
 به استعين
 

 هذا کتابنا ينطق لکم بالحق

 لعلهم يشکرون  اليه و ارزقهم من الثمراتربنا اجعل افئدة من الناس تهوی 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

ي اهلل علي محمّد وآله الطاهرين و و صلّ الحمد هلل رب العالمين الرحمن الرحيم مالک يوم الدين

االّ  اديهم و مبغضيهم وال حول وال قوةو لعنةاهلل علي اع رحمةاهلل وبرکاته علي مواليهم و محبيهم

 .باهلل العلي العظيم

 اما بعد
 و مهالل  اه حنفيههالد بن والسالم انه قال في وصيته لمحمّعليه الصلوة  فعن علي   

 بهالکالم ابيتها الوجهو  و بهالکالم ,شيئا احسن من الکالم و ال اقبح منهه عزوجل

کالم  چيزی را لل  نفرمود  که نيکوتر باشد ازعزوجل  يعني لدای اسودت الوجو 

صهورتها   ميشهود به کالم صورتها سفيد ميشود و به کالم سهيا نه قبيح تر از آن,  و

اعتاء  چه ناپسند, از باقي و زبان چه لوب و چه بد, چه پسند کار بدان که عمل و

 رلههاا د  اسا زحما آن هم ليلي کمتر و ليلي هم بيشتر اسا وو جوارح بيشتر 

و را به دسا آورد  سهولا و آساني ميتوان به وسيله زبان سعادت و نيکبختي لکما

 دچار شقاوت و بدبختي نمود و به اين جها اسا که حترت علهيميتوان لود را 

و روسهياهي کالم و سخن را مايه روسهفيدی  ,در اين فرمايشوالسالم  ةعليه الصلو

به کلمات لوب و پسهنديد  آشهنا کهرد, مايهه را اگر انسان زبان لود   پس دميدان

به سخنان ناجور و ناپسند آشنا نمود, مايه روسياهي  راو لواهد شد و اگروسفيدی 

ببعتهي از که در اين وجيز  لواهد شد  چون مطلب از اين قرار بود, بخاطرم رسيد 

امثهال  وذکر و امر به معروف و نهي از منکر دعا و  کلمات لوب و پسنديد  از قبيل

در تهمها فحهش و ناپسند و ناجور مانند دروغ و غيبها و  آن و برلي از سخنان

 است.دانلود شده  http://www.almoneer.ir پایگاه علمی المنیر این کتاب الکترونیکی از 
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طالبين سهعادت و نيکبختهي قهرار دههم و ضمن سه باب اشار  نمود , در دسترس 

هها بقبهول حسهن و لقرار ميدهم  و ارجو مهن اه تعهالي ان يتقب ,اينک اشار  نمود 

محمّهد بهن مرتتهي و انا العبهد الراجهي و االحسان يجعلها نفعا لکافة اهل االيمان 

 ه تعالي بعفو  و غفرانه ثم بجود  و احسانه ا تغمد هما الخراساني

 باب اول
شت ا از آفتهای زبان و گفتارهای زرباعث ميشود سالمتي انسان  در بيان آنچه

ای اشتغال به گفتارهای نيک ربو ناپسند و موجب ميشود فراغت و فرصت را 

 نآاز ذکر و دعا و نحو ده حرفهای بافائو 

 و در اين باب دو مقصد است:

 د اولــمقص
 صد مشتمل است بر چند فصلو اين مق در عزلت و کناره گيری از مردم

 ل اولــفص
 در فائده و فضيلت آن و در آن چند حديث است

 حديث اول

            از حترت علهي عليهه الصهلوة والسهالم روايها شهد  کهه لوشها حهال   

 بشناسند بين مردم لمول يعني مستور باشد بجوريکه نه مردم او را ای کهبند  

 و نه او مردم را و لدا او را دوسا بدارد و از او لوشنود باشد 

 حديث دوم

از حترت صادق عليه الصلوة والسالم روايا شد  که ببعتي از اصهحاب    

 م که ميشناسيکم کن و آنهائي را هلود ميفرمايد که آشنائي لود را با مردم 
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نه تای آنها را دور بيانداز و از  و نشناس و اگر صد دوسا و صدي  داری نود

 هم برحار باش  يصدم

 

 حديث سوم

يايهد باز حترت علي عليه الصلوة والسالم روايا شد  که زماني بر مهردم    

نه جهزء آن در عزلها و يهک جهزء در  که عافيا در آن زمان د  جزء باشد

 صما و لاموشي 

 حديث چهارم

ای لد اگر از جانب از حترت صادق عليه الصلوة والسالم روايا شد  که   

د مرا ميکر برای حفظ دين و ترويج آن معين نشد  بودم هرآينه لوشنودتعالي 

 که مهر  و نه من مردم را ميشنالتم و نه مردم مرا تا وقتيکه بر کوهي باشم 

 مرا دريابد 

 حديث پنجم

 انه الصلوة والسالم روايا شد  کهه بهرادران ايهن زمهاز حترت علي علي   

 م رالود وحشا از مردکسي که بيابد در جاسوسان عيوبند و نيز مي فرمايد 

 خود بگرداند بپس بايد بداند که لدا دوسا دارد او را مأنوس 

 حديث ششم

رسهاند بهه ينم راز حترت صادق عليه الصلوة والسالم روايا شد  که ضر   

 آيا اراد  داريد مردم را کسيباشد تا اجلش برسد يکه بر قله کوهاز شما  يکي
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 م اسا و کسي که برای لدا عمل کنهدثوابش بر مرد که برای مردم عمل کند

 ثوابش بر لدا اسا بدرستي که هر ريائي شرک اسا 

 معاشرت ومصاحبا به او گفتند چرا با مردم نقل شد  و از ابراهيم بن ادهم    

 دانيشمرا به جههل و نها با پائين تر از لودم مصاحبا کنم راگنميکني گفا: 

ا بد و اگر بر من تکبر ميکن ود مصاحبا نمايمو اگر با باالتر از لاذيا ميکند 

 پس مشغول شدم بکسي من حسد ميورزد نسبا به نمايم معاشرت مانند لود

او  و نه در وصل او انقطاعي و نهه در انهس بهاکه در صحبا او ماللي نيسا 

 وحشتي 

اب ديهد را در لوکه يکي از ائمه عليهم السالم و از بعض بزرگان نقل شد     

اباء و  از لل  نعما اسا و مردملمول يعني پنهان بودن و شنيد که ميفرمايد 

رزو دارند از آن و ترفع يعني بلندی بهر مهردم نقمها اسها و مهردم آ عامتنا

قر عصما رزو دارند آن را و فو مردم تمني و آ فتنه اساآن را و غني  ميکنند

از آن  مردم تجافي مي ورزند از آن يعني بدشان مي آيهديعني از گنا  و  اسا

 وگناهان اسا و مهردم لهود را از آن نگها  ميدارنهد و مرض برطرف کنند  

نالته نشد  باشد و چون شهنالته مادامي که ش باشد ميشخص برای لودش 

 برای مردم ميشود  شد

راهبي را ديد که ترک دنيا نمود  مشهغول نقل شد  که ن دينار و از مالک ب   

اگر ميتهواني بهين  راهب گفا:، وصيا نما مرا  :لدا اسا به او گفاعبادت 

زيهاد د  مالهک گفها:  قهرار   پساز آهن قرار دهي لود و بين مردم سدی 

گفا: زياد کن مرا, راههب  وای بر تو شناسائي با مردم را کم کنبفرما, گفا: 
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وای بر تو طمع لود را از مردم قطع کهن تها آن کهه سهاکن شهوی در فا: گ

 ملکوت آسمانها 

تقاضهای وصهيا که از يکي از دوستان لهود و از بعض بزرگان نقل شد     

ز ايعنهي مکان لود را پنهان کن ا ای بند  لدنمود آن دوسا و صدي  گفا: 

رای مرزش بخوا  بمغفرت و آو از لدای تعالي مردم و حفظ کن زبان لود را 

  گنا  لود و برای مؤمنين و مؤمنات همچنان که امر فرمود  تو را لدا

 چهه بهرای :ي فرموداويس قرننزد جناب که رفتم و از هرم حبان نقل شد     

م نميبيهن گفتم برای آنکه با شما انس بگيرم فرمود: احدی را ،نزد من ای آمد 

ايا شد  با غير او انس بگيرد و حکلدای تعالي را بشناسد و با وجود اين که 

اسا,  بي نيازی در قناعا در تورية نوشته شد  اول آنها آن کهکه پنج حرف 

زادی و کنار  گيری از مردم اسا, سوم آن کهه آا لسالمتي در عزدوم آن که 

 لوش گاراني در ايهام و روزههای طهوالنيدر ترک دنيا اسا, چهارم آنکه 

  ناراحتيها در ايام کوتا  که دنيا باشداسا که آلرت باشد و صبر بر 

 صهحبا و معاشهرت بها لله  ضهاللا وو نيز از بعتي حکايا شد  که    

کمال اسها و طلهب  تعالي لدایيعني  و مشغول بودن به ح گمراهي اسا 

 علم بدون عمل وبال اسا 

 ل دومــفص

بلکه  ار نيست مجالست و معاشرت با آنهادر بيان کساني که سزاو

  اين فصل ردو سزاوار دوری از آنها است و سته شاي
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 چند روايت است

 از حترت علي عليه الصلوة والسالم روايها شهد  کهه در _ روايت اول   

ن ای پسهرک مهامام حسن عليه السالم ميفرمايهد: وصيا به فرزند لود  مقام

کنهد ای پهدر چيسها آن  ميعرض ,حفظ کن از من چهار کلمه و چهار کلمه

حماقا  عقل اسا و بزرگترين فقربا ارزش ترين دارائي رمايد: ميف چهار کلمه

يعني به نفس لود و گرامهي عجب اسا اسا و باالترين وحشا  عقلي بيو 

آن چههار کلمهه ای پهدر حسن لل  اسا  عرض ميکند و نسب ترين حسب

ه چهميفرمايد: ای پسرک من بپرهيز از دوسا شدن با احم   ديگر کدام اسا

رهيز از و بپضرر ميرساند به واسطه حماقتش  بتو نفع برساندميخواهد  آنکه او

و  نزديهک را دورو آن که او دور را به تهو نزديهک ميکنهد  آدم دروغگو چه

امي از کمک با تو هنگهزيرا که او متايقه ميکند دوستي نکن با شخص بخيل 

فاقش به واسطه نبا فاجر زيرا که به او شوی و حار کن از دوستي که محتاج 

  يفروشدم را تو

فر آدم نيک بعتي از مردمان ناجور با : بسيار اتفاق افتاد  که مؤلف گويد   

ول او پهدارا و پولدار ساد  تماس دوستانه ميگيرند بهرای آنکهه از دارائهي و 

  و ا بيچاررآن ساد  لوح استفاد  کنند و استفاد  هم ميکنند تا آن که بااللر  

  کنند بدبخا مي

از حترت رسول صلّي اه عليهه وآلهه روايها شهد  کهه  _ روايت دوم   

چهارچيز اسا که دل را مي ميراند: گنا  باالی گنا  و بسيار بها زنهها سهخن 
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و گو کهردن, او ميگويهد و تهو ميگهوئي نگفتن و حرف زدن و با احم  بگو 

 همنشهيني بها مردگهان نخواهد نمود و مجالسا و بازگشا به لير هيچوقا

مردگان کيانند فرمود: هر غنهي و دارائهي کهه  )ص( ها عرض کردنديارسول

 لوش گاران باشد 

 که  از رسول گرامي عليه وآله الصلوة والسالم روايا شد _ روايت سـوم   

لها و لوبيههايش بهه غفاو را از  را بخواهد ای بند هرگا  لدای تعالي لير 

 و دبديها و نقصههايش را پهيش چشهمش قهرار ميدههفراموشي مي اندازد و 

 ي دهد ملداتعالي را برای او مکرو  قرار  مجالسا با اعراض کنندگان از ياد

 لصلوةو عليهما انبينا وآله  ياز جناب عيسي بن مريم عل _ روايت چهارم   

ا رلهود  : ای جماعا حوارييندوفرم ميروايا شد  که به حواريين والسالم 

وئيد معاصي و تقرب بجاهل به دشمن داشتن  ديمورد محبا لداتعالي قرار ده

 يشان اط خَو لوشنودی لداتعالي را به دسا بياوريد به سَبه دوری از ايشان 

 روايا شد  کسياز حترت صادق عليه الصلوة والسالم  _ روايت پـنجم   

ه بهزود ميشود که الهالق او را  ا احم مصاحباجتناب و دوری نکند از که 

 لود بگيرد 

ــت ششــم                   صههادق حتههرت روايهها شههد  کههه رقههي  از داود _ رواي

در  تهو رانفهع نميدههد کس که  بسوی هربه من فرمود: نگا  کن السالم  عليه

يزی هر چدر مصاحبا با او زيرا که و رغبا مکن و پس اعتنا مکن به ادينا 

 غير لدا از بين رفتني اسا و عاقبا آن وليم و لطرناک اسا 
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يه السالم روايا شد  که قطهع کهن از از حترت صادق عل _ روايت هفتم 

ول مشهغتو را به فراموشي مي انهدازد از يهاد لهدا و وصل با او آن کسي که 

ء ز اولياآدم ابا او از طاعا لدای تعالي چه آنکه اين جور ميکند تو را الفا 

 شيطان و اعوان او اسا 

 هاز رسول لداتعالي صلّي اه عليه وآله روايها شهد  که _ روايت هشتم 

بها  دمصاحبا نکنيهاحم  دشمن من بعد فرمود: و  باشد ميعاقل دوسا من 

 و نيسها عاقل جدا نشويد پس چيزی برای مسلمان بهتر از عقل  احم  و از

ه اگهر که با داراتر از لود مصاحبا نکن چه آنکاز بعض دانشمندان نقل شد  

يهادتر زتهو  و اگر او ازبا او برابری کني ضرر بتو ميرسد  لرج کردندر مقام 

که  و از بعض ديگر نقل شد  لرج کند بتو به چشم حقارت نگا  لواهد کرد 

ه وسهي عليه: ملمه گفته انهدهچهار ک چهار نفر از انبياء عليهم السالمميفرمايد 

ريهة بد پس گويها بهه تو لود را از همنشينکسي که جدا کند فرمود  السالم 

از  که منع کنهد نفهس لهود رافرمود  کسي عمل نمود  و داوود عليه السالم 

ه به فرمود  کسي کالسالم  هعيسي علي پس گويا عمل کرد  به زبور وشهوتها 

 وقسما لدای تعالي راضي و لوشنود باشد پس گويا به انجيل عمل نمود  

د حفهظ کنهزبان لهود را  حترت محمّد صلّي اه عليه وآله فرمود  کسي که

 کانه به قرآن رفتار نمود  اسا 

 ل سومــفص
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در بيان کساني که مجالست با آنها نيکو و پسنديده است و در اين 

 فصل چند حديث است

 حديث اول

 وکن موالات  طلب از حترت صادق عليه الصلوة والسالم روايا شد  که   

را در  ولو عمر لهود در ظلمات باشدبا اتقيا و پرهيزگاران را اگرچه برادری 

 زاافتل و بهتهر ای عزوجل لل  نفرمود  طلب ايشان فاني کني چه آنکه لد

 بر ای تعاليلدو انعام نفرمود  بعد از انبياء عليهم السالم ايشان در روی زمين 

 فرمايهدلدای تعالي مي برای مصاحبا ايشاندادن به او بند  اش مانند توفي  

 تقين والالء يعني دوستان در يوم قياما با يکديگر دشمن لواهند بود مگر م

 ران پرهيزگا

 حديث دوم

روايا شد  که مردی در زمان حترت موسي علي نبينا وآله وعليه الصلوة    

کهه )ع( وحهي فرمهود بسهوی موسهياز دنيا رفا پس لدای تعالي  والسالم

دوستي از دوستان من از دنيا رفته پس غسل د  پس موسي)ع( آمد  ديد کهه 

پس موسي)ع( عرض  آن مرد را بواسطه فسقش در مزبله ها اندالته اندمردم 

لهدای  ه ميگويند پسمردم دربار  اين مرد چ کهپروردگارا تو ميشنوی  نمود

سه چيز را شفيع آورد که در وقا مردنش اين بند  من فرمود يا موسي  تعالي

 ؛آمرزيهدم مهي از من سئوال ميکرد تمام گنا  کاران را هرآينه تمامشان رااگر 

و بواسطه وسوسه شهيطان که من اگرچه تو ميداني گفا پروردگارا  اول اينکه
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و دوم اينکه آن قلباً کراها داشتم از لکن  اصي ميشدممرتکب معهمنشين بد 

کوکهاران يلکهن نشسهتن بها ن به ارتکاب معاصهيبودم اگرچه من با فاسقين 

اگر با يک مرد صهالح ومهرد فهاجری آن که و سوم بسوی من  تر بود دوسا

 صالح را مقدم ميداشتم هرآينه حاجا مرد  برلورد ميکردم

 

 

 

 حديث سوم

 عليهه صلّي اه به رسول لدااز ابن عباس رحمه اه تعالي روايا شد  که    

که  آن کسهم نشينان بهترند فرمود: جلساء و عرض کردند کدام يک از  وآله

و اند و عمل کرا به ياد لدا بياندازد و گفتار او علم شما را زياد شما او ديدن 

 يل کند شما را در آلرت راغب و ما

 حديث چهارم

حهوال از رسول لداتعالي صلّي اه عليه وآله روايا شد  کهه لوشها بهه ا   

يعنهي بهه عيهوب مشغول کند از عيوب مهردم که عيبهای لودش او را  کسي

لطه و لمشروع کسب نمود  و انفاق کند از مالي که به طري  بپردازد  شلود

 قه و حکما و از مردم پسها و معصهيا کهارداشته باشد با اهل ف و آميزش

 نزديک بهاش بهه اههلنقل شد  که حترت علي عليه السالم  و از دوری کند

 لير تا آنکه از ايشان باشي و از اهل شر جدا باش تا جدا باشي 

 حديث پنجم
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لهي از عميفرمايد: يها  رسول صلّي اه عليه وآله روايا شد  کهحترت از    

 وقوت حالل در بلد لودش و مجالسا با علما  :اسابرای سعيد سه عالما 

: اسهه عالمها اسهنيهز را با امام و از برای شقي لواندن نمازهای پنجگانه 

 ما شقيو نيز ميفرمايد عال نقوت حرام و دوری از علما و فرادا نماز لواند

سه چيز اسا: لوردن لقمه حرام و ترک صحبا علماء و رحهم نکهردن بهر 

 ضعفا 

 

 حديث ششم

         دکهه بهه فرزنهد لهود ميفرمايهازجناب لقمان عليه السهالم روايها شهد     

نزديهک شهو کهه ای پسرک من مجالسا کن با علمهاء و بطهوری بهه آنهها 

نهور  دل را زند  ميکند بهزانوهايا مزاحم آنها شود چه آنکه لدای عزوجل 

 ميکند به باران شديد  حکما همچنان که زمين را زند 

 حديث هفتم

از رسول لدا صلّي اه عليه وآله روايا شد  که زود اسا زماني بر امها    

که از علماء فرار کنند آنطور که گوسفند از گر  فرار ميکند در اين من بيايد 

يز اول آنکه برکها را از به سه چهنگام مبتال ميفرمايد لدای تعالي ايشان را 

ان سلطان جائری را و سوم د دوم آنکه مسلط ميفرمايد بر ايشميداربرمالشان 

روايا شد  که از دنيا ميروند  و از حترت علي عليه السالم  ايمان بيآن که 

 ر و تماس گرفتن بهاسِو پنهان داشتن جمع شد  در کتمان لير دنيا و آلرت 
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 ر و برادری با اشرار شر در آشکار نمودن سِاليار و لوبان و جمع شد  

 

 

 

 

 

 

 

 د دومــمقص

 وشي و در آن چند فصل استمت و خامدر ص

 ل اولــفص

 نفعش و در اين فصل چند روايت است يبزرگو در فضيلت 

احدی  از رسول لداتعالي صلّي اه عليه وآله روايا شد  که  _ روايت اول

 زبان لود را حبس کند را تا آنکه حقيقا ايمان از شما کامل نميکند 

نهزد مهن از عبهادت  چيزیدر حديث قدسي روايا شد  که  _ روايت دوم

 روز  و لاموشي و نيز ميفرمايد قسم بهه عهزت و جهاللدوسا تر نيسا از 

 لودم بدرستي که اول عبادت لاموشي و روز  اسا 
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ا شهد  از جناب داوود علي نبينا وآله وعليه السالم رواي  _ روايت سوم   

و ز  کيبه بني اسرائيل فرمود: دالل نکنيد در شکمهای لود مگر طيب و پاکه 

 پاکيز  و طيب  بيرون نيايد از دهنهاتان مگر

بهه  صلّي اه عليه وآله روايها شهد  کهه از رسول لدا  _ ارمچهروايت    

 مهؤمن يا اباذر چهار چيز اسا که نميرسد به آن مگهرميفرمايد  ذر ابيجناب 

لاموشي و آن اول عبادت اسا و تواضع و فروتنهي بهرای لهدای  صما و

 بر هر حالي و کمي مال د لدا و ذکر و ياعزوجل 

توريهة و از حترت علي عليه السالم روايها شهد  کهه   _ روايت پنجم   

 التيهار را لواندم و از هر کتابي يک کلمهيعني قرآن  و فرقان انجيل و زبور

بد نجات مي يا را التيار کندپس از تورية کسي که صما و لاموشي  ؛نمودم

ات ترک کند شههواسا و از زبور کسي که  که قانع بود سير يو از انجيل کس

دا پهس لهاز آفتها و از قرآن و کسي که توکل کند بر ميماند  سالمنفساني را 

 لدا کافي اسا او را 

 و زاد روايا شد  کهسالم لاعليه حترت صادق  از  _ روايت ششم   

 ونيسا  پرهيزگاری و  آلرت افتل و بهتراز تقویرای يعني بتوشه ای 

 نادانيو دشمني ضرر دارتر از تر از صما و لاموشي نيسا چيزی نيکو

 نيسا و دردی باالتر از دروغ نيسا 

بهه فرزنهد  از جناب لقمان عليه السالم روايا شد  کهه  _ روايت هفـتم   

من لدما چهارصد پيهامبرعليهم ای پسرک من به درستي که  :لود ميفرمايد
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هرگا  در نمهاز باشهي : ام نمود از کلماتشان چهار کلمه التيار  رسيد  السالم

  لود را حفهظ پس حفظ کن قلب لود را و هرگا  کنار سفر  باشي پس حل

باشي پس چشم لود را نگها  دار يعنهي بهه ايهن کن و هرگا  در لانه کسي 

 نگا  نکن و هرگا  بين مردم باشي زبان لود را حفظ کن طرف و آن طرف 

ها تمام لباسم روايا شد  که از حترت علي عليه السال  _ روايت هشتم   

ر الي بهتمو جميع مالها را ديدم را ديدم و لباسي افتل از ورع و تقوی نديدم 

و  افتهل از رحمهاای  و نيکهوئيو تمام نيکوئيها را ديهدم از قناعا نديدم 

 يدم تر از صبر ند و تمام طعامها را چشيدم هيچ طعامي با لاتدم يشفقا ند

ای لد چون روايا شد  کهالسالم رامي عليه وآله از رسول گ  _ روايت نهم

غول فهظ زبهانش و مشهياری ميکند او را بر حلير بند  ای را بخواهد تعالي 

 از عيبهای مردم او را به عيوب لودش  ميکند

ه کهايها شهد  از رسول لداتعالي صلّي اه عليه وآله رو  _ روايت دهم   

ته کسي که دوسها داشهرا مگر بچيز اسا که عطا نميفرمايد لدا آنها  چهار

ضهع و دوم توکل بر لدا, سوم توا : اول صما و آن اول عبادتسا,باشد او را

 فروتني و چهارم زهد در دنيا 

روايا شد  که هفا لصلا اسا از عالم عليه السالم   _ روايت يازدهم   

 کس باشد حقيقا ايمانش کامل و درهای بهشا برای او باز ميشود:در هر که

نکه نمهازش را نيکهو بجها آورد, وضوی لود را کامل بگيرد, دوم آآنکه اول 

زبان لود را   دارد, پنجم انگ سوم زکوة مالش را بدهد, چهارم غتب لود را
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 اهل بيها پيهام آورشفقه نمايد در دينش, هفتم ليرلوا  تکند, ششم  حبس

 باشد  وعليهم الصلوة والسالم عليه

 زبانه روايا شد  کدا صلّي اه عليه وآله رسول لاز   _ روايت دوازدهم   

دق کهه تصهقه ای اسا دصا زبانا ر نگا  داشتن تولود را نگا  دار چه آنکه 

تها ا رحقيقا ايمان بند  نميشناسد ميکني آن را بر نفس لودت بعد ميفرمايد 

 حبس کند زبان لود را آن که 

 ,ند بيا شد  که روااز رسول گرامي عليه وآله السالم  _ روايت سيزدهم   

 را مالقات نميکند به مثل دو لصلا طول صما و حسن لل  لدا 

            ازحتهرت صهادق عليهه السهالم روايها شهد  کهه _ روايت چهاردهم   

ني طهوالکه سکوتشان مگر به لير و لوبي اول کساني د نسه نفرند که نميرس

وجل نند لدای عزبسيار ياد ميکسوم کساني که  ,شرترک کنندگان  دوم ,باشد

 را 

ازحترت کاظم عليه السالم روايا شد  که بهه جنهاب  _ روايت پانزدهم 

يه وآلهه صلّي اه علکه رسول لدا مي فرمايد عليهما الرحمة بن الحکم هشام 

 را ديديد صموت و لاموش پس نزديک شهويد بهه اوفرمود که هرگا  مؤمن 

و  سهارا و مؤمن کهم حهرف ا يا القاء ميکند حکما زيرا که القاء شد  به او

 عملش بسيار لکن مناف  کثيرالکالم و قليل العمل اسا 

            بهههشهههيد عليههه الرحمههة نقههل شههد  ازمجموعههه  _ انزدهمروايــت شــ   

مالک بودن فتل چيسا فرمود: عرض کردند عليه السالم امام حسن  حترت
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لتن لهود نقص چيسا فرمود: به زحما انداعرض شد  ؛زبان و بال احسان

 به درد نميخورد و بيهود  اسا  در چيزی که

 وعليهبه حترت عيسي علي نبينا وآله  روايا شد  که _ روايت هفدهم   

 ن داللبر عملي که به واسطه آداللا کن ما را الصلوة والسالم عرض نمودند 

 ن,زبهاهرگز حرف نزنيد  و از بعض بزرگان نقل شد  که بهشا شويم فرمود: 

رم و رم اسا يعني حجم آن کوچهک اسها لکهن جُهعظيم الجُم و رصغيرالجِ

 عاقل شهنالته ميشهود بههگناهش بزر  اسا  و از سقراطيس نقل شد  که 

و از بعض ديگر نقل شهد  صما و لاموشي و جاهل به پرحرفيش  بسياری 

ن چيز اسا: اول صما و لاموشي و نگا  داشهتصفات اولياء کاملين سه که 

يها که مفتاح ليرات و کليد لوبدوم جوع و گرسنگي  ,زبان که باب نجاتسا

 شب و روز  روز به قيام نفس در عبادات سوم به تعب اندالتن  ,اسا

 

 ل دومــفص

 است روايتدر مدح کم حرفي و در اين فصل چند 

نا زيکه از حترت رسول صلّي اه عليه وآله روايا شد   _ روايت اول   

يهد لوابيدن و کم حرف زدن و نيز ميفرما بدن سه چيز اسا کم لوردن و کم

دن کم حرف زدن و کم لوابي آن را دوسا داردکه لدای تعالي سه چيز اسا 

 لوردن و کم 
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 هروايها شهد  کهالصلوة والسالم از رسول لدا عليه وآله  _ روايت دوم   

 عبادات يعنيو ام ال يعني مادر ادبهاام االداب چيزند:  چهاريعني مادرها امهات 

ما ادر دواها امام االدويه يعني   وآرزوها و ام االماني يعني مادر عبادتها  درما

نها  کمهي گ جميع عبهاداتتمام ادبها قلا و کمي کالم اسا و اما مادر مادر 

ردن صبر اسا و اما مادر تمام دواها کهم لهوجميع آرزوها اسا و اما مادر 

 اسا 

 کهه  شد رواياعليه السالم از جناب آدم علي نبينا وآله و _ روايت سوم   

ساکا بهود  ش سخن ميگفتند و آنجنابدر لدمت چون فرزندانش زياد شدند

مرا  جل جالله چون لداحرف نميزني فرمود: که تو را گفتند ای پدر چه شد  

نکه به سخن لود را کم کن تا آو فرمود با من عهد کرد از جوارش بيرون کرد 

 برگردی  جوار من

ز د  که ااز رسول لدا تعالي صلّي اه عليه وآله روايا ش _ روايت چهارم   

 شرد کمي حرف زدن او اسا در چيزی که فائهد  ای بهرايو فهميدگي مَفقه 

دانهد يعني باز عملش بداند کسي که حرف زدن لود را  نيز ميفرمايدندارد و 

واههد لکهرد  از گفتار نيز سئوال  نطور که از عمل سئوال کرد  ميشودکه هما

                 بي فائد  اش کم لواهد بود  سخنان بيهود  و دش

کم لوردن مادر تمام دواها اسا چنانکهه رسهول همانطور که  :مؤلف گويد

زياد لوردن مادر مرض ها و بيماريها اسا  حکايا شهد   فرمود (ص)لدا 

از پهنج بر اين که تمام مرضها  اند کرد که حکمای هند و روم و فارس اتفاق 
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ميگيرد: اول زياد لوردن, دوم زيهاد مباشهرت  ز متولد ميشود و سرچشمهچي

, چهارم کم لوابيدن در شب, پنجم در روز دن با زنها, سوم بسيار لوابيدنکر

 در ميان شب آب لوردن 
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 ل سومــفص

 حرفهای زيادی ودر مدح خودداری کردن از 

 چند حديث است در اين فصل 

 حديث اول

  روايا شهداز حترت صادق عليه السالم يه الرحمة از مفتل بن عمر عل   

آنکه  اول: که چهار لصلا در او جمع شودن آتا بند  کامل نميشود ايمان که 

دی از حرفهای زيانفسش سخي باشد, سوم آنکه للقش نيکو باشد, دوم آنکه 

عهالي مهال لهود را در را  لهدای تاز لود را نگا  دارد, چهارم آنکه زيادی 

 د انفاق نماي

 حديث دوم

ال وحهه اکهه لوشها بهاز رسول لداتعالي صلّي اه عليه وآله روايا شد     

د و زيادی مال لهود را باشو بي مقدار لودش نزد لودش کوچک کسي که 

 لودداری کند انفاق نمايد و از سخنان زيادی 

 حديث سوم

کسي اسا کهه کسهبش  روايا شد  که مؤمن از حترت علي عليه السالم   

انفهاق  و و باطنش صحيح و لوب باشهدو للقش نيکو و پاکيز  باشد طيب 

رسهد و شرش به مردم نو امساک کند از زيادتي کالمش کند از زيادتي مالش 

  و با مردم به انصاف رفتار کند
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 حديث چهارم

در او نه  کهآنسا از کمال ايمان بند   از معصوم عليه السالم روايا شد  که   

يعنههي  نکنههدلوشههنودی او را دالههل در باطههل ن کههه آلصههلا باشههد: اول 

يها  کس سخن باطل بگويد از کسي او را وادار نکند که بر نفع آن نودیلوش

د از غيظ و غتب بر کسي او را مانع نشهودوم آنکه  ,انجام دهد کار ناجوری

وادار  سوم آنکه قهدرت او را ,که بر نفع آن کس تمام ميشود کار و گفتار ح 

ن چههارم آ ,ا در چيزی که جايز نيسا برای او دلالها در آننکند بر دلال

ا  پهنجم آنکهه زيهادی مهال لهود را در ر ,لودداری کند که از زيادتي کالم

 بخوبي رفتهار کنهدششم آن که در امر معيشا  ,لداتعالي لرج و صرف کند

که تقيهه هفتم آن ,تنگ بگيرد و نه زياد  روی کند اش عائلهيعني نه بر لود و 

نههم آنکهه  ,هشتم آنکه الالقهش نيکهو باشهد ,ر موردش مراعات نمايدرا د

 سخاوت داشته باشد 

 حديث پنجم

 تکلم نميکنهد بهه کهالماز حترت صادق عليه السالم روايا شد  که عالم    

 تهرکز را يکسي که هشا چکه ميفرمايد نقل شد  زيادی  و از يکي از زهاد 

ميرسد  کالم رازيادی از ک کند کسي که تر :نمايد به هشا چيز لوب ميرسد

ي نگها  بيههود  ميرسهد بهه يعن راتول نظر فکه ترک کند و کسي به حکما 

 فتهول طعهام رايعني قلبش لاشع ميشود و کسي که ترک کنهد  لشوع قلب

درک لواهد نمود لهات  ز  حاجابه اندايعني در لورد و لوراک اکتفا کند 
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دوستي آلرت در قلبش پيدا را  دنياترک نمايد دوستي و کسي که را عبادت 

لواههد  موفه  غير لود راکسي که ترک کند اشتغال به عيوب و  لواهد شد

چگونگي  و در کيفيا تجسسوکسي که ترک کند  اصالح عيوب لودشد به 

 و کسي که ترک کند دشمني مردم را داد  ميشود برائا از نفاق لدای تعالي را

راحا نصهيب او  ترک کند حسد راکه  و کسيعطا ميشود به او دوستي مردم 

چه آن که حهرف  از حرف زيادیميشود و از بعض علما نقل شد  که بپرهيز 

آنچه را که در باطنها هسها و حرکها  ابيهود  گفتن ظاهر ميکند از عيوب

 ميدهد از دشمنا آنچه را که ساکن اسا 

 دشهارد که سدير صيرفي عليهم الرحمة واز داوود بن سرحان روايا شد     

يا سدير هيچ وقها زيهاد پس حترت فرمود:  بر حترت صادق عليه السالم

نيد پس اگر ميتواحجا لدا بر او بزر  ميشود مال مردی مگر آنکه نميشود 

به د: دفع کنيد عرض نمود چه جور دفع کنم فرموپس دفع کنيد آن را از لود 

 از مال لود  نيازمندانبرآوردن حاجا 
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 ل چهارمــفص

                        ح و ذم سخن گفتن در غير ذکر خدا و در آندر قد

 استچندروايت 

ه بعراج در شب مروايا شد  که  از لداوند عالم جل وعال _ روايت اول   

يشهود پيام آور گرامي لود فرمود يا احمد آيا ميداني چه وقا بنهد  عابهد م

جمع شود ورعي  وقتيکه هفا لصلا در اونه لدای تعالي گفا: عرض کرد 

را  دارد اوکردارها و گفتارهای حرام و لاموشي که باز بکه مانع شود او را از 

ند ه حيا کو لوفي که هر روز بر گريه او بيافزايد و حيائي کاز سخنان بيهود  

سهطه و دشمن بدارد دنيها را بوااز من در للوت و لوردن به انداز  ضرورت 

 دشمن داشتن من آن را 

 زاعزوجل روايا شد  که بهه پيهام آوری عالم از لداوند  _ ومروايت د   

 و ازپيام آوران بني اسرائيل عليهم الصلوة والسالم وحي فرمهود لاموشهي ته

لهود را و حفظ تو اعتا و جوارح روز  اسا برای من صوم و باطل  سخنان

برای من نماز اسا و مهأيوس بودنها از لله  بهرای مهن صهدقه اسها و 

 يا لود را از مسلمانان برای من جهاد اسا تو اذ بازداشتن

 از حترت صادق عليه الصلوة والسالم روايها شهد  کهه _ روايت سوم   

بر شما بهاد لير و مگر از سخنان لدا و زبان لود را نگا  داريد بپرهيزيد از 
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و  تهان آلهرتلدای تعالي شما را از امر لاموشي مگر در آنچه نفع دهد  به

بهر و ثنهاء و بسيار کنيد از تهليل و تقديس و تسهبيح آن بر اجر دهد شما را 

را که قدر آن نزد او هسا از ليری و تترع بسوی او و رغبا در آنچه لدا 

د به مشغول کنيو هيچکس به کنه آن نميرسد پس زبان لود را احدی نميداند 

 آن يعني به ذکر و دعا عوض آنچه لدا نهي فرمود  از سخنان باطل 

السهالم روايها شهد  کهه چيهزی  از حترت علي عليه _ رمچهاروايت    

 ویر سفيد ميشود وجهو  وبسخن  ؛و نه قبيح تر از آننيکوتر از سخن نيسا 

 دی  و نيز از آن حترت روايا شد  که بمرها روی ميشود و بسخن سيا  ها

ا : يفتندگبيهود  بود پس توقف نمود  به او گاارشان افتاد که مشغول بحرفهای 

 بهر دو ملکهي کهه حهافظ تهوتو امالء ميکنهي که  ني ای مرد بدرستيهاا يع

رد و د  دايهپروردگار لود کتابي را, پس تکلم کن به آنچهه فاميباشند بسوی 

 رهاکن آنچه به تو نفعي ندارد 

کمال عقهل  از حترت صادق عليه السالم روايا شد  که _ روايت پنجم   

و حسهن يقهين و تعهالي  در سه چيز اسا: تواضهع و فروتنهي بهرای لهدای

روايها السالم  _عليه لاموشي مگر از سخن لير و لوب و از جناب لقمان

و سهکوت بشهخص لهدای تعهالي در کالم مگر بهاکر شد  که ليری نيسا 

مجالسا کن با علماء پهس ای پسرک من بعد ميفرمايد  ميدهد وقارسکينه و 

عزت به او ي هرآينه داد علم و دانش را در قلب کلبيو قرار موضع ميکرد اگر 

که ليری نيسا در و نيز از آن جناب نقل شد  ميداد و او را دوسا ميداشا 
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کالم مگر به ذکر لدا و در سکوت نيز ليری نيسا مگر به فکهر نمهودن در 

نهاداني  ل وجهمعاد و از بعض دانشمندان نقل شد  که شش لصلا اسا که 

سهوم تن بدون فائهد , سخن گفاول بي جها غتب کردن, دوم شنالته شد : 

