
 

 

 هذا کتاب مبانی االسالم
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمدهلل ربّ العالمين الرحمن الرحيم مالک يوم الدين و صلّي اهلل علي    

وآلهما و رحمة اهلل و برکاته علي مواليهم و محبيهم ولعنةاهلل  محمّد و عليّ

 علي اعاديهم و مبغضيهم و الحول و ال قوة االّ باهلل العلي العظيم.
 

 والسالم الصلوة عليه الصادق عن

سالم علي خمسةة ايةياا الصةلوة والةکةوة والحة  االانه قال بني   

نمةا  و  ،والصوم والوالية. يعني بنا گذايته يده اسالم بر پةن  ييةة

  کوة و ح  و رو ه و واليت.

اگر ما خواسته باييم اسالم و ايمانمان محکم و مستحکم يود، البد و    

ناياريم ا  اينکه نما  و  کوة و رو ه و ح  خود را مطابق دستور يةر  

مقدس انجام دهيم و در مسئله واليت به صرف ظاهر و  بان اکتفا نکنيم, 

 بلکه به آن حقيقت و واقعيت بدهيم و اين مطلب متوقف است بر اطةال 

بيشتری به اهميت و ار ش اين مباني پنجگانه. لهذا ما تصميم گرفتيم که 

بعضي ا  اخبار و احاديث يريفه که اهميت و ار ش اين مباني خمسه را 

ميفهماند، در ضمن پن  مقصد به قلم آورده، تقديم بةرادران و خةواهران 
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ه انشاا ايماني خود بنمائيم و اينک به قلم آورده تقديم مينمايم. اميد آنک

وعال واقة  يةده و مةورد مقبول درگاه حضرت احةديت لة  تعالياهلل 

استفاده عموم طالبين سعادت و نيکبختي قرار بگيرد و اين حقير را حياً و 

 ميّتاً ا  دعای خير فراموش نفرمايند. 

 مقصد اول
در فضل و فضيلت نماز و اجزاء آن و آنچه مربوط به آن است و 

 چند فصل است  در اين مقصد
 فصل اول

 در فضيلت و ار ش نما  و در اين فص  يند حديث است:

ه ا  حضرت صادق عليه الصلوة والسالم روايت يده کة _ حديث اول   

ت يک نما  فريضه و والب، بهتر است ا  بيست ح  و يک ح ، بهتر اس

 ا  يک خانه پر ا  طال که تصدق داده يود تا تمام يود.

فت ا  حضرت صادق ) ( نية روايت يده که بعد ا  معر _ حديث دوم   

 هيچ عملي برابر اين نما  نيست.

 ا  حضرت علي عليه الصلوة والسالم روايت يةده کةه _ حديث سوم   

هيچ عملي محبوبتر به سوی خدای عةول  ا  نما  نيست؛ پس مشةغول 

 نکند يما را ا  اوقات آن ييةی ا  امور دنيا.
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ا   ا  معاوية بن وهب عليهماالرحمة روايت يده کةه _ حديث يهارم   

 تردوسةتحضرت صادق عليه الصلوة والسالم سةاال ميکنةد ا  بهتةر و 

عملي که تقرب ميجويند بندگان به آن به سوی خدای عةول ؛ حضرت 

 ميفرمايد: بعد ا  معرفت عملي را بهتر ا  نما  نميدانم.

ه بةه وآله روايت يده کة هعليا  رسول خدا صلّي اهلل  _ حديث پنجم   

 وسيله نما  ميرسد بنده به درله عليا و بلند.

يةت ا  حضرت اميرالمامنين عليه الصلوة والسةالم روا _ حديث يشم   

آنکةه  يده که وصيت ميکنم يما را به نما  و اينکه حفظ کنيد آنرا, يةه

 نما  بهتر عم  و عمود دين يما است.

ه کةه لّي اهلل عليه وآله روايت يةدو ا  رسول خدا ص _ حديث هفتم    

شةود عمود دين نما  است و نما  اول ييةی است که در آن نظر کرده مي

و  ا  عم  فر ند آدم. پس اگر صحيح بود در باقي اعمالش نظةر ميشةود

 اگر صحيح نبود در باقي اعمال وی نظر نميشود.

ه ا  حضرت علي عليه الصلوة والسالم روايت يده کة _ حديث هشتم   

 وصيت وسفارش ميکنم يما را به نما ی که عمةود ديةن و قةوام اسةالم

 است؛ پس غفلت نکنيد ا  آن.

 ا حضرت صادق عليه الصلوة والسالم روايت يةده کةه _ حديث نهم   

 در رو  قيامت نما  است. تعاليافض  اعمال نةد خدای 
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 ا  حضرت علي عليه الصلوة والسالم روايت يةده کةه _ حديث دهم   

رای د يون به نما  بايستد ابليس ا  روی حسد به او نگةاه ميکنةد بةمر

 آنچه ميبيند ا  رحمت خدا که فروگرفته او را.

صةلوة ا  حضرت صادق عليه و علي آبائه و ابنائه ال _ حديث يا دهم   

 تر بايدوالسالم روايت يده که من نميدانم ييةی را بعد ا  معرفت که به

لظاهر اکه مراد ا  معرفت در اين فرمايش علي  مالف گويدا  اين نما . 

 معرفت و يناسائي امام است عليه السالم.

ا  حضرت علي عليه الصلوة والسالم روايت يةده  _ حديث دوا دهم   

مَثَ  آبسةتني  آورد نميکه مَثَ  کسي که نما  خود را کام  و تمام به لا 

نه در رحم  است که يون نةديک وض  حملش يود بچه را سقط کند که

خود بچه ای دارد و نه دارای ولد است. مالف گويد: ای نما  گذاران اگر 

نما  خود را  کام  و تمام و مطابق دستور به لا مي آوريةد کةه بسةيار 

خوب واالّ نتيجه و بهره ای ا  نما  خود نخواهيد برد مانند  ن حامله ای 

راحتي هائي که که نةديک وض  حم  خود بچه خود را سقط کند که ا  نا

در ظرف هفت هشت ماه متحم  يده نتيجه ای بدستش نيامده. ای نما  

گذاران ا  خواب غفلت بيدار يويد و تا ميتوانيد سعي کنيد کةه نما تةان 

تمام و کام  و مطابق دستور انجام داده يود. فرمايشات خداوند عالم و 

انه فرض نکنيةد و انبياا و ائمه هدی عليهم الصلوة والسالم را هُةو و افس
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رحمت خداوند عالم فريةب ندهةد بةه  ی سعهييطان لعنه اهلل يما را به 

کريم و رحيم است و احتيالي به عبادت  تعالياينکه به يما بگويد خدا 

يما ندارد همين عبادت معيوب و ناقص و باط  يةما را قبةول خواهةد 

 فرمود.

ه کةروايت يةده  ا  رسول خدا صلّي اهلل عليه وآله _ حديث سيةدهم   

س پةنيست پيام آوری بعد ا  من و نه امتي بعةد ا  يةما؛ آگةاه بايةيد 

عبادت و پرستش نمائيةد پروردگةار خةود را و بجةا آوريةد نما هةای 

انةه خپنجگانه خود را و رو ه بگيريد ماه مبارک رمضان را و ح  کنيةد 

 پروردگار خود را و بدهيد  کوة مال خود را با طيةب خةاطر و رضةای

 س الحديث.نف

 ا  حضرت صادق عليه الصلوة والسالم نق  يةده _ حديث يهاردهم   

که دوست ترين اعمال به سوی خدای عةول  نما  اسةت و ايةن نمةا  

 آخرين وصيت و سفارش انبياا عليهم الصلوة والسالم بوده الخبر.

صلّي اهلل عليه وآله روايت يةده  تعاليا  رسول خدا  _ حديث پانةدهم 

نور يشم مرا در نما  قةرار داده و محبةوب گردانيةده بةه  تعاليکه خدا 

سوی من نما  را همچنانيکه محبوب گردانيده آب را به سوی آدم تشةنه 

و اينکه يخص گرسنه يون طعام بخورد سير يود و تشةنه هرگةاه آب 
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بيايامد عطش او برطرف يود, لکن من هريه نما  بخةوانم ا  آن سةير 

 نميشوم.

ده ا  حضرت صادق عليه الصلوة والسالم روايت ي _ همحديث يانةد   

ه و باد بکه در مقام خطاب به لناب ابي بصير عليه الرحمة ميفرمايد بر ت

 تعةالينما  يه آنکه آخرين ييةيکه وصيّت فرمود بةه آن رسةول خةدا 

حةذر صلّي اهلل عليه وآله و تحريص و ترغيب نمود بةر آن نمةا  بةود بر

 شمرد يکي ا  يما نما  خود را.باييد ا  اينکه سبک ب

ت يةده صلّي اهلل عليه وآله رواي تعاليا  رسول خدا  _ حديث هفدهم   

د که که هيچ نما ی نيست که وقت آن داخ  يود مگر اينکه ملکي ندا کن

 بةر پشةتهای خةود پةس ايد افروختهبرخيةيد به سوی آتشهائي که آنرا 

 خاموش نمائيد آن را به نما تان.

که  ا  حضرت رسول صلّي اهلل عليه وآله روايت يده _ هجدهمحديث    

سةبيح تبه واسطه نما  ميرسد بنده به درله عليا و بلند يه آنکةه نمةا  

 است و تهلي  و تحميد و تکبير و تمجيد و تقديس و قول و دعوت.
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 فصل دوم
 مبارکه حمد و در آن چند حديث استدر فضيلت سوره 

ه ا  حضرت رسول صلّي اهلل عليه وآله روايت يةده کة _ حديث اول   

فضيلت سوره حمد مانند فضيلت حمله عرش است کسي که قرائت کنةد 

 آن را عطا فرمايد خدا به او ثواب حمله عرش را.

ا  حضرت امام حسن عسکری عليةه الصةلوة والسةالم  _ حديث دوم   

تقةد حالتيکه مع روايت يده کسي که قرائت کند سوره مبارکه حمد را در

عطةا  بايد به واليت محمّد و آل محمّد عليه و علةيهم الصةلوة والسةالم

ه در آن به او به هر حرفي ا  آن بهتةر ا  دنيةا و آنچة تعاليفرمايد خدا 

چةه است و کسي که گوش بدهد به قرائت آن خواهد بود برای او مث  آن

 برای قاری آن است الخ.

ه ام ي اهلل عليه وآله روايت يده کا  حضرت رسول صلّ _ حديث سوم   

ر الکتاب يعني حمد بهتر سوره ای اسةت کةه فروفرسةتاده آن را خةدا د

 کتاب خود يعني قرآن.

ت يةده صلّي اهلل عليه وآله رواي تعاليا  رسول خدا  _ حديث يهارم   

در  وکه در يب معراج دو لوح ديدم که در يک کدام فاتحة الکتاب بةود 

ه و سه نور ا  آن لوح سةاط  بةود. ا  لبرئية  علية ديگری لمله قرآن

و  السالم ساال کردم که اين نورها ييست؛ گفت: نةور قة  هةواهلل احةد

 سوره يس و آية الکرسي.
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سي که ا  رسول خدا صلّي اهلل عليه وآله روايت يده ک _ حديث پنجم   

 هةر و بهابرای  تعاليقرائت کند بسم اهلل الرحمن الرحيم را مينويسد خدا 

نةد حرفي يهار هةار حسنه و محو فرمايد ا  او يهةار هةةار سةيئه و بل

 مه طيبهفرمايد برای او يهار هةار درله. مالف گويد که در گفتن اين کل

يميةت به عالوه آنکه خداوند عالم را به کمال الوهيت و رحمانيةت و رح

ا   مةانارهاياد ميکنيم اقرار و اعتراف ميکنيم به اينکه تمام کارهةا و گفت

کويک و بةرگ به برکت نام خةدا اسةت, يعنةي قةدرت و نيروئةي کةه 

هلل و ادر ما قرار داده و ا  همين قدرت و نيةرو در ککةر بحةول  تعاليحق

ه حول و ببير تع قوته اقوم و اقعد و ال حول و ال قوة االّ باهلل العلي العظيم

 قوه يده است.
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 فصل سوم
اهلل احد و در آن چند حديث استدر فضيلت سوره مبارکه قل هو   

سي ا  حضرت رسول صلّي اهلل عليه وآله روايت يده ک _ حديث اول   

انةد که سوره مبارکه ق  هو اهلل احد را يک مرتبه در موقة  خةواب بخو

 خداوند عالم گناه پنجاه سال او را بيامر د.

صلوة والسةالم روايةت يةده ا  حضرت صادق عليه ال _ حديث دوم   

لةث ثاَنَّه کسي که قرائت کند سوره مبارکه ق  هو اهلل احد را يک مرتبه کَ

 قرآن و ثلث تورات و ثلث انجي  و ثلث  بور را خوانده.

ده که يصلّي اهلل عليه وآله روايت  تعاليا  رسول خدا  _ حديث سوم   

ه سةوی در رو  قيامت منادی ندا کند که ای قاری ق  هو اهلل احد بيةا بة

 بهشت بدون حساب.

ت يةده صلّي اهلل عليه وآله رواي تعاليا  رسول خدا  _ حديث يهارم   

شارت بکه ق  هواهلل احد يهار آيه است کسي که قرائت کند آن را يهار 

بةر, قبه او داده يود. اول در وقت مةردن, دوم در  اليتعا  طرف خدای 

 سوم وقت بيرون آمدن ا  قبر, يهارم وقت گذيتن ا  پ  صراط.

که ق   ا  رسول گرامي صلّي اهلل عليه وآله روايت يده _ حديث پنجم   

 هو اهلل احد نور قرآن است.
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ده يةصلّي اهلل عليه وآله روايةت  تعاليا  رسول خدا  _ حديث يشم   

 ه او بهب تعاليکسي که قرائت کند ق  هو اهلل احد را عطا ميفرمايد خدای 

 عدد آيات آن نوری در آخرت که روين کند بهشت را.

ا  حضرت صادق عليه الصلوة والسةالم روايةت يةده  _ حديث هفتم   

هو  ائت ق کسي که ايمان آورده به خدا و رو  قيامت, پس ترک نکند قر

يةد ميفرما اهلل احد را بعد ا  نما  والب؛  يرا کسي که بخواند آن را لم 

 فر ندان برای او خير دنيا و آخرت را و ميامر د پدر و مادر وي تعالخدا

 او را.

 تفسير
مد ا  حضرت باقر عليه الصلوة والسالم روايت يده کةه در معنةي صة   

ا  ياد يدر حوائ  خود کم بايد ميفرمايد: صمد بةرگي را گويند که مردم 

 به او مرالعه ميکنند.
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 فصل چهارم

زلناه و در اين در فضيلت سوره مبارکه قدر يعنی انّا ان
 فصل چند حديث است

ه ا  حضرت صادق عليه الصلوة والسالم روايت يده کة _ حديث اول   

  اه است.آن نوری که در قيامت سعي ميکند پيش روی مامن, نور انّا انةلن

 ا  حضرت صادق عليه السالم روايت يده که خداونةد _ حديث دوم   

صةلوة لةيهم الععالم اباا و امتنا  فرموده ا  اينکه بعد ا  انبياا و اوصياا 

لنةاه و بايد نةد او ا  رعايةت کننةدگان انّةا انة تر گراميدی والسالم اح

 رعايت آن تالوت آن است.

 ا  حضرت صادق عليه السالم روايت يده که کسي که _ حديث سوم   

کةه  یا کننةده انّا انةلناه را در فريضه ا  فرائض قرائت کند, ندا ميکند ندا

  سر اعم  خود را  ای بنده خدا آمر يد خدا برای تو آنچه را که گذيته

 گير.

 ا  حضرت رسول صلّي اهلل عليه وآلةه روايةت يةده _ حديث يهارم   

واب ثالر و  کسي که قرائت کند سوره انّا انةلناه را خواهد بود برای او ا 

 ايته يبمانند کسي که رو ه گرفته بايد ماه مبارک رمضان را و اِحياا د

 قدر را. 
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سي کليه الصلوة والسالم روايت يده ا  حضرت امير ع _ حديث پنجم   

   آفتةابکه بخواند سوره ق  هو اهلل احد و انّا انةلنةاه را پةيش ا  طلةو

س لعنه نخواهد رسيد او را در آن رو  گناهي اگر يه لد و لهد کند ابلي

 اهلل.

ا  حضرت صادق عليه السالم روايت يده کسةي کةه  _ حديث يشم   

ا  سر  که عملت را ای کنندهقرائت کند سوره قدر را هر يب, ندا کند ندا 

 .يدیگير که آمر يده 

ا  حضرت صادق عليه السالم روايةت يةده کةه اگةر  _ حديث هفتم   

  ميشةود انکه قرائت کننده انّا انةلناه فةار   ام گفتهبگويم هرآينه راست 

 قرائت آن تا آنکه نويته يود برای او برائت ا  آتش.

نّةا اا  حضرت باقر عليه السالم روايت يده که سوره  _ حديث هشتم   

 انةلناه  ينت قرآن است.

ده ای ا  حضرت باقر عليه السالم روايت يده که هيچ بن _ حديث نهم   

ئکه ر او مالبا  قرائت انّا انةلناه فار  نميشود مگر آنکه صلوات ميفرستند 

 تا هفت رو .

ائت ا  حضرت باقر عليه السالم روايت يده کسي که قر _ حديث دهم   

نةد لةوح کند انّا انةلناه را وقت خواب و وقت بيدار يدن ثواب آن پرميک

 محفوظ را.
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 تنبيه
 ويون سوره مبارکه توحيد مربوط است به خداوند عالم لة  و عةال   

ه و سوره مبارکه انّا انةلناه مرتبط به حضرت رسةول و ائمةه هةدی علية

ضيلت و عليهم الصلوة والسالم و در نما ها قرائت ميشود لهذا ا  حيث ف

 يد.ثواب در اين وليةه مورد بحث و مذاکره قرار داده 
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 فصل پنجم
 در فضيلت و ثواب آية الکرسی و در آن

 چند حديث است 
د ا  ا  حضرت باقر عليه السالم روايت يده کسي که بع _ حديث اول   

 يتعالدا وضو قرائت کند آية الکرسي را يک مرتبه, عطا ميفرمايد او را خ

  ثواب يه  سال عبادت و بلند ميفرمايد برای او يه  درلةه و تةةوي

 ميفرمايد به او يه  حوريه.

ده يةصلّي اهلل عليه وآلةه روايةت  تعاليا  رسول خدا  _ حديث دوم   

 يشود.مکسي که يکمرتبه آن را قرائت کند اسم او ا  ديوان ايقياا محو 

ساال  ي اهلل عليه وآلهروايت يده که ا  رسول خدا صلّ _ حديث سوم   

 ای هآيکردند که آيا قرآن افض  است يا تورية؛ حضرت فرمود: در قرآن 

رسي افض  و بهتر است و آن آية الک تعاليهست که ا  تمام کتب خدای 

 است.

که  ا  حضرت رسول صلّي اهلل عليه وآله روايت يده _ حديث يهارم   

 آية الکرسي در هيچ خانه ای خوانده نميشود مگةر آنکةه تةا سةي رو 

 ابليس ا  آن خانه هجرت ميکند.

بعةد  دو آيه وپوييده نماند که آية الکرسي تا وَ هُوَ العلي العظيم است    

 که به آن ضميمه ميشود لةا آن نيست.
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 بشارة
ه وايت يةدضرت باقر عليه و علي آبائه و ابنائه الصلوة والسالم را  ح   

دا خةکسي که قرائت کند قرآن مجيد را ايستاده در نما  خةود, بنويسةد 

  برای او به هر حرفي صد حسنه و کسي که قرائةت کنةد در نمةا تعالي

کةه  برای او به هر حرفي پنجاه حسنه و کسي تعالينشسته بنويسد خدا 

فةي ده برای او بةه هةر حر تعاليدر غير نما  بنويسد خدا  بخواند آن را

حسنه. و ا  حضرت سجاد عليه السالم يا حضرت صادق عليةه السةالم 

ه روايت يده که کسي که قرائت کند حرفي ا  قةرآن را در نمةا  نشسةت

او  بنويسد خدا برای او به آن يک حرف پنجاه حسنه و محةو فرمايةد ا 

ت کنةد د برای او پنجاه درله و کسةي کةه قرائةپنجاه گناه و بلند بفرماي

رای او ب تعاليحرفي را و حال آنکه ايستاده بايد در نما ش بنويسد خدا 

د درله صد حسنه و محو فرمايد ا  او صد گناه و بلند فرمايد برای او ص

ه هر و ا  حضرت علي عليه السالم روايت يده که ا  برای قاری قرآن ب

شسةته نا در نما  ايستاده صد حسنه و در نما  حرفي که قرائت کند آن ر

پنجاه حسنه و در غير نما  بةا طهةارت بيسةت و پةن  حسةنه و بةدون 

ه ه الم دبطهارت ده حسنه؛ آگاه باييد که نميگويم الم بلکه به الف ده و 

 و به ميم ده.
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 تذکار

رفي حا  مجمو  اين روايات من حيث المجمو  استفاده يد که به هر    

ود در ده حسنه نويته ميشود و ده سيئه محو ميشود و ده درله بلند ميش

نجاه پغير نما  بدون طهارت و با طهارت بيست و پن  و در نما  نشسته 

 و در نما  ايستاده صد.

