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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

لي  ييير عة والسالم لنهتدي لو ال ان هدانا اهلل ثم الصلو اكناالحمدهلل الذي هدانا لهذا و م   

ميا برا كيه  يلقه محمّد وآله و ال حول و ال قوة االّ به، اما بعد شكر و سپاس مريداونيدي

 سيعاد  و دسترس طالبيندر  ،اي بسيار ارزنده تأليف نمودهتوفيق ارزان  فرمود تا وجيزه

منيد هرهنيكبخت  قرار دهم و اينك تأليف نميوده قيرار دادما امييد آنكيه مي منين از آن ب

 دعاي يير ياد نمايندا بهاين حقير را  ،گرديده
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 تنبيه اول

 ( فق و مدارا) در ر

 

 رسول صلّ  اهلل عليه وآله روايت شده كه رفق و ميداراحضر   ازبسم اهلل و له الحمدا    

روايت شده كه هرگاه يداوند  آنحضر )ص(در امور نصف عيش و يوش  است و نيز از 

عالم يير يك يانواده اي را بخواهد فقيه ميفرماييد ايايان را در ديين و روزي ميفرماييد 

اياان را رفق و مدارا در زندگان  شان و ميانيه روي و اقتصياد در كارهايايان و نييز از 

ه روايت شده كسيكه رفق و مدارا به او داده شد, يير دنييا و صلّ  اهلل عليه وآل آنحضر 

آير  به او داده شده و كسيكه از رفق و مدارا محروم باشد, از يير دنيا و آير  محروم 

از آن بزرگوار عليه وآله الصلوة والسالم روايت شده كيه ييدا رفييق و  نيزيواهد ماند و 

عل  بن الحسيين  حضر در تمام امور و از  مدارا كننده است دوست دارد رفق و مدارا را

عليهما الصلوة والسالم روايت شده كه آيير ييزيكيه جنياض يضير وصييت نميود بيه آن 

حضر  موس  عليهما الصلوة والسالم را اين بود كه دوست ترين اميور بسيوي ييدا سيه 

يصلت است؛ ميانه روي در حال غن  و عفو و گذشيت در حيال قيدر  و رفيق و ميدارا 

ن نسبت ببندگان يدا و مدارا نميكند احدي با احدي مگر اينكه يدا در روز قيامت با نمود

رسول)ص( روايت شده كه رفق و مدارا رأس حكمت  حضر او مدارا يواهد فرمود و از 

الصلوة والسالم روايت شده كه هر ييانواده اي كيه رفيق و صادق عليه حضر است و از 

زق نصيباان يواهد شد و مدارا در انيدازه گييري امير مدارا به اياان داده شود, وسعت ر

رسول صلّ  اهلل عليه وآله روايت شده كه اگر  حضر معيات بهتر است از سعه مال و از 

صيادق  حضير رفق يلق  بود كه ديده مياد, هرآيينه هيچ مخلوق  از او نيكتر نبود و از 
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و مداراكننده باشد از ميردم عليه الصلوة والسالم روايت شده كه كسيكه در امورش رفيق 

 يواهد ديد آنچه بخواهدا
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 موتنبيه د

 ( تعزيت و تسليت) در 

 

يده را يبت رسد مصبسم اهلل و له الحمدا عن النب  صلّ  اهلل عليه وآله كسيكه تعزيت بده   

صيبت مبدون اينكه از اجر صاحب آنچه بصاحب مصيبت داده شده يواهد بود براي او مثل 

وييد تعزييت بگو از جناض جابر عليه الرحمة مرفوعاً روايت شده كس  كه ييزي كم شود 

اح ميره اروزاندوهناك  را يدا بپوشاند بر او از لباس تقوي و درود ميفرستد برروح او در 

ييسيت  عليه السالم روايت شده كه از پروردگار يود س ال نمود كه از حضر  ابراهيمو 

را از يايت تو, فرميود درود و يوشينودي جزاي كسيكه تر كند اشك يامش صورتش 

ي من, عرض نمود پس ييست پاداش كسيكه اندوهناك  را امر به صبر نمايد بيراي رايا

شود  يل بهاتتو, فرمود لباس  از ايمان ميپوشانم بر او كه يود را از آتش نگاه دارد و دا

اسيت  د از دفنصادق عليه السالم روايت شده كه تعزيه واجبه بع از حضر بواسطه آن و 

 صيبتاو نيز ميفرمايد كفايت ميكند تو را از تعزيت گفتن اينكه ببيند تو را صاحب م
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 تنبيه سوم

 ( كفاره بودن بيماري و ناماليم) در 

 

بسم اهلل و له الحمدا از حضر  رسول صلّ  اهلل عليه وآله روايت شده كه تيب يكيروز,    

نقل شده كه يون اين حيدي  را شينيد گفيت  كفاره گناه يك سال استا از بعض  از اطباء

تصديق ميكند قول اهل طب را كه ميگويند تب يك روز متألم ميكند بدن را تا اين حدي  

كه هييچ شييعه اي نيسيت كيه عليه الصلوة والسالم روايت شده  حضر  عل يكسال و از 

د ببليه اي كيه آنچه را كه ما نه  كرده ايم از آن پس بميرد تا آنكه مبتال شومرتكب شود 

ا در فرزندانش يا در نفسيش تيا مالقيا  كنيد يبواسطه آن گناهش پاک شود يا در مالش 

يداي عزوجل را در حالتيكه گناه  بر او نباشد و گاه  از گناهش ييزي باق  ميماند پس 

كه روايت شده نيز عليه الصلوة والسالم  از آنحضر در وقت مردن بر او سخت ميگذرد و 

ر آن نيست ياصيتش آنستكه گناه  بر بنده نميگيذارد و اجير در گفتيار و مرض اجري د

كردار يوبست و اينكه يدا به كرم و فضل يود بنده را بواسط صدق نيت و بياطن ييوض 

رسول صلّ  اهلل علييه وآليه رواييت شيده كيه ييداي  از حضر دايل بهات ميفرمايد و 

بندگان يود مصيبت  را در بيدنش ييا عزوجل ميفرمايد هرگاه توجه دهم بسوي بنده اي از 

كه  حيا ميكنم از او ، منمالش يا فرزندش و استقبال كند آن مصيبت را بصبر جميل و نيكو

شيده كيه  رواييتدر قيامت ميزان  براي او نصب كنم يا نامه عمل  بيراي او بياز كينم و 

رض كيرد از پيغمبران بمردي گذشت كه بال او را بزحمت اندايتيه بيودا پيس عيپيغمبري 

كه مبتال است به بالئ  شديد؛ پس وح  فرميود پروردگارا آيا رحم نميفرمائ  بر اين بنده 

بسوي او كه يگونه رحم كنم بر او به رفع بال و حال آنكه بتوجه دادن بال بر او رحم كرده 
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كه يون اين آيه شريفه نازل گرديد كيه لييس باميانيكم و ال اميان  اهيل  روايت شدهام و 

من يعمل سوء يجز به, مردي عرض نمود اين آيه پايت ميا را شكسيتا حضير  الكتاض 

, آيا مريض نمياوي, آيا هم و غم  بتو توجه نميكنيد؛ فرمود: بس كن آيا محزون نمياوي

عرض نمود يرا, حضر  فرمود: اين پيش آمدها جيزاي گنياه محسيوض يواهيد شيد و از 

ارنفرند كه بايد عمل ييود را از سير رسول صلّ  اهلل عليه وآله روايت شده كه يه حضر 

بگيرند: اول شخص مريض وقتيكه يوض مياود, دوم مارک هنگاميكيه مسيلمان ميايود, 

حضير  سوم كسيكه از نماز جمعه برميگردد, يهارم حاج  موقعيكه فيار  ميگيردد و از 

عليه الصلوة والسالم روايت شده كه پروردگار عيالم از شيخص مي من يبرگييري  صادق

يد پس يهل روز بر او نميگذرد مگر آنكه مبتال ميكند او را بمراي  در بيدنش ييا ميفرما

مصيبت  در اهل ومالش يا مصيبت ديگر از مصيبتهاي دنيا براي آنكه اجر بدهد او را بر آن 

بيدار يواب  يك شب بجهت ميرض كه الصلوة والسالم روايت شده عليه حضر  باقرو از

عليه الصلوة والسيالم رواييت شيده كيه  حضر  صادق افضل است از عباد  يكسال و از

براي بنده نزد پروردگارش درجه ايست كه بعمل به آن درجه نميرسد پيس مبيتال ميايود 

بناراحت  در بدنش يا مصيبت  در مال و فرزندش, پس اگر صيبر نميود, ييدا او را بيه آن 

 درجه ميرساندا
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 تنبيه يهارم

 ( ياد مرگ و زهد) در 

 

 وله الحمدا از حضر  رسول صيلّ  اهلل علييه وآليه رواييت شيده كيه بجنياض بسم اهلل   

زهد ورزيده در دنيا, پس كه ميفرمايد: يا اباذر هرگاه برادر يود را ديدي  اهلل رحمه ذر اب 

به سخنان او گوش ده, يه آنكه حكمت در قلبش جياي گرفتيها عيرض ميكنيد ييا رسيول 

: آنكس كه از قبر فراموش نكند و ترک كند فان  اهلل)ص( زاهدترين مردم كيست, ميفرمايد

شدن  را براي آنچه باق  است و فردا را از ايام يود نامرد و ييود را در عيداد مردگيان 

حساض كندا عرض ميكند كدام يك از م منين زيرک تر ميباشيند ميفرماييد: آنكيس كيه 

روايت شيده كيه بيه  يدهاز اب  عبيود را بهتر مهيا نمايد براي آنا  بياتر ياد مرگ كند و

حدي  بفرما براي من به آنچه منتفع شيوم حضر  باقر عليه الصلوة والسالم عرض ميكند 

به آن؛ ميفرمايد: يا اباعبيده بسيار ياد مرگ كن زيرا كه انسان بسيار ياد مرگ نميكند مگر 

ه عليه الصلوة والسالم رواييت شيد از حضر  صادقآنكه زهد در دنيا نصيب او مياود و 

عليه الصيلوة  از حضر  صادقكه كسيكه بسيار ياد مرگ كند يدا او را دوست ميدارد و 

والسالم نقل شده كه مردي را ديدند كه بير فيو  فرزنيدش ييلي  جيزز و فيزز ميكنيدا 

فرمودند: اي مرد براي مصيبت كويك جزز ميكن  و از مصيبت بزرگ غافل ا اگر بيراي 

هيا ميكردي هرآينه اين قدر بر فو  فرزند  فيزز سفري كه فرزند  رفته است يود را م

نميكردي, پس مصيبت يود  بواسطه ترک استعداد بزرگتر است از مصيبت فرزند  و از 

هيچوقت رحمه اهلل روايت شده كه حضر  صادق عليه السالم بمن فرمود:  جناض اب  بصير

هرگياه د: محزون مياوي, غمناک و متألم مياوي؛ عيرض كيردم ييرا قسيم بخيدا؛ فرميو
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ت بير نالن يايمايناراحت  بتو روي آورد پس ياد كن مرگ و تنهائ  يود را در قبر و سي

و جيدا ت را تگونه هايت و جداشدن مفاصلت از يكديگر و يوردن حايرا  زميين گوشي

شدن يود را از دنيا و يه آنكه ياد اين پيش آمدها تو را وادار ميكند بر عمل و باز ميدارد 

كيه در ناميه اي السالم روايت شده عليه عل از حضر  حرص بر دنيا و تو را از بسياري 

بسييار كه بجناض محمّد بن اب  بكر رحمه اهلل و اهل مصر نوشته بودند در آن نامه بود كه 

ياد مرگ كنيد هنگاميكه نفس شما با شما در مقام نزاز برميايد براي رسيدن باهوا  يود 

د رسول يدا صلّ  اهلل عليه وآليه كيه ميفرميود در و مرگ واعظ  است كفايت كننده و بو

مقام وصيت باصحاض يود بسيار مرگ را ياد كنيد زيرا كه يراض كننده لذاتست و حائل  

عليه الصلوة والسالم نيز روايت شده كيه در  از آنحضر است بين شما و بين شهواتتان و 

اي فرزند ياد مرگ بسييار  مقام وصيت بفرزند يود جناض امام حسن عليه السالم ميفرمايد

كن و بياد آنچه پس از مرگ براي تو پيش ميايد باش و مرگ را پيش يام يود قيرار ده 

بطوريكه كانه او را ميبين  تا آنكه بيايد تو را در حالتيكه يود را مهيا كرده باش  براي آن 

نيده كين روايت شده كيه قليب و دل ييود را ز نيز از آنحضر نيابد بغنة و ناگهان  و و 

بموعظه و بميران آنرا بزهد و قوي گردان آنرا بيقين و نوران  كن آنرا بنور حكمت و ذليل 

بسيار ياد مرگ كند, به يسيير و كسيكه  نيز ميفرمايدو يوار كن او را بياد كردن مرگ و 

رسول صلّ  اهلل عليه وآله روايت شده كه بسيار ياد  از حضر كم از دنيا راا  مياود و 

اهلل)ص( هادم لذ  ها ييست؛   را, پس عرض كردند يارسولاادم و يراض كننده لذكنيد ه

فرمود: مرگ, پس بدرستيكه زرنگ ترين م منين آنكس ميباشد كه بياتر ياد مرگ كنيد 

نقل شده كه س ال شيد از مهييا شيدن  نيز از آنحضر و يود را بهتر مهيا كند براي آن و 
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جبيا  و اجتنياض از محرميا  و دارا بيودن اييالق براي مرگ, فرمود: اداي فرائض و وا

 كريمه ينين شخص باک ندارد كه او واقع شود بر مرگ يا مرگ بر اوا
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 تنبيه پنجم

 ( زيار  قبور) در 

 

 عليييه الرحميية روايييت شييده كييه رسييول يييدا  ذر از جنيياض ابييبسييم اهلل ولييه الحمييدا    

نم تو را پس حفظ كن شايد يداتع نفع صلّ  اهلل عليه وآله بمن فرمود: يا اباذر وصيت ميك

دهد تو را به آن, ايتيار كن مجاور  و همسايگ  قبيور را كيه بواسيطه آن بيياد آيير  

بيافت  و زيار  كن قبور را در روز نه در شب و از حضر  صادق عليه الصلوة والسيالم 

د قبرش هرگاه بميراز حق م من آنستكه او را بجان و دل دوست بداري و  كه روايت شده

عرض شيد كيه ييرا كه بحضر  عل  عليه الصلوة والسالم  روايت شدهرا زيار  كن  و 

, فرمود: براي اينكه اياان همسايگان صدقند مجاور  و همسايگ  قبور را ايتيار كرده اي

كيه عليه الرحمة روايت شيده محمّد بن مسلم  از جناضو آير  را بياد شخص مياورند و 

م عرض ميكند كه اموا  را زيار  كنيم؛ ميفرمايند: بل ؛ عرض بحضر  صادق عليه السال

فرمود: بل  واهلل ميفهمند و يانود مياوند و ميكند آيا وقتيكه بزيارتاان ميرويم ميفهمند؛ 

عليه و عل  آبائه وابنائه الصلوة والسالم روايت شده  حضر  رااانس ميگيرند باما و از 

رائت كند نزد او انا انزلناه ف  ليلة القيدر را هفيت زيار  كند قبر م من  را, پس قكسيكه 

عليه الصلوة والسيالم رواييت  حضر  عل مرتبه, ميامرزد يدا براي او و صاحب قبر و از 

شده كه اين دعا را براي اهل قبور ميخواندند: بسم اهلل الرحم الرحيم السالم عل  اهل ال اله 

حق ال اله اال اهلل كيف وجدتم قول ال اله اال باله اال اهلل اال اهلل من اهل ال اله اال اهلل يا اهل ال 

اغفر لمن قال ال اليه اال اهلل و احايرنا اهلل من ال اله اال اهلل يا ال اله اال اهلل بحق ال اله اال اهلل 

محمّد رسول اهلل)ص( عل  ول  اهلل, پيس فرميود: از رسيول ال اله اال اهلل  ف  زمرة من قال



 

 11 

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

كه ميفرمود كسيكه قرائت كند اين دعا را, عطا ميفرمايد او ليه وآله شنيدم يدا صلّ  اهلل ع

را يدا ثواض پنجاه سال و كفاره ميفرمايد از او گناه پنجاه سال را و همچنين بيراي پيدر و 

امام حسين عليه وعل  اهل بيته و اصحابه الصيلوة والسيالم رواييت  از حضر و مادرش 

ا پس بگويد اللهيم رض هيذه االرواح الفانيية واالجسياد كسيكه دايل شود قبرستان رشده 

ا منيك و حينيا و ه  بك م منه اديل علييهم رودة الت  يرجت من الخرالبالية والعظام الن

سالما من , مينويسد يدا براي او بعيدد يليق از زميان آدم علييه السيالم تيا روز قياميت 

 حسنا ا
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 مشاتنبيه 

 (گذاشتن ريش و كوتاه كردن شارض) در 

 

ا ض يود ركه شاربسم اهلل وله الحمدا از حضر  رسول صلّ  اهلل عليه وآله روايت شده    

ر اسيت ديگي رواييتبگيريد و محاسن يود را بگذاريد و يود را شبيه به يهود نكنيد و در 

ز اكه شارض يود را بگيريد و محاسن را بگذارييد و ييود را شيبيه بيه مجيوس نكنييد و 

كه دن ريش از مثله اسيت و كسييتراشيعليه وآله روايت شده كه اهلل  رسول صلّ حضر 

كيه  نيز روايت شده كه ده يصلت است از آنحضر پس بر او است لعنت يدا و مثله كند 

 عمل قوم لوط است و بواسطه آن هالک شدند تا آنكيه ميفرماييد: و قطيع رييش و طيول

لوة ضر  امير عليه الصيصادق عليه الصلوة والسالم روايت شده كه ح از حضر شارض و 

اييد ييرون بيوالسالم درباره محاسن هرگاه تراشيده شود اگر بيرون نيايد تمام ديه و اگير ب

رد ميهرگاه مردي ريش  عليه الصلوة والسالم روايت شده كه از حضر  صادقثل  ديه و 

بر  سيايد پبديگري را بتراشد, پس اگر بيرون نيايد پس بر او است ديه كامله و اگر بيرون 

ميل در كتاض منتق  در قضييه اي نقيل شيده كيه بيازان عا از كازرون او است ثل  ديها 

ر  كسري در يمن كاتب يود بانويه را با يك نفر ديگر بنام يريسك فرستاد يدمت حض

د را رسول صلّ  اهلل عليه وآله, آن دو نفر وارد شدند بير حضير  در حالتيكيه رييش ييو

سيوي ه بودندا پس حضر  كراهت داشتند از نگاه كردن بتراشيده و شارض يود را گذاشت

, عن  كسيرييكه شما را باين امر كرده, گفتند پروردگار ما  اياان و فرمودند: واي بر شما

 اپس حضر  فرمود: لكن پروردگار من امر فرموده مرا بگذاشتن محاسن و ييدن شارض
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 تنبيه هفتم

 ( ن و فضيلت آنآصبر و انواز ) در 

 

والسالم روايت شيده كيه ييون روز  ةحضر  صادق عليه الصلو اهلل وله الحمدا ازبسم    

ز مردم برييزند و بيايند در بهات, پيس بيه آنهيا گفتيه شيود شيما شود, جماعت  اقيامت 

كيستيد؛ پس بگويند ما اهل صبريما پس گفته شود بر يه ييز صبر كرده ايد؛ پس بگوينيد 

يدا و صيبر ميكيرديم از معاصي  ييدا, پيس ييداي كرديم بر طاعت ميبوديم ما كه صبر 

عزوجل بفرمايد راست گفتند, دايل كنيد ايايان را در بهايت و ايين اسيت قيول ييداي 

علييه الصيلوة والسيالم  علي  از حضر ن اجرهم بغير حساض و   الصابروفّعزوجل انما يو

و روايت شده كه صبر دو صبر استا يك  صبر در نزد مصيبت كه حسين اسيت و جمييل 

نيكوتر از آن صبر است در نزد آنچه حرام فرموده يدا بر تو و ذكر نيز دو ذكر استا يك  

ياد يداي عزوجل ميباشد در نزد مصيبت و بهتر از آن ياد يدا است نزد آنچيه ييدا حيرام 

صيادق علييه الصيلوة  از حضير و بر تو, پس مانع باشيد تيو را از ارتكياض آن فرموده 

بر كنيد بر دنيا يه آنكه دنيا يك ساعت است زيرا آنچه گذشته صوالسالم روايت شده كه 

نه سرورش را شخص ميابد و نه المش را و آنچه هنيوز نياميده شيخص نميدانيد يگونيه 

يواهد بود, پس همين ساعت  كه در آن هست  صبر كن در آن بر طاعت يدا و صبر كن از 

وفا  پدرم رسيد, مرا بسيينه  كه يونالسالم نقل شده باقر عليه از حضر معصيت يدا و 

بدست و اگريه تلخ باشد تا آنكه اجر يود را يود يسبانيد و فرمود: يابن  صبر كن بر حق 

كه صيبر دو قسيم عل  عليه الصلوة والسالم روايت شده  از حضر و بغير حساض بياوري 

دوست داري و ميخيواه , دوم صيبر بير پييش آميدهاي : يك  صبر بر نداشتن آنچه است
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كس  است كه اطاعت كند يدا را و  (ص)بدرستيكه ول  محمّدا بعد فرمود: راحت كنندهنا

ييدا را معصييت كس  است كيه  (ص)و دشمن محمّداگريه قرابت و ييا  در بين نباشد 

, يك  عمليكيه يقدر فرق است بين دو عمل و نيز ميفرمايديش باشد وقوم و ي يهاگر كند 

ن باق  ميماند و ديگر عمل  كه زحمت آن ميگيذرد و مسئوليت آلذ  آن از بين ميرود و 

روايت شده كه صيبر از شيهو , عفيت اسيت و از  از آنحضر و نيز اجر آن باق  ميماند 

روايت صادق عليه الصلوة والسالم  از حضر و بزرگ  و از معصيت ورز و  نجد غضب 

سا كه ليذ  يه بسا كه صبر يك ساعت سبب مياود فرح و سرور طوالن  را و يه بشده 

 يك ساعت موجب شود حزن و اندوه طوالن  راا
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 تنبيه هاتم

 ( تقوي و اهميت آن) در 

 

كيه تقيوي كيرم رسول صلّ  اهلل عليه وآله روايت شيده بسم اهلل وله الحمدا از حضر     

عل  عليه الصلوة والسالم روايت شيده  از حضر و است و حلم زينت و صبر بهتر مركب 

فضل و برتري بر ديگري مگر بتقويا آگاه باشيد كه براي متقين نزد  احديكه نيست براي 

كه  روايت شدهتع بهتر ثواض و نيكوتر جزاء و جايگاه يواهد بود و نيز از آن بزرگوار يدا 

بر شما باد بتقوي زيرا كه تمام يوبيها در آن جمع است و ييري غيير آن نيسيت و بتقيوي 

از ييير دنييا و آيير ا چه بغير آن درک نميايود درک مياود و بدست م  آيد از يير آن

رسيول  از حضير يداي عزوجل ميفرمايد و قيل للذين اتقوا ماذا انزل ربكم قالوا يييرا و 

كس  بپادشياه  نميرسيد كه زمان  بر مردم يواهد آمد كه وآله روايت شده صلّ  اهلل عليه

بت مگر به بيرون شيدن از بغن  و ثرو , مگر بغصب و بخل و نه بمحمگر بقتل و تجبّر و 

كسيكه درک كند آن زمان را, پس صبر كند بر دشيمن  بعت هوي و هوسا پس او متدين 

و حال آنكه قيادر و صبر نمايد بر فقر مردم و حال آنكه ميتواند مردم را دوست يود نمايد 

قادر باشد بير عيز , بدست آوردن ثرو  و صبر كند بر ذلت و حال آنكه است بر غن  و 

ي تعال  بچنين كس  ثواض پنجاه صديق را كه تصديق به ذا  مقدس او نموده باشيند يدا

ييك يصيلت  رسول صلّ  اهلل عليه وآله روايت شيده  از حضر مرحمت يواهد فرمود و 

آير  مطيع او گردد و اهل بهات گرددا گفته شيد و است كه هر كه مالزم آن شود, دنيا 

پس تقوي, كسيكه بخواهد عزيزترين مردم باشد  ود:فرماهلل؛ آن يصلت كدام است يا رسول

و من يتق اهلل يجعل له مخرجيا از يداي عزوجل, بعد اين آيه را تالو  فرمود بايد بپرهيزد 
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كه قلييل و انيدک عل  عليه السالم روايت شده  از حضر و يرزقه من حي  ال يحتسب و 

از حضير  صيادق علييه  نيست با تقوي عمل  و يگونه اندک باشد آنچه قبول ميايود و

بتقوي  قروناندک با تقوي بهتر است از عمل بسيار كه منقل شده كه عمل الصلوة والسالم 

 نباشدا
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 تنبيه نهم

 (اهميت نماز  ) در

 

كه طاعت يداي صادق عليه الصلوة والسالم روايت شده  بسم اهلل وله الحمدا از حضر    

ست كه معادل نمياز باشيد و بيه هميين عزوجل در زمين, يدمت او است و هيچ يدمت  ني

 از آنحضير جناض زكريا عليه السالم را در حال نماز صدا زدند و مالئكه  جهت است كه

نيز روايت شده كه بعد از معرفت هيچ عمل  بهتر از نماز نيست و بعيد از معرفيت و نمياز 

نهيا يييزي ييزي معادل زكوة نيست و بعد از اينها ييزي معادل روزه نيسيت و بعيد از اي

از و نييز و آير اينها هم معرفت ما است معادل حج نيست و اول همه اينها معرفت ما است 

افضل اعمال نزد يدا در قيامت, نماز اسيت عليه الصلوة والسالم روايت شده كه  آنحضر 

كه هيچ عمل  بسوي ييدا محبيوبتر از الصلوة والسالم روايت شده عل  عليه از حضر و 

ماغول نكند شما را از اوقا  آن ييزي از امور دنييا, ييه آنكيه ييداي  نماز نيست, پس

انهيم عن صلوتهم سياهون يعني  عزوجل اقوام  را مذمت فرموده, پس فرموده والذين هم 

صادق عليه الصلوة والسالم رواييت شيده كيه مين  از حضر غافلون استهانوا باوقاتها و 

ر باشد از اين نماز, آيا نميبين  بنيده صيال  نميدانم ييزي را بعد از معرفت كه افضل و بهت

بنماز و زكيوة ماداميكيه زنيده مرا عيس  بن مريم را كه ميگويد وصيت و سفارش فرمود 

دوست ترين اعمال بسوي يداي عزوجيل نمياز از آن حضر  روايت شده كه  و نيزهستم 

رسول صلّ  اهلل  از حضر است و اين نماز آيرين وصيتهاي انبياء عليهم السالم ميباشد و 

كه به نماز ميرسد بنده بسوي درجه عليا, براي اينكيه نمياز تسيبي  عليه وآله روايت شده 

نييز  آن حضير است و تهليل و تحميد و تكبير و تمجيد و تقديس و قول و دعيو  و از 
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روايت شده كه دوست ترين بندگان بسوي يداي عزوجل كس  است كيه در گفتيار ييود 

داي ا فظت كند بر نمازش و آنچه فرض و واجب فرموده يدا بير او بياراستگو باشد و محا

 امانتا
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 تنبيه دهم

 (كفاره بودن نمازها ) در 

 

ه اي پنجگانينقل شده كه نمازهعل  عليه الصلوة والسالم  بسم اهلل وله الحمدا از حضر    

ه ن كبييرهيادر بين واقع مياود ماداميكيه نمازگيذار از گنا كفاره است براي آنچه از گناه

ك ذكيري اجتناض كند اين نمازها هست آنچه يدا ميفرمايد ان الحسنا  يذهبن السيئا  ذل

يگوييد ممردي را ديدنيد كه رسول صلّ  اهلل عليه وآله روايت شده  از حضر للذاكرين و 

 ميبيري؛ ييرا گميان بيديدايا مرا بيامرز و نميبينم تو را كه بيامرزي مرا, حضر  فرمود: 

اميا د: ا حضر  فرموگناه كرده ام و هم در اسالمنكه من هم در زمان جاهليت گفت براي آ

 مر اسيالآنچه در جاهليت انجام داده اي, پس بتحقيقكه ايمان آن را محيو نميود و آنچيه د

از و ه مرتكب شده اي, نماز تا نماز ديگر كفاره است براي آنچيه در بيين بجيا آورده شيد

د ركيعليه السيالم عيرض بحضر  آدم در حديث  كه ه جبرئيل عليه السالم نقل شد جناض

ناهيانش از گوز و شب  پنج نماز, بييرون مياييد در هر راز فرزندانت كسيكه نماز بخواند 

 تو از اين سياه  بيرون آمدياريكه همانطو
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 تنبيه يازدهم

 ( مضرا  استخفاف به نماز) در 

 

 دم بير امه رواييت شيده كيه وارد شيجناض اب  بصير عليه الرحمبسم اهلل وله الحمدا از    

ن حميده براي اينكه در مصيبت حضر  صادق علييه السيالم او را تعزييت بگيويما پيس آ

 را باعبداهللامخدره گريه كرد من هم گريه كردم بواسطه گريه او بعد گفت: يا ابامحمّد اگر 

 د كيههنگام مو  ميديدي هرآينه امر عجيب  مااهده ميكردي و آن امير عجييب ايين بيو

يامهاي مبارک را گاوده, پس فرمود: هركس كه بيين مين و او قرابيت و يوياياوندي 

 هست جمع كنيدا پس احدي را ترک نكرديم مگر آنكه او را حاار نموديما پيس حضير 

د نماز به كسيكه سبك بامرشفاعت ما نميرسد رستيكه دبنظر بسوي اياان نموده, فرمود: 

سي  ككه بافاعت من نميرسيد روايت شده نيز يه وآله اهلل علرسول صلّ  از حضر و را 

بي  ا از حضير وارد بر حوض نخواهد شد نه بخدا قسم و كه بنماز يود استخفاف برساند 

واهيد كه يون وفا  پدرم رسيد, بمن فرمود: يابن  شفاعت ميا نخالحسن اول روايت شده 

ت شده كه والسالم رواي باقر عليه الصلوة از حضر بكسيكه استخفاف نمايد بنماز و رسيد 

ز رميود: افنماز يود را سبك مامار يه آنكه پيغمبر صلّ  اهلل عليه وآله در هنگام موتش 

صيادق علييه الصيلوة والسيالم  از حضر من نيست كسيكه سبك بامرد نماز يود را و 

ه كياز همسايگان و اصحاض ييود كسيان  را كه قسم بخدا كه شما مياناسيد روايت شده 

 و نياقص بخواند براي بعض  از شما, هرآينه قبول نميكند از او بواسيطه معييوض اگر نماز

 يد عمل بودن آن بدرستيكه يدا قبول نميفرمايد مگر عمل يوض را, پس يگونه قبول بفرما

 شده باشدا را كه ناقص و معيوض انجام داده
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 تنبيه دوازدهم

 ( تابيه نماز به ستون ييمه) 

 

دين  از عمودم روايت شده كه نماز حضر  باقر عليه الصلوة والسال بسم اهلل وله الحمدا   

و ميخهياي  باشد, طنابهاعمود ييمه پابرجا كه هرگاه ه است يماستا مَثل آن, مَثل عمود ي

از و  ثابيت بمانيد و نيه طنياب آن نيز پابرجا يواهد بود و يون عمود باكند, نيه ميخي  

گياه مثل نماز مثل عمود ييمه اسيت كيه هرده اهلل عليه وآله روايت شرسول صلّ  حضر 

 ون عميودو يي مه ميتوان اسيتفاده كيردو ييعمود ثابت و پابرجا باشد, از طنابها و ميخها 

 ازميه و شكست و از پاي درآمد, نه از طناض ميتوان نفع برد و نيه از ميخهيا و نيه از يي

ر بياز حميد وثنياء كه در يطبه ييود پيس رسول صلّ  اهلل عليه وآله روايت شده  حضر 

مياز ييرا كيه نبر شما باد بنماز, بر شما باد بنماز زيداي تعال  و كلما  يند ديگر فرمود: 

سييار بعمود دين شما استا يود را در شب به زحمت و ماقت بياندازيد بنماز يوانيدن و 

 يتلسالم رواعليه الصلوة وا عل  از حضر گناهان شما را و يدا را تا كفاره كند ياد كنيد 

 كه وصيت و سفارش ميكنم شما را بنمازي كه عمود دين و قيوام اسيالم اسيت پيسشده 

حفيظ  كه وصيت ميكنم شما را بنمياز ونيز روايت شده  از آنحضر غافل ناويد از آن و 

قميان ل از جنياضو آن, يه آنكه اين نماز بهتر عمل است و اين نماز عمود دين شما اسيت 

در  مثيل نمياز يه آنكه بپادار نماز رايابن   :ند يود ميفرمايدعليه السالم نقل شده كه بفرز

ن منفعيت آاز طنابها و ميخها و سيايه دين يدا, مثل عمود ييمه است كه هرگاه برپا باشد 

نيه از  ومياود برد و اگر مستقيم و برپا نباشد, نه از ميخ آن ميايود نفعي  بدسيت آورد 

 طناض آن و نه از سايه آنا
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 تنبيه سيزدهم

 ( اهميت يوض يواندن نماز) در 

 

ته ان پيوسكه شيطحضر  رسول صلّ  اهلل عليه وآله روايت شده  بسم اهلل وله الحمدا از   

ماز را پنجگانه مواظبت كند, پس يون نيائف و ترسانست ماداميكه بر نمازهاي از م من 

  آنحضير ازو نييز ري مياود بر او, پس ميافكنيد او را در گناهيان بيزرگ جاايع كند 

ايع ايروايت شده كه به اصحاض يود ميفرمايد اايع نكنيد نماز يود را يه آنكه هركس 

كيه او  كند نماز يود را محاور يواهد شد با قارون و هامان و فرعون و بر يدا حق است

 سنت نب  و اداءدايل آتش كند و واي بر كسيكه محافظت نكند بر نماز يود را با منافقين 

بد بين عل  عليه الصلوة والسالم روايت شده در نامه اي كه بجناض محم حضر از يود و 

 بيدان كيه وكه هر ييزي تابع است مر نماز تيو را : و بدان يا محمّد اب  بكر نوشته بودند

د و از كسيكه نماز را اايع كند, پس اينجور آدم غيرنماز را اايع كننيده تير يواهيد بيو

ركيوز  كه هرگاه نمازگذار تمام بجيا آورديت شده رسول صلّ  اهلل عليه وآله روا حضر 

شد وران  بانام آن را, آن نماز باال رود بسوي آسمان در حالتيكه هو سجود آن را و سنماز 

ه و مالئك ي بر من, يدا تو را حفظ كندو بگويد محافظت نمودبنوريكه تالءل  داشته باشد 

اال رود بياقص و معيوض بجا بياورد د يدا بر صاحب اين نماز و هرگاه ندرود بفرستگويند 

ايايع  در حالتيكه ظلمان  و تاريك باشد و درهاي آسمان به روي آن بسته شود و بگويد

 و همچه نمازي زده شود به صور  صاحبشانمودي مرا, يدا تو را اايع كند 
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 تنبيه يهاردهم

 ( اول  بودن قبول  نماز نسبت بساير اعمال) در 

 

فظت كنيد محاكه حضر  رسول صلّ  اهلل عليه وآله روايت شده  دا ازبسم اهلل وله الحم   

ل يييزي يدا بنده را بخواهدا پيس اوبر نمازهاي پنجگانه, زيرا كه يون روز قيامت شود 

 بهيا واالفا پس اگر نماز را تمام و كامل بجيا بيياورد س ال كرده شود از آن نماز استكه 

ر آن از عمل بنيده دكه اول ييزي كه يت شده روا نيز از آنحضر پرتاض شود در آتش و 

ود و در روز قيامت نماز استا پس اگر قبول شد, در باق  اعميالش نظير مياينظر مياود 

كيه  آنحضر  رواييت شيده نيز ازو اگر قبول ناد در هيچ عمل  از اعمالش نظر نمياود 

د آدم, مل فرزنظر مياود در آن از عنعمود دين نماز است و اين نماز اول ييزي است كه 

نظير  پس اگر صحي  بود در باق  اعمالش نظر مياود و اگر صحي  نبود در ساير اعميالش

اض بنيده بيه آن حسيكه اول ييزيكه صادق عليه السالم روايت شده  از حضر و نمياود 

اير سيپس اگر قبول شد باق  اعمالش قبول مياود و اگير رد شيد  نماز استاكرده مياود 

 اعمالش رد مياودا
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 تنبيه پانزدهم

 ( نزول رحمت فرشتگان بر نمازگذار) در 

 

 كيه ييونبسم اهلل وله الحمدا از حضر  صيادق علييه الصيلوة والسيالم رواييت شيده    

اطيراف  مالئكهي زمين و وسرحمت از آسمان ببر او بنماز بايستد, نازل مياود نمازگذار 

 واز ثيواض  مازگيذار بدانيد آنچيه راو ملك  او را ندا كند كه اگر اين نكنند احاطه  او را

 ازيعني  دسيت برنمييدارد و  پاداش كه در نماز هست هرآينيه از نمياز منصيرف نميايود

رد ميويون بنده مي من بنمياز بايسيتد كه رسول صلّ  اهلل عليه وآله روايت شده  حضر 

 اليز بيااميگيرد تا از نماز فار  شود و فراميگيرد او را رحميت  رتوجه يداي عزوجل قرا

ييد ييدا سر تا افق آسمان و مالئكه اطراف او را ميگيرند تا افيق آسيمان و موكيل ميفرما

ميكنيد  نظيريه كس  ملك  را كه ميايستد باالي سر او و ميگويد اي نمازگذار اگر بدان  

از بسوي تو و با يه كس  مناجيا  ميكني , هرآينيه از جياي ييود برنميخييزي هرگيز و 

 لاواسيت:  سه يصلتالسالم روايت شده كه براي نمازگذار صادق عليه الصلوة و حضر 

 اسيرش آسمان تيا فيرق آنكه يون بنماز بايستد يير و يوب  بر او ريزش ميكند از اعنان

ملكي   آنكيه سومتا اعنان آسمانا ميگيرند از تحت قدمش آنكه مالئكه اطراف او را  دوم

مياز يكني , هرآينيه دسيت از نمناجيا  مندا ميكند اي نمازگذار اگر بدان  با ييه كسي  

تد نميايس ل صلّ  اهلل عليه وآله نقل شده كه هيچ م من  بنمازبرنميداري و از حضر  رسو

دا بير ييفرمايد ممگر آنكه يير و يوب  بر او ريزش ميكند مابين او و بين عرش و موكل 

ا ماز  و بناي پسر آدم اگر بدان  آنچه را كه براي تو هست در او ملك  را كه ندا ميكند 

 يه كس  مناجا  ميكن , هرآينه ملول نمياوي از نماز و دست برنميداري از آنا
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 تنبيه شانزدهم

 (وادار كردن بچه ها به نماز) در 

 

 بسييم اهلل ولييه الحمييدا از حضيير  بيياقر عليييه الصييلوة والسييالم روايييت شييده كييه مييا   

ا ييون شما بچه هياي ييود ريون پنج ساله شدند امر ميكنيم بنماز, پس بچه هاي يود را 

والسالم  حضر  راا عليه الصلوةشده كه از  روايتهفت ساله شدند امر كنيد بنماز و نيز 

 د او راسوال نمودند از مرديكه بچه اش يكروز و دو روز نماز نميخواند, آييا مجبيور كني

ه ينكيگفت هات استا فرمود: سبحان اهلل بيا اد است؛ نبنماز؛ حضر  پرسيدند سن بچه ي

رسيد؛ سال رسيده نماز را ترک ميكندا راوي ميگويد وجع و درد به او ميهات به عمرش 

ايت شده روعل  عليه الصلوة والسالم  از حضر و فرمود: نماز بخواند هرجور كه ميتواند 

ييد بنمياز و يود ياد بدهيد, يون هات ساله شدند آنها را وادار كن هاي بچهبه  كه نماز را

دند كه يون بچه هاي شما شش ساله شي  اهلل عليه وآله روايت شده رسول صلّ از حضر 

اله ون ده سيييامر كنيد آنها را به نماز و يون هفت ساله شدند بزنيد آنها را براي نماز و 

 بين آنها در يوابگاهاانا ازيدشدند جدائ  بيند



 

 26 

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

 تنبيه هفدهم

 ( حضور قلب در نماز) در 

 

ادق عليه الصلوة والسالم روايت شيده كيه ييون وارد بسم اهلل وله الحمدا از حضر  ص   

يدا توجه ميفرمايد بتيو پس روي بياور بر نماز  زيرا يون تو روي بياوري نماز مياوي 

از تو اعراض ميفرمايد يه شود, يدا نيز و هرگاه اعراض كن  يعن  دلت متوجه جاي ديگر 

بقدر اقبال نمازگذار بنميازش و از نماز مگر ثل  آن يا ربع يا سدس آن بسا كه باال نرود 

كه نمياز يرواييت شيده كسي از آنحضر عطا نميفرمايد يدا باخص غافل ييزي را و نيز 

بر نمازش حدي  نكند با نفس يود و سهو هم نكنيد در نميازش, ييدا بخواند و اقبال كند 

اال رود يه بسا كه نصف آن ببر نمازش او اقبال داشته باشد اقبال ميفرمايد بر او ماداميكه 

بسنت يعن  نافله براي جبيران آنچيه از فريضيه شده ايم  وثل  و ربع و يمس آن و ما امر

كيه رسول صلّ  اهلل عليه وآله روايت شده  از حضر و بدون حضور قلب بجا آورده شده 

بعض  از نمازها هست كه نصف آن قبول مياود و ثل  آن و ربع و يمس آن تيا عاير و 

بصور  صاحبش زده مياود بهم پيچيده شده مانند جامه كهنه كه  ميباشدبعض  از نمازها 

باقر و صادق عليهميا  از حضر و براي تو است از نماز  آنچه اقبال كن  بقلبت بر آن و 

كه براي بنده از نمازش آن ييزي است كه اقبال به آن داشيته الصلوة والسالم روايت شده 

از , بهم پيچيده شده بصورتش زده شيود و نمازش بدون حضور قلب باشدباشد و اگر تمام 

صادق عليه الصلوة والسالم روايت شده كه بنيده بياال مييرود از نميازش ثلي  و  حضر 

تمام مياود براي او از نافله ها و نصف و سه ربع و كمتر و بياتر بقدر سهوش درآن لكن 

ز آن اال اينكه كه هر سهوي در نماز طرح مياود اباقر عليه السالم روايت شده  از حضر 
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بر تيو ون به نماز بايست  نيز از آنحضر  روايت شده كه ييدا تمام ميفرمايد به نوافل و 

 از حضير باد به اقبال بر آن يه آنكه براي تو است از نماز  آنچه اقبال كني  بير آن و 

پس بر تو باد بيه يايوز و  يون در نماز بايست نقل شده كه صادق عليه الصلوة والسالم 

ورايت شده كه يون دعا كن  پس اقبال كن بقلبت  آنحضر  ازال قلب بر نماز  و نيز اقب

كه دو ركعيت شده  نقلرسول صلّ  اهلل عليه وآله  از حضر ت را در يانه ببين و تو حاج

ميانه, يعن  نه ييل  طوالن  و نه ييل  مختصر با تفكر بهتر است از قيام يك شب كه قلب 

 اله  و ساه  باشدا
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 يه هجدهمتنب

 ) در اهميت مساجد (

 

مسياجد  بسم اهلل وله الحمدا از حضر  صادق عليه الصيلوة والسيالم رواييت شيده كيه   

در آنها, پس وح  فرمود حاار نمياوند كه همسايگان از بسوي يداتعال  شكايت نمودند 

 ويدا بسوي آنها كه قسم بعز  و جالل يودم كه يك نماز از اياان قبول نخيواهم كيرد 

رحمت مين عدالت  را و نخواهد رسيد باياان در ميان مردم ظاهر نخواهم كرد براي اياان 

رسول صلّ  اهلل علييه وآليه رواييت شيده  از حضر و در بهات من راه نخواهند يافت و 

كسيكه برود بسوي مساجد براي او يواهد بود به هر قدم  كه بردارد تا وقتيكه برميگردد 

 از حضير حو شود از او ده سيئه و بلند شود براي او ده درجه و بمنزل يود ده حسنه و م

سيوال نميود از كه از جناض جبرئييل علييه السيالم اهلل عليه وآله روايت شده رسول صلّ 

, پس عرض نميود دوسيت بسوي او ها بقعه دوست ترين بقعه ها بسوي يدا و دشمن ترين

از بازارها اسيت و ه ها بسوي يدا بقعه ها بسوي يدا مساجد است و دشمن ترين بقعترين 

 نييز ميفرماييدمساجد, مجالس انبياء عليهم السيالم اسيت و نيز روايت شده كه  آنحضر 

يد, ميگويند به اهل بربچه كس  غبطه ميروزي نيست مگر آنكه ملك  در مقابر ندا ميكند 

نييز از آن  وو ما نميتيوانيم, روزه ميگيرنيد و ميا قيادر نيسيتيم وانند ميخمساجد كه نماز 

كه اجابت م ذن كفاره گناهانست و رفتن بسوي مساجد طاعت يدا و بزرگوار روايت شده 

طاعت رسول او است و كسيكه اطاعت كنيد ييدا و رسيول را داييل ميفرماييد او را در 

يواهد بود و براي او است بهات با صديقين و شهداء و در بهات رفيق داود عليه السالم 

كه نمازي و از حضر  عل  عليه الصلوة والسالم روايت شده السالم  مثل ثواض داود عليه
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  لتمگر در مسجد, مگر آنكه بيراي او عيذري باشيد ييا كسيانيست براي همسايه مسجد 

؛ فرميود: كسي  كيه صيداي اذان را داشته باشدا عرض شد همسايه مسجد يه كس  است

ا بسوي من مسياجد اسيت و دوست ترين بقعه هبانود و از يداوند متعال روايت شده كه 

دوست ترين اهل آن بسوي من آن كس  است كه اول دايل شود و در آير بييرون رود و 

رسول صلّ  اهلل عليه وآله روايت است كه يون بنده دايل مسجد مياود بگويد  از حضر 

مرا شكست و بنويسد ييدا بيراي او  شيطان بگويد اوه پات اعوذ باهلل من الايطان الرجيم

اين جمله عباد  يكسال و هرگاه يارج مياود همين كالم را بگويد يواهيد نوشيت  بگفتن

 يدا براي بهر موئ  كه در بدنش هست صد حسنه و بلند ميفرمايد براي او صد درجها
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 تنبيه نوزدهم

 ) در تسميه و حولق در يروج و ورود يانه (

 

ييون از يانيه  روايت شده كيهعليه الصلوة والسالم  رقبابسم اهلل وله الحمدا از حضر     

و از  بيرون ميامدند ميگفتند بسم اهلل يرجيت وعلي  اهلل توكليت ال حيول وال قيوة االبياهلل

موقع بيرون آمدن از يانه بگوييد كه كس  صلّ  اهلل عليه وآله روايت شده  حضر  رسول

 قيوة الحيول والبگوييد  اگيرپس شيديهدايتميگويند ميباشند او كه با  ملك  اهلل دوبسم

توكليت علي  اهلل آن دو گير بگوييد نگاه داشته شدي و اآن دو ملك يواهند گفت االباهلل 

كفايت كرده شدي, پس شيطان يواهد گفت كه من يگونه ميتوانم ايين بنيده ملك بگويند 

از و فريب دهم كه هدايت كرده و نگاه داشته و كفايت كرده شيده اسيت و را گمراه كنم و 

حجيره ييود شيويد  كه يون يواستيد دايلوة والسالم روايت شده عل  عليه الصل حضر 

و يون دايل يانه شديد بسم اهلل بسم اهلل بگوئيد يه آنكه در اين هنگام شيطان فرار ميكند 

ميگيرنييدو  انسو مالئكييهصييور  بركييت نييازل مياييود  بگوئيييد زيييرا كييه در اييين

دايل شيدن در يانيه سيوره م كسيكه هنگاوآله روايت شده صلّ  اهلل عليهرسولازحضر 

نيز روايت شيده  از آنحضر مباركه قل هو اهلل احد را بخواند, فقر از او برطرف مياود و 

اگر ميخواه  يير يانه ا  زياد شود ييون داييل ميفرمايد  عليه الرحمه ذر اب كه بجناض 

ت شده عل  عليه الصلوة والسالم رواي از حضر و يانه ا  مياوي بر اهل يانه سالم كن 

و اگر ييانواده ندارييد بگوئييد سالم كنيد  تانيانوادهكه يون دايل يانه يود مياويد بر 

تيا فقير از  السالم علينا من عند ربنا و موقع دايل شدن در يانه قل هو اهلل احد را بخوانيد
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هنگيام ورود در  لب اللباض نقل شده كه روايت شده كسييكه كتاضو از شما برطرف شود 

 شيطان يواهد گفت اينجا جاي ماندن من نيستااهلل بگويد بسم ه يان
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 تنبيه بيستم

 (زكا  و اهميت آن  ) در

 

قيرار زكيوة  بسم اهلل وله الحمدا از حضر  صادق عليه الصلوة والسالم روايت شده كه   

و معونه و كمك فقراء اگر مردم زكوة ميال ييود را ار و امتحان اغنياء بايتداده شده براي 

بلكه ب  نياز مياود بانچه يدا براي او فرض فرميوده فقير و محتاج  باق  نميماند  بدهند 

مگر بواسطه گنياه بر اغنياء و مردم بفقر مبتال و محتاج نمياوند و گرسنه و برهنه نميمانند 

ييود را از كسيانيكه  رحمتاغنياء و سزاوار است بر يداي تبارک و تعال  اينكه منع كند 

قرار داده تا آنكه ميفرمايد دوست ترين مردم بسوي ا را كه در مالاان منع ميكنند حق يد

زكيوة ميال ييود را يداي تعال  سخ  ترين اياانست و سخ  ترين مردم كس  است كه 

از بيراي ايايان در ميالش و به آنچه ييدا واجيب فرميوده بدهد و بخل نورزد بر م منين 

كه ايها النياس زكيوة ميال روايت شده در يطبه الوداز عليه وآله  رسول صلّ  اهلل حضر 

راي او و كسييكه نميازي بييود را ادا كنيد پس كسيكه زكوة ندهد نمازي برايش نيسيت 

و و كسيكه دين  براي او نيست حج  و جهادي براي او نباشيد نباشد دين  براي او نيست 

اي ييود كه اموال يود را نگاه داريد به زكوة دادن و مريضيهروايت شده  از آنحضر نيز 

صيادق علييه  از حضير به دادن صدقه و درهاي بال را رد كنيد به دعيا و را مداوا كنيد 

روايت شده كه فرض و واجب نفرموده يدا تع بر اين اميت يييزي را كيه الصلوة والسالم 

نييز  از آنحضر و  وماًسخت تر باشد بر اياان از زكوة و در اين زكوة هالک مياوند عم

داي عزوجل اذاجاء احدهم الميو  قيال رض ارجعيون  لعلي  اعميل در قول يروايت شده 

بگوييد هرگاه مرگ يك  از اياان برسد ملخص آيه شريفه صالحا فيما تركت يعن  الزكوة 
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يعني  بسوي دنيا تا عمل صال  انجام دهم در آنچه جا گذاشيته ام پروردگارا مرا برگردان 

كه نماز تميام عليه وآله روايت شده  رسول صلّ  اهلل از حضر زكوة مال يود را بدهم و 

و نميازي نيسيت ناک صدقه از مال مغاوش و شيبهمگر به زكوة و قبول نمياود نمياود 

 حضير براي كسيكه زكوة ندهد و زكوت  نيست بيراي كسييكه داراي ورز نباشيد و از 

وصيت ميكنم قرزندان يود و اهل يود و جمييع عل  عليه الصلوة والسالم روايت شده كه 

يه آنكه از يدا در باض زكوة  يدم منين و م منا  را, بپرهيز از يدا پروردگارشان, بپرهيز

صيادق علييه الصيلوة والسيالم  ازحضير ياموش ميكندغضب پروردگارتيان را و زكوة 

روايت شده كسيكه منع كند قيراط  از زكوة را پس بايد بمييرد اگرميخواهيد يهيودي ييا 

قيراط در اكثر بالد بيست يك دينار است و اهل شيام مايد ميفرنصران ا در مجمع البحرين 

گرام  عليه وآله الصوة والسالم روايت شده  از رسولبيست و يهار يك دينار ميدانند و 

كه يا عل  كافر شدند بخداي بزرگ از اين امت ده طايفيه از آنجمليه ميانع الزكيوة, بعيد 

آنجمليه يدا از اياان نماز را از رمايد قبول نميفكه هات طايفه ميباشند يا عل  د: ايفرممي

 من نيست قيراط  از زكوة مالش را پس ممانع الزكوة, بعد فرمود يا عل  كسيكه منع كند 

كه اعمال اهل بهات و اهيل آتيش روايت شده نيز  از آنحضر و نه مسلمان والكرامة و 

ياود سيه كيس يافتم اول كس  كه دايل آتش مميفرمايد  عراه داشته شد بر من تا آنكه

ميباشند: اول امير مسلط كه به عدالت رفتار نكندا دوم صاحب مال  كه زكوة مال يود را 

كسيكه ميال  داشيته شده  نقلصلّ  اهلل عليه وآله  ازآنحضر ندهدا سوم فقير متكبر و نيز 

بايار  ميدهنيد او را در هير روز هيزار مليك بيه آتيشا باشد و زكوة مالش را ندهيد 

اغنيا قرار داده, پس اگير گرسينه ييا برهنيه بماننيد روزي فقرا را در اموال بدرستيكه يدا 

 بواسطه گناه اغنياء است و حق است بر يدا كه آنها را برو در آتش جهنم بيافكندا
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 تنبيه بيست و يكم

) در تسميه و حولق در يروج و ورود يانه (

 

سه ييز است  م روايت شده كهق عليه الصلوة والسالدابسم اهلل وله الحمدا از حضر  ص   

و سه ييز اسيت ست موجب كفاره گناهان و سه ييز است كهكه باع  رفع درجا  مياود 

فياش نميودن اما آن سه كه رفع درجاتسيت و سه ييز نجا  دهندها كننده است  هالک كه

مردم در يوابند و آن سيه كيه كفياره اسيت و نماز در شب هنگاميكه و اطعام طعام سالم 

كامل بجا آوردن واوء است در هواي سرد و رفيتن در شيب و روز بسيوي نمياز تمام و 

بخل  كه اطاعت كرده شود و نمازها و آن سه كه هالک كننده است  و محافظت برجماعت 

و آن سه كيه نجيا  و عجب نمودن شخص به يودش هوي و هوس  كه پيروي كرده شود 

و در حيال غنيا  روي ميانهاقتصاد و دهنده است يوف از يدا است در پنهان  و آشكارا و 

رسول صلّ  اهلل عليه وآله  از حضر در حال راا و سخط و فقر و گفتن كلمه عدل و حق 

و آدم و از آتيش دور نزدييك اسيت كه آدم سخ  بخدا تع و مردم و بهات روايت شده 

يه رسول صلّ  اهلل عل از حضر بخيل از يدا تع و مردم و بهات دور و به آتش نزديك و 

جان من بيه دسيت بهات جاي سخاوتمندان استا قسم به آنكس كه وآله روايت شده كه 

و نه بسيار منت گذارنده به آنچه بخيل و نه عاق والدين كه دايل بهات نمياود او است 

كيه شيده  نقيلفقه الراا عليه و عل  آبائه وابنائه الصلوة والسيالم  و از كتاضعطا ميكند 

 ال كه گناهكار باشد دوست تر است بسوي يدا تع كه جوان سخ ميفرمايد و روايت شده 

كه سخاو  پير عابديكه بخيل باشد و از حضر  رسول صلّ  اهلل عليه وآله روايت شده از 

اسيت آويختيه در دنييا, پيس  هيائ  شيايهدريت  است از دريتهاي بهات و از براي آن 
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آن شيايه ميكاياند او را  آن زده, پيس كسيكه سخ  باشد دست باايه اي از شايه هاي

بسوي بهات و بخل دريت  است در آتش و براي آن نيز شيايه هيائ  اسيت آويختيه در 

دنيا, پس كسيكه بخيل باشد دست اندايته باايه اي از آن شايه ها و آن شايه ميكاياند 

رسول صلّ  اهلل عليه وآله روايت شده كيه ييون يداونيد  از حضر او را بسوي آتش و 

ال بهات را يلق فرمود گفت پروردگارا مرا براي كه يلق فرموده اي؛ فرمود: عالم جل وع

صادق عليه الصلوة والسيالم  از حضر براي هر سخ  باتقوائ ا عرض كرد راا  شدم و 

از شيمايند و روايت شده كه يوبان شما, سخاوتمندان شما ميباشيند و بيدان شيما بخييالن 

كه هر بنيده اي را جل وعال روايت شده وند عالمرسول صلّ  اهلل عليه وآله از يدا حضر 

يلق او را و مبتال نكينم او را كه يلق كنم پس او را هدايت كنم بسوي ايمان و نيكو كنم 

روايت شده كه من ادض كيرده  از آنحضر يير دارم به او و نيز  ارادهببخل پس اينكه من 

وردگار من مرا امر فرموده بيه من است, پر ءشدهيدايم و عل  عليه السالم ادض كرده ءشده

بخل و جفا و هيچ ييز بسوي يدا مبغوض تر نيست از سخاو  و نيكوئ  و نه  فرموده از 

ل عسل را و گِعمل را همچنانكه فاسد ميكند ميكند بخل و سوء يلق يه آنكه فاسد ميكند 

 هرگزانيز از آن حضر  روايت شده كه جمع نمياود ش  و بخل با ايمان در قلب بنده اي 
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 تنبيه بيست و دوم

( بخل و بدتر بودن آن از ظلم) در 

 

در تعريف سخاو  نقل شيده بسم اهلل وله الحمدا از حضر  صادق عليه الصلوة والسالم    

بيرون كن  از مال يود حق  را كه يدا بر تو واجب فرموده و برسان  به اهلش و نيز از  كه

يون حرامي  پييش بياييد بيراي   آنستكه كه سخاودر همين مقام روايت شده  آنحضر 

نمايد و هرگاه بميال حيالل ظفير  نظرشخص, دلش بار بدهد كه از آن مال بگذرد و صرف

علي  علييه  از حضر و در طاعت يدا انفاق كند يافت, نفس او ميل داشته باشد به اينكه 

از ظيالم,  كه ميگويد بخيل معذورتر استاز مردي شنيدند كه الصلوة والسالم روايت شده 

و اسيتغفار نميوده و گاه  هست كه توبه ميكند حضر  فرمود: درو  گفت  يه آنكه ظالم 

, صدقه مال مردم را به صاحبانش رد ميكند ول  آدم بخيل هرگاه بخل ورزيد زكوة نميدهد

و از انفاق در راه يدا و راههاي ييير و مهمان  نميكند صله رحم بجا نم  آورد و نميدهد 

از نمايد و حرام است بر بهات اينكيه داييل شيود در آن شيحي  و بخيلي  و يودداري مي

آنكس اسيت نقل شده كه بخيل اب  الحسن موس  بن جعفر عليهما الصلوة والسالم  حضر 

صادق عليه الصلوة والسيالم  از حضر بخل بورزد به آنچه يدا بر او فرض فرموده و كه 

ريهم اهلل اعمالهم حسرا  عليهم اين مردي كذلك يتعال  در تفسير قول يداي روايت شده 

بخل  كه دارد در راه يداي عزوجل صرف نميكند, يون مرد است كه مال يود را بواسطه 

معصييت ييدا, ورثه او آن مال را تصرف مينمايند بعد يا در طاعت يدا يرج ميكنند يا در 

متيأثر ميبينيد  اگر در طاعت يدا يرج كنند روز قيامت صاحب مال آن را در مييزان غيير

و اگر آن ميال در معصييت ييرج مياود كه زحمت را او كايده استفاده را ديگران ميبرند 
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كس آنكه بخيل نيز روايت شده عليه الصلوة والسالم  از آنحضر و كه او باع  شده شود 

از آن و مال را از غير راه حالل بدست بياورد و در غير راهش يرج و صرف كند كه است 

كه سخ  آن كس نيست كه پول ييرج كين باشيد در السالم نيز روايت شده  عليه حضر 

زكوة مالش را بدهيد و بياق  حقيوق واجبيه را و غير راهش, بلكه سخ  آنكس  است كه 

 را كه يدا در مالش قرار دادها  بخيل آنكس  است كه ادا نكند حق
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 تنبيه بيست و سوم

) در صدقه (

 

نمياز عميود  صادق عليه الصلوة والسالم روايت شده كه بسم اهلل وله الحمدا از حضر    

دين و اسالم است و جهاد اعالي عمل است و صدقه يييزي اسيت عجييب, يييزي اسيت 

عليه وآله الصلوة والسيالم نييز نقيل شيده كيه  از آنحضر عجيب, ييزي است عجيب و 

يدا شما را تا توااع و فروتن  زياد نميكند بنده را مگر رفعت و بلندي, پس توااع كنيد 

صدقه زياد نميكند در مال مگر كثر  را, پس صدقه بدهيد يدا شما را رحمت بلند كند و 

د و عفو و گذشت زياد نميكند بنده را مگر عز , پس داراي عفو شويد تا يدا شيما را اكن

كه نيكو نميكند بنده صيدقه را صادق عليه السالم روايت شده  از حضر عزيز بگرداند و 

از مگر آنكه نيكو يواهد كرد يدا يليفه و عيوض را در فرزنيدانش پيس از او و  در دنيا

رسول صلّ  اهلل عليه وآله روايت شده كسيكه تصدق كند به صيدقه اي بيراي او  حضر 

لقميان علييه السيالم  از جنياضباشد بوزن هر درهم  مانند كوه احد از نعمتهاي بهايت و 

جبران  گاه يطا و لغزش  از تو صادر شد پس برايروايت شده كه بفرزند يود ميفرمايد هر

 از جنيييييييييييييييييييييياضآن صييييييييييييييييييييييدقه بييييييييييييييييييييييدها 