نهزد در فاش نمودن سر چهارم , در غير موضع و محل عطا و بخشش نمودن

کسي, پنجم وثوق و اطمينان به هر کسي, ششم آنکه دوسا را از دشهمن  هر

مرد زاهد و عابدی بود و نقل شد  که در بني اسرائيل  تشخيص و امتياز ندهد

ون آنکهه چشهم بههم زدنهي هشتاد سال لدا را عبادت کرد  بود بد و که صد

ملکهي از مالئکهه از  معصيا کرد  باشد پس لبر عبادت او به مالئکه رسيد

داوند عالم جل وعال اذن گرفا برای زيارت آن عابهد پهس نهزد او آمهد  ل

و بها او  به آن ملک توجهي و التفاتي نکهرد شش روز با او بود پس آن عابد

عابهد گفها: معرفها  مهرا ميشناسهي نکرد پس آن ملک گفها آيهاتکلمي 

فا تو پهس آن ملهک گفها آيها از مهن پروردگارم مرا مشغول نمود  از معر

ملهک حرف زيادی گفتن, وبهال اسها  که کيستم عابد گفا: سئوال نميکني 

گفا ای برادر من ملکي از مالئکه هستم که مشتاق بسوی تو و زيارتا شدم, 

گفا: وصيا ميکنم تو  پس عابد موعظه و نصيحا کن مرا ما  آمدلهاا نزد تو 

بود  باش عالم و جاههل, دوسها و دشهمن, :  را به د  چيز, پس بفهم آنها را

يعني چه عابد گفا: سخي و بخيل, شجاع و عاجز ملک گفا: راغب و زاهد, 

عالم باش به لداتعالي و جاهل باش به غير لدا, دوسا باش با دوستان لدا 

نسبا بهه آلهرت, و راغب باش  و دشمن با دشمنان لدا, زاهد باش در دنيا

اعا لدا و عهاجز و بخيل باش به دين, شجاع باش در ط به دنياسخي باش 
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از عبهادت پروردگهارم  مهرا صيا لدا برليز لدا تو را حفظ کندباش در مع

 بازداشتي 

 

 

 ل پنجمــفص

                در منع اکيد و ردع شديد از بسيار حرف زدن و در آن

 يث استحدچند

 اولحديث 

الم کهبسيار باشد که کسياز حترت رسول صلّي اه عليه وآله روايا شد     

 د بودبسيار لواه د سقط اوشبسيار لواهد بود سقط او و کسي که بسيار با او

 ه او بآتش سزاوارترلواهد بود  بسيار باشد گناهان او گناهان او و کسي که

 حديث دوم

ه   سهبرای احمکه سالم روايا شد  از رسول گرامي عليه وآله الصلوة وال   

و  لهداو استهزاء نسبا به بنهدگان سهل انگاری در فرائض لدا  نشانه اسا:

ن را آکه لهدا کثرت کالم در غير ذکر لداتعالي و نيز ميفرمايد سه چيز اسا 

 و طعام زياد لوردن کراها دارد زياد حرف زدن و زياد لوابيدن 

 سوميث حد

در يه وآله السالم روايا شد  که ليلي حهرف نزنيهد از پيام آور گرامي عل   

دل را قسهي غير ذکهر لهداتعالي کثرت کالم در پس بدرستيکه غير ذکر لدا 
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 ميکند و دورترين مردم از لدا قسي القلب اسا 

 چهارمحديث 

لطها و که سخنش بسيار شد رت علي عليه السالم روايا شد  کسياز حت   

شرمش کم ميشهود و  حيا و شد زيادشش کسيکه لغز ولغزشش بسيار ميشود 

 کسهيکه ورعهش کهم شهد وورعش کم ميشود  شرمش کم شد کسيکه حيا و

 دالل لواهد شد در آتش  بميرد رد و کسيکه قلبشيقلبش ميم

 حديث پنجم

ميفرمود از حترت صادق عليه السالم روايا شد  که جناب عيسي مسيح    

ر ميکنند که بسياکساني که  رستيپس بد ار نکنيد کالم را در غير ذکر لدابسي

 يو از بعته  و لهود نميداننهدقلبهايشان قسي اسا  کالم را در غير ذکر لدا

غهزد و کسهيکه در کهالم ميلکند روی  و زياد کسي که افراط بزرگان نقل شد  

نقل شهد  لساسها و پسهتي  و از بقراطذليل ميشود  استخفاف کند به مردم

ش را در چيزيکهه کالمهبسيار کند ي آنکه يک دو چيزانسان ظاهر ميشود در 

از آن و از و ديگر آنکه لبر دهد بهه آنچهه سهئوال نشهد  نفعي برايش ندارد 

امها  بيشتر از آنسا که شمرد  شهودعاقل که عالما بزرگان نقل شد   يبعت

از ضهايع عالما احم  در نزد ما سه لصلا اسها: اول آنکهه بهاک نهدارد 

طاقها سير نميشهود , سهوم آنکهه زيادی  نمودن عمرش, دوم آنکه از حرف

ه و از ابراهيم ادهم رحم  ببيندرا ندارد صحبا و مجالسا کسي را که عيب او 

که ايشان از پس گمان کردم  وارد شدند بر منچند نفر مهمان اه نقل شد  که 

 تا آنکه مثل شهمابليغ و لوبي وصيا کنيد مرا به وصيا به آنها گفتم  ابدالند
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بسهيار شهد : اول کسهي کهه وصيا ميکنيم به شش چيزگفتند  دال بترسم از

شهد  بسهياردوم کسي کهه  ,در رقا قلب لودنداشته باشد پس طمع کالمش 

سهوم کسهي کهه , قيام ليل برای عبهادت درپس طمع نداشته باشد  انشگناه

 ,طمع نکند در حالوت و شيريني عبادتلطه و آميزشش با مردم زياد باشد ل

استقاما و پابرجا بهودن يار کند ظالمين را پس طمع نکند کسيکه التچهارم 

بها پهس طمهع نکنهد  اشدعادت او بغيبا و دروغ پنجم کسي که  ,را در دين

پهس باشد ششم کسيکه طالب رضا و لوشنودی مردم  ,ايمان رفتن از دنيا را

در در اين مواعظ پهس يهافتم در لوشنودی لدا, پس تأمل کردم طمع نکند 

 و آلرين را آن علم اولين 

 ل ششمــفص

 و در اين فصلسخن گفتن در موارد مخصوصه ای از در منع 

 چند روايت است 

ن سخروايا شد  که از حترت رسول صلّي اه عليه وآله  _ روايت اول   

به بزند  موضع حرفپس کسي که در اين هفا  گفتن در هفا جا مکرو  اسا

 زدنهاول در  :تجاب نميفرمايهدغير ذکر لدا تا چهل روز لدا دعای او را مس

نجم جناز , دوم در نزد مقبر , سوم در نزد مريض, چهارم در مجلس علهم, په

 در مساجد, ششم در موقع جماع, هفتم در وقا مصيبا 

 کههکسهي از رسول لدا صلّي اه عليه وآله روايها شهد   _ روايت دوم   

اول در  ميشهود عمل هفتاد سالش حهبط به کالم دنيا در پنج موضعتکلم کند 
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مسجد, دوم در نزد قرائة قرآن, سوم در نزد تشييع جناز , چهارم در قبرستان, 

 پنجم در نزد اذان 

ون از حترت رسول صلّي اه عليه وآله روايا شد  که چ _ روايت سوم   

عرش  عقربي که دم او زير زمين و سر او فوق آتشاز بيايد روز قياما شود 

بها  کجايند کسهانيکهبلند بگويد مغرب پس به صدای از مشرق تا و دهان او 

 ,به او گفته شود چهه کسهي را ميخهواهي پس ,لدا و رسول او جنگ داشتند

لربها و تارک الصلوة و مانع الزکوة و شارب الخمر و آکهل ا پنج کس رابگويد 

 جمعي که در مساجد سخن ميگفتند به سخنان دنيائي 

   کههصلّي اه عليه وآله روايا شد لدااز جناب رسول  _ روايت چهارم   

لي يها يا ذکرلدا تعابيهود  اسا مگر برای نماز و در مسجد لغو ي نهر نشست

ن نهي و منع فرمود  از سهخمااکر  علم و از آن حترت)ص( روايا شد  که 

 د گفتن در لال چه ابتداء و چه جواب کسي را دادن تا وقتي که فارغ شو

لسالم ادق عليه وعلي آبائه وابنائه الصلوة وااز حترت ص _ روايت پنجم   

ر از لير و شاز مروت که شخص آنچه در سفر ديد  دور اسا  روايا شد  که

 برای مردم نقل کند 
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 ل هفتمــفص                                 
 که                در مذمت سخن گفتن دو نفر با هم آهسته در صورتي 

 شان باشدنفرديگر نزد
سهه نفهر هرگها  در جهائي کهه از حترت صادق عليه السالم روايا شد     

ا رمي يسهآهسته با هم صحبا نکنند, چه آن که ايهن کهار باشند, دو نفرشان 

ه الحسن عليه السالم روايا شهد  که و از حترت ابياذيا و غمناک ميکند 

ا کهه زيهر زنندحرف نبا هم آهسته  پس دو نفر ,هرگا  سه نفر در لانه باشند

عليهه  معاذ روايا شد  که بجناب (ص)و از رسول لداسومي غمناک ميشود 

و شد ديگری آنجا باو حال آنکه نزن  حرفبا مردی آهسته الرحمة ميفرمايد 

زيهرا  دصحبا نکنيهآهسته  با هم  هرگا  سه نفر بوديد دونفرتاننيز ميفرمايد 

 کند ميآن ديگری را محزون 

 ل هشتمــفص

 حرف ميان حرف کسي آوردندرمذمت 
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 کسهي کهه سهخن بهرادراز حترت رسول صلّي اه عليه وآله روايا شد     

 مسلمانش را قطع نمود  حرف ميان حرفش بياورد پهس مثهل آن اسها کهه

 ولرس کرد  باشد و از هند بن ابي هاله روايا شد  کهصورت او را مخدوش 

 ر را کههرمود مگر سخن ناجوکالم احدی را قطع نميفلدا صلّي اه عليه وآله 

س م بن عبهااز آنجا و از ابراهيو منع يا به برلواستن  يا به نهيقطع ميفرمود 

سهخن شد  که حترت رضا عليه وعلي آبائهه وابنائهه الصهلوة والسهالم  نقل

 ارسهول لهد گفتن فارغ ميشهد و از تا آنکه از سخن قطع نميفرمود احدی را

 حترت با آن حترت حرف ميزدچون کسي آله نقل شد  که و عليه صلّي اه

فتن از سخن گتا آن شخص توجه لود را از او بر نميداشا  شد  متوجه به او

از ح  مؤمن بهر مهؤمن روايا شد  که )ص( و نيز از آن حترتميشد  فارغ

و چون بها او سهخن گويهد ر موقع نشستن دبرای او وسعا دهد  آن اسا که

 عليههو از حترت علهي م کند به او توجه کند بسوی او و چون برليزد سال

ز احريص تهر بهاش  نيدنبر ش مينشينيالسالم روايا شد  که چون نزد عالم 

ای و  نيکهو گفهتن را يهاد گرفتههرا ياد بگير همچنان که گفتن و نيکو شنيدن 

 سخن عالم را قطع نکن و حرف ميان حرفش ميار 

 ل نهمــفص

 نيستدر مذمت سخن گفتن با کسي که گوشش بدهکار 

 هست تکذيب ميکند شخص رابدهکار يا اگر  

 هشا نفرند کهه اگهراز حترت علي عليه الصلوة والسالم روايا شد  که    

 سهفر  بنشيند براول کسي که  ,لود رامگر توهين به آنها بشود مالما نکنند 
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 بخانهبهه صهاحبسوی آن سفر , دوم آن کسهي کهه که دعوت نشد  باشد ای 

چهارم کسي که از ي که از دشمنانش طلب احسان کند, فرمان بدهد, سوم کس

دو نفهر بها که لواهان تفتل و نيکوئي باشد, پنجم کسي شخص بخيل و لئيم 

هم صحبا ميکنند لود را دالل کنهد بهدون دالهل کهردن ايشهان او را در 

در طان استخفاف برساند, هفتم کسهي کهه صحبا لود, ششم کسي که به سل

سهخن گفهتن بها شستن آنجا را نداشته باشد, هشتم که اهليا نجائي بنشيند 

و از حتهرت موسهي بهن جعفهر عليهمها   دهدميگوش به حرفش نکسي که 

بترسد تکهايب او را شخص عاقل با کسي که روايا شد  که  الصلوة والسالم

و وعهد  رسد منع کردن او را سهئوال نميکنهد سخن نميگويد و از کسي که بت

آن نيسا و اقدام نميکند در کهاری کهه ميترسهد يدهد به چيزی که قادر بر نم

ن ککه زيارت و ديدن ننقل شد  الطون فبواسطه عجز از آن  و از افوت آن را 

ايب ميکند تو را و با کسي با کسي که تکميل ندارد و سخن مگو ي که از کس

 حرفا نميدهد حرف نزن  که گوش به
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 باب دوم

 نيک و در اين باب چند مقصد استی در اقوال کريمه و گفتارها

 د اولــمقص

 است مقصد چند فصل در نماز است و در اين

 ل اولــفص

 در فضيلت آن

بسم اه وله الحمد  از حترت صادق عليه الصلوة والسالم روايا شد  که    

و واجب بهتر اسا از بيسا حج و يک حج بهتر اسا از يک  يک نماز فريته

نيز روايا  داد  شود تا تمام شود  و از آن حترت که تصدق لانه پر از طال

 عليه و از حترت باقر بعد از معرفا هيچ عملي برابر اين نماز نيساشد  که 

عمود ليمه مثل , آننماز عمود دين اسا مثل روايا شد  که  الصلوة والسالم

طنابها و ميخها برجا اسا و چون عمود عمود پابرجا بود اسا که هرگا  
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و از کتاب فقه   استفاد  نميشود بردو ميخها ن ليمه و طنابها شکسا از آ

حساب کرد  ميشود بر  اول چيزی که بند عليه السالم روايا شد  که  الرضا

و لواهد شد قبول او  صحيحباقي اعمال  آن نماز اسا پس اگر صحيح بود

عليه السالم و از حترت علي بن ابيطالب   رد ميشوداگر رد شد باقي اعمال 

اسالم عمود دين و قوام وصيا ميکنم شما را به نمازی که روايا شد  که 

و از حترت رسول صلّي اه عليه وآله روايا نکنيد از آن   اسا پس غفلا

 هکم بجا آورد و هرکخواهد مي پس هرکسنماز بهتر موضوع اسا شد  که 

اد  و روايا شد  مردگان آرزو ميکنند که اذن دبسيار بجا آورد  ميخواهد 

يا يک بگويند ال اله االّ اه   يا يک مرتبهبخوانند  تا دو رکعا نمازشوند 

ايام  کهتعجب ميکنند از زند  ها سبحان اه بگويند پس اذن داد  نميشوند و 

ت علي عليه الصلوة از حتر به غفلا ميگارانند  ولود را ضايع نمود  

ی عزوجل از نماز بسوی لداکه هيچ عملي محبوبتر والسالم روايا شد  

چه آنکه امور دنيا از  چيزیشما را از اوقات آن  کندنشغول مپس نيسا 

از نماز لود فرمود  آن کساني که اقوامي را پس ماما نمود  لدای عزوجل 

ميکنند  و از رسول لدا استهانا و باوقات آن يعني غافلند ند سهوکنندگان

زی وجه و روئي اسا و وجه چيبرای هر صلّي اه عليه وآله روايا شد  که 

دين شما نماز اسا, پس زشا و ننگين نکند يکي از شما وجه دين لود را 

حترت  ازابن وهب عليهماالرحمة روايا شد  و از معاوية که نماز باشد 

تقرب دوسا تر عملي که  بهتر واز  ال ميکندعليه الصلوة والسالم سئو صادق
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 حترت ميفرمايد: بعد از معرفا ميجويند بندگان به آن بسوی لدای عزوجل

عليهما  عيسي بن مريم بند  صالحنميبيني  آيا عملي را بهتر از نماز نميدانم

به نماز و زکوة مرا لدای تعالي  يعنيوصيا فرمود   را که ميگويد السالم

و از رسول گرامي عليه وآله الصلوة والسالم روايا مادامي که زند  باشم  

دين را و کسي که نماز را, پس بتحقي  که بپا داشته دارد ببپا که کسي شد  

و نيز ميفرمايد و لراب نمود  دين را پس بتحقي  که منهدم ترک کند آن را 

به نماز ميرسد بند  نماز زاد و توشه اسا از دنيا بسوی آلرت و نيز ميفرمايد 

 به درجه عليا و بلند 

 

 ل دومــصف

 ضايع نمودن آنو در مذمت ترک نماز 

بين کفر و ايمان فاصله شد  که  نقلاز حترت رسول صلّي اه عليه وآله    

ای نيسا مگر ترک نماز و از حترت علي عليه الصلوة والسالم روايا شد  

و هو  ریو اليُ ریمن يَ ميگويد سبحان يک پرند  ای اسا که که فالته 

آن لدائي االعلي اللهم العن من ترک الصلوة متعمداً يعني منز  اسا بالمنظر 

 که لدايا لعنا کن کسي رااو به منظر اعلي اسا ميبيند و ديد  نميشود و که 

و از حترت رسول صلّي اه عليه وآله روايا شد  که کند عمداً نماز را ترک 

نه به لدا قسم وارد نخواهد نماز را سبک بشمرد کسي که آن از من نيسا 

که به اصحاب لود روايا شد  و نيز از آن حترت  کوثر شد بر حوض

کسي که نماز لود را ضايع کند چه آنکه نماز لود را ضايع نکنيد ميفرمايد 
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و ح  اسا بر لدا اينکه او قارون و هامان و فرعون محشور لواهد شد با 

و و وای بر آنکس که محافظا نکند بر نمازش را دالل آتش کند با منافقين 

به  ة والسالم روايا شد  کهالصلو عليه واز حترت عليپيام آورش)ص(  سنا

هر چيزی تابع محمّد  که بدان ياعليه الرحمة نوشتند  جناب محمّد ابن ابي بکر

پس نسبا به غير نماز و بدان که هرکس که نماز را ضايع کند  نمازت ميباشد

 اسا  تر کنند ضايع 

 

 

 

 ل سومــفص

 در فوائد نماز

 بسم اه وله الحمد    

  فحشاء و منکرنع نماز اسا از منهي و  :فائده اول   

 عهن: ان الصهلوة تنههي لدای تبارک و تعالي در کالم مجيد لود ميفرمايد   

از ميکنهد از فحشهاء و منکهر   ههيوالمنکر يعني بدرستي که نمهاز نالفحشاء 

بدانهد دارد دوسها که کسي روايا شد  عليه الصلوة والسالم  حترت صادق

او را از فحشاء و منکهر بازداشهته  گر نمازاببيند پس نمازش قبول شد  يا نه 

هرداری وپس بقدريکه باز داشته قبول شد   نقل شد  که مرد اجنبي با زن شه

شوهر به او گفها بهه آن مهرد آن زن شوهر لود را آگا  نمود  مراود  ميکرد

روز پشا سر شوهرم نماز بخوان تا اطاعا کنم تو را پس آن مرد بگو چهل 
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کهه پس پشيمان شد  توبه کرد و به آن زن اطالع داد  چند روزی نماز لواند

ن زن به شوهر لهود لبهر آو توبه کردم پس من از قصدی که داشتم برگشتم 

 فحشاء و منکر نماز باز ميدارد نمازگاار را از داد شوهر گفا لدا ميفرمايد 

 برطرف شدن گناهان اسا  :فائده دوم   

دنهد کهه مردی را ديله روايا شد  که از رسول لداتعالي صلّي اه عليه وآ   

 رمود کههفمرا بيامرزی حترت به او  و نه ميبينم که ميگويد لدايا مرا بيامرز

 نها اسالم گ از من هم قبلچرا گمان بد ميبری عرض نمود برای لاطر اينکه 

س آن را اما گنا  قبل از اسالما پبعد از اسالم حترت فرمود: کرد  ام و هم 

ر مهاز ديگهپس نماز تها نا ود کرد و اما گنا  بعد از اسالما رايمان محو و ناب

 ليههعحترت علي  و از کفار  اسا برای آنچه از گنا  در بين واقع شد  باشد

ند نهر انمکه مثل نمازهای پنجگانه برای اما من الصلوة والسالم روايا شد  

د و اگر بدن شما کثيف باشهکه گمان نميکنم جاری ميباشد در لانه شما پس 

باقي  مع ذلک در بدنش کثافتي يدنهر لود را بشو نروزی پنج مرتبه در آدر 

 يبه لدا قسم نمازهای پنجگانه برای امها مهن گنهاهي بهاقهم چنين  بماند

 هدر سهايو از جناب سلمان فارسي رضي اه عنه روايا شهد  کهه نميگاارد 

آن  هایشاله السالم بوديم پس شاله ای از درلتي با رسول لدا عليه وآله 

ههای آن ريخها فرمهود: آيها از مهن درلا را گرفته تکان دادند پس بر  

 سول اهر لبر د  ما را ياکردند کردم عرض اينکار را  اکه چر دسئوال نميکني

رو فهلطاهای او بند  مسلمان چون به نماز بايستد که  بدرستي :فرمود  )ص(

 مانند بر  اين درلا  ريزد
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ر تلقهين شهادتين را به نمازگااملک الموت عليه السالم  اينکه :ومسـفائده    

 .نمود  و شيطان را از او دور ميکند

 عليهه ملک المهوت حترت صادق عليه الصلوة والسالم روايا شد  که از   

بها هرکس که مواظ مردم لبرگيری ميکندهر روز در وقا نمازها از  السالم

نيسها  به او شهادت به اينکهه تلقين مينمايدکند بر نمازهايش در اوقات آن 

دا اسا لعليه وآله رسول و فرستاد  و اينکه محمّد صلّي اه بجزلدا لدائي 

  و ابليس را از او دور ميکند

سهته پيواز رسول لدا صلّي اه عليه وآله روايها شهد  کهه  :فائده چهـارم   

ر دمحافظا کنهد بهر نمازهها ترسان و لرزان اسا ماداميکه شيطان از مؤمن 

او را وارد را جهری ميشهود بهر او پهس  هانمازوقتش پس هرگا  ضايع کند 

 ميکند در گناهان بزر  

 يزچه ساز حترت صادق عليه الصلوة والسالم روايا شد  که  :پنجمفائده    

عمها طول عمر و بقهاء نو باعث ه اگر مؤمن آنها را ياد بگيرد موجب اسا ک

 طول دادن او رکوع و سجودود: ميشود عرض شد آن سه چيز کدام اسا فرم

سان و احنيکي و طعام طول دادن او نشستن بر سر سفر  در نمازش و لود را 

 اهلش به 

 س درکههراز حترت رسول صلّي اه عليه وآله روايا شد   :فائده ششم   

 زنانش بيشتر باشد در بهشا زوجات و دنيا نمازش بيشتر باشد 

ه الصلوة والسالم روايا شهد  کهه چهه از حترت صادق علي :فائده هفتم   
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از اينکه ي برايتان پيدا ميشود غم و اندوه هنگامي کهچيز مانع ميشود شما را 

از لهدا  راود لغم هم و دو رکعا نماز لواند  برطرف شدن وضو بگيريد و 

حتهرت  الي ميفرمايد واستعينوا بالصبر والصهلوة و ازبخواهيد لود لدای تع

پيهدا ناراحتي مهمي برايشان شد  که هرگا  روايا  سالمعلي عليه الصلوة وال

 يفرمودند مپنا  به نماز ميبردند پس آيه ای که ذکر شد تالوت ميشد 

 ل چهارمــفص

 نماز استبجا آوردن و صحيح در لزوم تمام و کامل 

امها  ,مربوط به نمازاز حترت رسول صلّي اه عليه وآله روايا شد  که    

د لکهن از نماز ميخواننهف اول کساني هستند که نص؛ ندمن چهار صنف ميباش

نماز لود سهوکنندگانند پس لواهد بود برای ايشان ويل و ويل درکي اسها 

ن الاين هم عن صهلوتهم يلدای تعالي ميفرمايد فويل للمصلاز درکات جهنم 

صنف دوم کساني ميباشند که گاهي نماز ميخوانند و گاهي نميخوانند  ,ساهون

 درکات جهنم لدای تعاليغَيّ و غَيّ درکي اسا از بود برای آنها پس لواهد 

و اتبعهوا الشههوات فسهوف ة للف اضاعوا الصهلوميفرمايد فخلف من بعدهم 

نماز نميخوانند پس بهرای هيچ وقا صنف سوم کساني هستند که  ,ايلقون غيّ

 درکات جهنم لهدای تبهارک و تعهاليو سقر درکي اسا از ايشان سقر اسا 

صهنف چههارم  ,المصهلينقهالوا لهم نهک مهن  وما سلککم في سقرايد ميفرم

 و در نمازشان لاضهع و لاشهعندهميشه نماز ميخوانند که  ميباشنداشخاصي 

فهي صهلوتهم قد افلح المؤمنهون الهاين ههم ميفرمايد  لدای تبارک و تعالي

چون دالهل نمهاز لاشعون  و از حترت صادق عليه السالم روايا شد  که 
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چهه آنکهه لهدای تعهالي اقبال برنمهازت به لشوع و ر تو باد پس بميشوی 

عليهه صهادق  بالشهوعند  و از حتهرت نمازشان آن کساني که درميفرمايد 

لدای تعالي عمل او را نيکو کند  مؤمن عمل لود چونالسالم روايا شد  که 

و اين قول لهدای تعهالي اسها به هر حسنه ای هفتصد فرمايد ميمتاعف  را

 آوريد اء پس نيکو کنيد اعمالي را که برای ثواب لدا بجا ميلمن يشيتاعف 

رت ميفرمايد: هرگها  نمهاز يعني چه حتعمل نيکو نمودن کردند عرض پس 

پس از چون روز  ميگيری لود را نيکو بجا بياور و ميخواني رکوع و سجود 

در او فساد صوم تو اسا لود را نگا  دار و چون حج بجها مهي آوری آنچه 

ا از آنچه حرام اسا بر تو در حهج و عمهر  ات نگها  دار و ههر پس لود ر

پهاک باشهد و از حتهرت  آلودگيهابايد از که برای لدا انجام ميدهي  عملي

ردم کسي اسا کهه از روايا شد  دزدترين مالصلوة والسالم رسول عليه وآله 

 سهجود رکهوع و ميهدزدد فرمهود د عرض شد چگونه از نمازشنمازش بدزد

الصلوة والسهالم روايها  عليه عليو از حترت  بجا نميآوردمام ت نمازش را

آبسهتني بجا نمهي آورد مثهل و تمام کامل  کسي که نماز لود را مثلشد  که 

که نه در رحم لود  بچه را سقط کند شودضع حملش نزديک و اسا که چون

و از حترت صهادق عليهه الصهلوة والسهالم  بچه دارد و نه دارای ولد اسا 

 نماز لود را سهبک و مختصهر پس چون بند  به نماز بايستد   کهروايا شد

بند  مرا کانّه قتاء حوائج بفرمايد آيا نميبينيد وتعالي  لدای تبارک بجا بياورد

که برآوردن حوائج او به دسا من ميداند آيا نميداند من غير لود را به دسا 
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ب لالد عليه جنا عليه الصلوة والسالم روايا شد  که و از حترت علياسا 

عرض کرد يها رسهول آمد   صلّي اه عليه وآله الرحمة نزد رسول لداتعالي 

 به لهاطرم بمانهدکه و مختصرکن شايد سفارشي بفرما مرا  وصيا واه)ص( 

 نااميهدی از آنچههيأس و به رت وصيا فرمود او را به پنج لصلا: اول حت

دوم دور  ,حاضراساای  نيازی بياين نااميدی دسا مردم اسا چه آنکه در 

سهوم آن کهه طهوری نمهاز  ,حاضهرچه آنکه طمع فقری اسا  بودن از طمع

چهارم آنکه کاری  ,آلرين او اسايعني نماز کانّه با نماز وداع ميکند بخواند 

پهنجم آنکهه دوسها  ,که محتاج شود به معارت لهواهينکند و حرفي نزند 

و ازجناب ابي   داردسا آنچه را که برای لود دوبرای برادر ديني اش  بدارد

يا روايا شد  که والسالم وآله الصلوة  از رسول گرامي عليهالرحمة  ماذر عليه

حتهور قلهب تفکر و  نه ليلي مختصر و نه مفصل که با دو رکعا نماز اباذر 

تفکهر و حتهور حالتيکهه يک شب به نمهاز در از گارانيدن باشد بهتر اسا 

 چهون دالهلروايا شد  که  والسالم صلوةلو از حترت صادق عليه انباشد  

بر نمهاز لهدا هرگا  تو اقبال کني  کهآنچه  بر آنميشوی پس اقبال کن نماز 

اقبال ميفرمايد بر تو و هرگا  تو اعراض کني يعني قلبا متوجه جهای ديگهر 

 از نمهاز بنهد  از تو اعراض بفرمايد پس چه بسا که بهاال نهرود نيز شود لدا 

نمازش ولدا عطا نميفرمايد  مصلي برل اقبا سدس بقدرثلث آن يا ربع يا مگر 

 به شخص غافل چيزی را 
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 ل پنجمــفص

 در زينت دادن نماز به اول وقت است
ه مازی سبرای هر ناز کتاب فقه الرضا عليه الصلوة والسالم روايا شد  که    

پس اول آن رضوان و لوشنودی لدا اسا و  ؛وقا اسا اول و وسط و آلر

آن عفو لدا اسا و آلر آن آمرزش لدا اسها و اول وقها افتهل و  وسط

ا برای احدی که آلر وقو آلر آن و سزاوار نيسا بهتر اسا از وسط وقا 

ل و مريض و عليو آلروقا قرار داد  شد  برای  وقا نماز لود قرار دهدرا 

مهازی نهيچ که صلّي اه عليه وآله روايا شد   مسافر  و از رسول لداتعالي

ردم ای مه اه يدیبين ملکي ندا کند  مگر آنکهوقا آن حاضر شود  کهنيسا 

د پس لاموش کنيه برليزيد بسوی آتشهائي که افرولته ايد بر پشتهای لود

کهه  از حترت صادق عليه الصلوة والسالم روايا شهد به نماز لود و آن را 

ز و نيو مالش وقا آلر بهتر اسا برای شخص از اوالد  براول وقا  فتيلا

و  فتيلا وقا اول بر وقا آلر مانند فتيلا آلرت اسا بر دنيها ميفرمايد

 اسا و آلر وقا عفو لدا اسها و عفهولدا نيز ميفرمايد اول وقا رضوان 

 نميباشد مگر از گنا  

لصهلوة او از جمله زينتهای نماز, اذان و اقامه اسا: ازحترت صادق عليه    

الئکهه دو صهف از منماز بخواند و اقامه  با اذانکه کسي والسالم روايا شد  

و ف با اصپشا سر او نماز ميخوانند و کسي که با اقامه تنها نماز بخواند يک 

 نماز ميخوانند 
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 ل ششمــفص

 در فضيلت بجا آوردن نماز است در مساجد
لانه های من در زمهين در حديث قدسي روايا شد  که از لداوند متعال    

پس لوشا  ه زوار من در آن آبادکنندگان آن هستندمساجد اسا و بدرستي ک

حال بند  ای که در لانه لود طهارت بگيرد پس زيارت کند مرا در لانهه ام 

زائر لود را و از ابي سهعيد لهدری اين که اکرام کند پس ح  اسا بر مزور 

منزله  در دنيا بهروايا شد  که  لدا صلّي اه عليه وآله عليه الرحمة از رسول

و دلههای لهود را عهادت  و مساجد را برای لود لانه بگيريدان باشيد هميم

و از حترت صادق عليه الصلوة والسالم روايا شهد  رقا و نرمي بدهيد به 

و رفتن بسوی چيزی که مثل صما و لاموشي لدا عبادت کرد  نشد  به که 

بسوی لدای تعهالي که مساجد شکايا نمودند و نيز ميفرمايد باشد  اش لانه

نميشوند در آن پس لدا وحي  و حاضرز کساني که همسايه مسجد ميباشند ا

مهود قبول نخهواهم نکه قسم به عزت و جالل لودم که بسوی مساجد فرمود 

و مجاور مهن شان نخواهد رسيد يو رحما من به ايک نمازی را برای ايشان 

عليه وآله روايها شهد  لّي اه نخواهند شد در بهشتم و از حترت رسول ص

او باشد به هر قهدمي پس برای ا بسوی مسجدی از مساجد لدکسي که برود 

د  حسنه و محو فرمايهد اش  برگردد به لانهو ميگاارد تا وقتيکه که برميدارد 

و بلند شود برای او د  درجه  و نيز از آن حترت روايا شهد  از او د  سيئه 

ميفرمايهد بهه تهو عطها اباذر بدرستيکه لهدا  ياميفرمايد  ذر ابيبه جناب که 
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مالئکهه بهر تهو ای در بهشها و  درجهدر مسجد باشي به هر نفسي ماداميکه 

از تو  د  حسنه و محو شود به هر نفسي نوشته شود برای تو بفرستند و درود 

از جنهاب روايا شد  که عليه وآله السالم  رسول گرامي و ازو گنا  د  سيئه 

بقعه ها بسوی لداتعالي و ترين  از دوساعليه السالم سئوال نمودند جبرئيل 

مسجدها بقعه ها بسوی لداتعالي دوستترين  دشمن ترين آن پس عرض نمود

و از آن جناب نيز روايا شد  که بقعه ها بازارها اسا ترين  مبغوض اسا و

به رفتن به سوی مساجد عادت دارد شهادت دهيهد که يديد هرگا  مردی را د

من امن بهاه مساجداه  رُانَّما يعمُفرمود  لي برای او به ايمان چه آنکه لداتعا

به لدا  و از حتهرت آنکس که ايمان آورد  مساجد لدا را يعني آباد ميکند 

که يک نماز در مسجد کوفه برابر ههزار عليه الصلوة والسالم روايا شد   باقر

و در مسجد قبيله بيسا و پنج و اعظم صد نماز اسا  و در مسجدنماز اسا 

بازار دوازد  و در لانه يک نماز  و از رسول لدا صهلّي اه عليهه  در مسجد

اش بيسا و پنج برابر نماز او اسها در زن در لانه روايا شد  که نماز وآله 

لانهه از تا چهل والسالم روايا شد  که  از حترت علي عليه الصلوةجمع و 

ل از رسهوالرحمهة  مهاعليه ذر ابهي هر طرفي همسايه مسهجدند و از جنهاب

که کلمه طيبه ولوب صدقه اسا و روايا شد  عليه وآله  صلّي اه تعاليلدا

دعوت لدا بسوی نماز صدقه اسا يااباذر کسي که هر قدمي که برداشته شود 

 ذر ابهيو مساجد لدا را آباد نمايد ثوابش بر لدا بهشا اسا را اجابا کند 

صداها را بلند ينکه چگونه مساجد لدا را آباد کند, ميفرمايد به ا عرض ميکند

و در مساجد لريد و فروش نکنند و در کار و گفتار باطل فرو نروند  نکنند و



  )ادب السان( 44

 

  
 

  دانلود شده http://www.almoneer.ir پایگاه علمی المنیر این کتاب الکترونیکی از 

پس اگر بجها نيهاوردی کنند ماداميکه در مسجد هستند ترک لغو و بيهود  را 

 پس در روز قياما مالما نکن مگر لود را 

 

 ل هفتمــفص

 در فضيلت نماز به جماعت

عليه  پيوسته جبرئيل عليه وآله روايا شد  که لداتعالي صلّي اهاز رسول    

ايز جهطهالق دادن آنهها ردم کمرا وصيا ميکرد دربار  زنها که گمان  السالم

آزادی آنهها و بهه گمان کردم وقتي معهين شهد  بهرای و به بردگان که نيسا 

وارث من قرار داد  لواهد شد و به مسواک کردن تا آنکه گمان کردم  همسايه

که و فريته اسا و به نماز جماعا تا آنکه گمان نمودم  واجب که گمان کردم

لداتعالي نماز را قبول نميفرمايد مگر در جماعا و به ذکهر لهدا کهه گمهان 

که شب گمان کردم و به قيام شب تا آنکه گفتاری نافع نيسا مگر به آن کردم 

 وانهدنمازهای پنجگانه را به جماعا بخو نيز ميفرمايد کسي که نبايد لوابيد 

از حترت باقر عليه الصهلوة والسهالم و   پس به او گمان لوب داشته باشيد

 , بيسا و پنج درجهه اسهافرادینماز فتل نماز جماعا بر  روايا شد  که

صهفهای  عليه وآله روايها شهد  کهه در بهشا و از حترت رسول صلّي اه

و يهک رکعها بها در آسهمان , مانند صفهای مالئکه اسها من جماعا اما

صبح  نمازکعا و نيز ميفرمايد کسي که ر چهارماعا معادل اسا با بيسا وج

ه شب را به رکوع و سجود گارانيهد   و از حتهرت کانّجماعا بخواند,  را با
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نيسا برای کسي که حاضهر  که نمازیباقر عليه الصلوة والسالم روايا شد  

رسهول  السهالم از حترت علي عليه و از نماز را از همسايگان مسجدنشود 

امام قوم وافد و وارد شما اسها  عليه وآله روايا شد  که لداتعالي صلّي اه

ن کسي که از همه افتهل آدر نماز لود پس مقدم بداريد بسوی لدای تعالي 

نمهاز عليه الصلوة والسالم روايا شد  کهه و بهتر اسا  و از حترت صادق 

از رسول لدا و  اسا سيد قريشي صد و پشا سراسا  عالم هزارپشا سر 

عالم اسها که  پشا سر پيش نمازی کهکسي عليه وآله روايا شد   صلّي اه

و نيهز الهرحمن نمهاز لوانهد  من و ابراهيم لليل  نماز بخواند کانّه پشا سر

 دوم مانند فتيلا من اسا بر امتم  فصفتيلا صف اول برميفرمايد 

 

 

 

 ل هشتمــفص

 در ذکر بعضي از تعقيبات مهمّه
ابي  ازا اسا صلوات اه و سالمه عليهتسبيح حترت زهرا , تعقيباتاز جمله 

السالم روايها شهد  کهه  وف عليه الرحمة از حترت صادق عليهفمک هرون

بچهه ههای لهود را بهه تسهبيح ما امر ميکنيم ميفرمايد يا اباهرون بدرستيکه 

آن را پس مالزم شو  همچنانيکه امر ميکنيم آنها را به نماز عليهاالسالم فاطمه

از حترت ابي لالد قماط  و از  بند  ای که شقي شودچه آنکه مالزم نميشود 

ههر روز بعهد از فاطمه عليهاالسالم  تسبيح عليه السالم روايا شد  که صادق
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از  هزار رکعها نمهاز در ههر روز  ودوسا تر اسا بسوی من از  هر نمازی

هاالسالم را بگويد سبيح فاطمه عليکسي که تشد   نقلالسالم  عليهحترت باقر

و اين تسبيح صد اسها بزبهان و او برای آمرزيد  شود  ندکبعد طلب مغفرت 

 و لوشنود مينمايد رحمن را  هزار اسا در ميزان طرد ميکند شيطان را

                 از ور  مبارکههه قههل هههو اه احههد اسهها و از جملههه تعقيبههات سهه   

              ايمههان بههه لههدا و  کهههکسههي حتههرت صههادق عليههه السههالم روايهها شههد  

ماز د از نبعيوم آلر يعني قياما دارد, پس وانگاارد قرائا قل هو اه احد را 

ی او لهداتعالي بهراد جمع ميفرماي قرائا کند آن راچه آنکه کسي که فريته 

رت حته را  و از برای او و پدر و مادرش و مي آمرزدلير دنيا و آلرت را 

ازد  که قرائا کند قهل ههو اه احهد را يه ا شد  کسيرواي عليه السالم علي

 در آن روز مبتال به گنا  نميشود مرتبه بعد از نماز صبح 

وآلهه  از جمله تعقيبات آية الکرسي اسا  از رسهول لهدا صهلّي اه عليهه   

لهدای  فريتهبعد از هر نماز روايا شد  کسي که قرائا کند آية الکرسي را 

انبيهاء  بهاوح او شود و لواهد بود مانند کسهي کهه لود متولي قبض رتعالي 

عليهه وآلهه  نيهز از آن جنهابو شهيد شد  باشهد  السالم جهاد نمود   عليهم

هر نماز قرائا کند آية الکرسي را بعد از که کسي الصلوة والسالم روايا شد  

ميکند بهر نفريته مانعي برای او از دلول بهشا نيسا مگر مر  و مواظبا 

آنهرا وقها لهواب تهالوت کنهد ايمهن که و کسي ي  يا عابدی آن مگر صد

کند  و نيز ميفرمايد کسي که قرائااو را لدا در نفسش و لانه اش د انميگرد
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مکتوبه يعني واجب نمازش قبول و در امان لدا لواهد  آن را بعد از هر نماز