 ترغيب

عنةي علي الظاهر حال دعا و ککر نية حال قرائت قرآن مجيد اسةت, ي   

 رد و دراگر با طهارت بايد در غير نما  دو برابر و نصف الر و ثواب دا

 .100و  50و  25نما  نشسته پن  برابر و در نما  ايستاده ده برابر يعني 
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 فصل ششم
در فضيلت تسبيحات اربعه يعنی سبحان اهلل والحمدهلل و 
 ال اله االّ اهلل واهلل اکبر و در اين فصل چند حديث است

 ا  رسول خدا صةلّي اهلل عليةه وآلةه روايةت يةده کةه _ حديث اول   

يکائي  متسبيحات اربعه کلمات ايمان است, يعني ايمان مالئکه لبرئي  و 

قةت و اسرافي  و عةرائي , کسي که بگويد آن را ا  روی اخالص و حقي

 ان.و به عدد تسبيح و تحميد و تهلي  و تکبير ايشخواهد بود برای ا

ي کةه ا  رسول خدا صلّي اهلل عليه وآله روايت يده کس _ حديث دوم   

کي د آن را ملاال ببربگويد سبحان اهلل والحمدهلل و ال اله االّ اهلل واهلل اکبر ب

لب به سوی آسمان پس مرور نميکند بر لماعتي ا  مالئکه مگر آنکه ط

 ن.کنند برای گوينده آن تا برسد به سوی پروردگار عالمياآمر ش مي

ده کةه صلّي اهلل عليه وآله روايت ي تعاليا  رسول خدا _ حديث سوم   

 هلل واليون صبح و يام ميکني بگو سبحان اهلل والحمد که به مردی فرمود

ده  ای بيحهتسةاله االّ اهلل واهلل اکبر  يرا که برای تو خواهد بةود بةه هةر 

درخت در بهشت ا  انوا  ميةوه هةا و ايةن يهةار کلمةه اسةت باقيةات 

 صالحات.

صلّي اهلل عليه وآله روايت يةده  تعاليا  رسول خدا  _ حديث يهارم   

که به سوی اصحاب خود توله نموده فرمود برای خةود سةیری فةراهم 

نمائيد؛ عرض کردند برای ديمني که به ما روی آورده؛ فرمود: نه ولکةن 
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آتش؛ عرض کردنةد آن سةیر ييسةت؛ فرمةود: بگوئيةد سةبحان اهلل  ا 

 والحمدهلل وال اله االّ اهلل واهلل اکبر.

ا  حضرت صادق عليه السالم روايت يده کسةي کةه  _ حديث پنجم   

ينکةه ابخ  ميور د ا  يما ا  انفاق مال و ا  حاضر يدن در لهةاد و ا  

وال  ان اهلل والحمةدهللدر يب عبادت کند, پس بخ  نور د ا  گفتن سةبح

 اله االّ اهلل واهلل اکبر وال حول و ال قوة االّ باهلل.

ه در مجمة  البحةرين ميفرمايةد در حةديث آمةده کة _ حديث يشم   

اهلل  اسالم بر آن بنا نهاده يده است يهار کلمةه اسةت سةبحان کلماتيکه

 والحمدهلل وال اله االّ اهلل واهلل اکبر.

 تکميلٌ
 هلل و ال اله االّ اهلل و سبحان اهلل در فضيلت الحمد

 و در آن چند حديث است
ر ا  حضرت صادق عليه السالم نق  يده که بعةد ا  سة _ حديث اول   

 المين.بردايتن ا  رکو  ميفرمود سم  اهلل لمن حمده الحمدهلل ربّ الع

 ا  لمي  بن دراج نق  يده که ا  حضرت صادق عليةه _ حديث دوم   

مأموم  السالم ساال کرد وقتيکه امام لماعت ميگويد سم  اهلل لمن حمده

 يه بگويد؛ فرمود: ميگويد الحمدهلل ربّ العالمين.
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ا  حضرت صادق عليه السالم روايت يده کةه هرگةاه  _ حديث سوم   

ا   حمد را و فار  يةودپشت سر امام لماعت بايي پس بخواند سوره 

 آن تو بگو الحمدهلل ربّ العالمين و آمين مگو.

ا  حضرت صادق عليه السالم روايت يده که يةون  _ حديث يهارم   

 در نما  سوره حمد را خواندی بگو الحمدهلل ربّ العالمين.

ا  حضرت صادق عليه السالم نق  يده که يةکر هةر  _ حديث پنجم   

ن آن است که حمد کند خدای عةول  را بر آ نعمتي اگريه بةرگ بايد

 نعمت.

ا  حضرت صادق عليه السالم روايت يةده کةه انعةام  _ حديث يشم   

 ش و حمدنميفرمايد خدا بر بنده به نعمتي پس بشناسد آن نعمت را به قلب

 ياده.کند خدا را ظاهراً به  بانش مگر آنکه امر ميشود برای او به  

 علي بن الحسين عليهمةا الصةلوة والسةالما  حضرت  _ حديث هفتم   

کر روايت يده کسي که بگويد الحمدهلل پس به تحقيق کةه ادا نمةوده ية

 تمام نعمتهای خدا را.

 ا  حضرت صادق عليه السالم روايت يده کةه انعةام _ حديث هشتم   

پةس  نميفرمايد خدا بر بنده به نعمتي, کويک بايد آن نعمت يا بةةرگ,

ا و در رمدهلل مگر آنکه ادا کرده بايد يکر آن نعمةت بگويد آن بنده الح

 روايت ديگر و خواهد بود حمد او افض  ا  آن نعمت.
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ي کةه ا  رسول خدا صلّي اهلل عليه وآله روايت يده کس _ حديث نهم   

دهلل نعمتهای خدا پشت سر هم  بر او ريةش نمايد پس بايد بگويد الحمة

 ربّ العالمين.

ت صادق عليه السالم روايةت يةده کةه انعةام ا  حضر _ حديث دهم   

مةد کنةد نميفرمايد خدا بر بنده مامن به نعمتي هر اندا ه که بايد پس ح

 عمت.نآن بنده خدا را بر آن نعمت مگر آنکه حمد خدا افض  است ا  آن 

ا  سنان بن طريف نق  يده که به حضةرت صةادق  _ حديث يا دهم   

 عليه السالم عرض کرد که من ميترسم مستدرج بايةم يعنةي ا  کسةاني

مةود: بايم که روآوردن نعمت به آنها عقوبت بايد برای آنها؛ حضرت فر

ه بةخواستم خانةه ای  تعاليمگر يه يده؛ عرض کرد برای آنکه ا  خدا 

م خواستم مرحمت فرمةود؛ خةادمي من بدهد, مرحمت فرمود؛ هةار دره

م خواستم داد؛ حضرت فرمود تو در مقاب  يه گفتي؛ عرض نمود ميگةوي

 نچه عطاالحمدهلل؛ فرمود آنچه عطا کردی ا  حمد, افض  و بهتر است ا  آ

 کرده يدی ا  نعمت.

ه کةه ا  رسول خدا صلّي اهلل عليه وآله روايت يةد _ حديث دوا دهم   

يکند بر پر مالحمدهلل پر ميکند ميةان را و اهلل اک تسبيح نصف ميةان است و

 مابين  مين و آسمان را.
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ه ا  حضرت رسول صلّي اهلل عليه وآله روايت يةد _ حديث سيةدهم   

يةا و تهای دنکه يون بنده بگويد الحمدهلل انعام ميفرمايد خدا بر او به نعم

آنةرا  ايست کهوص  ميفرمايد آن را به نعمتهای آخرت و اين کلمه, کلمه 

 اه  بهشت ميگويند وقتيکه داخ  بهشت ميشوند الحديث.

ا  حضرت صادق عليه السةالم روايةت يةده کةه  _ حديث يهاردهم   

يکر نعمتها التنةاب و دوری ا  محرمةات اسةت و تمةام يةکر گفةتن 

 الحمدهلل ربّ العالمين است.

ه يةد ا  حضرت رسول صلّي اهلل عليه وآله روايةت _ حديث پانةدهم   

که اول کسي که دعوت کةرده ميشةود بةه سةوی بهشةت, بسةيار حمةد 

 احتي.کنندگانند که حمد ميکنند خدا را در حال راحتي و در هنگام نار

ايةت صلّي اهلل عليةه وآلةه رو تعاليا  رسول خدا  _ حديث يانةدهم   

ود عطةا يده که اگر خداوند عالم تمام دنيا را به بنده ای ا  بنةدگان خة

 ود افض  پس آن بنده بگويد الحمدهلل هر آينه آنچه آورده ا  حم فرمايد,

 بهتر است ا  آنچه داده يده.

ت يةده صلّي اهلل عليه وآله رواي تعاليا  رسول خدا  _ حديث هفدهم   

 است در ميةان عملةش ا  هفةت آسةمان و تر رالحگفتن بنده الحمدهلل 

  مين.
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م روايت يده کسي که ا  حضرت صادق عليه السال _ حديث هجدهم   

 ت را بةهبر او به نعمتي پس بشناسد آن نعم تعاليانعام فرموده بايد خدا

مةوده نقلبش يعني آن نعمت را ا  لانب خدا بداند پس به تحقيق که ادا 

 يکر آن نعمت را.

 ا  حضرت صادق عليه السالم روايت يده کسي که _ حديث نو دهم   

 تعاليب يود  يةادتي را ا  خةدابشناسد نعمت خدا را به قلبش مستول

 پيش ا  آنکه اظهار کند يکر آن را به  بانش.

الئةي ا  حضرت باقر عليه السالم روايت يده که در ب _ حديث بيستم   

در قةکه ا  لانب خدا بيايد, صبر, فريضه يعني والب است و در قضا و 

 الهي, تسليم, فريضه است و در نعمت الهي, يکر, فريضه است.

 ا  حضرت صادق عليه السالم روايت يده کةه _ ث بيست و يکمحدي   

لسةالم خداوند عالم وحي فرمود به سوی موسي علي نبيّنا وآله و عليةه ا

که ياموسي يکر کن مرا حق يکر؛ عرض نمود پروردگارا يگونه يةکر 

س پةکنم تو را حق يکر و حال آنکه يکر نية نعمتي است ا  لانب تو؛ 

کر ييکر نمودی مرا حق يکر هنگامي که دانستي فرمود: اآلن  تعاليحق

 نية نعمتي است ا  طرف من.

روايت يده که مرد اعرابي آمد خدمت حضرت  _ حديث بيست و دوم   

( ) ص( آيا برای تعاليرسول صلّي اهلل عليه وآله عرض کرد يارسول اهلل)
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بهشت بها و ثمني هست؛ حضرت فرمود: بلي؛ عرض کرد ييست بهةای 

د: الاله االّ اهلل که بگويد آن را بنده ا  روی حقيقت و اخةالص؛ آن؛ فرمو

عرض کرد اخالص آن ييست؛ فرمود: عم  به آنچه مبعوث يده ام بةه 

 آن درباره او و دوستي اه  بيت من.

روايت  صلّي اهلل عليه وآله تعاليا  رسول خدا  _ حديث بيست و سوم   

 اهلل. من مث  ال اله االّ يده که نگفته ام من و نه گويندگان پيش ا 

لةه صةلّي اهلل عليةه وآ تعةاليا  رسول خدا  _ حديث بيست و يهارم   

 نکه محةوآروايت يده که هيچ مامني نيست که بگويد ال اله االّ اهلل مگر 

    خود او نابود ميکند آنچه ا  گناه در نامه عملش بايد تا برسد به مث

 حسنات.

ت يده ا  رسول خدا صلّي اهلل عليه وآله رواي _ حديث بيست و پنجم   

 که بهتر عبادت گفتن ال اله االّ اهلل است.

يده  ا  رسول خدا صلّي اهلل عليه وآله روايت _ حديث بيست و يشم   

 .هلل استکه بهتر ييةی که من و پيام آوران پيش گفته ايم ال اله االّ ا

 روايت يده که السالم عليها  حضرت صادق  _ حديث بيست و هفتم   

 سيّد کالم اولين و آخرين ال اله االّ اهلل است.

صةلّي اهلل عليةه وآلةه  تعةاليا  رسول خدا  _ حديث بيست و هشتم   

روايت يده که ييةی نيست مگر آنکه يية ديگر هسةت کةه معةادل آن 
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يه آنکه هيچ يية معادل با او نيست و ال الةه االّ  تعاليبايد مگر خدای 

 ية ييةی نيست که معادل آن بايد.اهلل ن

يةده  ا  رسول خدا صلّي اهلل عليه وآله روايت _ حديث بيست و نهم   

ه نميشنود که دوست تر بايد بةه سةوی او و نة ای کلمه تعاليکه خدای 

 بةرگتر نةد او ا  ال اله االّ اهلل.

که  ا  حضرت رسول صلّي اهلل عليه وآله روايت يده _ حديث سي ام   

  اائي بهتر ا  گفتن ال اله االّ اهلل نيست و هيچ دع تر فضيلتککری با هيچ 

 استغفار.

ا  حضرت علي عليه السالم روايت يةده کسةي  _ حديث سي و يکم   

 که بگويد سبحان اهلل صلوات ميفرستند بر او مالئکه.

ده يا  حضرت رسول صلّي اهلل عليه وآله روايت  _ حديث سي و دوم   

, طائر جب بگويد سبحان اهلل, خلق بفرمايد خداوند عالمتعکسي که بدون 

 را تةا رو  تعةاليو پرنده اخضری را که در سايه عرش تسةبيح کنةد حق

 قيامت و ثواب آن نويته ميشود برای گوينده اين کلمه.

صلوة ا  حضرت سليمان علي نبيّنا وآله وعليه ال _ حديث سي و سوم   

د بهتةر بيحي که خدا آنرا قبول بفرمايوالسالم نق  يده که فرمود يک تس

 است ا  آنچه به آل داوود ار اني دايته اند.
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يده  ا  رسول خدا صلّي اهلل عليه وآله روايت _ حديث سي و يهارم   

 ر هةاربرای او هةا تعاليکسي که بگويد سبحان اهلل و بحمده بنويسد خدا

ای او مايد برو بلند فرحسنه و نابود بفرمايد ا  او هةار هةار سيّئه و گناه 

 هةار هةار درله.

 

 

 فصل هفتم
در فضيلت شهادتين يعنی شهادت به يگانگی 

خداوند عالم جل و عال و گواهی به رسالت حضرت محمّد 
و سالمه عليهما که در  تعالیبن عبداهلل صلوات اهلل 

 اذان و اقامه و تشهد نماز گفته ميشود و در آن 
 چند حديث است

ده کةه يصلّي اهلل عليه وآله روايت  تعاليا  رسول خدا  _ حديث اول   

ه ن کسةي کةآايهد ان ال اله االّ اهلل و ان محمّداً عبده و رسوله قسةم بةه 

لانم به يد قةدرت او اسةت نميگويةد آن را احةدی مگةر آنکةه حةرام 

 ميفرمايد خدا او را بر آتش.

ه الصةلوة ا  حضرت بةاقر عليةه و علةي آبائةه و ابنائة _ حديث دوم   

والسالم روايت يده کسي که يهادت دهد بةه يگةانگي خةدا و رسةالت 
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محمّد مصطفي عليه وآله الصلوة والسةالم بنويسةد خةدا بةرای او هةةار 

 حسنه.

تين ا  حضرت علي عليه السالم روايت يده که به يهاد _ حديث سوم   

داخ  بهشت ميشويد و به صلوات ميرسيد به رحمت خةدا, پةس بسةيار 

: ان ت بفرستيد بر پيام آور خود و آل آن حضرت که خدا ميفرمايدصلوا

لّموا ليةه و سةعاهلل و مالئکته يصلّون علي النبي يا ايها الذين آمنوا صلّوا 

 تسليما.
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 فصل هشتم
در فضيلت و ثواب صلوات که جزء تشهد است و در آن 

 چند حديث است
ض روايت يده که عبداهلل بن سالم به حضرت صادق عر _ حديث اول   

کرد که من داخ  خانه ميشوم و ييةةی ا  دعةا در خةاطر نةدارم مگةر 

آگةاه  صلوات بر محمّد و آل محمّد صلّي اهلل عليه وآله؛ حضرت فرمةود:

 احدی بهتر ا  آنچه تو به لا مي آوری. آورد نميباش بجا 

 السالم روايت يده کسي کةه دها  حضرت صادق عليه  _ حديث دوم   

 و مرتبه صلوات بفرستد بر محمّد وآل محمّد, خداوند عالم لة  و عةال

لي مالئکه هةار صلوات بر او ميفرستند. خدا ميفرمايةد: هةو الةذی يصة

ين عليکم و مالئکته ليخرلکم من الظلمةات الةي النةور و کةان بةالمامن

 رحيما.

ت روايت يده يا ا  حضةر ا  حضرت باقر عليه السالم _ حديث سوم   

 ت.ا  صلوات نيس تر سنگينصادق عليه السالم که هيچ عملي در ميةان 

 ا  حضرت علي عليه السالم روايت يده که صةلوات _ حديث يهارم   

سةت ابر پيام آور گرامي عليه وآله الصلوة والسةالم برطةرف کننةده تةر 

  ض  است اخطاها و گناهان را ا  آب آتش را و سالم بر آن حضرت اف

 ها.آ ادکردن بنده
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ت که در حديث آمده که صلوادر مجم  البحرين است  _ حديث پنجم   

 بر پيام آور افض  است ا  دعا نمودن برای خود.

 که در حديث آمده کسيايضا در مجم  البحرين است  _ حديث يشم   

ه ده که صلوات بفرستد بر من يک مرتبه, صلوات ميفرستند بر او مالئکة

 تبه.مر

لوات رسول خدا عليه وآله السالم روايت يده که صا   _ حديث هفتم   

 يما بر من مولب استجابت دعا و خوينودی پروردگار است.

ه رسول خدا صلّي اهلل عليه وآلةه روايةت يةده کةا   _ حديث هشتم   

بر و قبسيار بر من صلوات بفرستيد,  يرا که صلوات بر من نور است در 

 صراط و نور است در بهشت. نور است بر پ 

ا  حضرت صادق عليه السالم روايةت يةده کسةي کةه  _ حديث نهم   

روی  يکمرتبه بر پيام آور گرامي عليه وآله السةالم صةلوات بفرسةتد ا 

ر دبرای او صد حالت را؛ سي  تعالياخالص و حقيقت بر مي آورد خدا 

 دنيا و هفتاد در آخرت.

سي صلّي اهلل عليه وآله روايت يده کحضرت رسول ا   _ حديث دهم   

به به که صلوات بفرستد بر من در هر رو  سه مرتبه و در هر يب سه مرت

واسطه دوستي و يوقي که به مةن دارد, حةق خواهةد بةود بةر خةدای 

 عةول  که بيامر د برای او گناهان آن يب و آن رو  او را.
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سةي کروايت يده رسول خدا صلّي اهلل عليه وآله ا   _ حديث يا دهم   

 که صلوات بفرستد بر من يک صةلوات, خداونةد عةالم ده مرتبةه بةر او

 درله. صلوات بفرستد و محو يود ا  او ده گناه و بلند يود برای او ده

و تقةدس روايةت يةده کةه  تعةاليرسول خدا ا   _ حديث دوا دهم   

ه بةييطان, دو ييطان است. يکي ييطان لن و او دور ميشود ا  انسةان 

دور  نس و اوافتن ال حول و ال قوة االّ باهلل العلي العظيم و ديگر ييطان گ

 ميشود ا  يخص به صلوات بر پيام آور و آل آن حضرت.

 فصل نهـم
در فضيلت استغفار که در نماز در سه جا گفته ميشود؛ 

در دعای دست و بعد از تسبيحات اربعه و ما بين دو 
 سجده, و در اين فصل چند حديث است

ه ا  حماد عليه الرحمة نق  يده که حضرت صادق علية _ اول حديث   

يةتند, السالم در مقام ياد دادن نما  به او يةون سةر ا  سةجده اول بردا

 گفتند: استغفراهلل ربّي و اتوب اليه.

ضرت حا  عبيد بن  رارة عليهماالرحمة نق  يده که ا   _ دوم حديث   

د؛ صادق عليه السالم ا  وظيفه در دو رکعت آخر نما  ظهةر سةاال نمةو

حضرت فرمودند: تسبيح کن و حمةد کةن خةدا را و اسةتغفار نمةای ا  

يةة نگناهت و اگر خواهي سوره فاتحه را بخوان,  يرا که سةوره فاتحةه 

 تحميد و دعا است.
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ه با  حضرت صادق عليه السالم روايت يده که مربوط  _ سوم حديث   

دعای دست ميفرمايد: مدح و ثنا کن برای خةدای عةولة  و صةلوات 

ر استغفا وبفرست بر پيام آور گرامي صلوات اهلل و سالمه عليه و علي آله 

 کن برای گناه بةرگت.

يت يده ( صلّي اهلل عليه وآله رواتعاليا  رسول خدا) _ يهارم حديث   

ر همّةي برای او ا  هة تعاليکسي که بسيار استغفار کند قرار ميدهد خدا 

دهد فرلي و ا  هر مضيقه و تنگي مخرج و راه بيرون رفتني و رو ی مي

 او را ا  لائي که گمان ندايته بايد.

يده که  صلّي اهلل عليه وآله روايت تعاليا  رسول خدا  _ پنجم حديث   

 ت و دوای گناهان استغفار است.برای هر دردی دوائي اس

ه ا  حضرت رسول صلّي اهلل عليه وآله روايت يده کة _ يشم حديث   

 هيچ دعائي بهتر ا  استغفار نيست.

دفة   ا  رسول گرامي عليه وآله السالم روايت يده که _ هفتم حديث   

 کنيد ا  خود درهای بال را به استغفار.

ه کةه يه وآله السالم روايت يةدا  پيام آور گرامي عل _ هشتم حديث   

ارهةا و بسيار استغفار کنيد, در خانه های خود و در مجالسةتان و در با 

بةر  هر کجا که هستيد,  يرا که يما نميدانيد يه وقت مغفرت و آمةر ش

 يما نا ل ميشود.
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ا  حضرت صادق عليه السالم روايت يةده کةه هرگةاه  _ نهم حديث   

 وراني وميرود نامةه عمة  او در حالتيکةه نة بنده بسيار استغفار کند باال

 درخشنده بايد.

ده که روايت ي صلّي اهلل عليه وآله تعاليا  رسول خدا  _ حديث دهم   

 ال اله االّ اهلل بهتر عبادت است.استغفار و گفتن 
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 فصل دهم
نماز و در  در فضيلت سالمهای نماز و فضيلت آن در غير

 اين فصل چند حديث است
ير ا  حضرت صادق عليه السالم روايت يده که در تفس _ اولحديث    

 قول خدای عةول  واکا حييتم بتحيةة فحيةوا باحسةن منهةا او ردوهةا.

