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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

صلّی تعين وه نسايا الحمدهلل رب العالمين الرحمن الرحيم مالک يوم الدين اياه نعبد و

نقماته  اهلل ولعنة برکاته علی مواليهم اجمعين و له الطاهرين و رحمةاهلل وآعلی محمّد و

 .علی اعاديهم اکتعين و ال حول و ال قوة االّ باهلل العلی العظيم

 
 

 مقدمة

ه آن ده, عمدشبدانکه اخبار و احاديثی که در اين کتاب شريف از کتب معتبره معتمده نقل    

ر مرسدلة احاديث مسنده است يعنی تمام راويان آن اسم برده شده و انددکی از آن اخبدااز 

 ،اختصدار و مدا بدراياست بمعناي عام يعنی مقابل مسند که تمام راويان آن نام برده نشده 

 ب کتدابروايت و حديث از آن کتاب نقل شده يا ذکر صداحائيم بذکر کتابيکه اقتصار مينم

 المستعان و اليه الملجاء و عليه التکالن.واهلل هو
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 تنبيه اول
  مدح شکيبائيدر بيان فضل صبر و  

 و در آن چند روايت است
 

وة الصدلعليه حضدرت صداد  از الرحمدةعليهمااز جناب محمّد بن يعقوب  د روايت اول   

او  خدداي عووجدل بدرايعجب دارم از مرد مسلمان که حکم نميکند والسالم نقل شده که 

د خيدر اگر بدنش را با مقراضها مقراض نماينمگر آنکه آن حکم خير است براي او حکمی 

 خير است براي او. را است براي او و اگر مالک شود شر  و غرب عالم

لوة عليده الصد از حضرت صداد  الرحمةليهماعاز جناب محمّد بن يعقوب  د دومروايت    

ه مدؤمن کدی مؤمن بداند ه و عالمتچه نشانه والسالم نقل شده که سئوال شد از آنحضرت, ب

 سدرور و فرمود بتسليم از براي خدا و خوشنود بودن در آنچه وارد ميشدود بدر او از ،است

 سخط يعنی در حال خوشی و ناخوشی راضی باشد.

الصدلوة عليه ناب محمّد بن يعقوب عليهماالرحمة از حضدرت صداد از جد  روايت سوم   

 اقع ميشددحضرت رسول صلّی اهلل عليه وآله هيچ گاه براي امري که و والسالم نقل شده که

 نميفرمود که کاش اينجور نميشد.

الصدلوة عليه از حضرت صاد  الرحمةعليهماد از جناب محمّد بن يعقوب  روايت چهارم   

م الصلوة والسالحضرت موسی علی نبينا وآله وعليه از وحی خدا بسوي ل شده کهوالسالم نق

کده مدن اين بود که خلق نکردم خلقی را که دوست تر باشد بسوي من از بنده مدؤمن و اين

ا بدراي مه اينهدهمبتال ميسازم او را بباليا و برميگردانم از او چيوهائی را که دوست دارد و 

ر من و شک م به آنچه صالح او در آنست پس بايد صبر کند بر بالياو است و من داناترخير 

مره زرا در  نمايد نعمتهاي مرا و بايد راضی باشد به حکم من پس اگر چنين بود مينويسم او

 صديقين هرگاه عمل نمايند برضاي من و اطاعت کند امر مرا.
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 هللرسدول صدلّی ا از حضدرت الرحمدةعليهماد از جناب محمّد بن يعقدوب  روايت پنجم   

د وآله نقل شده که بالي بورگ, اجر آن نيو بورگست پدس هرگداه خددا دوسدت بددارعليه

 اهدد بدوداي را, مبتال ميگرداند او را ببالي بورگ پس کسيکه راضی بدود بدراي او خوبنده

 سخط خدا. بودهرکس سخطناک شد, براي او خواهد  خوشنودي خدا و

ن از حضدرت علدی بدن الحسدي الرحمةعليهمابن يعقوب د از جناب محمّد  روايت ششم   

 صبر و رضا راس طاعت خداست الحديث. الصلوة والسالم نقل شده که عليهما

در کتداب خصدال از حضدرت صداد   الرحمدةعليهد از جنداب صددو   روايت هفتم   

و و اي شود بقضاي الهی, قضا بر او جاروالسالم نقل شده که کسيکه راضی باشد  الصلوةعليه

 ماجور باشد و هرکس سخطناک شود بر قضاي حق تعالی, جاري شود بدر او قضدا و خددا

 اجر او را حبط فرمايد.
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 تنبيه دوم
  در کراهت تمني و آرزوی مرگ 

 و در آن چند حديث است
 

وريدة نقدل تالرحمة در کتاب کنوالفوائد از الفتح کراچکی عليهد از جناب ابی حديث اول   

آنکده  دم آرزوي مرگ نکن تا آنکه توبه کنی و توبده نخدواهی کدرد تداآند شده که اي فرز

 بميري.

 هالغمة نقدل شدده کددر کتداب کشدفالرحمة د از جناب علی بن عيسی عليه حديث دوم   

وي پس بجعفرعليهما الصلوة والسالم مردي را ديد که آرزوي مرگ ميکرد بنحضرت موسی

يد عرض ابتی هست که بواسطه آن از تو حمايت فرمافرمود آيا بين تو و خدا خويشی و قر

ايدن  کرد نه فرمود حسناتی داري که افوون باشد بر سيئاتت عرض کرد نه فرمدود پدس در

 هنگام آرزو ميکنی هالک ابد را.

هلل سره در کتاب منتهی از حضرت رسول صلّی احلی قدسد از جناب عالمه حديث سوم   

يد رسد و باند يکی از شما مرگ را بواسطه ضرريکه به او ميآرزو نکعليه وآله نقل شده که 

مدرا  بميران در آن هنگام بگويد خدايا زنده بدار مرا تا وقتيکه زندگی خير است براي من و

 هرگاه خير من در مرگ باشد.

نقدل  در کتداب عيدون الرحمةعليهمد از جناب محمّد بن علی بن الحسين  حديث چهارم   

ه و عر  کدردرضا عليه الصلوة والسالم روز جمعه از نماز برميگشت شده که چون حضرت 

چده در غبار آلوده دست بطرف آسمان بلند ميکرد و عرض ميکرد خدايا اگر فرج مدن از آن

ود ب بو پيوسته آن حضرت مغموم و مکروالساعة مرگ مرا برسان  ،آن ميباشم بمرگ است

 تا از دار دنيا رحلت فرمود.
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 تنبيه سوم
  ضيلت غسل دادن ميتدر ف 

 و در آن چند خبر است
 

از حضدرت صداد  الرحمدة د از جناب محمّدد بدن علدی بدن الحسدين عليهم خبر اول   

 نقصدی را نقل شده که کسيکه غسل دهد ميتی را و پوشيده دارد عيب والصلوة والسالم عليه

 ه.تولد شدکه در ميت ببيند, بيرون خواهد رفت از گناهان مانند روزيکه از مادر م

ده کده شدد از کتاب ثواب االعمال از حضرت صاد  عليه الصلوة والسالم نقل  خبر دوم   

شد  ا. گفتهرکسيکه غسل دهد مؤمنی را, پس ادا کند در او امانت را, خواهد آمرزيد خدا او 

 ر او ازببيند دبه آن حضرت که چگونه ادا نمايد در او امانت را؛ فرمود خبر ندهد به آنچه مي

 عيب و نقص.

ده کده نقدل شدد از کتاب عقاب االعمال از حضرت رسول صلّی اهلل عليه وآله  خبر سوم   

ر مدوئی از بهداو امانت را خواهد بود براي ميتی را, پس ادا نمايد در او دهد بکسيکه غسل 

ص هللابدن آن ميت آزاد کردن بنده و بلند ميشود براي او صد درجده. گفتده شدد يارسدول 

ی و را يعنداادا نمايد در او امانت را فرمود بپوشاند عورت او را و بپوشداند زشدتی چگونه 

د کار ميشوعمل او و آششود عيب و نقصی که در او ببيند پنهان کند و اگر پنهان نکند حبط 

 عورت او در دنيا و آخرت.

ميدت  هدددشده کسيکه غسل د از کتاب فقه الرضا عليه الصلوة والسالم نقل  خبر چهارم   

ند امانت ه ادا کمؤمنی را, پس ادا نمايد در او امانت را آمرزيده شود براي او. گفته شد چگون

 را فرمود خبر ندهد بآنچه ببيند از عيب و نقص.
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 تنبيه چهارم
  در مدح تشييع جنازه و ذم رفتن بعروسيها

 و در آن چند روايت است
 

ه هرگاه کنقل شده لّی اهلل عليه وآله کتاب جعفريات از حضرت رسول صد از  اول روايت   

ه بده ها شما را توجعروسیدعوت شديد بسوي عروسيها, پس کندي کنيد در رفتن زيرا که 

تشدييع  ها, پس سرعت نمائيد زيرا کهتشييع جنازه سويو هرگاه دعوت شديد با ميدهد يدن

 جنازه شما را به ياد آخرت مياندازد.

الصدلوة والسدالم نقدل عليهاالسالم از حضرت اميرالمؤمنين د از کتاب دعائم  روايت دوم   

م از مردي که دعوت ميشود هم بسوي تشدييع جندازه و هد شده که سئوال شد از آنحضرت

ه زيدرا کد بسوي وليمه, کدام يک از اين دو را اجابت نمايد فرمود اجابت نمايدد جندازه را

 نددازد ازشغول ميسازد و بغفلت مياها محضور وليمهها مرگ را بياد مياورد و حضور جنازه

 مرگ.

ه هرگداه د از کتاب دعائم از حضرت رسول صلّی اهلل عليه وآله نقل شده کد روايت سوم   

ها, پس شتاب کنيدد زيدرا کده جندازه شدخص را بيداد آخدرت خوانده شديد بسوي جنازه

 مياندازد.

سدول کده از حضدرت ر نقل شده الرحمةعليهد از جناب محمّد بن الحسن  روايت چهارم   

ازه پدس اهلل عليه وآله سئوال شد از مردي که دعوت ميشود بسوي وليمه و بسوي جن صلّی

رد وابگذا کدام يک افضل است و کدام يک را اجابت کند فرمود اجابت کند جنازه را و بايد

 وليمه را زيرا که وليمه بياد دنيا مياندازد.

فر در کتاب قرب االسناد از حضرت رسول صدلّی د از جناب عبداهلل بن جع روايت پنجم   

پس کندي کنيدد در رفدتن  هااهلل عليه وآله نقل شده که هرگاه دعوت شديد بسوي عروسی
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ها پس سرعت کنيد ها دنيا را بياد مياورد و چون خوانده شويد بسوي جنازهزيرا که عروسی

 بسوي آن زيرا که جنازه شخص را بياد آخرت مياندازد.
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 پنجمتنبيه 
  در فوائد صبر و نتايج شکيبائي

 و در آن چند حديث است
 

 لحسيند از شهيد ثانی قدس سره در کتاب مسکن الفواء از حضرت علی بن ا حديث اول   

ين ين و آخرجل شانه جمع فرمايد اولعليهما الصلوة والسالم نقل شده که چون خداوند عالم 

 داخل شوند بهشت را بدون حساب.را, منادي ندا کند کجايند صبر کنندگان که 

اميرالمؤمنين الرحمدة از حضدرتالفتوح رازي عليهد از تفسير جناب شيخ ابی حديث دوم   

 ور الهدی و قدالصلوة والسالم نقل شده که اگر صبر داشته باشی جاري شود بر تو قضا عليه

ی جوع باشی يعنزور أو اگر جوع کنی قضا و قدر بر تو جاري شود و تو متو مأجور باشی 

 تو موجب وزر و وبال شود.

 از حضدرت علدی عليده الصدلوةالرحمدة د از جناب محمّد بن يعقدوب عليه ومسحديث    

ن ا شود بددبدن, هرگاه سر از بدن جدوالسالم نقل شده که صبر در امور بمنوله سر است در 

 .فاسد و تباه ميشود همچنين صبر چون از امور جدا شود امور فاسد ميشود

االعمال الرحمة در کتاب ثوابد از جناب محمّد بن علی بن الحسين عليهم حديث چهارم   

تعالی کسيکه صبر کندد بدر مصديبتی, خددايجعفرعليهما السالم نقل شده که از حضرت ابی

 ليده وعو داخل سازد او را در بهشت با محمّد و اهدل بيدت او عوت بر عوت وي بيافوايد 

 م.والسال الصلوةعليهم

ت در کتداب مشدکوةاالنوار از حضدر الرحمةعليهد از جناب سبط طبرسی  حديث پنجم   

را  نکده بدالموسی بن جعفرعليهما الصلوة والسالم نقل شده که هرگو مؤمن نخواهيد بود تا آ

لدت در از غفنعمت و رخاء را مصيبت بشماريد و اين براي آنستکه صبر بر بال افضل اسدت 

 نود رخاء.
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از حيص تمالرحمة در کتاب ماعليهابن علی يعنی محمّد بن همام د از جناب  مششحديث    

 تی و از خدامصيبتی را که توفيق صبر بر آن يافالسالم نقل شده که  عليهعبداهلل ابیحضرت 

ز مستوجب اجر و ثواب شدي مصيبت مدان, مصيبت آنستکه صاحبش بواسطه صبر نکردن ا

 اجر و ثواب آن محروم شود.

ه د از جناب ابن علی رحمه اهلل در کتاب تمحيص از حضدرت صداد  عليد حديث هفتم   

ن آنندد بدر الصلوة والسالم نقل شده که خدا انعام ميفرمايد بر قومی پس آن قوم شدکر نميک

بر  ميکنند پس آن نعمت وبال ميشود بر ايشان و مبتال ميفرمايد قومی را به مصائب پس صبر

 ر ايشان نعمت.آن پس ميگردد آن مصائب ب

رت علی اهلل در کتاب تمحيص از حضالرحمةعليهد از جناب محمّد بن همام  حديث هشتم   

نتهی مز اينکه غايتهائی است که البد است اها الصلوة والسالم نقل شده که از براي نکبتعليه

ا زيرذرد تا بگشود بسوي آن پس هرگاه نکبتی بشما رسيد بايد سر فرود آوريد و صبر کنيد 

 بکار بردن حيله در آن وقتی که رو بشما آورد خود يک سرباري است.

ن د از جعفر بن احمد قمی ره در کتاب غايات از حضدرت علدی بدن الحسدي حديث نهم   

رعده السالم نقل شده که هيچ جرعه بسوي خدا محبوبتر از دو جرعه نيسدت . يکدی جعليه

 بر.جرعه مصيبتی که رد کند آن را بصغيظی که برگرداند مؤمن آنرا به حلم و ديگر 
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 مششتنبيه 
  مدح نيت خير و ذم نيت شردر 

 است خبرو در آن چند 
 

لصدلوة اعبدداهلل عليده الرحمة از حضدرت ابیاز جناب محمّد بن يعقوب عليهد  اول خبر   

 راه ا تدا دروالسالم نقل شده که بنده مؤمن فقير ميگويد خدايا بمن مال و ثروت عنايت فرم

ز اجدر امينويسد براي او  راست ميگويدکه . پس هرگاه خدا بداند ايمنمو صرف خير خرج 

 مثل آنچه مينوشت براي او اگر عمل ميکرد چه آنکه خدا واسع و کريم است.

لصدلوة اعبدداهلل عليده الرحمة از حضدرت ابید از جناب محمّد بن يعقوب عليه خبر دوم   

ه در گر هميشااي آن مخلدند که نيتشان در دنيا آن بود که والسالم نقل شده که اهل دوزخ بر

ود ن اين بدنيا باشند معصيت کنند خدا را و اهل بهشت براي آن در بهشت مخلدند که نيتشا

ت در بهش نيت خير اهل بهشت که اگر هميشه در دنيا باشند اطاعت کنند خدا را پس بواسطه

 لی نيته.عده قل کل يعمل علی شاکلته يعنی که خدا فرموو اهل دوزخ در دوزخ مخلد باشند 

راستگو  هککسيعبداهلل عليه الصلوة والسالم نقل شده د از خصال از حضرت ابی خبر سوم   

  او و ا در رزباشد زبان او, پاکيوه شود عمل او و کسيکه نيکو باشد نيت او زياد فرمايد خد

 خدا در عمر او. , زياد فرمايدکسيکه نيکو باشد رفتار او با اهل بيتش

عبداهلل عليه الصلوة والسدالم نقدل شدده کده د از کتاب توحيد از حضرت ابی خبر چهارم   

کسيکه همت بگمارد بر حسنة و موفق نشود يک حسنه براي او نوشته ميشود و اگر موفدق 

شد و بجاي آورد, ده حسنه براي او نوشته خواهد شد و خدا براي هر که بخواهد مضداعف 

تا هفتصد حسنه و کسيکه همت نمايد بر سيئه, نوشته نميشود بر او تدا آنکده بجدا د ميفرماي

بجا آورد نه سداعت مهلدت آورد پس اگر بجا نياورد يک حسنه براي او نوشته شود و اگر 
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داده ميشود پس اگر تائب و نادم شد نوشته نشود بر او و اگرتوبه نکرد و ندادم نشدد, يدک 

 سيئه بر او نوشته شود.

ضدرت از حو اخبدار اهلل در کتاب مجدالس رحمهجناب محمّد بن الحسن د از  خبر پنجم   

 فضدل خدود خداوند عالم بکرم ورالمؤمنين عليه الصلوة والسالم در حديثی نقل شده که يما

 داخل ميسازد بنده را بواسطه صد  نيت و صالح باطن در بهشت.

اب عقداب الرحمة در کتبابويه عليهم د از جناب محمّد بن علی بن الحسين بن ششم خبر   

الرحمدة هجعفر عليهما الصلوة والسالم نقل شده که بجناب جدابر علياالعمال از حضرت ابی

ه ميشدد اش از عمل صالح آنچه نوشتدر بيماريفرمودند اي جابر نوشته ميشود براي مؤمن 

 يشد درچه نوشته مدر حال صحتش و نوشته ميشود براي کافر در حال بيماري از عمل بد آن

 پس از آن فرمود اي جابر اين حديث چه حديث سختی است.حال صحت 
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 تنبيه هفتم
  در مراتب خلوص

 و در آن چند روايت است
 

 -الصدلوةماعليهعلدی بدن الحسدين حضرت تفسير حضرت عسکري از د از  اولروايت    

فسدانی و نبراي اغراض  از اينکه عبادت نمايم خدا راکراهت دارم  نموالسالم نقل شده که 

ارم از دکراهت  ود نماي اي که طمع او را به کار وادارده باشم مانند بندهوبراي ثواب او پس ب

ر تدرس بد کده اگداينکه عبادت کنم او را بجهت ترس از عذاب او پس بوده باشم مثل بنده 

 نکه اوي آنداشته باشد عمل نميکند. عرض شد پس براي چه عبادت ميکنی او را فرمود برا

 اهل عبادت است بواسطه خوبيهائيکه در حق من فرموده.

 عبداهلل عليه الصلوةاز حضرت ابی الرحمةعليهماد از جناب محمّد بن يعقوب  روايت دوم   

ووجل را عاي عبادت ميکنند خداي طائفه اندسه طائفهوالسالم نقل شده که عبادت کنندگان 

ی و تعدال ست. طائفه ديگر عبادت مينمايند خداي تبارکاين عبادت, عبادت بنده ا ،از ترس

اي را براي درک ثواب, اين عبادت, عبادت مودورانست. طائفه سدوم عبدادت ميکنندد خدد

ست. اين امحبتی که بذات مقدس او دارند, اين عبادت, عبادت آزاد مردان عووجل را براي 

 عبادت افضل عبادتها است.

لبالغده از در کتاب نهج ا الرحمةعليهمابن الحسين الرضی د از جناب محمّد  روايت سوم   

رغبدت  حضرت علی عليه الصلوة والسالم نقل شده که قومی عبادت ميکنند خدا را بواسطه

هشت از ددر ثواب, اين عبادت, عبادت تجار است و قومی عبادت مينمايند خدا را بواسطه 

و  دت ميکنندد بدراي شدکر احسدانعقاب او, اين عبادت, عبادت بندگان است و قومی عبا

 هاي خدا اين عبادت, عبادت آزاده گان است.نيکی
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 تنبيه هشتم
  در فضيلت اخالص و نشانه آن

 و در آن چند حديث است
 

السالم از  عبداهلل عليهاز حضرت ابی الرحمةعليهد از جناب محمّد بن يعقوب  حديث اول   

 که خالص, به اخالص است.قل شده حضرت اميرالمؤمنين عليه الصلوة والسالم ن

يه الصلوة از حضرت اميرالمؤمنين عل الرحمةعليهد از جناب محمّد بن يعقوب  حديث دوم   

مشغول  وخوشا بحال کسيکه خالص گرداند براي خدا عبادت و دعا را والسالم نقل شده که 

 وشهاي او وگبشنود نچه ه آببانچه ببيند چشمان او و فراموش نکند ذکر خدا را نشود دل او 

 نچه داده شده بغير او.به آاندوهناک نشود سينه او 

ند عدالم در تفسيرشان از خداو الرحمةعليهالفتوح رازي شيخ ابی د از جناب حديث سوم   

 ب هر کدهبوديعه ميگذارد در قل ،ي ميباشد از اسرار خداجل شانه نقل شده که اخالص سرّ

 دوست داشته باشد خدا او را.

 الرحمدة در تفسديرش از حضدرتالفتدوح رازي عليهد از جناب شيخ ابی حديث چهارم   

بندده  رسول صلّی اهلل عليه وآله نقل شده که براي هر حقی حقيقتی اسدت و نميرسدد هديچ

 ير.خبحقيقت اخالص تا آنکه دوست نداشته باشد که ستايش کرده شود بر چيوي از عمل 

 بدن سدنان علی بن الحسين بن بابويه از جناب عبداهللد از جناب محمّد بن  حديث پنجم   

يا مود که آمردي بحضرت ابی عبداهلل عليه الصلوة والسالم عرض ننقل شده که  الرحمةعليهم

وز يدا رکه هرگاه در خانه خلوت باشی ميترسی بر من که منافق باشم حضرت به او فرمود 

راي بدکه نماز ميخوانی عرض کرد يا نماز نميخوانی عرض کرد چرا پس فرمود براي آشب 

نده  پس چگونه منافق ميباشی و حال آنکه براي خدا نماز ميخدوانیخداي عووجل فرمود 

 براي غير او.
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 تنبيه نهم
  سمعه در مذمت رياء و

 در آن چند روايت استو 
 

ه دشلسالم نقل الرحمة از امام عليه الصلوة واد از جناب محمّد بن يعقوب عليه روايت اول   

ادت د از عبدي بود که حضرت داود عليه السالم را بعجب درآورده بوبکه در بنی اسرائيل عا

ر ايدن که بعجب در نياورد چيوي از ام (ع)خود, پس خداي تعالی وحی فرمود بسوي داود 

 رياء کار است.او عابد زيرا که 

ه کده از ل نقدل شدددر کتاب عقاب االعما الرحمةعليهد از جناب ابن بابويه  روايت دوم   

در  حضرت رسول صلّی اهلل عليه وآله سؤال شد که فرداي قيامت نجات در چيست فرمدود

يدد دعه نماخاينکه با خدا خدعه نکنيد که خدا هم با شما خدعه فرمايد زيرا کسيکه با خدا 

در  ايدن شدخصخدا هم با او خدعه خواهد فرمود باينکه ايمان را از او خواهدد گرفدت و 

ت ا خود خدعه نموده اگر شعور داشته باشد عرض شد خدعه با خدا چگونده اسدحقيقت ب

دا پدس خدفرمود باينکه شخص عمل نمايد بانچه خدا او را بان امر فرموده لکن براي غيدر 

روز  نده شودد خدا را در رياء زيرا که رياء شرک بخدا است بدرستيکه رياء کار خوايبپرهيو

د اجدرت فر يا غادر يا خاسر حبط شد عملت و باطل گردييا کافاجر يا قيامت بچهار اسم 

 ودي.پس نيست خالصی امروز براي تو اجر خود را طلب نماي از کسيکه براي او عمل نم

عليده  از حضرت رسدول صدلّی اهلل الرحمةعليهد از جناب محمّد بن يعقوب  روايت سوم   

حسدنات  مبتهج بانست پس چونوآله نقل شده که ملک باال ميبرد عمل بنده را در حاليکه 

ن  براي مد او را باال برد خداي عووجل فرمايد اين حسنات را در جهنم قرار دهيد چه آنکه

 بجا نياورده آنرا.
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سدول ردر عقداب االعمدال از حضدرت  الرحمةعليهد از جناب ابن بابويه  روايت چهارم   

ر دال شما حن گويد اي اشقيا نقل شده که خازن دوزخ بجمعی از اهل آ صلّی اهلل عليه وآله

دا عمدل خدحال ما اين بود که براي غير دنيا چه بوده که دوزخی شده ايد در جواب گويند 

 د.ميکرديم پس بما گفتند ثواب خود را از آنها بگيريد که براي آنها عمل ميکردي

بدی ند از جناب شهيد ثانی قدس سره در کتاب اسرار الصدلوة از حضدرت  مپنجروايت    

ياء ر بخيل ربهشت تکلم نمود و گفت من حرام ميباشم بر هلّی اهلل عليه وآله نقل شده که ص

 کاري.

قل شدده د از کتاب مصباح الشريعه از حضرت صاد  عليه الصلوة والسالم ن روايت ششم   

و تداز يکندد مبی نياز  بعمل خود کسی را که نه زنده ميکند و نه ميميراند و نهکه رياء مکن 

 ا.چيوي ر

که خدداي  از حضرت نبی صلّی اهلل عليه وآله نقل شدهد از کتاب جعفريات  روايت هفتم   

 متعال قبول نميفرمايد دعاء ريا کار را الخبر.

ده کده شدد از کتاب عدة الداعی از حضرت نبی صلّی اهلل عليده وآلده نقدل  روايت هشتم   

 ه از رياء باشد.خداي تعالی قبول نميفرمايد عملی را که در آن مثقال ذر

ل از در کتداب تحدف العقدو الرحمةعليهمد از جناب حسن بن علی بن شعبه  روايت نهم   

عمل  حضرت کاظم عليه الصلوة والسالم نقل شده که سواوار است براي شخص عاقل هرگاه

 عمت دادندر احسان و نصالح و فعل خيري بجا مياورد اينکه حيا کند از خدا در صورتيکه 

گدر دي یست و کسی با او شريک نيست از اينکه شريک قرار دهد در عمل خود کسمتفرد ا

 را.
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 همدتنبيه 
  های رياء و سمعهعالئم و نشانهدر 

 و در آن چند خبر است
 

السدالم الصلوة وعليه علی حضرت از  الرحمةعليهد از جناب محمّد بن يعقوب  اول خبر   

و را و اعمدل ببينندد  نشاط است هرگاه مدردم بابراي رياء کار سه نشانه است نقل شده که 

تايش سدو دوست دارد که او را در تمام امدور و کارهدايش کسل ميگردد وقتيکه تنها است 

 نمايند.

ده کده از از زراره رحمده اهلل نقدل شد الرحمةعليهد از جناب محمّد بن يعقوب  خبر دوم   

رد ه شخص عمل خيدري بجدا ميداوحضرت ابی جعفر عليهما الصلوة والسالم سئوال نمود ک

د و ديدن او موجب خوشحالی صاحب عمل ميگردد حضرت فرمدوپس انسانی او را ميبيند 

 باکی نيست ماداميکه عمل را براي او بجا نياورد.

 ذربدیااالخبدار ازجنداب عانیدر کتداب م الرحمدةعليهد از جناب ابن بابويده  خبر سوم   

که عمدل يدرسول صلّی اهلل عليه وآله سئوال نمود از مرنقل شده که از حضرت  الرحمةعليه

ست بدراي خود بجا مياورد و مردم او را دوست ميدارند فرمود اين بشارت عاجل ارا براي 

 مؤمن.

لسدالم ا در کتاب خصال از جناب لقمان عليه الرحمةعليهد از جناب صدو   خبر چهارم   

ود هدر ه عالمت است. يکی آنکه کسل ميشدنقل شده که بفرزند خود فرمود براي ريا کار س

ض که متعدروقت تنها باشد. ديگر آنکه با نشاط ميشود هر وقت مردم نود او باشند. سوم آن

 هر امري که ميشود براي ستايش مردم است.
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وآله نقل  از حضرت رسول صلّی اهلل عليه الرحمةعليهد از جناب قطب راوندي  پنجمخبر    

که در د هنگامينماز خود را در موقعيکه مردم ببينند و بد بجا بياور شده که کسيکه نيکو کند

 خلوت است پس آن استهانتی خواهد بود که بپروردگار خود نموده.
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 تنبيه يازدهم
  در مذمت اظهار عمل بعد از بجا آوردن آن

 و در آن چند حديث است
 

 کهکسيه لسالم نقل شدعليه الصلوة واصاد  از حضرت کتاب عدةالداعی د از  اولحديث    

انی پدس ثواب عمل پنه, نوشته ميشود از براي او خيري در پنهانی بجا آوردعمل حسنة و 

ر به اقراچون دو مرتچون اقرار نمايد به آن محو ميشود و ثواب عمل آشکارا نوشته ميشود 

 محو ميشود و عمل ريائی نوشته ميشود.به آن نمايد 

لم نقدل کتاب دعوات از زيد بن اسدي عليه الرحمة در جناب قطب راوند از  حديث دوم   

 گونه اسدتبنی اسرائيل از خداي تعالی سئوال نمود که حال من نود تو چ ازشده که عابدي 

. فی کدنمآيا خير است پس در عبادت خود بيافوايم يا بد است تا قبل از مرگ جبران و تال

ن ت عرض کرد پس عبادتهاي مدپس کسی آمد نود او و گفت براي تو نود خدا خيري نيس

چه شد گفت عمل تو از بين رفت بجهت آنکه چون عمل خيري ميکنی خبدر ميددهی بدان 

سدت دهمانکه خود اختيار نمدودي از آنچده در مگر مردم را پس نيست براي تو از عملت 

 مردم است.

وال م سدئنقل شده که از حضرت ابی عبداهلل عليه السدالد از جميل بن دراج  حديث سوم   

 ن اسدت کدهاتقی فرمود قول انسدا نمبنمود از قول خداي تعالی فال توکوا انفسکم هو اعلم 

ن صدبح ديشب نماز خواندم و ديروز روزه گرفتم و نحو آن بعد فرمود قومی بودند که چدو

يفرمدود مميکردند ميگفتند ديشب نماز خوانديم ديروز روزه گرفتيم پس علی عليه السدالم 

رآينده بم و روز هم ميخوابم و اگر بين شب و روز وقت ديگر ميبدود هولکن من شب ميخوا

 در آن وقت نيو ميخوابيدم.



  )محمد بن مرتضی الخراسانی(  19

 

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

السالم  از حضرت ابی جعفر عليه الرحمةعليهد از جناب محمّد بن يعقوب  حديث چهارم   

مدل نقل شده که نگاه داشتن عمل سخت تر است از بجا آودن آن عرض شد نگاه داشدتن ع

ص صله و انفا  ميکند براي خداي وحده ال شدريک لده پدس نوشدته يعنی چه فرمود شخ

عمدل  ميشود براي عمل پنهانی بعد ذکر ميکند عمل خود را براي مردم پس محو ميشدود و

 يائی.عالنيه نوشته ميشود بعد دوباره ذکر ميکند عمل خود را پس نوشته ميشود عمل ر
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 تنبيه دوازدهم
  مال مستحبهدر مدح و فضيلت پنهان بجا آوردن اع

 و در آن چند خبر است
 

ضدرت حدر کتاب فالح السائل از  الرحمةعليهد از جناب سيد علی بن طاوس  خبر اول   

ا بددل است ابی الحسن عليه الصلوة والسالم نقل شده که دعاي بنده در پنهانی يک دعا معا

 هفتاد دعا که در عالنيه باشد.

ليه الصلوة عاز حضرت ابيعبداهلل  الرحمةعليهماار د از جناب محمّد بن حسن صف خبر دوم   

د نفدس خدو والسالم نقل شده که نميداند بورگی ثواب دعا و تسبيح بنده را بين خود و بين

 مگر خداي تبارک و تعالی.

ليده عاز حضدرت ابيعبدداهلل  الرحمدةعليهماد از جناب محمّد بن حسن صدفار  خبر سوم   

ي ون روز قيامت شود نظر کند رضدوان خدازن بهشدت بسدوالصلوة والسالم نقل شده که چ

 در جواب پس بايشان گويد کيستيد شما و از کجا داخل شديدقومی که بر او نگذشته باشند 

مدا  خدا هم گويند دست از ما بردار ما مردمانی هستيم که خدا را در پنهانی عبادت نموديم

 پنهان داخل بهشت نمود.را 

 حضدرتدر کتداب غايدات از  الرحمدةعليهجعفر بن احمد قمی د از جناب  مچهارخبر    

 .ل تر استشده که عبادت هرچه پنهان تر باشد اجر آن فاض نقلرسول صلّی اهلل عليه وآله 

سدول از حضدرت ريري در کتاب قرب االسناد حمد از جناب عبداهلل بن جعفر خبر پنجم   

 د بود.هان تر باشد بورگتر خواهاجر عبادت هرچه پن صلّی اهلل عليه وآله نقل شده که

ی در کتاب محاسن از حضرت نبدی صدلّ الرحمةعليهد از جناب سبط طبرسی  خبر ششم   

ين بدا ود در داهلل عليه وآله نقل شده که کفايت است مرد را از حيث بال اينکه انگشت نما ش

 دنيا.
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ه کم نقل شده صلوة والسالاز حضرت ابيعبداهلل عليه ال الرحمةعليهد از آنجناب  خبر هفتم   

 خدا دشمن دارد دو شهرت را, يکی شهرت لباس و ديگر شهرت نماز.

شده کده  از حضرت صاد  عليه الصلوة والسالم نقل الرحمةعليهد از آنجناب  خبر هشتم   

 در آتش است.شهرت خير و شر آن 

بدی حضدرت ا د بن الحسن عليه الرحمنة در کتداب مجدالس ازد از جناب محمّ خبر نهم   

پدس او  ادت,که کسيکه شهرت دهد خود را بعبالحسن الرضا عليه الصلوة والسالم نقل شده 

شدهرت  از شهرت در عبادت ورا بر دينش متهم بدانيد زيرا که خداي عووجل کراهت دارد 

 .الحديث در لباس

ه کده شدد د از جناب ابن بابويه ره از حضرت صاد  عليه الصلوة والسالم نقدل خبر دهم   

 است. اشتهار بعبادت ريبه
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 تنبيه سيزدهم
 در مدح استواء عمل

 و در آن چند خبر است 
 

لصدلوة ا مااز حضرت ابی الحسن عليه الرحمةعليهد بن يعقوب محمّد از جناب  خبر اول   

التيکده من هرآينه دوست دارم که وارد شوم بر پروردگدار خدود در ح والسالم نقل شده که

 اشد.لم بيک قرار بمع

ده که من شد از آنجناب از حضرت علی بن الحسين عليهما الصلوة والسالم نقل  خبر دوم   

 هرآينه دوست دارم اينکه مداومت نمايم و اگرچه کم باشد.

ده کده شالسالم نقل  عليهجعفر د از جناب محمّد بن يعقوب ره از حضرت ابی  خبر سوم   

 ز عمليکه مداومت شود بدر آن و اگرچدهنيست اهيچ چيو دوست تر بسوي خداي عووجل 

 اندک باشد.

ده کده شدابن شيخ طوسی ره در امالی از حضرت علی عليه السالم نقل  د از خبر چهارم   

ا داري ميانه رو باش در عبادت خود و بر تو باد در عبادت بعبادت دائمدی کده طاقدت آندر

 الخبر.

لسدالم اللباب از حضرت علی عليه د از جناب قطب راوندي ره در کتاب لب ا خبر پنجم   

 گ.ی جو مرالمداوة المداومة چه آنکه خدا قرار نداده براي عمل مؤمنين غايت نقل شده که

در کتداب غايدات از حضدرت  الرحمدةعليهد از جناب جعفر بن احمد قمدی  خبر ششم   

ايد بر اومت نمدمنقل شده که افضل اعمال آن عملی ميباشد که ابيعبداهلل عليه الصلوة والسالم 

 آن بنده و اگرچه اندک باشد.
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 تنبيه چهاردهم
  اگرچه بسيار باشددر مدح اندک شمردن عمل خير 

  و بسيار شمردن گناه اگرچه اندک باشد
 و در آن چند حديث است

 

 علدیاز حضدرت جناب حسن بدن علدی بدن شدعبه در تحدف االقدول د از  حديث اول   

ت خددا بندگانی هست که دلهاي ايشان از خوف و خشي السالم نقل شده که براي خدا عليه

ی از سخن گفتن و حدال آنکده ايشدان مردمدانپس ساکت گردانيده ايشان را شکسته است 

ال حدميباشند عاقل و فصيح سبقت ميگيرند بسوي خدا باعمال پداک و پداکيوه و در عدين 

عمدل ز خودشدان ببدراي خددا ابسيار نميشمرند براي خدا عمل بسيار را و راضی نميشوند 

 دانند و حال آنکه اکياس و ابرارند.ياندک خود را از اشرار م

 صدلّی اهلل در کتاب امالی از حضدرت رسدول الرحمةعليهد از جناب صدو   حديث دوم   

ؤمن مدافضدل از عقدل و  یبعبدادتخدا عووجل نقل شده که عبادت کرده نميشود عليه وآله 

امون مداو ده خصلت. خير از او مامول باشدد و شدر تا وقتيکه جمع شود در شود يعاقل نم

ن باشند او ايم يعنی جوري رفتار کند که مردم انتظار و توقع خير از او داشته باشند و از شر

 بسيار بشمرد خير اندک را از مردم و اندک بشمرد خير بسيار را از خود الخبر.

