
 

 

 

 کل نفس ذائقة الموت

 هر نفسی خواه نا خواه مرگ بسراغش خواهد آمد.
 

 ثم الی اهلل المرجع والمآب

 بعد بازگشت همه بسوی خدا است.
 

 فلينظر االنسان ماذا يقدم لغده

 برای فردای خود ميفرستد.پس انسان بايد مواظب باشد که چه 
 

 من عمل صالحاً فلنفسه و من اساء فعليها

کسيکه عمل صالح انجام دهد بر نفعش انجام داده و اگر عمل غير صالح 

  انجام دهد بر ضررش انجام داده.
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 .خدا رحمت کند کسی را که در طبع و نشر اين کتاب شريف شرکت کند

 
 کتاب دخل و خرج 

 يا
 وارد و صادر

 

 اهلل الرحمن الرحيمبسم 

ه سابخلق لعباده ما فی االرض جميعا و جعل الکت الحمدهلل الذی

لف لتخاحدوداً اليرضی بالتعدی عنها والنفاقه وظايف ال يرخص فی 

ته برکا و عنها والصلوة والسالم علی محمّد و علیِّ وآلهما ورحمةاهلل

 الحولو معلی مواليهم و محبيهم و لعنة اهلل علی اعاديهم و مبغضيه

 والقوة االّ باهلل العلی العظيم.

 اما بعد
کسب ماال و دخال آن از راه  ی بواسطهچون بيشتر مردم را ديدم که    

غير مشروع يا خرج و صرف آن در غير راه مشروع خود را بدست خود 

بهالکت انداخته مشمول وال تلقوا بايديکم الی التهلکة خواهند بود؛ لهاذا 

بخاطرم رسيد که وجيزه ای راجع به کيفيت کسب مال و طور خارج آن 

لباان ساعادت و بعناوان هدياه در دساترؤ مانمنين و طا ،تأليف نموده

نيکبختی قرار دهم و اينک تأليف نموده تقديم مينمايم. اميد آنکه خداوند 
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متعال اين خدمت ناقابل را قبول فرماوده و مانمنين را از آن بهاره مناد 

 فرمايد و اين وجيزه مشتمل است بر يک مقدمه و دو باب.

 

 اما مقدمه پس در آن چند فصل است
 فصل اول

 در حقيقت و کنه دنيا
از حضرت علی عليه الصلوة والسالم روايت شده که بارای مارد ساه    

. يک خليل ميگويد من با تاو هساتم در حاال باشد میخليل و دوست 

حيات و هم در حال ممات و آن خليال عمال او اسات و ياک خليال 

ماال و ثاروت او  ،ميگويد من با تو هستم تا وقتی که بميری و آن خليل

ود بوارث و خليل ديگر به او ميگويد من با است پس چون مُرد منتقل ش

تو هستم تا لب قبر بعد واميگذارم تو را و آن خليل فرزند شخص است. 

 ،و از رسول خدا صلّی اهلل عليه وآله روايت شده که مرا با دنيا چاه کاار

مثل سواره ايسات کاه در روز گرمای گاذارش باه  ،مثل من و مثل دنيا

پس آن  ،يه آن درخت استراحت نمايدپس ساعتی در سا ،درختی بيافتد

وعلياه  _درخت را بگذارد و برود و از حضرت عيسی علی نبيناا وآلاه

الصلوة والسالم روايت شده که باالی کوهی رفته شخصی را ديدند که در 

عبادت خداتعالی را ميکرد. پس حضرت گفتند چارا بارای  ،ميان آفتاب

- مان از انبيااء علايهم نبی اهلل خود سايه ای تهيه نميکنی عرض کرد يا
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پاس عقال بمان  ،السالم شنيده ام که از هفتصد سال بيشتر عمر نميکانم

اجازه نميدهد که خود را مشغول کنم بساختن بنائی. پس جناب عيسای 

عليه السالم فرمود: خبر بدهم تو را به آنچه تعجب کنی از آن عرض کرد 

ان از صد ساال چيست آن فرمود: در آخرالزمان مردمی باشند که عمرش

بيشتر نباشد معذلک خانه ها وقصرها بنا کنند و باغ ها و بوستانها بارای 

خود تهيه کنند و آرزوی کسی را در دل داشته باشند که هزار سال عمار 

 کند.

ناد. پس طعام برايش آورد ،حکايت شده که اعرابی وارد شد بر قومی   

 طعام خورد و در سايه خيمه شان خوابيد. پس آن قاوم خيماه شاان را

ده شااز خاواب بيادار  ،کنده و رفتند. پس چون آفتاب بر اعرابی تابياد

باش  نی آگاهميگفت اال انما الدنيا کظل تبيته والبد يوما ان ظلک زائل. يع

ياياد بکنی والبد روزی  که مثل دنيا مثل سايه ايست که در آن استراحت

 که آن سايه برطرف شود.

و نيز حکايت شده که مردی از طايفه نجران که دويست ساال عمارش  

بر معويه وارد شد. معويه از او از حال دنيا سنال نمود کاه چگوناه  ،بود

 ،يافتی آن را. گفت: بعضی از سالها ناراحتی و بعضای از ساالها راحتای

اگار  ،روند میو بعضی  آيند میضی بدنيا بع ،روزی بروزی و شبی بشبی

بچه بدنيا نيايد هرآينه خلق تمام ميشوند و اگر از دنيا نروند هرآينه دنيا 
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برايشان تنگ ميشود. معويه گفت: هرچه ميخواهی از من بخاواه. گفات: 

عمر گذشته مرا برگردان يا وقتی که اجل من رسيد آن را از من دفع کن. 

. آن مرد گفت: پس من بتو آيد نمیز دست من برمعويه گفت: اين کارها ا

حاجتی ندارم. از حضرت علی عليه الصلوة والسالم روايت شده که مان 

دنيا را رها کردم برای سه چيز؛ يکی پستی شرکاء آن يعنی اهال دنياا و 

 .ديگر برای بسياری ناراحتی های آن سوم برای کمی بقای آن

الم الصالوة والسا مااآله وعليهو از حضرت عيسی بن مريم علی نبينا و 

ا روايت شده که کيست آن کسی که بر موج دريا خاناه بساازد ايان دنيا

 است پس آن را جايگاه خود قرار ندهيد.

بعد  ،و نقل شده که پادشاهی از بنی اسرائيل شهری مافوق شهرها بنا کرد 

وليمه ای تهيه نمود برای مردم و کسی را بر در شهر گماشت که از مردم 

پس کسی عيبی نگرفت  ،بينيد میاين شهر عيب و نقصی  سنال کند آيا در

مگر سه نفر که گفتند ما دو عيب در اين شهر ميبينيم پس سنال شدند از 

پس گفتند: يکی آنکه آخرش خراب ميشود و ديگار آنکاه  ،آن دو عيب

صاحبش ميميرد. پس پادشاه گفت: خانه ای سراغ داريد کاه از ايان دو 

خانه آخرتست. پس پادشاه دست  ،گفتند: آری آن خانه ،عيب سالم باشد

بعد خواست با آنهاا  ،از سلطنت برداشته مدتی با آنها مشغول عبادت شد

ی که ميخاواهی از ماا جادا ه اوداع کند. گفتند: مگر از ما مکروهی ديد



 )محمد بن مرتضی الخراسانی(  6 

 

 

 

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

فت: نه ولکن چون شما مرا ميشناسيد و برای من احتارام قائال شوی؛ گ

 ميخواهم با کسی مصاحبت کنم که مرا نشناسد. ،ميشويد

وشاته و از بعض اکابر و بزرگان نقل شده که سنگی را ديد کاه بار آن ن 

نه هرآئي ،شده بود ای فرزند آدم اگر ببينی کمی آنچه از اجلت باقی مانده

ی زهد خواهی ورزيد از طول امل و آرزوی خود و هرآئينه رغبت خواه

کرد در زيادتی عمل خود و حرص و حيله خود را نسابت باه دنياا کام 

 خواهی کرد. 

ی از حضرت علی عليه الصلوة والسالم روايت شده از حضرت رسول صلّ

ال کسی مو دنيا خانه کسی است که خانه نداشته باشد  ،اهلل عليه وآله که

لای و برای دنيا جمع ميکناد کسای کاه عق .است که مالی برای او نباشد

 برايش نباشد و بر دنيا دشمنی ميکند کسی که يقين ندارد.

 

 فصل دوم
 در مذمت حب دنيا و انس به آن

 -بسم اهلل و له الحمد. روايت شده که مردی خدمت حضرت علی عليه   

تاو را از چهاار مسا.له. فرماود: السالم رسيده عرض نمود سنال ميکنم 

عرض کرد واجب چيست و واجبتار  سنال کن اگر از چهل مس.له باشد.

و عجيبتر  کدام استعجيب  ،نزديک چيست و نزديکترچيست ،کدام است

؛ حضرت فرمود: اماا واجاب چيستدشوار چيست و دشوارتر  ،چيست
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و اماا نزدياک پاس  .پس طاعت خدا است و واجبتر ترک گناهانسات

و اما عجيب پس دنيا اسات و  .قيامت است و نزديکتر از آن مرگ است

و اما دشوار پس قبر است و دشوارتر  .دنيا است یاز آن دوست تر عجيب

 از آن دست خالی وارد قبر شدن.

ياز چو از رسول خدا تعالی صلّی اهلل عليه وآله روايت شاده کاه هاي   

 لی از ايمان باه او و تارک آنچاه اماردوست تر نيست بسوی خدای تعا

وی يااباذر بدرستيکه خدای تعالی وحی فرماود بسا .فرموده به ترک آن

ا من دني برادرم عيسی عليه السسالم يا عيسی دنيا را دوست مدار زيرا که

 ورا دوست نميدارم و آخرت را دوست بدار چه آنکه آخارت دار معااد 

 .خانه بازگشت است

عليهما الرحمة از حضارت صاادق علياه الساالم و از حفص بن غياث  

داشته  روايت شده که واهلل دوست ندارد خدا را آنکسی که دنيا را دوست

 .باشد

و از قطب راوندی عليه الرحمة در کتاب لب اللباب از حضرت عيسای  

بن مريم علی نبينا وآله وعليهما الصلوة والسالم روايت شده که قسااوت 

خشکی چشام از بساياری گنااه اسات و  قلب از خشکی چشم است و

هر خطا و لغزش اسات. و و حب دنيا سربسياری گناه از حب دنيا است 

روايت شده که خداوند متعال وحی فرمود بسوی جناب داوود علی نبينا 
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وآله وعليه الصلوة والسالم که اگر مرا دوست داری حب دنيا را از قلاب 

دنيا در ياک قلاب جماع خود بيرون کن چه آنکه دوستی من و دوستی 

 نميشود.

روايات  از کتاب روح االحباب از رسول خدا تعالی صلّی اهلل عليه وآله 

رهم شده کسی که صبح و شام کند در حاليکه همتش زيادکردن دينار و د

 روز قيامت با يهود و نصاری محشور خواهد شد. ،باشد

 از کتاب خصال مسنداً از حرث عليه الرحمة از حضارت علای علياه   

را که  الصلوة والسالم روايت شده که دينار و درهم هالک نمودند کسانی

 .قبل از شما بودند و اين دو شما را نيز هالک خواهند کرد

 و از حضرت صادق عليه السالم روايت شده که در تفسير قاول خادای 

ايد قلب ميفرم ،ال و ال بنون االّ من اتی اهلل بقلب سليمتعالی يوم ال ينفع م

 سليم قلبی است که سالم باشد از حب دنيا.
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 فصل سوم
 در مذمت اشتغال به دنيا

ت شده له روايبسم اهلل و له الحمد. از رسول خداتعالی صلّی اهلل عليه وآ   

خواهی يکه به علی عليه السالم ميفرمايد: : يا علی ششصدهزار گوسفند م

 يا ششصدهزار دينار يا ششصدهزار کلمه يعنی در علم و دانش؛ عارض

 ميکند يا رسول اهلل ششصدهزار کلمه ميخواهم. 

حضرت ميفرمايد: ششصدهزار کلمه را جمع ميکنم در شاش کلماه؛ ياا 

تاو  ،باه مساتحبات اناد کردهعلی هرگاه مردم را ديدی خود را مشغول 

ی دن فرائض و واجبات و چون ديدمشغول باش به تمام و کامل بجاآور

رگاه تو به عمل آخرت مشغول باش و ه ،مردم مشغول بعمل دنيا ميباشند

ول تو به عيوب خود مشاغ ،مردم را ديدی که به عيوب يکديگر مشغولند

دادن  تو به زينات ،مردم به زينت دادن دنيا مشغولند هرگاه ديدیباش و 

 آخرت مشغول باش و هرگاه مردم را ديدی که مشغول به بسياری عمال

و هرگااه  .بجاآوردن عمل عيب بیتو مشغول باش به خوب و  ،ميباشند

 تو به خالق متوسل شو. ،ديدی مردم را که بخلق متوسل ميشوند

 خاراب و ايسات خاناهاز حکما و دانشمندان نقل شده که دنيا  بعض از 

و بهشات  .بتر از آن قلب کسی است که به آبادی آن مشاغول شاودخرا

 ا.قلب کسی است که طلب کند آن ر ،خانه ايست آباد و آبادتر از آن
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الساالم وو از جمله وصيتهای جناب لقمان علی نبينا وآله وعليه الصلوة  

بفرزند خود ای پسرک من بدرستيکه مردماان پايش از تاو ماال جماع 

 ه فاردایو بدانکا .نه مال باقی ماند و ناه اوالد ،خودنمودند برای اوالد 

قيامت هنگاميکه در محضر مقدؤ خادا بايساتی از چهاار چياز سانال 

 خواهی شد. از جوانيت که در چه راهی از دست دادی و از عمارت کاه

ر در چه کار فانی کردی و از مالت که از چه راهای بدسات آوردی و د

 چه راهی انفاق نمودی.

 پس خود را مهيا کن برای جواب. 

ه وآله و از حضرت صادق عليه السالم از رسول خداتعالی صلّی اهلل علي 

و در طلاب  .روايت شده که در طلب دنيا ضرر رساندن به آخرت اسات

ه آخرت ضرر رساندن به دنيا است. پس به دنيا ضرر برسانيد چاه آنکا

 دنيا احق و سزاوارتر است به آن. 

ا صادق عليه السالم روايت شده کسيکه عالقه اش باه دنياو از حضرت 

 حسرتش نزد مفارقت از آن شديدتر خواهد بود. ،زياد شود
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 فصل چهارم
 در مذمت ثروت و مال دنيا

ه حضرت ببسم اهلل و له الحمد. روايت شده که خداوند عالم جل و عال    

 يازی راه تو چموسی علی نبينا وآله وعليه السالم ميفرمايد عطا نمودم ب

دری که برای آن قدری نزد من نيست و فرستادی آنچه را که برای او قا

عرض کرد پروردگارا چگونه است آن حق تعالی فرماود  .نزد من هست

د زش ناداربه تو دادم دنيا را و حال آنکه در نزد من بقدر بال پشه ای ار

 هشاتو تو فرستادی نزد من حمد و ستايش را که معادل است نزد من ب

 را.

الم و از جناب عيسی بن مريم علی نبيناا وآلاه وعليهماا الصالوة والسا 

روايت شده که در مال دنيا يکی از سه خصلت المحاله هسات. عارض 

ا از رکردند آن خصلتها کدام است يا روح اهلل؛ فرمود: کساب ميکناد آن 

ن آفرمود: وضع ميکند  ،غير حالل. عرض کردند اگر از حالل کسب کند

فرماود: مشاغول  ،عرض کردند اگر درحقش وضع کند ،ر غير حقشرا د

 ميکند شخص را از عبادت پروردگارش. 

و از جناب سلمان رضی اهلل عنه روايت شده که شش چياز مارا بعجاب 

. اما آن سه که گرياند میو سه چيز مرا  خنداند میدرآورده؛ سه چيز مرا 
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فراق دوستان يعنی محمّد صلّی اهلل عليه وآله و پيروان آن  گرياند میمرا 

 .محضر حقتعالی جناب و ديگر هول مطلع و سيم ايستادن در

ر دآن سه که مرا می خنداند يکی طالب دنيا و حاال آنکاه مارگ  اماو 

خندد طلب او است و ديگر غافليکه از او غفلت ندارند و سوم کسيکه مي

ناک د عالم از او راضی است ياا بار او ساخطو حال آنکه نميداند خداون

 است.

( ا علی)عيو از رسول خدا صلّی اهلل عليه وآله روايت شده که ميفرمايد:  

ند خداتعالی وحی فرمود بسوی دنيا که خادم کسی باش که مرا خدمت ک

 دا بقادرخو بتعب بيانداز کسی را که خادم تو است. يا علی اگر دنيا نزد 

 يداشت هرآئينه از دنيا ياک شاربت آبای باه کاافربال پشه ای ارزش م

 .نميداد

لی و روايت شده که چهار نفر از رهبانان برای امتحان خدمت حضرت ع

بارت عبه يک  ،از يک مطلب که السالم رسيده با هم گفتندالصلوة و عليه

 .سنال ميکنيم اگر يک جور جواب داد که معلوم ميشود ناقص است

پس يکی از آنها داخل شده عرض کرد آيا جمع مال افضال اسات ياا  

به جهت آنکه مال بانفاق کام  ،جمع علم؛ پس حضرت فرمود: جمع علم

بعد ديگری وارد شده عرض نمود جماع ماال بهتار  .ميشود و علم زياد
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زيرا که علم صاحب خاود  ،حضرت فرمود: جمع علم ،است يا جمع علم

 صاحبش آن را حفظ کند. را حفظ ميکند و مال بايد

بارای  ،سومی وارد شد همين سنال را کرد. حضرت فرماود: جماع علام

 آنکه تواضع صاحبش را زياد ميکند و جمع مال تکبر صاحبش را.

چاه  ،چهارمی داخل شده همان سنال را کرد. حضرت فرمود: جمع علم 

ماع آنکه کسيکه جمع کند علم را دوستانش زياد ميشود و کسيکه مال ج

 ند دشمنانش زياد ميشود.ک

فات و از حضرت علی عليه الصلوة والسالم روايت شده که علم باه ه   

 م الصلوةبهتر است. اول آنکه علم ميراث انبياء عليه افضل وجهت از مال 

 والسالم است ومال ميراث فرعون ها.

 دوم علم بانفاق کم نميشود و مال بخرج کردن کم ميشود. 

اما علم صاحب خاود را حفاظ ميکناد.  ،است سوم مال محتاج بحافظ 

 چهارم علم داخل ميشود کفن صاحب خود را و مال داخل نميشود.

لکن علم حاصال نميشاود  ،مال حاصل ميشود برای منمن و کافر پنجم

مگر برای منمن.ششم همه مردم در امور دين خاود محتاجناد بصااحب 

را  علم و بصاحب مال احتياج ندارند. هفتم علم قوی ميکند صاحب خود

 به عبور از پل صراط و مال صاحب خود را منع ميکند از آن.
را  الصلوة والسالم _و از بعض بزرگان نقل شده که بعضی از ائمه عليهم 

: خمول يعنی گمنامی نعمت است و تمام فرمود میدر خواب ديد که 
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و رفعت و بلندی نقمت و بال است و مردم  .مردم از آن ابا و امتناع دارند
 .و غنی و دارائی فتنه است ومردم آرزوی آن را دارند .طالب آن ميباشند

ومرض موجب ريختن  .و فقر عصمت است ومردم از آن دوری ميکنند
و شخص برای خودش ميباشد  .ان است و مردم از آن پرهيز ميکنندگناه

 ماداميکه شناخته نشده و هرگاه شناخته شود برای غير خود خواهد بود.
 

 فصل پنجم
 در مدح بغض دنيا و حسن تنفر از آن

ب شابسم اهلل و له الحمد. روايت شده که خداوناد عاالم عزوجال در    

عرض  انی بنده چه وقت عابد ميشود؛معراج فرمود يا احمد)ص( آيا نميد

 .کرد نه؛ فرمود وقتيکه در او هفت خصلت جمع شود

ورعی که حاجز و ماانع شاود او را از محاارم خادا يعنای معاصای و  

 وفی کهو خ .که باز بدارد او را از سخنان بيهوده و بی فائده ای خاموشی

 .لاوتخحيا کند از من در  ،و حيائيکه .به واسطه آن گريه اش زياد شود

دشمن  و دشمن بدارد دنيا را بواسطه ی .و خوردن آنچه البد است از آن

 داشتن من آن را و دوست بدارد اخيار و خوبان را. 

و از رسول خدا صلّی اهلل عليه وآله روايت شاده کاه هاي  عملای نازد 

 افضال و بهتار از ،خداتعالی بعد از معرفت خدا و رسول و اهل بيات او

دشمنی دنيا نيست. و از آن حضرت نياز روايات شاده کاه باه آخارت 

نخواهيد رسيد مگر بترک دنيا و دوری از آن؛ وصيت ميکنم شما را اينکه 
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دوست بداريد آنچه را که خدا دوست ميدارد و دشمن بداريد آنچه را که 

 خدا دشمن ميدارد.

 

 

 

 فصل ششم
 در مدح زهد از دنيا و فضيلت کنار رفتن از آن

ه ل شاده کابسم اهلل و له الحمد. از رسول خدا صلّی اهلل عليه وآله نقا   

کنند. اطفال را دوست دارم بواسطه پنج خصلت؛ اول آنکه بسيار گريه مي

وم سادوم آنکه در ميان خاک غلط ميزنند يعنی از خاک پرهيز ندارناد. 

رف آنکه از يک طرف با يکديگر جنگ ميکنند و جدال مينمايند و از طا

رای باگر با هم آشتی ميکنند و حقد و کينه ای ندارند. چهاارم آنکاه دي

فردای خود چيزی ذخيره نميکنند. پانجم آنکاه از ياک طارف چيازی 

 ميسازند و از طرف ديگر خراب ميکنند يعنی عالقه به آن ندارند

و نيز از آن بزرگوار صلّی اهلل عليه وآله روايت شده که چهاار خصالت  

اول صمت  .فرمايد آن را مگر بکسی که دوست دارداست که خدا عطا نمي

چهاارم  ،ساوم تواضاع ،دوم توکل بر خدا ،و خاموشی که اول عبادتست

زهد در دنيا.و از بعض زهاد و عباد بنی اسرائيل نقل شده که بملکای از 
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مالئکه که به ديدنش آمده بود و درخواست موعظه از او نموده بود گفت: 

 ،بوده باش عالم جاهال ،پس بفهم آنها را ،وصيت ميکنم تو را به ده چيز

 شجاع عاجز. ملک گفت چيست ،سخی بخيل ،راغب زاهد ،محب مبغض

 .اينها؛ عابد گفت: عالم باش به خدای تعالی و جاهل باش به غيار خادا

زاهاد  .دشمن باش با دشمنان خادا ،دوست باش نسبت به دوستان خدا

 ،سخی باش باه دنياا .راغب و مايل باش نسبت به آخرت ،باش در دنيا

عاجز بااش از معصايت  ،شجاع باش در طاعت خدا .بخيل باش به دين

دا تاو را حفاظ کناد مارا از عباادت پروردگاارم . برخياز خاتعالیخدا

 بازداشتی. 

ن و از حضرت رضا عليه الصلوة والسالم روايت شده که جناب عيسی با

نای د: ای بمريم علی نبينا وآله وعليهما الصلوة والسالم به حواريين فرمو

تان اسرائيل ناراحت نشويد بر آنچه از دنياتاان فاوت ميشاود و از دسات

ز يشاوند اتان سالم بماند کما اينکه اهل دنيا ناراحات نمميرود هرگاه دين

 آنچه از دينشان فوت ميشود هرگاه دنياشان سالم بماند.

و از حضرت صادق عليه الصلوة والسالم روايت شده اسات کسای کاه  

 اندگرد میخداتعالی حکمت را در قلبش ثابت  ،نسبت به دنيا زهد بورزد

د و نمايان ند و عيوب دنيا را به او میو زبان او را به حکمت گويا ميگردا

 بيرون ميبرد او را سالماً به سوی دارالسالم يعنی بهشت.
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ردی روايت شده که ما از کتاب روضة الواعضين نقل شده که می فرمايد 

لايم به رسول خداتعالی صلّی اهلل عليه وآله عرض کرد چيزی باه مان تع

 د و مردمآسمان مرا دوست بداربفرما که هرگاه آن را بجا بياورم خدا از 

ست هاز زمين؛ حضرت فرمود: راغب و مايل باش به آنچه نزد خداتعالی 

ست تاا او زهد بورز در آنچه نزد مردم  .تا خدا تو را دوست داشته باشد

 مردم تو را دوست بدارند.

ده شاو از حضرت علی عليه الصلوة والسالم در نهج البالغاه روايات    

ه ايست به عناوان گاذرگاه و آخارت خاناه ای اسات است که دنيا خان

ارگااه قرارگاه از دنيا که گذرگاه است توشه برداريد برای آخرت کاه قر

ز ا پايش اشما است تا آنکه ميفرمايد و بيرون ببريد از دنيا دلهای خود ر

 .آنکه بدنهای شما را بيرون ببرند

خاوبی در  و و از حضرت صادق عليه السالم روايت شده که تماام خيار 

 خانه ای قرار داده شده و کليد آن خانه زهد در دنيا است.

 وو از رسول خدا صلّی اهلل عليه وآله روايت شده که شاخص حاالوت  

ی شد که کشيرينی ايمان را نمييابد تا آنکه طوری باشد که باک نداشته با

 دنيا را خورد و برد. 

ما شاست بر دلهای و از حضرت صادق عليه السالم روايت شده که حرام 

 .اينکه درک کنيد حالوت ايمان را تا زاهد شويد در دنيا



 )محمد بن مرتضی الخراسانی(  18 

 

 

 

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

نياا و از رسول خداتعالی صلّی اهلل عليه وآله روايات شاده کسای کاه د 

و کسيکه آخارت ميخواهاد باياد زاهاد  .ميخواهد پس بايد تجارت کند

 پس بايد تحصيل علم کند. ،و هرکس هر دو را ميخواهد .شود
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 فصل هفتم
 مدح فقر و قلت مالدر 

 ايات شادهبسم اهلل و له الحمد. از رسول خدا صلّی اهلل علياه وآلاه رو   

چهار چيز است که نميرسد به آن مگر منمن. اول صامت و خاموشای و 

 سوم ذکار .دوم تواضع و فروتنی برای خدای عزوجل .آن اول عبادتست

دی از يد احاو نيز ميفرما .چهارم قلت و کمی مال .و ياد خدا بر هر حال

ه داده اولين و آخرين نيست مگر اينکه در روز قيامت آرزو خواهد کرد ک

 .نميشد از دنيا مگر قوتی

و نيز از آن حضرت عليه وآله الصلوة والسالم روايت شده کسی کاه در  

در آخرت بهره اش کام خواهاد باود  ،دنيا حظ و بهره اش فراوان باشد

را عرض کردند اغنيااء بهشات را هرچند کريم يعنی آدم خوبی باشد. فق

حضرت فرماود: کسای  ،صدقه ميدهند ،بردند حج و عمره بجا می آورند

بر فقرش سه چيز برای او خواهاد  ،که از شما برای رضای خدا صبر کند

بود و اغنياء آن سه چيز را نخواهند داشت: اول آنکاه در بهشات غرفاه 

ها کما اينکه اهل هائی هست که اهل بهشت نظر ميکنند بسوی آن غرفه 

زمين نظر ميکنند بسوی ستارگان آسمان و داخل آن غرفه هاا نميشاود 

دوم آنکه فقاراء پانصاد ساال  ،مگر نبی فقير يا شهيد فقير يا منمن فقير

سوم آنکه اگر غنی بگوياد سابحان  ،پيش از اغنياء داخل بهشت ميشوند
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اهلل والحمدهلل وال اله االّ اهلل واهلل اکبر و فقير نيز همين ذکر را بگويد غنای 

به فقير نميرسد اگرچه با اين ذکر ده هزار درهم انفاق کند و باقی اعماال 

 .خير نيز چنين است

آلاه و از رسول خدا صالّی اهلل علياه و .فقراء عرض کردند راضی شديم 

م تماا ،وايت شده که فقراء ملوک و پادشاهان اهل بهشت خواهناد باودر

 .مردم مشتاق بهشتند و بهشت مشتاق فقراء

نمود و نيز از آن جناب روايت شده که از خدا س.وال ميکرد و عرض مي 

باا  خدايا مرا مسکين زنده بدار و مسکين بميران و محشاور بفرماا مارا

بار  والسالم روايت شده که فقار مساکين. و از حضرت علی عليه الصلوة

فقری است که ثواب بر آن هست و عالمات آن  ،دو قسم است؛ يک فقر

دوم آنکاه  .سه چيز است اول آنکه با وجاود فقار خلقاش را نيکوکناد

 .قرشسوم آنکه از خدا شکايت نکند بر ف .اطاعت کند پروردگار خود را

يز آن نيز سه چو فقر ديگر فقريست که عقوبت پشت سر دارد و عالمت  

ساوم بسايار شاکايت نماودن و  .دوم معصيت خدا .است اول سوء خلق

 راضی نبودن به قضا و قدر.

  



 21(  دخل وخرج)

 

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

 فصل هشتم
 در تفسير و معنای زهد

ه کايت شاده بسم اهلل وله الحمد. از رسول خدا صلّی اهلل عليه وآله روا   

زهد در دنيا پوشيدن لباؤ خشن و خوردن طعام غليظ و درشت نيسات 

 ه زهد در دنيا قصر امل و کوتاهی آرزو است.بلک

نياا دفرمود: از حارام  ،و از حضرت علی عليه السالم سنال شد از زهد 

پااک  اعراض و دوری کردن. و نيز ميفرمايد: زهد کوتاهی امل و آرزو و

ت نمودن قلب است و اينکه بثنا و مدح مردم خوشحال نشاود و از ماذم

وشد نپرد و آشاميدنی نياشامد و جامه مردم غمناک نگردد و طعامی نخو

ی باو اينکه ساخن بيهاوده و  .تا آنکه بداند اصل آن طيب و حالل است

ا را و اينکاه علام و علما .و بر دنيا با کسی حساد ناورزد .فائده نگويد

 و طالب رفعت و بلندی نباشد. .دوست بدارد

ال و روايت شده که از حضرت صادق عليه الصلوة والسالم از زهد سان 

کردند فرمود زاهد آن کسی است که حالل را ترک کند بواسطه خوف از 

و از علای علياه الصالوة  .حساب و حرام را به جهت خاوف از عقااب

والسالم روايت شده که زاهدون در دنيا جماعتی ميباشند که چون کسای 

آنها را موعظه کند متعظ ميشوند يعنی قبول ميکنند و دارای يقينند پاس 
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د و دانايند پس به علم خود عمل ميکنند. چون آسانی به آنها حذر ميکنن

 شکر ميکنند و اگر سختی به آنها برسد صبر ميکنند. ،برسد

 فصل نهم
 در اينکه زهد در دنيا از نتايج علم است 

 و رغبت به آن از نادانی 
سی که کبسم اهلل و له الحمد. از حضرت علی عليه السالم روايت شده    

ه شش خصلت آنطور که بايد و شايد در طلب بهشت برآمد جمع کند بين

 ،و راو از آتش فرار نموده: اول آنکه خدا را بشناسد پس اطاعات کناد ا

د پس سوم حق را بشناس ،دوم بشناسد شيطان را پس نافرمانی کند او را

يا نجم دنپ ،چهارم باطل را بشناسد پس از آن بپرهيزد ،متابعت نمايد آنرا

 ششم بشناسد آخرت را پاس طلاب ،آن را دور بياندازد را بشناسد پس

 کند آن را.

در  و از حضرت کاظم عليه السالم روايت شده که عقالء زهد ورزيدناد 

يا هام دنيا و راغب و مايل شدند بسوی آخرت برای اينکه دانستند که دن

 .طالب است و هم مطلوب و همچنين آخرت

کاه دنيا در طلب او خواهد بود تا آن ،پس کسيکه در طلب آخرت باشد 

ه آخارت با ،و کسيکه در طلب دنياا باشاد .روزی خود را از دنيا بگيرد

طلب او خواهد آمد پس مرگ درخواهد يافت او را پس فاساد خواهاد 

 کرد بر او دنيا و آخرتش را.
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 و از حضرت صادق عليه الصلوة والسالم روايت شده کاه در مناجاات 

د ست که يا موسی بدرستيکه بندگان صالح مان زهاموسی عليه السالم ا

ير خلق ميورزند نسبت به دنيا به قدر علم و معرفتشان نسبت به من و سا

 رغبت و ميل دارند به دنيا به قدر جهلشان.
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 باب اول
دن آن و در اين در کيفيت کسب مال و به دست آور
 باب چند مقصد است

 مقصد اول
 فصل است:در طلب حالل و در اين مقصد چند 

 فصل اول
 در مدح و فضيلت آن

 بسم اهلل وله الحمد.   

ايت السالم رو _از امدی عليه الرحمة درکتاب غرر از حضرت علی عليه 

ه شده که از توفيق مرد است کسب مال از راه حالل. و روايات شاده کا

 مردی از حضرت صادق عليه السالم درخواست کرد که از خدا بخواهاد

کن  حضرت فرمود: دعا ميکنم برای تو ولکن طلب ،اوکه روزی بدهد به 

آلاه وآن را از راهی که امر شده ای. و از رساول خادا صالّی اهلل علياه 

دا روايت شده که طلب کننده روزی حالل مانند جهااد کنناده در راه خا

 .است

 و از عمربن سيف اسدی روايت شده که حضرت صادق به من فرمود که 

ر بامرکب خود را ببند وتوکل کان  ،راه حاللترک نکن طلب رزق را از 

 خدا.
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زء عليه وآله روايت شده کاه عباادت ده جا _و از رسول خدا صلّی اهلل

 نه جزء آن در طلب حالل است. و از حضرت باقر علياه الصالوة ،است

ه مردم والسالم روايت شده کسی که طلب کند دنيا را برای آنکه محتاج ب

مساايه هنباشد و امر معاش اهل و عيال خود را روبراه کند و بتواند باه 

ر مالقات خواهد نمود خدای عزوجل را روز قيامات د ،خود احسان کند

ز تش مانند ماه شب چهارده باشد. و از آن حضرت)ص( نيحالی که صور

لاب روايت شده کسی که روز را به شب بياورد در حالتيکه به واساطه ط

 آمرزيده شده باشد. ،حالل خسته و مانده باشد

و نيز از آن حضرت)ص( روايت شده کاه بای نياازی خاوب عاون و   

ت شاده کاه ياوری است بر تقوی. و از حضرت صادق عليه السالم رواي

 دنيا نيکو عونی است بر آخرت.

و از رسول خداتعالی صلّی اهلل عليه وآله روايت شده کسيکه مسرور کند  

پس بايد کسب خود را طيب و پاکيزه  ،او را اينکه دعايش مستجاب شود

کند و نيز ميفرمايد خوشا بحال کسی از منمنين که مالی را بدون معصيت 

خدای تعالی در شب معراج فرمود يااحماد  کسب کند. و نيز ميفرمايد که

نه جزء آن طلب حالل است. و نيز از آن حضرت  ،عبادت ده جزء است

روايت شده که يا علی برای سعيد و نيکبخت ساه عالمات اسات قاوت 

حالل در بلدش و مجالست با علماء و خوانادن نمازهاای پنجگاناه باا 
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و دوری از علماء  است قوت حرام نشانهجماعت و از برای شقی نيز سه 

 .و نماز را فرادا خواندن

ست و از حضرت علی عليه الصلوة والسالم روايت شده که منمن کسی ا 

نش که آنچه کسب ميکند طيب و پاکيزه باشد و خلقش نيکو باشد و باط

يادی زصحيح و سالم باشد و زيادتی مال خود را انفاق کند و از سخنان 

 مردم نگاه دارد.خودداری نمايد و شر خود را از 

دا خاالصلوة والسالم سه س.وال از رسول  _و روايت شده که علی عليه 

: بصدق صلّی اهلل عليه وآله نمود اول آنکه چگونه دعا کنم حضرت فرمود

ياز و وفاء يعنی از روی حقيقت با وفای به عهد. دوم عرض نمود چه چ

کنم ه کار بس.وال کنم فرمود: عافيت. سوم عرض نمود برای نجاة خود چ

 فرمود: حالل بخور و راست بگو.
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 فصل دوم
 در مذمت ترک کسب با احتياج به آن

 ايت شدهبسم اهلل و له الحمد. از حضرت علی عليه الصلوة والسالم رو   

 چاه آنکاه .که مالمت نکن انسانی را که مايحتاج خود را طلاب ميکناد

 خطاهای او زياد ميشود.  ،کسی که مايحتاج خود را نداشته باشد

 و از حضرت صادق عليه السالم روايت شده که خيری نيست برای کسی

را  که دوست نداشته باشد جمع مال را از حالل برای آنکه آبروی خاود

 حفظ کند و دين خود را ادا کند و صله رحم بجا آورد. 

از آن حضرت عليه السالم نيز روايت شده اسات کاه احاوال ماردی را 

چاه  فرمود: اماروز ،س.وال نمودند عرض شد فقر و احتياج به او رسيده

فرماود: پاس  ،گفتناد در خاناه نشساته مشاغول عباادت اسات ،ميکند

از کجا تأمين ميشاود گفتناد بعضای از بارادرانش متحمال مايحتاجش 

دة ميشوند فرمود: قسم بخدا آنکسی کاه مايحتااج او را ميدهاد اشادعبا

 ميباشد از او.

ول خدا صلّی اهلل عليه وآله روايت شده که مردم نسبت به رزق و از رس 

و روزی پنج دسته ميباشند. اول کسی است که رزق را از کسب ميداند نه 

پس اين جور آدم کافر است. دوم کسی است که رزق را از خدا  ،از خدا

اين طور آدم مشرکست. سوم کسی اسات کاه رزق را از  ،و کسب ميداند
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بب ميداند لکن نميداند خدا روزی به او خواهد داد ياا خدا و کسب را س

نه پس او منافق و شاک است. چهارم کسی است کاه رزق را از خادا و 

کسب را سبب ميداند لکن حقاش را ادا نميکناد و در کسابش معصايت 

ميکند خدا را  پس چنين کسی فاسق است. پنجم کسی است که رزق را 

را ادا ميکند و برای خاطر کسب  از خدا و کسب را سبب ميداند و حقش

 اين چنين کسی منمنی است با اخالص. ،معصيت نميکند خدا را
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 فصل سوم
 در ميانه روی در کسب روزی

الم يه السعل بسم اهلل وله الحمد. از عبداهلل بن سليمان از حضرت صادق   

روايت شده که خدای عزوجل وسعت ميدهد در رزق مردمان کم عقل 

  يد.برای اينکه عقال بدانند که بعمل و حيله به دنيا نميتوان رس

ر درا  عليه السالم روايت شده چه بسيار کسانيکه خود و از حضرت علی

دکی مگر ان آيد نمیو گيرشان  اندازند میی به زحمت و تعب طلب روز

ا بدر و چه بسيار کسانيکه در طلب روزی ميانه روی ميکنند وقضا و ق

 آنها مساعدت ميکند و روزی شان زياد ميشود.

و از حضرت صادق عليه السالم روايت شاده کاه باياد در طلاب رزق  

ر و دنباال کساب و کااباالتر باشی از کسی که خود را ضايع ميگاذارد 

ه آن بنميرود و پائين تر باشی از کسی که حرص ميورزد در طلب دنيا و 

 .خوشنود و خاطرجمع است

و از ابی القاسم کوفی عليه الرحمة در کتاب اخالق از رسول خدا صلّی  

اهلل عليه وآله روايت شده که ندانستم چيازی را کاه شاما را باه بهشات 

گر آنکه شما را به آن امر کردم و ندانساتم م ،نزديک و از آتش دور کند

مگر آنکه نهی  ،چيزی را که شما را به آتش نزديک و از بهشت دور کند

کردم شما را از آن و هي  نفسی نميرد مگر آنکه برسد به او از رزق آنچه 
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را که خدا نوشته است برای او پس از خادا بپرهيزياد و در طلاب رزق 

وادار نکند شما را به دخالت  ،روزی به شمانيکوکار باشيد و دير رسيدن 

چه آنکه نميتوان رسيد به آنچه نزد خدا  ،در آنچه حالل نيست برای شما

 هست مگر به طاعت او و بازداشتن خود از محرمات و معاصی. 

و از جناب سدير عليه الرحمة روايت شده که به حضارت صاادق علياه 

فرمود: هرگااه در ،ساتالسالم عرض کرد وظيفه مرد در طلب روزی چي

ر ددکان خود را باز کنی و بساط خود را پهن کنی يعنی جنس خاود را 

اده دمنظر مردم قرار دهی پس بتحقيق که آنچه بر تو الزم اسات انجاام 

 .ای

و  و از حضرت علی عليه الصلوة والسالم روايت شده که خدای تباارک 

ود ياا والساالم فرماتعالی به جناب موسی علی نبينا وآله و عليه الصلوة 

ه اول آنکا ،پس حفظ کن آن را ،موسی وصيت ميکنم تو را به چهار چيز

 اداميکهتا ندانی گناهانت آمرزيده شده به عيوب غير خود مپرداز؛ دوم م

 نبينی گنجهای من تمام شده به سبب رزق خود غمناک مباش؛ ساوم تاا

 چهاارم نبينی ملک من زائل شده به احدی غير از مان اميادوار مبااش؛

 آنکه ماداميکه شيطان را مرده نبينی از مکر او ايمن مباش.
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 فصل چهارم
 در مذمت حرص

وايات بسم اهلل و له الحمد. از حضرت صادق عليه الصالوة والساالم ر   

کشاتی  شده که چون جناب نوح علی نبينا وآله وعليه الصلوة والسالم از

تش زمين کسی که من بيرون آمد شيطان نزد ان جناب آمده گفت در روی

اق و از تو بر من بزرگتر باشد نيست چه آنکه تو دعا کردی بر ايان فسا

آگااه بااش مان باه تاو دو  ،هالک شدند پس مرا راحت کردی از آنهاا

ن خصلت ياد ميدهم اول آنکه از حسد بپرهيز زيرا که حسد کارد باه ما

ود آنچه کرد يعنی مانع شد مرا از سجده حضرت آدم و بار اثار آن مطار

 درگاه خدا و ملعون شدم.