ملك  لب اللباض نقل شده كه ميفرمايد روايت شده كه كتاضقطب راوندي عليه الرحمة در 

و در نيزد آنحضير  ميردي  عليه السالم دايل شد بر حضر  سليمان عليه السيالمالمو  

نمانده, پس آن مرد بگرده نج روز بيش باق  گفت: از عمر اين مرد پبود, پس ملك المو  

نان  تصدق كرد, پس آن سائل گفت: يدا عمر  را زياد كند پس يداوند عالم جل وعيال 

كه سه نفير عل  عليه الصلوة والسالم روايت شده  از حضر پنجاه سال بر عمرش افزود و 
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من  يا رسول اهللعرض نمود يدمت حضر  رسول صلّ  اهلل عليه وآله آمدندا يك  از آنها 

صد وقيه طال دارم, اينك ده وقيه آن صدقه باشدا ديگري گفت يا رسول اهلل من صد دينار 

دارم, ده دينار آن صدقه باشدا سوم  گفت يا رسول اهلل من ده دينار دارم, ييك دينيار آن 

هستيد براي ياطر اينكه  مساوي ,صدقه باشدا پس حضر  به آنها فرمود: همه اتان در اجر

 هركدام تان ده يك مال يود را صدقه داديدا
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 تنبيه بيست و يهارم 

) در صدقه سر و عالنيه (

 

بسم اهلل وله الحمدا از حضر  عل  عليه الصلوة والسيالم رواييت شيده كيه صيدقه در    

از پنهان  ياموش ميكند غضب پروردگار را, همچنانيكه آض يياموش ميكنيد آتيش را و 

گنياه را ليه وآله روايت شده كه صدقه پنهان  يياموش ميكنيد رسول صلّ  اهلل ع حضر 

رسيول  از حضير را و فع ميكند هفتاد در از بال دميكند آتش را و مانند آض كه ياموش 

وآله روايت شده كه صيدقه مسيتحب  در پنهيان هفتياد برابير آنسيت در  _عليه صلّ  اهلل

در پنهان و از حضر  رسول  آشكارا و صدقه واجب در آشكارا بيست و پنج برابر آنست

مردي تمني  و آرزوي ميرگ ميكيردا حضير  بيه او روايت شده كه صلّ  اهلل عليه وآله 

و سفري است دور و دراز, سزاوار است مرگ يك ييزيست كه ياره از آن نيست فرمود: 

و هدييه براي كس  كه اراده اين سفر دارد اينكه ده هديه با يود بردارد تا آنكه ميفرماييد 

و صيدقه پنهيان  و تيرک معاصي  و بير جهنم يهار ييز است گريه از يوف ييدا الك م

 صييييييييييييييييييييادق از حضيييييييييييييييييييير والييييييييييييييييييييدين و 

كه به جناض عمار عليه الرحمة ميفرمايد: يا عمار, صدقه, عليه الصلوة والسالم روايت شده 

 آنبهتر است از  رعباد  در سِواهلل در سِر افضل است از صدقه در عالنيه و همچنين واهلل 

فيع ميكنيد دصدقه عالنييه كه عليه الصلوة والسالم روايت شده  از آنحضر و در عالنيه 

هفتاد نوز از بال را و صدقه پنهان  ياموش ميكند غضب پروردگار را و از حضير  بياقر 

كه نيك  و صدقه در پنهان  برطرف ميكند فقر را و زياد عليه الصلوة والسالم روايت شده 

باقر عليه الصلوة والسالم روايت  از حضر يكند هفتاد مردن بد را و ميكند عمر را و دفع م



 

 41 

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

شده كه آيا يبر ندهم شما را به پنج يصلت كه آن پنج يصلت از برّ و نيك  است و بيرّ و 

نيك  دعو  ميكند صاحبش را بسوي بهاتا راوي عرض ميكند يرا؛ ميفرمايد: مخفي  و 

نفهمد و بير واليدين,  تبده  و دست يپو صدقه كه به دست راست پنهان داشتن مصيبت 

و بسيار گفيتن ال حيول وال قيوة اال دارد  در براا ويانودي يدا را ربر والدين  يه آنكه

صيلوا  اهلل و كه از گنجهاي بهات است و دوسيت  محمّيد وآل محمّيد باهلل العل  العظيم 

 سالمه عليهم اجمعينا
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 تنبيه بيست و پنجم

ا دادن () در احسان و آض دادن و غذ

 

ض عيس  جنابسم اهلل وله الحمدا از حضر  صادق عليه الصلوة والسالم روايت شده كه    

 ازص نيان پس يك قيرگذارشان به كنار دريا افتاد عل  نبينا وآله و عليه الصلوة والسالم 

ن كيار يرا اييوكلمته قو  يود در آض اندايتند بعض  از حواريين عرض كرد يا روح اهلل 

ي بيران آض انيدايتم اييدر ماين قرص از قو  شما بود؛ فرميود: ايين قيرص را را كردي 

ييه باقر عل از حضر و عظيم و بزرگ است و ثواض آن نزد يدا مخلوق  از مخلوقا  آن 

جگير دوسيت دارد ينيك كيردن كه يداوند تبارک و تعيال  الصلوة والسالم روايت شده 

ي ر سايه اديوان و غير حيوان, يدا او را از حكسيكه جگر تانه اي را آض بدهد   ،تانه را

ه وآليه رسول صلّ  اهلل عليي از حضر و جز سايه او جاي دهد در روزيكه سايه اي نباشد 

او  پس ديدم در آن صاحب كلب  را كه سيراض كرده بودروايت شده كه دايل بهات شدم 

لّ  صيسول ييدا روايت شده كه در بين اينكه رعل  عليه الصلوة والسالم  از حضر و را 

يدنيد فهماهلل عليه وآله واو ميگرفتند گربه يانه, يود را نزديك حضر  رساندا حضر  

ه آض كه تانه است پس ظرف  را كه از آن واو ميگرفتند نزد آن گربه گذاشتند تيا آنكي

لسيالم امام حسن عليه الصيلوة وا از حضر بعد از زيادت  آن آض واو گرفتند و  آشاميد

ييل مماغول طعام يوردن بودند و كلب  جلو آنحضر  بود, يك لقمه يود كه روايت شده 

آيا  يه وآلهميكردند و يك لقمه به آن كلب ميدادندا عرض شد يابن رسول اهلل صلّ  اهلل عل

نداري كه جام اين كلب را از طعام شما دور نكنم؛ فرمود: بگذار او را, من از يدا حيا ميكن

 بخورم و به او ندهما بصور  من نگاه كند و من طعام
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 تنبيه بيست و شام

) در جواض دادن سائل و يلّت ابراهيم عليه السالم و اينكه سائل رسول يدا است (

 

اگر عطا كننيده  عليه الصلوة والسالم روايت شده كه راقببسم اهلل وله الحمدا از حضر     

 از حضير  صيادقو احيدي, احيدي را ند يكهست, رد نمآنچه را كه در عطا كردن بداند 

جبرئيل علييه السيالم آميد نزدحضير  ابيراهيم علييه الصيلوة كه السالم روايت شده عليه

عرض نمود پروردگار تو مرا فرستاده بسوي بنده اي از بندگانش كه او را يلييل والسالم 

يود بگرداندا ابراهيم عليه السالم فرمود: آن بنده كدام بنده است كه من تا زنده باشيم در 

مت او باشم؛ جبرئيل عليه السالم گفت: آن بنده تو ميباش ا فرمود: به ييه جهيت ييدا يد

از كسي  چ وقيت يتو هعرض كرد براي آنكه ميخواهد مرا يليل و دوست يود قرار دهد؛ 

از چ وقت ناد كه كس  از تو ييزي س ال كند و تو بگوئ  نه و يو ه ييزي س ال نكردي

كه مسيكين فرسيتاده و رسيول ييدا اسيت وايت شده عل  عليه الصلوة والسالم ر حضر 

عطا كند او را پس بسوي شما, پس كسيكه منع كند او را, پس منع كرده يدا را و كسيكه 

رسيول نقيل شيده كيه سيائل رسول صيلّ  اهلل علييه واليه  از حضر و عطا نموده يدا را 

ا كنيد او را, پروردگار عالميانست براي اينكه امتحان كرده شويد به آن پس كسييكه عطي

صيلّ   از آنحضير او را پس رد كرده يدا را و پس عطا نموده يدا را و كسيكه رد كند 

اهلل عليه وآله نيز روايت شده كه قطع نكنيد بر سائل س الش را بگذاريد تا حرفش را تمام 

عيس  عليه السالم نقيل شيده كسييكه سيائل را  از حضر كند و از حال يود يبر دهد و 

رسول صلّ  اهلل  از حضر مالئكه تا هفت روز با يانه اش تماس نميگيرند و  محروم كند,

عليه وآله روايت شده كه ميفرمود يدايا مرا زنده بدار مسكين و بميران مسكين و محاور 
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فرما مرا در زمره مساكين, يك  از زوجا  حضر  عرض نميود ييرا اينجيور ميفرمائييد؛ 

قبل از اغنياء به يهل سال مواظب باش كيه مياوند دايل بهات اياان فرمود براي اينكه 

ال نمود رد مكن او را ولو بنصف يرما باشد و دوست  و اگر ييزي سمسكين را نرنجان  

تعال  تو را برحمت يود نزديك گرداند  يدايبدار او را و او را بخود نزديك كن تا آنكه 

قت از رسول يدا صلّ  اهلل صادق عليه الصلوة والسالم روايت شده كه هيچ و از حضر و 

اگير  و كيه ميدادنيد ييزي نزد حضر  بود عليه وآله ييزي س ال ناد كه بفرمايد نه, اگر

رسول صيلّ  اهلل علييه وآليه رواييت شيده  حضر  ازيواهم داد انااء اهلل و  نبود ميفرمود

 كردا كسيكه زجر كند و برنجاند سائل  را مالئكه او را در قيامت زجر و ناراحت يواهند
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 تنبيه بيست و هفتم

) در اهميت دعاي سائل و مسكين و يهودي (

 

 وه حقيير كبسم اهلل وله الحمدا از حضر  اب  الحسن عليه الصلوة والسالم روايت شده    

كويك نامريد دعاي احدي, را زيرا كه دعاي يهيودي و نصيران  بيراي شيما مسيتجاض 

هميا عل  بن الحسيين علي از حضر اود و مياود و اگر براي يود دعا كنند مستجاض نمي

و  كه به مسكين مستضعف  صدقه بدهيد كه هيچ مردي نيستالصلوة والسالم روايت شده 

از بيراي صيدقه دهنيده و ايود ميمگر آنكه مسيتجاض آن مسكين در آن ساعت دعا كند 

س لتمياكه هرگاه ييزي بسائل دادييد از او االصلوة والسالم روايت شده عل  عليه حضر 

 علي  بين الحسيين عليهميا از حضير و درباره شيما دعا كنيد يه آنكه مستجاض مياود 

ده  كه به يادم يود ميفرمود يون يواست  بسيائل يييزي بيالصلوة والسالم روايت شده 

امير  ضياو ايدعاي سائل فقيير رد نميايود ميفرمايد  و نيزتا دعا كند اندك  يودداري كن 

قر ييا با و از حضر امر كن بدعاي يير سائل ييزي دادي ميفرمود به يادم يود كه يون ب

 اد بدهييدكه يون ييزي بفقرا ميدهيد تلقين و ييصادق عليهما الصلوة والسالم روايت شده 

لييه عصيادق  و از حضر دعاي آنها درباره شما مستجاض مياود به آنها دعا را يه آنكه 

يرا زن را براي مريضهاي يود الصلوة والسالم روايت شده كه سبك نامريد دعاي مساكي

 كه مستجاض مياود دعاي آنها درباره شماا
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 تنبيه بيست و هاتم

) در مذمت س ال و تمجيد جواض دادن به س ال (

 

بسم اهلل وله الحمدا از جناض محمّد بن مسلم عليهما الرحمة از حضر  باقرعليه الصيلوة    

ه در سي ال هسيت هييچكس از كسي  آنچه را كي والسالم روايت شده كه اگر سائل بداند

طاكننده بداند آنچه را كه در عطا كردن هست احيدي, احيدي را رد س ال نميكند و اگر ع

كسيكه در سي ال و گيدائ  را شده  روايترسول صلّ  اهلل عليه وآله  حضر نميكند و از 

لسالم صادق عليه ا از حضر بروي يود باز كند, يدا هفتاد در از فقر بروي او ميگاايد و 

صلّ  اهلل عليه وآله آمده سيالم كردنيد,  كه جمع  از انصار يدمت رسول يداروايت شده 

ما براي حاجت  آمده ايما  (ص)حضر  جواض سالم را دادند پس عرض كردند يا رسول اهلل

آن حاجيت, حاجيت بزرگي  اسيتا فرميود: بگوئيدا عرض نمودنيد فرمود: حاجت يود را 

كردند اامن باوي براي ما بر پروردگار يود بهات را؛ بگوئيد ييست آن حاجت؛ عرض 

پس حضر  سر مبارک را بزير اندايته, در فكر فيرو رفيت, پيس سيربلند نميوده فرميود: 

صيادق علييه الصيلوة  از حضر اامن مياوم بارط آنكه ييزي از كس  س ال نكنيد و 

اسيت كيه منيع كه از برادرهاي دين  يود حاجت نخواهيد يه ممكن والسالم روايت شده 

سلمان را  اهلل تعيال   ازجناضكنند پس دشمن اياان شويد و به اين جهت كافر شويد و 

 هفيت يييزوصيت فرمود  مرا يليلم رسول يدا صلّ  اهلل عليه وآله به روايت شده كه عنه 

آنكه نظرم بكس  باشد كه پيائين تير اسيت از مين  اولكه هيچوقت ترک نميكنم آنها را؛ 

اينكيه فقيرا را دوسيت  سومبكسيكه باالتر است از منا نظر نكنم  دومدنياا يعن  در امور 

 پينجمآنكه حرف حق را بگويم اگرييه تليخ اسيتا  يهارمو به آنها نزديك باوما  بدارم
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آنكه از ميردم  شامآنكه صله رحم بجا آورم, اگريه آن رحم از من اعراض داشته باشدا 

ال حول وال قوة اال بياهلل ييه آنكيه  يار بگويممرا كه بس دفرمو وصيتو ييزي س ال نكنم 

رسيول صيلّ  اهلل علييه وآليه  حضر اين ذكر شريف گنج  است از گنجهاي بهات و از 

مردي عرض نمود تعليم بفرما بمين عملي  را كيه حيائل  بيين آن عميل و روايت شده كه 

بيراي ؛ حضر  فرمود: غضب نكن و از مردم ييزي سوال نكن و بپسيند بهات پيدا ناود

 مردم آنچه براي يود ميپسنديا
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 همنتنبيه بيست و 

( در آنچه دارندتداشتن و ب  نيازي و طمع بمردم اج ياحت) در 

 

بسم اهلل وله الحمدا از حضر  عل  عليه الصلوة والسالم روايت شده كه بايد جمع شيود    

اينكيه ه بي سوي ايااندر تو افتقار و احتياج بسوي مردم و ب  نيازي از اياان؛ اما افتقار ب

از اياان ب  نيازي  و تماس گرفتن با مردم يوشرو و يوش صحبت باش  وهنگام مالقا  

صادق عليه الصلوة والسالم  حضر از و  طمع در آنچه اياان دارند نداشته باش به اينكه 

 يدا عطا بفرمايد بهاز يدا س ال ميكند كه انچه هرگاه يك  از شما بخواهد روايت شده كه 

او, پس بايد از تمام مردم مأيوس باشد و اميد نداشته باشد مگر بخدا تع, پس هرگاه ييدا 

و ببيند اين حالت را در قلبش, س ال نكند از يدا ييزي را مگر آنكه عطا بفرمايد به بداند 

روايت شده كه ديدم تميام ييير و عل  بن الحسين عليهما الصلوة والسالم  حضر او و از 

اب  عبداهلل علييه الصيلوة  از حضر و ست مردمانطع طمع از آنچه در دست يوب  را در ق

كه حاجت يواستن از مردم موجب سلب عز  و رفيتن حييا اسيت و روايت شده والسالم 

ياس از آنچه در دست مردم است, عزتست براي م من در دين و طمع فقريسيت حااير و 

يصلت است كيه بيراي مي من  كه سهصادق عليه الصلوة والسالم روايت شده  از حضر 

فخر است و زينت, هم در دنيا و هم در عقب  يك  نماز در آير شب و ديگر يأس از آنچيه 

عليه السالم عل   از حضر د و در دست مردم است و واليت و دوست  امام از آل محمّدر 

كه ياس بهتر است از طلب بسوي مردم, يقدر قبي  است يضوز و ياوز در وقت روايت 

زيين العابيدين علييه الصيلوة والسيالم  از حضير و جفا در هنگام ب  نياز بودن و  حاجت

بر مردمان آنكس است كيه يييرش بميردم برسيد و از روايت شده كه گرام  ترين مردم 
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بمردم نميدهد و ييزي هيم اياان ب  نياز باشد و بعد از اين گراميتر كس  است كه ييزي 

عاشق مال دنيا ميباشند, پس كسييكه ميزاحم ايايان  اهل دنيا از كس  نميخواهد, يه آنكه

نباشد در آنچه معاوقاان هست بر آنها گراميتر يواهد بود و كسيكه بعالوه عدم مزاحمت 

 و عزيزتر يواهد بودامال دنيا را در دسترس اياان قرار دهد در نزد اياان گراميتر 
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 تنبيه س  ام

) در سخاو  و منت نگذاشتن (

 

ه ت جايگياكه بهاه الحمدا از حضر  رسول صلّ  اهلل عليه وآله روايت شده بسم اهلل ول   

 كيه داييل نميايود بهايت را من در دست او است قسم به آنكه جاناستا سخاوتمندان 

يگذارد مكند, بسيار منت بر او دين و نه كسيكه يون احسان  بكس  ميبخيل و نه عاق وال

نيان ت نمياود عاق و نه مدمن يمر و نيه مروايت شده كه دايل بها آن حضر و نيز از 

رواييت شيده  آليهعل صلوةاهلل و سالمه عليه و آن حضر يعن  بسيار منت گذار و نيز از 

ييدا تيع  يا منّت بگذارد بير او,  نسخه من , بعد اذيت كند بكه كسيكه احسان كند به م 

اي مين برهت دارد كه يدا كرانيز روايت شده  آن حضر باطل ميفرمايد صدقه او را و از 

  و بعد از من شش يصلت را: يكي  عبيو براي اوصياي از فرزندان من و پيروان اياان 

و نابيت بازي را در بين نماز و ديگر منت گذاشتن بعد از صدقه و رفتن بمسجد در حال ج

 الصلوةله وآعليه  آن حضر و ينده كردن در قبرستان و نيز از نگاه كردن ميان يانه مردم 

 ت بگذارديود بكند, بعد من كه كسيكه نيك  و احسان  به برادر دين م روايت شده والسال

نتي  كيه موبيال آن را يعني   يدا عمل او را و ثبت ميفرماييد وزر وبر او, حبط ميفرمايد 

حيرام د كه يداي عزوجيل ميفرماييته و سع  او را پاداش نخواهد داد, بعد ميفرمايد گذاش

بدهيد  كس  كيه صيدقها  يعن  نمام, آگاه باشيد تو بخيل و ق نموده ام بهات را بر منان

دقه براي او يواهد بود به وزن هر درهم  مثل كوه احد از نعمتهاي بهايت و كسييكه صي

ن آنكه براي محتاج , يواهد بود براي او مانند اجر صاحب صدقه بدوكس ديگري را ببرد 

 ييزي از اجر صاحبش كم شودا
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 تنبيه س  و يكم

ه دوستان ائمه عليهم السالم () در صل

 

رواييت شيده ول علييه الصيلوة والسيالم االاب  الحسين بسم اهلل وله الحمدا از حضر     

و به ما صله بجا آورد, پس نسبت به فقراي شيعه ما صله بجا آورد نميتواند نسبت  كهكسي

ا را و از قبور بيرادران صيال  ميقبور ما را زيار  كند, پس زيار  كند كسيكه نميتواند 

كه يوبان شما كسيان  ميباشيند عليه الصلوة والسالم روايت شده  حضر  صادقجميل از 

و از ايمان يالص اسيت بيرّ و ند يبخيالن شما ,كه داراي جود و سخاو  باشند و بدان شما

را يداونيد نيكي  كننيده بيه بيرادران نيك  به برادران و برآوردن حوائج اياان يه آنكه 

و نجياة از نييران و آتيش و دييول در و در آن رغم انف شيطان است  دوست داردرحمن 

كسيكه قادر نيست بر صله ما, پيس صيله كنيد نيز روايت شده كه  آنحضر بهات و از 

قادر نيست بر زيار  براي او ثواض صله ما و كس  كه دوستان صال  ما را تا نوشته شود 

ه مياود براي او ثواض زيار  ميا و از ما, پس زيار  كند صال  از مواليان ما را كه نوشت

اسم اغنيا را به ميان آورده, مذمت مردي عل  بن ابراهيم عليهما الرحمة نقل شده كه  تفسير

باش زيرا كه غن  و ثروتمنيد هرگياه صيله رحيم بجيا آنها را كردا حضر  فرمود ساكت 

ه آنكه يدا ميفرمايد و نيك  كند, يدا اجر او را دو برابر ميدهد يبياورد و به برادران يود 

ما اموالكم و ال اوالدكم بالت  تقربكم عندنا زلف  اال من امن و عمل صالحا فاولئيك لهيم 

اموال شما و نه اوالد شما كه نيست و اعملوا و هم ف  الغرفا  امنون يعن  مب جزاء الضعف

جماعيت  پس اينورد و عمل صال  بجا آكند بما مگر كسيكه ايمان بياورد شما را نزديك 

و اياان در غرفه ها يواهند بيود در بواسطه اعمالاان از جزا دو برابر يواهد بود بر اياان 
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صيله آل كه ترک نكنييد صادق عليه السالم روايت شده  از حضر ايمن باشند و حالتيكه 

يدا و كسيكه ميخواهد محمّد را از اموال يود, غن  نسبت به غنائش و فقير بحسب فقرش 

 ائج او را برآورد, پس بايد صله كند آل محمّد را و شيعه اياان راامهم ترين حو
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 تنبيه س  و دوم

) هر معروف  صدقه است و گوسفندي كه در يانه ذب  شود (

 

د حق يوه كسائل  بسم اهلل وله الحمدا از حضر  رسول صلّ  اهلل عليه وآله روايت شده    

لسيالم صيادق علييه ا از حضير هنده حق و را س ال كند, يواهد بود براي او مانند اجر د

ح روايت شده كه صدقه ايست كه يدا آن را دوست دارد و آن صدقه عبارتسيت از اصيال

آليه رسيول صيلّ  اهلل علييه و از حضير و و مردم را نزديك به يكديگر كردن بين مردم 

 اضكه طلبش را بدهد, پس بيراي او باشيد ثيو كسيكه برود بسوي برادر يودروايت شده 

ا را در باركردن بارش, بيراي او باشيد صيدقه تي دابّةصدقه و كسيكه كمك كند صاحب 

آليه ورسول صلّ  اهلل علييه  از حضر هر معروف و احسان  صدقه است و آنكه ميفرمايد 

واسطه باز كالم يوب  كه به صدقه اي كه بهتر باشد كه تصدق نميدهند مردم روايت شده 

و ع شيود يا مكروه  و ظلم  از او دفري به برادر  برسد اسيري آزاد شود يا ييآن كالم 

 كيه گوسيفندي در حجيره عايايه ذبي رسول صلّ  اهلل عليه وآله روايت شده  از حضر 

نيد شت ميكردوگنزد حضر  و دريواست پس فقراي مدينه بايبر شدند و ميامدند نمودند 

يايه دنش, پيس از عايون شب شد باق  نمانده بود از آن مگر گرحضر  باياان ميدادند 

اق  بيس ال نمودند, گفت ييزي غير از گردن آن باق  نمانده, حضر  فرمود بگو تميامش 

 باق  مانده غير از گردنشا
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 تنبيه س  و سوم

) در اهميت روزه و فوائد آن (

 

مي من   هييچ بسم اهلل وله الحمدا از حضر  رسول صلّ  اهلل عليه وآله روايت شده كيه   

يداي تبيارک و دارد براي يدا مگر آنكه واجب ميفرمايد بمضان را روزه نيست كه ماه ر

كه آض مياود گوشت حرام در جسيدش, دوم آنكيه تعال  براي او هفت يصلت را؛ اول آن

كفاره ميايود بيراي يطياي پيدرش آدم نزديك مياود برحمت يداي عزوجل, سوم آنكه 

كرا  مرگ را, پنجم آنكيه امانسيت سيدا بر او آسان ميفرمايد عليه السالم, يهارم آنكه 

از گرسنگ  و تانگ  روز قيامت, شام آنكه عطا ميفرمايد او را يدا برائت و بييزاري از 

رسيول  از حضر از طعام هاي طبيب بهات و يدا او را آتش, هفتم آنكه اطعام ميفرمايد 

ماه رمضيان  صلّ  اهلل عليه وآله روايت شده كه اگر بدانيد آنچه را كه براي شما هست در

كه عليه السالم روايت شده  از حضر  باقرهرآينه زياد ميكرديد براي يداتعال  شكر را و 

براي اياان نمايند ميبراي يدا مالئكه اي هست كه موكلند بر روزه داران كه طلب مغفر  

ماه رمضيان رسول صلّ  اهلل عليه وآله روايت شده كه  از حضر در هر روز تا آير ماه و 

روزه آن را, پس كسيكه روزه بدارد آن را, بيا ايميان و است كه فرض فرموده يدا ماه  

علي   از حضير يلوص يارج مياود از گناهان ماننيد روزيكيه از ميادر متوليد شيده و 

السالم نقل شده كه يدا تمام اشياء را گويا ميگرداند به ثناي روزه داران ماه رمضان و عليه

بهات ماتاق است به يهار نفير: طعيام  وآله روايت شده كهيدا صلّ  اهلل عليه  رسولاز 

دهنده به گرسنگان و حفظ كننده زبان و تالو  كننده قرآن و روزه گيرنده ماه رمضيان و 

تا رمضان كفاره است بيراي آنچيه در رمضان صلّ  اهلل عليه وآله نيز نقل شده  از آنجناض
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روزه بيدارد مياه كه نيز نقل شيده كسيي صلّ  اهلل عليه وآله و از آنجناضبين واقع مياود 

حفظ كند فرج و زبان يود را و باز بدارد اذيت يود را از مردم, بيامرزد يدا  ورمضان را 

گناهان گذشته و آينده او را و آزاد كند او را از آتش و دايل كند او را در دارالقرار و نيز 

از طييب نفيس  ,كنيدبكس  عطائ  از آن حضر  صلّ  اهلل عليه وآله روايت شده كسيكه 

 مبارک مياود هم براي او و هم براي كسيكه آن عطا را قبول كردها
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 تنبيه س  و يهارم

) روزه فقط امساک ازيوردن و آشاميدن نيست (

 

بسم اهلل وله الحمدا از حضر  فاطمه ديتر رسول يدا صلّ  اهلل عليه وآله رواييت شيده    

گاه نگاه ندارد زبان و گوش و يام و ساير اعضا و يه ميكند روزه دار بروزه اش, هر كه

كه بجناض جيابر علييه رسول صلّ  اهلل عليه وآله روايت شده  از حضر جوارح يود را و 

قدري از شب را  اين ماه رمضان كسيكه روزه بدارد آن را و يكميفرمايد يا جابر الرحمه 

ييارج ميايود از گناهيانش را حفظ كنيد, به عباد  بسر ببرد و شكم و فرج و زبان يود 

مانند يارج شدن از ماه؛ جابر ره عرض ميكند اين حدي  يقدر يوبستا حضر  ميفرمايد: 

رسول صلّ  اهلل عليه وآله روايت شيده  از حضر يا جابر يقدر سخت است اين شرطها و 

كه زن  را شنيدند جاريه يود را سب ميكنيد در حالتيكيه روزه دار اسيت, پيس حضير  

از اين طعام بخور, گفيت مين روزه دارما فرميود: و به آن زن فرمودند ستند و طعام  يوا

يگونه روزه داري و حال آنكه جاريه يود را سب ميكن , روزه فقط امسياک از طعيام و 

يون روزه ميگيري  عليه الصلوة والسالم روايت شده كه حضر  صادقشراض نيست و از 

همچنين از كار و گفتار قبي  و ترک ميرأ و  پس بايد گوش و يامت نيز روزه دار باشد و

وقار و سنگين  روزه سايه برسر  بيفكند و قرار ميده مجادله و اذيت يادم يود را و بايد 

رسول صلّ  اهلل عليه وآله  از حضر روزي كه روزه هست  مانند روزيكه روزه نيست  و 

  و باز بدارد يام روزه بدارد ماه رمضان را در حال انصا  و سكوروايت شده كسيكه 

و گوش و فرج و جوارح يود را از درو  و حرام و غيبت تقرباً ال  اهلل نزديك ميكند يدا 

 از حضر دو زانوي او تماس بگيرد با زانوهاي ابراهيم يليل الرحمن و او را بخود تا آنكه 
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يكه روزه نيست از طعام و شراض تنها, بدرسيت كهصادق عليه الصلوة والسالم روايت شده 

زبانهاي يود متا پس حفظ كنيد صمريم عليها السالم فرموده ان  نذر  للرحمن صوما اي 

را و بپوشانيد يامهاي يود را و نزاز نكنيد و حسد نورزيد يه آنكه حسد ميخورد ايميان 

رسول صلّ  اهلل عليه وآله رواييت شيده  از حضر هيزم را و ميخورد آتش را همچنانيكه 

فقيط بييدار ييواب  اسيت و ييه بسيا روزه  شبعباد  بهره او از قيامكه يه بسا كه قائم 

سجاد عليه الصلوة والسالم روايت  از حضر داريكه بهره او از روزه فقط تانگ  است و 

شده كه در دعاي يود هنگام دايل شدن ماه رمضان عرض ميكرد و اعانت و كمك بفرميا 

ميا را باعماليكيه  صي  تيو و وادار بفرمياما را بر روزه اين ماه به بازداشتن جوارح از معا

 موجب راا و يوشنودي تو باشد تا آير دعاي شريفا
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 تنبيه س  و پنجم

) در روزه مستحب  ده روز يك روز (

 

باصحاض ييود بسم اهلل وله الحمدا از حضر  رسول صلّ  اهلل عليه وآله روايت شده كه    

بياوريد آنرا شيطان دورمياود از شما مانند ميفرمايد آيا يبر دهم شما را بچيزيكه اگر بجا 

و صيدقه دوري مارق از مغرض؛ عرض كرد يراا فرمود: روزه سياه ميكند صيور  او را 

قطع ميكن دابر او را و مياكند پات او را و دوست  در راه يدا و معاونت بر عمل صال  

هير يييزي زكيوت  مستأصل مينمايد او را و استغفار قطع ميكند رگ و تين او را و براي 

كيه عليه الصلوة والسيالم رواييت شيده  از حضر  صادقاست و زكوة بدن روزه است و 

از براي روزه دار دو يانودي ميباشد: يك  در نزد افطار و يك  نزد لقاء پروردگيارش و 

از كيه روزه بگيرييد تيا صيحت يابييد و رسول صلّ  اهلل عليه وآله روايت شيده  حضر 

ده كه كس  كه روزه بگيردروزه مستحب  براي يدا دور مياود از نيز روايت ش آنحصر 

كسييكه روزه بيدارد بيراي ييدا دور نييز رواييت شيده  از آنحضر و آتش يهل يريف 

از يدا از آتش او را به مسافت پنجاه سال كه سواره اي با سيرعت طي  كنيد و ميفرمايد 

قيرار داده شيده بيراي  كيه روزه مسيتحب والسالم روايت شيده  الصلوةعليهراا  حضر 

يك روز باشد قرار داده شده ز وتكميل روزه واجب و در هر ماه  سه روز كه در هر ده ر

من جاء بالحسنة فله عار امثالها پس كسيكه در هر ده  براي اينكه يداي عزوجل ميفرمايد

رسيول صيلّ  اهلل  از حضير روز يك روز, روزه بگيرد كانه تمام سال را روزه گرفته و 

گيرد يواهد بيود ماننيد كسييكه بيه وآله روايت شده كسيكه در هر ماه, سه روز روزه عل

تمام سال را روزه گرفته زيرا كه يداي عزوجل ميفرمايد من جاء بالحسنة فله عار امثالها 
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سنون يعني  مسيتحب پنجاينبه مالصلوة والسالم روايت شده كه صادق عليه از حضر و 

 و پنجانبه آيرماه استا اول ماه و يهارشنبه وسط ماه
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 تنبيه س  و شام

) در قبول نادن حج و صدقه از مال حرام (

 

حيج  ال حرامكسيكه به مبسم اهلل وله الحمدا از ائمه عليهم الصلوة والسالم روايت شده    

 ضير حاز و  بجا بياورد, يون تلبيه بگويد ندا كرده مياود ال لبيك عبدي و ال سيعديك

دي روايت شده كه مردي از آن حضر  س ال كرد راجيع بميروالسالم ق عليه الصلوة داص

يياورد مصله رحم بجا  و كه از دستگاه سلطان مال  بدست آورده و از آنمال صدقه ميدهد

لحسينا  ابراي او آنچه بدست آورده و ميگويد ان يا حج ميكند براي اينكه آمرزيده شود 

فياره كاره نميكنيد لكين حسينه يطيئيه را حضر  فرمود: گناه, گناه را كف يذهبن السيئا 

 رسول صلّ  اهلل عليه وآله رواييت شيده كيه در آييرين يطبيه ييود حضر ميكند و از 

 ونه عتق  از او صدقه ويدا قبول نميفرمايد فرمودند كسيكه مال حرام  را بدست بياورد, 

ن چيه از آو آننه عمره و نه حج  را و مينويسد يدا براي او بعدد اجزاء آن, وزر و وبيال 

 مال  باق  بماند بعد از مرگش زاد وتوشه او يواهد بود بسوي آتشا
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 تنبيه س  و هفتم

) در شريك شدن پدر و مادر در حج و باق  اعمال صالحه (

 

بحضير   بسم اهلل وله الحمدا از جناض معوية بن عمار عليهما الرحمة رواييت شيده كيه   

د آييا واليدين ييود را در حجيم شيريك كينم, صادق عليه الصلوة والسالم عرض ميكنني

  ييه كينم؛ ميفرماييد بلييود را در حج يود شريك  برادرانميفرمايد: بل ا عرض ميكند 

و اجري نيز حج  و از براي تحج  و براي اياان آنكه يداي عزوجل قرار ميدهد براي تو 

بحضير  ميگويد عرض كيردم  روايت ديگركه نسبت باياان كردي و در براي صله رحم 

ر دنهيا را آصادق عليه السالم كه پدر و مادر و برادرانم حج بجا آورده اند, ميخواهم كيه 

را با  آنها كانه دوست دارم كه اياان با من باشندا حضر  فرمود:حج يود شريك گردانم 

اي تيو يود قرار بده زيرا كه يدا قرار ميدهد براي آنها حج  و بيراي تيو حجي  و از بير

  از حضيرحج, اجري بواسطه صله رحم كه نسبت بايايان بجيا آورده اي و بعالوه ثواض 

 كني ,عليه الصوة والسالم روايت شده كه اگر هزار نفير را در حيج ييود شيريك  صادق

 اسيحق ازيواهد بود براي هر كدام از آنها حج  بدون آنكه از ثواض تو ييزي كم شود و 

يكند وة والسالم عرض مدق عليه الصلبحضر  صابن عمار عليهما الرحمة روايت شده كه 

در بليد  آيا مرد حج بجا بياورد و قرار دهد آن را بيراي بعضي  از اهليش و اوفدايت شوم 

از  آييا: بلي ا عيرض ميكنيد اين كار براي او؛ حضر  ميفرماييداست ديگر است آيا جايز 

ز ان و مياود؛ ميفرمايد براي يود او اجري است و براي صاحبش مثيل آ اجرش ييزي كم

ين گويد باق  اعميال صيالحه نييز همي ي بواسطه صله رحما م لفرگيبراي او است اجر د

 حكم را دارندا
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 تنبيه س  و هاتم

) هر معروف  صدقه است و گوسفندي كه در يانه ذب  شود (

 

كيه از ميرو  صادق عليه الصلوة والسالم روايت شيده بسم اهلل وله الحمدا از حضر     

آنچه در سفر برايش پيش آمد نموده از يوض و بد براي مردم نقل كند نيست آنكه شخص 

نيز روايت شده كه مرو , دو مرو  استا يكي  ميرو  در سيفرو ديگير  آنحضر و از 

تالو  قرآن و حضور در مساجد و تماس گرفتن پس  ضرحمرو  در مرو  در حضرا اما 

و ميزاح بخايش زاد و توشيه و اما مرو  در سفر, پس بيذل و با اهل يير و نظر در فقه 

و كم  مخالفت با هم سفريها و يون از آنهيا آنچه موجب سخط يدا مياود در غير نمودن 

رسول صلّ  اهلل عليه وآله رواييت شيده  از حضر جدا شدي حرف  بر عليه آنها نگوئ  و 

ييز كيه در  در حضر و سه ييز در سفرا پس اما آن سهشش ييز از مروتستا سه ييز كه 

و  است تالو  كتاض يدا و عمار  و آباد كردن مساجد يدا يعن  رفتن بسوي آنهياحضر 

ييز كه در سفر است بذل زاد و توشه و حسن يلق گرفتن برادران در راه يدا و اما آن سه 

رواييت شيده كيه بجنياض عل  عليه الصلوة والسالم  از حضر غير معاص  و و مزاح در 

كه مرو  مرد مسيلمان دو مروتسيتا يكي  ميرو  در  محمّد بن الحنفية ميفرمايد و بدان

در حضر پس قرائت قرآن ومجالست علما و نظر ي مرو  در سفرا اما مرو  رحضر و ديگ

زاد و قليت و كمي   و اما مرو  در سفر, پس بذلدر فقه و محافظت برنمازها در جماعت 

فرودآمدن و درحال و بسيار ياد يدا كردن در هر بلندي و پست  و  ها سفري هممخالفت با 

كه مرو  عبارتست عليه الصلوة والسالم روايت شده  حضر  امام حسنقيام و قعود و از 

از بخل ورزيدن مرد نسبت به دينش و اصالح كردن مالش و قيامش بحقوق يعن  اداي آن 



 

 63 

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

نقل شده كه مرو  با عفت بودن در دين است و نيكو اندازه گيري در  حضر و نيز از آن 

رواييت شيده كيه باقر عليه الصلوة والسالم  از حضر بر ناماليما  و  رت و صبامر معيا

و اظهيار  مرو  ترک ظلم است با قدر  بر آن و مواسيا  بيا بيرادران در حيال وسيعت

و روايت شده كيه ميردي بحضير  نعمتهاي يدا بدون تكبر و قناعت در حال دست تنگ  

هلل صيلّ  اهلل علييه وآليه ميرو  در صادق عليه الصلوة والسالم عرض كرد يابن رسيول ا

تو را و مفقود نبينيد ييست؛ فرمود: در اينكه نبيند يعن  يدا تو را در ييزيكه نه  فرموده 

 تو را نزد ييزيكه امر نموده تو را به آنا
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 تنبيه س  و نهم

) در مدارا و مصاحبت نيك با همه (

 

بعضي  از  لسالم رواييت شيده كيهبسم اهلل وله الحمدا از حضر  صادق عليه الصلوة وا   

ابن رسول اهلل, پيس حضير  ميفرماييد: وصيت بفرما ما را يند ميكشيعيان بحضر  عرض 

وصيت ميكنم شما را بتقوي و عمل بطاعيت او و دوري از معاصي  و اِداء امانيت نسيبت 

بكس  كه شما را امين قرار ميدهد و نيكوكردن مصاحبت نسبت بكسييكه بيا او همنايين 

حق و يير در حالتيكه يياموش باشييد؛ عيرض كردنيد بوده باشيد دعو  كننده ب هستيد و

كنيم بحق و يير با ياموش ؛ فرمود: به اين كه عمل كنيد به آنچه شما را به يگونه دعو  

آن امر ميكنيم از عمل بطاعت يدا و دست برداريد از معاص  و با مردم براست  و عيدالت 

د و امر كنيد بمعروف و نه  كنييد از منكير و ميردم مطليع رفتار كنيد و امانت را ادا كني

شما مگر بخير, پس يون ببيند آنچه را كيه شيما بير آن هسيتيد يواهنيد فهمييد ز ناوند ا

علييه  از حضير  بياقرفضيلت آنچه را كه نزد ما هست, پس سرعت ميكنند بسيوي آن و 

و مود  و دوست  يود  الصلوة والسالم روايت شده نسبت بمنافق بزبان اظهار دوست  كن

از را يالص كن براي م من و اگر يهودي با تو همناين شد مجالست با او را نيكو كين و 

با يلق ييدا ي تعيال  در  كه حسن معاشر شده  نقلصادق عليه الصلوة والسالم  حضر 

غير معصيت از زيادي فضل يداي تعال  است نزد بنيده اش و كسييكه در پنهيان  ياايع 

داي تعال , در عالنيه معاشرتش نيكو يواهد بودا پس با يليق معاشير  كين باشد براي ي

او بسبب معاشير  از حيدود مبراي يدا نه براي دنيا و طلب جاه و رياء و سمعه و ساقط 

شريعت از باض مماثلت و شهر  يه آنكه مردم ب  نياز نميكنند از تيو يييزي را و فيو  
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بزرگتر است بمنزله پيدر و آنكس را كه از تو شود از تو آير  بدون فائده, پس قرار ده 

آنكه از تو كويكتر است بمنزله فرزند و مانند يود را بمنزله برادر و با رفق باش  در امر 

بمعروف يعن  در مقام امر بمعروف برفق ومدارا رفتار كن و شفيق و مهربان باش در مقيام 

يداي تعيال  ميفرماييد و قوليوا نه  از منكر و وامگذار ييريواه  يلق را در هيچ حال , 

و اعتنائ  نيست به شأن كسيكه اين مسلك و طريق حق را دارا هست اگر در  للناس حسنا

ورع  كه مانع شود او را از معاص  يدا و حلمي  كيه ماليك باشيد  او سه يصلت نباشد:

بين  از عمياربسبب آن غضب يود را و حسن مصاحبت با كسيكه مصاحبت ميكند با او و 

پيس مرا حضر  اب  عبداهلل علييه الصيلوة والسيالم كه وصيت فرمود ن روايت شده مروا

فرمود: وصيت ميكنم تو را بتقوي واداي امانت و راست  گفتار و نيكو كردن مصياحبت بيا 

وآليه رسيول صيلّ  اهلل عليه از حضير با او وال قيوة اال بياهلل و كسيكه مصاحبت ميكن  

د, هيچ عملي  بيراي كس اين سه يصلت در او نباشروايت شده كه سه يصلت است كه هر

او تمام نمياود يك  ورعيكه او را مانع شود از معاص  يداو يُلق يوش  كه بواسيطه آن 

و حلميكه رد نمايد به آن جهل جاهيل را يعني  اگير جياهل  مدارا كند با مردم و بردباري 

از زد و يام پوش  كنيد و نسبت به او كار يا گفتار ناراحت كننده اي انجام دهد حلم بور

عل  عليه الصلوة والسالم روايت شده كه يلطه و آميزش كنيد با مردم بجوريكيه  حضر 

اگر با آن حال بميريد براي شما گريه كنند و اگر از اياان غايب شويد مييل كننيد بسيوي 

 شما و بياد شما باشندا
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 تنبيه يهلم

( ايجاد برادرياشَت در مالقا  و ) در با

 

ا بي شده كيه الصلوة والسالم روايت ماصادق عليهباقر يا سم اهلل وله الحمدا از حضر  ب   

وة رفته مردم را مالقا  كردن موجب عداو  مياود و از حضر  باقر علييه الصيلروي گ

ا و روالسالم روايت شده كه بزرگ بامريد اصحاض يود را و بسنگين  تلق  كنييد آنهيا 

اشيته و بيكديگر ارر نرسانيد و نسبت بهم حسيد ندعض  ببر نياورد بعض  از شما هجوم 

ة علييه الصيلو از حضير  راياباشيد و از بخل بپرهيزيد و بندگان مخلص ييدا باشييد و 

در  ايوالسالم روايت شده كسيكه استفاده كند برادري را براي ييدا, بدسيت آورده يانيه

ق و دوسيت بيراي ه كيه صيديعليه الصلوة والسالم روايت شد حضر  صادقو از بهات 

ول رسي از حضير و يود بسيار بگيريد كه هم در دنيا بدردتان ميخورند و هم در آيير  

دارد و م منين را دشيمن بيكه اشرار مردم كس  است كه صلّ  اهلل عليه وآله روايت شده 

ميكننيد  دل دشمن بدارندا اشرار مردم كسان  اند كه يبركا در م منين نيز عذاض او را 

 اهد فرمودندا اين جماعت نظر نخوو در صدد عيبجوئ  مردممياندازند  ان تفرقهو بين دوست

ا كيه ييدرسول صلّ  اهلل عليه وآله رواييت شيده  از حضر يدا بسوي اياان الحدي  و 

نييز رواييت  از آنحضير و دشمن ميدارد آن كس را كه عبوس باشد در روي برادرانش 

او  دا براياه يدا مگر آنكه احداث ميفرمايد يشده كه احداث نميكند بنده برادري را در ر

 درجه اي در بهاتا
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 تنبيه يهل و يكم

(در دوست  با نيكان و انتخاض دوست يوض ) در 

 

قرين اهل ييير  عليه الصلوة والسالم روايت شده كه عل بسم اهلل وله الحمدا از حضر     

عليه  حضر  عل و از ا باش  و از اهل شر جدا باش تا ازاياان سوباش تا از اياان باش  

كه يير دنيا و آير  جمع شده در پنهان نمودن سر و دوسيت  الصلوة والسالم روايت شده 

و رفاقت با اييار و يوبان و جمع شده شَر در فاش كيردن سير و بيرادري بيا اشيرار و از 

و  عليه الصلوة والسالم روايت شده كسيكه امر او بر شما ماتبه باشد و ديين حضر  عل 

مذهب او را ندانيد پس نظر كنيد بسوي كسانيكه با آنها يلطه و آميزش دارد اگر آنها اهل 

دين يدايند پس بفميد كه اين شخص نيز اهل دين يدا اسيت و اگير آنهيا اهيل غيير ديين 

يدايند بدانيد كه اين آدم هم اهل غير دين يدا است پس حظ و بهره براي او در دين ييدا 

  بن الحسين عليهما الصلوة والسالم روايت شده كه بفرزندان ييود عل حضر نيست و از 

ميفرمود كه با اهل دين و معرفت مجالست كنيد و اگير نتوانسيتيد پيس تنهيائ  سيالمتر و 

انيس بهتري است و اگر البد شويد از مجالست با مردم, پس مجالست نمائيد بيا كسيانيكه 

از س يود مواظب حرف زدن يود هسيتند و داراي مروّ  ميباشند يه آنكه اياان در مجال

ابن عباس عليهماالرحمة روايت شده كه به حضر  رسول صلّ  اهلل عليه وآله عرض  جناض

شد كه كداميك از همناين ها بهترند, فرمود: آنكس كه شما را بياد يدا آورد دييدن او و 

ه آير  عمل او و بر علم شما بيافزايدا سخن گفتن او و شما را راغب و مايل كند نسبت ب

صادق عليه الصلوة والسالم روايت شده كه صداقت و دوست  نميباشد مگير بيا  از حضر 

يا بعضي  از آن حيدود, پيس او را الييق پس كسيكه اين حدود در او باشد  ,يك حدودي
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صداقت و دوست  بدان و اگر هيچ ييك از آن حيدود در او نبيود, پيس او را الييق بيراي 

يين ين تيو را زِآنكه زِ دومكه ظاهر و باطن او براي تو يكسان باشد, آن اولدوست  مدان: 

آنكه ثرو  و رياست حال او را نسيبت بتيو تغييير  سوميود ببيند,  نتو را شي نيود و شي

كيه جيامع ايين  پينجمآنكه منع نكند تو را از ييزي كه قادر بر آن هسيت,  يهارمندهد, 

 از حضير سليم نكند يعن  بيه داد  برسيد و يصلتها است آنستكه تو را در نزد نكبتها ت

حفظ كند تو را در عل  عليه الصلوة والسالم روايت شده كه صديق, صديق نيست تا آنكه 

 ات و ديگر در وقت غايب بودنت سوم در وفاتتتسه جا, يك  در نكب
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 تنبيه يهل و دوم

( قرائت و اقسام قاري) در 

 

م كنيد ييت كسيكهروايت شده لّ  اهلل عليه وآله رسول صبسم اهلل وله الحمدا از حضر     

عليه الصيلوة والسيالم  از حضر  صادقدرج شده و  اوآن را كانّه نبو  بين دو پهلوي رق

دسته كسان  هستند كه قرائت قرآن ميكنند  يكدسته اند:  سهقاريان قرآن روايت شده كه 

يدا كنند, ايين دسيته از اهيل براي آنكه از دستگاه ملوک استفاده ببرند و بر مردم برتري پ

كسان  ميباشند كه قرآن ميخوانند, حروف آن را حفظ ميكنند و اايع  دسته يكو آتاند 

كسان   دسته سومميكنند حدود آنرا يعن  به آن عمل نميكنند, اين دسته نيز از اهل آتاندا 

م  آورنيد و حكم آن عمل ميكنند و به متاابه آن ايمان مميباشند كه قرآن ميخوانند و به 

فرائض و واجبا  آنرا بپا ميدارند و حيالل آنيرا حيالل ميداننيد و حيرام آنيرا نييز حيرام 

و از اهل بهاتند و شفاعت ميدهد  ميامرندا اين دسته را يدا از فتنه هاي گمراه كننده نجاة

نقل شده كسيكه رسول صلّ  اهلل عليه وآله  از حضر ميكنند درباره هركس كه بخواهند و 

و حيب دنييا و زينيت آن را بير آن ايتييار كنيد پس به آن عمل نكنيد  را ياد بگيرد قرآن

مستوجب سخط يدا گاته, در درجه با يهود و نصاري كه كتاض يدا را پات سر اندايتند 

و سمعة و براي دنيا, مالقا  يواهد  محاور يواهد شد و كسيكه قرائت كند قرآن را رياءً

در صور  او نباشد و قرآن از پايت سير او را برانيد تيا نمود يدا را در حالتيكه گوشت 

كه قرآن بخواند و به آن عمل نكنيد, در روز قياميت آنكه دايل كند او را در آتش و كسي

كور محاور شود پس بگويد پروردگارا يرا مرا كور محاور نموده اي و حال آنكيه مين 

س فراموش نمودي آن را, از ايين ما يدا بفرمايد يون آيا  ما آمد تو را, پبود در دنيا بينا
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جهت امروز فراموش كرده شدي پس امر شود به او بسوي آتش و كسيكه قيرآن بخوانيد 

عالم و فقيه شود يواهد بود براي او ماننيد جمييع دين  بواسطه اينكه در ويالصاً لوجه اهلل 

معة و بيراي آنچه به مالئكه و انبياء و مرسلين داده شده و كسيكه قرآن بخواند رياءً و سي

رد و نرم يواهد فرمود يدا ومجادله با سفها و مباها  با علما و طلب نمايد به آن دنيا را ي

در روز قيامت استخوانهاي او را و در آتش اشد عذابا از او نخواهد بود و هييچ نيوع  از 

عذابها نخواهد بود مگر آنكه به آن عذاض يواهد شد از شد  غضيب ييدا بير او و انواز 

و نيتش ييدا ه قرآن را ياد بگيرد و در علم متوااع باشد و به بندگان يدا ياد بدهد كسيك

باشد در بهات كسيكه مقام و منزلت و ثوابش از او بزرگتر باشد نخواهد بود و در بهات 

منزل و درجه رفيعه و نفيسه اي نخواهد بود مگر آنكه براي اينجور كيس نصييب و بهيره 

كيه ايميان بيه قيرآن رسول صلّ  اهلل عليه وآله روايت شده  از حضر وافر يواهد بود و 

نيز روايت شده كيه ييداي  آنحضر نياورده آنكس كه حالل بامرد حرامهاي آن را و از 

ير و محتيرم شيمردن وقعزوجل ميفرمايد اي حاملين قرآن دوست  يدا را بدست بياوريد بت

از حبوض يليق ييود بگردانيد و كتاض آو تا آنكه يدا شما را دوست تر بدارد و شما را م

و بدانييد كيه نيز روايت شده كه تعلييم بگيرييد قيرآن را و قرائيت كنييد آنيرا  آنحضر 

, پس پييروي است يادگرفتن و يواندن قرآن براي بعض  ثواض و براي بعض  وزر و وبال

 كنيد قرآن را و قرآن را پيرو يود نگردانيد يه آنكه كسيكه پيرو قرآن باشيد قيرآن او را

 يواهد برد به رياض جنت و كسيكه قرآن پيرو او باشد, قرآن او را بدوزخ افكندا
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 تنبيه يهل و سوم

( تاويق به قرائت و درج نبو ) در 

 

به علي  علييه  بسم اهلل وله الحمدا از حضر  رسول صلّ  اهلل عليه وآله روايت شده كه   

 اهلل رحمه ذر اب  جناض ازهرحال و  ربقرآن  به تالو  برتو باد و الصلوة والسالم ميفرمايد

عرض ميكند يا رسول اهلل صلّ  اهلل عليه نقل شده كه به حضر  رسول صلّ  اهلل عليه وآله 

وصيت ميكنم تو را به تقوي, يه آنكه تقوي رأس تمام امر وصيت بفرما مرا؛ فرمود:  وآله

سيار ذكر يدا گفتن, زيرا بزياد بفرما؛ فرمود: بر تو باد بتالو  قرآن و استا عرض ميكند 

علي  بين  از حضير كه آن ذكر است براي تو در آسمان و نور است براي تو در زمين و 

الحسين عليهما الصلوة والسالم روايت شده كه بر تو باد بقرآن يه آنكه يدا بهات را بيد 

قدر  يود يلق فرمود يات  از طال و يات  از نقره مالط آن را مايك و يياک آن را 

ران و سنگ ريزه آن را ل ل  و درجا  آنرا بقدر آيا  قيرآن قيرار دادا پيس كسييكه زعف

قرائت كند قرآن را, در قيامت به او گفته شود قرائت كن و باال رو و كسيكه از قراء قرآن 

 از حضير دايل بهات شود بجز انبياء و صديقين كس  درجه اش از او بلنيدتر نباشيد و 

پيس كانّيه ثلي   ,كسيكه ثل  قرآن را قرائت كنيدروايت شده رسول صلّ  اهلل عليه وآله 

دو ثلي  نبيو  بيه او داده گويا كه  ,نبو  به او داده شده و كسيكه دو ثل  آن را بخواند

ه, بعد روز قيامت بيه او نبو  به او داده شدتمام آنرا قرائت كند كانّه تمام و كسيكه شده 

رو, پس باال رود بهير آييه ييك درجيه تيا  گفته شود قرائت كن و بهر آيه يك درجه باال

صادق علييه الصيلوة والسيالم  از حضر ميرسد به اندازه آنچه از قرآن همراه او هست و 

در بازار مايغول كيار و كسيب  روايت شده كه يه ييز مانع مياود تاجر و كاسب را كه
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نوشيته  از قرآن بخواند تياد يون دايل منزل يود مياود پيش از يواض, يك سوره ميباش

باقر  از حضر شود براي او به هر آيه كه قرائت كند ده حسنه و محو شود از او ده سيئه و 

عليه الصلوة والسالم نقل شده كسيكه قرائت كند قرآن را در نماز ايسيتاده مينويسيد ييدا 

براي او به هر حرف  صد حسنه و كسيكه قرائت كند در نماز ناسته مينويسد يدا براي به 

از احميد بين و به هر حرف  ده حسنه پنجاه حسنه و كسيكه در غير نماز بخواند هر حرف  

عليهما الرحمة نقل شده كه در كتاض عدةاليداع  ميفرماييد: فرميود يعني  اميام علييه  فهد

السالم از براي قاري قرآن به هر حرف  كه در نماز ايستاده بخواند صيد حسينه و ناسيته 

 ماز بيست و پنج حسنه و بدون طهار  ده حسنهاپنجاه حسنه و با طهار  در غير ن
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 تنبيه يهل و يهارم

) در فوايد و بركا  تالو  قرآن در يانه و رفع درجا  (

 

كه يانيه اي كيه شده  امير صلوا  اهلل و سالمه عليه نقلبسم اهلل وله الحمدا از حضر     

ود, بركت آن يانه و ذكر يداي عزوجل در آن يانه گفته شدر آن يانه قرآن تالو  شود 

و روشين   زياد شود و مالئكه در آن يانه حاار شوند و شياطين از آن يانه هجر  كنند

يانه اي كيه  روشن  ميدهند ودهد براي اهل آسمان همانطوريكه ستارگان براي اهل زمين 

يداي عزوجل گفته شود بركت آن يانه كم شود و مالئكيه  و نه ذكرنه قرآن يوانده شود 

صلّ  اهلل عليه وآليه رواييت شيده  از حضر  رسولو شياطين حاار شوند و ند هجر  كن

تالو  قرآن و و يانه هياي ييود را قبرسيتان قيرار كه نوران  كنيد يانه هاي يود را به 

ميكننيد نمياز ييود را در كنيايس و بييع را هميين كيار ندهيد كما اينكه يهود و نصياري 

ارند يه آنكه يانه ها هرگاه تالو  قيرآن در آن ميخوانند و يانه هاي يود را معطل ميگذ

بسيار شود يير آن زياد مياود و روشنائ  ميدهد براي اهل آسيمان همچنانيكيه سيتارگان 

روايت شيده نيز صلّ  اهلل عليه وآله  از آنحضر آسمان روشنائ  ميدهند براي اهل دنيا و 

يانه هرگاه قرآن در آن آنكه كه براي يانه هاي يود نصيب و بهره از قرآن قرار دهيد يه 

تالو  شود يير آن يانه بسيار شود و سكنه آن يانه افزايش پييدا كننيد و هرگياه قيرآن 

اهل آن يانه در مضيقه واقع مياوند و يير آن يانه كم ميايود و سيكنه آن يوانده ناود 

شده  صادق عليه الصلوة والسالم در حديث  وارد از حضر و يانه رو به نقصان ميگذارند 

بيراي كه به اب  هرون عليه الرحمة ميفرمايد كه يانه هرگاه كتاض يدا در آن تالو  شود 

رسيول صيلّ   از حضر آن نوري باشد ساطع در آسمان و در بين يانه ها شنايته شود و 
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سوره بقره در آن يانه اي كه شياطين دايل نمياوند در يانه اهلل عليه وآله روايت شده كه 

ترين يانه ها آن يانه اي ميباشد كه ييزي از كتاض يدا در آن نباشيد يال يوانده شود و 

هرآينيه بعجيب ميياورد صادق يا باقر عليهما الصلوة والسالم روايت شده كه  از حضر و 

 طرد بفرمايداكه بواسطه آن يداي عزوجل شياطين را قرآن  باشد  اي يانهمرا كه در 
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 تنبيه يهل و پنجم

حمن الرحيم و فوائد گفتن آن () در بسم اهلل الر

 

 كييهبسييم اهلل ولييه الحمييدا از حضيير  راييا عليييه الصييلوة والسييالم روايييت شييده    

 و ازآن  به اسم اعظم يدا نزديكتر است از سياه  يام بيه سيفيديبسم اهلل الرحم الرحيم 

 هياي هزبانييكسيكه ميخواهد يدا او را از رسول صلّ  اهلل عليه وآله روايت شده  حضر 

ميه ايين كله پس بايد قرائت كند بسم اهلل الرحمن الرحيم را, يه آنكنوزده گانه نجا  دهد 

اييت نييز رو (ص)آن حضر  و از طيبه نوزده حرفست, هر حرف  مقابل يك  از زبانيه ها 

رف  يهيار حكند بسم اهلل الرحمن الرحيم را بنويسد يدا براي او به هر كسيكه قرائت شده 

 زاو ر درجه و بلند گرداند براي او يهار هزاند از او يهار هزار سيئه و محو كهزار حسنه 

بگو بگوييييدببچه هرگاه معليييمكيييه شيييدهروايت وآليييهعليهصيييلّ  اهللرسولحضر 

  يعني  از اهلل الرحمن اليرحيم مينويسيد ييدا برائتيبگويدبسم  بچه و الرحيمالرحمناهللبسم

 حضير از آندرش و برائت  براي معليم و نييز آتش براي آن بچه و برائت  براي پدر و ما

م اين بس وبهات بسم اهلل را حفظ ميكنند تو را مالئكه تا بروايت شده كه اگر قرائت كن  

بياض نقيل در كتاض لب اللقطب راوندي عليه الرحمة  جناضشفا است از هر دردي و از اهلل 

هلل و ابسييار بگيو بسيم  كهميفرمايد و وح  فرمود يدا بسوي عيس  عليه السالم شده كه 

 رقعيه اي را كه جناض لقمان عليه السالم يك ميفرمايدو نيز امور يود را به آن افتتاح كن 

ا ود او رديد كه در آن بسم اهلل بود پس برداشته آن را يورد پس يداي تعال  اكيرام فرمي

 بحكمتا
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 تنبيه يهل و شام

(فوائد سجده و يك روايت شامل شش فايده) در 

 

بحضر  صادق عليه السالم عرض سم اهلل وله الحمدا از سعيد بن يسار روايت شده كه ب   

سجود دعيا بكينم؛ ميفرماييد: بلي  دعيا كين در سيجده ييه آنكيه ميكند آيا در ركوز و 

نزديكترين حاال  بنده بسوي يدا, همان حال سجده استا بخوان يداي عزوجيل را بيراي 

نيز روايت شده كه بنده در حال سيجده از هميه  آن حضر دنياي يود و آير  يود و از 

آن و از پيس بخيوان ييدا را و از او دريواسيت روزي كين حاال  بخدا نزديكتير اسيت 

كه مردي يدمت رسول يدا صلّ  اهلل عليه وآله عليه الصلوة والسالم روايت شده  بزرگوار

حضير   و عميل يييرم كيم؛ پيسص گناهان من زياد شده يا رسول اهلل آمده عرض كرد 

گناهان را همچنانيكيه بياد ميرييزد بيرگ يه آنكه سجده ميريزد بكن  سجده بسيارفرمود: 