ه اعرابی ب اللباب نقل شده کدر کتاب ل الرحمةعليهد از جناب قطب راوندي  حديث سوم   

ی از حضرت علی عليه الصلوة والسالم از درجات محبين پرسش نمود حضرت فرمدود ادند

و کوچک بشمرد طاعت خود را و بورگ بشمرد گناه خدويش را درجات محبين کسيستکه 

يدن اگمانش اين باشد که در دنيا و آخرت مأخوذي نيست غير او پدس اعرابدی از شدنيدن 

تاد هفآري تر از اين هست فرمود دنلد چون بخود آمد عرض کرد آيا درجه بسخن غش نمو

 درجه.
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 یاز حضرت ابدی الحسدن موسد الرحمةعليهد از جناب محمّد بن يعقوب  چهارمحديث    

کوشش در بنقل شده که ببعضی از فرزندان خود فرمود اي پسرک من بر تو باد عليه السالم 

ت کدرده دت و طاعت خدا بيرون مبين زيرا که خدا عبادعبادت و خود را از تقصير در عبا

 نشده حق عبادت.

الصلوة  از حضرت ابی الحسن عليه الرحمةعليهد از جناب محمّد بن يعقوب  مپنجحديث    

راوي  التقصير لنی من المعارين و ال تخرجنی منجعاللهم ال توالسالم نقل شده که بسيار بگو 

ن بعدد م و فهميدم که مرد عارية داده ميشدود بده او ديدون پس شناخترعرض نمود اما معا

ي خدداي بيرون ميرود از آن. معناي ال تخرجنی من التقصير چيست فرمود هر عملی که برا

 ين خدود وخود را در آن مقصر بدان زيرا که تمام مردم در اعمالشان بعووجل بجا مياوري 

 و را.خدا مقصراند مگر آنکس را که خداي عووجل نگاه دارد ا

قل شده نخداوند عالم جل شانه  از الرحمةعليهد از جناب محمّد بن يعقوب  حديث ششم   

ه ن زيرا کدمشان که بجا مياورند براي ثواب که تکيه نکنند عمل کنندگان براي من بعملهاي 

صر ز هم مقاگر در تمام عمرشان جد و جهد کنند و بتعب بياندازند خود را در عبادت من با

 مت و نعيممن نخواهند رسيد در جنب آنچه طلب ميکنند از نود من از کرانه عبادت بکبوده 

شدته وثدو  دادر بهشتهاي من و درجات رفيعه بلند در جوار من ولکن برحمت من بايستی 

 ث.باشند و بفضل من بايد اميدوار باشند و بحسن ظن بمن بايد مطمئن باشند الحدي
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 تنبيه پانزدهم
  و کوچک شمردن گناه دن عمل صالحمذمت بسيار شمردر 

 و در آن چند خبر است
 

آلده و از حضرت موسی علدی نبيندا و الرحمةعليهمحمّد بن يعقوب د از جناب  اولخبر    

 فرزندد آدم فرمود خبر ده مرا بگناهيکه هرگداهشيطان به عليه الصلوة والسالم نقل شده که 

خدود  يس گفت هرگاه عجب نمايد بنفستو بر او غالب و قاهر ميشوي ابلمرتکب آن بشود 

 و بسيار بشمرد عمل خود را و گناهش در نظرش کوچک بيايد.

قل شده کده خداوند عالم جل شانه ناز  الرحمةعليهد از جناب محمّد بن يعقوب  خبر دوم   

اران را که گناه بجناب داود علی نبينا وآله و عليهما الصلوة والسالم فرمود اي داود بشارت د

ديقين صدار نمايم ذبترسان صديقين را. عرض نمود چگونه بشارت دهم گناهکاران را و انو 

ز گناه اينمايم مفرمود اي داود بشارت ده مذنبين را باينکه من قبول ميکنم توبه را و عفو را 

در  ه او راار کن صديقين را که عجب نکنند باعمال خود زيرا که هيچ بنده اي نيست کذو ان

 در آورم مگر آنکه هالک گردد. حساب معرض

يه الصدلوة از حضرت ابی عبداهلل عل الرحمةعليهماد از جناب محمّد بن يعقوب  خبر سوم   

د آن عابد والسالم نقل شده که عالمی آمد نود عابدي و گفت به او که چگونه است نماز تدو

 .دا رايکنم خدگفت از مثل من سئوال ميشود از نماز و حال آنکه من مدتهاست که عبادت م

چشدمم  عابد فرمود گريه ميکنم باندازه اي که اشدکهايعالم فرمود گريه ات چگونه است 

ست از پس آن عالم فرمود خنده تو در حالتيکه خائف و ترسان باشی افضل اشود ميجاري 

مل او عرود از گريه ات در حالتيکه بعبادت و گريه خود ناز کنی چه آنکه ناز کننده باال نمي

 چيو.هيچ 
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 _يهمداعل ر يا صداد قاز حضرت با الرحمةعليهد از جناب محمّد بن يعقوب  خبر چهارم   

ون چدالصلوة والسالم نقل شده که دو نفر داخل مسجد شدند يکی عابد و ديگدري فاسدق, 

ت د بعبدادبيرون آمدند قاسق از زمره صديقين و عابد از جمله فاسقين بود براي آنکده عابد

ل از اسق نادم بر فسق خود بود و طلب آمرزش ميکرد از خداي عووجدخود ناز ميکرد و ف

 گناهان خود.

ز حضرت در کتاب مجالس و اخبار ا الرحمةعليهماد از جناب محمّد بن حسن  خبر پنجم   

مؤمن  جب, خدارسول صلّی اهلل عليه وآله نقل شده که اگر گناه براي مؤمن بهتر نميبود از ع

 مرتکب گناهی شود.بخود وانميگذاشت تا را 

 در کتداب زهدد از حضدرت الرحمدةعليهد از جناب حسين بن سعيد اهوازي  مششخبر    

خددا در  سه چيو است که مايه نجات است. خوف از رسول صلّی اهلل عليه وآله نقل شده که

ه چيدو و عدل در حال رضا و غضب و ميانه روي در حال غنی و فقر و سپنهانی و عالنيه 

اعجاب  بخلی که اطاعت کرده شود وو هوائی که متابعت کرده شود و شح است  هالک کننده

 شخص بنفس خويش.

ز حضرت ادر کتاب نهج البالغه  الرحمةعليهد از جناب محمّد بن حسين رضی  خبر هفتم   

دا از ت ندود خدامير عليه الصلوة والسالم نقل شده که سيئه و گناهيکه تو را بد آيد بهتر اسد

 ه تو را بعجب در آورد.حسنه اي ک

سده  کدهکتاب جعفريات از حضرت علی عليه الصلوة والسالم نقل شدده  د از خبر هشتم   

از  چيو نجات دهنده است و سه چيو هالک کننده اما آنچه نجات دهنده است پدس تقدواي

ست اخدا است در پنهانی و عالنيه و قول حق است در حال غضب و رضا و عطا کردن حق 

اع د شح مطعنی حقيکه براي غير بر تو هست ادا نمايی و اما آن سه چيو که مهلکناز نفس ي

 و هواي متبع و اعجاب مرء است بنفس.
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يسدی عاز در حديثی نقل شده که اص صد از شيخ مفيد قدس سره در کتاب اخت خبر نهم   

ه اسدت کدس علی نبينا وآله و عليه الصلوة والسالم سئوال کردند از احمق فرمود احمق آنک

فضلی  را براي خود بيند و بر خود هيچ لعجب کند به رأي و نفس خود آنکس که تمام فض

 ديث.قائل نباشد و خود را بر مردم ذيحق بداند و براي مردم حقی بر خود نبيند الح

نا وآله و ره در کتاب عدة الداعی از حضرت مسيح علی نبي دد از جناب ابن فه خبر دهم   

اموش سالم نقل شده که فرمود اي معشر حواريين چه بسديار چراغيکده خدعليه الصلوة وال

 ميکند آنرا باد و چه بسيار عابديکه فاسد ميکند آنرا عجب.

قل شدده نصاد  عليه الصلوة والسالم د از کتاب مصباح الشريعة از حضرت  خبر يازدهم   

اهد ه چه ختم خوعجب تمام عجب از کسيکه عجب ميکند بعمل خود و حال آنکه نميداند ب

 شد براي او.



 28(  2تنبيهات ) 

 

  

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

 تنبيه شانزدهم
  بد نود شدن از کار زشتو  در مدح خوشنود شدن از کار خوب

 و در آن چند روايت است
 

ه خداوندد عدالم جدل شدأنه نقدل شدده کداز  الرحمةعليهصدو  د از جناب  روايت اول   

حسنه بوشحال شو فرمود اي عيسی خبحضرت عيسی علی نبينا وآله و عليه الصلوة والسالم 

 خبر.زيرا که رضاي من در او است و گريه کن بر گناه چه آنکه سخط من در آن است ال

ز جضدرت در کتاب غدارات ا الرحمةعليهد از جناب ابراهيم بن محمّد ثقفی  روايت دوم   

و را انمايد  رسول صلّی اهلل عليه وآله نقل شده کسيکه مسرور کند او را حسنات او و بدحال

 اهانش, پس حقا که او مؤمن است.گن

قل شدده کده از حضرت رسول صلّی اهلل عليه وآله نالی ئکتاب عوالی الل د از روايت سوم   

سديکه سلمانها فرموده بهترين قرنهاي شما, قرن اصحاب من است تدا آنکده فرمدوده و کمب

 خوشحال کند او را حسنه اش و بدحال نمايد او را سيئه اش, پس او مؤمن است.

  عليه وآلهاز حضرت نبی صلّی اهلل الرحمةعليهجناب محمّد بن يعقوب  د از روايت چهارم   

رگداه کدار هفرمود خوبان از بندگان کسانی اند که سئوال شد از نيکان بندگان که شده نقل 

گاه و هرو چون گناهی مرتکب شوند استغفار کنند خوب ميکنند مستبشر و خوشحال شوند 

 .شکر نمايند و چون غضب کنند گذشت نمايندعطا کرده شوند 



  )محمد بن مرتضی الخراسانی(  29

 

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

 تنبيه هفدهم
 در مدح اقتصاد و ميانه روی در عبادت

 و در آن چند خبر است
 

الصدلوة  از حضرت ابدی عبدداهلل عليده الرحمةعليهد از جناب محمّد بن يعقوب  اول خبر   

ندده را بآن  چون خداوند عالم بنده را دوست داشته باشد جوا ميدهددنقل شده که والسالم 

 کثير. بعمل اندک جواي بسيار و بورگ نميايد بر خدا اينکه جوا دهد بعمل قليلی جواي

ليه وآلده از حضرت رسول صلّی اهلل ع الرحمةعليهد از جناب محمّد بن يعقوب  خبر دوم   

 وبرفدق  آن نقل شده که دين اسالم دينی ميباشد با متانت, پس وارد شويد و فرو رويدد در

گام ر اين هنبندگان خدا را بعبادت وادار نکنيد که ناگوارشان باشد که خواهيد بود دجوري 

رفتدار  بواسطه تند رفتن مرکب خود را بتعدب انداختده خسدته کندد و ازمانند سواره ئيکه 

 بياندازد و از قطع سفر محروم بماند.

يه وآلده اهلل عل از حضرت رسول صلّی الرحمةعليهد از جناب محمّد بن يعقوب  خبر سوم   

پدس  اسدت يا علی بدرستيکه اين دين متديننقل شده که بحضرت امير عليه السالم فرمود 

نکده داخل شو در آن برفق و مبغوض نگردان بسوي نفس خود عبادت پروردگار خود را اي

پدس کند ر نه پشتی براي مرکب خود باقی ميگذارد و نه مسافتی طی مييه در سدنافراط کن

ه بترسد کسيکه اميد دارد که در حال پيري بميرد و بر حذر باش مانند کسيکعمل کن عمل 

 از اينکه فردا بميرد.

از  در کتداب بشدارة المصدطفی الرحمدةعليهد از جناب عماد الددين طبدري  خبر چهارم   

ميدل فرمدود اي ک الرحمدةعليهنقل شده که بجناب کميل حضرت علی عليه الصلوة والسالم 

 فرض و سختگيري نيست در نافله.رخصتی نيست در 
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 تنبيه هجدهم
 در مبادرت و شتاب نمودن در عمل خير

 و در آن چند خبر است 
 

ليده عاز حضدرت امدام حسدن د از جناب محمّد بن علی خواز در کفاية االمر  خبر اول   

 راي آخرتبنقل شده که براي دنيا چنان عمل کن که گويا هميشه زنده اي و الصوة والسالم 

 فردا ميميري. انان کن که گويچ

هلل عليده لی از حضرت ابدی عبددادر کتاب اما الرحمةعليهد از جناب شيخ مفيد  خبر دوم   

ا نرا, زيدرکه هرگاه همت نمودي بعمل خيري, پس تاخير ميانداز آالصلوة والسالم نقل شده 

شدغول مبندده  که بسا هست خداي تبارک و تعالی مطلع ميشود بر بنده خود در حالتيکه آن

خواهم نيک طاعتيست پس ميفرمايد قسم به عوت و جالل خودم که بعد از اين تو را عذاب 

ه خدداي کرد و هرگاه همت گماشتی بر معصيتی پس بجا نياور آنرا چه آنکه بسا ميباشد کد

يفرمايدد مآن بنده در معصيت و نافرمانی است پدس تعالی مطلع ميشود بر بنده و حال آنکه 

 الل خودم که هرگو تو را نخواهم آمرزيد.بعوت و ج

صدلوة ال مدااز حضدرت ابيجعفدر عليه الرحمةعليهد از جناب محمّد بن يعقوب  خبر سوم   

ه پيش چهرگاه قصد خيري کردي شتاب کن در آن زيرا که نميدانی والسالم روايت شده که 

 آمد خواهد کرد.

ه الصدلوة از حضرت ابيعبدداهلل عليد مةالرحعليهد از جناب محمّد بن يعقوب  خبر چهارم   

ير و خول روز والسالم نقل شده که امالء کنيد بر مالئکه که موکل بر ضبط اعمال هستند در ا

 غوشها.اها و لدر آخر آن نيو خير که خدا بيامرزد انشاءاهلل آنچه در بين واقع ميشود از خط

ليه وآله عضرت رسول صلّی اهلل از ح الرحمةعليهد از جناب محمّد بن يعقوب  خبر پنجم   

 نقل شده که خدا دوست دارد از عمل خير آنچه را که شتاب کرده شود در آن.
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نقدل لسالم ااز حضرت ابيعبداهلل عليه  الرحمةعليهد از جناب محمّد بن يعقوب  خبر ششم   

نده ه به آنککسيکه قصد کند عمل خيري را پس بايد عجله کند و بتاخير نياندازد آنرا چشده 

ر تدو بسا هست عملی انجام ميدهد پس خدا ميفرمايد آمرزيدم تو را و نخدواهيم نوشدت بد

ه بنده چيوي هرگو و کسيکه قصد کند گناهی را پس عمل نکند آن را, چه آنکه بسا هست ک

ودم گناهی مرتکب ميشود و خدا او را در آن ميبيند پس ميفرمايدد نده بعدوت و جدالل خد

 بعد از اين هرگو.نخواهم آمرزيد تو را 

الصدلوة  از حضدرت ابيعبدداهلل عليده الرحمدةعليهد از جناب محمّد بن يعقوب  خبر هفتم   

رت کندد چون يکی از شما قصد عمل خير يا صله نمايد پس بايد مبادوالسالم نقل شده که 

 که دو شيطان از يمين و شمال او هستند مبادا که او را بازدارند از آن.

سالم نقدل جعفر عليه الاز حضرت ابي الرحمةعليهاز جناب محمّد بن يعقوب د  خبر هشتم   

ر باشد شده که کسيکه قصد عمل خيري کند پس بايد شتاب کند زيرا که هر چه در آن تأخي

 براي شيطان نظره اي است در آن.
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 تنبيه نوزدهم
  در مذمت حقير شمردن عمل خير و کسالت و تنبلي در بجا آوردن آن

 يث استچند حد و در آن
 

الصدلوة  از حضرت ابيعبدداهلل عليده الرحمةعليهد از جناب محمّد بن يعقوب  حديث اول   

ي اندک مشمار آنچه را که تقرب جسدته ميشدود بده آن بسدوي خدداوالسالم نقل شده که 

 عووجل ولو بنصف خرما باشد.

بحضرت  ارد نقل شدهاز محمّد بن م الرحمةعليهد از جناب محمّد بن يعقوب  حديث دوم   

 گداه معرفدتبراي من روايت شده که شما فرموده ايد هرعرض نمودم ابيعبداهلل عليه السالم 

گرچه اپيدا کردي پس هر کار ميخواهی بکن, حضرت فرمود بلی من گفته ام. عرض کردم و 

 ها قسدم کدبخدزنا کنند يا دزدي يا شرب خمر, پس حضرت فرمود انا هلل و انا اليه راجعون 

ستان ان و دوانصاف ندادند با ما, چگونه ميشود که ما خودمان مأخوذ باشيم بعمل و از شيعي

يدر خهی عمدل اما عمل برداشته شده باشد. من گفتم هرگاه داراي معرفت شدي آنچه ميخو

 چه کم و چه زياد که قبول خواهد شد.بجا بياور 

 حضدرت رضدا عليده الصدلوةاز  الرحمدةعليهد از جناب محمّد بن يعقدوب  حديث سوم   

راي بدزيرا که هر عمل خيدري کده باشد  مکو اگرچه  یئتصد  کن بشوالسالم نقل شده که 

فرمايدد خدا باشد ولو اندک باشد بورگ است بعد از آنکه از روي صد  نيت باشد. خددا مي

 فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره و من مثقال ذرة شرا يره.

از حضرت ابيعبداهلل عليده الصدلوة  الرحمةعليهبن حسن  د از جناب محمّد حديث چهارم   

از کسالت و تنبلی زيرا که پروردگار شما رحيم دوري کنيد و بپرهيويد والسالم نقل شده که 

و رکعت نماز مسدتحب بجدا ميداورد د شکر ميکند عمل اندک را اينکه مرد .و مهربان است

داند يا يک درهم صدقه ميدهد براي براي خدا پس خدا او را بواسطه آن داخل بهشت ميگر
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ميدهد براي خددا خدا پس خدا او را بواسطه آن داخل بهشت ميگرداند يا يک درهم صدقه 

پس خدا او را بواسطه آن داخل بهشت ميکند يا يک روز روزه ميگيرد نطوعا خدا او را بده 

 آن داخل بهشت مينمايد.

بحضرت  اب معانی االخبار نقل شده کهدر کت الرحمةعليهد از جناب صدو   پنجمحديث    

ايدد هرگداه دهده که فرمونموابيعبداهلل عليه السالم عرض شد که ابا الخطاب از قول شما نقل 

، راب ا الخطاباحق را شناختی, هر کار که ميخواهی بکن پس حضرت فرمود خدا لعنت کند 

ه ميخدواهی ر کار خيدري کدهرگاه حق را شناختی ه, بلکه گفته ام ام نگفتهمن اينجور واهلل 

 تو قبول ميشود.از  بکن که

صلوة در کتاب امالی از حضرت علی عليه ال الرحمةعليهد از جناب صدو   حديث ششم   

داده,  قدرارپنهدان خداي تبارک و تعالی چهار چيو را در چهدار چيدو  والسالم نقل شده که

ه مپندار, بسا هست کد رضاي خود را در طاعتش مخفی نموده, پس هيچ طاعتی را کوچک

 وو نميددانی و مخفدی نمدوده سدخط خدود را در معصديت ت موافق ميافتد با رضاي خدا و

 خددا موافدقپس چيوي از معصيت خدا را اندک مشمار که بسا هست با سخط نافرمانيش 

 غير فدرضميشود و تو نميفهمی و پنهان قرار داده اجابت را در دعا, پس هيچ دعائی را صد

ی خود را و تو نميدانی و مخفی نموده ولميشود که اجابت در همان دعا است  چه بسامکن, 

بندده  بندگانش پس هيچ يک از بندگان خدا را حقير مشمار که بسا ميشود کده همدانميان 

 ولی خدا است و تو نميدانی.
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 ستمتنبيه بي
 ببول و غايط خودر نمودن شخص در حال تخلي نظبيان علت در 

 ستخبر او در آن چند 
 

هديچ بندده  هعليه الصلوة والسالم نقل شده کلی حضرت عابن بابويه ره از د از  خبر اول   

و را انيست مگر آنکه ملکی بر او موکل است که در هنگام تخلی ميل ميدهد سدر و گدردن 

  ايدن رز پس آن ملک به او ميگويد اي فرزند آدم بطرف زير تا بول و غايط خود را ببيند

 ن که از کجا بدست آورده و آخر آن بکجا منجر شد.تو است نگاه ک

 ه عجب دارمد از ابن بابويه ره از حضرت علی عليه الصلوة والسالم نقل شده ک خبر دوم   

ف اء و ظدراز فرزند آدم که اول او نطفه است و آخر او جيفه و او بين اين هر دو حال وعد

 غايط است و با همه اينها تکبر ميکند.

يچ بندده نقل شده که هداز تحف العقول از حضرت رسول صلّی اهلل عليه وآله  د خبر سوم   

يل دهدد ماو را مگر آنکه خدا ملکی را بر او موکل گردانيده که در وقت تخلی کردن نيست 

 تا آنکه نظر کند بسوي بول و غايط خود.

ز حضدرت ا از عيص نقل شده که عمرو بن عبيدد الرحمةعليهد از ابن بابويه  خبر چهارم   

عضداي حاجت يدا سدافل ا يابيعبداهلل عليه السالم سوال نمود که چرا شخص در موقع قضا

وجدل خدداي عوآنکه نگاه ميکند فرمود احدي نيست مگر خود و آنچه از آن بيرون ميايد 

ا که از رد آنچه ملکی را بر او موکل ميکند که در وقت تخلی کردن او را بگيرد تا باو بنمايان

 ميايد که آيا حالل است يا حرام. او بيرون
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 تنبيه بيست و يکم
 در مذمت سخن گفتن در بيت الخالء غير از ذکر خدا

 و در آن  چند خبر است
 

ليه وآلده رسول صلّی اهلل عاز حضرت  الرحمةعليهد از جناب محمّد بن الحسن  خبر اول   

 تا وقتيکهن مقام جواب داد ابتداء يا دردر حال تخلی نهی فرمود از سخن گفتن که نقل شده 

 از کار خود فارغ شود.

و ايدد در کتاب هدايه نقل شدده کده ميفرم الرحمةعليهد از جناب شيخ صدو   خبر دوم   

 روايت شده که کسيکه سخن گويد در حال تخلی حاجتش برآورده نشود.

تداب کز در کتاب مشدکوة االندوار نقدال ا الرحمةعليهد از جناب سبط طبرسی  خبر سوم   

محاسن از حضرت علی عليه الصلوة والسالم روايت شده که تدرک سدخن گفدتن در بيدت 

 يد روزي را.نماالخالء زياد مي

 در کتاب دعدوات از حضدرت صداد  الرحمةعليهد از جناب قطب راوندي  خبر چهارم   

د حميستی عليه الصلوة والسالم نقل شده که هرگاه عطسه کرد يکی از شما در خالء, پس با

 کند خدا را در نفس خود و صاحب عطسه ايمن است از مرگ تا هفت روز.

داي ياد کنيدد خددر کتاب خصال نقل شده که  الرحمةعليهد از جناب صدو   مپنجخبر    

 عووجل را در هر مکانی که باشيد چه آنکه خدا با شما است.

لصدلوة اعبدداهلل عليده از حضدرت ابي الرحمةعليهد از جناب محمّد بن يعقوب  خبر ششم   

 يکو اسدتوالسالم نقل شده که باکی نيست بذکر خدا در حال بول کردن چه آنکه ذکر خدا ن

 بر هر حال, پس ملول نشو از ذکر خدا.

 د از کتاب توحيد و عيون از حضرت موسی علدی نبيندا وآلده وعليده الصدلوة خبر هفتم   

ر عالم عرض نمود پروردگارا آيا از من که در مقام مناجات با پروردگاوالسالم روايت شده 
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دوري که تو را صدا بونم يا نوديکی که با تو مناجات کنم پس خدا وحی فرمود بسوي او که 

من جليس کسی هستم که ياد کند مرا موسی عرض کرد پروردگارا من در حالی هستم کده 

در هدر حدال کده  تو را اجل از اين ميبينم که در آن حال ياد کنم فرمود اي موسی ياد کدن

 ميباشی.

نقل شدده م از حضرت ابی جعفر عليه السال الرحمةعليهد از جناب ابن بابويه  خبر هشتم   

ا را بدر فرمود اي محمّد بن مسلم ترک نکن ذکر خدد الرحمةعليهبجناب محمّد بن مسلم که 

ی باشدی لدبه اذان و تو در حال تخهر حال که هستی و اگر بشنوي منادي را که ندا ميکند 

 پس ياد کن خدا و بگو آنچه را که مؤذن ميگويد.

نقل  لوة والسالماز حضرت ابی عبداهلل عليه الص الرحمةعليهد از جناب ابن بابويه  خبر نهم   

گدو مثدل بشده که بجناب ابی بصير رحمه اهلل فرمود اگر بشنوي اذان را در حال تخلی پس 

دا نيکدو عووجل را در آن حال زيرا که ذکر خ و وامگذار ذکر خدايآنچه را مؤذن ميگويد 

 ميباشد بر هر حالی الحديث.

مان بدن از سدلي الرحمدةعليهمد از جناب محمّد بن علی بن الحسين بن بابويده  خبر دهم   

تحب مقبل نقل شده که بحضرت ابی الحسن موسی عليه السالم عرض نمودم به چه علت مس

حال  گرچه دررا, بگويد آنچه را که مؤذن ميگويد و ا است براي انسان که هرگاه بشنود اذان

 آنکه اين کار زياد ميکند روزي را.بول و غايط باشد پس فرمود براي 
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 تنبيه بيست و دوم
 در فضيلت تجديد وضوء و تازه کردن آن 

 و در آن  چند حديث است
 

کده  ل شددهاز حضرت علی عليه الصلوة والسالم نقدد از کتاب تحف العقول  حديث اول   

 وضو بعد از طهارت ده حسنه است. پس وضو بگيريد.

وآلده  از حضرت رسول صلّی اهلل عليده الرحمةعليهد از جناب قطب راوندي  حديث دوم   

 .نقل شده که کسيکه وضوء را تازه کند خدا هم آمرزش را براي او تازه ميفرمايد

لصلوة احضرت ابی الحسن عليه  از الرحمةعليهد از جناب محمّد بن يعقوب  سومحديث    

راي بدبراي نماز مغرب, آن وضو کفداره خواهدد بدود والسالم نقل شده کسيکه وضو بگيرد 

مداز ي نگناهان که در آن روز مرتکب شده غير از گناهان کبيره و کسيکه وضو بگيدرد بدرا

 براي گناهان که در آن شب مرتکب شده غير از کبائر.صبح, آن وضو کفاره باشد 

ر است که در حديث ديگر است وضوء بر وضو نود از کتاب فقيه نقل شده  حديث چهارم   

 بر نور.

لسدالم نقدل از حضرت ابی عبداهلل عليده ا الرحمةعليهد از جناب ابن بابويه  حديث پنجم   

يدد تجديد کند وضوي خود را بدون آنکه حدثی از او صادر شدده باشدد, تجدشده کسيکه 

 را بر او بدون آنکه استغفار کند.ميفرمايد خدا توبه 



 38(  2تنبيهات ) 

 

  

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

 تنبيه بيست و سوم
 در فضيلت با وضو خوابيدن و مدح آن 

 و در آن  چند روايت است
 

 عليده صدلّی اهلل رسدول از حضرتد از ابن ابی جمهور در کتاب درر اللئالی  روايت اول   

لده و بمنواب اوآله نقل شده کسيکه با وضو بخوابد, فراش او بمنوله مسجد خواهد بود و خو

ودش نماز تا بوقت صبح و کسيکه بی وضو بخوابد فراش او بمنوله قبدر خواهدد بدود و خد

 بمنوله مردار تا وقتيکه صبح کند.

 در کتداب دعدوات از حضدرت رسدول الرحمةعليهد از جناب قطب راوندي  روايت دوم   

 مرده. ميرد شهيدصلّی اهلل عليه وآله نقل شده کسيکه با وضو بخوابد, اگر در آن شب ب

بدار از در کتداب مجدالس و معدانی االخ الرحمدةعليهد از جناب ابن بابويه  روايت سوم   

ا رحضرت نبی صلّی اهلل عليه وآله نقل شده کسديکه بدا طهدارت بخوابدد چنانسدتکه شدب 

 بعبادت بسر برده.

هلل عليده ی ااز حضرت رسول صلّمالی در کتاب ا الرحمةعليهابن شيخ د از  مهارروايت چ   

مدرت را عبه انس بن مالک فرموده اي انس, طهارت بسيار بگير تا خددا   وآله نقل شده که

هدارت طزياد فرمايد و اگر بتوانی شب و روز با طهارت باشی باش زيرا که اگدر در حدال 

 بميري شهيد مرده باشی.

دمت خدی روزي نقل شده که مردي از کمد الرحمةعليهد از ابن ابی جمهور  روايت پنجم   

و باش حضرت رسول صلّی اهلل عليه وآله شکايت نمود. حضرت دستور داد که هميشه با وض

 تا روزي هم هميشه به تو برسد پس آن مرد چنين کرد, روزيش وسيع گرديد.
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شده کسيکه  رسول صلّی اهلل عليه وآله نقل از حضرتد از کتاب درر اللئالی  روايت ششم   

سدب کداخل نشود و مدالی بنداحق ها ها بر زنيرد و زياد در خانههر حدثی وضو بگ براي

 نکند, روزي داده شود از دنيا بغير حساب.

ده کسيکه شدر کتاب ارشاد از حق تعالی نقل  الرحمةعليهد از جناب ديلمی  هفتمروايت    

 و وضدو بگيدرد و دومحدث شود و وضو نگيرد, بر من جفا نموده و کسيکه محددث شدود 

مداز ننماز نخواند بر من جفا کرده و کسيکه محدث شود و وضو بگيرد و دو رکعدت رکعت 

س من پدنيا,  وو دعا کند و من اجابت نکنم او را در آنچه از من خواسته از امر دين  بخواند

خدواهم  بر او بد کرده باشم و من نيستم پروردگار جفا کننده يعندی دعداي او را مسدتجاب

 نمود.
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 ارمتنبيه بيست و چه
  در فضيلت تسميه و ال اله ااّل اهلل قبل از وضوء

 الکرسي بعد از آن  تو آي
 و در آن  چند حديث است

 

ه الصلوة از حضرت ابی عبداهلل علي الرحمةعليهمابن حسن  جناب محمّدد از  حديث اول   

 باشد. کسيکه ذکر کند اسم خدا را بر وضوي خود, چنانستکه غسل کردهشده  نقلوالسالم 

ه الصلوة از حضرت ابی عبداهلل علي الرحمةعليهماد از جناب محمّد بن حسن  حديث دوم   

د, پس ضو بگيروالسالم نقل شده که بجناب ابی بصير رحمه اهلل فرموده يا ابا محمّد کسيکه و

ا, رسم خدا اذکر کند اسم خدا را پاک ميشود تمام جسد او يعنی از گناه و کسيکه ذکر نکند 

 شود مگر اعضاي وضوي او.پاک نمي

السدالم د از جناب محمّد بن حسن ره از حضرت ابی عبداهلل عليه الصدلوة و سومحديث    

رمدود حضرت رسول صلّی اهلل عليه وآله بدوي ف .نقل شده مردي وضو گرفت و نماز خواند

ود را خدوضو و نماز خود را اعاده کن. آن مرد چنان کرد. باز حضرت فرمود وضو و نمداز 

مداز را عاده نماي. آن مرد وضو و نماز خود را اعاده نمود. باز حضدرت فرمدود وضدو و نا

 عدرض نمدود. آمدده قضديه را آن مرد خدمت حضرت اميرعليه الصلوةوالسدالم اعاده کن.

فرمدود  عرض کرد نه.. وقت وضو گرفتن فرمود آيا بسم اهلل گفتی حضرت امير عليه السالم

س اند. پدو نماز خو . پس آن مرد بسم اهلل گفته وضو گرفت بسم اهلل بگو موقع وضو گرفتن

مدر بده از آن خدمت حضرت رسول صلّی اهلل عليه وآله رسيد حضرت در اين مرتبده او را ا

 اعاده وضو و نماز نفرمود.

نقل شده که ميفرمايدد و روايدت شدده ابن بابويه عليه الرحمة  د از جناب حديث چهارم   

کند اسم خدا را طاهر ميشود تمام جسد او و خواهد بود وضو  کسيکه وضو بگيرد پس ذکر
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تا وضوي ديگر کفاره براي آنچه بين دو وضو واقع شده از گناهان و کسيکه ذکر نکند اسدم 

 خدا را طاهر نميشود مگر همان اعضاي وضو.

اسن از در کتاب مح الرحمةعليهمبرقی  احمد بن محمّد بن خالدد از جناب  مپنجحديث    

 يدرد ورت ابی عبداهلل عليه الصلوة والسالم نقل شده که هرگاه يکدی از شدما وضدو بگحض

 بپوشدد و شود در وضوي او و اگر بخورد يا بياشامد يا لباسبسم اهلل نگويد شيطان شريک 

 آن کدار هر کاري بکند سواوار است که بسم اهلل بگويد پس اگر بسم اهلل نگفدت شديطان در

 شريک ميشود با او.

لسدالم د از جناب محمّد بن حسن ره از حضرت ابی جعفر عليهما الصلوة وا مششديث ح   

ندی مدن اهلل اللهدم اجعلبد و در آب ميگذاري بگو بسدم اهلل نقل شده که چون دست خود را

 .ي بگو الحمدهلل رب العالمينوالتوابين و اجعلنی من المنطهرين پس چون فارغ ش

ز ي از حضدرت اميدر عليهمدا الصدلوة والسدالم اتفسير حضرت عسکرد از  مهفتحديث    

يدد پدس خداوند عالم جل شأنه نقل شده که اي نيازمندان بسوي رحمت من تا آنکه ميفرما

 بگوئيد نود شروع بهر کاري چه کوچک و چه بورگ بسم اهلل الرحمن الرحيم.

سول ردر کتاب لب اللباب از حضرت  الرحمةعليهد از جناب قطب راوندي  تمشحديث ه   

 صلّی اهلل عليه وآله نقل شده بسم اهلل مفتاح وضو و مفتاح هر چيوي است.

هلل عليه ادر لب اللباب از حضرت رسول صلّی  الرحمةعليهد از جناب راوندي  همنحديث    

در  ده ميشدودعطا کر کسيکه پيش از وضو هفت مرتبه بگويد ال اله االّ اهللکه وآله نقل شده 

 م دنيا.بهشت ده برابر تما

شدده  د از کتاب جامع االخبار از حضرت باقر عليده الصدلوة والسدالم نقدل همدحديث    

هل ثواب چ کسيکه بعد از وضو يک مرتبه آية الکرسی بخواند عطا فرمايد خداي تعالی به او

 .سال عبادت و بلند فرمايد براي او چهل درجه و توويج فرمايد به او چهل حوريه
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 مبيست و پنجتنبيه 
  در فضيلت اسباغ يعني کامل و تمام بجا آوردن وضو

 و در آن چند خبر است
 

و ه که سه چيد از جناب ابن بابويه از حضرت رسول صلّی اهلل عليه وآله نقل شد خبر اول   

نماز  است که موجب رفع درجات ميشود. اول کامل وضو گرفتن در هواي سرد. دوم انتظار

 ز رفتن بسوي جماعتها.بعد از نماز. سوم در شب و رو

آله نقل شده واز حضرت رسول صلّی اهلل عليه  الرحمةعليهد از جناب ابن بابويه  خبر دوم   

ات باشدد شما را بر چيوي که موجب کفاره گناهان و زيادي حسنفرمود آيا داللت نکنم که 

قددم  عرض نمودند چرا فرمود اسباغ وضو در مواقعيکه ناگوار است وضو گرفتن و بسديار

 انتظار نماز بعد از نماز الحديث.ها و برداشتن بسوي جماعت

ه انس بن د از کتاب خصال از حضرت رسول صلّی اهلل عليه وآله نقل شده که ب خبر سوم   

اش فدم را م نمودن بمرا مانند ابر بر صراط بگذري و سالمالک فرموده وضو را کامل بگير ت

گدار را بسيار بده چه آنکه صدقه دادن غضب پرورد و صدقه خير خانه ات زياد شودتا کن 

 فرو مينشاند.