 آدم آنچه نسبت بهدوم آنکه از حرص برحذر باش چه آنکه حرص کرد  

بهشت  ن ازکرد يعنی حرص وادار نمود بخوردن از شجره منهيه و بر اثر آ

انيد عليه السالم روايت شده که بطور يقين بدخارج شد. از حضرت علی 

و  باشاد حيله اش عظايمکه خدای تعالی قرار نميدهد برای بنده هرچند 

ی او طلبش شديد و کيدش قوی زيادتر از آنچه درذکرحکيم نام برده برا

سد به و حايل نميشود بين بنده با ضعف و قلت حيله اش و بين اينکه بر

 او آنچه نام برده شده برای او در ذکر حکيم. 
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ر و از حضرت باقر عليه الصلوة والسالم روايت شده که مثل حاريص با

دنش از بيرون آم ،است که هرچه بيشتر دور خود بتند پيله مثل کرم ،دنيا

 آن دشوارتر ميشود تا آنکه از غم و اندوه بميرد.

ا و از حضرت صادق عليه السالم روايت شده که بهتارين بای نياازی ر 

ده شکسی دارد که اسير حرص نباشد. و از بعض حکما و دانشمندان نقل 

نياا که اگر باه او بگويناد هميشاه در دکه از عجيب امر انسان آن است 

رد با هرآينه بيشتر از اين در طلب دنيا سعی و کوشش نميک ،خواهی بود

 اين کوتاهی مدت و توقع زوال.

لت الصلوة والسالم روايت شده که اگرپنج خص _و از حضرت علی عليه 

ه جهل بهرآينه همه شان صالح و نيک بودند. اول قناعت  ،درمردم نميبود

م چهاار ،سوم بخل نسبت به زياادتی ماال ،دوم حرص بر دنيا ،و نادانی

 ريای در عمل و پنجم عجب به رأی.
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 فصل پنجم
 در مدح قناعت و فضيلت اکتفای به قدر کفايت

کاه  بسم اهلل و له الحمد. از مجموعه شاهيد علياه الرحماة نقال شاده   

ال شخصی ازحضرت علی بن الحسين عليهماالصلوة والسالم از افضل اعم

س.وال نمود. حضرت چهاار چياز گفتناد. اول قناعات باه قاوت يعنای 

ر سوم صبر بر اذيت يعنی اگ ،دوم طول سکوت يعنی خاموشی ،مايحتاج

 چهاارم نادامت و پشايمانی بار خطاا و ،صبر کند کسی او را اذيت کرد

ه کاه لغزش. و از حضرت اميرالمنمنين  عليه الصلوة والسالم روايت شاد

بی هر کتا قرائت نمودم تورية و انجيل و زبور و فرقان يعنی قرآن را و از

از  ويک کلمه اختيار نمودم. از تورية کسی که خاموش بود نجات يافت 

ناد هميشه سير است و از زبور کسی که تارک ک انجيل کسی که قانع بود

 کند بار شهوات نفسانی را از آفتها سالم ميماند و از قرآن کسی که توکل

 خدا پس خدا کفايت ميکند امور او را. 

و از بعض فرمايشات حضرت علی عليه السالم بدست می آيد کاه هاي  

 ورع از حفظ زبان نيست و هي  لباسی افضل از و افضلخليل و دوستی 

 تقوی نيست و هي  مالی بهتر از قناعت نيسات و هاي  بار و خاوبی از

 شفقت و رحمت افضل نيست و هي  طعامی لذيذتر از صبر نيست.
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آله روايت شده که خدای تعالی وحی فرمود بسوی موسی علی نبينا و   

وعليه الصلوة والسالم يا موسی من شش چيز را در شاش موضاع قارار 

ود شش جای ديگر طلب ميکنند و هرگز به مطلوب خداده ام و مردم در 

 نميرسند. 

. ينمايندماول راحت را در بهشت قرار داده ام و مردم آن را در دنيا طلب 

. بنادطل میدوم علم را در گرسنگی قرار داده ام و مردم آن را در سيری 

نناد سوم عزت را در قيام شب به عبادت قرار داده ام و مردم طلاب ميک

م داده ا ابواب سالطين. چهارم رفعت و بلندی را در تواضع قرار آن را در

الل حاو مردم آن را طلب ميکنند در تکبر.پنجم اجابت دعا را در لقماه 

و بای  قرار داده ام و مردم طلب ميکنند آن را در قيل و قال. ششم غنای

ساياری بنيازی را در قناعت قرار داده ام و مردم آن را طلب ميکنند در 

 هرگز نخواهند يافت آن را. مال و

اعت و از حضرت صادق عليه السالم روايت شده که بمردی ميفرمايد قن 

ان کن به آنچه خدا برای تو قسمت نموده و نظر نکن به آنچاه نازد کسا

چه آنکه کسای  ،ديگر هست و چيزی که به آن نميرسی آرزوی آن مکن

شود و که قناعت نمود سير ميشود و کسی که قناعت نداشته باشد سير نمي

 بگير بهره خود را از آخرتت.
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 است که و از رسول خدا صلّی اهلل عليه وآله روايت شده که قناعت مالی 

و از  تمام نميشود. و نيز ميفرمايد قناعت گنجی است که فاانی نميشاود.

 ،روايت شده کاه هنگاام غاروب خورشايدحضرت صادق عليه السالم 

 يد بسویملکی که موکل برآنست ميگويد يا ندا ميکند ايهاالناؤ رو بياور

 ار باشدپروردگار خود آنچه کم باشد و کفايت کند بهتر است از آنچه بسي

و شخص را غافل کند و هنگام طلوع خورشيد ملکی که موکل برآنسات 

جمع  و بناکن برای خراب شدن و ميگويد ای فرزند آدم بزای برای مردن

گار کن برای فانی شدن. و از حضرت علی عليه السالم روايت شده که ا

 بی نيازی ميخواهی آن را طلب کن در قناعت.
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 فصل ششم
 در مذمت بی کاری

 بسم اهلل و له الحمد.   

 الصالوة والساالم _از ابی بصير عليه الرحمة از حضارت صاادق علياه 

عزوجل دشمن ميدارد بسايار خوابيادن و بسايار روايت شده که خدای 

ا رو ديان  بيکار بودن را. و به روايت ديگر ميفرمايد بسيار خوابيدن دنيا

روايت  از بين ميبرد. و از حضرت موسی بن جعغر عليهما الصلوة والسالم

ی بنده ا شده که خدای تعالی دشمن ميدارد بنده ای را که بسيار بخوابد و

شاده  و از زرارة از حضرت صادق عليه السالم روايت را که بيکار باشد

 پس خيری در او بارای ،کسی که کسالت بورزد در طهارت و نماز خود

 امر آخرتش نيست و کسيکه کسالت بورزد از آنچه امرمعيشاتش باه آن

 پس در او برای امر دنيايش خيری نيست. ،روبراه ميشود

 منجر باه چهاار چياز از بعض حکما نقل شده که چهار چيز است که   

لج  وندامت و پشيمانی است. دوم عاقبت لجاج  ،ميشود. اول عاقبت غيظ

عاداوت و  ،افتضاح و رسوائی است. سوم عاقبات ساخن زشات ،بازی

 دشمنی است. چهارم عاقبت کسل بودن ذلت و خواری است.

  



 37(  دخل وخرج)

 

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

 مقصد دوم
 در کسب حرام وخوردن آن

 و در اين مقصد چند فصل است
 فصل اول

 مذمت تحصيل مال حرام و خوردن آندر 
علياه  بسم اهلل و له الحمد. از حضرت صادق از رسول خادا صالّی اهلل   

نيا ديکی گرسنه  ،وآله روايت شده که دو گرسنه هستند که سير نميشوند

خدا  و ديگری گرسنه علم و دانش. پس هرکس اکتفا کند از دنيا برآنچه

از  کسی که بدسات بيااورد آن را و ماند میحالل فرموده برای او سالم 

خاذ هالک ميشود مگر آنکه توبه کند و برگردد و کسی کاه ا ،غير حالل

خاذ انجات می يابد و کسی کاه  ،کند علم را از اهلش و عمل کند به آن

  پس همان دنيا حظ و بهره او خواهد بود. ،کند علم را برای دنيا

 ه در روز قياماتواز رسول خدا صلّی اهلل علياه وآلاه روايات شاده کا

اوناد جماعتی بيايند که برای آنها باشد از حسنات مانند کوهها پاس خد

نااب جعالم آن حسنات را هباء منثورا بگرداند يعنی باطال و پراکناده؛ 

سلمان رضی اهلل عنه عرض کرد وصف کن آنها را بارای ماا ياا رساول 

ک روزه ميگرفتناد و يا ،فرمود: اين جماعات نمااز ميخواندناد،اهلل)ص(

چون  لکن طوری بودند که ،مقداری از شب را هم به عبادت بسر ميبردند

 .آن را قاپيدند میحرامی پيش آمد ميکرد جستن ميکردند بر آن يعنی 
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ا و و از آن حضرت نيز روايت شده که کسی که عارض شود برای او دني 

خادا را مالقاات کناد در  ،پس دنيا را بر آخارت اختياار کناد ،آخرت

ود و حالتيکه نباشد برای او حسنه ای که آتش را به آن دفع کناد از خا

القات روز قيامت خدا را م ،کسی که آخرت را بگيرد و دنيا را ترک کند

 در حالتيکه خدا از او راضی باشد. کند 

ا آباد و از جناب ابی ذر عليهماالرحمة روايت شده کسی که دنيای خود ر

مار خاسر و زيانکار خواهد بود و کسيکه ا ،ه خراب کردن آخرتشکند ب

از  به فاسد کردن دينش خاسر خواهد باود. و ،معاش خود را اصالح کند

ت کاه رسول خدا صلّی اهلل عليه وآله روايت شده که شرار مردم کسی اس

د را آخرت خود را به دنيا بفروشد و بدتر از او کسی است که آخرت خو

 يای کس ديگر. از خداوند عالم جال و عاال روايات شادهبفروشد به دن

 ،ياوردکسيکه باک نداشته باشد که درهم و دينار را از چه راهی بدست ب

خال من نيز باک نخواهم داشت که از چه دری از درهای جهانم او را دا

 آتش کنم.

و از عبيد بن زرارة عليهماالرحمة از حضرت صادق عليه السالم روايت  

ام در ذرية و اوالد شخص اثر می گذارد. و از رسول خدا شده کسب حر

صلّی اهلل عليه وآله روايت شده که شقی و بدبخت سه عالمات دارد اول 

ساوم رحام  ،دوم ترک صاحبت و مجالسات علمااء ،خوردن لقمه حرام
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نکردن بر ضعفاء. و از آن حضرت صلّی اهلل عليه وآله نيز روايت شده که 

 ،دوم بسيار خوابيدن ،يميراند اول بسيار خوردنپنج چيز است که دل را م

پنجم خوردن حارام  ،چهارم بسيار غصه خوردن ،سوم بسيار خنده کردن

 که ايمان را طرد می کند يعنی از بين ميبرد.

 فصل دوم
 در مدح اجتناب از حرام

 ايت شدهبسم اهلل و له الحمد. از حضرت علی عليه الصلوة والسالم رو   

هاار چکه س.وال نمودند از آن جناب از عالمت و نشانه ايماان؛ فرماود: 

وت خاود را از کبار و عاداقلب چيز است اول اينکه پاک و پاکيزه کند 

 ،يباتدوم پاکيزه کند زباان خاود را از دروغ و غ ،نسبت به بندگان خدا

کم خود شچهارم پاکيزه کند  ،پاکيزه کند دل خود را از رياء و سمعه سوم

 را از حرام و شبهه.

ه رای بندسزاوار است از ب که السالم روايت شده _و نيز از آنجناب عليه 

سد بگيرد؛ اول وضوی قلب از مکر و خدعه و کبر و ح ءاينکه پنج وضو

 ،هتاان و زوردوم وضوی زبان از کاذب و غيبات و ب ،و بغض و عداوت

چهاارم وضاوی پشات از پوشايدن  ،سوم وضوی شکم از شبهه و حرام

ا قمتم پنجم وضوی ظاهر کما اينکه خدای تعالی ميفرمايد اذ ،لباؤ حرام

 الی الصلوة فاغسلوا وجوهکم و ايديکم الی المرافق. 
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 ازحرام و از رسول خدا صلّی اهلل عليه وآله روايت شده که ترک کلمه ای

 ز و نيزاز حرام بهتر است برای شخص از هزار هزار رکعت نما يا لقمه ای

ز ميفرمايد يا علی برای عالم سه عالمت است صادق کاالم و اجتنااب ا

 حرام و تواضع نسبت به تمام مردم. 

ر هکه از  و از علی عليه السالم روايت شده نگاه دار دين خود را به دنيا

 ي  کادامت نگاه ندار که از هدو بهره خواهی برد و دنيای خود را به دين

 بهره نخواهی برد.

اقر بو از جناب ابی بصير عليه الرحمة روايت شده که مردی به حضرت  

وة والسالم عرض نمود که عمل مان ضاعيف اسات و روزه ام لعليه الص

دام ارم که غير از مال حالل نخورم. حضرت فرماود: کادقليل ولکن اميد

 کم و فرج يعنی نگااه داری شاکم وجهاد بهتر و افضل است از عفت ش

 فرج از حرام. 

و از رسول خدا صلّی اهلل عليه وآله روايت شده که عابدترين مردم کسی 

دارد فرائض و واجباات را و در نساخه ديگار قارآن را و باست که بپا 

زاهدترين مردم کسی است که از حرام بگذرد و باتقوی ترين مردم کسی 

است که حق بگويد چه بر نفعش تمام شود چاه بار ضاررش و باا ورع 

ترين مردم کسی ميباشد که ترک کند مجادله را اگرچه حق با او باشد و 

د کسی است که تارک کناد گناهاان را و شديدترين مردم از حيث اجتها
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ايشانست و بزرگترين مردم از حيث قدر  ترين تقویگرامی ترين مردم با 

را و نيکبخت تارين  فائده بیو مقام کسی است که ترک کند کار و گفتار 

 مردم کسی است که خلطه و آميزشش با مردمان کريم باشد.
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 فصل سوم
 ح آندر قبح ظلم و مذمت آن و حسن ترک و مد

ة والسالم ه الصلوبسم اهلل و له الحمد. از نهج البالغه از اميرالمنمنين علي   

ر عادوان و ظلام با ،روايت شده که بد زاد و توشه ای است برای معااد

 ايت شادهبندگان. و از کتاب عوالی از رسول خدا صلّی اهلل عليه وآله رو

 ظلمات و تاريکيها است در روز قيامت. ،که ظلم

بن عباؤ عليهما الرحمة روايت شده کاه خادای عزوجال وحای و از ا 

گاو باه بوالسالم که  _فرمود بسوی داوود علی نبينا وآله و عليه الصلوة

 کسی را ظالمين که مرا ياد نکنند چه آنکه حق است بر من اينکه ياد کنم

 ا. رم آنها که مرا ياد کند و اينکه ياد من آنها را به اين است که لعن کن

م درر از حضرت علی عليه الساال و غرر کتابامدی عليه الرحمة دراز  و

ز اروايت شده که ظلم جرمی است که فراموش نميشود و نياز ميفرماياد 

 اعظام جرمهاا و اکبار گناهاان ،چه آنکاه ظلام ،ظلم و ستم دور باشيد

 م کند وميباشد. و نيز ميفرمايد بدترين مردمان کسی است که بر مردم ظل

ياد چاه صلّی اهلل عليه وآله نقل شده که از ظلم دوری کن _از رسول خدا

ايات آنکه ظلم دلها را خراب ميکند. و از حضرت صادق عليه السالم رو

 .شده که از شيعه ما نيست آن کسی که بر مردم ظلم کند

 ،و از حضرت علی عليه السالم روايت شده کسی که از قصاص بترساد 

رسول خدا صالّی اهلل علياه وآلاه ز م بر مردم خودداری ميکند. و ااز ظل
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روايت شده که بهترين جهاد آن است که شخص صبح کناد در حالتيکاه 

قصد ظلم بر کسی نداشته باشد. و از کتاب  تحف العقول نقل شده کاه از 

فرمود: هرگااه  ،حضرت صادق عليه السالم سنال کردند از صفت عدالت

ا از ساخنان ناپساند چشم خود را از آنچه حرام است بپوشد و زبانش ر

 ودستش را از ظلم و ستم نگاه دارد. 

دروغ  وو از رسول خدا صلّی اهلل عليه وآله روايت شده کسی که از ظلم 

 وخلف وعده نکند مروتش کامل  ،و چون وعده ای بدهد ،خودداری کند

ت عدالتش ظاهر و غيبتش حرام و برادری با او واجب است. و از حضر

که  سیکظلم  برتو سالم روايت شده که ناگوار نباشدعلی عليه الصلوة وال

 تو ظلم ميکند چه آنکه او سعی ميکند بر ضرر خود و نفع تو. بر

ايات و از جناب ابن بصير عليه الرحمة از حضرت صادق عليه السالم رو

تيکه شده که ظفر نمييابد به خير آن کسی که ظفر بيابد بار ظلام؛ بدرسا

م اخاذ مظلوم اخذ ميکند از دين ظالم بيشتر از آنچه ظالم از ماال مظلاو

 .نموده
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 فصل چهارم
 در وجوب رد مظالم

 بسم اهلل و له الحمد.

 باقرعلياه الصالوة _از وهب بن عبدربه نقل شده که مردی به حضارت 

ی از والسالم عرض نمود که من از زمان حجاج تاکنون والی بودم و ماال

آن دستگاه بدست آورده ام آيا توبه ام قباول ميشاود حضارت ساکوت 

که حاق کردند. آن مرد کالم خود را اعاده نمود حضرت فرمود نه تا وقتي

    و رد کنی. هرکسی را به ا

الساالم  _و از جناب ابی بصير عليه الرحمة از حضارت صاادق علياه 

 ،حبشروايت شده کسی که مالی را بخورد ظلماً و رد نکند آن را به صاا

 در قيامت پاره ای از آتش را خواهد خورد.

وآله روايت شده که چهار نفر ميباشاند  _و از رسول خدا صلّی اهلل عليه 

که عذابشان از عذاب باقی اهل جهنم زيادتر است. اول مرديکه بميارد و 

در گردن او مال مردم باشد. دوم کسايکه از باول اجتنااب نکناد. ساوم 

کسيکه از زنا لذت ببرد. چهارم کسايکه از غيبات و خبرکشای اجتنااب 

نيز از آن جناب )ص( روايت شده کسای کاه حاق ديگاری باه  نکند. و

پس بر او باشد در هار  ،ادا نکند ،گردنش باشد و با اينکه ميتواند ادا کند

روز گناه گمرک چی و نيز ميفرمايد کسيکه راضی کند صاحبان حاق را 
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واجب ميشاود بارای او بهشات و خواهاد باود رفياق جنااب  ،از خود

 اسماعيل عليه السالم.

فضل از حضرت علی عليه الصلوة والسالم روايت شده که هي  عملی او  

روايات  و بهتر از رد مظالم نيست. و از رسول خدا صلّی اهلل علياه وآلاه

ا قرار ميدهد خاد ،شده کسيکه رد کند کمتر حقی را بسوی صاحبان حق

 يفرمايدمبين او و بين آتش مانعی را و خواهد بود در عداد شهداء و نيز 

ای بهتر است بر ،رستيکه درهمی را که بنده رد کند بسوی خصماءپس بد

ملکی  ،او از روزه روز و قيام در شب به عبادت و کسی که رد کند آن را

يار کاه از زير عرش ندا کند او را که يا عبداهلل عمل خاود را از سار بگ

 گناهان گذشته ات آمرزيده شد. 

ه لم بر ساظالم روايت شده که و از نهج البالغه از اميرالمنمنين عليه الس

ه ظلمی است که آمرزيده نميشود و آن ظلم شرک ب ،قسم است؛ يک ظلم

. دوم خود خدای تعالی ميفرمايد ان اهلل ال يغفران يشارک باه ،خدا است

ض ظلمی است که واگذاشته نميشود و آن ظلم بندگان است بعضی بر بعا

بر نفس خاودش ديگر قصاص در آنجا شديد است. سوم ظلم بنده است 

 در نزد بعضی از خطاها و لغزشها که آمرزيده ميشود.
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 فصل پنجم
به  ،الت کندخدر اينکه کسی که در مال حرام د

همان اندازه از روزی حاللش کاسته ميشود و حساب 
 کرده خواهد شد نسبت به مال حرامی که

 در آن دخالت نموده 
ه کايت شاده بسم اهلل وله الحمد. از رسول خدا صلّی اهلل عليه وآله روا   

از  خدای تعالی رزقها را از حالل بين خلقش تقسايم فرماوده و رزق را

ا از  رخدا رزق او  ،پس کسيکه بپرهيزد و صبر کند ،حرام قسمت نفرموده

ن ماابه ه ،حالل ميرساند و کسی که تعجيل کند و از حرام بدست بياورد

رده کاندازه از روزی حاللش کسر ميشود و بعالوه در يوم قيامت حساب 

ی خواهد شد بر آن و از حضرت صادق عليه السالم روايت شده که خدا

 ،اللحعزوجل خلق فرمود خلق را و خلق فرمود با آنها ارزاقشان را از 

از روزی حاللاش باه  ،پس کسيکه بدست بياورد از روزی بوجه حارام

 ه کاسته خواهد شد.همان انداز

و از حضرت صادق عليه السالم روايت شده که رزق دو قسم است؛ يک  

قسم رزقی است که به صاحبش ميرسد ولاو طلاب نکناد آن را و قسام 

ديگر رزقی است که موقوف به طلب او است پاس آنچاه قسامت شاده 

برای بنده بر هر حال به او ميرسد اگرچه سعی نکند در طلب آن و آنچه 

شده به سعی پس سزاوار است اينکه طلب کناد آنارا از راهاش  قسمت
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پاس عاوض رزق  ،يعنی از راه حالل پس اگر طلب کند آنارا از حارام

 حالل بر او حساب ميشود و بعالوه مس.وليت نيز دارد. 

نکه آو از حضرت باقر عليه السالم روايت شده که هي  نفسی نيست مگر 

يت و ه خواهد رسيد به او در عاففرض فرموده خدا برای او رزق حالل ک

 از روزی حاللای ،حرام اگر پيش آمد کرد و شخص دخالت در آن نمود

لياه او تقاص خواهد شد و از رسول خدا صلّی اهلل ع ایکه فرض شده بر

سات وآله روايت شده که فرمود: آيا ميدانيد مفلس يعنی دست خاالی کي

و ناه  عرض کردند در ميان ما آن کسی است که نه درهم دارد و نه دينار

آيد  میروز قيامت  امت من کسی است کهمتاعی؛ حضرت فرمودمفلس از 

ناروا  کن به بعضی فحش داده و به بعضی نسبتبا نماز و زکوة و روزه ول

زده  داده و مال بعضی را خورده و خون بعضی را ريخته و بعضی را کتک

 و صاحبان حق می آيند و از حسنات او ميگيرند و اگر حسناتش پايش

ر او بااز گناهان صاحبان حاق  ،تمام بشود ،از آنکه حقوق مردم ادا شود

 تش و از آن حضرت نيز روايت شادهطرح ميشود و افکنده ميشود در آ

ز اکسی که از برای برادرش نزد او حقی هست از او حليت بطلبد پايش 

ا ادا آنکه بيايد روزی که در آن روز درهم و ديناری نيست که حاق او ر

بلکه از حسناتش به صاحب حق ميدهند و اگار حساناتی نداشاته  ،کند

 يشود.ماهان او افزوده از گناهان صاحب حق گرفته ميشود و بر گن ،باشد
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 فصل ششم
 در عدم جواز انفاق مال حرام ولو در راه خير

زحضارت بسم اهلل وله الحمد. از سماعه عليه الرحمة روايت شده کاه ا   

لايهم صادق عليه السالم س.وال کرد از مردی که از دستگاه بنای امياه ع

ا مای اللعنة مالی بدست آورده و از آن مال صدقه ميدهد و صله رحم بج

 حج ميکند بخيال اينکه آمرزيده شود نسابت باه ماليکاه بدسات ،آورد

 ميگويد حسنات سي.ات را از بين ميبرد. آورده و

ن ا از بايبلکه حسنه گنااه ر ،گناه را از بين نميبرد ،حضرت فرمود: گناه 

حضرت  يعنی خود انفاق مال حرام ولو در راه خير گناهست. و از ،ميبرد

ب صادق عليه السالم روايت شده که هرگاه شخص مالی را از حرام کسا

رده کانادا  ،چون تلبيه بگويد يعنی لبياک ،بعد به آن مال حج برود ،کند

 چاون ،شود اللبيک يعنی نه لبيک والسعدبک و اگر از حالل کسب کند

ندا کرده شود لبياک وساعديک و از حضارت بااقر علياه  ،بگويد لبيک

ول قب ،الصلوة والسالم نقل شده که شخص اگر مال حرامی بدست بياورد

 می. نخواهد شد از او حجی و نه عمره و نه صله رح

و از رسول خدا صلّی اهلل عليه وآله روايت شده که خادا لعنات فرماوده 

خمر و شارب و درسات کنناده آن را و کسای را کاه سااقی آنسات و 

فروشنده و کسی را که بهای آن را ميخورد پاس اعرابای ای برخواساته 

عرض نمود يا رسول اهلل من مردی هستم که شغل من همين بوده و مالی 
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دست آورده ام آيا اگر اين مال را در راه خير خرج کنم نفعی از اين راه ب

حضرت فرمود اگر انفاق کنی چنين ماالی را در حاج ياا  ،برای من دارد

جهادی در نزد خدا بقدر بال پشه ای ارزش نخواهاد داشات چاه آنکاه 

قبول نميفرمايد مگر طيب و پاکيزه را و از حضرت صادق علياه الساالم 

دم اخذ کنند آنچه را که خدا امر به آن فرموده پس روايت شده که اگر مر

انفاق کنند آنرا در آنچه خدا نهی فرموده از آن قبول نخواهاد فرماود از 

ايشان و اگر اخذ کنند آنچه را که خدا نهی از آن فرموده پس انفاق کنند 

آنرا در آنچه خدا امر به آن فرموده قبول نخواهد فرمود آنرا از ايشان تاا 

 .د از حق و انفاق کنند آنرا در حقاخذ کنن

ا از و از رسول خدا صلّی اهلل عليه وآله روايت شاده کسای کاه ماالی ر 

ق و ناه حرام بدست بياورد خدا قبول نفرمايد از او نه صدقه ای و نه عت

وزر و  حج و نه عمره ای را و مينويسد خدا برای او بعدد اجزاء آن ماال

د خواها وبال و آنچه از آن مال بعد از موتش باقی بماند زاد و توشاه او

 بود بسوی آتش.
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 مقصد سوم
 ر اقسام کسب و در آن چند فصل استد

 فصل اول
 در مدح کسب و تجارت و فضيلت آن

 بسم اهلل وله الحمد.   

برکات  از حضرت باقر از رسول خدا صلّی اهلل عليه وآله روايت شده که 

 .نه جزء آن در تجارت است و جزء ديگرش در جلود ،ده جزء است

سات. از جناب صدوق عليه الرحمة نقل شده که مراد از جلود گوسفند ا 

ت و از حضرت علی عليه السالم روايت شده که خود را در معرض تجار

از  و خريد و فروش قرار دهيد چه آنکه تجارت شما را بی نيااز ميکناد

 مردم است.دست آنچه در 

 ضارت صاادق و از فضيل بن يسار عليهما الرحمة روايت شده که به ح 

 حضارت فرماود: ،عليه السالم عرض ميکند من تجارت را ترک کرده ام

از  واين کار را نکن در دکان خود را باز کن و بساط خود را پهان کان 

 .پروردگارت روزی بخواه

 و از حضرت صادق عليه السالم روايت شده که تجارت عقال را زيااد 

 . ميکند و نيز ميفرمايد ترک تجارت عقل را ميبرد

و از محمد زعفرانی از حضرت صادق عليه السالم روايت شده کسی کاه 

عرض کرد اگرچاه عيالمناد  ،از مردم بی نياز ميشود ،دنبال تجارت برود
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فرمود: اگرچه عياال وار باشاد زيارا ناه جازء رزق و روزی در  ،باشد

تجارت است و از حضرت علی عليه السالم از رسول خدا صلّی اهلل عليه 

نه جزء آن در تجارت اسات و  ،يت شده که روزی ده جزء استوآله روا

 يک جزء آن در غير تجارت.

 فصل دوم
 در مذمت ترک تجارت

قل شاده نبسم اهلل وله الحمد. از جناب فضيل بن يسار عليهما الرحمة    

که حضرت صادق عليه السالم از من س.وال فرمود کاه چاه شاغل داری 

ين عرض کردم نقداً هي  شغلی ندارم فرمود اين جاور اماوال شاما از با

ل ميرود و سخن من دشوار آمد بر آن حضرت. و از اسباط بن ساالم نقا

شدم بر حضرت صادق عليه السالم پس از حال عمر بان  شده که داخل

 سالم از ما س.وال فرمود که چه ميکند گفتم ماردی اسات صاالح ولکان

 .تجارت را ترک کرده پس حضرت سه مرتبه فرمود اين کار شيطان است

 و از فضل بن ابی قرة روايت شده که حضرت صاادق علياه الساالم از 

ه ت را ترک کرده حضرت تکيه کردحال مردی س.وال فرمود گفتند تجار

ار بودند پس نشستند بعد گفتند بحاضرين تجارت را ترک نکنيد که خاو

 .ميشويد تجارت کنيد تا خدا به شما برکت دهد
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د و از حضرت باقر عليه السالم روايت شده کسی کاه ملکای را بفروشا 

ضارت پولش از بين ميرود و کسيکه بخرد استفاده ميکناد. و نياز از آنح

 آبی را يه السالم روايت شده که در تورية نوشته شده کسی که زمين باعل

 آن پول از بين ميرود. ،بفروشد و پول آن را زمين با آب نخرد

 فصل سوم
 در مدح کار کردن

ر شديم ب بسم اهلل وله الحمد. از فضل بن ابی قره روايت شده که داخل   

م که حضرت بود ديدي حضرت ابی عبداهلل عليه السالم در حايطی که مال

ر مشغول کار است عرض کرديم فدايت شوم بگذار تا ما ياا غالماان کاا

د را ببيناممرا بحال خود وابگذاريد من ميل دارم که خدا  ،کنيم فرمود: نه

 که بدست خود کار ميکنم و خود را اذيت ميکنم در طلب حالل.

حاواريين باا از کتاب مجمع البيان نقل شده که ميفرمايد روايت شده که  

حضرت عيسی علی نبينا وآلاه وعلياه الساالم بودناد هروقات گرسانه 

ميگفتند ياروح اهلل گرسنه ايم پس عيسی عليه السالم دست بار  ،ميشدند

ميخوردند و هرگاه  ،زمين ميزد برای هرکدام دو قرص نان بيرون می آمد

 تشنه ميشدند ميگفتند ياروح اهلل تشنه ايم پس دست خاود را بار زماين

عرض کردندياروح اهلل کيست کاه  آشاميدند می ،آمد میميزد آب بيرون 

از ما بهتر باشد هر وقت بخواهيم به ما طعام ميدهی و هروقت بخاواهيم 

به ما آب ميدهی و ايمان آورده ايم به تو و با تو ميباشيم. فرمود: بهتر از 
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شما کسی است که بدست خود کار ميکند و از کسب خود نان ميخاورد 

پس حواريون رفتند دنبال کار و لباؤ شوئی ميکردند و از اجرت آن امر 

 خود را ميگذرانيدند.

ده کسای و از جامع االخبار از رسول خدا صلّی اهلل عليه وآله روايت ش 

از صاراط مانناد بارق خااطف  ،که از کديمين و عرق جبين نان بخورد

 ميگذرد.

ه باه و نيز از آنجناب صلّی اهلل عليه وآله روايت شده اسات کاه کسايک 

ری ددرهای بهشت بروی او باز شود که از هار  ،کديمين از حالل بخورد

 .که بخواهد داخل شود

ا خاد ،و نيز از آن حضرت روايت شده کسی که از کد يمين نان بخاورد 

رگوار آن بز و نيز از نظر رحمت به او بفرمايد و ابداً او را عذاب نفرمايد.

يااء روايت شده کسی که نان بخورد از کديمين روز قيامات در عاداد انب

واهاد خعليهم السالم خواهد بود و ثواب انبياء عليهم الصالوة والساالم 

 گرفت.
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 مقصد چهارم
در کسبهای حرام و ما در اين وجيزه اکتفا ميکنيم به 

ن مقصد است و در اي ذکر آنچه نوعا محل ابتالی مردم
 چند مطلب است

 
 مطلب اول

 ن است و در اين مطلبدر خمر و آنچه در حکم آ
 چند فصل است 

 
 فصل اول

 در حرمت تکسب به خمر و باقی مسکرات و حرمت آنچه به ازای
 آن گرفته شود 

 بسم اهلل وله الحمد.   

از جامع االخبار از رسول خدا صلّی اهلل عليه وآله روايت شده راجع به  

آگاه باشيد که شارب خمر و ساقی آن و درست کننده آن و بايع و  ،خمر

مشتری آن و حمل کننده آن و کسی که حمل ميشود بسوی او وکسی که 

درعاروگنااه آن مسااويند وخادای تعاالی از  ،ثمن و بهای آنرا ميخورد

هيچکدام قبول نميفرمايد نمازی را و نه روزه و حاج و عماره ای را تاا 

و نيز از آنجناب روايت شده که خدا لعنت فرماود خمار  آنکه توبه کند.

وشارب آن و ساقی و بايع و مشتری و حمل کننده آن را و کسی را کاه 
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حمل ميشود بسوی او و کسی که ثمن و بهای آن را ميخورد. و نيز از آن 

بزرگوار عليه وآله الصلوة والسالم روايت شده که خمر حرام است و خدا 

ا بعينه وکسيکه ثمن وبهای آن را ميخورد و ساازنده لعنت فرموده خمر ر

آن و بايع و مشتری و شارب و ساقی و حمل کننده آن را و کسی را کاه 

 بسوی او حمل ميشود.

 فصل دوم
 در حرمت شراب و مذمت آن

رت بسم اهلل وله الحمد. از جناب يونس بن ظبيان نقل شاده کاه حضا   

ان س از جانب مان بعطباه برسايا يون ،صادق عليه السالم به من فرمود

ن او خدا و مالئکه و پيامبران و منمنو ،کسی که يک جرعه شراب بنوشد

وح ر ،کسيکه شراب بنوشد به اندازه ای که مست شاود ،را لعنت ميکنند

ايمان از جسدش گرفته ميشود و روح سخيف و خبيث و ملعونی جاای 

 آنرا ميگيرد. 

 ز حضارت صاادق علياه الساالمو از سليمان بن خالد عليهما الرحماة ا

بول تا چهل روز نمازش ق ،روايت شده کسی که شربتی از شراب بياشامد

 نخواهد شد.

و از رسول خدا   صلّی اهلل عليه وآله روايت شاده کسای کاه بياشاامد  

اول قسااوت  .شربتی از خمر را مبتال ميفرمايد خدا او را باه پانج چياز



 )محمد بن مرتضی الخراسانی(  56 

 

 

 

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

يل و ميکائيل و اسارافيل و جمياع دوم بيزاری ميجويند از او جبرئ .قلب

 .سوم بيزار ميشوند از او جميع انبياء و ائمه عليهم الصلوة والسالم .مالئکه

پنجم داخل ميشود در  .چهارم بيزار ميشود از او خداوند جبار جل جالله

قول خادای تعاالی و اماا الاذين فساقوا فمااويهم الناار کلماا ارادوا ان 

ل لهم ذوقوا عاذاب الناار الاذی کناتم بهاا يخرجوامنها اعيدوا فيها و قي

پس جايگااه ايشاان آتاش  ،يعنی و اما کسانی که فاسق شدند .تکذبون

خواهد باود هار زماانی کاه بخواهناد از آتاش خاارج شاوند آنهاا را 

برميگردانند در آتش و به آنها گفته ميشود بچشيد عاذاب آتشای را کاه 

 تکذيب ميکرديد آنرا. 

ده حمة از حضرت صادق عليه السالم روايت شاو از زيد شحام عليه الر

که شراب کليد هر شری است و مدمن خمر يعنای کسای کاه هار وقات 

. مانند بت پرست اسات ،شراب گيرش بيايد از خوردنش مضايقه نميکند

تکاذيب کنناده  ،بدرستيکه شراب سر هر گناهی است و شاارب الخمار

هرآئيناه  ،کتاب خدا است؛ اگر کتاب خدا را  صدق و راسات ميدانسات

 .حرام آنرا حرام ميدانست

و از حضرت صادق عليه الصلوة والسالم روايت شده که خدا برای شار  

قفل هائی قرار داده و کليد آن قفلها را شراب قرار داده واز رسول خادا 

به آن کسی که مرا به نبوت مبعاوث  صلّی اهلل عليه وآله روايت شده قسم
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گردانيده شراب نمی آشامد مگر آن کسی که ملعونست هام در تورياة و 

هم در انجيل و قرآن و نيز ميفرمايد از من نيسات آنکسای کاه نمااز را 

 ت از من کسی که بياشامد مسکری رانيس ،سبک بشمارد

 

 فصل سوم
 خمرالدر مذمت شارب 

ساه  بسم اهلل وله الحمد. از حضرت صادق عليه السالم نقل شاده کاه   

 ،خماردوم شارب ال ،طايفه اند که داخل بهشت نميشوند. اول آدم خونريز

کاه  سوم خبرکش. و از رسول خدا صلّی اهلل عليه وآله روايت شده است

از شراب دوری کنيد چه آنکه شراب کليد هر شری است. و از حضارت 

 ،رنادالسالم روايت شده کسانيکه در دنيا از شراب سير بخوصادق عليه 

تشنه خواهند مرد و تشنه محشور خواهناد شاد و تشانه داخال آتاش 

 خواهند شد. 

ده شروايت  و از ابی امامه عليه الرحمة از رسول خدا صلّی اهلل عليه وآله

ن نظار که خداوند عالم جل و عال روز قيامت به ايشا اند طايفهکه چهار 

 دوم کسيکه چون بار ديگاری احساانی ،نخواهد فرمود اول عاق والدين

 ،دانادبسوم کسی که قضا و قدر را دروغ  ،بسيار بر او منت بگذارد ،کند

 .چهارم کسيکه هروقت شراب گيرش بيايد بخورد
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ت لياه الساالم رواياو از سعدبن زياد عليه الرحمة از حضرت صادق ع 

دوم  ،شده که سه طايفه اند که داخل بهشت نخواهند شد اول عاق والدين

سوم کسی  ،مدمن خمر يعنی کسی که هروقت شراب گيرش بيايد ميخورد

 بسيار منت بگذارد. ،که چون عمل خيری را انجام دهد

السالم وو از فضيل بن يسار عليهما الرحمة از حضرت باقر عليه الصلوة  

تا چهال روز نماازش  ،ايت شده کسی که شراب بخورد و مست شودرو

 ،ک نمازبواسطه تر عذابش در آن ايام ،قبول نشود و اگر نماز را ترک کند

و از حضرت صادق عليه السالم روايت شاده کاه مادمن  .مضاعف شود

 بلکه آن کسی است که چون بياباد ،خمر کسی نيست که هر روز بخورد

 آن را بخورد.

 چهارمفصل 
 در مدح و فضيلت ترک شرب خمر

 بسم اهلل وله الحمد.   

لساالم ااز رسول خدا صلّی اهلل عليه وآله روايت شده که به علی علياه  

از شاراب  ،ميفرمايد ياعلی کسيکه شراب را ترک کند بارای غيار خادا

های آن نهاده شده باشد عوض کل باه خالص که مهری از مشک بر ظرف

ک کناد رض کرد برای غير خدا؛ فرمود: بلی واهلل تراو خواهد چشانيد. ع

 .آنرا برای حفظ نفس خود پس خدا شکر کند او را بواسطه آن ترک
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و از حضرت صادق عليه السالم روايت شده کسی که ترک کناد شارب  

ن بياشاماند به او از شاراب خاالص کاه ظارف آ ،خمر را برای غير خدا

لای رای غير خدا؛ ميفرمايد بمختوم باشد به مشک. راوی عرض ميکند ب

برای حفظ نفس خود و نيز ميفرمايد کسيکه تارک کناد شارب خمار را 

 خدا از رحيق مختوم به او خواهد چشانيد. ،برای حفظ جان خود

 فصل پنجم
 ستدر اقسام خمر و اينکه هر مسکری خمر و حرام ا

ه يات شادبسم اهلل وله الحمد. از رسول خدا صلّی اهلل علياه وآلاه روا   

 عاقبت خمر باشد حرام است. ،نوشيدنی که عاقب آن

  علياهوالسالم از رسول خدا صلّی اهلل _و از جناب فاطمه عليها الصلوة 

وآله روايت شده که هر مسکری خمر و حرام است. از جناب علای بان 

ايات الصالوة والساالم روالرحمة از جناب ابی الحسن عليه  يقطين عليه

ه بلکه بواسط ،ا برای اسمش حرام نفرمودهشده که خدای عزوجل خمر ر

عاقبات  ،يعنی ضررش حرام فرموده؛ پس هرچه عاقبات آن ،عاقبت آن

 .پس او خمر است ،خمر باشد

ه و از حضرت علی بن الحسين عليهما الصلوة والسالم روايات شاده کا 

از خرما و کشامش و گنادم و جاو و  ؛خمر از شش چيز درست ميشود

 عسل و ذرت.
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ياز چو از رسول خدا صلّی اهلل عليه وآله روايت شده که خمر از شاش  

م و از از خرما و از انگور و از کشمش و از عسل و از گناد ؛تهيه ميشود

 .جو

يکانم و از آن جناب نيز روايت شده که آگاه باشيد ای مردم من نهای م 

 شما را از هر مسکری.