كيه از آن حضر  سي ال نميود كه كس  روايت شده  (ص)و نيز از آن حضر  دريتان را

؛ حضر  فرمود: بجهت را يليل يود گردانيدبچه جهت يداي عزوجل ابراهيم عليه السالم 

ييدمت كيه جمعي  از آن حضير  رواييت شيده  نيززمين و ميكرد بر آنكه سجده بسيار 

امن شو براي ما ا (ص)كردند يا رسول اهللعليه وآله آمده عرض  حضر  رسول صلّ  اهلل

از بارط آنكه اعانت كنيد مرا بطول سجود و بر پروردگار يود بهات را, حضر  فرمود: 

 علييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  حضييييييييييييييييييييييييييييييييييييير 

رسيول صيلّ  اهلل علييه وآليه مردي يدمت حضير  عليه الصلوة والسالم روايت شده كه 

رسيده عرض كرد عمل  بمن تعليم بفرما تا كه يدا مرا دوست بدارد, يالييق ميرا دوسيت 

ا با شما ربدارند و مالم زياد شود و بدنم صحي  و سالم باشد و عمرم طوالن  شود و يدا م
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محاور فرمايد؛ حضر  فرمود: اين شش يصلت ميباشد و محتياج اسيت بايش يصيلتا 

يواسته باش  يدا تو را دوست بدارد, پيس بتيرس از او و بياتقوي بياش و هرگياه هرگاه 

آنچه نيزد اياانسيت پس احسان كن باياان و طمع در ميخواه  يلق تو را دوست بدارند 

و اگر ميخواه  بدنت نداشته باش و هرگاه ميخواه  مالت زياد شود, پس زكوة آن را بده 

, پيس شيود طوالن و اگر يواسته باش  عمر  ه صحي  و سالم باشد پس صدقه بسيار بد

حاور بفرمايد, پس طول بده سجده صله رحم بجا بياور و اگر ميخواه  يدا تو را با من م

رسول صلّ  اهلل عليه وآله روايت شده كه به اسامة بن زييد ميفرماييد: ييا  از حضر را و 

ه بر تو باد به سجود, يه آنكيه يا اسام نكه ميفرمايدآبه راه و طريق حق تا مه بر تو باد ااس

بنده در حال سجده از تمام حاال  بخدا نزديكتر است و هيچ بنيده نيسيت كيه بيراي ييدا 

حسنه و محو فرماييد از او بيآن ييك سجده كند مگر بنويسد يدا براي او بآن سجده يك 

آن ز و بلند فرمايد براي او يك درجه و مباها  كند به آن بنيده بيا مالئكيه و نييز اسيئه 

كه بنده م من بر آن سجده كند, نور آن زمين روشين  ميدهيد  زمين روايت شده  حضر 

از تفرق و پراكنده شدن اموال و آنچيه عبداهلل بن هالل روايت شده كه  و ازبسوي آسمان 

از ناراحتيها بما وارد شده بود به حضر  صادق علييه الصيلوة والسيالم شيكايت نميودما 

در حال سجده, يه آنكه در حال سجده بنده از همه حاال   به دعا حضر  فرمود: بر تو باد

بخدا نزديكتر استا عرض ميكند در نماز فريضه دعا بكنم؛ ميفرمايد: بل , رسول يدا صلّ  

 اهلل عليه وآله همين كار را كردا
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 تنبيه يهل و هفتم

(قبول  دعاء بعد از فريضه و لزوم دعا در اين موقع) در

 

ايت شده كه يدا فيرض و له الحمدا از حضر  صادق عليه الصلوة والسالم روبسم اهلل و   

واجب فرموده نمازها را در دوست ترين وقتها پس بخواهيد حاجتهاي يود را بعيد از اداي 

كسيكه ادا كند نماز واجب  را, رسول صلّ  اهلل عليه وآله روايت شده  از حضر فريضه و 

صيادق علييه الصيلوة والسيالم  از حضر ستجاب  و پس براي او است بر اثر آن دعاي م

روايت شده كه كسيكه واو بگيرد و نيكو كند واوي يود را بعد دو ركعت نماز بخواند 

آن را كامل بجا بياورد, بعد بنايند و ثناي يدا را بجا آورد يعن  يدا را و ركوز و سجود 

ه, بعيد حاجيت ييود را وآلي بخوب  ياد كند و صلوا  بفرستد بر رسول يدا صلّ  اهلل عليه

بخواهد, پس طلب يير نموده در جايش و كسيكه در جايش طلب يير نمايد, يائب و ياسر 

رسول صلّ  اهلل عليه وآله روايت شده كسييكه ادا كنيد فريضيه اي را,  از حضر ناود و 

ازد براي او باشد نزد يدا دعاي مستجاب  اگر بخواهد در دنيا و اگر بخواهد به تأيير مياند

هرگاه بنده فار  شيود از نمياز و از روايت شده كه  (ص)حضر براي آير  و نيز از آن 

يدا ييزي نخواهد, يدا بمالئكه بفرمايد نگاه كنيد بسوي بنده من كه فريضه مرا بجا آورد 

است بگيريد نماز او را و بزنيد به صورتش و  نياز ب و ييزي از من نخواست كانّه از من 

روايت شده در تفسير قول يداي عزوجل فاذا فرغت فانصب  عليه السالم صادق حضر از 

و ال  ربك فارغب, ميفرمايد مراد دعا است بعد از فريضه, بپرهيز از اينكه ترک كني  آن 

را, يه آنكه فضيلت دعا بعد از نماز فريضه, مانند فضييلت فريضيه اسيت بير نافليه؛ بعيد 
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لكم ان الذين يستكبرون عن عبيادت  سييديلون  ميفرمايد كه يدا ميفرمايد ادعون  استجب

 جهنم و آيرين پس بهترين عباد  دعا استا
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 تنبيه يهل و هاتم

) در اهميت تسبي  حضر  زهرا عليها السالم بعد از نماز (

 

اض ابي  كه بجنيدا از حضر  صادق عليه الصلوة والسالم روايت شده بسم اهلل وله الحم   

تسيبي  ود را ب: يا اباهرون, بدرستيكه ما امر ميكنيم بچه هاي يهرون عليه السالم ميفرمايد

نكيه يه آاش فاطمه عليها السالم, همانطور كه اياان را امر ميكنيم بنمازا پس مالزم آن ب

فاطمه  كه تسبي نيز روايت شده  آن حضر كه شق  شود و از  اي بندهمالزم نمياود آنرا 

ر هماز در نزي محبوبتر است نزد من از هزار ركعت عليها السالم در هر روز بعد از هر نما

م را كسيكه تسبي  فاطميه عليهيا السيال عليه السالم نيز روايت شده آن حضر روز و از 

اي يدا بير بعد از نماز واجب بگويد پيش از آنكه هيئت يود را تغيير دهد, واجب ميفرمايد

سيبي  ت شده كسيكه بگوييد تعليه الصلوة والسالم رواي آن حضر او بهات را و نيز از 

 ناهانشاگفاطمه عليها الصلوة والسالم را پيش از تغيير هيئت, آمرزيده مياود براي او 
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 تنبيه يهل و نهم

) در اهميت دعا و دريواست و يك روايت با يهار فائده (

 

دو نفير روايت شده كيه الصلوة والسالم عليه وآله  گرام بسم اهلل وله الحمدا از رسول    

دايل بهات مياوند كه عمل آنها نظير هم بودها پس يك  از آن دو رفييقش را بياالتر از 

يود ميبيند عرض ميكند پروردگارا به يه سبب برفيقم مقام بلنيدتري عطيا فرميوده اي و 

حال آنكه عمل ما يكجور بوده؛ حق تعال  بفرمايد براي آنكه او س ال نميود از مين و تيو 

يفرمايد از يدا بخواهيد و حاجتهاي بزرگ بخواهيد, يه آنكيه س ال نكردي, بعد حضر  م

السالم روايت شده دق عليه صا از حضر حاجتها ولو بزرگ باشد نزد يدا ييزي نيست و 

كه دعا برميگرداند قضا و قدر را ولو كه مبرم و محكم شده باشد, پس بسيار دعا كنيد يه 

و بدست نميايد آنچه نزد يدا است ست آنكه دعا مفتاح هر رحمت و رسيدن به هر حاجت  ا

مگر آنكه براي كوبنده باز مياود و , يه آنكه هيچ دري بسيار كوبيده نمياود مگر به دعا

نيز نقل شده كس  كه يهار ييز به او عطا شيود از يهيار يييز  عليه السالم حضر از آن 

فيق اسيتغفار و ا كسيكه موفق به دعا شود, به استجابت ميرسد و كسيكه تومحروم نمياود

دريواست مغفر  از درگاه حضر  احديت يافت, از آمرزش محيروم نميايود و كسييكه 

شكر به او داده شد, از زيادت  نعمت محروم نخواهد شد و كسيكه صبر بر ناراحتيها نصيب 

باقر عليه السيالم سي ال  از حضر او شد, از اجر و ثواض محروم ناود و روايت شده كه 

هيچ نيست كه افضل و بهتر باشد نيزد ييدا از اينكيه  اد , حضر  فرمودبهترين عبشد از 

يييز س ال كرده شود آنچه را كه نزدش هست يعن  هيچ عمل  باالتر نيسيت نيزد ييدا از 

رسول صلّ  اهلل عليه وآله روايت شده كيه ييداي  از حضر و از ذا  مقدس او  نيواست
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ا دشيمن و آن ييز س الستدارد من و براي يلقش دشتعال  يك ييز را براي يود دوست 

و يييزي نيزد ييدا دارد س ال از يلق را و دوست دارد براي يود اينكه س ال كرده شيود 

و يجاليت نكايد يكي  از شيما از پس حيا نكند از اينكه س ال كرده شود محبوبتر نيست 

 صيلّ  اهلل آن حضير اينكه س ال كند از يدا از فضلش ولو آنكه بند كفاش باشيد و از 

از عليه وآله روايت شده كه دعا سالح م من است و عمود دين و نور آسمانها و زميين و 

كه دعائ  بكند كه هيچ مسلمان  نيست الصلوة والسالم نيز روايت شده وآله عليه  آنجناض

ا همان حاجت  كه يواسته بيه او عطيا يمگر آنكه كه در آن دعا قطع رحم يا گناه  نباشد 

ميكند براي آيرتش يا به اندازه آن حاجت يك شر و بدي را از او دفيع ميفرمايد يا ذييره 

رواييت شيده كيه دعيا بير اب  ابراهيم عليه الصلوة والسالم و رفع  ميفرمايد و از حضر  

و آنچه را كه مقدر ناده يعن  آنچه را كه بنا بيوده مقيدر  ميگرداند آنچه را كه مقدر شده

مسيرور و لّ  اهلل عليه وآله روايت شده كسيكه رسول ص از حضر شود, مقدر نمياود و 

دائد و ناراحتيها مستجاض بفرمايد, نزد شكه يداي تعال  دعاي او را  كند او رامييوشحال 

 بايد در حالتيكه راحت است بسيار دعا كندا
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 تنبيه پنجاه ام

( الحاح در دعا و اينكه دعا ايمان عاريه را پايدار ميكند) در 

 

بخيدا كيه  قسم روايت شده كهوالسالم  صلوةلاعليه باقر ه الحمدا از حضر  بسم اهلل ول   

ورد و از حاجت او بير مييامگر آنكه بنده م من  بر يدا در حاجت  رار نميكند و اصالحاح 

ح از الحيا كه يداي عزوجل كراهيت داردصادق عليه الصلوة والسالم روايت شده  حضر 

داي يودوست دارد آن را براي يود بدرستيكه  بعض  از مردم بر بعض  در حاجت يواستن

از  آنچه را كه نزد او هسيت وعزوجل دوست دارد كه س ال كرده شود و طلب كرده شود 

  مي منين جبليكه يدا ايمان را نسبت ببعضي  از صادق عليه السالم روايت شده  حضر 

ن الحياح ين م مرگاه اهعاريه قرار داده, پس ونسبت ببعض  مياوند نقرار داده, پس مرتد 

ال كن كه س كند در دعا يواهد مرد با ايمان و از حضر  صادق عليه السالم روايت شده 

ده گيان يه آنكه يدا دوست دارد الحاحِ الحاح كننحاجت يود را و الحاح كن در طلب آن 

 ييداي رسول صيلّ  اهلل علييه وآليه رواييت شيده كيه از حضر  واز بندگان م منين  را

 رد س ال كننده اي را كه الحاح و اصرار بر آن داشته باشداعزوجل دوست دا
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 تنبيه پنجاه و يكم

(واسطه قرار دادن پيامبر و آل او عليهم السالم در دعا ) در 

 

كيه ميفرماييد: ليه وآليه رواييت شيده بسم اهلل وله الحمدا از حضر  رسول صلّ  اهلل ع   

و لكن من ميگيويم كيه تعريف يود كند يعن  كه تزكيه  بندهكراهت دارد براي بدرستيكه 

اللهم ان  اسيئلك بحيق  :يون آدم عليه السالم مرتكب يطا شد توبه اش اين بود كه گفت

محمّد وآل محمّد لما غفر  ل  فغفرها و اينكه نوح عليه السالم يون سوار كات  شد و از 

  مين الغيرق اللهم ان  اسئلك بحق محمّد وآل محمّد لميا انجيتني گفت:غرق شدن ترسيد 

فانجيه اهلل منه و ان ابراهيم لما الق  ف  النار قال اللهم ان  اسئلك بحق محمّيد وآل محمّيد 

لميا القي  عصياه و عليه السالم    منها فجعلها اهلل عليه بردا و سالما و ان موس نجيتنلما ا

اهلل  ة قال اللهم ان  اسئلك بحق محمّيد وآل محمّيد لميا امنتني  فقيالفيياوجس ف  نفسه 

كيه والسالم روايت شده عل  عليه الصلوة  حضر و از ت االعل  انانك عزوجل ال تخف 

هرگاه يواسته باش  از يدا حاجت  طلب كن  پس ابتدا كن اول به صلوا  بر نب  صلّ  اهلل 

دوحاجيت از او تير از آنسيتكه عليه وآله بعد حاجت يود را بخواه يه آنكيه ييدا كيريم 

صيادق علييه الصيلوة  از حضر رد و يك  را منع كند و برنياورد و بخواهند يك  را برآو

روايت شده كه پيوسته دعا محجوبست تا آنكه دعيا كننيده صيلوا  بفرسيتد بير والسالم 

او حاجت  بسوي يدا باشد كسيكه براي نيز روايت شده  آن حضر محمّد وآل محمّد و از 

لّ  اهلل علييه وآليه بعيد از يواسيتن صيپس بايد ابتدا كند به صلوا  بر محمّد وآل محمّد 

اول و آيير را يه آنكه يداي عزوجل كريم تر از آنسيتكه حاجت نيز يتم كند به صلوا  

عليه وآله روايت شده كيه  رسول صلّ  اهلل از حضر و قبول بفرمايد و وسط را رد نمايد 
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و تيان و يوشنودي اسيت بيراي پروردگارصلوا  بر من دعاي شما را به اجابت ميرساند 

الصيلوة والسيالم  _وابنائيه آبائيه عليه وعل  راا حضر  اززكوة است براي اعمالتان و 

شدت  و ناراحت كننده اي باما توجه نمود, استعانت بجوئيد بما بير روايت شده كه هرگاه 

فرموده ميائيم واهلل  يدا كه يودش ميفرمايد وهلل االسماء الحسن  فادعوه بها حضر  صادق

ه يدا قبول نميفرمايد از احدي مگر به معرفت و شنايتن ما, پيس بخوانييد اسماء حسن  ك

كيه باقر عليه الصلوة والسالم رواييت شيده  از حضر يدا را به آن اسماء كه ما باشيم و 

جناض جابر عليه الرحمة گفت به رسول يدا صلّ  اهلل عليه وآله عرض نمودم يه ميفرمائيد 

الصلوة والسالم فرمود عل  نفس و جان من استا عيرض در مورد عل  بن ابيطالب عليهما 

: حسين و حسيين كردم درباره حسن و حسين عليهما الصلوة والسالم يه ميفرمائيد فرميود

وح من ميباشند و فاطمه مادرشان ديتر من استا بدحال ميكند ميرا آنچيه او را بيدحال ر

كيه حيربم بيا يرم ييدا را كند و يوشحال مينمايد مرا آنچه او را يوشحال كندا شاهد ميگ

هرگياه  ييا جيابر اكس  كه با اياان حرض باشد و سلمم با هر كس كه با اياان سلم باشيد

اياان يه آنكه  او را به اسماءتو را, پس بخوان بخواه  يدا را بخوان  پس اجابت فرمايد 

 اسماء اياان دوست ترين اسماء است بسوي يداي عزوجلا
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 تنبيه پنجاه و دوم

يلت و اهميت دعا براي برادران () در فض

 

دعياي شيخص شده كيه  نقلصلوة والسالم لاعليه صادق بسم اهلل وله الحمدا از حضر     

براي برادر دين  يود در غياض او جاري و سياري ميسيازد رزق و روزي را بسيوي دعيا 

ضير  بححماد عليه الرحمة روايت شده كه  از جناضند مكروه را از او و ككننده و دفع مي

صادق عليه الصلوة والسالم عرض ميكند كيه مين ييود را بيدعا بيراي بيرادران ييود و 

كسانيكه داراي واليت ميباشند ماغول ميكنم, نظر شما درباره اين كار ييسيت  حضير  

يداي تبارک و تعال  مستجاض ميفرمايد دعاي غايب را براي غائيب و كسييكه د: ايفرممي

هر مي من  از آدم علييه  و براي اهل مود  ما, يدا بعددو م منا  دعا كند براي م منين 

بدرسيتيكه ييداي السالم تا روز قيامت براي او حسنه اي عطيا ميفرماييد, بعيد ميفرماييد 

تبارک و تعال  فرض فرموده نمازها را در افضل ساعا , پس بير شيما بياد بيدعا پيس از 

علي  بين  از حضير  نمازهاا حماد ميگويد حضر  دعا كرد بيراي مين و بيراي حضيار و

الحسين عليهما الصلوة والسالم نقل شده كه مالئكه يون بانوند كه م من در غياض برادر 

م منش براي او دعا ميكند و او را بخير ياد ميكند, ميگويند ييوض بيرادري هسيت  بيراي 

 برادر  كه براي او دعا ميكن  و او را بخوب  ياد ميكن  بتحقيقكه عطا فرمود يدا دو برابر

تو ثناء گفت  براي برادر ييود براي برادر  يواست  و ثنا گفت بر تو دو برابر آنچه آنچه 

دعا نقل شده كسيكه الحسن عليه الصلوة والسالم  اب از حضر و تو فضيلت داري بر او و 

يود از م منين و م منا  و مسلمين و مسلما , موكل ميفرماييد بيه او  انكند براي برادر

رسول صلّ  اهلل عليه وآله روايت  از حضر و ك  را كه دعا كند براي او از هر م من  مل
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به هرم من  كيه  براي اواغفر للم منين والم منا  مينويسد يدا  اللهمكسيكه بگويد شده 

از او سييئه فرمايد ميمحو و حسنه اي  قيامت روز زمان آدم عليه السالم تا يلق فرموده از

 ارجه ايميفرمايد براي او د اي و بلند
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 تنبيه پنجاه و سوم

) در بعض  شرايط قبول شدن دعا و دو روايت مهم (

 

بسم اهلل وله الحمدا از جناض احميد بين فهيد عليهميا الرحمية نقيل شيده كيه در كتياض    

عدةالداع  ميفرمايد روايت شده كه يداتعال  وح  فرمود بسوي عيس  عليه السيالم كيه 

دعائ  و حال ه من مستجاض نميكنم براي احدي از اياان بظلم كنندگان بن  اسرائيل بگو ك

رسول صلّ  اهلل عليه وآليه نقيل  از حضر باشد و نيز  هآنكه براي احدي نزد اياان مظلم

ميفرمايد كه جناض موس  عل  نبينا وآله و عليه الصلوة والسالم عبورشان افتاد بمردي كه 

ان عبورشان افتياد ديدنيد آن ميرد در به آن مكباز يون  اپس از او گذشتنددر سجده بود 

سجده استا فرمود اگر حاجت تو در دست من ميبود هرآينه بر مياوردم حاجتيت را, پيس 

كه گردنش قطع اگر اين آدم اينقدر سجده كند  او كه ياموس يداتعال  وح  فرمود بسوي 

دارم بسيوي براي او تا آنكه برگردد از آنچه كراهت يا مستجاض نميكنم شود قبول نميكنم 

صادق عليه السالم روايت شده كه دعاكننيده بيدون عميل  از حضر آنچه دوست دارم و 

باقر عليه الصيلوة والسيالم  از حضر مانند تيراندازي است كه كمانش زه نداشته باشد و 

شخص از يداي تبارک و تعيال  حياجت  از حاجتهياي دنيوييه كه بسا مياود روايت شده 

شود, هنوز بيرآورده نايده مرتكيب گنياه  آورده ربكه حاجتش س ال ميكند و بنا هست 

حياجتش را پس يداي تعال  به آن ملك  كه موكل است بيه حاجيت او ميفرماييد مياود 

و او را محروم كن از حاجتش يه آنكه متعرض سخط من شده و ييود را از مين ر مياوبر

يداي تبارک و تعال   عل  عليه الصلوة والسالم روايت شده كه از حضر محروم نموده و 

بن  اسيرائيل  وح  فرمود بسوي حضر  عيس  بن مريم عليهما الصلوة والسالم كه بگو به
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مگير بيا دلهياي پياک و يايمهاي ياشيع و كه دايل ناويد به يانه اي از يانه هاي من 

در صورتيكه دستهاي پاكيزه و بگو به آنها كه من دعاي احدي از شما را مستجاض نميكنم 

اميرالم منين عل  عليه الصلوة  حضر دي از يلق من نزد او مظلمه اي باشد و از براي اح

هسيت پنياه  هفت مصييبت بيزرگاي ميفرمايد روايت شده كه در آير يك يطبهوالسالم 

 م منيكيهاز عبياد  مليول شيود و  عابديكهقدمش بلغزد و  عالميكه :بخدام از آنها يميبر

 فقيريكيهذليل شيود و  عزيزيكهنادار شود و  دارائيكهو كه ييانت كند  امين گمراه شود و 

عليل و بيمار شودا پس مردي بريواسته عرض نمود راست فرمودي ييااميرالم منين تيوئ  

ميكني  زمانيكيه در قبله هرگاه كه ما يواسته باشيم گمراه شويم و نوريكه ميا را روشين 

تعال  كيه ميفرماييد  يداي ولكن س ال ميكنيم از شما از قول و تاريك  واقع شويمظلمت 

مستجاض نمياود؛ فرمود: براي اينكه كه ما دعا ميكنيم و پس يه شده  ادعون  استجب لكم

آنكه يدا را شينايتيد و حيق او را آن طيور  اول :هات يصلته ب نمودييانت دلهاي شما 

 آنكيه ايميان دومپس معرفت شما فايده اي نبخاييدا كه واجب فرموده بر شما ادا نكرديد 

به رسول او بعد مخالفت نمموديد سنت او را و ميرانديد شيريعت او را پيس كجيا آورديد 

آنكه شما كتاض يدا را كه نازل فرموده بر شما يوانديد پس به آن  سومو رفت ايمان شما 

گفتييد ميا از  يهيارمعمل نكرديد و گفتيد شنيديم و اطاعت نموديم بعد مخالفت كرديد و 

وقت  بسوي آتش ميرويد بواسطه معاص  يود, پس يوفتيان كجيا آتش ميترسيم و در هر 

آنكه رغبت و ميل داريد در بهات ول  كارهائ  ميكنيد كه شيما را از بهايت  پنجمشدا 

آنكه نعمت مول  را ميخوريد  شامو  دور ميكند پس يه شد رغبت و ميل شما در بهات

به عيداو  و دشيمن  شييطان و آنكه يدا شما را امر فرموده  هفتمو شكر نميكنيد بر آنا 

فرموده ان الايطان لكم عدو فاتخذوه عدوا پس به گفتار او را دشمن ميداريد به مخالفيت 
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جلوي روي ييود قيرار ميدهييد و آنكه عيوض مردم را  هاتميدا او را دوست ميداريد و 

كسان  را كيه ييود از آنهيا عيبهاي يود را پات سر مياندازيد مالمت و سرزنش ميكنيد 

سزاوارتريد به سرزنش, پس با وجود اينها يه دعائ  ميخواهد براي شما مستجاض شيود و 

را بروي يود بسته ايد پس بپرهيزيد ييدا را و اصيالح حال آنكه يود درها و راههاي آن 

و امركنيد به معيروف و نهي  كنييد از اعمال يود را و يالص كنيد باطنهاي يود را كنيد 

 ن را مستجاض فرمايدامنكر تا آنكه يدا دعايتا
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 تنبيه پنجاه و يهارم

( ذكر و اينكه بنده در نماز است مادام كه در ذكر است) در 

 

 ن پيوسيتهمي معليه الصلوة والسالم روايت شده كه  باقربسم اهلل وله الحمدا از حضر     

يكه ستها بدرماداميكه در ذكر يدا باشد ايستاده باشد يا ناسته يا دراز كايددر نماز است 

 ضير از حو  يداي تعال  ميفرمايد الذين يذكرون اهلل قياماً و قعودا و عل  جنيوبهم االيية

ه در كيروايت شده كه نميگذرد بر م من ساعت  الصلوة والسالم  عليه وآلهرسول گرام  

 از حضير آن ساعت ذكر يدا نگويد مگر آنكه آن ساعت حسير  يواهيد بيود بير او و 

ه الم روايت شده كه بعض  از اصحاض آن حضر  س ال نميود كيصادق عليه الصلوة والس

و  گراميترين يلق بر يدا يه كس  ميباشد؛حضر  فرمود آنكس كه بيايتر يياد ييدا كنيد

عرض ه ت شده كيصلّ  اهلل عليه وآله روا از آن حضر و عمل كننده تر باشد بطاعت يدا 

هم او  را دوست داري تا من پروردگارا دوست دارم بدانم يه كس  از بندگان يودميكند 

ند پس من بسيار ياد من ميكا حق تعال  فرمود هرگاه بنده اي را ديدي كه بدارمرا دوست 

اد من يدي كه ام كه ياد من كند و من او را دوست دارم و هرگاه بنده مرا دياو را اذن داده

م سيول اكيرر از حضر نميكند پس من او را محجوض كرده ام و من دشمن دارم او را و 

ن تالو  قيرآ بر تو باد بهميفرمايد  ذر اب كه بجناض م روايت شده اهلل عليه وآله وسلّصلّ 

ر زمين و بسياري ذكريدا يه آنكه آن ذكر است براي تو در آسمان و نور است براي تو د

دا او يي, كنيديدا والسالم روايت شده كسيكه بسيار ياد  الصلوةوآله عليه  آنحضر و از 

  براي كند, دو برابسيار ياد يدا روايت شده كسيكه  از آنحضر ست ميدارد و نيز را دو

 او نوشته مياود يك  برا  آزادي از آتش و ديگر از نفاقا
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 تنبيه پنجاه و شام

) در اهميت ذكر و قرائت در رفتار ائمه عليهم السالم (

 

پيدرم يعني   وايت شده كهعليه الصلوة والسالم ر صادقبسم اهلل وله الحمدا از حضر     

بسيار ذكر يدا ميگفت و ميا را جميع ميكيرد پيس امير حضر  باقر عليه الصلوة والسالم 

ما را به ذكر تا طلوز آفتاض و امر ميكرد ما را به قرائت قرآن و هركيدام قرائيت ميفرمود 

انيده ي كيه قيرآن در آن يوقرآن نميتوانستند كرد امر ميفرمود او را به ذكرا فرمود يانه ا

 كر يداي عزوجل, بركيت آن يانيه زيياد ميايود و مالئكيه در آن يانيه حاايرشود يا ذ

كواكيب ائ  ميدهد براي اهل آسمان آنجوريكيه شنو روو شياطين هجر  ميكنند مياوند 

براي اهل زمين و يانه اي كه در آن يانه قرآن يوانده ناود و يدا دري روشنائ  ميدهند 

و شيياين حااير مياود و مالئكه از آن يانه هجر  ميكننيد ياد كرده ناود بركت آن كم 

مياوند و از حضر  رسول صلّ  اهلل عليه وآله روايت شده كه بدانيد كه بهترين و پاكيزه 

ييزيكه يورشيد بر آن طلوز ميكند و بهتر براي رفع درجا  شما ذكر يداي و بهتر  ترين 

كيه يياد مين ده من همناين كس  هستم و تعال  ميباشدا يه يود يبر داده و فرمو سبحانه

كسييكه ييدا را يياد كنيد در الصلوة والسالم روايت شده وآله عليه  حضر كند و از آن 

مردم غافل و ماغول كار و كسب يود هستند, بنويسد يدا براي او هيزار بازار هنگاميكه 

از و باشيد حسنه و بيامرزد براي او روز قيامت آمرزش  كه به قلب باير يطيور نكيرده 

كه از شديدترين ييزي كه فرض فرميوده ييدا بير السالم روايت شده صادق عليه حضر 

بعد فرمود مقصودم سبحان اهلل والحميدهلل وال اليه اال اهلل واهلل نمودن او يلق يود بسيار ياد 

پس اگر طاعت بيود اكبر نيست اگريه آن هم ذكر است لكن ياد يدا در نزد حالل و حرام 
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رسيول صيلّ  اهلل علييه  از حضر و  و اگر معصيت باشد ترک كند آن را عمل كند به آن

يياد نميوده ييدا را و اگرييه كسيكه اطاعت كند يدا را پس به تحقيق كه وآله مرويست 

پيس بتحقيقكيه سيكه معصييت كنيد ييدا را نماز و روزه و تالو  قرآن او كم باشد و ك

 اباشد و همچنين تالو  قرآنش فراموش نموده يدا را اگريه نماز و روزه او بسيار
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 تنبيه پنجاه و هفتم

) در تعظيم و اهميت حمد و استغفار و حوقله (

 

انعيام  بسم اهلل وله الحمدا از حضر  صيادق علييه الصيلوة والسيالم رواييت شيده كيه   

پس حمد كند يدا هر يند كه آن نعمت زياد و بزرگ باشد نميفرمايد يدا بر بنده به نعمت  

افضل و اعظم و سنگين تر باشد از آن نعمت و نعمت مگر آنكه حمد او مريدا را  را بر آن

عليه السالم روايت شده كه يورنده شاكر براي او است اجر روزه داري  حضر نيز از آن 

كه براي يدا روزه گرفته باشد و كسيكه در عافيت باشد و شكر كند مثل كس  است كيه 

عليه السالم نيز روايت شده كه انعام نميفرمايد يدا  ر آن حضمبتال باشد و صبر كند و از 

بر بنده به نعمت  پس باناسد آن نعمت را به قلبش و بلند حمد كند يدا را پس فار  شيود 

عليه السالم نيز روايت شده كه  از آن حضر آنكه امر شود براي او بزياده و  ت از حمد ح

 از حضير حمد كند يدا را عزوجل و شكر هر نعمت  و هر يند بزرگ باشد اين است كه 

كسيكه نعمتها پ  در پ  بيه او روي بيياورد پيس رسول صلّ  اهلل عليه وآله روايت شده 

وكسيكه فقر او را بتنگ آورد پس بايد بسييار بگوييد ال بايد بگويد الحمدهلل رضّ العالمين 

نجهياي بهايت و در يرا كه اين كلمه گنج  اسيت از گحول وال قوة االّ باهلل العل  العظيم 

 آن بزرگيوارآنست شفا از هفتادودو درد كه پست ترين آنها غم و انيدوه اسيت و نييز از 

صلّ  اهلل عليه وآله روايت شده كسيكه نعمتها پ  در پ  توجه كند به او پس باييد بسييار 

پس بايد بسيار استغفار و طلب آمرزش كنيد و حمد كند و كسيكه بسيار شود هم و غم او 

و  فقر او را ب  تاض كند پس بايد بسيار بگويد ال حول وال قوة االّ باهلل العل  العظيم كسيكه

صادق عليه السالم روايت شده كه شكر نعمتهيا دوري از محرماتسيت و تميام  از حضر 
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كيه ه وآله روايت شده يشكر گفتن الحمدهلل رضّ العالمين است و از رسول يدا صلّ  اهلل عل

دهلل هرآينيه را ببنده اي از بندگان يود بدهد پس آن بنيده بگوييد الحمياگر يدا تمام دنيا 

صلّ  اهلل عليه وآله روايت شيده كيه  آنحضر و از  ده افضل استحمدش از آنچه داده ش

اول كس  كه دعو  مياود بسوي بهات روز قيامت كسيان  هسيتند كيه ييدا را حميد 

سالم روايت شده كه كسيكه بگويد الصادق عليه از حضر ميكنند در راحت  و ناراحت  و 

يگونيه آسيمان را, راوي عيرض ميكنيد ماغول ميكند نويسيندگان الحمدهلل كما هو اهله 

اض آسمان را ميفرمايد ميگويند يدايا ما غيب را نميدانيم يعن  ثواض ايين تّماغول ميكند كُ

گفيت بنويسييد پس يدا ميفرمايد شما اين كلمه را همانجور كه بنده مين كلمه را نميدانيم 

 استا ثواض آن بر من
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 تنبيه پنجاه و هاتم

(اهميت استغفار و اينكه داروي گناه و مضيقه و هم است ) در 

 

 اه بنيدههرگي بسم اهلل وله الحمدا از حضر  صادق عليه الصلوة والسالم روايت شده كه   

ن بيام رز وشيدا انامه عملش باال رود در حالتيكه متألأل و درياينده بابسيار استغفار كند 

رميود فعلييه السيالم يعني   قالكتاض يود ميگويد نقل شده كه در الرحمة عليهاب  فراس 

د شما بيامرزهد مگر آنكه ميخوايه آنكه يدا استغفار را باما ياد نداده بسيار استغفار كنيد 

ز ني است و كه بهترين دعاها استغفاررسول صلّ  اهلل عليه وآله روايت شده  حضر را و از 

ر همي , روايت شده كسيكه بسيار استغفار كند قرار ميدهد يدا براي او از هي آنحضر از 

ميان گفرج  و از هر مضيقه و تنگ  راه بيرون شدن  و روزي ميدهد او را از جيائ  كيه 

سيتغفار نقل شده كه براي هر دردي دوائ  است و دواي گناهيان ا از آنحضر ندارد و نيز 

سيتغفار اروايت شده كه هييچ دعيائ  بهتير از صلّ  اهلل عليه وآله  آنحضر و نيز از است 

ه هاي روايت شده كه بسيار استغفار و طلب آمرزش كنيد در يان آنحضر نيست و نيز از 

آنكه شيما  و بر سر سفره ها و هرجا كه هستيد يهتان راه ها و بازارها ويود و در مجالس 

 انميدانيد كه آمرزش ك  بر شما نازل مياود
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 تنبيه پنجاه و نهم

( تسبيحا  اربعه و غَرس دريت و سايتن قصر) در 

 

بگوييد كه كسييرسول صلّ  اهلل عليه وآله رواييت شيده بسم اهلل وله الحمدا از حضر     

سبحان اهلل والحمدهلل وال اله اال اهلل واهلل اكبر ملك  آنرا باال ببرد پس بيه هييچ جمياعت  از 

گر آنكه طلب آمرزش كننيد بيراي گوينيده آن تيا برسياند آن را مالئكه نگذراند آن را م

از آنحضر  صلّ  اهلل عليه وآله روايت شده كسيكه بگويد  و نيزبسوي پروردگار عالميان 

الحميدهلل غيرس  و كسييكه بگوييدسبحان اهلل غرس فرمايد يدا به آن دريت  در بهايت 

غيرس بفرماييد ييدا  اليه اال اهلل ال كسيكه بگويدميفرمايد يدا به آن دريت  در بهات و 

در بهايت بيراي او يدا دريت  اكبر  براي او به آن دريت  در بهات و كسيكه بگويد اهلل

بنابراين ما در بهات درييت بسييار يا رسول اهلل ا پس مردي از قريش عرض نمود بنااند

ا بسوزاند داريما حضر  فرمود: بل  لكن بپرهيزيد از آنكه آتا  بفرستيد كه آن دريتها ر

يداي عزوجل ميفرمايد يا ايها الذين آمنوا اطيعوا اهلل و اطيعوا الرسول و ال تبطلوا اعمالكم 

باقر عليه الصلوة والسالم روايت شده كسيكه بگويد سبحان اهلل بدون تعجيب  از حضر و 

 يلق فرمايد يدا از اين كلمه پرنده اي را كه يك زبان و دو بال داشته باشدا پس آن ملك

تا قيام قيامت و مثل از جانب گوينده اين كلمه تسبي  كند يدا را در ميان تسبي  كنندگان 

صلّ  اهلل عليه وآليه رسول  از حضر سبحان اهلل است الحمدهلل و اهلل اكبر و ال اله اال اهلل و 

زمينهاي مسط  و همواري را دايل بهات شدم  ،كه سِير داده شدم بسوي آسماننقل شده 

طال و يك يات از  زاي را ديدم كه ماغول سايتن عمار  بودند يك يات اه و مالئك

نقره و گاه  از كار دست ميكايدندا گفتم يرا كار نميكنيد گفتند تا نفقه برسد؛ گفتم نفقيه 
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اليه اال اهلل واهلل اكبير هير وقيت  شما ييست؛ گفتند قول مي من سيبحان اهلل والحميدهلل وال

از اويم و هرگاه دست بيردارد ميا هيم دسيت برمييداريم و ماغول باشد ما هم ماغول مي

بسيار كنيد تهليل و تكبير را روايت شده كه السالم الصلوة و ماباقر يا صادق عليه حضر 

و تكبيير محبيوبتر نيسيت يعن  گفتن ال اله اال اهلل و اهلل اكبر را يه آنكه عملي  از تهلييل 

 بسوي يدا عزوجلا
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 تنبيه شصتم

ه ال اله اال اهلل () در تعظيم كلم

 

كيه سييد قيول و رسول صلّ  اهلل عليه وآله روايت شده بسم اهلل وله الحمدا از حضر     

كه هييچ شده  نقل (ص)از آنجناض و نيزو بهترين عباد , استغفار گفتار ال اله اال اهلل است 

يين آييه را و هيچ دعيائ  بهتير از اسيتغفار, پيس اال اله اال اهلل نيست گفتن عمل  بهتر از 

صيادق علييه الصيلوة  از حضير فاعلم انه ال اله اال اهلل و اسيتغفر ليذنبك و  تالو  كرد

رسيول  از حضير و كه سيد كالم اولين وآيرين ال اله اال اهلل اسيت والسالم روايت شده 

مگير آنكيه كه بگويد ال اليه اال اهلل كه هيچ م من  نيست روايت شده صلّ  اهلل عليه وآله 

شود بسوي مثل آن از حسنا   ته نمد آنچه در نامه عملش هست از سيئا  تا محو مياو

ال اله اال  كسيكه بدون تعجب بگويدصادق عليه الصلوة والسالم روايت شده  از حضر و 

اهلل يلق فرمايد يدا از آن پرنده اي را كه باالي سر گوينده اين كلمه در حركت باشيد تيا 

رواييت  باقر عليه الصيلوة والسيالم از حضر اي او و روز قيامت و ماغول ذكر باشد بر

كه اعراب  يدمت حضر  رسول صلّ  اهلل عليه وآله رسييد عيرض نميود ييا رسيول شده 

بهياي آن ييسيت؛ كيرد آيا براي بهات ثمن و بهاي  هست فرمود: بلي ؛ عيرض  (ص)اهلل

يالص آن ييست؛ فرمود: ال اله اال اهلل كه بگويد آن را بنده از روي ايالص, عرض كرد ا

عيرض كيرد فرمود: عمل به آنچه مبعوث شده ام به آن در حق او و دوست  اهل بيت مين 

نه بزرگتير حق آنست؛فرمود: حب اهل بيت هرآي باد حب اهل بيت از پدر و مادرم فداي تو

شنيدم از رسول يدا صلّ  اهلل عليه نقل شده كه رحمه اهلل  ابن عباس از جناضحق آنست و 

نميانود يدا كلمه را كه دوست تر باشد بسوي او و بزرگتر نزد او از ال يفرمود وآله كه م
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كسيكه شهاد  دهد به اينكيه نيسيت باقر عليه السالم روايت شده  از حضر اله اال اهلل و 

يدائ  جز يدا و شهاد  ندهد به اينكه محمّيد صيلّ  اهلل علييه وآليه رسيول ييدا اسيت, 

به اينكه محمّد صيلّ  اهلل علييه وآليه پس اگر شهاد  دهد مينويسد يدا براي او ده حسنه 

رسول يدا است مينويسد يدا براي او هزار حسنه, يالصه اين روايت اين است كه كسيكه 

ده حسنه براي او نوشته مياود و اگر محمّد رسول اهلل هم گفيت هيزار  بگويد ال اله اال اهلل

 حسنه براي او نوشته مياودا
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 تنبيه شصت و يكم

اال باهلل ( ة) در ذكر ال حول و ال قو

 

صلّ  يدا رسول جناض اب  ذر رحمه اهلل روايت شده كه يليل من بسم اهلل وله الحمدا از    

ن و اينكه صله امرا وصيت فرمود به پنج يصلت؛ مرا بطاعت وال  يعن  والياهلل عليه وآله 

اگرييه تليخ اسيت و بگويم  و اگريه از من پات بگردانند و اينكه حق راورم آرحم بجا 

 از حضير اال باهلل بسيار بگويم و  اينكه با مساكين مجالست كنم و اينكه ال حول وال قوة

العل  العظييم  ال حول وال قوة اال باهلل بگويد كهكسيرسول صلّ  اهلل عليه وآله روايت شده 

ز فقير نگياه داشيته و از هفتياد در ااز گناهان بيرون آيد مانند روزيكه از مادر متولد شده 

 وارد كه دريبر كه دركتاض لب اللباض ميفرمايد قطب راوندي ره نقل شده از جناضشود و 

در شب معراج به پيمبر ما گفت امر كن امت يود را كه  عليه السالم جناض ابراهيم شده كه

ال حيول وال قيوة اال در بهات دريت بسيار غرس كنند حضر  فرمود: ييست آن, گفت: 

كيه رسيول ييدا رواييت شيده عليه الصلوة والسالم  از حضر  صادقالعل  العظيم و باهلل 

هرگاه بنده بگويد ال حول وال قوة اال باهلل پس بتحقيقكه امر يود صلّ  اهلل عليه وآله فرمود 

صلّ  اهلل رسول  از حضر و حق است بر يدا كه كفايت كند او را را بخدا واگذار نموده و 

ال حيول وال  كسيكه به تنگ آورد او را فقر, پس بايد بسيار بگويدده روايت ش عليه وآله

صادق عليه الصلوة والسيالم رواييت شيده  از حضر و قوة اال باهلل تا فقر او برطرف شود 

اگر  حج را نصيب او فرمايدكسيكه هزار مرتبه بگويد ال حول وال قوة اال باهلل يداي تعال  

از ابين نصييب او فرماييد و را ا به تأيير اندازد تا حيج يدا اجل او راجل او نزديك باشد 

العل  العظيم  روايت شده كه ديدم رسول يدا را كه ميفرمود ال حول وال قوة اال باهلل عباس
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عرض كردم يا نب  اهلل ييست ثواض آن؛ فرمود: تسبي  حامالن عرش, پس كسيكه بگوييد 

ال را و بنويسد براي او به هير حرفي  آن را يك مرتبه بيامرزد يدا براي او گناهان صد س

پس براي او صد حسنه و بلند فرمايد براي او صد درجه پس اگر از يكمرتبه زيادتر بگويد 

كيه روايت شيده  از حسين بن علوان كلب به هر حرف  گنج  و نوري بر پل صراطا باشد 

 صيييييييييييييييييييييييييييييييييييادق ازحضييييييييييييييييييييييييييييييييييير 

حائل نمياود بيين ميا و  م؛ فرمود:ال حول وال قوة اال باهلل س ال نمودتفسير السالم از  عليه

 مگر يداا دهد ما را بر اداي طاعت و فرائضيمگر يدا و قو  نمبين معاص  
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 تنبيه شصت و دوم

) در اهميت صلوا  (

 

يكمرتبه كه كسيبسم اهلل وله الحمدا از حضر  صادق عليه الصلوة والسالم روايت شده    

فرستد, ييداي تعيال  صيد حاجيت او را از روي ايالص و عالقمندي بر پيغمبر صلوا  ب

رواييت اهلل علييه وآليه  صلّ  از يود آنحضر س  در دنيا و هفتاد در آير  و برمياورد 

سيه مرتبيه كسيكه در هر روز وهر شب بواسيطه دوسيت  و اشيتياق  كيه بمين دارد شده 

و  صلوا  بفرستد حق است بر يداي عزوجل اينكه گناه آن روز و شب را براي او بيامرزد

كه بسيار بر من صلوا  بفرستيد يه صلوا  بر من نور است نيز روايت شده  آنحضر از 

كسيكه يك مرتبيه بير  نيز ميفرمايددر قبر و نور است بر صراط و نور است در بهات و 

كسيكه يك مرتبيه  نيز ميفرمايدمن صلوا  بفرستد باز ميكند يدا بر او دري از عافيت و 

احدي نيست كيه  نيز ميفرمايد  نميماند بر او از گناهانش ذره و بر من صلوا  بفرستد باق

وند مگر آنكه تيا سيه روز نيكمرتبه صلوا  بفرستد بجوريكه دو ملك حافظش بابر من 

يليق يواهيد يكمرتبه بر مين صيلوا  بفرسيتد كسيكه  و نيز ميفرمايدگناه بر او ننويسند 

نوري را و بر بياال و ر يمين و يسار او در قيامت بر سر او نوري را و بفرمود يداي تعال  

كسيكه صلوا  بفرسيتد بير  و نيز ميفرمايدزير او نوري را و در تمام اعضاي او نوري را 

و كسييكه مالئكيه بير او صيلوا  من و آل من, صلوا  يواهنيد فرسيتاد بير او مالئكيه 

در  نميمانيد و كسيكه يدا بر او صلوا  بفرستد بياق بفرستند, يدا بر او صلوا  ميفرستد 

باقر يا صادق عليهما  از حضر آسمانها و زمين ملك  مگر آنكه بر او صلوا  ميفرستد و 
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د نقل شده كه هيچ عمل در ميزان سنگين تر از صلوا  بر محمّد وآل محمّالصلوة والسالم 

 نيستا
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 تنبيه شصت و سوم

( زياد صلوا  فرستادن بخصوص در روز جمعه) در 

 

 ار صلوا بسياز حضر  رسول صلّ  اهلل عليه وآله روايت شده كه لحمدا بسم اهلل وله ا   

, حيي  بفرستيد بر من در هر جمعها پس هركس از شما كه بياتر صلوا  بفرستد بر من از

بير مين صيلوا  مقام و منزلت نزديكتر يواهد بود بمن و كسييكه روز جمعيه صيدمرتبه 

جمعه  ش نوران  باشد و كسيكه در روزبفرستد, يواهد آمد روز قيامت در حالتيكه صورت

 ازو بينيد نخواهد مرد تا آنكه جايگاه يود را در بهات بصلوا  بفرستد هزارمرتبه بر من 

 مضياعف ,روزها اسيت درسول صلّ  اهلل عليه وآله روايت شده كه روز جمعه سي حضر 

تهياي حاج ميفرمايد يدا در آن حسنا  را و محو ميفرماييد در آن سييئا  را و برميياورد

رک كسيكه روز جمعه را دصادق عليه الصلوة والسالم روايت شده  ازحضر و بزرگ را 

 كند پس بايد ماغول هيچ كاري به غير عبياد  نايود ييه آنكيه در ايين روز مغفير  و

سينه حروايت شده كه باقر عليه الصلوة والسالم  از حضر رحمت شامل بندگان مياود و 

رواييت صادق علييه الصيلوة والسيالم  از حضر و مياود ف عدر روز جمعه مضاو سيئه 

 ر مرتبيهشده كه به عمر بن يزيد ميفرمايد بدرستيكه از سنت است اينكه در هر جمعه هيزا

 ر از حضصلوا  بفرست  بر محمّد و اهل بيت آن حضر  و در باق  روزها صد مرتبه و 

ز جمعيه دا به يييزي در روباقر عليه الصلوة والسالم روايت شده كه عباد  كرده ناده ي

 كه دوست تر باشد بسوي او از صلوا  بر محمّد وآل اوا
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 تنبيه شصت و يهارم

) در كسان  كه نبايد با آنها مجالست و دوست  داشت (

 

روايت شيده كيه عليهما الصلوة والسالم بسم اهلل وله الحمدا از حضر  عل  بن الحسين    

يابن , نگاه كن پنج نفر را پس مصاحبت نكن با اياان به فرزند يود حضر  باقر ميفرمايد: 

من اينهيا عرض ميكند پدرجان  او با آنها حرف مزن و در طريق و راه  با آنها رفيق ماو

كسيكه از درو  باك  ندارد ييه آنكيه او  و دروغگومصاحبت كيانند؛ ميفرمايد بپرهيز از 

 فاسقو از مصاحبت ور ميگرداند مانند سراض است, دور را براي تو نزديك و نزديك را د

دور  بخييلو از مصياحبت دوري كن يه آنكه او تو را بلقمه بلكه كمتير از آن ميفروشيد 

اگر احتياج به كمك مال  پيدا كن  تو را مخذول و محروم ميكند بخيل باش يه آنكه آدم 

سياند بتيو نفعي  بريواسته باشيد يه آنكه بسا باشد كه نيز دور باش  احمقو از مصاحبت 

سيه اجتناض كن زيرا كه من قاطع رحيم را در  قاطع رحم و ايضا از مصاحبترساند بارر 

كه هركس از صادق عليه الصلوة والسالم روايت شده  از حضر جاي قرآن ملعون يافتم و 

 حضير  ازو  بخيود بگييردمصاحبت احمق اجتناض نكند, ممكن است ايالق ناپسيند اورا 

عافيت ده جزء اسيت نيه جيزء آن در صيمت و  روايت شده كهرسول صلّ  اهلل عليه وآله 

صيادق علييه الصيلوة  از حضير مجالست سفيهان و جزء ديگر در ترک  ياموش  است و

كه از مجالست پادشاهان و فرزندان دنييا يعني  دنياپرسيتان اجتنياض روايت شده والسالم 

و ايين اق در شيما ميكنيد و ايجاد نفنها دين از دستتان ميرود آيه آنكه بمجالست با كنيد 

و يايوز و و بعالوه موجب قساو  قليب ميايود درد بدي است كه شفائ  در آن نيست 

پس در و اوساط مردم و بر شما باد بكسانيكه در مرتبه شما هستند يضوز را سلب ميكند 
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ابناء دنيا هست يام نداشيته  ستآنچه در دو بد يافت معدنهاي جواهر را ييواه نزد اياان

پس كسيكه يامش بآنچه اياان در دست دارند باشيد حيزن و انيدوهش بيه درازا  يدباش

يواهد كايد و غيظش شفا نخواهد يافت و آنچه از نعمت در دست دارد بنظرش حقير آمده 

شكرش مريدا را قليل و اندک يواهد شد و نگاه كن به آنكس كه از تو پائين تر است تيا 

رسول صيلّ   از حضر ت زياد شود و تاثر شكر نعمآنكه برنعمتهاي يدا شاكر باش  و بر 

يهار ييز است كه دل را ميميراند يك  گناه باالي گناه و ديگير اهلل عليه وآله روايت شده 

بسيار سخن گفتن با زنان, سوم سر بسر گذاشتن با احمق و كم عقل كيه حيرف شيخص را 

ياننيد ييا رسيول اهلل؛ تحويل نميگيرد, يهارم مجالست با مردگان, عرض كردند مردگيان ك

كيه صلّ  اهلل عليه وآله نقل شده كه  از آنحضر : غن  و ثروتمند يوشگذران و نيز فرمود

و روز جزا دارد نبايد با كافر موايا  و برادري كند و نبايد با كسيكه  ايمان بخدا ميفرمود 

ميزش داشته با فاجر يلطه و آفاجر يلطه و آميزش داشته باشد و كسيكه با كافر برادري و 

عل  عليه الصيلوة والسيالم رواييت شيده كيه  از حضر باشد, كافر و فاجر يواهد بود و 

سزاوار نيست براي شخص مسلمان كه با فاجر برادر شود يه آنكه فاجر زينت ميدهد فعيل 

نيت و يياري ايود را براي او و دوست دارد كه شخص را مثل ييود كنيد و شيخص را اع

عليه السالم رواييت شيده كيه  از آنحضر و نه بر امر آير  و نيز نميكند نه بر امر دنيا 

 سزاوار است براي مسلمان كه اجتناض كند از برادري با سه نفر؛ يك  آدم احمق و كم عقل

ر و بدي را از شخص دفع و ريه آنكه راه يير پيش پاي شخص نميگذارد و اميد اينكه ا

نفع برساند ارر بسا مياود كه ميخواهد  نيست اگريه يود را بزحمت بياندازد ورفع كند 

ميرساند پس مرگ او بهتر است از زنده بودن و سكو  او بهتر اسيت از حيرف زدنيش و 

باقر علييه الصيلوة والسيالم  از حضر دوري او از شخص بهتر است از نزديك بودنش و 
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آنكه بنده  روايت شده كه بمردي ميفرمايد يا فالن با اغنياء و ثروتمندان مجالست نكن, يه

ميبيند كه براي يدا بر او نعمت  است يون با اغنيا مجالست كند ييال ميكند كه براي يدا 

 بر او نعمت  نيستا

 تنبيه شصت و پنجم

) در بعض  كسان  كه بايد از آنها دوري كرد (

 

ي نيست برا نقل شده كه ييرياز حضر  رسول صلّ  اهلل عليه وآله بسم اهلل وله الحمدا    

ميير ا از حضر و در صحبت كردن كس  كه نبيند براي تو مثل آنچه براي يود ميبيند  تو

ا عاقل بقطع كردن از جاهل معادلست با وصل نمودن روايت شده كه والسالم  ةعليه الصلو

قي  علييه ر از داوددشيمن مييدارد اوا را بپرهيزيد از كس  كه دلهاي شما  ميفرمايدو نيز 

سيكه كبر  صادق عليه الصلوة والسالم به من فرمود نگاه كن الرحمة روايت شده كه حض

داشيته نمنفعت دين  براي تو ندارد, پس اعتنا به او نكن و رغبت و ميل بيه مصياحبت او 

ک باش يه آنكه آشنائ  با غير يدا در معرض اامحالل است و عياقبت  ويييم و يطرنيا

و را ن از آنكس كه وصل او تكه قطع كعليه السالم روايت شده  حضر  صادقدارد و از 

ينجور اه آنكه ياز ياد يدا بفراموش  مياندازد و الفت با او تو را از طاعت يدا باز ميدارد 

هل سياان بر ااز اولياء شيطان و اعوان يعن  ياوران او است و وادار نكند تو را ديدن آدم 

 انگاري در نزد حق يه انكه در آن يرات  است عظيم نعوذباهللا
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 بيه شصت و شامتن

) در يوشرفتاري با تمام مردم (

 

اعراب  كه از حضر  رسول صلّ  اهلل عليه وآله نقل شده كه بمردي بسم اهلل وله الحمدا    

دريواست وصيت كرده بود فرمود قريب به اين: دوست  كن يا اظهار دوست  كين بسيوي 

ة والسيالم رواييت شيده تا تو را دوست بدارند و از حضر  امام حسن عليه الصيلو مردم

ر وبتيو دنسيبت اگريه نييتش نزديك آنكس است كه مود  و دوست  او را نزديك كند 

ش بتو نزديك باشد و از سبتن كس است كه دور كند او را مود  و اگريه نآ باشد و دور

ليه الصلوة والسالم نقل شده كه نيكو رفتار كردن با مردم ثل  عقل اسيت صادق ع حضر 

است كه مود  شيخص را  سه ييزكه سول صلّ  اهلل عليه وآله روايت شده ر از حضر و 

ور  بااش و باز او را مالقا  كند, اينكه با ص يك نسبت ببرادر مسلمانش صاف ميكند: 

آنكيه او را  سيوم اآنكه يون بخواهد نزديك او بنايند جا را بيراي او وسيعت دهيد ديگر

رسول صلّ  اهلل عليه وآله روايت شيده كيه  از حضر بنام  كه دوست تر دارد بخواند و 

صلّ  اهلل عليه وآله  از آنحضر اظهار مود  و دوست  نسبت به مردم نصف عقل است و 

نيز روايت شده كه رأس عقل بعد از دين اظهار محبيت و دوسيت  اسيت نسيبت بميردم و 

ردم صادق عليه السالم روايت شيده كيه بيا مي از حضر يوب  نمودن بهر بر و فاجري و 

يوض رفتار كنيد ولكن آنها را بر گردن ييود سيوار نكنييد و جميع كنييد بيا آن طاعيت 

نقل شده كه نيكو كن معاشر  يود را السالم فقه الراا عليه كتاضپروردگار يود را و از 

نسبت به صغير و كبير و از حضر  صادق عليه الصلوة والسالم رواييت شيده كسي  كيه 
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رد, يكدست نگاه داشته لكن در عوض مردم دستهاي زييادي دست يود را از مردم نگاه دا

 از او نگاه ميدارندا
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 تنبيه شصت و هفتم

(افااي سالم و اهميت آن ) در 

 

يداي عزوجيل دوسيت  روايت شده كهباقر عليه السالم از حضر  بسم اهلل وله الحمدا    

 يهارهركس كه ده صادق عليه الصلوة والسالم روايت ش از حضر دارد افااء سالم را و 

آنكه انفاق كند در راه يدا و  يك يانه در بهات يواهد داشت:  يهاريصلت داشته باشد, 

 ,نكه سالم را فاش و شايع كندآ سومآنكه با مردم بانصاف رفتار كند,  ديگر ,از فقر نترسد

رواييت  از آنحضير آنكه ترک كند مجادله و مراء را اگريه حق با او باشد و نيز  يهارم

شده  كسيكه بگويد سالم عليكم ده حسنه دارد و كسيكه بگويد سالم علييكم و رحميةاهلل 

 كتياضس  حسينها از  و كسيكه بگويد سالم عليكم و رحمةاهلل و بركاتهبيست حسنه دارد 

علل مسنداً از وهب يمان  روايت شده كه يداي تعال  بجناض آدم عليه السالم فرمود بيرو 

كه, پس بگو السالم عليكم و رحمةاهلل و بركاته, پس سالم كرد بسوي اين جماعت از مالئ

بر اياان, پس گفتند وعليك السيالم و رحميةاهلل و بركاتيها پيس ييون برگايت بسيوي 

پروردگار يود عزوجل حقتعال  فرمود اين سالم تحيت تو و تحيت ذريه تو است بعد از تو 

هلل عليه واله رواييت شيده كيه رسول صلّ  ا از حضر در ميان يودشان تا روز قيامت و 

از اوالي مردم بخدا و رسول يدا تبارک و تعال  آنكس ميباشد كه ابتدا كند بيه سيالم و 

رسول صلّ  اهلل عليه وآله روايت شده كه بين سالم كننيده و جيواض دهنيده صيد  حضر 

قطيب راونيدي  از جناضحسنه است, نودونه براي سالم كننده و يك براي جواض دهنده و 

لب اللباض نقل شده كه در انجيل است هرگاه دعا كم شود بال نيازل  كتاضليه الرحمة در ع

از و و بغضياء در قلوبايان عيداو   مياود و يون سالم بين م منين كم شود, ظاهر شود
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رسول صلّ  اهلل عليه وآله روايت شده كه هرگاه بنده مي من ببيرادر ييود بگوييد  حضر 

او ده حسنه و يون بگويد السالم عليك و رحمةاهلل نوشته  السالم عليك نوشته شود براي

شود براي او بيست حسنه و يون بگويد السالم عليك و رحمةاهلل و بركاتيه نوشيته شيود 

صلّ  اهلل علييه وآليه نييز رواييت  آنجناضبراي او س  حسنه و همچنين جواض دهنده و از 

بهات نمياويد تا آنكه ايمان  كه دايل شده قسم به آنكس كه جان من بيد قدر  او است

تا آنكه با يكديگر دوسيت  كنييد آييا دالليت نكينم شيما را بير بياوريد و ايمان نمياوريد 

كرده ايد سالم را بين يود فاش و ظياهر  دوست ييزيكه هرگاه بجا بياوريد آنرا با يكديگر 

يع نمياود بين صلّ  اهلل عليه وآله روايت شده كه سالم فاش و شا آنحضر كنيد و نيز از 

قوم  مگر آنكه ايمن شوند از عذاض, پس اگر اين كار را بكنيد دايل يواهيد شد بهايت 

 راا
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 تنبيه شصت و هاتم 

) در تغاقل و يام پوش  (

 

يصيال  شيرفالسالم روايت شده كه االصلوة وعليه عل  از حضر  بسم اهلل وله الحمدا    

ري اكيو   اگر فهميدي كه كس  بر عليه تشخص كريم غفلت تو است از آنچه ميدان  يعن

شده كيه  نقل از آنحضر  عليه السالم و نيزتغافل بورزي و اعتنا نكن  ده زكرده ياحرف  

سيالم عليه الصيلوة وال صادق حضر از اشرف افعال كريم غفلت اوست از آنچه ميداند و 

ود ييك كه جمع  يدمت آن حضر  بودند و حضر  براي آنها حدي  ميفرميروايت شده 

در  ييه مردي را برد و بدگوئ  از وي نمودا حضر  فرمود: تيو را ببيرا نفر از آنها اسم