ه وآلده از حضرت رسول صلّی اهلل عليد الرحمةعليهد از جناب قطب راوندي  چهارمخبر    

 مستوجب شود رضوان و خوشنودي خدداو نيکو وضو بگيرد نقل شده کسيکه وضو بگيرد 

 را.

هلل عليه ااز حضرت رسول صلّی لب اللباب  در الرحمةعليهد از جناب راوندي  خبر پنجم   

هداي که سه چيو است که موجب کفاره گناهان ميشود. اسدباغ وضدو در هوا وآله نقل شده

 .ها بسوي جماعتها رفتن و انتظار نماز بعد از نمازسرد و بر قدم
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ده کده شدد از کتاب جامع االخبار از حضرت امير عليه الصلوة والسدالم نقدل  خبر ششم   

ها و سر نماز هيچ مردي تا تطهير نمايد جوارح پنجگانه خود را, صورت و دستو نيست جاي

 و دل را بتوبه.به آب و پاها 

سدول ردر کتاب فقه القدرآن از حضدرت  الرحمةعليهد از جناب قطب راوندي  خبر هفتم   

 صلّی اهلل عليه وآله روايت شده که وضو کفاره ميکند گناهان پيش از خود را.

ضدو کسديکه نيکدو واز خبر نقل شدده  الرحمةعليهد از جناب قطب راوندي  تمشبر هخ   

 بيرون ميايد از گناهان مانند روزيکه از مادر متولد شده.بگيرد 
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 تنبيه بيست و ششم
 ت تراشيدن ريش مدر مدح گرفتن شارب و گذاشتن ريش ومذ

 گذاشتن شارب  در حکم تراشيدن استو آنچه 
 ستو در آن چند حديث ا

 
وآله نقدل  از حضرت رسول صلّی اهلل عليه الرحمةعليهد از جناب ابن بابويه  حديث اول   

 شده که شارب را بگيريد و ريش را بگذاريد و خود را شبيه يهود نگردانيد.

ل شدده کده د از کتاب معانی االخبار از حضرت رسول صلّی اهلل عليه وآله نق حديث دوم   

 گذاريد و خودتان را شبيه مجوس نکنيد.شارب را بگيريد و ريش ب

ه نقدل شدده کدد از کتاب جعفريات از حضرت رسول صلّی اهلل عليده وآلده  حديث سوم   

 تراشيدن ريش از جمله مثله است و کسيکه مثله کند پس بر او باد لعنت خدا.

آلده وسبوطی در کتاب جامع صغير از حضرت رسول صلّی اهلل عليده د از  حديث چهارم   

 که قوم لوط بواسطه ده خصلت هالک گرديدند از جملده آن ده خصدلت يکدیوايت شده ر

 چيدن ريش بوده و يکی طول شارب.

نقدل م از حضرت علی عليه السدال الرحمةعليهد از جناب محمّد بن يعقوب  حديث پنجم   

 گدرلده و اکه حکم فرموده در ريش هرگاه تراشيده شود بجوريکه بيرون نيايد بديه کامشده 

 بيرون بيايد بثلث ديه.

ليده عحضرت ابی عبدداهلل ع از ندر کتاب مق الرحمةعليهد از جناب صدو   حديث ششم   

 يامد بدر اوکه هرگاه بتراشد مردي ريش مردي را, پس اگر بيرون نشده نقل الصلوة والسالم 

 خواهد بود ديه کامله و اگر بيرون بيايد پس بر او است ثلث ديه.
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 مهفتو تنبيه بيست 
  در مدح صبر بر مصيبت و مرض و کتمان آن

 و در آن چند خبر است
 

ی اهلل در کتاب امالی از حضدرت رسدول صدلّ الرحمةعليهد از جناب شيخ مفيد  خبر اول   

مدان عليه وآله نقل شده که چهار چيو است که از گنجهاي بهشت است کتمان حاجدت و کت

 صدقه و کتمان مرض و کتمان مصيبت.

نقل شده  در کتاب دعوات از خداوند عالم الرحمةعليهد از جناب قطب راوندي  بر دومخ   

يتی صدعکه وحی فرمود بسوي جناب عوير نبی عليه السالم ياعوير هرگاه واقع شددي در م

وزي رپس نگاه مکن به کوچکی آن بلکه نظر کن ببين معصيت چه کسی را ميکنی و هرگاه 

ه رگاه بليدهن, بلکه نگاه کن که کی آن روزي را بتو داده و نظر مکن بسوي کمی آبتو رسيد 

ه از تدو ندود مالئکداي بر تو نازل شد پس شکايت مکن بسوي خلق من, کمدا اينکده مدن 

 در وقت باال آمدن عملهاي بد و رسوائيهاي تو. شکايت نميکنم

ز ه تب يک روکد از کتاب فقه الرضا عليه السالم از عالم عليه السالم نقل شده  خبر سوم   

ينکده کفاره گناه شصت سال است هرگاه قبول کند آنرا. عرض شد قبول آن چيست فرمود ا

الش را حمد کنی خدا را و شکر کنی او را و بسوي او شکايت کند نده از او و هرگداه احدو

 خوبست.بپرسند بگويد 

وآله نقدل  ليهرسول صلّی اهلل عاز حضرت  الرحمةعليهد از جناب ابن بابويه  خبر چهارم   

ث ادت کنندگان خدود مبعدويکسيکه يک شبانه روز مريض شود و شکايت نکند نود عشده 

ز ابگدذرد  ميگرداند خدا او را در روز قيامت با خليل خود ابراهيم خليل الرحمن تدا آنکده

 صراط مانند بر  المع.
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ده تب يک شنقل د از کتاب دعائم االسالم از حضرت نبی صلّی اهلل عليه وآله  خبر پنجم   

بدود  روز کفاره يک سال است و شنيديم بعض اطبا را که اين حديث براي او حکايت شدده

 کسدال درکه گفت اين حديث تصديق ميکند قول اطباء را که تب يک يوم اتر و الم آن تا ي

 بدن باقی ميماند.

آلده از ه واز حضرت رسول صلّی اهلل علي الرحمةعليهد از جناب قطب راوندي  خبر ششم   

ا يدخداوند عووجل نقل شده که هرگاه توجه دهم بسوي بنده خدود مصديبتی را در بددنش 

او در  بعد استقبال کند آن مصيبت را بصبر نيکدو, حيداء خدواهم کدرد از شمالش يا فرزند

 ا.رقيامت از اينکه نصيب کنم براي او ميوانی را يا باز کنم براي او نامه عملی 

ه چهدار کداب جعفريات از حضرت رسول صلّی اهلل عليه وآله نقل شده د از کت خبر هفتم   

 وم آورد نفرند که بايد عمل را از سر گيرند . مريض وقتيکه خوب شد و مشرک هرگاه اسال

ده از فرستادر صورتيکه ايمان و طلب اجر و ثواب او را بنمکسيکه از نماز جمعه برميگردد 

 .باشد و حج کننده چون از حج فارغ شود

ر عليده در کتاب مکارم االخال  از حضرت باق الرحمةعليهد از شيخ طبرسی  مهشت خبر   

 کسال.که بيدار خوابی يک شب از مرض, بهتر است از عبادت يالصلوة والسالم نقل شده 

 عليده د از جناب حسين بن سعيد اهوازي در کتاب مؤمن از حضرت ابی عبداهلل خبر نهم   

 آن درجده شده که از براي بنده نود پروردگارش, درجه اي است که بدهالصلوة والسالم نقل 

نميرسد بواسطه عمل, پس مبتلی ميشود در جسدش يدا در مدالش آسديبی ميرسدد يدا بده 

 ر نمود خدا او را به آن درجه ميرساند.صباوالدش مصيبتی وارد ميشود پس اگر 
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 تنبيه بيست و هشتم
  آن ذکر موت و ياد مرگ و و فوائددر مدح 

 است حديثو در آن چند 
 

هلل ادر کتاب امالی از حضرت رسول صلّی طوسی قدس سره د از جناب شيخ  حديث اول   

د را ر دينی خدورضی اهلل عنه فرمود يا اباذر هرگاه براد ذرابیبجناب عليه وآله نقل شده که 

 سدوي اوشود بديدي که زهد ورزيده در دنيا, پس سخن او را بشنو زيرا که حکمت القاء مي

کهنه  وعرض نمود يا رسول اهلل ص زاهدترين مردم کيست فرمود کسيکه فراموش نکند قبر 

داي آخدرت براي براي بدست آوردن باقی يعنی دنيا را فرا شدن در آن را و ترک کند فانی 

رض کرد عگرداند و فردا را از عمر خويش نشمارد و نفس خود را در شمار مردگان پندارد 

ندد و کترند فرمود آنکس که ياد مدرگ بيشدتر کداميک از مؤمنين زيرک (ص)اهلل  يا رسول

 فکر مرگ باشد.به بهتر 

ه بده نقدل شدد ءاذاز ابی عبيدده حد الرحمةعليهد از جناب محمّد بن يعقوب  حديث دوم   

 هحديث فرمدا بدراي مدن بحديثيکدنموده  ضعر والسالم الصلوة حضرت ابی جعفر عليهما

سديار يداد ببسيار کن زيرا که با عبيده ياد مرگ ابه او؛ پس حضرت فرمود يا  شوممند هبهر

 مگر آنکه بی ميل ميشود بدنيا.مرگ را نميکند انسانی 

ه الصدلوة از حضرت ابی عبداهلل علي الرحمةعليهد از جناب محمّد بن يعقوب  حديث سوم   

 دوست خواهد داشت.که آنکس که ياد مرگ بسيار کند خدا او را شده  نقلوالسالم 

د از کتاب عيون و مجالس از حضرت صاد  عليه الصدلوة والسدالم نقدل  مچهارحديث    

که مردي را ديدند که بر فرزند خود سخت جوع ميکرد. پس فرمو اي مدرد تدو جدوع شده 

مصيبت بورگ اگر مهيدا ميبدودي بدراي مينمائی براي مصيبت کوچک و غفلت نموده اي از 
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پدس بدانجا منتقل گرديده هر آينه شديد نميشدد جوعدت بدر فرزنددت ندت آنجائيکه فرز

 مصيبت خودت که آماده نشده براي سفر مرگ بورگ تر است از مصيبت فرزندت.

ه د از کتاب مجالس از حضرت صاد  عليه الصلوة والسدالم نقدل شدده کد حديث پنجم   

ارد بر تو و رده, آيا المیفرمود آيا هيچ وقت همی بتو روي آو الرحمةعليهبجناب ابی بصير 

هائی پس ياد کن مرگ را و تنشد شده, عرض نمود بلی واهلل حضرت فرمود چون اين جور 

و  خود را در قبر و سيالن دو چشمت بر دو طرف صورتت و از هم جدا شددن پيونددهايت

که يداد  کهنه شدن بدنت را و منقطع شدن خود را از دنيا زيراخوردن حشرات از گوشتت و 

اد حدرص اين امور وادار ميکند تو را بر عمدل و رادع و مدانع ميشدود تدو را از زيدودن نم

 ورزيدن بر دنيا.

ر در کتاب مجالس از حضرت اميد الرحمةعليهطوسی حسن بن محمّد د از  حديث ششم   

شدما  شما با عليه الصلوة والسالم نقل شده که بسيار ياد کنيد مرگ را هنگاميکه نفس اماره

 .صخش يکافی برااست و مرگ واعظی براي شهوترانی بيايد در جنگ 

ه الم نقل شدد از کراچکی ره در کنوالفوائد از حضرت امير عليه الصلوة والس حديث هفتم   

 کسيکه بسيار ياد کند مرگ را راضی شود از دنيا به اندک.

شده که  نقلد از کتاب جامع االخبار از حضرت رسول صلّی اهلل عليه وآله  حديث هشتم   

مرگسدت.  عبادت ياد مرگست و بهترين تفکر يادزهد در دنيا ياد مرگست و بهترين  نبهتري

اغی بود را خپس کسيکه سنگينی بيايد بر او يعنی اثر کند در او ياد مرگ, خواهد يافت قبر 

 از باغهاي بهشت.

 ضدرتکه بح در کتاب عيون و امالی نقل شده الرحمةعليهد از جناب صدو   منهحديث    

ود اداء استعداد و مهيا شدن براي مرگ چيست فرمدردند ک عرضامير عليه الصلوة والسالم 

 فرائض و دوري از محارم و دارا شدن اخال  کريمه.
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 تنبيه بيست و نهم
  در مذمت طول امل و درازی آرزو

 و در آن چند روايت است
 

سديکه کشدده نقل صلوة والسالم د از کتاب جعفريات از حضرت علی عليه ال روايت اول   

سديکه کزوي زنده بودن هميشگی را خواهد داشدت و رآرزو داشته باشد فردا زنده باشد, آ

ر دميشود  رغبت ميکند در دنيا و بی ميلقسی ميشود دل او و  اينچنين آرزوئی داشته باشد

 آنچه خدا وعده داده از بهشت و نعمتهاي آخرت.

لسدالم ادر کتاب مجالس از حضرت امير عليده  الرحمةعليهد از جناب برقی  روايت دوم   

پيدروي  ه من ميترسم بر شما از دو چيو پيروي از هوي و هوس و طول امل, امانقل شده ک

از  را از حق و اما طول امل پس بفراموشی مياندازد شدخص را شخصهوي پس بازميدارد 

 آخرت.

ز حضدرت در کتاب غدارات ا الرحمةليهعد از جناب ابراهيم بن محمّد ثقفی  روايت سوم   

صدلت خعلی عليه الصلوة والسالم نقل شده که مردم را هالک نمود دو خصلت که ايدن دو 

ما شا از ياد ه و خواهد نمود. يکی آرزوئی که آخرت رهالک نمودنيو پيشينيان و پسينيان را 

 و هوائی که شما را از راه بيرون ببرد. بردب

د از حضرت در کتاب کنو الفوائ الرحمةعليهناب ابی الفتح کراچکی د از ج روايت چهارم   

اهد فارقت خوکه از احباب مامير عليه الصلوة والسالم نقل شده که کسيکه يقين داشته باشد 

فدع نو در خاک سکنی خواهد گرفت و با حساب روبرو خواهد شد و از آنچه گذاشته کرد 

ه نمدودن خواهد گرديد سواوار خواهد بود بکوتدانخواهد برد و بآنچه پيش فرستاده محتاج 

 آرزو و طول عمل.
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ضدرت در کتاب زهدل از ح الرحمةعليهد از جناب حسين بن سعيد اهوازي  روايت پنجم   

ر د را مگدطوالنی نميگرداند آرزوي خو ايعلی عليه الصلوة والسالم نقل شده که هيچ بنده

ود خا بسوي رببيند بنده اجل خود و شتاب او  آنکه بد ميکند عمل را و نيو نقل شده که اگر

 هرآينه دشمن خواهد داشت آرزو و طلب دنيا را.

 در کتاب امالی الرحمةعليهمالحسين ابن بابويه د از جناب محمّد بن علی بن  روايت ششم   

اسدت و  صالح اول اين امت به زهد و يقدينشده  نقلرسول صلّی اهلل عليه وآله از حضرت 

 اين امت به شح و بخل و آرزو خواهد بود.هالک آخر 
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 تنبيه سي ام
  در فضيلت بجا آوردن عمل خير به نيابت اموات

 ثواب برای آنها داءيا اه
 و در آن چند خبر است

 

نقدل شدده کده  الرحمدةعليهاز عمر بن يويدد  الرحمةعليهجناب ابن بابويه د از  خبر اول   

فرمدود  آيا از جانب ميت نماز بخوانيم حضدرتود خدمت ابی عبداهلل عليه السالم عرض نم

وسعت  در ضيقی باشد پس خداوند عالم بواسطه آن نماز تبلی حتی اينکه بسا هست که مي

و تده بدراي ي او بعد آن نماز را ببرند براي آن ميت و به او بگويند ايدن وسدعتی کددهد برا

ر دو شدريک قدرار دهدم د حاصل شد بنماز فالن برادر تو بود عرض نمودم آيا دو نفدر را

سدتادن رکعت نماز, فرمود آري و نيو فرمود ميت هرآينه فرحناک ميشود بواسطه رحمت فر

مداز و نبراي او و نيو فرموده داخل ميشود بر ميت در قبدرش بر او و طلب آمرزش نمودن 

 هجا آوردبو دعا و نوشته ميشود اجر و ثواب آن هم براي کسيکه  روزه و حج و صدقه و برّ

نب ميتی از جابجا آورد از مسلمين عمل خيري را و هم براي آن ميت و نيو فرموده کسيکه 

 مضاعف ميگرداند خدا براي او اجرش را و نفع ميدهد خدا به آن عمل ميت را.

 در کتداب عددة الدداعی از معصدوم الرحمدةعليه هددد از جنداب احمدد بدن ف خبر دوم   

خود  و مادر ع ميشود يکی از شما را که نيکی کند بپدرعليه السالم نقل شده که چه چيو مان

ها طرف آن در حال حيوة و در حال ممات باينکه نماز بخواند و روزه بگيرد و تصد  دهد از

راي او بيد خدا پس بوده باشد آنچه بجا آورده براي آنها و براي او باشد مثل آن و زياد فرما

 را. بواسطه نيکی که به آنها نموده خير بسياري
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ول جعفريات از حضرت علی عليه الصلوة والسالم از حضدرت رسدد از کتاب  خبر سوم   

مدرزش آکه هيچ هديه و تحفه اي بدراي ميدت بهتدر از طلدب صلّی اهلل عليه وآله نقل شده 

 نيست.

سدول ردر کتاب لب اللباب از حضرت  الرحمةعليهد از جناب قطب راوندي  خبر چهارم   

 مردگدان وله نقل شده که فراموش نکنيد مردگان خود را در خيرهايشدان صلّی اهلل عليه وآ

در  س ميباشند رغبدت و ميدل ميکننددحبشما منتظر احسان شما هستند و مردگان شما در 

 عا را.دشما و قادر نيستند بر آن هدية بفرستيد بسوي مردگان خود صدقه و  عملهاي برّ

ي در لدب اللبداب نقدل شدده کده مدرد لرحمدةاعليهد از جناب قطب راوندي  خبر پنجم   

پددر و  آيا بعد از مدوت (صاهلل )بحضرت رسول صلّی اهلل عليه وآله عرض نمود يا رسول 

رف ري از طآو نيکی باقی ميماند که نسبت بايشان بجا آورده شود فرمود  مادر چيوي از برّ

نمايدد  اکدرام ديق آنها راآنها نماز بخواند براي آنها طلب آمرزش بکند بعهد آنها وفا کند ص

 رحم آنها را صله نمايد.

ج بشدارت نقل شده که جبرئيل عليه السالم پن الرحمةعليهد از جناب راوندي  خبر ششم   

ا اميد نوار را براي حضرت رسول صلّی اهلل عليه وآله آورد. اول آنکه خداوند عالم اميد اميد

 دفع ميفرمايد. نميفرمايد و عذاب را از مردگان به دعاي احياء

در کتداب فدالح السدائل از  الرحمةعليهماد از جناب سيد بن علی بن طاوس  خبر هفتم   

يگذرد بر ميت ساعتی سخت تدر از شدب منحضرت رسول صلّی اهلل عليه وآله نقل شده که 

ما دو رکعدت شدی از يکد را بصدقه پس اگر نتوانستيد پس اول پس رحم کنيد مردگان خو

دو مرتبه و ر رکعت اول سوره مبارکه فاتحة الکتاب يکمرتبه و قل هو اهلل احد نماز بخواند د

در رکعت دوم فاتحه يک مرتبه و سوره الهکم التکاثر ده مرتبه و سدالم ميدهدد و ميگويدد 

ر ذلک الميت فالن بن فالن پس چون قباللهم صلّ علی محمّد وآل محمّد و ابعث ثوابها الی 
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ساعت خدا هوار ملک را ميفرستد بسوي قبر آن ميت که با هدر  هماناين نماز خوانده شد 

ه باشد و وسيع ميگرداند قبر آن ميت را تا روزيکه در صور دميده شود و لّه و حُمملکی جا

اين نماز را خوانده بعدد آنچه طلوع ميکند بر او آفتاب حسنات و عطا فرمايد به آن کسيکه 

 بلند ميشود براي او چهل درجه.
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 سي و يکمتنبيه 
 در مدح تلقين کلمه توحيد به شخص محتضر

 و در آن چند روايت است 
 

يده السدالم از حضرت ابی عبداهلل عل الرحمةعليهد از جناب محمّد بن بعقوب  روايت اول   

از  ل ميسدازد بدر او ابلديسکّدونقل شده که احدي نيست که مرگ حاضر شود او را مگر م

يکده ش تدا وقتاو را به کفر و به شک بياندازد او را در دينشياطين خود کسی را که امر کند 

 نفس او بيرون رود پس کسيکه مؤمن باشد شيطان قدرت پيدا نکند بر او.

يه الصدلوة از حضرت ابی عبداهلل عل الرحمةعليهد از جناب محمّد بن بعقوب  روايت دوم   

 ري ميکندز از مردم خبرگيملک الموت روزي پنج مرتبه در اوقات نماوالسالم نقل شده که 

يت بوحدان پس کسيکه مواظبت کند بر نمازها در اوقات آن, تلقين خواهد نمود به او شهادت

 د.واهد کرخدا و رسالت حضرت رسول صلّی اهلل عليه وآله را و شيطان را نيو از او دور خ

وآله نقدل  ليهاز حضرت رسول صلّی اهلل ع الرحمةعليهد از جناب ابن بابويه  روايت سوم   

يبه منهددم ين کلمه طارا, زيرا که نمائيد بمردگان خود کلمه طيبه ال اله االّ اهلل شده که تلقين 

ر حدال ميسازد گناهان را, عرض نمودند يا رسول اهلل ص پس کسيکه اين کلمده طيبده را د

ر صحت بگويد چگونه خواهد بود فرمود در حال صحت, خراب کننده ترِ خدراب کنندده تد

سر  نگاميکههال اله االّ اهلل انس است براي مؤمن در حال حيوة و حال ممات و  اهد بود.خو

ردم منگام که هو نيو از آنحضرت از جبرئيل عليهما السالم نقل شده که در آن از قبر بردارد 

 واهند نموده بلند خهاي سفيد صدا به ال اله االّ اليکدسته از آنها با رويند ربردا هاسر از قبر

 هاي آنها سياه باشد.و يکدسته به پا وياله يا ثبوراه در حالتيکه روي

صداد  عليده از حضدرت در کتداب فقيده  الرحمةعليه  وصدد از جناب  روايت چهارم   

الصلوة والسالم نقل شده که دوست علی عليه الصلوة والسدالم آن حضدرت را در سده جدا 
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ديدد. اول هنگدام مدردن, دوم در ندود خواهد ديد و بديدن آن حضرت خوشنود خواهد گر

صراط, سوم در نود حوض کوثر و جناب ملک الموت دفع خواهدد نمدود شديطان را از آن 

کس که محافظت کرده باشد بر نماز و بوبانش خواهد داد شهادت باينکه نيست خدائی غير 

 از خدا و اينکه محمّد صلّی اهلل عليه وآله رسول خدا است در آن حال عظيمة.

نبدی  در کتاب لب اللباب از حضدرت الرحمةعليهقطب راوندي د از جناب  روايت پنجم   

پس  اهلل اله االّ که تلقين کنيد بمردگان خود شهادت باينکه الت شده صلّی اهلل عليه وآله رواي

ت کسيکه بگويد اين کلمه طيبه را واجب شود بر او بهشت عرض شد کسيکه در حال صدج

 لک اوجب فاوجب.ذرمود بگويد چه خواهد شد ف
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 تنبيه سي و دوم
 در مدح تشييع جنازه

 و در آن چند حديث است 
 

صدلوة از حضرت ابدی جعفرعليده ال الرحمةعليهد از جناب محمّد بن بعقوب  حديث اول   

عووجل  بخدايقل شده که حضرت موسی علی نبينا وآله و عليه اللصلوة والسالم والسالم ن

ردانم را, فرمود موکل ميگد ايتشييع کند جنازهست ثواب کسيکه چي اد پروردگاروعرض نم

ا يعندی يدد او رهاي خودم را که با ايشان علمها باشد و تشييع نمابه او مالئکه اي از مالئکه

 تشييع کننده جنازه را از قبرش تا محشر.

لوة لصدااز حضرت ابی جعفرعليهما  الرحمةعليهد از جناب محمّد بن بعقوب  حديث دوم   

ا بتدو عطداي خدد لوالسالم نقل شده که چون مؤمن را داخل قبر کنند ندا کرده شود کده او

 بهشت است و اول عطاي خدا بتشييع کننده جنازه تو مغفرت و آمرزش است.

ه الصدلوة از حضرت ابی عبداهلل علي الرحمةعليهد از جناب محمّد بن بعقوب  حديث سوم   

ع يکه تشييمؤمن در قبرش آنستکه آمرزيده ميشود براي کسانوالسالم نقل شده که اول تحفه 

 نموده اند جنازه او را.

ی قدس سره از حضدرت نبدی سوجناب محمّد بن حسن بن محمّد طد از  حديث چهارم   

 ست.انازه او و تشييع کنندگان جصلّی اهلل عليه وآله نقل شده که اول تحفه مؤمن آمرزش او 

که يت شده اب االعمال از حضرت نبی صلّی اهلل عليه وآله رواد از کتاب عق حديث پنجم   

و  وار حسنهبهر قدمی تا هنگاميکه برگردد صدهرا براي او باشد  ايکسيکه تشييع کند جنازه

 محو شود از او صدهوار سيئه و بلند شود براي او صدهوار درجه الحديث.
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حضرت رضا عليده الصدلوة  د از جناب ابن شهر آشوب در کتاب مناقب از حديث ششم   

که تشييع کند جنازه ولی يبن سيار کسه يا موسی والسالم نقل شده که بموسی بن سيار فرمود

 از اولياء ما را بيرون آيد از گناهان مانند روزيکه از مادر متولد شده الخبر.
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 مسوتنبيه سي و  
 در مدح تعزيت گفتن مصيبت رسيده 

 و در آن چند خبر است
 

صلّی  د از جناب شهيد ثانی قدس سره در کتاب مسکن الفواد از حضرت رسول لخبر او   

جدر و مثل ااواهد بود براي را خ اياهلل عليه وآله نقل شده کسيکه تعويت بگويد مصيبت زده

 ب بدون آنکه از اجر او چيوي کم شود.آن مصا

عويدت ته کسديکه از معصوم عليه السالم نقل شدد (ايض)د از جناب شهيد ثانی  دومخبر    

او  بر روح بگويد اندوهناکی را خواهد پوشانيد خدا بر او لباس تقوي را و صلوات ميفرستد

 ارواح.در زمره 

ضدرت در کتاب مسکن نيو نقل شدده کده ح الرحمةعليهد از جناب شهيد ثانی  خبر سوم   

ود از ر شداز پروردگار سئوال نمود که چيست جواي کسيکه صورتش تابراهيم عليه السالم 

اشک چشم در خشيت و خوف خدا فرمود صلوات و رضوان من عرض نمود چيست جواي 

اهم رمود خدوکسيکه امر بصبر کند و وادار به شکيبائی نمايد اندوهناکی را براي رضاي تو ف

 ردد.بهشت گ هاي ايمان که بان از آتش نگاه داشته شود و اهلپوشانيد او را بجامه از جامه

از حضدرت  الرحمدةعليهمد از جناب محمّد بن علی بن الحسين بدن بابويده  خبر چهارم   

را  يکند تومصاد  عليه الصلوة والسالم نقل شده که تعويت واجبه بعد از دفن است و کفايت 

 از تعويت اينکه صاحب مصيبت تو را ببيند.
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 تنبيه سي و چهارم
 در مدح زيارت قبور

 حديث استچند و در آن 
 

در کتداب دعدوات از حضدرت رسدول  الرحمةعليهد از جناب قطب راوندي  حديث اول   

 تو صيت ميکنموه يا اباذر رضی اهلل عنه فرمود ذرابیکه بجناب شده  نقلصلّی اهلل عليه وآله 

ترا  ن تا کهبخشد ترا به آن؛ همسايگی قبور را اختيار ک را پس حفظ نماي شايد که خدا نفع

 ماي قبور را در روز و در شب بويارت قبور مرو.بياد آخرت اندازد و زيارت ن

 عليده در دعوات از حضرت ابی عبداهلل الرحمةعليهد از جناب قطب راوندي  حديث دوم   

ايد ه ميفرمالصلوة والسالم نقل شده که از حق مؤمن مودت او است که در سينه باشد تا آنک

 و هرگاه بميرد پس زيارت قبر او است.

 الم نقل شددهاز حضرت ابيعبداهلل عليه الس الرحمةعليهجناب ابن بابويه  د از حديث سوم   

شدنود و بانهدا خوکه اموات ميفهمند و درک ميکنند کسانی را که بويدارت ايشدان ميروندد 

 ميشوند و انس ميگيرند.

از  الرحمدةعليهد از کتاب بحار از بعض مؤلفات اصدحاب از شديخ مفيدد  حديث چهارم   

ا واند عطدی اهلل عليه وآله نقل شده کسيکه اين دعا را براي اهل قبور بخحضرت رسول صلّ

 ر او.ثواب پنجاه سال و همچنين براي پدر و مادفرمايد خداي سبحانه و تعالی به او 

از  الرحمدةعليهد از کتاب بحار از بعض مؤلفدات اصدحاب از شديخ مفيدد  حديث پنجم   

نرا م نقل شده که کسيکه داخدل شدود قبرسدتاحضرت حسين بن علی عليهما الصلوة والسال

مدن  لتی خرجتاام النحوة عظاالرواح الفانية و االجساد البالية و الهذه پس بگويد اللهم رب 

بعددد  خددا بدراي اومؤمنة ادخل عليهم روحا منک و سالما منی مينويسد  کالدنيا و هی ب

 تا روز قيامت حسنات. (ع)خلق از زمان آدم 
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که يکسدنقل شده در کتاب لب اللباب  الرحمةعليهجناب قطب راوندي ز د ا حديث ششم   

او را تدا  خدا عذاب رسول اهلل صلّی اهلل عليه وآلهملة بخواند بر قبري بسم اهلل و باهلل و علی 

 چهل سال از صاحب آن قبر بردارد.

سالم نقدل لاز حضرت رضا عليه الصلوة وا الرحمةعليهد از جناب ابن بابويه  حديث هفتم   

ه وره مبارکقبر مؤمنی را پس بخواند نود قبر او سکند نيست که زيارت  ايشده که هيچ بنده

 بر را.قم صاحب هانا انولناه فی ليلة القدر را هفت مرتبه مگر آنکه خدا بيامرزد هم او را و 
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 تنبيه سي و پنجم
 در فضيلت صبر و شکيبائي بر فوت اوالد

 و در آن چند حديث است
 

آله نقل از حضرت رسول صلّی اهلل عليه و الرحمةعليهد از جناب شيخ صدو   حديث اول   

لده وم ال اسدشده که پنج چيو است که سنگينی است در ميوان. اول سبحان اهلل دوم الحمدهلل 

ن لمان مسدآ سح که از شخص مسلمانی فوت نمايد پدپنجم ولد صالاالّّّ اهلل چهارم اهلل اکبر 

 ب خدا بگذارد.صبر کند و بحسا

نقل شده  ابی عبداهلل عليه السالمد از جناب شهيد ثانی قدس سره از حضرت  دومحديث    

و سوار بدر فرزند که بعد از ابهتر است از هفتاد  شخصبراي  ،که يک فرزند که پيش بفرستد

 اسب شده برود براي مقاتله در راه خدا.

ی اهلل مسکن الفؤاد از حضرت رسول صلّنيو در کتاب  د از جناب شهيد ثانی حديث سوم   

وست تدر که هرآينه اگر يک فرزند سقط شده را پيش از خود بفرستم دعليه وآله نقل شده 

 است بسوي نود من از صد فرزند که بعد از من مقاتله نمايند در راه خدا.

شدده  نقل زيد بن اسلمد از جناب شهيد ثانی نيو در کتاب مسکن الفؤاد از  حديث چهارم   

. پدس که فرزندي از حضرت داود علی نبينا وآله و عليده الصدلوة والسدالم از دنيدا رفدت

د نود آنحضرت در فوت او بسيار محوون شد. خدا وحی فرمود بسوي او که ارزش اين فرزن

واست نود تبقدر يک دنياي پر از طال. خداوند فرمود پس براي کرد تو چه اندازه بود عرض 

 يا پر از ثواب.من در قيامت يک دن

رت در کتداب ثدواب االعمدال از حضد الرحمدةعليهد از جناب ابن بابويده  حديث پنجم   

ر خص, بهتدشدابيعبداهلل عليه الصلوة والسالم نقل شده که يک فرزند که پيش بفرسدتد او را 

 م را.والسال است از هفتاد فرزند که باقی بمانند بعد از او و درک کنند قائم عليه الصلوة
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ت رحمده اهلل در تغدازي از حضدرد از شريف زاهد محمّد بن علی حسينی  حديث ششم   

 اطفداليدد که خداوند عالم در روز قيامت جمع فرمارسول صلّی اهلل عليه وآله روايت شده 

ده را در حوضهائی که زير عرش باشد پس خداوند عالم متوجده آنهدا شد (ص)امت محمّد 

ن و ن بلند کرده ايدد عدرض نمايندد پروردگدارا پددراخود را بسوي مفرمايد چرا سرهاي 

ن ه با ايدکها باشيم. پس وحی فرمايد بسوي ايشان ضمادران ما تشنه باشند و ما در اين حو

 ظرفها از اين حوضها آب برداريد و پدران و مادران خود را آب دهيد.
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 تنبيه سي و ششم
 ن در فضيلت کلمه استرجاع يعني انا هلل و انا اليه راجعو

 در نزد ورود مصيبت و هر وقت ياد شخص بيايد
 و در آن چند خبر است

 

لصدلوة ااز حضرت ابی جعفدر عليهمدا  الرحمةعليهد از جناب محمّد بن يعقوب  خبر اول   

ي کندد خددا بر نمايد و بگويد انا هلل و انا اليه راجعدون و حمددصوالسالم نقل شده کسيکه 

را  ار خدا و اجرش بر خدا است و کسيکه ايدن کداررا, پس بتحقيق راضی شده بکعووجل 

 .حبط فرمايدو خدا اجرش را نکند قضا بر او جاري ميشود در حالتيکه مذموم باشد 

ه آله نقل شددد از جناب ابن بابويه رحمه اهلل از حضرت رسول صلّی اهلل عليه و خبر دوم   

نکده آخواهد بدود. اول  که چهار چيو است که در هرکس که باشد آنکس در نور اعظم خدا

گداه عصمت امرش شهادت بوحدانيت خدا و اينکه من رسول خدا هستم باشد. دوم آنکه هر

ويد دو رسد بگچون خبر بدي بسوم آنکه  .مصيبتی بوي برسد بگويد انا هلل و انا اليه راجعون

ی و ربّداهلل چهارم آنکه چون دچار خطا و لغوشی شود بگويد اسدتغفرالحمدهلل ربّ العالمين. 

 اتوب اليه.

اهلل  رسدول صدلّیاز حضرت در کتاب امالی  الرحمةعليهجناب شيخ مفيد د از  خبر سوم   

خواهدد  که در هرکه باشد خدا او را از اهدل بهشدت چهار چيو است نقل شده کهعليه وآله 

د . اول آنکه عصمت امرش شهادت باينکه نيست خدائی جو خدا و اينکده مدن محمّدنوشت

ربّ  هرگاه نعمتی خددا بدوي عطدا فرمايدد بگويدد الحمددهلليم باشد. دوم آنکه رسول خدا

بدتال ممصيبتی هر وقت بالعالمين. سوم آنکه هرگاه گناهی کند بگويد استغفراهلل. چهارم آنکه 

 شود بگويد انا هلل و انا اليه راجعون.
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ت رسدول در کتاب دعدوات از حضدر الرحمةعليهد از جناب فطب رواندي  خبر چهارم   

ت ه هر وقدصلّی اهلل عليه وآله نقل شده هيچ مسلمانی نيست که مصيبتی باو برسد مگر آنک

هدد بده او و بد يدبگويد انا هلل و انا اليه راجعون خدا يک درجه و منوله تازه به او عطا فرما

 دايا رن نعمت آمثل آنچه را که در روز اول به او مرحمت فرموده يا نعمتی به او داده شود و 

ه کدقل شده ن (ص)کرده بگويد الحمدهلل ثواب تازه خدا به او عطا فرمايد و نيو از آنحضرت 

 بسا هست اهل مصيبت چون مصيبت بديشان رسد در عوض صبر و شکيبائی, جوع نمايندد

ود بدخواهد  پس مردميکه بايشان ميرسند و کلمه استرجاع بر زبان ميرانند اجر آنان بورگتر

 ی مصيبت رسيدگان.از خود ايشان يعن

ر عليه د از جناب شيخ طبرسی قدس سره در کتاب مجمع البيان از حضرت امي خبر پنجم   

 رجاع راالصلوة والسالم نقل شده که کسيکه مصيبتی به او رسيده باشد پس تدازه کندد اسدت

 د.وشته بواگرچه بعد از مدتی باشد مينوسيد خدا براي او از اجر مثل آنچه در روز اول ن

ول در کتاب لب اللباب از حضدرت رسد الرحمةعليهد از جناب فطب رواندي  خبر ششم   

لمده ککه بورگی جواء بقدر بورگدی مصديبت اسدت و کسديکه صلّی اهلل عليه وآله نقل شده 

 کده مبدتالاجر آن مصيبت را مانندد روزياسترجاع بعد از مصيبت بگويد تازه ميفرمايد خدا 

 شده به آن.
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 متنبيه سي و هفت
 در مذمت شماتت و سرزنش 

 و در آن چند روايت است
 

يده الصدلوة از حضرت ابی عبداهلل عل الرحمةعليهد از جناب محمّد بن بعقوب  روايت اول   

 ةرفع بليد کند او را خدا بهوالسالم نقل شده که آشکار نکن شماتت برادر خود را پس رحم 

ا رادر خدود کسيکه شماتت و سرزنش کند براز او و توجه دهد آن بليه را بتو و نيو فرموده 

 بيرون نرود از دنيا مگر خود مبتال شود.