 

 فصل ششم
باشد کم آن  کرـدر اينکه هرچيزی که بسيار آن مس

 کر نباشدـهم حرام است اگرچه مس
 بسم اهلل وله الحمد.   

  علياهاز کتاب فقه الرضا عليه الصلوة والسالم از رسول خادا صالّی اهلل 

اد آن زيا ،وآله روايت شده که هرآشاميدنی که عقل بواسطه آن تغيير کند

 و کم آن حرام است.

            کااه  شااده روايااتصااادق عليااه السااالم  حضاارت دعااائم از از کتاااب 

 يدنی کهرسول خدا صلّی اهلل عليه وآله حرام فرموده مسکر را از هر نوش

هار  باشد و آنچه را که رسول خدا حرام کرده خدا نيز حارام فرماوده و

 پس کم آن نيز حرام ،مسکری حرام است و آنچه زيادش سکرآور باشد

 است.
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مسکر  ت شده آنچه که زيادشو از رسول خدا صلّی اهلل عليه وآله رواي 

 .پس يک جرعه آن هم حرام است ،باشد

انماا  الصلوة والسالم راجع به قول خدای تعالی _و از حضرت باقرعليه 

ی کاه پس هر مساکری از نوشايدن ،الخمر و الميسر... ميفرمايد: اما خمر

پس او خمر است آنچه زيادش مسکر باشاد پاس  ،شخص را خمار کند

 ت الی غير ذلک من االخبار.کم آن هم حرام اس

 

 فصل هفتم
 در ذکر بعضی از نتايج و مفاسد شرب خمر

ی از بسم اهلل وله الحمد. از اسماعيل بن يسار روايات شاده کاه مارد   

حضرت صادق عليه الصلوة والسالم س.وال کرد که آياا خاوردن شاراب 

دانی بدتر است يا ترک نماز؛ فرمود: خوردن شراب؛ بعد فرماود: آياا ميا

ی برای اينکه شارب خمر حاالت ،چرا شرب خمر بدتر است از ترک نماز

 ه در آن حال پروردگار خود را نميشناسد.پيدا ميکند ک

و از جناب مفضل بن عمر عليه الرحماة روايات شاده کاه از حضارت  

صادق عليه الصلوة والسالم س.وال کرد کاه چارا خادا شاراب را حارام 

رعشاه بار  ،چه انکه مدمن خمار ،فرموده؛ فرمود: برای فعل و فساد آن

تش خراب ميشود و اين اندام او عارض ميشود و نورانيتش ميرود و مرو
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شراب او را وادار ميکند بر ارتکاب محارم و ريخاتن خونهاا و مرتکاب 

 شدن زنا الحديث.

م و از کتاب احتجاج نقل شده که زنديقی از حضرت صادق عليه الساال 

 ر از آنس.وال کرد که چرا خدا شراب را حرام کرده و حال آنکه لذتی بهت

 ،الخبائاث و رأؤ هار شاری اساتنيست؛ فرمود: برای اينکه شراب ام 

بطوريکاه  ،ساعتی بر شارب خمار ميگاذرد کاه عقلاش سالب ميشاود

سات پروردگار خود را نميشناسد و از هي  معصيتی باک نادارد و آدم م

 ،اافسارش بدست شيطان است؛ اگر شيطان امر کند او را باه ساجده بتها

 سجده ميکند و ميرود به هر راهی که شيطان او را ببرد.

 

 هشتمفصل 
 در عدم جواز خورانيدن شراب بکس ديگر

 

دق صا .از عجالن بن صالح روايت شده که از حضرتبسم اهلل وله الحمد

ی که کس عليه السالم س.وال ميکند از دادن به بچه حضرت ميفرمايد نه؛

چه ز حميم جهنم باوخواهد چشانيد اگرمسکری به بچه بدهد خدا ا

 بيامرزد او را.

به  نکهالسالم روايت شده که کراهت داشتند از اي واز حضرت علی عليه

 حيوان شراب داده شود.
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  ايدفرم واز حضرت صادق عليه السالم روايت شده که خداوند عالم می

 هنيامد عقلکسيکه بياشامد مسکری را، يا بياشاماند به بچه ای که هنوز ب

. دخواهم چشانيد باو از آب حميم، چه آمرزيده باشد يا معذب باش

 کسيکه ترک کند شراب را برای رضای من داخل خواهم کرد او راو

ااو م بدربهشت و خواهم چشانيد باو از رحيق مختوم. ورفتار خواهم کن

 مانند رفتار خود نسبت باولياء خود.

ده که شيت واز کتاب جامع االخبار از رسول خدا صلی اهلل عليه وآله روا

ر، ديگ کسيکه بچشاند شراب رابکسراجع به خمر ميفرمايد، آگاه باشيد 

وست ا ها پس بر يهودی باشد آنکس يا نصرانی يا زن يا بچه يا غير اين

 از وزر و وبال مانند وزر و وبال کسی که بياشامد آن را.

ه ايت شدرو واز ابی امامه عليه الرحمة از رسول خدا صلی اهلل عليه وآله

د شانحدی نيست که بچکه خدای تعالی ميفرمايد، قسم بعزت خودم که ا

ز ا اازخمر به بچه يا ضعيفی شربتی مگر آنکه بچشانم باو مثل آن ر

ت صديد که چرک و خون يا چرکی رنگ خون داشته باشد در روز قيام

 معذب باشد يا آمرزيده. 
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 نهمفصل 
 در کيفيت رفتار مردم با شارب الخمر

عليه  ی اهللبسم اهلل وله الحمد. از کتاب جامع االخبار از رسول خدا صلّ   

ا را وآله روايت شده که با شارب الخمر مجالست نکنيد و مريضهای آنها

مااز نعيادت نکنيد و به تشييع جنازه شان حاضر نشويد و بر امواتشاان 

باا  تنخوانيد چه آنکه ايشان سگهای اهل آتشند و نيز ميفرمايد مجااور

 يهود و نصاری بهتر است از مجاورت با شارب الخمر. 

خمر را و از رسول خدا صلّی اهلل عليه وآله روايت شده که سخن شارب ال

ه باور نکنيد و با شارب الخمر ازدواج نکنياد و هرگااه ماريض شاود با

ي  هاتشييع جنازه اش نکنياد و او را بار  ،عيادتش نرويد و چون بميرد

 ندهيد. امانتی امين قرار 

 بار ،رودپس کسيکه او را بر امانتی امين قرار دهد و آن امانت از باين با

دهد بخدا نيست که عوض آنرا به شما بدهد يا اجری بواسطه آن به شما 

 ب الخمارچه خدا فرموده وال تنتوا السفهاء اموالکم و کدام سفيه از شار

 سفيه تر است.

ت شده که پيوساته بناده در و از حضرت باقر عليه الصلوة والسالم رواي 

 ،سعه است از طرف خدا تا اينکه شراب بخورد. پس چون شراب خاورد

خدا او را رسوا کند و شيطان صاحب اختيار و برادر و گوش و چشام و 
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دست و پای او شود و او را براند بساوی هار شاری و باازدارد از هار 

 خيری.
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 مطلب دوم
 ار است و در اين مطلب دو فصل استدر قم

 
 فصل اول

 در حرمت بيع آالت آن و حرمت آنچه به ازای آن
 گرفته ميشود 

 بسم اهلل وله الحمد.  

ت السالم روايا _از جناب ابی بصيرعليه الرحمة ازحضرت صادق عليه 

 ،شده که بيع شطرنج حرام است و خوردن ثمن و بهای آن ساحت اسات

 ،کنندبازی مييعنی اکل آن حرام است و کسيکه بنشيند در جائيکه با آن 

پس به تحقيق که مهيا نموده برای خود جايگااهی در آتاش و عايش و 

ن قوم کيف او حسرت خواهد بود بر او در روز قيامت و از مجالست با اي

چه آنکه اين مجلس از مجالسی اسات کاه اهال آن در معارض  ،بپرهيز

م سخط و غضب ميباشند و در هر ساعت متوقع آن ميباشند پس تو را ه

 نها فرا ميگيرد. با آ

 و از ابی الجارود عليه الرحمة از حضرت باقر عليه السالم روايت شده که

پس هر مسکری از آشاميدنی واما ميسار  ،در حديثی ميفرمايد: اما خمر

پس نرد و شطرنج و هر اسباب قماری ميسر است تا آنکه ميفرمايد تمام 

آنها خريد و فروش و بهره بردن از آنها از طرف خدا حرام و محرم است 
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و رجسی است از عمل شيطان و خدا خمر و ميسر را قرين با بتها قارار 

 داده.
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 فصل دوم
 و حرمت آنچه برده ميشود در حرمت قمار بازی

ه ت شده کابسم اهلل وله الحمد. از اسحاق بن عمار عليهما الرحمة رواي   

ازی از حضرت صادق عليه السالم از جوز و تخم مرغ که بچه ها قمار ب

 ميکنند پرسيد؛ حضرت فرمود: از آن نخور چه آنکه آن حرام است. 

 م نهای فرماود ازو از سکونی روايت شده که حضرت صادق عليه السال

ه و ميفرماود کا .خوردن جوزيکه بچه ها از قمار بازی بدست می آورند

 آن سحت است يعنی حالل نيست.

از کتاب عوالی از حضرت صادق عليه السالم روايات شاده کاه باازی  

 کننده به شطرنج مشرک است و سالم بر او معصيت است.

 ی وارد شاد بارالرحمة روايت شده که مارد مااز حماد بن عيسی عليه 

ا بعليه السالم و عرض کرد فدايت شوم من مينشينم  حضرت ابی الحسن

م لکن قوميکه شطرنج بازی ميکنند و من با آنها در آن کار شرکت نميکن

لاس نظر ميکنم. فرمود تو را چه کار به مجلسی که خدا باه اهال آن مج

 .نظر نميفرمايد

ساير ليه السالم از تفو از زيد شحام روايت شده که از حضرت صادق ع 

ر قول خدای تعالی فاجتنبوا الارجس مان االوثاان واجتنباوا قاول الازو

غناا و  ،حضرت فرماود: رجاس از اوثاان شاطرنج اسات و قاول زور

 خوانندگی. 
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 و از حضرت صادق عليه السالم روايت شده که رساول خادا صالّی اهلل

 عليه وآله نهی فرموده از بازی با نرد و شطرنج. 

ز بازی عبداهلل بن مختار روايت شده از حضرت صادق عليه السالم او از 

ت حضرت فرمود: منمن هرآئينه مشغول اسا ،کردن با شطرنج س.وال کرد

 از لعب و بازی يعنی کارهای ديگر دارد که به بازی نميرسد.
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 مطلب سوم
 ت لهو و در اين مطلب چند فصل استدر آال

 
 فصل اول

حرمت آنچه به ازای آن گرفته  در حرمت خريد و فروش آن و
 شود

ه کايت شاده بسم اهلل وله الحمد. از رسول خدا صلّی اهلل عليه وآله روا   

رای خدای تعالی مرا مبعوث فرموده برای اينکه هدايت و رحمت باشم با

ماار ی جهانيان تا آنکه ميفرمايد: بدرستيکه خريد و فاروش آالت ق همه

 گرفته ميشود نيز حرام است.حرام است و آنچه به ازای آن 

 فصل دوم
 در حرمت استفاده از آالت لهو

بط از حضرت صادق عليه السالم روايت شده کسی که در خانه اش بر   

چهل روز مسلط فرمايد خادا شايطانی را بار تماام اعضاا و  ،زده شود

حيا و شرم از او گرفتاه شاود پاس بااک  ،جوارحش. چون چنين شود

 بگويد و از آنچه بشنود. نخواهد داشت از آنچه 

نقل شده حضرت علی عليه السالم مردی را شنيدند که طنبور ميزناد. او 

را منع کردند و طنبورش را شکستند و او را وادار نمودند به توباه. پاس 

توبه کرد. بعد فرمودند آيا ميدانی کاه طنباور وقتيکاه زده ميشاود چاه 
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د: ميگويد ستندم ستندم ميگويد؛ گفت وصی رسول خدا بهتر ميداند. فرمو

يعنی زود است که پشايمان شاوی  ،ايا صاحبی ستدخل جهنم ايا ضاربی

زود است که پشيمان شوی ای صاحب من زود است کاه داخال جهانم 

 شوی ای زننده من.

ه وايت شادالل.الی از رسول خدا صلّی اهلل عليه وآله ر یو از کتاب عوال 

ياا  که مالئکه داخل نمييشوند در خانه ای که در آن خانه خمار ياا دف

ز طنبور يا نردی باشد و دعای اهل آن خانه مستجاب نشاود و برکات ا

 آنها برطرف شود.

 فصل سوم
 در حرمت گوش دادن به صدای آالت لهو

يت شاده بسم اهلل وله الحمد. از حضرت رضا عليه الصلوة والسالم روا   

از  ،که گوش دادن به صدای اوتار که يکای از آالت لهاو و لعاب اسات

 .گناهان کبيره است

السالم سا.وال نماود از  و روايت شده که مردی از حضرت صادق عليه 

وت نمودند خوانندگی. حضرت نهی کردند و اين آيه را تال و ءشنيدن غنا

ان السمع والبصر والفواد کل اول.ک کان عنه مس.وال يعنی گوش و چشام 

و قلب مورد بازخواست واقع ميشود؛ بعد فرماود: گاوش سا.وال کارده 
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ميشود از آنچه شنيده و قلب از آنچه عقيده به آن پيدا کارده و چشام از 

 .آنچه ديده

لاه علياه وآ اهلل ش از رسول خدا صلّیو از حضرت صادق از آباء گرام 

سه چيز است که قلب را قسی ميکناد گاوش  يا علی)ع( روايت شده که

 دادن به آواز لهو و دنبال صيد رفتن و در خانه سالطين رفتن.

و و و از عتبه از حضرت صادق عليه السالم روايت شده که اساتماع لها 

 جب نفاقغنا ميروياند نفاق را کمااينکه آب ميروياند زراعت را يعنی مو

ة و از ياسر عليه الرحمة از حضرت ابای الحسان علياه الصالو ميشود. 

والسالم روايت شده که در بهشت درختی هست که خدای عزوجال امار 

رخات د را که آن درخت را به حرکت در بياورد پس از آن دميفرمايد با

ر د. هرکس کاه دصدای خوشی شنيده شود که مانند آن شنيده نشده باش

رکس آن صدا را ميشانود و ها ،خودداری کرده باشد ءدنيا از شنيدن غنا

 نميشنود. ،خودداری نکرده باشد

 تخويف
نی کاه نقل شده کسابسم اهلل وله الحمد. از حضرت صادق عليه السالم    

 ويميرناد مبيشتر از کسانی ميباشند که به اجلها  ،بواسطه گناهان ميميرند

ز بيشاتر ا ،خاوب زنادگانی ميکنناد کسانيکه بواسطه کارها و گفتارهای

 کسانی هستند که به عمرهايشان زندگی ميکنند. 
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و از حفص منذن از حضرت صادق علياه الساالم روايات شاده کاه از 

پاس باه  ،کنيد چه آنکه کسی که مرتکاب معاصای شاودمعاصی دوری 

ی و تحقيق که مبالغه نموده در اسائه و بدی نسبت به خاود و باين خاوب

ت بدی فاصله ای نيست پس برای اهل احسان در نزد پروردگارشان بهش

 است و برای اهل اسائه نزد پروردگارشان آتش است. 

ه م روايات شاده کاو از نوف بکالی از حضرت علی عليه الصلوة والسال

ب شدروغ ميگويد کسی که گمان ميکند خدا را شناخته و حال آنکه هر 

 و روز بر معاصی خدا جريست. 

که و از حضرت باقر عليه الصلوة والسالم روايت شده که عجب از کساي

اری از طعام خودداری ميکند از ترؤ درد و الم چگونه از معاصی خودد

 نميکند از ترؤ آتش.

 م روايتابر عليه الرحمة از حضرت باقر  عليه الصلوة والسالاز جناب ج 

يال خاگر سواره باشاد از  ،شده که هرگاه بنده صبح کند در معصيت خدا

 .پس از رجاله او است ،ابليس است و اگر پياده باشد

والسالم روايت شاده کاه  _و از حضرت موسی بن جعفرعليهما الصلوة 

لسالم کاه بترساان و برحاذر بادار خدا وحی فرمود بسوی داوود عليه ا

اصحاب خود را از حب شهوات چه آنکه کسانيکه قلوبشان عالقمند باه 



 )محمد بن مرتضی الخراسانی(  74 

 

 

 

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

دلهای آنها از مان در حجااب  ،يعنی شهوت پرست باشند ،شهوات باشد

 باشد. 

لی و از حضرت صادق عليه السالم روايت شده در تفسير قول خدای تعا

بر بار شده ايشان را بر ص که فما اصبرهم علی النار يعنی چه چيز باعث

ا ره آنهاا ميفرمايد يعنی چه چيز وادار کرده بر فعل آنچه ميدانند ک ،آتش

 ميکشاند بسوی آتش.

يات از جناب ابی بصير عليه الرحمة از حضرت صادق عليه الساالم روا 

 ،نکته سياهی در قلبش پيادا شاود ،شده که مرد چون مرتکب گناه شود

نکته  رطرف بشود و اگر بر گناهش افزود آنپس اگر توبه کرد آن نکته ب

چون چنين شاد صااحب چناين  ،سياه زياد شود تا غالب شود بر قلبش

 قلبی هرگز رستگار نخواهد شد.

ناهی گو از رسول خدا صلّی اهلل عليه وآله روايت شده کسی که مرتکب  

 داخل آتش شود در حالتيکه گريان باشد. ،شود و خندان باشد

حمّد مالصلوة والسالم روايت شده که به جناب  _ر عليهو از حضرت باق 

اينکه  بن مسلم عليهما الرحمة ميفرمايد کوچک مشمار البته حسنه ای را

را و  بجا آوری آن را چه آنکه آن را خواهی ديد وقتيکه مسرور کند تاو

 کوچک نشمار گناهی را که مرتکب شوی آن را زيرا کاه آن را خاواهی

 بدحال ميکند. ديد هنگاميکه تو را
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 از کتاب تحف العقول از حضرت صادق عليه السالم روايت شده کسای 

که اطاعت کند هوی و هوؤ خود را پس باه تحقيقکاه اطاعات نماوده 

اد دشمن خود را. و از حضرت علی عليه السالم روايت شده که سبب فس

 همانا هوی و هوؤ است.  ،و تباه شدن دين

ا ره خدای تبارک و تعالی چهار چياز و نيز از آن حضرت روايت شده ک

 در چهار چيز مخفی و پنهان قارار داده رضاا و خوشانودی خاود را در

شمار چيزی از طاعتش را بسا باشد که رضای او نطاعتش پس کوچک 

ش در آن باشد و تو ندانی و مخفی قرار داده ساخط خاود را در معصايت

در آن پس کوچک مشمار چيزی از معصيتش را چه بساا کاه ساخطش 

 باشد و تو ندانی و اجابت خود را در دعايش پس کوچک مشمار چيزی

ياان مشد و ولی خود را در از دعايش را چه بسا آنکه اجابتش در آن با

ماان پس هي   بنده ای از بندگانش را حقير مشمار چه بسا ه ،بندگانش

 بنده ولی خدا باشد و تو ندانی.

 ويقـتش
 بسم اهلل وله الحمد.   

والساالم روايات  _از کتاب فقه الرضا عليه و علی آبائه وابنائه الصالوة 

شده که رسول خدا صلّی اهلل عليه وآله يکی از اصحاب خود را ديد کاه 

از جهاد برگشته درحالتيکه غبارآلود و رنگش تغييار نماوده باه طارف 
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برگشته ای بسوی  ترمنزلش ميرود. حضرت به او فرمود: از جهاد کوچک

عرض کرد آيا جهادی باالتر از رفتن دم شمشيرها هست؛  ،زرگترجهاد ب

 فرمود: بلی جهاد شخص با نفس خود.

 منلف گويد جهاد در راه خدا يکی از مصاديق جهاد با نفس است.  

های و از حضرت علی عليه السالم روايت شده که جهاد با نفس ثمن و ب

شاود و هرکس با نفس خود جهااد کارد مالاک بهشات مي ،بهشت است

 بهشت باارزش ترين ثواب خدا است برای کسيکه بشناسد آن را.

رت و از جناب ابی القاسم کوفی در کتاب اخالق روايت شده که حضا   

ريين عيسی بن مريم علی نبينا وآله و عليهما الصالوة والساالم باه حاوا

را که  فرمود: يا معشر الحواريين بدرستيکه شما درک نخواهيد کرد آنچه

سيد باه آرزو داريد مگر به صبر کردن برآنچه کراهت داريد از آن و نمير

 .چه ميخواهيد مگر به ترک آنچه ميخواهيدآن

الم و از ديلمی عليه الرحمة در کتاب ارشاد از حضرت علی علياه السا 

ر عذاب روايت شده که ما يافتيم صبر بر طاعت خدا را آسان تر از صبر ب

 يساتند واو و نيز ميفرمايد صبر کنيد بر عملی که از ثواب آن بای نيااز ن

 .يدد از عملی که طاقت بر عقاب آن ندارصبر کنيد يعنی خودداری کني
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م و از شيخ مفيد عليه الرحمة در امالی از حضرت صاادق علياه الساال 

خوشنودی طوالنی پشت سر  که روايت شده که چه بسا صبر يک ساعت

 و چه بسا لذت يک ساعت که باعث حزن طوالنی ميشود.  .دارد

علياه  دا صالّی اهللو از کراچکی عليه الرحمة در کنزالفوائد از رسول خا

 دنيا و ،وآله روايت شده که يک خصلت است که هرکس دارای آن باشد

ه کآخرت مطيع او خواهد بود و به بهشت فائز خواهد شد. عرض کردند 

اين خصلت چيست؛ فرمود: تقاوی و پرهيزگااری کسای کاه ميخواهاد 

 عزيزترين مردم باشد پس بايد تقوی داشاته باشاد. و روايات شاده کاه

تبارک و تعالی وحی فرمود بسوی موسی بن عماران علای نبيناا  خدای

 وآله و عليهما الصلوة والسالم که تقارب نميجويناد بساوی مان تقارب

 .جويندگان به مِثل ورع از محارم و معاصی من

و از حضرت علی عليه السالم روايت شده که ثابت ماندن ايمان به ورع  

لّی اهلل عليه وآله روايت شده است و زوال آن به طمع. و از رسول خدا ص

که خدای عزوجل ميفرمايد يابن آدم اطاعت کن مرا در آنچه امر کرده ام 

تو را به آن و به من ياد مده آنچه را که صالحت در آن اسات و نياز از 

رسول خدا صلّی اهلل عليه وآله روايت شده که حقتعالی ميفرمايد هربناده 

خود وانميگذارم و هر بنده ای که مرا  ای که اطاعت کند مرا او را به غير
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او را به خودش واگذار ميکنم بعد باک نادارم کاه در چاه  ،معصيت کند

 وادی هالک شود. 

ه که و از جناب شيخ مفيد عليه الرحمة در کتاب عيون و محاسن نقل شد

 -:مردی خدمت حضرت صادق عليه السالم آمده عرض نمود

ا فرماود: خادا تاو ر ،رشی بفرماابن رسول اهلل)ص( مرا وصيت و سفايا

ی ئيکاه نهامفقود نبيند در جائيکه امر فرموده تو را و تو را نبيناد در جا

ت را فرموده تو را. يعنی واجبات را مطابق دستور بجاا بيااور و محرماا

 .يابم نمیفرمود: غير اين  ،ترک کن. عرض کرد زياد بفرما

ه وآلاه روايات شادو از حضرت صادق از رسول خدا صلّی اهلل عليه    

خادا در روز  ،کسی که معصيتی را به واسطه ترؤ از خادا تارک نماياد

 قيامت او را خوشنود خواهد فرمود.

 امت من و نيز از رسول خدا صلّی اهلل عليه وآله روايت شده کسی که از 

ول پس برای او خواهد بود بهشت. اول دخ ،از چهار خصلت سالم بماند

و  سوم و چهارم شهوت شکم و فرج. ،و هوؤ دوم متابعت هوی ،در دنيا

ر از حضرت صادق عليه السالم روايت شده که دين محفوظ نميماند مگا

 به معصيت و مخالفت هوی و هوؤ. 

مادر  ،و از رسول خدا صلّی اهلل عليه وآله روايت شده که مادرها چهارند

مادر ادبها و مادر عبادتها و مادر امانی و آرزوها. اما ماادر تماام  ،دواها
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دواها کم خوردن است و مادر تمام ادبها کم حرفی اسات و ماادر تماام 

 عبادتها کمی گناه است و مادر تمام آرزوها صبر است.

 ادـارش
وايات راز کتاب جعفريات مسنداً از رسول خدا صلّی اهلل علياه وآلاه    

زش استغفار و آمار ،هر دردی دوائی است و دوای گناهان شده که برای

ه سااست چه آنکه طلب آمرزش گناهان را محو و نابود ميکند. بدانکاه 

 اول ،چيز است که موجب ميشود مغفرت و عفو پروردگار جل و عاال را

 .توبه و استغفار

يافت  از رسول خدا صلّی اهلل عليه وآله روايت شده خوشا بحال کسيکه 

وشاا باه و نيز ميفرمايد خ .ر نامه عملش زير هر گناهی استغفراهللشود د

حال کسيکه طلب آمرزش کند از خدا برای گناهی کاه مرتکاب شاده و 

ت آب اس مثل ،غير خدا کسی مطلع نشده بر آن. مَثَل استغفار بعد از گناه

 که ريخته شود بر آتش پس خاموش کند آن را. 

ت شاده کاه هرگااه بناده بسايار و از حضرت صادق عليه السالم روايا

ناماه عمال او بااال ميارود در حالتيکاه  ،استغفار و طلب آمرزش نمايد

متالءالء و نورافشان باشد و خداوند عالم جل و عال در کالم مجيد خود 

ميفرمايد وکسی که کار يا گفتار بدی از او صادر شود يا ظلام بار خاود 
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خواهد يافت خدا را غفور و  ،نمايد شبعد از خدا طلب آمرز ،کرده باشد

 .رحيم

 ،ندتوبه ک و از رسول خدا صلّی اهلل عليه وآله روايت شده که هرگاه بنده 

مال د از اعخدا به فراموشی می اندازد حافظين اعمال او را از آنچه ميدانن

 د بار اوبد او و به زمين و اعضاء و جوارح او گفته ميشود که کتمان کنيا

 و ابداً بر او ظاهر نکنيد.  مساوی و بديهای او را

ز تو او از حضرت علی عليه السالم روايت شده که هرگاه سي.ه و گناهی 

لياه ععجله کن در نابود کردن آن بتوبه. و نيز از آن حضرت  ،صادر شد

لاب و الصلوة والسالم روايت شده که توبه عبارت است از پشيمانی به ق

توباه ميکناد و تصاميم  طلب آمرزش به زبان و ترک گنااهی کاه از آن

 گرفتن بر باز نگشتن به آن گناه.

ز ابجا آوردن حسانه اسات بعاد  ،از موجبات نابود شدن گناهان دوم   

 .گناه

از جناب محمّد بن مسلم عليهما الرحمة از حضرت باقر علياه الصالوة  

والسالم روايت شده که چقدر نيکو است حسنات بعد از ساي.ات و چاه 

د از حسنات. و از جناب ابی ذر عليهما الرحماة از قبيح است سي.ات بع

رسول خدا صلّی اهلل عليه وآله روايت شاده کاه هرجاا هساتی از خادا 
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 ،بپرهيز و با مردم به حسن خلق رفتار کن و هرگاه گناهی مرتکب شدی

 بعد از آن حسنه ای بجا بياور که آن گناه را محو و نابود کند.

ن کند ولکگناه را محو نمي ،و از معصوم عليه السالم روايت شده که گناه 

 حسنه گناه را محو ميکند. 

و روايت شده که خداوند عالم وحی فرمود بسوی جنااب موسای علای 

ا روز نبينا وآله وعليه الصلوة والسالم ياموسی سياهی و تااريکی شاب ر

يکناد و ظلمات و همينطور سي.ه و گنااه را حسانه محاو م ،محو ميکند

يشود مروشنائی روز را از بين ميبرد همين جور سي.ه وارد  ،تاريکی شب

 بر حسنه و آن را سياه ميکند.

ه کاو از حضرت صادق از رسول خدا صلّی اهلل عليه وآله روايت شاده  

 مگر همّ و غام اهال ،همّ و غمی نيست مگر آنکه برای آن فرجی هست

هرگاه گناه کردی پس پشت سار آن حسانه ای بجاا آور کاه باه  ،آتش

 سرعت آن را محو و نابود ميکند.

د از چيزهائيکه موجب عفو و گذشت پروردگار جل و عال ميشو سوم   

 علم به اين است که خدا حق دارد که عذاب کناد و حاق دارد کاه عفاو

 بفرمايد.
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پس ،هی کناداز حضرت صادق عليه السالم روايت شده کسای کاه گناا 

گار ااگر بخواهاد عاذاب ميکناد او را و ،بداند که خدا مطلع است بر آن

 کند. خدا او را می آمرزد اگرچه طلب آمرزش ن ،آمرزد او را بخواهد می

 الساالم اهلل عليه و آله نقل شده که جبرئيل عليه _و از رسول خدا صلّی

آن  چاه ،گفت که خدای عزوجل ميفرمايد کسی که گناهی مرتکب شاود

ذاب گناه کوچک باشد و چه بزرگ و بداند که برای من است که او را ع

د چاه کنم يا عفو کنم از او عفو خواهم کرد از او و کسی که گنااهی کنا

و او چه بزرگ و نداند که برای من است اينکه عذاب کانم  باشد کوچک

 را يا عفو کنم نخواهم آمرزيد آن گناه را برای او. 

ه ياا يت شده که در زبور داوود عليه السالم اسات کاو از وهب منيه روا

د مارا داوود بشنو از من آنچه را که ميگويم و حق ميگويم کسی که بيايا

 ورای او در حالتيکه از گناهان خود شرمنده باشد آن گناه را می آمرزم ب

 از آن گناهان. اندازم میحفظه اعمال را به فراموشی 

  



 83(  دخل وخرج)

 

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

 مقصد پنجم
ب است آن در معامالت واجب يا مستحدر اموريکه رعايت 

 و در اين مقصد دو مطلب است
 

 مطلب اول
 ب است و در اين مطلبدر بيان آنچه رعايتش واج

 چند فصل است 
 

 فصل اول
 در عقل و بلوغ و رشد

م از حلبی عليه الرحمة روايت شده که از حضرت صادق علياه الساال   

ه او س.وال ميکند از زنی که عقل خود را از دست داده آياا بياع و صادق

 جايز است حضرت ميفرمايد: نه. 

و از عيص بن قاسم عليهما الرحمة روايت شده کاه از حضارت صاادق 

ا ال او رمم که چه وقت عليه السالم س.وال ميکند از يتيمه يعنی دختر يتي

. نميکند به خودش ميتوان داد؛ فرمود: وقتيکه بدانی مال را فاسد و ضايع

 ،تيمو از جناب هشام از حضرت صادق عليه السالم نقل شده که يتيمی ي

 ،ودمنقطع ميشود به محتلم شدن و اگر محتلم شد ولکن سفيه و ضعيف با

 .ولیّ او مالش را برايش نگاه بدارد
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ر يثی از حضرت صادق عليه السالم روايت شده که هرگاه پساو در حد 

ن آلکن عقلی که وثاوق و اطميناان باه  ،محتلم شد و به حد بلوغ رسيد

اق ارف انفمالش را به او نميتوان داد و از آن مال بطور متع ،باشد نداشت

 ميشود بر او. 

ا و روايت شده که از حضرت صادق عليه السالم س.وال شد از قول خاد

ؤ د: ايناعالی فان آنستهم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم حضرت فرموت

 رشد حفظ مال است.

 فصل دوم
 در حرمت بيع ربوی

م يف عليهبسم اهلل وله الحمد. از جناب محمّد بن يعقوب از سعد بن ظر   

رين تالرحمة از حضرت باقر عليه الصلوة والسالم روايت شده که خبيث 

 است.  ءکسب ربا ،کسبها

خدا  و از جناب قطب راوندی عليه الرحمة در کتاب لب اللباب از رسول

ز ا پر ارخدا شکم او  ،صلّی اهلل عليه وآله روايت شده کسی که ربا بخورد

دسات پس اگر از ربا ماالی ب ،آتش خواهد کرد بقدر آنچه از ربا خورده

 خادا و عنتخدا عمل خيری را از او قبول نفرمايد و پيوسته در ل ،بياورد

 مالئکه باشد ماداميکه از آن مال چيزی نزد او باشد. 
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ا نمااز و نيز ازآن بزرگوارعليه وآله الصلوة والسالم روايت شده کاه خاد

 زنای کاه پنج نفر را قبول نميفرمايد؛ بنده ای که از آقای خود بگريزد و

 شوهرش از او راضی نباشد و مدمن خمر و عاق  و آکل ربا.

دا خه الرحمة در مجمع البيان از حضرت صادق از رسول از طبرسی علي 

 جمعی،ندصلّی اهلل عليه وآله روايت شده که چون به آسمان باال برده شد

ئيال را ديدند که از گندگی شکمشان قادر بر حرکت نبودند ازجناب جبر

ينهاا السالم س.وال کردند که اين جماعت کيستند عرض نمود که ا _عليه

 ند. ربا خواران ميباش

ساول رو از مجمع البيان نيز از حضرت علی عليه السالم روايت شده که 

سای . اول کخدا صلّی اهلل عليه وآله راجع به ربا پنج نفر را لعنت فرموده

اهد شاسوم و چهاارم دو  ،دوم کسی را که ربا ميدهد ،را که ربا ميخورد

 پنجم نويسنده واقعه را.  ،واقعه را

ه علی عليه الصلوة والسالم روايت شده کو از حضرت صادق از حضرت 

 دهنده رباا و گيرناده آن و نويسانده و دو شااهد آن در گنااه مسااوی

 ميباشند.

از حفص بن غياث عليهما الرحمة از حضرت صادق عليه السالم روايت  

پس  ،يکی حالل و ديگری حرام. اما حالل ،شده که ربا بر دو قسم است

بدهد به کسی به منظور آنکه قرض آن عبارتست از اينکه شخص قرض 
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گيرنده يک چيزی زيادتر بدهد بدون اينکه شرط کند پس اگر زيادتر داد 

 .حالل است بر قرض دهنده لکن نزد خدا ثوابی ندارد برای قرض دادنش

 و اما حرام در صورتی است که قرض دهنده شرط کند زيادتی را. 

 از حضرت صادق عليه السالم روايت شده که شخص مال به کسی بدهد 

  برجایبه عنوان مضاربه و از منفعت مقدار معينی قرار بدهند يعنی ماثالً

ف نوان نصابلکه بايد به ع ،اين پنجاه تومان ربا خواهد بود ،پنجاه تومان

 يا ثلث منفعت مثالً قرار بگذارند.
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 فصل سوم
 التدر تفقه در احکام معام

ه ت شاده کابسم اهلل وله الحمد. از اصبغ بن نباته عليهما الرحمة روايا   

ی رمود: احضرت اميرالمنمنين عليه السالم درحالتيکه باالی منبر بودند ف

ز آن او نياز  معاشر تجار الفقه ثم المتجر الفقه ثم المتجر الفقه ثم المتجار

گر ازار مبنشيند در ب حضرت عليه السالم نقل شده که ميفرمود البته نبايد

ز ايعنی باه احکاام آن آشانا باشاد. و  ،کسيکه خريد و فروش را بفهمد

حضرت صادق عليه السالم روايت شده کسی کاه ميخواهاد تجاارت و 

ا رحالل  ،بايد تفقه کند در دين خود برای اينکه بواسطه تفقه ،کاسبی کند

 از حرام تشخيص بدهد. 

ياال ن عليه السسالم عرض نمود مان خنقل شده که مردی به اميرالمنمني

ه دارم مشغول کسب و تجارت شوم. حضرت فرمود: آيا در دين خود فقي

ی شده ای؛ عرض کرد بعداً تحصيل فقه خواهم نمود. حضرت فرماود: وا

 بعد تجارت و کسب.  ،اول فقه ،بر تو

ناد و از رسول خدا صلّی اهلل عليه وآله روايت شده کسی کاه تجاارت ک

 واقع ميشود در شبهات. ،بدون فقه
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 فصل چهارم
 در مذمت غش نمودن در معامله

لی   خاداتعا بسم اهلل وله الحمد. از کتاب عقاب االعمال مسنداً از رسول   

انی صلّی اهلل عليه وآله روايت شده کسيکه در خريد و فروش باا مسالم

پس از ما نيست و روز قيامات باا يهاود و نصااری محشاور  ،غش کند

 خواهد شد.

 عليه و از حضرت باقر عليه السالم روايت شده که رسول خدا صلّی اهلل 

د طعام پس بصاحبش گفتن ،وآله در بازار مدينه گذارشان به طعامی افتاد

تو را نميبينيم مگر طياب و پااکيزه واز قيماتش پرسايدند پاس خادای 

فرمود بسوی آن حضرت که دست خود را ميان طعام ببرد  عزوجل وحی

چون دست ميان طعام بردند طعامی پست تر بيرون آمد. پس بصااحبش 

سبت به فرمود: تو را نميبينم مگر آنکه جمع کرده ای بين خيانت و غش ن

 مسلمانان. 

لياه و از حضرت صادق عليه السالم نقل شده که رسول خدا صلّی اهلل ع

 از کاه ای که خرماميفروخات فرماود: ياافالن آياا ندانساتهوآله بمردی 

 مسلمين نيست آنکسی که غش کند ايشان را.

و از حضرت صادق عليه السالم روايت شده کاه سا.وال کارده شاد از  

 .مخلوط کردن طعام خوب و بد را با هم؛ حضرت فرمود: آن غش است
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د ه غش کناو از معصوم عليه السالم روايت شده که ملعونست آنکسی ک 

 مسلمانی را يا فريب دهد او را يا مکر کند با او.

نيسات  و از رسول خداتعالی صلّی اهلل عليه وآله روايت شده کاه از ماا 

 کسيکه مسلمانی را غش کند يا فريب دهد يا مکر کند با او.
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 فصل پنجم
در وجوب گرفتن و دادن حق و استحباب دادن زيادتر و 

 کمتر و گرفتن زيادترو حرمت دادن گرفتن کمتر 
 بسم اهلل وله الحمد.    

ناان خداوند عالم در کالم مجيد خود ميفرمايد وای برای مطففاين آن چ

يگيرند حق خود را بالتمام م ،کسانيکه چون بکيل از مردم چيزی ميگيرند

گمان  کم ميدهند. آيا اين جماعت ،و چون بکيل يا وزن به مردم ميدهند

 رگی مبعوث خواهند شد. ندارند که برای روز بز

ازل از حضرت باقر عليه الصلوة والسالم روايت شده که دربااره کيال نا

افر شده ويل للمطففين وويل  قرار داده نشده برای احدی مگار آنکاه کا

 عظيم. معرفی شده خدای تعالی ميفرمايد فويل للذين کفروا من مشهد يوم

که به اهل کيل و وزن  عليه وآله روايت شده _و از رسول خدا صلّی اهلل 

فرمود: شما متولی و متصدی دو امر شده ايد که امت های پيش از شاما 

بواسطه آن دو امر هالک شدند و در روايت ديگر ميفرمايدبدرساتيکه دو 

خصلت در شما می باشد که در آن دو خصلت هالک شدند امات هاای 

يزان و نيز قبل از شما؛ گفتند آن دو خصلت کدام است؛ فرمود: مکيال و م

از آن بزرگوار روايت شده که فرمود ای جماعت تجار سرهای خاود را 

بلند کنيد پس به تحقيقکه راه برای شما واضح و روشن گرديده شاما در 
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روز قيامت فاجر مبعوث خواهيد شد مگر آنکسی که سخن او صادق و 

 راست باشد. 

ر آن و نيز روايت شده که تاجر فاجر است و فاجر در آتاش اسات مگا

تاجری که حق بگيرد و حق بدهد و روايت شده کسيکه تارازو بدسات 

 .بگيرد و قصدش اين باشد که حق را بدهدنخواهد داد مگر ناقص

 و ازحضرت صادق عليه السالم روايت شده که حق داده نميشاود مگار 

د نه زيا وبزيادتر دادن. منلف گويد که چون نوعاً نميشود که نه کم بدهد 

کام  پاس باياد در گارفتن ،يشود که نه زياد بگيرد و نه کمو همچنين نم

 گرفته.بگيرد و در دادن زياد بدهد تا يقين کند که کم نداده و زياد ن
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 فصل ششم
  ت چهار خصلت در مقام خريد و فروشدر مذم

 ،بعي دوم کتمان و پنهان کردن ،اول قسم خوردن ولو براستی باشد

 سوم و چهارم تعريف هنگام فروختن و مذمت هنگام خريدن. 