 فرمود: آن سالم و غير سالم است ا  بر و احسان.

ه ا  حضرت رسول صلّي اهلل عليه وآله روايت يةده کة _ حديث دوم   

ت به ای کمت ما, يعني نسبسالم تحيت است برای ملت ما و امان است بر

 مسلمان تحيت است و نسبت به کافر کمي امان است.

ند ا  حضرت صادق عليه السالم روايت يده که سه نفر _ حديث سوم   

ي کسةي که رد ميشود بر آنها مانند رد بر لماعت اگريه تنها بايند. يک

گةر که عطسه کند به او گفته ميشود يرحمکم اهلل اگريةه بةا او کةس دي

لةيکم بايد و ديگر مردی که سالم ميکند بر کس ديگر ميگويد السالم عن

و اکه با  و سوم مردی که دعا ميکند برای ديگری ميگويد عافاکم اهلل  يرا

 کس ديگر نية هست و آن مالئکه موک  بر اويند.

ا  حضرت رسول صلّي اهلل عليه وآله روايت يده که  _ حديث يهارم   

 تعاليهرگاه بنده مامن بگويد به برادر خود سالم عليک مينويسد خدای 

برای او ده حسنه و هرگاه بگويد السالم عليک و رحمةاهلل نويةته يةود 
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برای او بيست حسنه و هرگاه بگويد السالم عليک و رحمةاهلل و برکاتةه 

 و سي حسنه و همچنين برای لواب دهنده.نويته يود برای ا

 ا  حضرت باقر عليه السالم روايت يةده کةه فةاش و _ حديث پنجم   

 ياي  کنيد سالم را, يه آنکه سالم خدا نميرسد به ظالمين.

 ا  رسول خدا صلّي اهلل عليه وآلةه روايةت يةده کةه _ حديث يشم   

تةرين مةردم  عالةترين مردم کسي است که عالة بايد ا  دعا و بخية 

 کسي است که بخ  بور د به سالم.

ردی ا  حضرت باقر عليه السالم روايت يده که يون م _ حديث هفتم   

م ا  يما داخ  خانه خود ميشود اگر کسي در خانه هست بةر آنهةا سةال

 کند و اگر کسي در خانه نيست بگويد السالم علينا من عند ربنا.
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 ارياد

ر لب و يه مستحب, يه در نمةا  و يةه دبدانکه تسليم و سالم, يه وا

بةه  غير نما , سالم کننده و سالم کرده يده هرکس که بايد دعاا اسةت

أييةد سالمتي ا  لانب خداوند عالم ل  وعال برای سالم کرده يده. و ت

ين ميکند اين مطلب را بعض اخباری که ککر يد و فرمايش مجم  البحر

الم سة  حيوة اسةت بةرای اينکةه که ميفرمايد: و ايتقاق آن يعني تحية ا

کننده وقتي که ميگويد سالم عليک پس بةه تحقيةق دعةا ميکنةد بةرای 

م مخاطب به سالمتي ا  هر مکروهي و مرگ ا  ايد مکاره است,پس سال

لسةالم اداخ  دعاا است و نية ميفرمايد وقتيکه ميگوئي السالم علينةا و 

م اعةالم بةه علي االموات پس ولهي نيست برای اينکةه مةراد بةه سةال

سالمتي بايد, بلکه وله آن است که گفته يةود سةالم دعةاا اسةت بةه 

 سالمتي ا  آفات دنيا و ا  عذاب آخرت.
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 بشارة

ي ه سةالمتاگر ما به يک لماعتي سالم کنيم يعني دعا کنيم برای آنها ب   

ت دور نيست بلکه ظاهر آن است که ا  حيث الر و ثواب ماننةد آن اسة

ينةا سةالم علکه به فرد فرد آنها لدا لدا سالم کرده باييم, بنابراين در ال

ر يث الح وعلي عباداهلل الصالحين و السالم عليکم ورحمةاهلل وبرکاته ا 

 تان لداو ثواب کانه به تمام بندگان صالح و يايسته خدا و تمام خداپرس

 لدا سالم کرده ايم و تأييد مينمايد اين مطلب را يند حديث:

ة ا  حضرت صادق عليه و علةي آبائةه و ابنائةه الصةلو _ حديث اول   

ای والسالم روايت يده کسي که دعا کند برای مةامنين و مامنةات و بةر

امن مةبر او بةه عةدد هةر  تعالين و دوستان ما برميگرداند خدای مواليا

 حسنه ای.

ه ا  حضرت رسول صلّي اهلل عليه وآله روايت يةده کة _م حديث دو   

ب آنها هيچ بنده مامني نيست که دعا کند برای مامنين و مامنات در غيا

  يشان اابر او مث  آنچه دعا کرده برای  تعاليمگر آنکه رد ميکند خدای 

 مت.هر مامن و مامنه ای که گذيته ا  اول دهر يا بيايد تا رو  قيا

ا  حضرت ابي الحسن عليه السالم روايت يةده کسةي  _ حديث سوم   

لين و مسةلمات مکه دعا کند برای برادرانش ا  مامنين و مامنات و مسة
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بر او ا  مامن و مامنه ای ملکي را که دعةا  تعاليموک  ميفرمايد خدای 

 کند برای او.

که  ا  حضرت رسول صلّي اهلل عليه وآله روايت يده _ حديث يهارم   

نهةا هيچ بنده ای نيست که دعا کند برای مامنين و مامنةات در غيةاب آ

 مگر آنکه ملک به او بگويد برای تو بايد مث  اين دعا که کردی.

ضرت رسول صلّي اهلل عليةه وآلةه روايةت يةده ا  ح _ حديث پنجم   

 ی او بةهکسي که بگويد اللهم اغفر للمامنين والمامنات مينويسد خدا برا

يةد هر مامني که خلق يده ا  آدم) ( تا رو  قيامت حسنه و محةو فرما

 سيئه و بلند فرمايد برای او درله.

يچ هه ا  رسول خدا صلّي اهلل عليه وآله روايت يده ک _ حديث يشم   

 مامن ومامنه ای نيست ا  اول دهر تا رو  قيامت مگةر آنکةه يةفاعت

خواهند نمةود کسةي را کةه بگويةد در دعةايش اللهةم اغفةر للمةامنين 

 والمامنات.

ا  حضرت صادق عليه السالم روايت يده کةه دعةای  _ حديث هفتم   

روه را مرد برای برادر ديني اش فراوان ميکند رو ی را و دف  ميکند مکة

د و ا  حضرت رسول صلّي اهلل عليه وآله روايت يده کسي کةه دعةا کنة

ای تةو برای برادرش در غياب او ندا ميکند او را ملکي ا  آسمان که بةر

 بايد دو برابر آن.
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 تذنيب

اد مةرا دعليه وآله روايت يده که خبةر  تعاليا  رسول خدا صلّي اهلل    

ه کسي ود را به دعا دربارپروردگار من عةول  که امر نميکنم مالئکه خ

 مگر اينکه مستجاب ميکنم دعای ايشان را درباره آنکس.

  ٌتتميم

ن ربردايةتا  لمله ادعيه عامه سم  اهلل لمن حمده ميبايد که بعد ا  س   

 ا  رکو  گفته ميشود. ا  مفض  عليه الرحمة نق  يةده کةه بةه حضةرت

که  يم فرمالتعصادق عليه السالم عرض نمودم فدايت يوم دعائي به من 

نةد لام  بايد. فرمود: حمد و ستايش کن خدا را  يةرا کةه بةاقي نميما

 هلل لمناه نما  بخواند مگر آنکه دعا ميکند برای تو ميگويد سم  احدی ک

ه کةحمده. و ا  حضرت علي عليه السالم روايت يده که قول نما گةذار 

دو  ميگويد سم  اهلل لمن حمده پس آن ا  اعظم کلمات است و بةرای آن

ر وله است؛ يک وله معنای آن سم  است يعني اخبار است ا  ينيدن د

کانه  وله دوم دعا ميکند برای کسي که حمد ميکند خدا را مان گذيته؛ 

 ميگويد اللهم اسم  لمن حمدک.
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 ترغيبٌ 

که ما  ا  اخباری که در اين فص  ککر يد, استفاده يد و به دست آمد   

رای باگر برای لمعي دعا کرديم ا  حيث الر و ثواب مانند آن است که 

عد نما  ب م. بنابراين ما که درفرد فرد آن لماعت لدا لدا دعا کرده بايي

 ر يک ا ا  سربردايتن ا  رکو  ميگوئيم سم  اهلل لمن حمده کانه برای ه

 به قبولي حمد و ستايش آنان. ايم کردهحمدکنندگان لدا لدا دعا 

 تخويفٌ و تحذيرٌ 

همانطور که دعای خوب برای برادران و خةواهران دينةي مطلةوب و    

محبوب عنداهلل است و مولب الر و ثواب است. دعای بد دربةاره آنهةا 

برعکس يعني مبغوض و مورث و ر و وبال خواهد بةود پةس مةا بايةد 

دعای خير برای آنها بکنيم و ا  دعای بد خةودداری کنةيم. ا  حضةرت 

يت يده که بسا ميشود بنده مظلوم واق  ميشةود و صادق عليه السالم روا

پيوسته دعای بد ميکند برای کسي که بر او ظلم کرده تا آنکه خودش به 

واسطه دعای بدی که ميکند ظالم واق  ميشود و ا  حضرت علةي عليةه 

السالم روايت يده که بیرهيةيد ا  دعا به لعن و خةی,  يةرا کةه خةدای 

ن مجيد فرمةوده ادعةوا ربکةم تضةرعا عةول  در کتاب خود يعني قرآ
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کند به دعا کردن به لعن  دیتعوخفية انه ال يحب المعتدين پس کسي که 

 .و خةی پس او ا  معتدين است

و ا  حضرت صادق عليه السالم روايت يده که لعنةت يةون ا  دهةان  

 ده يةده؛لعنت کننده بيرون بيايد مردد ميشود بين لعنت کننده و لعنت کر

ه سوی ت کرده يده مستحق لعنت بايد فبها و اال برميگردد بپس اگر لعن

ر بةلعنت کننده و او احق است به لعنت پس حذر کنيد ا  لعنةت نمةودن 

مردم. و ا  حضرت رسول صلّي اهلل عليه وآلةه روايةت يةده کسةي کةه 

دد به ييةی را لعنت کند که آن يية مستحق لعنت نبايد آن لعنت برميگر

 خود لعنت کننده.

  ي ٌتکم

ا روايت يده که خداوند عالم ل  و عال به حضرت موسي علةي نبينة   

بةه آن  وآله و عليه الصلوة والسالم ميفرمايد: بخوان مةرا بةه  بةاني کةه

رم, معصيت نکرده بايي, عرض کرد پروردگارا همچه  باني ا  کجا بيةاو

 رت عليفرمود: بخوان مرا به  باني غير ا   بان خود. و ا  حض تعاليحق

عليه و علي کريته الصلوة والسةالم روايةت يةده کةه حقيةر و کويةک 

 نشمريد دعای احدی را يه آنکه مستجاب ميشود دعای يهودی دربةاره

 يما و مستجاب نميشود درباره خودش.
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ار کةار مالف گويد اين رسم که ما ا  يکديگر التماس دعا ميکنيم بسي   

 بجا و به موقعي است.
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 فصل يازدهم
 مطلق دعا و در اين فصل چند حديث استدر فضيلت 

ة ا  حضرت باقر عليه السالم روايت يده که هةيچ يية _ حديث اول   

ه دوست تر نيست به سوی خداوند عالم ل  و عال ا  اينکه سةاال کةرد

 يود.

دعةا  ا  رسول خدا صلّي اهلل عليه وآله روايت يده کةه _ حديث دوم   

 انها و  مين است.اسلحه مامنين و عمود دين و نور آسم

ا  حضرت صادق عليه السالم روايت يده که رحمةت  _ حديث سوم   

 ممسک که ميفرمايد مايفتح اهلل للناس من رحمة فال تعاليدر قول خدای 

 لها دعا است.

ليد ا  حضرت علي عليه السالم روايت يده که دعا ک _ حديث يهارم   

 رحمت است و يرا  است در تاريکي.

يةد ا  حضرت علي عليه السالم روايت يده که دف  کن _ محديث پنج   

 مولهای بال را به دعا.

عةا دا رسول خدا صلّي اهلل عليه وآله روايت يده که  _ حديث يشم   

 مغة عبادت است.

ه کةا  حضرت رسول صلّي اهلل عليه وآله روايت يةده  _ حديث هفتم   

 ( گراميتر ا  دعا نيست.تعاليهيچ يية بر خدا )
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ا  حضرت باقر عليه السالم روايت يده کةه دوسةت  _ حديث هشتم   

 آنها است. ترين کنندهساال  تعاليترين مامنين به سوی خدای 

ه بةه ا  حضرت رسول صلّي اهلل عليه وآله روايت يده ک _ حديث نهم   

و تةحضرت علي عليه السالم ميفرمايد: يا علي وصيّت و سفارش ميکنم 

 ست  يةادارا به دعا,  يرا که با او است الابت و به يکر يه آنکه با او 

 يدن نعمت.

 ا  حضرت صادق عليه السالم روايت يده که بةر يةما _ حديث دهم   

 ن.آ( به مث  تعاليدعا  يرا که تقرب نميجويند به سوی خدا )باد به 

ن نق  يده که به حضةرت صةادق اا  فضي  بن عثم _ حديث يا دهم   

 عليه السالم عرض کرد وصيت بفرما مرا, حضرت فرمود: وصيت ميکةنم

يکةو کنةي و راستي در گفتار و ديگر آنکه ن تعاليتو را به پرهية ا  خدا 

 ت به کسي که با تو نشست و برخاست دارد و بةرمصاحبت خود را نسب

 تو باد به دعا قب  طلو  آفتاب و بعد ا  غروب آن.
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 فصل دوازدهم
 اين فصل چند حديث استدر فضيلت مطلق ذکر و در 

ه به ا  حضرت رسول صلّي اهلل عليه وآله روايت يده ک _ حديث اول   

, با حضرت علي عليه السالم ميفرمايد: يا علي سيد اعمال سه يية است

ر هةر دمردم به انصاف رفتار کردن و با برادران ديني مواسات نمةودن و 

 حال به ياد خداوند عالم ل  و عال بودن.

 ه وآلةه روايةت يةده کةها  رسول خدا صةلّي اهلل علية _ حديث دوم   

 را, دوسةت دايةتن يةاد تعاليعالمت ونشانه دوست دايتن بنده خدای 

 مقدس او است.

ا  حضرت رسول عليه وآله السةالم روايةت يةده کةه  _ حديث سوم   

 نميگذرد بر مامن ساعتي که در آن ساعت ياد خةدا نکةرده بايةد مگةر

 آنکه آن ساعت بر او حسرت خواهد بود.

ا  حضةرت رسةول )ص( روايةت يةده کةه هرگةاه  _ حديث يهارم   

ان مشغول يوند, ييط تعاليلماعتي دور هم لم  يوند و به ککر خدای 

ي ايةن و دنيا ا  آنها دور يوند؛ پس ييطان به دنيةا بگويةد آيةا نميبينة

ن لماعت يه ميکنند؛ پس دنيا در لواب بگويد وابگذار ايشةان را يةو

د خدای م يعني به واسطه غفلت ا  يامتفرق يوند گردنهای ايشان را بگير

 ي.تعال
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ه کةا  حضرت رسول صلّي اهلل عليه وآله روايت يده  _ حديث پنجم   

نمينشينند قومي در مجلسي که بةه يةاد خةدای عةولة  بايةند در آن 

بةه  مجلس, مگر آنکه ملکي ا  آسمان ندا کند ايشانرا که برخيةند پةس

يد و و تمام يما آمر يده يد تحقيق که تبدي  يد سيئات يما به حسنات

نند بةا ا  اه   مين که ياد خدا کنند مگر آنکه مينشةي ای عدهنمينشينند 

 ا  مالئکه. ای عدهآنها 

( روايت يده کةه ا  آن حضةرت تعاليا  رسول خدا ) _ حديث يشم   

يشةتر بساال نمودند که کدام يک ا  اه  مسجد بهترند, فرمود: هر کةدام 

 ياد خدا کند.

 ا  حضرت صادق عليه السالم روايت يةده کةه ا  آن _ حديث هفتم   

ن (, فرمةود: آتعةاليحضرت ساال نمودند ا  گرامي ترين خلق بر خدا )

 يد.کسي که بيشتر به ياد خدا بايد و به طاعت خدا عم  کننده تر با

ا  حضرت رسول صلّي اهلل عليه وآلةه روايةت يةده  _ حديث هشتم   

  بان ککرگو پس به تحقيق که عطةا کةرده يةده کسي که عطا کرده يود

 خير دنيا و آخرت را.

( صلّي اهلل عليه وآله نق  يده کسي تعاليا  رسول خدا ) _ حديث نهم   

که ياد کند خدا را در با ار ا  روی اخالص و حقيقت در وقتيکه مردم ا  

ياد خدا غافلند و مشغول کار و کسب خود ميبايند, مينويسد خدا بةرای 
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و هةار حسنه و مي آمر د برای او در رو  قيامت آمر يي که بةه قلةب ا

 هيچ بشری خطور نکرده بايد.

ه من روايت يده که خداوند عالم ل  و عال ميفرمايد ک _ حديث دهم   

ه همنشين کسي ميبايم که به ياد من بايد و دوست آن کسي ميبايةم کة

 دوست من بايد اه.

به  ند عالم ل  و عال روايت يده کها  رسول خداو _ حديث يا دهم   

يةه  عرض کرد پروردگارا دوست دارم که بدانم ا  بندگان خود تعاليحق

: فرمةود تعةاليکسي را دوست ميداری تا من هم او را دوست بدارم؛ حق

م ان داده هرگاه بنده ای را ديدی که بسيار ياد من ميکند پس من او را اک

 رم.که ياد من کند و من او را دوست دا

 کر ابةيا  رسول خدا )ص( روايةت يةده کةه بةه  _ حديث دوا دهم   

 ه تالوتکفرمود: بر تو باد به تالوت قرآن مجيد و بسيار ياد خدا نمودن 

اسةت  قرآن مجيد و ياد خدا نمودن ککر است برای تو در آسمانها و نور

 برای تو در  مين.
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 بشارة

ا  است ا  حضرت باقر عليه السالم روايت يده که مامن پيوسته در نم   

 وابيده.خ( بايد ايستاده بايد يا نشسته يا تعاليماداميکه در ککر خدا )

ة مالف گويد که ياد رسول خدا و ائمةه هةدی عليةه و علةيهم الصةلو   

کره والسالم به هر نحوی که بايد در حکم ياد خدا است و همچنين مةذا

اد يةالب ديني. ا  حضرت رسول صلّي اهلل عليه وآله روايت يده کةه مط

خدای عةول  عبادت است و ياد من عبادت است و ياد علةي عبةادت 

است و ياد ائمه ا  اوالد آن حضرت عبادت اسةت. و ا  حضةرت بةاقر 

 يمن مةا( و ياد دتعاليعليه السالم روايت يده که ياد ما ياد خدا است )

 ا  حضرت صادق عليه السالم روايت يده کةه لمة  ياد ييطان است. و

 نميشوند قومي در مجلسي که ياد نکننةد در آن مجلةس خةدا را و يةاد

 مت.نکنند ما را مگر آنکه آن مجلس حسرت خواهد بود برايشان در قيا
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 فصل سيزدهم
 سجود و در اين فصل چند حديث است در فضيلت رکوع و

 ا  حضرت صادق عليه السالم روايت يده که سه ييةة _ حديث اول   

عمت ناست که اگر ياد بگيرد آن را مامن باعث ميشود طول عمر و بقای 

را برای او.  راره عليه الرحمة عةرض کةرد آن سةه ييةة کةدام اسةت؛ 

حضرت فرمود: طةول دادن رکةو  و سةجود در نمةا ش و طةول دادن 

 کي به اه  و عيال.خوردن طعام بر سر سفره و احسان و ني

و  ا  حضرت باقر عليه السالم نق  يده کسي که رکةو  _ حديث دوم   

ا سجود نما  خود را تمام و کامة  بةه لةا بيةاورد داخة  نميشةود او ر

 وحشت قبر.

 ا  حضرت رضا عليه السالم روايت يده کةه بنةده در _ حديث سوم   

 حال سجده نةديکتر است به خدا ا  تمام حاالت.

ا  حضرت علي عليه السالم روايت يةده کةه انةدک  _ يث يهارمحد   

دهيةد نشمريد گناهان را,  يرا وقتي که لم  يود بسيار ميشود و طول ب

نةد نيست بر ابليس ا  اينکه ببينةد فر  تر سختسجده را که هيچ عملي 

يةن آدم را در سجده يه آنکه او امر يد به سجده, پس معصيت کةرد و ا

 .يابد ميبه سجده و اطاعت ميکند و نجات  فر ند آدم امر يده
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ا  حضرت علي عليه السالم روايت يةده کةه رسةول  _ حديث پنجم   

و  بةه ور  ( صلّي اهلل عليه وآله فرموده من امر ميکنم يما راتعاليخدا )

 ولد و لهد در عبادت و اداا امانت و صدق حديث و طول دادن سجده 

 فاش نمودن سالم. رکو  و تهجد در يب و اطعام طعام و

ا  حضرت صادق عليه السالم روايت يده که هرگةاه  _ حديث يشم   

ا ي عمة  او رتعالنيکو کند مامن عم  خود را مضاعف ميفرمايد خدای 

ی برای هر عملي هفتصد ينانچه خود فرموده و خدا مضاعف ميکند بةرا

 مةيا هر که بخواهد, پس نيکو کنيد اعمالي را که برای ثواب خدا به لة

؛ عرض کردند نيکو کردن عم  يعنةي يةه؛ فرمةود: هرگةاه نمةا  آوريد

ر ميخواني پس نيکو کن رکو  و سجود خود را تا آنکةه ميفرمايةد و هة

 عملي که انجام ميدهي پس بايد پاکيةه بايد ا  هر عيب و نقصي.

