خالف کجاد ید ایو ترد کنه شید آورد و در سیخارشی پد

 .»نکاحساس درون قلب تو فتوا دھند، تو به آن فتوا اعتماد م

لِمٌ  -١ سْ اهُ مُ وَ  .رَ

٢- . نٍ سَ نَادٍ حَ يِّ بِإِسْ مِ ارِ الدَّ نْبَلٍ وَ َدَ بْنِ حَ ِ أَمحْ امَنيْ مَ ي اإلِ نَدَ سْ نَاهُ يفِ مُ يْ وَ نٌ رَ سَ يثٌ حَ دِ  حَ

 

                                         



 ٢٣   اربعین َنَووی (چهل حدیث)

 ۲۸حدیث 
َوَ�َظنَا رَُسوُل «ه گفت: کت است یروا سهیح العرباض بن سارینج از ابی

نَا: يَا رَُسوَل  ج اهللاِ 
ْ
ُعيُوُن، َ�ُقل

ْ
ُقلُوُب، وََذَرفَْت ِمنَْها ال

ْ
َموِْعَظًة وَِجلَْت ِمنَْها ال

وِصيُ�ْم بِتَْقوَى اهللاِ 
ُ
وِْصنَا، قَاَل: أ

َ
�ََّها َموِْعَظُة ُموَدٍِّع، فَأ

َ
ْمِع أاِهللا َك� ، َوالسَّ

َر َعلَيُْ�ْم َ�بٌْد، فَإِنَُّه مَ  مَّ
َ
اَعِة َو�ِْن تَأ ْن يَِعْش ِمنُْ�ْم فََسَ�َى اْخِتالَفاً َوالطَّ

وا َعلَيَْها  َمْهِديَِّ�، َعضُّ
ْ
اِشِديَن ال ُلََفاِء الرَّ

ْ
َكِثً�ا، َ�َعلَيُْ�ْم �ُِسنَّيِت وَُسنَِّة اخل

ُموِر، فَإِنَّ لُكَّ ُ�َْدثٍَة بِْدَعٌة، َوُ�َّ بِْدَعٍة 
ُ
بِانلََّواِجِذ، َو�ِيَّاُ�ْم َوُ�َْدثَاِت األ

 .)١(»لٌَة، َوُ�َّ َضَاللٍَة يِف انلَّارِ َضالَ 
 کرا اش ھا د و چشمیاز آن ترس ھا ه دلکما را پند داد، پندی  ج رمکرسول ا«

ن پند وداعی است، پس ما را یه اکد ینما می نیچن ،م: ای رسول خدایآورد. گفت
و فرمانبرداری از  أفرمود: شما را به ترس از خدای ج آن حضرت ،سفارش ده

نم اگر چه ک می سفارش ام] ی که منصوب کردهسیرئ یافرماندار [یعنی  مریام
ند، که از شما باقی بماند و عمری طوالنی ک یسکرا یر شود، زیشما ام برای  برده

راه من و راه خلفای  [پیروی] د. شما را به گرفتنیاری خواھد دیاختالف بس
را با بن دندان عقل ن سفارش یا ؛نمک می قیتشو -اند ت شدهیه ھداک-ن یراشد

ست یه برابر با راه من و خلفا نکد یی نو و جدھا و شما را از راه ؛دیریخـود بگ
گمراھی  ،بدعت است، و ھر بدعت ]نیدر د[دی یرا ھر نو و جدیز ،دارم می برحذر

 .»در آتش جھنم ،است، و ھر گمراھی
 

اهُ أَبُو -١ وَ يحٌ  رَ حِ نٌ صَ سَ يثٌ حَ دِ : حَ قَالَ يُّ وَ ذِ مِ ْ الرتِّ دَ وَ اوُ  .دَ

 

                                         



 اربعین َنَووی (چهل حدیث)   ٢٤

 ۲۹حدیث 

ْخرِبِْ� بَِعَمٍل « ،ه: گفتم ای رسول خداکت است یروا ساز معاذ بن جبل
َ
أ

َنََّة، َو�ُبَاِعُدِ� َعِن انلَّاِر، قَاَل:
ْ
َت َ�ْن َعِظيٍم، َو�ِنَُّه لَيَِسٌ�  يُْدِخلُِ� اجل