يات اآلاه رواز ابی امامه عليهما الرحمة از رسول خدا صلّی اهلل عليه و   

تجارت و کسبش  ،دارای آن باشد شده که چهار خصلت است که هرکس

 ،طيب و پاکيزه خواهد بود. اول آنکه چاون ميخواهاد چيازی را بخارد

وم تعريف نکناد. سا ،ميخواهد بفروشد چيزی را مذمت نکند. دوم هرگاه

 .تدليس نکند. چهارم در بين معامله قسم نخورد

و از حضرت صادق از رسول خدا صالّی اهلل علياه وآلاه روايات شاده  

ال وا ،رعايت کندبايد پنج خصلت را  ،کسيکه ميخواهد خريدوفروش کند

د. داری کناالبته متصدی خريدوفروش نشود. اول آنکه از بيع ربوی خود

نگام چهارم از مدح و تعريف ه ،سوم از کتمان عيب ،دوم از قسم خوردن

 پنجم وقت خريدن مذمت کردن. ،فروختن

و از حضرت صادق عليه السالم روايت شاده بدرساتيکه خادا هرآيناه  

 د.دشمن ميدارد آنکسی را که متاع خود را بوسيله قسم بفروش برسان

وآلاه نقال شاده کاه چهاار نفرناد کاه و از رسول خدا صلّی اهلل عليه  

خداتعالی آنها را دشمن ميدارد اول کسی کاه جانس خاود را باا قسام 
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چهاارم پيشاوای  ،سوم پيرمارد زناکاار ،بفروش برساند. دوم فقير متکبر

 جورکننده. 

ز و از حضرت علی عليه السالم روايت شده که در مقاام بياع و شاری ا

کت را بفروش ميرساند لکن برقسم خوردن بپرهيزيد چه قسم متاع شما 

 را از بين ميبرد.

از احمدبن محمّدبن يحی عليهم الرحمة روايت شده که بعضی از دوستان  

پس گفت بيرون نمياروم تاا  ،اراده کرده بود که برای تجارت بيرون رود

آنکه خدمت حضرت صادق عليه السالم برسم و بر او ساالم کانم و در 

آن حضرت مشورت کنم و از او بخواهم  اين امری که قصدش را دارم با

عارض کارد ياابن  ،که برای من دعا کند. پس خدمت آن حضرت رفتاه

من عازمم که برای تجارت بيرون روم و من قسم خورده  )ص(رسول اهلل

ام که بيرون نروم تا شما را مالقات کنم و با شما مشورت نمايم و از شما 

ای او دعا کرده فرمود: بار بخواهم که برای من دعا کنيد. پس حضرت بر

کتماان نکان و  ،باشد ات التجارهتوباد براست گوئی و اگر عيبی در مال 

چه آنکه مغبون کاردن چناين  ،مغبون نکن ،کسی را که بتو اطمينان دارد

کسی حالل نيست و مپسند برای ماردم مگار آنچاه را کاه بارای خاود 

ميپسندی و حق بده و حق بگير و قسم مخور و خيانت نکن چاه آنکاه 

تاجر درست کردار و درست گفتار محشور خواهد شد در روز قيامت با 



 )محمد بن مرتضی الخراسانی(  94 

 

 

 

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

علايهم مالئکه ای که از معصيت پاک و سفيرند باين خاداتعالی و انبيااء 

و از قسم خوردن خودداری کن چه يماين فااجره صااحبش را  ،السالم

فاجر است مگر آن تاجری که حق بدهد و حاق  ،جهنمی ميکند و تاجر

 بگيرد. 

ام و از حضرت صادق عليه السالم روايت شده که مغبون کردن منمن حر

نزلاه ه بتو خاطر جمع است به ماست و نيز ميفرمايد مغبون کردن کسی ک

 است. ءربا

 مطلب دوم
               در اموريکه سزاوار است مراعات آن در معامالت و در اين 

 مطلب چند فصل است
 

 فصل اول

 در مدح و فضيلت اقاله نادم يعنی اگر يکی از دوطرف
 معامله پشيمان شود، آن ديگری فسخ معامله 

 را قبول کند
ده که ه نقل شبسم اهلل وله الحمد. از رسول خداتعالی صلّی اهلل عليه وآل   

. اول به حکيم بن حزام اجازه تجارت نداد تا آنکه ضامن شد سه چيز را

بش را دوم مهلت دادن کسی را که معسر است و نميتواناد طلا ،اقاله نادم

 سوم اخذ حق کامالً يا غيرکامل.  ،بدهد
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ی را السالم روايت شده کسی که اقاله کند نادمو از حضرت صادق عليه 

های او اقاله خواهد فرمود خداتعالی لغزشی از لغزش ،در خريد يا فروشی

 را روز قيامت.

وايت از سماعة بن مهران عليهماالرحمة از حضرت صادق عليه السالم ر 

وی شده که چهار نفرند که خداتعالی روز قيامت نظر خواهد فرماود بسا

قالاه ايشان يعنی مورد توجه حق تعالی واقع خواهند شد. اول کسی کاه ا

ه کاساوم کسای  ،دوم کسی که به فرياد درمانده ای برسد ،کند نادمی را

  چهارم کسی که عزبی را داماد کند. ،کنيزی را آزاد کند غالم يا
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 فصل دوم
 در مدح و فضيلت سهولت و آسانی در چهار امر،

در خريد و فروش و دادن طلب مردم و گرفتن          
طلب خود از مردم يعنی در اين چهار امر سخت گيری 

 ن و سهولت و آسانی را کار فرمودننکرد
 بسم اهلل وله الحمد.   

کاه  از حضرت علی از رسول خدا صلّی اهلل عليهما وآلهما روايت شاده 

 ربح و نفع می آورد. ،مسامحه نمودن در معامله

شده  و از حضرت صادق از رسول خداتعالی صلّی اهلل عليه وآله روايت 

که خداوند عالم  جل وعاال برکات ميدهاد باه آنکسای کاه در مقااوم 

 تن طلب خود از مردم به سهولتخريدوفروش و دادن طلب مردم و گرف

يت آله رواوو ماليمت رفتار کند. و نيز از رسول خداتعالی صلّی اهلل عليه 

 آن بناده ای را کاه در دارد مایشده که خداوند عالم جل وعال دوست 

 خريدوفروش و دادن طلب و گرفتن آن به سهولت رفتار نمايد. 

روايت  عليه وآله _اهللو از جناب جابر عليه الرحمة از رسول خدا صلّی 

ادن دو  ءردی را که سهل باشد در بيع و شراشده که خدا می آمرزد آن م

 .طلب و گرفتن آن

رحمات  و از آن بزرگوار عليه وآله الصلوة والسالم روايت شده که خدا 

 اشد.بکند آن بنده ای را که در اداء دِين و گرفتن آن مسامحه کننده 
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 فصل سوم

 ش جنس خوبدر مدح خريد و فرو
يه از عاصم بن حميد عليهما الرحمة روايت شده که حضرت صادق عل   

ود السالم به من فرمود چه شغل داری؛ گفتم طعام می فروشم. پاس فرما

 طعام خوب بخر چه آنکه طعام خوب را چون بفروشی گفته می شود باه

حضرت  او خدا مبارک کند در تو و در کسيکه تو را فروخته و نيز از آن

 بد نيز وايت شده که در جيِّد يعنی خوبی دو دعاء است و در ردّی يعنیر

به صاحب جيِّد خادا برکات دهاد در تاو و  شود میدو دعا است. گفته 

د درکسی که تو را فروخته و برای صاحب ردّی گفته ميشود برکت ندها

 خدا در تو و در کسی که فروخته تو را.
 

 فصل چهارم
 در مذمت درخواست کم کردن از ثمن بعد از 

 تمام شدن معامله
عنای يبسم اهلل وله الحمد. از ابراهيم کرخی روايات شاده کاه جارياه    

ش کنيزی برای حضرت صادق عليه السالم خريدم. وقتی که خواستم پول

درخواست کردم قدری از پولش را کم کناد. حضارت فرماود:  ،را بدهم

 طلب کم کردن بعد از انجام گرفتن معامله.رسول خدا نهی فرموده 



 )محمد بن مرتضی الخراسانی(  98 

 

 

 

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

 و از زيدشحام عليه الرحمة روايت شده کاه کنيازی عرضاه داشاتم بار 

 بعاد ،گفتگو کارديمبا يکاديگرپس در قيمتش  ،حضرت باقرعليه السالم

ش بعد گفتم فدايت شوم جهت اينکه من در قيمت ،فروختم به آن حضرت

يز اسات ونه زدن در معامله جابا شما گفتگو کردم ميخواستم ببينم آيا چ

ر اين کا يا روا نيست و گفتم ده دينار برای شما کم کردم. فرمود: هيهات

و تاگر به م ،قبل از تمام شدن معامله عيبی ندارد اما بعد از آن روا نيست

مان ثنرسيده فرمايش رسول خدا صلّی اهلل عليه وآله کاه کام نماودن از 

 پيش از تمام شدن معامله است. 

و روايت شده که حضرت علی علياه الساالم از ياک پساری پيراهنای 

ی خريدند به سه درهم. پس چون پدرش آمد به او گفتند پسرت پيراهنا

آورد  ،فروخت. آن مرد يک درهم از پسر خود پاس گرفتاه )ع(به علی 

ض عار ،فرمود: چرا ،خدمت علی عليه السالم و گفت اين درهم را بگير

و درهام اسات. فرماود: باه هماان ساه درهام کرد آن پيراهن قيمتش د

 هردومان راضی شده ايم و حضرت آن درهم را  نگرفت.
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 فصل پنجم
  روزی کم و مذمت کم شمردن آنطلب در مدح  
ه کايت شاده بسم اهلل وله الحمد. از رسول خدا صلّی اهلل عليه وآله روا   

هيازم  يک اسباب هيزم کنی به مردی از انصار دادند و به او گفتناد بارو

بکن و حقير مشمار خاری را و نه تاری و ناه خشاکی را. و از جنااب 

م الرحمة از حضرت صادق عليه الصلوة والساال _اسحق بن عمارعليهما

شده که طلب روزی کم داعی ميشود بسوی جلب روزی بسايار. روايت 

يکاه روايت شده که مردی آمد نزد اسحق بن عمارعليهماالرحمة در موقع

ود خن در دکان خود را بسته بود يک دينار غله ميخواست. اسحق در دکا

ردی ما. راوی ميگويد من به اساحق گفاتم تاو را باز کرده غله به او داد

يان برايت می آورند اساتفاده ا درهم تی هزارهزارهستی که کشتی تجار

فت گمعامله چه سودی داشت يعنی که در دکان بسته خود را باز کردی؛ 

 ،از حضرت صادق عليه السالم شنيدم کسيکه حقير بشمرد روزی کام را

 از روزی بسيار محروم ميشود.

سار  ،و از حسين جمال نقل شده يک روزی نزد اسحق بن عمار باودم 

خود را بسته بود و ميخواسات برخيازد بارود پاس ماردی آماده کيسه 

ميخواست يک دينار خود را با درهم عوض کند. پس اسحق سرکيسه را 
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بازنموده درهم داد به آن مرد و ديناررا گرفات. پاس گفاتم سابحان اهلل 

استفاده اين معامله چقدر بود که اين زحمت را به خود دادی؛ گفت ايان 

اده نکردم ولکن از حضرت صادق عليه السالم شنيدم معامله را برای استف

 از کثير آن محروم می شود. ،کسيکه کم بشمرد قليل از رزق را
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 فصل ششم
در مدح مبادرت و مسارعت بسوی اداء نماز و نحو آن از 

فرائض و واجبات و عدم مشغول شدن از آنها به کسب و 
 يا غرس و زراعتتجارت 

 اياد ايانبسم اهلل وله الحمد. خداوند متعال در مدح يکدسته ای ميفرم   

ی از جماعت مردانی هستند که غافل نميکند ايشان را تجارتی و ناه بيعا

لها بها و دميترسند از روزی که قل ،ياد خدا و بپاداشتن نماز و دادن زکوة

ز از وحشت منقلب است برای آنکه جزا بدهد خادا ايشاان را نيکاوتر ا

روزی  آنچه عمل کرده اند و زياد بفرمايد ايشان را از فضل خود و خادا

رد ميدهد هر که را بخواهد به غير حساب و گفته شده کاه در حاديث وا

ل شده که روز قيامت مردی را که مال از حالل بدست آورده و در حاال

يزی خرج کرده پس گفته ميشود به او که توقف کن شايد که تفريط در چ

ا ياه باشی ه واجب نموده ام بر تو از نماز که آنرا در وقتش نخوانداز آنچ

رکوع و سجود و وضوی آن را درست بجا نيااورده باشای عارض کناد 

ز پروردگارا از حالل کسب نمودم و در حالل خرج کاردم و چيازی را ا

 .آنچه بر من واجب فرموده بودی ضايع نکردم الحديث

و از قطب راوندی عليه الرحمة در کتاب لب اللباب روايت شده که زنی  

آورده گفت اين را قبول بفرماا کاه حاالل  )ص( چيزی برای رسول خدا

از زحمت کشی  بدست آورده ام. حضرت فرماود:  آن را است چه آنکه
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که وقتی شده که مشغول کار باشی و اندکی از کارت مانده باشد با خاود 

رم تمام شود وضوء گرفته نماز ميخاوانم عارض کارد چارا بگوئی که کا

همچه اتفاقی می افتد. حضرت فرمود: پس طوری که گفتی نيست يعنای 

 اينکه از حالل بدست آورده ام.
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 فصل هفتم
در مدح اکتفا نمودن به منفعت اندک و مذمت بی 

 جحافانصافی و ا
ده شام نقل بسم اهلل وله الحمد. از کتاب فقه الرضا عليه الصلوة والسال   

اسات مگار آنکاه چيازی  ءت شده که ربح منمن بر برادرش رباکه رواي

ش پس فروشنده باه انادازه مايحتااج روز ،بخرد به بيشتر از صد درهم

 ومنفعت بردارد يا برای فروش بخرد پس منفعت بردارد منفعات خفياف 

 ز حضرت صادق عليه السالم روايت شده که هرگاه شخص بهسبکی. و ا

رت کسی بگويد بيا که من به نيکوئی با تو معاملاه ميکانم در ايان صاو

 منفعت گرفتن از او حرام است. 

و از حضرت صادق عليه السالم روايت شده که مصادف را طلبيده هازار 

ر چه آنکاه دينار به او داد و فرمود مهيا شو برای بيرون رفتن بسوی مص

عيال من زياد شده اند پس مصادف با آن هزار دينار متاعی خريد و باا 

تجار روانه مصر شد. چون نزديک مصر رسيدند قافله ای از مصر بيرون 

آمد پس تجار از ايشان راجع به متاعی که داشتد پرسيدند که حالش در 

ی گفتند در شهر پيدا نميشود و آن متااع محال اباتال ،شهر چگونه است

عامه مردم بود پس چون فهميدند که متاعشان در شهر پيدا نميشود با هم 

قرار گذاشتند که از دو برابر کمتر نفروشند و بر آن قسم ياد کردند پاس 

وارد شهر شده متاع خود را فروخته پولش را گرفتند و برگشتند بساوی 
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مدينه. پس مصادف خدمت حضرت رسيده با دو کيسه که در هار ياک 

دينار بود پس گفت فدايت شوم اين دو کيسه يک کدام راؤ المال هزار 

است و ديگری ربح و منفعت. پس حضرت فرمود: اين ربح زيااد اسات 

چگونه شد که اين قدر منفعت کرديد؛ پس مصادف قضايه را نقال کارد. 

پس حضرت فرمود: سبحان اهلل قسم ميخوريد بر جماعت مسالمين کاه 

پس يک کيسه را گرفت  ،ان مگر به دو برابرمتاع خود را نفروشيد به ايش

و فرمود اين راؤ المال من و به آن کيساه ديگار حاجات نادارم. بعاد 

 فرمود: يا مصادف دم شمشير رفتن آسانتر است از طلب حالل.
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 فصل هشتم
 در فضيلت ياد خدا هنگام داخل شدن در بازار

کاه  نقال شادهبسم اهلل وله الحمد. از حضرت علی عليه الصلوة والسالم 

شتغال ابسيار ياد کنيد خدای عزوجل را هنگام دخول در بازار و در نزد 

قعی مردم بکار و کسب خود چه آنکه بسيار ياد خدا نمودن در چنين مو

 ،کفاره است برای گناهان و باعث زيادتی حسانات و از جملاه غاافلين

 نوشته نخواهيد شد. 

هاای  شده که بادترين بقعاه و از رسول خدا صلّی اهلل عليه وآله روايت

ن بقعاه بازارها ميباشد و اين بازارها ميدان شيطان اسات و بهتاري ،زمين

آن کسی اسات کاه  ،های زمين مساجد است و دوست ترين اهل مسجد

 .اول داخل مسجد شود و در آخر بيرون رود

دوسات  و نيز از آن بزرگوار روايت شده که از جبرئيل عليه الساالم از 

جبرئيال عارض نماود  ،بسوی خدای متعال سا.وال نماود ها بقعهترين 

بسوی خدا مساجد است و دشمن تارين آن بساوی  ها بقعهدوست ترين 

ه و از حضرت صادق عليه السالم روايت شده کسايک .خدا بازارها است

 .زارهاخدا بيامرزد برای او بعدد اهل با ،خدا را ياد کند در بازارها

لوة والسالم روايت شده کسی کاه وقات و از آن حضرت عليه وآله الص 

داخل شدن در بازار بگوياد بسام اهلل آمرزياده ميشاود بارای او و نياز 
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 ،ميفرمايد کسی که ياد کند خدای عزوجل را در باازار از روی اخاالص

مردم و اشتغالشان به کسب و کار مينويساد خادا بارای او  غفلت در نزد

هزار حسنه و بيامرزد برای او آمرزشی که به قلب هاي  بشاری خطاور 

 نکرده باشد.
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 باب دوم
ال و نحوه انفاق آن و در اين در کيفيت خرج کردن م

 دو مقصد استباب
 

 مقصد اول
 در انفاقات واجبه و در آن چند مطلب است

 
 مطلب اول

مدح جود و سخاوت و ذم بخل و لئامت و تفسير آن و در اين در 
 مطلب چند فصل است

 
 فصل اول

 در مدح جود و فضيلت آن
کاه  ايت شدهبسم اهلل و له الحمد. از رسول خدا صلّی اهلل عليه وآله رو   

رای چهار چيز برای چهار چيز خلق شده نه برای چهار چيز. اول مال با

ناده ساوم ب ،دوم علم برای عمل نه برای مجادلاه ،انفاق نه برای امساک

ه ناچهارم دنيا برای عبرت گارفتن  ،برای عبادت نه برای خوش گذرانی

برای آبادکردن و در حاديث قدسای روايات شاده کاه ای عيسای آياا 

هربانی ميخواهی با مالئکه مقربين بر آسمان پرواز کنی پس در شفقت و م

مين زانند شب و در تواضع مانند مانند خورشيد باش و در پرده پوشی م

 و در حلم و بردباری مانند ميت و در سخاوت مانند نهر جاری. 
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ه در و از رسول خدا صلّی اهلل عليه وآله روايت شده  کاه اول چيازی کا

ميزان گذاشته ميشود حسن خلق و تواضع است و چون خدای عزوجال 

قاوی  ايمان را خلق فرمود عرض کرد خادايا قاوی بگاردان مارا پاس

 گردانيد او را به حسن خلق و سخاوت. 

ليه عو از حضرت علی عليه السالم روايت شده که رسول خدا صلّی اهلل 

 ،نزدياک اسات باه ماردم ،وآله فرمود آدم سخی نزديک است باه خادا

ر دو ،دور است از آتش و بخيل دور است از خدا ،نزديک است به بهشت

 نزديک است به آتش. ،دور است از بهشت ،است از مردم

دا و از رسول خداتعالی صلّی اهلل عليه وآله روايت شاده کاه چاون خا 

بهشت را خلق فرمود عرض کرد پروردگارا مرا برای چاه کسای خلاق 

ساول کرده ای. فرمود برای هر سخی و پرهيزگاری. و از ابن عباؤ از ر

ايم و خداتعالی صلّی اهلل عليه وآله روايت شده که فرمود من ادياب خاد

نهی  وپروردگار من امر نموده مرا به سخاوت و نيکی  ،علی)ع( اديب من

سوء  وفرموده مرا از بخل و جفا و هي  چيز نزد خدا مبغوض تر از بخل 

 خلق نيست.

ا رو از حضرت صادق عليه السالم روايت شده که خدای تعاالی اساالم  

وت وحسن دين برای شما پسنديده پس نيکو کنيد صحبت آن را به سخا

 خلق.
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بواب و از حضرت علی عليه السالم روايت شده که سه چيز است که از ا 

 بر است. سخاوت نفس و خوشی کالم و صبر بر اذيت. 

 و از حضرت صادق عليه السالم روايت شده که برای اهل بهشت چهاار

 عالمت است روی گشاده و زبان لطيف و قلب رحيم و دست دهنده.

رسول خدا گفته شد کادام ياک از اخاالق حسانه و روايت شده که به  

 افضل و بهتر است. فرمود: جود و راستگوئی.

ی را و از حضرت باقر عليه الصلوة والسالم روايت شده است که جماعت 

ند که مستحق قتل بودند خدمت حضرت رسول صلّی اهلل عليه وآله آورد

وناه گفت چگآن مرد  ،پس امر به قتل آنها فرمود و يک نفر را واگذاشت

دا ز طرف خافرمود: جبرئيل عليه السالم مرا ا ،مرا از بين اينها واگذاشتی

آن  ،تعالی خبر داد که در تو پانج خصالت ميباشاد کاه خادا و رساول

ديگار  ،خصلتها را دوست ميدارند يکی غيرت شديده نسبت باه حَرَمات

آن مارد  ،پنجم حسن خلق ،چهارم شجاعت ،سوم صدق لسان ،سخاوت

ز مسلمان شده اسالمش نيکو شد و در يکای ا ،مطلب را شنيد چون اين

جنگها با رسول جنگ نمود جنگ شديدی تا آنکاه باه درجاه شاهادت 

 .رسيد

و از حضرت صادق عليه السالم روايت شده که ايمان بنده کامل نميشود  

تا آنکه چهار خصلت در او جمع شود. خلقش نيکو شود و نفسش سخی 
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دی و بی فايده خودداری کند و زياادتی از ماال گردد و از حرفهای زيا

 خرج و صرف کند.  ،خود را در راه خير

سی که و از رسول خدا صلّی اهلل عليه وآله روايت شده که خوشا بحال ک

د بی ارزش باشد و زيادی از مالش را انفاق کنا ،خودش در نطر خودش

 .و از حرفهای زيادی خودداری نمايد

ه و  عليه وآله روايت شده کاه خادای سابحانو از رسول خدا صلّی اهلل 

ود و خادينی است که پسانديده ام آن را بارای  ،تعالی ميفرمايد اين دين

ا راصالح نميکند آنرا مگر سخاوت و حسن خلق؛ پس گرامی بداريد آن 

 به اين دو تا ميتوانيد. 

و از حضرت صادق عليه السالم روايت شده که مردی خدمت حضارت 

ز اهلل عليه وآله آمده گفات ياا رساول اهلل)ص( کاداميک صلّی ا _رسول

ر فرمود: آنکاس کاه دساتش باازت ،افضل و بهترند ،مردم از حيث ايمان

 باشد.

د عاالم و از رسول خداتعالی صلّی اهلل عليه وآله روايت شده که خداونا 

جل و عال بهشت را خلق فرموده کاه ثاواب باشاد بارای دوساتانش و 

نانش جود و کرم و آتش را خلق نموده برای دشم فراگرفته اطراف آن را

 و فراگرفته اطراف آنرا بخل و ل.امت. 
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جاره حو از رسول خدا صلّی اهلل عليه وآله روايت شده که گوسفندی در 

 عايشه ذبح نموده پس فقرای مدينه مطلاع شادند و مای آمدناد نازد آن

حضرت و گوشت طلب ميکردند و حضرت ميداد. چون شب شاد از آن 

دند که وسفند به غير از گردنش چيزی باقی نمانده بود. از عايشه پرسيگ

 عايشه گفت: چيزی غيار از گاردنش بااقی ،چقدر از گوشت باقی مانده

 .حضرت فرمود بگو تمامش باقی مانده غير از گردنش ،نمانده

بال وو از حضرت علی عليه الصلوة والسالم روايت شده که مال وزر و  

است بر صاحبش مگر آنچه را که پيش از خاود بفرساتد و از حضارت 

ز اصادق عليه السالم روايت شده که خداوند عالم عزوجل ايان زياادی 

 عطاا ،مال را به شما عطا فرموده که در راهی کاه خواساته خارج کنياد

 .گنج کنيد يعنی ذخيره کنيد نفرموده که آن را

 و از حضرت علی عليه الصلوة والسالم روايت شده کسيکه دست خاود 

 ا باه اوخدا در دنياا عاوض آن ر ،را باز کند به معروف هرگاه بيابد آنرا

 ميدهد و مضاعف ميفرمايد برای او در آخرتش.
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 فصل دوم
 در مذمت بخل و ذخيره کردن مال

ه کايت شاده بسم اهلل وله الحمد. از رسول خدا صلّی اهلل عليه وآله روا   

( نجناب)صايمان را ضايع و نابود نميکند و نيز از آ ،هي  چيز مانند بخل

روايت شده که قسم به آنکسی که جانم بياد قادرت اوسات کاه داخال 

چه عطا بهشت نميشود بخيل و نه عاق والدين و نه بسيار منت گذار به آن

ار ميکند و نيز ميفرمايد خدای عزوجل حرام فرموده بهشات را بار بساي

 .منت گذار و بخيل و خبرکش

و از حضرت صادق عليه السالم روايت شده کاه نديادم چيازی را کاه  

 ضررش به دين مسلمان از بخل بيشتر باشد.

آلاه از ابی سعيد خدری عليه الرحمة از رسول خادا صالّی اهلل علياه و 

روايت شده است که دو خصلت است که در مسلمان جمع نميشود بخال 

 و سوء خلق  و نيز ميفرمايد ايمان و بخل هرگاز در قلاب ماردی جماع

 .نميشود

و از انس بن مالک از رسول خداتعالی صلّی اهلل عليه وآله روايت شاده  

اما هالک کننده ها  ،چيز هالک کننده است و سه چيز نجات دهنده که سه

دوم هوی و هوسی کاه متابعات کارده  ،يکی بخلی که اطاعت کرده شود

سوم عجب به نفس و اما نجات دهنده يکای خشايت و خاوف از  ،شود
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سوم عدالت  ،دوم ميانه روی در حال غنی و فقر ،خدا در عالنيه و پنهانی

 .در حال رضا و غضب

ح و و نيز از آن حضرت عليه وآله الصلوة والسالم نقل شاده کاه از شا 

دند بخل دور باشيد چه آنکه مردمان پيش از شما به واسطه آن هالک ش

تناد و پاس دروغ ميگف ،زيرا که همين بخل آنها را وادار ميکرد به دروغ

طاع ق ،ظلم ميکردند و وادار ميکرد باه قطاع رحام ،وادار ميکرد به ظلم

 د.ميکردن

داوند خو از حضرت علی از رسول خدا صلّی اهلل عليهما وعلی آلهما از  

عزت و بنا قسم اهلل ال اله االّ ا ناعالم جل و عال روايت شده که ميفرمايد ا

 جالل خودم که آدم ل.يم داخل بهشت من نخواهد شد. 

و از حضرت صادق عليه السالم روايت شده پنج چيز اسات کاه هماان 

گويم: اول برای بخيل راحتی نيست و ناه بارای حساود طوريست که مي

يه لذتی و نه برای مملوک وفائی و نه برای دروغگو مروتی و شخص سف

 .سيادتی پيدا نميکند

ه کاه و از رسول خدا صلّی اهلل عليه وآله از خداوند عاالم روايات شاد 

 ی ايمانکه خلق کنم او را پس هدايت کنم او را بسو ای بندهميفرمايد هر 

را به  و خلقش را نيکو کنم يعنی دارای حسن خلق باشد و مبتال نکنم او

 .بخل پس بدرستيکه اراده کرده ام به او خير را
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سای کاه و نيز از آن جناب عليه وآله الصلوة والسالم روايت شده اول ک 

وم د ،داخل آتش ميشود سه نفرند اول مسلطی که به عدالت رفتار نکناد

ساوم فقيار فااجر. و از حضارت  ،صاحب ثروتی که حق آن را ادا نکند

و  صادق عليه السالم روايت شده کسی که منع کند حق خدای عزوجل را

 دو برابر آن در باطل خرج خواهد کرد. ،ندهد

 

 

 فصل سوم
 در معنی و تفسير بخل و سخاوت

 السالمصلوة وبسم اهلل وله الحمد. از حضرت موسی بن جعفر عليهما ال   

 وروايت شده که بخيل آن کسی است که بخل بورزد به آنچه خدا فرض 

حضارت  واجب فرموده بر او. و از عبداالعلی بن اعين عليهما الرحمة از

صادق عليه السالم روايت شده که بخيل آن کسی است که  کساب کناد 

 .مالی را از غير حالل و انفاق کند آن را در غير حقش

فرماود:  ،السالم از سخی س.وال نمودند _ه که از علی عليهو روايت شد 

آنکسی است که مال را از راه حالل به دست بياورد و در راه حالل خرج 

الساالم از  _و از کتاب محاسن نقل شده که از حضرت صادق عليه .کند

ت خاود سخاوت س.وال نمودند. حضرت فرمود: اينکه بيرون کنی از مال
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پاس بگاذاری آن را در جاای  ،و واجاب فرماودهحقی را که خدا بر تا

 خودش. 

دا و از حضرت علی عليه السالم روايت شده که جواد آنکسی است کاه ا

 کند آنچه را که خدا بر او فرض و واجب فرموده. 

نچاه را آو از رسول خدا صلّی اهلل عليه وآله روايت شده کسيکه ادا کند 

 مردمان است.که خدا بر او فرض فرموده پس سخی ترين 

و از حضرت صادق عليه السالم روايت شده که سخاوت آن اسات کاه  

ون مال که از آن بگذرد و چبدهد دلش بار  ،چون بر مال حرام ظفر بيابد

از روی ميال انفااق کناد آن را در طاعات خادای  ،حاللی گيرش بيايد

 عزوجل.
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 مطلب دوم
  د اوالددات و اوالد و اوالدرنفقه پدر و مادر و اجداد و ج

پايين روند و نفقه زوجه و نفقه مملوک انسان باشد هرچه 
 حيوان و در اين مطلب چند فصل استيا 

 
 فصل اول

 در مراتب انفاق
هار  شده که بسم اهلل وله الحمد. از رسول خدا صلّی اهلل عليه وآله نقل   

 آن صدقه ای اسات کاه از ،معروفی و احسانی صدقه است و بهتر صدقه

 ل و نانزيادتی امر معاش باشد و در احسان ابتدا کن به آن کسانيکه عيا

 .خور تو هستند

ا خبر از انس بن مالک از رسول خدا صلّی عليه وآله روايت شده که آي 

رمود: ندهم شما را به پنج دينار باحسن و افضل آن؛ عرض کردند چرا؛ ف

خاود و  ری است که انفاق کنی آنرا بر ماادرآن دينا ،افضل از پنج دينار

ر از ت و بهتآن ديناری است که انفاق کنی آنرا بر پدر ،بهتر از چهار دينار

 و بهتار آن ديناری است که انفاق کنی آنرا بر خود و اهل خود ،سه دينار

 وويشانت آن ديناری است که انفاق کنی آن را بر اقوام و خ ،از دو دينار

 رتر آن ديناری اسات کاه انفااق کنای آن را در بااقیپست تر و کم اج

 .راههای خير
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ت از جناب محمّد بن مسلم عليهما الرحمة روايت شده که مردی خادم 

 حضرت صادق عليه السالم آمده گفت من ملکی دارم کاه درآماد آن در

خود و  دوهزار درهم آنرا انفاق ميکنم بر عيال ،سال سه هزار درهم است

 حضرت فرمود: اگار آن دوهازار درهام ،صدقه ميدهم هزار درهم آن را

وبی کاار خا ،کفايت ميکند ايشان را در جميع آنچه احتياج به آن دارناد

 ميکنی. 

ت و از ربيع بن يزيد از حضرت صادق عليه السالم روايت شده کاه دسا

 يعنی دست دهناده بهتار اسات از دسات ،باال بهتر است از دست پائين

 گيرنده.

 فصل دوم
 نفقه زوجه و آباء و اجداد و امهاتدر 

 و جدات و اوالد و احفاد 
ه پنج  کبسم اهلل وله الحمد. از حضرت صادق عليه السالم روايت شده    

 وفرزناد  پدر و مادر و ،که چيزی از زکوة به آنها داده نميشود اند طائفه

 بار او شان نفقهمملوک و زوجه برای آنکه اين جماعت عيال شخصند و 

 است.  الزم

و از اسحاق بن عمار عليهما الرحمة روايت شده که از حضرت موسی بن 

جعفرعليهما الصلوة والسالم س.وال ميکند چه کسی نفقه آن بر مان الزم 
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است که از زکوة به آنها ندهم. ميفرمايد: پدرت و مادرت؛ عرض ميکناد 

 پدر و مادرم؟ ميفرمايد والدين و ولد.

 الساالم روايات _مة از حضرت صادق علياهو از زيد شحام عليه الرح 

اده دشده که از زکوة به برادر و خواهر و عماو و عماه و خاالو و خالاه 

 ميشود و به جد و جده داده نميشود.

ضارت و از جناب محمّد بن مسلم عليهما الرحمة روايت شده که از ح   

سای کصادق عليه السالم س.وال ميکند که از اقرباء و خويشاوندان چاه 

ز فقه اش بر شخص الزم است؛ ميفرماياد: والادين و ولاد و زوجاه و ان

ه آنها السالم روايت شده که پنج نفرند که از زکوة ب _حضرت صادق عليه

داده نميشود فرزند و والدين و زوجاه و مملاوک بارای اينکاه شاخص 

 .مجبور است نفقه آنها را بدهد

 علياه الساالم و از شهاب بن عبدربه روايت شده که از حضرت صاادق 

 دنشباو را سير کند و  ميفرمايد ،س.وال ميکند از حق زوجه بر شوهرش

ی او يعنی صورتش را بارا ،را بپوشاند و صورتش را برای او قبيح نکند

دا اپس حاق او را  ،در هم نکشد و هرگاه اين سه مطلب را رعايت نمود

 نموده. 

حضارت صاادق  و از اسحق بن عمار عليهما الرحمة روايت شده که باه

عليه السالم عرض ميکند حق مرئة بر زوجش چيست کاه هرگااه بجاا 
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آورد آنرا محسن و نيکوکار خواهد بود نسبت بزوجاه اش. فرماود او را 

 .سير کند و بدنش را بپوشاند و اگر نادانی از او سر زد او را عفو کند

 نيزو از جناب يونس بن عمار نقل شده که حضرت صادق عليه السالم ک 

رض فرزندش اسماعيل را بمن تزويج نمود و فرمود به او احسان کن. عا

و  بدنش را بپوشان ،ميکند احسان چيست؛ ميفرمايد: شکمش را سير کن

 گناهانش را ببخش. 

ه و از حضرت صادق عليه السالم روايت شده که کفايت ميکناد در گناا

از  د. وکار بودن مرد اينکه ضايع بگذارد کساانی را کاه عياال او هساتن

ملعونسات  ،رسول خدا صلّی اهلل عليه وآله روايت شاده کاه ملعونسات

 کسيکه ضايع بگذارد عيال خود را.

 فصل سوم
 در احسان و نيکی به والدين يعنی پدر و مادر

از منصوربن حازم عليهماالرحمة روايت شده کاه از حضارت صاادق    

ز در حضرت ميفرماياد: نماا ،السالم از افضل اعمال س.وال ميکند _عليه

ب در کتاا وقتش و بِرّ والدين و جهاد در راه خدا. و از ابی القاسم کوفی

اخالق از رسول خادا صالّی اهلل علياه وآلاه روايات شاده کاه رضاا و 

در خوشنودی پدر و مادر است و سخط خادا در  ،خوشنودی پروردگار

 سخط پدر و مادر. 
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ر و ه صبح کند در حالتی که پدو نيز از آنجناب)ص( روايت شده کسی ک

گار ابهشت بااز ميشاود و  برای اوبسوی دو در ،مادر از او راضی باشند

 يکدر گشوده ميشود. ،يکی از پدر و مادر باشد

ده کسی و از قطب راوندی از رسول خدا صلّی اهلل عليه وآله روايت ش   

پاس باياد باه  ،که دوست دارد عمرش از باقی مردم طوالنی تار باشاد

ساان الدينش نيکی کند و صله رحم بجا آورد و بايد به همسايه اش احو

نقال  القاسم کوفی عليه الرحمة درکتااب اخاالق _و نيکی نمايد. از ابی

لصلوة شده که مردی به حضرت عيسی بن مريم علی نبينا وآله و عليهما ا

باه  والسالم عرض نمود يا معلم الخير مرا داللت کن بر عمل خيری کاه

آن داخل بهشت شوم. فرماود: در پنهاانی و آشاکارا از خادا  ی واسطه

 بپرهيز و نيکی کن به والدينت.

ه و از سبط طبرسی عليه الرحمة از کتاب محاسن از حضرت کاظم عليا 

در السالم روايت شده که مردی از رسول خدا)ص( س.وال نمود که حق پ

رود و ناو راه بر پسر چيست؛ فرمود: او را به اسم ياد نکند و پيشاپيش ا

 قبل از او ننشيند و کاری نکند که به پدرش ناسزا بگويند.

و از ابن عباؤ عليهماالرحمة از رسول خدا صلّی اهلل عليه وآله روايات  

شده مردی نيست که نگاه کند به پدر و مادرش نظر رحمت آمياز مگار 

آنکه خدا برای او به هرنظری ثواب حج قبول شاده ای مينويساد. گفتاه 
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يا رسول اهلل واگرچه در روز صد مرتبه نگاه کناد حضارت فرماود: شد 

اگرچه در روز صدهزار مرتبه نگاه کناد و از ابان شااذان قمای عليهماا 

الرحمة از رسول خدا صلّی اهلل عليه وآله روايات شاده کاه فرماود آياا 

ميدانيد که کدام انفاق در راه خدا افضل و بهتر است عرض کردند خدا و 

 فرمود: انفاق فرزند بر پدر و مادر. ،ميدانندرسولش بهتر 
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 فصل چهارم
 در اسائه و بدی نسبت به پدر و مادر

ه ل شده کابسم اهلل وله الحمد. از حضرت باقر عليه الصلوة والسالم نق   

د کاه پدرم يعنی علی بن الحسين عليهما الصلوة والسالم ماردی را ديدنا

ضارت ميرفت و پسرش با او بود و پسر بر بازوی پدر تکيه کرده بود. ح

حارف  و تا وقتيکه زنده بودند با پسار از ديدن آن منظره ناراحت شدند

 زدند. ن

ه ساوآله روايت شاده  ماو از حضرت علی از رسول خدا صلّی اهلل عليه

دوم  ،گناهست که تعجيل ميشود در عقوبت آن در دنيا. اول عقوق والدين

لساالم اسوم کفران احسان. و نيز از رسول خدا عليه وآلاه  ،ظلم بر مردم

و  ت نماودهياذمارا ا ،روايت شده کسی که پدر و مادر خود را اذيت کند

 ،کناد ه و کسی که خدا را اذيتکردخدا را اذيت  ،کسی که مرا اذيت کند

 .پس او ملعونست

شده  نبينا وآله وعليه الصلوة والسالم روايت _و از حضرت موسی علی 

 که عرض کرد پروردگارا کجا است فالن صديق و دوست من کاه در راه

شاهدا  حقتعالی فرمود در آتش است. عرض کارد آياا باه ،تو شهيد شد

 فرمود چرا ولکن اين مرد مصار باود بار عقاوق ،وعده بهشت نداده ای

 هي  عملی را قبول نميکنم.  ،والدين و من با عقوق
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الساالم  _و از ابی والد حناط روايت شده که از حضارت صاادق علياه

 س.وال ميکند از تفسير قول خدای تعاالی وبالوالادين احساانا حضارت

يکو نو همنشينی خود را با پدر ومادر  ميفرمايد: احسان آنستکه صحبت

و تاپايش از آنکاه از  ،کنی و ديگر آنکه اگر به چيزی احتيااج داشاتند

 به آنها بدهی اگرچه مستغنی باشند. ،بخواهند

 

 

 فصل پنجم
حال بمخصوص  ،در اينکه عاق والدين يا بار به والدين

 حيوتشان نيست بلکه شامل حال مماتشان نيز هست
سن از حضرت باقر عليه الصلوة والسالم روايت شده کاه از کتاب محا   

بسا ميشود که فرزند در حال حيوتشان بار به والدين است ولکن بعاد از 

فوتشان طلب مغفرت نميکند برايشان پس عاق به والدين نوشته ميشود و 

بسا ميشود در حال حيوتشان عاق است لکن بعد از موتشان بسيار طلب 

پس نوشته ميشود باار باه والادين. و از کتااب  آمرزش ميکند برايشان

محاسن از حضرت صادق عليه السالم روايت شده که چه چيز منع ميکند 

شما را که هم در حال حيوة و هم در حال ممات بار باه والادين باشايد 

صدقه بدهيد روزه بگيريد پس آنچه بارای آنهاا  ،نماز بخوانيد برای آنها

و مثل آن به خود شما نيز داده ميشود پس  به آنها ميرسد ،آوريد میبجا 



 )محمد بن مرتضی الخراسانی(  124 

 

 

 

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

له و بِرّی که به زياد ميفرمايد خدا برای شما خير بسياری را به واسطه ص

 آنها کرده ايد.

 و از قطب راوندی عليه الرحمة در کتاب لب اللبااب روايات شاده کاه

وت مردی به حضرت رسول صلّی اهلل عليه وآله عرض کرد آيا بعد از ما

دن از فرماود: بلای نمااز خوانا ،چيزی بر فرزند باقی ميماندپدر و مادر 

ديق صاجانب آنها و استغفار برای آنها و وفای به عهد و گرامی داشاتن 

 آنها و صله رحم آنها.