صدلّی  در کتاب مجالس از حضرت رسول الرحمةعليهد از جناب ابن بابويه  روايت دوم   

و  دا او راخدشماتت را ببرادر خود, پس رحم فرمايد اهلل عليه وآله نقل شده که اظهار مکن 

 مبتال نمايد تو را.

الم نقل شده از جناب لقمان عليه الس الرحمةعليهابراهيم د از جناب علی بن  ومسروايت    

و ر آن چيکه براي هر چيوي عالمتی ميباشد که آن چيو به آن شناخته ميشود و آن عالمت ب

پشت  شهادت ميدهد تا آنکه فرموده و براي حاسد سه عالمت است پيش رو تملق ميکند و

 بمصيبت شماتت و سرزنش مينمايد. سر غيبت مينمايد و

 عليده حضرت ابی عبدداهللازد از جناب حسين بن سعيد اهوازي رحمه اهلل  مروايت چهار   

يدر د و تغيکه شماتت نکن برادر خود را که خدا بر او رحدم فرمايد الصلوة والسالم نقل شده

 و وارداکده بدر  دهد آنچه را از عافيت که داري و کسيکه شماتت کند ببرادر خود بمصيبتی

 يت.از دنيا بيرون نرود مگر آنکه تغيير داده شود آنچه که در او هست از عافشده 
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 تنبيه سي و هشتم
 در دوست داشتن آنچه خدا دوست دارد

 و در آن چند روايت است
 

 د  عليده الصدلوةدر کتاب دعدوات از حضدرت صدا الرحمةعليهاز جناب قطب راوندي    

يدم نسدبت آنچه را که دوست دارا قومی هستيم که از خدا ميخواهيم والسالم نقل شده که م

ا کراهت مآنچه را خدا دوست بدارد بکسيکه او را دوست داريم. پس عطا ميفرمايد و هرگاه 

راد در زو از جناب زيدد م شد يراضی خواه ،از آن داريم نسبت بکسيکه دوست داريم او را

م ة والسدالير عليه الصلواز حضرت اموة والسالم ل خود از حضرت ابی عبداهلل عليه الصلضا

ن قضدا آنقل شده که ما بال را کراهت داريم ماداميکه نازل نشده لکن چدون ندازل شدد بده 

ت از حضر الرحمةعليهخوشنود نميکند ما را اينکه نازل نميشد و از جناب محمّد بن يعقوب 

ا رم عافيدت ما هرآينه دوست داريد عليه الصلوة والسالم در حديثی نقل شده که ابی عبداهلل

راي بدنسبت بخودمان و اوالد و اموال خود پس هرگاه قضا و قدر بر خالف آن جاري شد 

 ما نيست که دوست داشته باشيم آنچه را خدا براي ما دوست نداشته باشد.



  )محمد بن مرتضی الخراسانی(  67

 

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

 تنبيه سي و نهم
 در فضيلت غسل جمعه

 و در آن چند حديث است
 

 کدهنقدل شدده ت از حضرت علی عليده الصدلوة والسدالم د از کتاب جعفريا حديث اول   

ه عذر ميفرمود من دوست ندارم براي احدي که ترک کند غسل را در روز جمعه مگر بواسط

 يا علتی.

صلوة عليه ال صاد از حضرت هداية کتاب در  الرحمةعليهجناب صدو  د از  حديث دوم   

اقدع وت براي گناهدان کده در بدين غسل روز جمعه طهور و کفاره اس والسالم نقل شده که

 ميشود از جمعه تا جمعه ديگر.

ز در کتداب جمدال االسدبوع ا الرحمدةعليهد از جناب سيد علی بن طاوس  حديث سوم   

 مدوده يدانقل شده بحضرت امير عليه الصلوة والسالم فر حضرت رسول صلّی اهلل عليه وآله

 جمعه ولدو بده اينکده آب بخدريعلی بر مردم است در هر هفته غسل, پس غسل کن روز 

ز غسل اچيوي از تطوع و عمل مستحب باالتر  کهزيرا بمانی و آن روز گرسنه بقوت روزت 

 روز جمعه نيست.

 در کتداب لدب اللبداب از حضدرت الرحمةعليهد از جناب قطب راوندي  حديث چهارم   

د پوسدت هست ماننرسول صلّی اهلل عليه وآله نقل شده که از براي خدا شهري است در هوا 

م زنددان آداي ميباشند مثل فردري از آن درها مالئکهر تخم که براي آن هوار در است بر ه

 مرز بدرايهوار برابر. چون روز جمعه شود تمام شان مجتمع شوند و بگويند خدايا بيدا (ع)

 کسيکه روز جمعه غسل کند.

مين از کتاب اغسدال تدأليف در کتاب بلد اال الرحمةعليهد از جناب کفعمی  مپنجحديث    

احمد بن محمّد بن عياش از حضرت امير عليه الصلوة والسالم نقل شده که هرگاه ميخواست 
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توبيخ و سرزنش نمايد کسی را ميفرمود به او قسم بخدا که تو عاجو و ناتوان تري از تارک 

 ديگر. که کسيکه غسل کند روز جمعه, پيوسته با طهارت است تا جمعهغسل جمعه, زيرا 
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 چهلمتنبيه 
 در فضيلت نماز

 و در آن چند حديث است
 

ول رسداز حضرت در کتاب لب اللباب  الرحمةعليهقطب راوندي اب جند از  حديث اول   

اده آن دا قدرار رنماز مادبة)مائده( خدا است در زمين که گوا نقل شده کهصلّی اهلل عليه وآله 

 تبه.مر خود در هر روزي پنج را براي اهل رحمت

يده در تفسديرش از حضدرت ابدی عبدداهلل عل الرحمةعليهاز جناب عياشی  د دومحديث    

تی که طاعت خداي عووجل خدمت او است در زمين و هيچ خددمالصلوة والسالم نقل شده 

ال نمداز حدکريا عليه السالم را در زبرابر نماز نيست و از آن جهت بود که مالئکه حضرت 

 آواز دادند.

 خ طوسی قدس سره در کتاب امالی از زريدق نقدل شدده کدهشيد از جناب  محديث سو   

هيچ  بحضرت ابيعبداهلل عرض نموده که کدام عمل بعد از معرفت افضل است حضرت فرمود

يست نل زکوة عملی بعد از معرفت از اين نماز بهتر نيست و بعد از معرفت و نماز عملی معاد

ام خاتمه تم نه بعد از آن چيوي معادل حج و فاتحه وبرابر روزه نيست و و بعد از آن چيوي 

 اينها معرفت ما است الخبر.

رت در کتاب غايدات از حضد الرحمةعليهجعفر بن احمد قمی د از جناب  چهارمحديث    

 است. مت نمازابيعبداهلل عليه الصلوة والسالم نقل شده که افضل اعمال نود خدا در روز قيا

المؤمنين عليه الصلوة والسالم راز حضرت امي الرحمةعليهصدو  د از جناب  حديث پنجم   

هيچ عملی دوست تر بسوي خداي عووجل از نماز نيست. پس مشدغول نکندد  نقل شده که

چيوي از امور دنيا زيرا که خداي عووجل مذمت فرموده اقوامی را پس ز اوقات آن شما را ا
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ند يعنی غافلند و به اوقات نماز اسدتهانت و کسانيکه ايشان از نماز خود سهوکنندگانفرموده 

 ميکنند.

ل شده جناب معوية بن وهب نق از الرحمةعليهد از جناب محمّد بن يعقوب  حديث ششم   

ه ميجويند بد تقربه کسئوال نمود از بهتر چيويعليه الصلوة والسالم بيعبداهلل حضرت اکه از 

اي عووجدل حضدرت فرمدود بندگان بسوي پروردگارشان و دوست تر آن بسدوي خددآن 

ح ندده صدالبنميدانم چيوي بعد از معرفت که بهتر باشد از اين نماز آيا نظر نميکنی بسدوي 

ميکه وة ماداا السالم که فرموده و وصيت فرمود يعنی خدا مرا بنماز و زکممريم عليهبنعيسی

 زنده باشم.

ه الصدلوة بيعبداهلل عليداز حضرت ا الرحمةعليهد از جناب محمّد بن يعقوب  حديث هفتم   

ز والسالم نقل شده که ميفرمود احب اعمال بسوي خداي عووجدل نمداز اسدت و ايدن نمدا

 آخرين وصيتهاي پيمبرها است الحديث.

هلل در کتاب خصال از حضرت رسول صلّی ا الرحمةعليهد از جناب صدو   حديث هشتم   

مداز نيرا کده د بنده بدرجه بلند, زعليه وآله در فضيلت نماز نقل شده که بواسطه نماز ميرس

 و تقديس و قول و دعوت. مجيدتسبيح است و تهليل و تحميد و تکبير و ت

ت در کتاب خصال از حضرت امالی از حضدر الرحمةعليهد از جناب صدو   حديث نهم   

دي صاد  عليه الصلوة والسالم نقل شده که دوست ترين بندگان بسوي خداي عووجل مدر

 ا بر اون خود راستگو باشد و محافظت داشته باشد بر نماز خود و آنچه خداست که در سخ

 اداي امانت. افرض فرموده ب
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 تنبيه چهل و يکم
 کفاره بودن نماز برای گناهان در 

 است خبرو در آن چند 
 

لوة والسالم کتاب جعفر بن محمّد بن شريح از حضرت ابی عبداهلل عليه الصد از  خبر اول   

ازيکده مثل نماز, مثل نهر آبی است کده کثافدت را از بددن دور ميکندد هدر نم نقل شده که

و مقيم  ز ايماننمازگذار ميخواند کفاره است براي گناهان او مگر گناهيکه بيرون برد او را ا

 باشد بر آن.

شدده کده  د از کتاب دعائم االسالم از حضرت امير عليه الصلوة والسدالم نقدل خبر دوم   

مازگدذار از گنداه ماداميکده نگانه کفاره است براي آنچه در بدين واقدع شدود نمازهاي پنج 

 لکذلسيئات اجتناب کند از گناهان کبيره و اينست آنچه خدا ميفرمايد ان الحسنات يذهبن ا

 ذکري للذکرين.

ول در کتاب لب اللبداب از حضدرت رسد الرحمةعليهد از جناب قطب راوندي  خبر سوم   

کده م ن نميکدنه نقل شده که مرديرا ديد ميگويد خدايا مرا بيدامرز و گمداصلّی اهلل عليه وآل

ر بيامرزي؛ پس حضرت فرمود چرا گمان بد بخدا ميبري عرض کرد بجهت آنکه من هدم د

ه هليت کردام و هم در اسالم؛ حضرت فرمود اما آن گناهيکه در جا زمان جاهليت گناه کرده

ه مداز کفدارننچه در اسالم مرتکب شده اي نماز تا و آاي پس ايمان آنرا محو و نابود نمود 

 .است براي آنچه در بين اتفا  بيافتد
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 تنبيه چهل و دوم
 در مذمت استخفاف و تهاون بنماز 

 و در آن چند روايت است
 

ليده وآلده عاز حضرت نبی صلّی اهلل  الرحمةعليهد از جناب محمّد بن بعقوب  روايت اول   

امد سيکه استخفاف برساند بنماز خود, نيسدت آنکدس کده بياشدنقل شده که نيست از من ک

 مسکري را وارد نخواهد شد بر حوض نه بخدا قسم.

وة از حضدرت صداد  عليده الصدل الرحمدةعليهد از جناب محمّد بن بعقوب  روايت دوم   

 نخواهد رسيد بشفاعت ما کسيکه استخفاف برساند بنماز. والسالم نقل شده که

ضدرت در کتاب محاسدن از ح الرحمةعليهز جناب احمد بن محمّد برقی د ا روايت سوم   

 برسداند رسول صلّی اهلل عليه وآله نقل شده که بشفاعت من نخواهد رسيد کسيکه استخفاف

 بنماز خود و وارد حوض نيو نخواهد شد.

قل السالم نواز حضرت ابی عبداهلل عليه الصلوة  الرحمةعليهد از جناب برقی  روايت سوم   

وي ختند پس نظري بسدتمام خويشان وي را حاضر ساوفات دستور داد شده که در هنگام 

 بنماز. ايشان نموده فرمودند بدرستيکه شفاعت ما نخواهد رسيد بمستخفّ
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 تنبيه چهل و سوم

 در اينکه نماز عمود دين و قوام اسالم ميباشد
 و در آن چند روايت است

 
ضرت ابی در کتاب محاسن از ح الرحمةعليهرقی محمّد باحمد بن د از جناب  روايت اول   

د خيمده نماز عمود دين است مثل آن, مثدل عمدونقل شده که جعفر عليهما الصلوة والسالم 

مود و هرگاه ع نيو برقرار خواهد بودثابت و برقرار بود طنابها و ميخها عمود است که هرگاه 

 شکست نه ميخی برقرار خواهد ماند و نه طنابی.

عليه وآله  از حضرت رسول صلّی اهلل الرحمةعليهد از جناب محمّد بن بعقوب  روايت دوم   

هدا ا و ميخنقل شده که مثل نماز, مثل عمود خيمه است هرگاه عمود سرپا بود خيمه و طنابه

 يمه.خنفع خواهد داشت و چون عمود بشکند نه طناب نفعی خواهد داشت و نه ميخی و نه 

ه بر شما ز کتاب مجالس از حضرت رسول صلّی اهلل عليه وآله نقل شده کد ا روايت سوم   

ا مشدقت ر واد بنماز زيرا که نماز عمود دين شما ميباشد. بشب زحمدت باد بنماز, بر شما ب

 ا.تحمل کنيد براي نماز و بسيار ياد کنيد خدا را تا کفاره فرمايد سيئات شما ر

ده که وصديت نقل شامير عليه الصلوة والسالم م از از کتاب دعائم االسالد  روايت چهارم   

 ميکنم شما را بنمازيکه عمود دين و قوام اسالم است پس غفلت ننمائيد از آن.

امير  در کتاب مجالس از حضرت الرحمةعليهماد از جناب ابن شيخ طوسی  روايت پنجم   

بهتر  ه نمازآن, زيرا ک عليه الصلوة والسالم نقل شده که سفارش ميکنم شما را بنماز و حفظ

 عمل و عمود دين شما است.

در کتاب کندو الفوائدد از جنداب  الرحمةعليهد از جناب ابی الفتح کراچکی  روايت ششم   

ه اي پسرک من بپاي دار نماز را چه آنکه لقمان عليه السالم نقل شده که بفرزند خود فرمود

اينکه عمود هرگاه مسدتقيم بدود, از , مثل عمود خيمه است است پس امثل نماز در دين خد
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طنابها و ميخها و سايه آن ميتوان نفع برد و و اگر مستقيم نبود نه از طناب آن ميشود منتفدع 

 شد و نه از ميخ آن و نه از سايه آن.
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 مو چهار تنبيه چهل
 مدح محافظت بر نماز و مذمت تضييع آندر 

 و در آن چند حديث است
 

پيوسته ه کحضرت رسول صلّی اهلل عليه وآله نقل شده فريات از کتاب جعد از  حديث اول   

نه پس محافظت نمايد بر نمازهاي پنجگاماداميکه از مؤمن ناک است خوعو  نشيطان ترسا

 .ان بورگچون ضايع کند نمازها را, جرئت پيدا ميکند بر او, پس ميافکند او را در گناه

عليه  ب معتبر از حضرت رسول صلّی اهللد از جناب محقق قدس سره در کتا حديث دوم   

ي پنج گانده فوع است تا وقتيکه بر نمازهادر پيوسته از امر مؤمن نقل شده که شيطان وآله 

 س هرگاه ضايع کند آن را, جري ميشود بر او.پمواظب باشد, 

سدول رد از کتاب موسوم به صحيفة الرضا عليه الصلوة والسالم از حضدرت  حديث سوم   

کده  ا, زيرا عليه وآله نقل شده که باصحاب خويش فرموده ضايع نکنيد نماز خود رصلّی اهلل

عدون و هرآن کس که ضايع نمايد نماز خود را, محشور خواهد شد با قارون و هامدان و فر

که داخل سدازد او را در آتدش بدا مندافقين و ويدل بدراي کسديخواهد بود حق بر خدا که 

 سنت پيغمبر خود صلّی اهلل عليه وآله.محافظت نکند بر نماز خود و اداي 

 رد از جناب ابراهيم بن محمّدد ثقفدی در کتداب غدارات از حضدرت اميد حديث چهارم   

لی عنه هلل تعاعليه الصلوة والسالم نقل شده که در نامه خود بجناب محمّد بن ابی بکر رضی ا

د ايع کندضکسيکه  کهنمرقوم فرموده و بدان اي محمّد که هر چيوي تابع نماز تو است و بدا

 نماز را, غير نماز را بطريق اولی ضايع خواهد کرد.

د از کتاب جعفريات از حضرت نبی صلّی اهلل عليه وآله نقل شده کده چدون  مپنجحديث    

نمازگذار نماز خود را از حيث رکوع و سجود و باقی جهات کامل بجدا آورد, آن نمداز بده 

باز شود و بنماز گدذار گويدد او  ايدرهاي آسمان بر آسمان باال رود نورانی و درخشنده و
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صلوات خدا بر صاحب اين نمداز و مرا حفظ کردي, خدا تو را حفظ نمايد و مالئکه گويند 

باشد و درهداي آسدمان بدر و تاريک هرگاه تمام بجا نياورد, باال رود در حالتيکه ظلمانی 

مرا, خدا تو را ضايع گرداند و روي همچه نمازي بسته شود و بنمازگذار گويد ضايع کردي 

 آن نماز بصورت صاحبش خواهد خورد.
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 تنبيه چهل و پنجم
 در اينکه نماز اول چيزی ميباشد که در او نظر ميشود از عمل فرزند آدم

 و نخستين عملي است که از او سئوال کرده ميشود
 و در آن چند خبر است

 
نقل شده که ه ت رسول صلّی اهلل عليه وآلاز حضرالسالم  عليهصحيفة الرضا د از  خبر اول   

نده را بچون روز قيامت شود هاي پنجگانه, زيرا که خداي عووجل نمازحافظت نماييد بر م

بها و ياورد فبميخواند پس اول چيويکه از او سئوال فرمايد نماز است پس اگر آنرا تمام بجا 

 اال پرتاب ميشود در آتش.

ل او شده کده ئالی از حضرت رسول صلّی اهلل عليه وآله نقلد از کتاب عوالی الل خبر دوم   

ر عمالش نظال باشد در باقی نماز است, پس اگر مقبوچيويکه نظر ميشود در او از عمل بنده 

 .و اگر مقبول نباشد در هيچ عملی از اعمال او نظر نخواهد شدخواهد شد 

ه وآلده سول صلّی اهلل عليداز حضرت ر الرحمةعليهد بن حسن د از جناب محمّ سومخبر    

از عمدل  در او نظر ميشدوداين نماز اول عملی است که ماز است و نعمود دين نقل شده که 

اقی فرزند آدم پس اگر صحيح باشد در باقی عملش نظر ميشود و اگر صدحيح نباشدد در بد

 عملش نظر نخواهد شد.

السدالم عليده الصدلوة و از حضرت صاد  الرحمةعليهد از جناب ابن بابويه  خبر چهارم   

, سداير که اول عمليکه محاسبه ميشود بنده به آن نماز است پس اگر قبول شددروايت شده 

 .اعمالش قبول خواهد شد و هرگاه رد شود, رد خواهد شد بر او ساير عملش
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 تنبيه چهل و ششم
 هائي که بنمازگذار داده ميشودخبري در بشارت و خوش

 است و در آن چند روايت
 

يه الصدلوة از حضرت ابی عبداهلل عل الرحمةعليهعقوب يد از جناب محمّد بن  روايت اول   

رف آسدمان نازل ميشود بر او رحمت از طگذار بنماز بايستد نمازچون والسالم نقل شده که 

نچه را که آازگذار و ميگيرند مالئکه اطراف او را و ندا ميکند او را ملکی که اگر بداند اين نم

 است از فائده, هرآينه دست از نماز برنميدارد.در نماز 

عليه وآله  از حضرت رسول صلّی اهلل الرحمةعليهعقوب يد از جناب محمّد بن  روايت دوم   

و سايه  ي عووجل بسوي اوبنده مؤمن مشغول نماز شود نظر فرمايد خدانقل شده که هرگاه 

ه کدلکدی را موکل فرمايد خدا بر او بيافکند بر او رحمت از باالي سر او تا افق آسمان و م

ت از دسيکنی بگويد باو اي نمازگذار اگر بدانی که چه کسی نظر بتو دارد و با کی مناجات م

 نماز برنميداري و از موضع خود بر نميخيوي هرگو.

 بداهللرت ابيعدر کتاب ثواب االعمال از حض الرحمةعليهد از جناب ابن بابويه  روايت سوم   

ی اشد. يکدوة والسالم نقل شده که براي نمازگذار چون بنماز بايستد سه خصلت بعليه الصل

وم يرند, سدگآنکه ريوش کند بر او از آسمان بر و رحمت, ديگر آنکه مالئکه او را در ميان 

 ي.رنميداربآنکه ملکی ندا کند اي نمازگذار اگر بدانی با که مناجات ميکنی از نماز دست 

ناب شيخ طوسی قدس سره در کتاب مجدالس از حضدرت رسدول د از ج روايت چهارم   

ر او ميکند بد شده که مؤمنی نيست که بنماز بايستد مگر آنکه ريوش نقلصلّی اهلل عليه وآله 

که برايت  نچه راآ کند او را اي فرزند آدم اگر بدانیيبرّ و مو کل ميشود بر او ملکی که ندا م

 ملدول نخدواهی شدد از نمداز و دسدت از آن هست در نمازت و با که مناجدات مينمدائی,

 برنخواهی داشت.
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 تنبيه چهل و هفتم
 ها به نمازدر وقت وادار نمودن بچه

 و در آن چند روايت است
 

جنداب معويدة بدن وهدب از  الرحمدةعليهماد از جنداب محمّدد بدن حسدن  روايت اول   

چده  ه را درل نمودم که بچنقل شده که از حضرت ابی عبداهلل عليه السالم سئوا الرحمةعليه

 فرمود بين شش سال و هفت سال الحديث.موقع بايستی به نماز واردار کرد 

نقدل سدالم از حضرت باقر عليه ال الرحمةعليهماد از جناب محمّد بن يعقوب  روايت دوم   

ت تيکده هفدهاي خود را بنماز وقتيکه پنجساله شدند ولی شما وقشده که ما امر ميکنيم بچه

 شدند آنها را وادار بنماز کنيد. ساله

ا الصدلوة از حضرت باقر يا صاد  عليهمد الرحمةعليهد از جناب ابن بابويه  ومسروايت    

تمدام  نقل شده که پسر بحال خود واگذاشته ميشود تا هفت سال, چون هفت سالشوالسالم 

ان از بخوگفته ميشود به او دست و صورت خود را بشوي, چون شست, گفته ميشود نم شد

ميشود  اد دادهيبهمين کيفيت با او رفتار ميشود تا نه ساله شود چون نه ساله شد وضوء به او 

 را يداد و زده ميشود بر او و امر ميشود بنماز و زده ميشود بر او پس چدون وضدو و نمداز

 گرفت انشاءاهلل خدا پدر و مادر او را خواهد آمرزيد.

 نچدونقدل شدده عليه الصلوة والسدالم علی حضرت  د از کتاب خصال از روايت چهارم   

 نمائيد. و آنها را بر نماز مؤاخذههاتان هشت ساله شدند نماز را بديشان ياد دهيد بچه

هلل ارسدول صدلّی از حضدرت  الرحمةعليهاهلل راوندي لضد از جناب سيد ف مروايت پنج   

د د و بونيدقتيکه شش ساله شددن هاي خود را به نماز وبچهعليه وآله نقل شده که امر کنيد 

جدا  ب از همآنها را براي نماز وقتيکه هفت ساله شدند و چون ده ساله شدند بايد موقع خوا

 باشند.
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مدر کنيدد رسول صلّی اهلل عليه وآله نقل شده که اد از جعفريات از حضرت  روايت ششم   

بدر  بار محمدول اسدتد اختالف اخهاي خود را به نماز چون ده ساله شدند مؤلف گويبچه

 تأکيد. بتمرا
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 تنبيه چهل و هشتم
 در بعضي از فضائل نماز

 خبر استو در آن چند 
 

نقل شده که  السالمالصلوة و ماعليهجعفر از حضرت ابيکتاب دعائم االسالم د از  خبر اول   

 او ا را بدهببعضی از شيعيان خود فرموده که هرکه از مواليان ما را مالقات نمودي سدالم مد

پدس حفدظ  بی نياز نميکنم از شما از خدا چيوي را مگر بدورعبرسان و بگو به آنها که من 

نکده وة چه آهاي خود را و باز بداريد دستهاي خود را و بر شما باد بالصبر و صلکنيد زبان

 خدا با صابرين است.

يده لعدر کتاب خصال از حضرت اميرالمدؤمنين  الرحمةعليهد از جناب صدو   خبر دوم   

ندد گاه ميکالصلوة والسالم نقل شده که چون مرد به نماز بايستد ابليس از روي حسد بوي ن

 بواسطه رحمتی که از طرف خدا آن نمازگذار را فرا گرفته.

ا الصلوة در کتاب امالی از حضرت ابيجعفرعليهم الرحمةعليهد از جناب صدو   خبر سوم   

مالئکده  ست که بنماز مشغول شود مگر آنکده ازهيچيک از شيعه ما نيوالسالم نقل شده که 

ا و دعدندد بعدد کسانيکه مخالف او هستند اطراف او را ميگيرند و پشت سر او نمداز ميخوان

 ميکنند تا وقتيکه از نماز فارغ شود.

ين از در کتداب تحصد الرحمةعليهمد از جناب احمد بن محمّد بن فهد حلی  خبر چهارم   

 ر تدو بدادبه وآله نقل شده که روي به اسامة بن زيد فرموده گفت نبی صلّی اهلل عليحضرت 

ن و رأس ديد بطريق حق تا آنکه فرمود بر تو باد بنماز زيرا که نماز افضل اعمال بنددگان و

 . مؤلف گويد ذروه و سنام, اعالي هر چيوي را گويند.عمود و ذروه سنام آن است
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 تنبيه چهل و نهم
 در نماز شرط قبولي آنستدر اينکه اقبال و حضور قلب 

 قبول ميشودهر اندازه که از روی التفات و حضور باشد 
 و هرچه خالي از آن باشد قبول نميشود

 و در آن چند روايت است
 

کده چدون  قل شدهن السالمالصلوة وعليه  جعفراز حضرت ابيدعائم اب کتد از  روايت اول   

و اقبدال اقبال نمائی خدا نيدو بسدوي تدمشغول نماز شوي اقبال کن بر آن زيرا که چون تو 

از ود از نمدو چون تو اعراض نمايی خدا نيو از تو اعراض فرمايدچه بسا که باال ندرفرمايد 

 دا بشدخصخمگر ثلث يا ربع يا سدس بقدر اقبال نماز گذار بر نماز خود و عطا نميفرمايد 

 غافل هيچ چيو.

السدالم نقدل ت ابيعبداهلل عليه الصدلوة واز حضر الرحمةعليهد از جناب برقی  روايت دوم   

در آن  حديث نفدس و سدهونکندکه کسيکه نماز بخواند و اقبال داشته باشد بر نمازش شده 

يدرود مه بداال اقبال فرمايد خدا بر او ماداميکه او اقبال داشته باشد بر نماز و بسا هسدت کد

يدم مدا مدامور شدده انصف نماز و ثلث و ربع و خمس آن و اين است و جو اين نيست که 

حضدور  آنچه از فريضه از دست رفته بواسطه نبودن التفدات وبسنت براي آنکه کامل شود 

 قلب.

سدول د از جناب شهيد ثانی قدس سره در کتاب اسرار الصلوة از حضدرت ر روايت سوم   

 لث و ربعثکه بعضی از نمازهاست که قبول ميشود نصف آن و صلّی اهلل عليه وآله نقل شده 

ده شدخمس آن تا عشر و اينکه بعضی از نمازها هست مانند جامه کهنده درهدم پيچيدده  و

ن بقلب آاقبال نمائی بر  براي تو است از نمازت آنچه را کهبصورت صاحبش زده ميشود و 

 خود.
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ه يعبداهلل عليدعليه الصلوة والسالم و ابدعائم از حضرت ابيجعفر د از کتاب  روايت چهارم   

مداز آن از ن کند بدرآنچه را که اقبال که براي بنده است از نمازش  م نقل شدهالصلوة والسال

 پس هرگاه تمام از اقبال و حضور قلب خالی باشدد درهدم پيچيدده ميشدود و بده صدورت

 .صاحبش زده خواهد شد

ا السدالم از حضرت ابيجعفر عليهم الرحمةعليهد از جناب محمّد بن يعقوب  روايت پنجم   

اي ه نمازهدبر سهوي در نماز طرح ميشود از آن اال اينکه خدا تمام ميفرمايد نقل شده که ه

 نافله.

الصدلوة  از حضرت ابيجعفر عليهما الرحمةعليهد از جناب محمّد بن يعقوب  روايت ششم   

نکده زت, چده آنقل شده که هر گاه به نماز ميايستی, پس بر تو باد به اقبال بر نمداوالسالم 

 مازت آنچه اقبال داشته باشی بر آن.براي تو است از ن

ليه الصدلوة عاز حضرت ابيعبداهلل  الرحمةعليهماد از جناب محمّد بن يعقوب  روايت هفتم   

خدود  پس اقبال و حضور قلب داشته باش و حاجتکنی مينقل شده که هرگاه دعا والسالم 

 خانه ببين.در را 

ه دو نقدل شدده کدی اهلل عليه وآله د از کتاب مجالس از حضرت رسول صلّ روايت هشتم   

که از ر حالتيرکعت نماز ميانه که از روي تفکر باشد بهتر است از قيام يک شب يعنی بنماز د

 حضور قلب خالی باشد.
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 پنجاهمتنبيه 
  وجوب خواندن نماز در وقت آندر 

 خير آن از وقتأو حرمت ت
 و در آن چند خبر است

 

 عليه وآله رسول صلّی اهللحضرت نقل شده که  الرحمةعليه بن بابويهاب اجند از  خبر اول   

ه چدداخل گرديده جمعی از اصحاب را ديد بديشان فرمدود آيدا ميدانيدد پروردگدار شدما 

يدن افرمايدد عرض نمودند خدا و رسول او داناترند. فرمود اينکه پروردگار شما ميميفرمايد 

نمدود  مالقات خواهدت نمايد بر آن در وقتش بخواند و محافظنمازهاي پنجگانه را هرکس 

هشت داخل ب مرا در روز قيامت در حالتيکه براي او عهدي باشد نود من که او را به آن عهد

ست ي او نينمايم و کسيکه آن را در وقت نخواند و محافظت بر آن ننمايد عهدي نود من برا

 ميامرزم او را.اگر خواهم عذابش ميکنم و اگر بخواهم 

شدفاعت ب نقل شده کهد از کتاب مجالس از حضرت رسول صلّی اهلل عليه وآله  دوم رخب   

 من نخواهد رسيد فرداي قيامت کسيکه تأخير بياندازد نماز واجب را از وقتش.

حضدرت  ازدر کتاب قدرب االسدناد  الرحمةعليهماد از جناب عبداهلل بن جعفر  خبر سوم   

از کده اوقدات نمد امتحان کنيد شيعه ما را در نوده نقل شده کابيعبداهلل عليه الصلوة والسالم 

 چگونه است محافظتشان بر آن.

عليده  در کتاب محاسدن از حضدرت ابيعبدداهلل الرحمةعليهد از جناب برقی  خبر چهارم   

يدن دکه شناخته ميشود کسيکه حق را وصف ميکند يعندی مددعی الصلوة والسالم نقل شده 

ه د باصحابش که چه کسانيند, دوم بسوي نمازش کدحق است به سه خصلت اول نظر ميشو

ود خد, سوم اگر صاحب مال است, نظر ميشود که مال چگونه است و در چه وقتی ميخواند

 را در چه راهی خرج و صرف ميکند.
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نقدل  از حضرت عسکري عليه الصلوة والسالم الرحمةعليهد از جناب صدو   خبر پنجم   

جواي  عرض نمود الهی چيست .حق تعالی مکالمه نمود باچون موسی عليه السالم شده که 

م گدردانيم سئوال او را و مباحفرمود عطا ميکنم  ؛کسيکه نمازهاي خود را در وقتش بخواند

 راي او بهشت خود را.ب

سدول از حضدرت ردر کتاب لب اللباب نقل شده که  الرحمةعليهد از راوندي  خبر ششم   

 ز افضل اعمال فرمود نماز در وقت.صلّی اهلل عليه وآله سئوال شد ا
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 تنبيه پنجاه و يکم
 اول وقتدر در فضيلت نماز 

 و در آن چند حديث است
 

السالم نقل  از حضرت ابيعبداهلل عليه الرحمةعليهجناب محمّد بن الحسن د از  حديث اول   

 مدازو سواوار نيسدت تداخير نو اول وقت افضل است براي هر نماز دو وقت است شده که 

 نمايد يا که شغلی داشته باشد يا فراموش کند يا سهواست  ولکن آخر وقت براي کسی داًعم

سدطه خواب باشد و نيست براي احدي که آخر وقت را وقت قرار دهد براي نمداز مگدر بوا

 عذر يا علتی.

ليده عاز حضرت رسدول صدلّی اهلل  الرحمةعليهد از جناب محمّد بن الحسن  حديث دوم   

حق  شده که هيچ نمازي نيست که وقت آن حاضر شود مگر آنکه ملکی از محضروآله نقل 

پدس  تعالی ندا کند اي مردم برخيويد بسوي آتشهائی که بر پشت خود روشدن نمدوده ايدد

 خاموش کنيد آنرا بنماز.

قل شده که ند از جناب محمّد بن يعقوب ره از حضرت ابيعبداهلل عليه السالم  حديث سوم   

 , بهتر است براي مرد از فرزند و مال او.اخيرلت وقت اول بر وقت فضيهرآينه 

ل فضکه شده  د از محمّد بن يعقوب ره از حضرت ابيعبداهلل عليه السالم نقل حديث چهارم   

 وقت اول بر آخر, مثل فضل آخرتست بر دنيا.

شدده  نقدلد از محمّد بن علی بن الحسين ره از حضرت صاد  عليه السالم  حديث پنجم   

 اه.وقت خوشنودي خدا است و آخر آن عفو خدا است و عفو نميباشد مگر از گنکه اول 

لّی د از ابی جعفر الطوسی ره در کتاب نوادر المصنف از حضرت رسول صد حديث ششم   

از ميشود اي آسمان و درهاي بهشت بزوال شمس ميشود درهوقتيکه شده  نقلاهلل عليه وآله 

 او. پس خوشا حال کسيکه باال رود در آن موقع عمل صالحی ازو دعا مستجاب ميگردد, 



  )محمد بن مرتضی الخراسانی(  87

 

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

 تنبيه پنجاه و دوم
 در مدح نظافت و پاکيزگي

 و در آن چند حديث است
 

از حضدرت صداد  عليده  الرحمدةعليهمد از جناب حسن بن محمّد طوسی  حديث اول   

بدؤس و الصلوة والسالم نقل شده که خدا دوست دارد جمدال و تجمدل را و دشدمن اسدت 

 بيند.با بر او ردوست دارد که اثر آن تباؤس را, چه آنکه خدا هرگاه ببنده نعمتی عطا فرمايد 

يکو کند نگاه دارد و بوي خود را نعرض کردند چگونه است آن, فرمود جامه خود را نظيف 

 ن نمدودنو خانه خود را به گچ اندود کند و در خانه خود را جاروب نمايد حتی آنکه روش

 پيش از غروب فقر را برطرف ميکند و روزي را زياد مينمايد.چراغ 

ضدرت حد از عالقه کراچکی رحمه اهلل در کتاب کنو الفوائدد نقدل شدده کده  حديث دوم   

ا بان و از آنها ر مود امت خود را بر نظافت و امر مينمودرسول صلّی اهلل عليه وآله وادار ميفر

د ه قول آن حضرت است که خدا دشمن ميداراب حفظ شدات آنحضرت که در اين بفرمايش

 مرد قاذوره را يعنی کثيف و چرکين را.