ْ
ل
َ
لََقْد َسأ

َالَة،   َعلَيِْه: َ�ْعبُُد اَهللا َال �رُْشُِك بِِه َشيْئًا، َوتُِقيُم الصَّ
َ

ُه اُهللا َ�َعاىل َ ىلَعَ َمْن �رَسَّ
بَْواِب َوتُْؤِ� الزَّ 

َ
ُدلَُّك ىلَعَ أ

َ
َال أ

َ
َيَْت. ُ�مَّ قَاَل: أ

ْ
ُجُّ ابل

َ
اَكَة، َوتَُصوُم َرَمَضاَن، َوحت

َماَء انلَّاَر، وََصَالُة 
ْ
َِطيئََة َكَما ُ�ْطىِفُء ال

ْ
َدقَُة ُ�ْطىِفُء اخل ْوُم ُجنٌَّة، َوالصَّ َِ�: الصَّ

ْ
اخل

ۡ ٱ َعنِ  ُجُنو�ُُهمۡ  َجاَ�ٰ َ�تَ ﴿ الرَُّجِل يِف َجوِْف اللَّيِْل، ُ�مَّ تََال: : ة[السجد ﴾َمَضاِجعِ ل

ْمِر َوَ�ُموُدُه وَِذْرَوةِ ﴾َملُونَ َ�عۡ ﴿َحىتَّ بَلََغ  .]۱۶
َ
ِس األ

ْ
ْخرِبَُك بَِرأ

ُ
َال أ

َ
. ُ�مَّ قَاَل: أ

َالُة،  ْمِر اإلِْسَالُم، َوَ�ُموُدُه الصَّ
َ
ُس األ

ْ
ُت: بََ� يَا رَُسوُل اِهللا. قَاَل: َرأ

ْ
َسنَاِمِه؟ قُل

ْخرِبَُك بَِمَالِك ذلَِك 
ُ
َال أ

َ
َهاُد. ُ�مَّ قَاَل: أ ِ

ْ
ُت: بََ� يَا رَُسوَل وَِذْرَوُة َسنَاِِمه اجل

ْ
لُكِِّه؟. قُل

ُت: يَا نيَِبَّ اِهللا، َو�ِنَّا لَُمَؤاَخُذوَن 
ْ
َخَذ بِِلَسانِِه َوقَاَل: ُكفَّ َعلَيَْك هَذا. قُل

َ
اِهللا، فَأ

َك يَا ُمَعاذُ، وََهْل يَُ�بُّ انلَّاَس يِف انلَّاِر ىلَعَ  مُّ
ُ
بَِما َ�تلََكَُّم بِِه؟ َ�َقاَل: ثَِقلَتَْك أ

ْو قَاَل: ىلَعَ َمنَاِخرِِهمْ -وِهِهْم وُجُ 
َ
ِسنَِتِهْم؟ -أ

ْ
ل
َ
 َحَصائُِد أ

َّ
 .)١(»إِال

گاھم یارھاکاز « آن  .ند و از دوزخ دور گرداندکه مرا به بھشت داخل کن کی آ
 یسکدی و آسان است بر یار بزرگی پرسیز بسیقت از چیفرمود: در حق ج حضرت

ه: کن یسازد، و آن ھم عبارت است از اار را آسان که خدای تعالی برای او آن ک
قرار ندھی، و نماز را بر پا  یکز برای او شریچ چیتا را و ھیکنی خدای کبندگی 

ری، و حـج خانـه خـدا ی] رمضان را بگکات بدھی، روزه [ماه مبارکداری، و ز
گاه نسازم؟ روزه سپری است یا تو را از ھمه درھای خیبروی، سپس فرمود: آ ه کر آ

 ،سازد می ند، و صدقـه، آتش گناه و خطاھا را خاموشک می ه دار محافظتاز روز

١- . يحٌ حِ نٌ صَ سَ يثٌ حَ دِ : حَ قَالَ يُّ وَ ذِ مِ ْ اهُ الرتِّ وَ  رَ

 

                                         



 ٢٥   اربعین َنَووی (چهل حدیث)