 و نيز از قطب راوندی عليه الرحمة درکتاب دعوات از حضرت صاادق 

 عليه السالم روايت شده بسا ميشود شخص در حال حيوة پادر و ماادر

 ،انادنمااز ميخو ،اق است و بعد از موتشان از جانب آنها روزه ميگيردع

کاه اگر قرضی دارند قرضشان را ميدهد پس پيوسته همينجور است تا آن

 بار نوشته ميشود و بسا ميشود که در حال حيوتشاان باار اسات ولکان

يکناد چون فوت کنند قرضشان را نميدهد و به هي  نحو خوبی به آنها نم

 همين طور است تا آنکه عاق نوشته ميشود.پس پيوسته 
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 فصل ششم
 در احسان به اهل و عيال و اوالد

دا خابسم اهلل وله الحمد. از حضرت صادق عليه السالم روايات شاده    

يکه نيکوئی کند پس بدرست ،رحمت کند آن بنده را که نسبت بزوجه خود

 خدای عزوجل او را مالک و قيم بر زوجه اش قرار داده.

يت شده وابنائه الصلوة والسالم روا _از حضرت رضا عليه وعلی آبائهو  

رای که سزاوار است برای مرد اينکه بر اهل و عيال خود وسعت بدهد با

 .اينکه آرزوی مرگش را نکنند

ياال عو نيز از حضرت ابی الحسن عليه الصلوة والسالم روايت شده که  

اياد باه او بدهاد پاس ب پس کسيکه خدا نعمتی ،اسيران او ميباشند ،مرد

 وسعت بدهد بر عيالش واالّ ممکن است آن نعمت از او گرفته شود.

د باه و از رسول خدا صلّی اهلل عليه وآله روايت شده که مانمن ميخاور 

 ميل عيالش و منافق به ميل خودش. 

ليه اهلل ع و از جابر بن عبداهلل انصاری عليهماالرحمة از رسول خدا صلّّّی

شده که هر معروف و احسانی صدقه است و مانمن هرچاه وآله روايت 

انفااق  انفاق کند بر خود و اهل و عيالش نوشته ميشود برای او به آنچاه

 .دکرده صدقه و آنچه به آن آبروی خود را حفظ کند صدقه حساب ميشو
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ت له روايو از ابن عباؤ عليهما الرحمة از رسول خدا صلّی اهلل عليه وآ 

نّاه ازار و تحفه ای خريده و ببارد بارای عياالش کاشده کسی که برود ب

 کند باه صدقه برده است برای محتاجين و بايد در دادن آنچه آورده ابتدا

نّاه چه آنکه کسی که خوشحال کند دختر خاود را کا ،اناث قبل از ذکور

 .يک بنده از اوالد اسماعيل عليه السالم آزاد نموده

ا تاو از رسول خدا )ص( روايت شده که رقت خدا بر اناث بيشتر است  

ن زن بر ذکور و هي  مردی نيست که خوشحال کند زنی را که بين او و آ

 د.قرابتی باشد مگر آنکه روز قيامت خدا او را خوشحال خواهد فرمو
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 فصل هفتم
 در احسان و نيکی به اوالد

 بسم اهلل و له الحمد.   

ق عليه السالم روايت شده که ماردی آماد نازد رساول از حضرت صاد 

خدا)ص( گفت من هيچوقت بچه ای را نبوسيده ام. چاون بيارون رفات 

 اهل آتش است. از حضرت فرمود: اين مرد نزد من چنين است که او

ود را و از رسول خدا صلّی اهلل عليه وآله روايت شده کسيکه فرزناد خا 

 .خدا برای او حسنه بنويسد ،ببوسد

 و از کتاب مکارم االخالق نقل شده که رسول خدا)ص( حسن و حسين 

زناد عليهماالصلوة والسالم را ميبوسيد. اقرع بن حابس گفات مان ده فر

 دارم و تاکنون هيچکدام را نبوسيده ام. 

 و از حضرت علی .رحم کرده نميشود ،حضرت فرمود: کسيکه رحم نکند

طور کاه وآله روايت شده هماان عليه السالم از رسول خدا صلّی اهلل عليه

 د.پدر و مادر نيز عاق اوالد ميشو ،اوالد عاق پدر و مادر ميشوند

يت شده و نيز از حضرت علی از رسول خدا صلّی اهلل عليهما وآلهما روا 

ا بار که خدا رحمت کند آن پدر و مادری را که ياری کنند فرزند خود ر

 احسان و نيکی نسبت به خودشان. 
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والد عوالی از رسول خدا)ص( روايت شده که گرامی بداريد او از کتاب 

لياه خود را و نيکو تاديب و تربيت کنيد آنها را. و از حضرت صاادق ع

بار  السالم روايت شده که خدای تبارک و تعالی هرآينه رحام ميفرماياد

مرد بواسطه شدت دوستيش نسبت به فرزندش. و روايت شده که ماردی 

عليه السالم س.وال نماود کاه باه چاه کسای  از انصار از حضرت صادق

 ،اناد احسان و نيکی کنم؛ فرمود: به والدينت. گفات آنهاا از دنياا رفتاه

 فرمود: به فرزندت.

و  احساان ،و نيز از آن حضرت روايت شده که احسان و نيکی به فرزند 

 شده که نيکی به والدين است و از رسول خدا صلّی اهلل عليه وآله روايت

 نظر محبت آميز پدر به فرزند عبادتست. 

الم ليه الساز کتاب فقه الرضا عليه الصلوة والسالم نقل شده که از عالم ع

 عارض کارد ناه. ،روايت شده که به مردی فرمود آيا پدر و ماادر داری

 ،نادتگفت بلی. فرمود: نيکی تو نسبت باه فرز ،د داریفرمود: آيا فرزن

 نيکی به والدينت حساب ميشود.
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 فصل هشتم
 در نفقه مملوک از حيوان

ليهماا بسم اهلل وله الحمد. از حضرت علی از رسول خادا صالّی اهلل ع   

شاش حاق بار صااحش  ،وآلهما روايت شده که از برای دابه و حياوان

دوم  ابتدا کند به علف دادن باه حياوان؛ هست. اول آنکه چون فرود آيد

ساوم  آنکه چون بر آبی گذارش بيافتد آب را بر آن حيوان عرضه بدارد؛

 ،کنادنآنکه به ناحق او را نزند؛ چهارم آنکه زياادتر از قاوه اش باارش 

کاه بار پنجم آنکه زيادتر از طاقتش او را تکليف به رفتن نکند؛ ششم آن

صادق عليه السالم روايات شاده کاه پشت حيوان نايستد. و از حضرت 

حب هي  کس دابه نميخرد مگر آنکه آن دابه ميگويد خدايا قارارده صاا

 مرا نسبت به من رحيم. 

لاه الرحمة از رساول خادا صالّی اهلل علياه وآ _عليه ذر ابیو از جناب 

 وروايت شده که هي  دابه نيست مگر آنکه هر صابح از خادا ميخواهاد 

مرا  ومرا مالک صالحی که از علف مرا سير کند ميگويد خدايا روزی کن 

 سيراب کند و فوق طاقت مرا تکليف نکند.

 و از حفص بختری عليه الرحمة از حضرت صادق عليه السالم روايات 

و را آن مرکب ميگويد خادايا ا ،شده که چون بنده سوار بر مرکب ميشود

 نسبت به من رحيم قرار ده.
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عليه  ايت شده که رسول خدا صلّی اهللاز حضرت علی عليه السالم رو   

اينکه  ند و ازوآله نهی فرموده از اينکه بر دابه زيادتر از توانايی بارش کن

برای  او را ضايع بگذارند تا هالک شود و ميفرمايد پشت دواب را کرسی

بش از راک چه بسا که دابه مرکوبه ای باشد که بهتر باشد ،خود قرار ندهيد

 فتاد کاها و اکثر ذکراً هلل و چشم آنحضرت بر شتری او مطيع تر برای خد

 ،دفرمود صاحب اين شتر کجاست؛ پس يافت نشا ،بار سنگينی بر او بود

ومت پس فرمود امر کنيد او را که مهيا شود برای اين شتر به جهت خصا

 در روز قيامت. و از زرارة بان اعاين عليهماالرحماة روايات شاده کاه

سالم بر يک ناقه بيسات حاج بجاا آورد حضرت سجاد عليه الصلوة وال

 ويکمرتبه هم او را نزد.
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 فصل نهم
 در مدح ميانه روی در امر معاش

 ان بنادهبسم اهلل وله الحمد. بروايت نسبت داده شده کاه از کماال ايما   

ادار وآنست که در او نه خصلت باشد. اول آنکه خوشنودی از کسی او را 

ضاب غنکند بر کار يا گفتار باطلی که بر نفع آنکس تماام ميشاود؛ دوم 

م برکسی او را خارج نکند از حقی که بر له آن کس تماام ميشاود؛ ساو

يسات؛ نر نکند قدرت او را بر دخالت در چيزی که از برای او جايز وادا

را  پنجم زيادتی از ماال خاود ،خودداری کند فايده بیچهارم از سخنان 

در راه خير خرج و صرف کند؛ ششم نيکاو کناد انادازه گياری در امار 

د؛ معيشت خود را؛ هفتم صاحب تقيه نيکو باشد؛ هشتم خلقش نيکو باش

 ت باشد.نهم دارای سخاو

و از رسول خدا صلّی اهلل عليه وآله روايت شده که پروردگاار مان مارا  

من هم شما را وصيت ميکنم به آنچه وصايت  ،وصيت فرموده به نه چيز

فرموده مرا پروردگار من به آن: اول اخالص در پنهاانی و عالنياه؛ دوم 

عدل در حال رضا و غضب؛ سوم ميانه روی در حال غنی و فقر؛ چهارم 

اينکه عفو کنم از کسيکه ظلم کند بر من؛ پنجم آنکه عطا کنم به کسی که 

مرا محروم کرده؛ ششم آنکه وصل کنم با کسی که قطع کند از من؛ هفاتم 
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هشتم آنکه نطق من ذکر باشد؛ نهام آنکاه  ،آنکه خاموشی من فکر باشد

 نظر من عبرت باشد.

لساالم ا الصالوة واو از جناب سليمان بن داوود علی نبينا وآله وعليهما 

ه اده نشدروايت شده که به ما داده شده آنچه به مردم داده شده و آنچه د

پس  ده نشدهو ياد داده شده بما آنچه به مردم ياد داده شده و آنچه ياد دا

ال دل در حنيافتيم ما افضل و بهتر از تقوی در پنهانی و آشکارا و کلمه ع

 غنی و در حاال فقار. و از غضب و در حال رضا و ميانه روی در حال

 حضرت باقر عليه الصلوة والسالم روايت شده که سه چيز موجاب رفاع

يز درجات است و سه چيز کفاره گناهان و سه چيز هالک کننده و سه چ

ر شاب نجات دهنده. اما رفع درجات افشاء سالم و اطعام طعام و نماز د

 .در حالتی که مردم در خوابند

ساوی مل بجا آوردن وضو در زمستانها و رفاتن باسباغ و کا ،و کفارات 

  .نمازها در شب و روز و محافظت بر جماعات

ی و هوی و هوس .و اما هالک کننده هاشح و بخلی که اطاعت کرده شود

  .عجب مرد بنفس خود )ظ(و .که متابعت کرده شود

وی در رو اما نجات دهنده ها خوف از خدا در پنهانی و عالنيه و مياناه 

 نی و فقر و کلمه عدل در حال رضا و غضب. حال غ
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و از حضرت باقر عليه الصلوة والسالم روايت شده کاه شاخص اصاالح 

يکوئی ن ،مگر به سه چيز؛ تفقه در دين و در اندازه گيری معيشت ،نميشود

 و صبر بر ناراحتيها. 

قه تف ،مالو از رسول خدا صلّی اهلل عليه وآله روايت شده که کمال تمام ک

ی در دين و صبر بر ناراحتی و تقدير در معيشت است. و از حضرت علا

 ،یعليه السالم روايت شده که از مروتست در امرمعااش مياناه روی کنا

 .پس اسراف نکنی و وعده بدهی پس خلف وعده نکنی

شده  و از ذريح محاربی عليه الرحمة از حضرت صادق عليه السالم نقل 

مر را در اپس رفق و مدا ،مايد خير خانواده ای راکه هرگاه خدا اراده بفر

 معيشت را روزی ايشان ميفرمايد.

 

 

 فصل دهم
 در مذمت اسراف و تقتير يعنی افراط و تفريط

 در خرج کردن مال
 بسم اهلل وله الحمد.   

وايت السالم ر _الرحمة از حضرت صادق عليه مااز عبيد بن زرارة عليه 

 ارد. شده که اسراف فقر می آورد و ميانه روی غنی و بی نيازی در برد
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بسا  و از حضرت علی بن الحسين عليهما الصلوة والسالم روايت شده که

 ميشود شخص مال خود را در راه حق خرج ميکند و اسراف ميکند.

دی خدمت حضرت صاادق علياه از عامر بن جذاعه روايت شده که مر 

ده هار بالسالم آمد و گفت: يا ابا عبداهلل)ع( يک قدری پول به قرض من 

وقت داشتم ميدهم. حضرت فرمود: غله ای داری که باه دسات خواهاد 

: چيزی آمد؛ گفت نه به خدا. فرمود: تجارتی داری؛ گفت نه بخدا. فرمود

ه کاکسانی هساتی  داری که بفروشی؛ گفت نه به خدا. فرمود: پس تو از

رهام دخدا برای او در اموال ما حقی قرار داده پس کيسه ای کاه در او 

ی چون آوردند دست خود را در آن کيسه داخل نمود ومشت ،بود خواست

ری ساختگي ،درهم به آن مرد داد و فرمود از خدا بپرهيز و اسراف نکان

 هم نکن بلکه ميانه روی را اختيار کن.

م عليهما الرحمة از حضرت صادق علياه الساال و از   عيسی بن موسی 

 وه خلقش آن را وديعه و امانت داده ب ،مال اهلل است ،روايت شده که مال

ند بياشام ايشان را امر فرموده که از آن مال به طور ميانه روی بخورند و

 ،ک کننادو زن بگيرند و مرکب تهيه کنند و مابقی را به فقراء و ضعفا کم

 . اکل و شرب و سواريش حرامست ،دستور تجاوز کند پس کسيکه از اين

و از اسبق بن نباته عليهماالرحمة از حضرت اميرالمنمنين علياه الصالوة 

والسالم روايت شده که برای اسراف کننده سه عالمت اسات. اول آنکاه 
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ميخورد آنچه را که شأنش نيست و ميخرد آنچه را کاه از شاأنش زيااد 

 از شأنش باالتر است.است و ميپوشد آنچه را که 
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 مطلب سوم
 در زکوة است و در آن چند فصل است

 
 فصل اول

 در مدح اداء زکات و فضيلت آن
سالم لوة والبسم اهلل وله الحمد. از نهج البالغه از حضرت علی عليه الص   

 د اموالروايت شده که نگاه داری کنيد ايمان خود را به صدقه و حفظ کني

عاائم دخود را به دادن زکوة و دفع کنيد موجهای باال را باه دعاا. و از 

االسالم از حضرت علی عليه الساالم روايات شاده وصايت و سافارش 

 وای خدايکنم فرزندان و اهل خود را و جميع منمنين و منمنات را به تقم

زکاوة  چه آنکه ،خدا را در نظر داشته باشيد در باب زکوة ،پروردگارشان

 خاموش ميکند آتش غضب پروردگارتان را. 

ل و از کتاب جعفريات از حضرت علی عليه السالم روايت شده که رساو

شت را ملکی از خزان به ،ای را بخواهدخدا فرمود هرگاه خدا خير بنده 

و پس سخی ميشود نفس ا ،ميفرستد پس آن ملک مسح ميکند سينه او را

 به دادن زکوة. 

اهلل  و از تفسير حضرت عسکری عليه الصلوة والسالم از رسول خدا صلّی

فا از عليه وآله روايت شده که زکوة مال خود را بدهيد باه فقاراء و ضاع

 جنس پست و بد ندهيد. حقشان کمتر ندهيد و
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 ،از حضرت رضا عليه الصلوة والسالم روايت شاده علات جعال زکاوة 

 تأمين مايحتاج فقراء است و حفظ اموال اغنياء. 

اده دو از معتب از حضرت صادق عليه السالم روايت شده که زکوة قرار 

د را شد برای امتحان اغنياء و کمک فقراء و اگر مردم زکاوة اماوال خاو

 يشدند بهممسلمان فقير و محتاجی باقی نميماند و هرآينه بی نياز  ،بدهند

آنچه برايشان فرض شاده و ماردم فقيار و محتااج و گرسانه و برهناه 

ی و تعال و سزاوار است بر خدای تبارک ءنميمانند مگر بواسطه گناه اغنيا

ش اينکه منع کند رحمت خود را از آن کسی که حق خدا را کاه در ماال

ند تا آنکه ميفرمايد دوست ترين مردم باه ساوی خادای هست منع ميک

ة تعالی سخی ترين ايشانست و با سخاوت ترين مردم کسی است که زکو

رای بامالش را بدهد و بخل نورزد بر منمنين به آنچه فرض فرموده خدا 

 آنها در مالش.

 و از حضرت موسی بن جعفر عليهما الصلوة والسالم روايات شاده کاه 

ماوال برای اينکه قوت باشد برای فقراء و تاوفير بارای ازکوة وضع شده 

 .آنها يعنی موجب باشد برای زياد شدن آن

و از سيد رضی رحمه اهلل تعالی در نهج البالغه از حضارت علای علياه  

السالم روايت شده که خدای سبحانه و تعالی فارض فرماوده در اماوال 
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پس فقراء گرسنه نميمانند مگر به مناع غنای و  ،را ءمايحتاج فقرا ءاغنيا

 خدای تعالی س.وال خواهد فرمود از آن.
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 فصل دوم
 در مذمت ندادن زکات

لياه عبسم اهلل وله الحمد. از کتاب دعائم االسالم از حضارت صاادق    

ا السالم روايت شده که فرض و واجب نکرده خدا بر اين امات چيازی ر

. امه آنهاعزکوة و در اين زکوة هالک ميشوند که دشوارتر باشد بر آنها از 

الم الفتوح رازی عليه الرحمة از حضرت علی علياه السا _و از شيخ ابی

ا وده ايهروايت شده که رسول خدا صلّی اهلل عليه وآله در خطبه وداع فرم

ی برای پس کسی که زکوة ندهد نماز ،الناؤ ادا کنيد زکوة اموال خود را

يسات و دينای بارای او ن ،که نماز برای او نباشد او نخواهد بود. و کسی

 حجی و جهادی برايش نباشد. ،کسی که دين برای او نباشد

و از جناب قطب راوندی عليه الرحمة نقل شده کاه حضارت موسای    

مااز نی که نعلی نبينا وآله وعليهما الصلوة والسالم گذارشان افتاد به جوا

ه ام. نيکوتر نديد نماز از اين پس موسی)ع( گفت: نمازی ،خوبی ميخواند

ولی زکوة  ،پس خدا وحی فرمود بسوی آن جناب که نمازش خوب است

 ،ا زکاوةنميدهد و من از او قبول نميکنم تا اينکه نمازش را نيکو کناد با

 .زيرا که نماز و زکوة قرين يکديگرند

و رسول خدا صلّی اهلل عليه وآله لعن فرموده مانع الزکوة و آکل ربا را. و  

از قطب راوندی عليه الرحمة از رسول خدا صلّی اهلل عليه وآلاه روايات 
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شده که خدا روزی فقرا را در اموال اغنيا قرار داده پس اگر فقرا گرسانه 

دا که آنها را پس بواسطه گناه اغنيا است وحق است بر خ ،يا برهنه بمانند

برو در آتش اندازد. و از مسعده از حضرت صادق عليه الساالم روايات 

ملعونسات آن ماالی کاه زکاوتش داده نشاود. و از  ،شده که ملعونسات

حضرت باقر عليه الصلوة والسالم روايت شده که رسول خادا صالّی اهلل 

عليه وآله با جمعی از مسلمانان در مسجد بودند؛ پس حضارت فرماود: 

ای  ،ای فاالن برخياز ،ای فالن برخياز ،ای فالن برخيز ،فالن برخيز ای

فالن برخيز تا آنکه پنج نفر را از مسجد بيرون کرد. پس فرماود بيارون 

نماز نخوانيد در آن و حال اينکه زکوة نميدهياد. و از  ،رويد از مسجد ما

 _عيون االخبار و خصال از حضرت رضا عليه وعلی آبائه وابنائه الصلوة

والسالم روايت شده که خدا به سه چيز امر فرموده مقرون باه ساه چياز 

زکاوة  لکنپس کسی که نماز بخواند و ،ديگر؛ امر فرموده به نماز و زکوة

 .نمازش قبول نميشود ،ندهد

پس کسيکه شاکر نکناد  ،و امر فرموده به شکر خودش و شکر والدين 

 ی و صالهرموده به تقوو امر ف .شکر خدا را بجا نياورده ،والدين خود را

 پس کسيکه صله رحم بجا نياورد تقوی ندارد. ،رحم

حال فقير بد ميشود و حال غنای  ،و روايت شده هرگاه زکوة داده نشود 

نيز بد ميشود. راوی عرض کرد حال فقير بد ميشود که معلوم است؛ حال 
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حالش در آخارت باد  ،فرمود: غنی اگر زکوة ندهد ،غنی چرا بد ميشود

 .ميشود

 فصل سوم
 در فضيلت دادن زکوة فطره و ذم ترک آن

 بسم اهلل و له الحمد.   

 الساالم روايات _از جناب زرارة عليه الرحمة از حضرت صادق علياه 

بای نکما اينکه صلوات بار  ،شده که از تمام شدن روزه است زکوة فطره

و  ه بگياردصلّی اهلل عليه وآله از تمام نماز است برای اينکه کسی که روز

زکوة  پس روزه ای برای او نيست هرگاه ترک کند دادن ،زکوة فطره ندهد

اً ترک را عمداً و نمازی نيست برای او هرگاه صلوات بر نبی)ص( را عمد

 ه فرماودهزکوة قبل از صلوة آنجا ککند. بدرستيکه خدا ابتداء فرموده به 

ت قد افلح من تزکی وذکر اسم ربه فصلی. و از اسحق بان مباارک روايا

ه فطره ک شده که از حضرت ابا ابراهيم عليه السالم س.وال ميکند از زکوة

 لی. مود: بفر ،آيا داخل در آيه شريفه اقيموا الصلوة واتوا الزکوة ميباشد

 الرحمة از حضرت صادق علياه الساالمو جناب اسحق بن عمار عليهما 

رت س.وال کرد از قول خدای عزوجل اقيموا الصلوة واتاوا الزکاوة؛ حضا

 فرمود: اين زکوة فطره است که فرض و واجب فرموده بر منمنين.
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 _از معانی االخبار و توحيد و مجالس مسنداً از حضرت صاادق علياه 

عمل  قول صالح يا السالم روايت شده کسی که ختم کند روزه خود را به

 لّی اهللخدا روزه او را قبول فرمايد. عرض شد يابن رسول اهلل ص ،صالحی

ز قول صالح چيست؛ فرمود: شهادت به اينکه خدائی نيست باه جا ،عليه

 خدا و عمل صالح بيرون کردن زکوة فطره.

 فصل چهارم
 در بيان کسانيکه فطره آنها بر شخص الزم است

ه در از حضرت علی عليه السالم روايات شاده کابسم اهلل وله الحمد.    

 ه فطارهچه آنک ،خطبه قدير در روز فطر ميفرمايد: ادا کنيد فطره خود را

س پ ،پروردگارتان طرفسنت پيامبر شما است و فريضه واجبه ايست از 

هاا و بايد ادا کند هرمردی از شما از طرف عيالش ذکار آنهاا و انااث آن

 ياک ازآنهاا و مملوکشان از هر انساانیو کبيرشان و حرشان  شانصغير

 صاع از تمر يا گندم يا جو.

يزيد عليه الرحمة روايت شده که از حضرت صاادق علياه  _از عمر بن 

 ،السالم س.وال نمود از شخصی که مهمانی از برادران دينی نزدش هسات

پس روز عيد فطر ميرسد آيا ميزبان فطره مهمان را بدهاد؛ فرماود: بلای 

صاغير  ،ست از هر کسی که عيال او است ذکر باشد يا انثیفطره واجب ا

حر باشد يا مملوک. و از شايخ صادوق علياه الرحماة در  ،باشد يا کبير

کتاب هداية از حضرت صادق عليه السالم روايت شده که زکوة فطره بده 
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حر باشد يا  ،از خودت و از هر کسی که عيال تو است صغير باشد يا کبير

 انثی. ذکر باشد يا ،عبد

ينکه و از حضرت صادق عليه السالم روايت شده که الزم است بر مرد ا 

کار ذ ،ادا کند زکوة فطره را از خودش و از عيالش صغير باشد ياا کبيار

 باشد يا انثی.

 ذبيلـت
هار  از مصباح الشريعة از حضرت صادق عليه السالم نقل شده که بار   

نظار عبارت  ،جزئی از اجزاء بدنت زکوتی است واجب. پس زکوة چشم

  .است و پوشيدن از چيزهائيکه نظر کردن به آنها ناپسند است

 گوش دادن به علم و حکمات و قارآن و فوائاد دينياه از ،و زکوة گوش

جات تو در آن است و اعراض از آنچه ضاد موعظه و نصيحت و آنچه ن

  .آن است از دروغ و غيبت و امثال آن

نصايحت مسالمين و از غفلات بيارون آوردن غاافلين و  ،و زکوة زباان

  .بسياری تسبيح و ذکر و غير آن

باه  بذل و عطا و سخاوت است به آنچه خدا انعام فرموده ،و زکوة دست

ل آن بر تو و حرکت دادن آن به نوشتن علم و آنچه ناافع اسات باه حاا

 .مسلمانها در طاعت خدا و نگاه داشتن از شرور
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 و زکوة قدم سعی در حقوق خدای تعالی از زيارت صالحين و مجاالس 

ب تو ه در او صالح قلذکر و اصالح بين مردم و صله رحم و جهاد و آنچ

 است و سالمتی دين تو. 

لسالم و از امدی عليه الرحمة در کتاب غرر و درر از حضرت علی عليه ا

کوة روايت شده که زکوة علم نشر آن است و زکوة جاه بذل آن است و ز

اه و زکوة مال خرج کردن زيادتی آن اسات در ر .حلم بکار بستن آنست

و زکاوة  .ست و زکوة جمال عفت اساتو زکوة قدرت انصاف دادن .خير

و  .زهو زکوة بدن جهاد است و رو .ظفر يافتن بر کسی احسان به او است

عی و زکوة صحت س .احسان به همسايه و صله ارحام است ،زکوة دارائی

 زکاوة نعمتهاا ،.جهاد در راه خدا اسات ،در طاعت خدا و زکوة شجاعت

بذل آن است به مستحقش و عمال باه  ،زکوة علم .احسان به خلق است

 آن.
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 فصل پنجم
 در مصرف زکوة

آلاه عليه و بسم اهلل وله الحمد. از کتاب عوالی از رسول خدا صلّی االه   

روايت شده که صدقه حالل نيست بر غنی و بای نيااز و بار کسای کاه 

لياه عميتواند به اندازه مايحتاج کسب کند. و از عبدالرحمن بان حجااج 

رت ز حضرت ابی الحسن عليه السالم روايت شده که از آن حضالرحمة ا

د آياا س.وال ميکند از مرديکه پدر يا عمو يا برادرش خرج او را ميدهنا

؛ جايز است از زکوة بگيرد و به آن وسعت بدهد بر خاود و اهال بياتش

 فرمود: باکی ندارد. 

ه وايت شدرو از دعائم االسالم از جعفر بن محمّد عليهما الصلوة والسالم 

پوشد و که از زکوة ميتوان داد به شخص منمن آنچه بخورد و بياشامد و ب

 زن بگيرد و حج برود و تصدق بدهد و قرضش را بدهد.

ن از اسحق بن عمار عليهما الرحمة روايت شده که از حضرت موسی با 

د درهام جعفر عليهما الصلوة والسالم س.وال ميکند که آيا به مردی هشتا

 ،بادهم فرمود: بلی زيادتر بده؛ عرض کرد صد درهم ،توان داداز زکوة مي

 فرمود: بلی و اگر ميتوانی بی نياز کن او را.

الصلوة والسالم روايت شده که هرگاه زکوة باه  _و از حضرت باقر عليه 

و از حضارت صاادق علياه الساالم  .کسی ميدهی پس بی نياز کن او را
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را شريک قرار داده با اغنيااء  روايت شده که خدای تبارک و تعالی فقرا

پس جايز نيست برای اغنياء اينکه صرف کنند به ساوی غيار  ،در اموال

 شرکای خود.

والسالم روايت شده کاه حضارت  _از حضرت امام حسن عليه الصلوة 

تو  وصيت ميکنم ،علی عليه الصلوة والسالم به من فرمود: ای پسرک من

 .را به نماز در وقتش و زکوة دادن به اهلش وقتيکه الزم شد

 و از عبدالرحمن بن حجاج عليهما الرحمة روايت شده کاه از حضارت 

ی کاه ابی الحسن عليه الصلوة والسالم س.وال کرد از مرد عارف و فاضال

ج فوت کرده و قرض دار است و اين قرض را از ناچاری کرده و در خر

زار يا هآيا از بابت زکوة  ،آن اسراف نکرده و اهل س.وال هم نيست کردن

 .دوهزار ميتوان قرضش را ادا کرد؛ حضرت فرمود: بلی

صالوة و نيز از عبدالرحمن روايت شده که از حضرت ابی الحسن عليه ال 

د والسالم س.وال نمود که من از جماعتی طلبکارم و حبس طلب مان ناز

ت زکاوة آيا ميتاوانم از بابا ،دنبر دادنش نيستايشان طول کشيده و قادر 

 طلب خود را حساب کنم؛ فرمود: بلی.

 -از عقبة بن خالد روايت شده که عثمان بن عمران عليه الرحمة و 

از حضرت صادق عليه السالم س.وال نمود که من ماردی هساتم دارا و  

بعضی نزد من می آيند و درخواست کمک ميکنند و هناوز وقات زکاوة 
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به تو دارد که  رمود: قرض هجده و صدقه ده، چه ضررده؛ حضرت فنيام

به او بدهی وقتيکه موقع زکوة رسيد طلب خود را از بابت زکوة حسااب 

 عظيم و بزرگ است. رنگردان او را که رد او نزد خداکنی ياعثمان ب

الم وة والسو از کتاب فقه الرضا عليه السالم نقل شده که عالم عليه الصل 

قرض دادن خوب چيزی است اگر توانست قرض تو را ميدهد و فرمود: 

اگر نتوانست از بابت زکوة حساب ميکنای. و از حضارت صاادق علياه 

خير  غنيمت و تعجيل در امر ،السالم روايت شده که قرض دادن به منمن

 است اگر توانست ميدهد واالّ از بابت زکوة حساب ميکنی.
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 مطلب چهارم
 در خمس است

ز ده کاه اشبسم اهلل وله الحمد. از جناب ابی بصير عليه الرحمة روايت    

نده به بحضرت باقر عليه الصلوة والسالم س.وال کرد از آسانتر چيزی که 

 واسطه آن داخل آتش ميشود چيست؛ فرمود: کسی که يک درهم از مال

 يتيم بخورد و مائيم يتيم. 

که چون خدا صدقه را بر ما و از حضرت صادق عليه السالم روايت شده 

خمس را برای ما نازل فرمود؛ پس صدقه بر ما حرام است  ،حرام فرموده

يعنی هديه و تعارف برای ما  ،و خمس برای ما فريضه و واجب و کرامت

حالل. و از عمران بن موسی عليهما الرحمة روايت شده که آيه خمس را 

ر حضرت موسی بن جعفر يعنی واعملوا انما غنمتم من شیء تا آخر آيه ب

پس آن  ،عليهما الصلوة والسالم قرائت کردم. فرمود: آنچه برای خدا است

پس آن برای ما  ،برای رسول خدا است و آنچه برای رسول خدا است

است تا آنکه فرمود: اين حديث ما صعب و مستصعب است عمل نميکند 

برای قلب او  آن کسی که ممتحن شده باشد صبر نميکند بر آن مگر به آن و

 ايمان.

و از سدير عليه الرحمة از حضرت باقر عليه الصلوة والسالم روايت شده  

پس اکر محو کنند آنرا  ،که برای ما حقی است در کتاب خدا در خمس

هرآينه مساوی  ،پس بگويند از جانب خدا نيست يا به آن عمل نکنند
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دی از تجار خواهد بود. و از محمّد بن يزيد طبری روايت شده که مر

  رضا عليه وعلی آبائه وابنائه الصلوة والسالم فارؤ که از دوستان حضرت

نامه به حضرت نوشت و راجع به خمس که خودش بدهکار بود يا  ،بود

 .از کسان ديگر نزدش بود اجازه خواست که ندهد يا تصرف کند در آن

حضرت در جواب نوشتند بسم اهلل الرحمن الارحيم بدرساتی کاه خادا  

گر حالل نميشود مال م ،واسع و کريم است ضامن شده بر عمل ثواب را

ماان بدرستيکه خمس عون ما است بر دين ،از راهی که حالل نموده باشد

آبروی  وو بر عيالمان و بر دوستانمان و بر آنچه بذل کنيم آنرا و عرض 

ن را پس برنگردانياد آ ،ريم از کسی که از سطوت او ميترسيمخود را بخ

يارون بچاه آنکاه  ،از ما و خود را تا ميتوانيد از دعای ما محروم نکنيد

هياا مکردن آن کليد روزی شما است و نابود کننده گناهان شما و آنچاه 

فاا ميکنيد برای خود به جهت روز احتياجتان و مسلمان کسی است که و

باان زدا بسوی او عهد نموده و نيست مسلمان کسی که به کند به آنچه خ

 جواب بدهد ولکن بقلب مخالفت کند و السالم. 

و از محمّدبن يزيد ره ايضا روايات شادهدکه جمعای از اهال خراساان 

الصلوة والسالم رسايده و  _خدمت حضرت رضا عليه وعلی آبائه وابنائه

حضرت فرماود: باه  درخواست نمودند که آنها را از خمس معاف بدارد.

زبان اظهار دوستی نسبت به ما ميکنند و برميگردانيد از ما حقای را کاه 
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خدا برای ما و ما را برای آن قرار داده و آن خماس اسات و ماا آن را 

 برای هي  يک از شما حالل نميکنيم.

ن و و از رسول خدا صلّی اهلل عليه وآله روايت شده کسای کاه احساا   

ه نشاود از اوالد عبدالمطلب عليه السالم و جزا دادنيکی کند بسوی يکی 

را در ماپس من جزا خواهم داد او را هرگاه مالقات کناد  ،بر آن در دنيا

ياد روز قيامت. و از حضرت صادق عليه السالم روايت شده که وانگذار

سات اکسی که غنی  ،صله آل محمّد و احسان به ايشان را از اموال خود

 ه فقير است بقدر فقرش.بقدر غنای خود و کسی ک

ن ماو از رسول خدا صلّی اهلل عليه وآله روايت شده حق است شفاعت  

ود و برای کسی که اعانت کند ذريه مرا بدست خود و زبان خود و مال خ

قيامات  نيز از آن جناب عليه وآله الصلوة والسالم روايت شده که من در

ريه ر بکشد برای ذچهار طائفه را شفاعت خواهم کرد اول کسی که شمشي

 وال فقردوم کسی که اعانت کند ايشان را در ح ،من و ياری کند ايشان را

دارد باسوم کسی که دوست  ،فاقه ايشان به آنچه قادر است بر آن از مال

ا و چهارم کسيکه بارآورد حاجتهاای آنهاا رانش، ايشان را به قلب و زب

 سعی کند در آن هرگاه مضطر شوند.

عليه وآله الصلوة والسالم نيز روايات شاده کسای کاه  و از آن بزرگوار 

ميخواهد متوسل شود به من و برای او حقی باشد بر من که به واسطه آن 
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حق در قيامت شفاعت کنم او را پس بايد صله و احسان کند به اهل بيت 

 من و آنها را مسرور و خوشحال نمايد.

 مقصد دوم
 در انفاقات مستحبه و در آن چند مطلب است

 
 مطلب اول

 در فضيلت انفاق در زيارت بيت اهلل الحرام و زيارت قبر پيام
آور ما و قبور ائمه هدی عليه و عليهم الصلوة والسالم و در 

 چند فصل است اين مطلب
 

 فصل اول
 در حج است

بسم اهلل وله الحمد. از حضرت صادق عليه السالم روايت شده که بجاا    

ا و مهمان خدا است. اگر چيزی از خادا آورنده حج و عمره وارد بر خد

جاوابش ميدهاد و اگار  ،و اگر او را بخواند ميفرمايدبه او عطا  ،بخواهد

ابتدا  ،شفاعتش را قبول ميفرمايد و اگر ساکت باشد ،کسی را شفاعت کند

هازار هازار  ،ميفرمايد به عطا کردن به او و به هر درهمی که خرج کناد

درهم عوض ميدهد. و از رسول خدا صلّی اهلل عليه وآلاه روايات شاده 

پس برای او باشد باه هار قادمی  ،کسی که بيرون رود برای حج وعمره
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هزار هزار حسنه و محو ميشود از او هزار هزار سي.ه و بلند ميشود برای 

هزار  او هزار هزار درجه و خواهد بود برای او در نزد خدا به هر درهمی

هزار درهم و به هر ديناری هزار هزار دينار و به هر عمل خيری که بجا 

هزار هزار حسنه تا وقتيکه برگردد به خانه خود و در ضمان خدا  ،بياورد

 ،آمرزيده بر ميگردد ،باشد اگر بميرد او را داخل بهشت کند و اگر برگردد

 رد نميفرمايد.پس غنيمت بشماريد دعای او را چه آنکه خدا دعای او را 

صادق عليه السالم روايت شده کاه اهال قباور دوسات  _و از حضرت 

 حمّد بنمدارند تمام دنيا و آنچه در آنست بدهند و يک حج بگيرند. و از 

ک ياعلی بن حسين عليهم الرحمة نقل شده که ميفرمايد روايت شده که 

يار و درهم در راه حج بهتر است از هزار هزار درهم در باقی راههای خ

حاج  يک درهم که برسد به امام مانند هزار هزار درهم است کاه در راه

 خرج شود.

و از حسين بن عمر عليهما الرحمة از پدرش از حضارت صاادق علياه  

شد و آن برای شما با طال السالم روايت شده که اگر مانند کوه ابی قبيس

ک رآينه يو ههرآينه معادل با حج نخواهد بود  ،را انفاق کنيد در راه خدا

اه معادلست با دو هزار هزار درهام کاه در ر ،درهم که حاجی خرج کند

 خدا خرج و صرف کند. 
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 وو از ذريح از حضرت صادق عليه السالم روايت شده کسی کاه بميارد 

 ويهودی  پس بايد بميرد اگر ميخواهد ،حجة االسالم را بجا نياورده باشد

م ز حضرت صاادق علياه الساالاگر ميخواهد نصرانی و از کتاب دعائم ا

ر د ،روايت شده کسی که بميرد و حجة االساالم را بجاا نيااورده باشاد

 پس بايد يهودی بميرد يا نصرانی.  ،صورتيکه بدون عذر باشد

لحسن و از محمّدبن فضيل عليهما الرحمة روايت شده که از حضرت ابی ا

ذه هاان فای عليه السالم س.وال نمود از تفسير قول خدای تعالی و من ک

زل ناا اعمی فهو فی اآلخرة اعمی و اضل سبيال؛ حضرت فرمود: اين آيه

نکاه در حجة االسالم را و حال آ که به تأخير بياندازد درباره کسی شده

هم نزد او باشد آنچه به آن حج را بجا بياورد پاس بگوياد امساال خاوا

از  وسال ديگر خواهم رفت تا آنکه پيش از بجا آوردن حج بميرد  ،رفت

ير رسول خدا صلّی اهلل عليه وآله روايت شده کسی که حاج را باه تاأخ

و اخادا  ،داز سالی به سالی بدون عذر و قبل از بجا آوردن بمير ،بياندازد

ان را در روز قيامت مبعوث خواهد فرمود يهود يا نصارانی يعنای مسالم

 اين کار را نميکرد. ،ر مسلمان ميبودنيست اگ
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 فصل دوم
 در فضيلت قربانی

ی از رالل.االبسم اهلل وله الحمد. از ابن ابی جمهور عليهما الرحماة در د   

قی دم انفارسول خدا صلّی اهلل عليه وآله روايت شده که انفاق نميکنند مر

گار مکه اعظم باشد از خونی که ريخته شود در اين روز يعنی روز عياد 

 رحم و خويشی که محتاج باشد.

ز ان جعفر عليهما الصالوة والساالم و از کتاب علل از حضرت موسی ب 

چاق و  روايت شده که برای قربانی حيوانرسول خدا صلی اهلل عليه وآله 

 فربه تهيه کنيد چه آنکه او مرکب شما خواهد بود بر صراط. 

ت و از شريح بن هانی عليه الرحمة از حضرت علی علياه الساالم روايا

 هرآيناه قارض ،هساتشده که اگر مردم بدانند آنچه را کاه در قرباانی 

اول  ميکنند برای قربانی چه آنکه آمرزيده ميشود برای صاحبش در نازد

 .قطره ی خونی که از او بريزد بر زمين

 ی اهللو روايت شده که جناب ام سلمه رضی اهلل عنها نزد رسول خدا صلّ 

 عليه وآله آمده عرض کرد يا رسول اهلل)ص( عيد اضاحی رسايده و مان

مود: آيا قرض کنم برای قربانی؛ حضرت فر ،رم ندارمپولی که اضحيه بخ

 قرضی است که داده خواهد شد.  ،قرض کن زيرا که اين قرض
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ه کاو از کتاب دعائم از رسول خدا صلّی اهلل علياه وآلاه روايات شاده 

س اضحی قرار داده شده برای آنکه مساکين شما از گوشت سير شوند پا

 د.اطعام کنيد آنها را از گوشت قربانی خو
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 فصل سوم
 در وقت قربانی و جواز شرکت در آن

ه وايت شدبسم اهلل وله الحمد. از جناب علی بن جعفر عليهما السالم ر   

 يکند ازکه از برادر خود موسی بن جعفر عليهما الصلوة والسالم س.وال م

حضارت ميفرماياد: ساه روز. عارض ميکناد چاه  ،قربانی در غير منی

مای  ميفرمائی درباره مردی مسافر که دو روز بعد از عيد به وطن خاود

 آيد آيا جايز است که در روز سوم قربانی کند؛ ميفرمايد: بلی. 