 السيالم كار, وابگذار او را مگر آدم ب  عيب و نقص پيدا مياود و نيز از آنحضر  علييه

 آنحضير نكن كه ب  صديق و دوسيت ميميان  و نييز از كه مردم را تفتيش روايت شده 

شي  و كه قدر و منزلت يود را بزرگ كنيد به تغافل و يايم پو عليه السالم روايت شده

كه توقع انصاف از مردم, از انصاف نيسيتا يعني  كسييروايت شده كه  حضر نيز از آن 

 توقع داشته باشد كه با او به انصاف رفتار كنند ب  انصاف  كردها
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 تنبيه شصت و نهم

) در توقير پيرمرد مسلمان (

 

ود از حضر  عل  عليه الصلوة والسالم روايت شده كيه بفرزنيد ييا بسم اهلل وله الحمد   

تيوقير كين را امام حسن عليه السالم ميفرمايد: بر صغير از اهل بيت يود رحم و كبيرشان 

بن مالك روايت شده كه رسيول ييدا صيلّ  اهلل  از انسيعن  براي آنها احترام قائل شو و 

آنجمله آنكه بزرگان را توقير و احترام كين  عليه وآله وصيت فرمود مرا به پنج يصلت از

روايت شده صلّ  اهلل عليه وآله  رسول از حضر كه در قيامت از رفقاي من يواه  بود و 

كه پيير در مييان اهيل ييود ماننيد  نيز ميفرمايدكه ميفرمايد بركت با بزرگان شما است و 

پيران ييود را ييه آنكيه كه بزرگ بامريد  نيز ميفرمايدپيغمبر است در ميان امت يود و 

بزرگ شمردن اياان از اجالل و جليل شمردن يدا است و كسيكه بزرگ نامرد پييران را 

پس از ما نيست و نيز ميفرمايد كسيكه براي ريش سفيدان بزرگ  قائل شود, بيراي رييش 

هرگياه ييدا اراده  نيز ميفرمايدزز روز قيامت و فسفيد بودنش يدا او را ايمن ميگرداند از 

ير را, فقيه ميگرداند اياان را در ديين و روزي ميفرماييد ايايان را ي  فرمايد به اهل بيتب

رفق و مدارا در امر معيات شان و ميانه روي در شأناان و صغيران يانواده تعظيم ميكنند 

 از حضير و اگر اراده بفرمايد غير آن را, ايايان را بخودشيان واميگيذارد و از كبيرشان 

, جليل شيمردن از جليل شمردن يداي عزوجلوة والسالم روايت شده كه صادق عليه الصل

ييدا ابتيدا م من ريش سفيد است و كسيكه گرام  بدارد م من  را, پس به گرام  داشتن 

نموده و كسيكه استخفاف كند و سبك بامرد م من  را يدا يواهد فرستاد بسوي او پيش 

سه نفرند كه جاهل بحيق ايايان  يفرمايدماز مرگش كس  را كه استخفاف كند به او و نيز 
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, يك  كس  كه محاسن ييود را در اسيالم سيفيد كيرده معروف النفاق مگر منافقنميباشد 

 باشد و ديگر حامل قرآن و سوم امام وپياواي عادلا
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 )مكرر( تنبيه شصت و نهم

) در اكرام كريم هر قوم  (

 

گرام  بدارييد السالم روايت شده كه از حضر  عل  عليه الصلوة وبسم اهلل وله الحمدا    

در كتاض كوف  عليه الرحمة  از اب  القاسمكريم هر قوم  را و اگريه مخالف شما باشند و 

كه از رسول يدا صلّ  اهلل قر عليه الصلوة والسالم گفته شد كه بحضر  باايالق نقل شده 

افرمود اسيالم روايت ميكنند كه اشرف شما در جاهلييت, اشيرف شيما اسيت درعليه وآله 

ييال كرده اند نيست بلكه معن  آنست كه آنكيس كيه در راست ميگويند لكن آنجور كه 

و مراعا  همسايه بهتر كرده باشد و اذييت و آزار  باشد تر يلقو يوش  تر سخ جاهليت 

 زيياد نميكنيد بيرايه داشته باشد, اين جماعتند كيه اسيالم يود را نسبت بمردم بياتر نگا

پيغمبير مبعيوث شيد آميدم بن عبداهلل روايت شده كه ييون  از جريرو را  اان مگر ييراي

يدمتش براي آنكه بيعت كنم با آنحضر , فرمود: يا جرير براي يه آمده اي, عرض كردم 

كيه بير او براي آنكه بدست شما مسلمان شوما پس حضر  كسائ  را براي من اندايتنيد 

شيما را, پيس گرامي  كريم قيوم  آميد بناينم, بعد به اصحاض توجه فرموده گفت: يون 

نيز روايت شده كه هرگياه آميد شيما را صلّ  اهلل عليه وآله  حضر او را و از آن بداريد 

كيه شيما را ادض آموييت, كريم قوم , پس گرام  بداريد او را, گفته شد ييا رسيول اهلل 

ه رسيول حجال روايت شده كه از جميل بن دراج س ال نمود كيفرمود: پروردگار من و از 

يدا صلّ  اهلل عليه وآله فرموده كه هرگاه شريف قوم  بر شما وارد شد, گرام  بدارييد او 

را, گفت: بل  س ال كرد شريف كيستا جميل گفت از حضر  صادق عليه السيالم سي ال 
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كردم از شريف, فرمود: شريف آنكس است كه براي او مال  باشد, گفتم حسييب ييسيت؛ 

 يكو بجا بياوردا گفتم كرم ييست؛ فرمود: تقويافرمود: آنكس كه افعال ن
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 تنبيه هفتادم

) در اينكه مجالس به امانت است (

 

الس بيه روايت شيده كيه مجياز حضر  رسول صلّ  اهلل عليه وآله بسم اهلل وله الحمدا    

مگير  گفته ميايود يا حرف  كهامانت است, يعن  كاريكه در آن مجلس انجام داده مياود 

ز يون  بناحق ريخته شود, ديگر مجلس  كه عمل ناماروك  آن مجلس  كه سه مجلس: ي

دق صيا از حضر ا زن  انجام داده شود, سوم مجلس  كه مال كس  بناحق گرفته شود و ب

بر بدهد مجالس به امانت است و جايز نيست براي احدي اينكه ي عليه السالم نقل شده كه

سول ر از حضر ن اذن نميدهد به نقل آن و آه و گوينده به سخن  كه در مجلس  گفته شد

ن سير له روايت شده كه يا اباذر, مجالس بيه امانيت اسيت و فياش كيردآصلّ  اهلل عليه و

 ااست پس اجتناض كن از آنييانت   برادر
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 تنبيه هفتاد و يكم

) در نه  از تناج  در حضور ثال  (

 

 اه سه نفرهرگالم روايت شده كه صادق عليه الصلوة والساز حضر  بسم اهلل وله الحمدا    

 رف نزنندباشند پس دو نفرشان با هم تناج  نكنند يعن  آهسته با هم حم من در يك جائ  

ا يد اينهيبجوريكه رفيقاان نانود يه آنكه آن رفيق اذيت و اندوهناک مياود با يود ميگو

 ت شيدهه روايصلّ  اهلل عليه وآل رسول از حضر يه ميگويند كه نميخواهند من بانوم و 

 يگيري رادكه هرگاه سه نفر بوديد, دونفرتان آهسته با هم صحبت نكنيد يه آنكه اين كار 

ه نفير سروايت شده كه هرگاه اب  الحسن عليه الصلوة والسالم  از حضر مغموم ميكند و 

و از ود ميايكنند زيرا كه آن ديگري غمناک نپس دو نفرشان با هم تناج   ,در يانه باشند

ش حرف ميان حرف بيرادر مسيلمانكه كسيوآله روايت شده  سول صلّ  اهلل عليهر حضر 

صيلّ   نقل شده كه حضر  رسول از هند بن هالهبياورد, پس كانّه صورتش را يراشيده و 

طع قواستن  اهلل عليه واله سخن كس  را قطع نميفرمود مگر سخن بيجا را كه به نه  يا بري

 ميفرمودا
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 تنبيه هفتاد و دوم

( ناستن رو بقبلهدر ) 

 

ول ييدا از حضر  صادق عليه الصلوة والسالم روايت شده كه رسيبسم اهلل وله الحمدا    

اض در كتي ةعلييه الرحمي از شيخ بهائ صلّ  اهلل عليه وآله بياتر جلوساان رو بقبله بود و 

ست قبله اه كه بهترين ناستنها, ناستن رو بلسالم روايت شده االفالح از ائمه عليهممفتاح

 كه بيراي هير يييزي شيرف  اسيت ورسول صلّ  اهلل عليه وآله روايت شده  از حضر و 

كه كسييروايت شيده  از آنحضر اشرف مجالس, آن مجلس  است كه رو به قبله باشد و 

ه بجيا و عمار يعن  حيج و عميراجر حجاج رو بقبله بنايند يواهد بود براي او يك ساعت 

 آورندگانا
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 ومتنبيه هفتاد و س

) در نه  از شوي  زياد و قهقهه (

 

كه بسخن از ابراهيم بن عباس روايت شده كه حضر  راا را نديدم بسم اهلل وله الحمدا    

را كيه در ينيده اش حضير  آنگويد و نديدم يتا آنكه ميود كس  را بناحق ناراحت كند 

تبسم ت شده كه صادق عليه السالم رواي از حضر و قهقهه كند, بلكه ينده اش تبسم بود 

عليه السالم روايت شده كه قهقهه از  از آنحضر م من در روي م من, حسنه است و نيز 

كه يه بسيار كسانيكه ينده بيهيوده نيز روايت شده عليه السالم  از آنحضر شيطانست و 

و بيجا بسيار كنند كه گريه انها در قيامت بسيار باشد و يه بسيار اشخاصيكه گريه آنها بر 

از در بهايت بسييار و نييز هاان بسيار باشيد و ينيده آنهيا در قياميت و سرورشيان گنا

ممقو  و مبغوض است نيزد ييدا, كه ييز است  سهكه عليه السالم روايت شده  آنحضر 

يوردن بياالي  سوم, جهت ب ينده  ديگريواض در شب بدون بيداري قدري از آن و  يك 

كه بسيار ينيده كيردن دل را روايت شده  صادق عليه الصلوة والسالم حضر سيري و از 

آض كثر  احك, ديين را آض ميكنيد همچنانيكيه آض نميك را  ميفرمايدميميراند و نيز 

ح و شوي  مكن و مجادله مزايون كس  را دوست بداري پس با او  ميفرمايد نيزو ميكند 

ميزاح و  نييز ميفرماييدكثر  احك و ينده, آبيرو را ميبيرد و  ميفرمايدبا او و نيز كن ن

كه بسيار شده  نقلصلّ  اهلل عليه وآله  از رسول يداشوي , سب و فحش كويك است و 

و بسييار درو  و كثر  احك ايمان را محيو و نيابود ميكنيد نمودن آبرو را ميبرد  مزاح

باقر عليه الصيلوة والسيالم رواييت  از حضر گفتن بهاء و وقار شخص را از بين ميبرد و 

ش جناض سليمان علي  نبينيا وآليه و عليهميا الصيلوة والسيالم رزندكه جناض داود بفشده 
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بسيار ينديدن شيخص را در روز قياميت فرمود: يابن , از بسيار ينديدن بپرهيز, يه آنكه 

 فقير و نادار ميكندا
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 تنبيه هفتاد و يهارم

) در يودداري از آزار همسايه و تحمل اذيت او (

 

حسن جوار اين   عليه الصلوة والسالم روايت شده كه از حضر  علبسم اهلل وله الحمدا    

همسايه ا  نگاه داري, بلكه حسن جوار آنستكه اذيت همسيايه يود را از اذيت نيست كه 

نقل شده كه مردي آميد قطب راوندي عليه الرحمة در دعوا   از جناضرا تحمل كن ا ا  

من, مرا اذيت ميكنيد,  ت حضر  رسول صلّ  اهلل عليه وآله, عرض كرد فالن همسايهيدم

ذيت يود را از همسايه ا  باز دارا طول  نكايد كيه دوبياره صبر كن و احضر  فرمود: 

گفت همسايه من مردا حضر  فرمود: روزگار براي موعظه كاف  است و مرگ براي آمده 

ملعونسيت  كيه ملعونسيت,صادق عليه السالم رواييت شيده  حضر  ازجدائ  اندايتن و 

بحضر  رسيول صيلّ  اهلل نقل شده كه  از محاسنيود را اذيت نمايد و  همسايهآنكس كه 

عليه وآله عرض شد كه فالن زن روزها روزه ميگيرد و شبها به عباد  قييام ميكنيد, اميا 

و او از اهيل  د, حضر  فرميود: يييري در آن زن نيسيتهمسايه يود را بزبان اذيت ميكن

و ماه رمضيان روزه ميگييرد و ميخواند  آتش است, گفته شد فالن زن نماز واجب يود را

از نميكنيد حضير  فرميود: آن زن از اهيل بهايت اسيت و  همسايه يود را اذيت و آزار

وآله روايت شده كه دايل بهات نمياود كسيكه همسايه او  رسول صلّ  اهلل عليه حضر 

اذييت صلّ  اهلل عليه وآله روايت شده كسييكه  آنحضر و نيز از از شرش در امان نباشد 

يوض  نيز ميفرمايدلعنت يدا و مالئكه و تمام مردم و كند همسايه يود را, پس بر او است 

علييه  از حضير  صيادقرفتار نمودن با همسايه روزي را زياد ميكند و يانه ها را آباد و 

السالم روايت شده كه مردي از انصار يدمت رسول ييدا صيلّ  اهلل علييه وآليه رسييده, 
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انه از بن  فالن يريده ام و نزديكترين همسايه گانم كس  اسيت كيه من ي عرض نمود كه

او ندارم و از شرش در امان نيستما حضر  امر فرميود علي  علييه السيالم و اميد يير از 

را كه در مسجد ندا كنند بصداي بلند كه ايمان ندارند آنكس كه همسيايه  ذر اب سلمان و 

ده, ودا كردند پس حضير  بدسيت اشياره نمياش از شرش در امان نباشدا پس سه مرتبه ن

رسول صلّ  اهلل عليه وآليه  از حضر اند و فهماندند كه از هر طرف  تا يهل يانه همسايه

ر آنچيه يگب داده, فرمود: ياد عليها الصلوة والسالمبه فاطمه زهرا  اي نوشتهروايت شده كه 

بخيدا و روز جيزا دارد,  كسيكه ايماناين جمال  بود: را كه در آن هست و در آن نوشته 

پس اذيت نكند همسايه يود را و كسيكه ايمان دارد بخدا و روز آيير پيس باييد گرامي  

بخدا و روز آير, پس بايد سيخن نيكيو گوييد ييا بدارد ميهمان را و كسيكه ايمان آورده 

 ساكت باشدا
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 تنبيه هفتاد و پنجم

) در اهميت حسن يُلق (

 

 يهار يصلتر  صادق عليه الصلوة والسالم روايت شده كه از حضبسم اهلل وله الحمدا    

 يكندمناقص ندر هركس باشد ايمانش كامل و اگر از فرق سر تا قدمش گناه باشد است كه 

 از رسيولو  حسن يلقو  حياو  اداي امانتو  صدقاو را و آن يهار يصلت عبارتست از 

الم از طرف پروردگار عالميان بر يدا صلّ  اهلل عليه وآله روايت شده كه جبرئيل عليه الس

من نازل شده, گفت يا محمّد بر تو باد بحسن يلق, يه آنكه در آنست يير دنيا و آير  و 

صيلّ  اهلل  آنحضير نييز از شما است و  آگاه باشيد شبيه ترين شما بمن, يوش يلق ترين

در بهات  بر شما باد بحسن يلق يه آنكه حسن يلق ال محاله وآله روايت شده كه _عليه

يواهد بود و از بديلق  بپرهيزيد, يه آنكيه سيوءيلق در آتيش اسيت المحاليه و نييز از 

بياتر ييزيكه اميت ميرا جهنمي  ميكنيد دو آنحضر  صلّ  اهلل عليه وآله روايت شده كه 

ميان يال  است كه شكم و فرج باشد و بياتر ييزيكه اميت مين بواسيطه آن بيه ببهايت 

كيه عل  عليه الصلوة والسالم رواييت شيده  از حضر ست و ميروند تقوي و حسن يلق ا

بهترين حياالت  كيه بميرد عطيا  (ص)گفته شد يا رسول اهللوآله برسول يدا صلّ  اهلل عليه

نزديكترين شما بمن و واجب ترين شما بر من بدرستيكه لق نيكو, يُمياود ييست؛ فرمود: 

تر تر و نزدييكتر و يوش يليقشما است وآنكس كه اميناز جهت شفاعت, راستگوترين 

صادق عليه السالم روايت شده كه يداي عزوجل ديين را بيراي  حضر بمردم باشد و از 

از شما اسالم ايتيار نموده, پس نيكو كنييد صيحبت بيا آن را بسيخاو  و حسين يُليق و 

كه كمال دين مسيلمان بتيرک روايت شده هما الصلوة والسالم يعل  بن الحسين عل حضر 
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رسيول  از حضير و فائده و كم  مجادله و صبر بر ناراحتيها و حُسن يُلق است  سخن ب 

صلّ  اهلل عليه وآله نقل شده كه مالقا  نميكند يدا را بنده اي بمثل طول صمت و حُسين 

ترين شما بمن از حي   نزديكصلّ  اهلل عليه وآله روايت شده كه  آنحضر يُلق و نيز از 

نييز و بهتير رفتيار كنيد ييانواده اش  بيا و نيكوتر باشيدكس است كه يُلقش  جايگاه آن

يوش يلق تر و لطفش بياهلش كه نيكوترين مردم از حي  ايمان آنكس است كه  ميفرمايد

صادق عليه السالم س ال شيد  از حضر بياتر باشد و من الطف مردم ميباشم باهل يود و 

ص بيا كسيانيكه از حد حسن يلق و معناي آن, يالصه جواض حسن يلق آنست كيه شيخ

كس  ناراحت ناود و با برادرانش گفتار و كردارش از معاشر  دارد طوري رفتار كند كه 

 با روي گااده مالقا  نمايدا
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 تنبيه هفتاد و شام

) در اهميت صدق و راست  (

 

كسييكه  از حضر  صادق عليه الصلوة والسيالم رواييت شيده كيهبسم اهلل وله الحمدا    

عملش پاكيزه مياود و كسييكه نييتش نيكيو باشيد, روزييش زيياد  زبانش راستگو باشد,

 از حضير عمرش طوالن  مياود و مياود و كسيكه با يانواده اش به نيكوئ  رفتار كند 

روايت شده كه به عل  عليه الصلوة والسالم ميفرماييد وصييت رسول صلّ  اهلل عليه وآله 

دايا ياري كين او راا يصيلت اول يصلت, يميكنم تو را يا عل  درباره نفس يود  بچند 

صيادق علييه  از حضير بطوريكه ابداً درو  از دهانت بيرون نيايد و  ,صدق و راستگوئ 

السالم روايت شده كه يداي تبارک و تعال  هيچ پيغمبري را مبعوث نفرمود مگير بصيدق 

 عل  عليه السالم روايت شده از حضر حدي  و اداي امانت بسوي آدم يوض و آدم بد و 

ميفرمايد: ايها الناس آگاه باشيد, پس راست بگوئيد يه آنكه ييدا كه در يطبه اي طوالن  

, آگاه باشيد با راستگويانست و از درو  بركنار باشيد, زيرا كه درو  از ايمان بركنار است

نزديك به پست  و هالک است است, آگاه باشيد كه دروغگو كرامت  وكه راستگو بر نجاة 

اسيت  يهيار يصيلت روايت شده كهبن الحسين عليهما الصلوة والسالم  و از حضر  عل 

كه در هر كس باشد, اسالم آن شخص كاميل اسيت و گناهيانش محيو و نيابود ميايود و 

بر يود ردم اي مآنچه برآنكه  اوليدا از او راا  باشدا مالقا  ميكند يدا را در حالتيكه 

آنكه حيا كنيد از  سوما مردم راست بگويدا آنكه ب دومقرار دهد وفا كند به آن براي يداا 

يلق  آنكه با ييانواده ييود بخيوش يهارم هر ييزيكه نزد يدا و مردم قبي  و زشت باشدا

كه به عبيداهلل بين مسيعود رفتار كند و از حضر  رسول صلّ  اهلل عليه وآله روايت شده 
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رج نايود از دهانيت بصدق و راست گوئ  و البتيه يياميفرمايد يا بن مسعود بر تو باد به 

كه مردي يدمتش آمده, عرض كرد يا رسيول روايت شده  آنحضر  دروغ  ابداً و نيز از

 اهلل, عمل اهل بهات ييست؛ فرمود: صدق و راستگوئ ا



 

 129 

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

 تنبيه هفتاد و هفتم

) در لزوم وفاي به عهد و تعهد قول (

 

م رواييت لصيلوة والسيالاو عل  آبائه وابنائيه عليه  راااز حضر  بسم اهلل وله الحمدا    

چنانيكيه ما اهل بيت  هستيم كه آنچه وعده ميدهيم بير يودميان, دِيين ميبينييم همشده كه 

واييت صادق علييه الصيلوة والسيالم ر حضر عليه وآله ميكرد و از رسول يدا صلّ  اهلل 

داد  جهت اينكه جناض اسماعيل عليه السالم صادق الوعد نامييده شيد آنسيتكه وعيدهشده 

عيل به را در يك مكان , پس تا يكسال منتظر او بود يون آن مرد آمد, جناض اسمامردي 

 ليه وآليهرسول صلّ  اهلل ع از حضر او فرمود كه من از همان وقت در انتظار تو هستم و 

د بدهيد وفيا كنيكسيكه ايمان بخدا و روز جزا آورده, پس بايد ييون وعيده روايت شده 

ادرش وعده م من ببرالصلوة والسالم روايت شده كه  صادق عليه از حضر بوعده يود و 

دا ييبيا كانّيه  ,بمنزله نذريست كه كفاره اي براي او نيست, پس كسيكه يلف وعده كنيد

ال  و يود را در معرض مقت و سخط يدا درآورده و اين قول يداي تعيلف وعده نموده 

عليون و ون ميا ال تفداهلل ان تقولال تفعلون كبر مقتا عن ماتقولون  لم است يا ايها الذين آمنوا

آليه حضر  رسول صلّ  اهلل علييه وروايت شده كه الصلوة والسالم صادق عليه از حضر 

, تا آن مرد بياييد, پيس گرمي  آفتياض شيد  نميودباشد   بمردي وعده داد كه نزد سنگ

 وام  اصحاض عرض كردند برويد به سايه, حضر  فرمود: من اينجا به آن ميرد وعيده داده

ه مين از اينك د, حار من از همين جا يواهد بود كنايهو اگر نيايمن همين جا هستم تا بيايد 

 همين جا هستم تا آنكه يا آن مرد بيايد يا همين جا از دنيا بروما
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 تنبيه هفتاد و هاتم

) در توأم بودن حيا و ايمان و تعريف حيا و يك روايت يوض (

 

حييا  اقر يا صادق عليهما الصلوة والسالم روايت شده كهاز حضر  ببسم اهلل وله الحمدا    

برود, آن ديگري نييز پايت  ود بسته شده اندا پس يون يك  از آن و ايمان بيك ريسمان

بجناض ابي  ذر علييه رسول صلّ  اهلل عليه وآله روايت شده كه  از حضر و ميرود  سر او

كرد بل  پدرم فدايت شودا  الرحمة ميفرمايد آيا دوست داري كه دايل بهات شوي, عرض

و از ييدا حييا و شيرم داشيته ميفرمايد آرزو را كوتاه كن و مرگ را جلو يامت قرار ده 

تمام ما از يدا حيا و شرم داريما ميفرمايد حيا آن نيست  باش حق حيا و شرما عرض ميكند

نچيه مقابر وكهنه شدن در آن را فراموش نكن  و جيوف را و اولكن حياء از يدا آنستكه 

روايت شيده رسول صلّ  اهلل عليه وآله  از حضر در آنست و سر را و آنچه در بر دارد و 

ميديدندا پس فرمود: ايهاالناس, مردم او را كه   را كه غسل ميكرد در جائ  سكه ديدند ك

پس هركدام يواسيته باشييد غسيل ست دارد كه بندگانش با حيا باشند, بدرستيكه يدا دو

از و ييه آنكيه حييا زينيت اسيالم اسيت كنيد كه كس  شما را نبيند  كنيد, در جائ  غسل

عليه الرحمية روايت شده كه بجناض هاام موس  بن جعفر عليهما الصلوة والسالم  حضر 

حق حيا؛ پيس حفيظ كنيد ميفرمايد: يا هاام يدا رحمت كناد آنكس را كه از يدا حيا كند 

جاي ميدهد و يياد كنيد ميرگ را و سر و آنچه را كه ماتمل است و شكم و آنچه در آن 

كهنه شدن بدن را و بداند كه مكاره اطراف بهات را فراگرفته و شهوا  اطراف آتيش را 

صادق عليه السالم روايت شده كه حيا از ايمانست و ايمان در بهايت و نييز  از حضر و 

ا نقل شده كه يهار يصلت است كه در هركس باشد يداي تعال  گناهان او ر از آنحضر 
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و حسين يليق و  ءمبدل ميفرمايد بحسنا  ولو از فرق سر تا بقدم باشد راسيتگوئ  و حييا

 شكرا

 منهتنبيه هفتاد و 

) در اهميت طلب علم (

 

يز اسيت يپنج از حضر  عل  عليه الصلوة والسالم روايت شده كه بسم اهلل وله الحمدا    

ترش ن راه بپيمايد كه شيو بقدري براي بدست آوردن آسوار بر شتري شود  كس اگر كه 

مييد او گوشت يود را از دست بدهد هنوز هم كم استا اول آنكه به غيير ييدا الغر شود 

م نكيه عيالنداشته باشدا دوم نترسد مگر از گناهشا سوم جاهل حيا نكند از تعلما يهارم آ

م جسيت, پينااگر ييزي از او س ال شود كه نميداند, حيا نكند از اينكه بگويد ييدا دانياتر 

م و نييز از آنحضير  علييه السيالصبر كه نسبت به ايمان بمنزله سر است نسيبت بجسيد 

روايت شده كه تملق از ايالق م من نيسيت و همچنيين حسيد مگير در طليب عليم و از 

فرماييد رحمه اهلل ميكه به محمّدبن نعمان السالم روايت شده الصلوة وعليه حضر  صادق 

اطرسيه يء و مباها  و مجادله و وامگذار آنيرا بيراي نكن علم را براي سه ييز؛ رياطلب 

 دماء از مرييز, براي ميل و رغبت به جهل و نادان  و براي زهد در علم و براي ياطر احيا
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 تنبيه هاتادم 

( فو و گذشت) در اهميت ع

 

 از ابيي  حمييزه ثمييال  رحمييه اهلل از حضيير  عليي  بيين الحسييينبسييم اهلل ولييه الحمييدا    

يداي تبارک و تعال  يليق والسالم روايت شده كه يون روز قيامت شود, الصلوة  عليهما

كجايند اهيل فضيل, اولين و آيرين را در سرزمين واحد جمع فرمايد آنگاه منادي ندا كند 

ميا گوينيد بفضل شما يه بوده, در جيواض پس جمع  برييزند پس مالئكه باياان بگويند 

ما را محروم ميكيرد و عطا ميكرديم بكسيكه وصل ميكرديم با كسيكه از ما قطع ميكرد و 

عفو ميكرديم از كسيكه بر ما ظلم ميكردا پس باياان گفته شود راست گفتيد دايل بهات 

صادق عليه الصلوة والسالم نقل شده كه سه يصلت است كه از ايالق  از حضر شويد و 

آنكيه وصيل م كريمه دنيا و آيرتست اول آنكه عفو كن  از كسيكه بر تو ظليم كيرده, دو

قطع نموده, سوم آنكه ييون كسي  از روي جهاليت و نيادان  تيو را  با توكن  با كسيكه 

كاظم عليه الصلوة والسالم رواييت شيده كيه سيه  از حضر ناراحت كرد, حلم بورزي و 

يصلت است كه يداوند زياد نميفرمايد بواسطه آن براي شخص مسلمان مگر عز  را, اول 

وصيل , سوم نموده او راحروم بر او, دوم عطا كردن بكسيكه م گذشت از كسيكه ظلم كند

عل  عليه الصلوة والسالم روايت شده كه به  از حضر نمودن با كسيكه قطع كرده از او و 

 جنييييييييييييييييياض محمّيييييييييييييييييد بييييييييييييييييين حنفييييييييييييييييييه

ميفرمايد: نبوده باشد برادر تو بر قطع از تو اقوي از تو بر وصل با او و نه بير عليه الرحمة 

رسول صلّ  اهلل عليه وآله  از حضر قادرتر از تو بر احسان بسوي او و  بدي نسبت به تو

پرهيز از يدا و عفو از مردم و نييز كه بمردي ميفرمايد وصيت ميكنم تو را به روايت شده 
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در حديث  از آنحضر  صلّ  اهلل عليه وآله روايت شده كه به اب  بكر ميفرمايد يا ابيابكر, 

ر او باود پس او عفو كند مگر آنكه يدا او را ياري كند و ست كه ظلم  بيهيچ بنده اي ن

اي نيست كه در سوال  را بروي يود باز كند براي زياد كردن مال مگر آنكيه ييدا او بنده

را بروي يود باز كند مگر آنكه يدا   را فقيرتر كند و بنده اي نيست كه در عطا و بخاا

 زياد ميكند مال او راا
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 تنبيه هاتاد و يكم

در اهميت كظم غيظ و فروبردن يام با قدر  بر اعمال ( )

 

ظ و يسييكه غيالصلوة والسالم روايت شده ك عليهصادق حضر  از بسم اهلل وله الحمدا    

غضب يود را فرو برده و با قدر  اعمال نكند, آن را پر يواهد فرمود يدا قليب او را در 

 عليه وآله رواييت شيده كسييكه رسول صلّ  اهلل از حضر قيامت از راا و يوشنودي و 

فرو برد غيظ يود را وحلم بورزد با اينكه ميتواند اعمال كند آن را, عطا ميفرمايد يدا بيه 

صادق عليه السالم روايت شده كيه سيه يصيلت  از حضر او اجر و پاداش شهيدي را و 

 است كه در هركس باشد يدا از حيورالعين بيه او تيزويج ميفرماييد هرطيور كيه بخواهيد

صبر بر شمايرها براي يدا و مردي كه مال حرام  براي او پيش بياييد و فروبردن غيظ و 

عليه السالم روايت شده  از آنحضر آن را ترک نموده ديالت در آن نكند براي يدا و نيز 

كه هيچ بنده نيست كه غيظ يود را فرو برد مگر آنكه يدا عيز  او را در دنييا و آيير  

كه از دوست تيرين راههيا رسول صلّ  اهلل عليه وآله نقل شده  ضر از حزياد ميفرمايد و 

بسوي يداي تعال  دو جرعه است: يك  جرعه غيظ  كه رد كند آنرا به حلم و بردباري و 

رسول صلّ  اهلل عليه واله  از حضر آن را بصبر و ديگر جرعه حزن و اندوه  كه رد كند 

يك  ياء عليهم السالم نصيب آنها يواهد شد مرافقت انب روايت شده كه سه نفر ميباشند كه

مرديكه قاتل ول  او به او داده شود كه او بكاد پس عفو كنيد از او و ديگير ميردي كيه 

امانت  نزد او باشد كه اگر بخواهد ميتواند ييانت كند پس رد كند آن را بصياحبش, سيوم 

سلمان را  اهلل عنه  از جناضمردي كه فرو برد يام يود را از برادر دينيش براي يدا و 

و كسيكه يام يود را اعمال كند, يام يود را فرو برد, سالم ميماند كه كسيروايت شده 
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يام يود را فرو بيرد  نادم شود و از رسول گرام  صلّ  اهلل عليه واله روايت شده كسيكه

س و حال آنكه ميتواند آن را اعمال كند, يداي تعال  در روز قيامت او را بخوانيد بير ر 

 آنحضر و نيز از آنچه را بخواهد ياليق و مخيّر گرداند او را كه ايتيار كند از حورالعين 

پيس سي ال  ؛كه در شب معراج غرفه هائ  را ديدند در اعالء درجا  بهايتروايت شده 

ميال  ظم غيظ كننيد ومال كسان  هست كه ك كردند كه اين غرفه ها مال كيست؛ گفته شد

 م عفو كنند و مال كسان  است كه محسن و نيكوكار باشنداكسان  ميباشد كه از مرد
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 تنبيه هاتاد و دوم

) در اهميت ياموش  و لزوم زندان  كردن زبان (

 

زبيان ييود را از حضر  رسول صلّ  اهلل عليه واله روايت شده كيه بسم اهلل وله الحمدا    

را بر نفس ييودا پيس نگاه دار, يه آنكه نگاه داشتن زبان صدقه اي است تصدق ميكن  آن

از زون و محبوس كنيد زبيان ييود را و د بنده حقيقت ايمان را تا آنكه مخفرمود نمياناس

صادق عليه الصلوة والسالم روايت شده كه پيوسيته بنيده نيكوكيار نوشيته شيود  حضر 

ماداميكه ساكت باشد پس يون سخن گويد نيكوكار نوشته شود يا بيدكار و از آنحضير  

يز روايت شده كه عباد  كرده ناده است يدا بچيزي كه ماننيد ياموشي  و عليه السالم ن

يدا صلّ  اهلل عليه واله روايت شده كه بجناض اب   از رسولرفتن بسوي يانه يدا باشد و 

ذر رحمه اهلل ميفرمايد يا اباذر همناين صال  بهتر است از تنهائ  و تنهيائ  بهتير اسيت از 

ر است از سكو  و سكو  بهتر است از سيخن شير؛ ييا همناين بد و سخن يير گفتن بهت

اباذر, ترک كن سخن زيادي را و كفايت ميكند تو را از سخن آنچه به آن احتياج داريا يا 

اباذر كفايت ميكند در دروغگو بودن شخص آنكه هريه بانود نقل كندا يا اباذر هيچ يييز 

راا عليه و علي  آبائيه  ر از حضسزاوارتر بطول سجن و زندان  بودن از زبان نيست و 

وابنائه الصلوة والسالم روايت شده كه صمت و ياموش  دري است از درهياي حكميت و 

 از حضير بدرستيكه صمت جلب ميكند محبت و دوست  را و دليل است بر هير يييري و 

كه بفرزند يود حسين عليه السالم ميفرمايد: ييابن , عل  عليه الصلوة والسالم روايت شده 

ده جزء است نه جزء آن در ياموش  است مگر بذكر يدا و جزء ديگيرش در تيرک عافيت 

 كاظم از رسول يدا صلّ  اهلل علييه واليه رواييت شيده كيه از حضر مجالست سفيهان و 
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هرگاه م من را ديديد ياموش, پس به او نزديك شويد كيه او القياء ميكنيد حكميت را و 

ش كثيير و عمليش قلييل اسيت و نييز از م من كالمش قليل و عملش كثير و منافق كالم

كه سه يصلت است كه نجا  دهنده اسيت شيخص را؛ عليه السالم روايت شده  آنحضر 

يك  آنكه زبان يود را نگاه داري, ديگر آنكه بر گناهت گريه كن , سيوم آنكيه يانيه ا  

 حضر از آنو نيز وسعت داشته باشد برايت كنايه از اينكه از تنهائ  حوصله ا  سر نيايد 

صيادق علييه الصيلوة  از حضير روايت شده سكو  مانند طال است و كالم مثل نقيره و 

والسالم روايت شده كه سه نفرند كه نميرسند مگر به يير: يك  صياحب ياموشي , ديگير 

يدا صلّ  اهلل  از رسولترک كننده شر, سوم كسانيكه بسيار ياد ميكنند يداي عزوجل را و 

آيا يبر ندهم شما را به دو امري كيه زحميت آن كيم و اجير آن عليه واله روايت شده كه 

 عظيم و بزرگست و مالقا  نمياود يدا بمثل آن يك  طول صمت و ديگر حسن يُلقا
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 تنبيه هاتاد و سوم

(و مكالمه اعضاء و جوارح با زبان ) در لزوم نگهداري زبان 

 

 واهيان عليم اي يوكه ميفرميود  جناض اب  ذر رحمه اهلل نقل شده ازبسم اهلل وله الحمدا    

علي  بين  حضير  ازاسيت و  دانش, بدرستيكه اين زبان كليد هر يير و كلييد هير شيري

اود بير الحسين عليهما الصلوة والسالم روايت شده كه زبان فرزند آدم هر روز مارف مي

ري اذيگونه صب  نموديد در جواض ميگويند بخير و يوب  اگر واگ, پس ميگويد شحجوار

ييه  رباره مايعن  كاري نكن  كه ما را به شر مبتال كن  يدا را در نظر داشته باش دا ما ر

  از حضيرما ثواض داده مياويم بواسطه تو و عقاض كيرده ميايويم بواسيطه تيو و آنكه 

ا كه مردي حضور مباركش رسيده عيرض نميود ييرسول صلّ  اهلل عليه وآله روايت شده 

كيرد  پس فرمود زبان يود را حفظ كنا دو مرتبه عرضمرا وصيت  بفرما,  (ص)رسول اهلل

يا كرد  فرمود زبان يود را حفظ كنا مرتبه سوم عرض وصيت بفرما مرا, )ص(يا رسول اهلل

بيه رو  آيا ميردموصيت بفرما مرا, فرمود حفظ كن زبان يود را واي بر تو  (ص)رسول اهلل

وة علي  علييه الصيل حضير  ازدر آتش افكنده مياوند بجز نتيجه و ثميره زبانهاشيان و 

ييداي  يليق نفرميودهجناض محمّد بن حنفيه ميفرمايد والسالم روايت شده كه بفرزند يود 

م و بكالود نه قبي  تر از كالم, به كالم صورتها سفيد مياعزوجل ييزي نيكوتر از كالم و 

هير ن كه بر زبياروايت شده رسول صلّ  اهلل عليه وآله  از حضر صورتها سياه مياود و 

 ر كنيد واي رقيب و نگهبان  موكل استا پس بنده بايد از يدا بپرهيزد و باييد نظيگوينده

 مواظب باشد كه يه ميگويدا
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 تنبيه هاتاد و يهارم

اظب حرف يود بودن (و) در لزوم كم حرف زدن و م

 

حضر  رسول صلّ  اهلل عليه وآله روايت شده كه راحيت انسيان از بسم اهلل وله الحمدا    

سالمت  انسان در حفظ زبانست و از جناض قطب راوندي  نيز ميفرمايدحبس زبانست و  در

ون فرزنيدان و يينقل شده كه عليه الرحمة در كتاض قصص االنبياء عليهم الصلوة والسالم 

و در نيزد آنجنياض سيخن ميگفتنيد فرزندان فرزندان حضر  آدم عليه السالم زياد شيدند 

فتند اي پدر يرا شما تكلم نميكنيد و حرف نميزنيد؛ فرمود حرف ميزدند و او ساكت بودا گ

بدرستيكه يون يداي جل جالله مرا از جوار يود يارج نمود با من عهد كرد و فرمود كم 

عليه الرحمية در راس فبن اب   از شيخ ورامحرف بزن تا بجوار من يعن  بهات برگردي و 

فيالن  لآگفتنيد آييا شيما غيالم السالم عليه  بجناض لقمانالخاطر نقل شده كه كتاض تنبيه

نبودي؛ فرمود يرا؛ گفته شد پس يه شد به اين مقام و مرتبه كيه ميا ميبينييم رسييده اي, 

فرمود صدق حدي  يعن  راسيت  در گفتيار و اداي امانيت و تيرک آنچيه فائيده نيدارد و 

 مين درو عفيت پوشيدن يام از آنچه نگاه كيردن بيه آن ممنوعسيت و بازداشيتن زبيان 

يعن  اكتفا به طعام حالل پس كسيكه در اين يصلتها از من ناقص تر باشد, پس او ام طعمه

و كسييكه در ايين , بياالتر يواهيد بيود از من پائين تر است و كسيكه كاملتر باشد از من

رسيول صيلّ  اهلل علييه وآليه  از حضر يصال مانند من باشد, پس مثل من يواهد بود و 

تا آنكه مستقيم شود قلب او و مسيتقيم نميايود مياود ايمان بنده روايت شده كه مستقيم ن

كاظم عليه الصلوة والسالم روايت شيده  حضر و از قلب او تا آنكه مستقيم شود زبان او 

اسيتفاده ميكننيد و  از سخن ييودكسان  ميباشند كه  يكدستها سه دسته اندكه سخنگويان 
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آنهيائ  ميباشيند كيه  دسته ديگيرميگويند و ذكر يدا نفع ميبرند و آنها كسان  هستند كه 

اند و اياان جماعت  در هالكت دسته سومساكتند و و آنها كسان  هستند كه سالم ميباشند 

هستند كه فرو ميروند در سخنان باطل, بدرستيكه يدا حرام فرموده بهات را بر هر فحش 

رسول صيلّ   از حضر و يا به او بگويند گويد نچه بگوي سفيه كم حيا كه باک ندارد از آ

كه بسيار سخن نگوئيد به غير ذكر يدا يه آنكيه بسييار سيخن اهلل عليه وآله روايت شده 

از گفتن بغير از ذكر يدا, دل را قس  ميكند و دورترين مردم از يدا قس  القليب اسيت و 

حيرف زييادي شخص عالم و دانامند روايت شده كه صادق عليه الصلوة والسالم  حضر 

ذكير ييدا كه بسيار در غير كه ميفرمود لقمان عليه السالم روايت شده  از جناضو نميزند 

قلبهاياان قس  ميباشد و يود سخن مگوئيد, زيرا كسانيكه در غير ذكر يدا سخن ميگويند 

نميدانند و از جناض محمّد بن عل  بن حسين عليهم الرحمة نقل شده كه حضر  امير علييه 

ييا ميگفت, پس توقف نموده فرميود فهاي زيادي و ب  فائده حرالسالم بمردي گذشتند كه 

نامه عمل  را بسوي پروردگار د ميباشنتو اعمال دو ملك  كه حافظ هذا تو امال ميكن  بر 

 و سخن ب  فائده را وابگذاراپس سخن با فائده بگو يود, 
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 تنبيه هاتاد و پنجم

(مدا را با يلق ) در 

 

جبرئيل علييه   صادق عليه الصلوة والسالم روايت شده كه حضربسم اهلل وله الحمدا از    

رسيده عرض نمود يا محمّد, پروردگار  يدمت حضر  رسول صلّ  اهلل عليه وآله السالم 

امير كيرده ميرا ميفرماييد  يود حضير و با يلق من مدارا كن سالم ميرساند و ميفرمايد 

و از موده ميرا بيه تبلييس رسيالت پروردگار من به مدارا كردن با مردم, همچنانيكه امر فر

تبارک و تعال  كه در تفسير قول يداي عسكري عليه الصلوة والسالم روايت شده  حضر 

حضر  صادق عليه الصلوة والسالم فرموده كه يدا ميفرماييد كيه بيا و قولوا للناس حسنا 

ر  تمام مردم يوض حرف بزنيد يه م من آنها و يه مخالف آنهاا اما م منون پس با صيو

باز با آنها تماس بگيريد و اما مخالفون پس بمدارا با آنها تكلم كنيد براي جلب نمودن آنها 

الاقل يودش و برادرانش از شير آنهيا محفيو  بسوي ايمان, پس اگر باين مقصود نرسيد 

م من, م من السالم نقل شده كه راا عليه وعل  آبائه وابنائه الصلوة و حضر بمانند و از 

آنكه در او سه يصلت باشد سينت  از پروردگيارش و سينت  از پييام آورش و تا نمياود 

از پروردگارش بايد در او باشد پس كتميان و پنهيان داشيتن اما سنت  كه  اسنت  از وليش

سِر است و اما سنت از پيام آورش پس مدارا نمودن با مردم است و اميا سينت از ولييش 

صادق عليه الصلوة والسالم رواييت  از حضر و ناراحتيها و پس صبر است بر ناماليما  

و ياموشي  و مرو  در هفت يصلت استا عقل و حلم و صبر و مدارا كه كمال ادض شده 

رسول صلّ  اهلل عليه وآليه رواييت شيده كيه  از حضر و و حسن يلق و مداراي با يلق 

كيه  نقيل شيده از آنحضير عاقل ترين مردم آنكس است كه مدارا كننده تر باشد و نييز 
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پروردگار من مرا امر فرموده بمدارا نمودن با مردم همچنانيكه امر فرموده به اداي فيرائض 

آله روايت شده كه سه يصلت ميباشد كه در صلّ  اهلل عليه و آنحضر و واجبا  و نيز از 

هيچ عمل  از اعمال او تمام نمياود يك  ورع  كه او را  حاجز و مانع شود هركس نباشد 

رد كنيد  حلميكيهديگر يلق  كه مدارا كند بواسيطه آن بيا ميردم, سيوم ا و از معاص  يد

از و جهل جاهل را يعن  اگر كس  از روي نادان  او را ناراحت كرد اعتنا نكند بواسطه آن 

روايت شده كيه در مقيام وصييت ييود طالب عليهما الصلوة والسالم  عل  بن اب حضر 

كميا اينكيه دوسيت داري احسان كن بتمام مردم بفرزندش جناض محمّد بن حنفيه ميفرمايد 

و بپسند براي آنها آنچه را براي يود ميپسندي و نيكو كن يُلق يود  مردم بتو احسان كنند

و هرگاه بميري گريه كنند را با مردم بطوريكه يون از اياالن غائب شوي, بياد تو بيافتند 

 الحميدهللنزد مرگش سانيكه گفته شود و مباش از كبر تو و بگويند انا هلل وانا اليه راجعون 

عزوجل مدارا نمودن با مردم اسيت بعد از ايمان بخداي و بدان كه رأس عقل رضّ العالمين 

 و ييري نيست در آن كس كه معاشرتش با مردم يوض نباشد الخا
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 تنبيه هاتاد و شام

(درو  از پست  است ) در مذمت درو  و اينكه 

 

كه درو  نميگويد شده  تيواحضر  رسول صلّ  اهلل عليه وآله ر بسم اهلل وله الحمدا از   

صيلّ  اهلل علييه وآليه  از آنحضير دروغگو مگر بواسطه پست  و يواري نفسيش و نييز 

نقل شده كيه سيه از آن بزرگوار  نيزاز اعظم يطاها زبان دروغگو است و روايت شده كه 

وييد, درو  گوييد, ديگير يك  آنكه يون سخن گاست كه از عالما  منافق است يصلت 

از و نييز آنكه يون امين قرار داده شود ييانت كند, سوم آنكه وعده دهد يلف وعده كند 

صلّ  اهلل عليه وآله روايت شده كه از درو  پرهيز كنيد يه آنكه درو  راهنمائ   آنحضر 

از ميكند دروغگو را بسوي فجور وفجور راهنمائ  ميكند شخص را بسيوي آتيش و نييز 

از كيه ميرو  دروغگيو از هميه كمتير اسيت و صلّ  اهلل عليه وآله روايت شيده  ناضآنج

از الصلوة والسالم روايت شده كيه هييچ بيدي بيدتر از درو  نيسيت و عل  عليه حضر 

يه نجا  يود را در آن ببينيد يه  اگركه از درو  اجتناض كنيد نيز روايت شده  آنحضر 

عليه الرحمة از عبداهلل بين عمير نقيل  لقلوض ديلم ا ارشادآنكه هالكت شما در آنستا از 

رسيده عرض نمود عميل اهيل آتيش شده كه مردي يدمت رسول يدا صلّ  اهلل عليه وآله 

ييست؛ فرمود: درو , يه آنكه بنده هرگاه درو  بگويد فاجر مياود و يون فاجر شد كافر 

ميه اهلل در كتياض قطب راونيدي رح از جناضمياود و يون كافر شود دايل آتش مياودا 

دعوا  نقل شده كه مردي بحضر  رسول صلّ  اهلل عليه وآله عرض نمود آيا م من درو  

 از حضير ميگويد, فرمود: نه, يداي تعال  ميفرمايد انما يفتري الكذض الذين ال ي منون و 

يداي عزوجل از براي شر, قفلهائ  قيرار داده و باقر عليه الصلوة والسالم روايت شده كه 
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 از حضيير ليييدهاي آن قفييل هييا را شييراض قييرار داده و درو  از شييراض بييدتر اسييت و ك

اميرالم منين عليه الصلوة والسالم در يطبه طوالن  نقل شده كه آگاه باشييد پيس راسيت 

بگوئيد يه آنكه يدا با راستگويانست و از درو  دور باشيد يه آنكه درو  از ايميان دور 

نجاة وكرامت است آگاه باشيد كه دروغگيو نزدييك بيه  است, بيدار باشيد كه راستگو بر

 هالكت استا
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 تنبيه هاتاد و هفتم

السالم ( م) در مذمت درو  بستن بر پاكان عليه

 

از اهيل  بميرديكه شده  نقلحضر  صادق عليه الصلوة والسالم بسم اهلل وله الحمدا از    

ا ميبير  ما مگو زييرا كسييكه شام ميفرمايد اي برادر شام , حدي  ما را بانو و درو  بر

رو  ييدا دبر درو  بگويد  درو  گفته و كسيكه بر رسول يدا درو  بگويد بر رسول يدا

ر قبيا از حضير درو  بگويد يداي عزوجل او را عذاض فرماييد و گفته و كسيكه بر يدا 

قامت و كه استكه به اب  نعمان ميفرمايد ياابا نعمان درو  بر ما مگالسالم روايت شده عليه

 وو طالب مباش كه رأس باش  كه ذنب يعني  دم ييواه  شيد در دين از تو سلب مياود 

فقيير  مردم را مخور بواسطه ما يعن  در تبليس دين نظر به جها  ميادي نداشيته بياش كيه

س يواه  شد يه آنكه تو بازداشت يوه  شد المحاله و مورد س ال واقع ييواه  شيد پي

واهيم درو  بگوئ  تو را تكيذيب ييق يواهيم كرد و اگر اگر راست بگوئ  ما تو را تصدي

نچه را آكسيكه بگويد بر من رسول صلّ  اهلل عليه وآله روايت شده كه  از حضر و  دنمو

لييه از حضير  صيادق ع از اب  يديجيهكه من نگفته باشم, جايگاه او آتش يواهد بود و 

ان از گناهي (ز)و اوصيياء (ص)و رسيول (تع)ييداالصلوة والسالم روايت شده كه درو  بر

حيدي   كه پرهيز كنييد ازكبيره است و از حضر  رسول صلّ  اهلل عليه وآله روايت شده 

و ايگاه اكردن از من, مگر آنچه را كه بدانيد پس كسيكه عمداً درو  بگويد بر من, پس ج

 آتش يواهد بودا
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 تنبيه هاتاد و هاتم

) در قبول عذر و تراشيدن عذر براي برادر  (

 

الصلوة والسيالم نقيل شيده كيه  ماحضر  عل  ابن ابيطالب عليهبسم اهلل وله الحمدا از    

, بعد معيذر  ييواه  شما را بواسطه يك كاري يا يك گفتاري ناراحت كرد هرگاه كس 

عليهما موس  بن جعفر  از حضر تا از برادري او بهره ببريد و نمود, عذرش را قبول كنيد 

اي شده كه ييك روزي فرزنيدان ييود را احضيار نميوده فرميود روايت الصلوة والسالم 

فرزندان من شما را وصيت ميكنم بوصيت  كه اگر آن وصيت را حفظ كنيد اايع نخواهيد 

در راست شما سخن ناراحت كننده گفت پس و آن وصيت آنستكه اگر كس  در گوش شد 

از ا قبول كنيد و عذرش رگوش يپ تان عذر يواه  نموده و گفت من همچه حرف  نگفتم 

اگر از برادر  سخن ناراحيت كننيده صادق عليه الصلوة والسالم روايت شده كه  حضر 

برايت نقل شد و يهل نفر شهاد  دادند كه آن حرف را شنيده اند و يودش گفت كيه مين 

روايت شده نيز عليه الصلوة والسالم  از آن حضر ينين حرف  نگفته ام, از او قبول كن و 

از م من  حياجت  يواسيت , ييود عيذرهائ  بيراي او مهييا كين و اگير بيراي كه هرگاه 

عذرش را قبول كن اگريه گمان كني  كيه عيذرش بيجيا  برنياوردن حاجتت عذري آورد,

صلوا  اهلل و سالمه عليه نيز نقل شده كه طلب كنيد براي برادرهياي  از آنحضر است و 

ي براي آنها نيافتيد معتقيد شيويد كيه يود عذر را در يطاها و لغزشهاي اياان و اگر عذر

رسول صلّ  اهلل عليه وآليه رواييت  از حضر عذري هست نهايت شما بريورد نميكنيد و 

, فرميود: (ص)شريرهاي شما, عرض نمود يرا يا رسول اهللشده كه آيا يبر ندهم شما را به 

يرند و از يطا شرار شما كسان  ميباشند كه از لغزش مردم نميگذرند و عذر مردم را نميپذ
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رسول صلّ  اهلل عليه وآله رواييت شيده كسييكه  حضر و از و لغزش مردم عفو نميكنند 

عذر معذر  يواه را يه راستگو باشد و يه دروغگو قبول نكند و نپيذيرد بايفاعت مين 

بفرزند نخواهد رسيد و از حضر  عل  بن الحسين عليهما الصلوة والسالم روايت شده كه 

ر مردي در طرف راستت حرف ناجوري بتو بگويد بعد بيايد بطرف يپت و يود ميفرمايد اگ

 , پس قبول كن عذر او راامعذر  بخواهد 
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 تنبيه هاتاد و نهم

) در ترک مراء و مجادله و يصومت (

 

حضير  صيادق علييه الصيلوة بسم اهلل وله الحمدا از محمّد بن نعمان علييه الرحمية از    

اي پسر نعمان بپرهيز از مراء يه آنكه مراء عمل تو را حبط  والسالم روايت شده كه فرمود

ميكند و بپرهيز از جدال يه آنكه جدال هالک ميكند تو را و بپرهيز از كثير  يصيوما  

يه آنكه بسياري يصومت دور ميكند تو را از ييداا م ليف گوييد كيه ميراء و جيدال و 

سيه, بيا ميردم بگيو نگيو يصومت از حي  معن  نزديك به يكديگرند و ملخص معناي هر

صادق عليه الصلوة والسالم روايت شده كه مراء درديسيت ردي و  حضر كردنست و از 

و اين مراء يلق ابليس است و مجادله نميكنيد از آن بدتر پست و نيست در انسان يصلت  

در هر حال  مگر آنكسيكه جاهل بخود و بغير يود باشد و مجادليه كننيده از حقيايق ديين 

در اميرالم منين عليه السالم روايت شيده كسييكه مبالغيه كنيد  حضر ت و از محروم اس

و كسييكه مخاصيمه ميايود واقع يصومت, گناهكار مياود و كسيكه كوتاه بيايد مظلوم 

رسول صلّ  اهلل عليه وآله روايت شيده  از حضر و كند نميتواند تقواي يود را حفظ كند 

آنكه حق با او باشد, بنا كرده شود براي او يانه مراء و مجادله را و حال كسيكه ترک كند 

و كس  كه ترک كند آن را در حالتيكه حق با او نباشد, بنا كرده شود اي در اعالي بهات 

صيلّ  اهلل علييه وآليه رواييت شيده  از آنحضير براي او يانه اي در پائين بهات و نيز 

د بر باطل است, پيوسته در كسيكه بناحق مخاصمه و مجادله كند با كس  و حال آنكه بدان

صيادق علييه الصيلوة والسيالم  از حضير سخط يدا است تا آنكه دست بردارد از آن و 

ايالقيش نيكيوتر باشيد و روايت شده كه افضل مردمان از حي  ايمان آنكيس اسيت كيه 
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گراميترين مردم باتقوي ترين اياانست و بزرگترين مردم از جهت قدر و منزلت, آن كس  

كند كار و گفتاري را كه نه براي آيرتش فائيده داشيته باشيد و نيه بيراي  است كه ترک

ترين مردمان آن كس  است كه ترک كنيد ميراء و مجادليه را و اگرييه  دنيايش و با ورز

روايت شيده كيه از صادق از حضر  امير عليهما الصلوة والسالم  از حضر محق باشد و 

و موجيب ا را نسبت ببرادران مريض ميكند مراء و يصومت بپرهيزيد يه آنكه اين دو, دله

كيه از حضر  رسول صلّ  اهلل عليه وآله روايت شده  از حضر  صادقنفاق مياود و نيز 

دايل بهايت است كه در هركس باشد و يدا را با آن سه يصلت مالقا  كند,  سه يصلت

دا بترسيد آنكه از ي ديگرآنكه يلقش نيكو باشد و  اوليواهد شد از هر دري كه بخواهدا 

رسيول  از حضير آنكه ترک كند مراء را اگريه محق باشيد و  سومدر يلو  و آشكارا, 

و يانيه اي در صلّ  اهلل عليه وآله روايت شده كه من اامنم يانه اي را در اعالي بهات 

كسيكه ترک كند مراء را هريند كه محيق براي وسط بهات و يانه اي در رياض بهات 

كند درو  را, اگريه باوي  باشد و براي كسيكه يلقش نيكيو و براي كسيكه ترک باشد 

رسول صلّ  اهلل عليه وآله وسلم روايت شده كسيكه هم و غيم او زيياد  از حضر باشد و 

يودش را عذاض ميكند و كسيكه با مردم  باشد بدنش بيمار شود و كسيكه يلقش بد باشد

السالم مرا نه  وسته جبرئيل عليهپيمجادله و بگو نگو كند, مروتش ساقط شود, بعد فرمود 

همچنانيكه نه  كرده است از شرض يمر و عباد  بتان و  ,گذاشتنميكند از سر بسر مردم 

صلّ  اهلل عليه وآله وسلم نيز روايت شده كه عهد نكرده بسوي من جبرئييل  از آن حضر 

 ضير از حو  كرده بسوي من در عداو  و دشيمن  بيا ميردمآنچه را كه عهد  ,در ييزي

روايت شده كه به عبداهلل بن جنيدض عليهميا الرحمية در مقيام  صادق عليه الصلوةوالسالم

يظ مباش كه مردم از تماس گرفتن با تو كراهت داشيته لظ غفوصيت و سفارش ميفرمايد 
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باشند و يود  را ذليل و يوار مگير كه كسانيكه تو را مياناسند بديده حقار  بسوي تو 

خره نكين سر از يود مخاصمه و مجادله مكن و كويكتر از يود را مو با بزرگتنگاه كنند 

الخ و از حضر  رسول صلّ  اهلل عليه وآله روايت شده كه در حديث  ميفرماييد آييا يبير 

ندهم شما را به بدترين مردمان, عرض كردند يرا يا رسول اهلل؛ فرمود: كسيكه او مردم را 

روايت شيده كيه جبرئييل نيزد مين آميد در   از آنحضردشمن بدارد و مردم او را و نيز 

ميفرمايد گفت يعن  جبرئيل علييه السيالم ساعت نميامد نزد من تا آنكه   كه در آن تساع

كه پروردگار  نه  ميفرمايد تو را از عباد  بتان و شرض يمرها و مخاصمه و مجادله با 

ل ييزي كه عهد فرمود آن بزرگوار صلّ  اهلل عليه وآله روايت شده كه او نيز ازمردمان و 

بسوي من پروردگار و نه  فرمود مرا از آن بعد از عباد  بتان و شرض يمر, مالحيا  و 

 امخاصمه و مجادله با مردمان
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 نودمتنبيه 

 ( و فرمان اله  قضا راا به در )

 

 ءحضر  صادق عليه السالم روايت شده كه عجب دارم براي مرد مسيلمان كيه قضيا از   

بيا  را بيدن او اگير است بيراي او آنكه يير قضاي  مگر براي او عزوجل يداي نميفرمايد

 غيرض عيالم بايود هم مالك شرق و اگر و مقراض كنند يير يواهد بود براي او مقرااها

روايت شده كه دانياترين ميردم بخيدا رااي  تيرين  نيز از آنحضر  و است براي او يير

ال كردنيد  عليه السالم س صادق حضر  از روايت شده و اياانست بقضاي يداي عزوجل

رايا بيه آنچيه وارد  و به تسليم براي يدا :كجا بفهمد كه م من است فرمود كه م من از

صادق عليه السالم روايت شيده كيه حضير   از حضر  سخط و از سرور و او مياود بر

بود مدي براياان مياد نميفرمودند اگر جور ديگر مياپياهر گاه اهلل عليه وآله   رسول صلّ

بسيوي  يداوند عالم وح  فرمود صادق عليه السالم روايت شده كه حضر از  و بهتر بود

والسالم يا موس  بن عمران بدرسيتيكه يليق الصلوة عليه  حضر  موس  عل  نبينا وآله و

اينكيه مين مبيتال  مي منم و ي بنيدهكه محبوبتر باشد بسوي من از  نكرده ام من يلق  را 

 او ييزيرا كه يواهان آنست و بر ميگردانم از نست وآ او در يير و ميكنم او را بناماليم 

داناترم بآنچه صالح بنده من در آنست پس بايست  صبر كنيد بير من  در اينست و او يير

را  بايد راا  باشد بقضاي من تا آنكه بنويسم او شكر كند نعمتهاي مرا و بايد بالي من و

رسيول  حضير  از و مرا امر اطاعت كند من وبرااي  هرگاه عمل كندزمره صديقين  در

بيزرگ يواهيد  جزاي عظيم و ,بزرگ بالي عظيم و  عليه وآله روايت شده برايهلل  اصلّ

بود پس هرگاه يدا بنده اي را دوست بدارد مبيتال ميسيازد او را بيه بيالي بيزرگ پيس 
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د بيراي او آيكسيكه بسخط  راا و يوشنودي وكسيكه راا  بود براي او باشد نزد يدا 

والسالم روايت شيده كيه الصلوة بن الحسين عليهما عل  حضر از  باشد نزد يدا سخط و

حضر  صادق عليه السيالم رواييت  س طاعت يداست و ازأر راا  بودن از يدا صبر و

او جاري مياود بواسطه راا  بيودن او  قضا بر ,بقضاي يدا شده كه كسيكه راا  باشد

نييز جياري شيود و  او رقضاي يدا سخطناک باشد قضا ب ه بركسيك اجر داده يواهد شد و

 ااجري براي او نباشد
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 تنبيه نود و يكم