ه با  حضرت صادق عليه السالم روايت يده که مردی  _ حديث هفتم   

ود گناهان من بسيار يده و عملم کم؛ حضةرت حضرت رسول عرض نم

ه باد کفرمود: سجده بسيار کن, يه آنکه سجده گناهان را ميريةد آنطور 

 برگ درخت را.

ا  حضرت صادق عليه السالم روايت يده کةه ا  آن  _ حديث هشتم   

حضرت ساال کردند که به يه لهت خداوند عالم ل  و عةال حضةرت 
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ليه السالم را خلية  خةود گردانيةد؛ حضةرت ابراهيم علي نبينا وآله وع

 فرمود: به واسطه بسياری سجده بر  مين.

ا  حضرت صادق عليه السالم روايت يةده کةه لمعةي  _ حديث نهم   

 خدمت حضرت رسول صلّي اهلل عليه وآله آمده عرض نمودند که ضامن

ی يو برای ما بهشت را؛ حضرت فرمود: ضامن ميشوم به يرط آنکه يار

 را به طول دادن سجده.کنيد م

ا  حضرت علي عليه السالم روايةت يةده کةه مةردی  _ حديث دهم   

صلّي اهلل عليه وآله آمده عرض کرد که عملي به مةن  خدمت رسول خدا

ياد بدهيد که خداوند عالم مرا دوست بدارد و خلق نية مرا دوست بدارند 

طةوالني يةود و و خدا مال مرا  ياد کند و بدنم صحيح و سالم و عمرم 

خدا مرا با يما محشور فرمايد؛ حضرت فرمود: که اين يش خصلت که 

خواستي و رسيدن به آن محتاج بةه يةش ييةة اسةت؛ اگةر ميخةواهي 

( تو را دوست بدارد, پس بترس ا  او و تقوی را يةعار خةود تعاليخدا)

کن و هرگاه ميخواهي خلق تو را دوست بدارند, پس احسان و نيکي کن 

ن و يشم طم  بیوش ا  آنچةه در دسةت ايشةان اسةت و يةون به ايشا

بخواهي که خدا مالت را  ياد کند, پس  کوة مالت را بده و اگر ميخواهي 

خدا صحت و سالمتي به تو عطا فرمايد, پس صدقه بسيار بده و هرگةاه 

خواستي خداوند عالم طول عمر به تو عطا فرمايد, پس صله رحةم بجةا 
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تةو را بةا مةن محشةور فرمايةد, در  تعةاليدای بياور و اگر ميخواهي خ

 پيشگاه خدای واحد قهار سجده خود را طول بده.

ی ا  حضرت صادق عليه السالم روايت يده که مرد _ حديث يا دهم   

( صةلّي اهلل عليةه وآلةه رسةيده عةرض نمةود تعاليخدمت رسول خدا)

ميخواهم يک ييةی ا  يما ساال کنم؛ حضرت فرمود: آنچةه ميخةواهي 

را؛  ساال کن. عرض کرد بر عهده بگير برای من بر پروردگار خود بهشت

 فرمود: بعهده گرفتم ولکن ياری کن مرا بر آن به بسياری سجده.

ا  حضرت رضا عليه السالم روايةت يةده کةه در  _ حديث دوا دهم   

م مةه علةيهنامه ای که به مأمون نويته بودند, فرموده بودند که ا  دين ائ

ميبايد و عفت و صدق يعني راسةتگوئي و صةالح و طةول  السالم ور 

 سجده.

که به  ا  رسول خدا صلّي اهلل عليه وآله روايت يده _ حديث سيةدهم   

تر ه نةديکاسامه عليه الرحمة فرمود يا اسامة بر تو باد به سجود, يه آنک

ی اميبايد حال سجده اسةت و هةيچ بنةده  تعاليحالتيکه بنده به خدای 

او  جده کند برای خدا يک سجده مگر آنکه بنويسد خدا براینيست که س

ی او به آن سجده حسنه ای و محو فرمايد سيئه ای و بلنةد فرمايةد  بةرا

 درله ای و مباهات نمايد به آن بنده با مالئکه خود.
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 فصل چهاردهم
 در فضيلت اذان و اقامه و در اين فصل چند حديث است

ه السالم روايت يةده کةه هرگةاه ا  حضرت صادق علي _ حديث اول   

 الئکةه ومبرای نما  اکان و اقامه بگوئي, نما  بخوانند با تو دو صةف ا  

 اگر اقامه بگوئي بدون اکان, نما  بخوانند با تو يک صف.

ا  حضرت علي عليه السالم روايت يده کةه سةه ييةة  _ حديث دوم   

ا ای اکان راست که ترک نميکند آن را مگر عالة؛ يکي آن کسي که صةد

 بشنود و نگويد آنچه را که ماکن ميگويد.

يةده  ( صلّي اهلل عليه وآله روايةتتعاليا  رسول خدا) _ حديث سوم   

و هم کسي که بشنود اکان را, پس لواب بدهد يعني آنچه ماکن ميگويد ا

 ي ا  لمله سعداا.تعالبگويد خواهد بود نةد خدای 

ا  حضرت صادق عليه السالم روايت يده کسي کةه  _ حديث يهارم   

سةول رمحمّد  بشنود ماکن را که ميگويد ايهد ان ال اله االّ اهلل و ايهد ان

 و الّ اهللااهلل, پس ا  روی حقيقت و اخالص ميگويد و انا ايهد ان ال الةه 

دد عةواب به انا ايهد ان محمّداً رسول اهلل خواهد بود برای او ا  الر و ث

ت و يهاد انيکه منکر آن ميبايند و به عدد کسانيکه اقرار به آن دارندکس

 ميدهند به آن.
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ه کسي ا  کتاب امالي نق  يده که ميفرمايد: روايت يد _ حديث پنجم   

واهةد خکه صدای اکان را بشنود و بگويد آنچه را که ماکن ميگويد  ياد 

 يد رو ی او.
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 فصل پانزدهم
 مهمه و آن يباتقتعدر فضيلت بعضی از 

 قيب استتعچند  
 

 قيب اولتع
تسبيح حضرت فاطمه زهرا عليها و علی ابيها و بعلها و 

 حديث استبنيهاالصلوة والسالم و در آن چند 
 ا  حضرت صادق عليه السالم روايت يده کةه بةه ابةي _ حديث اول   

بيح هرون فرمود: يا اباهارون ما بچه های خةود را امةر ميکنةيم بةه تسة

 س مةال مپةفاطمه عليهاالسالم همان طور که امر ميکنيم آنها را به نما , 

 آن باش يه آنکه مال م نميشود بنده ای که يقي يةود يعنةي کسةي کةه

 قي و بدبخت نميشود.مداومت نمايد بر آن ي

بيح ا  حضرت باقر عليه السالم روايت يده کسي که تس _ حديث دوم   

, حضرت  هرا عليهاالسالم را بگويد و بعةد ا  آن طلةب مغفةرت نمايةد

و  آمر يده يود و اين تسبيح صد است بر  بان و هةار اسةت در ميةةان

خدا  اين تسبيح طرد و دور ميکند ييطان را و خشنود ميکند رحمن يعني

 را.
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ت صادق عليه السالم روايةت يةده کةه تسةبيح ا  حضر _ حديث سوم

ست حضرت فاطمه عليهاالسالم در هر رو  بعد ا  هر نما ی دوست تر ا

 به سوی من ا  هةار رکعت نما  در هر رو .
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 قيب دومتع
 الکرسی ةآي

فرمود:  ا  رسول خدا صلّي اهلل عليه وآله روايت يده که _ حديث اول   

را کةه لکرسي بعد ا  نما های والةب  يةيا علي بر تو باد به تالوت آيةا

 محافظت نميکند بر آن مگر پيغمبری يا صديقي يا يهيدی.

ي کةه ا  رسول خدا صلّي اهلل عليه وآله روايت يده کس _ حديث دوم   

ا ا  رقرائت کند آيةالکرسي را بعد ا  هر نمةا  والةب, منة  نميکنةد او 

 بهشت است. داخ  يدن بهشت مگر مرگ, يعني پس ا  مرگ لای او

ي که ا  رسول خدا صلّي اهلل عليه وآله روايت يده کس _ حديث سوم   

الم عةبعد ا  فار  يدن ا  نما  والب, آيةالکرسي را بخوانةد, خداونةد 

 قبض روح او را به ملک الموت واگذار نخواهد کرد.

 تنبيهٌ 

پوييده نماند که آيةالکرسي عبارت است ا  اهلل ال الةه االّ هةو الحةي    

القيوم تا و هوالعلي العظيم؛ اگريه مرکو  در اکهان تا هم فيهةا خالةدون 

است و تأييد ميکند اين مطلب را فرمايش حضرت رسول صلّي اهلل عليه 

وآله علي ما روی هةر کةس بخوانةد يهةار آيةه ا  اول سةوره بقةره و 

الکرسي و دو آيه بعد ا  آن و سه آيه آخر بقةره را نخواهةد ديةد در آية

نفس و مال خود ييةی که ا  آن کراهت دايته بايد و نية ا  آن حضرت 
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روايت يده که قرآن سيّد کالم است و سوره بقةره سةيّد قةرآن اسةت و 

آيةالکرسي سيّد سوره بقره است و در آن پنجاه کلمه اسةت کةه در هةر 

ي است و ا  حضرت امير عليه السالم به روايت ابةي امامةه کلمه ای برکت

باهلي نق  يده که آيةالکرسي را قرائت فرمود تةا وال يةاده حفظهمةا و 

 هوالعلي العظيم.

 قيب سومتع
 سوره مبارکه قل هواهلل احد

ا  حضرت صادق عليه السالم روايت يةده کسةي کةه  _ حديث اول   

واهلل هةارد, پس ترک نکد قرائت ق  ( و رو  قيامت دتعاليايمان به خدا)

 يفرمايدماحد را بعد ا  نما  فريضه,  يرا کسي که قرائت کند آن را لم  

ادر و برای او و پدر و مة آمر د ميخدا برای او خير دنيا و آخرت را و 

 اوالد او.

سي ا  حضرت رسول صلّي اهلل عليه وآله روايت يده ک _ حديث دوم   

ه ميشةود هواهلل احد را بعد ا  نما  صبح, آمر يدکه قرائت کند سوره ق  

 برای او گناه يکسال و بلند ميشود برای او هةار درله.

 قيب چهارمتع
ا  حضرت باقر عليه السالم روايت يده کسي که بعد ا  نمةا  فريضةه    

پيش ا  آنکه هيئت للوس خود را تغيير دهد سه مرتبه بگويد استغفراهلل 
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الذی ال اله االّ هو الحي القيّوم کوالجالل واالکرام و اتوب اليه بيامر د خدا 

 گناهان او را و اگريه به اندا ه کف دريا بايد.

 پنجمقيب تع
ه لهذي  با  حضرت باقر عليه السالم روايت يده که مردی به نام ييبةا   

ن مةحضرت رسول صلّي اهلل عليه وآله عرض نمود يا رسول اهلل)ص( به 

. کالمي ياد بدهيد که خفيف و سبک بايد و خداوند بةه مةن نفة  بدهةد

لةيّ حضرت فرمود: بعد ا  هر نما  بگو اللهم اهدني من عندک و افض ع

 ن فضلک و انشر عليّ من رحمتک و انةل عليّ من برکاتک.م

 قيب ششمتع
ا رقيةب تعا  حضرت رسول صلّي اهلل عليه وآله روايت يده کةه ايةن    

ينف  الخود آن حضرت بعد ا  نما  ميخواندند اللهم اني اعوکبک من علم 

ک مةن و قلب ال يخش  و نفس ال تشب  و دعاا ال يسم  اللهم اني اعوکب

 االرب . هاالا
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 فصل شانزدهم
 نماز و در اين فصل چند حديث است در اقبال و حضور قلب در

ا  حضرت صادق عليه السالم روايت يةده کةه هرگةاه  _ حديث اول   

ي خةدا داخ  نما  يوی اقبال نمای بر آن يه آنکه هرگاه تو اقبال نمةائ

ض ية اعرانية اقبال ميفرمايد بر تو و هرگاه اعراض نمائي خداوند عالم ن

بة  يةا رفرمايد ا  تو؛ پس يه بسا که باال نميرود ا  نما  مگر ثلةث يةا 

يخص  ل نما گذار بر نما  خود و عطا نميفرمايد خدا بهسدس بقدر اقبا

 غاف  هيچ يية.

ا  حضرت باقر عليه السةالم روايةت يةده کةه يةون  _ حديث دوم   

رای تةو ببرخيةی به سوی نما  پس بر تو باد به اقبال بر نما ت  يرا که 

 است ا  نما ت آنچه را که اقبال نمائي بر آن.

در  لّي اهلل عليه وآله روايت يةده کةها  رسول خدا ص _ حديث سوم   

 وصيت خود به حضرت اميرالمةامنين ميفرمايةد: قبةول نميفرمايةد خةدا

 دعای يخص ساهي و غاف  را.

ا  حضرت صةادق عليةه السةالم روايةت يةده کةه  _ حديث يهارم   

  ميفرمود بدرستيکه خدای عةول  مستجاب نميفرمايد دعةائي را کةه ا

ود هرگاه دعا ميکني اقبال نما به قلب خة روی سهو و غفلت بايد؛ پس

 پس يقين دايته باش به الابت.
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ه کةا  حضرت رسول صلّي اهلل عليه وآله روايت يده  _ حديث پنجم   

دا خنيد که بخوانيد خدا را در حالتي که يقين دايته باييد به الابت و بدا

 مستجاب نميفرمايد دعای يخص الهي و غاف  را.

ضرت صادق عليه السالم روايت يده کسةي کةه ا  ح _ حديث يشم   

قلب او در نما ش متوله به ييةی بايد غيةر خةدا پةس ينةين کسةي 

  نةديک است به همان يية و دور است ا  حقيقت آنچه خدا خواسةته ا

 او در نما ش.

نةده با  حضرت باقر عليه السالم روايت يده که برای  _ حديث هفتم   

رگةاه ال نمايد بر آن به قلب خود, پةس هاست ا  نما ش آنچه را که اقب

ده بةه تمام نما ش بدون توله و اقبال قلب انجام بگيرد درهم پيچيده ي

صورت صاحبش  ده ميشود. مالف گويةد کةه بسةياری ا  نما گةذارها 

هستند که خوديان نما  را بةه هةم پيچيةده و سةروپا يکسةته تحوية  

 د نيسةت و مة  کلةکميدهند ديگر محتاج به اينکه کس ديگر بهم بیيچ

 انتظار قبول يدن آن را دارند.

ا  حضرت باقر عليه السالم روايت يده که هر سهوی  _ حديث هشتم   

در نما  طرح ميشود ا  آن اال اينکه خدا تمام ميفرمايد آن را بةه نوافة  

يعني نما  مستحب. مالف گويد که اين در صورتي اسةت کةه ا  لهةات 
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اال نما  مستحبي هم لبران و تالفةي آنةرا ديگر معيوب و ناقص نبايد و

 نميکند.

 فصل هفدهم
   ودر اينکه يخص در دعا و ککر, يه والب و يه مستحب, يه در نما

وی   ريه در غير نما  بايد راستگو بايد و هريه به  بان مي آورد ا

يد هلل بافراحقيقت و اخالص بايد نه صرف لقلقه لسان. مثالً در گفتن استغ

ا در ند يمقصر و خطاکار و خداوند عالم را غفار و آمر نده بداخود را 

 داندبر را ا  همه يية مهمتر و للوت تعاليگفتن اهلل اکبر بايستي حق

 و در اين فصل چند حديث است 
روايت يده که خداوند عةالم لة  وعةال بةه حضةرت  _ حديث اول   

که ه  بانيبخوان بموسي علي نبينا وآله وعليه الصلوة والسالم فرمود: مرا 

به آن معصيت نکرده بايي عةرض کةرد همچةه  بةاني ا  کجةا بيةاورم 

 فرمود بخوان مرا به  بان غير خود. تعاليحق

هلل روايت يده که مرد اعرابي خدمت رسول خدا صلّي ا _ حديث دوم   

 وعليه وآله آمده عرض نمود يا رسول اهلل)ص( آيةا بةرای بهشةت ثمةن 

 بهائي هست حضرت فرمود بلي عرض کرد ييست بهای آن فرمود ال اله

 االّ اهلل که بگويةد آن را بنةده ا  روی حقيقةت و اخةالص عةرض کةرد

 وآنچه من مبعوث يده ام دربةاره او اخالص آن ييست فرمود عم  به 

 دوستي اه  بيت من.
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ا  حضرت صادق عليه السالم روايت يده کةه هرگةاه  _ حديث سوم   

 ورا با نيّةت صةادقه و قلةب مخلةص  تعاليبنده بخواند خدای تبارک و

 وفای به عهد خدا دعای او را مستجاب فرمايد.

يت يده عليه وآله روا( صلّي اهلل تعاليا  رسول خدا) _ حديث يهارم   

که هرگاه کسي در هر يک ا  يب و رو  سةه مرتبةه بةر مةن صةلوات 

بفرستد ا  روی دوستي و يوقي که به مةن دارد حةق اسةت بةر خةدای 

 عةول  که گناهان يب و رو  او را بيامر د.

ت يةده ( صلّي اهلل عليه وآله روايتعاليا  رسول خدا) _ حديث پنجم   

  ای عةول اهلل کلمه ايست باعظمت و گرامي بر خدکه ايهد ان ال اله االّ

 .کسي که بگويد آنرا ا  روی حقيقت و اخالص بهشت بر وی والب يود

ننده ا  حضرت باقر عليه السالم روايت يده که توبه ک _ حديث يشم   

ر اسةتغفا ا  گناه مانند کسي است که گناه نکرده بايد و مقيم بر گناه کةه

 ه بايد.د ا  خدا ا  آن گناه مانند استهةاا کنندکند و طلب آمر ش نماي

ا  حضرت صادق عليه السالم روايت يةده کةه بنةده  _ حديث هفتم   

هرگاه بخواند خدای عةول  را بةه نيّةت صةادقه و قلةب بةا اخةالص 

مستجاب ميشود دعای او بعد ا  وفای به عهةد خةدای عةولة  الةخ . 

ای بةه آن يةرط مسةتجاب مالف گويد که يايد مراد ا  اين عهد که وف

در سوره مبارکه يةس  تعالييدن دعا است همان عهدی بايد که خدای 
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بدوا الشيطان انه لکم تعبه آن اياره فرموده الم اعهد اليکم يا بني آدم ان ال

عدو مبين و ان اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد اض  منکم لبال کثيةرا 

يةما ای فر نةدان آدم کةه قلون يعني آيا عهد نکةردم بةا تعافلم تکونوا 

عبادت نکنيد ييطان را يه آنکه او برای يما ديةمني اسةت آيةکار و 

اينکه عبادت کنيد مرا که عبةادت مةن صةراط مسةتقيم و راه راسةت و 

درستي است و هرآينه به تحقيق که اين ييطان گمراه نموده است ا  يما 

کةار نمةي  لم  بسياری را آيا با ولود اين يما عق  و فهم خود را بةه

 اندا يد.

حصةن و  ل نق  يده کةه ال الةه االّ اهللعاتا  خداوند م _ حديث هشتم   

حصار من است کسيکه بگويد آن را ا  روی حقيقت و اخالص و قلبش 

با  بانش همراه بايد داخ  يده حصن مرا و کسيکه داخ  يود حصةن 

 مرا ايمن خواهد بود ا  عذاب من.

عليةةه السةةالم روايةةت يةةده کةةه ا  حضةةرت رضةةا  _ حةةديث نهةةم   

ست کةه اآنرا مانند کسي  آورد مياستغفارکننده ا  گناه و حال آنکه بجا 

 استهةاا کند پروردگار خود را.

ا  لناب کمي  عليه الرحمة ا  حضرت اميرعليه السالم  _ حديث دهم   

روايت يده که فرمود بنده هرگةاه گنةاه کنةد بگويةد اسةتغفراهلل ا  روی 

حقيقت عرض کرد ا  روی حقيقت يعني يه فرمود تصديق به قلب يعني 
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قلبش با  بانش موافق بايد و در خاطر دايته بايد که با گشت به سوی 

 ناهي که ا  آن طلب آمر ش ميکند.آن گناه نکند يعني گ

 ا  حضرت صادق عليه السالم روايت يده که يةون _ حديث يا دهم   

ا کةه برای نما  پس فراموش کن دنيا و آنچةه ر ايستي مي  روی به قبله 

در آن است و فار  کن قلب و دل خود را ا  هةر يةاغلي کةه مشةغول 

دا را خعظمت و بةرگي ( و به يشم باطن ببين تعاليميکند تو را ا  خدا)

سي و يادکن ايستادن خود را در محضر مقدس او در آن رو ی که هر نف

به آنچه پيش فرستاده ميرسد و رو ی کةه خلةق برميگردنةد بةه سةوی 

ر وقتةي هرگاه مطل  يود بر قلب بنده د تعالي(  يرا که خدای تعاليخدا)

ضةي ا  او عارکه تکبير ميگويد و خدا را به بةرگي ياد ميکند و در قلب 

( در نظةرش مهمتةر بايةد تعاليحقيقت تکبيرش بايد يعني غيةر خةدا)

بفرمايد ای دروغگو آيا با من خدعه ميکني بةه عةةت و لةالل خةودم 

کةر و کسوگند که هرآينه البته تو را محروم ميکنم ا  حالوت و يةيريني 

دن يةياد خودم و هرآينه البته محجوب ميسا م تو را ا  قرب و نةديک 

 خود.به 
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 فصل هجدهم
 در فضيلت خواندن نماز است در اول وقت و در اين فصل

 چند حديث است 
ةی ا  حضرت باقر عليه السالم روايت يده که اول يية _ حديث اول   

اگر  که ا  بنده ساال ميشود و حساب کرده ميشود بر آن نما  است. پس

ود قبول يد باقي اعمالش قبول ميشود و هرگاه در اول وقت خوانده ية

بةه  وباال ميرود بعد برميگردد بسوی صاحبش در حالتيکه نوراني بايةد 

يةر غحفظ کردی خدا تو را حفظ کند و هرگةاه در  نما گذار ميگويد مرا

وقتش بدون مراعات حدود آن باال رود برميگردد بسةوی صةاحبش در 

 حالتيکه ظلماني و تاريک بايد و بصاحبش ميگويد مرا ضةاي  نمةودی

 خدا تو را ضاي  کند.