 ادقو از جناب عمار ساباطی عليه الرحمة روايت شده که از حضرت ص

از  روز و هارميفرمايد: تا چ ،نیعليه السالم س.وال ميکند از قربانی در م

 .تا سه روز، می فرمايدير بالدقربانی در سا

 ،فضلاعليه السالم روايت شده که قربانی سه روز و و از حضرت علی  

 روز اول است.

 نی روزرباو از کتاب دعائم از حضرت باقر عليه السالم روايت شده که ق 

و از  يق.نحر و دو روز بعد از آن در شهرها و در منی تا آخر ايام تشر

 خصترهمين کتاب از حضرت باقر عليه الصلوة والسالم روايت شده که 

 .داده اند شرکت در قربانی را برای کسی که نميتواند

فری ساروايت شده که در يک  رحمه اهلل ی از ابن عباؤو از کتاب عوال 

فر س ده نرسيد. پ یبا رسول خدا صلّی اهلل عليه وآله بوديم که عيد قربان

 شريک شديم در گاو و شتر.
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م و از حلبی عليه الرحمة روايت شده که از حضرت صادق علياه الساال 

ا : اماس.وال کرد که آيا برای چند نفر يک گااو کفايات ميکناد؛ فرماود

 درهدی کافی نيست و اما در قربانی پس کافی است. 

وان و از سواده روايت شده که به حضرت صادق عليه السالم ميگويد حي

ه فرمود: جمع شويد و يک شتری بخرياد وبالشاراک ،قربانی کمياب شده

فندی نحر کنيد او را؛ عرض ميکند آن اندازه پول ناداريم. فرماود: گوسا

سات؛ اکه ذبح کنيد؛ عرض کرد از هفت نفر مجازی ابخريد و او را بالشر

 ميفرمايد بلکه از هفتاد نفر.

 ميلـتک
 در فضيلت عقيقه

ده شيت از ابی خديجه عليه الرحمة از حضرت صادق عليه السالم روا   

 که هر انسانی در گرو فطره است و هر مولودی در گرو عقيقه. 

ليه عبه حضرت صادق و از عمربن يزيد عليهما الرحمة روايت شده که 

 رده ياکقه السالم عرض ميکند بخدا قسم که من نميدانم آيا پدرم مرا عقي

يری پر پس د ،نه؛ حضرت او را امر ميفرمايد به عقيقه نمودن برای خود

 .برای خود عقيقه ميکند

صلّی اهلل عليه وآله  خدا و از کتاب معانی االخبار نقل شده که رسول 

پس برای خود عقيقه نمود و برای حضرت  ،چون مبعوث به نبوت شد
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امام حسن و حضرت امام حسين عليهما الصلوة والسالم دو گوسفند 

 .عقيقه نمود

 ادقو روايت شده که عقيقه واجب تر است از قربانی. و از حضرت ص 

 ماء راه دعليه السالم روايت شده که خدا دوست دارد اطعام طعام و اراق

 يعنی ريختن خون را.

وات لصلاز کتاب مقنع از حضرت باقر عليه وعلی آبائه وابنائه من و ا 

ه ه نکردقيقافضلها و من التحيات اکملها روايت شده که هرگاه برای بچه ع

 باشند و برای او قربانی کنند از عقيقه کفايت ميکند.
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 فصل چهارم
 در فضيلت انفاق در راه زيارت قبر مطهر

 عليهم السالمپيغمبر گرامی و ائمه هدی عليه و 
سی ل شده کبسم اهلل وله الحمد. از حضرت باقر عليه الصلوة والسالم نق   

و از  که به قصد زيارت امامی مفترض الطاعة از خانه خود بيارون بياياد

مينويساد خادای جال ذکاره بارای او  ،برای نفقه يک درهم خرج کناد

در  و راهفتادهزار حسنه و محو ميکناد از او هفتاادهزار ساي.ه و اسام ا

 ديوان صديقين و شهداء بنويسد اسراف کرده باشاد در خارج کاردن ياا

 اسراف نکرده باشد.

از حلبی عليه الرحمة از حضرت صادق در فضيلت زيارت امام حساين 

رار قاعليه الصلوة والسالم روايت شده که به هر درهمی ده هزار درهام 

ه باه او گفتا ،داده ميشود و ذخيره ميشود برای او و چون محشور شاود

 نزد خود برای تو.  نمودهميشود که خدا آن را ذخيره 

و از ابن سنان روايت شده که به حضرت صاادق علياه الساالم عارض 

درباره حج که حساب ميشود برای او به هار  فرمود میميکند که پدرت 

درهمی که خرج کند هزار. پس چيست برای کسی که خرج کناد در راه 

السالم فرمود: يا بان سانان حسااب ميشاود زيارت پدرت حسين عليه 

تا ده مرتبه شمرد و بلند ميشود برای او از درجات  ،برای او هزار و هزار
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مثل آن و رضاای خادا بهتار اسات بارای او و دعاای محمّاد و علای 

 اميرالمنمنين و ائمه عليهم السالم بهتر است برای او.
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 فصل پنجم
 هدیدر فضيلت زيارت قبر رسول خدا و ائمه 

 عليه وعليهم الصلوة والسالم
ائه آب بسم اهلل وله الحمد. از حضرت ابی الحسن الرضا عليه وعلی   

ست در ی اوابنائه الصلوة والسالم روايت شده که از برای هر امامی عهد

ست ن اگردن دوستان و شيعيانش و از تمام وفای به عهد زيارت قبورشا

ه ائم ترغيب شده اند در او واز روی رغبت و ميل با تصديق به آنچه 

 . عليهم السالم در قيامت شفاعت خواهند کرد زائرين قبر خود را

م به لسالو از عثمان بن عيسی روايت شده که امام حسين عليه الصلوة وا

رای بست ارسول خدا صلّی اهلل عليه وآله عرض ميکند يا اباه چه ثوابی 

ر زيارت کند مرا د کسی که زيارت کند تورا؛ حضرت فرمو: کسی که

حق  ،را حال حيوة يا در حال ممات يا زيارت کند پدر يا برادرت يا تو

و را م اخواهد بود بر من اينکه زيارت کنم او را در قيامت و خالص کن

 از گناهانش.

 ند مرات کو از رسول خدا صلّی اهلل عليه وآله روايت شده کسی که زيار 

ز اا بعد ة يت کند تو را ياعلی در حيودر در حيوة يا بعد از موت يا زيار

ضامن  ،اتموت يا زيارت کند دو فرزند تو را در حال حيوة يا بعد از مم

 الصخميشوم برای او که در قيامت او را از اهوال و شدائد آن روز 

 او را با خود ببرم در درجه خود.  ،نموده
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يه ذر ازو نيز از آن جناب روايت شده کسی که زيارت کند مرا يا يکی 

 ز نجاترو روز قيامت او را زيارت خواهم کرد و او را از اهوال آن ،مرا

يه خواهم داد. و از معلی بن خنيس عليه الرحمة از حضرت صادق عل

ند کرت السالم روايت شده هي  مردی نيست که زيارت کند ما را يا زيا

يده مرزآقبور ما را مگر آنکه رحمت خدا او را فرا ميگيرد و گناهانش 

 ميشود.

 فصل ششم
 در زيارت حضرت علی عليه السالم

ه شده ک ايتبسم اهلل وله الحمد. از يونس بن ابی وهب عليه الرحمة رو   

 داخل مدينه شده خدمت حضرت صادق عليه السالم آمد عرض کرد من

. رده امنک خدمت شما آمده ام و قبر اميرالمنمنين عليه السالم را زيارت

ا تيکردم نم اگر از شيعيان ما نميبودی نگاه بتو ،ده ایفرمود بد کاری کر

ا ن او رمنيوقتيکه زيارت کنی آن کسی را که خدا و مالئکه و انبياء و من

که  دان. فرمود: پس بزيارت ميکنند. گفت: من اين مطلب را نميدانستم

و ابرای  از اميرالمنمنين عليه السالم نزد خدا افضل است از تمام ائمه و

 اب اعمال آنها و بقدر اعمالشان فضيلت دارند.است ثو

و از عبداهلل بن طلحه روايت شده که وارد شد بر حضرت صادق عليه  

فرمود: ياعبداهلل بن طلحه آيا قبر پدرم حسين عليه السالم را  ،السالم

ميفرمايد:  ،ميگويد نه،جمعهميفرمايد: درهر ميکند بلی عرض ميکنی زيارت
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ميفرمايد جفا ميکنيد بدرستيکه زيارت حسين عليه  ،گفت: نه ،در هر ماه

السالم معادل است با حج و عمره و زيارت پدرم علی عليه السالم معادل 

 است با دو حج و دو عمره.

 

 فصل هفتم
 در زيارت امام حسين عليه السالم

 ،از حضرت صادق عليه السالم روايت شده که چون روز قيامت شاود   

پس  ،زوار حسين عليه السالم پس جمعی برخيزند منادی ندا کند کجايند

 ،رساتادبه آنها گفته شود چه چيز شما را به زيارت حسين عليه السالم ف

 بگويند دوستی رسول خدا و علی و فاطمه علايهم الساالم و تارحم بار

 ،حسين عليه السالم به واسطه مصيبت هائی که بر آن حضرت وارد شاد

ساين محمّد و علی و فاطمه و حسن و حپس گفته شود به آنها که اينها 

 ها ملحاقپس ملحق شويد به آنها که شما با آنهائيد در درجه آن ،ميباشند

 شويد بلوای رسول خدا)ص(. 

پس در سايه آن لواء قرار بگيرند و آن لواء در دست علی علياه الساالم 

باشد تا تمامشان داخل بهشت شوند و از جناب ابی بصير عليه الرحمة از 

ت صادق عليه السالم روايت شده کسای کاه ميخواهاد مساکن و حضر

پس ترک نکند زيارت مظلوم را؛ عارض ميکناد  ،مأوای او بهشت باشد
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پاس کسای کاه بياياد آن  ،مظلوم کيست؛ ميفرمايد حسين عليه الساالم

حضرت را بواسطه ی شوقی که به آن حضرت دارد و بواسطه ی دوستی 

خواهاد  خادا او را ،علايهم الساالم رسول خدا و فاطمه و اميرالمنمنين

نشانيد بر مائده های بهشت که بخورد باا آنهاا در حاالتی کاه ماردم در 

 حساب باشند.

ده شو از زيد شحام عليه الرحمة از حضرت صادق عليه السالم روايت  

ا مينويسد خاد ،کسی که از روی شوق زيارت کند حسين عليه السالم را

واهاد او را از آمنين و روز قيامت نامه عمل او به دست راساتش داده خ

ه شد. و از عبداهلل طحان از حضرت صادق عليه السالم روايات شاده کا

يکرد آرزو ميکند که در دنيا زيارت م روز قيامت احدی نيست مگر آنکه

وار زی عليهما الصلوة والسالم را به جهت آنچه برا _قبر حسين بن علی

 حسين بن علی خواهد بود از کرامتشان بر خدا. 

عليه السالم در دامن  _و از آن حضرت نيز روايت شده يک روز حسين

حضرت با او مالعبه ميکرد و او را  ،رسول خدا صلّی اهلل عليه وآله بود

پس عايشه گفت يا رسول اهلل چه قدر اين بچه شما را به  ،خنداند می

او فرمود: چگونه او را دوست نداشته باشم و  عجب آورده؛ حضرت به

مرا بعجب نياورد و حال آنکه او ثمره فواد منست و قرةالعين منست آگاه 

باش که امت من زود است او را شهيد کنند پس کسی که او را بعد از 
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مينويسد خدا برای او حجی از حجهای من. عايشه  ،وفاتش زيارت کند

ی شما؛ فرمود: بلی دو حج؛ باز از روی تعجب گفت حجی از حجها

پيوسته حضرت زياد کردند تا رسيد  ،گفت دو حج؛ فرمود: بلی چهار حج

 به هفتاد حج از حجهای رسول خدا)ص( با عمره. 

 مالسال _و از عبداهلل بن ميمون عليه الرحمة از حضرت صادق عليه

که لتيروايت شده کسی که زيارت کند قبر حسين عليه السالم را در حا

بول ه قنوشته شود برای او هزار حج و هزار عمر ،عارف به حق او باشد

دا سعيد نوشته شود و پيوسته مشمول رحمت خ ،شده و اگر شقی باشد

 باشد.
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 فصل هشتم
 در زيارت حضرت رضا عليه السالم

ه ضا عليت ربسم اهلل وله الحمد. از ابراهيم بن اسحق نهاوندی از حضر   

يامت قز رو ،السالم روايت شده کسی که مرا با دوری خانه ام زيارت کند

ر دول ادر سه جا خواهم آمد و او را از اهوال آن خالص خواهم نمود. 

د دوم در نز ،نزد تطاير کتب يعنی نامه اعمال از طرف راست و چپ

شده  وايتبن مهزيار عليه الرحمة رسوم در نزد ميزان. و از علی  ،اطصر

 -که به

ا عليه السالم عرض ميکند فدايت شوم زيارت رض _حضرت ابی جعفر 

افضل است يا زيارت ابی عبداهلل الحسين)ع(؛ پس حضرت فرمود: 

يکنند ت مزيارت پدرم افضل است چه آنکه ابی عبداهلل را همه مردم زيار

 .ر مرا زيارت نميکنند مگر خواص از شيعهولکن پد

 عفرجو از ايوب بن نوح عليه الرحمة روايت شده که شنيدم از ابی  

ه ی کمحمّد بن علی بن موسی عليهم الصلوة والسالم که ميفرمود: کس

 او را ندهزيارت کند قبر پدر مرا در طوؤ ميامرزد خدا گناه گذشته و آي

ر برای او منبری در مقابل منبنصب شود  ،پس چون روز قيامت شود

رغ فا رسول خدا صلّی اهلل عليه وآله تا آنکه خدا از حساب بندگانش

 .شود
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علی بن فضال عليهم الرحمة از حضرت رضا عليه  _و از حسن بن 

دای ه خالسالم روايت شده کسی که مرا زيارت کند و بشناسد آنچه را ک

و ی اپدران من شفعا پس من و ،تعالی واجب فرموده از حق و طاعت من

افت د يخواهيم بود در قيامت و کسيکه ما شفيعان او باشيم نجات خواه

ن عمان بز ناگرچه بر او باشد مثل وزر و وبال ثقلين يعنی جن و انس. و ا

ه که شد سعد عليهما الرحمة از حضرت اميرالمنمنين عليه السالم روايت

ر جو وا از روی ظلم زود است مردی از اوالد من کشته شود به زهر جف

يد اسم او اسم من است و اسم پدرش اسم موسی بن عمران؛ آگاه باش

 ندهخدا گناهان گذشته و آي ،پس کسيکه او را در غربتش زيارت کند

ان اش را بيامرزد اگرچه مثل عدد نجوم و قطرات باران وورق درخت

 باشد.
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 مطلب دوم
 در صدقه است و در آن چند فصل است

 
 فصل اول

 در فضيلت و مدح صدقه است
ه کايت شاده بسم اهلل وله الحمد. از رسول خدا صلّی اهلل عليه وآله روا   

از  توحيد نصف دين است و به صدقه در رزق را بر روی خود بگشائيد و

 يونس بن يعقوب عليهما الرحمة از حضرت صادق عليه الساالم روايات

ن آو بدهاد و او از شده که ملعونست ملعونست کسی که خدا ماالی باه ا

الصالوة  _مال چيزی صدقه ندهد. آيا نشانيدی کاه پيغمبار علياه وآلاه

 .والسالم فرموده صدقه يک درهم افضل و بهتر است از نماز ده شب

و از جناب صدوق عليه الرحمة مسنداً از حضارت علای علياه الساالم  

ده روايت شده که بنده چون بميرد مالئکه)ع( بگويند چه چيز پيش فرستا

پس يک قادری از ماال خاود را پايش  ،و مردم بگويند چه جا گذاشته

بفرستيد که برای خودتان باشد و تمام مال خود را جا مگذارياد کاه بار 

ضررتان تمام ميشود چه آنکه محروم آن کسی است کاه از فائاده ماال 

خود محروم بماند و مغبوط يعنی کسی که ديگران به حال او غبطه ميبرند 

ت که سنگين کند به صدقات و خيرات ميزان عمل خود را و آن کسی اس
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نيکو کند در بهشت جايگاه خود را بواسطه صدقات و آسان کند بواسطه 

 آن گذشتن بر صراط را. 

رد و ماو از رسول خدا صلّی اهلل عليه وآله روايت شده که بهتارين ماال 

 وؤذخيره او صدقه است. و حکايت شده که بعضی گفته اند چون جالين

ه در جيبش رقعه ای يافتند کاه در آن نوشاته باود کاه آنچا ،فوت نمود

بخوری بطور ميانه روی پس برای جسم تو است و آنچاه تصادق کنای 

کاار برای روح تو است و آنچه جابگذاری برای غير تو است و آدم نيکو

ت زنده است و اگرچه منتقل به خانه ديگر شود و آدم بادکار ميات اسا

ند ياد ميکزاشد و قناعت ميپوشاند فقر و فاقه را و تدبير اگرچه در دنيا ب

 اندک را و برای فرزند آدم چيزی نافع تار نيسات از توکال بار خادای

 سبحانه. 

و از جنااب صادوق علياه الرحماة در کتااب اماالی مسانداً از رساول 

ه تصادق خداتعالی صلّی اهلل عليه وآله روايت شده که آگاه باشيد کسی ک

عمتهاای ی برای او باشد به هر درهمی مانند کوه احاد از نکند به صدقه ا

ی شده کس بهشت. و از ابی قالبه از رسول خدا صلّی اهلل عليه وآله روايت

 نه. بنويسد خدا برای او هفتصد حس ،که يک درهم در راه خدا خرج کند

و از ابن ابی جمهور عليه الرحمة در کتاب دررالل.الی از رسول خدا صلّی 

يه وآله روايت شده که نماز عمود دين و اسالم است و صدقه چيز اهلل عل



 )محمد بن مرتضی الخراسانی(  170 

 

 

 

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

چيز عجيبای اسات. و از رساول خادا  ،چيز عجيبی است ،عجيبی است

صلّی اهلل عليه وآله روايت شده که خدای تعالی عطا نميفرمايد به احادی 

پنج خصلت را مگر آنکه مهيا ميفرمايد برای او پانج چياز ديگار. عطاا 

شکر را مگر آنکه مهيا ميفرمايد برای او زيادتی نعمت را نميفرمايد به او 

و عطا نميفرمايد دعا را به او مگر آنکه مهيا ميفرمايد برای او اجابت را و 

عطا نميفرمايد به او طلب مغفرت و آمرزش را مگر آنکه مهياا ميفرماياد 

برای او قبول را و عطا نميفرمايد به او صادقه دادن را مگار آنکاه مهياا 

 رمايد برای او جانشين را.ميف

از  ديثحکه پنجمی بنابر آنچه در حاشيه کتابی که اين  _منلف گويد   

نکه آگر مآن کتاب نقل شده اين است که عطا نميفرمايد به او ايمان را 

وآله  ليهمهيا ميفرمايد برای او بهشت را. و از رسول خدا صلّی اهلل ع

 ود.بهشت سه سطر نوشته بروايت شده که در معراج ديدند که بر در 

منم خدائی که نيست خدائی غير از بسم اهلل الرحمن الرحيم سطر اول  

پيشی گرفته رحمت من غضب مرا و سطر دوم بسم اهلل الرحمن  ،من

الرحيم صدقه به ده تا است و قرض به هجده تا و صله رحم به سی تا و 

متهم نميکند.  در رزق مرا ،سطر سوم کسی که قدر و ربوبيت مرا بشناسد

و از رسول خدا صلّی اهلل عليه وآله روايت شده که از برای سخی سه 
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سوم  ،دوم دادن زکوة ،عالمت است. اول عفو و گذشت با قدرت بر تالفی

 دوست داشتن صدقه. 

ست و از حضرت صادق عليه السالم روايت شده که ميفرمايد چيزی ني

گر ند مخودم که او را قبض کمگر آنکه موکل نموده ام کسی را غير از 

 صدقه که آنرا خودم قبض ميکنم بدست خود حتی اينکه مرد يک يا

رگتر بز من او را تربيت ميکنم مثل کوه احد يا ،نصف خرما تصدق ميکند

 و روز قيامت به صاحبش رد ميکنم.

 و از حضرت علی عليه السالم روايت شده که سه نفر خدمت رسول 

 من صد هللله رسيدند يک کدامشان گفت: يا رسول اخدا صلّی اهلل عليه وآ

ارم دار وقيه طال دارم اين ده وقيه صدقه باشد. دومی گفت: من صد دين

ينار ک داين ده دينار صدقه باشد. سومی گفت: من ده دينار دارم اين ي

 صدقه باشد. 

چه آنکه همه تان  ،پس حضرت فرمود: تمام شما در اجر مساوی هستيد

وآله روايت شده  _ن را داديد. و از رسول خدا صلّی اهلل عليهده يک مالتا

چه نسبت به غنی باشد يا نسبت  ،که هر معروف و احسانی صدقه است

به فقير؛ پس تصدق کنيد ولو به نصف خرما باشد. و خود را از آتش 

نگاه داريد ولو به نصف خرما باشد و از ابن عباؤ روايت شده که رسول 

ثوابش  ،يه وآله فرمود: صدقه پنهانی که مستحب باشدخدا صلّی اهلل عل
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هفتاد مقابل عالنيه آنست و صدقه واجبه عالنيه آن ثوابش بيست و پنج 

 برابر پنهانی آن است.
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 فصل دوم
 در فوائد صدقه و منافع احسان به خلق

 ست. اال بسم اهلل وله الحمد. از جمله فوائد صدقه زيادتی عمر و م   

 لّیصطلحه عليه الرحمة از حضرت صادق از رسول خدا  از عبداهلل بن

ر را مگ ندهبعليه وآله روايت شده که تواضع و فروتنی زياد نميکند  _اهلل

د و کن پس متواضع باشيد تا آنکه خدا شما را بلند ،رفعت و بلندی را

ا ا رپس صدقه بدهيد خدا شم ،صدقه زياد نميکند مال را مگر بسياری

 و پس عفو ،گذشت زياد نميکند بنده را مگر عزت رحمت کند و عفو و

 گذشت داشته باشيد تا خدا شما را عزيز کند. 

م و از هارون بن عيسی عليهما الرحمة از حضرت صادق عليه السال

 ه برایی کاروايت شده که در حديثی به فرزند خود ميفرمايد آيا ندانسته 

 يد روزی صدقههر چيزی مفتاح و کليدی ميباشد و مفتاح رزق و کل

 .است

و از قطب راوندی عليه الرحمة درکتاب لب اللباب نقل شده که ميفرمايد  

روايت شده که ملک الموت عليه السالم داخل شد بر جناب سليمان 

عليه السالم و مردی نزد آن جناب بود. پس گفت از عمر اين مرد باقی 

پس  ،بعد آن مرد قرص نانی را به سائلی صدقه داد ،نمانده مگر پنج روز
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پس خدا زياد فرمود در عمرش  ،آن سائل گفت خدا عمرت را زياد کند

 پنجاه سال. 

و از حضرت صادق عليه السالم روايت شده که نيکی و صادقه برطارف 

ساول رميکند فقر را و زياد ميکند عمر را. و روايت شده که مردی نازد 

رگااه هه وآله آمده عرض کرد عملی به من ياد ده کاه خدا صلّی اهلل علي

 د شاود وآنرا بجا بياورم خدا و مردم مرا دوست داشته باشند و مالم زيا

. بدنم صحيح و عمرم طوالنی شود و خدا مرا با شاما محشاور بفرماياد

حضرت فرمود: اين شش خصلت است هرگاه خواسته باشی خدا تاو را 

 بااش و هرگااه میباتقوی و پرهيزگار پس بترؤ از او و ،دوست بدارد

ز پس طمع خود را قطاع کان ا ،بخواهی مردم تو را دوست داشته باشند

پاس  ،آنچه در دست ايشانست و هرگاه به خواهی که مالت زيااد شاود

 پاس روزه ،صدقه بسيار بده و اگر ميخواهی بدنت صحيح و سالم باشاد

صاله رحام بجاا پس  ،بسيار بگير و اگر ميخواهی عمرت طوالنی شود

سيار بپس سجده  ،بياور و اگر ميخواهی خدا تو را با من محشور بفرمايد

 بکن. 

و از رسول خدا صلّی اهلل عليه وآله روايت شده که بر شما باد به صدقه 

سه در دنيا و سه در آخرت. اما  ،زيرا که در صدقه شش خصلت است

ند روزی را و آباد آن سه که در دنيا است زياد ميکند عمر را و زياد ميک
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ميکند ديار را و اما آن سه که در آخرت است پس ميپوشاند عورت 

يعنی عيب و نقص را و سايه می افکند بر شخص و مانعی ميشود بين او 

 و بين آتش. 

ما الحسين عليه _و از طاووؤ يمانی عليه الرحمة از حضرت علی بن

عرض  ،است الصلوة والسالم روايت شده که عالمات منمن پنج چيز

ی کم ميکند آن پنج عالمت چيست؛ ميفرمايد: ورع در خلوت و صدقه با

 ويظ غمال و صبر در نزد مصيبت و ناراحتی و حلم و بردباری در وقت 

 غضب و صدق در نزد خوف.
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 و از جمله
فوائد صدقه سايه باودن آن اسات بار سار صااحبش در قيامات: از    

ز خداتعالی صلّی اهلل عليه وآلاه روايات شاده کاه زماين در رو _رسول

د چه آنکه صدقه او سايه می افکنا ،قيامت آتش است سوای سايه منمن

امات و بر او و نيز ميفرمايد منمن در سايه صدقه خود خواهد بود در قي

ت خود شب عجايبی ديدم تا آنکه ميفرمايد مردی از امايضا ميفرمايد دي

را ديدم که خود را بدست و صورت خود از آتش و شراره آتاش نگااه 

پس صدقه او آمد و سايه افکند بار سارش و ساتری شاد بار  ،ميداشت

صورتش. و از تفسير حضرت عسکری عليه الصلوة والساالم از رساول 

نيد خدا ای بندگان خدا اطاعت کخدا صلّی اهلل عليه وآله روايت شده که 

سوی را در ادای نمازهای مکتوبه و زکوةهای مفروضه و تقرب بجوئيد ب

خدا بعد از آن به نوافل و طاعات مساتحبه چاه آنکاه خادای عزوجال 

 ثوابهای بزرگ به آن عطا ميفرمايد.

 و از جمله
فوائد صدقه آنست که خطاها و لغزشها را خااموش ميکناد و از باين    

د. از شيخ ابی الفتوح رازی عليه الرحمة در تفساير خاود از رساول ميبر

وآله روايت شده که صدقه پنهانی خااموش ميکناد  _خدا صلّی اهلل عليه

خطي.ه و گناه را همچنانکه آب آتش را خاموش ميکناد و دفاع ميکناد 

هفتاد در از بال را. و از قطب راوندی عليه الرحمة در کتاب لب اللباب از 



 177(  دخل وخرج)

 

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

مان عليه السالم روايت شده که به فرزند خود ميفرماياد هرگااه جناب لق

 مرتکب خطائی شدی پس صدقه بده يعنی تا آن خطا را نابود نمايد.

 

 فصل سوم
 در دشواری صدقه بر شيطان

وايت رم از عبداهلل بن سنان عليه الرحمة از حضرت صادق عليه السال   

ه نيست و اين صدق چيزی بر شيطان سنگين تر از صدقه منمن شده که

ر د بواقع ميشود بر دست خدای تبارک و تعالی پيش از آنکه واقع شو

 دست بنده.

 دند کهرسيواز رسول خدا صلّی اهلل عليه وآله روايت شده که از شيطان پ

ه چرا از صدقه دادن مردم جلوگيری ميکنی؛ گفت چون صدقه ای داد

 .شودمي ند چوب بريدهشود کانه  اره ای بر سر من گذاشته ميشود و مان

 حضرت فرمود: چرا اين جور است؛ گفت برای اينکه در صدقه پنج 

 رایدوم آنکه شفا است ب ،خصلت است: اول آنکه زياد ميکند در مال

د برق اننچهارم آنکه صدقه دهنده م ،سوم آنکه دفع ميکند بال را ،مريض

پنجم آنکه داخل ميشود در بهشت بدون  ،خاطف از صراط ميگذرد

 حساب و عذاب.



 )محمد بن مرتضی الخراسانی(  178 

 

 

 

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

 هایو از حضرت صادق عليه السالم روايت شده که مداوا کنيد مريض 

 خود را به صدقه.

 ن درمکه شيطان ميگويد که  نقل شدهو از قطب راوندی عليه الرحمة  

زن  با سه جا از بنده غايب نميشوم هرگاه بخواهد صدقه بدهد و هرگاه

 ر مکان خلوتی باشد و در نزد موت.اجنبی د

 

 فصل چهارم
 در مدح اعانت عيال مندان

بسم اهلل وله الحمد. روايت شده که خداوند متعال وحی فرمود به    

 ،جناب جبرئيل که اگر تو را بفرستم به دنيا و تو را از اهل آن قرار دهم

 عرض کرد خودت بهتر ميدانی ولکن سه کار ،چه خواهی کرد از طاعات

خواهم کرد. اول آنکه اعانت خواهم کرد عيال مند را در نفقه بر عيالش؛ 

بطوريکه احدی از  ،دوم عيوب مردم و گناهانشان را خواهم پوشيد 

سوم به تشنه آب  ،خلقت مطلع نشود بر عيوب و گناهانشان بغير خودت

خواهم داد و سيرابش خواهم نمود. و از جناب ابی بصير عليه الرحمة از 

باقر عليه الصلوة والسالم روايت شده که هر آينه اگر يک حج به  حضرت

جا بياورم دوست تر است به سوی من از آزاد کردن هفتاد بنده و هرآينه 

اگر يک خانواده را رسيدگی کنم و آنها را سير کنم و بپوشانم و آبروی 



 179(  دخل وخرج)

 

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

يعنی احتياج به مردم نداشته باشند دوست تر است به  ،آنها را حفظ کنم

 وی من از هفتاد حج. س

زی و رو و از ابن اسحق روايت شده که در مدينه چندين خانواده بود که

 .که از کجا استفهميدند  مايحتاج آنها ميرسيدو نمی

لت چون حضرت علی بن الحسين عليهما الصلوة والسالم از دنيا رح 

 آن روزی شان قطع شد. ،فرمود

 

 فصل پنجم
 در لزوم اخالص و مدح آن

الم بسم اهلل وله الحمد. از کتاب اختصاص از حضرت علی علياه السا   

د و نه روايت شده که خيری نيست در گفتار مگر با عمل تا آنکه ميفرماي

 .در صدقه مگر با نيت يعنی قصد قربت

و از رسول خدا صلّی اهلل عليه وآله روايت شده که هفت طايفه ميباشند  

ار خواهد داد روزی که ساايه ای نباشاد که خدا آنها را در سايه خود قر

دوم جوانی که جوانی خود را  ،غير از سايه او؛ اول امام و پيشوای عادل

سوم مردی کاه قلابش متعلاق  ،در عبادت خدای عزوجل گذرانده باشد

چهارم دو مردی که باا هام  ،باشد به مسجد تا آنکه برگردد به سوی آن

پانجم  ،شوند در طاعت خاداتماؤ بگيرند در طاعت خدا و از هم جدا 
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ششام  ،مردی که در خلوت به ياد خدا باشد و چشمش اشک آلود شود

مردی که زن باحسب و جمالی او را دعوت کند بسوی خود پس آن مرد 

هفاتم ماردی کاه  ،بگويد من از خدا ميترسم که دعوت تو را قبول کانم

نچه چپش مطلع نشود به آ صدقه بدهد و آن را مخفی کند بطوريکه دست

 ميدهد.  دست راست

ه ايت شدرو و از کتاب جعفريات مسنداً از رسول خدا صلّی اهلل عليه وآله

 موشکه احسان به خلق دفع ميکند مردن بد را و صدقه در پنهانی خا

رف ميکند غضب پروردگار را و صله رحم عمر را زياد و فقر را برط

ت از اس العظيم گنجیگفتن ال حول و ال قوة االّ باهلل العلی  و .ميکند

 ن ترينائيگنجهای بهشت و اين کلمه طيبه شفا است از نود و نه درد که پ

ده ت شهم و غم است. و از حضرت باقر عليه الصلوة والسالم رواي ،آن

و  بر که آيا خبر ندهم شما را به پنج خصلت که از بر و نيکی است و

ی و کتمان فرمود: مخف ،عرض شد چرا ،نيکی شخص را بهشتی ميکند

نمودن مصيبت و صدقه که بدهی آن را بدست راستت بطوريکه دست 

 يارچپت نفهمد و نيکی بوالدين چه آنکه رضای خدا در آن است و بس

نجهای گمه از کل گفتن ال حول و ال قوة االّ باهلل العلی العظيم زيرا که اين

 _ةوصلبهشت است و محبت و دوستی محمّد و آل محمّد عليه و عليهم ال

 والسالم. 



 181(  دخل وخرج)

 

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

ق ساه و از رسول خدا صلّی اهلل عليه وآله روايت شده که که برای صادي

 .سوم کتمان عبادت ،دوم کتمان مصيبت ،عالمت است اول کتمان صدقه

ز و از حضرت صادق عليه السالم روايت شده که چهار چيز است کاه ا 

 ،دوم کتمان وجع و درد ،گنجهای بهشت است اول کتمان مصيبت

يست اچهارم کتمان حاجت. و گفته شده و نيکو گفته  ،کتمان صدقهسوم  

اسات  بر تو باد به کتمان شش چيز که از اعمال صالحين و جواهر متقين

باه  تو بااد بر تو باد به کتمان فقر و فاقه حتی کانه غنی و بی نيازی و بر

منی کتمان صدقه حتی کانه تو بخيلی و بر تو باد به کتماان بغاض و دشا

ناه کانه محب و دوستی و بر تو باد به کتمان غيظ و غضب حتی کاحتی 

ناه راضی و خوشنودی و بر تو باد به کتمان نوافل و مستحبات حتای کا

 فيتی.کوتاهی ميکنی و بر تو باد به کتمان الم و درد حتی کانه در عا
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 فصل ششم
 در مذمت سئوال ولو با احتياج

ه کت شده وايبسم اهلل وله الحمد. از رسول خدا صلّی اهلل عليه وآله ر   

 بسيار و گو کردن ران خداوند عالم کراهت دارد برای شما سه چيز را: بگو

 که س.وال کردن و ضايع کردن مال را و نيز از آن حضرت روايت شده

 ل ومردی عرض کرد ياد ده مرا عملی که حائل نشود چيزی بين آن عم

ی هشت؛ حضرت فرمود: غضب نکن و از مردم چيزی س.وال نکن و براب

 پسندی. که برای خود می را آنچهمردم بپسند 

يه عل و از عبداهلل بن طلحه از حضرت صادق از رسول خدا صلّی اهلل 

ب ؛ حوآله روايت شده که پروردگار من مرا امر فرموده به هفت خصلت

  احدی چيزی س.وال نکنم.مساکين تا آنکه ميفرمايد و اينکه از 

و از شيخ مفيد عليه الرحمة در کتاب عيون از جناب سلمان رضی اهلل 

عنهم روايت شده که خليل من رسول خدا صلّی اهلل عليه وآله مرا وصيت 

و سفارش نموده به هفت خصلت که در هي  حالی ترک نميکنم آن 

دوم آنکه به باالتر خصلتها را. اول اينکه نظرم به پائين تر از خودم باشد؛ 

از خود نظر نداشته باشم؛ سوم آنکه دوست بدارم فقرا را و نزديک به 

آنها شوم؛ چهارم آنکه حق بگويم اگرچه تلخ است؛ پنجم آنکه صله 

رحم را بجا آورم اگرچه آن رحم از من اعراض کند؛ ششم آنکه از کسی 
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 باهلل چه چيزی نخواهم؛ هفتم آنکه بسيار بگويم ال حول و ال قوة االّ 

 آنکه اين کلمه گنجی است از گنجهای بهشت.

لسالم وا و از جناب ابی حمزه عليه الرحمة از حضرت باقر عليه الصلوة 

 ندعطا نميک ،روايت شده قسم ياد ميکنم که سه چيز است که حق است

 لمیهي  مردی چيزی از مالش را و مالش کم شود و صبر نميکند بر ظ

در  خود را زياد ميفرمايد و باز نميکند به رویمگر آنکه خدا عزت او 

 . مگر آنکه خدا باز ميکند به روی او دری از فقر را را س.والی

ز ؤ او از نهج البالغه از حضرت علی عليه السالم روايت شده که يا

و  مردم بهتر است از چيز خواستن از آنها و چقدر قبيح است خضوع

دن ز بووقت بی نيابر مردم کردن  تواضع در وقت احتياج به مردم و جفا

 از آنها. 

دا خو از حضرت صادق عليه السالم روايت شده که اعرابی نزد رسول 

ملی عه ده مرا به آمده عرض نمود يا محمّد)ص( خبرصلّی اهلل عليه وآل

در  ورزبفرمود: يا اعرابی زهد  ،که به واسطه آن خدا مرا دوست بدارد

است  ردمدنيا تا خدا تو را دوست بدارد و زهد بورز در آنچه در دست م

 تا مردم تو را دوست بدارند.

و از حضرت علی عليه السالم روايت شده که بايد جمع شود در تو  

احتياج به سوی مردم و بی نيازی از ايشان يعنی چون با مردم تماؤ 
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و از  ،خوش حرف باش کانّه به ايشان محتاجی ميگيری خوش رو و

 طرف ديگر آبرو و عزت خود را نگاه دار کانه از ايشان بی نيازی. 

 ده اجرت شو از جعفريات مسنداً از رسول خدا صلّی اهلل عليه وآله رواي

ب طل و پاداش کسيکه حق خود را مثل زکوة يا خمس و نحو آن از مردم

 مثل اجرِ دهنده آنست. ،کند

 
 فصل هفتم

 در مذمت محروم کردن سائل
ده که نقل ش آلهبسم اهلل وله الحمد. از رسول خداتعالی صلّی اهلل عليه و   

احتياج ها امانت است از طرف خدا در سينه بندگان پس کسی که 

ه حاجت خود را پنهان کند نوشته ميشود برای او عبادتی و کسی ک

ت عانشنود آن را اينکه احق است بر کسيکه ب ،حاجت خود را فاش کند

 کند او را.

دق صا و از احمد بن فهد عليه الرحمة در کتاب عدة الداعی از حضرت 

ر او بال عليه السالم روايت شده که اگر بداند سائل آنچه از وزر و وب

ل هست احدی از احدی س.وال نميکند و اگر آن کسی که از او س.وا

حدی ا ،ر محروم کند سائل رابداند آنچه را که بر او هست اگ ،ميکنند

 احدی را محروم نميکند.
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لسالم ه االرحمة از حضرت باقر علي _و از جناب محمّد بن مسلم عليهما 

 احدی س.وال ،روايت شده که اگر سائل بداند آنچه در س.وال است

د ری احد ،نميکند از احدی و اگر عطا کننده بداند آنچه در عطا هست

 . نميکند احدی را

ه ت شدزيد شحام عليهما الرحمة ازحضرت صادق عليه السالم روايو از 

الم و السکه جبرئيل عليه السالم آمد نزد حضرت ابراهيم عليه الصلوة و

و ه اکعرض کرد پروردگار من مرا فرستاده بسوی بنده ای از بندگانش 

و انم کرا خليل خود بگيرد؛ ابراهيم فرمود: آن کس کيست که من خدمت 

ه چفرمود: به  ،جبرئيل عرض کرد آن کس توئی ،يکه بميرمرا تا وقت

و تجهت خدا ميخواهد مرا خليل خود اخذ کند؛ عرض کرد برای آنکه 

 تو وهرگز چيزی از کسی نخواسته ای و کسی هم از تو چيزی نخواسته 

 را محروم کنی.  او يعنیبگوئی نه 

د اهش خوو روايت شده که خدای تعالی روز قيامت به بعضی از بندگان

ستم والباؤ خ ،آب خواستم ندادی ،فرمود من از تو طعام خواستم ندادی

تو  از بفرمايد فالن گرسنه ،بود چگونهکی و پس آن بنده بگويد ،ندادی

 ينهندادی؛ پس هرآ ،ندادی و فالن برهنه لباؤ خواست ،طعام خواست

 مودی.ع ننمکه تو او را  همچنان کنم میاز فضل خود منع  البته امروز تو را
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عليه  هللو از شيخ ابی الفتوح رازی عليه الرحمة از رسول خدا صلّی ا 

اسبی  بر وآله روايت شده که برای سائل حقی است اگرچه بيايد نزد تو و

 سوار باشد. 

 و از کتاب جعفريات مسنداً از حضرت علی از رسول خدا صلّی اهلل

طا عه پس کسی ک ،تعليهما وآلهما روايت شده که سائل فرستاده خدا اس

 ه.د نمودر خدا را ،به خدا عطا نموده و کسی که رد کند او را ،کند به او

ت شده وايو نيز از حضرت علی از رسول خدا صلّی اهلل عليهما وآلهما ر 

هد و دبر خقطع نکنيد بر سائل س.وال او را بگذاريد از حال خود شما را 

 درد دلش را برای شما بگويد. 