ه را ین آی. سپس اھا ند، و نماز شخص در دل شبک می ه آب آتش را خاموشکچنان

 ﴾َملُونَ َ�عۡ ﴿ ه بهکنی، تا ا»شود می شان دوریشان از بسترھایپھلوھا«تالوت فرمود: 
نم؟ کوھان آن با خبر نکن یارھا و باالترکا تو را از سرآمد یپس از آن فرمود: آ .دیرس

ارھا اسالم است، و ک فرمود: سرآمدِ  .نکمرا با خبر  ،گفتم: بلی ای رسول خدا
ا تو یسپس فرمود: آ .آن جھاد در راه خداست وھاِن کن یستون اسالم نماز، و باالتر

آن  .مرا خبر ده ،خبر دھم؟ گفتم: بلی ای رسول خدا ھانیھمه ا ۀرا از سر رشت
ا ما به یآ، امبر خدایتم: ای پگف .دار ن را نگهیخود را گرفت و فرمود: احضرت زبان 

فرمود: مادرت  ج م گرفت؟ آن حضرتیم، مورد بازخواست قرار خواھییگو می چهآن
ه فرمود بر کنیا ای -شانیبر روھا را مردم[خداوند] ند، یبنش عزایتبه 

ھوده و درو یاوه، بیسخنان به خاطِر]  [فقطاندازد، مگر  می در آتش -شانیھا نییب
 .»شانیھا زبان ۀشد

 ۳۰حدیث  

 ج رمکه رسول اکت است یروا سبالخشی جرثوم بن ناش هثعلب از ابی
 فََرَض فََرائَِض فَالَ تَُضيُِّعوَها، وََحدَّ ُحُدوداً فَالَ «فرمود: 

َ
إِنَّ اَهللا َ�َعاىل

ْشَياَء فََال 
َ
َم أ ْشيَاَء رمَْحًَة لَُ�ْم َ�ْ�َ َ�ْعتَُدوَها، وََحرَّ

َ
تَنْتَِهُكوَها، وََسَكَت َ�ْن أ

 .)١(»�ِْسيَاٍن فََال َ�بَْحثُوا َ�نَْها
د و از ینکـع نینموده است، پس آنھا را ضا واجبی را یھا ضهیخداوند متعال فر«

رده است، کن یمع ]مرزھا و محرماتی[ یحدود ھای منع فرمـوده و برای آنیارھاک
ی را حرام نموده است، پس به حرمت و حرام یزھاید، و چیپا فراتر مگذار ھاپس از آن

رده به خاطر مھربانی کوت کگری سیزھای دید، و درباره چیبودن آن احترام بگذار

هُ. -١ ُ ريْ غَ نِي وَ طْ قُ ارَ اهُ الدَّ وَ نٌ رَ سَ يثٌ حَ دِ  حَ

 

                                         



 اربعین َنَووی (چهل حدیث)   ٢٦

 .»دینکبه شما نه از روی فراموشی، پس آنھا را جستجو م

 ۳۱حدیث 

 َجاَء رَُجٌل «ه: کت است یروا سعباس سھل بن سعد ساعدی از ابی
َ

إِىل
َحبَِّ�  ج انلَّيِبِّ 

َ
َحبَِّ� اُهللا، َوأ

َ
تُُه أ

ْ
َ�َقاَل: يَا رَُسوُل اهللاِ ُدلَِّ� ىلَعَ َ�َمٍل إِذَا َعِمل

بََّك  بََّك اُهللا، َوازَْهْد ِ�يَما ِعنَْد انلَّاِس ُ�ِ �ْيَا ُ�ِ انلَّاُس. َ�َقاَل: ازَْهْد يِف ادلُّ
 .)١(»انلَّاُس 
ی یاری راھنماکمرا به  ،آمد و گفت: ای رسول خدا ج رمکامبر ایمردی نزد پ«

ز مرا دوست یه ھرگاه آن را انجام دھم خداوند مرا دوست بدارد، و مردم نکن ک
ا خدا تو را گردان تبا مبند و از آن روی یفرمود: دل به دن ج آن حضرت .بدارند

مردم  گردان تابل باش و از آن روی یم دوست بدارد، و به آنچه نزد مردم است بی
 .»تو را دوست بدارند