 بود 

ا شهد  يو از جمله تعقيبات استغفار اسا  از حترت باقر عليه السالم روا   

غييهر از آنکه هيئا نشستن لهود را تپيش کسي که بگويد بعد از نماز فريته 

 وب اليههام و اتهذوالجالل واالکردهد استغفراه الای ال اله االّ هو الحي القيوم 

 لدا گناهان او را بيامرزد اگرچه بقدر کف دريا باشد 

بقهر   لهر سهور جمله تعقيبات آيه آمن الرسول و آيه بعد از آن تها آو از    

يهه آکسي که اين دو اسا  از حترت رسول صلّي اه عليه وآله روايا شد  

 يد  را بعد از نماز عشاء بخواند, کانّه شب را به عبادت به پايان رسان

 هکهاز حترت صادق عليه الصلوة والسالم روايا شد  کسي تعقيب ديگر:    

 من الحهور الجنه و زوجنيلني ادل بگويد اللهم اعتقني من النار و بعد از نماز

 ن آزادمهکهه او را از العين, آتش بگويد پروردگارا بند  تو از تو سئوال کهرد 

نمود ال از تو سئو ,و بهشا بگويد پروردگارا بند  تو او را کني پس آزاد کن 

بگويهد او را در مهن و حهورالعين که او را در من جای دهي پهس جهای د  

 ما  طبه نمود بسوی تو پس تزويج کن او را ازپروردگارا بند  تو ما را ل

و  عما يصهفون ةتعقيب ديگر که در آلر گفته ميشود سبحان ربک رب العز   

                                      سههههههالم علههههههي المرسههههههلين و الحمههههههده ربّ العههههههالمين  از 

 لواههد حترت علي عليه الصلوة والسالم روايا شد  کسي که آن را بگويد

 حسنه ای  عدد هر مسلماني برای او به بود

 آنکه آية الکرسي تا وهو العلي العظيم است. و ال يخفي   
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شهتر و از حترت صادق عليه السالم روايا شد  که دو رکعا نماز بها انگ   

کهه  عقي  معادل اسا با هزار رکعا و نيز ميفرمايد دو رکعا نمهاز از کسهي

 بلکه بهتر اسا از هفتاد رکعا ا اسلود را معطر نمود  باشد برابر 
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 د دومــمقص

 در ذکر است و در آن چند فصل است

 ل اولــفص

 در فضيلت آن

تغييهر  از حترت باقر عليه الصلوة والسالم روايا شد  که در تهوراتي کهه   

کهه نمهود  از پروردگار لود سهئوالنکرد  نوشته شد  که موسي عليه السالم 

مي آيد که تو را عزيزتر و جليل تر ميدانم از اينکه در جاهائي برای من پيش 

بهر لدا فرمود يا موسي بدرستي که ياد من نيکو اسا  آن جاها تو را ياد کنم

مردی نزد رسول لداتعالي صهلّي اه عليهه وآلهه هر حالي و روايا شد  که 

آمد  عرض نمود که بهتر اهل مسجد کيسا فرمود: هرکدام که بيشتر ياد لدا 

 و نيز از حترت موسي علي نبينا وآله وعليه السهالم روايها شهد  کهه د کن

تو گراميتر اسا بسهوی تهو فرمهود آن کدام يک از لل  عرض نمود بارالها 

نقل شد  کهه ( ص)کسي که پيوسته زبانش ترباشد از ياد من  و از رسول لدا

 دوستي لدا دوستي ياد لدا اسا  و از رسهول لهداتعالي صهلّي اه عالما

مهن  ,ن مرا وصيا فرمود  به نه لصلاپروردگار مروايا شد  که عليه وآله 

به الالص در پنهاني و آشکارا و عهدالا در  هم شما را وصيا ميکنم به آن:

و اينکه عفو کنم از کسي غني و فقر  روی در حال و ميانه رضا و غتب حال

وصل کهنم بها و د  مرا کروم رمن و عطا کنم به کسي که محظلم نمود  بر که 

و نطه  مهن ذکهر و کسي که قطع کرد  از من و اينکه لاموشي من فکر باشد 

و نيز ميفرمايد عالما دوستي لداتعالي دوسا داشتن ياد لدا  ترنظر من عب
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ليه الصلوة عليهما الرحمة از حترت باقر ع حمز  ثمالي ابي جناب و از اسا

اداميکه بياد لهدا باشهد مز اسا انممؤمن پيوسته در  که روايا شد  والسالم

و از رسهول لهدا صهلّي اه چه ايستاد  باشد يا نشسته يا دراز کشيد  باشد  

و نيهز ياد مردمان درد اسا وياد لدا, دوا و شهفاء  عليه وآله روايا شد  که 

او را شکر نمود  او را و کسي که کتمان کند ميفرمايد کسي که لدا را ياد کند 

کفران نمود   و از حترت کاظم عليه الصلوة والسالم يعني ياد نکند او را پس 

روايا شد  که سخنگويان سه دسته اند: يکدسته رابح, يعني از سهخن گفهتن 

لود ربح و منفعا ميبرند, دسته ديگهر سهالمند, دسهته سهوم شهاجب يعنهي 

امها سهالم پهس ذکر لدا بگوينهد و  اما رابح پس کساني ميباشند که ؛هالکند

در کوت التيار کنند و اما هالک پس کساني هسهتند کهه سکساني هستند که 

سهه مجهالس سخنان باطل فرو روند  و نظير اين روايا, روايتي نقل شد  که 

و گفتار لوبي ميکنند و نه بد اهل آن نه کار که اسا مجالسي اول  ؛جوراسا

مجالسي اسا کهه اههل آن غانمنهد  دوم ,سالم ميمانندجور مجلسي اهل اين 

 ,بواسطه کارها و گفتارهای لوب غنيما و منفعا ميبرندمجلس  يعني از آن

مجالسي اسا کهه در آن  مجالس سوم مجالسي اسا که اهل آن هالکند و آن

يا گفتارهای بد انجام داد  ميشود  و از رسول لدا يها حتهرت کهاظم  هاکار

که   د  شود پس به تحقيعطا کرزبان ذاکر که کسي عليهما السالم روايا شد  

و از جناب لقمان عليه السالم روايا ر دنيا و آلرت به او عطا کرد  شد   لي

و از کالمشهان را درک نمود  ام عليهم السالم ا چهار هزار نبي مکه لدشد  



  مرتضي الخراساني( بن)محمد  51

 

  دانلود شده http://www.almoneer.ir پایگاه علمی المنیر این کتاب الکترونیکی از 

و از دو چيهز دو چيز را کردم تا آنکه ميفرمايد و يادکن هشا کلمه را التيار 

اشد پس لهداتعالي و چيز که بايد هميشه به يادت ب آن دواما  و فراموش کن

دو چيز که بايد آن را فراموش کني پس احسان تو اسا مر  اسا و اما آن 

 بکسي و بدی کسي نسبا به تو 

 

 ل دومــفص

 ايد ذکر خدا استودر منافع و ف

شيطان گفها پهنج لصهلا  از حترت صادق عليه السالم روايا شد  که   

ي کسهاني کهه آن يعنه که برای من در آن پنج لصلا حيله ای نيسهااسا 

و باقي مردم در قبته قهدرت باشند زور من به آنها نميرسد  داشته را لصلتها

صدق و حقيقها ل شود بخدا از روی سمعتصم و متواول کسيکه  ؛من ميباشند

در شهب و روزش دوم کسي که  ,ش توکل بخدا داشته باشدامور پس در تمام

آنچه برای برادر مؤمنش د سوم کسي که بپسند ياد کند لدا را,و بسيار تسبيح 

چون مصيبا و ناراحتي به او برسد برای لود ميپسندد, چهارم کسي که را که 

به آنچه لهدا بهرای او قسهما جزع و فزع نکند, پنجم کسي که راضي باشد 

داتعالي صلّي اه عليه و برای رزق و روزی ناراحا نشود  از رسول لنمود  

کهه ايد مهردی از امها لهود را ديهدم در حديثي ميفرمکه يا شد  وآله روا

نجهات او را از بين آنها اطرافش را گرفته بودند پس ذکر لدا آمد و شياطين 

از شيطان و حرز و حهافظ و نيز ميفرمايد ذکر لدا حصن و حصار اسا   داد

عالم جل وعال ميفرمايد من همنشين  لداونداسا از آتش  و روايا شد  که 



  )ادب السان( 52

 

  
 

  دانلود شده http://www.almoneer.ir پایگاه علمی المنیر این کتاب الکترونیکی از 

و دوستم با کسي که دوسا بدارد مهرا و مطهيعم بياد من باشد کسي هستم که 

جهواب دهنهد  ام کسهي را کهه بخوانهد مهرا و کند مرا و کسي را که اطاعا 

 از من طلب آمرزش کند  از حترت باقر عليه الصهلوةآمرزند  ام کسي را که 

ذکر لدا بعد از طلهوع فجهر اثهرش در طلهب روزی والسالم روايا شد  که 

و از رسول لدا صلّي اه   ر زمين برای طلب روزیبيشتر اسا از را  رفتن د

که ياد کنند لهدا را جمع نميشوند قومي در مجلسي عليه وآله روايا شد  که 

که لدا بدل فرمهود سهيئات و که برليزيد مگر آنکه منادی از آسمان ندا کند 

نيز نقهل وآله الصلوة والسالم گناهان شما را به حسنات  و از آن جناب عليه 

لدا را لدای تعالي او را دوسا لواههد داشها بسيار ياد کند که کسي شد  

از آتش  يبرائتدو برائا, بسيار لدا را ياد کند نوشته شود برای او وکسي که 

که عرض کهرد پروردگهارا نيز روايا شد    و از آن حترت و برائتي از نفاق

من هم او  از بندگانا تاتو چه کسي را دوسا داری که بدانم من دوسا دارم 

 مرا پس منهرگا  ديدی بند  مرا که بسيار ياد ميکند دارم فرمود: را دوسا ب

بند  مرا  و چون ببينيکه ياد من کند و من او را دوسا دارم  اذن داد  ام او را

مرا پس او را در حجاب قرار داد  و او را دشمن ميهدارم  و از که ياد نميکند 

غفلا در بازار و در نزد که کسي روايا شد   وار عليه وآله السالم نيزآن بزرگ

لدا را از روی الالص ياد کند مينويسهد  و اشتغال شان به کار و کسبمردم 

قياما آمرزشي کهه  رهزار حسنه و مي آمرزد برای او داو لدای تعالي برای 

 به قلب هيچ بشری لطور نکرد  باشد 
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 ل سومــفص

 در حقيقت ذکر

 حقيقا از رویکه کسي ي اه عليه وآله روايا شد  از رسول لداتعالي صلّ   

ن, آن آلواهد شد بهشا را و الهالص بگويد ال اله االّ اه, دالل الالص و 

و نيز   فرمود  حاجز و مانع شود او را از آنچه لدا حرامال اله االّ اه اسا که 

لهدا  کسي که اطاعا کنداز آن جناب عليه وآله الصلوة والسالم روايا شد  

و  اگرچه نماز و روز  و تهالوت قهرآنش کهم باشهدياد نمود  لدا را را پس 

  و نماز و روزلدا را اگرچه کسي که معصيا کند لدا را پس فراموش نمود  

ا تالوت قرآنش زياد باشد  و از حترت صادق عليه الصلوة والسهالم روايه

نزد  اتعاليياد لد که در تفسير قول لدای تعالي ولاکر اه اکبر ميفرمايد:شد  

  کهه و نيز از آن حترت عليه السالم روايا شدآنچه حالل و حرام فرمود   

ای اول با مردم به انصاف عمل نمهودن و آنچهه بهر سيد اعمال سه چيز اسا:

, سوم لود ميپسندی برای مردم نيز بپسندی, دوم مواسات با برادر مؤمن لود

ه االّ ال ال ط سبحان اه والحمده وذکر لدای تعالي در هر حالي و ذکر لدا فق

د  مر فرموالدايتعالي چيزی که اه واه اکبر نيسا بلکه چون وارد شود بر تو 

 ازود  لدا نهي فرمهبه آن انجام دهي آنرا و هرگا  وارد شود بر تو چيزی که 

 آن ترک کني آن را 
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 ل چهارمــفص

 در مذمت ترک ياد خدا

نسهوا اه م مجيد لود ميفرمايهد وال تکونهوا کالهاين در کاللداوند متعال    

هم الفاسقون و مباشيد مانند کساني که لدا را فراموش سيهم انفسهم اولئک نفا

اين جماعا ايشانند  ؛نمودند لدا هم آنها را از لودشان به فراموشي اندالا

عهن کهم وال اوالداموالکم و نيز ميفرمايد ياايها الاين آمنوا ال تلهکم   فاسقون

 ايمهان آورد  انهدهم الخاسرون ای کسانيکه فاولئک ذلک من يفعل  ذکراه و

از ذکر لدا اوالدتان نه شما را اموالتان و نياندازد مشغول نکند و به فراموشي 

و کسي که اين کار را بکند پس اين جماعا ايشانند لاسرون و زيان کهاران  

که جمع شوند جلسي نيسا حترت صادق عليه السالم روايا شد  که م و از

برغير ذکر لهدا مگهر در آن مجلس ابرار و فجار پس از آن مجلس برليزند 

سرت لواهد بود بر ايشان در قياما  و از لداونهد عهالم آن مجلس ح آنکه

عليه السالم فراموش مکهن مهرا بهر ههيچ يا موسي که روايا شد  جل وعال 

و از رسول لهدا صهلّي اه  ميميراندفراموش نمودن من دل را حالي چه آنکه 

و کسهل تهرين مهردم ا داللا نکهنم شهما را بهر يکه آعليه وآله روايا شد  

عهاجزترين مهردم مهردم و و جفا کارترين دزدترين مردم و بخيل ترين مردم 

مهردی اما بخيل ترين مردم پهس  )ص( فرمود:رسول اه عرض کردند چرا يا

کسل تهرين مهردم بنهد   کند و امااسا که به مسلماني بگارد و بر او سالم ن
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ما دزدتهرين مهردم پهس الدا را ياد نکند و صحيح و فارغ که به لب و زبان 

پيچيد   همچنين نمازی مانند جامه کهنه به  که از نماز لود بدزددکسي اسا 

کسي اسها کهه  شد  به صورت صاحبش زد  ميشود و اما جفاکارترين مردم

و اما عهاجزترين مهردم کسهي فرستد نت پس بر من صلوانزد او ياد شوم من 

حترت صادق عليهه السهالم روايها  از دعا کردن عاجز باشد  و ازاسا که 

 تهر باارزشو به بند  نعمتي عطا نفرمود  که جليل تر لدای عزوجل که شد  

و از جناب عيسي بن مريم علي   اينکه در قلبش با لدا غير او نباشدباشد از 

سه لصهلا هسها  در مالوة والسالم روايا شد  که نبينا وآله وعليهما الصل

شخص کسب کنهد فرمود:  يا روح اه عرض کردند آن سه لصلا کدام اسا

گفتند پس اگر از حالل کسب کهرد فرمهود: لهرج و  ,حاللرا  آن را از غير 

لهرج و صهرف نمهود  اگهر در حه صرف کند در غير حقش, عرض کردند 

را از عبادت پروردگارش   مال صاحبش او را يعني آنکند ميفرمود: مشغول 

بنهد  بزرگتر فساد آن اسا که که  اسااز حترت صادق عليه السالم روايا 

طول امهل و از ميشود اين فساد ناشي لدای تعالي و راضي شود به غفلا از 

برای انسان سه روايا شد  که حرص و تکبر  و از حترت علي عليه السالم 

ا ميگويد من با تو هستم در حال حيهوة و يک دوس ,ميباشدلليل و دوسا 

در حال ممات و آن لليل عمل او اسا و دوسا ديگر ميگويهد مهن بها تهو 

دوسا سهوم  بعد تو را واميگاارم و آن دوسا اوالد او اساهستم تا سرقبر 

آن دوسا مال او اسها پهس چهون با تو هستم تا وقا مردن و ميگويد من 

       بميرد تعل  ميگيرد به وارث 
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 ل پنجمــفص

 در فضيلت کلمه طيبه ال اله االّ اهلل و مدح آن
 کهه هيچ مؤمني نيسهااز رسول لداتعالي صلّي اه عليه وآله روايا شد     

 ی نامهه  آنچهه از گنها  دراه مگر آنکه محو و نابود ميکنهد  بگويد ال اله االّ

وآلهه عليهه و نيهز از آنجنهاب  به مثل لود از حسناتعملش باشد تا برسد 

عطا ال اله االّ اه  شد  کسي که پيش از وضو هفا مرتبه بگويد  السالم روايا

کسهي کهه صهدمرتبه و نيز ميفرمايهد   د  برابر تمام دنياکرد  شود در بهشا 

کسهي از در آن روز مگر افتل از حيث عمل ال اله االّ اه لواهد بود  بگويد

و نيز   اسا ال اله االّ اههتر عبادت گفتن بو نيز ميفرمايد که زيادتر گفته باشد 

و  که من و پيامبران پيش گفتهه ايهم ال الهه االّ اه اسهاميفرمايد بهتر چيزی 

آنکه اين کلمه چه  ال اله االّ اه راميفرمايد تلقين کنيد به اموات لود همچنين 

کسهي کهه در حهال صهحا  پس عرض شد گناهان راميکند و لراب منهدم 

اه  چه آنکهه ال الهه االّلراب کنند  تر اسا  آنطور اسا ميفرمايد: بگويد چ

 نيهز واز قبهر  هنگهام مبعهوث شهدنش  و تشودرحيهامن اسا برای مؤمن 

اله االّ اه نيسا و ههيچ دعهائي  ال گفتناز بهتر  افتل وهيچ ذکری ميفرمايد 

اله االّ اه و  فاعلم انه ال, لدای تعالي ميفرمايد افتل و بهتر از استغفار نيسا

سهيد عليه الصلوة والسالم روايا شد  که  استغفر لانبک  و ازحترت صادق
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 اه اسا  ال اله االّ کالم اولين وآلرين

صهلّي  به رسول لداتعاليو از جناب ابي ذر عليهماالرحمة روايا شد  که    

ر دالهل کنهد مهرا دداللا بفرما مرا بر عملي کهه عرض ميکند اه عليه وآله 

هرگا  گناهي از تهو صهادر شهود و دور کند از آتش, حترت فرمود: بهشا 

پس در جنب او حسنه ای بجا بياور چه آنکه آن حسنه د  برابر بحساب مهي 

ايهن کلمهه  :االّ اه از حسهنات اسها, ميفرمايهد اله آيد, عرض ميکند آيا ال

عليهه و از جناب جابر عليه الرحمة از حتهرت بهاقر  حسناتسا  نيکوترين

نيسا مگر آنکهه روايا شد  چيزی  رسول لدا صلّي اه عليه وآله السالم از

ههيچ چيهز معهادل او مگر لدا چه آنکهه  او باشدهسا که معادل  چيز ديگر

و ديگهر اشهک بها او باشهد چيزی نيسا که معادل و ال اله االّ اه نيز  نيسا

ز حتهرت بهاقر و ا  که معادلي برای او نيسهاچشم که از لوف ريخته شود 

لهداتعالي صهلّي اه عليهه اعرابي لدما رسول عليه السالم روايا شد  که 

هسها فرمهود  ای بهشا ثمن و بهائيآيا برگفا: يارسول اه)ص(  آمد وآله 

از بنهد  ه کهه بگويهد آن را ا ال اله االّفرمود  بلي عرض کرد چيسا ثمن آن

عمل به آنچه فرمود: الالص آن چيسا , عرض نمود الالصحقيقا و روی 

به آن در ح  او عرض کرد دوستي با اههل بيها از حه  من مبعوث شد  ام 

آنسا فرمود: حبّ اهل بيا هرآينه بزرگتر ح  آنسا  و از ابن عباس عليهما 

لداتعالي کلمه ای شد  که  نقلاز رسول لداتعالي صلّي اه عليه وآله الرحمة 

ال اله االّ اه  و از از ه بزرگتر نزد او و ننميشنود که دوسا تر باشد بسوی او 

شود, منادی نهدا چون روز قياما حترت صادق عليه السالم روايا شد  که 
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لدائي بجز لهدا پهس دالهل شهود  به اينکه نيساهر که شهادت بدهد کند 

 بهشا را 

 

 ل ششمــفص

 در فضيلت تسبيح

 ه وعليهه الصهلوةپيغمبر علي نبينا وآللداوند متعال راجع به جناب يونس    

لمات ان ال اله االّ انا سبحانک اني کنا مهن ظالسالم ميفرمايد: فنادی في الو

و کالک ننجي المؤمنين, پس ندا کهرد الظالمين, فاستجبنا له و نجينا  من الغم 

لدائي مگهر تهو مقهدس و منزههي تهو يعني يونس در تاريکيها اينکه نيسا 

ما ندای او را جواب داديهم و او را  ظلم کنندگان پسبدرستي که من بودم از 

ازرسول   را ينو اين چنين نجات ميدهيم مؤمننجات بخشيديم  از غم و اندو 

کروبي و غمناکي نيسا که هيچ ملداتعالي صلّي اه عليه وآله روايا شد  که 

 جنهاب دعا مگر اينکه جواب داد  شهود  حکايها شهد  کهه دعا کند به اين

گاارشان به زارعي افتاد چهون عليه الصلوة والسالم  وعلي نبينا وآله  سليمان

مشاهد  نمود گفا: هرآينه بتحقي  که ملهک عظيمهي  آن زارع آن سلطنا را

به گوش جناب سهليمان پس باد صدای زارع را بفرزند داوود عطا کرد  شد  

نزد زارع آمد و فرمود: من بسوی تو آمدم   شد رسانيد, سليمان از بساط پياد 

هرآينه يک تسهبيح آنچه قادر برآن نيستي بعد فرمود: نکه آرزو نکني برای اي

از آنچهه بهه آل داوود)ع( داد  شهد   و از اسا  ود بهترقبول واقع ش مورد که
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سبحان  چون بند  بگويدروايا شد  که در حديثي حترت علي عليه السالم 

اه عليهه  صلّيميفرستند و از رسول لداتعالي  جميع مالئکه بر او صلواتاه 

لداوند عهالم جهل  ,تعجب بگويد سبحان اه بدون کهکسي وآله روايا شد  

دوبال و پرند  يک زبان داشته باشد و وعال از آن پرند  ای را لل  فرمايد که 

ايهن کلمهه تها روز ثواب آن برای گويند   نوشته شود پستسبيح کند لدا را 

و اه اکبهر  و نيهز از  لهه االّ اهو مثل سبحان اه اسا الحمهده و ال اقياما 

سهبحان اه  بگويهدکهه کسهي عليه وآله الصلوة والسالم روايا شد   آنجناب

وبحمد  بنويسد لدا برای او هزارهزار حسنه و نابود بفرمايد از او هزارههزار 

تر بگويهد و کسي که زيهادو گنا  و بلند فرمايد برای او هزارهزار درجه سيئه 

و نيز از لداتعالي او را   آمرزد ميو کسي که استغفار کند کند لدا هم زيادتر 

لهدا را لواههد بهود مرتبه تسبيح کند  صدکه کسي آن حترت روايا شد  

 او باشد  مردم در آن روز از جها عمل مگر آنکسي که مثلبهترين 

 

 ل هفتمــفص

 در فضيلت تحميد يعني حمد و ثنای حق تعالي نمودن

 يدصبح چهار مرتبه بگوکه کسي ه السالم روايا شد  از حترت صادق علي   

شکر آن روز را بجا آورد  وکسي که آنرا چون شام شود الحمده ربّ العالمين 

شکر آن شب را بجا آورد   و نيز از آنجناب روايا شد  که به سهفيان  بگويد

ثوری ميفرمايد ياسفيان هرگا  لداتعالي نعمتي به يکي از شهما عطها فرمهود 

پس بايد از دير شد  تان روزیبايد حمد کند لدای عزوجل را و هرگا  پس 
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ال حول وال قوة د وچون امری شما را محزون نمود بگويد ياو طلب مغفرت کن

و از رسول لداتعالي صلّي اه عليه وآله روايا شد  که  باه العلي العظيم  االّ

ر  باشهد پهس آن بنهد  به نعمتي اگرچه بزلداتعالي بر بند  انعام نميفرمايد 

از آن ه اين الحمده ارزند  تر اسها نهزد لهداتعالي الحمده, مگر آنک بگويد

کهه چههار له الصهلوة والسهالم روايها شهد  نعما  و نيز از آنجناب عليه وآ

لهداتعالي باشهد: , آن کس در نور اعظم باشدکه هرکس  که درلصلا اسا 

که جز لدا و اينلدائي نيسا امرش شهادت باشد به اينکه  اول آنکه عصما

ميباشم, دوم آنکه چون مصيبتي به او برسد بگويدانّا ه و انّا اليه  من رسول او

شا بسوی لدا اسها گو بازيعني بدرستي که ما ملک لدا ميباشيم راجعون 

از او به او برسد بگويد الحمده, چهارم آنکه چون لطهائي  ریيل سوم چون

 و اتوب اليه  استغفراهصادر شود بگويد 

 ل هشتمــفص

 در فضيلت تسبيحات اربعه
صلّي اه عليه  رسول لداتعالي از حترت باقر عليه السالم روايا شد  که   

د در بهاغي پهس حتهرت که درلا غرس ميکرگاارشان بمردی افتاد وآله 

درلتي که اصهلش ثابها تهر و  کنم برنتو را داللا آيا  :توقف نمود  فرمود

تر اسا, عرض کرد چهرا  زودتر به دسا مي آيد و باقيوتر و ميو  آن لوشب

داللا بفرما مرا يا رسول اه, پس حترت فرمود: چون صبح و شام ميکنهي 

تو باشهد بهه و ال اله االّ اه واه اکبر پس برای سبحان اه والحمده  پس بگو
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قيهات و اين کلمات اسا با در بهشا از انواع ميو  هاد  درلا هر تسبيحي 

ض نمود من شما را شهاهد ميگيهرم يها رسهول اه صالحات پس آن مرد عر

از رسول لداتعالي صلّي راينکه اين باغ من صدقه باشد بر فقرای مسلمين و ب

لهدا غهرس ميفرمايهد  ,کسي که بگويد سبحان اه شد  اه عليه وآله روايا

رمايهد لهدا , غهرس ميفدرلتي در بهشا و کسي که بگويد الحمدهبرای او 

غهرس ميفرمايهد  ,برای او درلتي در بهشها وکسهيکه بگويهد ال الهه االّ اه

لداتعالي غرس لداتعالي برای او درلتي در بهشا و کسي که بگويد اه اکبر 

, پس مردی از قريش گفا: بنابراين ما در ميفرمايد برای او در بهشا درلتي

مواظب باشيد که آتشهي بهشا درلا بسيار داريم حترت فرمود: بلي, لکن 

اطيعهوا يا ايها الاين آمنهوا نفرستيد که آنها را بسوزاند  لدای تعالي ميفرمايد 

, اطاعا دناعمالکم ای کسانيکه ايمان آورد  ااه و اطيعوا الرسول و ال تبطلوا 

را و باطهل نکنيهد اعمهال لهود را  و از  اطاعا کنيد رسهولکنيد لدا را و 

حترت صادق از رسول لداتعالي صلّي اه عليه وآله  عياشي عليه الرحمة از

به اصحاب لود ميفرمايد سپر لود را برداريد عرض ميکننهد روايا شد  که 

بهرای مگر بناهسا دشمن به ما حمله کند, ميفرمايد: نه ولکن سپر مهيا کنيهد 

چيسا, فرمود: سبحان اه والحمهده و  آن سپردفاع از آتش, عرض نمودند 

و از حترت علي يا يکي ديگر از ائمه عليهه وعلهيهم  الّ اه واه اکبر ال اله ا

بر آنها بنا نهاد  شد چهار کلمهه  اسالمکه کلماتي الصلوة والسالم روايا شد  

 اه اکبر  سبحان اه والحمده و ال اله االّ اه و اسا:

 ل نهمــفص
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 در فضيلت استغفار و طلب مغفرت

بهرای ههر دردی روايا شهد  کهه  صلّي اه عليه وآلهرسول لداتعالي از    

چه آنکه ايهن اسهتغفار نابودکننهد   دوائي اسا و دوای گناهان استغفار اسا

کسهي گناهان اسا  و نيز از آن جناب عليه وآله الصلوة والسالم روايا شد  

که مالزم شود استغفار را, يعني بسيار استغفار کند قرار ميدهد لدا برای او از 

و روزی ي نهفرجي و از هر متيقه و تنگي مخرج و بيرون رفت هم و غمي ره

بسيار استغفار کنيد در لانه و نيز ميفرمايد  دهد او را از جائي که گمان ندارد

و در بازارها و راههای لود و سرسفر  هاتان لود و در مجالس لود و  های

   و ازميشهودش نهازل زچه آنکه شما نميدانيد چه وقا آمر هرجا که هستيد

که چهار چيز اسا که بر نفع انسانسا حترت علي عليه السالم روايا شد  

جل وعال چه آنکه لود ايمان و شکر لداوند عالم و دوم,   اول نه بر ضرر او

به عااب يعني لدا چه ميکند يفعل اه بعاابکم ان شکرتم وآمنتم  ميفرمايد ما

و ما  استغفار چه آنکه لدا ميفرمايدايمان بياوريد  سوم  کنيد و راگر شکشما 

چهارم دعا چه کان اه ليعابهم و انا فيهم وما کان اه معابهم وهم يستغفرون  

دعهای شهما نباشهد, بکم ربي لو ال دعهائکم اگهر  ؤاقل ما يعبآنکه ميفرمايد 

 نقلو از حترت باقر عليه الصلوة والسالم پروردگار من به شما اعتنا نميکند 

لهوب, از بنهدگان نمودنهد  سئوالاه عليه وآله  رسول لدا صلّي ازشد  که 

 هسهتند کهه چهون کهار لهوب بکننهدي کسان حترت فرمود: بندگان لوب

لوشحال ميشوند و چون سيئه و گناهي از ايشان صهادر شهود از لهداتعالي 
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هرگها  وشهکر ميکننهد د و هرگا  چيزی به آنهها داد  شهوآمرزش ميخواهند 

عفهو ميکننهد و  شهوندهرگا  غتهبناک  برسد صبر ميکنند وناراحتي به آنها 

 بهتهراه عليه وآله روايا شد  که لداتعالي صلّي  و از رسول نددارای گاشت

هرگا  بند  که استغفار اسا  و از حترت صادق عليه السالم روايا شد   دعا

بسيار استغفار کند نامه عملش بهاال رود در حالتيکهه مهتالءالء و درلشهند  

السالم عرض شد که اگر گنا  کهار الصلوة وعليه  و روايا شد  به عليشد  با

مکرر عود کند به گنا , باز توبه کند چه لواهد شد, فرمود لدا مي آمهرزد او 

تها آنکهه شهيطان حسهرت ببهرد بهر هدرشهدن , گفته شد تا به کي فرمود: را

نبينها  زحماتش و روايا شد  که ابليس لعين به جناب يحيي بن زکريا علهي

وآله وعليهما الصلوة والسالم گفا من ميخواهم تو را نصهيحتي کهنم, يحيهي 

فرمود دروغ ميگوئي تو مرا نصيحا نميکني لکهن لبهر د  مهرا از بنهي آدم, 

اول پهس اشهدّ  بني آدم در نزد ما سه صنف ميباشد امها صهنفشيطان گفا 

بعهد  انهدازيممياو را بهه گنها  تها بر ما چه آنکه ما زحما ميکشيم اصنافند 

و توبه پس زحما ما را هدر ميکند پس عهود  پناهند  ميشود بسوی استغفار

توبه و  عود ميکند بسوی واو باز اميکنيم برای فريب دادن و به گنا  اندالتن 

پس مأيوس نميشويم از او و در عهين حهال بهه مقصهود لهود ههم استغفار 

صهنف دوم کسهاني  ,پس ما از دسا اينجور آدم در تعهب و رنجهيم نميرسيم

ر  و توپ که در دسا بچه ها باشد هسهتند بهه در دسا ما مثل کُهستند که 

صهنف  ,آنها را کفايا ميکنهدهرجا که بخواهيم ميکشانيم او را و نفس امّار  

تسهلط بهر آنهها و ما نميتوانيم ن مانند تو ميباشند که معصومند ايشاپس سوم 
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کسي که مرتکهب گنهاهي ا شد  که م جل وعال روايلپيدا کنيم  از لداوند عا

برای من اسا کهه بداند که از چه بزر  و  و شود, چه آن گنا  کوچک باشد

و ازحترت صادق عليهه  , عفو لواهم نمود از اوعااب کنم او را يا عفو کنم

و گنا  کهاری را کهه توبهه کنهد لدا دوسا دارد شد  که  نقلالصلوة والسالم 

نقل شهد  کهه گنا  کار توبه کنند  و اسا از  و بهتر کسي که گنا  نکند, افتل

مردی در محتر حترت علي عليه الصلوة والسالم گفا استغفراه, حتهرت 

که استغفار چيسا, استغفار درجه عليّين اسا  ثکلتک امک آيا ميدانيفرمود: 

اول نداما و پشيماني بهر آنچهه گاشهته از   و آن واقع ميشود بر شش معني

هميشهه و سهوم آنکهه ادا کنهي بسهوی  رک گنا  به عنوانگنا , دوم عزم بر ت

ح  کسهي بهر تهو کني ميمخلوقين حقوق آنها را تا وقتي که لدا را مالقات 

نباشد و چهارم آنکه هر فريته و واجبي که از تو فوت شد  تدارک کنهي آن 

پيهدا شهد  آن را بهه  از حرام ارا, پنجم اگر از مال حرام لورد  ای و گوشت

و از نو گوشها بچسبد به استخوانا  ا  آب کني بطوريکه پوستحزن و اندو

ههم چنانکهه  ,طاعها الهم بچشاني جسم لهود راشود  ششم آنکه  تاز  پيدا

چشاند  ای به او لات معصيا را, در اين هنگهام بگهوئي اسهتغفراه  مؤلهف 

 اسا  آلر مستحبچهارتای اول واجب اسا لکن دوتای  :گويد
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 ل دهمــفص

 مدح ال حول وال قوة ااّل باهلل العلي العظيم در
 ,شيطان, دو شيطان اسها از رسول لدا صلّي اه عليه وآله روايا شد  که   

ال  شيطان جن و شيطان انس اما شيطان جن دور ميشود از انسهان بهه گفهتن

محمّهد وآل  به صهلوات بهرحول وال قوة االّ باه العلي العظيم و شيطان انس 

روايها شهد  عليهم الصلوة والسالم  و نيز از آن حتهرت)ص( ه ومحمّد علي

 انبيهرون رود از گناههال حول وال قوة االّ باه العلي العظهيم بگويد که کسي 

در فقهر نگها  داشهته شهود  و از و از هفتاد از مادر متولد شد  مانند روزيکه 

بگويد که هرکس هزار مرتبه روايا شد  حترت صادق عليه الصلوة والسالم 

فرمايد لدای تعهالي بهرای او حهج را و اگهر ال حول وال قوة االّ باه روزی 

تا آنکه حهج  لداتعالي اجلش را به تألير بياندازداجلش نزديک شد  باشد, 

پهيش  که هرگها کند  و از کتاب فقه الرضا عليه السالم نقل شد  را نصيب او 

بسهم اه الهرحمن  بگو تو را محزون و اندوهناک کرد, پس هفا مرتبهآمدی 
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اگر کفايها نمهود فبهها واال  پس العلي العظيم الرحيم ال حول وال قوة االّ باه

حترت صادق عليه السالم روايها شهد  کهه             و از هفتاد مرتبه بگو 

نمي آمد آدم محزون ميشد و به جبرئيل السالم  ماعليه آدم نزدهرگا  جبرئيل 

هرگا  پيش آمدی  پس جبرئيل عليه السالم گفا:  از اين مطلب شکايا نمود

رسول لداتعالي صلّي  الحول وال قوة االّ باه و از  پس بگو تو را محزون کند

روايا شد  کسي که هر روز د  مرتبه بگويد بسهم اه الهرحمن  اه عليه وآله

 داز گناههان ماننهالرحيم ال حول وال قوة االّ باه العلي العظهيم لهارج شهود 

کهه بال از از او هفتاد نوع فرمايد دفع روزيکه از مادر متولد شد  و لداتعالي 

نزد لدا از هفتاد  از آنجمله جنون و جاام و برص و فلج باشد و بزرگتر باشد

و موکل فرمايد لدا به او هفتاد بعد از حجةاالسالم قبول شد   ی عمر حج و 

او  و از جناب جابر جعفي هزار ملک را که تا شب طلب مغفرت نمايند برای 

معنای سئوال ميکند ازالسالم که از حترت باقر عليه روايا شد  عليه الرحمة 

ال حول عن معصهية اه االّ  الحول وال قوة االّباه حترت ميفرمايد معنای آن

 بعون اه و ال قوة لنا علي طاعة اه اال بتوفي  اه عزوجل 

 

 ل يازدهمــفص

 هدر فضيلت استعاذ

د  مرتبه در هر روز که کسي از رسول لدا صلّي اه عليه وآله روايا شد     

 فرمايد, لدای تعالي ملکي را بر او موکل شيطان از شربه لداتعالي پنا  ببرد 
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و نيز از آنجناب عليهه وآلهه الصهلوة والسهالم   را از او دور نمايدکه شيطان 