 ا  حضرت باقر عليه السالم روايةت يةده کةه هرآينةه _ حديث دوم   

 وقت بهتر است برای مرد ا  مال و اوالد. خواندن نما  در اول

ت ا  حضرت صادق عليه السالم روايت يده که اول وق _ حديث سوم   

رضوان و خوينودی خدا است و آخر وقت عفو و گذيت خدا اسةت و 

 عفو نميبايد مگر ا  گناه.

ت ا  حضرت صادق عليه السالم روايت يده که فضيل _ حديث يهارم   

 مث  فضيلت آخرت است بر دنيا. اول وقت بر آخر آن
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ا  حضرت صادق عليه السةالم روايةت يةده کةه در  _ حديث پنجم   

 فوي  للمصلين الذين هم عةن صةلوتهم سةاهون تعاليتفسير قول خدای 

 ميفرمايد تأخير نما  است ا  اول وقت بدون عذر.
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 فصل نوزدهم
در فضيلت خواندن نماز است در مسجد که خانه خدا است و 

 اين فصل چند حديث استدر 
ليه عمرد اعرابي يند مسئله ا  حضرت رسول صلّي اهلل  _ حديث اول   

آن  وآله ساال نمود ا  آن لمله ا  بهترين بقعةه هةای  مةين و بةدترين

 هةای بقعةهحضرت بعد ا  خبرآوردن لبرئي  به آن مرد فرمود: بدترين 

س پة مين با ارها است و با ار ميدان ابليس است تةا آنکةه ميفرمايةد 

سي که پيوسته در با ار هست با اول کسي که وارد با ار ميشود و آخر ک

 برميگردد به خانه خود پس فرمود و بهترين بقعةه هةای  مةين مسةالد

کسي است که  ودتةر  تعالياست و دوست ترين اه  آن به سوی خدای 

 سجد يود و ا  همه ديرتر بيرون رود.ا  همه داخ  م

يةده  ( صلّي اهلل عليه وآله روايةتتعاليا  رسول خدا) _ حديث دوم   

ه کسي که برود به سوی مسجدی ا  مسالد خدا پس ا  برای او بايد بة

لنةد هر قدمي که برميدارد ده حسنه و محو ميشةود ده سةيئه و گنةاه و ب

 ميشود برای او ده درله.

ده که يعليه وآله روايت  تعاليا  رسول خدا صلّي اهلل  _ حديث سوم   

بيست خصلت است که مولب و باعث فقر و پريشاني ميشود تةا آنکةه 

 جي  در بيرون آمدن ا  مسجد.تعميفرمايد و 
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ت يةده عليه وآله رواي تعاليا  رسول خدا صلّي اهلل  _ حديث يهارم   

ن د و ديرتةر بيةروکه بهترين مردم کسي است که  ودتر داخ  مسجد يو

 رود.

يده که  عليه وآله روايت تعاليا  رسول خدا صلّي اهلل  _ حديث پنجم   

 در تورية نويته يده است بدرستيکه خانه های من در  مةين مسةجدها

است پس خويابحال کسي که در خانه خةود طهةارت کنةد پةس ا  آن 

 ر مةةوره بة يارت کند مرا در خانه ام آگاه باش يا آگاه باييد  بدرستيک

 است گرامي دايتن  ائر.

  



 )محمد بن مرتضي الخراساني(  68 

 

 

 

 است. شده دانلود http://www.almoneer.ir سایت از  الکترونیکی کتاب این

 فصل بيستم
 در فضيلت خواندن نماز است با جماعت و در اين فصل 

 چند حديث است
ر ا  حضرت امير عليه السالم روايت يده کةه مةروت د _ حديث اول   

ر حضر يهار يية است اول قرائت قرآن دوم مجالست با علماا سوم نظة

 بر نما  لماعت. محافظتدر فقه يهارم 

ه ا  حضرت رسول صلّي اهلل عليه وآله روايت يةده کة _ حديث دوم   

ر  ج نما  با لماعت است يعني بايد با لماعت خوانده يود اگريه بر س

يةةه نبايد. مالف گويد که  ج عبارت است ا  سر آن آهني که به پائين 

 نصب ميکنند.

ده که يعليه وآله روايت  تعاليا  رسول خدا صلّي اهلل  _ حديث سوم   

 کسيکه برود بسوی مسجدی برای نما  لماعت خواهد بود بةرای او بةه

ن يعني هر قدمي هفتادهةار حسنه و بلند يود برای او ا  درلات مانند آ

و هفتادهةار درله پس اگر در آن حال بميرد موکة  فرمايةد خةدا بةر ا

را و  رت دهند اوهفتادهةار ملک که عيادت نمايند او را در قبرش و بشا

قتي کةه وانس بگيرند با او در تنهائيش و طلب مغفرت نمايند برای او تا 

 مبعوث گردد.
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ه کةا  رسول خدا صلّي اهلل عليه وآله روايةت يةده  _ حديث يهارم   

صفهای امت من مانند صفهای مالئکةه ميبايةد و يةک رکعةت نمةا  در 

 لماعت برابر است با بيست و يهار رکعت.

ا  حضرت رسول صلّي اهلل عليةه وآلةه روايةت يةده  _ پنجم حديث   

به  کسي که نما های پنجگانه را با لماعت بخواند پس گمان نيک نسبت

 او دايته باييد.

 تذکرة

عةت يةا کسي استبعاد نکند ا  اين فضيلت و ثوابها که برای نمةا  لما   

ل آن ساير عبادتها ا  تالوت قرآن مجيد و دعا و ککر و صةلوات و امثةا

  اگريةه ا تعالبيان يده يه آنکه عبادت و پرستش و اطاعت خداوند م

ه حيث انتساب آن به ما حقير و کويک است لکن ا  لهت انتساب آن ب

بةا  الم و اينکه عبادت و اطاعت خدا است فوق العةاده مهةم وخداوند ع

 ار ش است 

 تنبيهٌ 

ا  لمله يرايط مهمه امام لماعت عدالت است و عدالت عبارت است    

ا  حالت نفساني که يةخص را وادار کنةد بةه ادای فةرايض و والبةات 

مطابق دستور و التناب ا  کليه محرمات که قسمت مهم آن مربةوط بةه 

بةين  تعةارفدخ  و خرج است و يون در اين  مان متداول و م  بان و
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مردم آن است که به عالوه نما  خواندن با يک امام لماعت در مطالةب 

ديني اصوالً و فروعاً به او مرالعه ميکننةد و همچنةين در ولوهةات ا  

قبي   کوة و خمس و رد مظالم و لقطه و مجهول المالک و امثال آن. لهذا 

ظاهر اکتفا نمود بلکه ا  هر راهي که هست بايد اطمينةان  نبايد به حسن

 کام  به عدالت به همان معنائي که بيان يد حاص  يود.
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 مقصد دوم
 در فضيلت دادن زکوة است و در اين مقصد چند حديث است

ا  حضرت صادق عليه السالم روايت يده کةه دوسةت  _ حديث اول   

سخي ترين آنها اسةت و سةخي تةرين  تعاليترين مردم به سوی خدای 

بةه  مردم کسي است که  کوة مال خود را بدهد و بخ  نور د بر مامنين

 آنچه خدا در مال او برای ايشان فرض و والب فرموده.

ه ا  حضرت رسول صلّي اهلل عليه وآله روايت يةده کة _ حديث دوم   

نةه   خةهرگاه خداوند عالم ل  و عال خير بنده ای را بخواهد ملکةي ا

ا تا ربهشت را بفرستد به سوی آن بنده پس آن ملک مسح نمايد سينه او 

 سخي يود برای دادن  کوة.

ه بةا  حضرت علي عليه السالم روايت يده که خدا را  _ حديث سوم   

 نظر بياوريد پس  کوة مال خود را بدهيد  يةرا کةه دادن  کةوة غضةب

 پروردگارتان را خاموش ميکند.

ا  حضرت رضا عليه الصلوة والسالم روايت يده که  _ حديث يهارم   

خداوند عالم امر فرموده به سه يية مقرون به سه يية ديگر امر فرمةوده 

به نما  و  کوة پس کسيکه نما  بخوانةد و  کةوة ندهةد نمةا ش قبةول 

نميشود و امر فرموده به يکر برای خودش و برای والدين پةس کسةيکه 

دا را يکر نکرده و امر فرموده بةه تقةوی و يکر نکند والدين خود را خ

صله رحم پس کسي که صله رحم بجا نياورد تقوی ندارد. مالةف گويةد 
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که نما  مان  الةکوة اگريه قبول نميشود لکن مربوط به نما  مااخةذه ای 

نيست و بعبارة اخری نما  مان  الةکوة صحيح اسةت لکةن بواسةطه منة  

  کوة قبول نميشود.

 ا  حضرت صادق عليه السالم روايت يده که کسةيکه _ حديث پنجم   

نيةا  کوة مال خود را ندهد در دم مردن تقاضا و درخواست برگشت به د

  رب ارلعوني لعلةي اعمة تعاليرا خواهد نمود و اين است قول خدای 

ه مةن صالحا في ما ترکت يعني پروردگارا مرا برگردان به دنيا يةايد کة

 .ام گذايتهه ا  مال دنيا بجا عم  صالح انجام بدهم در آنچ

ده که يعليه وآله روايت  تعاليا  رسول خدا صلّي اهلل  _ حديث يشم   

ا ا به دعرمداوا کنيد مريضهای خود را به دادن صدقه و ببنديد درهای بال 

 و در حصن و حصار قرار دهيد اموال خود را به دادن  کوة.

د سه   يده که برای عابا  حضرت علي عليه السالم نق _ حديث هفتم   

 عالمت و نشانه است نما  و رو ه و  کوة.

نةد ا  حضرت علي عليه السالم روايت يده که به فر  _ حديث هشتم   

ر دخود ميفرمايد ای پسرک من وصيّت و سفارش ميکنم تو را بةه نمةا  

 وقتش و به  کوة که هرگاه بر تو والب يد به اهلش برساني.

ت صادق عليه السالم روايةت يةده کةه ا  آن ا  حضر _ حديث نهم   

حضرت ا  حد سخاوت ساال نمودند فرمود: سخاوت آن است که بيرون 
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کني ا  مال خود حقي را که خدا والب فرموده بر تو پس برساني آن را 

 به اهلش.

ا  حضرت موسي بن لعفةر عليهمةا الصةلوة والسةالم  _ حديث دهم   

ر او که بخ  بور د به آنچه خدا بة روايت يده که بخي  آن کسي ميبايد

 فرض و والب فرموده.

 تذبي 

در مدح سخاوت و مذمت بخل که معنای آنرا اجماالً دانستی و 
 فهميدی و در آن چند حديث است

ا  خداوند عالم لة  و عةال روايةت يةده در حةديث  _ حديث اول   

قدسي که به حضرت عيسي علةي نبينةا وآلةه و عليةه الصةلوة والسةالم 

روا  پةميفرمايد يا عيسي آيا ميخواهي که با مالئکه مقةربين در آسةمان 

ويي کني پس بوده باش در يفقت و مهرباني مانند خورييد و در پرده پ

نةد مث   مين و در حلم و بردبةاری مانمث  يب و در تواض  و فروتني 

 ميت و در سخاوت مانند نهر لاری.

ه اول کا  رسول گرامي صلّي اهلل عليه وآله روايت يده  _ حديث دوم   

 ييةی که در ميةان اعمال گذايته ميشود حسن خلق و سخاوت است.

( صلّي اهلل عليه وآله روايت يده که تعاليا  رسول خدا) _ حديث سوم   

سخي نةديک است به خدا و به مردم و بةه بهشةت و دور اسةت ا   آدم
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آتش و آدم بخي  دور است ا  خدا و ا  مردم و ا  بهشت و نةديک است 

 به آتش.

ا  حضرت صادق عليه السةالم روايةت يةده کةه ا   _ حديث يهارم   

ن برای اه  بهشت يهار عالمت و نشانه است اول روی گشاده دوم  بةا

 م دل با رحم يهارم دست دهنده.نرم و ماليم سو

ده ا  حضرت صادق عليه السالم روايت يده ايمان بنة _ حديث پنجم   

کام  نميشود تا وقتيکه يهار خصلت در او لم  يةود حسةن خلةق و 

تي ا  سخاوت و نگاه دايتن  بان ا  حرفهای  يادی و انفاق نمودن  ياد

 مال خود را يعني در راه خدا.

خدا  سول خدا صلّي اهلل عليه وآله روايت يده کها  ر _ حديث يشم   

ود ميفرمايد اين دين يعني دين اسالم ديني است که مةن آنةرا بةرای خة

تا  اختيار نموده ام و اصالح نميکند آنرا مگر سخاوت و حسن خلق پس

 ميتوانيد اکرام کنيد آنرا به اين دو خصلت.

ه ا  رسول خدا صلّي اهلل عليةه وآلةه روايةت يةده کة _ حديث هفتم   

بهشت لای سخاوتمندان است قسم به آنکس که لان من به يد قةدرت 

سي کاوست که داخ  نميشود بهشت را بخيلي و نه عاق والدين و نه آن 

 که يون به کسي احسان و نيکي کند بسيار بر او منت بگذارد.
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ه در  عليه وآله روايت يده کةا  رسول خدا صلّي اهلل _ حديث هشتم   

 يخص مسلمان لم  نميشود دو خصلت يکي بخ  و ديگر سوا خلق.

هرگةة  ا  رسول خدا صلّي اهلل عليه وآله روايت يده که _ حديث نهم   

 لم  نميشود دو خصلت در قلب مردی يکي ايمان و ديگر بخ .

دای خکه ا  رسول خدا صلّي اهلل عليه وآله روايت يده  _ حديث دهم   

عةول  حرام فرموده بهشت را بر سةه طايفةه اول آن کسةي کةه يةون 

مّةام ناحسان به کسي کند بسيار منت بر وی گذارد دوم بر بخي  سوم بر 

 يعني سخن يين.

 روايت يده که رسةول خةدا صةلّي اهلل عليةه وآلةه _ حديث يا دهم   

 يمدند گوسفندی در خانه عايشه کبح فرمود پس فقرای مدينه خبردار ي

طلب ميکردند و حضرت به آنها ميداد يةون  گويت و ا  حضرت آمدند

ه کةيب يد باقي نمانده بود ا  آن مگر گردنش پس ا  عايشه پرسيدند 

ه ا  گوسفند يه باقي مانده عايشه عرض نمود فقط گردنش بةاقي مانةد

حضرت فرمود بگو تمام آن باقي است بجة گردنش يعنةي يةون در راه 

 ه باقي است.خدا انفاق يد

 تکمي ٌ

در فضيلت دادن خمس که اهميت آن علي الظاهر اگر ا   کوة بيشةتر    

نبايد کمتر نيست و يون خداوند عالم نخواست که حضرت رسول صلّي 
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اهلل عليه وآله و ائمه عليه و علةيهم الصةلوة والسةالم و کريةه ايشةان در 

رديف ساير مردم بايند و ا   کوة نصيب و بهره ببرنةد لهةذا بةرای آنهةا 

داگانه بنام خمس در امةوال بنةدگانش قةرار داد کمةا اينکةه ا  حقي ل

حضرت صادق عليه السالم روايت يده که يةون خداونةد عةالم حةرام 

فرموده بر ما صدقه را لهذا فروفرستاد برای ما خمس را پس صدقه بر ما 

حرام است و خمس برای ما فرض و والب و کرامت برای ما حالل و ا  

که به بعةض مةوالي  ای نامهروايت يده که در  حضرت رضا عليه السالم

خود مرقوم فرموده بودند پس من  نکنيد و برمگردانيد ا  ما خمةس را و 

خود را محروم نکنيد ا  دعای ما تا ميتوانيد يه آنکه دادن خمس مفتاح 

و کليد ر ق و رو ی يما است و باعث ا  بين رفتن گناهان يما است و 

لتان و مسلمان آن کسي است که وفا کند به کخيره است برای رو  احتيا

عهد خدا مسلمان آن کسي نيست که به  بةان الابةت کنةد و بةه قلةب 

مخالفت والسالم. و ا  لناب ابي بصير عليه الرحمة روايت يةده کةه ا  

حضرت باقر عليه السالم ساال نمود ا  آسانتر ييةی که بنده به واسةطه 

درهم ا  مال يتةيم بخةورد و  آن داخ  آتش ميشود فرمود کسي که يک

مائيم يتيم. و ا  حضرت باقر عليه السالم روايت يده که برای مةا حقةي 

 است در کتاب خدا در خمس پس اگر محو کنند آن را پس بگويند

 د.ا  لانب خدا نيست يا به آن عم  نکنند هرآينه مساوی خواهد بو 
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عني خمس را ي و ا  عمران بن موسي عليهما الرحمة روايت يده که آيه 

عفةر واعلمواَ انَّ ما غنمتم من ييا تا آخر آيه بر حضرت موسةي بةن ل

س آن عليهما الصلوة والسالم قرائت کردم فرمود آنچه برای خدا است پة

برای رسول خدا است و آنچه برای رسول خدا است پةس آن بةرای مةا 

است تا آنکه فرمود اين حديث ما صعب و مستصعب است عم  نميکنةد 

رای بآن و صبر نميکند بر آن مگر کسي که ممتحن يده بايد قلب او به 

ارس که ايمان. و ا  محمّد بن يةيد طبری روايت يده که مردی ا  تجار ف

بةه حضةرت نويةت و  ای نامها  دوستان حضرت رضا عليه السالم بود 

واب رال  به خمس الا ه خواسته بود که ندهد يا تصرف  در آن کند. ل

ن کسةي اهلل الرحمن الرحيم تا آنکه فرموده بودنةد و مسةلمانويتند بسم 

ان است که وفا کند به آنچه خدا به سوی او عهد نمةوده و نيسةت مسةلم

 کسي که به  بان لواب دهد ولکن به قلب مخالفت کند والسالم.

 تکمي ٌ 

ا  رسول خدا صلّي اهلل عليه وآله روايت يده کسي که احسان کند بةه    

د عبدالمطلب عليه السالم و لةا داده نشةود بةر آن در سوی يکي ا  اوال

دنيا پس لةا خواهم داد او را هرگاه مالقات کنةد مةرا رو  قيامةت و ا  

حضرت صادق عليه السالم روايت يده که وانگذاريد صله آل محمّةد و 

احسان به ايشان را ا  اموال خود کسي که غني است بقدر غنای خةود و 
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فقرش. و نية ا  آن حضرت عليةه وآلةه السةالم  کسي که فقير است بقدر

روايت يده که حقست يفاعت من برای کسي که اعانت کند کريةه مةرا 

بدست خود و  بان خود و مال خود و نية ا  آن لناب عليه وآله الصلوة 

والسالم روايت يده کسيکه ميخواهد متوس  يود به من و برای او حقي 

يامت يفاعت کةنم او را پةس بايةد بايد بر من که بواسطه آن حق در ق

 صله و احسان کند به اه  بيت من و آنها را مسرور و خويحال نمايد.

 مقصد سوم
شرفا و  تعالیدر فضيلت حج يعنی زيارت خانه خدا زادهااهلل 

 چند حديث استدر اين مقصد
ه ا  حضرت رسول صلّي اهلل عليه وآله روايت يةده کة _ حديث اول   

 ان را وبجا بياوريد نما های پنجگانه را و رو ه بگيريد ماه مبارک رمضة

ه داخ  ادا کنيد  کوة مال خود را و ح  کنيد خانه خدای خود را تا آنک

 يويد بهشت پروردگار خود را.

ده که م روايت يا  کتاب فقه الرضا عليه الصلوة والسال _ حديث دوم   

 گذيةتهيون حالي ا  اعمال ح  فار  يود منادی ندا کند که گناهةان 

 آمر يده يد پس عم  خود را ا  سر گيريد. تان

ا  حضرت رسول صلّي اهلل عليةه وآلةه روايةت يةده  _ حديث سوم   

( ا  او صةدقه تعاليکسيکه مالي ا  حرام کسب کند قبول نميفرمايد خدا)

ح  و نه عمره ای را و مينويسد خدا عوض ثواب, گناه را و نه عتق و نه 
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و آنچه ا  آن مال باقي بماند برای او بعد ا  مةوتش خواهةد بةود  اد و 

 تويه او بسوی آتش.

ا  حضرت صادق عليه السالم روايت يده کةه يةک  _ حديث يهارم   

نما  فريضه و والب بهتر است ا  بيست ح  و يک ح  بهتةر اسةت ا  

 يک خانه پر ا  طال که تصدق داده يود تا تمام يود.

ا  حضرت صادق عليه السالم روايت يةده کةه حة   _ حديث پنجم   

د و لور دولور است يکجور حجي است که برای خدا بجا آورده ميشو

ند ديگر حجي است که برای مردم انجام داده ميشود. پس کسي که ح  ک

ر برای خدا ثوابش بر خدا است و کسيکه ح  کند برای مردم ثةوابش بة

 مردمست.