 ۳۲حدیث 

ه رسول کت است یروا سبن سنان خدری کد سعد بن مالیسع ز ابیا

ارَ «فرمودند:  ج رمکا َر َوَال رِضَ  .)٢(»الَ رَضَ
ه ین اسالم بر پاین مبیعنی دی[. »گرانیان برسان و نه به دینه به خود ز«

١- . نَةٍ سَ انِيدَ حَ هُ بِأَسَ ُ ريْ غَ ه وَ اجَ اهُ ابْنُ مَ وَ  رَ

اهُ  -٢ وَ ، رَ نٌ سَ يثٌ حَ دِ الَكٌ يفِ ال حَ اهُ مَ وَ رَ نَداً، وَ سْ ا مُ َ مهُ َ ريْ غَ نِيُّ وَ طْ قُ ارَ الدَّ ه وَ اجَ الً ـْابْنُ مَ سَ رْ طَّأ مُ وَ مُ

نِ النَّبِيِّ  نْ أَبِيهِ عَ ْيَ عَ و بْنِ حيَ رِ مْ نْ عَ ا. ج عَ ا بَعْضً هَ ي بَعْضُ وِّ قَ قٌ يُ رُ لَهُ طُ ، وَ يدٍ عِ طَ أَبَا سَ قَ أَسْ  ، فَ

 

                                         



 ٢٧   اربعین َنَووی (چهل حدیث)

 .]رده استکرا منع  زدن به دیگران و منفعت بنا شده است و ضرر مصلحت

 ۳۳حدیث 

لَْو ُ�ْعَطى «فرمود:  ج رمکه رسول اکت است یروا باز ابن عباس
ْمَواَل قَْوٍم وَِدَماَءُهمْ 

َ
َيِّنَُة ىلَعَ  ،انلَّاُس بَِدْعَواُهْم، الدَّىَع رَِجاٌل أ لِ�ِن ابلْ

نَْ�رَ 
َ
َمُ� ىلَعَ َمْن أ يِع، َوايلْ ُمدَّ

ْ
 .)١(»ال

 اھ] به آنردندک می زییه ادعای چکن یشان [و ھمیمردم به مجرد ادعا اگر«
ردند، ولی ک می گرینه برخی ادعای اموال و خون برخی دییآ شد، ھر می داده

 .»بخورد سوگند باید نندهکار کو ان باید دلیل و مدرک بیاورد،مدعی 

 ۳۴حدیث 
ه کدم یشن ج رمکه گفت: از رسول اکت است یروا سد خدرییسع از ابی

ُْه �ِيَِدهِ، فَإِْن لَْم �َْستَِطْع فَِبِلَسانِِه، فَِإْن «فرمودند:  يَُغ�ِّ
ْ
ى ِمنُْ�ْم ُمنَْكًرا فَل

َ
َمْن رَأ

ْضَعُف اِإلْ�َمان
َ
ِبِه، وَذلَِك أ

ْ
 .)٢(»لَْم �َْستَِطْع فَِبَقل

اگر  ؛ر دھدیید آن را با دست خود تغید بایرا دی ار زشتکه از شما ک یسک«
اگر نتوانست با زبان  ؛ر دھدیی، با زبان و گفتار خود تغر دھدیینتوانست با دست تغ

 ]له دلیار به وسکعنی انی[حله ن مریند و اکار کر دھد، با دل خود آن را انییتغ
 .»مان استیا [وکمترین نموِد] نیتر فیضع

اهُ  -١ وَ ، رَ نٌ سَ يثٌ حَ دِ . حَ ِ نيْ يحَ حِ هُ يفِ الصَّ بَعْضُ ا وَ ذَ هُ هكَ ُ ريْ غَ يُّ وَ قِ بَيْهَ  الْ

٢- . لِمٌ سْ اهُ مُ وَ  رَ

 

                                         



 اربعین َنَووی (چهل حدیث)   ٢٨

 ۳۵حدیث 

َاَسُدوا، َوَال «فرمودند:  ج رمکه رسول اکت است یروا سرهیھر از ابی
َ

َال حت
َ�نَاَجُشوا، َوَال َ�بَاَغُضوا، َوَال تََدابَُروا، َوالَ يَِبْع َ�ْعُضُ�ْم ىلَعَ َ�يِْع َ�ْعٍض، 
ُ، َوالَ 