 ( در مذمت آرزوي مرگ كردن )

 

 شته بودندبه حرث همدان  نوكه حضر  امير عليه السالم روايت شده كه در نامه اي  از   

ايد شلف گويد  ا مقوثي به شرط مگر  ار گرآرزو مكن م تمن  و مرقوم فرموده بودند و

نقل  ةتوري از و شد تمام يواهد نفع او اطمينان باشد به اينكه مرگ بر ثيق,مراد از شرط و

  كيرد توبه نخواه و آنكه توبه كن  اشتهاي به مرگ نداشته باش تا شده كه اي پسر آدم

يدنيد دروايت شده كيه  والسالمالصلوة موس  بن جعفرعليهما  حضر  از آنكه بميري و تا

سيت يوياياوندي ا يدا قرابت و و بين تو ودند آياآرزوي مرگ ميكند فرم مردي تمنا و

ييادت  سييئاتت ز نه فرمودند آيا حسنات  داري كه بر عرض كرد تو حمايت بفرمايد كه از

ا ر آرزو ميكن  هالكت ابدي يود تمن  و فرمودند پس در اين صور  نه كند عرض كرد

د وقت  شما تمن  مرگ نكن روايت شده كه يك  ازوآله   عليههلل  ارسول صلّ حضر  از و

 ن درآنسيتمزنده بدار ماداميكه يير  اود بلكه بگويد يدايا مرايكه ناماليم  متوجه او م

اييت السيالم رو علييه راا حضر  از وهنگاميكه مو  براي من بهتر باشد  و مرا بميران

ود غبيار آلي يكه عرق كيرده وجامع برميگاتند در حالت شده كه روز جمعه يون از مسجد

در آن  رج مين از آنچيهفييدايا  اگر  مبارک را بلند كرده عرض كردند بار بودند دستهاي

ز دنيا غمناک بودند تا ا پيوسته حضر  مغموم و و هستم بموتست الساعه مرگ مرا برسان

 رحلت فرمودندا
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 نود و دوم تنبيه

 ( در اهميت صبر بر مصائب )

 

 والسالم رواييت شيده كيه ييونالصلوة سيد الساجدين عليه  عابدين واز حضر  زين ال   

نندگان كجايند صبرك كند منادي ندا ع بفرمايدقيامت جم در آيرين را ويداوند عالم اولين 

رواييت شيده  والسالمالصلوة امير عليه  حضر  از و حساض دايل بهات شوندبي و بيايند

تيو بواسيطه صيبر   و جياري ميايود تيو رقدر ب و ناماليما  قضا كه اگرصبر كردي بر

گناه  تو جاري گردد و تو قدر بر و هم قضا باز اگر جزز و فزز نماي  و يواه  شد جورأم

كيه بيه ابي  عبييده رواييت شيده  والسيالمالصلوة باقرعليه  از حضر  و كار يواه  شد

ال همچنانكيه بيب من يود را بنده م تعهد ميفرمايد بدرستيكه يدا زياد ميفرمايد يا م اءحذ

دنيا آنطوريكه  از را حفظ ميكند او منع و هديه وه ب شخص غائب اهل يود را تعهد ميكند

كند  كسيكه صبرم روايت شده عليه السال آنحضر  از نيز و طبيب پرهيز ميدهد مريض را

بييت آنحضير   اهيل د ومحمّبا  را او دايل ميفرمايد عزتش ميافزايد و بر مصيبت  يدا بر

الصيلوة موسي  بين جعفير عليهميا  حضير  از و در بهايتوالسالم الصلوة يهم عليه وعل

 دينش ميتهم بسياز را در پس او روبراه بود دنياي او صاف ووالسالم روايت شده كسيكه 

عل  عليه  از حضر  مساعد است و در دينش يك يلل  هست كه دنيا با او كنايه از اينكه

يييز اسيت  اماليم  ديار شدي يياره آن در دون كه يون با هروايت شد والسالم الصلوة 

 از كين و نميتيوان  صيبر ديگر آنكه اگير كن  و از يود دور نرايك  اينكه اگر ميتوان  آ

تا  من نخواهيد بود هرگز مكه روايت شده والسالم الصلوة  ماعليه موس  بن جعفر حضر 

فضل است از غفليت در ا بال بر زيرا كه صبر مصيبت باماريد يوشيرا آنكه بال را نعمت و
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 جمياعت  از كه گذشتند بيره روايت شد  عليه وآلهاهلل رسول صلّ حضر  از نزد يوش  و

اياان سالم نميوده توقيف كردنيد پيس  جمع بودند  پس حضر  بر اي يانه كه در انصار

فرمودنيد آييا برهيان  ييا رسيول اهلل)ص(  منيم شما عرض كردند ما م ايديگونهفرمودند 

عرض نمودند ما يدا را  عرض كردند بل  فرمود بياوريد برهان يود رافتار يود داريد بر گ

فرميود شيما  ؛اله  ءيوشنوديم به قضا صبر ميكنيم بر نايوش  و شكر ميكنيم در يوش  و

والسالم روايت شده الصلوة صادق عليه  حضر از  ومنين ميباشيد  در اين صور  همان م

مصييبت  ,آن مصيبت ثيواض ببيري بر و را آن صبر رب كرده شوي ءكه عطا آن مصيبت  را

اجر محروم بماند  مصيبت آن مصيبت  است كه بواسطه صبر نكردن از ثواض و افرض مكن

ام ميفرمايد بر قوم  پس شكر نميكننيد عكه يداوند عالم انروايت شده  آنحضر  نيز از و

بمصيائب پيس صيبر  مبتل  ميسازد قيوم  را و پس آن نعمت وبال مياود بر اياان ؛برآن

سجاد عليه السيالم رواييت  از حضر  ميكنند پس آن مصائب نعمت مياود براي اياان و

يك  جرعه غيظي  كيه فيرو كه هيچ جرعه اي نزد يدا محبوض تر از دو جرعه نيست شده 

 ديگر جرعه مصيبت  كه فرو ببرد آنرا م من به صبرا من و ميبرد آن را م
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 تنبيه نود و سوم

 ( احياء عيوض اموا  و اهميت ستر ودر لزوم  )

 

اگير  و تي  راوالسالم روايت شده كسيكه غسل دهد ميّالصلوة صادق عليه  از حضر      

مانند روزيكه از  از گناهان بيرون آيد كتمان كند بپوشاند و نقص  باشد در بدن او عيب و

كنيد  ءادا و راتي  كه كسيكه غسل دهد ميّ روايت شده آنحضر نيز از  مادر متولد شده و

يبير  مودرف امانت را او نمايد در ءيگونه ادا عرض شد ؛را بيامرزد امانت را يدا او در او

 علييه وآليه   اهللرسيول صيلّ حضير  از نقيص و عيب و ببيند يعن  از او نچه درآب ندهد

امانيت را  او در كنيد ءپيس ادا تي  رادر يطبه طوالن  كسيكه غسل دهيد ميّروايت شده 

 صيد براي او بلند شود ت آزاد كردن بنده اي ود براي او بهر موئ  از بدن آن ميّيواهد بو

 در عيب  اگر را و امانت را فرمود بپوشاند عور  او او كند در ءگفته شد يگونه ادادرجه 

 عيب و رفت و بين يواهد اجرش از فاش كند مستور ندارد و اگر بدارد و باشد مستور او

فقيه الرايا علييه  كتياض از آير  و و ظاهر گردد در دنيا وكاف  هست او نقص  كه در

السالم رواييت  كه از حضر  صادق عليه امانت زيرا باد به اداء تو كه بره السالم نقل شد

آمرزيده شيود  كه م من باشد پس اداء كند در او امانت را ت  راشده كسيكه غسل دهد ميّ

ايين  از گويد م لف ابيندبر ندهد به آنچه بانت را فرمود يكند امء براي او گفتند يطور ادا

امثال  يوره و از پيس  و ت باشداستفاده شد كه يبر دادن به آنچه در بدن ميّآثار  ايبار و

از  ت مي من مطليبدر صورتيكه نسبت به ميّ ممنوز است و نقايص شديداً آن از عيوض و

استفاده شد  همين ايبار از اايض قرار باشد نسبت به م من ح  از يه قرار يواهد بود و اين
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نسيبت بيه  نقايص اگر در بدن ميت باشد و عيوض و ستر كتمان وبودن مطلوض  ممدوح و

 ممدوح استا مطلوض ونيز حياء ا
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 نود و يهارمتنبيه 

 ( كندي در وليمه عروس  در لزوم سرعت در حضور در تاييع جنازه و )

 

عيو  دشما را بيه عروسييها  كه يون روايت شده   اهلل عليه وآلهاز حضر  رسول صلّ   

 دنيا وتوجيه ميدهيد بي شيما را هايانهبه عروس  رفتن زيرا كه رفتن  در ي كنيدكُند كنند

ازه تاييع جن رفتن يه آنكه در شتاض كنيد سرعت و يون دعو  شديد براي تاييع جنازه

ال  ه سكشده والسالم روايت الصلوة  عليه عل  حضر  از آير  مياندازد و به ياد را شما

 كيداميك آيا اي وليمههم به تاييع جنازه دعو  كرده اند هم به  را مردي كه او شدند از

بياد  اربراي ياطر اينكه حضور جنازه شخص  تاييع جنازه را :را اجابت كند حضر  فرمود

  رسيول صيلّ از حضر  از مرگ وحضور وليمه شخص را غافل ميكند  مرگ مياندازد و

رآن دروايت شده كه هرگاه به تاييع جنازه دعو  شديد پس سيرعت كنييد  وآلهاهلل عليه

  صيلّ كه از حضر  رسيول روايت شده وورد آشخص مي به ياد يه آنكه جنازه آير  را

جنيازه اييع تهم به  و اند كردهكه مردي را هم به وليمه دعو   ال كردنداهلل عليه وآله س 

 اگذارد وو وليمه را اجابت كند و ود: جنازه راكداميك افضل است كه اجابت كند آنرا فرم

ه وآليه   اهلل عليرسول صلّ از حضر  نيز بدنيا متوجه ميسازد و يه آنكه وليمه شخص را

وي هرگاه بس و رفتن بسوي آن در كنيدكندي  دعو  شويد ده كه يون بعروسيهاش روايت

ا بيه يياد دنيي را زيرا عروسيها شخص رفتن بسوي آن جنازه دعو  شديد سرعت كنيد در

كيه  مجليس و مكيان  بنابراين رفيتن بيه هير م لف گويد جنازه به ياد آير ا مياندازد و

 اديي كه شخص را از رفتن به مكان  آير  بياندازد ممدوح است و بياد مرگ و ص راشخ

 بدنيا متوجه سازد مذموما بدارد و آير  باز مرگ و
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 نود و پنجمتنبيه 

 ( نكه يودش ثواض دارداي ت ودر اهميت صدق نيّ )

 

فقيير ميگوييد  رواييت شيده كيه بنيده مي منِ والسيالمالصيلوة از حضر  صادق عليه    

را پس هرگياه ييدا بدانيد  فالن عمل يير بياورم فالن و بجا تا مرا پروردگارا روزي فرما

عمل ميكرد  اگر كه مينوشت براي او ثواض آنچه را و براي او اجربنويسد  را ت اوصدق نيّ

ليه السالم رواييت شيده كسييكه عحضر   نيز از آن و كريم است درستيكه يدا واسع وب

 تش يوض باشد يداكسيكه نيّ پاكيزه يواهد بود و عملش زك  و زبان راستگو داشته باشد

 فرمايد يدا عمرش را اهلش زياد باشد رفتارش با نيكو كسيكه روزي او و بفرمايد در زياد

پس بجا نيياورد  را اي حسنه كند الم روايت شده كسيكه قصدعليه الس آنحضر  از نيز و

 آورد نوشته ميايود بيراي او ده حسينه و اگر بجا نوشته مياود براي او يك حسنه و آنرا

 گنياه  را كسيكه قصد كنيد تا هفتصد حسنه و كه بخواهد يدا براي هر ميفرمايد مضاعف

نياورد يك حسنه  بجا پس اگر آورد اوقتيكه بج تا براو نوشته ناود آن را نياوردلكن بجا 

 نادم شد تا نه ساعت مهلت داده شود پس اگر تائب و آورد بجا پس اگربرايش نوشته شود 

شده كه  روايت والسالمالصلوة عل  عليه  حضر  از و او نوشته شود يك گناه بر ها واالّبف

حسن  وت صدق نيّبهات بواسطه  بنده را در فضل يود دايل ميسازد يداوند عالم بكرم و

والسالم روايت شده كه مينويسد يدا براي الصلوة عليه  باقراز حضر   باطنش و سريره و

مينويسد بيراي كيافر  و عمل صال  آنچه را كه در صحتش مينوشت م من در بيماريش از

صيادق علييه  حضير  از نچه راكه درحيال صيحتش مينوشيت وآ در مراش از عمل بد

دنيا ايين  تاان دربراي آنكه نيّ دندآتش مخلّ ده كه اهل آتش دروالسالم روايت شالصلوة 
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 داهيل بهايت در بهايت مخلّي را و همياه در دنيا باشند معصيت كننيد ييدااگر بود كه 

را پيس  طاعت كنند ييداادنيا باشند  كه اگر همياه در تاان اين بوديّميباشند براي آنكه ن

 اد يواهند بودبهات مخلّ بهات در اهل جهنم و جهنم در كه اهل ت استبواسطه نيّ
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 نود و شام تنبيه

 ( اينكه عباد  كنندگان سه دسته اند در )

 

را  از اينكه ييدا كراهت دارم من والسالم روايت شده كهالصلوة از حضر  سجاد عليه    

كه بواسطه  اي بندهبراي ثواض او پس بوده باشم مانند  عباد  كنم براي اغراض نفسان  و

كراهت دارم كيه از  او ايض نميكرد ميكند براي آقايش كه طمع اگر نميبود عملطمع عمل 

از  ترس نداشيته باشيد يوف عذابش عباد  كنم او را پس بوده باشم مثل بنده بد كه اگر

بيراي  :فرميود ؛را گفته شد پس براي يه عباد  ميكن  ييدا امواليش عمل  انجام نميدهد

از  بواسطه نعمتهيائ  كيه بمين ارزاني  داشيته ودانم پرستش مي اينكه او را اهل عباد  و

دسيته  ييك انددستهعباد  كنندگان سه  والسالم روايت شدهالصلوة صادق عليه  حضر 

بندگانست  عبيد و عباد ِ ,را اينجور عباد  كسان  هستند كه از ترس عباد  ميكنند يدا

عبياد ِ  ،نطورعبياد اي جماعت  ميباشند كه بطمع ثيواض عبياد  ميكننيد و دسته ديگر و

ايين نحيو  دسته سوم قوم  ميباشند كه بواسطه دوست  يدا عباد  ميكننيد و و اجيرانست

 حضير  ازجورهاي ديگر و  عباد  افضل است از اين جور و عباد ِ آزادگانست ،عباد 

 ؛يداي عزوجل راوجه عباد  ميكنند  سه والسالم روايت شده كه مردمالصلوة صادق عليه

 ،ايين نحيو عبياد  عباد  ميكنند يدا را بواسيطه رغبيت در ثيواض و مردم از يك طبقه

اين عباد ،  آتش و عباد  ميكنند يدا را بواسطه ترس ازطبقه ديگرحريصان است  عباد ِ

دوسيت داشيتنم مرييداي   عباد  ميكنم يدا را به جهت منولكن  بندگان ميباشد؛عباد ِ 

را  بدارد يدا را، يدا هيم او كسيكه دوست واين عباد ، عباد ِ كريمانست  عزوجل را و

 و ازجمله آمنين يواهد بود دوست بدارد،او را كسيكه يداي تعال   دوست يواهد داشت و



 

 162 

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

 يدا را بواسيطهروايت شده كه قوم  عباد  ميكنند  والسالمالصلوة عل  عليه  ضر ح از

ييدارا ننيد ن جور عباد , عباد  تجارست و جميع ديگير عبياد  ميكيرغبت در ثواض, ا

 ؛ايددسته اي عباد  مينمايند به جهت شكرِ اين طور عباد ، عباد ِ عبيد است و ,ازترس

 عباد ِ احرار وآزاد مردان استا ,اين نحو عباد 
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 نود و هفتمتنبيه 

 ( در اهميت ايالص در عباد  )

 

 زز انيي والسالم روايت شده كه يالص  در ايالص است والصلوة از حضر  امير عليه    

ييدا  براي عليه السالم روايت شده يوشا بحال كسيكه يالص كند عباد  را آن بزرگوار 

بواسطه  فراموش نكند ذكر يدا را ماغول نكند قلب يود را به آنچه ميبيند يامهايش و و

ونيد يدا از غمناک نباشد بواسطه آنچه داده شده بيه ديگيري و گوشهايش و آنچه ميانود

آنرا در  بوديعه ميگذارم كه از اسرار من كه ايالص سِّري است شده روايتوعال  عالم جل

ه كيه   اهلل عليه وآله روايت شيدرسول صلّ از حضر و  قلب كسيكه دوست ميدارم او را

ته باشيد بنده تا آنكه دوست نداشحقيقت  است و به حقيقت ايالص نميرسد  , براي هر حقّ

ه كيه بين سينان رواييت شيد از عبداهلل امدح مردم را بر هيچ عمل صالح  كه بجا ميآورد

 ؛يدمت حضر  صادق ناسته بوديم كه مردي گفت: آييا ميترسي  كيه مين منيافق باشيم

ز يه روز وقتيكه در يانه يلو  يود هسيت  آييا نميا حضر  فرمود كه هرگاه يه شب و

پيس  :فرميود : براي ييدا؛گفت ؛براي كه نماز ميخوان  :فرمود ؛عرض كرد يرا ؛نميخوان 

 ايگريو حال آنكه براي يداي عزوجل نماز ميخوان  نه براي كس ده منافق ميباش  يگون
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 نود و هاتمتنبيه 

 ( و يسارتهاي آن ءتنبيه شديد درباره ريا در )

 

كه عبادتش بعجيب درآورده امام عليه السالم روايت شده كه در اسرائيل عابدي بود  از   

پس وح  فرمود يدا بسوي او  ؛والسالم رالوة الصنا وآله وعليه بود حضر  داوود عل  نبيّ

عقياض االعميال  از كتياض زيرا كه او رياكار استا كه بعجب نياورد تو را ييزي از امر او

ال كردند كه فرداي قيامت نجا  در    اهلل عليه وآله سنقل شده كه از حضر  رسول صلّ

يدعه يواهيد فرميود زييرا هم با شما  در اينكه با يدا يدعه نكنيد كه يدا :فرمود ؛ييست

ينيين كسي   ويدا هم با او يدعه نموده ايمان را از او ميگيرد  كسيكه با يدا يدعه نمايد

رض كردند يدعيه بيا ييدا يگونيه اسيت ع اگر شعور داشته باشد با يودش يدعه نموده

 اراده كند بعمل ييود غيير ييدا را پيس ونچه يدا امر فرموده آباينكه عمل نمايد ب :فرمود

بدرستيكه رياكار يوانده يواهيد  شرک به يداستا ءرهيزيد از يدا در رياء يه آنكه ريابپ

اجير   يا ياسر عملت حبط شد و يا غادر كافر  يا ر روز قيامت به يهار اسم يا فاجردشد 

باطل گرديد پس امروز يالص  براي تو نخواهد بود اجر  را از آنكس بگير كه عملت را 

عميل بنيده  كاهلل عليه وآله روايت شده كه مَلَ  صلّرسول  ضر از حبراي او ميكردي و 

است بيه آن پيس حسينا  او را ييون بياال ميبيرد ييداي  مبتهج را باال ميبرد در حالتيكه

نيز از  عزوجل ميفرمايد قرار دهيد اين اعمال را در سجين يه آنكه مرا اراده نكرده به آن و

شده كه امر مياود مردان  را بسيوي آتيش  والسالم روايتالصلوة وآله عليه  آن حضر 

بدبختان حال شما ييه بيوده كيه  پس يازن جهنم باياان بگويد ايببرند تا آنكه ميفرمايد 

در جواض يواهند گفت كه اعمال ما براي غير ييدا بيوده پيس بميا  ؛يعن  اهل جهنم شديد
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از  نييز د وگفته شد كه پاداش اعمال يود را از كسي  بگيرييد كيه بيراي او عميل نموديي

 ريا ِبخيل روايت شده كه يون بهات يلق شد گفت من حرام ميباشم بر هر (ص) آنحضر 

فريياد ميكننيد از  و اهيل آن داد آتش و روايت شده كه (ص)آن بزرگوار از  نيز كاري و

كاران پس به حضر  گفته شد يگونه صداي آتش بلند مياود؛ فرمود از حيرار  آن ءريا

والسيالم رواييت الصلوة صادق عليه  از حضر  ن عذاض مياوند وآكاران بءكه ريا آتا 

 نه كاري نه ميميراند و شده كه در اعمال يود نظر نداشته باش به كسيكه نه زنده ميكند و

  اهلل عليه وآله رواييت شيده كيه رسول صلّ حضر از  و يدآبرمي از دست او نسبت به تو

رواييت  )ص(آن حضير از  نييز را و اركي ءيداي تعال  قبول نميفرمايد دعاي شخص ريا

 از وباشيد  ءاز رييا اي ذرهقبول نميفرمايد عمل  را كه در او مثقيال  يداي تعال كه شده 

والسالم روايت شده كه سزاوار است براي شخص عاقل كه هر الصلوة عليه  حضر  كاظم

ك قرار دهيد غير يدا را شريگاه عمل  ميخواهد انجام دهد حيا كند از اينكه در عمل يود 

 ادر صورتيكه نعمتهاي  كه در دست دارد فقط مال يداست
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 نود و نهمتنبيه 

 ( در ناانه هاي رياكار ) 

 

ايانه ن كه براي رياكار سيه عالميت وروايت شده والسالم الصلوة عليه  ازحضر  امير   

وم د آورد؛شيوق بجيا ميي عمل را از روي نااط ومنظر مردم  اول آنكه در مرئ  و ااست

ميام سيوم آنكيه دوسيت دارد در ت ؛آنكه در تنهاي  از روي كسالت عمل را انجام ميدهد

 كيار ريا لقمان عليه السالم روايت شده كه براي از جناض امورش مردم او را مدح كنند و

 ر حضيوردوم آنكه د ؛اول آنكه در تنهاي  عمل را با كسالت انجام ميدهد اسه ناانه است

از  سوم آنكيه هير كاريكيه ميكنيد نظير بميدح ميردم دارد و؛ ردمردم با نااط بعمل مياو

وض   اهلل عليه وآله روايت شده كه كسيكه نماز يود را پيش ميردم ييرسول صلّ حضر 

لييه ع ةزرار جنياضاز  اين جور آدم  اسيتهانت بخيدا نميودها بجا مياورد و در يلو  بد،

ميل ال نمود كيه شيخص ع س والسالمالصلوة روايت شده كه از حضر  باقر عليه  ةالرحم

 ؛پس كس  ميبيند عمل او را پيس بواسيطه دييدن او يوشيحال ميايود ييري بجا مياورد

سول ر از حضر  حضر  فرمود باك  نيست اگر عمل را براي ديدن او انجام نداده باشد و

   اهلل عليه وآله نزديك بهمين روايت شدهاصلّ
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 ه صدمتنبي

 ( از بجا آوردن آنستسخت تر  در اينكه نگاهداري عمل )

 

والسالم روايت شده كسيكه عميل ييوب  پنهيان  انجيام الصلوة حضر  صادق عليه  از   

عميل آشيكارا نوشيته  يون پيش مردم اظهار كرد محو مياود و ؛پنهان  نوشته شود ,دهد

از زييد بين  يون دو مرتبه اظهار كرد محو مياود و عمل رياي  نوشته ميايودا مياود و

كه در بن  اسرائيل عابدي بيود كيه يكيوقت  بيه حقتعيال  عيرض نميود شده  روايت اسلم

 بد است تا قبل بر عبادتم بيفزايم يا است تا آيا يير؛ پروردگارا حال من نزد تو يگونه است

يييري نيسيت؛  ييدا از مرگ عالج كار يود كنم؛ پس به او فهمانده شد كه براي تو نيزد

 كه ييون عميل يييريگفته شد به او  كجا رفت؛عرض كرد پروردگارا پس عبادتهاي من 

براي من بجا مياوردي به مردم يبر ميدادي پس نيست براي تو از آن عباد  مگير آنچيه 

ميورد توجيه  راا  شدي به آن براي يودا كنايه از اينكه جهت يبر دادن تو اين بود كيه

 رواييتراج د از جمييل بين مردم واقع شوي اجر تو همان است كه براي يود پسنديدي و

ال كرد از قول يداي عزوجل فالتزكيوا  والسالم سالصلوة شده كه از حضر  صادق عليه 

 قي اسيت بكسييكه متّ انفسكم هو اعلم بمن اتق  يعن  پس تزكيه نكنيد يود را يدا داناتر

 گفتن آنست كه دياب نماز يواندم ديروز روزه گرفتم و: حضر  فرمود ار است؛وپرهيزگ

بودند كه يون صب  ميكردنيد ميگفتنيد ديايب نمياز  قوم  ر  فرمود:؛ پس حضامثال آن

 ولكين مينوالسالم ميفرمود الصلوة ديروز روزه گرفتيم پس حضر  عل  عليه  يوانديم و

روز وقت  ديگر پيدا ميكردم هر  روز را هم ميخوابم و اگر بين شب و ,هم ميخوابم شب را

نگاه  والسالم روايت شده كه الصلوةعليه  باقر از حضر آينه در آن وقت هم ميخوابيدم و 
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 :فرميودداشتن عمل دشوارتر است از بجا آوردن آن گفته شد نگاه داشتن عمل يعني  ييه 

 راًدر راه يدا انفاق ميكند براي يداي ال شريك له آن عميل سِي  شخص صله بجا مياورد يا

عميل آشيكارا نوشته مياود بعد آن عمل را پيش مردم آشكار ميكند پس محو ميايود و 

كه اگير شيخص  م لف گويدا ميكند پس نوشته مياود رياءً دوباره اظهار نوشته مياود و

ميكند اميد داشته باشد كه او هم ياد گرفته آن عميل را بجيا يواهيد اظهار كه پيش كس  

كه الدال عل  الخير كفاعله و ديگر آنكه اگر كس  از عمل  اظهار نمودن عيب  نداردا آورد

ال كند براي پنهان داشيتن آن عميل نگوييد نيه كيه درو   سخص بجا آورده ييري كه ش

الصيلوة علييه  يواهد بود و درو  ممنوز است و اين هر دو مطلب از فرمايش حضر  باقر

 والسالم نيز استفاده مياودا
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 ه صد و يكمتنبي

 ( در مذمت شهر  به عباد  و تمجيد عباد  مخف  )

 

  ييك اي بنيده در پنهيانعشده كه د روايتوالسالم لوة الصازحضر  اب  الحسن عليه    

ت والسيالم رواييالصيلوة صادق علييه  از حضر  دعا معادلست با هفتاد دعاي آشكاري و

 رک ومگير ييداي تبيا يدا نميداند تسبي  بنده را بين يود و شده كه بزرگ  ثواض دعا و

ان يازن قيامت شود راو عليه السالم روايت شده كه يون روز بزرگوارنيز ازآن  تعال  و

 شما گويدنها به آبدون آنكه بر او بگذرند ب اند شدهبهات جمع  را ببيند كه دايل بهات 

 ميا بيردار در جواض بگويند دست از ميا ايد شدهاز كجا دايل بهات  يه كسان  هستيد و

د و وهات نمجمع  ميباشيم كه يدا را پنهان  عباد  كرده ايم يدا هم ما را پنهان  دايل ب

نسيت از پنهان ترين آ , عليه وآله روايت شده كه افضل عبادا اهلل  رسول صلّ از حضر 

ينكيه ابال كه كفايت ميكند بمرد از حي  شده روايت  آنحضر  ازنيز  ثواض و حي  اجر و

  از حضر بانگات اشاره شود بسوي او در دين يا دنيا يعن  معروف شود در دين با دنيا و

و  شهر  لبياس را دشمن دارد، دو شهر يداوند عالم  روايت شده كه مالسالعليهصادق 

 ون در آتش اسيت آ شر ن وآ نيز روايت شده كه شهر  يير حضر از آن  و شهر  نماز

 بياد ع را بيه ماهور كند ييودوالسالم روايت شده كسيكه الصلوة عليه راا از حضر 

اهيت دارد شيهر  عبياد  و دينش يه آنكيه ييداي عزوجيل كر را بر پس متهم كنيد او

است  صادق عليه السالم روايت شده كه اشتهار بعباد  ريبه حضر شهر  لباس را و از 

 يعن  شخص را باك مياندازدا
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 ه صد و دوم تنبي

 ( عمل عظمت عباد  و در اهميت و )

 

كيه كه بهترين مردم آنكيس ميباشيد روايت شده   عليه وآله  اهللاز حضر  رسول صلّ   

 نآ مباشر  نمايد با و دله ب دوست بدارد آنراو  ن دست بگردن باشدآا ب باد  وعاشق ع

 بير دنييا باک نداشته باشد بر آنچه صب  ميكنيد از آن و يود را فار  سازد براي د وسَجَب

الصيلوة صيادق علييه  از حضير كنايه از آنكه بدنيا ب  عالقيه باشيد و  سخت  يا آسان 

ا عبادي الصديقين متنعم شويد در تعال  ميفرمايد ي بارک وروايت شده كه يداي ت والسالم

اميير  از حضير  ون در آيير  آدنيا بعباد  من، پس بدرستيكه شما متنعم يواهيد شد بي

ل قريب بدين ميفرمايد يا كمييل هييچ وقيت يوالسالم روايت شده به جناض كمالصلوة عليه

هم هيچ وقت دست برمدار از  دست تو بكل  يال  نيست از نعمتهاي يداي عزوجل پس تو

از  بر هرحال كيه باشي  و ذكر ذا  مقدس او شكر و تقديس و و تسبي  و تمجيد و تحميد

 عليه وآله روايت شده كه بمردي ميفرمايد عمل كن مانند كسييكه   اهللرسول صلّ حضر 

كيه ليه رواييت شيده آ عليه و  اهللصلّرسول  از حضر  گمان دارد كه فردا يواهد مرد و

د دوست بدار آنچه را كه ميخواه  كه آييرش از او برئيل عليه السالم بمن گفت يا محمّج

عميل كين  وكه آيرش ييواه  ميرد  هر قدر كه ميخواه  جدا يواه  شد و زندگان  كن

صادق عليه السالم روايت شده  از حضر  و هريه ميخواه  كه مالقا  يواه  نمود با او

علي   غير اين نيست كه شييعه دور شو پس اين است وپا  و ب  سر كه از مردمان پست و

جهيد او در  و دّجِي آنكس  است كه شكم و فرج يود را نگياه دارد ووالسالم الصلوة عليه

 بترسيد ازو ييدا اميدوار باشد بثيواض  عباد  شديد باشد و عمل نمايد براي يالق يود و
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صيادق از آبياء  حضير  از و عقاض او پس يون ينين كسان  را ديدي اينانند شيعه جعفر

اي قول يداي عزوجل وال تنس نصيبك من اليدنيا ميفرماييد فراميوش عنبزرگوارش در م

از ن آيير  را و آنااط يود را كه طليب كني  بي جوان  و فرا  و قو  و ت وصحكن ن

نچه نزد آبكه يثمه ميفرمايد كه بايعه ما برسان خالسالم روايت شده كه بباقر عليه حضر 

بزرگترين مردم از حي  حسير   برسان بايعه ما كه ميتوان رسيد مگر بعمل ويدا هست ن

ييود بغيير آن عميل كنيد و برسيان  وصف كند عدل را و در روز قيامت آنكس است كه

بدرسيتيكه ايايان انيد  انيد شدهن آاياان هر گاه بپا بدارند آنچه را كه امر بكه بايعه ما 

 فائزون در روز قيامتا
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 صد و سوم تنبيه

 ( اهميت مداومت بر عمل اگر يه اندک باشد در لزوم و )

 

م كيه والسالم روايت شده كه من دوست دارالصلوة ا ماز حضر  عل  بن الحسين عليه   

د شيده كيه ميفرميو رواييت اايضي عمل من مساوي باشد و وارد شوم بر پروردگار يود و

 از حضير  باشيد و دارم كه مداومت كنم برعمل و اگر ييه انيدک بدرستيكه من دوست

اي باشيد بسيوي ييد تر محبوضنيست كه  ييزيوالسالم روايت شده كه الصلوة باقرعليه 

ل نييز نقي حضير شود برآن اگر يه كم باشد و از آن  عزوجل از عمل  كه مداومت كرده

گر از ا ون ه آشده كه من دوست دارم كه مداومت كنم بر عمل هرگاه عاد  دادم يود را ب

 بدرستيكه دوست تيرين اعميال بسيوي روز قضاي آنرا بجا آورم و من شب فو  شود از

ايه يدا عمل  است كه مداومت كرده شود برآن زيرا كه اعمال در هير روز پنجاينبه عر

  پيس اگير عياداعمال سال در نيمه شعبان عراه ميايود  هر ماه و و سرداشته مياوند 

 الصيلوةحضر  علي  علييه  توصيّبر او و در دادي يود را برعمل  يكسال مداومت كن 

اقيت آنيرا بر تو باد بعمل دائم كه ط در عباد  يود ميانه روي ايتيار كن و استوالسالم 

زييرا  روايت شده كه مداومت كنيد مداومت كنيدعليه السالم  آنحضر داشته باش  و از 

دق صيا از حضير و از ميرگ  كه يدا براي عمل م منين غايت  و نهايت  قرار نداده غيير

كند بر  والسالم روايت شده كه افضل اعمال آن عمل  است كه بنده مداومت الصلوة عليه 

 اندک باشدا اگر يه قليل و آن و
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 ه صد و يهارمتنبي

 ( يارج نادن از حد تقصير درتاويق به عباد  و )

 

از حضر  اميرعليه السالم روايت شده كه از براي يداي تعيال  بنيدگان  ميباشيند دل    

آن يايت آنها را از سخن باز داشيته اسيت و حيال آنكيه ايايان  از يايت او و شكسته

ميفرستند بسوي يدا اعمال پاكيزه را و بسييار نميايمرند بيراي ييدا  ؛فصحا وعقال هستند

يود را بد ميداننيد  از يودشان براي يدا عمل قليل يود را و عمل بسيار را و نم  پسندند

 علييه وآليه   اهللرسيول صيلّ از حضير  ميباشيند و زيرك  و حال آنكه مردمان يوض و

بچيزي كه افضل باشد از عقل و م من روايت شده كه عباد  كرده نمياود يداي عزوجل 

آنكه مردم از او انتظار يوب  داشيته  اولدر او جمع شود  ده يصلتعاقل نمياود تا آنكه 

بايمرد ييير كيم را از غيير آنكه بسيار  سوم ؛آنكه از گزند او در امان باشند دوم ؛باشند

راونيدي علييه  از قطيبيير و   آآنكه كم بامرد يير بسيار را از يودش ال يهارم ؛يود

از  والسيالمالصيلوة در كتاض لب لباض نقل شده كه اعراب  از حضر  علي  علييه  ةالرحم

يسيت كيه كوييك بايمرد سادن  درجا  اياان ك ا حضر  فرمود:درجا  محبين پرسيد

الصيلوة بن الجعفير عليهميا  موس  از حضر  و بزرگ بداند گناه يود راطاعت يود را و 

جهد  و دّاي پسرک من بر تو باد به جِفرمود: والسالم نقل شده كه ببعض  از فرزندان يود 

ي عزوجل بيرون ميدان يونكيه را از حد تقصير در عباد  يدادر عباد  يدا و البته يود 

 الصلوةاب  الحسن عليه  از حضر س نضل بن يوحق عباد ، از فيدا عباد  كرده نمياود

هيم ال تجعلني  مين المعيارين وال روايت شده كه بسيار كن از اينكيه بگيوي  اللّوالسالم 

كرد اما معارون پس معناي آنرا فهميدم اينكه مرد عارييه داده  قصير عرضتن  من الجتخر



 

 174 

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

صير ييسيت فرميود هير مياود باو دين بعد يارج مياود از آن معناي ال تخرجن  من التق

پيش يود  زيرا كه مردم  ن يداي عزوجل را پس بوده باش مقصره آعمليكه اراده كن  ب

از  حفيظ كنيد و را يدا مقصراند مگر كسيكه ييداي عزوجيل او در اعمالاان بين يود و

 عليه وآله از يداوند متعال روايت شده كه اتكال و اعتماد نكننيد اهلل  رسول صلّ حضر 

ييه آنكيه عمل ميكنند براي من برعملهاي يود كه براي ثواض من بجا مياورنيد كسانيكه 

هيم  بياندازنيد در عبياد  مين بياز جهد كنند و يود را در تمام عمرشان بتعيب و دّاگر جِ

نعمتهياي بهايت  و به كنه عباد  نميرسند در آنچه طلب ميكنند از كرامت من ومقصرند 

 بفضل من اميدوار برحمت من وثوق داشته باشند ومن و درجا  عاليه در جوار من و لكن 

 ابسوي حسن ظن بمن مطمئن باشند الحدي  باشند و
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 تنبيه صد و يهارم
 )مكرر(

 بنفس و بيان منجيا  و مهلكا  ( يطرعُجب) در
 

رواييت شيده كيه حضير  موسي  والسالم الصلوة از حضر  رسول گرام  عليه وآله    

ن گناهيكه هرگاه فرزند آدم مرتكيب آن گنياه ه آده مرا ب يبر ابليس فرموده بالسالم عليه

نفس ييود عجيب كنيد يعني  ييودش در به باود تو بر او مسلط يواه  شد گفت هرگاه 

گنياهش در نظيرش حقيير و  نظرش جلوه داشته باشد و عمل يير يود را بسيار بايمارد و

داود علييه جنياض ه روايت شده كيه ييداي عزوجيل بي حضر كويك بيايد و نيز از آن 

السالم فرمود يا داود باار  ده گنهكاران را و بترسان صيديقين را عيرض نميود يگونيه 

و صديقين را بترسانم فرمود يا داوود بايار  ده گنهكياران را گناهكاران را باار  دهم 

اعميال ييود ه كه من توبه را قبول ميكنم و از گناه عفو مينمايم و صديقين را بترسان كه ب

نيست كه نصب كنم او را براي حساض مگر آنكه هيالک  اي بندهزيرا كه هيچ  عجب نكنند

والسالم روايت شده كه عالم  نزد عابيدي آميده الصلوة صادق عليه  از حضر مياود و 

حال آنكه مين  ال مياود از نمازش و مثل من س فرمود نماز  يگونه است، عابد گفت از

يطور است عابد گفت بقيدري  ا گريهم فرمود عال مدتها ميباشد كه يدا را عباد  ميكنم

اري مياود پس عالم باو فرمود اگر ينده ميكردي و يائف جگريه ميكنم كه اشك يامم 

هيچ عملي  از او  لّدِبنازي يه آنكه مُ ميبودي بهتر بود از اينكه گريه كن  و بخود ببال  و

دايل  روايت شده كه دو نفر والسالم الصلوةا مباال نميرود و از حضر  باقر يا صادق عليه

صديق بيود و  ,فاسق ,مسجد موقع بيرون آمدن از ؛قمسجد شدند يك  عابد و ديگري فاس

نياز  شيد ميدل بعبيادتش بيود وكه عابد يون دايل مسيجد  فاسق و جهتش اين بود ,عابد
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در حالتيكه نادم بود ميكرد بعباد  يود و فكرش همين بود ول  مرد فاسق وارد مسجد شد 

از گناهيانش و  آميرزش مينميود از گناهش و از يداي عزوجيل دريواسيت مغفير  واز 

عجيب  اگر گنياه بيراي مي من بهتير از عليه وآله روايت شده كه هلل  ارسول صلّ حضر 

روايت  نيز آنحضر از  و مرتكب گناه  شود آينه او را بخود وا نميگذاشت كه هر ,ودنميب

عدالت در  آشكارا و و از يدا در پنهان  يوف شده كه سه ييز است كه نجا  دهنده است

كه هالک كننده اسيت  است سه ييز فقر و ميانه روي در حال غن  و غضب و حال راا و

عجيب كيردن  بخل  كه از او اطاعت كيرده شيود و و هوائ  كه شخص از او متابعت كند

را ناراحيت  والسالم روايت شده كه گناهيكه تيوالصلوة امير عليه  حضر  از و بنفس يود

علي  علييه  حضير از  بعجب مبيتال كنيد ورا  كه تو اي حسنهاست نزد يدا از  كند بهتر

سه ييز هالک كننيده اميا آن  نجا  دهنده است و والسالم روايت شده كه سه ييزالصلوة 

گفيتن حيق در حيال  وآشيكارا  سه ييزنجا  دهنده تقوي و پرهيزكاري است در نهيان و

كه   و بخل  شُو اما آن سه ييز هالک كننده است نفس يود  دادن حق از راا و غضب و

 حضير  از عجب شخص بنفس يود و بعت كرده شود وتااطاعت كرده شود و هواي  كه م

 هيالک ميايود و والسالم روايت شده كسيكه عجب كند بينفس ييود الصلوةعليه  صادق

الصيلوة  مياعليهبدرستيكه عيس  بن ميريم  ي يود هالک مياود وأكسيكه عجب نمايد بر

ابيرص  مه وكاذن يدا اه برا آنها  دادم پس شفامداوا نمودم  را هامريضوالسالم ميفرمايد 

 واذن يدا ه مردگان را معالجه كردم پس زنده نمودم آنها را ب اذن يدا وه يوض كردم ب را

 احميق اروح اهلليياحمق را هر يند معالجه نمودم نتوانستم او را اصيالح كينم عيرض شيد 

نفس يود باشد تميام فضيل را بيراي  ي وأفرمود احمق آنكس است كه معجب بر  يستك

بر يود الزم نداند تمام حق را براي يود واجب بداند و هيچ حق  را  يود و يند نه بربيود ب
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له وآنا عيس  عل  نبيّ از حضر بهيچ نحو ممكن نيست و  اين است آن احمق  كه عالج او

  كه باد آنرا غارر يالحواريين يه بسيامعارت شده كه فرمود يا والسالم روايالصلوة عليه 

صيادق  از حضير و ييه بسييارعابدي كيه عجيب او را فاسيد ميكنيد  و ياموش ميكند

جيب ب كل عجب از آنكس  است كيه بعميل ييود عُجَعَوالسالم روايت شده الصلوة عليه

 يا يداي نخواسته بارا بود بخير يواهد عاقبت امر يود را يعن ميكند و حال آنكه نميداند 
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 ه صد و پنجمتنبي

 ( ناراحت  از گناه در وصف م من از سرور نزد حسنه و )

 

 اض عيسي  علي نيوالسالم روايت شده كه حق تعيال  بجالصلوة از حضر  صادق عليه    

سينه زييرا بح يوشحال شو فرحناک ووالسالم ميفرمايد يا عيس  الصلوة عليه  نا وآله ونبيّ

از  و ط اسيتخَگناه يه آنكه گناه براي من سَ گريه كن بر براي من راا است و كه حسنه

بد  ورا حسناتش  سرور كند اوم عليه وآله روايت شده كه كسيكه   اهللرسول صلّ حضر 

 ييارسيول  از حضر  را سيئا  و گناهانش پس اين شخص م من است حقا و حال كند او

 بيدحال ه يوشيحال كنيد او را حسينه اش وحضر  عل  عليهماالسالم روايت شده كسيك

كه از  شدهايت ور السالموالصلوة  باقرعليه حضر  ازم من است و  او پس اش سيئهنمايد 

رميود يوبان بندگان پس حضر  ف ار واييال شد از   عليه وآله س  اهللحضر  رسول صلّ

مرتكيب ييون گنياه   يون حسنه اي بجا آورند فرحناک شيوند وآن كسان  ميباشند كه 

 دريواست آمرزش كنند و هرگياه عطيا كيرده شيوند شوند از يداي تعال  طلب مغفر  و

 عفيو كننيد از كنند و ييون غضيب كننيد بگذرنيد و و هرگاه مبتال شوند صبر كنند شكر

 اآنكس  كه غضب كرده اند بر او
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 ه صد و شامتنبي

 ( ب حدارا در عباد  مستمدر لزوم  )

 

هد ميكردم جَ و دّروايت شده كه من در جوان  جِوة والسالم الصل عليهاز حضر  صادق    

كن يه آنكيه ييداي عزوجيل  عباد  يود را كمتر  َّنَدر عباد  پس پدرم بمن فرمود يا بُ

صيادق  از حضير دوست بدارد بعباد  كم هيم از او رااي  ميايود و  را اي بندههرگاه 

پيس آن  اي رادوست بدارد بنيده والسالم روايت شده كه يداي تعال  هر گاهالصلوة عليه

بزرگ نميايد برييدا  ن عمل اندک جزاي بسيار ميدهد وه آبنده عمل كم  بجا آورد يدا ب

 علييه وآليه   اهللصيلّرسيول  از حضر كه براي عمل قليل جزاي كثير مرحمت فرمايد و 

نييد مدارا در آن فرو رويد و مكروه مگردا پس برفق و روايت شده كه اين دين متين است

عباد  يدا را بسوي بندگانش يعن  بندگان يدا را باندازه اي وادار بعباد  يدا نكنيد كه 

له روايت شده كه يا عل  بدرستيكه آعليه و هلل  ارسول صلّ از حضر ناگوارشان باشد و 

اين دين متين است در او فرو رو برفيق و ميدارا و عبياد  پروردگيار ييود را مبغيوض 

ا آنكه ميفرمايد پس عمل كن عمل كسيكه اميد دارد كيه در پييري مگردان بسوي نفست ت

امير عليه  از حضر  واينكه فردا بميرد  كسيكه ميترسد از باش مانند بر حذر ويواهد مرد 

در آن نامه توصيه  والسالم روايت شده كه نامه اي نوشتند بجناض حرث همدان  و الصلوة

با نفس يود در مقام عباد  ميدارا  و يدعه كن نموده بودند باينكه در عباد  با نفس يود

را مقهور و مجبور مكن بر عباد  بلكه هر وقت براي نفس يود ناياط و  و نفس يود كن

هنگام اقدام بر عباد  بنما مگر آنچه نوشيته شيده بير تيو از  ديدي بر عباد  در آنميل  

كيه  روايت شده  از آن حضرفريضه و واجب كه ياره اي نيست از بجا آوردن آن و نيز 



 

 180 

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

ميفرمايد يا كميل در هيچ فرض و واجبي  ريصيت  نيسيت و در  ةبجناض كميل عليه الرحم

   نيستاتهيچ نافله اي شد
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 ه صد و هفتمتنبي

 (ديير از كار بأت در لزوم تعجيل در كار نيك و )

 

والسالم روايت شده كه براي دنياي ييود عميل كين الصلوة از حضر  امام حسن عليه    

 از حضير  ه فيردا ييواه  ميرد وبراي آيرتت كانّي اينكه همياه زنده يواه  بود و مثل

يير ميانيداز أته يير ب ت كردي بكاروالسالم روايت شده كه هرگاه همّالصلوة صادق عليه 

بر ييزي  تعال  بسا مياود كه مطلع شود بر بنده يود و او ک ورابآن را يه آنكه يداي ت

او را بعد از  كه عذاض نخواهم كردقسم بعز  و جالل يودم  از طاعتش باشد پس بفرمايد

يون همت گماشت  بر معصيت  پس بجيا نيياور آنيرا زييرا كيه ييداي  اين طاعت هرگز و

است پس  تعال  بسا هست كه مطلع مياود بر بنده در حالتيكه او در معصيت يدا تبارک و

باقر علييه  از حضر و  را توميفرمايد قسم بعز  و جالل يودم كه هرگز نخواهم آمرزيد 

والسالم روايت شده كه هر گاه قصد كار ييري نمودي پس مبادر  كين درانجيام الصلوة 

از  دادن آن زيرا نميدان  يه حادث يواهد شد كناييه از اينكيه شيايد ميانع  پييدا شيود و

 هصادق عليه السالم روايت شده بگاائيد روز يود را بخير و امالء كنيد بر مالئك حضر 

ه در بيين آنچيبيراي شيما در آير آن يير تا آنكه آمرزيده شود  حفظه در اول روز يير و

 عليه وآله روايت شيده   اهللرسول صلّ از حضر  و لغزش انااءاهلل واقع مياود از يطا و

رواييت  از آنحضير  دوست دارد آنچه را كه زود انجام داده شيود و كه يدا از عمل يير

يير أتيه پس بايد عجله كند در بجا آوردن و بيييري انجام دهد شده كسيكه بخواهد عمل 

آن را يه آنكه بسا هست كه بنده عمل ييري بجا ميياورد پيس ييداي تبيارک و نياندازد 

ييزي هرگز و كسييكه  تو تعال  ميفرمايد بتحقيق كه آمرزيدم براي تو و نخواهم نوشت بر
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پس ميبينيد مياود كه بنده گناه ميكند ورد آن را زيرا كه بسا آقصد گناه  كند پس بجا ني

جالل يودم كيه بعيد از ايين گنياه  ميفرمايد قسم بعز  وگناه پس  آنپروردگار او را در 

والسالم روايت شيده كيه هير الصلوة صادق عليه از حضر هرگز نخواهم آمرزيد تو را و 

ييپ  ت ويا صله اي را پس بدرستيكه از طرف راس يعمل ييرگاه قصد كند يك  از شما 

او دو شيطانست پس مبادر  كند در انجام دادن آن كه آن دو شيطان باز ندارنيد او را از 

والسالم روايت شده كه هر گاه كس  قصيد  الصلوةباقر عليه  از حضر صله و  وآن عمل 

يير أدر انجام آن زيرا هر عميل يييري كيه در آن تيكند ييزي از يير را پس تعجيل كند 

 ااي استن در آن نظرهباشد از براي شيطا
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 تنبيه صد و هاتم

 (و روايت مخف  بودن يهار ييز) درمهم بودن كار نيك براي يدا 

الصلوة والسالم روايت شده كه قليل و اندک مامار آنچه را كيه از حضر  صادق عليه   

بين  از محمّيدتقرض جسته مياود به آن بسوي يداي عزوجل ولو بنصف يرمائ  باشيد و 

ت شده كه بحضر  صادق عليه الصلوة والسالم عرض ميكند بيراي ميا رواييت مارد رواي

ايد هرگاه معرفت پيدا كردي هر كار كه ميخواه  بكن، حضر  فرمود: شده كه شما فرموده

 ام، عرض ميكند اگريه زنا كند يا دزدي كند يا شراض بياشامد، حضير  فرميود:بل  گفته

اند ما را يعن  كسانيكه گفتار ما را اينجور معن  انصاف ندادهواهلل  ،انّا هلل و انّا اليه راجعون

ميكنند يگونه ممكن است يودمان عمل كنيم يعن  بدسيتورهاي يداونيد عيالم و از آنهيا 

عمل برداشته شودا مقصود من اين بود كه يون داراي معرفت شدي پس بجا بيياور آنچيه 

رايا علييه الصيلوة  از حضير د و ميخواه  از يير كم يا زياد كه از تو قبول يواهيد شي

شيد ييه آنكيه هير عميل اگريه آنچه ميده  اندک با والسالم روايت شده كه صدقه ده و

ييري كه براي يدا باشد و از روي صدق نيّت باشد، عظيم و بزرگ است وليو كيم باشيد 

زيرا كه يداي تعال  ميفرمايد پس كسييكه عميل كنيد مثقيال ذره ييير را ميبينيد آنيرا و 

ن كه كس  كه عمل كند مثقال ذره شر ميبيند آنرا و از حضر  صادق عليه الصيلوة همچني

كه از كسالت و تنبل  يعن  در عبياد  و انجيام دادن كارهياي ييير والسالم روايت شده 

يه آنكه پروردگار شما رحيم است شكر ميكند عمل قليل را بدرستيكه شخص  ،پرهيز كنيد

آورد پس يدا بواسطه همان دو ركعت نماز اهلل بجا م دو ركعت نماز مستحب يالصاً لوجه

او را دايل بهات ميكند يا يك درهم تصدق ميدهد براي يدا پس يدا او را بجهت هميان 

روزه ميگيرد روزه مستحب براي يدا، يداوند عيالم  ،يك درهم ببهات ميبرد يا يك روز
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اميرالمي منين علييه  از حضير بسبب همان يك روز روزه او را وارد بهايت ميكنيدا و 

 يهار ييز مخفي  والصلوة والسالم روايت شده كه يداي تبارک و تعال  يهار ييز را در 

امار يييزي مطاعتش پس البته كويك يانودي يود را در  اول راا و ؛پنهان قرار داده

از طاعتش را پس يه بسا كه همان طاعت موافق مياود با رااي او و تو نميدان  و پنهان 

ده سخط يود را در معصيتش پس ييزي از معصيت را اندک مگير كه بسيا ميايود گرداني

نميوده اجابيت ييود را در همان معصيت موافق ميافتد با سخط او و تو نمييدان  و مخفي  

با اجابت مقرون شيود و  ءرا كه ممكن است همان دعا ءدان ييزي از دعامحقير پس دعاها 

اي از بنيدگان ييدا را قرار داده پس هييچ بنيده دوست يود را در ميان بندگان يود مخف 

 بچام حقار  منگر كه بسا مياود كه همان بنده ول  يداست و تو نميدان ا
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 مهه صد و نتنبي

 (بودن  در يوب  با طهار  )

 

سيت ده حسينه ا حضر  عل  عليه الصلوة والسالم روايت شده كه واو بعد از واو از   

اييت  علييه وآليه رو  اهللرسول صلّ از حضر اشيد و پس واو بگيريد ولو واو داشته ب

سول و ر از حضر  و را تازه ميفرمايد يدا براي او آمرزش را شده كسيكه تازه كند واو

راي زي بيعل  عليهما الصلوة و السالم روايت شده كه تازه ميكردند واو بيراي هير نميا

سيالم   الحسن عليه الروايت شده كه يدمت اب اهلل هرحماز جناض سماعه  فضيلت و کدر

ر  را يواندند و بودم نزد آنحضر  تا اينكه مغيرض شيد حضي بودم كه نماز ظهر و عصر

 هم وايو بگيير عيرض واو گرفتند پس بمن فرمودند تو براي نماز آض واو يواستند و

اي كردم من واو دارم فرمود اگر يه واو داشته باش  يه آنكه كسيكه واو بگييرد بير

راي ان كبيره و كسييكه بيهه يواهد بود براي گناهان روزش مگر گنامغرض آن واو كفار

شده  و از كتاض فقيه نقل سواي كبائر اش شبكفاره است براي  صب  واو بگيرد آن واو

 صيادق از حضير و وارد شده كه واو بعد از واو نور است باالي نور در حدي  ديگر 

و صيادر ون آنكه حدث  از ادواو را بعليه الصلوة والسالم روايت شده كسيكه تازه كند 

 را بدون اينكه استغفار كندا توبه اوميفرمايد شده باشد يدا نيز تجديد 
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 ه صد و دهمتنبي

 در اهميت واو گرفتن قبل از يواض ( )

 

و ابخوابيد فيراش وايو   عليه وآله روايت شده كسييكه بيا  اهللاز حضر  رسول صلّ   

بر و واو بخوابد فراشش قكسيكه ب  صب  وه د بود تا بيواه نمازمش نو و برايش مسجد

واو  اروايت شده كسيكه ب حضر آن  صب  و نيز ازه بود تا ب يودش مانند مردار يواهد

ت روايي حضير نييز از آن  اسيت و بخوابد اگر در آن شب مرگ او را دريابد شهيد مرده

ه صيادق عليي از حضير و داشته  ءرا احيا شده كسيكه بيتوته كند با واو پس گويا شب

نيد ريت يوابش شود فراشش مان و واردد الصلوة والسالم روايت شده كسيكه واو بگير

ليه  علييه وآ  اهللبن مالك روايت شده كه رسول يدا صيلّ انسو از  مسجدش يواهد بود

 ب و روزشزياد كند و اگر بتوان  را كن از دو طهار  تا يدا عمر   فرمود يا انس بسيار

اي و نييز رواييت   باش  پس باش يه آنكه هر گاه با طهار  بميري شهيد ميردهبا طهار

ر   عليه وآله از كم  روزي شكايت نمود حض  اهللشده كه مردي يدمت رسول يدا صلّ

 رد ينيينمفرمود كه واوي يود را ادامه بده تا آنكه روزي بر تو ادامه پيدا كند پس آن 

داي ي عليه وآله روايت شده كه   اهللرسول صلّ از حضر كرد و روزيش وسيع گرديد و 

 و واو نگيرد پس نسبت بمين جفيا نميوده و كسييكهشود تعال  ميفرمايد كسيكه محدث 

ه كسيك محدث شود پس واو بگيرد و دو ركعت نماز نخواند پس در حق من جفا نموده و

 دركينم ناجابيت  مينركعت نماز بخواند و دعا كند و  محدث شود پس واو بگيرد و دو

و اه ام نسبت بينياي او پس بتحقيقكه من جفا كردهد و آنچه از من س ال نموده در امر دين

 و نيستم من پروردگار جفا كنندها
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 صد و يازدهمتنبيه 

 در اينكه بسم اهلل مفتاح واو و مفتاح هر كاري است ( ) 

 

ببيرد  اسم يدا بگيرد وواو از حضر  صادق عليه الصلوة والسالم روايت شده كسيكه    

طاهر مياود از بدنش آنچه طاهر مياود تمام بدنش يعن  از گناه و كسيكه نام يدا را نبرد 

)ز( نيز روايت شده كه مردي  از آنحضر  ن رسيده يعن  فقط اعضاي واوئش وه آب آض

و فرمود اعاده كن وايو ه ا عليه وآله ب  اهللواو گرفت و نماز يواند حضر  رسول صلّ

واو و نماز  را اعاده كن  :آنمرد واو گرفته نماز يواند باز حضر  فرمود ؛انماز  ر و

واو و نماز يود  را اعاده كن پس آنمرد يدمت حضير   :اعاده كرد باز حضر  فرمود

هنگيام وايو  :حضير  فرميود االصلوة والسالم آمده از اين مطلب شكايت نمودامير عليه

بگو  رمود وقت  ميخواه  واو بگيري بسم اهلل گفت  عرض كرد نه حضر  فاهللگرفتن بسم

ه ( آمدنيد و امير بيص)  گفته واو گرفت و نماز يواند پس حضير  رسيولپس بسم اهلل

و  :د بن عل  بن حسين عليهم الرحمة نقيل شيده كيه ميفرماييدمحمّ از جناض اعاده نفرمودا

واهيد بيود ي روايت شده كسيكه واو بگيرد و نام يدا را ببرد تمام بيدنش پياک شيود و

واوي ديگر كفاره براي آنچه در بين واقع شده از گناهان و كسيكه نام يدا  واوي او تا

صيادق  از حضير  ن رسييده وه آرا نبرد طاهر نمياود از جسدش مگر آنچه آض واو بي

شييطان در  ,عليه السالم روايت شده كه هر گاه يك  از شما واو بگيرد و نام يدا را نبرد

بياشامد يا لباس بپوشد و هر كياري كيه ميكنيد  ود و اگر بخورد وواوي او شريك ميا

پس اگر نبرد شيطان در آن كار شركت يواهد ؛ ببرد آن كارسزاوار است كه نام يدا را بر 

يية آاز حضر  باقر عليه الصلوة والسالم  روايت شيده كيه كسييكه بعيد از وايو  كرد و
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يهيل سيال و بلنيد  ثيواض ييداي تعيال  اوه ميفرمايد بء الكرس  را بخواند يكمرتبه عطا

رسيول  از حضير او يهيل حورييه و ه تزويج ميفرمايد بي ميفرمايد براي او يهل درجه و

 ء عطاهللا  عليه وآله روايت شده كسيكه پيش از واو هفت مرتبه بگويد ال اله االّ  اهللصلّ

ه علييه رواييت  و سيالماهلل از حضر  امير صلوا  كرده مياود در بهات ده برابر دنيا و

تقر ميباشييد بسيوي رحميت مين تيا آنكيه فكه يدا ميفرمايد اي كسانيكه محتاج و مشده 

 كاري كويك باشد آن كار ييا بيزرگ بسيم اهلل هره ميفرمايد پس بگوئيد در نزد شروز ب

 مفتاح واو  عليه وآله روايت شده كه بسم اهلل  اهللرسول صلّ از حضر الرحمن الرحيم و 

 اري استامفتاح هر ك و
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 ه صد و دوازدهمتنبي

 ( و كفاره بودن آن ءآوردن واو كامل بجا در يوض و )

 

 عليه وآله روايت شده كه بحضر  عل  عليه الصلوة والسالم   اهللاز حضر  رسول صلّ   

كاميل بجيا آوردن  ميفرمايد يا عل  سه ييز است كه موجب رفع درجيا  ميايود تميام و

 و روز و ها در شيبنماز بعد از نماز و رفتن بسوي جماعت در هواي سرد و انتظار ءواو

والسالم روايت شده كه آيا داللت نكنم شيما را وآله الصلوة عليه الصلوة  آنحضر نيز از 

حسنا  عرض شيد در ها را و زياد بفرمايد بر ييزي كه يدا كفاره بفرمايد بواسطه آن يطا

ردن وايو در موقعيكيه بواسيطه سيردي هيوا تمام بجا آو  فرمود كامل وهلليرا يا رسول ا

بسيار رفتن بسوي اين مساجد و انتظار نماز بعد از نمياز و  ن زحمت داشته باشد وآ ونحو

را ء انس بن مالك ميفرمايد واوه  عليه وآله روايت شده كه ب  اهللصلّ حضر نيز از آن 

كن سيالم را  ءو افااتا آنكه مانند سحاض و ابر بر صراط بگذري  تمام و كامل بجا بياور