ا  حضرت رسول صلّي اهلل عليةه وآلةه روايةت يةده  _ حديث يشم   

  بة  اکسيکه ح  را به تأخير بياندا د ا  سالي به سالي بدون عةذر و ق

يةا  بجاآوردن آن بميرد خدا او را در رو  قيامت مبعةوث فرمايةد يهةود

 .نصراني يعني مسلمان نيست اگر مسلمان ميبود اين کار را نميکرد

 تتميمٌ

ه وايت يةد( صلّي اهلل عليه وآله رتعاليا  کتاب دعائم ا  رسول خدا )   

 يةوندکه اضحي قرار داده يده برای آنکه مساکين يما ا  گويت سةير 

 پس اطعام کنيد آنها را ا  گويت قرباني خود.
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 :مالف گويد

ست که ا  حديث سوم و پنجم استفاده ميشود که قبولي ح  مشروط ا   

 لةه اهللبه دو يرط. يکي آنکه ا  مال حالل بايد و ديگر آنکه خالصاً لو

سوره  بايد و تأييد ميکند روايت را فرمايش خداوند عالم ل  و عال در

 احةد فمةنمبارکه کهف ق  انما انا بشر مثلکم يوحي الي انما الهکم اله و

ا. کان يرلو لقاا ربه فليعم  عمال صةالحا واليشةرک بعبةادة ربةه احةد

کةه  خالصه مضمون و مفاد, بگو ای پيامبر من بشری ميبايم مانند يةما

وحي ميشود بسوی من که خدای يما خدائي است واحد و يگانةه پةس 

م يةود کسيکه اميد دارد لقاا پروردگار خود را, لقائي که بر نفعةش تمةا

هد کند عم  صالح و در عبادتش مرخدا را يريک قرار ندپس بايد عم  

هلل ااحدی را. پس اگر عم  صالح نبود يا صالح بود لکن خالصةاً لولةه 

خواهةد ننبود قبول نخواهد يد و بر اثر قبول نشدن بنده را بخدا نةديک 

 کرد.
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 تکمي ٌ 

در فضيلت زيارت قبور مطهره پيام آور گرامی و ائمه    
 عليهم الصلوة والسالم هدی عليه و 

 و در آن چند حديث است
يارت  ا  حمران بن اعين عليهماالرحمة نق  يده که به  _ حديث اول   

حضرت امام حسين عليه الصةلوة والسةالم رفتةه بةودم يةون برگشةتم 

و را تةحضرت باقر عليه السالم به ديدنم آمدند. پس فرمود: بشارت باد 

 کسي که  يارت کند قبر يهدای آل محمّد را و قصدش صله رحةم پيةام

 د يده.گناهان مانند رو ی که ا  مادر متول آورش بايد بيرون بيايد ا 

 ا  حضرت رضا عليه السالم روايت يده که بةرای هةر _ حديث دوم   

عهةد امامي عهدی است بر گردن اولياا و يةيعيان او و ا  تمةام وفةای ب

و   يارت قبور آنها است پس کسيکه  يارت کند ايشان را ا  روی مية 

 قيامت. رغبت خواهند بود ائمه يفيعان او در

روايت يده که به حضرت صادق عليه السةالم عةرض  _ حديث سوم   

مود: کردند که يه يية است برای کسيکه  يارت کند يکي ا  يما را؛ فر

 خواهد بود مانند کسيکه  يارت کند رسول خدا را.
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ت يةده عليه وآله رواي تعاليا  رسول خدا صلّي اهلل  _ حديث يهارم   

مةرا  السالم ميفرمايد يا علي کسيکه  يارت کندکه به حضرت علي عليه 

عةد ا  بيه در حيوة و يه بعد ا  ممات يا  يارت کند تو را در حيوة يةا 

 موت يا  يارت کند دو فر ندت را در  ندگي يا بعد ا  مةوت پةس مةن

دائد يضامن ميشوم برای او که رو  قيامت او را ا  هول های آن رو  و 

 ببرم در درله خود. آن نجات داده او را با خود

 ا  حضرت صادق عليه السالم روايت يةده _(  حديث يهارم )مکرر   

و کسيکه  يارت کند لدم علي عليه السالم را و عارف بايةد بةه حةق ا

 ه.مينويسد خدا برای او به هر قدمي يک ح  مقبول و يک عمره مبرور

ا  حضةرت صةادق عليةه السةالم روايةت يةده کةه  _ حديث پنجم   

س نيست مگر آنکه رو  قيامت آر و ميکند کةه در دنيةا  يةارت هيچک

نةد ا  ميکرد حسين بن علي عليهماالصلوة والسالم را بواسطه آنچةه ميبي

 .تعاليکرامت  وار حسين عليه السالم بر خدای 

ا  حضرت ابي الحسةن االول عليةه الصةلوة والسةالم  _ حديث يشم   

يکةه ن عليه السالم در حالتروايت يده کسي که بيايد برای  يارت حسي

 .را او آينده و گذيته گناه خدا آمر د ميعارف بايد به حق آن حضرت 
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ا  حضرت صادق عليه السالم روايت يةده کسةي کةه  _ حديث هفتم   

ليةه ميخواهد در قيامت کرامت خدا و يفاعت محمّد مصطفي صلّي اهلل ع

 .السالم را وآله يام  حال او يود, پس بايد  يارت کند حسين عليه

ا  حضرت بةاقر و صةادق عليهمةا الصةلوة والسةالم  _ حديث هشتم   

 روايت يده هرکس که دوست دارد مسکن و لايگاه او در بهشت بايد,

 پس ترک نکند  يارت مظلوم را يعني حسين عليه السالم.

يةده  صلّي اهلل عليه وآله روايةت تعاليا  رسول خدای  _ حديث نهم   

ويسد کسيکه  يارت کند حسين عليه السالم را و عارف بايد بحق او مين

د خدا برای او ثواب هةار ح  و هةار عمةره. کسةيکه او را  يةارت کنة

دا را خةينانستکه مرا  يارت نموده بايد و کسيکه مرا  يارت کند, کانه 

 اب نکند او را به آتش. يارت کرده و حق  ائر بر خدا آنستکه عذ

 ا  حضرت علي عليه السالم روايت يده که  ود اسةت _ حديث دهم   

و اسم کشته يود مردی ا  اوالد من در  مين خراسان به  هر ستم؛ اسم ا

من اسةت و اسةم پةدرش, اسةم موسةي بةن عمةران علةي نبينةا وآلةه 

ا ر د خدموعليهماالصلوة والسالم؛ کسيکه  يارت کند او را در غربتش, بيا

 هدانةن و برای او گناه گذيته و گناه آينده او را اگريه مث  عدد ستارگا

 باران و برگ درختان بايد. های
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ا  حضرت رضا عليه السالم روايةت يةده کسةيکه  _ حديث يا دهم   

سةول  يارت کند مرا در آن بقعه خواهد بود مانند کسيکه  يارت کنةد ر

ار برای او ثواب هةار حة  مبةرور و هةة تعاليخدا را و بنويسد خدای 

 عمره مقبوله و من و پدرانم يفيعان او خواهيم بود در قيامت.

ا  حضرت رضا عليه السالم روايت يةده کسةيکه  _ حديث دوا دهم   

والةب  تعةالي يارت کند مرا در حالتيکه بشناسد آنچةه را کةه خةدای 

ر دخواهيم بود  فرموده ا  حق و طاعت من, پس من و پدرانم يفعای او

بايد  قيامت و کسيکه ما يفيعان او باييم اه  نجات است, اگريه بر او

 مث  و ر و وبال ثقلين لن و انس.

ا  حضرت رضا عليه السالم روايةت يةده کسةيکه  _ حديث سيةدهم   

 ت در سةه يارت کند مرا با بعد خانه و دوری مةارم بيايم او را در قيامة

 در نةد صراط و در نةد ميةان.لا؛ در نةد تطاير کتب و 

ه ا  رسول خدا صلّي اهلل عليةه وآلةه روايةت يةد _ حديث يهاردهم   

 کسيکه  يارت کند قبر مرا بعد ا  موت من, خواهةد بةود مثة  کسةيکه

را مةمهالرت نموده بايد بسوی من در حال حيوة؛ پس اگر نتوانيد قبةر 

  يارت کنيد پس سالم برسانيد که به من خواهد رسيد.
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ه کةا  رسول خدا صلّي اهلل عليه وآلةه روايةت يةده  _حديث پانةدهم  

ا برای خدا مالئکه ای هست که در  مين گردش ميکنند و سةالم امةت ر

 بمن ميرسانند.

 تتميمٌ 

ت که ا  حضرت باقر عليه السالم روايت يده که برای خدا بهشتي هس   

ر خةود داخ  نميشود در آن مگر سه کس؛ يکي مردی که حکم کنةد بة

خدا  بحق و ديگر مردی که  يارت و ديدن کند برادر ديني خود را برای

 و سوم مردی که ايثار کند برادر مامن خود را بر خود.
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 مقصد چهارم
 در فضيلت صوم و روزه است و در اين مقصد

 چند حديث است 
ه به ا  حضرت رسول صلّي اهلل عليه وآله روايت يده ک _ حديث اول   

د اصحاب خود فرمود آيا خبر ندهم يما را به ييةةی کةه اگةر آنةرا يةا

بگيريد ييطان ا  يما دور يود مانند دوری مشةرق ا  مغةرب, عةرض 

 وکردند يرا؛ فرمود: آن رو ه است که صورت يةيطان را سةياه ميکنةد 

  دوستي در راه خدا و معاونت بر عمةصدقه پشت ييطان را ميشکند و 

د رگ صالح قط  ميکند دنباله او را و استغفار و طلب آمر ش قط  ميکنة

 و تين او را و برای هر ييةی  کوتي است و  کوة بدن رو ه است.

ه در ا  حضرت رسول صلّي اهلل عليه وآله روايت يده ک _ حديث دوم   

اول عبةادت کةدام اسةت عرض نمود پروردگارا  تعالييب معراج به حق

فرمود اول عبادت خامويي و رو ه است. عرض نمةود ميةراث  تعاليحق

يعني نتيجه رو ه ييست فرمود رو ه مولب حکمةت اسةت و حکمةت 

, مورث معرفت و نتيجه معرفت يقين است و يون بنده دارای يقةين يةد

 باک ندارد که در راحتي صبح کند يا در ناراحتي.

ده يةعليه وآلةه روايةت  تعاليخدا صلّي اهلل  ا  رسول _ حديث سوم   

ه   آتش بةکسيکه رو ه بگيرد خالصاً لوله اهلل دور ميفرمايد خدا او را ا

 اندا ه پنجاه سال سير يک سوار تندرو.
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ه در کةا  رسول خدا صلّي اهلل عليه وآله روايت يده  _ حديث يهارم   

يشود درهةای ماه رمضان با  ميشود درهای هشت گانه بهشت و بسته م

بهای يهفت گانه لهنم و بسته ميشود هر ييطان مَرَدّی و در هر يب ا  

ود آن منادی ندا ميکند ای طالب خير بيا بسوی خير و ای طالب ير خة

 را نگاه دار ا  آن.

 ا  حضرت عسکری عليه الصلوة والسالم روايت يده که _ حديث پنجم

 ل لم الم ا  خداوند عاحضرت موسي علي نبينا وآله وعليه الصلوة والس

؛ ساال نمود که ييست لةای کسي که ماه رمضان را رو ه بگيةرد عال و

جةا فرمود يا موسي لای خواهم داد او را در لائي کةه در آن تعالي حق

 برای او خوف و ترسي نبايد.

ا  حضرت رسول صلّي اهلل عليه وآله روايت يده کةه  _ حديث يشم   

هيچ مامني نيست که ماه رمضان را رو ه بگيرد خالصةاً لولةه اهلل مگةر 

والب فرمايد بةرای او هفةت خصةلت را. اول آنکةه  تعاليآنکه خدای 

گويتي که ا  حرام در بدن او روئيده يده, آب يود. دوم آنکه نةديةک 

سوم آنکه لبران خطةا و معصةيت پةدرش . تعالييود به رحمت خدای 

حضرت آدم عليه السالم بايد. يهارم آنکه خدا آسان کند بر او سکرات 

موت را. پنجم آنکه در رو  قيامت تشنه و گرسنه نبايد. يشم آنکه عطا 
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فرمايد خدا او را برائت ا  آتش. هفتم آنکه بخوراند به او غذاهای طيب 

 و پاکيةه بهشت را.

ه کسيکه ا  پيام آور گرامي عليه وآله السالم روايت يد _ حديث هفتم   

ارد درو ه بگيرد ماه مبارک رمضان را و حفظ کند فرج خود را و نگةاه 

ن  بان خود را و اکيت و آ ارش به مةردم نرسةد, بيةامر د خةدا گناهةا

ر ا در داگذيته و آينده او را و آ اد کند او را ا  آتش و لای دهةد او ر

 ت.قرار يعني بهش

ه مةاه ا  رسول خدا صلّي اهلل عليه وآله روايت يده ک _ حديث هشتم   

س پرمضان ماهي است که خدا والب فرموده بر يما رو ه ی در آن را؛ 

 کسيکه رو ه بگيرد آن را ا  روی ايمان و خلةوص بيةرون مةي آيةد ا 

 گناهان مانند رو ی که ا  مادر متولد يده.

شةت ه وآله السالم روايت يده کةه بها  رسول خدا علي _ حديث نهم   

ننده کمشتاق است به يهار نفر؛ اول طعام دهنده به گرسنگان؛ دوم حفظ 

  بان؛ سوم تالوت کننده قرآن؛ يهارم رو ه گيرنده ماه رمضان.

ا  رسول خدا صلّي اهلل عليةه وآلةه روايةت يةده کةه  _ حديث دهم   

خداوند عالم رو ه ماه رمضان را در يراي  قب  والب نفرموده مگةر بةر 

انبياا عليهم السالم و بر يما والةب فرمةوده آنچةه را کةه بةر انبيةاا و 



 89)مباني االسالم(  

 

 است. شده دانلود http://www.almoneer.ir سایت از  الکترونیکی کتاب این

رسوالن خود والب فرموده بواسطه گرامي دايتن و فضيلت دادن يما بر 

 ساير امتها.

ه که ا  حضرت باقر عليه الصلوة والسالم روايت يد _ يا دهم حديث   

 برای خدا مالئکه ای هست که موکلند بر رو ه دارهةا و طلةب مغفةرت

 ه کنند روميکنند برای آنها در هر رو  ا  ماه رمضان تا آخر آن و ندا مي

خةدا  دارها را در وقت افطار و ميگويند بشارت باد يةما را ای بنةدگان

 گي کشيديد لکن به سيری بسيار خواهيةد رسةيد تةا اينکةهاندکي گرسن

ا حضرت ميفرمايد که يون آخر ماه ميشةود مالئکةه رو ه دارهةا را نةد

 هان يماميکنند که بشارت باد يما را ای بندگان خدا که آمر يد خدا گنا

 د.اهيد بورا و قبول فرمود توبه يما را پس ببينيد که در آينده يگونه خو
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 مقصد پنجم
 واليت است و در اين مقصد چند حديث است در

مود آيا روايت يده که رسول خدا صلّي اهلل عليه وآله فر _ حديث اول   

اه داللت نکنم يما را بر ييةی که اگر متمسک يويد به آن هرگةة گمةر

 نشويد بعد ا  آن عرض کردند يرا فرمود اين علي) (.

دا خيت يده که رسول ا  ابن عباس عليهما الرحمة روا _ حديث دوم   

يد سي طالب صلّي اهلل عليه وآله فرمود من سيد انبياا ميبايم و علي بن اب

ي بةن وصيين و اينکه اوصياا من بعد ا  من دوا ده نفرنةد اول آنهةا علة

 ابيطالب و آخر آنها قائم عليهم الصلوة والسالم.

 ا  ابن عباس ره روايت يده که رسول خةدا صةلّي اهلل _ حديث سوم   

سةين حعليه وآله ميفرمود من و علي و حسن و حسين و نه نفر ا  اوالد 

 پاکيةه و معصوم ميباييم.

ده کةه ا  پيام آور گرامي عليه وآله السالم روايت ية _ حديث يهارم   

د برو  کند يون ينين يد پس مال م يةوي ای فتنه ود است بعد ا  من 

 علي بن ابيطالب را.

ي اهلل عليهما الرحمة ا  رسول خدا صلّ کر ابيا  لناب  _ حديث پنجم   

يامت قعليه وآله روايت يده که علي عليه السالم اول کسي است که رو  

باطة   با من مصافحه مينمايد و او صديق اکبر و فرق گذارنده بين حق و

 است.
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به  عليهما الرحمة نق  يده که قسم سلمه امها  لناب  _ حديث يشم   

رمود يد قدرت او است که ا  رسول خدا ينيدم که ف آن کسي که لانم به

 علي عليه السالم با حق و قرآنست وحق وقرآن با علةي اسةت وا  هةم

 لدا نميشوند تاوارد يوند برحوض.

 وآله هعلي اهلل صلّي  خدا رسول که يده نق  امامه ابيا   _ حديث هفتم   

 است. ابيطالب بن علي من ا  بعد قضاوت و بسنت من امت داناتر فرمود

ده يا  لناب عبداهلل بن عباس عليهماالرحمة روايت  _ حديث هشتم   

ود که پرنده ای خدمت رسول خدا عليه وآله السالم آوردند حضرت فرم

 بايد نةد خةودت تخدايا بفرست نةد من کسي را که محبوب ترين خلق

 و نةد رسولت پس علي بن ابيطالب آمد.

عليهماالرحمة روايت يده که رو ی بةا  کر ابيا  لناب  _ حديث نهم   

يند نفر ا  اصحاب در مسجد قبا بوديم نةد رسول خدا صةلّي اهلل عليةه 

وآله پس آنحضرت فرمود: ای معاير اصحاب من داخ  ميشود بر يةما 

ا  اين در مردی پس او امير مامنين و امام مسلمين است پس ناگاه علي 

ور گرامي ا لای خةود برخواسةت بن ابيطالب ا  در, در آمد پس پيام آ

وبه استقبال علي عليه السالم رفت و با علي معانقه کرد و بين يشةمهای 

علي را بوسيد و آورد او را و پهلوی خود نشانيد بعد صورت به لانب ما 

گردانيده فرمود: اين امام يما است بعد ا  من طاعت او, طاعت منست و 
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عت خةدا و معصةيت مةن, معصيت او, معصيت منست و اطاعت من اطا

 معصيت خدا عةول .

در  ا  رسول خدا صلّي اهلل عليه وآله روايةت يةده کةه _ حديث دهم   

 ن و االهمخم فرمود: مَن کنت مواله فهذا علي مواله اللهم و ال قديررو  

و  و عاد من عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذله و احب مةن احبةه

 ابغض من ابغضه.

 ا  پيام آور گرامي نقة  يةده کةه فرمةود مةن بجةا _ حديث يا دهم   

 ميگذارم در ميان يما دو يية سنگين و بةرگ؛ کتةاب خةدا و عتةرت و

وض. حةاه  بيت خود را و اين دو ا  هم لدا نميشوند تا وارد يوند بر 

پس لابر بن عبداهلل عليهماالرحمة ا  لای خود حرکةت نمةوده عةرض 

ائمه  ود؛ فرمود: علي و حسن و حسين کرد يا رسول اهلل عترت يما کيانن

 ا  فر ندان حسين تا رو  قيامت.

خةدا  نعيم در کتاب حلية االولياا ا  رسةول ابيا   _ حديث دوا دهم   

 رين بشةرصلّي اهلل عليه وآله روايت يده که فرمود: علي بن ابيطالب بهتة

 ده.است کسيکه اباا کند ا  پذيرفتن اين مطلب پس بتحقيق که کافر ي

ا  ابن عباس رضي اهلل عنهما روايت يده که رسول  _ حديث سيةدهم   

خدا صلّي اهلل عليه وآله فرمود من يهر علم ميبايم و علي عليه السةالم 
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باب و در آن؛ پس کسيکه بخواهد داخ  آن يةود پةس بايةد ا  در آن 

 داخ  يود.

ا  حضرت صادق عليه السةالم روايةت يةده کةه  _ حديث يهاردهم   

س الغي را کشت در  مان رسول خدا صلّي اهلل عليةه وآلةه؛ پةوا گاوی

 مطلب را خدمت رسول خدا عرضه دايتند در حالتيکه لمعي ا  اصحاب

م فرمود: حک بکر ابيحاضر بودند منجمله ابوبکر و عمر. پس حضرت به 

س پةکن بين اينها؛ پس گفت: يا رسول اهلل حيةواني, حيةواني را کشةته 

ا؛ پس حضرت به عمر هم فرمود حکم کن بين اينه ييةی بر آنها نيست.

گفت. پس حضرت به حضرت علةي عليةه السةالم  بکر ابيعمر هم مث  

ب؛ فرمود: تو حکم قضيه بفرما؛ علي عليه السالم عرض کرد بسيار خةو

 پس فرمود: اگر گاو داخ  يده بر حمار در مکانش, پس صاحبان گةاو

در مکةانش پةس ضةماني  ضامن هستند و اگر حمار داخ  يده بر ثور

رسول صلّي اهلل عليه وآله دسةت  _نيست بر صاحبان ثور. پس حضرت

مةن  خود را بسوی آسمان بلند نموده, فرمود: الحمدهلل الذی لعة  منةي

 کسي را يقضي بقضاا النبيين يعني ستايش مرخدائي را که قرار داد ا  من

 که قضاوت ميکند مانند قضاوت پيام آوران.
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 سبعين حديثاخاتمة فيها 
ا  حضرت رسول صةلّي اهلل عليةه وآلةه روايةت يةده  _ حديث اول   

 کسيکه  وله ای اختيار ميکند بايد او را گرامي بدارد.

ا  حضرت علي عليه السالم روايت يده کةه سةه ييةة  _ حديث دوم   

هالک کننده است, اول اطاعت  نها, دوم اطاعت غضةب, سةوم اطاعةت 

 هوای نفس.