ُ
ُمْسِلِم: َال َ�ْظِلُمُه، َوَال َ�ُْذهل

ْ
ُخو ال

َ
ُمْسِلُم أ

ْ
َوُ�ونُوا ِعبَاَد اِهللا إِْخَواناً، ال

اٍت -اتلَّْقوَى هُهنَا يَْ�ِذبُُه، َوَال َ�ِْقُرُه،   َصْدرِهِ ثََالَث َمرَّ
َ

حِبَْسِب  -َو�ُِشُ� إِىل
ُمْسِلِم َحَراٌم: َدُمُه، 

ْ
ُمْسِلِم ىلَعَ ال

ْ
ُمْسِلَم، لُكُّ ال

ْ
َخاُه ال

َ
ْن َ�ِْقَر أ

َ
ِّ أ اْمِرٍئ ِمَن الرشَّ

ُ، وَِعرُْضهُ 
ُ

 .)١(»َوَماهل
و به  ؛دینکگر سازش نیدیکان یبه ز ؛دیگر حسد نورزیدیکشما مسلمانان به «

از شما بر  یکچ یو ھ ؛دینکگر پشت نیو به ھمد ؛دینه نورزکیگر بغض و یدیک
مسلمان برادر  .دیگر باشیبندگان خدا و برادران ھمد ؛گری نفروشدیفروش د

او  ؛شدک یاو نم کمکاری و یدست از  ؛ندک یبه برادر خود ستم نم ؛مسلمان است
و  ،اری استکزین تقوا و پرھیا ؛شمارد یل نمیاو را خوار و ذل ؛ندک یب نمیذکرا ت

ه برادر مسلمان کافی است کن یاشاره فرمود. برای انسان ھماش  نهیسه بار به س
خون و مال و شرف و ناموس ھر مسلمان بر  .شمارد کوچکر و یش را حقیخو

 .»گر حرام استیمسلمان د

 ۳۶حدیث 

َس َ�ْن «فرمود:  ج رمکامبر ایه پکت است یروا سرهیھر از ابی َمْن َ�فَّ
ِقيَاَمِة، 

ْ
َس اُهللا َ�نُْه ُكْر�ًَة ِمْن ُكَرِب يَْوِم ال �ْيَا، َ�فَّ ُمْؤِمٍن ُكْر�ًَة ِمْن ُكَرِب ادلُّ

١- . لِمٌ سْ اهُ مُ وَ  رَ

 

                                         



 ٢٩   اربعین َنَووی (چهل حدیث)

�ْيَا َواآلِخَرةِ، َوَمْن َسرَتَ ُمْسِلًما َسرَتَهُ  َ اُهللا َعلَيِْه يِف ادلُّ ، �رَسَّ َ ىلَعَ ُمْعرِسٍ  َوَمْن �رَسَّ
ِخيِه، َوَمْن 

َ
َعبُْد يِف َعْوِن أ

ْ
َعبِْد َما اَكَن ال

ْ
�ْيَا َواآلِخَرةِ، َواُهللا يِف َعْوِن ال اُهللا يِف ادلُّ

َنَِّة، َوَما اْجتََمَع 
ْ
 اجل

َ
 إِىل

ُ بِِه ِطِر�قاً
َ

َل اُهللا هل ماً، َسهَّ
ْ
تَِمُس ِ�يِْه ِعل

ْ
َسلََك َطِر�قاً يَل

 نََزلَْت قَْوٌم يِف َ�يٍْت ِمْن ُ�يُوِت اهللاِ 
َّ
، َ�تْلُوَن ِكتَاَب اِهللا َو�َتََدارَُسونَُه بَيْنَُهْم، إِال

َمَالئَِ�ُة، وَذََكَرُهُم اُهللا ِ�يَمْن 
ْ
تُْهُم ال ِكينَُة، وََغِشيَتُْهُم الرَّمْحَُة، وََحفَّ َعلَيِْهُم السَّ