اعوذ بهاه مهن  پس بگويد دهرگا  که بند  دالل مسجد ميشوروايا شد  که 

لهدا بهرای او شيطان بگويد او  پشتم را شکسا و بنويسهد ,الشيطان الرجيم 

مينويسهد چهون از مسهجد لهارج ميشهود آن را بگويهد  ويکسهال  عبادت

بلنهد فرمايهد  موئي که بر بدنش هسا صد حسهنه ولداتعالي برای او به هر 

پهس بگويهداه  مهاز بايسهتدو نيز ميفرمايد چون مرد به ن برای او صد درجه

 گناهان مانند روزيکه از مادر متولد شد  و هرگها  بگويهد اکبرلارج شود از

اعوذ باه من الشيطان الرجيم بنويسد لداتعالي برای او بهه هرمهوئي عبهادت 

 يکسال 

 ل دوازدهمــفص

 در ذکر خدا هنگام غضب

 لهدای عزوجهلاز رسول لداتعالي صلّي اه عليه وآله روايها شهد  کهه    

 نم بههکههنگام غتب تا من هم تو را ياد مرا يادکن ای پسر آدم)ع( ميفرمايد 

 حترت و ازرا  رانک ميکنم ديگوقتيکه هالنکنم تو را  وقا غتب و هالک

ع( پسهر آدم) کهه ایکه در تورية نوشته شد  صادق عليه السالم روايا شد  

و تهپس  هنگام غتب لودمن نيز تو را ياد کنم ياد کن مرا در غتب لود تا 

م واقهع و هرگا  مظلودر ميان کساني که هالک ميکنم ايشان را هالک نکنم را 

 تهو رانصهرت مهن تو را چه آنکه شدی پس راضي باش به ياری نمودن من 

 بهتر اسا از نصرت تو لود را 
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لعين  ابليسکتاب لب اللباب نقل شد  که  و از قطب راوندی عليه الرحمة در 

و  و بپرهيهز از غتهبميگويهد  و عليه السالم ي علي نبينا وآلهبحترت موس

آنکهه  اتهال حول وال قوة االّ باه العلي العظيم  هرگا  غتب نمودی پس بگو

 غتب فرو نشيند  از ابن عباس عليهما الرحمة روايا شد  کهه جنهاب نهوح

 مرا ر د پس لببه ابليس ملعون فرمود  و عليه الصلوة والسالم علي نبينا وآله

 ا وقتيکهه غتهبناک شهود  از نههجفهکه چه وقتي قادرتری بر فرزند آدم, گ

شتند به حارث همداني نوروايا شد  که از حترت علي عليه السالم البالغة 

اسا از لشگريان ابلهيس  غتب لشگر بزرگيغتب چه آنکه حار کن از  که

اسهد و فتهب غ  از رسول لدا صلّي اه تعالي عليه وآله روايا شد  اه لعنه

بن فرقهد  عسل را  از داوودسرکه فاسد ميکند ايمان را همچنانيکه تبا  ميکند 

از حترت صادق عليه السالم روايا شد  که غتب مفتاح و کليد هر شهری 

 اسا 
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 د سومــمقص

 ا است و در اين مقصد چند فصل استدر فضيلت دع

 ل اولــفص

 در مدح و فضل آن است

باقرعليهه الصهلوة تهرت ن سدير عليهماالرحمة روايا شهد  کهه بححنااز   

حترت ميفرمايد: ههيچ  عرض ميکند کدام عبادت افتل و بهتر اساوالسالم 

و طلب شهود افتل نيسا از اينکه سئوال کرد  شود چيز نزد لدای عزوجل 

آنچه نزد او هسا و احدی نزد لدا مبغوض تر نيسا از کسي که تکبر بورزد 

لدا و سئوال نکنهد از آنچهه نهزد او هسها  و از سهيف تمهار از  از عبادت

بر شما باد بدعا چهه آنکهه شهما که عليه السالم روايا شد   حترت صادق

تقرّب نميجوئيد بسوی لدا بمثل دعا  و از حترت علي عليه السالم روايها 
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بسوی لهدای عزوجهل در زمهين دعها اسها و از  اعمال دوستترينشد  که 

بر تو بهاد که بعالء بن کامل ميفرمايد السالم روايا شد   هحترت صادق علي

شفاء اسا از هر دردی  و نيز از آن حتهرت عليهه السهالم به دعا, چه آنکه 

دعای شما در حال شدت و گرفتاری مستجاب اگر ميخواهيد روايا شد  که 

از رسول لداتعالي صهلّي شود پس در حال سعه و راحتي بسيار دعا کنيد و 

سئوال کنيد از لدا آنچهه ميخواهيهد حتهي بنهد که  يه وآله روايا شد اه عل

برايتان ميسهر نميشهود  و از  آسان نکندلدا آنرا چه آنکه اگر  رالود نعلين 

حاجتههای کوچهک کوچک نشمريد عليه السالم روايا شد  که  حترت باقر

 سئوالبسوی لدای تعالي و از لدا بخواهيد چه دوسا ترين مؤمنين لود را 

نقل شد  که در حديث قدسهي و از کتاب عدة الداعي  کنند  ترين ايشان اسا

حتي علف گوسفند هرچه به آن احتياج داری )ع( از من بخوا  اسا ای موسي

  و از رسول لدا صلّي اه عليه وآله روايا شد  که لدای و نمک لميرت را

از من نخواهد به او  تعالي لير بسيار را از بند  لود نگا  ميدارد و ميفرمايد تا

يهک لهدای تعهالي کهه و از حترت علي عليه السالم روايا شد   نميدهم 

چيزی را برای لود دوسا دارد و برای للقش دشهمن دارد بهرای لهودش 

اينکه سئوال کرد  شود و برای للقش دشمن دارد که از يکديگر دوسا دارد 

وال کرد  شهود پهس کنند و چيزی محبوبتر نزد لدا نيسا از اينکه سئ سئوال

  سئوال کند از لداتعالي از فتلش ولو بند نعلين باشديکي از اينکه حيا نکند 

از لدا حاالت بند  بسوی لدا آنسا که ترين  نزديک و از بعتي نقل شد  که
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چيزی بخواهد و نزديکترين حاالت او بسوی لل  آنسهتکه چيهزی از آنهها 

 نخواهد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ل دومــفص

 در سئوال لجاجت با الحاح و اجابت را پشت سر دارد سيما  در اينکه دعا 

لدا در دعا اين جور نيسا که از حترت علي عليه السالم روايا شد  که    

معويهة بهن  آنان ببندد  از جناباجابا را بروی  را بروی بندگان بازکند و در

سهه  د  شودرکسي که عطا کاز حترت صادق عليه السالم روايا شد   وهب

شود برای دعا عطا کرد  کسي که موف   ؛دشخواهد ناز سه چيز محروم  ,چيز

عطا کرد  شود زيادتي نعما توفي  شکر پيدا کرد  شود اجابا را و کسي که 

به او عطها شهود کمااينکهه  و کسي که توکل به او داد  شد کفايا در اموررا 

پس لهدا لدا  در کتاب لود ميفرمايد و کسي که توکل کند برلداوند متعال 

لود را کنيد هرآينه البته نعما  شکراگر و نيز ميفرمايد هرآينه   کافيسا او را
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بخوانيد مرا تا جواب شما را بدهم  و بر شما زياد لواهم نمود و نيز ميفرمايد 

ر چيهز ا  شود, از چهچهار چيز به او دادکه کسي روايا شد  نيز از آنجناب 

از اجابها محهروم ا به او داد  شود, کسي که توفي  دع ؛دمحروم نخواهد مان

مغفرت محهروم نمانهد و کسهي کهه موف  شد به استغفار از کسي که نشود و 

زيهاد و کسي که شکر به او داد  شد از  توفي  توبه بيابد از قبول محروم نشود

که لداوند محروم نميشود  و از آنجناب عليه السالم روايا شد  شدن نعما 

حکمها يا آدم من دم علي نبينا وآله وعليه السالم متعال وحي نمود بجناب آ

م برای وکلمه د ,را برای تو جمع کردم در چهار کلمه کلمه اول برای من اسا

پس اما کلمهه ای کهه  ؛تو, کلمه سوم بين من و تو, کلمه چهارم بين تو ومردم

ر ندهي و و کسي را برای من شريک قراآنستکه عبادت کني مرا برای منسا 

جزا لواهم داد بعملا آنچهه را کهه بهه آن  که برای تو اسا آنستکه کلمه ای

اما آنچه بين من و تو اسا پس بر تو باد بهه دعهاء و بهر مهن و محتاج تری 

 آنستکه بپسندی برای مهردممردم اسا بين اسا اجابا و اما آنچه بين تو و 

شد  نه آنحترت عليه السالم روايا آنچه را که برای لود ميپسندی  و نيز از 

مگهر بهر لهدای عزوجهل  ای بنهد حاح و اصرار نميکنهد ههيچ البخدا قسم 

قسهم د  که روايا شبرای او  و از حترت باقر عليه السالم  مستجاب ميشود

ميکند هيچ بند  مؤمني برلهدای تعهالي در حهاجتي که الحاح و اصرار ن بخدا

م روايها   و از حترت صادق عليه السال دهدمياو را به  شمگر آنکه حاجت

کراها دارد الحاح را نسبا به سئوال کهردن از يکهديگر و لداتعالي شد  که 
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آن را نسبا به لود بدرستيکه لهدای تعهالي دوسها دارد کهه دوسا دارد 

  و از حتهرت علهي نزد او هسهاکه و طلب شود آنچه را سئوال کرد  شود 

چهار چيز  لدای تبارک و تعالي چهار چيز را درعليه السالم روايا شد  که 

را در طاعتش پهس بايهد کوچهک شهمرد   داول رضای لو ؛پنهان قرار داد 

دوم  ,و و تو ندانيارضای د با وش چه بسا که مواف   نشود چيزی از طاعتش

چيزی از  دپس نبايد کوچک شمر در معصيتشرا لود قرار داد  سخط مخفي 

سهوم  ,انيشهود و تهو نهدکه مواف  با سهخط او که بسا ميشود را او معصيا 

پنهان گردانيد  در ميان دعاها پس چيزی از دعا را نبايد حقير اجابا لود را 

 , چههارمنداشته باشيمواف  اجابا باشد و تو لبر شمرد زيرا که بسا ميشود 

مخفي داشته در ميان بندگانش پس نبايد حقيهر شهمرد ولي و دوسا لود را 

ا باشهد و تهو نفهمهي  و از ميشود ولي لهدکه بسا  از بندگان لدا را ای بند 

عبادتي اسا که لدای حترت صادق عليه السالم روايا شد  که دعا همان 

بخوان لدا را و  ,ان الاين يستکبرون عن عبادتي تا آلر آيهعزوجل ميفرمايد 

نگو کار از کار گاشته يعني آنچه مقدر شد  ميشهود  و از عبهداه بهن سهنان 

که دعا قتا و قهدر السالم روايا شد   عليهما الرحمة از حترت صادق عليه

بعد از آنکه مبرم شد  باشد پس بسيار دعا کنيد چه آنکه دعها را برميگرداند 

لدا و به آنچه نزد و برآورند  هر حاجتي اسا حمتي اسا رهر مفتاح و کليد 

هسا نميتوان رسيد مگر به دعا و بدرستيکه هيچ دری بسيار کوبيد  نميشهود 

رسهول لهداتعالي)ص(  از به روی کوبند  در  وميشود  زمگر آنکه آلرش با
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صلوات شما بر من باعث ميشود مستجاب شدن دعای شما را  روايا شد  که

 و پاکيز  کنند  اعمال شما اسا 

 ل سومــفص

 در مدح دعا برای مؤمنين و مؤمنات

 نيسا کههيچ مؤمني که از رسول لداتعالي صلّي اه عليه وآله روايا شد     

لهدای و برميگردانهد ا کند برای مؤمنين و مؤمنات مگر آنکهه رد ميکنهد دع

دعا نمود  برای ايشان از هر مهؤمن و مؤمنهه ای کهه بر او مثل آنچه عزوجل 

را  ای بنهد امهر ميشهود قياما چه بسا که  زه از اول دهر يا بيايد تا روگاشت

ند  در دنيها اين ببگويند پروردگارا ببرند بسوی آتش پس مؤمنين و مؤمنات 

پس لدا تعهالي شهفاعا آنهها را  برای ما دعا ميکرد ما شفاعا ميکنيم او را

و ازحترت ابي الحسن موسي بهن  قبول ميفرمايد و آن بند  نجاة پيدا ميکند 

برای برادر مهؤمن  که دعا کندکسي عليهما الصلوة والسالم روايا شد  جعفر 

صهدهزار برابهر رای تو اسها لود در غياب او ندا کرد  ميشود از عرش که ب

از حترت صادق عليهه و لواستي برای او  و ردی رای برادرت دعا کآنچه ب

مؤمنين و مؤمنات و برای دوسهتان السالم روايا شد  کسي که دعا کند برای 

تا روز قياما برای هر مهؤمني حسهنه  ماز آدلدا تعالي رد ميفرمايد بر او  ما

کسي که دعا کند بهرای الم روايا شد  ابي الحسن عليه الس و از حترتای 

موکهل ميفرمايهد  مسهلمين و مسهلماتمؤمنين و مؤمنهات و  برادران لود از

و از حترت رضها   را که دعا کند برای اواو از هر مؤمني ملکي  بهلداتعالي 
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که هيچ مؤمني نيسا کهه بائه وابنائه الصلوة والسالم روايا شد  آعلي عليه و

سلمات احياء ايشان و امهوات و مسلمين و مو مؤمنات مؤمنين برای  دعا کند

از زمان آدم عليهه و مؤمنه برای او از هر مؤمن لداتعالي مگر آنکه مينويسد 

و از حترت صادق عليه السالم روايا شد  تا روز قياما حسنه ای  السالم 

اللهم اغفهر للمهؤمنين و المؤمنهات  بگويدکه هر روز بيسا وپنج مرتبه کسي 

 مؤمنههمين والمسلمات مينويسد لداتعالي برای او به عدد هر مؤمن و والمسل

که بيايد تا روز قياما حسنه ای و محو  ای مؤمنهکه گاشته و هر مؤمن و  ای

 برای او درجه ای فرمايد از او سيئه ای و بلند فرمايد 

 

 مچهارل ــفص

 در بعضي شرايط دعا است

صهلّي  ياز رسول لداتعال ابا اسا از جمله شرايط دعا, توقع و انتظار اج   

ه بهته باشيد در حالتيکه يقين داشکه لدا را بخوانيد روايا شد  اه عليه وآله 

 پس بايد بها چون دعا ميکنيروايا شد  که  (ع) اجابا  و از حترت صادق

 باشد آنگا  حاجا لود را درلانه ببين  توجه و اقبال قلب

عليهه  از حترت صادق ير لدا اسا:شرايط مأيوس بودن از غو از جمله    

د  باشد حهاجتش بهه او داهرگا  يکي از شما لواسته السالم روايا شد  که 

د به غير لدای عزوجل نداشته و امي پس بايد از تمام مردم مأيوس باشدشود 

مگر از لدا چيزی سئوال نکند باشد لداتعالي چون اين حالا را در او ببيند 

پهيش از آنکهه بهه گا  باشيد به حساب لود برسهيد آ عطا فرمايد به اوآنکه 
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حساب شما برسند چه آنکه در قياما پنجا  موقف و ايستگا  اسا کهه ههر 

لدا ميفرمايد في يوم کان مقهدار  هزار سال به سالهای شما وقا دارد موقفي 

 لمسين الف سنه 

يها و از جمله شرايط صدق و وفاء اسا: از حترت علي عليه السالم روا   

ئوال سه عليه وآلهه د  مسهئله از رسول لداتعالي صلّي اهدر حديثي د  که ش

ز ا يزچ هدوم چ ,فرمود: بصدق و وفاء اول يا رسول اه چگونه دعا کنم نمود؛

الل حچه کنم برای نجات لود فرمود: سوم  ,عافيا لداتعالي بخواهم فرمود:

ون دعاکنند  بد کهروايا شد  ( ص)و از رسول لداتعالي  بخور و راسا بگو

 عمل مانند تيراندازی اسا که کمان نداشته باشد 

مهردی بهه حتهرت روايا شد  کهه  :لوردن حاللساو از جمله شرايط    

دعای مهرا که دا بخوا  لعرض کرد دعا بفرما و از رسول صلّي اه عليه وآله 

کسب لود را  شود مستجاب فرمايد فرمود: هرگا  ميخواهي دعايا مستجاب

نفهس روايا شد  کهه عليه وآله السالم و از رسول گرامي و پاکيز  کن  طيب 

لود را پاکيز  کن تا دعايا مستجاب شود و روايا شد  که جناب موسي بن 

و  تتهرعمردی را ديدنهد کهه علي نبينا وآله وعليهما الصلوة والسالم عمران 

 ميکهردو دستهای لود را بلند نمود  دعا تترع و زاری عظيمي  زاری ميکرد

که اگر هرکار ميخواهد بکنهد موسي)ع( بسوی لدای تعالي پس وحي فرمود 

و اسها برای آنکه در شکم او حرام  هرآينه من دعای او را مستجاب نميکنم

لداونهد متعهال وحهي برپشا او حرام و در لانه او حرام  و روايا شد  که 
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ن شش چيهز که ای موسي مالسالم  موسي علي نبينا وآله وعليه فرمود بسوی

وضع ديگهر و مردم آن شش چيز را در شش م ام داد را در شش موضع قرار 

من راحها را در بهشها قهرار  ا؛پس هرگز نخواهند يافا آن ر طلب ميکنند

 ام د دامن علم را در گرسنگي قرار  ,و مردم آن را در دنيا طلب ميکنند ام داد 

ن شب به عبادت قهرار من عزّت را در ايستاد ,و مردم در سيری طلب ميکنند

من رفعا و بلندی را در  ,طلب ميکنندآن را از دربار سالطين و مردم  ام داد 

من اجابها  ,تکبرو مردم طلب ميکنند آن را در  ام داد تواضع و فروتني قرار 

من بي  ,ميطلبندآن را در قيل و قال و مردم  ام داد دعا را در لقمه حالل قرار 

بسهياری مهال ند آن را در ميکن و مردم طلب ام داد  قناعا قرارنيازی را در 

  پس هيچ وقا به آن نخواهند رسيد

 از حتهرت بهاقر معصيا و نافرماني اسها:و از جمله شرايط اجتناب از    

 و بنهاد بند  از لداتعالي حاجتي ميخواهعليه الصلوة والسالم روايا شد  که 

ميشود  اين بين مرتکب گنا پس آن بند  در  يرديا هسا که داد  شود يا زود 

ن کهو او را محهروم را برمياور حاجتش ملک ميفرمايد  پس لداوند عالم به

 چه آنکه لود را بواسطه نافرماني در معرض سهخط مهن درآورد  و لهود را

                             مستوجب حرمان نمود  

ز اشهد  دسها يوس أنبايد مدارای اين شرايط نيستند مؤلف گويد: کساني که 

  ط شونددعا بردارند, بلکه بايد سعي کنند تا به توفي  الهي واجد اين شراي
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 ل پنجمــفص

 ءدر ذکر بعضي از موانع اجابت دعا

لداتعالي صلّي اه عليه وآله گفتند چرا مها روايا شد  که بعتي به رسول    

فرمود  بخوانيد مهرا تها  دعا ميکنيم دعايمان مستجاب نميشود و لدای تعالي

ه د  واسهطحترت جواب دادند کهه دلههای شهما مهرد  اسها ب ؛اجابا کنم
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دوم قرآن لوانديد و  پس اطاعا نکرديد, شنالتيدآنکه لدا را  اول ؛لصلا

را او آنکهه ادعها کرديهد محبها رسهول را و اوالد سوم  ,به آن عمل نکرديد

 ,و با او موافقها نموديهدا ادعا کرديد عداوت شيطان رچهارم  ,دشمن داشتيد

م شش ,پس برای آن عمل نکرديد که بهشا را دوسا داريدادعا کرديد پنجم 

 ,و بدنهای لود را اندالتيهد در آتهشکه از آتش جهنم ميترسيم ادعا نموديد 

هشتم ادعا کرديهد  ,مردم پردالتيدبه عيوب   غفلا نمودهفتم از عيوب لود 

ر  و نهم اقرار کرديد بهه مه ,ا جمع کرديدحال دنيا ر در عيندشمني دنيا را 

ان و از ايشهدهم اموات لهود را دفهن کرديهد  ,لود را برای آن مهيا نکرديد

 پس به اين جها اسا که دعای شما مستجاب نميشود  ,عبرت نگرفتيد

عليه السالم روايا شد  کسي که پهنج لصهلا را داشهته  رت عليو از حت 

 ؛نمود  از آتش جهنم فراررا طلب نمود  و باشد آنجور که بايد و شايد بهشا 

پهس و بشناسهد شهيطان را او را نمايد  اطاعالدا را پس کسي که بشناسد 

اطهل بنمايد آن را و بشناسد  امتابع و بشناسد ح  را پسکند او را معصيا 

شناسهد پس بپرهيزد از آن و دنيا را بشناسهد پهس دور بيانهدازد آن را و ب را

 ن را آلرت را پس طلب کندآ

 د چهارمــمقص

 عليه وعليهم السالمدر صلوات بر محمّد وآل محمّد 

 و در اين مقصد, چند فصل است

 ل اولــفص

 در فضيلت و مدح آن
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بهه بهر کسهي کهه ههزار مرتاز رسول لدا صلّي اه عليه وآله روايها شهد  

آتههش هرگههز بههه او نخواهههد رسههيد و نيههز از مههن صههلوات بفرسههتد 

زيههر کههه در روز قيامهها  انههد طايفهههسههه کههه روايهها شههد  )ص( آنجنههاب

 آنههانباشهد جهز آن, عهرض شهد  ای سهايهروزيکه  عرش لدا لواهند بود

رف را از امها مهن برطه يفرمود: کسي کهه غهم و انهدوه چه کساني هستند

ر مهن بهو کسهي کهه بسهيار  نمايد و کسي که سنا مرا احياء و زنهد  نمايهد

  بفرستدصلوات 

 عليهه الصهلوة والسهالم روايها شهد  کهه و از حترت امام حسن عسکری

بهرای آنکهه را لليهل لهود گرفها  السهالم عليهه لدای عزوجهل ابهراهيم

محمّههد و اهههل بيهها آنجنههاب  و از رسههول بسههيار صههلوات ميفرسههتاد بههر 

بسهيار بهر مهن صهلوات کهه لداتعالي صهلّي اه عليهه وآلهه روايها شهد  

ور اسها بهر پهل چه آنکه صلوات بر مهن نهور اسها در قبهر و نهبفرستيد 

و نيهز ميفرمايهد اوالی مهردم کسهي اسها کهه صراط و نور اسا در بهشا 

 بهر مهن مرتبههمن و نيز ميفرمايهد کسهي کهه يهک بيشتر صلوات بفرستد بر 

لل  بفرمايهد لهدای تعهالي روز قيامها بهر سهر او نهوری  صلوات بفرستد

ش نهوری و بربهاالی او نهوری و چهپبرطهرف و او نهوری و برطرف راسا 

يههر او نههوری و در جميههع اعتههای او نههوری  و از حتههرت علههي عليههه برز

فرمهود: رسهول لهدا  وفهاتدر لطبهه لهود بعهد از  روايا شد  کهالسالم 

رسهول لهدا)ص(  بهه شههادتين يعنهي شههادت بهه يگهانگي لهدا و نبهوت
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پههس  رحمهها لههدا را و بههه صههلوات ميرسههيد بهههدالههل ميشههويد بهشهها 

ل او  از معويهةبن وههب عليهمها بسيار صهلوات بفرسهتيد بهر نبهي لهود وآ

نههام يکههي از  (ع) در لههدما حتههرت صههادقروايهها شههد  کههه الرحمههة 

حتههرت ميفرمايههد: چههون نههام را ميبههرد و صههلوات ميفرسههتد بههر او انبيههاء 

ابتهدا کهن بهه صهلوات بهر پهس  شهودميرد  انبياء عليهم السهالم به يکي از

 محمّد وآل محمّد, بعد بر آن پيغمبر)ع( 

 ل دومــفص

 ضل صلوات در اوقات مخصوصه, از آنجمله شب و روز جمعهدر ف

مالئکه چون شب جمعه ميشود از حترت صادق عليه السالم روايا شد  که 

و در دستهای ايشان قلمها از طال و کاغاها فرود مي آيند بعدد مور از آسمان 

بهر محمّهد وآل  مگهر صهلواتنمينويسند  یو تا شب شنبه چيز از نقر  باشد

که در يه وعليهم السالم پس بسيار صلوات بفرسا  و از سنا اسا عل محمّد

و از حترت صلوات بفرستند هر جمعه هزار مرتبه و در ساير ايام صد مرتبه 

محبهوبتر بسهوی هيچ عبهادتي در يوم جمعه باقر عليه السالم روايا شد  که 

 کسهيروايا شد  و از رسول لدا صلّي اه عليه وآله لدا از صلوات نيسا 

محهو و نهابود ميشهود از او جمعه چهل مرتبه بر من صلوات بفرسهتد در که 

کسهي کهه روز ناهان چهل سال  و از حترت باقر عليه السالم روايا شد  گ

وآل محمّهد االوصهياء  اللهم صلّ علهي محمّهدبعد از نماز عصر بگويد جمعه 

و ه بافتل برکاتهک والسهالم عليهالمرضيين بافتل صلواتک و بارک عليهم 

و رحمهةاه و برکاتهه مينويسهد لهدای و اجسهادهم رواحههم اعليهم وعلي 
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صدهزار سيئه و گنا  و هزار حسنه و محو ميفرمايد از او عزوجل برای او صد

 حاجا و بلند ميفرمايد برای او صدهزار درجهه برمي آورد برای او صدهزار 

 ه السهالماز حترت صادق عليه :مغربصبح و نماز و از آنجمله بعد از نماز 

وايا شد  کسي که بعد از نماز صبح و مغرب پيش از آنکه با کسهي حهرف ر

بگويد ان اه ومالئکته يصلّون علهي  دهدبد يا هيئا جلوس لود را تغيير بزن

محمّهد و علهي  وا عليه و سلموا تسليما اللهم صهلّالاين آمنوا صلّ ياايهاالنبي 

 تاد در دنيا و سي در آلرت , هفلدا تعالي صد حاجا او را برآورد ,ذريته

ماد ح از  روايا شدو از آنجمله بعد از عصر: از ابن ابي عمير عليه الرحمة    

 ازيکنهد سهئوال معليه الرحمة که از حترت صادق عليهه السهالم بن عثمان 

 صد مرتبهه بعهد از عصهر صهلوات فرسهتادنافتل اعمال حترت ميفرمايد: 

 بهتر لواهد بود شد و اگر زيادتر بابرمحمّد وآل محمّد 

  وايا شهدراز رسول لدا صلّي اه عليه وآله در لاتمه کالم:  و از آنجمله   

 دالل بهشا لواهد شد  کالمش صلوات بر من و بر علي باشد آلرکه کسي 

 

 

 

 ل سومــفص

 بجورهای معينيدر فضيلت صلوات 

ان اه   اليقول لهداتعشد  که از تفسير روايا عليهما الرحمة از ابي حمز     
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موا تسهليما وا عليهه و سهلّو مالئکته يصلون علي النبي يا ايها الاين آمنوا صلّ

صلوة از لدا رحما اسا و از مالئکه تزکيه , حترت ميفرمايد: سئوال ميکند

يعني تسهليم بهرای و سلموا تسليما و از مردم دعا اسا و اما قول لدا اسا 

رض ميکند چگونه صلوات بفرستم وارد شد  پس راوی عدر آنچه از او لدا 

و صلوات مالئکته ميگوئيد صلوات اه حترت ميفرمايد:  بر محمّد وآل محمّد

و والسالم عليه وعليهم د علي محمّد وآل محمّو جميع للقه و انبيائه و رسله 

 ,ثواب کسي که اين صلوات را بفرستد چيساعرض ميکند ه رحمةاه وبرکات

روزی که از مادر متولد شد   و  ن از گناهان مانندبيرون شدميفرمايد:  حترت

اللهم صلّ علهي  کسي که بگويدعليه وآله روايا شد  از رسول لدا صلّي اه 

و دو شهيد و بيهرون مهي  اجر هفتادعطا ميفرمايد لدا به او وآل محمّد محمّد 

 که از مادر متولد شد   آيد از گناهانش مثل روزی

 

 ل چهارمــفص

 فوائد صلواتدر بعضي از 

و مالئکه اسا بر کسي  تعالياز جمله فوائد صلوات, صلوات فرستادن لدا   

 عليه وعليهم السالم  از حترت صادقبر محمّد وآل محمّد  دصلوات بفرستکه 

بسهيار بهر او  شهود عليه السالم روايا شد  که هرگا  نام پيغمبهر)ص( بهرد 

 بهر آنحتهرت بفرسهتد اتچه آنکه کسي که يک مرتبه صلو صلوات بفرستيد

و بهاقي نمانهد در هزار صف از مالئکهه لداتعالي هزار صلوات بر او بفرستد 

د بهر بنهد  نفرمود  مگر آنکه صهلوات ميفرسهت آنچه لداتعالي لل از شيئي 
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پس کسي که مايل و راغب نباشد به  و مالئکه بر اوصلوات لداتعالي بواسطه 

الي و رسول و اههل بيها از لداتع ين فيتي پس او جاهل و مغرور اساچن

  و از رسول لداتعالي صلّي اه عليهه وآلهه روايها شهد  چنين کسي بيزارند

 بر او صهلوات ميفرسهتندلداتعالي و مالئکه بفرستد بر من, کسي که صلوات 

و هر کهه ميخواههد زيهاد صهلوات بفرستد کم صلوات پس هرکس ميخواهد 

بر من و بر ه صلوات بفرستد کسي کو نيز از آن حترت روايا شد   بفرستد 

ي که مالئکه صلوات فرستند بر او و کسفرستند بر او ميمالئکه صلوات  آل من

 صلوات بفرسهتد او و کسي که لدای تعالي بر فرستدبصلوات بر او  لداتعالي

و کسهي  بر او صلوات بفرستندباقي نماند مگر آنکه در آسمان و زمين ملکي 

او دو ملک حافظ ميفرمايد  لداتعالي امرستد که يک مرتبه بر من صلوات بفر

تا سه روز بر او چيزی ننويسند  و از ابن عباس عليهماالرحمة از رسول را که 

 بهر مهن صهلوات بفرسهتدمرتبهه  يهککهه سي لداتعالي)ص( روايا شد  ک

و ههيچ تهر و بفرستد در هزار صهف از مالئکهه لداتعالي هزار صلوات بر او 

بواسهطه صهلوات که صلوات بفرستند بهر آن بنهد  مگر آنلشکي باقي نماند 

 لداتعالي بر او فرستادن 

بسوی  اساو تاريکي جهل و ناداني و از جمله فوائد آن لروج از ظلما    

و  بسهيار مههمسها ا و ايهن فائهد , فائهد  ایعلم و دانهش روشنائي نور و 

ت کسي که د  مرتبه صلواشد   ازحترت صادق عليه السالم روايا  پرارزش

صهدمرتبه بهر او صهلوات , لهداتعالي و مالئکهه محمّد وآل محمّد بفرستد بر
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صد مرتبه صلوات بفرسهتد, لهداتعالي و مالئکهه ههزار ميفرستند و کسي که 

را قول لدای تعالي بر او بعد ميفرمايد آيا نشنيد  ای  مرتبه صلوات ميفرستند

و کهان نهور مهن الظلمهات الهي الليخرجکم مالئکته  و هوالای يصلي عليکم

 بالمؤمنين رحيما 

ا , برآمدن حوائج اسا: از حترت صادق عليهه السهالم روايهو از فوائد آن

 يکمرتبه از روی حقيقا و صدق وصلوات بفرستد بر نبي)ص( که کسي شد  

ر الالص, برآورد لداتعالي صد حاجا را برای او سهي در دنيها و هفتهاد د

 آلرت 

 نفاق اسا: از رسهول لهدا تعهالي)ص(و از جمله فوائد آن برطرف شدن    

 را  ميبرد و برطرف ميکند نفاق صلوات بر من و اهل بيا منروايا شد  که 

يهه گناهان اسا: از حتهرت علهي علمحو و نابود شدن  ,و از جمله فوائد   

تهر اسها نابودکننهد   وآل آن حترتکه صلوات بر نبي روايا شد  السالم 

سا از م بر آنحترت وآل او افتل و بهتر او سالرا آتش  آببرای گناهان از 

ر هه بند  ها  و از لود آنحترت روايا شد  کسي که ههر روز و آزاد کردن 

 ,بر مهن بتي که به من دارد صلوات بفرستداز روی شوق و محشب سه مرتبه 

نيهز  وح  لواهد بود بر لداتعالي که گناهان آن شب و روز او را بيهامرزد  

بهاقي  از گناهان او ذر  ای بفرستدرتبه برمن صلوات مکسي که يک ميفرمايد 

 نماند 
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از بعض اين البار فهميهد  شهد کهه موضهوع بحهث در بهاب  مؤلف گويد  

ق نيها باشهد, نهه ههر داز روی حقيقها و صهصلواتي ميباشد که صلوات, 

 صلواتي 
 

 ل پنجمــفص

 در مذمت ترک صلوات

مهردم  جفاکهارترينشد  که  صلّي اه عليه وآله روايا تعالياز رسول لدا   

 کهه کسيو نيز ميفرمايد  فرستدو برمن صلوات ننام مرا بشنود کسي اسا که 

او را  تعالي نيهامرزد و لدا پس بر من صلوات نفرستد ياد شومدر نزد او من 

ن که فاسد شهدالسالم روايا شد   از حترت صادق عليهو   از لود دور کند

لهه وآ النام يعني النبي صهلّي اه عليهها رلي برترک صلوات اسا در معرفا 

ی به جماعتي امر شود بسهوروايا شد  که  (ص)وسلم  و از رسول لداتعالي

ام ننکه فرمود: برای آ , عرض شد برای چه,را  بهشا را گم کنندپس  بهشا

يها )ص( روا نميفرستادند  و نيهز از آنجنهابو بر من صلوات  مرا ميشنيدند

ن ماداميکهه نهام مهن در آ بر من صلوات بفرسهتد ای نوشتهدر که کسي شد  

  مالئکه طلب مغفرت ميکنند برای نويسند  باقي باشدنوشته 
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 د پنجمــمقص

 در قرآن مجيد و فرقان حميد و در اين مقصد چند فصل است

 ل اولــفص

 فضل قرآن ومدح اهل آندر 

  و از بر شهما بهاد بهه قهرآناز حترت صادق عليه السالم روايا شد  که    

روايها شهد  در فتيلا قهرآن حترت رسول لداتعالي صلّي اه عليه وآله 

قرآن ميبرد او را  ی کندقرآن را پيشوای لود قرار دهد و از آن پيروکه کسي 

قرآن ميراند او را بسهوی  پشا سر لودآن را و کسي که قرار دهد  به بهشا

سزاوار نيسها بهرای  کهعليه وآله السالم نيز روايا شد  آتش  و از آنجناب 

افتل و بهتر از آنچه بهه او عطا کرد  شد  قرآن آنکه گمان کند احدی  حامل

 هرآينه قرآن افتل مل قرآن اگر مالک تمام دنيا باشدحاچه آن که داد  شد  

کهه ه مالک شد   و نيز از آن بزرگهوار)ص( روايها شهد  از آنچلواهد بود 

 ؛حاملين قهرآن عدالسالم ,علما ميباشند ببياء عليهم ترين بندگان بعد از انگرامي

 انبياء)ع( و محشور ميشوند ازلارج ميشوند علما و حمله قرآن از دنيا مانند 

انبياء به آنها مانند انبياء)ع( و با انبياء از صراط ميگارند و ثواب قبرهای لود 

 برایبواسطه آنچه پس لوشا به احوال طالب علم و حامل قرآن داد  ميشود 

عليهه  لداتعالي از کراما و شرافا  و از ابي سعيد لهدریهسا نزد ن ايشا

کهه چهون روز از رسول لداتعالي صلّي اه عليه وآله روايها شهد  الرحمة 

و در نهزد ههر منبهری مرکبهي از قياما شود منبرهائي از نور گااشته شهود 
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ه از جانب لدای تعالي ندا کند کجايند حملبعد منادی  ,مرکبهای بهشا باشد

کتاب لداتعالي بيائيد بنشينيد بر اين منبرها پس نه لوفي بر شما لواهد بود 

بعد سهوار  لداتعالي از حساب لالئ  فارغ شودمحزون لواهيد شد تا نه  و

عليه وآله السالم برويد بسوی بهشا  و نيز از آن حترت بر اين مرکبها شد  

بعهد از انبيهاء و بهود درجه آدميان لواهند  که اهل قرآن در اعالروايا شد  

پس حقوق آنها را ضعيف نشمريد چه آنکه برای ايشان نزد لداتعالي مرسلين 

حافظ قرآن مقام و منزلتي اسا  و از حترت صادق عليه السالم روايا شد  

صهلّي  با مالئکه مقربين لواهد بود  و از رسول لهداتعاليکند  که به آن عمل

پس يک قلب, قلبي اسا که  ؛چهار جورندروايا شد  که قلبها  اه عليه وآله

ا که ايمهان در ايمان در آن هسا و لکن قرآن در آن نيسا و ديگر قلبي اس

در آن هسا لکن ايمان  که قرآن, سوم قلبي اسا هساآن هسا و قرآن هم 

امها آن  ؛که نه ايمان در آن هسا و نه قهرآندر آن نيسا, چهارم قلبي اسا 

قرآن نيسا مانند ميو  ايسا کهه طعهم لهوبي  در آن ايمان هسا وقلبي که 

ه قهرآن در آن باشهد و وامها قلبيکه داشبندر آن داشته باشد لکن بوی لوبي 

و امها بوی لوشي داشته باشد و طعم بهدی ايمان نباشد مثل چيزی اسا که 

مشک در ظرفي اسا که پس مانند  قلبي که هم ايمان در او باشد و هم قرآن

پس چنين قلبي ماننهد نه ايمان در آن باشد و نه قرآن  و اما قلبي کهآن باشد 

 حنظل اسا که هم بوی بدی دارد و هم طعم بدی 
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 ل دومــفص

 در فضيلت ياد دادن و يادگرفتن قرآن مجيد

ه بچهه بهکه چون معلم صلّي اه عليه وآله روايا شد  از رسول لداتعالي    

 ي بهرایراتهنويسد لهداتعالي بَبسم اه الرحمن الرحيم و بچه بگويد ميبگويد 

ن عهاذ بهم  و از بچه و براتي برای والدين او و براتي برای معلم از آتش جهنم

که در يک سفری با رسول لهدا بهوديم, پهس روايا شد  جبل عليه الرحمة 

 بحديثيکهه در آن نفعهيبهرای مها  اعرض کردم يارسول اه)ص( حديث بفرم

عيش سهعادتمندان باشهد و  نعيشتاواهيد اگر ميخفرمود: حترت  باشد پس

ر و سهايه را د ميخواهيد نجهات را در روز محشهرموت شهدا باشد و  موتتان

چه  و بخوانيد قرآن راو هدايا را در روز ضاللا پس درس بدهيد روز گرم 

و از   و حهرز از شهيطان و رجحهان در ميهزانکالم رحمن اسها آنکه قرآن 

ز ندارند ا که سه نفرند که باکروايا شد  صلّي اه عليه وآله  رسول لداتعالي

را و  ياد بگيرد قهرآناول مردی که  ؛صيحه و فزع اکبرنميترسند از  وحساب 

 آيهد مهيچنهين کسهي کهه  پس بدرستي آن را و عمل نمايد به آنحفظ کند 

رت بدون اج, دوم مؤذني که هفا سال اذان بگويد لداتعالي را سيد و شريف

 ا اطاعا لداتعالي کند و هم اطاعا آقای لود رو مزد, سوم عبدی که هم 
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 ل سومــفص