ا  و صدقه بسيار بده يه آنكه صدقه ياموش ميكند غضيب تا آنكه بسيار شود يير يانه

پروردگار را و نيز از آن حضر  روايت شده كسييكه وايو بگييرد و نيكيو بجيا بيياورد 

حسين بصيري رواييت از  را و يدا بزرگ يوشنودي را موجب مياود راا وواوي يود

بن ابيطالب ببصره تايريف آورد گيذارش بمين افتياد در  منين عل شده كه يون امير الم

نيكو كن واوي يود را تا آنكه يدا هم  ,بودم پس فرمود اي غالم ءحالتيكه ماغول واو

 عليه وآله روايت شده   اهللرسول صلّ از حضر  و احسان بفرمايد بتو آنگاه از من گذشت

كتياض فقيه راوندي علييه الرحمية در  قطب جناضكه واو كفاره است براي ماقبلش و از 
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نيرا ييارج آنقل شده كه در يبر وارد شده كسيكه واو بگييرد و نيكيو بجيا آورد  القرآن

 مياود از گناهانش مانند روزيكه از مادر متولد شدها
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 ه صد و سيزدهمتنبي

 ( آن نحو مصيبت و در كتمان بيماري و ) 

 

گنجهياي از يهار يييز اسيت كيه شده كه   عليه وآله روايت  اهللاز حضر  رسول صلّ   

 جنياضكتمان صدقه و كتمان ميرض و كتميان مصييبت و از  بهات است كتمان حاجت و

و وحي  فرميود ييدا  :قطب راوندي عليه الرحمة در كتاض دعوا  نقل شده كيه ميفرماييد

كيويك  آن ه هرگاه واقع شدي در گناه  پس نظر مكن ب رالسالم يا عزيعليه بسوي عزير

هر گاه رزق  از طرف من بتو رسيد نگياه  اي ورا كرده كن نظر كن بكسيكه معصيت اوول

اي بتيو برسيد ييون بلييه لكن نظر كن بكس  كه روزي تيو را ميدهيد و ,بكم  آن مكن

شكايت آنرا بسوي يلق من مكن همچنانيكيه مين شيكايت نميكينم بسيوي مالئكيه ييود 

نقيل فقه الراا عليه الصيلوة والسيالم  كتاضز هنگاميكه باال ميايد مساوي و فضاي  تو و ا

كند كه عالم عليه السالم فرموده تب يكروز كفاره است براي شصت سال هرگاه قبول شده 

ن عرض شد قبول آن ييست فرمود اينكه حمد كند يدا را و شكر كند او را سَنرا بقبول حَآ

ش را بپرسند بگويد حالم هرگاه احوال شكايت كند بسوي يودِ او و شكايت نكند از او و و

 عليه وآليه رواييت شيده كسييكه ييك شيبانه روز   اهللرسول صلّ از حضر يوبست و 

يند مبعوث يواهيد گردانييد او را آ مريض باشد و شكايت نكند نزد كسانيكه بعيادتش م 

ابراهيم يليل الرحمن تا اينكه مانند برق ياطف از صراط بگيذرد  ,يدا در قيامت با يليلش

روايت شده كه ييداي عزوجيل ميفرماييد هرگياه  عليه وآله   اهللرسول صلّ حضر از و 

پيس  ,اي از بندگان يود مصيبت  را در بدنش يا مالش ييا فرزنيدشتوجه دهم بسوي بنده

يواهم كه ميزان   ءاستقبال كند آن ناراحت  را بصبر جميل و نيكو در روز قيامت از او حيا
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بياقر علييه الصيلوة  از حضر امه عمل  براي او باز كنم و براي او نصب كنم يا ديوان و ن

والسالم روايت شده كه بيدار يواب  يك شب بواسطه مرض افضل است از عباد  يكسال 

اي است صادق عليه الصلوة والسالم  روايت شده براي بنده در نزد يدا درجه از حضر و 

ا در جسيدش ييا بميال ييا ن درجه نميرسيد پيس ييدا مبيتال ميسيازد او ره آكه بعملش ب

 ن درجه يواهد رسيداه آاي وارد مياود پس اگر صبر كند ببفرزندش صدمه
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 ه صد و يهاردهمتنبي

 مهيا بودن براي آن( )در اهميت ياد مرگ و

 

 روايت شده كه بحضر  باقر علييه الصيلوة والسيالم گفيتم اهلله عبيده حزاء رحماز اب     

ن حضر  فرمود يا ابا عبيده بسيار ياد مرگ كين ه آشوم بمند نچه بهرهآحدي  بفرما مرا ب

صادق  از حضر يه هيچ انسان  بسيار ياد مرگ نميكند مگر آنكه زاهد مياود در دنيا و 

الصلوة والسالم روايت شده كسيكه بسيار ياد ميرگ كنيد ييدا او را دوسيت يواهيد عليه

روايت شيده كيه ميردي را السالم عليهو مجالس از حضر  صادق  از كتاض عيون اداشت

او فرمود يا هذا بعت  اي مرد جزز ميكن  ه ديدند كه بسيار جزز ميكرد بر فو  فرزندش ب

براي مصيبت كويك و از مصيبت بزرگ غافل  اگر براي آن سيفري كيه فرزنيد  رفتيه 

مستعد و مهيا ميبودي هر آينه اينقدر بر فرزنيد  جيزز نميكيردي پيس مصييبت ييود  

از  ةعليه الرحمياب  بصير  از جناض اعداد بزرگتر است از مصيبت فرزند بواسطه ترک است

در مقام يطاض بياب  بصيير آييا محيزون حضر  صادق عليه الصلوة والسالم روايت شده 

لم نميايوي عيرض ميكنيد ييرا بخيدا قسيم حضير  أنمياوي آيا مهموم نمياوي آيا مت

در قبير و ييود را تنهياي  پس ياد كن ميرگ و وحيد  و ميفرمايد پس يون اينجور شد 

سيالن يامانت بر صورتت و جدا شدن پيوندهايت از هم و يوردن حارا  زمين گوشتت 

مدها بودن وادار ميكند تو را بر عمل آرا و جدا شدنت از دنيا پس بدرستيكه بياد اين پيش

 اهلل  از حضر  رسول صيلّ اهلل هرحمذر اب  از جناضو باز ميدارد از حرص زياد بر دنيا و 

عليه وآله روايت شده كه يا اباذر هرگاه ديدي برادر يود را زاهد در دنيا پس بانو آنچيه 

 مياود عرض ميكنيد ييا رسيول اهلل ءزيرا كه بواسطه زهدش حكمت بسوي او القاميگويد 
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ترين مردم كيست ميفرمايد كسيكه فراموش نكند مقابر و گرفتياري در آنيرا و )ص( زاهد

فيردا را از  براي بدست آوردن آنچه باق  اسيت و كه فان  شدن  استترک كند آنچه را 

 ايام عمرش نميامرد و يود را در عداد مردگان بامار مياورد عرض ميكند ييا رسيول اهلل

تر است ميفرمايد آنكس كه ياد مرگ بياتر كنيد و بهتير )ص( كداميك از م منين زيرک

 اي كيه بجنياضالصلوة والسيالم در ناميه امير عليه از حضر يود را مهيا كند براي آن و 

و اهل مصر نوشته بودند بسيار ياد ميرگ كنييد هنگاميكيه  ةالرحم د بن اب  بكر عليهمحمّ

جنگ بير مياييد و ييود  نفس شما براي نيل باهوا  و ميلهاي يود با شما در مقام نزاز و

ر مقام وصييت و  عليه وآله د  اهللمرگ كفايت ميكند براي واعظ بودن و رسول يدا صلّ

ها دم و ييراض كننيده نكه مرگآسفارش باصحاض يود ميفرمود بسيار ياد مرگ كنيد يه 

در امير علييه الصيلوة والسيالم  از حضر لذا  است و حائل بين شما و بين شهواتست و 

وصيت و سفارش بفرزند يود جناض امام حسن عليه السالم كه اي پسرک من بسييار يياد 

ده  د مياوي برآن و منته  مياوي بعد از ميرگ بسيوي آن و قيراره وارآنچمرگ كن و 

ين  آنرا تا هنگاميكه بيايد تو را در حالتيكيه در اميور  بمرگ را جلوي رويت جائ  كه ب

د مرگ تيو را ناگهيان  مرگ و نياب باش  و كمر يود را ببند برايطريق احتياط را پيموده

روايت شده كه زنده كن دل يود را  آنحضر از پس تو را متحير و سرگردان نمايد و نيز 

 بموعظه و ايمن گردان او را بزهد و قوي كن آن را بيقين و نوران  نما آنرا بنور حكمت و

ياد مرگ و نيز از آن بزرگوار روايت شده كسيكه بسيار بيياد ه ن را بآذليل و يار گردان 

 عليه وآله   اهللسول صلّر از حضر كم و ه مرگ باشد راا  و يوشنود ميگردد از دنيا ب

يياد ميرگ ه بهترين زهد در دنيا ياد مرگ است و بهترين عباد  و تفكر بروايت شده كه 

روايت شده كه بسيار ياد كنيد هادم اليذا  را عيرض كردنيد  نيز از آنحضر بودنست و 
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اسيت كيه ترين مي منين آنكيس مرگ پس بدرستيكه زرنيگ :فرمود ؛ييست هادم الذا 

كه از حضر   روايت شدهبراي آن و  شدن مهياتر باشد درجدي د مرگ باشد وياه بياتر ب

اداي فرائض ه ب :فرمود ؛ييسته ال نمودند كه مهيا شدن براي مرگ ب امير عليه السالم س

و واجبا  و اجتناض و دوري از محرما  و دارا شدن ايالق كريمه بعد اين جيور شيخص 

كه پسر اب  طالب باک ندارد  مرگ بر او قسم بخداباک ندارد كه او واقع شود بر مرگ يا 

 كه او بر مرگ واقع شود يا مرگ بر اوا
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 دهمنزاپه صد و تنبي

 ( در مذمت آرزوهاي دراز و پيروي هوي )

 

اشد كيه بعليه الصلوة والسالم روايت شده كسيكه آرزو داشته الم منين از حضر  امير   

داشيته  يعن  كسييكه مييل ؛د همياه زنده باشدفردا را زنده باشد پس بدرستيكه آرزو دار

ياه باشد هم و كسيكه آرزو داشته باشد فردا را زنده باشد البد ميل دارد همياه زنده باشد

ش نچيه پروردگيارو و راغب مياود در دنييا و نسيبت بيه آزنده باشد قس  مياود قلب ا

يترسيم مكه وايت شده رامير عليه الصلوة والسالم  از حضر وعده داده زاهد يواهد شد و 

هيوي  اما اتبازآرزو  و ي نفس و ديگر طول املايك  پيروي از هو ؛بر شما از دو يصلت

آنحضر   و نيز از دبريير  را از ياد مآپس پس باز ميدارد ازحق و اما طول امل و آرزو 

ايين دو  ,روايت شده كه اين است و جز اين نيست كه هيالک نميود ميردم را دو يصيلت

رد كهالک يواهد  ,ک كردند كسانيرا كه پيش از شما بودند و همين دو يصلتيصلت هال

 از يياد اين دو يصلت عبارتست از آرزوي  كه آير  را ؛كسان  را كه بعد از شما بيايند

يقيين  روايت شده كسييكه آنحضر ببرد و هواي  است كه گمراه كند از راه حق و نيز از 

رو حسياض روبي و با ر ميان ياک سكن  يواهد گرفتبداند از دوستان جدا يواهد شد و د

سيتاده نچيه پييش فره آيواهد شد و از آنچه بجا بگذارد ب  نياز مياود و محتاج مياود ب

 بزرگوار از آن نيزآرزو و طوالن  نمودن عمل و  و كوتاه كردن امله سزاوار يواهد بود ب

بيد نكيه يكند آرزو را مگير آاي طوالن  نمعليه الصلوة والسالم روايت شده كه هيچ بنده

رف او ل ييود را كيه يگونيه بسيرعت بطياگر بنده ببيند اج نيز ميفرمايدو ميكند عمل را 

 اهمچنين با طلب دنيا امل دشمن يواهد شد و يد هر آينه باآمي
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 تنبيه صد و شانزدهم

 ) در احسان و صدقه و طلب آمرزش براي اموا  (

 

عرض ميكند آيا از ضر  صادق عليه الصلوة والسالم از عمر بن يزيد روايت شده كه بح   

ت در مضييقه ميباشيد؛ بل  حت  اينكه بسا هست كه ميّ :ميفرمايد ؛ت نماز بخوانيمجانب ميّ

كيه ت گفته مياود آن ميّه و بدر سعه قرار ميدهد ا ت ريّآن مهمان نماز پس يدا بواسطه 

دو نفير را رض كرد آييا ميايود ع اشد طرفاين ايق بواسطه نماز فالن برادر  از تو بر

ت بدرسيتيكه ميّيبل  و نيز ميفرمايد  :حضر  ميفرمايد ؛داد در دو ركعت نمازقرار شريك 

شيخص و طلب آميرزش همچنانيكيه بطلب رحمت كردن براي او يوشحال مياود هرآينه 

 نيز ميفرمايد دايل مياود بر ميّيت وكه براي او فرستاده شود بهديه يوشنود مياود  ,زنده

دعاء و نوشته مياود اجر آن براي كسي  نماز و روزه و حج و صدقه و نيك  و در قبرش 

از كس  كه عمل كند از مسلمانها  ميفرمايدو نيز ت براي ميّو كه بجا آورده اين اعمال را 

و نفع ميدهد به عمل صالح  را مضاعف ميكند يدا براي انجام دهنده اجرش را ت طرف ميّ

رسول صلّ  اهلل عليه وآله روايت شده كه هييچ هدييه و  حضر از و  ت را نيزآن عمل ميّ

از استغفار و طلب آمرزش نمودن بيراي ت كه بهتر باشد براي ميّفرستاده نمياود  اي تحفه

ساعت  كه سخت تير باشيد از شيب ت بر ميّ كه نميآيدروايت شده  حضر و نيز از آن او 

براي نحضر  روايت شده كه هديه بفرستيد اموا  بصدقه و نيز از آپس رحم كنيد بر اول 

حضر  رسول صلّ  اهلل علييه ي از مردشده كه  روايتصدقه و دعاء را و نيز اموا  يود 

 ؛كه آيا بعد از فو  پدر و مادر ييزي از برّ و نيك  به آنها بياق  ميمانيدس ال نمود وآله 

د آنهيا و گرامي  داشيتن و وفياي بعهياستغفار براي آنها بل  نماز از طرف آنها و  :فرمود
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بر حضير  رسيول جبرئيل عليه السالم شده كه  روايتنيز صله رحم آنها و صديق آنها و 

ييدا ميفرماييد آن باارتها اين بيود كيه  اول ؛پنج باار نازل شد با صلّ  اهلل عليه وآله 

و دفيع ميكينم عيذاض را از او را يائب و ياسر نميگيردانم من ه كس  كه اميدوار باشد ب

 اءاحيدعاي ا يبواسطهردگان م
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 تنبيه صد و هفدهم

 (هنگام مو  ) در اهميت حسن ظن بخداوند عالم 

 

گ در اهلل تعال  روايت شده كه هير گياه يكي  از شيما را ميرهرحماز جناض ابن عباس    

ال و در حيمالقيا  كنيد با حسن ظين را پس او را باار  دهيد تا پروردگار يود  ,رسيد

  از شيما يكيالبتيه رد نميفرموده اهلل عليه وآله  اكرم صلّ  رسولو را  صحت بترسانيد او

ر كيه ميردي از انصيا مالك رواييت شيده از انس بننيك باشدا مگر اينكه گمانش بخدا 

ب  يگونه ميا :, پس فرمودندرفتند بعيادتشمريض شد پس حضر  رسول صلّ  عليه وآله 

هيانم؛ گناپروردگيارم و ترسيانم از رحمت ميابم يو را كه اميدوارم ب دعرض نمو ,يود را

عطيا  مگر آنكه يدابنده اي در اين حال در قلب اين دو جمع نمياوند  :پس حضر  فرمود

ر  رسول حضمالك از  انس بنو نيز از  شفيوو ايمن گرداند او را از را او فرمايد اميد 

ا رگمان يود  نيكو كند آنكهتا كه البته نميرد يك  از شما روايت شده صلّ  اهلل عليه وآله 

 ثمن و بهاي بهات استابخدا پس بدرستيكه حسن ظن بخداي عزوجل 
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 تنبيه صد و هجدهم

 (تلقين مردگان و تلقين ملك المو  شهادتين را ) در 

 

بياييد او هيچ كس نيست كه مرگ از حضر  صادق عليه الصلوة والسالم روايت شده كه 

ه و بيكفير ه او را بكه امر كند ياطين يود كس  را از شموكل گرداند مگر اينكه ابليس را 

,شييطان مي من باشدنفسش يارج شيود پيس كسييكه او را در دين تا آنكه شك بياندازد 

در عليه السيالم ملك المو  روايت شده كه  آنحضر و از قدر  پيدا نخواهد كرد بر او 

ر از كسان  باشد كيه پس اگيبر ميگيرد نمازها از مردم در اوقا  شبانه روزي پنج مرتبه 

لت اسيرو وحيدانيت ييدا ه باو شهاد  ه بتلقين ميكند , در وقتش مواظبت كند بر نمازها

رسيول  از حضير و و دور ميكنيد از او ابلييس را محمّد صلّ  اهلل عليه وآله را   حضر

كلميه زيرا اين تلقين كنيد مردگان يود را ال اله االّ اهلل صلّ  اهلل عليه وآله روايت شده كه 

حيال صيحت را در  بگوييد آنعرض كردند پيس كسييكه منهدم ميسازد گناهان را طيبه 

يواهيد بيود  گفيتن در حيال صيحت ييراض كننيده تيرحضر  فرميود يگونه يواهد بود 

از و در وقيت ميوتش در حيوتش و در نيزد براي م من اهلل انس است  بدرستيكه ال اله االّ

از جنياض جبرئييل علييه السيالم  اهلل عليه وآليه صلّ آنحضر و نيز از ش قبر بيرون آمدن

اگر ببين  مردم را هنگاميكه برانگيخته مياوند  )ص(د عرض ميكند يا محمّروايت شده كه 

و اهلل اكبر بلند اسيت ال اله االّ اهلل  دايش بهبعض  با صور  سفيد و نوران  در حالتيكه ص

و نييز از يياثبوراه بلنيد اسيت  و صيدايش بيه يياويالهو بعض  با صور  سياه و ظلمان  

اينكه ايين كلميه ال اله االّ اهلل را پس مردگان يود را تلقين كنيد روايت شده كه  آنحضر 

صادق عليه الصيلوة والسيالم  حضر و از و در قبرش هنگام مردن براي م من انس است 
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نيزد  در ؛را ميبينيدآنحضير  دوست عل  عليه الصلوة والسالم در سه جا روايت شده كه 

شييطان را بواسيطه و در نزد حوض و مليك الميو  دفيع ميكنيد و در نزد صراط مو  

تيع و اينكيه  نيست يداي  جيز ييداو تلقين ميكند او را شهاد  باينكه محافظت بر نماز 

رسول  حضر از و  هفرستاده ي يدا است تع در آن حالت عظيمصلّ  اهلل عليه وآله  محمّد

دنييا فيرا رسيد روزهاي يون آيرين روز از يا سلمان شده كه صلّ  اهلل عليه وآله روايت 

و اينكيه محمّيد صيلّ  اهلل تع جز يدا بگفتن باينكه نيست يدائ  تلقين بفرمايد بتو يدا تع 

و اگير پس اگر گفت  آنرا تو مرا مالقا  يواه  كرد و من ترا رسول يدا است عليه وآله 

روايت شده كه  آنحضر و نيز از ه من تو را نو نگفت  آنرا نه تو مرا مالقا  يواه  كرد 

پس كسيكه بگويد اين نيست يدائ  بجز يدا تع شهاد  باينكه يود را تلقين كنيد مردگان 

كسيكه بگويد آنرا در صيحتش عرض شد واجب مياود بر او بهات  ,دنرهنگام مطيبه را 

 بوداواجب تر يواهد براي او بهات  :فرموديگونه يواهد بود 
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 د و نوزدهمتنبيه ص

 ) در تأكيد شديد بر ورز از محارم يدا تعال  (

 

ييدا و نگياه داري از حضر  صادق عليه الصلوة والسالم روايت شده كه بپرهيزييد از    

از يداوند عالم جل و عال باقر عليه الصلوة والسالم  حضر از به وَرَز و كنيد دين يود را 

تا از با وَرَز ن از آنچه حرام كرده ام بر تو اجتناض و دوري كروايت شده كه اي پسر آدم 

شده كه يداوند عالم بجناض موسي  علي  نبينيا وآليه و علييه  روايتو ترين مردم باش  

وح  فرمود كه يا موس  تقرض نميجوينيد تقيرض جوينيدگان بسيوي مين الصلوة والسالم 

و شيريك ا به آنها بهايت عيدن ييود رپس اينكه عطاء ميكنم بمانند ورز از محارم من 

ثابت ماندن امير عليه الصلوة والسالم روايت شده كه  از حضر و نميكنم با آنها احدي را 

صادق عليه الصلوة والسالم روايت  از حضر ز است و زوال آن بطمع و رَوَايمان شخص بِ

رسد و آبروي تو را مياز آنچه اررش بقلبت درهاي اعضاء و جوارح يود را ببند شده كه 

اميير علييه  از حضير يبرد و موجب حسر  و ندامت مياود در روز قياميت و نزد يدا م

در صلّ  اهلل عليه وآله روايت شده كه حقتعال  وح  فرميود  از رسول يداالصلوة والسالم 

و اول ديين و يه آنكيه ورز رأس كه يا احمد بر تو باد بوَرَز بسوي آنحضر  معراج  هليل

است  رأس ايمان و عمود دينبدرستيكه ورز فرمايد تا آنكه مي است وسط دين و آير دين

 يابيد نم نجا  كسيكه در دريا است كه همانطور بدرستيكه مَثَل ورز, مَثَل كات  ميباشد 

ييا احميد  ؛مگر بوسييله ورزهمين جور زاهد قادر نيست بر نجا  يود  مگر بوسيله كات 

در نزد يلق گرام  ورز بنده  و بواسطهعباد  را درهاي بر بنده بدرستيكه ورز باز ميكند 

علييه  سيعيد از حضير  صيادق بين عميروو از بسوي يدا ميرسد و بواسطه ورز مياود 
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اجتهياد يعني  در ورز و تقيوي و ه وصيت ميكنم تو را بيالصلوة والسالم روايت شده كه 

 رواييتعليه الرحمة  اب  اسامهو از و بدانكه اجتهاد بدون ورز نفع نخواهد بخايد عباد  

 تقيوي وبر تو بياد بميفرمود كه عبداهلل عليه الصلوة والسالم اب حضر  شنيدم از كه ه شد

و حسن يلق و يوش رفتاري اداي امانت يعن  در عباد  و راست  گفتار و ورز و اجتهاد 

و زينيت تيان اعماله يعن  بو مردم را بسوي يود دعو  كنيد بغير زبانهايتان با همسايگان 

از شيما   يك گاهيه آنكه هربطول ركوز و سجود و بر شما باد و ننگ نه شين بوده باشيد 

اي واي ايين و ميگويد شيطان از پات سر صيحه ميزند ركوز و سجود يود را طول بدهد 

نميودم از  زو من معصيت كردم و سجده ميكند و من اِباء و امتنااطاعت ميكند فرزند آدم 

است  يصلت سهيا عل  )ز( روايت شده كه رسول صلّ  اهلل عليه وآله  از حضر و  سجده

پس او از با فضل تيرين ميردم  ,آن سه يصلته بكه هر كه مالقا  كند يداي عزوجل را 

پس او از اعبد و واجب فرموده او فرض ر آنچه به ببيآورد يداي عزوجل را  كسيكه ؛است

با ورز ترين  يدا پس او ازيعن  معاص  از محارم يود را نگاه بدارد  كسيكهو مردم است 

نيازترين مردم اسيت پس او از ب بآنچه يدا ميدهد به او كند قناعت  كسيكهو ست نمردما

و زينت آن عفاف لباس آن حياء و اسالم برهنه و عريانست و تا آنكه ميفرمايد يا عل  )ز( 

عليه الصيلوة اب  عبداهلل  حضر و از عمود آن ورز   آن عمل صال  و و مروّاست عفت 

ميا را در و مخالفت كند از شيعه ما نيست آنكس كه بزبان بگويد م روايت شده كه والسال

و قليبش و زبيان ه موافقت كند ما را بياست كه و لكن شيعه ما آنكس  اعمال و آثارمان 

 شيعه ما هستندااين جور اشخاص  ,ما اعماله بپيروي كند آثار ما را و عمل نمايد 
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 تنبيه صد و بيستم

 ت بطن و فرج () در اهميت عف

 

ن وارد از حضر  رسول صلّ  اهلل عليه وآله روايت شده كه بياتر كسانيكه از اميت مي   

ند و بياتر كسانيكه از اياان وارد بهايت ميايوشكم و فرج است بواسطه مياوند  شتآ

ه كصادق عليه الصلوة والسالم روايت شده  از حضر تقوي و حسن يلق است و بواسطه 

و و و ييز يواستن از ذا  مقدس اس ال كردن تر نيست بسوي يدا از دوستهيچ عبادت  

صيلوة عل  علييه ال از حضر نيست و  و فرج از عفت شكم نزد يدا افضل و بهترهيچ ييز 

و رف بدرسيتيكه ايين دو اشي بر شما باد بلزوم عفت و امانت پسوالسالم روايت شده كه 

د يييكنمذييره ييز است كه افضل و بهتر و عالنيه شما و احسن همه ييز است در سرّ شما 

بياقر  مردي بحضر اب  بصير عليه الرحمة روايت شده كه  جناضو از يعن  براي آيرتتان 

ميدوارم و لكن ال و قليل الصيام ميباشم مالع ميكند من اعيفوالسالم عرض  عليه الصلوة

 افرج عفت بطن و ازكدام جهاد افضل و باالتر است حضر  ميفرمايد مگر حالل كه نخورم 
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 تنبيه صد و بيست و يكم

 ( و يك روايت يوضدر ياد يدا نزد حالل و حرام و عمل بوظيفه ) 

 

  هييچ يييز بسيوي ييداي تعيالاز حضر  رسول صلّ  اهلل عليه وآله روايت شده كيه    

 حضير و از و ترک آنچيه امير شيده بتيرک آن ايمان و عمل صال  محبوض تر نيست از 

  يعني ،دوري از محيارم ،شيكر نعمتهياي ييدالوة والسالم روايت شده كه الصصادق عليه

ييدا بير يلقيش كه از شديدترين ييزي روايت شده كه  حضر نيز از آن معاص  است و 

ن عميل يدا اگر طاعت است بيه آحالل و حرام فرض فرموده بسيار بياد يدا بودن در نزد 

ييت اد عليه الصيلوة والسيالم رواسج حضر و از اگر معصيت است ترک كند آنرا كند و 

ز او پس او بهترين مردمانسيت كسيكه عمل كند به آنچه يدا فرض و واجب فرموده شده 

دارد  عابدترين مردم كس  است كه بپيارسول صلّ  اهلل عليه وآله روايت شده كه  حضر 

 هللااز حضر  رسول صيلّ  صادق عليه الصلوة والسالم  حضر و از فرائض و واجبا  را 

اميت ي, روز قيوف از يدامعصيت  را بواسطه كسيكه ترک كند روايت شده كه عليه وآله 

ه عمل كرسول صلّ  اهلل عليه وآله روايت شده  حضر و از يدا او را يانود يواهد كرد 

ت و رااي  بياش بيه آنچيه ييدا قسيمبه فرائض يدا تا از با تقوي ترين مردم باش  كن 

اوَرَز بتا از  رو از محارم يعن  معاص  يود را نگاه دام باش  فرموده تا از ب  نيازترين مرد

 يعني  بياو نيكو كن مجاور  يود را با كسي  كيه مجياور تيو ميباشيد ترين مردم باش  

سي  تا م من باش  و مصاحبت يود را نيكو كن نسيبت بككن همسايگان يود نيكو رفتار 

تيا  نييك رفتيار كينلسيت داري با كسان  كه با آنها مجامصاحبت ميكند تو را يعن  كه 

 مسلمان باش ا
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 تنبيه صد و بيست و دوم

 ) در صبر و تسليم در بالء و نكبت و نتيجه صبر (

 

از بيراي نكبتهيا و بالهيا نهايتهيا از حضر  امير عليه الصلوة والسالم روايت شده كيه    

پيس سير  پس يون نكبت  باما متوجه شيدبرسد كه البد بايد نكبت به آن نهايت ميباشد 

نيزد يليه عمال حزيرا كه اِو صبر كنيد تا آنكه يودش بگذرد و تسليم باشيد فرود بياوريد 

ايميان ماننيد  نسبت بهصبر  ميفرمايدو نيز ميكند ديگري آن يود ايجاد ناراحت  روآوردن 

رسيول  حضير و از  ايمان ندارد ,نداشته باشدصبر كسيكه  پس ؛سر است نسبت به جسد

يير بسياري را پات كه صبر بر آنچه ناگوار است بر تو وآله روايت شده  عليه _صلّ  اهلل

 ؛بدرستيكه با سيخت  آسيان  اسيت ؛كه نصر  با صبر است و فرج با كرضو بدانسر دارد 

من باقر عليه الصلوة والسالم روايت شده كه  حضر و از  بدرستيكه با سخت  آسان  است

بدرسيتيكه  ؛ييزهائيكه تليخ تير اسيت از حنضيل براز غالمم و اهلم هر آئينه صبر ميكنم 

 ,و روزهياكنيد قييام عبياد  بدرجه كس  را كه شبها ميرسد بصبرش كسيكه صبر ميكند 

و د صلّ  اهلل عليه وآله شماير بزنيد و درجه كس  را كه جلو حضر  محمّروزه دار باشد 

نياراحت  او هر يند كه الصلوة والسالم روايت شده كه شخص صبور عل  عليه حضر از 

صادق عليه الصلوة والسالم روايت شده  حضر  و از يابد م آيرش ظفر طول بيانجامد ه ب

براي ياطر اينكه ما صبر ميكنيم  از ماميباشند ما صبر ميكنيم و شيعه ما صبر كننده تر كه 

بياقر علييه الصيلوة  حضير و از و شما صبر ميكنيد بير آنچيه نميدانييد ميدانيم  آنچهبر 

تا آنكه ميفرماييد و كه قسم ياد ميكنم كه حق است سه ييز است كه  ت شدهيروام والسال

رايا  حضير و از مگر آنكه عز  او را از زياد ميفرمايد ييدا  اي مظلمهاز صبر نميكند 
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و بير بپرهيزييد ييدا را  :يفرمايدماهل قم مردي از ه بعليه الصلوة والسالم روايت شده كه 

 الخبراحلم  صبر وشما باد به ياموش  و 
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 تنبيه صد و بيست و سوم

 ) در اهميت صبر و سكو  در مقابل جاهل (

 

تيا كامل نمياود م من در ايمانش كه روايت شده از حضر  رسول صلّ  اهلل عليه وآله    

و ميانع شيود او را از كيار و گفتيار جاهالنيه كه  لم ؛ حِآنكه سه يصلت در او پيدا شود

ا م ليف صيحبت اوو كرميكه نيكو شود بواسيطه آن از معاص  باز بدارد او را  وَرع  كه

بيا كسيانيكه يلطيه و آمييزش دارد بواسطه كرم  كيه دارد  باشد كهاين  دامرگويد شايد 

يون بيين دو نفير رسول صلّ  اهلل عليه وآله روايت شده كه  حضر و از يوض رفتار كند 

كه گفت  سخن ناجور بگويند ده نمو ءآنكه ابتداه و بدو ملك نازل شوند  ,نزاع  روي دهد

صيبر دوم  كه حليم ورزييده بگوينيد ه و ب يود  هست  هاي گفتهو گفت  و يود  اهل 

اگر حلم ييود را زودست كه مغفر  و آمرزش شامل حال تو شود نمودي و حلم ورزيدي 

باال ميروند بآير برسان  و اگر دوم  در مقام جواض برآمد آن دو ملك آنها را جا گذاشته 

نياراحت  كيه بواسيطه حليم ورزييدن رسول صلّ  اهلل عليه وآله روايت شده  حضر از  و

و از ا ميايود م پييداناراحت  كه بيا انتقياست از  تر شيرينگوارا و  ,متوجه شخص مياود

گيياه را از دانيه قسيم بيآنكس كيه روايت شده كه   اهلل وسالمه عليه امير صلوا حضر 

مي من پروردگيار شنود نميكند وكه راا  و يميفرمايد حيوانا  را يلق و بيرون ميآورد 

عقوبيت كيرده صيمت و ياموشي  و و سخطناک نميكند شيطان را بمثل بمثل حلم يود را 

عليه وآليه الصيلوة رسول  حضر و از يعن  جوابش را ندادن  بمثل سكو  ,احمقنمياود 

و كويكتر است  تحمل كن از كسيكه بزرگتر است از تو و از كسيكهروايت شده والسالم 

از تيو و از از تو و از كسيكه بدتر است و از كسييكه بياالتر اسيت از كسيكه بهتر است 
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و از ها  يواهد فرمود يدا تع بتو با مالئكه پس اگر ينين باش  مبا ؛است ترپائينكسيكه 

اول عواييكه نصييب شيخص حلييم و امير عليه الصلوة والسالم روايت شده كه  حضر 

 حضير و از او ميگردند بير جاهيل كه مردم ناصر و ياور در مقابل حلمش بردبار مياود 

روايت شده كه يداي تعال  دوست دارد شخص با حياء و حلييم باقر عليه الصلوة والسالم 

يود حليم و بردبياري كفاييت و از حضر  صادق عليه الصلوة والسالم روايت شده كه را 

كه روايت شده  ل صلّ  اهلل عليه وآلهرسو حضر و از ميكند براي نصر  و ياري شخص 

عزيز نميفرماييد و بواسيطه حليم يداوند عالم كس  را هرگز بواسطه كار و گفتار جاهالنه 

ترين رواييت شيده كيه شيبيه اهلل عليه وآلهرسول صلّ  حضر و از ذليل و يار نميفرمايد 

مش بزرگتير و حليلقش نيكوتر باشد آنكس است كه  ,حضر  از حي  ايالق نه آمردم ب

هييچ روايت شده كه  حضر و از آن  باشد تر انصافنيكوكارتر و با و نسبت بخوياانش 

صيادق  حضير و از علم جمع شود حلميكه با با ييز ديگر توأم ناد كه بهتر باشد از ييز 

غالم  از آن يود را پ  كاري فرستاد پس آن غيالم كه عليه الصلوة والسالم روايت شده 

يوابيده پس باالي سرش ناسيته و او را بياد بسراغش رفتند ديدند  پس حضر دير كرد 

, شيب پس به او گفتند جائز نيست هم شب را بخواب  و هيم روزميزدند تا آنكه بيدار شد 

 مال تو و روز مال ماا
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 تنبيه صد و بيست و يهارم

 ) در رفق و مدارا در تمام امور و نتايج عال  آن (

 

رفق و مدارا نصف يوش گيذران  كه  عليه وآله روايت شده   اهللاز حضر  رسول صلّ   

 هفقيروايت شده كه هر گاه يدا اراده بفرمايد به اهل يانه يير را  حضر و نيز از آن است 

و قصد و ميانيه روزي ميفرمايد آنها را رفق در معاشاان ميفرمايد آنها را در دين و  اناد و

كيه كسي  ه وآله الصلوة والسالم روايت شيده علي بزرگوارنيز از آن روي در شأناان و 

داده شود به او رفق و مدارا در امور پس داده شده يير دنييا و آيير  را و كسي  كيه از 

صلّ  اهلل عليه  آن جناضنيز از و د از يير دنيا و آير  محروم يواهد بورفق محروم باشد 

همه امور دوست ا را در رفق و مداريدا رفيق و مدارا كننده است و وآله روايت شده كه 

آيرين وصيّت و سفارش جناض يضر به عل  بن الحسين روايت شده كه  حضر از دارد و 

ير و سرزنش مكين ياين بود كه تعحضر  موس  عل  نبينا وآله و عليهما الصلوة والسالم 

كس  را به گناه  يه آنكه دوست ترين امور بسوي يدا سه يصلت است ميانيه روي در 

و احدي با رفيق رفق و مدارا با بندگان يدا   و عفو و گذشت در حال قدر  و حال دارائ

مدارا يواهد فرمود نسبت بيه مگر آنكه يدا در روز قيامت و مدارا با كس  رفتار نميكند 

و رفق رأس وسر حكمت اسيت رسول صلّ  اهلل عليه وآله روايت شده كه  حضر از و او 

رفيق و ميدارا در اميور سيختيها را آسيان و كه  عل  عليه السالم روايت شده حضر از 

يعني  كسيان  كيه  از كرم طباز اسيترفق به اتباز  ميفرمايدو نيز د مايناسباض را سهل مي

 حضير و از به رفق و مدارا رفتار ميكنند  ناانبا تبعه و زيردستاداراي طبع كريم هستند 

, نصيبايان بايودبهره و ا اهل بين  كه رفق و مدارصادق عليه السالم روايت شده كه هر 
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و رفق و مدارا در انيدازه وسعت مرحمت يواهد فرمود يدا بر اياان در رزق و روزياان 

و از رسول گرام  علييه وآليه الصيلوة والسيالم  بهتر است از سعه در مالت عيايري مگ

و نبود از او ييزي از مخلوقا  نيكوتر اگر رفق يلق  ميبود كه ديده مياد روايت شده كه 

شخصيكه در اميورش رفييق و مداراكننيده از حضر  صادق عليه السالم روايت شده كه 

 آنچه ميخواهد از مردم يواهد رسيدا , بهباشد
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 تنبيه صد و بيست و يهارم

 ( در اهميت توااع و اينكه موجب عز  و سربلندي مياود) 

 

هسيتند كيه  در آسمان دو مليكاز حضر  صادق عليه الصلوة والسالم روايت شده كه    

و ؛ پس كسيكه تواايع و فروتني  كنيد بيراي ييدا بلنيد ميكننيد او را موكلند بر بندگان

روايت شده كيه ييداي عزوجيل  حضر و نيز از آن او را  دكسيكه تكبر كند پست ميكنن

يا داوود همچنانيكه والسالم وعليه الصلوة وآله  عل  نبيّناد ووح  نمود به سوي جناض داو

ييدا متكبيرون  از, همين جيور دورتيرين ميردم به يدا متوااعون هستندنزديكترين مردم 

؛ عليه السالم روايت شده كه كمال عقل در سه يصيلت اسيت حضر و نيز از آن ميباشند 

رسيول  حضير و از مگر از سخن يير يقين نيكو و يوض و ياموش  توااع براي يدا و 

و نيز مگر آنكه يدا بلند كرد او را احدي توااع نكرد صلّ  اهلل عليه وآله روايت شده كه 

راا  از توااع است اينكه شخص  كه عليه وآله الصلوة والسالم روايت شده  آنجناضاز 

و اينكه كه مالقا  ميكند او را   سكبينكه سالم كند ا ومجلس باالي از  تر پائينباشد به 

ته باشد كه ميردم او اينكه دوست نداشاگريه حق با او باشد و را ترک كند مراء و مجادله 

روايت شده كيه بيه حضير  رايا م هبن ج از حسنستايش كنند و را بر تقوي و نيكوئ  

اينكيه فرمود:  ؛حدّ توكل, يعن  تعريف توكل ييستعرض كردم فدايت گردم عليه السالم 

اينكيه ؛ فرميود: حدّ تواايع ييسيتپس با يدا از احدي نترس , عرض كردم فدايت شوم 

يعني   كه مردم مثل آنرا به تو عطاء كننيدآنچه دوست داري يود  ا از عطاء كن  مردم ر

؛ عيرض تو نيز همانجور بيا ميردم رفتيار كينبا تو رفتار كنند هر طور كه ميخواه  مردم 

فرمود نظر كن ببين من نزد تو يه  يخواهد بدانم نزد شما يه جورم؛كردم فدايت شوم دلم م
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بيه اصيحاض الصلوة والسالم روايت شيده كيه وآلهرسول گرام  عليه حضر از و ورم ط

ميكند صاحب يود را از حي  كثر , پيس صيدقه ستيكه صدقه زياد در: بيويش ميفرمايد

و بدرستيكه توااع زياد ميكند صاحبش را از حي  رفعت و بدهيد يدا شما را رحمت كند 

ينماييد و بدرستيكه عفو و گذشيت زيياد مبلندي پس توااع كنيد يدا رحمت كند شما را 

 حضير تا يدا باما عيز  بدهيد و از پس عفو و گذشت داشته باشيد  ,صاحبش راعز  

و يود را زينت دهيد به حلم و صادق عليه الصلوة والسالم روايت شده كه طلب علم كنيد 

و تواايع  مياموزييدو وقار و سنگين  و توااع كنيد براي كس  كه به او عليم بردباري 

و مباشيد علماي جبار كه باطل شما حيق شيما او علم مياموزيد از  كه كنيد نسبت به كس 

يا احمد عيب اهيل دنييا نقل شده كه در ليلة معراج ميفرمايد  حق تعال از را از بين ببرد و 

ايذ علم كه از او  حماقت؛ توااع نميكنند براي كس بسيار است در اياان است نادان  و 

آله روايت شده كسيكه توااع كند براي ييدا رسول صلّ  اهلل عليه و از حضر و  ميكنند

 روي ميانيهو كسييكه او را ييدا د كنكس  كه تكبر كند پست ميبلند ميكند يدا او را و 

ماييد نكسييكه اسيراف و تبيذير روزي يواهيد داد او را ييدا و كند در امر معيات يود 

بسييار يياد كنيد و كسيكه بسيار ياد كند يدا را يا فرموده باشيد محروم ميكند يدا او را 

 يدا تع او را دوست يواهد داشتا ,مرگ را
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 مشاتنبيه صد و بيست و 

 ) در لزوم نظر به عاقبت كار قبل از ورود در آن (

 

بميردي كيه سيه بيار از حضير   از حضر  رسول صلّ  اهلل عليه وآله روايت شده كه   

كه هر گاه تو را  فرمودند: وصيّت و سفارش ميكنمد ه بوتوصيه و سفارش نموددريواست 

اگير رشيد و ييير بيود كه ميخواه  كاري انجام ده  در عاقبت آن كار تدبّر و تأمل كن 

ميردي ييدمت كيه شيده  رواييتنيز و كن  نظر صرفو شر بود پس  اگر غ ّانجام بده و 

ياد بدهيد حضر  فرمود حضر  رسول صلّ  اهلل عليه وآله آمده عرض نمود به من ييزي 

 بي  نييازي اسيت يه آنكه اين يأساميد بودن از آنچه در دست مردمانست به نابر تو باد 

؛ عيرض كيرد زيياد ع فقر اسيتطمحاار گفت: زياد بفرما, فرمود از طمع بپرهيز زيرا كه 

پس اگر يير  انم در عاقبت آن تدبّريون همت به كاري گماشت  , فرمود اهلل رسولبفرما يا 

 كتياضو از پس اجتناض كين از آن  و گمراه  بود پس انجام ده آنرا و اگر غ ّو رشد بود 

بيه را عليه السالم حضر  آدم عليه السالم فرزند يود جناض شي  درةالباهره نقل شده كه 

نيز و بفرزندانت عمل نما به اين پنج ييز يود  نموده ميفرمايد سفارش وصيت و پنج ييز 

نظر كنييد بيه براي كاري پس تا آنكه ميفرمايد: سوم آنكه هرگاه عازم شديد سفارش كن 

ينه نميرسيد به من آنچيه هر آنظر ميكردم در عاقبت كار يود من  زيرا اگركار  عواقب آن

و زبان عاقل پات سر قليبش ميباشيد شده كه  امير عليه السالم روايت حضر و از رسيد 

قيل و زبان عادر زبانش ميباشد قلب آدم احمق  ميفرمايدو نيز قلب احمق پات سر زبانش 

به عبيداهلل بين جنيدض صادق عليه الصلوة والسالم روايت شده كه  حضر و از در قلبش 



 

 215 

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

هم  راه دايل شدن در آن امر در نزد هر امري تا آنكه بف: توقف كن عليه الرحمة ميفرمايد

 وارد در آن امر شوي پس نادم و پايمان شويارا قبل از آنكه ن از آن و بيرون رفت
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 تمتنبيه صد و بيست و هف

 ( انصاف و ارزش آن) در 

 

عرش سايه سبقت گيرندگان بسوي از حضر  رسول صلّ  اهلل عليه وآله روايت شده كه    

قبول ميكننيد حيق كسان  هستند كه  اياان؛ فرمود:كيانند نديوشا بحال اياان؛ عرض كرد

ماننيد و حكم ميكنند براي مردم و بذل ميكنند هر گاه س ال كرده شوند را هر گاه بانوند 

رسول صلّ   حضر و از بسوي سايه عرش ,اياان ميباشند سابقون يودشاناان براي حكم

ل انفياق در سه يصلت ميباشد كه از حقيقت ايميان اسيت؛ اواهلل عليه وآله روايت شده كه 

امير عليه الصلوة  حضر و از , دوم انصاف داشتن و سوم بذل سالم به جميع عالم فقر حال

وند عالم با انصاف مالك اشتر عليه الرحمة ميفرمايند: با يداه به جناض والسالم نقل شده ك

يدا يصم و كسيكه بر بندگان يدا ظلم كند تا آنكه ميفرمايد رفتار كن و همچنين با مردم 

را و باطل ميسازد حجت او و كسيكه يدا مخاصمه كند با او او يواهد بود دون بندگانش 

 و نييزو دست از ظلم بردارد تا آنگاه كه توبه كند ود يعن  در جنگ يواهد ببا يدا حرض 

زيياد بيه انصياف رفتيار نماييد با ميردم كه كس  روايت شده  السالم عليهاز آن بزرگوار 

عليه السالم روايت شده كه سيه نفرنيد  صادقو از حضر  او را يدا مگر عز  نميفرمايد 

اول فار  شيود ق يز حساض يالكه روز قيامت نزديكترين مردمند بسوي يدا تا آنگاه كه ا

و دوم او را بر تعيدي نسيبت بيه زيردسيتش در حال غضب, قدر  او وادار نكند مرديكه 

 ,بين دو نفر به قدر جوي بناحق به طرف يك  از آنها مييل نكنيدمرديكه در مقام قضاو  

صادق عليه السيالم  حضر م مرديكه حق بگويد يه بر نفعش باشد يه بر اررش و از وس

انفياق  ؛را به يهار يانه در بهايتت شده كيست كه اامن شود براي من يهار ييز رواي
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و اگريه حق و مجادله را ترک نما مراء و فاش كن سالم را در عالم و كن و از فقر مترس 

كه بيا عل  عليه السالم روايت شده  حضر و از و با مردم با انصاف رفتار كن با تو باشد 

 ميكند ايو  و برادرياعمل به انصاف ادامه پيدا 
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 تنبيه صد و بيست و هاتم

 ) در يواستن براي مردم آنچه را براي يود  ميخواه  (

 

 ولرسيا عرض نمود اهلل عليه وآله آمده  صلّ مردي يدمت حضر  رسول  شدهروايت    

ر جيور ه: ؛ فرمود)ص( عمل  به من ياد بدهيد كه به واسطه آن عمل دايل بهات شوم اهلل

ور كيه و هير طيتو هم همانجور با مردم رفتيار كين  ,داري مردم با تو رفتار كنندكه ميل 

ادق صي حضير و از , تو هم با مردم آنطور رفتيار مكين كنندنميخواه  مردم با تو رفتار 

علي   وح  فرمود بسيوي آدميداوند عالم جل وعال كه شده  روايتعليه الصلوة والسالم 

كه فيه آنسيتاز حيي  وظيو اما آنچه بين تو و مردم است  نبيّنا وآله وعليه الصلوة والسالم

براي چه و مكروه بداري براي آنان آنبپسندي براي مردم آنچه را كه براي يود ميپسندي 

د كيه بفرزنيد ييورواييت شيده عل  عليه الصلوة والسالم  حضر و از داري يود مكروه 

بيين ده  را ميزان قرارود  وصيت مرا و ييا بن  بفهم  ميفرمايد السالم عليهحسن حضر  

 روهو مكيكه براي يود دوست داري دوست بدار براي غير آنچه را بين غيريود و يود و 

ظليم  دوسيت نيداريمكروه ميدان  و ظلم نكن كمااينكه آنچه را براي يود براي او بدان 

از  و از ييود  بيراي ميردميود آنچه را كه ميپسندي براي از مردم و بپسند كرده شوي 

ا يميفرمايد  كه بفرزند يودروايت شده وآله و عليه الصلوة والسالم لقمان عل  نبينا  اضجن

م : و يصيلت يهيارتحريص و ترغيب ميكنم تو را در شش يصلت تا آنكيه ميفرماييد بن ّ

ي بيراو كراهت بدار داري براي مردم آنچه را براي يود دوست آنست كه دوست بداري 

 ي يودابراآنها آنچه را كراهت داري 
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 تنبيه صد و بيست و نهم

 ( در پردايتن به عيوض يود به جاي عيوض مردم) 

 

دارنيد مباش از كسانيكه اميد آيير  از حضر  امير عليه الصلوة والسالم روايت شده    

 تيا آنكيه ميفرماييدمياندازند به واسطه طول اميل و آرزو بدون عمل و توبه را به تأيير 

يودش كم ميايمرد و بسييار از ر آنچه را كه بياتر از آن را غيبسيار ميامرد از معصيت 

آنچه را كه از غيرش كم ميامرد و ميترسد بر غير يود به گنياه از طاعت يودش ميامرد 

 اب  عبيداهلل حضر الخبر و از و اميدوار است براي يود به آنچه كمتر است از عملش كم 

به عيبش براي شخص آن است كه يزها ي ترين نفعبا عليه الصلوة والسالم روايت شده كه 

سه يصلت رسول صلّ  اهلل عليه وآله روايت شده  حضر پيش از مردم بريورد كند و از 

در ا يك  از آن سه يصلت در سيايه عيرش ييدا يواهيد بيود ياست كه در هر كس باشد 

اول آنكه عطاء كند به مردم آنچيه ييودش از ميردم  ؛عرش نيستسايه جز سايه روزيكه 

تا بداند كه يدا راا  است؛ سيوم  برنداردقدم از قدم كه و توقع دارد؛ دوم مرديواهد ميخ

نماييد و آن عيب را از يود برطرف عيب  را تا آنكه عيب نگيرد بر برادر م من يود آنكه 

مرا كه ميبينم دوسيت  رسول صلّ  اهلل عليه وآله روايت شده كه يه شده است  حضر از 

مايغول كيه   يوشا بحال كس :تا آنكه ميفرمايدر بسياري از مردم كه غالب شده بدنيا را 

عييب مايغول كنيد كس  كه  يوشا حالاز يوف مردم او را يوف از يداي عزوجل كند 

روايت شيده كيه بيه حضير   اهلل هرحم اب  ذر جناضاز از عيوض برادران م منش يودش 

حضير   ؛ت بفرميا ميراوصيي)ص( رسول صلّ  اهلل عليه وآله عرض ميكند ييا رسيول اهلل 

عيرض ميكنيد  ؛وصيت ميكنم تو را به تقوي يه آنكه تقوي رأس تمام امر است :ميفرمايد
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بسيار؛ عيرض ميكنيد زييادتر ؛ ميفرمايد: بر تو باد به تالو  قرآن و ذكر يدا زيادتر بفرما

: زياد بفرما؛ ميفرماييدبفرما؛ ميفرمايد: بر تو باد بطول صمت و ياموش ؛ باز عرض ميكند 

بر تو باد به حيب و دوسيت   :عرض ميكند زياد بفرما؛ ميفرمايد ؛بپرهيزاز زياد ينده كردن 

حرف حق را بگو اگرييه  :عرض ميكند زياد بفرما؛ ميفرمايد مساكين و مجالست با اياان؛

تيرس  مالميت كننيده در راه يدا از مالميتِ :؛ عرض ميكند زياد بفرما؛ ميفرمايدتلخ است

از ميردم آنچيه تيو را ميانع شيود بايست   :ميكند زياد بفرما؛ ميفرمايدنداشته باش؛ عرض 

كه تيو ييود بي  عييب و مراد از فقره آير ظاهراً اين باشد از يود ا م لف گويد ميدان  

و يود غفلت نموده متوجه عيوض و نقايص ميردم شيوي نقص نيست  نبايد از عيب و نقص 

از كه يون موس  عليه السالم يواست ه صادق عليه الصلوة والسالم روايت شد حضر از 

پس جنياض يضير وصييتهائ  كن و سفارش جدا شود گفت: مرا وصيّت يضر عليه السالم 

و از اينكه بدون حاجت راه بيروي و لج بازي بپرهيز : از لجاجت و از آنجمله فرمود ؛نمود

و مپيرداز و به يطاهاي مردم و بياد يطاها و لغزشهاي يود باش بخندي  تهاينكه بدون ج

كس  را ديدي كه از عييوض كه هرگاه صادق عليه الصلوة والسالم روايت شده  حضر از 

 حضير بدانكه او فريب يورده و از  ,, در جستجوي عيوض مردم استنموده اموشريود ف

افضل مردمان آنكس است كه ماغول كند او را روايت شده كه عل  عليه الصلوة والسالم 

كس  است كه  ميفرمايد بدترين مردمان آن نيزو عيوض ديگران توجه به عيوض يودش از 

 مردم باشداعيوض يود را نبيند و به جست و جوي عيوض 



 

 221 

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

 ام س تنبيه صد و 

 ) در اهميت عدل و عدالت در عمل (

 

وة والسالم لبه حضر  عل  بن الحسين عليه الصروايت شده كه  اهلل هرحماز اب  مالك    

: گفتن حق و حكم به عيدل ؛ حضر  ميفرمايدبه جميع شرايع دينيبر ده مرا عرض ميكند 

يعني  بيه روايت شيده كيه عيدل رسول صلّ  اهلل عليه وآله  حضر وفاي به عهد و از و 

؛ ميزان يداست در زمين؛ پس كسيكه بگيرد آنيرا ميكاياند او را بيه عدالت رفتار نمودن

علي  علييه  حضر و از آتش سوي بهات و كسيكه ترک كند آنرا ميراند او را به سوي 

و طبيعت, آن افضل و بهترين مردم از حي  سجيه و غريزه الصلوة والسالم روايت شده كه 

رواييت شيده  حضر و نيز از آن مردم باشد  ي همهكس  است كه عدل و عدالتش شامل 

و گذشيت و  فيو, يكي  عييز است كه حد و اندازه براي ثواض آن نميتيوان فهمييدكه دو 

نسيبت بيه بر تو باد به عدل )ز( روايت شده كه  جناضو نيز از آن ل و عدالت عدديگري 

, قيدر و منزليت او كس  كه عدل و عيدالت داشيته باشيد ميفرمايدنيز دشمن و و دوست 

از شيديدترين ميردم باقر عليه الصلوة والسالم روايت شيده كيه  حضر و از بزرگ است 

تعريف و توصيف نمايد عدل  را ت كه , آن كس  اسدر روز قيامتندامت و حسر  جهت 

سخت ترين يدا صلّ  اهلل عليه وآله روايت شده كه  رسولو از به غير آن عمل كند و يود 

عدل  را و يود بر يالف آن باشيد و وصف كند  , كس  است كهاهل آتش از حي  عذاض

ردي , مشديدترين مردم از حي  ندامت و حسر )ص( روايت شده كه  بزرگوارنيز از آن 

پيس  ,دعيو  او را ت كنيدو آن بنده اجابيرا به سوي يدا  اي بندهاست كه دعو  نمايد 

ن دبواسطه عمل نكراع  دايل آتش شود دو يود هات شود بو دايل اطاعت نمايد يدا را 
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روايت شده كه از حضير   و نيزو معصيتش مريدا را متابعت هوي و هوس يود و به آن 

عدل ت عدل؛ يعن  يه وقت شخص داراي از صفنمودند  الس صادق عليه الصلوة والسالم 

محيارم و زبيانش را از بو عدالت مياود؛ حضر  فرمود: وقتيكيه يايم ييود را از نظير 

ش را از ظلم حفظ كند و نگاه دارد, آن وقيت عيادل و داراي عيدل و دستحرفهاي ناجور 

 يواهد شدا
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 مويك س تنبيه صد و 

 ( يت اصالح باطنبازتاض باطن در ظاهر و اهم) در 

 

كنيد  احمق مردم كس  است كه پرعل  عليه الصلوة والسالم روايت شده كه حضر  از    

ت كيه اين است و غيير ايين نيسي ؛نامه عمل يويش را به كارها و حرفهاي باطل و بيهوده

ول انبيودا   ميهيارسه ييز مينوشتند كه با آنها بودند حكماء و علماء و اتقياء و ابرار كه 

اا راي او رعالنيه و آشكا, يدا )تع( نيكو گرداند يره و باطن يود راركه نيكو كند س كس 

ردميانا من يود و بين يدا, اصالح ميفرمايد يدا بيين او و بيين اصالح كند بيدوم كسيكه 

اكرم  سولرو از  او را از دنيا همّآير  همت او باشد, يدا كفايت ميفرمايد  سوم كس  كه

ه برگردد ب زود باشد كهكه اسالم در بدو امر غريب بود و روايت شده  لهصلّ  اهلل عليه وآ

رمود: آن ؛ فاهلل رسول يا, پس يوشا به حال غريبان؛ عرض شد غريبان كيانند حال اول يود

لسيالم عل  عليه الصيلوة وا از حضر كسان  كه صال  اند زمان  كه مردم فاسد باشند و 

ع  يعني  رذائل تو بر آنها مطبويه آنكه بر فضائل  نفس يود را اكراه كنروايت شده كه 

ييداي اب  الحسن عليه الصيلوة والسيالم رواييت شيده كيه  از حضر طبيعت تو است و 

نگاميكيه او را هكه حاار مياود نين را بر وح  از يود مم فرموده تأييد  تبارک و تعال 

اه از او يكيه تعيدي و گنيدر وقتو غايب مياود از او يا گفتار نيك  انجام دهد كار يوب  

ري كند عميل ييييون قصد تا آنكه ميفرمايد: رحمت كند يدا آن مردي را كه صادر شود 

 پس صرفنظر كند از آنايا قصد كند عمل شرّي را را به جا آورد 
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 دوم و س تنبيه صد و 

 ( در بازتاض عمل نيك و بد در عمر و روزي) 

 

كسيانيكه بيه واسيطه گناهيان ايت شيده كيه حضر  صادق عليه الصلوة والسالم رو از   

به اجل يود ميميرند و كسان  كه زندگان  ميكنند به واسيطه  ميميرند بياترند از كسانيكه

به واسطه عمرهاياان زندگ  ند از كسان  كه ادتريز يوضيعن  كارها و گفتارهاي احسان 

كه عمل ه اي نيست بندباقر عليه الصلوة والسالم روايت شده كه هيچ  حضر و از ميكنند 

آن را پس اگر دومرتبه بجيا آورد بياز ييدا مگر آنكه يدا ميپوشاند  بجا بياوردناپسندي 

فرسيتد عالم ملك  را به صور  آدمي  فيرو  يداوندورد بيا؛ اگر مرتبه سوم بجا ميپوشاند

 رسيولو از  آورد مي بجيا  كه به مردم بگويد فالن  فالن عمل زشت, فيالن عميل نياروا

, روايت شده كه يداي تعال  هرگاه يير بنده را بخواهيديه وآله الصلوة والسالم گرام  عل

, بلكيه نظير ا يا اباذر نگاه مكن به كويك  گناهگناهانش را پيش يامانش ممثل ميفرمايد

بدرسيتيكه ميرد هرآئينيه از روزي محيروم ؛ يا ابياذر به كسيكه معصيت او را ميكن كن 

از صلّ  اهلل علييه وآليه اكرم رسول  حضر ن شدها از گناه  كه مرتكب آ بواسطهمياود 

اي فرزند آدم )ز( آييا انصياف نيداري مين اظهيار دوسيت  روايت شده كه يداوند متعال 

دشمن  ميكن  با من به معصيت؛ يير من به سوي تيو ميكنم نسبت بتو به دادن نعمت و تو 

عليه الصيلوة والسيالم صادق  حضر و از صعود ميكند و شرّ تو به سوي من نازل مياود 

سيطوتهاي ييدا در شيب و روز؛ عيرض شيد حذر كنيد از سطوتهاي يدا روايت شده كه 

 صلوا  اهلل و سالمه عليه روايتاز آن بزرگوار  نيزييست؛ فرمود: گرفتن او بر معاص  و 

كس  كه فرو رود در معاص  كه مرتكب شويد يه آنكه كه بپرهيزيد از معصيت يدا شده 



 

 225 

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

و نيسيت بيين در بدي به يود پس به تحقيق كه مبالغه نموده ب شود آن را پس مرتكيدا 

و براي اهيل  نزد پروردگارشان بهات استپس براي اهل احسان  اي لهزمن احسان و اسائه

كه عجب اسيت از كسييكه باقر عليه الصلوة والسالم روايت شده  حضر و از اسائه آتش 

معصيت به واسطه ترس يودداري نميكند از  از ترس درد, يگونهاز طعام يودداري ميكند 

يود را نگاه داريد از عليه روايت شده كه عل  صلوا  اهلل و سالمه  حضر و از از آتش 

در پس بيه درسيتيكه شيق  آن كسي  اسيت كيه از معصيت يود را معاص  و حبس كنيد 

آتيش  بير معصييت جايگياه او شونده سوار ميفرمايدو نيز رها كند معصيت افسار يود را 

در معصيت يدا و هرگاه صب  كند بنده عليه السالم روايت شده كه باقر  حضر و از است 

 گيان پييادهو اگير پيياده باشيد از لايگر شيطان است سواره لاكر از سواره باشد پس او 

 شيطان استا



 

 226 

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

 سوم و س تنبيه صد و 

 ) در تحمل و صبر بر مكاره و نه  از فرورفتن در شهوا  (

 

باقر عليه الصلوة والسالم روايت شده كه بهايت را فراگرفتيه ناماليميا  و حضر  از    

بهايت را و , داييل يواهيد شيد كند در دنيا بر مكاره و ناراحتيهاصبر؛ پس كسيكه صبر 

لذ  و شهو  دنييا را به نفس يود , پس كسيكه بدهد لذا  و شهوا گرفته ورا فر جهنّم

ييه بسيا الصلوة والسالم رواييت شيده كيه  عل  عليه حضر و از دايل جهنم يواهد شد 

رسيول  حضير و از يك ساعت كه باع  مياود حزن و انيدوه طيوالن  را  ران  شهو 

ترک كند پييروي هيواي نفيس را در يوشا حال كس  كه صلّ  اهلل عليه وآله روايت شده 

لسالم وا عليه الصلوةموس  بن جعفر  حضر از هنوز آن را نديده و  هائيكه وعدهبراي دنيا 