ْع بِِه �ََسبُهُ   بِِه َ�َملُُه لَْم �رُْسِ
َ
أ  .)١(»ِعنَْدُه، َوَمْن َ�طَّ

ند، کا بر طرف یسختی و دشواری را در دن یکه از برادر مؤمن خود ک یسک«
ر و یه بر فقک یسک .ندک می امت او را رفعیدشواری و سختی روز ق یکخداوند 

ه ک یسک .ا و آخرت بر او آسان خواھد گرفتیرد، خداوند در دنیی آسان بگینوایب
 و آخرت، بدی و زشتی او راا یند، خداوند در دنکبدی و زشتی مسلمانی را پنھان 

ارھا و مناصب بزرگ که دارای ک است سانیکن زشتی و بدی برای یا[ پوشاند می
ن است اتفاقی آن را کستند و ممیه به فساد مشھور نکران یل امیھستند، از قب

ده یولی اگر در حال انجام زشتی د .ارکالبته در صورت انجام آن  ؛انجام داده باشند
ار زشت وجود نداشت، به کی بازداشتن از آن یشود و اگر تواناد منع یشود، با

ه قدمی در آموختن علم بردارد، خدا ک یسکو  ]ت نمودیاکم شھر شکفرمانروا و حا
از ای  راه بھشت را بر او آسان گردانـد، و ھـرگاه گروھی از مـردم در خـانـه

قرآن را به ھم  یھا ند تا قـرآن بخوانند و درسیگرد آ ]مساجد[ی خدا ھا خانه
د، و مھر و محبت و رحمت خداوندی بر آنان یشان فرود آیبر ا ھا اموزند، دلیب

ه نزد او کسانی کرند، و خداوند آنان را به یرد، و فرشتگان آنان را در برگیفراگ
شی گرفت و او را به دنبال یردارش بر او پکه عمل و ک یسکند، و کاد یھستند 

 .»برد یاو را به جلو نماش  لهین نسب و قبیقیانداخت، به 

١- . ا اللَّفْظِ ذَ لِمٌ هبِ سْ اهُ مُ وَ  رَ

 

                                         



 اربعین َنَووی (چهل حدیث)   ٣٠

 ۳۷حدیث 

ث قدسی از خداوند یدر حد ج رمکاز رسول ا ساز عبدالله بن عباس

ََسنَاِت «ه خداوند فرمود: کت است یتعالی روا و کتبار
ْ
إِنَّ اَهللا َكتََب احل

َها َكتَبَ 
ْ
َ ذلَِك: َ�َمْن َهمَّ حِبََسنٍَة فَلَْم َ�ْعَمل يِّئَاِت، ُ�مَّ َ��َّ َها اُهللا ِعنَْدُه َحَسنًَة َوالسَّ

 َسبُْعِمائَِة 
َ

اَكِملًَة، َو�ِْن َهمَّ بَِها َ�َعِملََها َكتَبََها اُهللا ِعنَْدُه َعرْشَ َحَسنَاٍت إِىل
َها َكتَبََها اُهللا ِعنَْدُه َحَسَنًة 

ْ
ْضَعاٍف َكِثَ�ةٍ، َو�ِْن َهمَّ �َِسيِّئٍَة فَلَْم َ�ْعَمل

َ
 أ

َ
ِضْعٍف إِىل

 .)١(»�ِْن َهمَّ بَِها َ�َعِملََها َكتَبََها اُهللا َسيِّئًَة َواِحَدةً اَكِملًَة، وَ 
س قصد خوبی نمود و کپس ھر است. ھا را نوشته یھا و بد یھمانا خدا خوب«

سد، و اگر قصد ینو می املکی یکن یکاو نزد خود  یآن را انجام نداد، خداوند برا
خود ده خوبی تا ھفتصد برابر تا رد و آن را به انجام رساند، خداوند نزد کخوبی 

سد، و اگر قصد بدی نمود و آن را انجام نداد، ینو می ار برای اویچند برابر بس
سد، و اگر قصد بدی نمود و آن را ینو می املکی یکن یکخداوند نزد خود برای او 

خدا ما و شما  -برادر بنگر. پس ای »سدینو می بدی برای او یکانجام داد، خداوند 
ن. کشه یخوب اند این جمالت در موردو  -ق دھدیم توفیسوی لطف عظ را به