 در فضيلت قرائت قرآن

ميفرمايد قال نقل شد  که از احمد بن فهد عليه الرحمة در کتاب عدةالداعي    

از بهرای و شايد مرادش حترت رسول صلّي اه عليه وآله باشد عليه السالم 

به هرحرفي صد حسنه باشد و در قرآن اگر در نماز ايستاد  باشد قرائا کنند  

و بدون  حسنه ته پنجا  حسنه و در غير نماز با طهارت بيسا و پنجسنماز نش

و از حترت صادق عليه السالم روايا شد  کهه در نمهاز طهارت د  حسنه  

 و به هر حرفي پنجا  حسنهاگر قرائا کند مينويسد لداتعالي برای او نشسته 

او پنجا  درجه و در نمهاز  محو فرمايد پنجا  سيئه و گنا  و بلند فرمايد برا ی

ايستاد  به هر حرفي صد حسنه و محو ميشود صد سيئه و بلند ميشهود صهد 

انهه ای کهه در آن قهرآن و از حترت علي عليه السالم روايا شد  لدرجه  

و مالئکهه  شهودعزوجل بشود برکا آن لانه زياد  واند  شود و ذکر لدایل

و روشني دههد هجرت نمايند ين از آن لانه طو شيادر آن لانه حاضر شوند 

برای اهل زمين و لانه ای  ميدهندکه روشني  مانند ستارگانبرای اهل آسمان 

که در آن قرآن لواند  نشود و لداتعالي نيز ياد نشهود برکها آن لانهه کهم 

ين حاضر ميشهوند  و از طو شياآن لانه هجرت مينمايند ميشود و مالئکه از 

بر تو بهاد بهه روايا شد  که بن الحسين عليهما الصلوة والسالم  حترت علي
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لدا بهشا را به يد قدرت لود لل  فرمود لشهتي از چه آنکه  تالوت قرآن

و لههاک آن را از زعفههران و طههال و لشههتي از نقههر  و مههالط آن از مشههک 

قرآن پهس کسهيکه عدد آيات و قرار داد درجات آنرا به سنگريز  آن از لؤلؤ 

قرآن را و اهل بهشا باشد به او گفته شود بخوان و باال برو قرائا کرد  باشد 

پيامبران و صديقين عليهم السالم   باالتر نيسا سوای درجه اش و کسي از او

روايا شد  که به رسول لهداتعالي صهلّي رضي اه عنهما  رو از جناب ابي ذ

مرا,حترت ميفرمايد وصيا ميکهنم وصيا بفرما ميکند  عرض اه عليه وآله

رأس تمام امر اسا   تقوی و پرهيزگاری از لداتعالي چه آنکه تقویتو را به 

و بسهيار ذکهر بر تو بهاد بهه قرائها قهرآن ميفرمايد زياد بفرما عرض ميکند 

بهر تهو بهاد بهه طهول صهما و زياد بفرما,ميفرمايهد ميگويد  لداتعالي گفتن

از بسهيار لنديهدن دور بهاش, زياد بفرما ميفرمايهد  لاموشي, عرض ميکند

باد به دوسهتي مسهاکين و مجالسها بر تو ميفرمايد عرض ميکند زياد بفرما 

تلخ اسها, عهرض چه يد ح  بگو اگرفرمامي زياد بفرما دايشان, عرض ميکن

تا آنکهه از مالما مالما کنند  مترس ميکند زياد بفرما ميفرمايد در را  لدا 

 و ورعهي نيسها ماننهداباذر عقلي نيسا ماننهد تهدبير در امهور ميفرمايد يا

ماننهد حسهن نيسها  نسبي حسب و محرمات و معاصي و لودداری نمودن از

 لل  
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 ل چهارمــفص

 از در وظيفه حامل قرآن و اهل قرآن راجع به خود قرآن و قرائت و تالوت آن

 قرآن مجيد است ير و تجليلقجمله وظائف, تو

ر اسها قرآن افتل و بهترسول صلّي اه عليه وآله نقل شد  که  از حترت   

رای پس کسيکه برای قرآن احترام قائل شود به از هر چيزی غير لدای تعالي

 ایو کسيکه برای قهرآن احتهرام قائهل نشهود بهراحترام قائل شد  اتعالي لد

ای دکه ل و نيز از آنجناب عليه وآله السالم روايا شد   لداتعالي قائل نشد 

ر يقبهه تهولود را محبوب لدا بگردانيهد ن ای حاملين قرآعزوجل ميفرمايد 

ب در لدا نسبا به شما افزود  شود و شما را محبوکتابش تا آنکه بر محبا 

 نزد للقش بگرداند 

 و از جمله وظائف, تفکر در قرآن و تدبر در آياتش ميباشد:   

عليه السالم روايا شد  ت صادق از جناب ابي بصير عليه الرحمة از حتر   

ميکننهد قهرآن را تهالوت  يعنيدر تفسير قول لدای تعالي يتلونه ح  تالوته 

چون به آيه بهشها و آتهش تالوت ميفرمايد تالوت ح  تالوت آنستکه  ح 

و از حتهرت   در نزد آن توقف نمود  در آن تفکر و تهدبر مينماينهد ميرسند

کهه در ه عليه وآله روايا شهد  عليه السالم از رسول لداتعالي صلّي ا علي

تها گمرا  ميشود  آنقرغير از ا را يهداو کسي که طلب کند حديثي ميفرمايد 
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 قهرآن ههدايا و راهنمهائي بجويد به قرآن تمسک و کسي کهميفرمايد  آنکه

 حترت علي عليهمااز  و از حترت باقر    راسا و درساميکند او را به را

حه   ,فقيه حه  فقيههآيا لبر ندهم شما را به ه روايا شد  کالصلوة والسالم 

لدا نيهز مأيوس نکند و از عااب مردم را از رحما لدا  فقيه کسي اسا که

کهه مهردم مهأيوس شهوند از يعني يکجوری حرف نزند گرداند نآنها را ايمن 

و رلصا ندههد لاطر جمع شوند رحما لدا و نه طوری که از عااب لدا 

آگا  باشيد  ؛و دنبال چيزديگر برودرا وانگاارد  آنها را در معصيا لدا و قرآن

آن آگا  باشيد ليهری نيسها در آن فهم نباشد  درعلمي که ليری نيسا در 

آن  درليری نيسا در آن عبادتي کهه  تدبر نباشدآگا  باشيددر آن قرائتي که 

آگا  باشيد عليه الصلوة والسالم روايا شد  که  حترت علي از و  تفقه نباشد

ليری نيسا در فهم نباشد آگا  باشيد که تبا آن نيسا در علمي که  ليریکه 

آن عبادتي که  نباشد آگا  باشيد که ليری نيسا در در آنآن قرائتي که تدبر 

يعني شخص عبادتي کهه ميخواههد انجهام بدههد بايهد اول تفقه در آن نباشد 

ور بعد آن عبهادت را مطهاب  آن دسهت دستور را در آن عبادت بدسا بياورد

روايا شهد  عليهما الصلوة والسالم  انجام دهد  و از حترت علي بن الحسين

سهزاوار اسها که بهاز ميشهود  ای لزينهآيات قرآن لزانه هائي اسا هر که 

و از رسول لدا صلّي اه عليه وآله روايا شهد   برای تو که در آن نظر کني 

تفکر وتهدبر آن را  چهار آيه اسا کسي که باقل هو اه احد  سور  مبارکهکه 

اول نزد مهردن  ,از طرف لداتعالي چهار بشارت برای او مي آيد نمايد قرائا

چهارم بر صراط تها آنکهه دالهل  قبردوم در قبر سوم هنگام بيرون آمدن از 
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را  آن باشد و کسي که قرائا کند ايهن سهور  مبارکهه رو مخلد دبهشا شود 

 نمازش قبول ميشود يکمرتبه 

 

 ل پنجمــفص

 ر فضيلت بسم اهللد

                           عليهههه وآلهههه روايههها شهههد  کههههاز حتهههرت رسهههول صهههلّي اه    

از نهاظر و بينهای لهدا بسم اه الرحمن الرحيم نزديک تر اسا به اسم اعظم 

کسي که قرائا کند بسهم چشم به سفيدی آن  و نيز از آن جناب روايا شد  

و از چههار ههزار درجهه   بهرای او داتعاليمينويسد له ن الرحيم رااه الرحم

ميفرمايد من حترت علي عليه السالم روايا شد  که لداوند عالم جل و عال 

و اينکه تترع کنند بسهوی سزاوارترم به اينکه سئوال کرد  شوم از همه کس 

چه بزر  بگوئيد بسم  کوچک باشدچه  من پس در وقا شروع به هر کاری

سهزاوار به آن لدائيکهه استعانا ميجويم بر اين کار يعني  اه الرحمن الرحيم

اگر  صلّي اه عليه وآله روايا شد  که و از رسول لدا  نيسا عبادت غير او

بسم اه الرحمن الرحيم تمام اعتاء و جوارح او  شخص قبل از وضوء بگويد

و از حترت صادق عليه السالم روايا شد  کهه هرگها    از گنا  پاک ميشود

شهيطان در وضهوی او  بسم اه نگويد بگيرد وضو شماچون ميخواهديکي از 

يا کار بخورد يا بياشامد يا لباس بپوشد شرکا ميکند و همچنين اگر ميخواهد 

شهيطان در آن شهرکا  واالّ سزاوار اسا که بسم اه بگويد ديگر انجام بدهد
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 ,ا ديدالغری رمهزول و شيطان  چاق و فربهي لواهد نمود  و نقل شد  شيطان

گفا برای اينکه من مسلطم بر کسي کهه چهون  ,الغریکه چرا چنين پرسيد 

بسم اه ميگويد و مهن  نزد اهلش بروديا آب بياشامد ميخواهد غاا بخورد يا 

پس از شهيطان  لهاا چنين الغر شد  ام,از شريک شدن در آن محروم ميشوم 

م بهر کسهي کهه فربه پرسيد که تو چرا چاق و فربه شد  ای, گفا من مسهلط

ميشود غافل از لانه بيهرون مهي آيهد لانه اش  دالل غافل اسا از بسم اه

تمام آنها پس من در  غافل ميخورد غافل مي آشامد و نزد اهلش ميرود غافل

و از   و شارکهم في االمهوال و االوالد اينکه لدا ميفرمايد شريک ميشوم, کما

دوازد   شد  که ياعلي عليه السالمروايا صلّي اه عليه وآله  رسول لداتعالي

 آنها را بر سهر سهفر برای مرد آنکه ياد بگيرد لصلا اسا که سزاوار اسا 

پهس امها  ؛چهار ديگر ادب چهار تای آنها فريته اسا و چهار ديگر سنا و

يعني از حالل که ميخورد  اول آنکه بشناسد آنچه را :آن چهار که فريته اسا

شکر, چههارم رضها بهه  نگام شروع بخوردن, سومهباشد, دوم بسم اه گفتن 

نشستن بر پهای چهو و  :و اما آن چهار که از سنا اساشد   آنچه قسمتش

بعهد از فهراغ ليسهيدن لوردن با سه انگشا و اينکه از جلو لود بخهورد و 

 جويدن شهديد کوچک برداشتن لقمه و :انگشتان و اما آن چهار که ادب اسا

و شستن دسا بعد از فراغ  و از آن حترت دم کم نگا  کردن به صورت مرو 

هرگا  لواستي غاا بخهوری علي)ع(  ياعليه السالم روايا شد  که ميفرمايد 

از غاا لوردن بگهو الحمهده چهه آنکهه دو بگو بسم اه و چون فارغ شدی 

آن غاا را از لود دور تا وقتيکه د نمينويساعمال حسنه برايا  ملک نويسند 



  )ادب السان( 96

 

  
 

  دانلود شده http://www.almoneer.ir پایگاه علمی المنیر این کتاب الکترونیکی از 

ز نيسا مگر آنکهه هيچ چيشد  که  نقلصادق عليه السالم کني  و از حترت 

حهد ايهن بعتي گفتند  برای آن حدی اسا در اين بين سفر  طعام آورد  شد

گفتهه شهود بسهم اه  حد آن آنسا که چون گااشته شدسفر  چيسا فرمود: 

هر کسي از پيش لود بخورد  گفته شود الحمده و اينکه چون برداشته شودو

ديگر برندارد  از جناب اصبغ بن نباته از حترت علهي عليهه و از جلو کس 

آيا يهاد به فرزند لود امام حسن عليه السالم ميفرمايد روايا شد  که السالم 

چهار لصلا از طهب بهي نيهاز ندهم به تو چهار لصلا را که به واسطه آن 

بر سر طعام منشين تا آنکه گرسهنه شهوی و شوی, عرض کرد چرا, ميفرمايد 

 ه باشهيز مگر آنکه هنوز ميل داری و غاا را لوب بجو و چون لواستبرنخي

چون ايهن چههار لصهلا را رعايها بخوابي لود را بر لالء عرضه بدار و 

 از طب بي نياز لواهي شد  کردی

 

 ل ششمــفص

 در فضيلت سوره فاتحه و توحيد

ه روايا شد  کاز حترت عسکری عليه وعلي آبائه وابنائه الصلوة والسالم    

 تقهد باشهد بمهواالتدر حالتيکهه مع کسي که قرائا کند آن را فاتحة الکتاب

تعالي به او به عطا ميفرمايد لدا عليه وعليهم الصلوة والسالممحمّد وآل محمّد 

افتل و بهتر باشد از دنيا از آن حسنات  ای حسنهکه هر  ای حسنههر حرفي 

سي کهه گهوش بدههد و ک ال آن و ليرات آنوو آنچه در آنسا از اصناف ام
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برای او لواهد بود مثل آنچه برای قرائا کنند  هسها  و از  بسوی قاری آن

ديدم دو لوح را در شب معراج رسول لدا صلّي اه عليه وآله روايا شد  که 

جمله قرآن و سه نهور از آن بود و در ديگری  فاتحة الکتابکه در يک کدام 

نمودم که اين نورها چيسها گفها: ساطع بود, از جبرئيل عليه السالم سئوال 

    قل هو اه احد و سور  يس و آية الکرسينور 

 ميفرمايهد قسهما نمهودمکهه عهال روايها شهد   و از لداوند عالم جهل و

صهف , نصف آن برای من اسا و نلودم و بين بند  لود نفاتحةالکتاب را بي

ه را  ايا بهههد که کندمن اسا آنچه سئوال  از برای بند آن برای بند  من و 

د کسي که قرائا کنهشد   راسا باشد  و از حترت علي عليه السالم روايا

ن روز آدر , طلهوع کنهد قل هو اه احد و انا انزلنا  را قبهل از آنکهه آفتهاب

ي صلّي ابليس جد و جهد نمايد  و از رسول لداتعالگناهي به او نرسد اگرچه 

هرگز  را دقل هو اه اح ئا کندهر روز قراکه کسي اه عليه وآله روايا شد  

کسي کهه  آنجناب عليه وآله السالم روايا شد از نيز فقير و محتاج نگردد  و 

 دربهه او  رمايد لهداتعاليفعطا قل هو اه احد را قرائا نمايد دوازد  مرتبه 

 و  مشرق تا مغرب باشد که وسعا آن ازهريک از بهشتهای هشتگانه قصری 

کسي که موقع لواب قرائها کنهد سالم روايا شد  از حترت صادق عليه ال

ال  سپنجا   قبل از آن تا را بيامرزد لداتعالي آنچه عمل نمود  قل هو اه احد

د ندا کن روز قياما منادیو از رسول لدا صلّي اه عليه وآله روايا شد  که 

 ای قرائا کنند  قل هو اه احد برو بسوی بهشا بدون حساب 
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 ل هفتمــفص

 فضيلت انا انزلناه و آية الکرسي در

وم قيامها پهيش نوريکهه در يهاز حترت صادق عليه السالم روايا شد     

و از حترت باقر عليه السهالم   نور انا انزلنا  ميباشد روی مؤمن سعي ميکند

 اب و وقها بيهدار شهدنرا در وقا لهو روايا شد  کسي که قرائا کند آن

روايا شهد  نيز السالم  عليهو از آنجناب   لوح محفوظ راثواب آن پر ميکند 

تا هفا روز بر او صلوات مگر آنکه مالئکه  قرائا آنکه فارغ نميشود بند  از 

کسي که هنگام دالل ميفرستند  و از حترت صادق عليه السالم روايا شد  

از او شهيطان  قرائها کنهد آن را لانهه لانه و وقا بيرون آمدن ازشدن در 

کسي که در يک شب عليه السالم روايا شد  ترت باقرمشغول شود  و از ح

  و از صد مرتبه آن را قرائا کند بهشا را پيش از آنکه صبح کند لواهد ديد

را قرائها کنهد يهک  آيةالکرسهيبعد از وضو که کسي آنجناب نيز نقل شد  

بهرای او و بلند ميفرمايد مرتبه, عطا ميفرمايد او را لداتعالي ثواب چهل سال 

حوريه  و از رسول لداتعالي صلّي اه تزويج ميفرمايد به او چهل  وجه چهل در

اسهم او از ديهوان  آن را قرائها کنهديک مرتبه که کسي شد  نقل عليه وآله 

ي صهلّي اه عليهه وآلهه اشقياء محو شود  و روايا شد  که از رسول لداتعال

 قهرآن آيهه در د که آيا قرآن افتل اسا يا تورية حترت فرمود:سئوال کردن

سا افتل و بهتر اسا و آن آيةالکرسي ا ای هسا که از تمام کتب لداتعالي

ا شد  که اين آيه در هيچ لانه رواي عليه وآلهو از رسول لداتعالي صلّي اه 
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ه هجرت ميکنهد و مگر آنکه ابليس تا سي روز از آن لانای لواند  نميشود 

 انه نميشود نه ساحر و نه ساحر  ای دالل آن ل تا چهل روز

و سها و دمؤلف گويد: پوشيد  نماند که آيةالکرسي تا و هو العلي العظهيم ا   

 آيه بعد که ضميمه ميشود به آيةالکرسي, جزء آن نيسا 
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 د ششمــمقص

 در سالم است و در اين مقصد دو فصل است

 ل اولــفص

 در فضيلت و مدح آن است

اينکه  اسا تواضع ازوالسالم روايا شد  که حترت صادق عليه الصلوة  از   

و از حترت بهاقر عليهه الصهلوة   سالم کني بر کسي که مالقات ميکني او را

افشاء و انتشهار سهالم را بهين لداتعالي دوسا دارد  کهوالسالم روايا شد  

که از تواضع اسا مردم  و از رسول لداتعالي صلّي اه عليه وآله روايا شد  

ضي شود به پايين تر از صدر مجلس و اينکه سهالم کنهد بهر شخص رااينکه 

کم شود بهال چون دعاء که  و از انجيل نقل شد  کسي که مالقات ميکند او را 

عداوت و دشمني  شود ل ميشود و هرگا  سالم کردن مؤمنين بر يکديگر کمزنا

کهه و از رسول لداتعالي صلّي اه عليه وآله روايا شد    در دلها پيدا ميشود

ابليس لعهين گريهه کنهد و بگويهد  مؤمن بر برادر مؤمن لود سالم کندچون 

اين دو مؤمن از هم جدا نميشوند تا آنکه بيامرزد لدا آنها را  و نيز از واويال  

به بهترين الالق دنيا و آلرت آيا لبر ندهم شما را آن جناب روايا شد  که 

در عهالم و نيهز الم عرض کردند چرا يها رسهول اه)ص( فرمهود: افشهاء سه

که جانم به يهد قهدرت او اسها کهه دالهل بهشها  قسم به آنکسميفرمايد 

بها ههم دوسها تا آنکهه و ايمان نمي آوريد نميشويد تا اينکه ايمان بياوريد 

چيزی که هرگا  آن را بجا بياوريد, بها ههم شويد, آيا داللا نکنم شما را بر 

و نيهز ميفرمايهد فهاش و د  کنيهو شايع دوسا شويد سالم را بين لود فاش 



  مرتضي الخراساني( بن)محمد  101

 

  دانلود شده http://www.almoneer.ir پایگاه علمی المنیر این کتاب الکترونیکی از 

پهس بجها  مگر آنکه ايمن ميشوند از عاابسالم در بين قومي شايع نميشود 

بياوريد آن را يعني سالم را بين لود فاش و شايع کنيد دالل بهشا لواهيد 

شد  از حترت علي بن موسي الرضا عليه وعلي آبائه وابنائه الصلوة والسالم 

م کنهد بهر او پهس سهال را مالقات کنهدي که مسلمان فقيری روايا شد  کس

قيامها در  زلهدا را مالقهات لواههد نمهود در رو برلالف سالمش بر غني

 حالتيکه بر او غتبناک باشد 

 

 فصل دوم

 در کيفيت سالم

رمهود فلداتعالي بهه آدم که که ميگويد از وهب يماني در حديثي نقل شد     

رکاته  بو رحمةاه و يکم پس بگو السالم علبرو بسوی اين جماعا از مالئکه 

واب آنها سالم کرد  پس مالئکه در جهپس جناب آدم عليه السالم رفا و بر 

گهار پس آدم برگشا بسوی پرورد عليک السالم و رحمةاه و برکاتهو گفتند

عد بو تحيا ذريه تو اسا اين سالم تحيا تو  عزوجل, لداتعالي فرمودلود 

وآلهه  و از رسول لهدا صهلّي اه عليهه از تو در بين لودشان تا روز قياما 

 مةاهکه چون بند  مؤمن به برادر لود بگويد السالم عليک و رحروايا شد  

 والسهالم عليهک ورحمهةاه  و چون بگويد برای او نوشته شود بيسا حسنه

 سي حسنه برايش نوشته شود و همچنين جواب دهند   برکاته
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 د هفتمــمقص

 دوفصل است دراين مقصدسه کننده ور تسميت عاطس, يعني عطد

 ل اولــفص

 در مدح و فضيلت آن

کهه  يا شد روااز کتاب فقه الرضا عليه وعلي آبائه وابنائه الصلوة والسالم    

سهول ر از و  يعني دعا کهن او را هرگا  برادرت عطسه کرد تسميا بگو او را

ش ح  لمان شکه از برای مسلمان بر مسلدا صلّي اه عليه وآله روايا شد  

رگها  هيکي آنکه چون مالقات نمود او را سالم کند بر او, ديگر آنکهه  ؛اسا

يهمها صهلّي اه علحترت علي از رسول لدا دعا کند او را  و از  عطسه کرد

اگر  ود رالروايا شد  که يکي از شما ترک ميکند تسميا برادر وعلي آلهما 

ر ای او بهس حکم ميشود بهرپاز او مطالبه ميکند پس روز قياما  عطسه کند

وآلهه  عليه السالم از رسول لداتعالي صلّي اه عليههاو  و از حترت صادق 

ف پس دعا کنيد او را ولهو از آن طهر هرگا  کسي عطسه کردروايا شد  که 

ون چکسي که جزير  يا دريا باشد  و از حترت علي عليه السالم روايا شد  

د ن علي کهل حهال از درد گهوش و درکرد بگويد الحمده رب العالمي عطسه

ه کسهي کروايا شد  صلّي اه عليه وآله دندان محفوظ ميماند  از رسول لدا 

و   شهاهد بهر صهدق آن سهخن اسها و کس ديگر عطسه کنهدسخن بگويد 

روايا شد  صادق ترين سخنها آن سخني اسا ازحترت صادق عليه السالم 

 که در آن هنگام کسي عطسه کند 
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 ل دومــفص

 در کيفيت تسميت عاطس

يها از حترت صادق عليه السهالم رواحازم عليهما الرحمة از منصور بن    

و غير ازيرا که با کم اه ويغفرلکم مبگوييد يرحچون کسي عطسه کرد شد  که 

 پهس بايهد و هرگا  عطسه کنند  بر شهما رد کنهداو هسا که مالئکه باشند 

از  ويعنهي مالئکهه  شما ههم هسها  بگويد يغفراه لکم چه آنکه با شما غير

چون يکي از شهما عطسهه  کهحترت علي عليه الصلوة والسالم روايا شد  

 رحمکمشما بگويد يغفهراه لکهم و يهکرد بگوئيد يرحمکم اه و او در جواب 

و از   ههاورد منها اوبتحية فحيوا باحسن م تو اذا حييلدای عزوجل ميفرمايد 

وايا ره وعلي آبائه وابنائه الصلوة والسالم عسکری علينسيم, لادمه حترت 

بهر  به سهه روز وارد شهدمصاحب الزمان عليه السالم که بعد از والدت شد  

اه, پس لوشحال شهدم فرمود: يرحمک  نزدش عطسه کردم پس درآنجناب 

 برای مهن برحمها پهسو دعای آنحترت آنجناب در بچگي  به سخن گفتن

ن, مهالی وفائد  عطسه, عرض کردم چرا ای مفرمود: آيا بشارت ندهم تو را ب

 فرمود: عطسه امانسا از مر  تا سه روز 
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 د هشتمــمقص

 فصل است ودر صدق و راستگويي و در اين مقصد د

 ل اولــفص

 است ندر مدح و فضل آ

از برای عهالم يا علي)ع(  از رسول لدا صلّي اه عليه وآله روايا شد  که   

و نيهز   تواضهع بهرای تمهامم و اجتناب از حرام و سه نشانه اسا: صدق کال

طوالني و مردم از شرش باشد و لاموشيش زبانش راستگو ميفرمايد کسي که 

و از اين جور آدم عاقل اسا اگرچه کتاب لدا را نخواند  باشهد   سالم باشند

شها را لله  فرمهود سهه مرتبهه بهآنجناب نيز روايا شد  که لدای تعالي 

کسي کهه شهش مؤمنين, بعد حترت ميفرمايد آگا  باشيد  لوشا بحالفرمود 

اول صهدق حهديث يعنهي  ؛لصلا در او باشد, پس او از جمله مؤمنين اسا

نيکي به پدر و مادر, ادای امانا, چهارم وفای بوعد , سوم راستي گفتار, دوم 

چهار لصلا اسها استغفار از گنا   و روايا شد  که پنجم صله رحم, ششم 

تا قدمش لطا اسالمش کامل اسا اگرچه از فرق سر  باشدکه کس  که در هر

و نقل شد  که عمر جنهاب صدق و حيا و حسن لل  و شکر  و لغزش باشد؛ 

بند  آل از جنابش سئوال کردند  سه هزار و پانصد سال بودلقمان عليه السالم 

  ميبينيم رسهيدبه اين مقام که ما گفتند به چه جها  ا,فالن نبودی فرمود: چر

بيهود  و بي ی و گفتارها کارهاترک حديث و ادای امانا و  صدقفرمود  ,یا

چه آنکه بسا  کسيبه طول رکوع و سجود و روايا شد  که نظر نکنيد   فائد 

نگا  کنيد بهه  ولکنبطوريکه اگر ترک کند بوحشا ميافتد  کرد  هسا عادت
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صادق  بحترتروايا شد  که از ابي کهمش  امانتش  اداء صدق حديث او و

رسانيد  حترت فرمود: بر بشما ابن ابي يعفور سالم کردم عرض عليه السالم 

او و بر تو باد هرگا  نزد عبداه يعني ابن ابي يعفهور رفتهي سهالم مهرا بهه او 

علي عليه  که نظر کن ببينو ميگويد تکه جعفر بن محمّد به برسان و به او بگو 

جمنهد مقام و مرتبه ار عليه وآله لدا صلّي اه به چه چيزی نزد رسول السالم

نهزد رسهول لهداتعالي علي)ع( پس بدرستيکه پيدا کرد, پس مالزم آن باش 

ي که رسيد بواسطه صدق حهديث و ادای امانها  و روايها رسيد به آن مقام

رسهول لهدا  يکروزی وارد شد برشد  که حترت علي عليه الصلوة والسالم 

فرمهود: چگونهه صهبح کهردی يها  صلّي اه عليه وآله, پهس حتهرت بهه او

صبح کردم در حالتيکه شهش لصهلا از مهن مطالبهه اباالحسن, عرض نمود 

سهنا و دو ملهک شهما  ,الي, از من فرض و واجب ميخواهدعتد لدانمينماي

روح و عيهال قهوت و شهيطان معصهيا و نفهس صدق لسان و ملک الموت 

 دنيا رغبا شهوت و 

عليهه کهه اميرالمهؤمنين روايا شهد   و از حترت باقر عليه الصلوة والسالم

کهه بهه آن ميفرمايد که برای اهل تقوی عالمات و نشانه ههائي اسها السالم 

و کمهي فخريهه و وفای به عهد شنالته ميشوند: صدق حديث و اداء امانا و 

و بال معروف و حسن لل  و و صله ارحام و رحم بر ضعفا تحمل ناراحتيها 

نچه شخص را به لدا نزديک ميکنهد, لوشها آ درسعه حلم و متابعا از علم 

عليه الصلوة والسالم  و از حترت باقربرای آنها  حال ايشان و نيکي بازگشا 

بجا آورند  آن  و نيکوتر از لير گويند  آن اسا که بهتر از صدقروايا شد  
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بودنهد  القتهل واجهب که و نيز از آن حترت روايا شد  که جمعي را  اسا

آوردند پس آنحترت امر فرمهود صلّي اه عليه وآله  لدما رسول لداتعالي

چهرا فا يا نبهي اه گقتل آنها و يک نفر از آنها را واگااشا, پس آن مرد به 

برای آنکهه جبرئيهل عليهه حترت فرمود:  ,رها فرمودیمرا از بين همراهانم 

که در تو پنج لصلا اسها کهه از جانب لدا جل جالله مرا لبر داد السالم 

رسولش آن لصلتها را دوسا دارنهد, غيهرت شهديد  بهر حرمها و لدا و 

ن آن مهرد ايهن وپهس چه ,سخاوت و حسن لل  و صدق لسان و شهجاعا

حرفها را شنيد اسالم آورد و اسالمش نيکو شهد و در يکهي از جنگهها قتهال 

و از حترت علي عليهه السهالم   تا آنکه بدرجه شهادت رسيدشديدی نمود  

صدق را التيار کني ولو ضرر داشته مان آن اسا که عالما ايروايا شد  که 

و از نقل آنچه ميشنوی  بتو و در سخن لود از آنچه ميداني تجاوز نکنيباشد 

و از رسول لدا صلّي اه عليه وآله روايها صدقسا  بپرهيز مگر آنکه بداني 

چهه اگرچه هالک لود را در آن ببينيهد دسا برنداريد که از راستگوئي شد  

که صدق ميکشاند و از آنحترت نيز روايا شد  جات شما در آنسا  آنکه ن

بدرسهتيکه شهخص شخص را بهشتي ميکند و نيکي و نيکي شخص را بسوی 

نقل شد  کهه   لدا صدي  نوشته ميشودآنکه در نزد هرآينه راسا ميگويد تا 

علهي عليهه  که به چهه جههاکرد ه اللعنة از لالد بن معمر سئوال معاويه علي

سه لصلا يکي آنکهه چهون غتهب را دوسا ميداری گفا: بواسطه  السالم

راستگو ميباشد سهوم چهون والهي شهود بهه حلم ميورزيد ديگر آنکه  ميکرد
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و ازحترت علي بن الحسهين عليهمها الصهلوة والسهالم   عدالا رفتار ميکند

پنج لصلا اسا: اول ورع در للوت, دوم که نشانه های مؤمن روايا شد  

حلهم و بردبهاری صبر در نزد مصيبا, چههارم م پولي, سوم صدقه دادن با ک

و از رسول لداتعالي صلّي اه عليهه  هنگام غتب, پنجم صدق در نزد لوف 

يا علي وصهيا که به حترت علي عليه السالم ميفرمايد وآله روايا شد  که 

نها و الدايا اعپس حفظ کن آنرا بعد عرض نمود  بچند لصلاميکنم تو را 

 اول صدق بطوريکهه ؛را يعني بر حفظ اين لصلتها و عمل به آن ياری کن او

, بجوريکه هرگهز ليانها نکنهيهرگز دروغ از دهانا بيرون نيايد, دوم ورع 

بسيار گريه نمودن سوم لوف از لدای عزوجل گويا که ميبيني او را, چهارم 

ی عزوجل تا بنا نهاد  شود برای تهو ههزار لانهه در لشيا و لوف لدااز 

پنجم بال کردن تو مال و لون لودت را در را  حفظ دينها, ششهم  بهشا,

بسنا من در نماز و روز  و صدقه اما نمهاز پنجها  رکعها و امها عمل کردن 

روز  پس در هر ماهي سه روز, پنجشنبه اول و آلر و چهارشنبه وسط ما  و 

, تا ای نکرد اسراف ببيني و حال آنکه اسراف اما صدقه پس بقدری بدهي که 

حالي و نيز ميفرمايد بر تو باد به  بر تو باد به تالوت قرآن بر هرآنکه ميفرمايد 

رعايها نکنهي را الالق حسنه و اجتناب از الالق سيئه پس اگر اين کارها 

مگر لود را  و نيز از آنحترت صلّي اه عليه وآله روايها  پس مالما نکن

از حيهث شهفاعا, بهر مهن شما  و واجب ترينبمن شما  نزديکترينکه شد  

يا بن مسعود, بر تو بهاد  ميفرمايد:راستگوترين شما اسا  و نيز به ابن مسعود 

روايا شد   عبداه بن سيابه از و  به صدق و از دهانا ابداً دروغ بيرون نيايد
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السالم به من فرمود آيا وصيا نکهنم تهو را, عهرض  ه حترت صادق عليهک

يث و اداء امانا که با مردم در اموالشان کردم چرا, فرمود: بر تو باد بصدق حد

و کارم بهاال کردم حفظ شريک لواهي شد پس اين وصيا را از آن حترت 

گرفا بطوريکه سيصد هزار درهم زکوة دادم  و از حترت صادق عليه السالم 

در کسي اسا کهه که دوسا ترين بندگان بسوی لدای عزوجل روايا شد  

افظا کند و همچنين بر آنچه لدا بر او و بر نمازش محسخنش راستگو باشد 

روايا واجب فرمود  با ادای امانا  و از رسول لداتعالي صلّي اه عليه وآله 

و بسيار بجها آوردن  بسياری نماز مردم و روز  آنهانظر نکنيد بسوی شد  که 

نظر کنيد بسوی صدق حديث آنهها و اداء  معروف آنها, حج و زکوة و بسياری

کهه لهداتعالي صادق عليه الصلوة والسالم روايا شهد   ترتامانا  و از ح

 هيچ پيغمبری را مبعوث نفرمود مگر بصدق حديث و ادای امانا 

 ل دومــفص

 دقـدر فوائد ص

از حترت علي عليه السالم روايا شد  که آزادی مرد در صدق و راسهتي    

م بزرگان  اسا  و نيز ميفرمايد بصدق و راستگوئي ميرسد مرد به منزلا و مقا

 دبن عال و اسح  بن عمارعليهما الرحمهة روايها شهد  کههو از جناب محمّ

 هيچوقا بر ما وارد نميشهد مگهر آنکهه وصهياحترت صادق عليه السالم 

ميفرمود به دو لصلا, ميفرمود بر شما باد بهه صهدق حهديث و اداء امانها 

اسها  و  روزیو بسوی برّ و فاجر, چه آنکه اين دو چيز مفتاح و کليد رزق 
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 زبهانش راسهتگو باشهد که کسيکهحترت صادق عليه السالم روايا شد   از

و کسي که نيتش نيکو باشد لهداتعالي روزی او را زيهاد عملش پاکيز  باشد 

فرمايد کسي که رفتارش با اهل و عيالش نيکو باشهد, لهداتعالي عمهر او را 

راط بگهارد کهه آدم راسهتگو بهر صهفرمايد  و بروايا نسبا داد  شد   زياد

رسي نداشته باشد  و از حترت بهاقر عليهه تبطوريکه ملتفا نشود و هول و 

که چهار لصهلا اسها کهه در ههرکس باشهد, والسالم روايا شد   الصلوة

يمانش ياری شود و مالقات کند پروردگار لود را ااسا و بر اسالمش کامل 

گنا  باشهد,  در حالتيکه پروردگارش از او راضي باشد و اگر از سر تا قدمش

لدا آن را نيسا و نابود کند, اول وفای به آنچه از برای لدا بهر لهود قهرار 

ميدهد, دوم صدق حديث با مردمان, سوم حيا از آنچه نزد لدا و نهزد مهردم 

 قبيح اسا, چهارم حسن لل  با اهل و عيال لود و با مردم 

 

 د نهمــمقص

 ق و فضل آنـدر مدح گفتن ح

روايا شد  که مؤمن انفاق نميکنهد صلّي اه عليه وآله  از رسول لداتعالي   

 چيزی را که دوسا تر باشهد از گفهتن حه  در حهال رضها و غتهب  و از

کهه سهه نفرنهد کهه در روز قيامها حترت صادق عليه السهالم نقهل شهد  

از حساب لالئه  فهارغ نزديکترين لل  ميباشند بسوی لداتعالي تا وقتيکه 

 غيظ و غتب, قدرتش او را وادار نکند بر ظلم و در حالاول مردی که  :شود

در مقام اصالح بين دو نفر قدر موئي ميهل دوم مردی که  بر زير دستش,ستم 
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و   ح  بگويد چه بر نفعش چه بر ضررش سوم مردی که به يک طرف نکند,

سه چيز اسا که موجب رفع درجات روايا شد   السالمحترت باقر عليه  از

 که باعث بر کفار  گناهان اسا و سه چيز هالک کنند اسا  ميشود و سه چيز

فهاش  اسهااما آن سه که سبب رفع درجهات ؛ نجات دهند  و سه چيز اسا

شب هنگاميکه مهردم در لوابنهد, و آن در طعام و نماز  نمودن سالم و اطعامِ

کامل بجا آوردن وضهو در زمسهتانها و در شهب و کفار  گناهان اسا سه که 

ازها و محافظا بر جماعتها, و آن سه کهه ههالک کننهد  روز رفتن بسوی نم

تابعها مح و بخلي اسا که اطاعا کرد  شود و هوی و هوسهي کهه اسا شُ

و آن سه که نجات دهند  اسا لوف  ,جب کردن شخص بخودکرد  شود و عُ

از لدا در پنهاني و آشکارا و ميانه روی در حال غني و فقر و کلمه عهدل در 

از رسول روايا شد  که ز ابن عباس رحمهمااه تعالي و ا تب غحال رضا و 

کمال, حترت فرمود: گفتن حه   سئوال نمود از عليه وآله لداتعالي صلّي اه

گاارشان بجمعي افتاد کهه روايا شد  که گرامي و عمل بصدق  و از پيام آور 

ايهن  فرمهود: ؛آن سنگ را بردار و بيزار ميکردنددر اطراف سنگي جمع شد  

کدام يکي مهان شهديدتر و قهويتريم, حتهرت گفتندميخواهيم ببينيم  چيسا

عرض کردند چرا يارسول فرمود: آيا لبر ندهم شما را به شديدتر و قويترتان 

هرگها  از کهه  آن کسي اسهاشديدتر و قويتر شما فرمود:  , حترتاه تعالي

طل کسي راضي و لوشنود بود, آن رضا و لوشنودی او را دالل در گنا  و با

 آن سخط او را از گفتن ح  باز نهداردنکند و هرگا  بر کسي سخطناک شود, 
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ح  در آن نهدارد در آن بر چيزيکه و هرگا  مالک شد, يعني قدرت پيدا کرد 