سول رد از کتاب عوالی اللئالی از ابی االحوص نقل شده که خدمت حضرت  حديث سوم   

 ويدا مدال صلّی اهلل عليه وآله رسيد در حالتيکه نظيف و پاکيوه نبود حضرت بداو فرمدود آ

ه جور مال بمن عطا فرموده پدس حضدرت فرمدود کده ت داري عرض کرد خدا از همورث

 شود. خداي عووجل هرگاه انعام فرمايد بر بنده اي دوست دارد که اثر آن بر او ديده

ليه السالم از حضرت ابی عبداهلل ع الرحمةعليهد از جناب محمّد بن يعقوب  حديث چهارم   

وسدت ميل است جمدال را دنقل شده که لباس بپوش و خود را نيکو بدار, چه آنکه خدا ج

 دارد و بايستی آن از حالل باشد.



 88(  2تنبيهات ) 

 

  

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

يه السالم از حضرت ابی عبداهلل عل الرحمةعليهد از جناب محمّد بن يعقوب  حديث پنجم   

ده ود ناميشنقل شده که هرگاه خدا نعمتی ببنده خود عطا فرمايد, پس آن نعمت بر او ظاهر 

پدس آن  چون انعام فرمايد بر بنده بنعمتدیحديث کننده به نعمت خدا و شود حبيب خدا و 

 بغوض خدا و تکذيب کننده بنعمت خدا.منعمت ظاهر نشود بر او ناميده شود 

ه الصلوة از حضرت ابی عبداهلل علي الرحمةعليهد از جناب محمّد بن يعقوب  حديث ششم   

 اشدد پدسب والسالم نقل شده که من هرآينه کراهت دارم براي مرد که از خدا بدر او نعمتدی

 ظاهر نکند آن نعمت را.

لسدالم نقدل د از کتاب دعائم االسالم از حضرت ابی عبداهلل عليه الصدلوة وا حديث هفتم   

 يکند.مشده که پاکيوگی جامه, ذليل ميکند دشمن را و شستن جامه, حون و هم را برطرف 

کسديکه  شده کهاز حضرت رسول صلّی اهلل عليه وآله نقل  د از کتاب دعائم حديث هشتم   

 جامه ميگيرد بايد آنرا نظيف و پاکيوه نگاه دارد.

ل شده کده د از کتاب دعائم االسالم از حضرت صاد  عليه الصلوة والسالم نق حديث نهم   

 مستحب است براي کسيکه خدا باو وسعت ميدهد اينکه اثر آن بر او ظاهر شود.
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 تنبيه پنجاه و سوم

 در فضيلت انگشتر بدست نمودن 
 و در آن چند حديث است

 
لّی از حضرت رسدول صد الرحمةعليهمد از جناب محمّد بن علی بن الحسين  حديث اول   

ا در نگشدتر راهلل عليه وآله نقل شده که بحضرت علی عليه الصلوة والسالم فرموده يا علی ا

آن فضيلتی است از خداي عووجل بدراي مقدربين؛ عدرض نمدود چده  است کن کهردست 

ه کدعقيق سرخ اول کوهی اسدت در دست کنم فرمود انگشتر عقيق سرخ زيرا که  انگشتري

و زنددان تداقرار نموده براي خدا بربوبيت و براي من بنبوت و براي تو بوصايت و بدراي فر

 بامامت و براي شيعه تو ببهشت و براي دشمنان تو به آتش.

حسدن از حضرت ابدی ال ةالرحمعليهمد از جناب محمّد بن علی بن الحسين  حديث دوم   

ر بدسدت موسی عليه الصلوة والسالم نقل شده که شيعه ما شناخته ميشود بچند چيو انگشدت

امدر  راست کردن و محافظت بر اوقات نماز و دادن زکوة و مواسدات بدا بدرادران ديندی و

 بمعروف و نهی از منکر.

 حضدرتامدالی از در کتاب  الرحمةعليهطوسی محمّد حسن بن د از جناب  حديث سوم   

قيدق چده ص انگشتر عآل محمّد  هنقل شده که کسيکه از شيععليه الصلوة والسالم ابيجعفر 

متی سرخ و چه زرد و چه سفيد در دست کند نبيند مگر خير و خوبی و وسعت رز  و سال

از  ر ميکندداز جميع انواع بالء وآن امانست از سلطان جائر و از هرچه انسان ميترسد و حذ

 آن.

در کتاب مکارم االخال  از  الرحمةعليهد از جناب حسن بن فضل طبرسی  حديث چهارم   

حضرت صاد  عليه الصلوة والسالم نقل شده که خدا دوست دارد بلند شدود بسدوي او در 

دعا دستی که در آن نگين عقيق باشد و عجب است تمام عجب از دسدتيکه در آن انگشدتر 
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ر خالی ميماند و انگشتر عقيق امان است از هدر بالئدی و عقيق باشد چگونه از درهم و دينا

 امانست از فقر.
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 تنبيه پنجاه و چهارم

 در بيان بعضي از مکروهات
 و در آن چند روايت است

 

ت نقدل شدده کده مدردي خددم الرحمدةعليهد از جناب شيخ ابراهيم کفعمی  روايت اول   

 نمود که مدن غندی بدودم پدس حضرت رسول صلّی اهلل عليه وآله آمد شرفياب شده عرض

و  محتاج شدم و صحيح بودم مريض شدم و در نود مردم مقبول بودم پس مبغوض گرديددم

ده رد آمدگدن مبر دلهاي مردم سبک بودم پس سنگين شدم و خوشنود بودم هم و غمها بر 

پدس  يزتنگ شده تمام روز اين در و آن در ميونم براي طلب روزمين بدين وسعت بر من 

پدس  ي خوران محدو شدده؛زچيوي را که قوت خود سازم کانه اسم من از ديوان رونميابم 

 حضرت بدو فرمود شايد که آنچه مورث هم و غم ميشود بجا مياوري عرض نمود چيسدت

پا ستاده بآنچه موجب هم و غم ميشود؛ فرمود شايد نشسته عمامه ميگذاري بسر يا شلوار اي

ميکنی  ن جامه ات خشکمادخود را ب يگيري يا رويا ناخنهاي خود را به دندان ميميکنی 

 يا در آب ايستاده بول ميکنی يا بروي ميخوابی الخبر.

در کتداب  الرحمةعليهمد از جناب محمّد بن علی بن الحسين يعنی ابن بابويه  روايت دوم   

لصدلوة اخصال از حضرت ابی عبداهلل عليه الصلوة والسالم نقل شده که حضرت امير عليده 

م بر ن نميدانميک بار مغموم شدند فرمودند اين غم و اندوه از کجا آمد و حال آنکه لسالم وا

ه ار ايستاديا اينکه از بين گوسفندان عبور کرده باشم و نه شلوم شابچهارچوب دري نشسته 

 جامه ام خشک کرده باشم. دامنپا کرده باشم و نه دست و صورت خود را ب

ز کتداب د بن ادريس قدس سره در آخر کتاب سرائر نقدالً اد از جناب محمّ روايت سوم   

يسدتاده کسديکه اشدده  نقدلالسالم  جامع احمد بن محمّد بن ابی نصر بونطی از ائمه عليهم

 نشود. هشلوار بپوشد تا سه روز حاجتش برآورد
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 تنبيه پنجاه و پنجم

 در فضيلت خواندن نماز در مسجد و مذمت ترک آن
 در آن چند حديث است و

 
ز در کتداب مجدالس و اخبدار ا الرحمدةعليهماد از جناب محمّد بدن حسدن  حديث اول   

داي نقل شده که شکايت نمود مسداجد بسدوي خدابی عبداهلل عليه الصلوة والسالم حضرت 

کده  خدا بسدوي آنهداپس وحی فرمود آن تعالی از کسانيکه حاضر نميشوند از همسايگان 

 ميگدردانمآنها يک نمازي را و ظاهر ننخواهم نمود از  بعوت و جالل خودم سوگند که قبول

 ار مدن درو نخواهد رسيد ايشان را رحمت من و در جدوبراي آنها در ميان مردم عدالتی را 

 بهشت جاي نخواهند داشت.

ده کده شدد از کتاب عقاب االعمال از حضرت نبی صلّی اهلل عليه وآله نقدل  حديث دوم   

يدارد مساجد خدا پس براي او خواهد بود بهر قدمی که برمکسيکه برود بسوي مسجدي از 

ه راي او دوقتيکه برگردد بمنول خود ده حسنه و محو شود از او ده گناه و بلندد شدود بدتا 

 درجه.

بدی در کتاب لب اللبداب از حضدرت ن الرحمةعليهد از جناب قطب راوندي  حديث سوم   

سدت داشدته ايستی مرا نيدو دوبا دوست دارد که کسيکه خدا رصلّی اهلل عليه وآله نقل شده 

ن شدما پس بايد عترت مرا دوست بدارد من از ميدا مرا دوست داشته باشد،و کسيکه باشد 

سديکه کميروم و دو چيو سنگين و بورگ ميان شما ميگذارم کتاب خدا و عترت خودم را و 

داشدته  دوسترا  نيو دوست داشته باشد و کسيکه قرآنعترت را دوست بدارد بايد قرآن را 

در رفع  هاي خدا است که اذن دادهبايد مساجد را دوست بدارد چه آنکه مساجد خانهباشد 

جد د اهل مسمحفوظنو آنها و برکت قرار داده در آنها, مساجد و اهل آنها با ميمنت و موين 

 .ااء آنهو خدا از وردر نمازند و خدا در حوائج آنها است ايشان در مساجد خدا ميباشند 
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نبدی  د از جناب سيّد رضی قدس سره در کتاب مجازاة النبوية از حضرت حديث چهارم   

 ن ايشدانصلّی اهلل عليه وآله نقل شده که براي مساجد ميخهائی هست که مالئکده همنشدينا

ت کنندد د و اگر مريض شوند عيادنيد غائب شوند از آنها خبرگيري نماباشند چون از مسج

 جتی روند کمک کنند ايشان را.از ايشان و اگر پی حا

لوة در کتاب علل از حضرت علی عليه الصد الرحمةعليهد از جناب صدو   حديث پنجم   

ا جميعاً عذاب اهل زمين رکه خداي عووجل بسا هست که اراده ميفرمايد شده  نقلوالسالم 

 ميروند بواسطه معصيت و نافرمانی ايشان پس چون نظر فرمايد بسوي پيران که بسوي نماز

ان از ايش ها که مشغول يادگرفتن قرآن هستند رحم ميفرمايد بر اهل زمين و عذاب راو بچه

 به تأخير مياندازد.

ه در کتاب لدب اللبداب نقدل شدده کد الرحمةعليهقطب راوندي د از جناب  حديث ششم   

حدب ز ااز جناب جبرئيل عليه السالم سدئوال نمودندد احضرت رسول صلّی اهلل عليه وآله 

ها بسوي ها بسوي خدا و ابغض آنها بسوي خدا, جبرئيل عرض نمود دوست ترين بقعهبقعه

 .ها بسوي خدا بازارها استخدا مسجدها ميباشد و مبغوض ترين بقعه

بدی ندر کتاب لب اللباب از حضدرت  الرحمةعليهقطب راوندي د از جناب  هفتمحديث    

نيو از  وميباشد  مجالس انبياء عليهم الصلوة والسالمصلّی اهلل عليه وآله نقل شده که مساجد, 

تان ندا که هيچ روزي نيست مگر آنکه ملکی در قبرسشده نقل آن حضرت عليه وآله السالم 

ا نندد و مدکند که به که غبطه ميبريد پس مردگان ميگويند به اهل مساجد که نمداز ميخوايم

 م بر آن.ند و ما قادر نيستيگيرميروزه  ,مينميتوانيم بخوان

کده شدده  نقدلجامع االخبار از حضرت نبی صلّی اهلل عليه وآله اب کتد از  هشتمحديث    

اجابت مؤذن کفاره گناهان است و رفتن بسوي مسجد طاعت خدا و طاعت رسول او اسدت 

رسول خدا را, خددا او را بدا صدديقين و شدهداء وارد بهشدت خدا و و کسيکه اطاعت کند 
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رفيق حضرت داود عليده السدالم خواهدد بدود مثدل ثدواب داود  و در بهشتمود نخواهد 

 السالم.عليه

شدده کده  د از کتاب دعائم االسالم از حضرت علی عليه الصلوة والسالم نقل حديث نهم   

او نمازي نيست براي همسايه مسجد مگر در مسجد مگر آنکه براي او عدذري باشدد يدا بد

 فرمود کسيکه نداي مؤذن را بشنود.علتی باشد عرض نمودند همسايه مسجد کيست 

يده در کتاب خصدال از حضدرت علدی عل الرحمةعليهد از جناب ابن بابويه  حديث دهم   

فی تا الصلوة والسالم نقل شده که حريم مسجد چهل ذراع است و همسايه مسجد از هر طر

 چهل خانه.

ز خدداي اللئدالی ا در کتداب دررعليه الرحمة د از جناب ابن ابی جمهور  دهميازحديث    

سی کها بسوي من مساجد است و دوست ترين اهل آن دوست ترين بقعهتعالی نقل شده که 

 شود و از همه ديرتر خارج. لميباشد که از همه زودتر داخ

قل شده که ند از کتاب جامع االخبار از حضرت نبی صلّی اهلل عليه وآله  حديث دوازدهم   

يدد ان ميگوشود بگويد اعوذ باهلل من الشيطان الرجيم, شيطچون بنده وقتيکه داخل مسجد مي

ون چد براي او باين کلمه عبادت يکسال و يساوه اين شخص پشت مرا شکست و خدا مينو

 هسدت صدد بيرون ميايد بگويد مثل آن را مينويسد خدا براي او به هر موئی که بر بددن او

 حسنه و بلند فرمايد براي او صد درجه.
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 و ششمتنبيه پنجاه 

 چيزهائيکه سعادت و نيکبختي در آنستدر بيان بعضي از 

 و در آن چند روايت است
 

ه از کدشدده  نقدلصدلّی اهلل عليده وآلده کتاب جعفريات از حضرت نبی د از  روايت اول   

 .زند صالحرسعادت مرد مسلم است زوجه صالحه و مسکن با وسعت و مرکب راه وار و ف

از  در کتداب زهدد نقدل شدده کده الرحمةعليهمان بن سعيد د از جناب حسي روايت دوم   

ول و مند هفرمدود سدع ؛بهترين عيش دنيدااز  ندنمودحضرت ابی الحسن عليه السالم سئوال 

 بسياري دوستان.

ليه الصلوة عابی عبداهلل از حضرت  الرحمةعليهماد از جناب محمّد بن يعقوب  ومسروايت    

ندگانی زاگر در خانه وسيع که که راحتی مؤمن در آنست که سه چيو است نقل شده والسالم 

 ومدر دنيدا و زن خوب که او را کمک نمايد بر ااو عيب و نقصی باشد از مردم پوشيده ماند 

 نمايد يا بمرگ يا بتوويج. نآخرت و دختر يا خواهر که او را از خانه بيرو

از  کدهشدده  نقدلحضرت نبی صدلّی اهلل عليده وآلده د از کتاب خصال از  روايت چهارم   

 مسکن و همسايه خوب و مرکب راه وار. هسعادت مسلمان است سع

عليده  از حضدرت ابدی عبدداهلل الرحمدةعليهماد از جناب محمّد بن يعقوب  روايت پنجم   

ين طسکن شيامالصلوة والسالم نقل شده که ارتفاع خانه را بيشتر از هفت ذراع قرار مده که 

 است. خواهد شد چه آنکه شياطين نه در آسمانند و نه در زمين بلکه مسکن شان در هوا

ضدرت در کتاب محاسدن از ح الرحمةعليهد از جناب احمد بن محمّد برقی  روايت ششم   

ت ا از هشدابيعبداهلل عليه الصلوة والسالم نقل شده که چون شخص ارتفاع و بلنددي خانده ر

 رده شود اي افسق الفاسقين کجا ميخواهی بروي.ذراع بيشتر کند ندا ک
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 تنبيه پنجاه و هفتم

 در بيان بعضي از آداب و رسوم
 و در آن چند خبر است

 

عليه وآله  از حضرت رسول صلّی اهلل الرحمةعليهماد از جناب محمّد بن يعقوب  خبر اول   

مگر  مالمت نکندد بدو رسپشت بام غير محجر بخوابد پس مکروهی بر نقل شده که کسيکه 

 خود را.

لصدلوة از حضدرت ابيجعفدر عليهمدا ا الرحمةعليهد از جناب محمّد بن يعقوب  خبر دوم   

 والسالم نقل شده که جاروب کردن خانه فقر را برطرف ميکند.

 هلل عليدهدر کتاب خصال از حضدرت ابيعبددا الرحمةعليهد از جناب ابن بابويه  خبر سوم   

 را. که شستن ظرف و جاروب کردن در خانه, جلب ميکند روزيل شده الصلوة والسالم نق

ة از حضدرت رضدا عليده الصدلو الرحمدةعليهد از جناب محمّد بن يعقدوب  خبر چهارم   

 فقر را برطرف ميکند.نقل شده که روشن کردن چراغ پيش از غروب آفتاب والسالم 

ي هر چيدوي وآله نقل شده که برا د از جعفريات از حضرت نبی صلّی اهلل عليه خبر پنجم   

 .انفی است و انف معروف تعجيل در روشن کردن چراغ است کنايه از مهم بودن آنست

رمدوده از ی فد از جعفريات از حضرت نبی صلّی اهلل عليه وآله نقل شده که نه مششخبر    

 اينکه شخص داخل خانه تاريک شود بدون چراغ.

 ليه وآله نقلاز حضرت نبی صلّی اهلل ع الرحمةعليهيعقوب د از جناب محمّد بن  خبر هفتم   

 شده که خانه شياطين در خانه شما خانه عنکبوت است.
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ز حضدرت ادر کتاب قرب االسدناد  الرحمةعليهماد از جناب عبداهلل بن جعفر  خبر هشتم   

ا که ت زيربوهاي خود را از تار عنکعلی عليه الصلوة والسالم نقل شده که تنظيف کنيد خانه

 گذاردن آن در خانه, مورث فقر ميشود.

 لتخصبيست  د از جامع االخبار از حضرت نبی صلّی اهلل عليه وآله نقل شده که خبر نهم   

 موجب فقر و پريشانی دانسته اند من جمله واگذاشتن خانه عنکبوت.را 

لدی حضدرت عاز  جناب سبط طبرسی رحمه اهلل در کتاب مشکوة االندوارد از  دهمخبر    

ن و يو خوردعليه الصلوة والسالم نقل شده که واگذاشتن تار عنکبوت در خانه و با جنابت چ

سديار بايستاده شانه نمودن و قسم دروغ و زنا و اظهار حرص و عادت نمدودن بده دروغ و 

 ا و قطع رحم فقر مياورد.غنگوش دادن ب

الصدلوة  ماعليه جعفريابز حضرت ا الرحمةعليهد بن يعقوب د از جناب محمّ خبر يازدهم   

 هلل توکلدتااز خانه بيرون ميامد ميفرمود بسم اهلل خرجت و علی ن چووالسالم نقل شده که 

 ال حول و ال قوة االّ باهلل.

ضدرت نبدی در کتاب ثواب االعمال از ح الرحمةعليهد از جناب ابن بابويه  همزخبر دوا   

کی که  دو مليد هنگام بيرون آمدن از خانه بسم اهللکسيکه بگوصلّی اهلل عليه وآله نقل شده 

اه نگديندد گو با او هستند ميگويند هدايت شدي پس اگر بگويد ال حول و ال قدوة االّ بداهلل

ويد داشته شدي چون بگويد توکلت علی اهلل خواهند گفت کفايت کرده شدي پس شيطان گ

ت ه و کفايدشده و نگاه داشته شددچگونه من ميتوانم گمراه کنم بنده اي را که هدايت کرده 

 کرده شده.

عليده علدی ل از حضدرت لددر کتداب ع الرحمةعليهد از جناب ابن بابويه  خبر سيودهم   

ايد بسم اهلل بگويد ببه در حجره خود ميرسد, پس  که چون شخصالصلوة والسالم نقل شده 
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ويدد تدا کده مالئکده زيرا که شيطان فرار ميکند و هرگاه داخل خانه خود شود بسدم اهلل بگ

 مونس او باشند و برکت در آن خانه نازل شود.

نبدی  از حضرتب اللباب در کتاب ل الرحمةعليهقطب راوندي د از جناب  خبر چهاردهم   

يکده د را هنگامقرائت نمايد سوره مبارکه قل هو اهلل احکسيکه نقل شده صلّی اهلل عليه وآله 

 ف شود.فقر از او برطرشود ميداخل خانه خود 

عليده  در کتاب خصال از حضدرت علدی الرحمةعليهد از جناب ابن بابويه  خبر پانودهم   

خانه  الصلوة والسالم نقل شده که چون شخص داخل خانه خود شود, پس سالم کند بر اهل

ل سدوره قد علينا من ربندا و بگويد السالم عليکم و اگر کسی در منول نباشد بگويد السالم

 اند که فقر را برطرف مينمايد.بخو هواهلل احد

شود پس  د از کتاب لب اللباب نقل شده که روايت شده کسيکه داخل خانه خبر شانودهم   

 بگويد بسم اهلل شيطان گويد اين خانه ديگر جاي من نيست.
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 مشتتنبيه پنجاه و ه

 مکروهات در بيان بعضي از 
 است وايتو در آن چند ر

 

از حضرت  الرحمةعليهميعنی ابن بابويه  د بن علی بن الحسيناز جناب محمّد  روايت اول   

 ر سدفر زاددکه خدا لعنت فرموده سه کس را. اول کسيکه شده  نقلنبی صلّی اهلل عليه وآله 

ا انده تنهدخخود را تنها بخورد. دوم آنکس که در بيابان سواره تنها برود. سوم کسديکه در 

 خوابد.ب

ده شوآله نقل  بويه رحمه اهلل از حضرت رسول صلّی اهلل عليهاز جناب ابن با د روايت دوم   

ا رفتن ب که سه چيو است که ترس جنون از آنها هست يکی غايط کردن بين قبرها, ديگر راه

 يک لنگه کفش, سوم خوابيدن مرد تنها.

ما الصلوة از حضرت ابی جعفر عليه الرحمةعليهاز جناب محمّد بن يعقوب  د. روايت سوم   

ند يا کاده بول بول کند يا در آب ايستسالم نقل شده کسيکه غايط کند بر قبري يا ايستاده وال

هان دست و د باايستاده آب بياشامد يا در خانه تنها باشد يا در يک لنگه کفش راه برود يا 

ا د مگر خددخالصی از آن نيابآلوده به غذا بخوابد, پس از ناحيه شيطان چيوي به او برسد 

 ی از ايدنزودتر وقتيکه شيطان بر انسان دست ميابد, وقتی است که انسان در بعضخواهد و 

 حاالت باشد.

يهمدا از حضدرت ابيجعفرعل الرحمدةعليهماد. از جناب محمّد بدن يعقدوب  روايت چهارم   

 تر است.يشيطان از همه وقت بر او جرالصلوة والسالم نقل شده که چون انسان تنها باشد 

 عليده ازحضدرت ابدی عبدداهلل الرحمدةماعليهد. از جناب محمّد بن يعقوب  روايت پنجم   

ورد آروز ه ب من کراهت دارم از اينکه مرد در خانه تنها شب راالصلوة والسالم نقل شده که 

 د بسيار ذکر خدا گويد.نواتو اگر البد شود باکی نيست لکن هرچه مي
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 تنبيه پنجاه و نهم

 آداب خانه ساختن در بيان 
 است وايتر در آن چندو 

 
ه نقل شده ک د از جناب شيخ ورام ابی فراس رحمه اهلل در کتاب تنبيه الخاطر روايت اول   

سدت ساخته ام دو ايمردي بحضرت امام حسين عليه الصلوة والسالم عرض نمود من خانه

د شدده پس حضرت داخل خانه آن مريد ئدارم که شما به خانه من تشريف آورده دعا بفرما

بداد در نظري بسوي خانه نمود پس فرمود خانه خودت را خراب نموده اي و خانه غير را آ

 نود اهل زمين عويو و در نود اهل آسمان ممقوت گشته اي.

 _ين عليهد از جناب شيخ ورام در تنبيه الخاطر نقل شده که حضرت امام حس روايت دوم   

 ضع.دين را و ل را بلند نموده وگين مرد بخانه بعضی از مهالبه عبور نموده فرمود ا السالم

ليه وآلده عاز حضرت رسول صلّی اهلل د از جناب شيخ ورام در تنبيه الخاطر  روايت سوم   

 هر بنائی بر صاحبش وبال است مگر آنچه را که البد است از آن.نقل شده که 

قدل يه وآله ن علد از شيخ ابراهيم کفعمی رحمه اهلل از حضرت نبی صلّی اهلل روايت چهارم   

 ب و گل.که چون خدا ببنده اراده سوء داشته باشد نابود ميفرمايد مال او را در آشده 

ل شدده د در کتاب شريف مستدرک از حضرت رسول صلّی اهلل عليه وآله نق روايت پنجم   

در  خدود را هرگاه اراده فرمايد خدا ببنده هوان و خاري را, انفا  ميکندد آن بندده مدال که

 ختمان.سا

نبدی حضدرت از در کتاب عقاب االعمال  الرحمةعليهد از جناب ابن بابويه  روايت ششم   

صلّی اهلل عليه وآله نقل شده که کسيکه بنائی را بنا کند براي آنکه مردم ببينندد يدا بشدنوند, 

 خداوند عالم آن بنا را از هفتم طبقه زمين در حالتيکه آتشی باشد شعله ور, طو  فرمايد در

گردن صاحبش و انداخته شود در آتش جهنم و نگاه ندارد او را هيچ چيو تدا برسدد بقعدر 
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ص چگونه بنا نمايد رياء و سدمعة, فرمدود عرض شد يارسول اهلل جهنم مگر آنکه توبه کند 

 بنا کند زايد بر قدر حاجت بواسطه استطاله و تفو  بر همسايگان و مباهات براي برادران.

السالم نقل واز حضرت صاد  عليه الصلوة  الرحمةعليهز جناب ابن بابويه د ا روايت هفتم   

نده. نتقام کشيعنی ا قمههائی است که ناميده شده بمنتکه براي خداي تبارک و تعالی بقعهشده 

ندد, خددا را از آن مال بيدرون نکخدا پس چون خدا مالی ببنده عطا فرمايد و آن بنده حق 

د بميرد موده خوبر او مسلط فرمايد تا آن مال را در آن بقعه تلف ن ها رايک بقعه از آن بقعه

 و آن بقعه را بگذارد.

بدداهلل عدر کتاب خصال از حضرت ابدی  الرحمةعليهد از جناب ابن بابويه  روايت هشتم   

د بر فرماي ا مسلطعليه الصلوة والسالم نقل شده کسيکه مالی را از غير حالل کسب نمايد خد

 ل را.گآب و او بنا و 

رت نبدی در کتاب عقاب االعمدال از حضد الرحمةعليهد از جناب ابن بابويه  روايت نهم   

تا هفدتم  ر قيامتدصلّی اهلل عليه وآله نقل شده کسيکه بنا کند بنائی را, رياء و سمعة آن بنا 

, در آتش افکنده شود عرض شدد هطبقه زمين آتش شده و در گردن صاحبش طو  گرديد

از قددر  ند زيدادهچگونه رياء و سمعة بنا ميشود فرمود بنا کاهلل صلّی اهلل عليه وآله  يارسول

 کفايت پا براي خاطر مباهات.
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 تنبيه شصتم

 در فضيلت اذان اعالن و اذان و اقامه برای نماز
 و در آن چند حديث است

 

وآلده نقدل  ليهاز حضرت نبی صلّی اهلل ع الرحمةماعليهد از جناب ابن بابويه  حديث اول   

لدک و د هدوار مد بر او هفتانچون مؤذن گويد اشهد ان ال اله االّ اهلل صلوات ميفرستشده که 

ه خددا کد براي او و در قيامت در سايه عرش جاي خواهد داشت تا آن وقت ناستغفار ميکن

را  (ص) و مينويسد ثواب قول او اشهد ان محمّدداً رسدول اهللاز حساب خاليق فارغ گردد 

 ل هوار ملک.چه

از ن ندوؤذمد از کتاب امالی از حضرت نبی صلّی اهلل عليه وآله نقل شده کده  حديث دوم   

 امت من با نبيين و صديقيين و شهدا و صالحين محشور خواهند شد.

ده کده شدد از کتاب عقاب االعمال از حضرت نبی صلّی اهلل عليه وآله نقدل  حديث سوم   

ه تمام کوار ملک هدر ميان ميگيرند او را چهل هوار اله االّ اهلل چون مؤذن بگويد اشهد ان ال 

رحمدت  آنها صلوات ميفرستند بر او و طلب مغفرت ميکنند براي او و در قيامدت در سدايه

 خدا باشد تا خدا فارغ گردد.

از  الرحمدةعليهمد از جناب محمّد بن علی بن الحسين يعندی ابدن بابويده  حديث چهارم   

اه خددا ی اهلل عليه وآله نقل شده کسيکه اذان بگويد بدراي يدک نمداز در رحضرت نبی صلّ

ا و مندت ته او رايماناً و احتساباً و تقرباً الی اهلل عووجل بيامرزد خددا بدراي او گنداه گذشد

 .اه شتايد بين او و بين شهيدان در بهبگذارد بر او بعصمت در مابقی عمرش و جمع فرم

ائم االسالم از حضرت نبی صلّی اهلل عليه وآله نقدل شدده کده د از کتاب دع مپنجحديث    

بيدان فرمدود مردم را تحريص و ترغيب فرمود بر اذان و فضائل چندي از اذان براي ايشان 

پس بعضی از حاضرين عرض کردند يارسول اهلل هرآينه بتحقيق که مدا را رغبدت دادي در 
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يگر با شمشيرها زد و خورد کنندد پدس اذان بجوريکه ميترسيم امت شما بر سر اذان با يکد

 فرمود آگاه باشيد که اذان گفتن از ضعيفان شما تجاوز نخواهد کرد.

ی د از جناب شيخ طوسی اعلی اهلل مقامه در کتاب مبسدوط از حضدرت نبد حديث ششم   

ت ول جماعداصلّی اهلل عليه وآله نقل شده که اگر مردم بدانند آنچه را کده در اذان و صدف 

آينده ض نيابند مگر قرعده, هرفيدرک اين واسطه مواحمت با يکديگر راهی براي هست و ب

 اين کار را بکنند.

ضدرت در تفسدير خدود از حالرحمة عليهاز جناب شيخ ابی الفتوح رازي د  مهفتحديث    

ض ن جدابرعرکه سه مرتبه فرمود اللهم اغفر للمدؤمنيرسول صلّی اهلل عليه وآله روايت شده 

. ئیا نميفرمدامدما با وجود آنکه براي اذان شمشير ميونيم اين دعا دربداره  اهللنمود يارسول 

 ضدعيفان پس فرمود اي جابر بدانکه زود است که زمانی بيايد بر مدردم کده اذان را بگدردن

ان گوشدتها, گوشدتهاي اذآن هائی هست که بر آتدش حرامسدت و بياندازند و اينکه گوشت

 گويان است.
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 تنبيه شصت و يکم

 ر فضيلت اذان و اقامه برای نماز يوميهد
 و در آن چند خبر است

 
ی ت نبداز حضدردر کتداب درر اللئدالی  الرحمةعليهابی جمهور د از جناب ابن  خبر اول   

 ول حسدنه صلّی اهلل عليه وآله نقل شده که نوشته ميشود براي مؤذن در نود اذانش صدوچه

 در نود اقامه صدوبيست حسنه.

السالم نقل وکتاب دعائم االسالم از حضرت جعفر بن محمّد عليهما الصلوة از  د خبر دوم   

الئکده و مبراي نماز اذان و اقامه بگويد نماز ميخواند پشت سر او دو صدف از شده کسيکه 

 اگر اقامه بگويد و اذان نگويد يک صف پشت سرش نماز بخوانند.

سيکه نمداز شده که در روايت است که کنقل  الرحمةعليهبابويه د از جناب ابن  سومخبر    

ز يکه نمدابخواند با اذان و اقامه, نماز خواهد خواند پشت سر او دو صف از مالئکده و کسد

ر  ابين مشبخواند با اقامه بدون اذان نماز خواهد خواند پشت سر او يکصف و اندازه صف م

 و مغرب است.

ابيعبداهلل ت از حضرثواب االعمال کتاب در  الرحمةعليهبابويه د از جناب ابن  چهارمخبر    

ت الئکده پشدمالصلوة والسالم نقل شده کسيکه با اذان و اقامه نماز بخواند دو صف از عليه 

ندد. از بخواد و کسيکه با اقامه تنها نماز بخواند يک صف پشت سر او نمدنسر او نماز بخوان

 وبين مغدرب و مشدر  اقل ما راوي عرض نموده هر صفی چه اندازه است؛ حضرت فرمود 

 اکثر آن ما بين آسمان و زمين.
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 دومتنبيه شصت و 

 بيان اقسام حاملين و قارئين قرآن مجيددر 
 و در آن چند خبر است

 
عليده  ابيعبدداهلل ل از حضدرتخصادر کتاب  الرحمةعليهه يواببد از جناب ابن  خبر اول   

ستفاده ارا براي  اول کسانيند که قرآن .قاريان قرآن سه طائفه اندنقل شده که الصلوة والسالم 

هل آتش او اين قاري قرآن از ميخوانند از ملوک و صاحبان ثروت و برتري جستن بر مردم 

 يع ميکنندو حدود و احکام آنرا ضا ميخوانند حروف آن را حفظاست. دوم کسانيند که قرآن 

ه اندس وانندد و بواسدطپس اينجور قاري نيو از اهل آتش است. سوم کسانيند که قرآن ميخ

 رائض آنبقرآن از خلق کنار رود و بمحکم قرآن عمل کند و بمتشدابه آن ايمدان آورد و بفد

دا خد ،ن رارفتار نمايد و حالل آن را حالل و حرام آنرا حرام شمارد پس اينجور قاري قرآ

رکده هه کننده نجات بخشد و از اهل بهشت باشد و شدفاعت کندد دربداره اهاي گمرفتنهاز 

 بخواهد.

ليده وآلده عاز حضرت نبی صلّی اهلل  الرحمةعليهمامحمّد بن يعقوب از جناب د  خبر دوم   

دت خدا بلن صداي بلند ندا فرمود اي حامل قرآن بقرآن تواضع و فروتنی کن تابنقل شده که 

ا ندت ده تدکند و بقرآن عوت بخرج مده که خدا ذليلت گرداند و خود را براي خدا بقرآن زي

سديکه ک .دا زينتت دهد و براي مردم خود را بقرآن زينت مده که خدا زشدتت گردانددکه خ

وي شود بس ختم کند قرآن را, گويا که پيغمبري بينه دو پهلوي او درج شده بدون آنکه وحی

 او.

از  صلوة والسالماز حضرت ابيعبداهلل عليه ال الرحمةعليهمابابويه د از جناب ابن  خبر سوم   

ر روز دش نقل شده کسيکه خواندن قرآن را وسيله معاش خود قرار دهدد بيايدد آباء گرامي

 قيامت در حالتيکه رويش استخوانی باشد که گوشت در او نباشد.