برای  »املکی یکن«ت آن و لفظ یاشاره است به اھم »سدینو می نزد خود«عبارت 
ردن ولی آن را کقصد بدی «ار آن است. و درباره یت بسید آن عبارت و اھمکیتأ

 املکلمه کو بر  سدینو می امل برای اوکی یکن یکفرمود: خداوند  »انجام ندادن
د کیتأبدی  یکسد، و بر ینو می بدی برای او یکد نمود و اگر بدی انجام داد، کیتأ

ش او را یه ستاک -سبحانه و تعالی -ن خدا را حمد و منت استیبنابرا ؛ننمود
 .برای اوست ھا ق در طاعتیی و توفیتوانا ؛ردکم ینتوان

١- . وفِ ُرُ هِ احلْ ذِ امَ هبِ يْهِ يحَ حِ لِمٌ يفِ صَ سْ مُ يُّ وَ ارِ بُخَ اهُ الْ وَ  رَ

 

                                         



 ٣١   اربعین َنَووی (چهل حدیث)

 ۳۸حدیث  
 «ه فرمودند: کند ک می تیروا ج رمکاز رسول ا سرهیابوھر

َ
إِنَّ اَهللا َ�َعاىل
َحبَّ 

َ
ٍء أ َّ َ�بِْدي �يَِشْ َْرِب، َوَما �ََقرََّب إيِلَ

ْ
قَاَل: َمْن اَعَدى يِل َويِلًّا َ�َقْد آَذ�ْتُُه بِاحل

ِحبَّ 
ُ
َّ بِانلََّوافِِل َحىتَّ أ ا اْ�رَتَْضتُُه َعلَيِْه، َوَال يََزاُل َ�بِْدي َ�تََقرَُّب إيِلَ َّ ِممَّ فَإِذَا  ،هُ إيِلَ

ي ُ�برِْصُ بِِه، َو�ََدُه الَّيِت َ�بِْطُش  ِ
َّ

ُه اذل ي �َْسَمُع بِِه، َو�رََصَ ِ
َّ

ْحبَبْتُُه ُكنُْت َسْمَعُه اذل
َ
أ

ْعِطيَنَُّه، َولنَِئْ اْستََعاَذِ� 
ُ
لَِ� أل

َ
بَِها، َورِْجلَُه الَّيِت َ�ْميِش بَِها، َولنَِئْ َسأ

ِ�يَذنَّهُ 
ُ
 .)١(»أل

ند، با او که با دوست من دشمنی یکسکد: یفرما می ث قدسییدخداوند در ح«
ض با یز محبوبی نزد من بھتر از فرایچ چینم، و بنده مؤمن با ھک می اعالم جنگ

 یکبه من نزد ]ر واجبیھای غ عبادت[شود، و او با انجام نوافل  ینم یکمن نزد
دوست دارم، من ه من او را که من او را دوست بدارم، ھنگامی کن یشود تا ا می

 ند، و دستشیب می ه با آنکشوم  می شنود، و چشم او می ه با آنکشوم  می گوش او
از من  یزیاگر چ ؛رود می ه با آن راهکشوم  می شیرد، و پایگ می ه با آنکشوم  می

 .»دھم می دھم، و اگر پناه بخواھد پناھش می بخواھد به او

 ۳۹حدیث 
إِنَّ اَهللا «فرمودند:  ج رمکرسول ا هکت است یروا ساز عبدالله بن عباس

 َوالنِّْسيَاَن، َوَما اْستُْكرُِهوا َعلَيْهِ 
َ
ََطأ

ْ
يِت اخل مَّ

ُ
َاَوَز يِل َ�ْن أ

َ
 .)٢(»جت

١- . يُّ ارِ بُخَ اهُ الْ وَ  رَ

يثٌ  -٢ دِ ا. حَ َ مهُ ُ ريْ غَ يُّ وَ قِ بَيْهَ الْ ه وَ اجَ اهُ ابْنُ مَ وَ نٌ رَ سَ  حَ

 

                                         



 اربعین َنَووی (چهل حدیث)   ٣٢

زور و اجبار شود،  ھاچه بر آنر من از خطا و فراموشی امتم و آنخداوند به خاط«
 .»رده استکگذشت 

 ۴۰حدیث 
َخَذ رَُسوُل اهللاِ «ه: کند ک می تیروا سعبدالله بن عمر

َ
بَِمنِْكيِب َ�َقاَل:  ج أ
ْو اَعبُِر َسِبيٍل.