عليه السالم عرض کرد کند  و روايا شد  که مردی بحترت صادق ندلالا 

الق کريمه, حترت لبر د  مرا از ال تعالي صلّي اه عليه وآلهيابن رسول اه 

عفو از کسي که ظلم نمايد بر تو و صله کسي که قطع کند از تو و عطا فرمود: 

بکسي که تو را محروم نمود  باشد و قول ح  ولو بر ضررت تمام شود  و از 

حه  بر مهؤمن, هفها که از برای مؤمن حترت صادق عليه السالم نقل شد  

ولو بر ضرر لهودت گويد ح  باين اسا که شخص اسا و واجب تر از آنها 

يا پدر و مادرت تمام شود پس برای آنها از ح  تجهاوز نکنهد  و از رسهول 

بپا که عابدترين مردم کسي اسا که لداتعالي صلّي اه عليه وآله روايا شد  

 از حهراماسها کهه کسهي ان و زاههدترين مردمهدارد فرائض و واجبات را ب

ح  بگويد چه بر نفعش تمام که اجتناب کند و باتقوی ترين مردم کسي اسا 

کند مجادله را  ترکو باورع ترين مردم کسي اسا که  چه بر ضررش,و شود 

تهرک کسي اسا که  از حيث اجتهاد انولو ح  با او باشد و شديدترين مردم

و بزرگترين مهردم  کند گناهان را و گرامي ترين مردم, باتقوی ترين آنها اسا

بي فائهد  و  ه ترک کند کار و گفتار بيهود کسي اسا کمنزلا  از حيث قدر و

للطهه و با مردمان کريم و بها شهرافا, و نيکبختترين مردم کسي اسا که را 

علهي نبينها وآلهه وعليهمها   و از جناب سليمان بن داوود آميزش داشته باشد

و از مردم ميداننهد که ياد داد  شد  به ما از آنچه روايا شد  الصلوة والسالم 

تقوی در پنهاني و آشکارا ز اپس نيافتيم چيزی را افتل و بهتر نند آنچه نميدا

 در حال غني و فقرميانه روی رضا و و کلمه عدل در غتب و 
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 د دهمــمقص

 چند فصل است نهي ازمنکر ودر آندر امر به معروف و

 ل اولــفص

 در مدح آن

 امهر کنهد که کسي کههاز رسول لدا تعالي صلّي اه عليه وآله روايا شد     

در پس او شريک اسا  منکری يا داللا کند بر ليرینهي کند از  يابمعروفي 

آن  يا بواسطه نهي اوامر او آن معروف را بجا آورد  ثواب آن کسي که بواسطه 

  و نيهز از آن انجهام داد آن ليهر را يا بواسطه داللا او نمود   ترکمنکر را 

روايها شهد  کنندگان از منکر به معروف و نهي امرکنندگان  حترت در مدح

آن را و نههي مردم را به آنچهه لهدای عزوجهل دوسها دارد ميکنند  که امر

اطاعا کردنهد آنها را از آنچه لداتعالي مکرو  دارد پس هرگا  مردم  ميکنند

روايا  نيز (ص)از آنحترت  آنها را دوسا لواهد داشالداتعالي  ايشان را,

رسهول پس لليفه لدا و منکر از کند هي به معروف و نکند کسي که امر شد  

کهه در زمين  و از حترت علي عليه الصلوة والسالم روايا شهد  لدا اسا 

روايا امر بمعروف, افتل اعمال لل  اسا  و از حترت صادق عليه السالم 

شد  که چون اين آيه نازل شد يا ايها الاين آمنوا قوا انفسکم و اهليکم نارا و 

اريد لود و د ای کساني که ايمان آورد  اند نگا  يعني ر قودها الناس والحجا
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مهردی از  ؛اسهاگيهر  آن مردمهان و سهنگ  اهل لود را از آتشي که آتش

از نگها  داری لهود و ميگفا من گريه کردن شروع نمود به  ا نشستههمسلمان

 , حترت رسهول صهلّي اهعاجزم الحال مکلف شدم به نگاهداری اهل لود

آنها را به تو را اينکه امرکني در نگاهداری اهل کفايا ميکند  عليه وآله فرمود

  آنچه لود را نهي ميکني از آناز آنها را ميکني و نهي کني  را امرآنچه لود 

  و او را و روايا شد  که شيطان عابدی از عباد بنهي اسهرائيل را فريهب داد

ن نزد آن زای, پس چون عابد نامشروع با يک زن فاحشه  وادار نمود به عمل

آن زن او را از آن عمهل منصهرف نمهود و  ,رفته مقصود لود را اظهار نمهود

و به او گفا ترک گنا  آسان تر اسا از توبه از گنا  و همچه نيسا بازداشا 

پهس آن عابهد از آن گنها  گنا  کند توفي  توبه بيابد, که هرکس به اميد توبه 

ب وفاة نمود, چهون صهبح بازگشا و اتفاقاً آن زن در همان شمنصرف شد  

که حاضر شويد برای تجهيز ايهن شد مردم ديدند بر در لانه اش نوشته شد  

او را زيهرا کهه چه آنکه او از اهل بهشا اسا, مهردم بهه شهبهه افتادنهد زن 

لودداری کردند, پهس حقتعهالي وحهي  اوتجهيز ميشنالتند, پس سه روز از 

کهه بهر آن زن نمهاز بخوانهد و م السال عليهمنمود بسوی پيامبری از پيامبران 

من او را آمرزيدم و بهشها  بر او, زيرا کهمردم را نيز امر کند به نماز لواندن 

را برای او واجب نمودم برای اينکه فالن بند  مهرا نگااشها کهه آن گنها  را 

 پمرتکب شود و فريب شيطان مؤثر واقع شود 
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 ل دومــفص

 کردر شرائط امر بمعروف و نهي از من

علم برجحان آن چيزی اسا که امهر بهه که شرط جواز آنسا  رط اولـش   

 آن ميکند و مرجوحيا آنچه نهي از آن ميکند 

الي از رسهول لهداتعباشد نه به غلظها و تنهدی: مدارا  و ديگر آنکه برف  و

 يمگر کس که امر بمعروف و نهي از منکر نکندصلّي اه عليه وآله روايا شد  

 اشهد,مقرون برف  و مدارا بصلا باشد يکي آنکه امر و نهيش در او سه لکه 

 نچه امر وآرفتار نمايد, سوم عالم باشد به به عدالا در امر و نهيش دوم آنکه 

 نهي ميکند 

 از حتهرت صهادق احتمال تأثير دادن:که شرط وجوب آنسا  رط دومـش  

 همني کهشهود مهؤکه امر بمعروف و نهي از منکهر ميعليه السالم روايا شد  

آلهه ياد بگيرد  و از حتهرت رسهول صهلّي اه عليهه وبپرهيزد يا جاهلي که 

ا کسي يکه امر بمعروف و نهي از منکر ميشود جاهليکه ياد بگيرد روايا شد  

 شمشير و تازيانه پس نه  که اميد قبول کردن به او باشد و اما صاحب

يا نهي مينمايهد: که شرط کمال آنسا عمل به آنچه امر ميکند  رط سومـش   

از حترت صادق عليه السالم روايا شد  که امر به معروف و نههي از منکهر 
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عمل  ميکند اول آنکه لود به آنچه امر ؛صلا در او باشدسه لميکند کسيکه 

دوم آنکه در امر و نهيش به عدالا رفتار  ,نمايد ترکو آنچه نهي ميکند نمايد 

از رسول لداتعالي صلّي اه عليه وآلهه با رف  ومدارا باشد  سوم آنکه  ,نمايد

کهه که جمعي از اهل بهشا از قومي از اهل جهنم سئوال ميکنند روايا شد  

چه چيز شما را جهنمي کرد  و حال آنکه ما به فتل تعليم شما دالل بهشا 

و کهرديم ميبهه ليهر امهر برای آنکه ما شهما را شد  ايم در جواب ميگويند 

حتهرت علهي ديم  و از نهج البالغه نقل شد  کهه لودمان عمل به آن نميکر

امر بهه معهروف ي را که انکسيا ميکند لدا لعنا کند  ميفرمايد کهعليه السالم 

 آورند ميميکنند آن را و نهي از منکر ميکنند و لود بجا ميکنند و لود ترک 

 آن را 

 

 ل سومــفص

 در مذمت ترک امر به معروف و نهي از منکر

 امر بهه معهروف وترک نکنيد که ليه السالم روايا شد  از حترت علي ع   

بعد دعا کنيد و دعاتان نهي از منکر را که واگاار کند امور شما را به اشرارتان 

 صلّي اه عليه وآله روايا شد  که از ما تعاليو از رسول لدامستجاب نشود  

 امر نکندآنکسي که رحم نکند بر صغير ما و احترام نکند بزر  ما را و نيسا 

در حهديثي ز حترت صادق عليه السهالم او   به معروف و نهي نکند از منکر

پس دوسها  قدرت بر آن انکار نکند باکسي که منکر را ببيند و روايا شد  

داشته که لدا معصيا کرد  شود و کسي که دوسا بدارد کهه لهدا معصهيا 
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سول لداتعالي وت و دشمني  و از راپس مبارز  کرد  با لدا به عد کرد  شود

 لهوبي هسهتند و ليهر درمهن  که پيوسته اما صلّي اه عليه وآله روايا شد 

ديگر را بهر کهمعاونا کنند ي ماداميکه امر کنند بمعروف و نهي کنند از منکر و

 برکا از آنها برداشته شود و مسلط شوداين کارها را نکنند پس هرگا   نيکي

  و از  در زمين و نهه درآسهمان د نهو ياوری برای ايشان نباشبعتي بر بعتي 

نهي از منکر دو للقند که امر بمعروف و حترت باقر عليه السالم روايا شد  

او را لهداتعالي عزيز ميگرداند  از لل  لدا, پس هرکس ياری کند اين دو را

مود, لهداتعالي او را مخهاول لواههد کهرد  و نيهز از آن و هرکس مخاول ن

فرمهود بسهوی جنهاب  لداتعالي وحهي کهشد  حترت عليه السالم روايا 

نفر را عهااب لهواهم  رکه از قوم صدهزاعلي نبينا وآله وعليه السالم  شعيب

يهار و لوبهان, جنهاب نمود چهل هزار نفر از اشرار و شصا هزار نفهر از ال

اين اشرار, اليار و لوبان چرا حقتعالي فرمود برای اينکهه شعيب عرض کرد 

کردند يعني امر به معروف و نهي از منکر و نصيحا و با اهل معصيا مداهنه 

غتهب مهن و از بواسهطه بهر ايشهان ب نکردند نکردند آنها را و غتموعظه 

پيرمرد عابدی بود در بني اسرائيل که روايا شد   عليه السالم حترت صادق

پهس  لروسهي را گرفتهه پهر و بهال او را ميکننهد دو بچه,در بين نماز ديد 

و به داد آن از آن کار را نهي نکرد  بچه بادتش بود و آن دوهمانطور مشغول ع

پس حقتعالي وحي فرمود به سوی زمين که اين بند  مرا فهرو لروس نرسيد 

 پس زمين او را فرو برد بخود  ,ببر
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 د يازدهمــمقص

 ايشان بسوی آن گفتار خوب به مردم و راهنمائيدر ياد دادن کارو

اه عليه وآله روايا شد  که داللا کنند  بسهوی از رسول لداتعالي صلّي    

 از حترت صهادقلير مانند فاعل آنسا  و از جناب ابي بصير عليه الرحمة 

پهس بهرای او  ليهری راکسي که ياد بدهد به مردم عليه السالم روايا شد  

عمل کند به آن  و از حترت باقر عليه السالم روايا مثل اجر کسي که  باشد

ليم بدهد به مردم باب هدايتي پس برای او باشد ماننهد اجهر کسي که تع شد 

کسي که عمل نمايد به آن بدون آنکهه از اجهر آنهها چيهزی کهم شهود  و از 

حترت صادق عليه السالم روايا شد  که تکلم نميکند مرد به کلمه حقي که 

الها کهرد  بهه آن مگر آنکه برای او باشد مثل اجر کسي که  شود به آنالا 

لهداتعالي رحمها کهه   و از حترت رضا عليه السالم روايا شد  کلمه ح 

بهه علهوم مها را و کند امر ما را به اينکه تعليم بگيرد زند   آن بند  را کهکند 

بدانند, هرآينه متابعها لوبيهای کالم ما را چه آنکه مردم اگر مردم ياد بدهد 

 له روايا شد  کههو از رسول لداتعالي صلّي اه عليه وآما را  لواهند نمود 

که انفاق نميکنند مردم از نفقه ای که جانم در يد قدرت اوسا قسم به آنکسي 
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کهه و نيز از آنحترت روايا شد    از سخن لير بسوی لداکه دوستتر باشد 

در لانه لود و زمينها حتي مورچه  اهل لداتعالي و مالئکه و اهل آسمانها و

کار و گفتهار لهوب ي که به مردم ميفرستند بر کس ماهي در ميان آب صلوات

 بفرزندلود ميفرمايهدجناب لقمان عليه السالم روايا شد  که  ياد بدهد  و از

ياد بد  بهه مهردم آنچهه را کهه  نميداني وء آنچه را که يابني ياد بگير از علما

کسهي کهه دو اه عليه وآله روايها شهد   و از رسول لداتعالي صلّي  ميداني

ياد بدهد که او  لودش به آن منتفع شود, يا به کس ديگرحديث ياد بگيرد که 

بهتر اسا برای او از عبادت شهش د  سهال  و از حتهرت  منتفع شود به آن

کسي کهه روايا شد  الصلوة والسالم  علي نبينا وآله وعليهما عيسي بن مريم

, م, در ملکهوت اعظهيهاد بدههد نيزو به آن عمل کند و به ديگران ياد بگيرد 

بزر  شمرد  شود  و از رسول لداتعالي صلّي اه عليه وآله روايها عظيم و 

علمای اين اما دونفرند يکي مردی که لداوندمتعال به او علهم داد   شد  که

را به مردم و برای بالش طمع پاداش از آنهها نداشهته آن   باشد پس بال کند

ههای  نهد جنب دريها و برای او ماهيهان آمرزش ميکنند اينجور عالم طلب باشد

سهيد و شهريف و  حالتيکهه در وارد شود بر لداتعاليصحرا و طيور در هوا و 

سهه کهه روايا شد  لسالم اعليه وآله رفي  پيامبران باشد  و نيز از آن جناب 

: اول در روز قياما عااب را از ايشان برلواهد داشاکه لداتعالي طايفه اند 

ليرلوا  مسلمين م کسي که راضي باشد به قتا و قدر ح  تعالي, دوکسي که 

گفتهار لهوب  و کار و باشد, سوم کسي که مردم را داللا و راهنمائي کند به 
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سهه مرتبهه فرمهود  وآله الصلوة والسالم روايا شد  کهعليه حترت نيز از آن

للفهای ه)ص( يا رسهول اشد عرض  جانشينان مرا, للفا و  يا رحما کنلدا

که بعد از من لواهنهد آمهد و احاديهث و  شما کيانند, فرمود: کساني ميباشند

 سخنان و سنا مرا به مردم ياد ميدهند 

 

 

 د دوازدهمــمقص

 در صدق در وعده

 جناب اسماعيل عليه السهالمکه از حترت صادق عليه السالم روايا شد     

 بهرای به مردی وعد  داد در يک مکهانيصادق الوعد ناميد  شد برای اينکه 

صهادق  مکان منتظر آن مرد بود پس لهداتعالي او رايکسال در آن  ,اتمالق

صلّي اه عليه  رسول لداتعالي ناميد و نيز ازآن حترت روايا شد  کهالوعد 

د فرمود من همين جا هستم تها تهو به آن مر بمردی نزد سنگي وعد  دادوآله 

, پس آن مرد دير کرد تا آنکه آفتاب گرم شد اصهحاب عهرض کردنهد بيايي

من همين جا وعد  داد  ام و اگر نيايد, حشهر ه برويد, فرمود: لوبسا به ساي

که ما عليه السالم روايا شد   من از همين جا لواهد بود  و از حترت رضا

 اهل بيا وعد  ای که بدهيم آن را دِيني بر لود ميدانيم, کما اينکه رسول لدا

ه عليه وآله رسول لداتعالي صلّي ا و ازصلّي اه عليه وآله, همين جور بود  

و صدق در آن  و نيهز که واجب اسا بر مؤمن وفای به وعد  ها روايا شد  

 , پهس بايهدقيامها داردآلر يعني کسي که ايمان بخداتعالي و روز ميفرمايد 
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آن  و از حترت صادق عليه السالم روايا شهد  وفا کند به وعد  ای که داد 

نيسها, پهس کسهي کهه  برای آن ای ناری اسا که کفار که وعد  ی مؤمن 

للف وعد  کند, پس بخلف لدا ابتدا نمهود  و لهود را در معهرض مقها و 

سخط لدا درآورد  و اين اسا قول لدای تعالي يا ايها الاين آمنوا لم تقولون 

ايمهان ما ال تفعلون يعني ای کساني که ما ال تفعلون کبر مقتا عنداه ان تقولوا 

بزر  اسا از حيث مقا و  آوريد نمي که بجا آورد  اند, چرا ميگوئيد آنچه را

 يهاءمابهي الح و از  آنچه را که بجا نمهي آوريهدسخط نزد لدا اينکه بگوئيد 

يغمبر)ص( پيش از بعثتش بيعا کردم, پس مکان معيني پروايا شد  که من با 

قرار داد  شد برای آن پس آن روز فرامهوش کهردم کهه بهروم, روز دوم نيهز 

وز سوم رفتم, فرمود: مرا به زحما انهدالتي سهه روز فراموش نمودم چون ر

 اسا که همين جا هستم 

 د سيزدهمــمقص

 در فضيلت خوش حرفي و مدح آن

که بايد در قلب تو جمهع از حترت علي عليه الصلوة والسالم روايا شد     

 اما احتياجها ؛مردم و هم بي نيازی از ايشان سویشود هم افتقار و احتياج ب

بي نيازيا از آنها  ر نرمي سخنا و نيکوئي رفتارت با آنها و امادبسوی آنها 

 آبروی لود به قطع طمع از مردم  و از آنحترت عليه السالم در حفظ عزت و

نيز روايا شد  سه چيز اسا که از ابواب بر و نيکهي اسها سهخاء نفهس و 

 و صبر بر اذيا و نيز ميفرمايد بدرستي که از کرم اسها نرمهيلوشي سخن 
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 روايها شهد  کههحترت علي بن الحسين عليهما الصلوة والسالم  م  و ازکال

کند مال و ثروت را و برکا ميدهد به روزی و به تهألير يمحسن کالم بسيار 

محبوب واقع ميشهود نهزد اههل و مي اندازد اجل را و شخص لوش صحبا 

 ود عيالش و دالل بهشا ميش

ای اههل بهشها چههار کهه بهرروايا شد  حترت صادق عليه السالم  و از 

و  و دسا دهنهد  و دل بارحم عالما اسا روی گشاد  و زبان نرم و ماليم 

 حسن لل  از حدکه از حترت صادق عليه السالم سئوال کردند روايا شد  

 ردم ازمهکنايهه از اينکهه  د: نرم و ماليم کني پهر و بالها راو معنای آن فرمو

لهوب و آنکه سخن لهود را  همنشيني با تو اذيا و ناراحا نشوند و ديگر

رت حته از لوش کني, سوم آنکه برادر لود را مالقات کني با بشر  نيکو  و

آن حترت در حهد حسهن رضا عليه السالم روايا شد  که سئوال کردند از 

و عطا مردم به تعطا کني به مردم آنچه را که دوسا داری اينکه  :لل  فرمود

وی احهدی, رااز بها لهدا که نترسي سئوال شد از حد توکل فرمود: اين ,کنند

ن ببهيحترت فرمود:  ,ميخواهم بدانم نزد شما چه مقامي دارممن عرض کرد 

 که من در نزد تو چه مقامي دارم 

 مدهد چهارــمقص

 در مدح اظهار نعمت

که هرگا  لداتعالي به بند  نعمتي از حترت صادق عليه السالم روايا شد  

آن بند  ناميد  ميشود حبيب لدا  بر او ظاهر شود,بدهد و آن نعما 

هرگا  لدا به بند  نعمتي بدهد و آن نعما بر او ظاهرکنند  نعما لداتعالي و 
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ظاهر نشود, ناميد  ميشود آن بند  مبغوض لدا و تکايب کنند  نعما لدا  و 

پس بايد آن  کسيکه احساني به او بشودروايا شد  که  (ص) رسول لدا از

ريف کند اگر اين احسان کنند  را تعپس بايد  گر نتوانداحسان را تالفي کند و ا

روايا  (ع)و از حترت علي بن الحسينکفران نعما نمود    کار را هم نکرد

من, شکر کن آن کسي  ای پسرککه به بعتي از فرزندان لود ميفرمود شد  

ن به کسي که شکر کند احسان تو را چه کببتو احسان کند و احسان را که 

و نه بقائي برای نعمتها  نيسا برای نعمتها هرگا  شکر کرد  شود آنکه زوالي

ميگاارد  منا که لداروايا شد   (ع)کفران شود  وازحترت صادقهرگا  

وبال و  پس نعمتها آورند نمي پس شکر آن را بجا هائي بخشش برقومي به

 ميکنند پس صبريفرمايد قومي را به مصائب مبتال موزر ميشود بر ايشان و 

شد   عالي رواياو مصائب نعما ميشود بر ايشان  و از لدای تآن باليا  پس

 شکر بند  را بر نعمتي کهکه قسم ياد فرمود  بر نفس لود که قبول نفرمايد 

  و از حترت بوسيله کسي به او داد  تا آنکه شکر آن کس را بجا آورد

لدای  لوق را,کنند  از مخکه کسي که شکر نکند احسان روايا شد  ( ع)رضا

 عزوجل را شکر نکرد  
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 باب سوم

 چند مقصد است اپسند و دراين بابدر اقوال مذمومه و گفتارهای ن

 د اولــمقص

 در مذمت امر به منکر و نهي از معروف

عهرض نمهود ( ص) تعاليروايا شد  که مردی از طايفه لثعم برسول لدا   

شرک بخهدا, تر اسا, فرمود: لبر د  مرا که کدام عمل نزد لداتعالي مبغوض 

گفها پهس از آن چهه عملهي, گفا بعد از آن چه عملي, فرمود: قطع رحم, 

فرمود: امر به منکر و نهي از معروف  و از رسول لداتعالي صلّي اه عليه وآله 

فاسهد و هرگها  زنههای شهما که چگونه لواهد بود حهال شهما  روايا شد 

نهي از منکر نکنيد, عرض کردنهد  امر بمعروف و و ندوفاس  شجوانهای شما 

بلکه بدتر از اين چگونه لواهد آمد يا رسول اه فرمود: بلي آيا چنين زماني 

منکر و نهي کنيد از معروف, گفتنهد چنهين  امر کنيد بههنگاميکه لواهيد بود 
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د فرمود: بلي, بلکه بدتر از اين, چطور لواهد بود حهال شهما وقتي لواهد ش

و از حترت صهادق عليهه  کر و منکر را معروف ببينيد   معروف را منگار ه

منکر و نهي کند از معروف  امر کند به که وای بر کسي که السالم روايا شد  

گفتار ناپسند  کسي که امر کند به کار ياروايا شد   (ص)و از رسول لداتعالي

  و از حترت يا داللا کند مردم را به آن پس در گنا  آنها شريک لواهد بود

لواهد بود بهر او وزر و وبهال  را گمرا  کند مردمروايا شد  کسيکه  (ع)باقر

عمل کنندگان چيهزی که از وزر و وبال آنکه به آن بدون کسانيکه عمل کنند 

و از حترت صادق عليه السالم روايا شد  که شخص تکلم نميکند  کم شود 

د بود مثل وزر و که عمل شود به آن مگر آنکه بر او لواهبه کلمه گمرا  کنند  

روايها  (ص) وبال کسي که عمل کند به آن  و از حترت رسهول لهداتعالي

پهس متابعها  اللا و گمراههيضسوی به که دعوت کند مردم را شد  کسي 

 کرد  شود بر او لواهد بود مثل وزر کسي که متابعا کرد  از او 

 

 

 

 

 

 دومد ــمقص

 در دروغ و در آن چند فصل است
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 ل اولــفص

 و زشتي آن در قبح

ا آگا  و بيدار باشهيد پهس راسهاز حترت علي عليه السالم روايا شد     

دروغ  زيرا کهچه آنکه لدا با راستگويان اسا و از دروغ دور باشيد گوئيد ب

 يان, آگا  و هوشيار باشيد که راسهتگودر طرفي اسا و ايمان در طرف ديگر

 روايا شهد  (ص)لدا و از رسول او دروغگو اهل هالکو اهل نجاتند  کريم

م از و نيز ميفرمايهد کمتهرين مهرد لطاها زبان دروغگو اسااز بزرگترين که 

ليه رسول لداتعالي صلّي اه ع کسي اسا که دروغگو باشد و از مروت حيث

, چهه از دروغ پرهيهز کهنکه به علي عليه السالم ميفرمايهد وآله روايا شد  

 دق, زيرا صهدق مبهارک اسها وو بر تو باد بصصورت را سيا  ميکند  دروغ

  کاب شوم 

رسول                )ص( عرض ميکند يا لدا رسوله ب روايا شد  که مردی و

عمهل بسهوی لهدا, مرا بر عملي که تقرب بجويم به آن داللا فرما اه)ص( 

و روايا شد  که از حترت علي عليه السهالم دروغ مگو  ميفرمايد  حترت

چهار چيز اسا, اينکه پهاکيز  ن, حترت فرمود: از عالما ايماکردند  سئوال

از کبر و عداوت و زبان لود را از دروغ و غيبا و قلب لود لود را  دلکند 

معه و شکم لود را از حرام و شبهه  و از حتهرت علهي عليهه را از ريا و س

و از رسول لدا صهلّي   که هيچ بدی بدتر از دروغ نيساالسالم روايا شد  

: دروغ گفهتن و روايا شد  که از برای مناف  سه عهالت اسها اه عليه وآله

ليانا کردن و للف وعد  نمودن و نپايرفتن موعظه  و از حترت موسي بن 
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واگرچه مواف  هوی غ نميگويد وکه عاقل درالسالم روايا شد   جعغر عليهما

کهه تمهام روايها شهد  و ازحترت عسکری عليه السهالم   و هوسش باشد

و از حترت بهاقر عليهه داد  شد  و دروغ کليد آن   ی قراردر لانه ا ثئلبا

و کليدهای آن قفلها را که لدا برای شر قفلهائي قرار داد  السالم روايا شد  

و دروغ بدتر اسا از شهراب و نيهز ميفرمايهد دروغ لهراب شراب قرار داد  

که سزاوار اسا عليه السالم روايا شد    و از حترت علي کنند  ايمان اسا

و از مکهر و لدعهه پنج وضو, اول وضوی قلب رای بند  اينکه وضو بگيرد ب

دروغ و غيبها و بهتهان, حسد و بغض و عداوت, دوم وضوی زبان از  تکبر و

و شبهه, چهارم وضوی پشها از پوشهيدن لبهاس وضوی شکم از حرام سوم 

 اذا قمتم الي الصلوةميفرمايد حرام, پنجم وضوی ظاهر کما اينکه لدای تعالي 

عليه تعالي صلّي اه  الي المراف   و از رسول لداو ايديکم لوا وجوهکم سفاغ

ی کنيد تا من نيز بهشا را برا برای من قبول که شش چيز راوآله روايا شد  

و هرگا  وعد  بدهيد للف  دروغ نگوئيدشما قبول کنم: هرگا  سخن ميگوئيد 

نيد و چشهمهای لهود را ليانا نکامين قرار داد  شويد و هرگا  وعد  نکنيد 

و دسا و زبان لود را از کارهای ناپسند بپوشيد و فروج لود را حفظ کنيد 

ابهد از عهااب يمؤمن نجهات نميو نيز ميفرمايد   و حرفهای ناجور باز بداريد

لدا تا آنکه ترک کند چهار چيز را بخل و دروغ و سوءظن بخهدای تعهالي و 

 تکبر را 
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 ل دومــفص

 چه به شوخي باشددروغ اگردر مذمت 

را تها  ابد طعم ايمهانيکه بند  نميروايا شد  علي عليه السالم از حترت    

حتهرت  و چهه بهه جهدی  و ازآنکه ترک کند دروغ را چه به شولي باشد 

ان زمهالکه در ماما مهردم آلهر  رسول لدا صلّي اه عليه وآله روايا شد 

 رچههلدا بر دروغگو اگ پس لعنا دميفرمايد که دروغ نزد ايشان ظرافا باش

ايا عليهما الصلوة والسالم روشولي باشد  و از حترت علي بن الحسين به 

 از دروغ بپرهيزيد چهه کوچهک باشهد چههکه به فرزندان لود ميفرمود شد  

بزر , شولي باشد يا جدی چه آنکه شخص هرگا  در کوچک دروغ بگويد 

يه وآله صلّي اه عل لدا که رسولآيا ندانسته ايد دروغ بزر   شود بريم جری

 د وسهلهدا او را صهدي  مينويفرمود  پيوسته بند  راسا ميگويد تها آنکهه 

دا لهپيوسته دروغ ميگويد تا اينکه لدا او را کهااب مينويسهد  و از رسهول 

روغگهو که کفايا ميکند در کهاذب و دتعالي صلّي اه عليه وآله روايا شد  

عليهه السهالم    و از حترت صادقهرچه ميشنود نقل کندبودن شخص آنکه 

  ردنسبا به مردی که کسي ميخواههد او را ببينهد و او ميهل نهداروايا شد  

روغ داينجا نيسا, ميفرمايد باکي نيسا چه آنکه ايهن بگو اش بگويد  بجاريه

 نيسا 

 ل سومــفص

 والسالمةالصلو ائمه عليهم در منع اکيد از کذب بر خدا و رسول و
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 عليه الرحمة روايا شد  کهه از حتهرت صهادقن سالم از جناب هشام ب   

از ح  لداتعالي بهر للقهش, حتهرت ميفرمايهد: عليه السالم سئوال ميکند 

چون  گفتن آنچه نميدانند لودداری کنندو از آنچه را که ميدانند بگويند  اينکه

و از حترت صادق عليه السالم را بکنند ح  لدا را ادا نمود  باشند   اين کار

مگر ح   و و بر لداتعالي نميگويد که مؤمن از غير لدا نميترسد ا شد  رواي

که دروغ گفتن بر لدا و رسهول و از حترت صادق عليه السالم روايا شد  

از گناهان کبير  اسا  و نيز ازآنجناب عليه ائمه عليه و عليهم الصلوة والسالم 

ساني هستند که بر که ما اهل بيا راستگويانيم و پيوسته کروايا شد   السالم

ما دروغ ميبندند و بواسطه آن سخنان راسا ما را از نظر مردم مي اندازند  و 

 که برای مردم فتهوی دههد بهدون علهم کسي روايا شد  (ص)رسول لدا از

و از حترت صادق عليهه السهالم   لعنا ميکنند او را مالئکه آسمان و زمين

لود را به دو آيه از کتاب  که لدای تعالي التصاص داد  بندگانروايا شد  

در آنجها کهه و رد نکننهد آنچهه را کهه نميداننهد لود اينکه نگويند تا بدانند 

الا  آيا الح َّ اه االّ ليَقولوا عَال يَ  نْاَ الکتابِ م ميثاقُيهِلَعَ اْؤلَيُ مْالَ َ ميفرمايد

يهد بهل ميفرما د بر لدا مگر ح  و نيزننشد  بر ايشان ميثاق کتاب اينکه نگوي

به علهم ند احاطه ندارکابوا بما لم يحيطوا بعلمه بلکه تکايب نمودند به آنچه 

تعهالي در تفسير قول لهدای آن  و ازحترت صادق عليه السالم روايا شد  

فبشر عبادی الاين يستمعون القول فيتبعون احسنه پس بشارت د  بندگان مرا 

نهد نيکهوتر آنهرا  پهس متابعها ميکنآن بندگاني که سخن را گوش ميدهنهد 
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ميفرمايد اين بند  کسي اسا که حديث را ميشنود پس آن را بدون کم و زياد 

 نقل ميکند 

 

 ل چهارمــفص

 در اينکه دروغ در چندجا تجويز شده

ا مگهر سهاز رسول لدا صلّي اه عليه وآله روايا شد  که دروغ حالل ني   

لب رضهای او, دوم ا به زوجه لود برای جاول دروغ مرد نسب :در سه مورد

دروغ در جنگ, سوم دروغ برای اصالح بين مردم  و نيز از آنحترت روايا 

که سه مورد اسا که دروغ در آن سه مهورد نيکهو اسها: اول دروغ در شد  

جه لود, سوم برای اصالح د  دروغ به زوعجنگ به عنوان کيد و مکر, دوم و

اول در مقهام سهخن و صدق و راسا گفتن در سه جا قبيح اسها بين مردم  

مرد نسبا به زنش به چيزی که کراها داشته باشهد از بچيني, دوم لبردادن 

ميگويد يعني گفتن به اينکهه دروغ  تکايب کردن مردی را که سخنيآن, سوم 

که هر دروغي يک روزی از آن روايا شد   (ع)حترت صادقميگوئي  و از 

ر جنگ به عنوان کيد و دروغ در سه موقع, اول د سئوال کرد  لواهد شد مگر

, دوم در مقام اصالح برای غلبه بر دشمن پس اين دروغ مسئوليا ندارد مکر

بين دو نفر, سوم وعد  دادن به اهل لود به چيزی و حال آنکه نميخواهد وفا 

صادق عليه السهالم روايها شهد  کهه دروغ به وعد  لود  و از حترت کند 

و اصالح ذات البين  و از حتهرت ماموم اسا مگر در دو امر, دفع شر ظلمه 

کهه دروغ تمهامش اثهم و گنها  اسها مگهر آن باقر عليه السالم روايا شد  
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کنهي بهه آن  ع برساني به مهؤمنين يها دفهعفدروغي که لواسته باشي به آن ن

 لطری را از دين مسلمانان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د چهارمــمقص

 يبت و بهتان و در آن چند فصل استدر غ

 ل اولــفص

 ت غيبتدر مذم

وة والسهالم روايها لاز جناب عيسي بن مريم علي نبينا وآله وعليهما الصه   

پس حواريون گفتنهد  کلبي گاارشان افتاد که مرد  بود شد  که با حواريين بر

فرمود: چه دنهدانهای چه قدر بوی اين کلب بد اسا پس عيسي عليه السالم 

از غيبا آن کلب  و از رسول سفيدی دارد کانّه به اين کالم نهي نمود ايشان را 
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نظهر نمهود در آتهش که در شب معهراج لدا صلّي اه عليه وآله روايا شد  

از جبرئيل عليه السالم سئوال فرمود که اينها  که مردار ميخورند ديدجمعي را 

که گوشا مردم را به غيبا ميخورند   دعرض نمود اينها کساني هستن ,انندکي

شد  که به علي عليه السالم ميفرمايد: و حهار و از آنحترت)ص( نيز روايا 

و سخن کن از غيبا و سخن چيني, چه آنکه غيبا افطار ميدهد روز  دار را 

محجوب و محهروم اسها از  ميشود عااب قبر را و غيبا کنند  چيني باعث

ت صادق عليهه روايا شد  که حترو از عمر بن جميع عليه الرحمة بهشا  

نزد مها مهي که برای فراگرفتن فقه و قرآن و تفسير کسي السالم به من فرمود 

آنرا مسهتور و عورتيکه لدا و کسي که نزد ما مي آيد بگااريد بيايد پس  آيد

ميکنهد  و از را گردانيد  آشکار ميکند پس او را دور کنيد يعني غيبا مهردم 

که چهار چيهز اسها کهه روز  و رسول لدا صلّي اه عليه وآله روايا شد  

لبر کشي و نگها  کهردن بهه  ,مال لير را فاسد ميکند: غيبا و دروغباقي اع

چهار جوهر و نيز از آنحترت عليه وآله السالم روايا شد    اجنبي و نامحرم

, اما جواهر پس عقهل اسها و زايل و برطرف ميکند آنرا چهار چيزاسا که 

پس غتب و اما دين  اما عقل پس زايل ميکند آنرا  ؛دين و حيا و عمل صالح

حسد و اما حيا پس برطرف ميکند آن را طمهع و امها عمهل زايل ميکند آنرا 

که بهر صالح پس نابود ميکند آنرا غيبا  و نيز از آنحترت)ص( روايا شد  

ي از شهما تهو غيبا نکند بعکنيد نو با يکديگر دشمني  يکديگر حسد نبريد

نيهز از  و بود  باشهيد ای بنهدگان لهدا بهرادر بها يکهديگر  وبعض ديگر را 

دين مرد مسلمان را از آنجناب)ص( روايا شد  که غيبا زودتر فاسد ميکند 
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کسي که غيبا ا شد  يرت رواتنحآا شود  و نيز از دپيلور  که در جوفش 

قبول نميفرمايد لداتعالي نمهاز و روز  او  را يکند مرد مسلمان يا زن مسلمان

و   را کرد  از او بگهاردرا تا چهل شبانه روز مگر آنکه آن کسي که غيبا او 

در ما  رمتان غيبا کند مسهلماني را, نيز از آنحترت روايا شد  کسي که 

و از سهليمان بهن جهابر عليهمها الرحمهة   اجر داد  نخواهد شد بر روز  اش

ليری را بمن ياد بدهيد عرض ميکند  )ص(که به رسول لداتعاليروايا شد  

حقير و کوچک مشمار چيهزی از د که از آن نفع و بهر  ببرم, حترت ميفرماي

و اينکه که آب ميخواهد  از دلو لود آب بريزی در ظرف کسيمعروف را ولو 

غيبا نکني مالقات کني و چون از تو جدا شود برادر لود را با روی گشاد  

که روز  دار پيوسته در عبادت اسها او را  و ازرسول لداتعالي روايا شد  

  کهه شهرّت علي عليه السهالم روايها شهد  ماداميکه غيبا نکند  و از حتر

کسي اسا که از لطا و لغزش برادران لود نگارد و عيهوب آنهها را مردمان 

بهر کسي که مطلع شهود نپوشاند و از حترت صادق عليه السالم روايا شد  

پس فاش کند آنرا و کتمان نکند و برای او استغفار و گنا  و سيئه ای از مؤمن 

بجا آورند  آن سيئه و گنا  اسا  و از نهوف بکهالي  دطلب آمرزش نکند مانن

عليهه الصهلوة والسهالم  که از حترت اميرالمهؤمنينعليه الرحمة روايا شد  

 ,احسهان کننهدتا به تهو  ندرلواسا موعظه نمود, حترت فرمود: احسان ک

, گفا زياد رحم کن تا رحم کرد  شوی رض کرد زياد بفرما فرمود: يا نوفع

ردم را بخوبي ياد کن تا مردم نيز تو را بخوبي ياد کننهد, گفها مبفرما فرمود: 
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چه آنکه غيبا لورش سگهای آتش  از غيبا اجتناب کنزياد بفرما فرمود: 