 ف خرمانص السالم روايت شده که سائل را رد نکنيد ولو به علی عليهو از

بن  يسیباشد و عطا کنيد سائل را اگرچه بيايد بر اسبی. و از جناب ع

ه کسی و عليهما الصلوة والسالم روايت شده ک _مريم علی نبينا وآله

 مد.آمالئکه تا هفت روز به خانه او نخواهند  ،سائل را محروم کند
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 فصل هشتم
 ح ابتداء به احسان قبل از سئوالدر مد

 شاده کاه بسم اهلل وله الحمد. از ابی يعلی جعفری عليه الرحمة روايت   

ماود؛ معاويه از حضرت امام حسن عليه الصلوة والسالم از کرم سا.وال ن

 حضرت فرمود: کرم احسان کردن و عطا نمودن است پيش از سا.وال. و

ه کالياه الساالم روايات شاده از نهج البالغة از حضرت اميرالمنمنين ع

 ابتدا کردن به احسان است قبل از س.وال و از حضرت صاادق ،سخاوت

 عليه السالم روايت شده که هرگاه شخص بداند بارادر مانمنش محتااج

 ،دادن بر اينجاور ،است و چيزی به او ندهد تا آنکه س.وال کند بعد بدهد

 اجر داده نميشود. 

عليه  درة الباهره از حضرت امام حسنو از شهيد عليه الرحمة در کتاب 

اطله الصلوة والسالم روايت شده که معروف آن احسانی است که بدون مم

نماوده  يعنی زود انجام داده شود و بعد هم منت بر کسی که به او احسان

 نگذارد.

و از مصعدة بن صدقه از حضرت صادق از اميرالمنمنين عليهما الصالوة  

ر من عطا نکنم باه کسای کاه توقاع و انتظاار والسالم روايت شده که اگ

احسان از من دارد مگر بعد از س.وال عطا نکرده ام باه او مگار ثمان و 

بهای آنچه از او گرفته ام که آبروی او باشد. و از حضرت صاادق علياه 
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السالم روايت شده که خدای تعالی جازا ميدهاد معاروف و احساان را 

 هرگاه پيش از س.وال باشد.
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 فصل نهم
 در مذمت منت گذاشتن و اذيت نمودن بعد از احسان

 وسی علیبسم اهلل وله الحمد. روايت شده که خداوند متعال به جناب م   

ده ه تو کروآله وعليه السالم ميفرمايد يا موسی من سه کار نسبت ب _نبينا

؛ تو نيز سه کار بکن. موسی)ع( عرض نمود آن سه کاار کادام اسات ،ام

و تا ،ته امنعمت بسيار به تو داده ام و منت بر تو نگذاشفرمود: اول آنکه 

نکاه نيز هرگاه احسانی به خلق من نمودی منت بر ايشان نگاذار؛ دوم آ

ا راگر جفا نسبت به من بسيار کنی و پس از آن عذر بخواهی عاذر تاو 

 آن که سوم ،تو نيز قبول کن عذر کسی را که به تو جفا کند ،قبول ميکنم

 واه.تو نيز رزق فردا را از من مخ ،از تو نميخواهممن عمل فردا را 

ساه  ،و از رسول خدا صلّی اهلل عليه وآله روايت شده که افضال اعماال 

 ،دوم عفو و گذشت در نزد قادرت ،عمل است. اول تواضع در نزد دولت

 سوم عطيه بدون منت. 

 ه کاه دوو از جناب لقمان علی نبينا وآله وعليه الصلوة والسالم نقل شاد

ه بايد ب چيز به يادت باشد و از دو چيز فراموش کن. اما آن دو که هميشه

کی ي ،خدا و مرگ است و اما آن دو که بايد فراموشت باشد ،يادت باشد

 به غير و ديگر بدی غير نسبت به تو. تاحسان
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ه خادا کعليه وآله روايت شده که سه نفرند  _و از رسول خدا صلّی اهلل 

ر بسايا ،؛ اول کسی که چون احسان به کسای بکنادبه ايشان نظر نميکند

هار  بر او بگذارد؛ دوم عاق والدين؛ سوم مدمن خمر يعنی کسی کهمنت 

ن . ونيز ميفرمايد عااق والادين ومادمميخورد ،وقت شراب گيرش بيايد

د باه و نيز ميفرمايد کسی که احسان کن خمر ومنانداخل بهشت نميشوند.

 حسان اوخدا ا ،کند يا منت بر او بگذاردمنمنی بعد او را به سخنی اذيت 

 ،را باطل کند. و از حضرت صادق عليه السالم روايات شاده کاه منات

 .احسان را خراب ميکند

درش و از رسول خدا صلّی اهلل عليه وآله روايت شده کسی کاه باه بارا 

 خادا عمال او را حابط ميفرماياد و از ،پس منت بگاذارد ،احسانی کند

نان و مخداوند عالم جل و عال روايت شده که بهشت را حرام کرده ام بر 

 بخيل و نمام يعنی خبرکش. 

 در نزد تواضع است در نزد دولت و عفو ،و از بقراط نقل شده که انسانيت

 قدرت و سخاوت با کمی مال و عطا کردن بدون منت. 

يگر تن به زبان حال نيز مذموم است و مطلب دمنت گذاشکه منلف گويد 

عتباار آنکه منت گذاشتن بر خدا نيز عمل را بی اثر ميکند و از درجاه ا

خادا  مياندازد و معصيت و نافرمانی خداوند عالم به منزله اذيات کاردن

 است و اجر و ثواب عمل خير را از بين ميبرد.
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 فصل دهم
 در مدح شکر احسان و مذمت کفران

ه ده کشحافظ برسی عليه الرحمة در کتاب مشارق االنوار روايت از    

ود خحضرت به غالم  ،فقيری از حضرت صادق عليه السالم س.وال نمود

ه ب فرمود بده ،عرض کرد چهارصد درهم ،فرمود چقدر پول نزد تو هست

کر بر گشت در حالتی که ش ،اين مرد. پس چون آن مرد پول را گرفت

 ،ند مفرمود: برگردان او را. غالم گفت ای سي ميکرد. حضرت به غالم

 یرکا ديگر به او چه ،اين مرد از شما س.وال کرد به او عطا فرمودی

 آلهداری؛ پس حضرت به آن مرد فرمود: رسول خدا صلّی اهلل عليه و

ده را رنگي هفرموده که بهترين صدقه آن صدقه ايست که بی نياز کند صدق

ا رنگشتر اين اتو را بی نياز نکرديم.  ،کرديم و ما به اين عطايی که به تو

ی دا کردپي هروقت احتياج ،بگير که ما آن را به ده هزار درهم خريده ايم

 به همين قيمت آن را بفروش.

و از حضرت علی عليه السالم روايت شده که خيری نيست در  

 مصاحبت کسی که شش خصلت در او باشد: اول آنکه چون سخن بگويد

گر اه سوم آنک ،دوم چون تو سخنی بگوئی تکذيب کند تو را ،دروغ باشد

ا بر و رتچهارم آنکه اگر  ،او را برای امری امين قرار دهی خيانت کند

ه او ن بپنجم آنکه چو ،امری امين قرار دهد تو را متهم کند به خيانت

 . بر تو اردکند منت ميگذ یاحسان کنی کفران ميکند و اگر او به تو احسان
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ده يت شجناب زرارة عليه الرحمة از حضرت صادق عليه السالم رواو از 

 للخير ناعکه خدا لعنت کند آن کسی را که قطع کند راه معروف را يعنی م

 او باشد؛ گفته شد که قطع کننده راه معروف چيست؛ فرمود: شخص به

ننده کان پس کفران او مانع ميشود احس ،احسان ميشود و او کفران ميکند

ز اينکه به کس ديگر احسان کند. و از امدی در کتاب غرر را از ا

 انیحضرت اميرالمنمنين عليه السالم روايت شده که چون به تو احس

 آن پس به يادت باشد و چون تو به کسی احسان کنی فراموش کن ،شود

 .را

بی ا بن داهللو از شيخ ابی الفتوح رازی عليه الرحمة در تفسير خود از عب 

شده که چون کسی صدقه ای خدمت حضرت رسول صلّی اوفی روايت 

پس  ،النحضرت ميفرمود: اللهم صلّ علی آل ف ،اهلل عليه وآله می آورد

ی پدرم روزی صدقه ای نزد حضرت آورد.حضرت فرمود: اللهم صلّ عل

 .آل ابی اوفی

و از شيخ مفيد عليه الرحمة در کتاب عيون و محاسن از حضرت صادق  

شده که در مقام تأديب و تربيت اصحاب خود  عليه السالم روايت

ميفرمود: کسی که دستش کوتاه باشد از تالفی احسانی که کسی به او 

پس بايد او را به زبان شکر کند و نيز ميفرمايد از حق شکر خدای  ،کرده
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تعالی آن است که شکر کند آن کسی را که آن نعمت به وسيله او به او 

 رسيده.

بت السالم روايت شده که سه گناهست که عقو و از حضرت علی عليه 

ی و بغ وآن در دنيا به شخص ميرسد و به آخرت نمی افتد: عقوق والدين 

 ظلم و کفران احسان.

ه در ه کو از ابی القاسم کوفی عليه الرحمة در کتاب اخالق روايت شد 

ه کده شحکمت آل داوود علی نبينا وآله وعليه الصلوة والسالم نوشته 

کر شکسی را که نعمتی به تو ميدهد و نعمت بده به کسی که  شکر کن

ود و شده چه آنکه زوالی نيست برای نعمتها هرگاه شکر کر ،ميکند تو را

ی ادتبقائی نيست برای نعمت هرگاه کفران شود و شکر موجب ميشود زي

قه صد ونعمت را و امانست از تغيير کردن نعمت. منلف گويد که معروف 

بلکه هر نيکی و خوبی که شخص به  ،به مال نيستو احسان مختص 

از حضرت  .داخل در معروف و صدقه است ،برادران دينی خود بکند

 ،اردصادق عليه السالم روايت شده که صدقه ای که خدا آنرا دوست د

نها ن آاصالح بين مردم است هرگاه بين آنها فسادی باشد و نزديک کرد

 قلباً.به يکديگر هرگاه از هم دور باشند 

و از کتاب دررالل.الی از سمرة بن جندب از رسول خدا صلّی اهلل عليه  

وآله روايت شده که مردم تصدق نميکنند به صدقه ای که افضل و بهتر 
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سخنی که به واسطه آن اسيری آزاد شود يا خيری  ،باشد از سخن خوب

 به برادرت برسد يا دفع شود از او مکروهی يا ظلمی.

وايت م رو از جناب محمّد بن يعقوب مسنداً از ابی الحسن عليه السال 

به  بتپس بايد نس ،شده کسی که نميتواند نسبت به ما صله بجا بياورد

 ،ت کنديارزفقرای شيعه ما صله بجا آورد و کسی که نميتواند قبور ما را 

 پس زيارت کند برادران صالح ما را. 

ت ز حضرت صادق عليه السالم روايو از جناب صدوق عليه الرحمة ا

والی ز مپس بايد صله کند صالحين ا ،شده کسی که قادر نيست بر صله ما

بر  يستما را که نوشته ميشود برای او ثواب صله ما و کسی که قادر ن

يشود مته پس بايد زيارت کند صالحين از موالی ما را که نوش ،زيارت ما

 برای او ثواب زيارت ما.

 
 فصل يازدهم

 در مدح بذل و بخشش در راه حق و خير
بسم اهلل وله الحمد. از حضرت علی عليه السالم روايت شده که برای    

 است که به آن عالمات شناخته ميشوند:  هائی نشانهاهل تقوی عالمات و 

 ،چهارم قلت فخر ،سوم وفای به عهد ،دوم ادای امانت ،اول صدق حديث

هشتم بذل  ،هفتم ترحم بر ضعفا ،رحمششم صله  ،پنجم تحمل و بردباری

يازدهم متابعت و پيروی از علم  ،دهم سعه حلم ،نهم حسن خلق ،معروف
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و دانش در آنچه نزديک ميکند شخص را بسوی خدای تعالی؛ خوشا به 

 حال اين جماعت و نيکو محل بازگشتشان.

ه از کده و از بريد عجلی از حضرت باقر عليه الصلوة والسالم روايت ش 

رج و ه خکبقاء مسلمين و بقاء اسالم آن است که اموال نزد کسانی باشد 

 وصرف ميکنند در راه حق و به جا می آورند در اموالشان معروف 

باشد  انیاحسان را و از فناء مسلمين و اسالم آن است که اموال نزد کس

وال ر امآن را خرج و صرف نميکنند در راه حق و به جا نمی آورند دکه 

 خود معروف را. 

 حمة ازلرليه او از کتاب ثواب االعمال مسنداً از جناب علی بن يقطين ع

نی عليهما الصلوة والسالم روايت شده که در بحضرت موسی بن جعفر

 يکینو اسرائيل منمنی بود که همسايه کافری داشت و آن کافر احسان 

 انهختش آميکرد نسبت به او چون آن کافر از دنيا رفت خدا برای او در 

و  شته ميداابنا نمود از گل که آن خانه او را از حرارت آتش نگ ای

ا تو ه بکروزی او از غير جهنم می آمد و به او گفته شدکه اين رفتاری 

در  نتمميشود به واسطه احسان و نيکی که مينمودی به فالن همسايه من

 دنيا. 

ثار ن آمنلف گويد در صورتيکه احسان و نيکی به منمن به حال کافر اي

 به حال منمن چگونه خواهد بود. ،را داشته باشد
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ر هو از حريز يامرازم از حضرت صادق عليه السالم روايت شده که 

ه به ک پس به تحقيق ،منمنی که معروف و احسانی به برادر منمن برساند

 اهلل عليه وآله رسانيده.  رسول خدا صلّی

وة لصلاو از کتاب جعفريات مسنداً از حضرت علی بن ابی طالب عليهما 

 را والسالم نقل شده که کسيکه غضب خود را نگاه دارد و رضای خود

ت مانابسط دهد و معروف خود را بذل کند و رحم خود را صله نمايد و 

 مت. ياقداد در روز  خدا او را در نور اعظم خود قرار خواهد ،ادا کند

 روايت المو از کتاب فقه الرضا عليه الصلوة والسالم از عالم عليه الس

ه شده که هر معروفی صدقه است؛ راوی عرض ميکند اگرچه آن کسی ک

ارا ه دمعروف و احسان به او ميشود غنی و دارا باشد؛ ميفرمايد اگرچ

م ه السالليمنمنين عباشد. و از امدی عليه الرحمة در کتاب غرر از اميرال

ين اکه روايت شده که بر شما باد به احسان و نيکی به خلق خدا چه آن

 عمل خوب زاد و توشه ايست برای آخرت. 

ئه ناآبائه واب _و از عيون االخبار مسنداً از حضرت رضا عليه وعلی

يمان ز االصلوة والسالم روايت شده که رسول خدا فرمود رأؤ عقل بعد ا

 ی. جرهر بر و فا ه سوی مردم و احسان نمودن است بهدت بتودد يعنی مو

 مريم ب اخالق نقل شده که جناب عيسی بن و از ابی القاسم کوفی در کتا

علی نبينا وآله وعليهما الصلوة والسالم به اصحاب خود فرمود که بسيار 
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معروف فرمود: آتش آنرا نميخورد؛ گفتند چيست آنکنيد از آن چيزی که 

  و احسان.

ت وايو از کتاب ثواب االعمال مسنداً از حضرت صادق عليه السالم ر

و ستججشده که خداوند متعال در روز قيامت به فقرا بفرمايد تفحص و 

يد کنيد ميان مردم پس کسيکه به شما احسانی نموده دستش را بگير

رت داخل بهشت نمائيد. و از امدی عليه الرحمة درکتاب غرر از حض

تمام  سانيه الصلوة والسالم روايت شده که معروف و احاميرالمنمنين عل

 ،دوم تعجيل در آن ،نميشود مگر به سه چيز؛ اول کوچک شمردن آن

 که سوم پوشيدن آن چه آنکه هرگاه کوچک بشمری آن را پس به تحقيق

وارا ه گپس به تحقيق ک ،بزرگ نموده ای آن را و چون تعجيل کنی در آن

وشی ن بپکه نسبت به او انجام داده ای و چونموده ای آن را بر آن کس 

 يد چونرماآن را پس به تحقيق که تمام و کامل کرده ای آن را و نيز ميف

ان احسان به کسی ميکنی آن را پنهان دار و هرگاه کسی به تو احس

ن حسااميکند پس اظهار کن آن را و نيز ميفرمايد تعجيل در معروف و 

 مالک آن است.

الرحمة مسنداً از حضرت صادق  مابن يعقوب عليه و از جناب محمّد 

عليه السالم روايت شده که معروف را ديدم که تمام و کامل نميشود مگر 

زيرا که  ،به سه چيز؛ کوچک شمردن آن و پنهان کردن و تعجيل در آن
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چون حقير شمردی آن را بزرگ خواهی نمود آن را نزد کسی که آن 

ه پنهان کنی آن را تمام و کامل نموده ای احسان را به او کرده ای و هرگا

گوارا نموده ای بر آن شخص و اگر غير  ،آن را و چون تعجيل کنی در آن

 آن را کوچک و پست کرده ای. ،اين باشد

 يعنای ،ممنلف گويد که ما نسبت به خداتعالی نيز همين جور بايد باشي   

کوچاک  ،چون طاعت و عبادتی کنيم که به منزله احسان به خادا اسات

ون شمرده و آنرا پنهان کنايم و در بجاا آوردن آن تعجيال نماائيم و چا

هاار آن را بازرگ شامرده اظ ،خداوند عالم نعمتی به ما مرحمت بفرمايد

ا نمائيم و پنهان کردن طاعت و عبادت مخصوص به مستحبات است و ام

 در واجبات بايد آشکارا انجام داد.

  



 )محمد بن مرتضی الخراسانی(  200 

 

 

 

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

 فصل دوازدهم
 احسان به حيواناتدر اهميت زکوة و 

ه کايت شاده بسم اهلل وله الحمد. از رسول خدا صلّی اهلل عليه وآله روا   

ه در هفت خانه است که رحمت بر آن خانه نازل نميشود. اول خانه ای ک

شد کاه دوم خانه ای که در آن زنی با ،آن زن طالق داده شده بوده باشد

 ،ناتتی باشاد در اماسوم خانه ای کاه در آن خياان ،نافرمانی شوهر کند

پانجم  ،چهارم خانه ای که در آن مالی باشد که زکوة آن داده نشده باشد

به  خانه ای که در آن وصيت ميتی باشد يعنی مالی که کسی وصيت کرده

ای  ششم خانه ،مصرفی برسانند و آن مال را به مصرفش نرسانيده باشند

ل شاد کاه از مااهفتم خانه ای که در آن زنای با ،که در آن شراب باشد

 شوهر بدزدد. 

 و نيز از آن حضرت)ص( روايت شده که پنج چيز است که هرکس در آن

ر خدا را در روز قيامات مالقاات خواهاد نماود د ،پنج چيز خيانت کند

 حالتی که از رحمت خدا بری و محروم باشد و بازگشت او بسوی آتش

 خواهد بود.

ام و کامل بجا نياورد آن در وضوء و تم خدا را اول کسی که خيانت کند 

دوم کسای کاه خيانات کناد در  .طوری که پيغمبر خدا امر فرموده او را

سوم  .به جا نياورد فرمودهپس نمازش را آن طوريکه پيغمبر امر ،نمازش

پس روزه را آن طوريکه پيغمبر امار  ،کسی که خيانت کند در روزه اش 
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چهارم کسی که خيانت کند در حج خود و آن را آنجور که  .نموده نگيرد

پس  ،پنجم کسی که خيانت کند در زکوتش .پيغمبر امر نموده انجام ندهد

 آن را نپردازد به آن جوری که پيغمبر دستور داده. 

و از معلی بن خنيس عليهما الرحماة از حضارت صاادق علياه الساالم 

لوة وعليهماا الصا _بينا وآلهروايت شده که جناب عيسی بن مريم علی ن

باه  ان از قوت خوديک قرص ن ،والسالم چون از کنار دريا عبور فرمود

 کاار را از حواريين گفتند ياروح اهلل و کلمته چارا ايان دريا افکند بعض

داختم اين قرص نان قوتت بود؛ فرمود: اين قرص نان را در آب ان ،کردی

 ست.اآن در نزد خدا بزرگ  برای آنکه حيوانات دريائی بخورند و ثواب

وايات رو از کتاب جعفريات مسنداً از رسول خدا صلّی اهلل علياه وآلاه  

ب شده که داخل بهشت شدم ديدم در آن کسی را که کلب تشانه ای را آ

روايات  داده بود. و نيز از جعفريات از رسول خدا صلّی اهلل علياه وآلاه

 پس ،د آن حضرت آمدشده که مشغول وضو گرفتن بود که گربه خانه نز

د پس ظرفی که از آن وضو ميگرفتند ناز ،حضرت دانستند که تشنه است

اد آمد بعد حضرت به آنچه از آب زي ،گربه آب آشاميد ،آن گربه گذاشتند

 وضو گرفتند.

و از کتاب بحار از بعض کتب مناقب مسنداً از نجيح روايت شده که  

و کلبی غذاخوردن بودندوة والسالم مشغول حضرت امام حسن عليه الصل
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يک لقمه نزد حضرت يک لقمه خودش ميخورد و،پيش آن حضرت بود

  -آن کلب

را  يا بن رسول اهلل)ص( آيا اين کلب پس به حضرت گفت: ،انداخت می

يا حا من از خد ،از طعام شما دور نکنم؛ حضرت فرمود: وابگذار او را

 او ميکنم که جانداری به صورت من نگاه کند و من غذا بخورم و به

 ندهم.

 فصل سيزدهم
 در مدح مسرور کردن مؤمن و ذم ناراحت کردن او

 ز اباقر  ضرتبسم اهلل وله الحمد. از جناب ابی حمزه عليه الرحمة از ح   

ل شحارا خورسول خدا صلّی اهلل عليه وآله روايت شده کسی که منمنی 

ا ر خدای عزوجل ،مرا خوشحال نموده و کسی که مرا خوشحال کند ،کند

 خوشحال نموده. 

نه و نيز از آن حضرت روايت شده که تبسم مرد در صورت برادرش حس

 است و برطرف نمودن غم و اندوه از او حسنه است و عبادت نشده

 ردنخداتعالی به چيزی که دوست تر باشد به سوی او از خوشنود ک

 منمن.

ر و از حضرت صادق عليه السالم روايت شده کسی که منمنی را مسرو 

 خدا او را در روز قيامت مسرور خواهد نمود. ،کند
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وايت ه رحضرت رسول صلّی اهلل عليه وآلو از کتاب جعفريات مسنداً از 

دن کر شده هي  چيز نزد خدای تبارک و تعالی افضل و بهتر از خوشحال

 ست. نمودن گرسنگی از او يا رفع گرفتاری از او نيمنمن يا برطرف 

 -يهعلحمة در کتاب اختصاص از حضرت کاظم و از شيخ مفيد عليه الر 

 وخدا  ،الصلوة والسالم روايت شده کسی که منمنی را مسرور کند 

 پيغمبر و ما را مسرور نموده. 

را  دخو و از رسول خدا صلّی اهلل عليه وآله روايت شده کسی که برادر

ر سروخدا او را در قيامت م ،طوری مالقات کند که او را مسرور کند

 خدا ،او راخواهد فرمود و اگر به جوری او را مالقات کند که بدحال کند 

 او را روز قيامت بدحال کند.

شاده  و از جعفريات مسنداً از رسول خدا صلّی اهلل علياه وآلاه روايات 

 رحم نکند.  خدا بر او ،کسی که بر مردم رحم نکند

يت شاده و از کتاب مجالس مسنداً از رسول خدا صلّی اهلل عليه وآله روا

 رحيم است و هر رحيمی را دوست ميدارد.  ،خدای عزوجل

و از عالمه حلی رحمه اهلل در رساله سعديه از رسول خدا صلّی اهلل عليه 

وآله روايت شده که قسم به آن کسی که جانم بدست او است که رحمت 

نميرسد مگر به کسی که با رحم باشد؛ اصحاب گفتناد يارساول اهلل  خدا

همه ما رحم داريم؛ فرمود: رحيمی که رحمت خدا مخصاوص او اسات 
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بلکه آن کسی است که بر  ،کسی نيست که فقط بر خود و اهلش رحم کند

 مسلمانان رحم کند.

 اهيادو نيز ميفرمايد که خدای تعالی فرموده اگر شما رحمت مارا ميخو 

اً از پس رحم کنيد. و از جناب صدوق عليه الرحمة در کتاب امالی مسند

ا رحم تنوف بکالی از اميرالمنمنين عليه السالم روايت شده که رحم کن 

 کرده شوی.

کاه  و از کتاب عوالی از رسول خدا صلّی اهلل عليه وآلاه روايات شاده 

ر باکنياد رحم  ،رحمن يعنی خداوند عالم رحم ميفرمايد بررحم کنندگان

رحام  در آسمان هستند بر شما کسانی که در زمين ميباشند تا کسانی که

 کنند

از  در مجمع البحرين ميفرمايد و در خبر است که خادا رحام ميفرماياد 

ر اسات بندگانش کسانی را که دارای رحم باشند و نيز ميفرمايد و در خب

 رحم کرده نميشود. ،کسی که رحم نکند
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 فصل چهاردهم
 فضيلت و مدح صله رحم در

 ز ه که اشد بسم اهلل وله الحمد. از حکيم بن حزام عليه الرحمة روايت   

ت ضرح ،رسول خدا صلّی اهلل عليه وآله س.وال ميکند از بهترين صدقه

 از وميفرمايد بر قوم و خويشی که دشمن و از تو روگردان ميباشد. 

لّی ا صد از رسول خدابی الفتوح رازی عليه الرحمة در تفسير خو -شيخ

 وت يک صدقه اس ،اهلل عليه وآله روايت شده که صدقه تو بريک فقير

 آن برخويشان دو صدقه؛ زيرا که هم صدقه است و هم صله رحم. و از

نکه ل آجناب عليه وآله السالم نيز روايت شده که نيست صدقه ای و حا

يه عل اهللرحمی باشد محتاج و از جعفريات مسنداً از رسول خدا صلّی 

و  ابروآله روايت شده که صدقه ده برابر است و قرض الحسنه هجده بر

و از  صله برادران دينی بيست برابر و صله رحم بيست و چهار برابر.

 .جناب ابی بصير عليه الرحمة

ده شو از حضرت رضا از حضرت صادق عليهما الصلوة والسالم روايت  

 باشد و بهترين صله رحمکه صله رحم بجا بياور ولو بشربت آبی 

 خودداری کردن از اذيت او است.
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 بن عمار عليه الرحمة از حضرت صادق عليه السالم _و از اسحق 

 وحساب را آسان ميکند  ،روايت شده که صله رحم و احسان به خلق

ران رادشخص را از گناه نگاه ميدارد پس صله ارحام بجا آوريد و به ب

 حسن سالم و جواب آن.دينی خود احسان کنيد ولو به 

هترين ه بکو روايت شده که به رسول خدا صلّی اهلل عليه وآله گفته شد  

له صمردمان کيست؛ فرمود: باتقوی ترين آنان و جدی ترين آنها در 

 ر ورحم و نيز ميفرمايد خدای تعالی وصيت ميفرمايد شما را به پد

و  انزندان تبه درستی که خدا وصيت ميکند شما را به فر ،مادرهاتان

 ذوی االرحامتان االقرب فاالقرب.

د شو و از رسول خدا صلّی اهلل عليه وآله روايت شده کسی که ضامن 

ن آمن ضامن ميشوم برای او چهار خصلت را.  ،برای من يک خصلت را

خدا او را  ،يک خصلت صله رحم است. کسی که صله رحم بجا آورد

 عالیتاو زياد شود و خدای دوست بدارد و روزی او وسيع گردد و عمر 

 داخل کند او را در بهشتی که به او وعده داده.

جعفر عليهما الصلوة والسالم يک  _و روايت شده که حضرت موسی بن 

آن ملعون گفت قسم به خدا که تو را  ،روزی وارد شدند بر هارون الرشيد

چه آنکه من از آباء خود  ،خواهم کشت؛ حضرت فرمود: اين کار را مکن

شنيده ام که رسول خدا فرموده که بنده صله رحم بجا مياورد و از اجل 
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پس خدا آن را سی سال قرار ميدهد و قطع  ،او سه سال باقی مانده باشد

خدا آن را سه سال قرار  ،رحم ميکند و از اجل او سی سال باقی مانده

ميدهد. هرون گفت اين حديث را از پدرت شنيده ای؛ فرمود: بلی؛ پس 

ن امر نمود صدهزار درهم به حضرت دادند و حضرت را برگردانيد هارو

 بسوی منزلش.

 سولراز جناب احمد بن فهد عليهما الرحمة در کتاب عدة الداعی از 

 در دو حمامانت و ر ،خدا صلّی اهلل عليه وآله روايت شده که روز قيامت

اء طرف پل صراط خواهند بود. پس کسی که صله رحم بجا آورده و اد

 انتمانت نموده از صراط بگذرد و داخل بهشت شود و کسی که در اما

فع نخيانت نموده و قطع رحم کرده با اين دو صفت هي  عملی به او 

 ندهد و از صراط بيافتد ميان جهنم.

 السالمة وو از جابر بن يزيد عليهما الرحمة از حضرت باقر عليه الصلو 

ه کمايد خدا برای کسی روايت شده که سه خصلت است که زياد نميفر

دارای آن سه خصلت باشد مگر خير و خوبی؛ اول عفو و گذشت از 

رده کوم دوم عطا نمودن به کسی که محر ،کسی که ظلم نموده باشد بر او

 سوم وصل کردن با کسی که قطع نموده از او.  ،باشد او را
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تنی داشبرو از رسول خدا صلّی اهلل عليه وآله روايت شده که هي  قدم 

در  هاديکی رفتن به ج ،محبوبتر نيست به سوی خدا از دو قدم برداشتن

 .راه خدا و ديگر رفتن به سوی رحمی که قطع کرده برای صله او

و از رسول خدا صلّی اهلل عليه وآله نيز روايت شده که از جناب جبرئيل  

گويد پس جبرئيل عليه السالم مي ،عليه السالم س.وال ميفرمايد از صدقه

سوم يکی به  ،دوم يکی به هفتاد ،صدقه پنج جور است. اول يکی به ده

پنجم يکی به صدهزار. اما اول صدقه  ،چهارم يکی به هفتاد هزار ،هفتصد

ايست که بدهی آن را به مردی که دست و پا و چشمش صحيح و سالم 

سوم صدقه ايست  ،دوم صدقه ايست که بدهی آن را به زمين گير ،باشد

 چهارم صدقه ايست که بدهی آنرا به اموات ،هی آن را به والدينکه بد

 پنجم صدقه ايست که بدهی آن را به طالب علم.

 صدقه است. ،منلف گويد که احسان ونيکی به هر نحوی که باشد 
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 مطلب سوم
 در فضيلت قرض دادن ومدح هديه و تعارف

 و در اين مطلب چند فصل است
 

 فصل اول
 فضيلت قرض دادندر 

 ز حضرتة ابسم اهلل وله الحمد. از جناب فضيل بن يسار عليهما الرحم   

ض صادق عليه السالم روايت شده هي  منمنی نيست که به منمنی قر

بدهد برای خدا مگر آنکه حساب ميشود برای او حساب صدقه تا 

 وقتيکه مالش به او برگردد. 

يت روا حضرت صادق عليه السالمو از جابر بن يزيد عليهما الرحمة از 

 هللاشده هي  مسلمانی نيست که به مسلمانی قرض بدهد خالصاً لوجه 

د و رامگر آنکه برای او باشد از اجر حسنات صدقه تا آنکه مالش به 

 شود. 

و از جناب شيخ صدوق عليه الرحمة از حضرت صادق عليه السالم 

ده هج ه برابر و قرضروايت شده که بر در بهشت نوشته شده که صدقه د

رض برابر و جهت اينکه ثواب قرض از صدقه بيشتر است آن است که ق

 .تاجنميخواهد مگر محتاج ولکن صدقه ممکن است داده شود به غير مح
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 يت شدهروا رسول خدا صلّی اهلل عليه وآله و از عقاب االعمال مسنداً از 

ه بجر خواهد بود برای او از ا ،کسی که به برادر مسلمانش قرض بدهد

 ت وهر درهمی به وزن کوه احد از کوه های رضوی و طور سيناء حسنا

نند راط ماز صروز قيامت ا ،اگر در مقام مطالبه به رفق و مدارا رفتار کند

ر و کسی که براد .برق خاطف المع خواهد گذشت بدون حساب و عذاب

را  هشتخدا ب ،به او ندهدمسلمانش نزد او شکايت کند و با امکان قرض 

 بر او حرام ميفرمايد در روزی که به نيکوکاران جزا ميدهد. 

شده  ايتو از عقاب االعمال از رسول خدا صلّی اهلل عليه وآله نيز رو

 ،دمايکسی که به درمانده ای قرض بدهد و در مطالبه اش خوب رفتار ن

يد فرماو عطا ميبگيرد يعنی گناهانش آمرزيده ميشود  سر راعمل خود را 

 خدا به اوبه هر درهمی هزار قنطار از بهشت.
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 فصل دوم
 در مدح مهلت دادن معسر و فضيلت آن

لساالم ابسم اهلل وله الحمد. از معوية بن عمار از حضرت صادق علياه    

يه روايت شده که سه مرتبه فرمود کسی که ميخواهاد خادا او را در ساا

لات پس بايد مه ،در روزيکه سايه ای جز سايه او نيست ،خود قرار دهد

 بدهد معسر را يا آنکه از حق خود بگذرد. 

و نيز از حضرت صادق عليه السالم روايت شده که ياک روزی رساول 

ی نای الهخدا صلّی اهلل عليه وآله باالی منبر تشريف برد پس از حمد و ث

ه مهلات اه باشيد کسی کفرمود: ايهاالناؤ حاضرين به غائبين برسانند آگ

 معسری را خواهد بود برای او بر خادای عزوجال در هار روزی  ،بدهد

 صدقه ای مثل آنچه قرض داده تا وقتيکه مالش به دستش بيايد.

ده شاو نيز از حضرت صادق از رسول خدا صلّی اهلل عليه وآله روايات  

 وکه جايز نيست برای مسلمان اينکه سخت بگيرد بر بارادر مسالمانش 

خادا او را در ساايه خاود قارار دهاد  ،کسی که معسری را مهلت بدهد

 روزيکه سايه ای جز او نباشد.

و از عبداهلل بن سنان از رسول خدا صلّی اهلل عليه وآله روايت شده همان  

طوريکه حالل نيست برای کسی که از او طلب داری مماطله و مسامحه 
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م حالل نيست سخت گياری همينطور برای تو ه ،در دادن طلب با امکان

 در صورتيکه بدانی معسر است.
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 فصل سوم
 در مدح بخشيدن دين به مديون و حالل کردن ميت

اقر از بابسم اهلل وله الحمد. از ابی الجارود علياه الرحماة از حضارت    

او  رسول خدا صلّی اهلل عليه وآله روايت شده کسی که خوشحال ميکناد

عسر را مپس بايد مهلت بدهد  ،نفخات جهنمرا که خدا نگه دارد او را از 

 يا حق خود را واگذار کند به او.

 از جابر بن يزيد جعفی علياه الرحماة از حضارت بااقر علياه الصالوة 

ر دوالسالم روايت شده که يک روزی رسول خدا صالّی اهلل علياه وآلاه 

ظار غرفه خود بود مردی را ديد مالزم مرد ديگر و در عشاای آن روز ن

ه شده د همانطور مالزم او است پس از غرفه پائين آمده فرمود چکرد دي

حقای  شما را که اينجا هستيد؛ يکی از آن دو گفت يا رسول اهلل)ص( من

ر مان بابه گردن اين مرد دارم حقم را نميدهد؛ ديگری گفت يا نبای اهلل 

 حقی دارد لکن من معسرم و بخدا قسم ندارم بدهم. 

که ميخواهد خدا او را از فاوح جهانم پس رسول خدا)ص( فرمود کسی 

ياد پاس با ،در روزی که سايه ای جز سايه او نيست ،در سايه قرار دهد

گفات  مهلت دهد معسر را يا بايد حق خود را به او واگذارد.پس آن مرد

ه تاو بثلث طلبم را فعالً بده و ثلث ديگر تا يکسال مهلت ويک ثلث را 

 است اين کار.بخشيدم.پس حضرت فرمود: چه کار خوبی 
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ز رساول و از ابی الفتوح رازی عليه الرحمة در تفسيرش از ابی هريره ا 

يا از  خدا صلّی اهلل عليه وآله روايت شده کسی که معسری را مهلت دهد

خدا او را در سايه عرش خود جاای دهاد روزی کاه  ،حق خود بگذرد

 سايه ای نباشد غير از سايه عرش.

ه باو از ابن شهر آشوب در کتاب مناقب از ابن زبير روايات شاده کاه  

افتم اميرالمنمنين عليه الصلوة والسالم عرض کرد من در حساب پدرم يا

 که از پدر شما هشتاد هزار درهم طلبکار است؛ حضرت فرماود: پادرت

 ،کاردم راستگو می باشد و وجه را به او دادند. بعد آمد گفت من اشاتباه

از پدر من طلبکار است؛ پس حضرت فرمود: پدرت را حاالل پدر شما 

د دالحميعب _کردم و آنچه گرفتی از من پس مال تو باشد. و از ابراهيم بن

دم عليهماالرحمة روايت شده که به حضرت باقر عليه السالم عرض نماو

رده و ککه برای عبدالرحمن بن سيابه دِينی است بر مردی و آن مرد فوت 

. حضارت اباء و امتناع نمود ،خواستيم که او را حالل کنداز عبدالرحمن 

ده  درهمای به هر ،فرمود: وای بر او آيا نميداند که اگر او را حالل نمايد

 ود.ببه هر درهمی يک درهم خواهد  ،درهم خواهد بود و اگر حالل نکند

که بل ،منلف گويد که اين مدح و فضيلت اختصاص به حق مالی ندارد   

ما  شامل حق جانی و عرضی نيز ميشود يعنی اگر کسی به جان يا آبروی

 حالل کردن او ممدوح است و فضيلت دارد. ،ضرر برساند



 215(  دخل وخرج)

 

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

 

 فصل چهارم
 در فضيلت هديه و تعارف

يکو نت شده وايبسم اهلل وله الحمد. از رسول خدا صلّی اهلل عليه وآله ر   

 نيز از آن حضرت روايتو  ،چيزی است هديه پيش از حاجت خواستن

ه بشده که هديه به يکديگر بدهيد و محبت و دوستی را با يکديگر 

 .واسطه آن جلب کنيد

ه کو نيز از آن حضرت )ص( روايت شده که به ديدن يکديگر برويد  

ه زيارت يکديگر مودت و دوستی را زياد ميکند و هديه و تعارف ب

 را از بين ميبرد.يکديگر بدهيد که هديه دادن عداوت و دشمنی 

 چه و نيز از آن جناب روايت شده که هديه و تعارف خوب چيزی است 

 است.مفتاح و کليد حوائج  ،هديه آنکه

 ارفو از حضرت علی عليه الصلوة والسالم روايت شده که هديه و تع

 جلب ميکند محبت و دوستی را. 

روايت شده  و از کتاب جعفريات مسنداً از رسول خدا صلّی اهلل عليه وآله

که هديه و تعارف سه جور است. يک جور هديه مکافات يعنی کسی 

شخص به عنوان تالفی برای او هديه ميفرستد  ،برای شخص هديه آورده

و جور ديگر هديه مصانعه است يعنی شخص برای کسی هديه ميفرستد 
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و جور سوم هديه ای است که نه  .که او هم برای او هديه بفرستد

 نه مصانعه بلکه برای خدا است. مکافات است و
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 مطلب چهارم
ن و مدح طعام دادن و در اين در فضيلت مهمانی کرد

 دو فصل است مطلب
 

 فصل اول
 در فضيلت ضيافت و مدح گرامی داشتن مهمان

مانمنين بسم اهلل وله الحمد. از کتاب جامع االخباار از حضارت اميرال   

ن را الصلوة والسالم روايت شده هي  منمنی نيست که صدای مهما _عليه

بشنود و خوشحال شود مگر آنکه گناهانش آمرزيده شاود اگرچاه باين 

 .زمين و آسمان را پر کرده باشد

 است به شده که مهمان دليل و از رسول خدا صلّی اهلل عليه وآله روايت 

 سوی بهشت. و از کتاب عاصم از حضرت علی عليه السالم روايت شده

بار قکه هي  منمنی نيست که مهمان را دوست داشته باشد مگر آنکاه از 

 بيرون بيايد در حالتی که صورتش مانند ماه شب چهارده باشد.

اده و از رسول خدا صلّی اهلل عليه وآله روايت شاده کاه چاون خادا ار 

ن هدياه هديه ای برای او بفرساتد. گفتناد آ ،بفرمايد برای بنده خيری را

ناه روزی خود را می آورد و گناهان اهل آن خا ،چيست؛ فرمود: مهمان

 را ميبرد.
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و باه او نيز ميفرمايد هي  منمنی نيست که مهمانی بار او وارد شاود و  

 صورت آن مهمان نگاه کند مگر آنکه چشمش بر آتش حرام شود.

 

ساعود و از شاذان بن جبرئيل در کتاب فضائل مسانداً از عباداهلل بان م 

ر در باعليهم الرحمة از رسول خدا صلّی اهلل عليه وآله روايت شاده کاه 

 لای ولایع ،محمّد رسول اهلل)ص( ،چهارم بهشت نوشته بود ال اله االّ اهلل

ن ند مهماکپس بايد اکرام  ،هلل)ع( کسی که ايمان به خدا و روز آخر داردا

 خود را.

ليه عاز جناب محمّد بن يعقوب عليهما الرحمة مسنداً از حضرت صادق  

صااص السالم روايت شده که رسول خدا نهی فرموده از وليمه ای که اخت

 داده شود به آن وليمه اغنياء و فقرا ترک شوند. 