 106(  2تنبيهات ) 

 

  

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

ه وآله نقل شد از حضرت نبی صلّی اهلل عليه الرحمةعليهبابويه د از جناب ابن  مچهارخبر    

 يندت آن راو اختيار کند حب دنيدا و زن پس عمل ننمايد به آکه کسيکه ياد بگيرد قرآن را 

مستوجب سخط خدا گرديده و در درجه با يهود و نصاري کده کتداب خددا را پشدت سدر 

ا, رب دنيدا انداختند باشد و کسيکه بخواند قرآن را و اراده داشته باشد بده آن سدمعه و طلد

او  شتی بره گومالقات خواهد نمود خدا را روز قيامت در حالتيکه روي او استخوانی باشد ک

نيکه با کسا نباشد و قرآن پشت سر او بيافتد تا او را داخل آتش گرداند و فرو رود در آتش

دا روز خدفرو ميروند و کسيکه بخواند قرآن را و عمل نکند بده آن, محشدور فرمايدد او را 

بينا  ياه در دنقيامت نابينا پس بگويد پروردگارا چرا مرا نابينا محشور گردانيدي و حال آنک

 ا فرامدوشآيات ما آمد ترا, پس فراموش نمودي آن را ما هم امروز تدو ربودم خدا فرمايد 

راي خدا و ب قرآن را برايکند نموديم. پس امر شود که او را بدوزخ اندازند و کسيکه قرائت 

 طدا کدردهعآنکه در دين فقيه و با بصيرت شود خواهد بود براي او ازثواب مثل جميع آنچه 

ا و ريد باشدد مالئکه و انبياء و مرسلون و کسيکه ياد گيرد قدرآن را و اراده داشدتهد شده ان

کندد  لب دنيداطسمعه را براي اينکه با سفيهان مجادله کند و با علما مباهات نمايد و به آن 

او  و نباشدد در آتدش کسديکه عدذابش ازشدکند باو را درهم خدا روز قيامت استخوانهاي 

 بواسدطه عی از انواع عذاب نباشد مگر آنکه عذاب کرده شود به آنشديدتر باشد و هيچ نو

يداد  شدت غضب و سخط خدا بر او و کسيکه ياد گيرد قرآن را و تواضع نمايدد در علدم و

خواهدد نثواب,  دهد بندگان خدا را و اراده داشته باشد به آن آنچه را که نود خدا ميباشد از

ت شد در بهشباشد از او و نبا تر عظيمم و منولتش بود در بهشت کسيکه ثوابش بورگتر و مقا

ر و يب وافرتنصاي مگر آنکه براي او باشد در آن منوله و درجه رفيعه و نفيسهمنوله و درجه 

 تر.شريف
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ما الصلوة از حضرت ابی جعفر عليه الرحمةعليهماد از جناب محمّد بن يعقوب  خبر پنجم   

آن قرائت قر واول کسيکه قرآن بخواند  .طائفه ميباشندقاريان قرآن سه والسالم نقل شده که 

ان از ايش را سرمايه خود قرار داده قلوب پادشاهان و ثروتمندان را بسوي خود توجه دهدو

انندد رآن ميخوقکه ند . دوم کسانياستفاده ببرد و بقرائت قرآن استطاله و تفو  جويد بر مردم

يدن اايع ميکنند پس زياد نگرداند خددا پس حروف آن را حفظ و حدود و احکام آن را ض

معالجه  که قرآن ميخواند و آن را وسيلهاست  . سوم کسیمگر خشم و عذاب جور قاريان را

يدان در امراض قلبيه خود قرار ميدهد تا آنکه فرمود پس بخدا قسم هرآينده ايدن طدور قار

 کمياب تراند از کبريت احمر. قرائت کنندگان قرآن

رت رسول در کتاب کنوالفوائد از حض الرحمةعليهاب محمّد بن يعقوب د از جن خبر ششم   

 ا.مات آن رحالل بشمرد محرصلّی اهلل عليه وآله نقل شده که ايمان نياورده بقرآن کسيکه 

ضرت نبدی در تفسير خود از ح الرحمةعليهد از جناب شيخ ابی اللفتوح رازي  خبر هفتم   

خددا ب ل نقل شده که اي حامالن قرآن خدود را محبدوصلّی اهلل عليه وآله از خداي عووج

ا را دد و شدمير و تعظيم کتاب او تا آنکه حب خدا مر شما را زياد گرققرار دهيد بواسطه تو

 محبوب قرار دهد بسوي خلق خود.

رت رسول در کتاب درراللئالی از حض الرحمةعليهابی جمهور د از جناب ابن  خبر هشتم   

راي بده قدرآن کدنقل شده که تعليم بگيريد و بخوانيد قرآن را و بدانيدد  صلّی اهلل عليه وآله

ي کنيد و براي بعض ديگر وزر و وبال پس متابعت و پيرويره است بعضی از شما ذکر و ذخ

غهداي را ببا قرآن را و قرآن پيرو شما نباشد زيرا که هر که متابعت کند قدرآن را, قدرآن او

 تابع شود او را بدوزخ اندازد.بهشت رساند و هر که قرآن او را 
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 تنبيه شصت و سوم

 آن و ثواب در فضيلت قرائت قرآن

 و در آن چند روايت است
 

ليده وآلده عاز حضرت نبی صلّی اهلل  الرحمةعليهد از جناب محمّد بن يعقوب  روايت اول   

قرآن  وتبتال نقل شده که بجناب علی بن ابيطالب عليهما الصلوة والسالم فرمود و بر تو باد

 بر هر حال.

بحضدرت  ر ره نقل شده کدهذبیا بکتاب خصال و معانی االخبار از جناد از  روايت دوم   

مدود عرض نموده يارسول اهلل ص مرا وصيتی فرمدا حضدرت فر صلّی اهلل عليه وآلهرسول 

ا مدرا تمام امور است عرض نمدود زيداد فرمد سرِوصيت ميکنم تو را بتقوي زيرا که تقوي 

کر ذکر خدا ذبر تو باد بتالوت قرآن و بسيار ياد خدا نمودن چه آنکه تالوت قرآن و  فرمود

 است براي تو در آسمان و نور است در زمين الحديث.

حضدرت  در تفسيرش نقل شده از الرحمةعليهماد از جناب علی بن ابراهيم  روايت سوم   

هشت رموده بفن زيرا که خدا خلق علی بن الحسين عليهما الصلوة والسالم که بر تو باد بقرآ

مشک و  را بيد قدرت خود يک خشت از طال و يک خشت از نقره و قرار داده مالط آنرا از

رآن آيدات قد خاک آنرا از زعفران و سنگ ريوه آن را از لؤلؤ و قرار داده درجات آنرا بعدد

سديکه کو رو  باالقرآن بخوان و پس کسيکه قرآن بخواند در روز قيامت بدو خواهند گفت 

ر و بداالتااز قاريان قرآن داخل بهشت شود, کسی غير از پيغمبران و صديقان مرتبده اش از 

 شد.نبا

در تفسديرش از حضدرت  الرحمدةعليهد از جناب شيخ ابی الفتدوح رازي  روايت چهارم   

که کسيکه يک ثلث قرآن را بخواند پس کانده داده شدد شده  نقلرسول صلّی اهلل عليه وآله 

و يدا دو ثلدث نبدوت را داده شدده ئپس گولث نبوت را و کسيکه دو ثلث قرآن را بخواند ث
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را بخواند کانه تمام نبوت را داده شده بعد به او گفته خواهد شد در قيامت  کسيکه تمام قرآن

پس قاري قرآن باال ميرود در بهشت به هدر که قرآن بخوان و به هر آيه يک درجه باال رو 

 اينکه برسد به آن درجه که در قرآن به آن درجه رسيده. آيه يک درجه تا

ليه الصلوة از حضرت ابی عبداهلل ع الرحمةعليهد از جناب محمّد بن يعقوب  روايت پنجم   

اشدد چه چيو مانع ميشود تاجري را کده در بدازار مشدغول کسدب ميبوالسالم نقل شده که 

ه هر اي او بآن بخواند پس نوشته شود برد تا يک سوره از قربوقتيکه بمنول خود ميايد نخوا

 ده حسنه و محو شود از او ده سيئه. خواندکه آيه 

ما الصلوة از حضرت ابيجعفر عليه الرحمةعليهماد از جناب محمّد بن يعقوب  روايت ششم   

فدی ه هر حربوالسالم نقل شده که کسيکه ايستاده در نماز قرآن بخواند نوشته شود براي او 

 اه حسنهکسيکه نشسته در نماز بخواند مينويسد خدا براي او به هر حرفی پنج صد حسنه و

 و کسيکه در غير نماز بخواند مينويسد خدا براي او به هر حرفی ده حسنه.

ليده عدرکتداب عدةالدداعی ازمعصدوم  الرحمدةعليهد ازجناب احمد بن فهد  روايت هفتم   

اده صدد ر حرفی کده بخواندد در نمداز ايسدتباشد به ه قرآنبراي قاري  السالم نقل شده که

رت ده حسنه و نشسته پنجاه حسنه و با طهارت در غير نماز بيست و پنج حسنه و بی طهدا

 حسنه.
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 تنبيه شصت و چهارم

 در فضيلت خواندن قرآن در خانه و نتايج آن

 و در آن چند خبر است
 

ليده عاميرالمدؤمنين  از حضدرت الرحمدةمدا عليهد از جناب محمّد بن يعقدوب  خبر اول   

يار شود بس والسالم نقل شده خانه اي که در آن قرآن خوانده شود و ذکر خدا گفته _الصلوة

براي  و شياطين هجرت ميکنند و روشنائی ميدهدميشود برکت آن و حاضر ميشوند مالئکه 

 نآن قرآ روشنائی ميدهد ستارگان براي اهل زمين و خانه اي که دراهل آسمان همچنان که 

نده دور خوانده نشود و ذکر خدا گفته نشود برکت آن خانه کدم ميشدود و مالئکده از آن خا

 شوند و در عوض شياطين حاضر آيند.

 يه وآله نقلاز حضرت نبی صلّی اهلل عل الرحمةعليهد از جناب محمّد بن يعقوب  خبر دوم   

يدد ب قبدور نگذارهاي خدود را بدتالوت قدرآن و آن را بحسداشده که نورانی کنيدئ خانه

هاي انهخو همچنانکه همچنانيکه يهود و نصاري نمازهاي خود را در بيع و کنايس خواندند 

ود خير معطل گذاشتند چه آنکه خانه چون بسيار شود تالوت قرآن در آن بسيار شرا خود 

گان آن و اهل آن در سعه واقع گردند. و روشنائی دهد بدراي اهدل آسدمان چنانکده سدتار

 ا.وشنائی دهند براي اهل دنيآسمان ر

ضا عليه در کتاب عدةالداعی از حضرت ر الرحمةعليهد از جناب احمد بن فهد  خبر سوم   

هاي ي خاندهبی صلّی اهلل عليه وآله نقل شده که قرار دهيد بدراالصلوة والسالم از حضرت ن

انده ل آن خبر اهد هاراز قرآن, زيرا که خانه هرگاه قرآن در آن خوانده شود کا ايخود بهره

 ن در آنان آن در زياده واقع گردندد و هرگداه قدرآکّآسان شود و خير آن بسيار شود و سُ

 وند.شن واقع ان آن در نقصاکّخوانده نشود اهل آن در مضيقه بيافتند و خير آن کم شود و سُ
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ده قل شندر کتاب رجال خود از ابی هرون  الرحمةعليهد از جناب شيخ کشی  خبر چهارم   

که من در خانه حسن بن حسين سکنی داشتم, چون فهميدد کده مدن در خددمت حضدرت 

تدی کدرد وق عبداهلل عليهما السالم رفت و آمد دارم مرا از خانه خدود بيدرونجعفر و ابیابی

رد تو را ام که اين مهرون شنيدهبا حضرت ابيعبداهلل عليه السالم گذارش بر من افتاد فرمود يا

 ه بسديارون کرده عرض کردم بلی فرمود بمن خبر رسيده که تو در آن خاناز خانه خود بير

هدد بدود قرآن ميخوانده اي و خانه هرگاه تالوت شود در آن کتاب خدا براي آن نوري خوا

 معروف گردد. هاساطع در آسمان و آن خانه از بين خانه

ت نبدی از حضدرالی در کتاب درراللئد الرحمةعليهد از جناب ابن ابی جمهور  خبر پنجم   

بقره  انه سورهشياطن داخل نميشوند خانه اي را که در آن خصلّی اهلل عليه وآله نقل شده که 

 ايست که در آن از کتاب خدا چيوي نباشد.ها, خانهخواند شود و خالی ترين خانه

همدا از حضرت بداقر يدا صداد  علي الرحمةعليهد از جناب محمّد بن يعقوب  خبر ششم   

ه خدداي ة والسالم نقل شده که مرا بعجب در مياورد اينکه در خانده قرآندی باشدد کدالصلو

 عووجل بواسطه آن شياطين را از آن خانه دور فرمايد.
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 تنبيه شصت و پنجم

 در فوائد نظر به قرآن مجيد
 و در آن چند حديث است

 

ضرت از ح در کتاب غايات الرحمةعليهد از جناب شيخ جعفر بن احمد قمی  حديث اول   

 قرآن. قرآن است از روي نبهترين عبادات خواندنبی صلّی اهلل عليه وآله نقل شده که 

از  در کتداب مناقدب الرحمدةعليهمد از جناب محمّد بن علی بن شهرآشوب  حديث دوم   

ر ست و نظحضرت نبی صلّی اهلل عليه وآله نقل شده که نظر بسوي علی بن ابيطالب عبادت ا

سوي بدر از روي رأفت و رحمت عبادتست و نظر در قرآن عبادتست و نظر بسوي پدر و ما

 کعبه عبادتست.

نبی ضرت در تفسير خود از حعليه الرحمة د از جناب شيخ ابی الفتوح رازي  حديث سوم   

ی داي تعدالتخفيف ميدهدد خدصلّی اهلل عليه وآله نقل شده که کسيکه قرآن را از رو بخواند 

د کده و و اگرچه مشرک باشند و کسيکه از حفدظ بخواندد و گمدان کندعذاب را از والدين ا

 باشد. دا کردهخداي تعالی او را نميامرزد پس او از کسانی خواهد بود که استهواء به آيات خ

السدالم واز حضرت ابی عبداهلل عليه الصدلوة د از جناب محمّد بن يعقوب  حديث چهارم   

ادرش مدو از پددر و  يدددهره خواهد از چشم خود بقرآن را از رو بخواند که کسينقل شده 

 تخفيف داده خواهد شد و اگرچه کافر باشند.

ه نقل شده حضرت نبی صلّی اهلل عليه وآل از يعقوب رهد از جناب محمّد بن  پنجمحديث    

 هيچ چيو سخت تر بر شيطان نيست از خواندن قرآن از رو.
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 تنبيه شصت و ششم

 در فضل بسم اهلل
 چند خبر استو در آن 

 

الم نقل شده رضا عليه الصلوة والس از حضرت الرحمةعليهابن بابويه د از جناب  خبر اول   

 يدي آن.که بسم اهلل الرحمن الرحيم نوديک تر است به اسم اعظم خدا از سياهی چشم بسف

ل لسالم نقاز حضرت ابی جعفر عليهما الصلوة وا الرحمةعليهياشی عد از جناب  خبر دوم   

 الدرحمن شده که يک دسته از مردم سرقت نمودند گراميترين آيه از قدرآن را کده بسدم اهلل

 الرحيم باشد.

ده که کسدی د از کتاب جامع االخبار از حضرت نبی صلّی اهلل عليه وآله نقل ش خبر سوم   

 بسدم اهللد دوزخ نجاتش دهد پس بايد بخوانگانه نوزدههاي زبانهکه ميخواهد خدا او را از 

را از  ف است تا خدا قرار دهدد هدر حرفدی از آنرا چه آنکه آن نوزده حرالرحمن الرحيم 

 ها.يکی از زبانيه

 شده کسديکه د از کتاب جامع االخبار از حضرت نبی صلّی اهلل عليه وآله نقل خبر چهارم   

 وسدنه ار حمينويسد خدا براي او به هر حرفی چهار هوقرائت کند بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 .محو ميفرمايد از او چهار هوار سيئه و بلند فرمايد براي او چهار هوار درجه

چدون ده که شد از کتاب جامع االخبار از حضرت نبی صلّی اهلل عليه وآله نقل  خبر پنجم   

ه شدعله و ببرکدت ايدن کلمدمؤمن بخواهد از صراط بگذرد ميگويد بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 تش گويد بگذر اي مؤمن که نور تو خاموش کرد شعله مرا.آتش خاموش گردد و آ
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چون ده که د از کتاب جامع االخبار از حضرت نبی صلّی اهلل عليه وآله نقل ش خبر ششم   

ن الدرحيم بسدم اهلل الدرحم بگو بسم اهلل الرحمن الرحيم پس بچه بگويددگويد معلم به بچه 

 و برائتی براي معلم. مينويسد خدا برائتی براي بچه و پدر و مادر او

ه خددا در کتاب لب اللباب نقل شدده کد الرحمةعليهد از جناب قطب راوندي  خبر هفتم   

اشد به آن ب اينکه بسيار بگو بسم اهلل و افتتاح امورت وحی فرمود بسوي عيسی عليه السالم

 يعنی در نود شروع هر کاري بسم اهلل بگو.

وة کتاب نقل شدده کده جنداب لقمدان عليده الصدلجناب در همان  د از همان خبر هشتم   

رامدی گوالسالم يک رقعه اي ديد که در آن بسم اهلل بود پس برداشت آن را و خدورد پدس 

 .بحکمت داشت او را خدا
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 متتنبيه شصت و هف

 ت بسيار سجده نمودن و طول دادن آنليدر فض
 ستا حديثو در آن چند 

 

ه نقدل شدده کد الرحمدةعليهميسدار سعيد بدن حميد از کتاب عاصم بن د از  حديث اول   

و سدجود  عرض نمود آيا دعا بکنم در حال رکوعبحضرت ابی عبداهلل عليه الصلوة والسالم 

ده است. نوديک ترين حاالت بنده بخدا, حال سجفرمود بلی دعا کن در حال سجده زيرا که 

 بخوان خداي عووجل را براي دنيا و آخرتت.

قل شدده نوة والسالم شريف مجار از حضرت ابی عبداهلل عليه الصلکتاب د از  دومحديث    

و روزي ال بنده بخدا, حال سجده است. پس بخوان خدا را و سئوال کن از احتر که نوديک

 را.

لصلوة کتاب امالی از حضرت صاد  عليه ادر  الرحمةعليهد از جناب صدو   حديث سوم   

 و عدرض کدردرسول صلّی اهلل عليه وآلده  والسالم نقل شده که مردي آمد خدمت حضرت

گناهان من بسيار شده و عمل صالح من ضدعيف, پدس حضدرت فرمدود  (ص)يارسول اهلل 

 رگ درختسجده بسيار بکن زيرا که بسيار سجده نمودن گناهان را ميريود همچنانکه باد ب

 را ميريود.

کده مدردي از  کتداب علدل نقدل شددهدر  الرحمةعليهد از جناب صدو   حديث چهارم   

م عليده حضرت ابيعبداهلل عليه الصلوة والسالم پرسيد که چرا خداي عووجل جنداب ابدراهي

 السالم را خليل خود گرفت فرمود براي بسياري سجده او بر زمين.
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کتاب مجالس از حضدرت ابيعبدداهلل در  الرحمةعليهد از جناب شيخ طوسی  حديث پنجم   

ه جماعتی خدمت حضرت رسول صلّی اهلل عليه وآله آمدند عليه الصلوة والسالم نقل شده ک

ضامن شو براي ما بدر پروردگدارت بهشدت را حضدرت  (ص) و عرض نمودند يارسول اهلل

 ضامن شدند بشرط طول دادن سجده.

والسدالم ة از اعالم الدين ديلمی از حضرت امير عليه الصلو رجامد از کتاب  حديث ششم   

مدن ت رسول صلّی اهلل عليه وآله رسيده عرض کرد عملی بنقل شده که مردي خدمت حضر

ود شم صحيح تعليم فرما که بواسطه آن خدا و خلق مرا دوست بدارند و مالم زياد شود و بدن

ست شش چيو او عمرم طوالنی گردد و با شما محشور شوم؛ حضرت فرمود اينها که گفتی 

وسدت گر ميخواهی خددا تدو را دکه براي رسيدن به  آنها بايد شش خصلت داشته باشی. ا

س نيکی پبدارد پس بترس از او و باتقوي باش. و هرگاه ميخواهی خلق تو را دوست باشند 

ت زيداد کن به آنها و به آنچه در دست آنها هست چشم نداشته باش و هرگاه ميخواهی مالد

صدقه س شود پس زکوة آنرا بده و هرگاه ميخواهی خدا بدنت را صحيح و سالم قرار دهد پ

اه بسيار بده و هرگاه ميخواهی عمرت طوالنی شود, پس صدله ارحدام بجدا بيداور و هرگد

 بده. واحد قهار طول يميخواهی خدا تو را با من محشور گرداند پس سجده را براي خدا

 ز حضرتکتاب تحصين ادر  الرحمةعليهمد از جناب احمد بن محمّد بن فهد  حديث هفتم   

ر تو باد ا اسامه بکه روي به اسامة بن زيد نموده فرمود يله نقل شده که صلّی اهلل عليه وآنبی 

وقتدی  ده بخدابه راه حق تا آنکه فرمود اي اسامه بر تو باد بسجود زيرا که نوديکتر حال بن

نکه آنيست که سجده کند براي خدا يک سجده مگر  اياست که در سجده باشد و هيچ بنده

راي بدو بلند فرمايد  ايو محو فرمايد از او سيئه ايده حسنهبنويسد خدا براي او به آن سج

 و مباهات فرمايد به آن بنده با مالئکه. اياو درجه
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بدی نکتاب لب اللباب از حضدرت در  الرحمةعليهد از جناب قطب راوندي  حديث هشتم   

ر آن هد نويدمصلّی اهلل عليه وآله نقل شده که که زمينی که مؤمن بر او سجده کند روشنائی 

 بسوي آسمان.

ل شدده کده از عبداهلل بن هالل نقد الرحمةعليهمااز جناب محمّد بن يعقوب د  نهمحديث    

 مدوالش وشکايت نمود مردي بسوي حضرت ابيعبداهلل عليه الصلوة والسالم از متفر  شدن ا

 در حدال عاداز ناماليمات پس حضرت به او فرمود بر تو باد به بوده آنچه بر او وارد شده 

ز عرض کرد در نمداسجده چه آنکه نوديک ترين حاالت بنده بسوي خدا حال سجده است 

مين هه وآله د بلی رسول خدا صلّی اهلل عليوفريضه دعا نمايم و حاجت خود را نام ببرم فرم

السدالم  لی عليهکار را ميکرد. پس دعا ميکرد بر قومی و نام آنها و پدران آنها را ميبرد و ع

 حضرت همين کار را ميکرد.د از آن نيو بع

نقدل  از حضرت رضا عليده السدالم الرحمةعليهد از جناب محمّد بن يعقوب  حديث دهم   

و  شده که نوديک ترين حال بنده بسوي خدا حال سجده است که خددا ميفرمايدد و اسدجد

 .ربتاق
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 تنبيه شصت و هشتم

 در فضيلت تعقيب
 و در آن چند خبر است

 

ز حضدرت در کتاب قدرب االسدناد ا الرحمةعليهمان جعفر بجناب عبداهلل از  د خبر اول   

لی ربدک افانصب و ابيجعفرعليهما الصلوة والسالم در تفسير فرمايش حق تعالی فادا فرغت 

خرت و آبعد از سالم هنوز که نشسته اي براي امر نقل شده پس چون نماز گذاردي فارغب 

ل غ شدي پس از خداي عووجدل انتظدار و توقدع قبدودنياي خود دعا کن چون از دعا فار

 فرمودن آن را داشته باش.

نقل سالم جناب احمد بن فهد در کتاب عدةالداعی از حضرت صاد  عليه الد از  خبر دوم   

قدب عشده که خدا فرض فرموده نمازها را در احب اوقات, پس طلب کنيد حوائج خود را 

اجبی د نماز واهلل عليه وآله نقل شده کسيکه اداء کننمازهايتان و نيو از حضرت رسول صلّی 

 را براي او باشد بر اثر آن يک دعاي مستجابی.

ز حضدرت ادر کتاب محاسن  الرحمةعليهجناب احمد بن ابی عبداهلل برقی د از  خبر سوم   

ود وضوي خ ابيعبداهلل عليه الصلوة والسالم نقل شده کسيکه وضو بگيرد پس نيکو بجا آورد

 نشديند پدسپس از آن دو رکعت نماز خواند رکوع و سجود آن را تمام کند بعد از نماز برا 

پس  بفرستد مدح و ثناي حق تعالی را بجا آورد و صلوات بر رسول خدا صلّی اهلل عليه وآله

 از آن حاجت خود را از خدا بخواهد.

سيکه اداء قل شده ککتاب جعفريات از حضرت نبی صلّی اهلل عليه وآله ند از  خبر چهارم   

خواهدد  را براي او خواهد بود نود خدا يک دعاي مستجابی, پس اگر اينمايد نماز فريضه

 مستجاب فرمايد و اگر خواهد بتاخير بياندازد براي آخرتش.
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گاه بندده از که هرشده  نقلاز حضرت نبی صلّی اهلل عليه وآله  بحارکتاب د از  خبر پنجم   

اه کنيدد خود را از خداي تعالی نخواهد, خدا بمالئکه فرمايدد نگدنماز فارغ شود و حاجت 

ز مدن بسوي بنده من که بجا آورد آنچه را که بر وي فرض کرده بودم و حاجدت خدود را ا

 نخواست گوئيا که از من بی نياز است نمازش را بگيريد و به صورتش بونيد.

ر دقل شده که نا الصلوة والسالم از جعفر محمّد عليهمد از کتاب دعائم االسالم  خبر ششم   

بدک رشرح قول حقتعالی فاذا فرغت فانصب و الی ريک فارغب فرمود که مدراد از و الدی 

ضدل دعدا فارغب دعاي بعد از نماز فريضه است بپرهيو از آنکه ترک کنی آن را چه آنکه ف

 يفرمايددمبعد از نماز واجب مانند فضل نماز فريضه است بر نافله. پس از آن فرمدود خددا 

 خرين پدس افضدلدا ادعونی استجب لکم ان الذين يستکبرون عن عبادتی سيدخلون جهنم

 عبادت دعا است.



 120(  2تنبيهات ) 

 

  

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

 تنبيه شصت و نهم

 السالمالصلوة ودر فضيلت تسبيح حضرت فاطمه زهرا عليها 
 است حديثو در آن چند 

 

ه الصدلوة عليد عبداهللاز حضرت ابي الرحمةعليهمامحمّد بن يعقوب جناب د از  اولحديث    

يح را بتسدب نقل شده که به ابی هرون فرمود يا اباهرون ما امر ميکنيم صدبيان خدودوالسالم 

مدالزم  و زيرا کهآنها را به نماز, پس مالزم آن شهمچنانکه امر مينمائيم فاطمه عليها السالم 

 پس شقی شود. ايبندهنميشود آن 

يه الصدلوة از حضرت ابيعبداهلل عل الرحمةعليهماجناب محمّد بن يعقوب د از  حديث دوم   

ر نمداز هدوالسالم نقل شده که تسبيح حضرت فاطمه زهرا عليها السالم در هر روز بعدد از 

 دوست تر است بسوي من از هوار رکعت در هر روز.

از  در کتداب فدالح السدائل الرحمدةعليهماجناب سيّد علی بن طاوس د از  حديث سوم   

ليهدا ه الصلوة والسالم نقل شده که کسيکه تسدبيح حضدرت فاطمده عحضرت ابيعبداهلل علي

, واجدب السالم را بعد از نماز واجب بگويد قبل از آنکه هيئت جلوس خود را تغييدر دهدد

 ميفرمايد خدا براي او بهشت را.

ده لسالم نقل شکتاب مصباح االنوار از حضرت ابيعبداهلل عليه الصلوة واد از  حديث چهارم   

لدوس تسبيح حضرت فاطمه عليها الصلوة والسالم را بگويد پيش از آنکه هيئدت جکسيکه 

 خود را تغيير بدهد, آمرزيده شود براي او گناهانش.
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 تنبيه هفتادم

 دعادر فضيلت 
 است خبرو در آن چند 

 
  عليدهاحمد بن فهد در کتاب عدةالداعی از حضرت رسول صلّی اهللجناب د از  خبر اول   

ن دو پدس يکدی از آيکجور بوده آنها که عمل  دو نفر داخل بهشت شوند که نقل شدهوآله 

و  تر اسدتارا به چه جهت او از من باالديگري را باالتر از خود ببيند عرض نمايد پروردگ

تدو  وحال آنکه عمل ما يکجور بوده خداي تعالی فرمايد جهت آنستکه او از من خواسدت 

را کندد و چيوهاي جويل و بورگ بخواهيد زيد نخواستی پس حضرت فرمود از خدا سئوال

 کوچک.جوئی و چيو بورگ بخواهيد يا چيو  ندارد کهکه براي خدا فرقی 

ز ادر کتداب فدالح السدالئل  الرحمدةعليهماجناب سيد علی بدن طداوس د از  خبر دوم   

رچده گداند اعبداهلل عليه الصلوة والسالم نقل شده که دعا قضا و قدر را بر ميگرحضرت ابی

 و نجاح مبرم و محکم شده باشد. پس دعا بسيار بکن چه آنکه دعا مفتاح و کليد هر رحمت

سديار بو نميتوان رسيد به آنچه نود خدا هست اال به دعدا زيدرا کده دري هر حاجتی است 

 کوبيده نميشود مگر آنکه نوديک است بر روي کوبنده باز شود.

لصدلوة امدا لرحمة از حضرت جعفر بن محمّدد عليهاجناب ابن بابويه عليهد از  ومخبر س   

ه دد کسديکلسالم نقل شده کسيکه توفيق دعا يابد، بر چهار چيو از چهار چيو محروم نگروا

ه بداز قبولی تو توفيق پيدا کند بر دعا، از اجابت محروم نشود و کسيکه توفيق استغفار بيابد،

توفيق  د شدن نعمت نشود و کسيکهمحروم نشود و کسيکه موفق به شکر گردد محروم از زيا

 صبر نصيب وي گردد از اجر محروم نشود.
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الصلوة ما جعفر عليهجناب محمّد بن يعقوب عليهماالرحمة از حضرت ابید از  خبر چهارم   

ده ت که بندوالسالم نقل شده که هيچ عبادت و عمل خيري نود خداوند عالم بهتر از اين نيس

 د او هست.از خدا بخواهد آنچه را که نو

 عليده از حضرت رسدول صدلّی اهلل الرحمةعليهماجناب محمّد بن يعقوب د از  خبر پنجم   

را بدراي خدودش دوسدت دارد و بدراي خلقدش  يکه خداي تعالی يک چيوده وآله نقل ش

لدق خدشمن؛ دوست دارد که بنده از او سئوال نمايد و حاجدت بخواهدد و دشدمن دارد از 

تر بسوي خدا عووجل نيسدت از اينکده دن و هيچ چيو دوستحاجت خواستن و چيو طلبي

 .ارولو بند کفش خود  سئوال کرده شود پس حيا نکنيد از اينکه از خدا سئوال کنيد

ز در کتداب فدالح السدائل ا الرحمدةعليهماجناب سيد علی بدن طداوس د از  خبر ششم   

ها ور آسمانو عمود دين و ننين مدعا، سالح مؤشده که  صلّی اهلل عليه وآله نقلنبی حضرت 

 و زمين است.

ه از الرحمدة در تفسدير خدود نقدل شددالفتدوح رازي عليهجناب شيخ ابید از  خبر هفتم   

و قطدع حضرت رسول صلّی اهلل عليه وآله که هيچ مسلمانی نيست که دعائی بکندد کده در ا

 يددايل فرما، يا تعجرحم و گناهی نباشد مگر آنکه عطا فرمايد خدا به او يکی از سه چيو ر

او  مايدد ازدر اجابت يا ذخيره فرمايد براي آخرتش بهتر از آنچه خواسته بود يا برطرف فر

 از بدي مثل آنچه از خوبی سئوال کرده.

 عبدداهللدر کتاب اختصاص از حضدرت ابی الرحمةعليهجناب شيخ مفيد د از  خبر هشتم   

ي ز گرفتداراتقدم بجوئيد در دعا يعنی قبدل د عليه الصلوة والسالم نقل شده که جدم ميفرمو

گر عروف و امبنده بسيار دعا کند، گفته شود اين صدائی است  گاهنيو دعا کنيد چه آنکه هر 

از اين  و که پيشبه ا گفته شود دآنگاه دعا کنبسيار دعا کننده نباشد و بالئی به او نازل شود 

 کجا بودي.
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از حضدرت نبدی در کتداب لدب اللبداب  الرحمدةليهعجناب قطب راوندي د از  خبر نهم   

مستجاب فرمايد دعاي خدا خوشحال ميکند او را اينکه که کسياهلل عليه وآله نقل شده صلّی

 ، پس بايستی در نود وسعت و رخاء بسيار دعا کند.هااو را در شدائد و کدورت
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 تنبيه هفتاد و يکم

 در مدح الحاح و سماجت در دعا
 يت استو در آن چند روا

 
نقدل سالم ما الصلوة والعليه جعفرابیاز حضرت يعقوب د بن محمّجناب د از  اول وايتر   

آورد رمدیميفرمود بخدا قسم که الحاح نميکند بنده بر خدا در حاجتش مگر آنکه بشده که 

 حاجت او را.

السالم نقل عبداهلل عليهاز حضرت ابی الرحمةعليهجناب محمّد بن يعقوب د از  روايت دوم   

رد آن شده که خداي عووجل کراهت دارد الحاح مردم نسبت بيکديگر در سئوال و دوست دا

ود را نسبت بخودش اينکه خداي عووجل دوست دارد که سئوال کرده شود و طلب کرده ش

 آنچه را که نود او هست.

ا رحمت جناب از حضرت رسول صلّی اهلل عليه وآله نقل شده خدد از همان  روايت سوم   

ه را که طلب کند از خداي عووجل حاجت خدود را و الحداح کندد در دعدا چد ايکند بنده

 ربدی عسدی ان ال مستجاب شود و چه مستجاب نشود و اين آية را تالوت فرمود و ادعدو

 اکون بدعاء ربی شقيا.

ه السالم نقدل شدده کدلصلوة واعبداهلل عليههمان جناب از حضرت ابید از  روايت چهارم   

عضدی ببعضی از مؤمنين را بر ايمدان پدس برنميگردندد از آن هرگدو و  هخدا مجبول فرمود

 ر ايمدانبدکسانيند که ايمان بديشان عاريه داده شده لکن چون دعا کنندد و الحداح نمايندد 

 بميرند.

رت در کتداب قدرب االسدناد از حضدجعفر حميدري د از جناب عبداهلل بن  روايت پنجم   

ن آدر طلب  سئوال کن حاجت خود را و الحاح نما السالم نقل شدهالصلوة و عبداهلل عليهابی

 .مؤمنين خود راين از بندگان زيرا که خدا دوست دارد الحاح ملحّ
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بدی در عددة الدداعی از حضدرت ن الرحمدةعليهماد از جناب احمد بن فهد  روايت ششم   

 ده را.ائل بسيار الحاح کنناهلل عليه وآله نقل شده که خداي عووجل دوست دارد سصلّی
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 تنبيه هفتاد و دوم

 صلوات قبل از دعا و بعد آن و مذمت ترک آن مدح در 
 و در آن چند حديث است

 
لّی از حضرت رسدول صد الرحمةعليهمعلی بن الحسين جناب محمّد بن د از  حديث اول   

کده  ميگويم ولکن مناهلل عليه وآله نقل شده که مکروه و ناپسند است براي بنده توکيه نفس 

ئلک بحق اش اين بود که عرض نمود اللهم انی اسبخطا و لغوش گرديد توبهآدم چون مبتال 

ر  ترسيد غچون سوار کشتی شد و از )ع( ا غفرت لی فغفرها له و نوح محمّد وآل محمّد لمّ

نده و م اهلل هيا انجيتنی من الغر  فانجعرض کرد اللهم انی اسئلک بحق محمّد وآل محمّد لمّ

مّدد وآل عرض کرد اللهم انی اسئلک بحدق محرا چون در آتش افکندند السالم ابراهيم عليه

صاي خود م چون عا انجيتنی منها فجعلها اهلل عليه بردا و سالما و موسی عليه السالمحمّد لمّ

د آل محمّدورا افکند و اژدها گرديد از آن ترسيده عرض نمود اللهم انی اسئلک بحق محمّد 

 تخف انک انت االعلی.تنی فقال اهلل عووجل النا املمّ

ز حضدرت الرحمة در نهج البالغه اجناب محمّد بن الحسين الرضی عليهد از  دومحديث    

ن پديش پس ابتدا ک علی عليه الصلوة والسالم نقل شده که هرگاه حاجتی بسوي خدا داشتی

 ه دو حاجتتر است از اينکا کريمبعد سئوال کن، زيرا که خد (ص)سئوال بصلوات بر نبی از 

 از او خواسته شود پس يکی را برآورد و از ديگري مضايقه فرمايد.

الصدلوة  عبداهلل عليهالرحمة از حضرت ابید از جناب محمّد بن يعقوب عليه حديث سوم   

د بدر دعا کنندده صدلوات بفرسدته پيوسته دعا محجوب است تا وقتيکوالسالم نقل شده که 

 ل محمّد.محمّد وآ

السدالم عبداهلل عليهالرحمة از حضرت ابید از جناب محمّد بن يعقوب عليه حديث چهارم   

 (ص)پس ابتدا کند بصلوات بر محمّد وآل محمّد نقل شده کسيکه حاجتی بخدا داشته باشد 
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پس از آن حاجت خود را بخواهد و ختم کند دعا را به صلوات بر محمّد وآل محمّد زيرا که 

 ول نمايد و وسطعووجل اکرم است از اينکه دعاي اول و آخر را که صلوات باشد قب خداي

 را اجابت نفرمايد.

ضرت الرحمة در کتاب جمال االسبوع از حد از جناب سيد بن طاوس عليه حديث پنجم   

وشدنودي که صلوات شما بر من موجب استجابت دعا و خشده  نقلاهلل عليه وآله  ینبی صلّ

 پاکی اعمال شما است. پروردگار و

رت در تفسيرش از حضد الرحمةعليهماد از جناب محمّد بن مسعود عياشی  حديث ششم   

س رضا عليه الصلوة والسالم نقل شده که هرگاه نازل شدود بدر شدما شددتی و سدختی، پد

بها، پس  هعوفاد استعانت بجوئيد بر خدا به ما خانواده که خدا ميفرمايد وهلل االسماء الحسنی

ول ی کده قبدعبداهلل عليه الصلوة والسالم فرموده مائيم بخدا قسم اسدماء حسدنفرمود که ابی

 نميشود مگر از احدي مگر بمعرفت ما، پس بخوانيد خدا را به آن اسماء.