به جناض داوود عل  نبيّنيا وآليه و علييه الصيلوة كه يداوند عالم وح  فرمود روايت شده 

كسيان  كيه شيهوا  ييه آنكيه دوست  كه حذر ده و بترسان اصحاض يود را از والسالم 

و از حضير  قلوض آنهيا محجيوض اسيت از مين دلهاياان عالقمند به شهوا  دنيا است 

اگير كه به اصحاض يود ميفرمود روايت شده لصلوة والسالم وآله وعليه اعل  نبيّنا  عيس 

بيراي بغيض و عيداو  يود را حاار و مهيا كنييد شما برادران و دوستان من هستيد پس 

اين است و جز اين برادران من نخواهيد بود نسبت به شما؛ پس اگر اين كار را نكنيد مردم 

يه آنكه دهم كه عجب به يود نمائيد , ياد نميبه شما ياد ميدهم كه عمل كنيدنيست كه من 

عل  عليه  حضر و از شما نخواهيد رسيد به آنچه ميخواهيد مگر به ترک آنچه ميل داريد 

؛ اطاعت زنها و اطاعت سه ييز است كه هالک كننده استالصلوة والسالم روايت شده كه 

 راحت مرگعليه السالم روايت شده كه از آن جناض  نيزو  غضب و اطاعت هوي و هوس
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يه آنكه هر يه بيايتر يود ميباشد بنده شهو  و اسير هواي نفس كس  كه براي است  تر

ترک شيهوا  نفسيان  بهتير  ميفرمايدو نيز شود زياد و جنايتش بزرگ عمر كند سيئاتش 

 عباد  و نيكوتر عادتستا
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 يهارم و س تنبيه صد و 

 ) در اينكه كويك شمردن گناه يطرناكتر از يود گناه است (

 

را  گناه را بزرگ شمردي يداهرگاه از حضر  عل  عليه الصلوة والسالم روايت شده كه   

حق  اي شمردهكه كويك آن را پس به تحقيق هرگاه كويك شمردي  و يا هشمردبزرگ 

مگير آنكيه نيزد هيچ گناه بزرگ  نيست كه آن را بزرگ بامري يدا را تا آنكه ميفرمايد 

مگر آنكيه نيزد ييداي آن را ويك  كه كويك بامري و نه هم گناه كيدا كويك است 

در گرام  عليه وآله الصلوة والسالم روايت شده كه  رسولو از آن گناه بزرگست عزوجل 

ييز است كه از يود گناه بدتر است؛ اول حقير شمردن آن؛ دوم افتخيار بيه آن؛  رگناه يها

لييه الصيلوة والسيالم علي  ع حضر ؛ يهارم اصرار بر آن و از فرحناک شدن به آنسوم 

از  امرتكب آن سبك بايمرد آن را است كه  آن گناهگناهان, شديدترين روايت شده كه 

كه ييداي تعيال  در كتاض دعوا  ميفرمايد قطب راوندي عليه الرحمة نقل شده كه  جناض

به كويك  آن نگاه واقع شدي گناه   ردكه هرگاه  السالم عليه رعزيوح  فرمود به سوي 

 السيالم علييهعلي   حضر و از  ايكردهه ببين يه كس  را معصيت و نافرمان  , بلكنكن

هم ينيين يييزي كيه مياود و قيامت عايد كه كويك نيست آنچه نفعش در روايت شده 

نقيل رسول صلّ  اهلل عليه وآليه رواييت  حضر و از  اررش در قيامت به شخص ميرسد

؛ اول قيرار دادهييز مسيتور و پوشييده , سه ييز را در سه عال و جليداوند عالم كه شده 

در ميان يلقش؛ ش را ؛ سوم دوستطاعتش؛ دوم سخطش را در معصيتشا در ر دورااي ي

؛ يه آنكه نميداند راياي ييدا طاعت يدا رايك  از شما ييزي از البته پس سبك نامرد 

را زييرا كيه ييزي از معاصي  و اندک نامرد يك  از شما در كدام طاعت بدست م  آيد 
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بيه به ديده حقار  نگياه نكنيد يكي  از شيما سخط يدا در كدام معصيت است و نميداند 

 ول ّ يدا استا ,نميداند كداميك از يلقزيرا كه  ,يدااحدي از يلق 
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 نجمپ و س تنبيه صد و 

  ذكر كبائر مورد ابتالء ( در) 

 

در  ييدآ مي سيت استفاده مياود و بيه دبه مقتضاي آنچه از روايت هان كبيره ابدانكه گن   

اً كيه نوعي  هيائ كبيرهد يهل و پنج گناه است و ما در اين تنبيه اكتفاء ميكنيم به ذكر وحد

ياطرجمع  واز رحمت يدا  بودن يأس و نااميدد از نو آنها عبار  ميباش ابتال ميباشدمحل 

 ايمش؛ ييوردن ربيا پينجميوردن مال يتيم؛  يهارمن؛ قوق والديع سوممكر يدا؛ از  بودن

 ؛ييانت وغل  هفتم؛ دن مال يا حق كس  ظلماً با علم بريالف آنردرو  براي از بين ب قسم

 شيرض ييازدهمبه حيق؛ كتمان شهاد   دهمشهاد  به ناحق؛  نهممنع زكا  واجب؛  هاتم

قطيع  ميهياردهنقض عهد و پيمان؛  سيزدهم؛ عمداًترک نماز يا واجب ديگر  دوازدهميمر؛ 

دزدي؛  همهفدعمل نكردن به وصيّت؛  شانزدهم؛ نازل فرموده انكار آنچه يدا پانزدهمرحم؛ 

ر كميك ظيالم د بيست و يكيمكم فروش ؛  بيستمقمار؛  نوزدهميوردن مال حرام؛  هجدهم

 و يهيارم بيستدرو ؛  بيست و سوم؛ عذر شرع حبس حقوق بدون  بيست و دومظلمش؛ 

بيسيت و ؛ ر راهيشتبذير و صرف مال در غيي بيست و شام؛ اسراف بيست و پنجمتكبر؛ 

ا  و و لهويي اشتغال به مالهي  بيست و نهماستخفاف به حج؛  بيست و هاتمييانت؛  هفتم

 ترک اعانت مظلوم بدون عذرا ام س 
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 مشا و س تنبيه صد و 

  ( لفتصناف مخاهاي ريط) در ذكر 

 

ص بيراي شيخاست و شايسته سزاوار عل  عليه الصلوة والسالم روايت شده از حضر     

 ت علم و مس و مست اينكه يود را حفظ كند از مست  مال و ثرو  و مست  قدر  عاقل 

لب سيمستيها بوي بدي است كه آنكه براي هر يك از اين  و مست  جوان ؛ يهمدح مردم 

لسيالم اوصادق عليه الصلوة  حضر و از  عقل و وقار و سنگين  راو از بين ميبرد ميكند 

ه بي؛ اول اميراء را شش يصيلتک ميكند به واسطه شش طايفه را هالروايت شده كه يدا 

يانيت؛ جهت جور؛ دوم عرض را به تعصب؛ سوم دهقانان را به تكبر؛ يهارم تجيار را بيه ي

در ده شينقل قطب راوندي  جناضپنجم دهات  ها را به جهالت؛ شام فقهاء را به حسد و از 

و  تيرک كنيد فيرائضكس  كه كه روايت شده ملك  از كعبه ندا ميكند  كتاض لب اللباض

و  او كس  كيه قيندا ميكند  المقدس بيتو از  يارج مياود از امان يدا ,واجبا  يدا را

سنت ند و از قبر رسول يدا )ص( كس  كه ترک كرد ميفرمايد يدا عمل او را  ,حرام باشد

واييت ررسول صلّ  اهلل علييه وآليه  حضر و از بري مياود از شفاعتش را  روآپيام  اين

رياسية ال ؛ حبّ دنيا و حبّمعصيت كرده شد يدا به آن شش ييز بوداول ييزي كه شده كه 

 و حبّ طعام و حبّ يواض و حبّ راحت و حبّ زنهاا
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 مهفت و س تنبيه صد و 

 ) در شايستگ  كناره گيري از مردم (

 

صيب يداونيد عيالم ايين مناز حضر  صادق عليه الصلوة والسالم روايت شده كه اگر    

ه , هير آئينيبراي من معين نفرميوده بيودرسول اهلل صلّ  اهلل عليه وآله را الفت امامت و ي

نيه  وكه نه مين ميردم را مياينايتم زندگان  ميكردم بر سر كوه   كهمسرور ميكرد مرا 

لسيالم باقر علييه الصيلوة وا حضر و از  مرا مو  و مرگ آمد م تا آنگاه كه مردم مرا 

ه كيوه  اينكه بر قليدا حق را به او شناسانيده   كه يه ارر دارد به كسروايت شده كه 

لصلوة صادق عليه ا حضر يابد و از آنگاه كه مرگ او را درباشد و علف صحرا بخورد تا 

اينكيه  يعن  واليت باشيداين امر ر ببه حال كس  كه ارر ندارد والسالم روايت شده كه 

و غيير از بيرگ درييت او باشيد بيراي ن  مگر سايه دريت و ييوراكسايه نداشته باشد 

صادق عليه الصلوة والسالم عيرض ميكنيد ميرا شده كه معروف كري  به حضر   روايت

د: ميفرماي يود را كم كن؛ عرض ميكند زياد بفرما؛؛ حضر  ميفرمايد: آشنايان وصيّت بفرما

ست تيو اانكار كن كس  را از مردم كه مياناس ؛ عرض ميكند زياد بفرما؛ ميفرمايد: بس 

عافييت ه روايت شده كه زمان  بر مردم بيايد كوالسالم عل  عليه الصلوة  حضر از  را و

 و جيزء ديگير آن در صيمت و از ميردم اسيت ده جزء باشد, نه جزء آن در كنياره گييري

, مكر دبا مردم يلطه و آميزش داشته باشكه كس  از آن جناض روايت شده  نيزو ياموش  

يفرماييد مو نييز سيالم بمانيد كنار برود از شرّ ايايان  و كس  كهآنها دامن او را ميگيرد 

سيالم عليهما الصلوة والموس  بن جعفر  حضر و از  سالمت  دين در عزلت از مردم است

 ناانه قوي بودن عقل استاروايت شده كه صبر بر تنهائ  
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 هاتم و س تنبيه صد و 

 (اجتناض از غضب و اِعمال آن ) در 

 

, فاسد و تبياه ميكنيد ايميان راكه غضب   عليه وآله نقل شدهاز حضر  رسول صلّ  اهلل   

 والسيالم عليه الصلوة باقر حضر زرد و سركه فاسد ميكند عسل را و از  صبرهمچنانيكه 

يعن  اِعمال نكنيد, ييدا در روز  ,كس غضب يود را از مردم باز بداردروايت شده كه هر 

كه روايت شده عليه السالم نقل شده  الراافقه قيامت عذاض يود را از او باز ميدارد و از 

آن كه به واسيطه مردي از عالم عليه الصلوة والسالم س ال نمود كه به او ييزي ياد بدهد 

اقرعلييه ب حضير : غضب مكن و از حضر  فرمود؛ پس يير دنيا و آير  نصيب او شود

حضير  موسي  به عالم  تورية نوشته شده كه يداوند الصلوة والسالم روايت شده كه در

تو را بر  ام دادهملكيت  وح  فرموده كه مالك باش غضب يود را از كس  كه عليه السالم

صيادق علييه الصيلوة والسيالم  حضير و از از تو غضب ييود را او تا من هم باز بدارم 

كس  كه حسد نيورزد غضب نكند پس براي او يواهد بود بهات و كه كس  روايت شده 

به حضر  رسول صيلّ  اهلل علييه وآليه كه مردي  روايت شدها براي او يواهد بود بهات

؛ حضير  بهاتبين ييزي حائل ناود بين آن عمل و د بده كه ياعمل  به من عرض نمود 

جناض نوح علي  نبيّنيا وآليه نقل شده كه  اهلل رحمهابن عباس  جناضا از فرمود غضب مكن

؛ گفيت: تري مسلّطبر فرزند آدم  كه يه وقت توبه ابليس فرمود يبر ده مرا السالم  وعليه

كيه بيه جنياض حيارث روايت شده امير عليه الصلوة والسالم  حضر در وقت غضب و از 

 همدان  نوشت از غضب حذر نما, يه آنكه غضب لاكر بزرگ  است از لاكرهاي شييطان

روايت شده كه سه يصلت است كيه در هير كيس رسول صلّ  اهلل عليه وآله  حضر و از 
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كس  راا  شد, رااي او,  هرگاه از؛ اول آنكه صلتهاي ايمان را تكميل نموده, يكه باشد

و ارد نكند و هرگاه بر كس  غضب نمود, غضبش او را از حق بيرون نبرد باطل واو را در 

قطيب  جنياضيون قدر  پيدا كرد, در ييزي كه جائز نيست بيراي او دياليت نكنيد و از 

عل  نبيّنا وآليه و علييه ابليس به حضر  موس   كهراوندي در كتاض لب اللباض نقل شده 

االّ باهلل العل  العظيم تا غضبت  ةَو ال قوَّ ت هرگاه غضب نمودي پس بگو ال حولَالسالم گف

 ساكت شودا
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 همن و س تنبيه صد و 

 ( اجتناض از حسد) در 

 

ييه جناض موس  علروايت شده كه در بين اينكه حضر  صادق عليه الصلوة والسالم از    

مردي را در سايه عرش يدا و سخن ميگفت ناگاه با پروردگار يود مناجا  ميكرد السالم 

عرش تيو اسيت؛ ييداي متعيال , پس گفت: پروردگارا كيست اين شخص كه در سايه ديد

ييدا از فضيل مردم را بر آنچه شخص از كسانيست كه حسد نميبرد اي موس  اين فرمود: 

گرام  روايت شده كه حسيد نورزييد ييه آنكيه  رسول يود به اياان عطاء ميفرمود و از

و نييز از هيزم ياك را ميخيورد آتش, , همچنانيكه ايمان را ميخورد و از بين ميبردحسد 

حسد و ايميان در قليب شيخص جميع عليه وآله الصلوة والسالم روايت شده كه  جناضآن 

مان را در قلب آض اي كه حسدو از حضر  عل  عليه الصلوة والسالم روايت شده نمياود 

صادق عليه الصيلوة والسيالم نقيل  حضر و از  ميكند, همچنانيكه آض برف را آض ميكند

 , ابليس نزد آن جناض آمده گفيتيون جناض نوح عليه السالم از كات  فرود آمدكه شده 

ايين زيرا كه نفرين نمودي بير  ,ر باشدزرگتكه حقش از شما بر من بكس  در زمين نيست 

؛ از شيما را دو يصيلتو مرا راحت نمودي از اياان؛ آيا يياد نيدهم ک شدند و هال فساق

ييه آنكيه  ,از حرص دور باشحسد دوري كن كه حسد كرد با من آنچه كرد؛ ديگر آنكه 

بنيده, عل  عليه الصلوة والسالم روايت شده كه  حضر و از حرص كرد به آدم آنچه كرد 

حقيير نايمرد  است ون كس  كه باالتر از او آنكه حسد نورزد نسبت به آ عالِم نمياود تا

كاظم عليه الصلوة والسالم رواييت شيده  حضر و از از او است  تر پائين آن كس را كه 

نمياز و بيرّ بعد از معرفت تقرض ميجويد به سوي يدا به واسطه آن بهتر ييزي كه بنده كه 
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ة والسيالم علي  علييه الصيلو حضير و ترک حسد و عجب و فخر به اسيت و از والدين 

بييزار اسيت از  ايمان بيري و :ميفرمايدو نيز  روايت شده كه حسد رأس و سر عيبها است

 :ميفرماييدنييز , حسرتش زياد و سيئاتش مضاعف است و آدم حسود :ميفرمايدحسد و نيز 

وابگيذار حسيد و : ميفرماييدنييز  و ستدنيا و آيرتثمره و نتيجه حسد شقاو  و بدبخت  

و شخص را هالک ميكند دين را ننگين اين سه يصلت را يه آنكه ينه درو  و حقد يعن  ك

رسيول صيلّ  اهلل علييه وآليه  حضير و از رذائل اسيت  : حسد رأس و سرو نيز ميفرمايد

 حرص)ز( نه  ميكنم تو را از سه يصلت؛ حسد و كبر و  كه ميفرمايد: يا عل روايت شده 

كه اصول كفر سه ييز است؛ حيرص  صادق عليه الصلوة والسالم روايت شده حضر و از 

 او تكبر ورزيدن و حسد
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 ملهچتنبيه صد و 

 ( اجتناض از كبر و فخر كه ايتصاص به يدا دارد) در 

 

؛ تكبير و عليه الصلوة والسالم روايت شده كه جهل در سه يييز اسيت صادق حضر  از   

 حضير از  وياسر و زييان كارنيد و جهل به يدا؛ پس اين جماعت شد  مراء و مجادله 

؛ و متوااع نيزد ييدا مرفيوزون است ععل  عليه الصلوة والسالم روايت شده كه متكبر مل

در رداي يداوند عزوجل ميباشد هر كس منازعه كنيد بيا ييدا دور باشيد از كبر يه آنكه 

روايت شده  امير عليه الصلوة والسالم حضر و از ميفرمايد ذليل و يوار يدا او را بزرگ  

رداي مين بدرسيتيكه فخير يا موسي  الم به جناض موس  عليه السالم فرمود كه يداوند ع

بيا مين عيذاض ييواهم دو منازعه كند , كس  كه در اين زار مناِو كبرياء و بزرگ  است 

نقيل شيده كيه  اثبا  الوصيية ضعليه الرحمة در كتا مسعودييودا از به آتش او را نمود 

همچنانيكه نزديكترين ميردم  ود عليه السالموح  شد به جناض داروايت شده كه ميفرمايد 

؛ همچنيين كيه داراي تواايع و فروتني  باشيندبه يدا در روز قيامت كسان  يواهند بود 

صلّ  اهلل علييه وآليه رواييت رسول  حضر و از  متكبرين ميباشنددورترين مردم از يدا 

بيه صيور  رييز  هياي موريهمتكبرين محاور يواهند شد در روز قيامت مانند شده كه 

كيه در صفا  متكبر  از جملهو ذلت و يواري اياان را فرا گرفته باشد مردان در حالتيكه 

تمنا دارد بير شمرده شده آنست كه رسول صلّ  اهلل عليه وآله حضر  جعفريا  از روايت 

از حضر  رسيول صيلّ  اهلل علييه و  معصيت يداحال آنكه مقيم است بر يدا بهات را و 

و نه غن  را كيه ظليوم كه من دوست ندارم پيرمردي را كه جاهل باشد وآله روايت شده 

 صيادقحضير  بيه يزيد روايت شده كه  بن عمراز و نه فقيري را كه متكبر باشد و باشد 
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كه من طعام يوض ميخيورم و از بيوي ييوش اسيتفاده عليه الصلوة والسالم عرض ميكند 

من   ااين واعيم  آيد؛ آيا در و غالم هم پات سرم و مركب يوض سوار مياوم ميكنم 

ييزي از تكبر و نخو  ميبين  كه واع يود را تغيير دهم؛ پس حضر  سر به زير افكنده 

جاهل باشيد بيه حيق؛ : جبار ملعون آن كس  است كه غمض كند مردم را و آنگاه ميفرمايد

و غمض معنياي آنيرا نفهمييدم؛ حضير  اما حق پس من جاهل به آن نيستم عرض ميكند 

 امردم را و تكبر كند بر اياانحقير بامرد آن كس است كه رمايد: غمض كننده مردم ميف



 

 923 

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

 هل و يكمچتنبيه صد و 

 لزوم بغض آن ( ) در مذمت شديد حب دنيا و

 

يداونيد عيالم بيه آن كيه در يبر معراج نقل شده  هلل عليه وآلهرسول صلّ  ااز حضر     

نماز اهل آسمان و زمين و روزه بگيرد روزه : يا احمد اگر بنده نماز بخواند حضر  فرمود

بعيد لبياس عابيدين را يودداري كند مانند مالئكه و بپوشد اهل آسمان و زمين و از طعام 

ييا ييا اسيم و آوازه آن يا رياسيت آن يا سمعه آن ببينم در قلب او ذره اي از دوست  دنيا 

دل او برييواهم را از  و هرآئينه محبيت ييودمجاور من نخواهد شد در يانه من زينت آن 

دوست  ييود را كند مرا و شيرين  يك يواهم كرد قلب او را تا آنكه فراموش و تارداشت 

رسول صلّ  اهلل عليه وآله روايت شده كيه هييچ عملي   حضر و از نخواهم ياانيد او به 

بهتر از بغيض و دشيمن  دنييا نيسيت و از و رسول و اهل بيت نزد يدا بعد از معرفت يدا 

كيه در و آير  دشمن هم ميباشيند دنيا امير عليه الصلوة والسالم روايت شده كه   حضر

دوست بدارد دنيا را كه پس كس  در مقابل هم مقابل هم قرار گرفته اند و دو راه  هستند 

دنيا و آير  به منزله مارق و مغرض ميباشيند و دشمن يواهد داشت المحاله آير  را و 

و ي دور مياود گريدهريه به يك كدام نزديك شود از آن دو كس  كه راه برود بين اين 

ميفرماييد صادق عليه السالم روايت شيده كيه  حضر و از اين دو مانند دو هوو ميباشند 

راونيدي  از قطيبو دوست بدارد دنيا را يدا آن كس را كه كه دوست ندارد قسم به يدا 

د عليه السالم يدا به سوي داوو وح  فرمودعليه الرحمة در كتاض لب اللباض نقل شده كه 

, ييه آنكيه دوسيت  مين و ب دنيا را از قلب يود بييرون كينحُداري كه اگر مرا دوست 

شيده  عل  عليه الصلوة والسالم روايت حضر ز و ادر يك قلب جمع نمياود دوست  دنيا 
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با هيم نيز , محبت يدا و محبت دنيا شمس يعن  يورشيد با شب جمع نمياودكه همانجوري

شيما اگير  ميفرماييدو نيز دوست  دنيا است بزرگترين يطاها  ميفرمايدنيز مع نمياوند و ج

تيو بدرسيتيكه  ميفرماييدو نييز دل يود بيرون كنيد محبت دنيا را از يدا را دوست داريد 

از دوسيت  اررش بر تو بياتر باشيد نميكن  به عمل  كه مالقا   هرگز يداي سبحانه را

بيه جنياض موسي  يداي تعيال   يه الصلوة والسالم روايت شدهصادق عل حضر دنيا و از 

بيه قيدر در دنيا صال  من زهد ميورزند كه بندگان يا موس  بدرستيعليه السالم ميفرمايد: 

به مين و به قدر جهلاان ساير يلق راغب به دنيا ميباشند و نسبت به من علم و معرفتاان 

و احيدي يايمش بيه آن وشن شيود پس رارزش قائل نمياود عظمت و احدي براي دنيا 

عيس  عل  نبيّنا وآليه و  حضر و از مگر آن كه به آن منتفع مياود حقير نميامرد آن را 

و ياك  يام از بسياري قساو  قلب از ياك  يام است عليه السالم روايت شده كه 

 حضير اسيت و از ئ  و حبّ دنيا سرّ هر يطياو بسياري گناه از حبّ دنيا است گناه است 

عبياد , حسين كه محبت دنيا سر هر يطائ  و سر  سول صلّ  اهلل عليه وآله روايت شدهر

 ظن به يدا استا
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 هل و دومچتنبيه صد و 

 ) در اهميت زهد در دنيا و تفسير آن (

 

, ييداي در دنياروايت شده كس  كه زهد بورزد  از حضر  صادق عليه الصلوة والسالم   

و بينيا و زبيان او را بيه آن گوييا ميفرماييد يفرماييد حكمت را در قليب او ثابيت متعال  

و بيرون ميبرد او را سالماً از دنيا به دواي آن را را و يبهاي دنيا دردان عبه ميفرمايد او را 

 بندهيير شده كه هرگاه يداي تبارک و تعال  روايت  حضر آن و نيز از دارالسالم سوي 

يا و عييوض آن را بيه او نايان ميدهيد و فقييه در دنرا بخواهد او را زاهد قرار ميدهد  اي

, يير دنيا و آير  به او اين سه يصلت به او داده شودو كس  كه ميگرداند او را در دين 

ست نيكه زهد در دنيا به اين رسول صلّ  اهلل عليه وآله روايت شده  حضر و از داده شده 

در دنييا كوتياه كيه زهيد ؛ بليا طعام ناماليم بخوردشخص لباس يان و درشت بپوشد كه 

عل  عليه الصلوة والسالم س ال شيد شده كه از حضر   روايتو امل و آرزو است كردن 

شده كيه ميردي بيه  روايتآن است كه حرام آن را ترک بگوئ  و از زهد در دنيا, فرمود: 

به آن كه هر گاه عمل حضر  رسول صلّ  اهلل عليه وآله عرض ميكند ييزي به من ياد بده 

 : رغبت و مييل؛ حضر  فرموديدا از آسمان و مردم از زمين مرا دوست داشته باشندكنم 

و زهد بورز در آنچه در نيزد دوست بدارد دا كن به آنچه در نزد يدا است تا يدا تو را يپ

علي  علييه الصيلوة والسيالم  حضير و از تا مردم تو را دوست داشته باشيند مردم است 

پيس فرحنياک و و راغيب؛ اميا زاهيد د, زاهيد و صيابر روايت شده كه مردم سه دسته ان

كه و محزون نمياود بر ييزي از دنيا كه به دستش بيايد مياود به ييزي از دنيا نيوشحال 

ييزي از دنيا براي او ميسر شود به دنيا عالقه دارد لكن يون پس و صابر از او فو  شود 
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باک ندارد و راغب پس ميداند  آنچه از سوء عاقبت آنيود را از آن منصرف كند بواسطه 

عل  عليه الصلوة والسالم روايت شده كه  حضر و از يا از حرام كه از حالل گيرش بيايد 

رسيول  حضير و از تا آنچه داري تميام شيود طلب نكن  آنچه را نداري زهد آنست كه 

تفسيير  س ال ميفرمايد ازجبرئيل عليه السالم جناض  ازصلّ  اهلل عليه وآله روايت شده كه 

و دشيمن دوسيت بيدارد ؛ عرض ميكند زاهد آن كس است كه يالق يود را و معناي زهد

يا بگذرد و به حرام آن التفا  بدارد آنكه را كه دشمن داشته باشد يالقش را و از حالل دن

و در حرام آن عقاض و نسبت به جمييع مسيلمين در حالل دنيا حساض است , يه آنكه نكند

, همچنانيكه و از پريوري يودداري نمايدنانيكه بر يود رحم ميكند همچ د,رحم داشته باش

و ينانكه از حرام دوري ميكند ب  فائده دور باشد  هاي سخنو از از ميته يودداري ميكند 

و د انرسي  بيه او بهمانطوريكه از آتش پرهيز ميكند كه مبيادا آسييباز حطام دنيا بپرهيزد 

علي   حضير و از و اجلش جلوي يامانش باشد د اينكه امل و آرزوي يود را كوتاه كن

اه كيردن آرزو و پياک نميودن عليه الصلوة والسالم روايت شده كه زهد عبارتست از كوت

غمناک ناود به ذم و بدگوئ  اياان و طعام  قلب و اينكه يوشحال ناود به مدح مردم و 

ن و اينكه سيخاست آن طيب تا بداند كه اصل آشاميدن  نياشامد و لباس  نپوشد  نخورد و

و ندارد و اينكه بر دنيا نسبت به كس  حسد نيورزد برايش  اي فائدهنگويد در آنچه نفع و 

 علم و علماء را دوست بدارد و طالب شرافت و رفعت, يعن  بلندي نباشدا
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 هل و سومچتنبيه صد و 

 ) در منع شديد از آزار و استخفاف به م من (

 

پس بيه اذيت كند م من  را ه وآله روايت شده كس  كه صلّ  اهلل علياز حضر  رسول    

تحقيق كه مرا اذيت نموده و كس  كه مرا اذيت كند يدا را اذيت كرده و كس  كه ييدا را 

كسي  كيه ميفرمايد  نيزو در تورية و انجيل و زبور و فرقان اذيت نمايد پس او ملعونست 

كفاره آن نخواهيد شيد و اجير بدهد  , بعد دنيا را به اومحزون و اندوهناک نمايد م من  را

كس  كه اذييت و آزار كه يا محمّد )ص(  نقل شده تعال  حقو از  ءعطابر آن داده نمياود 

, من بريواسته؛ كس  كه با من محاربه كندپس به تحقيق كه با من به محاربه كند ولّ  مرا 

؛ كسي  اسيت نمود؛ حضر  عرض ميكند پروردگارا ول  تيو ييهنيز با او محاربه يواهم 

و بيراي وصي  تيو و تو او را براي عهد و ميثاق  ام نمودهايذ : آن كس است كه ميفرمايد

ييداي كيه صلّ  اهلل عليه وآله روايت شيده  و از حضر  رسولشما به واليت براي ورثه 

كس كه اذيت كند بنده مي من  آناعالن حرض بدهد با من تبارک و تعال  فرموده كه بايد 

از آن  و نيزگرام  بدارد بنده م من مرا كه  آن كس امان باشد از غضب منو بايد در مرا 

استخفاف برساند به فقير مسلمان  پس بيه تحقييق كيه كه كس  حضر  )ص( روايت شده 

به او روز قيامت مگير آنكيه يدا استخفاف يواهد رسانيد استخفاف رسانده به حق يدا و 

حقير نامريد هيچ م من روايت شده كه الم صادق عليه الصلوة والس حضر توبه كند و از 

حقيير يواهيد به او يا استخفاف برساند م من  را كس  كه حقير بامرد يه آنكه فقيري را 

و نيز برگردد و توبه كند ممقو  و مبغوض يدا است تا وقتيكه و پيوسته يدا او را شمرد 

دن دستش از ميال به واسطه ته  بوكس  كه م من  را كه ت شده ي)ز( روا حضر از آن 



 

 244 

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

در و به ديده حقار  به او نظر كند, رسوا يواهد نمود ييدا او را دنيا ذليل و يوار بامرد 

لسالم روايت شده كه استخفاف نرسانيد بيه اصادق عليه حضر و از در پيش مردم قيامت 

ه در مثل قبيلاز اياان شفاعت ميكند فقراي شيعه عل  عليه الصلوة والسالم, زيرا كه مردي 

كه استخفاف مرسان بيه بيرادر السالم روايت شده  هاز آن حضر  علي و نيزربيعه و مضر 

كه هيچ از آن حضر  است  و نيزو تغيير بدهد حال تو را , پس رحم كند يدا بر او م منت

ر يويش را و حال آنكه قادر باشد بر نصر  و ياري او دبرانيست كه مخذول كند م من  

رسول صلّ  اهلل عليه وآليه  حضر و از در دنيا و آير  كند ذول را مخو مگر آنكه يدا ا

و استخفاف برسياند بيه به واسطه فقرش اهانت كند فقير مسلمان  را كه كس  روايت شده 

عزوجيل  يو پيوسته در غضب و سخط يدارسانيده به يدا استخفاف او پس به تحقيق كه 

مالقيا  يواهيد د فقيير مسيلمان  را نماي كرامو كس  كه اتا راا  كند او را  يواهد بود

 نمود يدا را در حالتيكه يندان باشدا
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 تنبيه صد و يهل و يهارم

 ) در منع شديد از غيبت م من (

 

درباره برادر مي من روايت شده كس  كه بگويد از حضر  صادق عليه الصلوة والسالم    

در نفسيش و او و مقصيودش وارد كيردن نقيص باشيد بيه ييزي را كه ميداند از او يود 

يداوند عالم درباره آنها فرميوده: اِنَّ از كسان  يواهد بود كه , پس ينين شخص  مروتش

في  اليدنيا واالييرة؛ يعني  عذاض الييم الفاحاة ف  الذين امنوا لهم ان تابع الذين يحبّون 

كه شايع شود فاحاة در كسان  كه ايمان آورده اند, براي ايايان كسان  كه دوست دارند 

رسول صيلّ  اهلل علييه  حضر عذاض دردناک هم در دنيا و هم در آير  و از هد بود يوا

كه عطاء كرده نميايود يدائ  به غير او قسم به آن يدائ  كه نيست كه وآله روايت شده 

و بازداشتنش به يداي عزوجل ش ظنمگر به واسطه حسن هرگز يير دنيا و آير  م من  

كه عذاض نميفرمايد يداي او يدائ  نيست جز دائ  كه ؛ قسم به ييود را از غيبت م منين

استغفار مگر به جهت سوءظنش و غيبت كردن از م منين توبه و م من  را بعد از عزوجل 

عرض كردند بيراي  ,است از زنا تر سختغيبت روايت شده كه )ص( از آن حضر   و نيز

و غيبت كننيده قبول ميفرمايد براي اينكه زنا كار توبه ميكند و يدا توبه او را د: ويه؛ فرم

تا آنكه كس  كه غيبيت او را كيرده او را توبه او را قبول نميفرمايد  يدا, لكن توبه ميكند

درو  ميگويد آن كس  كه يييال ميكنيد )ص( روايت شده كه  آن حضر حالل كند و از 

 ييها دوري كنيد از غيبيت و حال آنكه گوشت مردم را به غيبت ميخوردحالل زاده است 

از آن حضر  صلّ  اهلل عليه وآله روايت  و نيزغيبت نان يورش سگهاي آتش است آنكه 

ا ؛پس منزه و مبرّ, مگرآنكه از دين يراض مياودكه هيچ مجلس  به غيبت آباد نمياود شده
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در گنياه , ييه آنكيه گوينيده غيبيت و شينونده آن استماز غيبتاز كنيد گوشهاي يود را 

و نيز ميفرماييد اض قبر از سه ييز است؛ نمام  و غيبت و درو  ميفرمايد عذ و نيزشريكند 

, يدا نماز و روزه او را تا يهل شبانه كس  كه غيبت كند از مرد مسلمان  يا زن مسلمان 

كيه ايميان بنيده  رسول صلّ  اهلل عليه وآله روايت شيده حضر و از  روز قبول نميفرمايد

نكه زبانش مستقيم قلبش مستقيم نمياود تا آو كه قلبش مستقيم شود آنمستقيم نمياود تا 

دسيتش از سيبحانه را در حالتيكيه ييداي  د؛ پس كس  كه از شما ميتواند مالقا  كنشود

, پس اين كيار باشدو زبانش از عرض و ابروي اياان سالم و مالاان پاک  انيون مسلمان

نيه مياناسيم كيه مين هرآئي حضر  رسول صلّ  اهلل عليه وآله روايت شيده و ازرا بكند 

و بيرون مييرود از دبرهياي ايايان و اياان  هاي دهناقوام  را كه آتش دايل مياود در 

؛ پيس عيرض شيد كياننيد صداي سيلصدائ  مانند  شنيده مياود از آتش در شكم اياان

كنيد كس  كه غيبيت  ميفرمايدكنند و نيز مي باشند كه غيبت مردممياياان؛ فرمود: كسان  

علييه الصيلوة والسيالم  حضر  بياقراته است نفس  را متعمداً و از ,پس گويا كاز م من 

, پس براي يود بر يداي عزوجلجماعت  اقبال كنند شود قيامت يون روز كه روايت شده 

حسنا  ما يه شد؛ پس يداي عزوجل بفرماييد: ؛ عرض كنند الهينا و سيدنا حسنات  نبينند

آتش ميخيورد حسنا  را هم ينانيكه  , يه آنكه غيبت ميخوردحسنا  شما را غيبت يورد

قطيب راونيدي علييه الرحمية در كتياض ليب  جناضو از است مخصوص  حلفا را كه گياه 

به جناض موسي  علييه السيالم  تعال كه يداي و روايت شده  ميفرمايداللباض نقل شده كه 

و , آير كس  يواهد بود كيه داييل بهايت شيود كه بميرد تائب از غيبت كس  :ميفرمايد

 از حضير رار بر غيبت اول كس  يواهد بود كه دايل آتش شيود و صس  كه بميرد با اك

رسول صلّ  اهلل عليه وآله روايت شده كه غيبت, دين مرد را زودتر فاسد ميكند از ييوره 
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 ,؛ بير منياناز آن حضر  روايت شده كه بهات بر سه طايفه حرام اسيت و نيزفش ودر ج

و غيبت كننده و مدمن گذارد بكند بسيار بر او منت  به كس  كس  كه يون احسان يعن  

از آن حضر  صلّ  اهلل عليه  و نيزيمر, يعن  كس  كه هر وقت شراض گيرش بيايد بخورد 

, يواهدمرد در حالتيكه حرام يدا را وآله روايت شده كه غيبت كننده هرگاه ب  توبه بميرد

ييون كيه كسي  روايت شده م السالالصلوة وصادق عليه  حضر حالل شمرده باشد و از 

, كيار و گفتيارش معامليه بيا ميردم؛ يعن  در مقيام با مردم ظلم نكند بر اياانمعامله كند 

يون به اياان وعده دهد يليف و يون سخن گويد درو  نگويد و ظلمان  و تاريك نباشد 

عدالتش ظاهر و برادري با او , غيبتش حرام و مروّتش كامل و ؛ اين جورشخصوعده نكند

 واجب يواهد بودا
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 تنبيه صد و يهل و پنجم

 ) در يودداري از غيبت و فائدهء آن (

 

زد نياسيت  تر محبوضاز حضر  رسول صلّ  اهلل عليه وآله روايت شده كه ترک غيبت    

ن  شش يصلت است كيه هييچ مسيلما نيز ميفرمايدو يدا از ده هزار ركعت نماز مستحب  

ميردي  ؛ يكي من است يدا كه او را دايل بهات نمايدنميرد با يك  از آنها مگر آنكه اا

من يرد, اياكه نيّت او اين باشد كه غيبت هيچ مسلمان  را نكند, پس اگر با همين حالت بم

: و يفرماييدمنقل شده كه در تنبيه الخاطر ورام بن اب  فراس  جناضو از يدا بر يواهد بود 

را در  عبياد  تيام و كاميلليه وآله رسول يدا صلّ  اهلل عمردم در زمان كه  شدهروايت 

 كتاضز او روزه و نماز نميدانستند, بلكه در يودداري از عرض و آبروي مردم ميدانستند 

ييه عيالم عل ازنقل شده كه بيراي ميا فقه الراا عليه و عل  آبائه و ابنائه الصلوة والسالم 

مگير   دنيا و آير به م من ييرقسم به يدا كه عطا كرده نمياود السالم روايت شده كه 

 وبه ذا  مقدّس او و حسين يليق او و اميدواري به واسطه حسن ظنش به يداي عزوجل 

 غيبت م منينااز يودداري 
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 تنبيه صد و يهل و شام

 ) در اينكه كفاره غيبت استغفار است براي او (

 

 وآله ليهعكه از رسول يدا صلّ  اهلل ه الصلوة والسالم روايت شده ياز حضر  صادق عل   

ه كياز كفاره غيبت؛ حضر  ميفرمايد: از يدا طلب آمرزش ميكن  براي كسي  شده س ال 

ليه وآليه صلّ  اهلل عرسول  حضر , هر زمان  كه ياد كن  او را و از اي كردهغيبت او را 

 ؛ عرض شد بيراي ييه؛ فرميود:است از عقوبت زنا تر سختروايت شده كه عقوبت غيبت 

 اود, مگيرو غيبت آمرزيده نمي, پس يدا ميامرزد او را ه ميكندبراي اينكه صاحب زنا توب

ت آن اسياز آن حضر  روايت شده كه كفاره غيبيت  و نيزاو را آنكه صاحبش حالل كند 

 ااي كردهكه استغفار كن  براي كس  كه غيبت او را 



 

 250 

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

 تنبيه صد و يهل و هفتم

 ) در ردّ غيبت م من و اهميت آن در صور  توانائ  (

 

كس  كه در نزد او غيبت برادر م منش را  شده نقلحضر  باقر عليه الصلوة والسالم از    

و رسوا و حال آنكه قادر باشد بر آن مفتض  نكند از او , پس ياري نكند او را و دفاز كنند

ميردي روايت شده كيه  اب  الدرداءو از در دنيا و آير  ي عزوجل يدا كرد او رايواهد 

رد نمود بير   , پس شخصاز مردي بدگوئ  كرد اهلل عليه وآله رسول يدا صلّ در حضور 

, پس رسول يدا )ص( فرمود: كس  كه رد كند از عرض برادرش, آن رد حجاب  يواهد او

السالم ديد مردي ل شده كه حضر  امير عليه ايتصاص نق كتاضو از براي او از آتش بود 

, پس حضر  فرمود: اي پسرک غيبت كس  را ميكند فرزندش امام حسن عليه السالمنزد 

اين مرد نگاه كرد بيه من, گوش يود را پاک نگه دار از شنيدن امثال اين سخنان, يه آنكه 

صيادق  حضير , پس ريخت در ظيرف تيو و از در ظرفش بود يكهييز ترين يبي سوي 

مايرک؛ غيبت كفر است و مسيتمع و رااي  بيه آن كه شده  روايتوالسالم  الصلوةعليه

ييدا صيلّ  اهلل  رسيول: آن بهتانسيت و از ؛ فرمودبگويد آنچه در او نباشد عرض شد اگر

از آن  و نيزغيبت را, يك  از دو غيبت كننده است عليه وآله روايت شده كس  كه بانود 

و بتوانيد از او دفياز كنيد و حضر  روايت شده كس  كه در نزد او غيبت برادرش كننيد 

عليه الرحمة از رسول گرام   ذراب و از جناض و را , يدا در دنيا و آير  ياري كند ابكند

, كس  كه برگردانيد از بيرادر ميفرمايد: يا اباذرعليه وآله الصلوة والسالم روايت شده كه 

, كس  كه در نزد او كه او را آزاد كند از آتش؛ يا اباذريدا  رق باشد بح ,م منش غيبت را

يداي عزوجيل  ,, پس ياري كند او راري كنداز برادر م منش غيبت كنند و بتواند او را يا
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, مخذول يواهد و اگر مخذول كند او را يعن  ياري نكنداو را ياري كند در دنيا و آير  

رد كنيد كه كس  از آن حضر  )ص( روايت شده  نيزاو را يدا در دنيا و آير  و فرمود 

هزار باض از شير را  , در مجلس  رد يواهد فرمود يدا از اواز برادرش غيبت  را كه بانود

وزر و وبيال , يواهيدبود بير او مثيل يوشش بياييد و اگر رد نكند, بلكهدر دنيا و آير  

كند از عرض و آبروي بيرادر دفاز كه كس  از آن حضر  روايت شده  و نيزغيبت كننده 

و كس  كه معيروف و احسيان  نسيبت بيه او براي او بهات البته , نوشته شود مسلمانش

احسان كننده را , پس مدح كند داگر نميتواند تالف  كنو  دميتواند تالف  كن, پس اگر شود

 , پس به تحقيق كه كفران نعمت نمودهااين كار را هم نكردبه آن احسان, پس اگر 
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 تنبيه صد و يهل و هاتم

 ) در مذمت سخن يين  (

 

ذابايان كيه عروايت شده كه يهار طايفه ميباشند از حضر  رسول صلّ  اهلل عليه وآله    

و نيد كغيبيت ميردم كه  و مرديتا آنكه ميفرمايد:  ؛باق  اهل جهنماز عذاض زيادتر است 

اهلل  را  ذر اب  جناضو از گوشت يود را ميخورد در آتش آدم , پس اين جور نمام باشد

 نميايود , دايل بهايت: يا اباذرروايت شده كه رسول يدا صلّ  اهلل عليه وآله فرمودعنه 

ه نمام, يعني  سيخن ييين, ييا ابياذر كسي  كي: ؛ ميفرمايدا  كيستتقميكند  ا ؛ عرضقت

ز او  داشيته باشيدرو  يدونييز , پيس او در آتيش باشد در دنياصاحب دو رو و دو زبان 

و  نانمبر حرام است بر سه طايفه؛ روايت شده كه بهات السالم الصلوة وعل  عليه حضر 

ه علييصادق كه حضر  روايت شده دوانيق  اجب منصور ح ,از ربيعو  مدمن يمرو  ا تق

از اهل  رعايتو اهل درباره ذي رحم يود قبول مكن : ميفرمايدبه منصور الصلوة والسالم 

, ييه و جايگاه او آتش استفرموده را بر او حرام سخن كس  را كه يدا بهات بيت يود 

ن اامنيوا  ها الذينميفرمايد: يا ايو يداي تعال  آنكه نمام شاهد زور و شريك ابليس است 

از  والخبير ادمين قعلنم نيفتصبحوا عل  ما قوما بجهالة ان تصيبوا نوا يَّتبَباء فنبفاسق جانكم 

ا بيموسي  علييه السيالم در اثناي آنكيه عليه الصلوة والسالم روايت شده  حضر  صادق

ا گارپروردسايه عرش يدا؛ عرض كرد مردي را ديد در زير مناجا  ميكرد پروردگار يود 

نسيبت بيه كيه اسيت اين كسي  ؛ فرمود: افكنده بر اوعرش تو سايه كيست اين كس  كه 

 بود و نمام  نميكرداوالدينش نيكوكار
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 تنبيه صد و يهل و نهم

 ( نظر كردن به محبت بر اوالد رسول )ص( و پدر و مادر و عاِلم) در 

 

 بهه كردن نگاشده كه  روايتو عل  آبائه و ابنائه الصلوة والسالم از حضر  راا عليه    

لييه عصيلّ  اهلل پيغمبير ييا ذريية به سوي ائمه از شما عبادتستا عرض شد سوي ذرية ما 

نهياج و مادام  كيه از معباد  است ذرية نب  )ص( بلكه نظر به سوي تمام  :فرمود ؛وآله

 حضير و از ننميوده باشيد نكرده و يود را آلوده به معاصي  مفارقت آن حضر  طريقه 

وي واليدينش از ر  اهلل عليه وآله روايت شده كه نظر كردن فرزنيد بيه سيوي صلّرسول 

ز آن عالِم بيه محبيت, عبياد  اسيت و ا: نظر به سوي ميفرمايدو نيز  محبت, عباد  است

عليم  نيزد ميذاكرهيك ساعت ناستن يا اباذر  نيز روايت شدهصلّ  اهلل عليه وآله  حضر 

و نظير   شبها به عباد  و روزها به روزه بگذرانكه عباد  يكسال از براي تو بهتر است 

الصيلوة  و از حضر  عل  عليههزار بنده آزادكردن تو از ي ر  عالِم بهتر است براوبه ص

از بيه سيوي ييدا اسيت  تر دوست ءكه ناستن يك ساعت نزد علماوالسالم روايت شده 

ل ييك سياتكاف اعبه سوي يدا از و نظر به سوي عالِم دوست تر است هزار سال عباد  

م مرددر زمان حضر  رسول)ص( كه )ص( نقل شده النب  شرف كتاضو از در بيت الحرام 

يدند؛ ميكيرد؛ جهيت پرسي السالم عليهعل   نظر به صور  ذر اب و جناض ميخواندند نماز 

السيالم عليهماطالب يعل  بن ابنظر به سوي )ص( شنيدم كه ميفرمود از رسول يدا فرمود: 

 بيه ؛ نظيرعبياد  اسيتپدر و مادر از روي مهربان  و رحمت ر به سوي نظعباد  است؛ 

 مصحف يعن  قرآن عباد  است و نظر به سوي كعبه عباد  استا
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 تنبيه صد و پنجاهم

 (عليهم السالم, از وفاي به عهد اياان است اين كه زيار  قبور ائمه اطهار ) در 

 

م  اي هر اماروايت شده كه بر والسالم الصلوةو عل  ابائه و ابنانه از حضر  راا عليه    

ا پس ستاعهدي است در گردن اولياء و شيعه او و از تمام وفاي بعهد زيار  قبور اياان 

آنچيه  و تصديق داشته باشند بهكس  كه از روي ميل و رغبت زيار  كند قبور اياان را 

سيول ر حضير ز در آن يواهند بود ائمه)ز( شفيعان اياان در قياميت و ا اند شدهترغيب 

ز يا بعد ا كس  كه زيار  كند مرا در حيوة منروايت شده كه يا عل  صلّ  اهلل عليه وآله 

ايوم , ايامن مييا زيار  كند تو را يا دو فرزند  را در حيوة يا بعيد از ميو و  من م

جاي دهيم ه آن تا آنجا كاينكه يالص كنم او را از اهوال و شدائد در روز قيامت براي او 

ر  از آن حضر  روايت شده كه هركس زيار  كند آن حض و نيزبا يود در بهات  او را

ز زيار  بعد از وفا  و قصدي غير اعل  و حسن و حسين عليهم الصلوة والسالم را  يارا 

ه هيركس كيآن حضر  روايت شده كيه از نيز بهات و بود براي او يواهد  ,نداشته باشد

  ييواهم و نجاقيامت  روزاو را زيار  يواهم نمود مرا يا يك  از ذرية مرا, زيار  كند 

دق علييه شحام عليه الرحمة روايت شده كه به حضر  صا و از زيدداد او را از اهوال آن 

؛ يكي  از شيما راالصلوة والسالم عرض ميكند ييسيت پياداش كسي  كيه زييار  كنيد 

 يواهد بود مانند كس  كه رسول يدا را زيار  كرده باشداميفرمايد: 
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 تنبيه صد و پنجاه و يكم

 ( ائمه عليهم السالممدح گريه كردن بر مصائب وارده بر ) در 

 

ما در نيزد او ياد شويم كس  كه از حضر  صادق عليه الصلوة والسالم روايت شده كه    

پس اشك از يامش يارج شود ولو به اندازه بال مگس م  آمرزد يدا گناهان او را ولو 

كسي  كيه شيده  رواييتراا عليه الصلوة والسالم  حضر و از د به اندازه كف دريا باش

و , نخواهد مرد در روزيكه دلها مرده است در آن امر مابنايند در مجلس  كه احيا مياود 

يام او گريان نخواهد پس گريه كند و بگرياند كس  كه ياد كند مصيبتهاي وارده بر ما را 

رييان بين ه يطاض بينيز روايت شده  ر حضو از آن يامها گريان باشد در روزيكه بود 

بير جاري شيود  تتا آنكه اشكالسالم  هاي پسر شبيب اگر گريه كن  بر حسين علي ,شبيب

هر گناه  كه كرده باش , كويك باشد يا بزرگ؛ كم باشد ييا زيياد؛ صورتت بيامرزد يدا 

ه  بر تو و گناميكند تو را اينكه مالقا  كن  يداي عزوجل را اي پسر شبيب اگر مسرور 

؛ اي پسر شبيب اگير يوشيحال ميكنيد تيو را پس زيار  كن حسين عليه السالم رانباشد 

ش عليه و عليهم الصلوة والسالم آلا و داينكه ساكن شوي در غرفه هاي بهات  با رسول ي

مسيرور ميكنيد تيو را  اگر اي پسر شبيب ؛پس لعنت كن كاندگان حسين عليه السالم را

و يوشحال شيو پس محزون شو براي حزن ما بهات از درجا  عاليه در اينكه با ما باش  

؛ يه آنكه اگر مردي, سنگ  را دوسيت و بر تو باد بواليت و دوست  مابراي يوشحال  ما 

ازحضير   وهميان سينگ در روز قياميت  ييدا او را بياهر آئينه محاور ميفرمايد بدارد 

پيس د نزد او حسين عليه السالم كس  كه ياد شوصادق عليه الصلوة والسالم روايت شده 

يارج شود از يام او اشك به اندازه بال مگس , ثواض او بر يدا است و يدا)تع( رااي  
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كس  روايت شده صادق عليه الصلوة والسالم  حضر غير از بهات و از  براي او بهناود 

بير شود, حرام ميفرمايد يدا صيور  او را ما نزد او پس يامش اشك آلود كه ياد شويم 

 آتشا
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 مپنجاه و دوتنبيه صد و 

 ) در اهميت زيار  مرقد امام حسين عليه السالم و باق  ائمه عليهم السالم (

 

 كيه بيه اميام حسيندر حيديث   از حضر  رسول صيلّ  اهلل علييه وآليه رواييت شيده   

 بيركه ميخواهند به آن از امت من تو را طائفه : زيار  يواهند نمود عليه السالم ميفرمايد

در موقيف و شود مين زييار  ييواهم نميود ايايان را مرا؛ پس يون روز قيامت و صله 

موسي  بين  حضير و از آن نجا  يواهم داد اهوال و شدائد بازوهاي اياان را گرفته از 

در زييار  كنيد قبير حسيين علييه السيالم را كيه كس  روايت شده السالم  ماجعفر عليه

و از و آينده او را براي او گناه گذشته يدا امرزد بي ,آن جناض حالتيكه عارف باشد به حق

قبر حسين امر كنيد شيعه ما را به زيار  باقر عليه الصلوة والسالم روايت شده كه  حضر 

و بيديها زيار  آن حضر  روزي را زياد و عمر را طوالن  ميكند  عليه السالم, يه آنكه

كه اقرار داشته باشيد بيه م من  بر هر و زيار  آن جناض فرض است را از او دفع ميكند 

السالم روايت شيده كسي  كيه بيرود بيه عليه صادق حضر يدا و از از طرف و اامامت 

او را يداي عزوجيل در اعيال او مينويسد باشد به حق  فرحسين عليه السالم و عازيار  

الصلوة والسالم رواييت شيده كيه احيدي در ييوم قياميت عليه صادق حضر و از عليين 

حسين عليه السالم در دنيا زيار  ميكرد كه كاش آرزو يواهد كرد مگر آنكه بود  نخواهد

و رواييت شيده كيه بر ييدا )تيع( از كرامت زائرين آن حضر  به واسطه آنچه ميبيند را 

حضر  صادق عليه الصلوة والسالم رسيده عرض نمود آييا پيدر  زييار  مردي يدمت 

كس  كه زيار  كند آن حضر  را؛ فرمود: پاداش عرض كرد ييست  ؛بل  :فرمود ؛مياود

آن ترک كند پس ييست براي كس  كه  به آن حضر ؛ عرض نمودبهات اگر اقتداء كند 
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نقل  اصحاضبه آن؛ فرمود: حسر  در يوم الحسرة و از بعض  از را به واسطه ميل نداشتن 

جيا  من نوزده حج و نيوزده عميره بيهميكند السالم عرض كه به حضر  صادق عليهشده 

زييار  يك حج و يك عمره ديگر به جا آور تا نوشته شود براي تيو آورده ام؛ ميفرمايد: 

تر اسيت ييا آنكيه  آيا بيست حج و عمره نزد تو محبوض :حسين عليه السالم؛ بعد ميفرمايد

عليه السالم محاور شدن با حسين عرض ميكند  ؛با امام حسين عليه السالممحاور شوي 

 لسالم راااپس زيار  كن اباعبداهلل عليه؛ ميفرمايد: نزد من محبوض تر است
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 تنبيه صد و پنجاه و سوم

 عليه السالم ( راا) در اهميت زيار  مرقد امام 

 

روايت شده كس  كه مرا بيا دوري يانيه و ميزارم زييار   السالماز حضر  راا عليه   

؛ اول وقيت ز اهيوالشتا آنكه او را يالص ميكنم اروز قيامت كند, در سه جا يواهم آمد 

از آن حضير   و نييزمييزان به طرف راست و يپ, دوم نزد صراط, سوم نزد تطاير كتب 

و حيال آنكيه باناسيد آنچيه را كيه كس  كه زيار  كند مرا روايت شده كه  السالمعليه

او يواهيم بود و  ي, پس من و آباء من شفعارموده از حق و طاعت منفواجب يداي تعال  

وزر ثقلين يعني  جين و اگريه بر او باشد مثل  او باشيم نجا  ميابد و عايكس  كه ما شف

را وس قبر پيدرم در طجواد عليه الصلوة والسالم روايت شده كس  كه  حضر انس و از 

و يون روز قياميت شيود نصيب شيود و آينده او را بيامرزد گذشته يدا گناه  د,زيار  كن

حسياض تيا آنگياه كيه ييدا از اهلل عليه وآليه  منبر رسول يدا صلّ براي او منبري مقابل 

راا عليه وعل  آبائه وابنائه الصلوة والسالم رواييت  حضر و از شود فار  يود بندگان 

 دِعبيييييييييييييلبيييييييييييييه جنييييييييييييياض شيييييييييييييده كيييييييييييييه 

رفت و آمد شييعه و ايام و ليال  تا آنكه طوس محل عليه الرحمة ميفرمايد منقض  نمياود 

در غربت بيه طيوس يواهيد ه زيار  كند مرا آگاه باش پس كس  كزوار من قرار بگيرد 

عل  بن  جناضو از آمرزيده شده باشد در حالت  كه بود در روز قيامت با من در درجه من 

عرض ميكنيد كه به حضر  جواد عليه الصلوة والسالم الرحمة روايت شده  مامهزيار عليه

 عليهالحسين بداهلل يا زيار  اب  عزيار  راا عليه السالم افضل و بهتر است ت شوم يفدا



 

 260 

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

اباعبداهلل عليه السالم را هميه ؛ ميفرمايد: زيار  پدرم افضل است براي ياطر اينكه السالم

 اشيعهاز و پدر مرا زيار  نميكند مگر يواص مردم زيار  ميكنند 
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 ميهارتنبيه صد و پنجاه و 

 ) در اهميت زيار  ائمه و حضر  عبدالعظيم و فاطمه معصومه )ز(

 ( ر مورد پنج تنبيه اييرو توايح  د

 

آمرزييده زيار  كنيد مرا  كهكس  صادق عليه الصلوة والسالم روايت شده حضر  از    

علييه كه به حضير  رايا وشّا روايت شده بن عل   حسنو از براي او و فقير نميرد ود ش

قبر يك  از ائمه عليهم السيالم  بيايدييست پاداش كس  كه عرض ميكند والسالم  الصلوة

هست؛ عرض ميكند عليه السالم : براي او باشد آنچه براي زائر قبر اب  عبداهلل ؛ ميفرمايدرا

مثيل آنچيه ييست جراي كس  كه زيار  كند قبر اب  الحسن عليه السيالم را؛ ميفرماييد: 

هيادي علييه الصيلوة والسيالم  حضير اب  عبداهلل عليه السالم ميباشد و از براي زائر قبر 

: كجا بودي؛ عرض ميكنيد بيه زييار  قبير ردي از اهل ري ميفرمايدبه مروايت شده كه 

؛ حضر  ميفرمايد: آگاه باش اگر قبر عبدالعظيم عليه السيالم حسين عليه السالم رفته بودم

كه حسين بن عل  عليهما هرآئينه مانند كس  يواه  بود ست زيار  كن  ه را كه نزد شما

كس  كه زيار  ا عليه السالم روايت شده را حضر الصوة والسالم را زيار  كند و از 

بين سيعد  سيعدواجيب شيود و از قبر عبيدالعظيم علييه السيالم را بهايت بيراي او كند 

عليهيا السيالم از حضير  معصيومه عليهماالرحمة روايت شده كه از زيار  جناض فاطمه 

 زييار  كنيد او راكيه حضر  ميفرمايد: كسي   ؛س ال ميكندراا عليه الصلوة و السالم 

در حيديث  رواييت صيادق ال عبداهلل اب  حضر و از پس براي او باشد بهات در قم يعن  

و براي رسول صلّ  اهلل عليه وآله ميفرمايد: براي يدا حرم  است و آن مكه است شده كه 

و از براي اميرالم منين حرم  است و آن كوفيه اسيت و مدينه است نيز حرم  است و آن 
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و زود است كه دفن شود در آن زن  از اوالد قم ميباشد  هآن بلدبراي ما نيز حرم  است و 

ا واجب شود بيراي او بهايت؛ پس كس  كه زيار  كند او را كه نام وي فاطمه باشدمن 

راوي ميگويد كه حضر  صادق اين فرمايش را در وقت  فرمود كه هنوز حضير  كياظم 

 عليه السالم متولد ناده بودندا

 وز رفتيار ادر ايبار مذكوره در اين پنج تنبيه زائري اسيت كيه  نقدر متيقِّم لف گويد    

ما اينكه كو پيروي كندا حضر  رسول و ائمه عليه و عليهم الصلوة والسالم متابعت گفتار 

ده بيه , استفاده شذكر شد 152الصلوة والسلم كه در تنبيه  از فرمايش حضر  صادق عليه

 واض راوي كه عرض كرد ييست جزاي كس دست م  آيد و آن فرمايش اين بود كه در ج

 اقتدا نمايد به آن حضر ا فرمو: بهات, اگراو را يعن  پدر  را كه زيار  كند 
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 تنبيه صد و پنجاه و پنجم

 ) در اهميت زيار  برادران دين  و يك روايت شريف (

 

يكند روايت شده مسلمان  كه زيار  كند مسلمان  را, او را زيار  نم يداوند متعالاز    

بياقر علييه الصيلوة والسيالم  حضر و از و ثواض او بهات است بلكه مرا زيار  ميكند 

؛ يكي  سيه نفيرمگر آن بهات را كه براي يدا بهات  است كه دايل نمياود روايت شده 

و ديگر آنكس كه زيار  كند برادر م من يود را  كند درباره يود به حقآنكس كه حكم 

براي يداي عزوجل نيكوئ  كند به برادر م من يود كه  كس  بدون غرض مادي, سوم آن

زيار  كنيد بيرادر مسيلمان كه كس  عل  عليه الصلوة والسالم روايت شده  حضر و از 

 حضير كه اي زائر گوارا باد بر تو بهايت و از يود را براي يدا, ندا ميفرمايد او را يدا 

برادر يود را براي يدا, قدم  زيار  كند كه كس  رسول صلّ  اهلل عليه وآله روايت شده 

بيراي مگر آنكه يدا او را يك درجه باال ميبرد و يك حسينه برنميدارد و قدم  نميگذارد 

او و اهيل و اذن ميدهيد مالئكيه را در تايييع او مينويسد و يك سيئه از او محو ميكنيد 