يکه ا  رسول خدا صلّي اهلل عليه وآله روايت يده کسة _ حديث سوم   

ضامن يود برای من يک خصلت را, من ضامن ميشةوم بةرای او يهةار 

خصلت را. صله رحم بجا بيةاورد پةس اهة  و عيةال او, او را دوسةت 

طوالني يود و خداونةد  تخواهند دايت و رو ی او وسي  يود و عمر

 که او را وعده داده. داخ  بفرمايد او را در بهشتي تعاليم

ه سةا  حضرت ابيجعفر عليهماالسالم روايت يده که  _ حديث يهارم   

گةر ميية است کسيکه مراعات کند آن را  ياد نميفرمايد خةدا بةرای او 

 خير و خوبي را؛ اول گذيت ا  کسةيکه ظلةم کةرده بةر او, دوم عطةا و

کةرده بخشش به کسيکه محروم نموده او را, سوم صله رحمي کةه قطة  

 با او را. ی صله

ا  حضرت علي عليه السالم روايت يده کسيکه عطي  _ حديث پنجم   

کند در راه خدا و من  کند در راه خةدا و دوسةت بةدارد در راه خةدا و 
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ديمن بدارد در راه خدا پس بتحقيقکه ايمان خود را کام  نمةوده يعنةي 

کسيکه عطا و من  و حب و بغضش برای خةدا بايةد ايمةانش را کامة  

ةهائيکه خدا دوست و ديمن دارد, کار و نموده. مالف گويد ا  لمله يي

 گفتار خوب و بد است.

د ا  حضرت علي عليه السالم روايت يده که برای مر _ حديث يشم   

 سه خلي  و دوست ميبايد. يک خلي  ميگويد من با تو هستم در حةال

د حيوة و هم در حال ممات و آن خلي  عم  او است و يک خلي  ميگوي

. پس که بميری و آن خلي , مال و ثروت او استمن با تو هستم تا وقتي

و يون مرد منتق  ميشود بوارث و خلي  ديگر به او ميگويةد مةن بةا تة

 ت.هستم تا لب قبر, بعد واميگذارم تو را و آن خلي  فر ند انسانس

ا  رسول خدا صلّي اهلل عليه وآله روايت يده که مرا با  _ حديث هفتم   

کةه در رو  گرمةي  ايسةت سةوارهدنيا مث  دنيا يه کار, مث  من و مث  

گذارش بدرختي بيافتد, پس ساعتي در سايه آن درخت استراحت نمايد 

پس آن درخت را بگذارد و برود. حکايت يده که اعرابي وارد يةد بةر 

قومي پس طعام برايش آوردند طعام خورد و در سايه خيمه يان خوابيد 

يون آفتاب بر اعرابي تابيد پس آن قوم خيمه يان را کندند و رفتند پس 

والبد يوما ان ظلةک  تها  خواب بيدار يد ميگفت: اال انما الدنيا کظ  تبي
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 ائ  يعني آگاه باش که مث  دنيا, مث  سايه ايست کةه در آن اسةتراحت 

 کني والبد رو ی بيايد که آن سايه  ائ  و برطرف يود.

را  که من دنياا  حضرت علي عليه السالم روايت يده  _ حديث هشتم   

گةر رها کردم برای سه يية؛ يکي پستي يرکای آن يعني اه  دنيةا و دي

 برای بسياری ناراحتيهای آن, سوم برای کمي بقای آن.

يةت ا  حضرت عيسي علي نبينا وآله وعليه السةالم روا _ حديث نهم   

س آن يده که کيست آن کسيکه بر موج دريا خانه بسا د اين دنيا است پ

 ه خود قرار مدهيد.را لايگا

دنيةا  ا  رسول خدا صلّي اهلل عليه وآله روايت يده کةه _ حديث دهم   

ی او خانه کسي است که خانه ندايته بايد و مال کسي است که مالي برا

نيةا دنبايد و برای دنيا لم  ميکند کسي که عق  بةرای او نبايةد و بةر 

 ديمني ميکند کسي که يقين ندارد.

روايت يده که مردی خدمت حضةرت علةي عليةه  _ حديث يا دهم   

السالم رسيده عرض نمود يهار مسئله ا  يما ساال ميکنم؛ فرمود: ساال 

کن اگريه ا  يه  مسئله بايد. عرض کرد والب ييست و والبتر کدام 

است, نةديک ييست و نةديکترييست, عجيب ييست و عجيبتر کةدام 

فرمود: امةا والةب  است, ديوار ييست و ديوارتر کدام است؛ حضرت

والبتر پس ترک گناهانست و امةا نةديةک  اما پس طاعت خدا است و
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پس قيامت است و نةديکتر ا  آن مرگ است و اما عجيب پس دنيا است 

ا  آن دوست دايتن دنيا است و اما ديوار پس قبر اسةت و  تر عجيبو 

 ديوارتر ا  آن دست خالي وارد قبر يدن.

وايةت ( صلّي اهلل عليةه وآلةه رتعاليل خدا)ا  رسو _ حديث دوا دهم   

و  ا  ايمان بةه او تعالييده که هيچ يية دوست تر نيست بسوی خدای 

 ترک آنچه امر فرموده به ترک آن.

 وحي فرمود بسةوی تعاليروايت يده که خداوند م _ حديث سيةدهم   

ی محبت لناب داوود علي نبينا وآله وعليه السالم که اگر مرا دوست دار

ر دنيا را ا  قلب خود بيرون کن يه آنکه دوستي مةن و دوسةتي دنيةا د

 قلب لم  نميشود.

ار ا  حضرت علي عليه السالم روايت يده که دين _ حديث يهاردهم   

ما را و درهم هالک نمودند کساني را که قب  ا  يما بودند و ايةن دو ية

 نية هالک خواهند نمود.

 ا  حضرت صادق عليه السالم روايت يةده کةه در _ حديث پانةدهم   

 هلل بقلةبيوم الينف  مال و ال بنون اال من اتةي ا تعاليتفسير قول خدای 

 سليم ميفرمايد قلب سليم قلبي است که سالم بايد ا  حب دنيا.

ا  رسول خدا صلّي اهلل عليه وآله روايت يده که به  _ حديث يانةدهم   

يد: يا علي يشصةدهةار گوسةفند ميخةواهي يةا علي عليه السالم ميفرما
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يشصدهةار دينار يا يشصدهةار کلمه يعنةي در علةم و دانةش؛ عةرض 

ميکند يا رسةول اهلل يشصةدهةار کلمةه ميخةواهم. حضةرت ميفرمايةد: 

يشصدهةار کلمه را لم  ميکنم در يش کلمه؛ يا علي هرگةاه مةردم را 

ول باش به تمةام و به مستحبات, تو مشغ اند کردهديدی خود را مشغول 

کام  بجاآوردن فرائض و والبات و يون ديدی مردم مشغول بعم  دنيا 

ميبايند, تو به عم  آخرت مشغول باش و هرگاه مردم را ديدی کةه بةه 

عيوب يکديگر مشغولند, تو به عيوب خود مشغول باش و يةون ديةدی 

اش مردم به  ينت دادن دنيا مشغولند, تو به  ينت دادن آخرت مشغول بة

و هرگاه مردم را ديدی که مشغول به بسياری عم  ميبايند, تو مشةغول 

بجاآوردن عم  و هرگةاه ديةدی مةردم را کةه  عيب بيباش به خوب و 

بخلق متوس  ميشوند, تو به خالق متوسة  يةو. ا  بعضةي ا  حکمةا و 

خراب و خرابتر ا  آن قلب کسي  ايست خانهدانشمندان نق  يده که دنيا 

ادی آن مشغول يود و بهشت خانه ايست آباد و آبةادتر ا  است که به آب

 آن, قلب کسي است که طلب کند آن را.

وايت را  حضرت لقمان علي نبينا وآله وعليه السالم  _ حديث هفدهم   

ش ا  يده که بفر ند خود ميفرمايد: ای پسرک من, بدرستيکه مردمان پي

 د.ماند و نه اوال تو مال لم  کردند برای اوالد خود, نه مال باقي
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 ا  حضرت صادق عليه الصلوة والسالم روايت يده _ حديث هجدهم   

ديدتر کسيکه عالقه اش به دنيا  ياد بايد, حسرتش نةد مفارقت ا  آن ي

 خواهد بود.

 روايت يده که خداوند عالم ل  و عال به حضةرت _ حديث نو دهم   

يةةی را ينمودم به تو  موسي علي نبينا وآله وعليه السالم ميفرمايد عطا

دری که برای آن قدری نةد من نيست و فرستادی آنچه را که برای آن قة

 فرمود به تعالينةد من هست عرض کرد پروردگارا يگونه است آن حق 

دارد و نةتو دادم دنيا را و حال آنکه در نةد من بقدر بال پشه ای ار ش 

 ا.ةد من بهشت رتو فرستادی نةد من حمد و ستايش را که معادل است ن

ه مةن کا  رسول خدا صلّي اهلل عليه وآله روايت يده  _ حديث بيستم   

 بچه ها را دوست ميدارم بواسطه پن  خصةلت؛ اول آنکةه بسةيار گريةه

. سةوم ميکنند. دوم آنکه در ميان خاک غلط ميةنند کنايه ا  تواض  است

ف ا  طةرآنکه ا  يک طرف با يکديگر لنگ ميکنند و لدال مينمايند و 

رای بةديگر با هم آيتي ميکنند و حقد و کينه ای ندارند. يهةارم آنکةه 

ادر. فردای خود ييةی کخيره نميکنند کنايه ا  اعتماديان بةه پةدر و مة

 پنجم آنکه ا  يک طرف ييةی ميسا ند و ا  طرف ديگر خراب ميکننةد

 يعني عالقه ای به آن ندارند.
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يةده  ي اهلل عليه وآله روايتا  رسول خدا صلّ _ حديث بيست و يکم   

که يهار خصلت است که خدا عطا نميفرمايد آنةرا مگةر بةه کسةي کةه 

دوست دارد اول صمت و خامويي که اول عبادت اسةت دوم توکة  بةر 

 خدا سوم تواض  و فروتني يهارم  هد در دنيا.

روايت يده که مردی به رسةول خةدا عةرض  _ حديث بيست و دوم   

ا سمان مردهيد که هرگاه آن را بجا بياورم خدا ا  آنمود ييةی بمن ياد ب

نچه دوست بدارد و مردم ا   مين. حضرت فرمود راغب و ماي  باش به آ

د نةد خدا هست تا تو را دوست دايته بايد و  هةد بةور  در آنچةه نةة

 مردم است تا مردم تو را دوست دايته بايند.

روايت يةده کةه ا  حضرت علي عليه السالم  _ حديث بيست و سوم   

ويةه تدنيا گذرگاه است و آخرت قرارگاه؛ ا  دنيا که گذرگاهست  اد و 

 برداريد برای آخرت که قرارگاه يما است.

ا  حضرت صادق عليه السالم روايت يةده  _ حديث بيست و يهارم   

 انه  هدکه تمام خير و خوبي ها در خانه ای قرار داده يده و کليد آن خ

 در دنيا است.

ا  رسول خدا صلّي اهلل عليه وآله روايت يده  _ يث بيست و پنجمحد   

که يهار يية است که نميرسد به آن مگر مامن. اول صمت و خامويةي 
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, سةوم تعةاليو آن اول عبادت است, دوم تواض  و فروتني برای خدای 

 ککر و ياد خدا بر هرحال يهارم قلت و کمي مال.

ت ا  حضرت رسول صلّي اهلل عليه وآله رواية _ حديث بيست و يشم   

ر ديده که احدی ا  اولين و آخرين نيست مگر آنکه آر و خواهد کةرد 

 قيامت که داده نميشد در دنيا مگر قوتي.

ت يده ا  رسول خدا صلّي اهلل عليه وآله رواي _ حديث بيست و هفتم   

ه اش کةم کسيکه در دنيا حظ و بهره اش فراوان بايةد, در آخةرت بهةر

ا   خواهد بود. ا  بعض  هاد و عباد بني اسرائي  نق  يةده کةه بملکةي

فةت گمالئکه که بديدنش آمده بود و درخواست موعظه ا  او نموده بود 

لاه   ووصيت ميکنم تو را به ده يية پس بفهم آنها را. بوده باش عالم 

محب و مبغض راغب و  اهد سخي و بخي  يجا  و عالة؛ ملک گفت: 

يةر غ, لاه  باش به تعاليت اينها؛ عابد گفت: عالم باش به خدای ييس

خدا, دوست باش نسبت به دوستان خدا, ديمن باش بةا ديةمنان خةدا, 

  اهد باش در دنيا, راغب و ماي  باش نسبت به آخرت, سخي بةاش بةه

دنيا, بخي  باش به دين, يجا  بةاش در طاعةت خةدا, عةالة بةاش ا  

را حفةظ کنةد مةرا ا  عبةادت پروردگةارم  معصيت خدا. برخية خدا تو

 با دايتي.
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ا  حضرت علي عليه السةالم روايةت يةده  _ حديث بيست و هشتم   

کسي که لم  کند بين يش خصلت آنطوری که بايد و يةايد در طلةب 

 بهشت برآمده و ا  آتش فرار نمةوده. اول آنکةه خةدا را بشناسةد پةس

. سةوم اطاعت کند او را. دوم بشناسد ييطان را پس نافرماني کنةد او را

  آن اط  را بشناسد پس احق را بشناسد پس متابعت کند آنرا. يهارم ب

ناسةد بیرهيةد. پنجم دنيا را بشناسد پس آن را دور بيانةدا د. يشةم بش

 آخرت را پس طلب کند آن را.

يةده  ا  رسول خدا صلّي اهلل عليه وآله روايت _ حديث بيست و نهم   

ب که پروردگار من, مرا امر فرمود که محاسةن خةود را بگةذارم و يةار

 خود را بگيرم.

ه ا  حضرت صادق عليه السالم روايت يده که هرگا _ سي ام حديث   

 د و اگرمردی محاسن مردی را بترايد, اگر نرويد بايد ديه کامله ای بده

 برويد ثلث ديه بايد بدهد.

ا  حضرت صادق عليه السالم روايت يةده کةه  _ حديث سي و يکم   

, يخص اگر يک فر ندی در حال حيوة خود ا  دست بدهد و صبر کنةد

افض  است ا  پنجاه فر ند که بعد ا  فوتش سوار مرکب يده برونةد بةه 

لهاد در راه خدا و يهيد يوند. مالف گويد که مال هم حکةم فر نةد را 

دارد علي الظاهر مثالً اگر ما يک درهم در حال حيوة خةود در راه خةدا 
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خرج و صرف کنيم بهتر است ا  پنجاه درهم که بعةد ا  فوتمةان ا  مةال 

 ان در راه خدا خرج و صرف يود.خودم

ا  حضرت رضا عليه السةالم روايةت يةده کةه  _ حديث سي و دوم   

ال مامن آن کسي است که هرگاه کار يا گفتار خوبي انجام دهد, خويةح

اهةد و يود و اگر کار يا گفتار ناپسندی انجام دهد, ا  خدا آمر ش بخو

  مةا لم بايند و امسلمان کسي است که مسلمانان ا   بان و دست او سا

 نيست آن کسي که همسايه اش ا  اکيت و آ ارش در امان نبايد.

ه کا  حضرت باقر عليه السالم روايت يده کسي  _ حديث سي و سوم   

ه بر مردی ا  ييعه ما داخ  کند سرور و خويحالي را, پةس بتحقيةق کة

نةين داخ  کرده آن سرور را بر رسول خدا صلّي اهلل عليةه وآلةه و همچ

  کسيکه داخ  کند بر آن ييعه اکيت و غمي را پس بر رسول خدا داخة

 نموده.

عن علي عليه السالم الصبر صبر ان صبر عنةد  _ حديث سي و يهارم   

المصيبة حسن لمي  و احسن منه الصبر عند ما حرم اهلل عليةک فيکةون 

حالةا والذکر ککران ککراهلل عةول  عند المصةيبة و افضة  مةن کلةک 

عند ما حرم اهلل عليک فيکون حالةا. يعني صبر, دو صبر اسةت. ککراهلل 

يکي صبر در نةد مصيبت که نيکو و لمي  اسةت و نيکةوتر ا  آن صةبر 

است در نةد آنچه حرام فرموده خدا بر تو پس مان  يود ا  انجةام دادن 
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آن و ککر, دو ککر است يکي ياد خدا است در نةد مصيبت و افض  ا  آن 

نةد آنچه حرام فرموده بر تو پس مان  يود ا  ارتکةاب  ياد خدا است در

 آن.

روايت يده که مردی به حضرت صةادق عليةه  _ حديث سي و پنجم   

؛ السالم  عرض نمود يا بن رسول اهلل)ص(وصيت و سفاريي بفرمةا مةرا

ه ر فرمةودحضرت فرمود: مفقود و نابود نبيند خدا تو را ا  انجام آنچه ام

د  يةاد تو را لائيکه نهي فرموده تو را؛ عةرض نمةو تو را به آن و نبيند

مةوده بفرما؛ فرمود: غير آن نميابم. خالصه فرمايش آنکةه آنچةه امةر فر

 انجام بدهي و آنچه را نهي فرموده ا  آن ترک کني. تعاليخدای 

ه ا  حضرت صادق عليه السالم روايت يده که ب _ حديث سي و يشم   

ی را اصغير و کويک نشمار البته حسنه لناب محمّد بن مسلم ميفرمايد: 

 و يرا که خواهي ديد آن را هنگاميکه مسرور و خويةحال کنةد تةو را 

د آن همچنين البته حقير و کويک مشمار سيئه ای را يه آنکه خواهي دي

 را وقتيکه ناراحت کند تو را.

م ا  حضرت اميرالمامنين عليةه الصةلوة والسةال _ حديث سي و هفتم   

اد که لهاد با نفس, ثمن و بهای بهشت است. پس کسيکه له روايت يده

اب کند با نفس خود مالک ميشود بهشت را و اين بهشت با ار ش تر ثةو

 خدا است برای کسيکه بشناسد آن را.
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ه کا  حضرت علي عليه السالم نية روايت يده  _ حديث سي و هشتم   

 ديمني نيست که ديمنتر بايد بر مرد ا  نفسش.

ا  حضرت علي عليةه السةالم روايةت يةده کةه  _ سي و نهم حديث   

قةرار ااسالم, تسليم است و تسليم, تصديق و تصديق, يقين است و يقين, 

 است و اقرار, اداا است و اداا, عم  صالح است.

سةيکه ا  رسول خدا صلّي اهلل عليه وآله روايت يده ک _ حديث يهلم   

, ظاهر ميشود يشمه هةای يه  رو  عم  خود را خالص کند برای خدا

 حکمت ا  قلبش بر  بانش.

ا  حضرت صادق عليه السالم روايت يده کةه  _ حديث يه  و يکم   

ر يود و نةه مةا مگة ياد هيچ قومي لم  نميشوند در مجلسي که نه خدا

 آنکه آن مجلس در رو  قيات برايشان حسرت بايد.

ده له روايةت يةا  رسول خدا صلّي اهلل عليه وآ _ حديث يه  و دوم   

کةه را در بةا ار ا  روی اخةالص در حالتي تعاليکسيکه ياد کند خدای 

و امردم مشغول کار و کسب خود ميبايند, خداوند عالم مينوسةد بةرای 

برای او در قيامت آمر يي کةه بةه قلةب هةيچ  آمر د ميهةار حسنه و 

 بشری خطور نکرده بايد.

 عليه وآله روايت يةده ا  رسول خدا صلّي اهلل _ حديث يه  و سوم   

کسيکه بگويد الحمدهلل کما هو اهله مشغول کنةد نويسةندگان آسةمان را 
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( بفرمايد بنويسةيد تعاليپس بگويند خداوندا ما غيب نميدانيم. پس خدا)

 آن را همانطور که بنده من گفت و بر من است ثواب آن.

 لةهصةلّي اهلل عليةه وآ تعةاليا  رسول خةدا  _ حديث يه  و يهارم   

 وان است روايت يده که آيا ياد ندهم به يما پن  کلمه را که بر  بان آس

ن  پةدر ميةان سنگين که خدا را خشنود و ييطان را دور ميکند و ايةن 

 کلمه, ا  گنجهای بهشت است و ا  باقيات صالحات است. عرض کردنةد

الّ اهلل  اله ايرا يا رسول اهلل. پس فرمود: بگوئيد سبحان اهلل والحمدهلل وال

 واهلل اکبر والحول والقوة االّ باهلل العلي العظيم.

ا  حضرت رضا عليه السالم روايت يةده کةه  _ حديث يه  و پنجم   

ود مامن آن کسي است که هرگاه کار يا گفتار نيکي انجام دهةد, خويةن

 يود و اگر کار يا گفتار بدی ا  او صادر يود, ناراحت ميشود.

 ( صةلّي اهلل عليةه وآلةهتعاليا  رسةول خةدا) _ حديث يه  و يشم   

نيا دروايت يده که اگر ميخواهي خدا تو را دوست بدارد, پس نسبت به 

  اهد باش.

ا  حضرت علي عليه السالم روايت يةده کةه  _ حديث يه  و هفتم   

يرون ب  دنيا دلهای خود را ا  دنيا بيرون کنيد پيش ا  آنکه بدنهايتان را ا

 ببرند.
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ا  حضرت عسکری عليه السالم روايت يةده  _ يث يه  و هشتمحد   

 کسيکه با خدا انس دايته بايد, ا  مردم وحشت دارد.

ده که يا  رسول خدا صلّي اهلل عليه وآله روايت  _ حديث يه  و نهم   

ست که البرئي  عليه السالم عرض نمود که خدا ميفرمايد اين دين, ديني 

 و اصةالح نميکنةد آن را مگةر سةخاوت وآن را برای خود پسنديده ام 

 حسن خلق. پس تا ميتوانيد آن را گرامي بداريد به اين دو خصلت.

يت يده عليه وآله روا تعاليا  رسول خدا صلّي اهلل  _ حديث پنجاهم   

آن  خدا دوست دارد و دو خُلق است که ديمن دارد که که دو خُلق است

 وای عةول , پس حسن خلق را. اما آن دو خلقي را که دوست دارد خد

 وسخاوتست و اما دو خُلقي را که خدا ديةمن دارد آن را, سةوا خلةق 

 بخ  است.