گمان ميکند از حالل متولد شد  ميباشد, بعد ميفرمايد دروغ ميگويد کسي که 

له تا آنکه ميفرمايد: يا نوف صه مردم را به غيبا ميخوردو حال آنکه گوشا 

و لل  لود را نيکو کن تا ور تا لداتعالي عمرت را زياد بفرمايد رحم بجا بيا

لداتعالي حسابا را سبک گرداند, يا نوف اگر مسرور ميکند تو را اينکهه در 

يا نوف کسهي کهه مها را  قياما با من باشي, پس معين و ياور ظالمين نباش,

 نگي را دوسا بهداردد و اگر مردی سدر قياما با ما لواهد بو دوسا بدارد

 ای نوف بپرهيهز از اينکهه ,لداتعالي او را با همان سنگ محشور لواهد کرد

 هاني مبارز  کني با لدا بهه معاصهيلودت را زينا دهي برای مردم و در پن

مالقات کني او را, يا نوف حفظ کن از مهن پس رسوا کند تو را در روزی که 

 دنيا و آلرت را دريابي آنچه را که ميگويم برای تو تا آنکه لير 

 ل دومــفص

در اينکه سزاوار برای شخص آنستکه از عيوب مردم چشم پوشيده و به 

 نمودن آن باشد عيوب خود بپردازد و در مقام برطرف

عليهه  ازرسول لدا صلّي اه عليه وآله روايا شد  کهه بهه حتهرت علهي   

د يها ششصهدهزار گوسفنآيا ميخواهي ششصد هزار : يا علي ميفرمايد السالم

 ؛عرض ميکنهد يها رسهول اه ششصهدهزار کلمهه ,ششصدهزار کلمه دينار يا

يها علهي  ,جمع ميکنم من ششصدهزار کلمه را در شش کلمه حترت فرمود:

تهو بهه  مستحبه ميشهونديعني اعمال  گا  ديدی مردم را که مشغول فتائلهر

بعمهل دنيها  اتمام فرائض يعني واجبات بپرداز و هرگا  ديدی مهردم مشهغول
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که مشهغول بهه را هستند تو مشغول به عمل آلرت باش و چون ديدی مردم 

باش و هرگها  مردمهان را  تعيوب لود تو مشغول به عيوب مردمان هستند

تو به زينها دادن آلهرت مشهغول  که مشغول زينا دادن دنيا ميباشندديدی 

صافي و بهي  تو به ديدی که به بسياری عمل ميپردازندباش و هرگا  مردم را 

تو به لهدا  يدی که مردم متوسل به لل  ميشوندعيبي عمل بپرداز و هرگا  د

تبهارک و  که لدایسالم روايا شد  لمتوسل باش  و از حترت علي عليه ا

يا موسي به حترت موسي علي نبينا وآله وعليه الصلوة والسالم فرمود تعالي 

گناهان نکه ماداميکه به چهار چيز, اول آحفظ کن وصيا مرا به سوی لودت 

گنجهای مهرا به عيوب غير لود مپرداز, دوم ماداميکه  لود را آمرزيد  نبيني

برای رزق لود غمناک مباش, سوم ماداميکهه ملهک پس نبيني که تمام شد  

شيطان را مرد  و چهارم ماداميکه  مرا زايل نبيني اميد به غير من نداشته باش

حترت علي عليه السالم روايا شهد  کهه نبيني از مکر او ايمن مباش  و از 

عيبهای لودش او را مشغول کنهد از عيهوب افتل مردمان آن کسي اسا که 

مردم  و از رسول لدا صلّي اه عليه وآله روايا شد  که لوشا بحهال کسهي 

مردم, لوشا بحهال آنکسهي کهه از مشغول کند او را از لوف  که لوف لدا

 ب برادران مؤمنش عيب لودش او را مشغول کند از عيو
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 ل سومــفص

 در اقسام غيبت

 هار وجهـغيبت بر چ کهاز رسول لداتعالي صلّي اه عليه وآله روايا شد     

بهه  چهـارمبه معصهيا,  سوم    به نفاق, دوممنجر به کفر ميشود,  است: اول

و  انياز مسهلمغيبا کند که کسي  اما آن غيبتي که منجر به کفر ميشود ؛مباح

و  ,اپس آن کفر اساو گفته شود چرا غيبا ميکني بگويد اين غيبا نيسا  هب

 نام او لماني غيبا کند وغيبتي که منجر بسوی نفاق ميشود کسي از مس اما آن

يا ميشود و اما غيبتي که منجر به معص ,او را بشناسندلکن شنوندگان  را نبرد

غيبتهي  و اما ,بيايدبدش  که هرگا  بشنودمسلماني را به بدی ياد کند  کسيکه

 ر مباح ميشود پس آن غيبا امير فاس  جائر و غيبا شخص فاج که منجر به

 

 ل چهارمــفص

 در بيان اينکه غيبت از حق الناس است و بيان کفاره آن

که روز قياما شخصهي از رسول لداتعالي صلّي اه عليه وآله روايا شد     

ببيند حسهناتي کهه در دنيها بجها  حاضر کنند و نامه عملش را به او بدهندرا 

لدايا اين نامه عمل من نيسا زيهرا در نامه عملش نيسا, عرض کند آورد  

که طاعا لود را در آن نميبينم پس ح  تعالي بفرمايد پروردگار تو فراموش 

کار نيسا عملا بواسطه غيبا مردم رفا, ديگری را بياورند و کتابش را به 
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بگويد لدايا ايهن که بجا نياورد  آن ببيند  پس طاعتهای بسياری در او دهند

من اين طاعتها را انجام نداد  ام پس لهدا بفرمايهد چه آنکه کتاب من نيسا 

فالن کس غيبا تو نمود حسنات او در عوض بتو داد  شد  و از حترت باقر 

 که چون روز قياما شودعليه وعلي آبائه وابنائه الصلوة والسالم روايا شد  

 ح  تعالي حاضر شوند پهس بهرای لهود حسهناتي نبيننهد معي در محترج

حسنات شهما پس لدا بفرمايد   و سيدنا حسنات ما چه شداليهنا عرض کنند

لورد زيرا که غيبا حسنات را ميخورد همچنانکهه آتهش ميخهورد  را غيبا

حلفاء را که گياهي اسا و از رسول لداتعالي صلّي اه عليه وآله روايا شد  

طلب مغفرت نمائي برای کسيکه غيبا او را نمهود  آنسا که  که کفار  غيبا

که رسول لدا تعالي صلّي اه روايا شد  عليه السالم  حترت علي و از  ای

پس بايد بهرای  ظلم کند بر کسي به گفتن غيبا او عليه وآله فرمود: کسي که

يهاد نمهود  پهس ايهن  او از لدا طلب آمرزش نمايد همچنانکه او را به بدی

 تغفار کفار  لواهد بود برای او اس

 ل پنجمــفص

 در مدح خودداری کردن از غيبت و بدگوئي از مردم

قسم بخدا روايا شد  که از کتاب فقه الرضا عليه السالم از عالم عليه السالم 

مگهر بواسهطه حسهن ظهنش نيا و آلهرت را دمؤمن لير عطا کرد  نميشود 

ز ا نمهودن قهش و لهودداریعزوجل و اميدواريش به او و حسن لل بخدای

کسي کهه   و از رسول لداتعالي صلّي اه عليه وآله روايا شد  نؤمنيم غيبا
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لود را از عرض و آبروی مسهلمانها در حتهور و غيابشهان,  باز بدارد زبان

و روايا شد  کهه لهدای لدا در قياما از لطا و لغزش او لواهد گاشا  

بسهوی م که اگر تو را بفرستم عزوجل وحي فرمود بسوی جبرئيل عليه السال

چه عملي از طاعتها لواهي کرد عرض کرد را از اهل دنيا قرار دهم دنيا و تو 

اول  ؛سه عمهل انجهام لهواهم دادولکن  و داناتری از من که چه لواهم کردت

لهواهم  دوم آنکهه آنکه اعانا و ياری لواهم کرد عيالمند را بر نفقه عيهالش,

بطوريکه احدی از لَلقها دانها نشهود بعيهوب  را لل  هانوگنا عيوبپوشيد

هم داد و بندگانا و گناهان ايشان بغير از لودت, سوم آنکه تشنه را آب لوا

  او را سيراب لواهم نمود

 

 

 

 

 

 ل ششمــفص

 در مذمت گوش دادن به غيبت

از رسول لداتعالي صلّي اه عليه وآله روايا شد  کهه گهوش دهنهد  بهه    

ب عليه وآله السالم روايا ا کنند  اسا  و نيز از آنجنادو غيبغيبا يکي از 

 پس ننشيند در مجلسي که ز قياما داردوو رشد  کسي که ايمان به لداتعالي 

در آن ناسزا به امام گفته شود يا غيبا مسلماني در آن بشهود  و از حتهرت 
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غيبها که ديد مردی پيش امام حسن عليه السهالم عليه السالم نقل شد   علي

شهنيدن گوش لود را پاکيز  کن از  من پس فرمود ای پسرک ,را ميکند کسي

چيهزی کهه در  ينتر اين مرد نظر کرد  بسوی لبيثچه آنکه مثل اين حرفها 

 (ص)ظرفش هسا پس آن را در ظرف تو ريخته اسا  و از رسول لداتعالي

مگر آنکه از ديهن لهراب که هيچ مجلسي به غيبا آباد نميشود روايا شد  

پس گوشهای لود را از استماع غيبا پهاکيز  نگها  داريهد زيهرا کهه  ميشود

شهنود ميفرمايد کسي کهه ب زو ني  گويند  غيبا و شنوند  آن شريکند در گنا 

مانند غيبا کنند  وکسي که رد کند از لواهد بود  غيبا را و تغيير ندهد آن را

ب از مؤمنش, برای او لواهد بهود هفتهاد ههزار حجها عرض و آبروی برادر

 آتش 

 

 

 

 

 ل هفتمــفص

 غيبت آنها جائز و غير ممنوع است در بيان کساني که

 از رسول لداتعالي صلّي اه عليه وآله روايا شد  سهه نفرنهد کهه غيبها   

ندارند: پيشوای جورکنند  و کسي که فس  لهود را آشهکار ميکنهد و مهدمن 

از  و نيهز  ا شهراب گيهرش بيايهد ميخهوردقهلمر, يعني کسهي کهه ههر و
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سه طايفه اند که غيبتي برايشان نيسا: کسهي کهه آنحترت)ص( روايا شد  

آشکار کند فس  لود را و کسي که در حکمش جور کند و کسي کهه فعلهش 

سهلطان غيبتي نيسها بهرای سهه نفهر مخالف باشد با قولش  و نيز ميفرمايد 

 آشکار کنند  و بدعا گاار  جورکنند  و فاس 

سه  لسالم روايا شد  که هرگا  آشکارا کنهد فاو از حترت صادق عليه ا   

 هسا و نه غيبتي او فس  لود را, پس نه حرمتي برای 

 

 ل هشتمــفص

 در مذمت بهتان و زشتي آن

از رسول لداتعالي صلّي اه عليه وآله روايا شد  کسهي کهه غيبها کنهد    

 مؤمني را, به آنچه در او هسا جمع نخواهد فرمود لدا بين غيبها کننهد  و

نهد مهؤمني را بهه آنچهه در او غيبا کرد  شد  در بهشا و کسي که غيبا ک

منقطع ميشود عصما بين آن دو و غيبا کنند  مخلهد لواههد بهود در  نباشد

کسهيکه آتش و بد جايگاهي اسا آتش  و نيز از آنجناب)ص( روايا شهد  

د کهه در او نباشه و بگويهد دربهار  او آنچههای بهتان بزند به مؤمن يا مؤمنه 

او را بر تلي از آتهش تها آنکهه از عههد  آنچهه لواهد داشا  لداتعالي نگا 

عرض کردنهد  ,غيبا چيسا دربار  او گفته برآيد  و نيز ميفرمايد آيا ميدانيد

بهتر ميدانند فرمود: ياد نمودن تو برادر لود را به آنچهه او لداتعالي و رسول 

اگر آنچهه چطور, فرمود: شد او با دراگر آنچه ميگوييم  گفته شد ,کراها دارد

  اوبه  ای زد کرد  ای او را و اگر در او نباشد بهتان  ميگوئي در او باشد غيبا
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, حاضهرين بهرد  شهد (ص)لداتعالي و روايا شد  که اسم مردی نزد رسول

گفتند مرد عاجزی اسا, حترت فرمود: صاحب لود را غيبا نموديد  گفتند 

سا, فرمود: اگر در او نباشد بهتان زد  ايد بر  آنچه گفتيم در او هيا رسول اه

کهه غيبها آنسهتکه بگهوئي و از حترت صادق عليه السالم روايا شد  او  

دربار  برادرت آن چه را که لدا پوشانيد  اسها آن را بهر او و امها امريکهه 

آن غيبا نيسا و بهتان آنسا که نند تندی و عجله, پس ظاهر اسا در او ما

 آنچه را که در او نباشد بگوئي دربار  او 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د پنجمــمقص

 در مذمت نمامي و خبرکشي و در اين مقصد چند فصل است

 ل اولــفص

 در مذمت نمام و نمامي کردن
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از قول روايا شد  که از رسول لداتعالي صلّي اه عليه وآله سئوال نمودند    

د  شود در صهور يوم ينفخ في الصور فتاتون افواجا, روزيکه دميتعالي ی لدا

لواهيد آمد فوج فوج, فرمود محشور ميشوند از امها د  صهنف بجورههای 

مختلف که لدا آنها را از مسلمين جدا نمود  صورتهای آنها را تغيير داد  پس 

بعتي از ايشان بصورت قردة و ميمون تا آنکه ميفرمايد پس اما آن کسهانيکه 

و نيز از آنحترت روايا بصورت قردة باشند پس لبرکش های مردم باشند  

شد  که مبغوض ترين شما بسوی لدا کساني ميباشند که لبرکشي ميکننهد و 

و مبغوض ترين شما بسوی لدا و نيز ميفرمايد بين دوستان تفرقه مي اندازند 

هم دوسا هسهتند تفرقهه  کساني هستند که نمامي ميکنند و بين کساني که با

د  که چهار طائفه هستند کهه عهااب مي اندازند  و نيز از آنحترت روايا ش

آنها از باقي اهل جهنم شديدتر اسا تا آنکه ميفرمايد و مردی که غيبا کنهد 

مردم را و نمام باشد پس اين جور آدم گوشا لود را در آتهش ميخهورد  و 

ذر اايد يا ابهنيز از آنجناب روايا شد  که بجناب ابي ذر عليهما الرحمة ميفرم

يا اباذر  ات چيسا ميفرمايد نمامات, عرض ميکند قتدالل بهشا نميشوند قت

و نيهز از   کسيکه در دنيا دورو و دو زبان باشد, در آتش دورو لواههد بهود

که به جناب ابي ايوب ميفرمايد يا اباايوب, آيا داللها آنحترت روايا شد  

نکنم تو را بر عملي که پسند لدا باشهد عهرض ميکنهد چهرا يها رسهول اه 

اصالح کن بين مردم هنگاميکه فسهاد بهين آنهها پيهدا شهود و  ميفرمايد پس

دوستي بيانداز بين آنها هرگا  با يکديگر دشمن شدند  و از حتهرت صهادق 

با پروردگهار لهود  در بين اينکه موسي عليه السالمعليه السالم روايا شد  
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مناجات ميکرد مردی را ديد در سايه عرش لدا, عرض نمود پروردگارا اين 

يسا که عرش تو بر او سايه افکند , ح  تعالي فرمود: اين مرد نسهبا مرد ک

 د و از نمامي ولبرکشي دوری ميکرد به والدين لود نيکوکار بو

 ل دومــفص

 در وظيفه کسيکه خبرکشي برای او ميکنند

که مهردی لبرکشهي بهرايش نمهود بهه او روايا شد   (ع)از حترت علي   

م از آنچه گفتي اگر راسا گفته باشهي مها ييکنفرمود: يا هاا ما از تو سئوال م

, عقهاب لهواهيم دتو را دشمن لواهيم داشا برای نمامي و اگهر دروغ باشه

 ؛که عفو لواهيم نمودنمود و اگر هم ميخواهي تو را عفو کنيم و از تو بگاريم 

عفو بفرما يااميرالمؤمنين  و از جناب لقمان عليه السالم آن شخص عرض کرد 

, وصهيا و سهفارش ای پسهرک مهنه به فرزند لود ميفرمايد کروايا شد  

ميکنم تو را به لصلتهائي که اگر به آنها عمهل کنهي پيوسهته سهيد و بهزر  

لا رفتار نکن او به جهبا نزديک و دور به الالق نيکو رفتار کن لواهي بود 

چه با شخص لئيم و پسا و برادران لود را حفظ کن و از و کريم چه با آدم 

آنها را لاطر جمع کن از قبهول ر و آ  و با لويشانا صله رحم بجا دسا مد

که چون تهو از باشند بايد کساني نسبا به ايشان و برادران تو قول لبرکشان 

ها عيبگوئي کني و نه آنهها از تهو  و آنها و آنها از تو جدا ميشويد, نه تو از آن

گفا فالن کهس  ي از برادرانش بديدنش آمد و به اوبعتنقل شد  که حکيمي 

                    دربار  تو چنين و چنان گفته, آن حکهيم بهه او گفها کهاش بهه ديهدن مهن 
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يکي آنکه مرا دشمن او نمودی, ديگر  , سه جنايا برای من آوردیآمدی نمي

لود را نزد من متهم سهالتي و آنکه قلب فارغ مرا مشغول کردی, سوم آنکه 

کسي   و از بعتي علمای محققين نقل شد  حال آنکه من گمان نيک بتو داشتم

که لبرکشي به سوی او ميشود بر او شش چيهز الزم اسها, اول آنکهه او را 

تصدي  نکند چه نماّم فاس  اسا و فاس  شهادتش مردود اسها لهداتعالي 

فرمايد: ان جائکم فاس  بنباء فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة اگر فاسقي بهرای 

پس ترتيب اثر ندهيد تا معلوم شود, دوم آنکه نهي کني شما بياورد لبری را, 

او را از اين کارو نصيحا نمائي او را و به او بفهماني قبح ايهن کهار را لهدا 

و امر بالمعروف و انه عن المنکر يعني و امر کن به معروف و نهي کن  ميفرمايد

ا آنکه او را دشمن بداری برای لدا چه آنکه او مبغهوض اسهاز منکر, سوم 

بمجرد قول او بدگمان نشوی نسبا به برادر لهود, عنداه تعالي, چهارم آنکه 

نيهد از لدا ميفرمايد اجتنبوا کثيرا من الظن ان بعض الظن اثم يعني اجتنهاب ک

بسياری از گمانها, چه بعتي از گمانها گناهسا, توقف کن تها حهال معلهوم 

تفحص کردن که بفهمهي شود, پنجم آنکه گفته او تو را وادار نکند بتجسس و 

 ال تجسسوا,وراسا گفته يا دروغ, لداتعالي ميفرمايد

س ششم آنکه نپسندی برای لود آنچه را که نمهام را از آن نههي کهردی, په 

 حکايا و نقل نکن حرف او را برای کسي که از او لبهری بهرای تهو آورد 

 رد  ايهدککه شما بدگوئي از من   که فالني برای من لبر آورديعني به او نگو 

 ي شد مثالً, چه آنکه اگر اين کار را کردی, لود نمام و غيبا کنند  لواه
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 د ششمــمقص

 مستحق آن نيستدر مذمت دعای بد درباره کسيکه 

کسهي کهه لعنها کنهد از رسول لداتعالي صلّي اه عليه وآله روايا شد     
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برميگردد  و از حترت  آن لعنا به لودش چيزی را که مستح  لعنا نباشد,

از دهان صهاحبش بيهرون آيهد,  که هرگا  لعناعليه السالم روايا شد   باقر

ر لعنها , پهس اگهمردد ميماند بين آن دو يعني لعنا کنند  و لعنا کرد  شد 

فبها و اال برميگردد بسوی صاحبش و سزاوارتر  کرد  شد  مستح  لعنا باشد

  مؤمن که به لودتان برلواهد گشا پس حار کنيد از لعنا ه آنلواهد بود ب

لعنها کهرد که شنيدند مردی شتر لهود را روايا شد   (ص)و از رسول لدا

 شتر ملعون  ربا ما ميا ب ,پس به او فرمودند: برگرد

للناس  روايا شد  در قول لدای تعالي وقولواو از حترت باقر عليه السالم  

د ا بگوينبرای شمچه ميخواهيد برای مردم نيکوتر از آنحسنا, ميفرمايد بگوئيد 

منين لدا دشمن دارد لعنا کنند  و فحش دهند  و طعن زنند  بر مؤچه آنکه 

 را 

 

 

 

 

 

 

 د هفتمــمقص

 در فحش است و در اين مقصد چند فصل است

 ل اولــفص
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 در مذمت آن است
ادن داز رسول لداتعالي صلّي اه عليه وآله روايا شد  که سب و فحهش    

غيبها   اسا و قتال با او کفر و لهوردن گوشها او يعنهي بهه به مؤمن فس

و نيهز بعايشهه ميفرمايهد  و حرما مالش مانند حرما لون اوسها  معصيا

زی فحش در چيزی نميباشد مگر آنکه او را ننگين ميکند و حيا نيهز در چيه

وايها رنميباشد مگر اينکه او را زينا ميدهد  و از حترت علي عليه السالم 

 کنيد بههو فحش بهائم را مکرو  ميداشا  و نيز ميفرمايد تکلم ن بّکه سَشد  

فحش, چه آنکه فحش الي  بما و شيعيان مها نيسها و فحهش گهو صهدي  

ي ی تعاللدانميباشد و از رسول لداتعالي صلّي اه عليه وآله روايا شد  که 

دوسا ندارد فحش و تفحش را  و نيز ميفرمايد فحش و تفهاحش در اسهالم 

نيکهوترين مهردم از حيهث اسهالم, نيکهوترين که و بدرسهتيز نيسا يچ چهي

 ايشانسا از حيث الالق 

 

 

 

 

 

 ل دومــفص

 در وصف فحش گو و چگونگي حال او
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الرحمهة از حتهرت موسهي بهن جعفهر  مهااز جناب هشام بن الحکم عليه   

ههر اتعالي بهشا را حرام فرمود  بر دروايا شد  که ل عليهماالصلوة والسالم

از حرفهای ناجور و سفيه کم حيا که باک نداشته باشد از آنچه بگويد فاحش 

  و از حترت صادق عليهه السهالم روايها آنچه به او و در بار  او گفته شود

شد  که مبغوض ترين لل  لداتعالي آن بنهد  ايسها کهه مهردم از زبهان او 

يها بپرهيزند  و از جناب سليمان بن لالد از حترت باقر عليهه السهالم روا

سي اسا عرض ميکنهد که مسلمان چه ککه فرمود: ياسليمان آيا ميداني  شد 

ها از دسا و زبان  مسلمانميفرمايد کسي اسا که شما داناتريد, فدايا شوم 

بعد ميفرمايد آيا ميداني مؤمن چگونه کسي اسا, عرض ميکند  او سالم باشند

او را برجان و مال مؤمنين اسا که  کسيآن تر ميدانيد ميفرمايد مؤمن هشما ب

که بهتر جهاد آنسها روايا شد   (ص)لود امين بدانند  و از رسول لداتعالي

کسي  ددر حالتيکه قصد ظلم نسبا به احدی نداشته باشکه شخص صبح کند 

که مردم از زبانش ميترسند, پس او از اهل آتش اسا, شريرترين مردم کسي 

مردم کسي اسها کهه  نيربدت احترام کنندمردم او را از ترس زبانش اسا که 

آلرت لود را و بدتر از آن کسي اسا که بفروشد  يشآلرت لود را به دنيا

کسي که بگويد آنچه را کهه و از بعض علماء نقل شد   غير بفروشد بدنيای به 

سزاوار نيسا لواهد شنيد آنچه را که ميل ندارد  و نيز نقل شد  که از فقيهي 

مردم کسي هسا که باک نداشته باشد از آنچه به آيا در ميان که سئوال کردند 

اپسند, فرمود: کسي که ناجور بمردم بگويد و ناو گفته شود, يعني از حرفهای 



  )ادب السان( 148

 

  
 

  دانلود شده http://www.almoneer.ir پایگاه علمی المنیر این کتاب الکترونیکی از 

ندارد از آنچه  حال اينکه ميداند او را وانميگاارند پس اين کس اسا که باک

 بگويد و از آنچه به او بگويند 
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 ل سومــفص

 که مطالبه خواهد شد حق الناس استدر اينکه فحش از 

يهد مفلهس که آيا ميداناز رسول لداتعالي صلّي اه عليه وآله روايا شد     

 در ميان ما يا رسول اه)ص( آن کسي اسا کهه پهول وکيسا, عرض کردند 

اسها کهه  يکسهپس حترت فرمود: مفلس از اما من متاعي نداشته باشد, 

فحهش  و روز  و حال آنکه در دنيها ببعتهيقياما بيايد با نماز و زکوة  روز

و ه و مال بعتي را لورد  و لون بعتهي را ريختهداد  و ببعتي نسبا ناروا 

ات او از حسنو هرکدام به انداز  ح  لود و صاحبان ح  بيايند بعتي را زد  

 و او را بار گردن او کننهدآنها بگيرند و اگر حسناتش کفايا نکند از گناهان 

ش در کسي که از برای برادر  و نيز از آنحترت روايا شد  در آتش اندازند

ودی در عرض يا مال او, پس بايد از او حهالل بهباشد  نزد او مظلمه و حقي

اشهد, طلب نمايد پيش از آنکه بيايد روزی که در آن روز دينار و درهمهي نب

 پس از حسنات او گرفته شود و اگر حسنه نداشته باشد از گناههان صهاحب

 و بر گناهان او افزود  شود ه شود ح  گرفت
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 چهارمل ــفص

 لمحدر مدح حلم و بردباری يعني اگر از کار يا گفتار کسي ناراحت شديم 

 ودر مقام تالفي برنيائيمرا از دست ندهيم  و بردباری

کسي که سه لصلا در تعالي صلّي اه عليه وآله روايا شد  از رسول لدا    

 , اول ورعهي کهه مهانع شهود او را از معاصهيميشهوداو نباشد عملش تمام ن

حلمي که دوم الالق لوبي که بواسطه آن با مردم مدارا کند, سوم  ,لداتعالي

کهه عليه السالم روايا شهد   و از حترت صادق بآن رد کند جهل جاهل را 

ناداني کند حلم ميورزد, او ظلهم مؤمن ناداني نميکند و اگر کسي نسبا به او 

رگا  کسي بر او ظلهم کنهد عفهو ميکنهد و ميگهارد از او و بخهل نميکند و ه

ميکند  و از بعض علمها نقهل بخل بوزد صبرنميورزد و اگر کسي نسبا به او 

کلمه ناجوری که از کسهي بشهنود يعنهي جهواب  کسي که صبر نکند برشد  

که بگويد کلمه هائي لواهد شنيد  و از حترت علي عليه السالم روايا شد  

 نمهيدر حلم و شيطان را بسخط ي نميکند پروردگار لود را بمثل مؤمن راض

بمثل صما و لاموشي و عقوبا کرد  نميشود احم  بمثل سکوت از او آورد 

يعني جواب ندادن به او  و از رسول لداتعالي صلّي اه عليه وآله روايا شد  

لدا شهما را رحمها صدق بدهيد تکه صدقه موجب زيادتي مال ميشود پس 

پس تواضع کنيد لداتعالي رحما ا و بلندی ميشود فعو تواضع موجب ر کند

د شما را و عفو و گاشا بر عزت شخص مي افزايد, پهس عفهو کنيهد تها نک

کهه چهون روز لداتعالي بشما عزت بدهد  و نيز از آنحترت روايها شهد  



  مرتضي الخراساني( بن)محمد  151

 

  دانلود شده http://www.almoneer.ir پایگاه علمی المنیر این کتاب الکترونیکی از 

اجرش بر لدا اسا پهس او وارد بهشها  کسيکهشود, منادی ندا کند قياما 

بهر لهدا اسها, آنکسي که اجرش  ساب, پس گفته شود کيساح شود بدون

عليهه    و نيز از آنحتهرتاشا بودندکسانيکه دارای عفو و گپس گفته شود 

تحمل کن از کسي که از تو بزرگتر اسها  کهوآله الصلوة والسالم روايا شد  

و از کسي که از تو بهتر و از کسي که از تو  و از کسي که از تو کوچکتر اسا

 و از کسي که پايين تر اسا از تهو از تواسا  و از کسي که باالتر اسا بدتر

و تحمل کن و حلم بهورز  يمي از اين جماعا ديدی يا شنيدیيعني اگر نامال

لدای تعالي به تو مباهات لواهد در مقام تالفي برميا پس اگر اينجور بودی 

ول پاداشهي کهه افرمود با مالئکه  و از حترت علي عليه السالم روايا شد  

آنستکه مردم ياور او لواهند شهد بهر  ه بشخص حليم و بردبار داد  ميشودک

کهه لداونهد کسي که ناداني کرد   و از حديث قدسي نقل شهد  کهه آن عليه 

هي که با مالئکهه ياعيسي آيا ميخوامتعال بجناب عيسي عليه السالم ميفرمايد 

و مانند لورشيد بهاش  پس در شفقا و مهرباني پرواز کني مقربين در آسمان

در پرد  پوشي مانند شب و در تواضع و فروتني مثل زمين و در حلهم ماننهد 

و از حترت باقر عليه الصهلوة والسهالم   ميا و در سخاوت مثل نهر جاری

و بها که مردم دوجورند, مؤمن و جاهل پس مؤمن را اذيا مکن روايا شد  

  ن که مثل او لواهي بودجاهل جاهالنه رفتار مک
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 مهشتد ــمقص

 مسلماندر نسبت ناروا دادن بمؤمن و مسلمان,بلکه غير مؤمن و 

الم عليه الس صادق حترتاز عمروبن نعمان جعفي روايا شد  که از برای    

پس يکهروزی بغهالم لهود  وستي بود که از آنحترت جدا نميشدصدي  و د

 ت اين حهرفچون حتر ي ای پسر زن زانيه کجا بودیيابن الفاعله يعن گفا

بحان ود سبعد فرم د را بلند کرد  به پيشاني لود زدرا شنيد دسا مبارک لو

 يديدم حهالمن تو را آدم با ورعي مزنا ميدهي به سبا اه مادر اين غالم را ن

 و معلوم شد که ورع نداری, عرض کرد فدايا شوم مادر ايهن غهالم سهنديه

 ي اسا دورحر قومي نکانميداني که برای همگر حترت فرمود:  سامشرکه ا

د ا  بهرورشو از من, عمرو ميگويد بعد از اين واقعه او را نديدم که با حترت 

ايها تا اينکه مر  بينشان جدائي افکند  و از حترت صادق عليه السالم رو

حهد  مسهتح تو لبيثي يا تو لهوکي که هرگا  شخصي به کسي بگويد شد  

 تاديب ميکند او را  و لکن موعظهنميشود 

صادق عليه السالم سهئوال ميکنهد  که از حترتو از ابي حنيفه روايا شد   

که هرگا  مردی به ديگری بگويد يافاسه , حتهرت ميفرمايهد حهدی بهر او 

دربار  و از حترت علي عليه السالم روايا شد  لکن تعزيرش ميکنند  نيسا

يهز مردی که بکسي بگويد ای لوک يا ای لر, واجب ميشود بر او تعزير  و ن

يا ای لبيث ای کافر  ميفرمايد کسي که به برادر مسلمانش بگويد ای فاجر يا
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تازيانهه اش بزنيهد  و از  يا ای فاس  يا ای مناف  يا ای لر پهس سهي و نهه

شد  دربار  کسي که بهه ديگهری بگويهد ای  حترت باقر عليه السالم روايا

ازيانه به او شرابخوار يا ای گوشا لنزير لور حدی بر او نيسا لکن چند ت

 ميزنند 

 د نهمــمقص

 مؤمن و مسلمانخره نمودن سسرزنش و طعنه و م در مذمت

تو و بين بهرادرت  از حترت صادق عليه السالم روايا شد  که هرگا  بين   

نيهز از آنجنهاب روايها  و  پس او را سرزنش نکن بگناهي کدورتي پيدا شد

و سرزنش لواهد فرمهود توبيخ  کند مؤمني راتوبيخ و سرزنش شد  کسي که 

روايا شد  کسي که لطا و و نيز از آنجناب   او را لداتعالي در دنيا و آلرت

ی اينکه يک روزی او را سرزنش برا   داردالغزش برادر لود را در لاطر نگ

کسي که احصاء کند نزديک ميشود به کفر  و نيز از آنحترت روايا شد   کند

کنهد و او را ننگهين يبي را برای اينکهه و در لاطر حفظ کند از برادر لود ع

و نيز ميفرمايد کسهي پس جايگا  لود را پر کرد  از آتش  آبروی او را بريزد

ای اينکهه بهر مؤمنين رااز عثرات و لغزشهای يکي تتبع کند و ضبط نمايد که 

لانه  هرسوا لواهد نمود او را لداتعالي ولو در ميان مفتتح و رسوا کند او را

آلر  هکرت علي بن الحسين عليهما الصلوة والسالم روايا شد    و از حتاش

که السالم را اين بود  ماوصيا نمود جناب موسي عليهجناب لتر  چيزی که

بسوی لهداتعالي  چه آنکه دوسا ترين امور يگناهسرزنش نکن احدی را ب

: اول ميانه روی در حال غني و پول داری, دوم عفو و گاشا با اسا امرسه 
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ر تالفي کردن, سوم رف  و مدارا با بندگان لدا و مدارا نميکند احدی قدرت ب

 با او مدارا لواهد فرمود در دنيا مگر آنکه لداتعالي در روز قياما با احدی 

کهه چههار نفرنهد کهه و از رسول لدا تعالي صلّي اه عليه وآله روايا شهد  

از آمين ميگويند  همالئک لعنا ميفرمايد آنها را و لودلداتعالي از فوق عرش 

آنجمله گمرا  کنند  مردم يعني در مقام استهزاء و مسخر  به مسلماني بگويهد 

يا به يهک آدم چيزی با من نيسا چون بيايد بگويد  بيا تا فالن چيز بتو بدهم

االغي نيسها و حال آنکه  توجه لودت باش که االغ اسا مثالًمنابينا بگويد 

عمهداً لانهه ديگهری را نشهان  اوکنهد مي يا کسي از او لانه کسي را سئوال

ميدهد  و از جناب جابر عليه الرحمة از حترت باقر عليهه الصهلوة والسهالم 

عليهه و از حتهرت علهي   از طعنه زدن به مؤمنين دور باشيدکه  روايا شد 

د آلهرت دارنهد بهدون عمهل و ينباش از کساني که امکه السالم روايا شد  

بسهيار تا آنکه ميفرمايهد  اندازند ميه را بتألير بواسطه طول امل و آرزو توب

از لود کهم بحسهاب مهي آن را بيشتر از از معصيا غير آنچه را که ميشمرد 

از طاعا لود آنچه را که از غير لود کهم ميشهمرد و و بسيار ميشمرد  آورد

از گنا  کم و اميدوار اسا برای لود به عمل اندک و بهر ميترسد بر غير لود 

ي بن عمهران ييح از و انگار اسا سهل لودش ميزند و حال آنکهمردم طعنه 

آدم متکبر طمع نداشته باشهد السالم روايا شد   حلبي ازحترت صادق عليه

و لدعه گر در بسياری صدي  در مدح و ثنای مردم دربار  او و نه آدم مکار 

در شرف و نه آدم بخيل در صله رحم و نه استهزاء و دوسا و نه آدم بي ادب 
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در مودت و دوستي صميمانه و نه غيبا کننهد  در سهالمتي و نهه کنند  مردم 

کهم و نه در آقائي راحا قلب و نه عقاب کنند  بر لطای کوچک حسود در 

 تجربه ای که معجب برأی لود باشد در رياسا 

 د دهمــمقص

 در مذمت مدح مردم در حضور و غيبتشان در غياب

رمود بسوی حترت عيسي علهي نبينها روايا شد  که لدای تعالي وحي ف   

و  کي باشهدبايد که زبان تو در پنهاني و عالنيه ييا عيسي  وآله وعليه السالم

و دارم, يک دههان گنجهايش دتو را از نفسا بر حار مي منهمچنين قلبا و 

 وسينه گنجايش دو قلب  و يک غالف گنجايش دو شمشير و يک ندارد زبان 

 لهدا در که بدترين مردمان نزدآله روايا شد  و از رسول لدا صلّي اه عليه

د  شروی ميباشد  و از حترت صادق عليه السالم روايا  آدم دوقياما روز 

در بيايهد روز قيامها  پيش روی جوری باشد و پشا سهر جهوریکسي که 

ة از دو زبان از آتش  و از جنهاب عمهار عليهه الرحمهحالتيکه برای او باشد 

روی  ودکسي که در دنيا بهرای او يه وآله روايا شد  رسول لدا صلّي اه عل

وايها باشد در روز قياما دو زبان از آتش لواهد داشا  و نيز از آنجناب ر

ان ي که صاحب دو روی و دو زبان باشد, در قياما دو روی و دو زبشد  کس

  از آتش  و از حترت کاظم عليه الصلوة والسالم روايا شهد لواهد داشا

يش رويهش بند  ای اسا آن بند  ای که برادر ديني لود را پ بد             که

يهد و حسهوديش بيا ابش ماما و چون نعمتي به او برسهدمدح کند و در غي

 لوشحال شود و او را مخاول نمايد  چون ناراحتي برايش پيدا شود
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 د يازدهمــمقص

 در مذمت مخاصمه و مجادله بخصوص در دين

 از حترت صهادق عليهه السهالمان عليهما الرحمة از جناب يونس بن ظبي   

ايمهان نيکهوترين ايشانسها از حيهث که افتل مردمان از جها روايا شد  

الالق و گرامي ترين مردم با تقوی ترين آنهاسا و بزرگترين مردم از حيهث 

ترک کند کار و گفتاربي فائد  را و باورع تهرين آنکسي اسا که مقام و مرتبه 

و   ترک کند مراء و مجادله را هرچند که ح  با او باشدکه کس اسا آن مردم 

مهن  کهاز حترت صادق از رسول لداتعالي صلّي اه عليه وآله روايا شد  

تهرک کنهد بهشا برای کسي که اعالی ای در  لانه زعيم يعني کفيل و ضامنم

حترت صادق عليهه السهالم لو مح  باشد  و از مصباح الشريعه از ورا مراء 

و در انسان لصلتي بهدتر از آن  هالک کنند مراء دردی اسا  کهشد   روايا

که با برادر لود صلّي اه عليه وآله روايا شد  رسول لداتعالي  و ازنيسا  

 و از  کهه للهف کنهي مهد  بهه او ای وعد  وو شولي نيزمکن مجادله مکن 

هرکس که سه لصلا اسا که در روايا شد  نيز آنجناب صلّي اه عليه وآله 

و يکو باشد کسي که للقش ن ؛هر دری که بخواهداز باشد دالل بهشا شود 

اگرچه ح  با و کند مراء را  لدای تعالي بترسد در آشکارا و پنهاني و ترک از
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او باشد  و از معاوية بن وهب عليهما الرحمة از حترت صادق عليهه السهالم 