اهلل  راوندی عليه الرحمة در کتاب دعوات از رسول خدا صلّیو از قطب 

اضار عليه وآله روايت شده اجابت دعوت کسی که در وليمه او اغنياء ح

 ميشوند دون فقرا کراهت دارد.
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 فصل دوم
 در فضيلت اطعام و طعام دادن

آله ونا بسم اهلل وله الحمد. روايت شده که حضرت ابراهيم علی نبي   

ا رلوة والسالم عرض کرد پروردگارا کسی که گرسنه ای الص _وعليه

 وجزای او چيست؛ خدای تعالی فرمود جزای او غفران  ،طعام بدهد

ا. و ن رآمرزش است اگرچه گناهان او پر کرده باشد مابين آسمان و زمي

 رسولصلّی اهلل عليه وآله گفت يا_خداروايت شده که مردی به رسول 

ی کيزگبهتر است؛ فرمود: اطعام طعام و پااهلل)ص( کدام عمل افضل و 

گار وردکالم. و نيز ميفرمايد از چيزهائی که موجب مغفرت و آمرزش پر

 طعام است. ميشود اطعامِ

سی ه کعليهما الصلوة والسالم روايت شد _و از حضرت علی بن الحسين 

د واهخخدا او را از ميوه های بهشت اطعام  ،که طعام بدهد منمنی را

 فرمود.

 عامطو از حضرت صادق عليه السالم روايت شده هي  منمنی نيست که  

 رای اوبود مگر اينکه خواهد ب ،بدهد منمنی را چه دارا باشد و چه نادار

 .ثواب آزاد نمودن بنده ای از فرزندان اسماعيل عليه السالم

 وست و از حضرت علی عليه السالم روايت شده که قوت اجساد طعام ا 

 طعام و طعام دادن.قوت ارواح ا
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 و از حضرت صادق عليه السالم روايت شده که دوست ترين اعمال 

غم  ودن بسوی من مسلمان گرسنه ای را سير کردن و دين او را اداء نمو

 و اندوه او را برطرف کردن است.

ر اگ و از حضرت حسن بن علی عليهما الصلوة والسالم روايت شده که 

 ادتبدهم به کسی که از روی خلوص عب تمام دنيا را يک لقمه کنم و

 ميکند خدا را هرآينه خود را مقصر ميبينم.

ا رنی و از حضرت صادق عليه السالم روايت شده کسی که بپوشاند منم 

 امهای پيوسته در رحمت خدا خواهد بود مادامی که از آن ج به جامه

ق خدا از رحي ،چيزی باقی باشد.و کسی که شربتی آب به او بچشاند

ل او وجخدای عز ،و کسی که او را سير کند .مختوم به او خواهد چشانيد

 را از ميوه های بهشت اطعام خواهد فرمود.

منی من و نيز از آن جناب عليه السالم روايت شده کسی که طعام بدهد 

او  ه برایا کرا تا اينکه سير کند او را احدی از خلق خدا نميداند آنچه ر

ه ملک مقربی و نه نبی مرسلی مگر خدا ن ،است از اجر در آخرت

هشت بند کپروردگار عالميان. و نيز ميفرمايد کسی که گرسنه ای را سير 

 .برای او واجب شود

ن آروايت شده اگر صدهزار درهم صرف طعامی شود و يک منمنی از و 

 هرآينه اسراف نخواهد بود. ،طعام بخورد
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ده شيت عليه وآله روا و از جعفريات مسنداً از رسول خدا صلّی اهلل 

کسی که بدون دعوت جائی که طعام ميدهند برود داخل ميشود در 

ارج خحل حالتی که گناه کار باشد و آنچه بخورد حرام خورده و از آن م

 شود در حالتی که مورد سخط باشد. 

ه کسی کده شدعائم االسالم از رسول خدا صلّی اهلل عليه وآله روايت و از

فش پس ميخورد درجو ،را که دعوت نشده به سوی آنکه بخورد طعامی 

ه شد شعله از آتش را و نهی فرمود از اينکه شخص از طعامی که دعوت

 به سوی آن بدون اذن صاحب طعام به کسی بدهد. و از حضرت صادق

وت دع عليه السالم روايت شده کسی که بخورد از طعامی که به سوی آن

 . پس قطعه ای از آتش را خورده ،نشده

ا ا رو نيز از آنجناب عليه السالم روايت شده که هرگاه يکی از شم

کار  يناگر ا ،دعوت کنند به سوی طعامی فرزند خود را همراه خود نبرد

 را کرد حرام خورده و داخل شده گناهکار. 

و از رسول خدا صلّی اهلل عليه وآله روايت شده هشت نفرند که اگر 

د پس مالمت نکنند مگر خود را. اول آن اهانت و بی احترامی به آنها ش

دوم  ،کسی که برود بسوی مائده و سفره ای که به سوی آن دعوت نشده

سوم کسی که از دشمنش  ،کسی که صاحب خانه را امر به چيزی کند

چهارم کسی که از مردمان ل.يم و بخيل توقع  ،خير و خوبی بخواهد
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که داخل شود بين دو  پنجم کسی ،احسان داشته باشد و از آنها بخواهد

ششم کسی که به سلطان  ،نفر در سری که او را داخل نکرده باشند در آن

هفتم کسی که بنشيند در جائی که اهليت آن جا را  ،استخفاف برساند

نداشته باشد هشتم کسی که حرف بزند با کسی که گوش به حرفش 

 نميدهد.
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 مطلب پنجم
 ائی در جاده هادر فضيلت حفر يعنی کندن چاه و ساختن ج

 برای استفاده عابرين و غرؤ يعنی نشاندن درخت و زراعت
 لبااب ازبسم اهلل وله الحمد. از راوندی عليه الرحمة در کتااب لاب ال   

ياا  رسول خدا صلّی اهلل عليه وآله روايت شده کسی که حفر کند چااهی

بود  درود بفرستند بر او مالئکه آسمان و خواهد ،حوضی را در صحرائی

ده. شقبول  ی حسنههزار  ،برای او به هر کسی که بياشامد از آب آن چاه

 تاا باه آب ،و نيز از آن حضرت روايت شده کسی که چاه آبی حفر کند

اجار  خواهاد باود بارای او مانناد ،بيايد و بذل کند آن را برای مسلمين

 .ضوء بگيرند و نماز بخوانندو ،کسانيکه از آب آن چاه

سالمانی و نيز از آن جناب عليه وآله الصلوة والسالم روايت شده هي  م 

پاس از آن درخات و  ،نيست که درختی بنشاند ياا زراعتای زرع کناد

 قه.زراعت انسانی يا حيوانی بخورد مگر آنکه برای او باشد ثواب صد

ياه وآلاه صلّی اهلل علو از ابی ايوب انصاری عليه الرحمة از رسول خدا  

عطاا  ،پس آن درخات مياوه بدهاد ،روايت شده کسی که درختی بکارد

 يايد.بميفرمايد خدا به او از اجر بقدر ميوه ای که از آن درخت بعمل 

 و نيز از آن حضرت)ص( روايت شده کسی که بنائی بنا کند ياا غارؤ 

که  امیکند درختی بدون ظلم و تعدی خواهد بود برای او اجر جاری ماد

 احدی از خلق به آن منتفع شود.
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 مطلب ششم
در فضيلت ساختن مسجد و جاروب کردن و فرش نمودن 

 آن و روشن کردن چراغ در آن
لّی صابسم اهلل وله الحمد. از قطب راوندی عليه الرحمة از رساول خادا 

 جايگاه عليه وآله روايت شده که کسی که بنا کند مسجدی به اندازه_اهلل

 ای او خانه ای در بهشت.بربنا ميفرمايد خدا  ،کبوتری

ساعود و از شاذان بن جبرئيل در کتاب فضائل مسانداً از عباداهلل بان م 

در شب  وآله روايت شده که _عليهم الرحمة از رسول خدا صلّی اهلل عليه

ول حمدٌ رسمعراج ديدند که بر در ششم بهشت نوشته است ال اله االّ اهلل م

 .هللاهلل)ص( علی ولی ا

 .جد راپس بايد بنا کند مسا ،کسی که دوست دارد قبرش وسيع باشد 

 س بايد مساجدپشرات زمين بدن او را نخورند کسيکه دوست دارد حو 

 .را جاروب کند و تميز نمايد

پس بايد مساجد را روشن  ،و کسی که دوست دارد لحدش روشن باشد 

س پا ،کهناه نشاود و کسی که دوست دارد بدنش تر و تازه بماند و .کند

 بايد فرش برای مساجد بخرد.

از جناب محمّد بن حسن عليهما الرحمة مسنداً از رسول خدا صلّی اهلل  

عليه وآله روايت شده کسی که در مسجدی از مساجد خدا چراغی 
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پيوسته مالئکه و حمله عرش برای او طلب مغفرت و  ،روشن کند

 آمرزش کنند مادام که در آن مسجد روشنائی آن چراغ باشد.

 

خبار اال هذا آخر ما اردنا ابرازه فی هذه الوجيزه ولنختمها بذکر بعض

ا يجعله وسن حالشريفه و االثار المنيفه وارجو من اهلل ان يتقبلها بقبول 

آلهما و ن ثم الصلوة والسالم علی محمّد وعلیٍّذخراليوم الفاقه و المح

 واديهم اع ورحمة اهلل و برکاته علی مواليهم و محبيهم و لعنة اهلل علی

 مبغضيهم وال حول وال قوة االّ باهلل العلی العظيم.
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 ر اولـخب
 از جناب سدير عليه الرحمة روايت شده که خدمت حضارت صاادق   

ه بامن و آنچه از حق او واجاب اسات پس مذاکره من ،عليه السالم بودم

هم پس حضرت متوجه من شده فرمود يا ابالفضل آيا خبر ناد ،ميان آمد

ت عرض کردم چارا خبار ده مارا فاداي ،تو را از حال منمن در نزد خدا

ل دو ملکی که موکا ،شوم؛ فرمود: چون خدا روح منمن را قبض فرمايد

 بنده تو کنند پروردگارانوشتن اعمال او بودند به آسمان باال رفته عرض 

 بطایء و کناد باود در ،سريع بود در طاعات تاو ،که خوب بنده ای بود

 وظيفاه ماا بعاد از او ،و او را به سوی خود قابض نماودی ،معصيت تو

بر او قچيست؛ پس خداوند جليل جبار بفرمايد برويد به سوی دنيا و نزد 

ای را بر نويسيد آنباشيد و مرا تمجيد و تسبيح و تهليل و تکبير کنيد و ب

 بنده من تا وقتی که او را از قبرش مبعوث گردانم. 

 ر دومـخب
وآلاه  از جناب ام سلمه عليها الرحمة از رسول خادا صالّی اهلل علياه   

يکه روايت شده  که به حضرت علی عليه السالم ميفرمايد ياعلی بدرسات

 دوستان تو در سه جا خوشحال ميشاوند. يکای در وقات بيارون رفاتن

و تو  و ديگر در نزد س.وال قبر .جانهايشان و تو در آنجا حاضر ميشوی

ر دسوم وقت عرض بر خدا و تاو  .او را تلقين ميکنی ،آنجا حاضر شده

 آنجا معرفی ميکنی او را.
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 ر سومـخب
ک و از حضرت باقر عليه الصلوة والسالم روايت شده که خادای تباار   

 مایتعالی ميفرمايد داخل بهشت ميشويد به رحمت من و از آتش نجات 

 به عفو من و بهشت را قسمت ميکنيد به اعمال خود. يابيد

 ،دمنلف گويد بنابراين هرچه اعمال و اقوال نيکوی شخص بيشاتر باشا 

م آله وسالّبهره او از بهشت بيشتر باشد. و از رسول خدا صلّی اهلل عليه و

وده رماروايت شده قسم به آنکسيکه کتاب يعنی قرآن را بر محمّد نازل ف

و جماال رو بزياادی خواهناد باود اهل بهشت هرآينه از حيث حسان 

 همچنانيکه در دنيا رو به پيری و قبح منظر ميباشند.

 نکه لکل جديد لذة مصداق پيدا کند.منلف گويد: برای اي 

 ر چهارمـخب
از حضرت صادق عليه السالم روايت شده که خدا خلق نفرموده خلقی    

را  مگر آنکه قرار داده برای او منزلی در بهشت و منزلی در آتش. پاس 

منادی ندا  ،چون اهل بهشت در بهشت و اهل آتش در آتش ساکن شوند

چون مشرف شوند منازلشاان  ،ر آتشکند ای اهل بهشت مشرف شويد ب

و به آنها بگويند که اين منزلها جای شما باود کاه  .را به آنها نشان دهند

اگر معصيت و نافرمانی ميکرديد داخل آن ميشديد. پس اگر بنا بود کسی 
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هرآينه اهل بهشات از فارح و خوشاحالی ميمردناد باه  ،از شادی بميرد

 .واسطه آنچه از عذاب از آنها برگردانيده شده

نياد و بعد اهل آتش را ندا کنند که ای اهل آتش سرهای خود را بلند ک 

 ،متهانظر کنيد به سوی منزلهای خود در بهشت و آنچه در آن است از نع

 ا باود کاه اگار اطاعاتپس به آنها گفته شود که اين منزلهاا ماال شام

دوه جای شما اينجا بود. پس اگر بنا بود کسای از حازن و انا ،ميکرديد

 هرآينه اهل آتش در آن روز از حزن و اندوه ميمردند. ،بميرد

هناد پس منازل اهل بهشت را که در آتش دارند به اهل آتش به ارث بد 

 و منازل اهل آتش را که در بهشت دارند به اهل بهشت بدهند.

 ر پنجمـخب
روايت شده که مردی به نام مجاشع نزد رسول خدا صلّی اهلل عليه وآله    

آمده عرض نمود راه معرفت حق يعنی خادای تعاالی چيسات؛ فرماود: 

فرماود:  ،عرض کرد راه به سوی موافقت حق چگونه است ،معرفت نفس

عرض کرد راه به سوی رضاا و خوشانودی حاق تعاالی  ،مخالفت نفس

عرض کارد راه  ،مود: سخط نفس يعنی دشمن داشتن آنچگونه است؛ فر

عرض نماود راه  ،به سوی وصل حق چگونه است؛ فرمود: هجرت نفس

عرض کرد طريق باه  ،بسوی طاعت حق کدامست؛ فرمود: عصيان نفس

گفت راه باه ساوی  ،سوی ياد حق چيست؛ فرمود: فراموش نمودن نفس
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رض نمود راه باه ع ،نزديک شدن به حق کدام است؛ فرمود: دوری نفس

عارض نماود  ،سوی انس با حق چگونه است؛ فرمود: و حشت از نفس

 راه به سوی همه اينها چيست؛ فرمود: استعانت به حق بر نفس.

 ر ششمـخب
از حضرت علی عليه السالم روايت شده که طلب کردم قدر و منزلات    

تحصيل کنيد  علم را تا آنکه قادرتان بازرگ  ،را پس نيافتم مگر به علم

 ،شود در دنيا و آخرت و طلب نمودم کرامت را پس نيافتم مگر به تقوی

پس تقوی داشته باشيد تا آنکه مکرم باشيد و طلاب کاردم غنای و بای 

بر شما باد به قناعت تا آنکه بی نياز  ،نيازی را پس نيافتم مگر به قناعت

پس نيافتم مگر به ترک خلطه و آميزش با باشيد و طلب کردم راحت را 

ترک کنيد دنيا و آميزش با مردم را تاا آنکاه در دنياا و  ،مردم برای دنيا

آخرت راحت باشيد و از عذاب نيز ايمن باشيد و طلب کردم سالمتی را 

اطاعت کنيد خدا را تا آنکه سالم باشيد و  ،پس نيافتم مگر به طاعت خدا

تم مگر در قبول حق چه آنکه قباول حاق طلب کردم خشوع را پس نياف

دور ميکند شخص را از تکبر و طلب نمودم عيش را پس نيافتم مگر باه 

پس ترک کنيد هوی و هوؤ را تاا آنکاه زنادگانی  ،ترک هوی و هوؤ

شما طيب و پاکيزه شود و طلاب کاردم مادح را پاس نياافتم مگار باه 
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يم دنياا و پس سخی باشيد تا ممدوح باشيد و طلب نمودم نعا ،سخاوت

 آخرت را پس نيافتم مگر به اين خصلت هائی که ذکر کرديم آن را.

 

 

 

 ر هفتمـخب
ه طلب کبسم اهلل وله الحمد. از حضرت صادق عليه السالم روايت شده    

  .پس يافتم آن را در سخاوت ،کردم بهشت را

ز پس ياافتم آن را در عزلات و کنااره گياری ا ،و طلب کردم عافيت را

  .خلق

باه  پس يافتم آن را در شاهادت ،لب نمودم ثقل و سنگينی ميزان راو ط

ساول عليه وآلاه ر _اينکه نيست خدائی جز خداو اينکه محمّد صلّی اهلل

 .خدا است

ای پس يافتم آن را در عمل بر ،و طلب کردم سرعت در دخول بهشت را 

 .خدای تعالی

پس ياافتم آن را در پايش فرساتادن ماال  ،و طلب کردم حب موت را 

فتم پس ياا ،خالصاً لوجه اهلل و طلب نمودم حالوت و شيرينی عبادت را

 .آن را در جوع و گرسنگی و عطش و تشنگی
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 .ريهپس يافتم آن را در تفکر و گ ،و طلب کردم نورانی بودن قلب را 

 .پس يافتم آن را در صدقه دادن ،و طلب کردم گذشتن از صراط را 

 .پس يافتم آن را در نماز شب ،و طلب کردم نورانی بودن صورت را 

ب پاس ياافتم آن را در کسا ،و طلب کردم فضيلت جهاد در راه خدا را 

 .کردن برای عيال

پس ياافتم آن را در دشامن داشاتن اهال  ،و طلب کردم محبت خدا را 

 .معاصی

و پاس ياافتم آن را در نصايحت  ،و طلب کردم رياست و ساروری را 

 .خيرخواهی برای بندگان خدا

ردم کپس يافتم آن را در کمی مال و طلب  ،و طلب کردم فراغت قلب را 

 .پس يافتم آن را در  علم ،شرف را

 .و طلب کردم عبادت را پس يافتم آن را در ورع و پرهيزگاری 

و  پس يافتم آن را در زهد و طلب کردم رفعات ،و طلب کردم راحت را 

 .تم آن را در تواضعپس ياف ،بلندی را

 .پس يافتم آن را در صدق ،و طلب کردم عزت را 

 .پس يافتم آن را در قناعت ،و طلب کردم بی نيازی را 

 .پس يافتم آنرا در قرائت قرآن ،و طلب نمودم انس را 

 .را در حسن خلق نو طلب نمودم صحبت مردم را پس يافتم آ 
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يکای پس يافتم آن را در بر و ن ،و طلب کردم رضا و خوشنودی خدا را 

 به والدين.
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 ر هشتمـخب
 ه وعلياهبسم اهلل وله الحمد. روايت شده که حضرت آدم علی نبينا وآل   

ف سه نفار طار ،السالم در جائی نشسته بود؛ پس شش نفر آمدند نزد او

سه نفرشاان سافيد و ساه نفرشاان  .راست و سه نفر طرف چپ نشستند

 .سياه

ای آدم گفت: جا .گفت من عقلم ،سفيدها گفت تو کيستی آدم به يکی از 

 گفت: دماغ. ،تو کجا است

قام مآدم گفت:  ،گفت من شفقت و مهربانيم ،به دومی گفت: تو کی هستی 

 گفت قلب.  ،تو کجا است

گفات  ،گفت: جايگاه تو کجا اسات ،گفت حيا ،به سومی گفت تو کيستی

ن چشم. پس آدم)ع( به طرف چپ توجه نموده فرمود: به يکی از ساياها

گفات  ،فرمود جای تو کجاا اسات ،تو کی هستی؛ گفت من تکبر ميباشم

عقال  ،گفت چون من داخل شاوم ،فرمود: آيا عقل هم آنجا هست ،دماغ

 خارج شود. 

 گفت من حسدم فرماود مقاام تاو کجاا ،به دومی فرمود: تو کی ميباشی

ل گفت: چون من داخ ،فرمود: آيا شفقت در آنجا هست ،گفت قلب ،است

 شفقت بيرون رود.  ،شوم
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 فرمود جاای تاو ،گفت من طمع ميباشم ،پس به سومی فرمود تو کيستی

گفت چاون مان  ،فرمود: آيا حياء در آنجا هست ،گفت چشم ،کجا است

 حياء بيرون رود. ،داخل شوم

 ر نهمـخب
چهار  اوتاز رسول خدا صلّی اهلل عليه وآله روايت شده که عالمت شق   

ا خد چيز است: اول فراموش کردن گناهان گذشته و حال اينکه در نزد

ند محفوظ است؛ دوم به ياد داشتن حسنات گذشته و حال آنکه نميدا

تن؛ ود داشز خاقبول شده يا رد شده؛ سوم اينکه در امر دنيا نظر به باالتر 

 .هارم در امر دين نظر به پائين تر از خود داشتنچ

وم ؛ دو عالمت سعادت نيز چهار است: اول به ياداشتن گناهان گذشته 

ود ز خفراموش نمودن حسنات گذشته؛ سوم در امر دين نظر به باالتر ا

 داشتن؛ چهارم در امر دنيا به پائين تر از خود نظر داشتن.

 ر دهمـخب
ن با عليه وآله روايت شده که جنااب موسای از رسول خدا صلّی اهلل   

 ه هرگاهکعمران عليهما السالم به ابليس فرمود خبر ده مرا به آن گناهی 

تو بر او مسالط ميشاوی؛ گفات هرگااه  ،فرزند آدم)ع( مرتکب آن شود

ه يعنی به نفس خود عجب کند و ديگر آنکا ،نفسش او را به عجب آورد

آنکه گنااهش در نظارش حقيار و سوم  ،عمل خير خود را بسيار بشمرد

 کوچک بيايد.
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 ر يازدهمـخب
رده کااز رسول خدا صلّی اهلل عليه وآله روايت شده که خادا عباادت    

تاا  نشده به چيزی که افضل و بهتر باشد از عقل و منمن عاقل نميشاود

 .آنکه ده خصلت در او جمع شود

از او  يعنی رفتارش طوريست که مردم ،اول آنکه خير از او مأمول باشد 

 .توقع و انتظار خير و خوبی دارند

 .دوم آنکه از شرش ايمن می باشند 

 .سوم آنکه خير کم را از غير بسيار می شمرد 

 .چهارم آنکه خير بسيار را از خود اندک می شمرد 

 .پنجم آنکه از طلب علم در طول عمرش سير و ملول نميشود 

 .عه حاجتمندان به او منزجر و ناراحت نميشودششم آنکه از مراج 

 .هفتم آنکه ذلت دوست تر است به سوی او از عزت 

الاب طهشتم آنکه فقر دوست تر است به سوی او از غنی کنايه از آنکه  

 .عزت و ثروت نيست

د به فا ميکنيعنی از دنيا اکت ،نهم آنکه نصيب و بهره او از دنيا قوت است 

 .اردآنچه احتياج به آن د

مگر آنکه ميگويد او بهتر است  بيند نمیو دهم چه دهمی آنکه احدی را  

از من و باتقوی تر. چه آنکه مردم دو جورند يک جور کسی است که از 
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او بهتر و باتقوی تر است و جور ديگر کسی است که بادتر و پسات تار 

 پس ،پس چون ببيند کسی را که از او بهتر و باتقوی تر است ،است از او

تواضع ميکند برای او برای اينکه ملحق شود به او و هرگاه ببيند کسی را 

پس ميگويد شايد باطنش خوب باشد ولو  ،که از او بدتر و پايين تر است

پس چاون ،ظاهرش بد است و ممکن است عاقبتش ختم به خيار شاود

منمن اين جور باشد مجد او عالی و سيادت بر اهل زمانش پيدا خواهاد 

 کرد.

 دوازدهم رـخب
ی از حضرت صادق عليه السالم روايت شده که مردی را ديدناد خيلا   

فرماود: ياا هاذا بارای مصايبت  ،در موت فرزندش کند میجزع و فزع 

اگر  ،کوچک يعنی موت فرزندت جزع ميکنی و از مصيبت بزرگ غافلی

ت هرآينه جزع ،خود را مهيا ميکردی برای سفری که فرزندت رفته است

 پس مصيبت تو به واسطه مهيا نشدنت بارای ،بر فرزندت شد نمیشديد 

ارد واين سفر بزرگتر است از مصيبتی که به واسطه موت فرزندت بر تاو 

 شده.

 ر سيزدهمـخب
روايت شده که از حضرت اميرالمنمنين عليه الصلوة والساالم سا.وال    

حضرت ساه چياز فرمودناد.  ،نمودند از استعداد و مهيا شدن برای مرگ

سوم دارا  ،دوم اجتناب و دوری از محرمات ،اداء فرائض و واجباتاول 
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بودن اخالق کريمه؛ بعد چنين شخصی باک ندارد از اينکاه مارگ بار او 

 واقع شود يا او بر مرگ.

 خبر چهاردهم
ال از عمربن يزيد روايت شده که از حضرت صادق عليه الساالم سا.و   

کاه بساا فرمايد بلی حتی اينميکند که آيا از طرف ميت نماز بخوانيم؛ مي

ه پس وسعت داده شود بر او آن مضيقه و با ،هست ميت در مضيقه باشد

ه نمااز او گفته شود اين تخفيفی که داده شد بر تو از اين مضايقه بواساط

قرار  برادرت بود از طرف تو. عرض ميکند آيا دو نفر را در نماز شريک

 .ميفرمايد بلی ،بدهم 

بار  و نيز ميفرمايد که ميت هرآينه خوشحال ميشود به رحمت فرستادن 

باه  فرهناک ميشاود ،او و استغفار برای او کما اينکه شخص حی و زنده

ر ميات هديه ای که برای او فرستاده شود و نيز ميفرمايد داخل ميشود با

 در قبرش نماز و روزه و حج و صدقه و دعا و نوشاته ميشاود اجار آن

يفرماياد که اين عمل ها را به جا آورد و از برای ميت و نيز مبرای کسی 

ر کسی که از مسلمين عمل صالحی از جانب ميت به جا بياورد خدا اجا

 هد.او را برای او مضاعف ميفرمايد و به آن عمل ميت را هم نفع ميد
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 ر پانزدهمـخب
ی کس از امدی عليه الرحمة از حضرت علی عليه السالم روايت شده   

برای  ردنيعنی خودداری کند از عطا ک ،که عطا کند برای خدا و منع کند

ق قيپس به تح ،خدا و دوست بدارد برای خدا و دشمن بدارد برای خدا

  که ايمانش کامل است.

 وستو نيز ميفرمايد حضرت باقر عليه السالم آگاه باشيد کسی که د

 نع کندم ای خدا وبدارد برای خدا و دشمن بدارد برای خدا و عطا کند بر

 پس او از اصفياء خدا است. ،برای خدا
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 ر شانزدهمـخب
ن بد که به فرزند خود محمّ از حضرت علی عليه السالم روايت شده   

ست ه دومی فرمايد: احسان و نيکی کن بسوی تمام مردم کما اينکحنفيه 

برای  که و بپسند برای مردم آنچه را ،داری که آنها احسان کنند به تو

و  .دیخود ميپسندی و مپسند برای مردم آنچه را که برای خود نميپسن

ياد  به خلق خود را با مردم نيکو کن بطوريکه اگر از ايشان غايب شوی

ه نا الياو  و هرگاه بميری بر تو گريه کنند و بگويند انا هلل .تو باشند

 عالمينال ر نزد موتش بگويند الحمدهلل ربو نباش از کسانيکه د .راجعون

 .که مرد

ا مردم و بدانکه رأؤ عقل بعد از ايمان به خدای عزوجل مدارا نمودن ب 

که است و خيری نيست در آن کسی که معاشرت نکند به معروف با کساني

 الص کندخالبد است از معاشرت با آنها تا وقتيکه خدا او را از شر آنها 

رانند جميع آنچه را که مردم به واسطه آن خوش ميگذ چه آنکه من يافتم

کيلی که دو قسمت آن احسان به مردم اسات و ياک قسامت آن تغافال 

 ورزيدن از بدی کردن مردم نسبت به او.
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 ر هفدهمـخب
دا ل خاز جعفربن احمد قمی عليهما الرحمة در کتاب غايات از رسو   

 ،ايتانيرهم شما را به شرعليه وآله روايت شده آيا خبر نده _صلّی اهلل

ی طاخاشند که از عرض کردند چرا يارسول اهلل)ص(؛ فرمود: کسانی ميب

از  ند ونمی گذرند و عذر معذرت خواه را قبول نمی کنبرادر دينی خود 

 .لغزش او چشم نميپوشند

اشاد بو نيز ميفرمايد يا علی)ع( کسی که عذر برادر خود را چه صادق  

 به شفاعت مان نخواهاد ،در عذری که می آورد و چه کاذب قبول نکند

 رسيد.

 ر هجدهمـخب
ی ااز حضرت صادق عليه الصلوة والسالم روايت شده کسی که حسنه    

فت محاو و چون نزد مردم گ .پنهانی نوشته ميشود ،را پنهانی بجا بياورد

د محو ميشو ،و چون دومرتبه گفت .ميشود و عمل آشکارا نوشته ميشود

 و عمل ريائی نوشته ميشود.

 ر نوزدهمـخب
از ابی علی در کتاب نزهه از حرث همدانی عليهما الرحمة از حضرت    

علی عليه السالم روايت شده که کفايت ميکند تو را از کمال مرد ترک او 

گفتار غير جميل را و از حيای او اينکاه چاون باا کسای تمااؤ  کار و

کاری نکند که او را ناراحت کناد و از عقال او حسان رفاق و  ،ميگيرد
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مدارايش و از ادب او علم او است به آنچه البد است از آن و از ورع او 

عفت بصر و بطن او است و از حسن خلق او اذيت نکردن او اسات و از 

ست نسبت به کسی که حقش واجب است بار او و از نيکی او ا ،سخاوت

کرم او ايثار غير است بر خود و از صبر او قلات شاکايت او اسات و از 

عدالت اوانصاف او است و ترک غضب او است در نزد مخالفت باا او و 

قبول حق هرگاه ظاهر شود بر او حقانيت آن و از حفظ جوار پوشاانيدن 

آنها  ،حت کننده ای از آنها صادر شودعيوب همسايگان و هرگاه کار نارا

زحمات  ،را بر آن کار سرزنش نکند و از حسن مصااحبت باا مردماان

ندادن آنها است و از صداقت او بسياری موافقت او است با مردمان و از 

صالح او شدت خوف او است از گناهانش و از شکر او معرفت او است 

ضعش معرفت او اسات باه به احسان  کسی که احسان کند به او و از توا

قدر خود و از حکمت او شناسائی او است به ذاتش و از مخافت او يااد 

آخرت است به قلب و زبانش و از سالمتش قلت تحفظ او است عياوب 

 ديکران را و توجهش به اصالح عيوب خود.

 ر بيستمـخب
ده شااز حضرت امام حسن از رسول خدا صلّی اهلل عليه وآله روايات    

 دوست تار اسات باه ،که اگر بچه سقط شده ای را پيش از خود بفرستم

 سوی من از صد فرزند که بعد از من در راه خدا جنگ کنند.
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 ر بيست و يکمـخب
ده کاه از حضرت علی از رسول خدا صلّی اهلل عليهما وآلهما روايت ش   

 راشيدن ريش از مثله است و کسی که مثله کند فعليه لعنة اهلل.ت

 ر بيست و دومـخب
ی اهلل از قطب راوندی عليه الرحمة در کتاب دعوات از رسول خدا صلّ   

 ،دعليه وآله روايت شده کسی که با وضو بخوابد اگار در آن شاب بميار

 .شهيد مرده است

ش واباد فاراش او بارايو در حديث ديگر ميفرمايد کسی که با وضو بخ 

 .مسجد باشد و خوابش نماز

ا رپس گوياا شاب  ،و در روايت ديگر ميفرمايد کسيکه با وضو بخوابد 

 احياء داشته است.

 ر بيست و سومـخب
وايت از جناب ابی بصير عليه الرحمة از حضرت صادق عليه السالم ر   

نااه تماام بادنش از گ ،شده کسی که هنگام وضو گرفتن نام خدا را ببرد

ه پاک فقط جاهائيکه آب وضو رسيد ،و اگر نام خدا را نبرد .پاک ميشود

 ميشود.

 ر بيست و چهارمـخب
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وايات از کتاب جامع االخبار از حضرت باقر عليه الصالوة والساالم ر   

ا ياک مرتباه عطا ،شده کسی که بعد از وضو قرائت کند آية الکرسای را

 او چهل بادت چهل سال و بلند ميفرمايد برایميفرمايد خدا به او ثواب ع

 درجه و تزويج ميفرمايد به او چهل حوريه را.

 ر بيست و پنجمـخب
دناد از رسول خدا صلّی اهلل عليه وآله روايات شاده کاه ماردی را دي   

خادا بحضرت فرماود: چارا  .ميگويد خدايا بيامرز و نميبينم که بيامرزی

از  که من هم در جاهليت يعنی قبالعرض کرد برای اين .گمان بد ميبری

اهليت جحضرت فرمود: اما آنچه در  .اسالم گناه کرده ام و هم در اسالم

از تاا نما ،پس ايمان آن را محو کرد و آنچه در اسالم کرده ای ،کرده ای

 نماز کفاره است برای آنچه در بين مرتکب شده ای. 

چاه  ،لحهباقی اعمال صامنلف گويد فائده ها و ثوابهايی که برای نماز و 

واجب و چه مستحب بيان شده مشروط است به اينکاه مطاابق دساتور 

 باشد.

 ر بيست و ششمـخب
 از رسول خدا صلّی اهلل عليه وآله نقال شاده کاه باه اصاحاب خاود   

ان شيط ،يدميفرمايد آيا خبر ندهم شما را به چيزی که اگر آن را ياد بگير

 .عرض شد چرا .از شما دور شود مانند دوری مشرق از مغرب
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او  فرمود: آن روزه است که صورت شيطان را سياه ميکند و صدقه پشت 

طاع را ميشکند و دوستی در راه خدا و معاونت و ياری بر عمل صاالح ق

 ن او راميکند دنباله او را و استغفار و طلب آمرزش قطع ميکند رگ و تي

 روزه است. ،ر چيزی زکوتی است و زکوة بدنهاو برای ه

 ر بيست و هفتمـخب
و داز حضرت صادق عليه السالم روايت شاده کاه از بارای روزه دار    

قات يکی در وقت افطار و ديگر در هنگام مال ،فرح و خوشحالی ميباشد

 پروردگار.

 ر بيست و هشتمـخب
ت کاه از رسول خدا صلّی اهلل عليه وآله روايت شده هي  منمنی نيسا   

ای ماه مبارک رمضان را روزه بگيرد خالصااً لوجاه اهلل مگار آنکاه خاد

شتی اول آنکه گو .تبارک و تعالی واجب فرمايد برای او هفت خصلت را

 .که از حرام در بدن او روئيده شده آب شود

 .ای عزوجلدوم آنکه نزديک است به رحمت خد 

سوم آنکه جبران و تالفی باشد برای خطای پدرش حضارت آدم علياه  

 .السالم

 .چهارم آنکه خدا آسان بفرمايد بر او سکرات موت را 

 .پنجم آنکه امان باشد برای او از گرسنگی و تشنگی روز قيامت 
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 راند باهششم آنکه عطا کند خدا به او برائت از آتش را؛ هفتم آنکه بخو 

 ذاهای طيب و پاکيزه بهشت.او از غ

 

 ر بيست و نهمـخب
ارک از رسول خدا صلّی اهلل عليه وآله روايت شده کسای کاه مااه مبا   

ارد و رمضان روزه بگيرد و فرج خود را حفظ کند و زبان خود را نگاه د

 ه او راخدا بيامرزد گناهان گذشته و آيناد ،اذيت و آزارش به مردم نرسد

 ايد و او را جای دهد در بهشت.و او را از آتش آزاد نم

 ر سی امـخب
اسات  از رسول خدا صلّی اهلل عليه وآله روايت شده که بهشت مشتاق   

 ،ندوم حفاظ کنناده زباا،اول طعام دهنده به گرسنگان .بسوی چهار نفر

 چهارم روزه گيرنده در ماه رمضان. ،سوم تالوت کننده قرآن

 ر سی و يکمـخب
روزه  از رسول خدا صلّی اهلل عليه وآله روايت شده که خادای تعاالی   

بيااء مگار بار ان ،ماه مبارک رمضان را در شرايع قبل واجب نفرموده بود

بيااء و الصلوة والسالم و بر شما واجب فرمود آنچه را کاه بار ان _عليهم

و  رسوالن خود که پيش از من بودند نموده بود بواساطه گرامای داشاتن

 يلت دادن شما بر ساير امت ها.فض

 ر سی و دومـخب
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ن عالميا از حضرت باقر عليه الصلوة والسالم نقل شده که برای خداوند   

رت مالئکه ای ميباشند که موکل ميباشند بر روزه دارهاا کاه طلاب مغفا

زه کنند روميکنند برای آنها در هر روز از ماه رمضان تا آخر آن و ندا مي

دکی انا ،فطار که بشارت باد شما را ای بنادگان خادادارها را در وقت ا

 د لکن به سيری بسيار خواهيد رسيد.گرسنگی ديدي

 ر سی و سومـخب
از حضرت صادق عليه الصلوة والسالم روايات شاده کاه ياک نمااز    

فريضه و واجب افضل و بهتر است از بيست حج و يک حج افضل است 

 از يک خانه پر از طال که تصدق داده شود تا تمام شود.

 ر سی و چهارمـخب
 از معوية بن وهب عليهما الرحمة روايت شده کاه از حضارت صاادق   

ويناد ل ميکند از بهتر و دوست تر عملی که تقارب ميجعليه السالم س.وا

ز ابندگان به آن بسوی خداوند عالم جل و عال. حضرت ميفرماياد بعاد 

ن عيسای با عملی را بهتر از نماز نميدانم. آيا نميبينی بنده صالح ،معرفت

ه ی مرا بمريم عليهما السالم را که ميگويد وصيت فرموده يعنی خدای تعال

 دامی که زنده باشم.نماز و زکوة ما

 ر سی و پنجمـخب
از حضرت صادق عليه السالم روايت شده سه چيز است که اگر منمن    

موجب طول عمر و بقاء نعمت ميشود. عرض شاد آن  ،ياد بگيرد آنها را
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سه چيز کدام است؛ فرمود: طول دادن رکوع و سجود خود را در نمااز و 

 به اهل و عيال.طول دادن نشستن بر سر سفره طعام و نيکی 

 

 ر سی و ششمـخب
از حضرت صادق عليه السالم روايت شده که چون منمن عمل خاود    

نه ای خدای تعالی عمل او را مضاعف می فرمايد به هر حس ،را نيکو کند

 د.پس نيکو کنيد اعمالی را که برای ثواب خدا بجا می آوري ،هفتصد

 ر سی و هفتمـخب
ليه عاز حضرت علی عليه الصلوة والسالم روايت شده که جناب خالد    

 الرحمة آمد خدمت رسول خدا صلّی اهلل عليه وآلاه و عارض نماود ياا

 رسول اهلل وصيت و سفارشی بفرما مرا و مختصر کن شاايد باه خااطرم

بماند؛ حضرت وصيت فرماود او را باه پانج خصالت: اول باه ياأؤ و 

ازی چه آنکه اين نااميدی بای نيا ،ست مردم استنااميدی از آنچه در د

؛ ميباشد حاضر؛ دوم دور بودن از طمع چه آنکه طمع فقری است حاضار

 ين نماازسوم آنکه طوری نماز بخواند کانه با نماز وداع ميکند يعنی آخر

عذرت او است؛ چهارم آنکه کاری نکند و حرفی نزند که محتاج شود به م

خاود  رد برای برادر خود آنچه را که برایخواهی؛ پنجم آنکه دوست بدا

 دوست دارد.

 ر سی و هشتمـخب
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يست که ناز رسول خدا صلّی اهلل عليه وآله روايت شده که هي  نمازی    

زياد وقت آن حاضر شود مگر آنکه ملکی بين يدی اهلل ندا کند کاه برخي

ا ربسوی آتشهائيکه بر پشتهای خود افروخته ايد پس خاموش کنياد آن 

ه کانماز خود. و از حضرت صادق عليه الصلوة والسالم روايت شاده به 

 فضيلت وقت اول بر وقت آخر مانند فضيلت آخرت است بر دنيا.

 ر سی و نهمـخب
ده از حضرت صادق عليه السالم روايت شده که خدا عبادت کرده نشا   

 به چيزی که مثل خاموشی و رفتن بسوی مساجد باشد.

وی بس  عليه وآله روايت شده کسی که برودو از رسول خدا صلّی اهلل 

 ارد تايگذبرای او باشد به هر قدمی که بر ميدارد و م ،مسجدی از مساجد

بلند  و.ه وقتيکه برگردد به خانه اش ده حسنه و محو ميشود از او ده سي

 ميشود برای او ده درجه.

ا ه خديکرستو نيز به جناب ابی ذر عليهما الرحمة ميفرمايد: يااباذر بد 

در  ای عطا ميفرمايد به تو ماداميکه در مسجد باشی به هر نفسی درجه

به  تو بهشت و مالئکه بر تو رحمت و درود بفرستند و نوشته شود برای

 هر نفسی ده حسنه و محو شود از تو ده سي.ه و گناه.

 ر چهلمـخب
 از رسول خدا صلّی اهلل عليه وآله روايت شده که جبرئيل عليه السالم   

پيوسته مرا وصيت ميکرد درباره زنها که گمان کردم طالق دادن آنها 
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و به همسايه تا آنکه گمان کردم وارث من قرار داده خواهد . جايز نيست

و به نماز جماعت تا آنکه گمان کردم که خدا نماز را قبول  .شد

و به ذکر خدا که گمان کردم که گفتاری نافع  .نميفرمايد مگر به جماعت

 مگر ذکر خدا. نيست 

ده که شيت و از حضرت باقرعليه وعلی آبائه وابنائه الصلوة والسالم روا

 .فضل نماز جماعت بر نماز فرادی بيست و پنج درجه است در بهشت