اهلل د از جناب شيخ مفيد قدس سره در کتاب اختصاص از جناب جابر رضی حديث هفتم   

 ی در حقحضرت رسول صلّی اهلل عليه وآله چه ميفرمائعنه نقل شده که عرض نمودم بتعالی

ئی در علی بن ابيطالب؛ فرمود علی عليه السالم نفس و جان منست. گفتم پس چده ميفرمدا

مده حسن و حسين عليهما الصلوة والسالم؛ فرمود حسن و حسدين روح منندد و فاط يباره

خوشدحال  حال کندد او را ودختر من، بدحال ميکند مرا آنچه بددمادر ايشان عليها السالم 

ايشان  س که باميکند مرا آنچه خوشحال کند او را. گواه ميگيرم خدا را که من حَربَم با هرک

ی و اي جدابر هرگداه بخدواهی دعدا کند .حرب باشد و سلمم با هر که با ايشان سلم باشدد

حدب ا مستجاب شود براي تو، پس بخوان خدا را به اسماء ايشان، چه آنکه اسدماء ايشدان

 اسماء است بسوي خداي عووجل.
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 تنبيه هفتاد و سوم

 در مدح دعا نمودن برای برادران ديني 
 و در آن چند خبر است

 
الصدوة عليده عبدداهلل ابیاز حضرت  الرحمةعليهما عقوبجناب محمّد بن يد از  خبر اول   

ع دعاي شخص براي برادر خود در غيداب او موجدب ريدوش رز  و دفدنقل شده والسالم 

 مکروه است.

کده ده جناب علی بن ابراهيم قمی ره در تفسيرش از جناب حماد نقدل شدد از  خبر دوم   

ا بدراي عرض نمودم بحضرت ابی عبداهلل عليه السالم که من خودم را مشغول ميکنم به دعد

تعدالی  برادران خود و براي اهل واليت چگونه ميبينی اينکار را، فرمدود خدداي تبدارک و

ندات و مؤمدعاي غايب را براي غايب و کسيکه دعا کند براي مؤمنين و رمايد مستجاب ميف

، پس نی حسنهبراي اهل مودت ما، رد ميفرمايد خدا بر او از آدم تا روز قيامت بعدد هر مؤم

ر شدما باز آن فرمود خداي تبارک و تعالی فرض فرموده نمازها را در بهترين ساعات پس 

 ز آن دعا فرمود براي من و براي ساير حضار.باد بدعا بعد از نمازها پس ا

مدا ليهعاز حضرت علی بن الحسين  الرحمةعليهماجناب محمّد بن يعقوب د از  خبر سوم   

عا ياب او دکه مالئکه چون بشنوند که مؤمنی راي برادر مؤمن در غالصوة والسالم نقل شده 

دعا  خود که ري هستی براي برادرميکند يا آنکه او را بخير ياد مينمايد ميگويند خوب براد

ه خدا تحقيق کبخير براي او ميکنی در حالتيکه او از تو غايب است و ياد ميکنی او را بخير، 

و دد بدر تدو بتو دو برابر آنچه تو براي برادر خود خواستی و مدح و ثناء فرمدوعطا فرمايد 

 چندانکه تو براي او گفتی و براي تو است فضل و برتري بر او.
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الصوة والسدالم از حضرت ابی الحسن عليه الرحمةعليهجناب ابن بابويه د از  خبر چهارم   

ت موکدل کسيکه دعا کند براي برادرانش از مؤمنين و مؤمنات و مسلمين و مسلمانقل شده 

 گرداند خدا بر او از هر مؤمنی ملکی را که دعا کند براي او.

ضرت حاز در کتاب فالح السائل  الرحمةيهعلجناب سيد علی بن طاوس د از  خبر پنجم   

يسد خدا نات، بتوکسيکه بگويد اللهم اغفر للمؤمنين و المؤمنبی صلّی اهلل عليه واله نقل شده 

نه مت يک حساز وقتيکه آدم را خلق فرموده تا روز قيابراي او به هر مؤمنيکه خلق فرموده 

 يک درجه.و محو فرمايد از او يک سيئه و بلند فرمايد براي او 

الصلوة  عبداهلل عليهاز حضرت ابی الرحمةعليهجناب سيد علی بن طاوس د از  خبر ششم   

لمين و که هرگاه مدرد بگويدد اللهدم اغفدر للمدؤمنين و المؤمندات والمسدوالسالم نقل شده 

باقی  و آنکه منهم و االموات، رد فرمايد خدا بر او بعدد آنکس که گذشته ءالمسلمات االحيا

 ه از هر انسانی دعوتی.ماند

 اله نقل شددهوالرحمة از حضرت نبی صلّی اهلل عليه جناب ابن بابويه عليهد از  خبر هفتم   

ا رد کده دعدمدر براي فرزند و پاند که دعاي ايشان رد نميشود  امام عادل و که چهار طائفه

ه کدخدودم  کند براي برادرش در غياب او و مظلوم که خدا ميفرمايد قسم بعدوت و جدالل

 هرآينه بفريادت ميرسم ولو بعد از مدتی.
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 تنبيه هفتاد و چهارم

 در مدخليت يأس از غير خدا در استجابت دعا 
 و در آن چند روايت است

 

عبداهلل عليه الصدوة از حضرت ابی الرحمةعليهماجناب محمّد بن يعقوب د از  روايت اول   

گدر آنکده ه باشد که از خدا چيوي نخواهد مکه هرگاه يکی از شما خواستوالسالم نقل شده 

گر از منباشد  خدا به او عطا فرمايد پس بايستی نا اميد شود از تمام مردم و براي او رجائی

 را مگدر ن حالت را، از قلب او سئوال نکند از خدا چيدوينود خدا، پس چون خدا بداند اي

 آنکه عطا فرمايد به او.

ل شدده کده ا در کتاب عدةالداعی نقمفهد رحمةاهلل عليهجناب احمد بن د از  روايت دوم   

که خدا وحی فرمود بسوي عيسی عليه السدالم بخدوان مدرا، خوانددن شدخص روايت شده 

مخدواه  حوين غريق که براي او فرياد رسی نباشد اي عيسی از من سئوال کن و از غير مدن

 پس بايد که نيکو باشد از تو دعا و از من اجابت.

الم يدا که خدا وحی فرمود بسوي موسی عليه السجناب نقل شده د از همان  روايت سوم   

با  م تو راموسی ماداميکه بخوانی مرا و اميدت بمن باشد پس اينکه من زود است که بيامرز

 هر عيب و نقصی که در تو باشد.
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 تنبيه هفتاد و پنجم

 در بيان موانع استجابت دعا 
 و در آن چند حديث است

 

د از کتاب شريف بحار از کتاب دعائم الدين از کتاب تنبيه از حضدرت اميدر  لحديث او   

به بلبغه انشاء فرمدود و در آخدر خطبده که در روز جمعه خطعليه الصلوة والسالم نقل شده 

بلغود و عابدي که هفت مصيبت است بورگ، پناه ميبريم بخدا از آن عالمی فرمود ايها الناس 

ت و مؤمنيکه گمراه شود و امينيکه خيانت کند و غنی کده فقيدر که ملول شود يعنی از عباد

شود و عويويکه ذليل گردد و فقيريکه عليل شود. پس مردي از جاي برخواسدت و عدرض 

راست فرمودي يا اميرالمؤمنين، توئی قبله هرگاه گمراه شويم ولکن سئوال ميکنديم از نمود 

جواب  پسشده ما را که دعا ميکنيم شما از قول خداي تعالی ادعونی استجب لکم پس چه 

داده نميشويم؛ فرمود براي هشت خصلت که در شما هست، اول آنکده خددا را شدناختيد و 

حق او را آنجور که واجب فرموده بر شما اداء نکرديد پدس معرفدت شدما بخددا بددردتان 

ديدد نخورد، دوم آنکه ايمان آورديد برسدول او، بعدد مخالفدت نموديدد سدنت او را و ميران

شريعت او را پس کجا است ثمره ايمان شما، سوم آنکه کتاب خدا را که بر شما نازل فرموده 

بعدد مخالفدت نموديدد، خوانديد پس عمل نکرديد به آن و گفتيد شنيديم و اطاعت کدرديم 

ما از آتش ميترسيم و حال آنکه در هر وقتی بطرف آتش ميرويد بواسطه چهارم آنکه گفتيد 

و راغب هستيم و  لخوف شما کجا است، پنجم آنکه گفتيد ما ببهشت مائ هاتان پسمعصيت

حال آنکه در هر زمانی بجا مياوريد کارهائی را که شما را از آن دور ميکند پس کجا است 

د بدر آن، يدد نعمت مولی را و شدکر نميکنيرغبت و ميل شما در بهشت، ششم آنکه ميخور

ت شيطان و فرموده شيطان دشمن شما است پس او آنکه خدا امر فرموده شما را بعداوهفتم 

را دشمن خود بگيريد پس بوبان اظهار عداوت با او ميکنيد و لکن بمخالفت پروردگارتدان 
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آنکه عيوب مردم را نصب العين خود قرار ميدهيد و عيوب خود هشتم  دوستی ميکنيد با او،

تيد بمالمدت از او. پدس بدا را پشت سر مياندازيد، مالمت ميکنيد کسی را که خود اولی هس

درهدا و وجود اين خصلتها، چه دعائی ميخواهد مستجاب شود بدراي شدما و حدال آنکده 

ايد پس بپرهيويدد خددا را و اعمدال خدود را اصدالح کنيدد و راههاي دعا را مسدود نموده

هاي خود را خالص نمائيد و امر کنيد بمعروف و نهی نمائيد از منکر تا که خدا دعداي باطن

 ما را مستجاب فرمايد.ش

از  در کتداب فدالح السدائلعليهما الرحمدة د از جناب سيد علی بن طاوس  حديث دوم   

رت الصلوة والسالم نقل شده که خداي تبارک و تعالی وحی فرمود بحضدحضرت علی عليه

هاي اندهخبجماعت بنی اسرائيل که داخل نشوند خانده از عيسی بن مريم عليها السالم بگو 

ن مدو بگدو بده آنهدا کده گر به دلهاي پاکيوه و چشمهاي با خشوع و دسدتهاي پداک ممرا 

مستجاب نميکنم دعاي کسدی را کده حدق کسدی ندود او باشدد و بددون عدذر از اداي آن 

 خودداري نمايد.

قل شده جعفر عليهما السالم ند از همان جناب در همان کتاب از حضرت ابی حديث سوم   

ر مقدام دا حاجتی از حاجتهاي دنيا ميخواهد و خداوندد عدالم دکه بنده از خکه بسا هست 

شدود برآوردن حاجت اتو برميايد در مدت نوديک يا دوري پس آن بنده مرتکب گناهی مي

 ورمياور خدا ميفرمايد به آن ملکی که موکل بحاجت آن بنده هست که حاجت اين بنده را ب

ض سدخط ناهی که کرد خود را در معرمحروم کن از آن حاجت، زيرا که اين بنده بواسطه گ

 من درآورد و مستوجب حرمان گشت.

الصدلوة والسدالم از حضرت صاد  عليه الرحمةعليهد از جناب ابن بابويه  حديث چهارم   

 کمان است.نقل شده که دعا کننده بدون عمل مانند تيرانداز بی
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 عليه رسول صلّی اهلل تاز حضردر عدةالداعی فهد ره بن حمد د از جناب ا نجمحديث پ   

وقتی  وآله نقل شده که حضرت موسی عليه السالم بمردي گذشت که سر بسجده گذاشته بود

نده اگر حاجت تو در دست من بودي هرآيهم که برگشت ديد هنوز در سجده است، فرمود 

د کده برمياوردم پس خدا وحی نمود بسوي او که اي موسی اين مرد اگر آن قدر سجده کند

ت دارم دا شود هرآينه به او اعتنا نخواهم کرد تدا وقتيکده از حاليکده مدن کراهدگردنش ج

 برگردد بسوي حالتيکه دوست دارم.

رت در همان کتاب نقل شده که خدا وحی نمود بسوي حضجناب همان د از  مششحديث    

 انم دعدايظلم کنندگان از بنی اسرائيل که من مستجاب نميگدردبعيسی عليه السالم که بگو 

 ز خلق من در نود آنها مظلمه باشد.ااحدي از ايشان را و حال آنکه براي احدي 
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 تنبيه هفتاد و ششم

 در فضيلت ذکر و ياد خدا 
 و در آن چند روايت است

 
ة والسالم جعفر عليهما الصلوالرحمة از حضرت ابید از جناب شيخ مفيد عليه روايت اول   

ته د يا نشسشد ماداميکه در ذکر خداست ايستاده باشکه پيوسته مؤمن در نماز ميباشده  نقل

قولده  بهم الدیتعالی ميفرمايد الذين يذکرون اهلل قياما و قعودا و علی جندويا خوابيده خداي

 عذاب النار.

ب از کتداالرحمدة در کتداب مشدکوة االندوار د از جناب سبط طبرسدی عليه روايت دوم   

يسدتکه ترين خلق بر خددا کسنقل شده که گرامی عبداهلل عليه السالماز حضرت ابیمحاسن 

 ذکر خدا بيشتر گويد و طاعت خدا بيشتر کند.

الرحمدة در کتداب دعدوات از حضدرت نبدی د از جناب قطب راوندي عليه روايت سوم   

ه کدبددانم  عالم عرض نمود پروردگارا دوست دارم داهلل عليه وآله نقل شده که بخداونصلّی

د د را دوست داري تا من هم او را دوست بددارم پدس خددا فرمدوچه کسی از بندگان خو

ن کند و ام که ياد مهرگاه بنده مرا ديدي که بسيار ياد من ميکند، پس من خود او را اذن داده

در  از خدود من او را دوست دارم و هرگاه ديدي بنده مرا که ياد نميکند مرا، پس مدن او را

 م.دشمن ميداراو را و حجاب قرار داده 

صدال از الرحمة در کتاب معانی االخبار و کتاب خد از جناب صدو  عليه روايت چهارم   

الوت باد بدت اهلل فرمود بر توذر رحمهبجناب ابی اهلل عليه وآله نقل شده کهحضرت نبی صلّی

ر راي تو دبچه آنکه تالوت قرآن و بسياري ياد خدا ذکر است قرآن و بسيار ياد خدا نمودن 

ست بدراي اتو در ياد خدا هستی اهل آسمان بياد تو هستند و نور يعنی همانطور که آسمان 

 تو در زمين.
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م لصلوة والسالعدةالداعی از ائمه عليهم ادر الرحمة د از جناب ابن فهد عليه روايت پنجم   

که نيو بذکر خدا، مالئ دهائی است صاف که چون بنده شروع کننقل شده که در بهشت زمين

 .ازايستندنمايند بغرس اشجار و چون از ذکر باز ايستد مالئکه نيو از غرس اشجار بشروع 

ه نقل شده د از جناب محمّد بن يعقوب ره از حضرت نبی صلّی اهلل عليه وآل روايت ششم   

ئت از ود، براشکسيکه بسيار ياد خدا کند، خدا او را دوست بدارد و براي او دو برائت نوشته 

 نفا . آتش و برائت از

لسدالم ا عليدهدر کتاب زهد از حضرت ابيعبداهلل د سعيبن حسن د از جناب  روايت هفتم   

ذکر خدا  وفرمود کسيکه ياد خدا بسيار کند صلّی اهلل عليه وآله حضرت رسول نقل شده که 

 بسيار گويد خدا او را دوست بدارد.

ت رسول عدةالداعی از حضرالرحمة در کتاب د از جناب احمد بن فهد عليه روايت هشتم   

و بهتر  ر درجاتآن دترين اعمال و بلندترين صلّی اهلل عليه وآله نقل شده که بهترين و پاکيوه

ن مفرموده  ذکر خداي سبحانه و تعالی است که خود خبر داده وچيويکه آفتاب بر آن ميتابد 

 نشين کسی هستم که ياد کند مرا.هم

ه نقل شدده همان کتاب از حضرت نبی صلّی اهلل عليه وآل همان جناب درد از  منهروايت    

چده ند به آنياد کند خدا را در بازار از روي اخالص هنگاميکه مردم غافلند و مشغول کهکسي

ی ت آمرزشددر بازار است، مينويسد خدا براي او هوار حسنه ميامرزد براي او در رزو قيامد

 که بقلب هيچ بشري خطور نکرده باشد.
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 تاد و هفتمتنبيه هف

 در بيان حقيقت ذکر 
 و در آن چند خبر است

 

محاسدن  الرحمة در کتاب مشکوة االنوار از کتابد از جناب سبط طبرسی عليه خبر اول   

خدا فدرض اي که نقل شده که شديدترين فريضه عبداهلل عليه الصلوة والسالماز حضرت ابی

اعتی طاه است در هر موطنی هرگخدا فرموده بر خلق خود سه چيو است از جمله آنها ياد 

ت آمدد خددا را يداد نمايدد و از آن طاعدآمد کرد يا معصيتی يعنی چون طداعتی پيشپيش

 نمايد. بيايد بياد خدا بيافتد و از آن معصيت صرفنظرخودداري نکند و چون معصيتی پيش

چيدوي  ترينتاز سخعبداهلل عليه الصلوة والسالم نقل شده که د از حضرت ابی خبر دوم   

دا ز ياد خکه خدا فرض نموده بر خلق خود بسيار ياد نمودن او است بعد فرمود مقصود من ا

لکه منظدور کر است بذاگرچه اين هم سبحان اهلل و الحمدهلل و ال اله االّ اهلل و اهلل اکبر نيست 

عصيت م من ياد خدا است در نود حالل و حرام خدا، پس طاعت باشد عمل کند به آن و اگر

 باشد ترک نمايد آن را.

لّی اهلل صدر تفسيرش از حضرت نبی  اهللرحمهالفتوح رازي د از جناب شيخ ابی خبر سوم   

چه ا و اگررعليه وآله نقل شده کسيکه اطاعت نمايد خدا را، پس بتحقيق که ياد نموده خدا 

 قيق کدها پس بتحاندک باشد نماز و روزه و قرآن خواندن او و کسيکه معصيت نمايد خدا ر

 فراموش نموده خدا را و اگرچه بسيار باشد نماز و روزه و قرآن خواندن او.



  )محمد بن مرتضی الخراسانی(  137

 

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

 تنبيه هفتاد و هشتم

 در فضيلت حمد و ستايش خداوند عالم جل و عال 
 و در آن چند خبر است

 
م لوة والسدالعبداهلل عليه الصدد از جناب ابن بابويه عليه الرحمة از حضرت ابی خبر اول   

 س آن بنددهپديا بسيار باشد شده که انعام نميفرمايد خدا بر بنده بنعمتی هرچند بورگ نقل 

 آنتر باشدد از سدنگينو کند خدا را بر آن نعمت مگر آنکه حمددش افضدل و اعظدم  دحم

 نعمت.

رمايد خددا السالم نقل شده که انعام نميفد از همان جناب از همان حضرت عليه خبر دوم   

مدد بلند ح وس بشناسد آن نعمت را بقلبش يعنی آن نعمت را از خدا بداند بر بنده بنعمتی پ

 کند خدا را امر ميشود براي او به زياده.

السالم نقل شده که لصلوة واالرحمة از همان حضرت عليهد از همان جناب عليه خبر سوم   

 .شکر هر نعمتی و اگرچه بورگ باشد آنست که حمد و ستايش کنی خداي عووجل را

قدل شدده نالرحمة از حضرت نبی صلّی اهلل عليه وآلده د از همان جناب عليه خبر چهارم   

اقه ففقر و  و کسيکهها، پس بايد بگويد الحمدهلل ربّ العالمين کسيکه ريوش کند بر او نعمت

ی العظديم هلل العلدال حول و ال قوة االّ بامالزم او شود و بچسبد به او، پس بسيار بايد بگويد 

و درد ه آنکه اين ذکر شريف گنجی است از گنجهاي بهشت و در آنست شفا از هفتداد و دچ

 است. همّها درد ترين آنکه پست

ريوش سيکه د از کتاب جعفريات از حضرت نبی صلّی اهلل عليه وآله نقل شده ک خبر پنجم   

او،  همدومها، پس بايستی حمد و ستايش بسيار کند و کسيکه بسديار شدود کند بر او نعمت

 الحدول و  پس بايد بسيار استغفار نمايد و کسيکه دچار فقر شود پس بايد بسيار بگويد ال

 .قوة االّ باهلل
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ز اد از جناب سبط طبرسی عليه الرحمة در کتاب مشدکوة از کتداب محاسدن  خبر ششم   

ت و ماتسداجتنداب از محرعبداهلل عليه الصلوة والسالم نقل شده که شکر نعمتها حضرت ابی

 تمام شکر گفتن الحمدهلل رب العالمين.

بدی ند از جناب قطب راوندي عليه الرحمة در کتاب لدب اللبداب از حضدرت  خبر هفتم   

س آن پدد بدهدد اي از بندگان خواهلل عليه وآله نقل شده که اگر خدا تمام دنيا را ببندهصلّی

 اند.ادهاز آنچه به  او داين الحمدهلل افضل خواهد بود بنده بگويد الحمدهلل هرآينه 

ضدرت نبدی د از جناب ابن ابی جمهور عليه الرحمة در کتاب در اللئالی از ح خبر هشتم   

ند کده کسانی هسدتبسوي بهشت اهلل عليه وآله نقل شده که اول کسيکه خوانده ميشود صلّی

 حمد ميکنند خدا را چه در سعه باشند و چه در مضيقه.
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 تنبيه هفتاد و نهم

 ل استغفار در فض
 و در آن چند خبر است

 

لصدلوة اعبدداهلل عليده يعقوب عليه الرحمة از حضدرت ابیبن د از جناب محمّد خبر اول   

 حالتيکده که هرگاه بنده بسيار اسدتغفار کندد نامده عمدل او بداال رود دروالسالم نقل شده 

 متالءالء و درخشنده باشد.

نقل السالم  در کتابش از معصوم عليهعليه الرحمة فراس د از جناب ورام بن ابی خبر دوم   

ما را يخواهدد شداستغفار بسيار کنيد زيرا که خدا استغفار را بشما ياد نداده مگر آنکه مشده 

 بيامرزد.

لسالم نقل اعبداهلل عليه يعقوب عليه الرحمة از حضرت ابیبن د از جناب محمّد خبر سوم   

 وآله فرموده بهترين دعا استغفغار است.شده که رسول خدا صلّی اهلل عليه 

يکه بسيار کس اهلل عليه وآله نقل شدهد از کتاب جعفريات از حضرت نبی صلّی چهارمخبر    

 و روزي ی، فرجی و از هر تنگدی، مخرجدیمّاستغفار کند قرار ميدهد خدا براي او از هر ه

 ميفرمايد او را از جائی که گمان نداشته باشد.

ده که بدراي شاهلل عليه وآله نقل از حضرت نبی صلّیاالخبار  یمعاناز کتاب  د خبر پنجم   

 هر دردي دوائی است و دواي گناهان استغفار است.

اهلل یالرحمة در کتاب دعوات از حضرت نبی صلّد از جناب قطب راوندي عليه خبر ششم   

 نيست.استغفار که هيچ دعائی بهتر از عليه وآله نقل شده 

اهلل عليده لّیاهلل در کتاب درراللئالی از حضرت نبی صجمهور رحمهد از ابن ابی هفتمخبر    

ها و هاي خدود و در مجدالس و سدر سدفرهوآله نقل شده استغفار بسديار بکنيدد در خانده

 ميشود. ها و هر کجا که هستيد زيرا که شما نميدانيد کِی مغفرت نازلدربازارها و راه
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 تنبيه هشتادم

 ت ذکرهای چهارگانه يعنيدر فضيل
 اکبرال اله ااّل اهلل و الحمدهلل و سبحان اهلل و اهلل

 و در آن چند حديث است 

 

رت نبدی الرحمة در کتاب درر اللئالی از حضدجمهور عليهد از جناب ابن ابی حديث اول   

 و اهلل اکبدر هللالّ ابگويد سبحان اهلل و الحمددهلل و ال الده ا کهکسياهلل عليه وآله نقل شده صلّی

د غفرت کنندمآنرا به آسمان باال برد به هيچ دسته از مالئکه نميگذرد مگر آنکه طلب ملکی 

 براي براي گوينده آن تا آنکه برسد در محضر مقدس پروردگار جل و عال.

اهلل عليه وآلده نقدل الرحمة از حضرت رسول صلّیعليه د از جناب ابن بابويه حديث دوم   

هشدت و ببگويد سبحان اهلل خدا غرس فرمايد براي او به اين کلمه درختدی در شده کسيکه 

 کسديکه راي او درختی در بهشدت وبکسيکه بگويد الحمدهلل غرس فرمايد خدا به اين کلمه 

بگويد  و کسيکه ال اله االّ اهلل غرس فرمايد خدا به اين کلمه براي او درختی در بهشتبگويد 

ريش به اين کلمه درختدی در بهشدت پدس مدردي از قدبراي او  اهلل اکبر غرس فرمايد خدا

د بلی بنابراين ما در بهشت درخت بسيار داريم حضرت فرمو (ص)عرض نمود يارسول اهلل 

يدد ميفرماولکن مواظب باشيد که آتشی نفرستيد که آنها را بسدوزاند کده خدداي عووجدل 

 طلوا اعمالکم.ياايهاالذين امنوا اطيعوا اهلل و اطيعوا الرسول و ال تب

نقدل  مالسدال جعفر عليهماد از جناب ابن بابويه عليه الرحمة از حضرت ابی حديث سوم   

ي اي را که براپرندهن تعجب خلق فرمايد خدا از اين کلمه وبداهلل شده کسيکه بگويد سبحان

ثدل م يامت وقاو باشد زبانی و دو بال و تسبيح کند خدا را در زمره تسبيح کنندگان تا روز 

 اين کلمه است الحمدهلل و ال اله االّ اهلل و اهلل اکبر.
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د از کتاب محکم و متشابه از حضرت نبی صلّی اهلل عليه وآلده نقدل شدده  چهارمحديث    

هدا را ديدم که مالئکده در آن زمينهاي همواري رفتم داخل بهشت شدم زمينچون بمعراج 

نقره و گاهی دست از کار ميکشديدند  عمارت ميساختند يک خشت از طال و يک خشت از

تدا نفقده بمدا پس گفتم بايشان چرا از کار خودداري مينمائيد گفتند دست از کار برميداريم 

برسد گفتم نفقه شما چيست گفتند قول مؤمن سبحان اهلل و الحمدهلل و ال اله االّ اهلل و اهلل اکبر 

هرگداه خدودداري کندد مدا هدم پس هرگاه مشغول گفتن باشد ما هم مشغول کار هستيم و 

 خودداري ميکنيم.

ليهمدا عد از جناب محمّد بن يعقوب عليه الرحمة از حضرت باقر يا صاد   حديث پنجم   

چيوي بسدوي  که هيچ زيراالصلوة والسالم نقل شده که بسيار ال اله االّ اهلل و اهلل اکبر بگوئيد 

 خدا محبوبتر نيست از تهليل و تکير.
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 يکم تنبيه هشتاد و

 در فضيلت کلمه طيبه ال اله االّ اهلل
 و در آن چند روايت است 

 

سيد گفتار ه اهلل عليه وآله نقل شده کنبی صلّیکتاب جعفريات از حضرت د از  اولروايت    

 است و بهتر عبادت استغفار و طلب آمرزش است.ال اله االّ اهلل 

 کتداب دعدوات از حضدرت نبدی د از جناب قطب راوندي عليده الرحمدة از روايت دوم   

چ دعدائی و هدي سدتاهلل عليه وآله نقل شده که هيچ ذکري بهتر از گفتن ال اله االّ اهلل نيصلّی

 بهتر از استغفار الحديث.

 عبداهللدر کتاب دعوات از حضرت ابیالرحمة د از جناب قطب راوندي عليه روايت سوم   

 .هلل استاولين و آخرين کلمه ال اله االّ عليه الصلوة والسالم نقل شده که سيد کالم ا

اهلل عليده الرحمة از حضرت نبی صدلّی ماد از جناب محمّد بن يعقوب عليه روايت چهارم   

ند آنچده کنابود  وآله نقل شده که هيچ مؤمنی نيست که بگويد ال اله االّ اهلل مگر آنکه محو و

 مثل خود از حسنات. در نامه عملش هست از سيئات تا آنکه منتهی شود بسوي

م عبداهلل عليه السدالد از جناب محمّد بن يعقوب عليه الرحمة از حضرت ابی روايت پنجم   

رغدی را کده بدون تعجب خلق ميفرمايدد خددا از آن مال اله االّ اهلل بگويد که کسينقل شده 

 .باالي سر صاحبش باشد تا روز قيامت و مشغول ذکر باشد براي گوينده کلمه طيبه

جعفدر د از جناب شيخ طوسی قدس سره در کتداب امدالی از حضدرت ابی مششروايت    

شرفياب شده عرض  (ص)الصلوة والسالم نقل شده که اعرابی خدمت حضرت رسول ما عليه

عرض کرد چيسدت  آيا براي بهشت بهائی هست حضرت فرمود بلی (ص)نمود يارسول اهلل 

عرض نمود اخدالص آن د آن را بنده از روي اخالص بهاي آن فرمود ال اله االّ اهلل که بگوي

ام به آن درباره او و حب اهل بيت من، عرض کدرد چيست فرمود عمل به آنچه مبعوث شده
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ب پدر و مادرم فداي تو باد دوستی اهل بيت شما از حق اين کلمه اسدت؛ فرمدود آري حُد

 ايشان هرآينه بورگتر حق آنست.

حضدرت  بن احمد قمی عليهما الرحمة در کتاب غايات ازد از جناب جعفر  روايت هفتم   

و  و اتر باشد نود اي که دوسترسول صلّی اهلل عليه وآله نقل شده که خدا نشنيده است کلمه

 از ال اله االّ اهلل الحديث.نه بورگتر 

ضدرت از حدر کتداب ثدواب االعمدال د از جناب ابن بابويه عليه الرحمدة  روايت هشتم   

ئی جدو بر اينکه نيسدت خددا داهی دهالصلوة والسالم نقل شده کسيکه گو ماعليهجعفر ابی

ه ست ده حسدنت ندهد که محمّد رسول خدا ادو شهاال اله االّ اهلل خداي يگانه يعنی بگويد 

سنه هوار ح براي او بنويسد و اگر شهادت به رسالت هم بدهد و بگويد محمّد رسول اهلل خدا

 براي او بنويسد.
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 هشتاد و دومتنبيه 

 در فضيلت ال حول و ال قوة االّ باهلل 
 و در آن چند حديث است

 

ذر ابدی اهلل در کتداب درراللئدالی از جندابد از جناب ابن ابی جمهور رحمه حديث اول   

ه ب اهلل عليه وآله مرا خليل من رسول خدا صلّی دنقل شده که وصيت نموعنه اهلل تعالی رضی

و قطدع اوالة امر و اينکه وصل کنم رحم خود را اگرچه را بطاعت فرمود مپنج چيو وصيت 

ر کده بسديانمايد و اينکه حق بگويم واگرچه تلخ باشد و اينکه همنشين مساکين باشم و اين

 و ال قوة االّ باهلل. الحول بگويم

بدی از حضدرت ندر کتاب لب اللباب د از جناب قطب راوندي عليه الرحمة  حديث دوم   

يايد رون ميب لعظيماالعلی  اهللباالّ حول و ال قوة ال بگويد که کسيعليه وآله نقل شده اهلل صلّی

 .قرفاز اب از گناهان مانند روزيکه از مادر متولد گرديده و نگاه داشته شود از هفتاد ب

م ياهرحضرت ابد لب الباب ازالرحمة در کتاب د از جناب قطب راوندي عليه حديث سوم   

عرض لّم وسدر شب معراج بحضرت رسول اکرم صلّی اهلل عليه وآله ل شده که نقالسالم ليهع

ض نمود امر فرماي امت خود را که در بهشت درخت بسيار بکارند فرمود چيسدت آن عدر

 .حول و ال قوة االّ باهلل العلی العظيمال  نمود

از  اسدندر کتداب محالرحمدةعليهد از جناب احمد بن ابی عبدداهلل برقدی  حديث چهارم   

هلل پس ة االّ باال حول و ال قوبنده حضرت نبی صلّی اهلل عليه وآله نقل شده که هرگاه بگويد 

 رمايدد اوفامر خود را بسوي خدا و حق است بر خدا اينکه کفايت بتحقيق که واگذار نموده 

 را.
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ز اسدن ادر کتداب محعليه الرحمدة د از جناب احمد بن ابی عبداهلل البرقی  حديث پنجم   

الّ و ال قوة ا نقل شده که هرگاه بنده بگويد ال حولالصلوة والسالم اهلل عليه عبدبی احضرت 

 خداي عووجل بمالئکه فرمايد تسليم شد بنده من حاجت او را برآوريد.باهلل 

ن از در کتداب محاسدعليده الرحمدة د از جناب احمد بن ابی عبداهلل برقی  حديث ششم   

س گدردد پد وآله نقل شده کسيکه فقر به او چسبد و او را مالزم حضرت نبی صلّی اهلل عليه

 الحول و ال قوة االّ باهلل. بايد بسيار بگويد

ه الم نقل شدعبداهلل عليه الصلوة والسد از کتاب جامع االخبار از حضرت ابی حديث هفتم   

حدج و  ي تعدالیکسيکه هوار مرتبه بگويد ال حول و ال قوة االّ باهلل روزي فرمايد او را خدا

 رمايد.باشد خدا در اجل او تأخير اندازد تا آنکه حج را روزي فشده اگر اجلش نوديک 

نقل شدده  ابن عباس رضی اهلل تعالی عنهجناب د از کتاب جامع االخبار از  حديث هشتم   

ظديم علی العاهلل الکه ديدم رسول خدا صلّی اهلل عليه وآله را که ميگفت ال حول و ال قوة االّ ب

 عرض کردم چيست ثواب آن، فرمود تسبيح حامالن عرش، پس کسيکه بگويد يدک مرتبده

ي او به هر يسد براال حول و ال قوة االّ باهلل بيامرزد خدا براي او گناهان صد ساله را و مينو

ويد پس براي او صد درجه پس اگر از يک مرتبه زيادتر بگحرفی صد حسنه و بلند فرمايد 

 ه هر حرفی گنجی و نوري بر صراط.براي او باشد ب

ز حضرت ادر کتاب محاسن الرحمة عليهعبداهلل برقی د از جناب احمد بن ابی حديث نهم   

ه که حايل نقل شد جعفر بن محمّد عليهما الصلوة والسالم در تفسير ال حول و ال قوة االّ باهلل

ئض جدو اداء طاعدت و فدرانميشود بين ما و بين معاصی مگر خدا و قوت نميدهد ما را بر 

 خدا.
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 تنبيه هشتاد و سوم

 در فضيلت صلوات 
 و در آن چند خبر است

 

اهلل صدلّید از جناب قطب راوندي عليه الرحمة در کتاب دعوات از حضرت نبی خبر اول   

بی سده که صلوات بفرستد بر من هر روزي سه مرتبه، و در هر شدکسی عليه وآله نقل شده 

ب و روز حق بر خدا اينکه بيامرزد گناهان آن ش، خواهد بود ی و شو از روي دوست مرتبه

 را.

ه نقدل اهلل عليه وآلدصلّید از جناب قطب راوندي در دعوات از حضرت رسول  خبر دوم   

ر بور است نشده که بسيار صلوات بفرستيد بر من زيرا که صلوات بر من، نور است در قبر و 

 صراط و نور است در بهشت.

کسيکه يک  اهلل عليه وآله نقل شدهصلّید از کتاب جامع االخبار از حضرت نبی ر سومخب   

سديکه کخدا يک در از عافيت بروي او بگشايد و نيدو فرمدود مرتبه بر من صلوات بفرستد 

چ کس اي و نيو فرمود هيصلوات بفرستد بر من يکمرتبه باقی نماند براي او از گناهانش ذره

 تند مگدرمن صلوات بفرستد و بشنواند آنرا بدو ملکيکه حافظ او هسد نيست که يکمرتبه بر

 آنکه ننويسد گناهی براي او تا سه روز.

تد بر مدن د از حضرت نبی صلّی اهلل عليه وآله نقل شده کسيکه صلوات بفرس خبر چهارم   

مال و بر ش يکمرتبه خلق فرمايد خداي تعالی روز قيامت بر سر او نوري و بر يمين او نوري

 او نوري و بر باالي او نوري و بر زير او نوري و در تمام اعضاء او  نوري.

حضدرت جناب قطب راونددي عليده الرحمدة در کتداب لدب اللبداب از د از  مپنجخبر    

اهلل عليه وآله نقل شده کسيکه صلوات بفرستد بر من و بر آل من، صلوات بفرسدتند صلّینبی

فرستد بر او مالئکه، صلوات خواهد فرسدتاد بدر او خددا و مالئکه و کسيکه صلوات ببر او 
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ها و زمين ملکی مگر آنکه صدلوات کسيکه صلوات بفرستد خدا بر او باقی نماند در آسمان

و کسيکه صلوات بفرستند بر من و بر آل من يکمرتبه، امر فرمايدد خددا دو ميفرستند بر او 

 ملک حافظ او را که تا سه روز بر او ننويسند.