 حضير  از عمل او تعجب ميكنند و در يانودي يدا ميباشد تا آنكه برگردد و ازآسمانها 

صادق عليه الصلوة والسالم روايت شده كه كس  كه زييار  كنيد بيرادر مي من ييود را 

به هر قدم  هزار حسنه و محيو ميفرماييد از او هيزار سييئه و بلنيد مينويسد يدا براي او 

زيار  كند بيرادر  كس  كهروايت شده  حضر ميفرمايد براي او هزار درجه و نيز از آن 

و , ميفرمايد مرا زيار  كردي و ثواض تو بر مين اسيت عزوجل م من يود را براي يداي

االول عليه اب  الحسن  حضر از غير از بهات و را براي تو ثواب  من راا  نخواهم شد 

بيرادران روايت شده كس  كه قادر نيست بر زيار  ما, پس زيار  كنيد الصلوة والسالم 
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و كس  كه قادر نيست بر صله ميا, ثواض زيار  ما را كه نوشته مياود براي او صال  ما 

بن  داز محمّو ثواض صله ما او  ايتا نوشته شود بربرادران صال  يود را پس زيار  كند 

د كيه او را علي  بين محمّيداشيتم  ايكه همسايهروايت شده الرحمة  ماعليهداود بن عقبه 

تا آنكه ردم يكبه حسين عليه السالم را زيار  ممن نقل كرد كه ماه  يكمرتا براي ميگفتند

ا پس از مدت  و بدنم اعيف شده و مدت  موفق نادم به زيار  آن حضر سنم زياد شد 

, پس از ينيد روز رسييدم بيه حيرم مطهير آن زيار  آن حضر بيرون آمدم پياده براي 

آن ا در عالم ر يا دييدم و يوابيدم, پس سالم دادم و دو ركعت نماز زيار  يواندم جناض

يا عل  يرا بر مين جفيا نميودي, تيو كيه و به من فرمود:  بيرون آمدحضر  از قبر مطهر 

جسمم اعيف شيده و قيو  از پاهيايم  ؛ عرض كردم يا سيّدينسبت به من نيكوكار بودي

, لهيذا در ينيد روز آميدم بيه ه كه عمرم به آير رسيدهه به قلبم الهام شدانَّرفته و يون كَ

ا فرميود: بگيو ييه اهم از يود شما بانومديدار شما و از شما ييزي روايت شده كه ميخو

, زيار  كند در حيوتش ميراروايت شده از من, عرض كردم روايت شده از شما كس  كه 

آن را و اگير او را  ام گفتهبعد از وفاتش زيار  يواهم نموداحضر  فرمود: بل   من او را

 او را بيرون مياورمايعن  زائرم را در آتش ببينم 
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 و شامتنبيه صد و پنجاه 

 ( جهاد با نفس و شيطاناهميت لزوم و ) در 

 

, ء ادضسو رنفس انسان مجبول است بشده كه  نقلحضر  عل  عليه الصلوة والسالم از    

و نفسش بالطبيعة در ميدان و بنده مأمور است به حسن ادض است او   لّبِيعن  سوء ادض جِ

پس كس  كه عنان  ؛رگردانيدن آندر بو بنده بايست  جد و جهد كند مخالفت جوالن ميزند 

نفيس ييود را در و كس  كه ياري كند شده در فساد او پس شريك او رها كند نفسش را 

 كتياضبا نفسش شيركت نميوده و از ش, پس در قتل نفس يود عمل كردن به هوي و هوس

ميردي كيه نيامش ايبار كه  : روايت شده در بعض  ازنقل شده كه ميفرمايدعوال  اللئال  

راه بيه ع بود يدمت رسول گرام  عليه و آله الصلوة والسالم رسييده عيرض نميود مجاش

معرفت نفس؛ پس گفت يا رسيول اهلل پيس  سوي معرفت حق يگونه است؛ حضر  فرمود:

موافقت حق؛ فرمود: مخالفت نفس؛ عرض كرد يگونيه اسيت راه گونه است راه به سوي ي

پس يگونيه اسيت راه بيه سيوي ؛ فرمود: سخط نفس؛ عرض كرد به سوي يوشنودي حق

سيوي طاعيت حيق؛  وصل حق؛ فرمود: هجر  نفس؛ عرض كرد پس يگونه اسيت راه بيه

؛ نزدييك شيدن بيه حيقپس يگونه است راه به سوي فرمود: نافرمان  نفس؛ عرض نمود 

؛ فرميود: بيه حيق انيسپس يگونه است راه به سيوي ؛ عرض كرد دوري از نفس: فرمود

يصلتها؛ فرمود: ول اهلل پس يگونه است راه به سوي اين وحات از نفس؛ پس گفت يا رس

, يداونيد عيالم مراد از حق در اين فرمايايا  م لف گويد ياري يواستن از حق بر نفسا

ادق عليه الصلوة والسالم رواييت شيده صحضر   از مصباح الاريعةو از  است جل و عال

و كسي  يود در راه يدا فس جهاد كند با نيوشا به حال كس  كه در حديث  ميفرمايد: كه 
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 حضر و از يداي تعال  ظفر ميابد به رااي كه شكست دهد لاگر هوي و هوس يود را 

 مكيحهايام بين ال در يبر طوالن  به جنياضروايت شده كه والسالم  _كاظم عليه الصلوة

نفس ييود باد به اعتصام به پروردگار يود و توكل بر او و جهاد كن با  كه بر تو ميفرمايد

بيا مانند جهياد تو  پس اين كار واجب است براو را از هوي و هوس   گرداناي آنكه بربر

: آن دشمن  كيه ؛ ميفرمايدعرض ميكند جهاد با كدام دشمن واجبتر استا هاام دشمن يود

ارر او به تو از دشمنتر است و تو و از همه دشمنان با از همه دشمنان به تو نزديكتر است 

و شخص او از همه دشمنان بزرگتر است نسبت به تو عداو  او و  همه دشمنان بياتر است

دشيمنان دشمن  كه تحريص ميكنيد  است تر مخف دشمنان به تو از همه با نزديك بودنش 

ابليس است كه موكل است به وسوسه كردن قلبها, پس باييد دشيمن  تيو تو و او تو را بر 

نباييد بيايتر باشيد از ي هالک كردنت جهاد با تو برا برو ا برو صباشد نسبت به او شديد 

هرگاه پناهنده شوي يه آنكه او با قوتش از تو اعيف تر است صبر تو بر جهاد كردن با او 

و از بيه سيوي راه راسيت هيدايت يواهيد شيد ببرد به يدا كس  كه پناه به يداي تعال  

و ش از قليباو واعظي  كس  كه نباشيد بيراي عليه السالم روايت شده كه  صادق حضر 

او را دشمنش سوار گردنش كه ارشاد كند قرين  و نباشد براي او زجركننده اي از نفسش 

هيا آن جهاديا عل  بهتيرين رسول صلّ  اهلل عليه وآله روايت شده كه  حضر مياود و از 

 كند در حالت  كه قصد ظلم بر احدي را نداشته باشدا صب است كه شخص 



 

 267 

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

 مهفتتنبيه صد و پنجاه و 

 ( و روايا  يوض از يدا و انصاف با مردم فوي) در 

 

ييون روز كيه   اهلل عليه وآله رواييت شيده بسم اهلل و له الحمدا از حضر  رسول صلّ   

ييوفش از آن كس است كه  نزديكترين شما به يداايها الناس منادي ندا كند قيامت باود 

و  لش نيكوتر باشدكه عمآن كس ميباشد  يداسوي و دوست ترين شما به يدا بياتر باشد 

نزد ييدا آنچه در آن كس  است كه بزرگترين شما نزد يداي تعال  از حي  نصيب و بهره 

بير شيما جل بفرمايد مين جميع نخيواهم كيرد وبعد يداي عز ,باشد تر مايلاست راغب و 

پيس بير آن  ,بيراي ايايان بگذارنيد هيا كرس   دنيا و آير  را, پس امر بفرمايد حتنارا

از ايايان رااي  و يوشينود در حالتيكه اياان باود به و يداي متوجه  ندبناين ها كرس 

عليه الصلوة والسالم روايت شده كه يداي جل  عالِمو از و ثواض اياان را نيكو كند باشد 

يهيار كلميه جميع در جناض آدم عليه السالم كه من تميام كيالم را و عال وح  فرمود به 

به سيوي او بيان بفرما براي من؛ پس وح  فرمود  ميكنم؛ پس آدم عليه السالم عرض نمود

بين كلمه يهارم و كلمه سوم براي تو و ديگر بين من و تو يك كلمه براي من و كلمه كه 

 نا پييييييييييييييييييييييس آتييييييييييييييييييييييو و مردمييييييييييييييييييييييان

و يييزي را شيريك مين ايميان بيياوري بيه مين آن است كه براي من است كه  اي كلمه

و از ايمان و توحييد  زا ميدهم تو را جو كلمه اي كه براي تو است آن است كه نگردان  

و ميردم بين تيو و آنچه اجابت است پس بر تو است دعا و بر من آنچه بين من و تو است 

و مكروه بدان  براي براي مردم آنچه را كه براي يود ميپسندي آن است كه بپسندي است 

واييت نييز رالم عليه الصلوة والسي عالِمو از آن كراهت داري آنچه را كه يود از مردمان 
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 بجا بياورند يوشحال شيوندكه يوبان از بندگان كسان  ميباشند كه يون عمل نيك  شده 

هرگياه عطيا كيرده ستغفار كننيد و ناراحت شوند و ا ,و يون عمل ناپسندي مرتكب شوند

, اعميال غضيب صبر كنند و يون غضيبناک شيوندو هرگاه مبتال شوند , شكر نمايند شوند

يا عل  سفارش ميكنم تيو را اهلل عليه وآله روايت شده كه سول صلّ ر از حضر نكنند و 

يصلت  اما ؛يدايا ياري كن او رابعد عرض نمود  ؛به يصلتهاي يندي پس حفظ كن آن را

؛ دوم ورز دروغي  بييرون نياييدهيچوقيت از دهانيت اول پس صدق و راست  بطوريكيه 

يهيارم  ؛او راگويا كيه ميبيني   ؛ سوم يوف از يدائت نكن  بر ييانت ربجوريكه هرگز ج

در بهايت  اي يانيهاشك    كه به هر دانهبسياري گريه از يوف و يايت يداي عزوجل 

؛ شام عمل نميودن بيه پنجم بذل مال و جانت در راه حفظ دينت ؛ه مياوددركبراي تو بنا 

ر پس در همن, اما نماز پس پنجاه ركعت و اما روزه  در نماز و روزه و صدقه يسنت من 

اما صدقه پس  ,و يهارشنبه وسط ماه و پنجانبه آير ماهماه  سه روز, پنجانبه اول ماه 

و حيال آنكيه اسيراف نكيرده اي و از صدقه بده كه گفته شود اسراف كردي  اي اندازهبه 

شما به سوي يدا آن كيس  ترين دوستعل  عليه الصلوة والسالم روايت شده كه  حضر 

نجا  پيدا و  و گراميترين شما نزد يدا با تقوي ترين شما استبياتر ياد يدا كند باشد كه 

موس  بين جعفير  حضر و از از يدا شما است از جهت يوف شديدترين كننده ترين شما 

كم و كم مپنداريد گناه ر بسيار را يبسيار نامريد يالصلوة والسالم روايت شده كه  ماعليه

ييدا بترسييد در پنهيان  تيا ر مياود و از آنگاه بسيارا يه گناه كم به تدريج جمع مياود 

ييدا و راسيت گفيتن را شيعار ييود انصاف بدهيد و مسارعت كنيد به سوي طاعت آنكه 

و داييل يه آنكه بر نفيع شيما تميام ميايود و اداي امانت را پياه يود قرار دهيد سازيد 

 ضير حو از براي شما حالل نيست زيرا كه بر اررتان تميام ميايود ناويد در ييزيكه 
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 يون يطبه ميخواندند, در آير يطبه ميفرمودندرسول صلّ  اهلل عليه وآله روايت شده كه 

و عالنييه و بياطنش صيال  باشيد و باشيد پياكيزه طييب و لقيش يُحال كس  كيه  يوشا

و از زيادت  گفتارش يودداري كند و زيادت  مال يود را انفاق كند آشكارايش نيكو باشد 

در مقيام السيالم رواييت شيده كيه و از جناض لقمان عليهر نمايد با مردم به انصاف رفتاو 

, تحريص و ترغيب ميكينم تيو را بيه شيش : اي پسرک منميفرمايدوصيت به فرزند يود 

او دور تيو را بيه ياينودي ييدا نزدييك و از سيخط يصلت كه هر يك از آن يصيلتها 

  يك براي او قرار نيدهو هيچ ييز را شرنمايد؛ اول آنكه عباد  و پرستش كن  يدا را مي

؛ در آنچيه دوسيت داري و در آنچيه كراهيت داريو دوم آنكه به تقدير يدا راا  باش  

دوسيت ييدا؛ يهيارم آنكيه سوم آنكه دوست بداري در راه يدا و دشمن بيداري در راه 

ميخواه  و كراهت داشته باش  براي مردم آنچيه براي يود كه بداري براي مردم آنچه را 

و نيكوئ  كني  نسيبت بيه ؛ پنجم آنكه غيظ يود را فروناان  ميخواه نيود كه براي را 

اب  جعفر عليهميا  حضر و از ؛ شام ترک هوي و هوس نسبت به تو بدي نمودهكس  كه 

روايت شده وآله وعليه الصلوة والسالم نا عل  نبيّسليمان بن داود والسالم از جناض الصلوة 

آنچيه و ما مييدانيم م داده شده و آنچه را كه داده ناده داده شده ايم ما آنچه را كه به مرد

 ازپس نيافتيم ييزي را كه افضل و بهتير باشيد را كه مردم ميدانند و آنچه را كه نميدانند 

و گفيتن حيق در در حال غن  و فقر ا و ميانه روي در نهان  و آشكار ايديايت و يوف 

 الابه سوي يداي عزوجل بر هر حو غضب و تضرز حال راا 
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 تنبيه صد و پنجاه و هاتم

 ) در تمجيد تفكر و عبر  و روايا  يوض (

 

ل ييود را روايت شيده كيه د از حضر  عل  عليه الصلوة والسالمبسم اهلل و له الحمدا    

يود بپرهيز و از پروردگار  و از يواض پهلوي يويش را ته  كن بيدار كن به فكر و تفكر 

از عالِم عليه الصلوة والسالم رواييت شيده كيه وة والسالم فقه الراا عليه الصل كتاضو از 

كيالم و نظرش به موجودا  عبر  و صمت و ياموش  او تفكر باشد كس  كه يوشا حال 

و بير كنايه از اين كه به تنهائ  بسازد و يانه اش وسعت او را داشته باشد و سخنش ذكر 

ميفرمايد در همان كتاض  و نيزند باش لمادست و زبان او سيطينه يود گريه كند و مردم از 

؛ پيس از عيالم عبياد  يكسيالاز بهتر اسيت كه فكر يك ساعت شده روايت ما براي كه 

 يال  كه ميگذري هاي يانهو  ها يرابهبه  :فرمود ؛آناز يگونگ  س ال نمودم السالم عليه

حيرف  تو, كجايند ساكنين تيو, ييه شيده تيو را كيهبناكنندگان با يود بگوئ  كجا رفتند 

ييداي جيل و عباد , تفكر در امير , بلكه بسياري نماز و روزهبه و نيست عباد  نميزن  

عبر  بگيريد به آنچيه لصلوة والسالم روايت شده كه ا عليه صادق حضر و از عال است 

از شيريف و كسي  در آن بياق  مانيده و آيا بر احدي گذشته از دنيا, آيا باق  مانده است 

آض اسيت از  تر شبيهو آنچه بيايد به آنچه گذشته دوست و دشمن  وايع و غن  و فقير و

مرگ و عقل كاف  است براي دليل و راهنما بودن و تقيوي بيراي باض؛ رسول يدا فرموده 

و قرآن مونس بودن و يدا تع براي انيس و ماغول بودن و عباد  براي بودن زاد و توشه 

سالم روايت شيده كيه تفكير در آالء و عل  عليه الصلوة وال حضر براي بيان بودن و از 
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 يانيهدنيا را يافتم مانند ا جناض نوح عليه السالم ميفرمايد: نيكو عبادت  استنعمتهاي يدا 

 و از دري دايل و از در ديگر يارج شوما كه دو در داشته باشد اي
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 تنبيه صد و پنجاه و نهم

 ) در آنچه براي كمال م من الزم است (

 

صيال  ن كه م ملحمدا از حضر  صادق عليه الصلوة والسالم روايت شده بسم اهلل وله ا   

دازه ر معياش ييود نيكوانياماول فقه در دين؛ دوم در مگر بر سه يصلتا و نيك نمياود 

هلل ارسيول صيلّ   حضير از  سوم صبر بر ناراحتيهائ  كه توجه به او ميكنيدا؛ گيري كند

تميام آن سيه يصيلت در او باشيد كه سه يصلت اسيت هير كيس عليه وآله روايت شده 

اي او ر, بر ييزيكه بيا اول آنكه يون قدر  و تونائ  پيدا كنديصلتهاي يوض را داراست

نيد؛ هرگاه غضب كند, غضبش او را از حق ييارج نكدر آن ديالت نكند؛ دوم جائز نيست 

)ص(  حضير , او را داييل باطيل نكنيد و از آن راياي او ,سوم آنكه هرگاه راا  شد

از  مدائن  جراحكه احدي دايل بهات نمياود مگر به واسطه حسن يلق و از  شده روايت

مكارم  آيا حدي  نكنم تو را بهكه فرمود:  الصلوة والسالم روايت شدهصادق عليهحضر  

و از مودن نو بسيار ياد يدا به مال و مساوا  با برادر دين  گذشت نمودن از مردم ايالق 

آنكيه  ييهبر شما باد به مكارم ايالق كه روايت شده نيز الم الصلوة والسآن حضر  عليه

اي زييرا كيه ييدذميمه و ناجور دوري كنييد دارد آن را و از افعال دوست يداي عزوجل 

ه بيما باد ش: بر تا آنكه ميفرمايدآن را و بر شما باد به تالو  قرآن عزوجل دشمن ميدارد 

 ما باد بيهشو بر و قائم الليل ائم النهار زيرا كه صاحبش را ميرساند به درجه صسن يلق حُ

شما بياد  و برفرموده امر به آن  , يه يدارفتار يوش داشتن, يعن  با همسايگان حسن جوار

شما باد  و بربه فرائض و واجبا  اله  د اببر شما و كننده است به مسواک نمودن كه پاک 

 از محرما ابه اجتناض و دوري 
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 تنبيه صد و شصتم

 و راا به قضا و قدر است (در يقين و اينكه راحت  يقين) در 

 

طعيم  اي بندههيچ بسم اهلل و له الحمدا از حضر  عل  عليه الصلوة والسالم روايت شده    

نمياد و آنچه يطا كند ايمان را نميابد تا آنكه بداند آنچه به او ميرسد نمياد كه يطا كند 

صادق عليه الصيلوة  حضر عزوجل و از ست اار و نافع او يدا او بداند كه برسد به او 

نود نكند مردم را به يوشصحت يقين مرد مسلمان به آن است كه والسالم روايت شده كه 

قيرار بدرستيكه يدا به عدل و قسيط ييود : تا آنكه ميفرمايدآنچه سخط يدا در آن است 

انيدوه را در  و قرار داده حيزن وقدر و راا به قضا و داده است روح و راحت را در يقين 

باقر عليه الصلوة والسالم روايت شده  حضر يدا و از قضا و قدر شك و سخط نسبت به 

رسييده عيرض آوردن يدمت حضر  رسول صلّ  اهلل عليه وآليه پس از اسالم جمع  كه 

از ميا م اييذه اعمال  كه در جاهليت بجا آورده ايم آيا به واسطه كه يا رسول اهلل نمودند 

, ايذ نميفرمايد ييدا صحي  باشديقينش كس  كه اسالمش نيكو و رمود: ؛ حضر  فمياود

و يقيين او صيحي  او را به آنچه بجا آورده و كس  كه اسالمش سيخيف و نياقص باشيد 

امير عليه الصلوة والسالم روايت  حضر , ايذ ميفرمايد يدا او را به اول و آير و از نباشد

رش در قيامت به شخص ميرسد و هم ينين ست آنچه اريكه بدانيد حقير و كويك نشده 

مياود پس بوده باشيد در آنچه قيامت عايد شخص آنچه نفعش در صغير و كويك نيست 

صيادق علييه الصيلوة  حضر و از  مانند كس  كه به يام يود ببينديدا به شما يبر داده 

و بدان كه يد كه به حمران بن اعين ميفرمايد: يا حمران تا آنكه ميفرماوالسالم روايت شده 

 حضير از عمل بسيار كه بر غير يقين باشيد و از عمل كم دائم با يقين افضل و بهتر است 
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؛ صاحب يقين شيش يييز اسيت عالمت و ناانهكه رسول صلّ  اهلل عليه وآله روايت شده 

پس ايمان بياورد به او و يقين بداند كه مرگ حيق  ,اول آنكه يقين بداند كه يدا حق است

, آن برحذر باشد و يقين داشته باشد به اينكه يك زمان  برانگيخته يواهد شد پس از ,است

و يقيين باشيد ييود شدن در آن روز بترسد, يعن  در دنيا مواظيب  پس از مفتض  و رسوا

, پس اشتياق پيدا كند به آن و يقين بداند كيه آتيش حيق اسيت, بداند كه بهات حق است

بيه اينكيه حسياض داشته باشد آن و يقين از  اي نجا رب اوكوشش ظاهر شود سع  و پس 

عليه الصلوة والسالم روايت شده كه  عل و از حضر  , پس به حساض يود برسد حق است

از اينكيه در  كيه او را حفيظ ميكنيدهست  اي حفظهاحدي نيست مگر آنكه از طرف يدا 

و ييون د يا آفت ديگري بيه او برسيشود يا ياه  بيافتد يا ديواري روي او يراض گودال 

 كه صدمه به او برسد, مالئكه حفظه از حفظ او يودداري ميكنندامقدر شده باشد 
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 تنبيه صد و شصت و يكم

 ( الماسر محوريت عقل براي ايمان و ) د

 

از بيراي بسم اهلل و له الحمدا از حضر  موس  بن جعفر عليهما السالم روايت شده كيه    

اهره و حجت باطنها پس اما حجت ظياهره دو حجت استا حجت ظيداي عزوجل بر مردم 

و اميا حجيت باطنيه پيس عقيول ميباشيند و ائمه عليهم الصلوة والسيالم انبياء و رسوالن 

مياود به دنيياي كيم بيا حكميت و رااي   عاقل راا تا آنكه ميفرمايد شخص ميباشند 

و منفعيت ربي  است كيه از تجيار  ييود از اين جهت پس دنيا حكمت كم با نمياود به 

فضييلت ترک ميكنند تا يه رسد به گناهان و تيرک دنييا زيادت  هاي دنيا را  ءعقاليبرند م

به سوي دنييا و اهيل بدرستيكه عاقل نظر ميكند  فرض و واجب استدارد و ترک گناهان 

كيه به ماقت و نظر ميكند بيه آيير  ميبينيد پس ميابد كه دنيا به دست نميايد مگر  دنيا

 تير بياق به مايقت آن را كيه , پس طلب ميكند ر به ماقتمگدست نميايد به آير  هم 

كه از عقل رشد لّ  اهلل عليه وآله روايت شده ص رسول حضر كه آير  باشد و از است 

كيه پاييمان و عقل را معصيت و نافرمان  نكنييد هدايت شويد و هدايت بخواهيد تا آنكه 

 علييييييييييييييييييييي  حضييييييييييييييييييييير ميايييييييييييييييييييييويد و از 

عقل شرع  است در داييل و شيرز عقلي  اسيت در عليه الصلوة والسالم روايت شده كه 

سي ال ميكنيد روايت شده كه از حضر  راا عليه الصلوة والسالم  ابن سكيتيارج و از 

واسيطه آن مياناسي  عقيل كيه بيه كه امروز حجت بر يلق ييست؛ حضير  ميفرماييد: 

و دروغگوي بر يدا را پس تكذيب ميكني  پس تصديق ميكن  او را راستگوي بر يدا را 

 حضير و از درست هميين اسيت صحي  و او را؛ ابن سكيت عرض ميكند واهلل كه جواض 
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و از حضير  عقل دليل و راهنماي م من است الصلوة والسالم روايت شده كه صادق عليه

يانه و از مثل عقل در قلب مانند يرا  است در رسول صلّ  اهلل عليه وآله روايت شده كه 

ييداي تعيال  در قياميت در حسياض م رواييت شيده كيه باقر عليه الصلوة والسال حضر 

يدا صلّ  اهلل علييه  رسولو از به اياان داده در دنيا ميفرمايد بقدر عقل  كه  مردمان دقت

و  عقلايان ه انيدازهبدر درجا  بندگان در فرداي قيامت باال ميروند وآله روايت شده كه 

مالئكيه  اده تناول نماياز شجره منهيشده كه جناض حوا عليها السالم اراده نمود كه  روايت

به اياان وح  فرمود آن كس را كه عقل به او داده شده يواستند مانع شوند يداوند عالم 

پس اگر اطاعت كند مستحق ثيواض مين  بر او امدادهحجت قرار واگذاريد او را به عقليكه 

متعال  ز يداونداو نمايد مستحق عقاض من يواهد شد و مخالفت معصيت يواهد بود و اگر 

ثيواض و بيه عقل را يلق فرمود به او فرمود به واسيطه تيو ميباشيد روايت شده كه يون 

قيدر و قيميت نقل شده كيه عل  عليه الصلوة والسالم  كتاضو از واسطه تو ميباشد عقاض 

م بيه انيدازه عقلايان عزوجل به حسياض ميرديه آنكه يداي معرفت او است مرد به قدر 

روايت شده كه بيراي هير يييز رسول صلّ  اهلل عليه وآله  حضر و از رسيدگ  ميفرمايد 

پس عباد  او به اندازه عقل او اسيت و دعامه و پايه م من عقل است  ستيا پايهو دعامه 

و بيه دسيت مياييد و  يير تمام يير به عقل درک ميايودنيز نقل شده كه  حضر و از آن 

روايت شده عليه الصلوة والسالم راا  حضر دين  نيست براي كس  كه عقل  ندارد و از 

رسول صلّ  اهلل  حضر و از و دشمن او جهل و نادان  او عقل او است   صديق هركسكه 

راعي  و حيافظ عبياد   وو حيافظ  اسيت براي هر ييز راع  عليه وآله روايت شده كه 

 ،نسيرمايه اجتهادكننيدگااي اسيت وسيرمايه هر تاجريو از براي ست كنندگان عقل اياان

و بيراي هير عقيل اسيت  ،عمارت  است و عمار  آيير  ،هر يراب عقل است و از براي 
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 ،مه مسيلمانانو فسطاط و ييكه مسافرين پناه ميبرند به آن سفري فسطاط و ييمه ايست 

عل  عليه الصلوة والسالم روايت شده كس  كه ترک كند اسيتماز  حضر و از عقل است 

و كميال جمال در لسان و زبان است و نيز ميفرمايد د , عقلش يواهد مراز صاحبان عقل را

عقيل آن صادق عليه الصلوة والسالم روايت شده كيه  حضر و از در عقل و وجدان است 

رسيول صيلّ  اهلل علييه  حضر و از و كسب شود جنان عباد  شود رحمن است كه به او 

ايايانند عت يدا و عمل كنندگان به طاعقل عمل به طاعت يدا است وآله روايت شده كه 

در حسياض كيه يداونيد عيالم باقر عليه الصلوة والسالم روايت شيده  حضر عقالء و از 

روايت شيده رسول صلّ  اهلل عليه وآله  حضر دقت ميفرمايد و از عقلاان  بندگان به قدر

كه بندگان فرداي قيامت به قدر عقلاان در درجيا  بياال ميرونيد و بيه پروردگيار ييود 

 نزديك مياوندا
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 تنبيه صد و شصت و دوم

 (غلبه دادن عقل بر نفس ) در لزوم 

 

او  بيرايفاحاه ييا شيهوت  كه كس  از حضر  رسول صلّ  اهلل عليه وآله روايت شده    

از فيزز  وند , يدا آتش را بر او حرام كاز آن اجتناض كندپس از ترس يدا  ,كندپيش آمد 

 و كس  كهد جنتان وفا كنلمن ياف مقام ربه كه وَ به وعده يود اكبر او را ايمن گرداند و 

دا را يي, روز قياميت ايتييار كنيدبر آير  را , پس دنيا دنيا و آير  براي او پيش بيايد

و  كنيد كه به آن يود را از آتش حفيظ نباشد اي حسنهدر حالت  كه براي او مالقا  كند 

و از رد سييئا  او بگيذ, يدا از او راا  شيود و از كس  كه آير  را بر دنيا ايتيار كند

هائم و ببدون شهو  عل  عليه الصلوة والسالم روايت شده كه مالئكه عقل دارند  حضر 

را  , پس كس  كه عقل يودهم عقل دارند و هم شهو  آدم بن شهو  دارند بدون عقل و 

دهد  غلبهو كس  كه شهو  يود را بر عقل , پس از مالئكه بهتر است غلبه دهد بر شهو 

ن افضيل و بهتيريرواييت شيده كيه نييز عليه السيالم  حضر از آن  واست بدتر م از بهائ

ييد ميفرما زنييو بميرانيد زنده كنيد و شيهوتش را آن كس  است كه عقل يود را ردمان م

 وقيدر و كس  كه نفسش مالك او شود مرتبه او باال رود كس  كه مالك نفس يود شود 

ار عقلش بر هواي نفسش غالب شود رسيتگكس  كه  ميفرمايدو نيز  پست گردد اش منزله

 اگردد, مفتض  و رسوي هواي نفسش بر عقلش غالب شودشود و كس  كه 
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 تنبيه صد و شصت و سوم

 ) در اهميت و تفسير توكل (

 

رار دهيد قييود را در پناه يدا كه كسياز حضر  باقر عليه الصلوة والسالم روايت شده    

نياه كسيكه يودش را در پوة والسالم ميفرمايد عل  عليه الصل حضر  وشكست نميخورد 

 ,ناهنده شودپبه يدا كسيكه  ميفرمايدو نيز به او ارر نميرساند يدا قرار دهد هيچ شيطان  

ل كنيد به يدا توككه كسيباقر عليه الصلوة والسالم روايت شده  حضر نجا  ميابد و از 

اج بيه در معرروايت شده كه  رسول صلّ  اهلل عليه وآله حضر مغلوض واقع نمياود و از 

چ عملي  يا احمد هي؛ حقتعال  ميفرمايد: افضل و بهتر استعمل كند كدام حقتعال  عرض مي

اهلل  رسول صلّ  حضر بر من وراا به آنچه قسمت كنم و از بهتر نيست از توكل من  نزد

 او واه كيه ييدا تيو را بياتكال و اعتماد نكن به سوي غير يدا عليه وآله روايت شده كه 

 واابه كه يدا )تع( ثواض تو را حواله ميفرمايد براي غير يدا و عمل نكن ميگذارد 

بيه يدا حكم فرميوده بير ييود رسول صلّ  اهلل عليه وآله روايت شده كه  حضر از و    

ه دارد انگ ,و هركس بپرهيزد از اوبه او, او را هدايت فرمايد هركس كه ايمان بياورد اينكه 

و كس  كه قرض دهد به او, در ميال او كفايت كند او را  ,توكل كند بر او و كسيكهاو را 

و كس  كه ملتج  و نجا  دهد او را  ,به اوبخاد و كسيكه اطمينان پيدا كند ركت بو  نموّ

از آن حضير   و نييزاو را جوابش گويد پناهش دهد و كسيكه بخواند  ,پناهنده شود به او

, عرض كرد مأيوس بيودن از ل فرمود در تفسير توكلاز جبرئيل س اروايت شده كه )ص( 

, نه عطاء ميتواند بكند نه منيع و نه نفعه ارر ميتواند برساند نو اينكه بداند مخلوق يلق 

قيويترين ميردم دوسيت دارد  رسول صلّ  اهلل عليه وآله روايت شده كس  كيه حضر از 
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ند او را كه گراميتيرين يكو كسيكه مسرور و يوشحال م, پس بايد توكل كند بر يدا باشد

 نييازترين بي كيه كس  كه يوشحال ميكنيد او را و مردم باشد, پس بايد از يدا بپرهيزد 

از آنچه در ش به آنچه در دست يدا است بياتر باشد , پس بايد وثوق و اطمينانمردم باشد

روايت شيده كيه حضير  صيادق علييه  اهللها از جناض اب  بصير رحمستهدست يودش 

است, عرض ميكند حّد ي براي او حدّهيچ ييزي نيست مگر آنكه ميفرمايد والسالم  الصلوة

با ييدا اينكه نترسد  ميفرمايد: ؛حدّ يقين ييست؛ عرض ميكند ييست؛ ميفرمايد: يقينتوكل 

بيه سيوي آنچيه كه روي بياورد  ايبندههر روايت شده كه آنحضر  از  نيزو ييز از هيچ 

و كسي  به سوي آنچه بنده دوسيت دارد نيز اقبال ميكند  , يدادوست دارديداي عزوجل 

به سوي اقبال بفرمايد يدا و كسيكه فرمايد ميداري  هگايدا او را ن ,كه پناهنده شود به يدا

ت و از اشد خواهدبر زمين باک نساقط شود آسمان  اگر, همچه آدم  و نگاه دار او باشداو 

و ميا در تفسير قيول ييداي عزوجيل كه صادق عليه الصلوة والسالم روايت شده  حضر 

: آن قول مرد است كه اگر فالن كس نميبود ميفرمايد ,االّ و هم ماركوني من اكثر هم باهلل 

ايين آدم ؛ آييا نميبيني  عيال من اايع مياديا اگر فالن  نميبود به فالن منفعت نميرسيدم 

راوي  ميكنيد از اودر ملكش كيه روزي ميدهيد او را و دفيع  قرار داده براي يدا شريك

هالک به فالن, هرآئينه , بگويد اگر يدا منّت نميگذاشت بر من يه بگويدپس عرض ميكند 

 حرف يا نحو آن نيستابل  باك  به اينجور , حضر  ميفرمايد: ميادم
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 ميهارتنبيه صد و شصت و 

 ) در يوف و رجاء (

 

بيه  ميان علييه السيالمالصلوة والسالم روايت شده كه جنياض لق از حضر  صادق عليه   

اض , عيذرا بيياورياگر عمل يوض جن و انس فرزند يود فرمود: از يدا بترس, ترس  كه 

يواهيد  بيياوري رحيمجن و انس را اگر گناه به يدا, اميدي كه و اميدوار باش كند تو را 

مگر ست هيچ م من  نيباقر عليه الصلوة والسالم روايت شده كه  حضر از و بر تو ود فرم

دارد نيبر ديگري و هيچكدام زيادت  , نور يوف و نور رجاء دو نور استدر قلب او  آنكه

, اشيدببه ييزي اميد داشته كه كس  صادق عليه الصلوة والسالم روايت شده  حضر و از 

عليه   آن حضراز نيز از آن فرار ميكند و  طلب ميكند آن را و كس  كه از ييزي بترسد,

و شيد تا آنكه داراي يوف و رجياء با, م من نيست ه م منك الصلوة والسالم روايت شده

از آن  و نيز  است جراراي آنچه يائف و داراي يوف و رجاء نميباشد تا آنكه عمل كند ب

از ييدا  به اسحق بن عمار ميفرمايد: يا اسحقحضر  عليه الصلوة والسالم روايت شده كه 

ن اسيت آقيده تيو و اگر عاو تو را ميبيند  ,و اگر تو او را نميبين بترس, كانّه او را ميبين  

ه تيو را , پس به تحقيق كه كافر شده اي و اگر عقييده ا  آن اسيت كياو تو را نميبيندكه 

 و نيزي اقرار داده  انپست ترين نظركنندگاز او را معصيت ميكن  او را, پس  ميبيند, پس

يدا  و كس  كه ازسيد از آن حضر  روايت شده كس  كه باناسد يدا را, از او يواهد تر

 اا نداردو محبت نسبت به دني, يعن  عالقه نفس او از دنيابترسد سخ  مياود 

ييا  :ميفرمايدبه عبداهلل بن جندض از حضر  صادق عليه الصلوة والسالم روايت شده كه    

اتكال و اعتماد داشته باشيد بير عميل ييود و نجيا  بن جندض هالک مياود آن كس كه 
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ا جري باشد بر معصيت و رحمت يدا را پات گرم  براي يود قرار دهدكه نمييابد آنكس 

 ء: آن كس كه بين ييوف و رجياپس يه كس  نجا  ميابد؛ ميفرمايدميكند عبداهلل عرض 

 و ازو ييوف از عقياض به واسطه شوق به ثواض در ينگال پرنده است و كانّه قلبش باشد 

و نميگوييد از غير يدا نميترسد  من م حضر  صادق عليه الصلوة والسالم روايت شده كه

يون يداي تعيال  در  عل  عليه الصلوة والسالم روايت شده حضر و از بر يدا مگر حق 

قيامت مردم را جمع فرمايد, منادي ندا كند در ميان اياان كيه اي ميردم نزديكتيرين شيما 

وي يدا يوفش شديدتر باشد و دوست ترين شما بسامروز به سوي يدا آن كس  است كه 

آن كيس ميباشيد كيه  شيما بير ييدا تيرين گرام و عملش نيكوتر باشد آنكس  است كه 

صادق عليه الصلوة والسالم روايت شده كه فائز و رسيتگار  حضر پرهيزكارتر باشد و از 

ابيرار كياننيد؛ آن ياسر و زيانكار شيدند اشيرار, آييا مييدان  شدند ابرار و نيكوكاران و 

و تقرض بجويند به سوي ييدا دا يائف باشند و تقوي داشته باشند از يكسان  ميباشند كه 

عليه الرحمة در معدن جواهر نقل شده كه ميفرمايد از  كرايك الخبر و از به اعمال صالحه 

اصل هر ييري در دنيا و آير  يك ييز اسيت كه روايت شده ليهم الصلوة والسالم ائمه ع

 او آن يوف از يداي تعال  است
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 شصت و پنجم تنبيه صد و

 ( در بيان اهميت گريه از يايت يدا و نتايج آن) 

 

محبوض تر نيست بيه  يا هطرقروايت شده كه هيچ  لّ  اهلل عليه وآلهاز حضر  رسول ص   

اشك  كيه قطره قطره يك  قطره يون  كه در راه يدا ريخته شود و ديگر از دو سوي يدا 

گرام  عليه وآله السالم روايت شده  لرسوو از از يايت يدا ريخته شود سياه  شب در 

ييه , مگر اشيك يايمبراي آن وزن و ثواض معين  است كه هيچ عمل  نيست مگر آنكه 

و اگر بنده اي از يايت ييدا در غضب پروردگار را آن اشك يام ياموش ميكند آنكه 

و از آن بيه بركيت گرييه او , هرآئينه رحم ميكند ييدا بير آن جميع ميان جمع  گريه كند

از آتش و در گريه از يايت يدا نجا  هالک بدن است در ينده روايت شده كه  ضر ح

, جاري شود اشك يام او از يايت ييداكه كس  آن حضر  )ص( روايت شده  و نيز از

از اشكش مثل كوه اُحد از اجر و ثواض و بيراي او بيه هير قطره يواهد بود براي او به هر 

كه هيچ يام  ندييده شهرهائ  باشد يامه آن  بهات كه در دو طرف دراي  هيامقطره 

)ص( رواييت از آن حضر   و نيزو به قلب هيچ باري يطور نكرده و هيچ گوش  نانيده 

يايت يدا گريه كند مگر آنكه بيامرزد يدا گناهان او را نيست كه از هيچ م من  شده كه 

يفه را قرائيت فرميود , بعد اين آيه شرو قطرا  دريا بياتر باشدهريند از ستارگان آسمان 

نخواهد دييد روايت شده كه آتش حضر  آن و ليبكوا كثيرا االية و نيز از فليضحكوا قليال 

ييدا بييدار  طاعيتو نيه يايم  را كيه در گريه كرده باشد از يايت يدا يام  را كه 

پوشيده باشد از آنچه ديدنش حرام است و نيز از آن و نه يام  را كه كايده باشد  يواب 

و قبول و باض اجابت است رحمت و عالمت از يايت يدا كليد گريه كه شده نقل  حضر 
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كيه براي آن ييز ديگيري هسيت مگر آنكه نقل شده كه هيچ ييز نيست از آن حضر   نيز

از آن  و نييزو اشك  كه از يوف يدا ريخته شود برابر با او باشد مگر يدا و ال اله االّ اهلل 

, يك  يام  كيه روز قيامت گريان است مگرسه يامهر يام  حضر  روايت شده كه 

از آنچيه ييدا حيرام , دوم يام  كه پوشييده شيده باشيد از يايت يدا گريان شده باشد

صيادق علييه  حضير و از يام  كه بيدار يواب  كايده باشد در راه ييدا سوم , فرموده

علييه حضر  موسي  وح  فرمود به سوي يداي عزوجل الصلوة والسالم روايت شده كه 

مين بسيوي به ييزي كه محبوبتر باشد به سوي من من تقرض نميجويند كه بندگان السالم 

حقتعيال   پروردگارا آن سه يصلت كدام اسيتجناض موس )ز( عرض كرد از سه يصلت 

ييوف و ياييت مين سوم گرييه از  از معاص دنيا و ديگر ورز دار يك  زهد در  :فرمود

در اميا زاهيدون  :ميفرمايد  پاداش اين سه يصلتييست ميكند ه السالم عرض موس  علي

در رفييع اعلي   پيس ,و اما گريه كنندگان از ياييّت مينيواهند بود دنيا پس در بهات 

م ميكن, پس آن زمانيكه مردمان را تفتيش راي ورز ميباشندو اما كسان  كه دايواهند بود 

 اياان را تفتيش نخواهم كردا
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 مشصت و شاتنبيه صد و 

 (يت حسن ظن به حق تبارک و تعال  و نتايج آن در اهم) 

 

روي منبير بسم اهلل و له الحمدا از حضر  رسول صلّ  اهلل عليه وآله رواييت شيده كيه    

كيه هييچ مي من  عطياء كيرده جز ذا  مقدس او يدائ  نيست قسم به آنكس كه  فرمود:

ميدوار بيودن بيه يير دنيا و آير  را مگر به واسطه حسن ظنش به يدا و ا هرگز نمياود

نيست آنكسيكه قسم به  و يودداري كردن از غيبت م منينحسن يلقش ذا  قدوس او و 

مگير بيه بعيد از توبيه و اسيتغفار هيچ م من  را كه عذاض نميفرمايد يدا جز او به يدائ  

و جهت سوءظن به يدا و تقصيرش در اميدواري و بدي يلقش و غيبت كردن از مي منين 

يدا مگر آنكه گمان بنده م من  به يدا كه نيكو نمياود او  غيريدائ   نيستقسم به آنكه 

براي اينكه يدا كريم است و به دست او ميباشيد ييير حييا ان بنده م منش ميباشد گمنزد 

ميكند كه بنده م منش به او گمان نيك داشته باشد و او بر يالف گميان بنيده اش رفتيار 

 صيادق حضر و از د را و رغبت نمائيد بسوي او بفرمايد پس نيكو كنيد به يدا گمان يو

و اميدوار نباش  مگير بيه ييدا ظن به يدا آن است كه حسن عليه السالم روايت شده كه 

سزوار است براي م من كيه روايت شده كه نيز  حضر )ز(آن و از ت گناهاز نترس  مگر 

كانّه از بجوريكه ا و اميدوار باشد به يدكانّه مارف بر آتش است بطوريكه از يدا بترسد 

اگير  ,كه يداي تبارک و تعال  نزد گمان بنده يود ميباشيد , بعد ميفرمايداهل بهات است

رمود به فتعال  وح   كه يداي روايت شدهو  است, پس شر پس يير و اگر شر ,يير است

در درجه تو با تو و ديتر فالن زن در بهات فالن زن عليه السالم كه سوي حضر  داوود 

پس ديد كه عملش ماننيد اعميال بياق   زن و از عملش پرسيدآن بود پس آمد نزد  يواهد
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و ييدا آن حيالت  باشيم كه هرگاه من در , پس از نيّتش س ال نمود عرض كرد استمردم 

يوشيحال تيرم از حاليت اولي  پيس  دوم به حيالمن  ,به حال ديگررا منتقل گرداند حال 

 تو است به يداي عزوجلا حضر  فرمود اين يصلت تو ناش  از حسن ظن
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 تنبيه صد و شصت و هفتم

 ( در عمل بطاعت يدا) 

 

كيه بدانييد السالم روايت شده كيه الصلوة وعليه صادق از حضر  بسم اهلل و له الحمدا    

آنچه امر بيه آن نميوده و در براي اينكه اطاعت كرده شود يداي تعال  امر و نه  فرموده 

پس اطاعت , پس كس  كه پيروي كند امر او را ن فرمودهاز آيودداري شود از آنچه نه  

كنيد نو كس  كه يودداري هر ييري را از نزد او كه درک نموده تحقيق ه بو او را نموده 

بِرو بميرد يدا او را او را پس اگر بر معصيت , پس معصيت نموده آنچه يدا نه  فرمودهاز 

مبالغيه كنيد در يكنيد او را اينكيه : كس  كه يوشيحال مدر آتش افكند تا آنكه ميفرمايد

كس  كه اطاعت كنيد ييدا را  يه آنكهپس اطاعت كند يدا را به سوي نفس يود احسان 

او را  كنيدمي, پس كس  كه مسيرور به نفس يوددر نيك  ده پس به تحقيق كه مبالغه نمو

شود او راا  كه يدا از او را پس بايد كاري كند نفع دهد شفاعت شافعين نزد يدا اينكه 

و رسول و والة امر مگر بطاعت يدا يدا نميرسد احدي از يلق يدا به رااي و بدانيد كه 

, پس دارديدا او را دوست اينكه بداند از آل محمّد)ص( و كس  كه يوشحال ميكند او را 

بياقر علييه الصيلوة  حضير  ازبايد متابعيت نماييد ميا را و يدا و بطاعت عمل كند بايد 

و يدا يوياي  نيسيت و ما بين كه  )ص(آل محمّدشيعه  ايو بدانيد والسالم روايت شده 

كسي  كيه طاعيت به سوي يدا مگر ببر يدا و تقرض جسته نمياود حجّت  ست براي ما ين

نفعي  بيه و كس  كه عاص  باشد, واليت ما او را واليت ما نفع يواهد بخايد باشد مطيع 

 تيرين دوسيتكيه  نيز روايت شيدهعليه الصلوة والسالم  و از آنحضر او نخواهد داشت 

به طاعت يدا  اياان است ترين كنندهو عمل  ترين تقويبا به سوي يداي عزوجل بندگان 
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و و نيست با ما برائتي  از آتيش مگر بطاعت ما  يما هناد درگاه الهيدا كه مقرض قسم به 

و كسي  كيه پس كس  كه مطيع باشد دوسيت ميا اسيت  حجّت  نيستيدا  بربراي احدي 

 حضر و به واليت ما نميتوان رسيد مگر به عمل و وَرَز و از   باشد دشمن ما است عاص

اطاعت كن يا بن آدم يداي جل جالله ميفرمايد رسول صلّ  اهلل عليه وآله روايت شده كه 

و از آنچه را كه صيالح تيو در آن اسيت ياد مده به من تو را و امر نموده ام مرا در آنچه 

اتقواهلل حيق تقاتيه  (تع)تفسير قول يداالسالم روايت شده در ة وعليه الصلو صادق حضر 

 و يياد كيردهود اين, پس معصيت كرده اطاعت كرده شودآن است كه كه تقوي حق تقوي 

و از حضر  كاظم علييه و شكر كرده شود پس كفران كرده ناود شود پس فراموش ناود 

بپرهيز از اينكيه : يا بن  يفرمايدالصلوة والسالم روايت شده كه به بعض  از فرزندان يود م

 ايدا تو را در معصيت يود ببيند و بپرهيز از آنكه تو را نزد طاعتش مفقود ببيند



 

 289 

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

 تمشصت و هاتنبيه صد و 

 ( در اهميت غسل جمعه) 

 

ينكه ابراي احدي من دوست ندارم  عليه الصلوة والسالم روايت شده كه عل از حضر     

صيادق  حضير و از ه مگر بيه واسيط عيذري ييا علتي  ترک كند غسل را در روز جمع

ان  كه غسل روز جمعه طهور و كفاره است براي گناهت شده كه يالصلوة والسالم رواعليه

راي ييدا بييدا صلّ  اهلل عليه وآله روايت شده كيه  رسولو از بين هفته از او صادر شده 

ز آن سيت و بير هير دري ادر هوا مانند پوست تخم و براي آن هفتادهزار در اشهري است 

روز  وهيزار جيزء ييون روز جمعيه السالم عليهن آدم امثل فرزندميباشند  ايمالئكهدرها 

نيد كغسيل ي كسي  كيه اميگويند يدايا بيامرز برو تمام آنها جمع مياوند مياود  هتروي

 هير گياه ميخواسيتند كسي  را تيوبيخ كننيد,عل )ز( روايت شده  حضر و از روز جمعه 

سيل غكس  كه روز جمعيه كه واهلل تو عاجزتري از ترک كننده غسل جمعه يه آنميگفتند 

 پيوسته در طهار  است تا جمعه ديگرا ,كند
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 تنبيه صد و شصت و نهم

 ( حضور در تاييع جنازه و نتايج آن) در اهميت 

 

م عيرض روايت شده كه موس  عليه الصلوة والسال از حضر  باقر عليه الصلوة والسالم   

از  مالئكيه اييه پاداش است براي كس  كه تاييع جنيازه كنيد, فرميود: روردگارا كرد پ

ر دجنيازه را كننيد تايييع كننيدگان كيه تايييع او  همالئكه هاي يود را موكل ميكنم بي

الصلوة  هصادق علي حضر و از باشد علمهائ  اياان با محارشان در حالتيكه هاشان تا قبر

 نيازهجعين اييّمكه در قبر به م من ميرسد آن است كه اول تحفه والسالم روايت شده كه 

ييع كس  كه تايرسول صلّ  اهلل عليه وآله روايت شده  حضر و از مياوند  آمرزيده شا

صيدهزار د برگيردتا وقتيكه به هر قدم  كه برميدارد يواهد بود براي او كند جنازه اي را 

 و ازي او صيدهزار درجيه و بلنيد ميايود بيراحسنه و محو مياود از او صيدهزار سييئه 

كند  السالم روايت شده كه به موس  بن سيار ميفرمايد: كس  كه تاييععليهراا  حضر 

 اشده دتولماز گناهانش مانند روزيكه از مادر جنازه دوست  از دوستان ما را يارج مياود 
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 هفتادمتنبيه صد و 

 ( عبر  آموزو يك روايت  نعمتها  ) در بيان مهمترين بالها و

 

ز آن االسالم روايت شده كه از جمليه بالهيا, فقير و فاقيه اسيت و عليهاز حضر  عل     

 و از آن دشوارتر مرض قلب است و از جمله نعمتهيا سيعه ميالمرض بدن است  تر سخت

مبارک  بن عبداهللو از و افضل از آن تقواي قلب است و بهتر از آن صحّت بدن است است 

ر نكيه دآ؛ در جواض گفيت: بيراي يرا ايمان نمياوريم فتگنقل شده كه به شخص مجوس  

گويند ؛ يك  آنكه به زبان ميم منين يهار يصلت است كه من آن يصلتها را دوست ندارم

فقراي  ميگويندگفت: تماماان ا گفتم آن يصلتها ييست؛ و لكن عمل به گفته يود نميكنند

ياان را و من احدي از اد سال اغنياء به پانصپيش از وارد بهات مياوند  )ص(امت محمّد

ميريض  شيخص؛ دوم ميگوينيد از ان فرار ميكننيدنميبينم كه طالب فقر باشد, بلكه بعالوه 

ض ه از مر, بلكو احدي از اياان را نميبينم كه طالب مرض باشديطاها از او كفاره مياود 

نه در  وست گمان ميكنند كه يدا روزي دهنده بندگان ا؛ سوم آنكه و فرار مينمايد شكايت

و ميو  حيق اسيت ؛ يهارم گمان ميكنند از طلب روزي, نه در شب روز استراحت دارند

 شان به آسمان ميرسدا, صيحه و نالهاگر يك  از اياان فو  كندعدل, لكن 
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 تنبيه صد و هفتاد و يكم

 (استغفار از گناه  و ءيگونگ  شكر نعمت و بال) در بيان 

 

لييه عحضر  رسول صلّ  اهلل براي هرگاه  كه روايت شدهالسالم حضر  صادق عليه از   

ذه الحميدهلل علي  هيكه حضر  را يوشحال ميكيرد, ميفرميود: امري پياامد ميكرد وآله 

  عل  كلّ, ميفرمود: الحمدهللو يون امري پيش ميامد كه اندوهناک ميكرد حضر  رانعمة ال

هير  يهار يصلت است كه درروايت شده كه  حضر  رسول صلّ  اهلل عليه وآلهحال و از 

نكه شهاد  به ايعصمت امرش ا اول آنكه , آن كس در نور اعظم يدا يواهد بودكس باشد

و ت  بيه ابو اينكه من رسول يدايم باشد و كس  كيه هرگياه مصيييدا جز بنيست يدائ  

 هللوييد الحميدو كس  كه يون ييري به او برسيد بگ بگويد انّا هلل و انّا اليه راجعونبرسد, 

رسيول  حضير , بگويد استغفراهلل و از شودو كس  كه يون مبتال به گناه  رضّ العالمين 

بگوييد  وصلّ  اهلل عليه وآله روايت شده كه هيچ مسلمان  نيست كه به او مصيبت  برسيد 

اجر مثل  ازيد يدا مگر آنكه عطاء ميفرمااگريه بعد از مدت  باشد انّا هلل و انّا اليه راجعون 

ه بنيده بچ نعمت  نيست كه هيو به او رسيدن آن مصيبت به او در روز فرموده  عطاءآنچه 

يفرماييد ممگر آنكيه تجدييد ولو پس از زمان  باشد برسد و بگويد الحمدهلل رضّ العالمين 

 ليه وآلهعصلّ  اهلل  حضر و از آن يدا براي او از ثواض مثل آنچه روز اول عطاء فرموده 

و كسي  كيه زاء و پاداش به انيدازه بزرگي  مصييبت اسيت بزرگ  جنيز روايت شده كه 

ازه ه او, تيبيگوييد بعيد از رسييدن مصييبت  استرجاز كند يعن  انّا هلل و انّا اليه راجعيون ب

 آن مصيبت به او رسيدهاميفرمايد يدا اجر آن مصيبت را مانند روزي كه 
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 تنبيه صد و هفتاد و دوم

 ( مذمت حسددر ) 

 

رادر كند بكس  كه شماتت و سرزنش الصلوة والسالم روايت شده  از حضر  باقر عليه   

و از شيود  تا يودش مبتالء بيه آناز دنيا نخواهد رفت كه به او رسيده يود را به مصيبت  

در بيراظاهر نكن سرزنش را نسبت بيه حضر  رسول صلّ  اهلل عليه وآله روايت شده كه 

علييه  لقميان جنياضاز و نماييد ن مصييبت تو را مبتال به آرحم كند و و پس يدا بر ايود 

كه بيه آن  براي هر ييزي عالمت  استيا بن   :ميفرمايدنقل شده كه به فرزند يود السالم 

يكنيد يك  در حضور تملق مبراي حاسد سه عالمت است تا آنكه ميفرمايد شنايته مياود 

از  وميكنيد  شيماتتبر مصيبت ؛ سوم آنكه يكندمو بدگوئ  و ديگر آنكه در غياض غيبت 

 , پس يدا بيرظاهر مكن سرزنش را به برادر السالم روايت شده كه صادق عليه حضر 

 بهد را كس  كه شماتت كند برادر يوآنچه را كه در تو هست و و تغيير دهد او رحم كند 

يعني  سيت تغييير كنيد آنچيه در او هاز دنيا بيرون نرود تا آنكه مصيبت  كه به او رسيده 

الي  اب  الحسين ث حضر و امثال اينها؛ از غن  به فقر و عز  به ذلت  مرض وصحت به 

 استاو از براي جزز كننده دوتا صابر يك  است مصيبت از روايت شده كه السالم عليه
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 ومستنبيه صد و هفتاد و 

 (اهميت توكل و ذكر يدا  ) در 

 

بسم اهلل  , ميگفتندندالسالم روايت شده كه يون از يانه يارج ميادعليهاز حضر  باقر    

 علييه وآليه رسول صلّ  اهلل حضر و از االّ باهلل ة قوّ الحول والو عل  اهلل توكلت يرجت 

كل بر بگويد بسم اهلل دو ملك  كه مو يارج مياود اش يانهيون از كه كس  روايت شده 

داشته  د نگاهگوينالحول وال قوّة االّ باهلل مي؛ پس اگر بگويد ميگويند هدايت يافت هستند او 

ه ؛ پيس بگوييد شييطان كيميگويند كفايت كرده شديو اگر بگويد توكلت عل  اهلل شدي 

سيت و از اشده و كفايت كرده كه هدايت كرده و نگاه داشته يگونه دست بيابم به بنده اي 

ره يك  از شما ييون بيه در حجيالصلوة والسالم روايت شده كه هرگاه عل  عليه  حضر 

ميايود  فرار نمايد و ييون داييل يانيه اشد بسم اهلل بگويد تا شيطان يود برسد, پس باي

 حضير ز او مالئكه با او انس ميگيرنيد و بگويد بسم اهلل بركت نازل مياود در آن يانه 

گاميكيه قرائت كند قيل هيواهلل احيد را هنكه كس  رسول صلّ  اهلل عليه وآله روايت شده 

ر فرمايد: اگمي اهلل هرحم ذر اب جناضمياود و به  دايل يانه يود مياود,  فقر از او برطرف

ن و كيسالم بر اهل يانيه , يون دايل منزلت مياوي ميخواه  يير در يانه ا  زياد شود

اينجيا  شيطان يواهد گفتيانه يود مياود اگر بگويد بسم اهلل شده كس  كه دايل  روايت

 اجاي من نيست
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 ميهارتنبيه صد و هفتاد و 

 ( رز و نمازسفارش به و در) 

 

بيه ان برسي :ميفرماييدشيعيان ييود   لسالم روايت شده كه به بعضااز حضر  باقر عليه   

ه من بي  كه آنها و بگو ب سالمكسان  از شيعيان كه مالقا  ميكن  اياان را از جانب من 

ي ييود را و , پس حفظ كنيد زبانهارا مگر به وَرَزييزي از يدا نسبت به شما نياز نميكنم 

ه آنكيه ة ييبه صبر و صيلوو تعدي و بر شما باد دستهاي يود را يعن  از ظلم ز بداريد با

داي ييفرمايش روايت شده در تفسير  السالمعليه حضر و نيز از آن يدا با صابران است 

مير ان ز ياد اياياد يدا مر نمازگذاران را بزرگتر است ا اهلل اكبر كه ميفرمايدذكرلتعال  و 

م شيما م ياد كنكه يود يدا تعال  ميفرمايد ياد كنيد مرا تا آنكه من هبين  يداي را آيا نمي

نظر يطان يون نمازگذار به نماز بايستد, ش السالم روايت شده كهعل  عليه حضر و از را 

راگرفته فرا از رحمت يدا كه نمازگذار آنچه ميبيند آميز براي ميكند به سوي او نظر حسد

ر مگ نايستد هيچ بنده اي از شيعيان ما به نماز م روايت شده كهالسالباقر عليه حضر و از 

ء دعا وانند و, اطراف او را فراگرفته, پات سر او نماز ميخآنكه مالئكه به عدد مخالفين او

ييت شيده رسول صلّ  اهلل عليه وآله روا حضر و از د فار  شو شميكنند تا آنكه از نماز

بير  يا اسيامه: باد به طريق حق تا آنكه ميفرمايد بر تو :ميفرمايدكه به جناض اسامة بن زيد 

د ن و عميويه آنكه نماز افضل اعمال بندگان است براي آنكه نماز رأس دي تو باد به نماز

 آن ميباشدا
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 تنبيه صد و هفتاد و پنجم

 ) در اهميت اوقا  نماز (

 

يايود مساض كرده اول ييزيكه بنده به آن حالسالم روايت شده كه از حضر  باقر عليه   

ل وقيتش نماز است، پس اگر قبول شد باق  اعمال او قبول مياودا بدرستيكه نماز يون او

فيظ باال ميرود برميگردد بسوي صاحبش در حالتيكه روشن و نيوران  باشيد و ميگوييد ح

ميگيردد نمودي مرا يدا تو را حفظ كند و هرگاه در غير وقت و بدون حدودش باال رود بر

ا در حالتيكه سياه و تاريك باشد و ميگويد ميرا ايايع كيردي ييدا تيو ربسوي صاحبش 

: سئوال شد از افضل اعميال؛ فرميود (ص)كه از حضر  رسول روايت شدهاايع كند و 

الصلوة والسالم رواييت شيده كيه جنياض عسكري عليه حضر نماز در وقتش و از 

 ا در وقيت ييودالسالم عرض نمود يدايا ييست جزاي كسيكه نمازهيا رموس  عليه

ا ت يود رتعال  فرمود عطا ميكنم س ال او را و مباح ميكنم براي او بهابخواند؛ حق

قيا  السالم روايت شده كه امتحان كنيد شييعه ميا را در اوصادق عليه حضر و از 

 نماز كه يگونه است محافظت آنها بر نمازا

 

ن  تعيال  او نرجيو مين اهلل هذا آير ما اردنا ايراده ف  هذه الوجيزه مين التنبيهيا    

ان يوفيق  اوا ايضيينفعنا به يوم ال ينفع مال و ال بنون اال من ات  اهلل بقلب سليم و نرج

هلل غيدهما اتكافة الم منين للمطالعة والعمل و انا االقل محمّد بن مرتضي  الخراسيان  

لسيالم وة واصيلوده و احسانه وهلل الحمد عل  ما وفقنا لهذا ثم الجبعفوه و غفرانه ثم ب

 ا1393له و كان يتامه ف  شهر ذيقعدةالحرام من شهور سنة آعل  محمّد و