چهارلانهه در بهه ضامن شود چهار چيهز را آن کسي که کيسا روايا شد  

و با مردم بانصاف رفتهار کهن و بهشا: انفاق کن در را  لدا و از فقر مترس 

سالم را در عالم فاش کن و مراء و لصوما را ترک کن ولو آنکه ح  با تهو 

کهه از لصهوما و جهدال باشد  و از کتاب فقه الرضا عليه السالم نقل شهد  

وجب حبط عمل ميشود بپرهيز چه آنکه مخاصمه و مجادله شک مي آورد و م

و بسا ميشود که شهخص سهخني بگويهد کهه و صاحب لود را هالک ميکند 

الصهلوة آمرزيدني نباشد  و روايا شد  که مردی بحترت امام حسين عليهه 

حترت فرمود: من در ديهن  نشين تا در امر دين مناظر  کنيم ,گفا بالسالم و

اگهر تهو بهدين لهود  شم و هدايتم بر من مکشوف اسالود بصير و بينا ميبا

جاهلي برو دين لود را طلب کن, مرا با ممارات و جدل چه کار  و از جناب 

امر ميفرمايد الصلوة والسالم روايا شد   ين از حترت کاظم عليهطعلي بن يق

و لصوما در ديهن را کنهار که زبان لود را حفظ کنند کن اصحاب لود را 

صهلّي اه    و از رسهول لهداو جد و جهد کنند در عبادت لداتعاليبگاارند 

عليه وآله نقل شد  که چهار چيز برای چهار چيز اسا نه برای چههار چيهز, 

داشتن, دوم علم برای عمهل نگا  اول مال برای انفاق اسا نه برای امساک و 

اسا نه برای مباحثه و مجادله, سوم بند  برای عبادت اسا نه بهرای لهوش 

فتن اسا نه برای آباد کردن  و از حترت گاراني, چهارم دنيا برای عبرت گر

که لدای تعهالي ميفرمايهد و ان الهي شد   صادق عليه الصلوة والسالم روايا
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لهودداری ربک المنتهي بعد حترت ميفرمايد پس سخن چون بخهدا رسهيد 

 يعني راجع به آنچه مربوط بخدا اسا حرف نزنيد کنيد 

 

 

 

 د دوازدهمــقصم

 اء آن و در آن دو فصل استنشم ودر مذمت افتخار و فخريه 

 ل اولــفص

 در ناپسند بودن آن

آدم را با فخريه چه کار  که فرزنداز حترت علي عليه السالم روايا شد     

لش نطفه و آلرش جيفه و مردار اسا روزی لود را نميتواند اوو حال آنکه 

ه وآله   و از رسول لدا صلّي اه عليدو موت را نميتواند از لود دفع کنبدهد 

آدم عليهه  که در يک لطبه ای ميفرمايد: بدرستيکه مهردم از زمهاننقل شد  

فتيلا و برتری نيسا برای عربي دندان شانه ميباشند تا امروز مانند السالم 

نه برای سرج بر سيا  مگر بتقهوی و پرهيزگهاری  و از حتهرت بر عجمي و 

د اول پيرمرد جاههل, بدترين للقني عليه السالم نقل شد  که سه نفرند که عل

عليهه  و از حترت صادق  سوم فقير فخرکنند  ,ظلم کنند و دارای دوم غني 

که آفا و بالی دين سه چيز اسا اول حسد, دوم عجب, السالم روايا شد  

کهه فخهر در و از رسول لدا صلّي اه عليه وآلهه روايها شهد    سوم فخريه
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حيا در چيزی نميباشهد مگهر  وکند ميمگر اينکه او را ننگين چيزی نميباشد 

روايا شد   عليه الصلوة والسالم اينکه او را زينا ميدهد  و از حترت کاظم

بواسطه آن تقرب ميجويد بسوی لدا بعد از معرفا سه چيز بهتر چيزيکه بند  

اسا: اول نماز, دوم برّ والدين و نيکي به پدر و مهادر, سهوم تهرک حسهد و 

روايها شهد  کهه در  عليه الصلوة والسالمعجب و فخريه  و از حترت باقر 

عليهما الصلوة والسالم يافتيم اال ان اولياء اه اللهوف کتاب علي بن الحسين 

ايشان نيسا و نه که دوستان لدا لوفي برآگا  باشيد عليهم و ال هم يحزنون, 

بعد ميفرمايد هرگا  اداء کنند فرائض و واجبات را و الا  محزون لواهند شد

ا رسول لدا صلّي اه عليه وآله و از محرمات دوری کنند و نسبا کنند بسن

و کسب ميکنند  بدنيا زاهد باشند و در آنچه نزد لدا اسا راغب و مايل باشند

اراد  ندارنهد تفهالر و تکهاثر را بعهد انفهاق در آنچهه  طيب از رزق لدا را 

لهدا ه پس اين جماعا کساني ميباشند ک هبرايشان الزم اسا از حقوق واجب

و ثواب داد  ميشوند بهر آنچهه بهرای برکا ميدهد در آنچه بدسا مي آورند 

 آلرت لود پيش فرستاد  اند 

 ل دومــفص

 در بيان آنچه فخريه ميشود به آن

عليه  که به حترت علياز رسول لداتعالي صلّي اه عليه وآله روايا شد     

يهها فرمايههد آفهها حسههب افتخههار اسهها بعههد ميالسههالم ميفرمايههد يهها علههي 

به اسالم نخوت جاهليا و تفالر به آباء و اجداد را از بين برد لداتعالي ,علي

 و گرامهي تهرين مهردم نهزد لهدامند و آدم از لاک دآآگا  باش که مردم از 
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رسول  کهاسا  و از حترت باقر عليه السالم روايا شد   باتقوی ترين ايشان

لواندنهد و  ميان مردم لطبهه ای در يوم فتح مکه در لدا صلّي اه عليه وآله

که لدای تبهارک و ای مردم حاضرين به غائبين برسانند در آن لطبه فرمود: 

بهين  وت جاهليا را از ميان شما برد و فخريه به آباء و عشاير را ازتعالي نخ

و آدم از گل, آگا  باشيد بدرسهتيکه ای مردم شما از آدميد شما برطرف نمود 

و مطيهع تهرين تقوی تهرين ابر لدا بگرامي ترين شما  لدا وبهترين شما نزد 

 معصهياکهه  و از حترت علي عليه السالم روايا شد  شما اسا برای لدا

به معصيتش داشته باشد بهتر اسا از عمل کنند  ای کهه بهه  رکه اقرا ای کنند 

کهه و از رسول لدا صلّي اه عليه وآله روايا شهد   عمل لود افتخار نمايد 

: اول حقير شمردن آن, دوم چهار چيز اسا که از لود گنا  بدتر اسادر گنا  

به آن, چهارم اصرار بر آن  و مستبشر و لوش بودن افتخار کردن به آن, سوم 

که در مقام بيان لصهلتهای السالم روايا شد  الصلوة واز حترت علي عليه 

وب لود مشغولسا به عي بمال و ثروت دنياو فخريه نميکند  مؤمن ميفرمايد:

 و فارغ اسا از عيوب مردم 

 د سيزدهمــمقص

 فصل استود ان ناراحتيها و در آندر شکايت از ناراحتي و کتم

 ل اولــفص

 در مذمت شکايت از ناماليمات و ناراحتيها

 آنفقر يک  فهقر بر دو قسم اسا؛از حترت علي عليه السالم روايا شد     
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 الما آن سه چيهز اسها, اولو عاجر و ثواب پشا سر دارد که اسا فقری 

حسن لل , دوم اطاعا لدا, سوم ترک شکايا از فقر و فقر ديگر آن فقری 

آن نيز سه چيز اسا اول بدللقي, دوم معصيا عقوبا اسا و نشانه اسا که 

 ناک بهودن بهر و نافرماني پروردگار, سوم بسيار شکايا کردن از آن و سخط

 رزيهي فرمهود بسهوی جنهاب عُو نقل شد  که لدای تعالي وحه  قتا و قدر

نظر به کوچکي آن مکن بلکه نظر کن ببين نبي)ع( هرگا  گنا  کوچکي کردی 

نگها   کردی و هرگا  لير کوچکي بتو رسيد,و نافرماني چه کسي را معصيا 

از ناحيه چه کسي بتو رسيد  و چون بالئهي به کوچکي آن نکن نظر کن ببين 

من شکايا نميکهنم  اينکه کما نپس شکايا نکن پيش لل  م دکنبتو توجه 

ميآيد بسوی من  از رسول لداتعالي لود هرگا  بديهای تو باال بسوی مالئکه 

در تفسير صبر جناب جبرئيل عليه السالم روايا شد  -از  صلّي اه عليه وآله

لوش اسا در سراء و در حهال فقهر و  اينکه لوش باشد در حال ضراء کما

ي و در حال بالء مثل حال عافيا و از لال  لود فاقه مانند حال غني و دارائ

رسهول لهدا تعهالي ن آنچه ميرسد به او از بالء و ازشکايا نکند نزد مخلوقي

بهرای صلّي اه عليه وآله نقل شد  کسي که آشکار کند حزن و اندو  لود را 

 نمود  پس بتحقيقکه لود را مفتتح ورسوا  مردم
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 ل دومــفص

 مکاره و پنهان داشتن ناماليمات در مدح کتمان

ه سهکهه بهرای صهدي  از رسول لداتعالي صلّي اه عليه وآله روايا شد    

و از حتهرت   عالما اسا کتمان صدقه و کتمان مصيبا و کتمهان عبهادت

روايا شد  چهار چيز اسا که از گنجهای بهشها اسها عليه السالم  صادق

صهدقه و کتمهان حاجها  و از الهم و کتمهان  و مصيبا و کتمهان درد کتمان

صلا لکه آيا لبر ندهم شما را به پنج عليه السالم روايا شد   حترت باقر

 يکي دعوت ميکنهد شهخص را بسهوی بهشهابر و نيکي اسا و بر و ن که از

  چرا, ميفرمايد پنهان داشتن مصيبا و کتمان آنميکند  راوی عرض

کسي که مهريض شهود شد  صلّي اه عليه وآله روايا  تعاليرسول لدا و از 

مبعوث لواههد فرمهود  و نزد عيادت کنندگانش شکايا نکنديک شبانه روز 

تا آنکهه ماننهد بهرق لدا او را در روز قياما با حترت ابراهيم عليه السالم 
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 مع از صراط بگارد ال

که ميفرمايد بر تو باد به کتمان شهش چيهز چهه و از بعض بزرگان نقل شد   

يکو کاران و جواهر پرهيزگارانسا برتو باد به کتمان فقر و آنکه آن از اعمال ن

بجوريکه کانهه و بر تو باد به کتمان صدقه و بي نيازی  کانه غنيفاقه بطوريکه 

غتب کانه  دشمني کانه دوستي و بر تو باد به کتمانبخيلي و بر تو باد بکتمان 

صير ميکنهي کانه تقنوافل و مستحبات  راضي و لوشنودی و بر تو باد بکتمان

فقه الرضا از عهالم  و بر تو باد به کتمان درد و الم کانه در عافيتي  و از کتاب

که تب يک روز  کفار  اسها بهرای گنها  عليهما الصلوة والسالم روايا شد  

اسا که حمهد کنهد لهدا را و و قبول آن به اين شصا سال هرگا  قبول کند 

سوی لودش شکايا کنهد نهه ب هد شکايا کنداشکر نمايد او را و اگر ميخو

لهدای تبهارک و احوالش را بپرسند بگويد لير اسها بسوی لل  و هرگا  

عهن کثيهر من مصيبة فبما کسبا ايديکم و يعفهو و ما اصابکم تعالي ميفرمايد 

کهه کسهب پس بواسطه آن چيزی اسها آنچه ميرسد شما را از مصيبا  يعني

آنچه کسهب کهرد  ايهد  از  از و عفو ميفرمايد از بسيارینمود  دستهای شما 

ن آيه بهتر آيه اسا در کتاب يکه اروايا شد   رسول لدا صلّي اه عليه وآله

 آيهد نمهيلدا, هيچ لراشي بر بدن وارد نميشود و لغزشي برای پايش پيش 

کريم تر از آنسا کهه که لدا عفو بفرمايد و آنچه از گنا   مگر بواسطه گناهي

چه را که عقاب کند بر آن در دنيا عادل تهر از و آننمايد  صرفنظراز عفو لود 

آن اسا که دوبار  عقاب کند يعني در آلهرت  و از حتهرت صهادق عليهه 

و آن بنهد  چون لدای تعالي لير بند  ای را بخواههد  کهالسالم روايا شد  
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ميدهد که متنبهه شهد  از گنها  توجه يک ناراحتي به او  مرتکب گناهي شود

و آن بنهد  گنهاهي  ا  بدی بند  ای را لواسته باشهدو هرگکند لود استغفار 

از اسهتغفار فرامهوش کنهد نعمتي به او ميدهد که بيدار نشهود و مرتکب شود 

 از حتهرت صهادق عليهه السهالمعليه الرحمهة  هالحديث  و از جناب سماع

که به آن کفهار   يابد چيزی رانو گناهش زياد شود  که بند  چونروايا شد  

برای کفهار  شهدن ميفرمايد لداتعالي او را بحزن و اندو   شود گناهش مبتال

اگر اين کار را  بدنش را بيمار ميکندفبها واال گناهش پس اگر اين کار را کرد 

عهااب و اگر اين کار را هم نکرد  بر او موت را گرداندکرد فبها واال شديد مي

روزی کهه  عزوجل راای لدد را در قبرش برای اينکه مالقات کنميفرمايد او 

 مالقات ميکند او را چيزی نباشد که شهادت دهد بر او بچيزی از گناهانش 

 

 د چهاردهمــمقص

 در مذمت تزکيه نفس يعني پاک دانستن خود

هو اعلم بمهن تزکوا انفسکم  فال ميفرمايد لداوندمتعال در کالم مجيد لود   

دارای کهه کسهي بلدا دانهاتر اسها  ,اتقي يعني تزکيه نکنيد نفسهای لود را

آيهه ايهن در تفسهير تقوی و پرهيزگاری ميباشد  از حترت باقر عليه السالم 

بسياری نماز و روز  و که لدا ميفرمايد فخريه نکند يکي از شما به ميفرمايد 

از شما داناتر اسا به کسي که زکوة و عبادت لود برای اينکه لدای عزوجل 

کهه در شهد   نقل عليه وآله دارای تقوی اسا  و از رسول لداتعالي صلّي اه
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تزکيه يعني مدح نکن لهود را بهه مهاما معاذ رحمه اه ميفرمايد  حديثي به

و از جميل بن دراج عليهما الرحمة روايها شهد  کهه از حتهرت  برادرانا 

حترت ميفرمايد: آن گفتن انسان  صادق عليه السالم از اين آيه سئوال ميکند

و امثال ايهن حرفهها, بعهد ز روز  گرفتم که ديشب نماز لواندم و ديرواسا 

ميگفتند ديشب نمهاز لوانهديم, که جماعتي بودند که صبح ميکردند ميفرمايد 

ههم مهن شهب را  لکهنعلي عليه السالم ميفرمايهد  ديروز روز  گرفتيم پس

 افتميه وقها ديگهری مهيو اگر بين شب و روز را هم ميخوابم  زورميخوابم 

حترت باقر عليه السالم روايها شهد  کهه  و ازهرآينه در آن هم ميخوابيدم  

نگها  نگا  داشتن عمل دشوارتر اسا از بجا آوردن آن, راوی عرض ميکنهد 

بجا ميهآورد, در را  لهدا انفهاق  فرمود: مرد صله رحمداشتن عمل يعني چه 

پس نوشته ميشود برای او عمل پنهاني بعد مردم را لبر ميدهد بهه آن ميکند 

پهس و ذکر ميکند دوبار  لبر ميدهد  نيه نوشته ميشودمحو ميشود و عال پس

عليه السهالم روايها ائي نوشته ميشود  و از حترت صادق و ريمحو ميشود 

کسي که حسنه ای بجا آورد پنهاني, عمل پنههاني نوشهته ميشهود پهس شد  

و عمهل  يعني به مردم بگويهد, محهو ميشهود به آن اقرار کندهرگا  نزد مردم 

پس چون دومرتبه به آن اقرار کند محو ميشهود وعمهل  شودآشکارا نوشته مي

ي که عمل لهوب کس  و از عالم عليه السالم روايا شد  ريائي نوشته ميشود

يکهي  و اگر آشهکارا بجها آوردهفتاد مقابل برای او باشد  را پنهاني بجا آورد

موجهب و گنها  آشهکارا برايش نوشته شود و گنا  پنهاني آمرزيهدني اسها 

يهک  شد  که در بني اسرائيل عابهدی بهود  و روايا لاری ميشودلاالن و 
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آيا ليهر  کرد که حال من نزد تو چگونه اسا وقتي از لدای عزوجل سئوال

بد اسا تا اصالح کهنم لهود را پهيش از  لود بيافزايم يااسا تا بر عبادت 

برای تو نزد لدا ليری نيسا عرض کرد مر , پس کسي نزد او آمد  گفا: 

چون هرگا  عمهل ليهری  آن شخص گفا ,ا پس عمل من چه شدپروردگار

به مردم لبر ميدادی پس نيسا برای تو مگر آنچه به آن راضي ی دورابجا مي

 شدی برای لود از بالبر شدن مردم الخبر 
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 د پانزدهمــمقص

 در قسم خوردن و در آن دو فصل است

 ل اولــفص

 در مذمت آن, چه قسم راست باشد يا دروغ

 قسم مخوريد به لداکه ميفرمود ترت صادق عليه السالم روايا شد  از ح   

نه قسم راسا نه قسم دروغ چه آنکه لدای عزوجل ميفرمايد و ال تجعلوا اه 

قسم ههای لهود  و نيهز از اليمانکم, و قرار ندهيد لدا را در معرض  ةًرضعُ

که قسم که به سدير عليه الرحمه ميفرمايد يا سدير کسيآنحترت روايا شد  

بخدا کاذباً کافر ميشود و کسيکه قسم بخورد بخدا صادقاً گنها  کهرد , بخورد 

صلّي اه عليهه  لداتعالي ازرسول و  اليمانکم ةًرضعُ اه تجعلوا ال ولدا ميفرمايد 

کنهد, لهدای  لدا قسم دروغ را ترککسيکه بواسطه احترام وآله روايا شد  

ز آنچه بواسطه قسم نخهوردن دروغ از عزوجل عطا لواهد فرمود به او بهتر ا

 عليه علي که در کتابدستش رفته  و از حترت باقر عليه السالم روايا شد  

سه لصلا ميباشد که صاحب آن نميميرد تا آنکه وزر و        که السالم اسا

, ظلم و قطهع رحهم و قسهم دروغ  و از حتهرت علهي بهن وبال آن را ببيند

گناهاني که عمر را کوتا  ميکنهد, م روايا شد  الحسين عليهما الصلوة والسال

روايا شهد  کسهي قطع رحم و قسم دروغ اسا الحديث  و از لداوند متعال 

لود را به او نخواهم رسانيد  و  رحما ه مرا در معرض قسم دروغ دربياوردک

که عقاب کرد  ميشود صاحب آن در دنيا قبهل روايا شد  که چهار گناهسا 

و از حترت قسم دروغ و غيبا  واذيا کردن والدين و از آلرت, ترک نماز
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لهدا ميدانهد و دروغ هرگا  بنهد  بگويهد  کهالسالم روايا شد   صادق عليه

آيا غير از من کسي را نيهافتي کهه دروغ بهر او فرمايد بباشد, لدای عزوجل 

 ببندی 
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 ل دومــفص

 در مذمت قسم دروغ در مقام خريد و فروش

 يفرمايهدمکه در حديثي ي اه عليه وآله روايا شد  از رسول لداتعالي صلّ   

ب بدرستي که بر کا در تجارتسا و فقير نميکند لدا صاحيا جماعة قريش 

و از رسهول گرامهي تجارت را مگر تاجری را که در تجارتش قسم بخهورد  

يهد پهس با ميخرد و ميفروشد کسي کهروايا شد  عليه وآله الصلوة والسالم 

, وم قسهمو نه بفروشد: اول رباء, د عات نمايد واال نه بخردپنج لصلا را مرا

نچه آسوم کتمان وپنهان نمودن عيب, چهارم مدح آنچه ميفروشد, پنجم ماما 

 که در ههر تهاجریميخرد و نيز از آنحترت روايا شد  که چهار چيز اسا 

د باشد کسبش طيب و پاکيز  اسا: اول آنکه هرگا  چيزی را ميخواههد بخهر

نهرا, بفروشد مدح نکند آلواسته باشد  ند از آن, دوم چون چيزی راماما نک

 ن نکند,يعني اگر در متاعش عيبي باشد پنها سوم آنکه در معامله تدليس نکند

يها و از حترت علي عليه السهالم رواچهارم آنکه در اين بين قسم نخورد  

ش روچه آنکه قسم دروغ اگرچه متهاع را بفهکه از قسم دروغ بپرهيزيد شد  

پهس , لکن برکا را از بين ميبرد و کسهي کهه قسهم دروغ بخهورد, ميرساند

حترت  بتحقي  که جرئا کرد  بر لداتعالي بايد که منتظر عقوبا باشد  و از

اع کسي را کهه متهلداتعالي دشمن ميدارد  کهصادق عليه السالم روايا شد  

ليهه اه ع رساند  و از رسول لهداتعالي صهلّيلود را بوسيله قسم بفروش مي

مله کسي لداتعالي آنها را دشمن ميدارد از جچهار نفرند که وآله روايا شد  

 که متاع لود را بوسيله قسم بفروش ميرساند را 



  )ادب السان( 170

 

  
 

  دانلود شده http://www.almoneer.ir پایگاه علمی المنیر این کتاب الکترونیکی از 

 د شانزدهمــمقص

 در شهادت دروغ و در آن دو فصل است

 ل اولــفص

 در مذمت آن

دهم شما را ن که آيا لبراز رسول لداتعالي صلّي اه عليه وآله روايا شد     

و عقوق چرا يارسول اه, فرمود: شرک بخدا  عرض کردند ,کبائربه بزرگترين 

آگا  پس نشستند بعد فرمودند  والدين, راوی ميگويد حترت تکيه داد  بودند

سهاکا  پيوسته فرمايش را تکرار ميکرد که منتظهر باشيد و شهادت به ناح ,

کهه ه السالم روايها شهد  و نيز از آنجناب عليه وآلشدن آن حترت شديم  

شهادت زور يعني دروغ معادلسا با شرک بخدا بعد اين آيه را تالوت فرمود 

جابربن عبهداه و از جناب  واجتنبوا الرجس من االوثان واجتنبوا قول الزور 

که نزديهک از رسول لداتعالي صلّي اه عليه وآله روايا شد  عليهماالرحمة 

نيکوترين شما اسا از حيث الالق و دشهمن  ترين شما به من در يوم قياما

و ترين شما بسوی من و دورترين شما از من و از لداتعالي شاهد زور اسا  

روايا شد  کسي که شهادت دهد شهادت زور بر احهدی  (ص)نيز از آنجناب

از مردم, او را بزبانش با منافقين آويهزان ميکننهد در درک اسهفل از آتهش و 

در مسلمانش چيزی از ح  او را, لدا او را از برکا کسي که حبس کند از برا

 کند و کسي که فاحشهه ای را بشهنود رزقش محروم ميفرمايد مگر آنکه توبه

پس آن را فاش نمايد لواهد بود مانند بجا آورند  آن فاحشه  و از حتهرت 
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تها آنکهه که شاهد زور قدم از قدم برنميدارد صادق عليه السالم روايا شد  

 رای او آتش واجب شود ب
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 ل دومــفص

 در منع شهادت دادن بدون علم

را کهه  که شخص بايد ادا کند آنچهروايا شد  از حترت باقر عليه السالم    

ت زور پس از شهاد شاهد براو بود  و بايد از لداوند عالم جل شانه بپرهيزد

ه کهکه نميداند يا انکار نمايد چيزی را بچيزی اسا که شخص شهادت بدهد 

ي بشههادتکه شهادت مد  اند و از حترت صادق عليه السالم روايا شد  ميد

 رسهول و از  کف دسا لود را ميشناسهيکه  تا آنکه بشناسي آن را آنطوری

ئوال که از آنحترت از شههادت سهلداتعالي صلّي اه عليه وآله روايا شد  

و   اراشههادت د  يها وابگه را ميبيني بر ماننهد آنکردند فرمود: آيا لورشيد 

که همسايگان که مردی بحترت صادق عليه السالم عرض نمود روايا شد  

ا و بر آنچه در يک نوشهته ای هسهکه مرا شاهد گرفته اند من گمان ميکنند 

من يادم نيسا نظر شما چيسا حترت فرمود: شهادت مد  تا آنکهه بهداني 

ون مهيعلای  لدای عزوجل ميفرمايد اال من شهد بالح  وهم  بود  شاهد قتيه

دهد بحه  و حهال آنکهه ميداننهد  و از حتهرت مگر کسي که شهادت  يعني

از  کهه که شهود زور تازيانه ميخورند بهر انهدعليه السالم روايا شد   صادق

و ند تا شهنالته شهوامام صالح بداند و در کوچه و بازار گردش داد  ميشوند 

 دوبار  شهادت دروغ ندهند  

 د هفدهمــمقص

 و شوخي کردن با نامحرم و قدح آندر مذمت مزاح 
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 نهامحرم کسي که با زنله روايا شد  از رسول لداتعالي صلّي اه عليه وآ   

کهه ود لواهد آمد در حالتيکه مغلول باشد بعد امر شروز قياما  کند مصافحه

يسا او را بسوی آتش ببرند و کسي که مزاح و شولي کند با کسي که محرم ن

عليهه  ا به هر کلمه هزارسال  و از حتهرت صهادقحبس ميفرمايد لدا او ر

ت سا  و از حتهرشيطانزنها آلا صيد که سخن گفتن با وايا شد  رالسالم 

امهل تها آنکهه کحرف زدن با زنها را کم کن علي عليه السالم روايا شد  که 

روايها  و از رسول لداتعالي صلّي اه عليهه وآلههو ثناء  برای تو حمد شود 

 عتوی از اعتای بني آدم حظ و نصيبي اسا از زنها, پهس که برای هرشد  

زنای چشم نگا  کردن اسا و زنای زبان حرف زدن و زنهای گهوش شهنيدن 

محرم و زنای پا رفهتن بسهوی آن و زنای دسا لمس کردن بدن ناصدای زن 

الم و از حترت علي عليه السهانجام داد  شود يا نشود  عمل چه آنکه  عمل

راهها ا سالم ميکرد و سالم کردن بر زنهای جهوان را ککه بر زنهروايا شد  

پس  بواسطه جواب دادن لوشم بيايدميترسم از صدای آنها داشا و ميفرمود 

زرسول و ابيشتر از آنچه توقع اجردارم بواسطه سالم نمودن دالل شود بر من 

از  رف زدن با نهامحرم زيهادترنهي فرمود از ح روايا شد  که (ص)لداتعالي

 که هنگهامآنهم در صورت ضرورت  و نيز از آنحترت روايا شد  ه پنج کلم

 بيعا با زنها با آنها شرط ميفرمود که با نامحرم حرف نزنند 
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 ل  ـميـــکـت

 در نظر بنامحــرم

کهه احهدی از حترت باقر و صادق عليهما الصلوة والسالم روايها شهد     

چشهم نگها  کهردن  ا يک بهر  ای ميبرد, پهس زنهایهنيسا مگر آنکه از زن

 و زنای دسا لمس اسها  و ازبنامحرم اسا و زنای دهان ماچ نمودن اسا 

دی که نظر کردن بنامحرم تير زهرآلهوحترت صادق عليه السالم روايا شد  

 اسا از تيرهای شيطان چه بسا که يک نگا  کردن حسرت طوالني ببهار مهي

ند  و لدا بر نظرکنکه لعنا حترت علي عليه السالم روايا شد   آورد  و از

ردن بهه از بين رفتن چشم بهتر اسا از نگها  کهو نيز ميفرمايد   نظرکرد  شد 

وايها و از رسول لداتعالي صلّي اه عليهه وآلهه رآنچه موجب فتنه ميشود  

که شد  که نظر کردن بنامحرم تيری اسا مسموم از تيرهای شيطان, پس کسي

کهه ني عطا فرمايد لدا بهه او ايمهاترک کند آنرا بواسطه لوف از لداتعالي, 

د  شحالوت آن را در قلب لود بيابد, و از حترت علي عليه السالم روايا 

پوشيدن چشم از محرمات لدا بهتر عبادت اسا  و از حتهرت داوود عليهه 

  برو شيران راو که بفرزند لود ميفرمايد که پشا سرشير السالم روايا شد  

 و پشا سرزن را  نرو 
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 د هجدهمــمقص

 در مذمت بسيار شوخي کردن

 عليه يبه حترت عل از رسول لداتعالي صلّي اه عليه وآله روايا شد  که   

روغ د وبهاء و بزرگيا بهرود  کهيا علي مزاح و شولي نکن السالم ميفرمايد 

زاح که از مو از حترت صادق عليه السالم روايا شد    نورت ميرود نگو که

ه کهه مجادلهآن حترت روايا شهد   زو نيز ا  را ميبرد یدور شويد که آبرو

ول رسه و از  مردم جری ميشوند بر تهوکن که بهائا ميرود و مزاح نکن که ن

ی را که بسيار شهولي کهردن آبهرولداتعالي صلّي اه عليه وآله روايا شد  

  يبرداء را مبسيار دروغ گفتن بهميبرد و بسيار لنديدن ايمان را نابود ميکند و 

کهنم که بمردی ميفرمايد وصيا مياز حترت باقر عليه السالم روايا شد   و

تو را به تقوی و پرهيزگاری و از شولي دوری کن چهه انکهه مهزاح هيبها 

  شخص را ميبرد

تهرت ح              الرحمة روايا شد  که بهه  و از حمران بن اعين عليهما 

ت شي بفرما مرا حتهرسفارباقر عليه الصلوة والسالم عرض ميکند وصيا و 

دور  وصيا ميکنم تو را به تقوی و پرهيزگاری و از مزاح و شوليميفرمايد 

 حترت کاظم عليهه و از  را ميبرد باش چه آنکه مزاح هيبا و آبروی شخص

ح و ميفرمايهد از مهزاالصلوة والسالم نقل شد  که ببعتهي از فرزنهدان لهود 

خص رد و سبک ميکند مروت شمزاح نور ايمان را ميبشولي بپرهيز زيرا که 

 را 
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 د نوزدهمــمقص

 در مذمت بسيار خنديدن و در اين مقصد چند فصل است

 ل اولــفص

 در مذمت آن

عليه السالم هيچ  که جناب لقمانالسالم روايا شد   از حترت صادق عليه   

نگرفا و هيچ وقها بها  بکسي عياز چيزی لند  نکرد و هيچوقا  وقا از

و از رسهول نکرد و هيچوقا از ترس گنا  غتب نکرد  کسي مزاح و شولي 

کهه لنهد  هالکها اسها  و نيهز  صلّي اه عليه وآله روايا شهد  لداتعالي

و از حتهرت چه آنکه لند  قلب را لراب ميکنهد  ميفرمايد از لند  بپرهيز 

که چون جناب موسي از جناب لتر علهي نبينها وآلهه نقل شد  ( ع) صادق

لواسا جدا شود گفا مرا وصيا و سفارشي بفرمها  الموعليهما الصلوة والس

اين بود که از لجاجا و لجبازی بپرهيز و از اينکه بدون  يشاز جمله وصيتها

حاجا جائي بروی و از اينکه بدون ديدن امر عجيبي لند  کنهي و بهه يهاد 

ی مردم  و از جناب صهفوان جمهال عليهه هالطای لود باش نه به ياد لطا

از قهول عليه السالم سئوال ميکنهد   که از حترت صادق روايا شدالرحمة 

کنهز في المدينة و کان تحته يتيمين لدای عزوجل واما الجدار فکان لغالمين 

بلکه چههار کلمهه آن گنج طال و نقر  نبود  لهما, حترت ميفرمايد آگا  باش 

انا فمن ايقن بالموت لم يتحک سنه و من ايقن بالحسهاب لهم  ال اله االّبود  
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اه و من يری النشأة االولهي فکيهف  و من ايقن بالقدر لم يخش االّيفرح قلبه 

, پس کسيکه يقين به مهر  مگر من ينکر النشأة االلری, يعني نيسا لدائي

دارد دندانش نميخندد و کسي که يقين به حساب دارد قلبش فرحناک نميشود 

ي که نشأة اولي و و کسي که بقتا و قدر يقين دارد نميترسد مگر از لدا و کس

حلبي عليه الرحمه از  و از  ميبيند, چگونه نشأة آلرت را انکار ميکندرا دنيا 

ه از شيطانسها  و از ههکه لنهد  قهقحترت صادق عليه السالم روايا شد  

چه بسا کساني که بيخود بسهيار لنهد  روايا شد  عليه السالم نيز آنحترت 

گريه د بود و چه بسا اشخاصي که ميکنند و در قياما گريه شان بسيار لواه

و از   شان برگناهشان بسيار اسا و لند  و سرورشان در بهشا بسيار باشد

را  عليه السهالم حترت رضا ابراهيم بن عباس عليهما الرحمة روايا شد  که

که نسبا به احدی بکالم لود جفا کند و نديدم او را که در لند  لود نديدم 

رسول لداتعالي صلّي اه عليه وآلهه  بسم بود و ازلند  اش ت کند بلکه هقهقه

تا آنکهه دارای صهد و سهه مؤمن ايمان لود را کامل نميکند  روايا شد  که

د  و از جناب سلمان رضهي لصلا شود از آنجمله آنکه لند  اش تبسم باش

ميخندانهد و اه عنه روايا شد  که شش چيز مرا بعجب آورد , سه چيز مهرا 

يکي فراق احبهه و دوسهتان که ميگرياند  ید, اما آن سه چيزسه چيز ميگريان

محمّد)ص( و تابعين آنحترت علهيهم السهالم و ديگهر ههول مطلهع و سهوم 

اول سه چيزی که مرا ميخنداند  و اما آنايستادن در محتر پروردگار عالميان 

طالب دنيا و حال آنکه مر  طلب ميکند او را, دوم کسي که غافهل اسها و 
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غافل نيسا, سوم کسي که دهان لهود را از لنهد  پهر ميکنهد در  لدا از او

 داند آيا مورد رضا و لوشنودی لدا اسا يا سخط و غتب او يصورتيکه نم

 ل دومــفص

 بالخصوص خنده منع شدهدر ذکر موارديکه 

يا آله رواواز رسول لدا صلّي اه عليه از آنجمله در پنج مورد کما اينکه    

ر چهارم ددر مجلس علماء, ن, دوم پشا سرجناز , سوم اول در قبرستاشد  

 لوةله الصاز آن بزرگوار عليه وآ نزد تالوت قرآن مجيد, پنجم در مسجد  و نيز

و  مکرو  دانسته که لدای عزوجل شش چيز را برای من والسالم روايا شد 

 جمله منابعد از من از آنمن و اتباع ايشان  همچنين برای اوصيای از فرزندان

بعد منا بهر  ساني که بکسي ميکنداز صدقه يعني شخص يک احگااشتن بعد 

 او بگاارد و ديگر لند  کردن در قبرستان 

 

 ل سومــفص

 در نتيجه های سوء و بد بسيار خنديدن

کسي که بسهيار لنهد  کنهد, از رسول لدا صلّي اه عليه وآله روايا شد     

ش ميميرد, دوم آنکهه آبهرويش : اول آنکه دلعقاب کرد  ميشود به د  عقوبا

دشمنانش او را بلسان قال يا بلسان حال شماتا و سرزنش ميرود, سوم آنکه 

رم آنکه شيطان او را سرزنش ميکند, پنجم آنکه لدا بر او غتب ميکنند, چها

مناقشه کرد  ميشود در قياما, هفتم آنکه مالئکهه او را ميفرمايد, ششم آنکه 



  مرتضي الخراساني( بن)محمد  179

 

  دانلود شده http://www.almoneer.ir پایگاه علمی المنیر این کتاب الکترونیکی از 

ل آسمانها و زمين او را دشمن ميدارند, نهم آنکهه لعنا ميکنند, هشتم آنکه اه

جناب  فراموشي مي آورد, دهم آنکه روز قياما مفتتح و رسوی ميشود  و از

که رسول لداتعالي صهلّي اه عليهه وآلهه ابي ذر عليهما الرحمة روايا شد  

کلمات را از من ياد بگيرد پس عمهل  اسا آن کسي که اينفرمود: چه کسي 

 ,من ياد بدهد بکس ديگر و آن کس عمل کند به آن, عرض کردم کند به آن يا

از  :تعالي پس دسا مرا گرفها و پهنج تها شهمرد پهس فرمهوديا رسول اه 

مردم باشي و راضي بهاش بهه آنچهه لهدا  محرمات بپرهيز تا آنکه عابدترين

قسما نمود  تا اينکه بي نيازترين مردم باشي و به همسايه لود احسان کهن 

مؤمن باشي و دوسا بدار برای مردم آنچه را که برای لهود دوسها تا آنکه 

داری تا آنکه مسلمان باشي و لند  بسيار مکن چه آنکه بسيار لنديهدن دل 

روايا شد  که از لند  کردن بپرهيهز  رسول لداتعالي)ص( را ميميراند  و از

م زيرا که لند  قلب را منهدم و لراب ميکند  و از حترت صادق عليه السال

آب نمهک را کهه يروايا شد  که لنهد  بسهيار ديهن را آب ميکنهد همچنان

که و از حترت باقر عليه الصلوة والسالم روايا شد    متمحل و آب ميکند

والسالم فرمهود  وآله وعليهما الصلوة جناب داوود بفرزندش سليمان علي نبينا

در قيامها يابني از بسيار لنديدن پرهيزکن زيرا که بسيار لنديدن شخص را 

و از رسول لداتعالي صلّي اه عليه وآله روايا شد  که  ميکند  چيز بيفقير و 

دل را ميميراند والسالم ميفرمايد يا علي پنج چيز اسا که  علي عليه الصلوة به

و انهدو  و  یِ غهمبسيار لوردن و بسيار لوابيدن و بسيار لنديدن و بسهيار

 د از شخص لوردن حرام, ايمان را طرد و دور ميکن
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ان عالی تل اهلل ه واسئايراده فی هذه الوجيزه من االخبار الشريفه واآلثار المنيفاردنا  هذا آخر ما

 ا اهللمدهنی تغممحمّد بن مرتضی الخراسا ذخراً ليوم حاجتی و فقری و فاقتی و انا االقلله يجع

 ثم بجوده واحسانه.  تعالی بعفوه و غفرانه
 قمریهجری  1396جمادی الثانی 