ده کةه ا  رسول خدا صلّي اهلل عليه وآله نق  ية _ حديث پنجاه ويکم   

ت نةديک ترين يما ا  حيث مجلس به من در قيامت, نيکوترين يما اس

 عيالش. ا  حيث اخالق و بهترين يما است برای اه  و

ت يةده ا  رسول خدا صلّي اهلل عليه وآله رواي _ حديث پنجاه و دوم   

وست که يهار يية است که عطا نميفرمايد خدا آن را مگر به کسي که د

ا, بدارد؛ اول صمت و خامويي و آن اول عبادت است, دوم توک  بر خد

 سوم تواض  و فروتني, يهارم  هد در دنيا.
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صلوة ا  حضرت عيسي علي نبينا وآله وعليه ال _ حديث پنجاه و سوم   

لنةدی؛ بوالسالم روايت يده که تواض   ياد نميکند بنده را مگر رفعت و 

 پس تواض  کنيد, خدا يما را رحمت کند.

ايةت ا  رسول خدا صلّي اهلل عليةه وآلةه رو _ حديث پنجاه و يهارم   

 يده که به مردی که به دست يپ خود غذا ميخورد فرمودند: به دسةت

و را اراست بخور. گفت: نميتوانم. حضرت فرمود: نتواني, پس من  نکرد 

ا  قبول فرمايش حضرت مگر تکبر و گفته يد دسةت آن مةرد علية  و 

 ناتوان يد.

يت يده   رسول خدا صلّي اهلل عليه وآله رواا _ حديث پنجاه و پنجم   

 بدر بةر که فضيلت و برتری عالم بر عابد, مانند برتری ماه است در ليله

 ساير ستارگان.

ت يده ا  رسول خدا صلّي اهلل عليه وآله رواي _ حديث پنجاه و يشم   

و در کسيکه حظ و بهره او در دنيا وافر و فةراوان بايةد, حةظ و بهةره ا

 ص و کم خواهد بود هر يند آدم خوبي بايد.آخرت ناق

يت يةده ا  رسول خدا صلّي اهلل عليه وآله روا _ حديث پنجاه و هفتم   

ت که فقراا پادياهان اه  بهشت خواهند بود. تمام مةردم مشةتاق بهشة

 ميبايند و بهشت مشتاق فقراا.
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 يت يدها  رسول خدا صلّي اهلل عليه وآله روا _ حديث پنجاه و هشتم   

 وکه عرض ميکرد خدايا  نده بدار مرا مسکين و بميةران مةرا مسةکين 

 محشور بفرما مرا در  مره مساکين.

ه ا  حضرت صادق عليه السالم روايت يةده کة _ حديث پنجاه و نهم   

يشود بنده مامن نميشود تا آنکه رالي و خائف بايد و رالي و خائف نم

عنةي تا آنکه عم  کند برای آنچه اميدوار است و برای آنچةه ميترسةد ي

من   اطاعت کند خدای عةول  را در آنچه امر فرموده و در آنچه نهي و

ت فهميده يد و به دست آمد که عالم فرموده. پس ا  اين حديث يريف

دستور  و نشانه ايمان واقعي و حقيقي, اداا فرائض و والبات است مطابق

 و ترک معاصي و محرمات که بيشتر آن مربوط به  بان و دخ  و خةرج

 است.

ه ا  ا  رسول خدا صلّي اهلل عليه وآله روايت يده کة _ حديث يصتم   

ض ا  معنای توک ؛ پس لبرئية  عةرلبرئي   عليه السالم ساال فرمود 

ن ر به اکنمود علم به اينکه مخلوق نه ضرر ميرساند و نه منفعت, يعني مگ

ند مگر خدا و نااميد بودن ا  خلق؛ پس يون بنده اينجور بود, عم  نميک

طمة   وبرای خدا و اميدوار نميشود مگر به خدا و نميترسد مگر ا  خدا 

 ای توک .نميکند مگر ا  خدا و اين است معن
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ا  حضرت صادق عليه السالم روايت يده که  _ حديث يصت و يکم   

ها کر نعمتخداوند عالم ل  و عال انعام ميفرمايد بر قومي به نعمتها پس ي

بةتال يشةان و مرا بجا نمي آورند پس آن نعمتها و ر و وبال ميشود بةر ا

يشود م مصيبتها و صبر ميکنند پس آن مصائب نعمت ميفرمايد قومي را به

 برای آنها.

  ا  ابن عباس عليه الرحمة روايت يةده کةه ا _ حديث يصت و دوم   

گفتن  رسول خدا  صلّي اهلل عليه وآله ساال کرد ا  کمال, حضرت فرمود

 حق و عم  نمودن به صدق و راستي.

ا  حضرت ابي الحسن العسکری عليه وعلةي  _ حديث يصت و سوم   

داده  ها قرارم روايت يده که تمام خبائث و بديآبائه وابنائه الصلوة والسال

 يده در خانه ای و کليد آن, کذب و درو  است.

ت ا  رسول خدا صلّي اهلل عليه وآلةه رواية _ حديث يصت و يهارم   

 يده که افض  اعمال دوستي در راه خدا و ديمني است در راه خدا.

وايت يةده عليهما الرحمة ر کر ابيا  لناب  _ حديث يصت و پنجم   

: ت فرمودکه ا  رسول خدا صلّي اهلل عليه وآله ا  ايمان ساال نمود. حضر

 وبمحبة او نةداحدی ا  يما تا آنکه خدا و رسول خدا  آورد نميايمان 

 بايد ا  غير خدا و رسول. تر
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عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال قية  يةا  _ حديث يصت و يشم   

ن هةم نشةينان بهترنةد؛ فرمةود: آرسول اهلل)ص( کدام يک ا  للسةاا و 

ا رکسيکه ديدن او يما را به ياد خدا توله دهد و سةخن او علةم يةما 

  ياد کند و عم  او يما را راغب و ماي  کند به آخرت.

 روايت يده که به حضرت صادق عليه السالم _ حديث يصت و هفتم   

ا را گفته يد که وصيت و سفاريي بفرما ما را؛ فرمود: وصيت ميکنم يم

مانةت ابه تقوای خدا و عم  به طاعت او و التناب ا  معاصي او و ادای 

انيکه برای کسيکه امين بشمارد يما را و مصاحبت يما نيکو بايد با کس

 با آنها مصاحبت ميکنيد.

ا  حضرت صادق عليه السالم روايت يةده  _ حديث يصت و هشتم   

ی مةردم. پةس که ح  دو لور است. يکجور برای خةدا و يکجةور بةرا

کسيکه ح  کند برای خدا, ثواب او بر خدا بهشت است و کسةيکه حة  

 کند برای مردم, ثواب آن بر مردم است.

ده يةا  رسول خدا صلّي اهلل عليه وآله روايت  _ حديث يصت و نهم   

دهد؛ که بهشت مشتاق است به يهار نفر. اول کسيکه به گرسنگان طعام ب

وم سةرفهای بيهوده و بيفايده حفةظ کنةد؛ دوم کسيکه  بان خود را ا  ح

 تالوت کننده قرآن؛ يهارم کسيکه ماه مبارک رمضان رو ه بگيرد.
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ر ا  حضرت صادق عليه السالم روايت يده که يهةا _ حديث هفتادم   

خصلت است که ا  بر و نيکي است و نيکةي دعةوت ميکنةد بةه سةوی 

ه کةقه به طوری بهشت. اول کتمان و پنهان دايتن مصيبت؛ دوم دادن صد

نهةا آکسي نفهمد؛ سوم احسان و نيکي به پدر ومادر يه آنکه احسان به 

لةي هلل العخدا را خشنود ميکند؛ يهارم  ياد گفتن ال حول وال قوة االّ بةا

و  العظيم  يرا که اين ککر يريف ا  گن  های بهشت است؛ پنجم محبةت

هشةتم کةه دوستي محمّد وآل محمّد. مالف گويدکه در روايت يصت و 

 ح  دو لور معرفي يده يکجور برای خدا و يکجور برای مةردم, بةاقي

ه کاعمال صالحه ا  والبات و مستحبات نية همين طور است. هر عملي 

, برای خدا بود, ثوابش بر خدا است و هر عملي کةه بةرای مةردم بايةد

 ثواب آن بر مردم است.
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 تکمي ٌ و تتميمٌ 

 م عا مرکداهگفتارهای نما  را ياد بگيريد و برادران عةية معنا و ترلمه 

 يد. يارت خانه خدا هستيد, معني و ترلمه تلبيه را نية ياد بگير

 م اهلل الرحمن الرحيمةبس

الصلوة ولعظيم ي االحمد هلل کما هو اهله وال حول وال قوة االّ باهلل العل   

 والسالم علي خير خلقه محمّد و اه  بيته.

 اما بعد

يون ا  يک طرف اساس حديث و قرآن, بلکه بنای لمية  يةراي  و    

اديان در باب ککر و دعا  که عبادت مهم و عمومي خداپرستان ميبايةد, 

يه والب و يه مستحب, يه در نما  و يةه در غيةر نمةا  بةر مطالبةه 

که و تکبير و صلوات و تسبيح و تحميد تعاحقيقت و معني است, يعني اس

و آن ا  حقايق و معاني, کما اينکه موضو  حکم در بةاب و استغفار و نح

عقد و ايقا  نية معني و حقيقت است, يعني نکاح و طالق و بي  و يةری 

يم صورت دعا و ککر مانند بيان صيغه تعلو امثال آن ا  حقايق و معاني و 

و بيان نحوه و طور همةان  تعليمعقد و ايقا  به ق  کذا يا تقول کذا مثالً 

لفظ و حرف که مباين با حقيقت و  تعليممعاني است, نه بيان و  حقايق و

معني است و ا  طرف ديگر تحقق وظيفه در باب دعا و ککةر و موضةو  

حکم در باب عقد و ايقا , متوقف بود بر فهم و درک مضةمون صةورت 
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دعا و ککر و مفاد صيغه عقد و ايقا  و قصد آن علي التفصي  کما اينکةه 

 تعاليلمنير که  انشاااهلل در کتاب يريف الهای که به طب  رسيده و کتاب ا

به طب  خواهد رسيد, اثبات, بلکه کامالً نشان داده يةده. لهةذا در مقةام 

 بةاترلمه ی اقوال نما  و تلبيه حاج و ککر سجده سةهو بطةور سةاده و 

برآمديم. اميد آنکه مامنين ا  آن بهره کاملي برده و اين حقير  تری _نظم

 را به دعای خير ياد نمايند.

يةد  برولردی عليه الرحمةة در توضةيح المسةائ  خةود ميفرماآيةاهلل   

عنةای کسيکه دستور  بان عربي را نميداند, اگر قرائتش صحيح بايد و م

د, صد نمايقهر کلمه ی ا  عقد را لداگانه بداند و ا  هر لفظي معنای آنرا 

را  ين مطلبنية هم تعاليميتواند عقد را بخواند و آيةاهلل حکيم رحمه اهلل 

 ر توضيح المسائ  خود ميفرمايد.د

 

 ترلمه اکان و اقامه                                 

 اهلل           خدا   

 اکبر         بةرگتر است   

 ايهد       گواهي ميدهم   

 ان           اينکه   

 ال            نيست   
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 اله           خدائي   

 االّ           لة   

 خدا       اهلل      

 ايهد       گواهي ميدهم   

 اَنَّ           اينکه   

 محمّداً       محمّد صلّي اهلل عليه وآله   

 رسول      فرستاده   

 اهلل          خدا است    

 ايهد       گواهي ميدهم   

 انّ           اينکه    

 عليا         علي عليه السالم   

 ولي        ولي    

 اهلل          خدا است   

 حي         بشتابيد   

 علي        بر   

 الصلوة     نما    

 حي         بشتابيد     

 علي        بر   
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 الفالح      رستگاری   

لملةه  يون نما  فوق العاده مدخليت دارد در رستگاری, لهذا در اين   

  يد عادل.بير يده بخود رستگاری مث   يد عدل عوض تعا  آن 

 بشتابيد     حَيَّ         

 بر    علي         

 بهترين      خير        

 عم     العم         

 بتحقيقکه      قد          

 برپا يد      قامت      

 نما      الصلوة      

 خدا      اهلل          

 بةرگتر است      اکبر        

 نيست       ال          

 خدائي        اله        

 االّ             بجة   

 اهلل             خدا   

 ترلمه نما                                      

 اهلل             خدا   
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 اکبر           بةرگتر است   

 اعوک           پناه ميبرم   

 باهلل             بخدا   

 من             ا    

 الشيطان      ييطان     

 الرليم         رانده يده   

 بسم            بنام   

 اهلل              خداوند   

 الرحمن         بخشنده   

 الرحيم         مهربان   

س بخشندگي خداوند عالم ل  و عال عامست و مهرباني آن کات مقد   

حول به همانست که در مخصوص مامنين. مراد ا  اسم و نام در کلمه طيب

بيةر تع العظةيم اهلل و قوته اقوم و اقعد و ال حول و ال قوة االّ بةاهلل العلةي

 بحول و قوه يده است.

 الحمد           ستايش   

 هلل               برای خدا است   

 رب             پروردگار   

 العالمين         لهانيان   
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 الرحمن         بخشنده    

 الرحيم         مهربان   

 مالک          صاحب اختيار   

 يوم              رو    

 الدين           لةا   

 اياک            تو را    

 نعبد             عبادت ميکنيم ما مامنين   

 واياک          و تو را   

 نت ميجوئيم ما مامنينتعااس   ين       تعنس   

 هدايت فرما     اهد            

 نا                 ما مامنين را   

 الصراط         براه   

 المستقيم         راست   

 صراط           راه   

 الذين            کسانيکه   

 انعمت           انعام فرموده ای   

 عليهم            برايشان   

 غير               غير   
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 المغضوب        کسانيکه غضب کرده يده    

 عليهم            برايشان   

 وال                و نه   

 الضالين          گمراهان   

 بسم               به نام    

 اهلل                 خداوند   

 الرحمن            بخشنده   

 الرحيم            مهربان   

 بگو همانا        ق  هو            

 اهلل                 خدا   

 احد                يگانه است   

 اهلل                 خدا   

 ست. اه او االصمد            آقا و بي نيا  و يشم همه مخلوقات به درگ   

 لم                   نه   

 نشده يلد                  ائيده يعني ييةی ا  کات مقدس او لدا   

 ولم                 و نه   

                  يةی بعميولد                   ائيده يده يعني کات مقدس اوهم ا ي   

 نيامده                           
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 ولم                 و نه   

 ميبايد  يکن                

 له                  برای او   

 کفوا               همتا   

 احد                احدی   

 کذلک            همين لور است   

 اهلل                  خدا   

 ربي                پروردگار من   

 دعای دست                                   

 اللهم               خدايا   

 ص                 درود بفرست   

 علي                بر   

 محمّد                محمّد)ص(   

 وآل                وآل   

 محمّد                محمّد)ص(    

  

 ککر رکو                                          

 سبحان              به پاکي ياد ميکنم    
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 ربي                 پروردگار خود را   

 العظيم              که عظيم است   

 وبحمده             و به ستايش او مشغولم   

 

 

 

 دعای بعد ا  رکو           

 سم                    بشنود يعني قبول بفرمايد  

 اهلل                   خدا   

 لمن                   برای کسيکه   

 حمده                 حمد ميکند او را   

 ککر سجود                              

 سبحان               به پاکي ياد ميکنم    

 ربي                  پروردگار خود را   

 لي و بلندتر استاالعلي               که اع   

 وبحمده              و به ستايش او مشغولم   

 ککر وقت برخاستن ا  سجود          

 بحول                 به حول   
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 اهلل                    خدا   

 وقوته                و قوه او   

 اقوم                   برميخيةم   

 م واقعد                 ومينشين   

را  اين ککر يريف ا  حيث نسبت دادن قيام و قعود به خودمةان لبةر   

  بين اباط  ميکند و ا  حيث اينکه بحول و قوه خدا ميگوئيم تفويض را 

 ميبرد و ثابت ميکند امر بين امرين را.

 تسبيحات اربعه                                 

 سبحان             پاک است     

 خدا                      اهلل       

 والحمد             و ستايش   

 هلل                   برای خدا است   

 وال                  و نيست   

 اله                   خدائي   

 االّ                   بجة   

 اهلل                   خدا     

 واهلل                 و خدا   

 اکبر                 بةرگتر است   
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 هدةةتش                           

 الحمد               ستايش   

 هلل                   برای خدا است   

 ايهد               گواهي ميدهم    

 اينکه  ان                    

 نيست        ال                

 خدائي       اله                   

 لة      االّ   

 خدا      اهلل   

 تنها      وحده   

 نيست      ال   

 يريکي                يريک   

 برای او      له   

 و گواهي ميدهم      وايهد   

 اينکه      انّ   

 محمّد)ص(      محمداً   

 بنده او      عبده   

 و فرستاده او است     و رسوله   
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 خدايا      اللهم   

 درود بفرست      ص    

 بر      علي   

 محمّد      محمّد   

  وآل      وآل   

 محمّد      محمّد   

                                          

 

 

 الم نما ةةس 

 سالمتي ا  لانب خدا                 السالم   

 بر تو باد       عليک   

 ای       ايها   

 پيام آور       النبي   

 و رحمت     و رحمة   

 خدا       اهلل   

 و برکات او      و برکاته   

 سالم                 السالم   
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 بر ما       علينا   

 و بر      وعلي   

 بندگان      عباد   

 خدا       اهلل   

 که يايسته گانند      الصالحين   

 سالم                 السالم   

  بر يما       عليکم   

 و رحمت        و رحمة          

  خدا      اهلل   

 و برکتهای او      و برکاته   

 

 ود را وخينانچه نما گذار به علينا قصد کند, خود و مالئکه موک  بر    

 به عليکم عموم خداپرستان را نيکو خواهد بود.

 هوةةجده سةةککر س          

 به نام      بسم   

  خدا      اهلل   

  و به خود خدا      وباهلل   

 سالم                السالم   
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 بر تو      عليک   

 ای      ايها   

  پيام آور      النبي   

 و رحمت               و رحمة   

 خدا      اهلل   

 و برکات او     و برکاته      

 اجةةةتلبيه ح                                     

 بله      لبيک   

 خدايا      اللهم   

 بله      لبيک   

 بله      لبيک   

 نيست      ال   

 يريکي     يريک           

 برای تو      لک   

 بله      لبيک   

 بدرستي که      انّ   

 ستايش      الحمد   

 و نعمت     والنعمة   
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 تمال تو اس       لک   

 و هم ينين پادياهي      والملک   

 نيست       ال   

 يريکي          يريک         

 برای تو       لک   

 بله       لبيک   

 تنبيه

ف رفا مشريبدانکه وظيفه کسي که به  يارت بيت اهلل الحرام  ادهااهلل    

ترلمةه  يود آنستکه بعالوه ياددايتن معني و ترلمه اقوال نما , معني و

 تلبيه را نية ياد بگيرد.

 

 رةةتذک

ما که در ضمن بحث و مذاکره رالة  بةه لةةوم فهةم و درک معنةي و    

اً و گاهي يفاهاً اسم معامالت را در ترلمه در گفتارهای نما , گاهي کتب

بين مي آوريم و ميگوئيم همانطور که در صيغ عقةود و ايقاعةات فهةم و 

درک معني و ترلمه ال م است, در صور ادعيه و اککار يه والب و يه 

مستحب, يه در نما  و يه در غير نما  نية ال م اسةت, منظةور قيةاس 

گفته يود قيةاس در يةر   کردن باب عبادات به باب معامالت نيست تا
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مطهر ممنو  است؛ بلکه مقصود آن است که همان دلي  و برهاني کةه در 

صيغ عقود و ايقاعات بر لةوم فهم و درک معني و ترلمه داريةم, همةان 

دلي  و برهان بعينه در صور ادعيه و اککار نية هسةت. بنةابراين بةه هةر 

ايقاعةات ال م  طوريکه فهم و درک معني و ترلمه را در صةيغ عقةود و

ميدانيم, به همان طور بايد در صور ادعيه و اککار نيةة ال م بةدانيم. کمةا 

اينکه ا  آنچه در اول اين تکمي  بيان يد, فهميده يده بدست آمةد بلةي 

اگر در باب عبادات مأمور به تمام مأمور به را لفظ و حةرف بةدانيم, آن 

ت, در باب عبةادات وقت دلي  و برهانيکه در باب معامالت بر لةوم هس

لاری نخواهد بود. لکن اين دانستن, اساس حديث و قرآن, بلکه عق  و 

 ولدان برخالف آن است.

 

 مةةخات

ه ينةد کدر اثناا بحث و مذاکره رال  به ترلمه نما  به خاطرم رسيد    

ينةک روايت مربوط به اهميت و ار ش نما  در اين وليةه نق  کنةيم و ا

 نق  ميکنيم:

ي ا  حضرت علي عليه السالم روايت يده که هيچ عمل _ اولحديث    

دوست تر نيست به سوی خدای عةول  ا  نما  پس مشغول نکند يةما 

 را ا  اوقات آن ييةی ا  امور دنيا.
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ا  حضرت علي عليه السالم نية نق  يةده کةه وصةيت  _ حديث دوم   

مةا  نکةه  وسفارش ميکنم يما را به نما  و اينکه حفظ کنيد آن را  يةرا

 بهتر عم  و عمود دين يما است الخبر.

عمود  ا  رسول خدا صلّي اهلل عليه وآله روايت يده که _ حديث سوم   

 دين نما  است و نما  اول ييةی است که در آن نظةر ميشةود ا  عمة 

فر ند آدم پس اگر صحيح بود در اعمال ديگةرش نظةر ميشةود و اگةر 

 ميشود.صحيح نبود در باقي اعمال وی نظر ن

 ا  حضرت صادق عليه السالم روايت يده که دوست _ حديث يهارم   

ت ترين اعمال به سوی خدای عةول  نما  است و اين نما  آخرين وصيّ

 انبياا علي نبينا وآله و عليهم الصلوة والسالم بوده.

ک ا  حضرت صادق عليه السالم نية روايت يده که ي _ حديث پنجم   

بهتر است ا  بيست ح  و يک ح  بهتةر اسةت ا  نما  فريضه و والب 

 د.خانه ای که پر بايد ا  طال و تصدق داده يود تا اينکه تمام يو
 

 ثم هذا آخر ما اردنا ايراده فی هذه الوجيزه و هلل الحمد علی ما وفقنا لهذا

 .الصلوة والسالم علی محمّد وآله اجمعين 