َ
نََّك َغِر�ٌب أ

َ
�ْيَا َك�  ُ�ْن يِف ادلُّ
ْصبَْحَت  بَوَ�َن ا�ُْن ُ�َمرَ 

َ
بَاَح، َو�ِذَا أ ْمَسيَْت فَالَ تَنْتَِظِر الصَّ

َ
َ�ُقوُل: إَِذا أ

ِتَك لَِمرَ  َمَساَء، وَُخْذ ِمْن ِصحَّ
ْ
 .)١(»ِضَك َوِمْن َحيَاتَِك لَِمْوتَِك فََال تَنْتَِظِر ال

ب یغرگویی ه کباش  ا چنانیمرا گرفت و فرمود: در دن دوش ج رمکرسول ا«
گفت: وقتی شب شد، به انتظار   می شهیھم سعبدالله بن عمر .ا رھگذری ھستیی

در موقع تندرستی و ؛ نیصبح مباش، و وقتی بامداد بر تو آمد، به انتظار شب منش
ت توشه برای مرگ و مردنَ  ر، و در زندگییت توشه برگیماریبرای روزھای بسالمتی، 

 .»نکفراھم 

 ۴۱ حدیث
 جرمکه رسول اکت است یروا ساز ابی محمد عبدالله بن عمرو بن عاص

َحُدُ�ْم َحىتَّ يَُ�وَن َهَواُه �َبْعاً لَِما ِجئُْت بِهِ «فرمودند: 
َ
 .)٢(»َال يُْؤِمُن أ

من که باشد رو آنچه یه ھوای او پکن یآورد تا ا یمان نمیاز شما ا یک چیھ«

١- . يُّ ارِ بُخَ اهُ الْ وَ  رَ

٢- . يحٍ حِ نَادِ صَ ةِ بِإِسْ ُجَّ نَاهُ يفِ كِتَابِ احلْ يْ وَ يحٌ رَ حِ نٌ صَ سَ يثٌ حَ دِ  حَ

 

                                         



 ٣٣   اربعین َنَووی (چهل حدیث)

 .»ام آورده

 ۴۲حدیث 
 د:یفرما باری تعالی میقول از  ج رمکدم رسول اید: شنیگو سانس

: يَا ا�َْن آَدَم، إِنََّك َما َدَعْوتَِ� َورََجْوتَِ�، َ�َفْرُت لََك ىلَعَ َما «
َ

قَاَل اُهللا َ�َعاىل
بَايِل، 

ُ
َماِء ُ�مَّ اْستَْغَفْرتَِ�، اَكَن ِمنَْك َوَال أ يَا ا�َْن آَدَم، لَْو بَلََغْت ُذنُو�َُك َ�نَاَن السَّ

رِْض َخَطايَا، ُ�مَّ لَِقيْتَِ� الَ 
َ
تَيْتَِ� بُِقَراِب األ

َ
َ�َفْرُت لََك، يَا ا�َْن آَدَم، إِنََّك لَْو أ

تَيْتَُك بُِقَرابَِها َمْغِفَرةً 
َ
 .)١(»�رُْشُِك يِب َشيْئاً، أل

 چه بودهد داری، تو را بر آنیو به من ام خوانی می ھرگاه مرا ،ای بنی آدم«
اگر گناھان  ،ی ندارم. ای فرزند آدمیآمرزم و از تو پروا می [یعنی به خاطر اعمالت]

آمرزم و  می نی، تو راکتو به ابرھای آسمان برسد و آنگاه از من طلب آمرزش 
نی پر یه زمکی در حالی یسوی من آ به اگر ،د. ای انسانیا خواھم بخشگناھان تو ر

نی پر از مغفرت و یا زماوردی، من بین کاز گناه و خطا داری ولی به من شر
 .»میآ می سوی تو ش بهیبخشا

١- . يحٌ حِ نٌ صَ سَ يثٌ حَ دِ : حَ الَ قَ يُّ وَ ذِ مِ ْ اهُ الرتَّ وَ  رَ
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