السدالم عبداهلل عليهالرحمة از حضرت ابی ماد از جناب محمّد بن يعقوب عليه خبر ششم   

و زيرا استيد بر چون نام پيغمبر صلّی اهلل عليه وآله برده شود، بسيار صلوات بفرنقل شده که 

که کسيکه صلوات بفرستد بر حضرت نبی ص يک صلوات، صلوات ميفرسدتد خددا بدر او 

ت صف از مالئکه و باقی نميماند هديچ مخلدوقی مگدر آنکده صدلواهوار صلوات در هوار 

د اشته باشبواسطه صلوات خدا و مالئکه بر او، پس کسيکه رغبت و ميل ندميفرستد بر بنده 

 به اين ثواب پس او مغرور است و خدا و رسول و اهل بيت از او بيوارند.

ليهمدا ت صداد  يدا بداقر عد از جناب محمّد بن يعقوب عليه الرحمة از حضر خبر هفتم   

محمّدد  تر از صلوات بدر محمّدد و آلهيچ عملی در ميوان سنگينالسالم نقل شده الصلوة و

 نيست.
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 تنبيه هشتاد و چهارم

 در فضيلت شب و روز جمعه و صلوات فرستادن در آن 
 و در آن چند خبر است

 

 ليه عنبی صلّی اهلل از حضرتشهيد ثانی قدس سره در رساله جمعة د از جناب  خبر اول   

ه بيشدتر از شما کبسيار صلوات بفرستيد بر من در هر جمعه پس هر کدام نقل شده که وآله 

 وز جمعدهصلوات بفرستيد بر من، قدر و منولت او نود من بيشتر خواهد بود و کسديکه در ر

 صد مرتبه صلوات بفرستد بر من، خواهد آمدد روز قيامدت بدا صدورت ندورانی و کسديکه

ر بهشدت بفرستد بر من در روز جمعه هوار مرتبه نخواهد مرد تا جايگاه خدود را د صلوات

 ببيند.

لرضدا اد از جناب محمّد بن يعقوب عليه الرحمة از حضرت ابی الحسدن يعندی  خبر دوم   

م ه سيد ايدارسول صلّی اهلل عليه وآله نقل شده که روز جمعرت از حضعليه الصلوة والسالم 

ن آدر آن حسنات و نابود ميشود در آن سديئات و بلندد ميشدود در د گرداست مضاعف مي

ها و بدرآورده و برطرف ميشود در آن غم و غصدهدرجات و مستجاب ميشود در آن دعاها 

آزاد  و روز جمعده روز زيدادتی اسدت و بدراي خددا اسدت در آنها ميشود در آن حاجت

گدر محرمدت آن را بشناسدد  احدي از مردم که حق وبه آن شدگانی از آتش، دعا نميکند 

ن گدر در آاآنکه حق خواهد بود بر خدا اينکه او را از آزاد شدگان از آتش قرار دهد، پس 

سدبک  خواهد مرد و مبعوث شود در قيامت در امدن و امدان و شهيديا شب آن، روز بميرد 

اي حرمت و حق آن را مگر آنکه خواهد بود حق بدر خددنميشمارد و ضايع نميکند احدي 

 وجل اينکه او را به جهنم برد مگر آنکه توبه نمايد.عو



  )محمد بن مرتضی الخراسانی(  149

 

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

ه سالم نقل شدعبداهلل عليه الالرحمة از حضرت ابیم د از جناب ابن بابويه عليه خبر سوم   

 دت زيدراکسيکه موافق شود از شما با روز جمعه پس مشغول نشود البته بچيوي غير از عبا

 د بر ايشان رحمت.که در آن آمرزيده ميشوند بندگان و نازل ميشو

ضدرت د از جناب ابن بابويه عليده الرحمدة در کتداب ثدواب االعمدال از ح خبر چهارم   

 ز جمعه.جعفر عليهما الصلوة والسالم نقل شده که حسنه و سيئه مضاعف ميگردد در روابی

عبداهلل عليده الصدلوة د از جناب محمّد بن يعقوب عليه الرحمة از حضرت ابی خبر پنجم   

 بفرستی سالم نقل شده که بجناب عمر بن يويد فرموده يا عمر از سنت است  که صلواتوال

 بر محمّد و اهل بيت او در هر جمع هوار مرتبه و در ساير ايام صدمرتبه.

لصدلوة اجعفر عليهمدا از حضرت ابی رحمهما اهللد از جناب محمّد بن يعقوب  خبر ششم   

حمّدد تر بسوي خدا از صلوات بدر موز جمعه دوستوالسالم نقل شده که هيچ عبادتی در ر

 وآل محمّد نيست.
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 تنبيه هشتاد و پنجم

 مدح خواندن نماز با جماعت و قدح ترک آن در 
 و در آن چند خبر است

 
صدفوف ده از حضرت نبی صلّی اهلل عليه وآله نقدل شدکتاب جامع االخبار د از  خبر اول   

 وان و يک رکعت که با جماعدت باشدد، بيسدت امت من مانند صفوف مالئکه است در آسم

تر است بسوي خدداي تعدالی از عبدادت بکه هر رکعتی محبوچهار رکعت حساب ميشود 

 چهل سال.

ليده وآلده از حضرت نبی صلّی اهلل ع فليهد از جناب شهيد قدس سره در کتاب ن دومخبر    

 که نماز با جماعت باشد ولو بر سرنيوه.نقل شده 

صدلوة از جناب صدو  عليه الرحمة در کتاب خصال از حضرت امير عليه الد  خبر سوم   

 که مروت در حضدر قرائدت قدرآن و مجالسدت علمداء و نظدر در فقده ووالسالم نقل شده 

 محافظت بر نماز جماعت است.

بدی ن از حضدرتب اللبداب الرحمة در کتاب لعليهراوندي  طبد از جناب ق مچهارخبر    

ز آن ا، پدس کسيکه وضوء بگيرد و نيکو کند وضدوي خدود رانقل شده  صلّی اهلل عليه وآله

نه و برود بسوي نماز جماعت، خواهد نوشت خدا براي او بهر قدمی که برميدارد يدک حسد

 کفاره ميفرمايد از او يک سيئه.

ليه وآله عسره در کتاب نفليه از حضرت رسول صلّی اهلل د از جناب شهيد قدس خبر پنجم   

 ه هرگاه سئوال کرده شوي از کسيکه بنماز جماعت حاضدر نميشدود پدس بگدونقل شده ک

 نميشناسم او را.
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بيجعفر ااهلل در کتاب محاسن از حضرت د از جناب احمد بن محمّد برقی رحمه خبر ششم   

اجابدت  مسجد، پدسعليهما الصلوة والسالم نقل شده که کسيکه بشنود ندا را از همسايگان 

 و نخواهد بود.نکند، نمازي براي ا

 شدده کسديکه د از کتاب دعائم االسالم از حضرت نبی صلّی اهلل عليه وآله نقل خبر هفتم   

و  خواند، پس مثل اين خواهد بدود کده تمدام شدب را در رکدوعنماز صبح را در جماعت ب

 سجود بسر آورده باشد.

ه نقدل شدده عليه وآلداهلل از حضرت نبی صلّی اهلل د از جناب ابن بابويه رحمه خبر هشتم   

اطف کسيکه محافظت نمايد بر جماعت هرجا که باشد خواهد گذشت بر صراط مانند بر  خ

 هارده.تر باشد از ماه شب چتر و نورانیالمع در اول زمره با سابقين و صورت او روشن

لصدلوة االرحمة از حضرت ابی جعفدر عليهمدا د از جناب محمّد بن يعقوب عليه خبر نهم   

ه الم نقل شده که افضل صفوف، صف اول است و افضل صف اول آن جائی است که بدوالس

 امام نوديکتر باشد.

ه کدد از کتاب رجال کشی عليه الرحمة از جناب يويدد بدن حمداد نقدل شدده  خبر دهم   

الحسن عليه الصلوة والسالم عرض کرد کده نمداز بخدوانم پشدت سدر کسديکه بحضرت ابی

 و.اخوان مگر پشت سر کسيکه وثو  داشته باشی بدين ننماز نميشناسم او را، فرمود 

عفر و الرحمة صاحب حضرت موسی بن جعليهعبداهلل سياري د از کتاب ابی خبر يازدهم   

جعفدر ثدانی يعندی علی بن موسی الرضا عليهما الصلوة والسالم نقل شده کده بحضدرت ابی

دارند  والی شما در محلی اجتماعحضرت جواد عليه الصلوة والسالم عرض نمود جمعی از م

د ميخوان پس وقت نماز حاضر ميشود يک نفر از ايشان جلو ميايستد و با بقيه نماز جماعت

طلبدی  حضرت فرمود اگر آنکه امامت ميکند براي ايشان کسی باشد که بين او و بدين خددا

 کند.بکار را ايننباشد يعنی حق خدا را ادا کرده باشد و خدا از او طلبکار نباشد، پس بايد 
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 مششتنبيه هشتاد و 

 شش نکته حکمت عملي در يک روايت شريف

 

عبداهلل عليده الرحمة در کتاب محاسن از حضرت ابیجناب احمد بن محمّد برقی عليهاز    

ق را که شخصی به آن حضرت عرض نمود که آيا ميبينی ايدن خلدشده  نقلالصلوة والسالم 

ر دنکسديکه کن يعنی بيانداز از ايشان تدارک مسدواک را و آ ، فرمود القاءتمامشان از مردم

ه و کسيک که فائده ندارد جاي تنگ چهار زانو بنشيند و آنکه داخل شود در کاري يا سخنی

ر دنمايد  مباحثه و مجادله کند در چيويکه علم به آن ندارد و کسيکه اظهار کسالت و مرض

حدال  ود را مصيبت رسيده نمايش دهد وحالتيکه مرض و کسالتی نداشته باشد و کسيکه خ

 آنکه مصيبتی به او نرسيده باشد.
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 مهفتتنبيه هشتاد و 

 يک روايت شريف با جند نکته حکمت عملي 

 
وصديت ه کده از کتاب دعائم االسالم از حضرت ابی عبداهلل عليه الصلوة والسالم نقل شد   

و و از معاصی بطاعت او و اجتناب افرمود شيعيان و مواليان خود را به پرهيو از خدا و عمل 

بت اداء امانت براي کسيکه امين شمارد ايشان را و نيکدوئی مصداحبت بدا کسديکه مصداح

ض بدان، غدرزمينمايند با او و اينکه مردم را بسوي ائمه عليهم السالم دعوت نمايندد بغيدر 

ما  ه آنچهبيد نمودند چگونه مردم را دعوت کنيم بسوي شما بغير زبان فرمود باينکه عمل کن

د  مردم بص از عمل بطاعت خدا و از معاصی خدا منتهی شويد و باشما را به آن امر ميکنيم 

طلدع مائيدد و يد و اداء کنيد امانت را و امر بمعروف و نهدی از منکدر نمئو عدالت رفتار نما

ندد خواهمدردم شدما را اينجدور ديدندد از شما مگر بخير و خوبی پس هرگاه نشوند مردم 

 نست فضل آنچه را که نود ما هست پس منازعه خواهند کرد بسوي آن.دا
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 مهشتتنبيه هشتاد و 

 منع آن و ذم ات در مدح ادای زک
 و در آن چند روايت است

 

نقل  السالموجناب ابن بابويه عليه الرحمة از حضرت صاد  عليه الصلوة د از  اول وايتر   

 اگر مردم و براي فقراء کمک وامتحان باشد  زکوة وضع و جعل شده تا براي اغنياءشده که 

ه بدنياز ميشدود زکوة اموال خود را بدهند يک مسلمانی فقير و محتاج نميماند و هرآينه بی

واوار سدغنياء و براي او و مردم فقير و محتاج نميمانند مگر به گناه اآنچه خدا معين فرموده 

 حق خدا خود را از کسيکه منع کند است بر خداي تبارک و تعالی اينکه منع فرمايد رحمت

ترين آنهدا اسدت و تعالی سخیترين مردم بسوي خدايرا در مالش تا آنکه ميفرمايد دوست

ين بده و بخل نورزد بدر مدؤمنمال خود را  ترين مردم آن کسی است که اداء کند زکوةسخی

 آنچه فرض فرموده خدا براي آنها در مالش.

صلّی اهلل  الفتوح رازي عليه الرحمة از حضرت نبیشيخ ابی تفسير جنابد از  دوم وايتر   

 د را پدسعليه وآله نقل شده که در خطبه وداع فرمود اي مردم اداء کنيد زکدوة امدوال خدو

بدرايش  کسيکه زکوة ندهد نمازي براي او نخواهد بود و کسيکه نمازي برايش نباشد ديندی

 براي او نخواهد بود.کسيکه دينی براي او نباشد حجی و جهادي نيست و 

ه هدالک کدکتاب جعفريات از حضرت نبی صلّی اهلل عليه وآله نقل شده د از  سوم وايتر   

و  ا بوکدوةرنميشود هيچ مالی در بر و نه هم در بحر مگر بمنع زکوة، حفظ کنيد اموال خود 

 مداوا نمائيد مريضهاي خود را بصدقه و برگردانيد بالها را بدعا.

شدده  نقل کتاب دعائم االسالم از حضرت صاد  عليه الصلوة والسالمد از  چهارم وايتر   

ی کوة يعندکه فرض نفرموده خدا بر اين امت چيوي را که شديدتر باشد از زکوة و بواسطه ز

 شوند عامه آنها.ميهالک منع زکوة 
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ه نيسدت عليه الصلوة والسالم نقل شده کد علیکتاب دعائم از حضرت د از  پنجم وايتر   

 نمازي براي کسيکه زکوة ندهد و نيست زکوتی راي کسيکه ورع نداشته باشد.

وصديت  کتاب دعائم از حضرت علی عليه الصلوة والسالم نقل شده کهد از  ششم وايتر   

گارشدان ميکنم فرزندان و اهل خودم را و جميع مؤمنين و مومنات، بپرهيدو از خددا پرورد

ندد غضدب بکنيد در زکوة زيرا که زکوة خاموش ميک مالحظه خدا را بکنيد، مالحظه خدا را

 پروردگارتان را.

السالم نقدل عبداهلل عليه الصلوة وجناب محمّد بن يعقوب از حضرت ابید از  مهفت وايتر   

ودي يدا را، پس بايستی بميرد اگدر ميخواهدد يهدشده کسيکه منع نمايد يک قيراط از زکوة 

 نصرانی.

ه وآلده نقدل الرحمة از حضرت نبی صلّی اهلل عليبابويه عليه جناب ابند از  هشتم وايتر   

وکدوة مانع ال اند بخداي عظيم و از جمله آن ده طايفهکه ده طايفه از اين امت کافر شدهشده 

است  ع الوکوةاند که خدا قبول نميفرمايد از ايشان نماز را از آنجمله مانو هشت طايفهاست 

 .کرامةالنه مؤمن است و نه مسلمان و مال خود را پس  کسيکه منع کند يک قيراط از زکوة

ضدرت الفتوح رازي عليده الرحمدة در تفسدير خدود از حجناب شيخ ابید از  نهم وايتر   

 و آتش، رسول صلّی اهلل عليه وآله نقل شده که عرضه داشته شد بر من اعمال اهل بهشست

ل بده کدار نفر امير مسلط که عد يافتم اول کسی را که داخل آتش ميشود سهفرمود تا آنکه 

 نبرد و صاحب ماليکه زکوة مال خود ندهد و فقير متکبر.

جناب قطب راوندي عليه الرحمة در کتاب لب اللباب از حضدرت نبدی  د از مده وايتر   

مالی داشته باشد و زکوة آن را ندهد هر روز هوار ملک  صلّی اهلل عليه وآله نقل شده کسيکه

روزي فقرا را در اموال اغنيا پس اگر بدرستيکه خدا قرار داده را به آتش بشارت ميدهند او 



 156(  2تنبيهات ) 

 

  

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

گرسنه و برهنه بمانند پس بواسطه گناه اغنياء ميباشد و حق است بر خدا که ايشان را  ءفقرا

 برو بجهنم اندازد.
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 منهتنبيه هشتاد و 

 در مذمت بخل 
 و در آن چند خبر است

 

صدلت خدو نبی صلّی اهلل عليه وآله نقل شدده کده  کتاب خصال از حضرتد از  خبر اول   

 است که در مسلمان جمع نشود بخل و سوء خلق.

ه که سده الصلوة والسالم نقل شد ماکتاب خصال از حضرت ابی جعفر عليهد از  خبر دوم   

يو چو سه چيو مهلک و سه چيو است که موجب رفع درجات است و سه چيو کفاره گناهان 

ام يکی افشاء سالم ديگر اطعام طعدسه چيو که موجب درجات است  موجب نجات، اما آن

 اند کامل گرفتن وضدوخوابند و اما آن سه که کفارهدر سوم نماز در شب و حال آنکه مردم 

ه چيو در هواي سرد و رفتن بسوي جماعت در شب و روز و محافظت بر نمازها و اما آن س

ن را و هوي و هوسيکه شدخص متابعدت اند شح و بخليکه صاحبش اطاعت کند آکه مهلک

ست پس خوف خدا اکند آن را و عجب انسان بنفس خود و اما آن سه که نجات در آنست 

ا و روي است در حال غنی و فقر و کلمه عدل اسدت در حدال رضددر سر و عالنية و ميانه

 غضب.

نقل شده  لمکتاب جعفريات از حضرت رسول اکرم صلّی اهلل عليه وآله و سد از  خبر سوم   

 ، نوديک است ببهشدت، دور اسدت ازبخداي تعالی، نوديک است بمردمسخی نوديک است 

ست ادور است از بهشت نوديک تعالی، دور است از مردم و بخيل دور است از خدايآتش 

 به دوزخ.

کتاب جعفريات از حضرت رسول صلّی اهلل عليه وآله نقل شده که فرمود د از  خبر چهارم   

کده داخدل نه سخاوتمندان است، قسم به آنکسی که جان من بيد قدرت او اسدت بهشت خا
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نميشود بهشت را بخيل و نه عا  والدين و نه آن کس که بسيار مندت نهدد بده آنچده عطدا 

 ميکند.

کار خی گناهکه روايت شده جوان س کتاب فقه الرضا عليه السالم نقل شدهد از  خبر پنجم   

 پير عابد بخيل.تر است بسوي خدا از دوست

 ی صدلّی اهللسره در کتاب امالی از حضدرت نبدجناب شيخ طوسی قدسد از  خبر ششم   

هائی اسدت سخاوت درختی است از درختهاي بهشت که براي آن سداقهعليه وآله نقل شده 

هاي آن و اي از شاخهآويوان بدنيا. پس هر که داراي صفت سخاوت شود چنگ زده بشاخه

آن  هاي دوزخ که براييکشاند بسوي بهشت و بخل درختی است از درختآن شاخه او را م

هاي اي از شداخههائی است به دنيا آويوان پس هر که بخيل باشد دست زده به شاخهشاخه

 آن درخت وم آن شاخه خواهد کشانيد او را بدوزخ.

ه خدداي کب اللباب نقل شده جناب قطب راوندي عليه الرحمة در کتاب لد از  خبر هفتم   

ن تکلم کن، پس گفت بتحقيق که رستگار شدند مؤمنون پدس گفدت مدتعالی ببهشت فرمود 

 حرام هستم بر هر بخيل رياکاري.

ی صدلّی جناب ديلمی عليه الرحمة در کتاب ارشاد القلوب از حضرت نبد از  خبر هشتم   

ق که خل براي اهلل عليه وآله نقل شده چون خدا بهشت را خلق فرمود عرض نمود پروردگارا

 فرمودي مرا، فرمود براي هر سخی و پرهيو گاري، عرض کرد پروردگارا راضی شدم.

 عليده سره در کتاب امالی از حضرت نبدی صدلّی اهللجناب شيخ مفيد قدسد از  خبر نهم   

و را ااي را که خلق نمودم، پدس هددايت کدردم هر بندهوآله از خداي عووجل نقل شده که 

ده خير و من ارا لق او را نيکو قرار دادم و او را مبتالء ببخل نگردانيدم پسبسوي ايمان و خُ

 خوبی به او دارم.



  )محمد بن مرتضی الخراسانی(  159

 

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

  از الرحمة در کتاب مکارم االخدالما جناب حسن بن فضل طبرسی عليهد از  دهمخبر    

 دب کردهاحضرت نبی صلّی اهلل عليه وآله نقل شده که من ادب کرده شده خدا هستم و علی 

و  از بخل ت. امر فرموده مرا پروردگار من بسخاوت و نيکوئی و نهی فرموده مراشده من اس

و ايدن دو بسوي خداي عووجدل از بخدل و سدوء خُلدق تر نيست جفا و هيچ چيو مبغوض

 ل، عسل را تباه ميکند.گچنانيکه خصلت فاسد ميکند عمل خير را هم

يه وآله نقدل صلّی اهلل عل رسولرت الرحمة از حضجناب ابن بابويه عليهد از  خبر يازدهم   

 اي جمع نميشود.شح و ايمان هرگو در قلب بندهشده که 
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 منودتنبيه 

 در حد و تعريف سخاوت و بخل 
 و در آن چند حديث است

 

 عبداهلل عليه الصلوةالرحمة از حضرت ابی اجناب محمّد بن يعقوب عليهمد از  حديث اول   

اجدب از مال خود حقی را کده خددا وت که بيرون کنی که سخاوت آن اسشده  نقلوالسالم 

 فرموده بر تو و بگذاري آنرا در موضع خودش.

م صلوة والسالعبداهلل عليه الجناب ابن بابويه عليه الرحمة از حضرت ابید از  حديث دوم   

لدش دنقل شده که سخاوت آنستکه شخص بتواند از حرام بگذرد و چون بحالل ظفر يابدد، 

 ه آن را در راه طاعت خدا انفا  کند.بار بدهد ک

م نقدل علی عليه السدالجناب محمّد بن يعقوب عليه الرحمة از حضرت د از  حديث سوم   

فتدی، شده که شنيد مردي ميگويد شحيح معذورتر است از ظالم، پس بده او فرمدود دروغ گ

الي و مبت نمايدظالم گاهی ميشود که توبه و استعغار ميکند و حق مردم را بصاحبانش رد مي

ه   در رابمرض شح و بخل منع ميکند زکوة و صدقه و صله رحم و پذيرائی از مهمان و انفا

 .خدا و ابواب بر را و حرامست بر بهشت اينکه داخل شود آن را شخص شحيح و بخيل

الحسدن موسدی الرحمة از حضرت ابیما جناب محمّد بن يعقوب عليهد از  حديث چهارم   

رمدوده فالسالم نقل شده که بخيل آن کسی است که بخل بورزد به آنچه فرض والصلوة عليه

 خدا بر او.

در السالم الصلوة و عليه د اصالرحمة از حضرت جناب ابن بابويه عليهد از  حديث پنجم   

جماعدت  نقدل شدده کدههم اهلل اعمالهم حسرات علديهم يريتفسير قول خداي تعالی کذلک 

بجهت بخليکده دارندد بعدد را در راه طاعت خدا انفا  نميکنند  کسانی هستند که مال خود

ميميرند و آن مال را ميگذارند براي کسيکه عمل ميکند در آن مال بطاعت خدا، صاحب مال 
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ميبيند مال خود را در ميوان غير، پس حسرت ميخورد و اگر در معصيت خددا صدرف کندد 

که عمل نموده به آن مدال در معصديت صاحب مال او را قوت داده بر آن به مال خود تا آن

 خداي عووجل.

 الم نقل شدهعبداهلل عليه السالرحمة از حضرت ابیجناب ابن بابويه عليهد از  حديث ششم   

   کند.مالی را از غير حالل بدست بياورد و در غير راه حق انفاکه بخيل کسی است که 

السالم لوة والصعبداهلل عليه حضرت ابیالرحمة از جناب ابن بابويه عليهد از  حديث هفتم   

 ا.نقل شده که شحيح کسی است که منع کند حق خدا را و انفا  نمايد در غير حق خد

عبدداهلل جناب شيخ طوسی قدس سره در کتاب امدالی از حضدرت ابید از  حديث هشتم   

ه ر غير رادسخی آنکس نيست که تبذير کند و مال خود را السالم نقل شده که الصلوة و عليه

ادا نمايد بسدوي خدداي عووجدل کسی است که آن حق، صرف و خرج نمايد، بلکه سخی 

ند ادا نک آنچه را که فرض فرموده بر او در مالش از زکوة و غير آن و بخيل آنکس است که

 حق خداي عووجل را در مالش.
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 منود و يکتنبيه 

 در فضيلت صدقه 
 و در آن چند روايت است

 

ضدرت حجمهور عليده الرحمدة در کتداب درر اللئدالی از جناب ابن ابید از  روايت اول   

 ومل است عترين دو جهاد بلناهلل عليه وآله نقل شده نماز عمود دين و اسالم است صلّینبی

 صدقه چيويست عجيب، چيويست عجيب، چيويست عجيب.

لّی اهلل رت نبی صحضرمی رحمهم اهلل از حضشريح کتاب جعفر بن محمّد د از  روايت دوم   

ندد ياد نميکزبنده را مگر رفعت و بلندي و صدقه عليه وآله نقل شده که تواضع زياد نميکند 

 در مال مگر بسياري را و عفو و گذشت زياد نميکند بنده را مگر عوت و حرمت.

اد  جناب ابن فهدعليهما الرحمة در کتاب عدةالدداعی از حضدرت صدد از  روايت سوم   

نيکدو  ر اينکهاي صدقه را در دنيا مگوالسالم نقل شده که نيکو نميکند هيچ بنده الصلوةعليه

 خواهد فرمود خدا جانشين را بر اوالد او بعد از او.

ی اهلل جناب صدو  عليه الرحمة در کتاب امالی از حضرت رسول صلّد از  روايت چهارم   

همی مثل اهد بود بوزن هر دربراي او خوتصد  کند بصدقه، پس که کسيعليه وآله نقل شده 

 کوه احد از نعمتهاي بهشت.

ب لقمدان جناب قطب راوندي عليه الرحمة در کتاب لب اللباب از جناد از  روايت پنجم   

 ده.بالسالم نقل شده که بفرزند خويش فرمود هرگاه مرتکب خطائی شدي، پس صدقه عليه

کده عليه الصلوة والسالم نقل شده کتاب دعائم االسالم از حضرت علی د از  روايت ششم   

اهلل ص يارسدول شان گفتنفر حضرت رسول صلّی اهلل عليه وآله آمدند. يکسه نفر خدمت 

صد وقيه طال دارم اينک ده وقيه آن صدقه باشد. بعد يک نفر ديگر آمد عرض کرد مدن من 

 ص من ده اهللصد دينار دارم، اينک ده دينار آن صدقه باشد. سومی آمد عرض نمود يارسول
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دينار دارم، اينک يک دينار آن صدقه باشد. پس حضرت بديشان فرمود تمام شما سده نفدر 

 تان ده يک مال خود را صدقه داديد.در اجر برابر هم هستيد زيرا که هرکدام

کده باليدا  کتاب جعفريات از حضرت نبی صلّی اهلل عليه وآله نقل شددهد از  روايت هفتم   

 ي را.قه اينکه صدقه هرآينه برطرف ميکند هفتاد باب از سوء و بدتخطی نميکند بر صد

شدده ايت جناب قطب راوندي عليه الرحمة نقل شده که ميفرمايد و رود از  متشهروايت    

 السالم و نود آنحضرت يدک مدردي بدود. سدپسداخل شد بر سليمان عليهکه ملک الموت 

رص ش باقی نمانده پس آن مرد يک قداز عمر اين مرد پنج روز بيالموت عرض نمود ملک

 ود.بر عمر او افونان صدقه داد سائل گفت خدا عمرت را زياد نمايد پس پنجاه سال 
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 منود و دوتنبيه 

 در مدح و پنهان دادن صدقه مستحبه
 و در آن چند خبر است

 

ده کده شدکتاب دعائم االسالم از حضرت علی عليه الصلوة والسدالم نقدل د از  خبر اول   

 .قه پنهانی خاموش ميکند غضب پروردگار را همچنانيکه آب خاموش ميکند آتش راصد

سدول الفتوح رازي عليه الرحمة در تفسيرش از حضدرت رجناب شيخ ابید از  خبر دوم   

ش که خداموصلّی اهلل عليه وآله نقل شده که صدقه پنهانی خاموش ميکند خطيئه را همانطور

 ميکند آب آتش را.

 باکتداب لبدرية از عشد اعداملی درکتداب اثند یجناب سيد محمّد حسيناز  د خبر سوم   

کرد فرمود بمردي که آرزوي مرگ مياهلل عليه وآله نقل شده که صلّی نبیحضرت لباب از اال

 منه است و سفريست طوالنی، سواوار اسدت بدراي کسديکه ميخواهددمرگ چيويستکه البد

يو خ چهار چفرمود و هدية مالک، يعنی مالک دوزآنسرا که ده هديه با خود بردارد تا آنکه 

 است گريه از خشيت خدا و صدقه پنهانی و ترک معاصی و نيکی بوالدين.

ه ل شده که صدقکتاب عوالی اللئالی از حضرت نبی صلّی اهلل عليه وآله نقد از  خبر چهارم   

 نيده آنجبده عالبده هفتداد برابدر و صددقه وا پنهانی در مستحب، برتري دارد بر عالنيه آن

 افضلست از پنهانی آن بيست و پنج برابر.

ة عبداهلل عليهم الصلوجناب محمّد بن يعقوب عليهما الرحمة از حضرت ابید از  خبر پنجم   

 ر پنهدانیبجناب عمار عليه الرحمه فرمود ياعمار، صدقه بخدا قسدم دوالسالم نقل شده که 

ر افضدل اسدت از عبدادافضل است از صدقه در عالنيه و همچنين واهلل ت در  عبادت در سدِ

 عالنيه.
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از العمال در کتاب ثواب اجناب محمّد بن علی بن الحسين عليهم الرحمة د از  خبر ششم   

 فتاد ندوعهصدقه عالنيه برطرف ميکند عبداهلل عليه الصلوة والسالم نقل شده که حضرت ابی

 ردگار را.بال را و صدقه پنهانی خاموش ميکند غضب پروانواع از 

السالم والصلوة  اجعفر عليهمجناب حسين بن سعيد اهوازي از حضرت ابید از  خبر هفتم   

کنند هفتاد دفع مي ، برطرف ميکند فقر را و زياد مينمايد عمر را ورَو صدقه سِ رّنقل شده که بِ

 مرگ بد را.

اسدن از کتاب محخالد برقی عليهم الرحمة در بن جناب احمد بن محمّد د از  خبر هشتم   

ا م شما رآيا خبر ندهالصلوة والسالم نقل شده که در حديثی فرمود  اجعفر عليهمحضرت ابی

 عرض شددر دعوت ميکند صاحبش را بسوي بهشت بپنج خصلتيکه از بر و نيکی است و بِ

بدسدت  چرا، خبر دهيد. فرمود پوشيده داشتن مصيبت و کتمان آن و صدقه که بددهی آن را

ا راضی نيکی بوالدين خدا رنفهمد و نيکی بوالدين زيرا که  توريکه دست چپخود جراست 

ذکدر از  نکه اينچه آو خوشنود ميکند و بسيار گفتن ال حول و ال قوة االّ باهلل العلی العظيم 

 گنجهاي بهشت است و دوستی محمّد وآل محمّد صلّی اهلل عليه وآله.
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 منود و سوتنبيه 

 خلق حتي حيوانات و غير اهل حق فضيلت احسان و نيکي بدر 
 و در آن چند خبر است

 

ل شده که علی بن خنيس نقماب جناز  جناب محمّد بن يعقوب عليه الرحمةاز د  خبر اول   

 ن نان بودآاز خانه بيرون آمد در حاليکه يک ظرفی که در السالم  عليه بداهللی عحضرت اب

بودندد  ده و در آن جا جماعتی خوابيددهظله بنی ساعهمراه داشت. پس آمديم تا رسيديم ب

پس آن حضرت يک قرص و دو قرص نود آنها ميگذاشت تدا بده آخدر آنهدا، پدس از آن 

 رت که اين جماعت حق را ميشناسدند، فرمدود اگدر حدق رابرگشستيم پس گفتم به آنحض

سدی بدن م حتی در نمک تا آنکه فرمود کده عييت ميکردسابا ايشان مواميشناختند هرآينه 

افکندد  السالم چون گذرش به کنار دريا افتاد يک قرص نان از قوت خود در آبم عليهمري

ت چرا ايدن قدرص ندان را کده قدو تهاهلل وکلمپس بعضی از حواريين عرض نمودند ياروح

خدورد و بخودت بود در آب افکندي، فرمود اين قرص نان را براي حيوان دريا انداختم که 

 ثواب آن عظيم است نود خدا.

 جعفر عليه السالم نقلجناب محمّد بن يعقوب عليهما الرحمة از حضرت ابید از  خبر دوم   

د دوست دارد خنک کردن جگر سوخته را و کسيکه آب دهدشده که خداي تبارک و تعالی 

زي کده و غير آن خدا او را در سايه قدرار خواهدد رواي را از چهارپايان يک جگر سوخته

 نباشد.اي سايه

جناب محمّد بن يعقوب عليه الرحمة از مصادف نقل شده که بدين مکده و د از  ومخبر س   

بدر زمدين م که پاي درختی يپس بمردي گذشتبودم عليه السالم عبداهلل با حضرت ابنمدينه 

چنين کدرده باشدد، نود اين مرد ميترسم که تشنگی او را اينافتاده بود، پس فرمود بيا برويم 

ت پرسيد از او که آيا تشنه هستی، عرض کرد بلی، پس پايين بيا پس بسوي او رفتيم. حضر
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بعد سوار شده براه افتاديم. عرض کردم اين اي مصادف و آبش بده، پايين آمده و آبش دادم 

 باشند.حالی يک مرد نصرانی بود، آيا بنصرانی آب ميدهی؛ فرمود بلی، هرگاه در همچه 

ه داخدل کدنبی صلّی اهلل عليه وآله نقل شده  کتاب جعفريات از حضرتد از  خبر چهارم   

 .بهشت شدم پس ديدم در آن، آن کسی که سگی را سيراب کرده بود

 هکدکتاب جعفريات از حضرت رسدول صدلّی اهلل عليده وآلده نقدل شدده د از  خبر پنجم   

کده  هنگاميکه مشغول وضو بود گربه خانه پناهنده به آن حضرت شد، پس حضرت دانستند

قيده آن بتدا آب آشداميد آنگداه بده ظرفی که از آن وضو ميگرفتند نود او بردند تشنه است 

 وضوگرفتند.

الم نقل شده که حضرت حسن بن علی عليهمدا الصدلوة والسد بحارکتاب د از  خبر ششم   

و حضدرت يدک لقمده خدود  مشغول غذا خوردن بودند و سگی پيش روي آنحضرت بدود

 ن کلب راندند. راوي عرض نمود اجازه ميفرمائی ايو يک لقمه نود آن سگ ميافکميخوردند 

ر دري نظدر دور کنم از طعام شما، فرمود بگذار او را که من از خدا حيا ميکدنم کده روح دا

 صورت من کند و من غذا بخورم و به او ندهم.
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 منود و چهارتنبيه 

 ب صدقه از حيث اجر و ثواب تمرادر 
 و در آن چند روايت است

 

ليه الرحمة عی قدس سره در رساله سعدية و از ابن ابی جمهور عالمه حلّد از  روايت اول   

ور ر پنج جبدر کتاب عوالی اللئالی از حضرت رسول صلّی اهلل عليه وآله نقل شده که صدقه 

رموده ه است و آن صدقه بر عامه مردم است، خدا فدَ اي است که يک براست يکجور صدقه

 ر هفتداداي است که يک بددوم صدقه .ي او باشد ده برابر آنکسيکه بياورد بحسنه، پس برا

ر سوم آنستکه يک بر هفتصد است و آن صدقه باست و آن صدقه بر صاحبان مرض است. 

. آن صدقه بدر علمداء اسدت چهارم آنستکه يک بر هفت هوار است و قوم و خويشانست. 

 .پنجم آنستکه يک بر هفتاد هوار است و آن صدقه بر مردگان است

نبدی  الفتوح رازي عليه الرحمة در تفسديرش از حضدرتجناب شيخ ابید از  دوم وايتر   

و ن دونداصلّی اهلل عليه وآله نقل شده که صدقه بر فقير يک صدقه است و صدقه بر خويشدا

 صدقه است، زيرا که آن هم صدقه است و هم صله رحم.

لّی صدب اختصاص از حضرت نبی جناب شيخ مفيد عليه الرحمة در کتاد از  سوم وايتر   

 اشد.قوم و خويش شخص محتاج ب اي و حال آنکهصدقهنيست اهلل عليه وآله نقل شده که 
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 منود و پنجتنبيه 

 در ذم سئوال و قدح رد سائل
 و در آن چند حديث است 

 

نقل شده عليه السالم جناب محمّد بن يعقوب عليه الرحمة از حضرت باقرد از  حديث اول   

 احدي را. گر بداند عطا کننده آنچه را که در عطا کردن هست، رد نخواهد نمود احدي،اکه 

نقل ديثی در حعليه السالم عبداهلل ابیجناب محمّد بن يعقوب از حضرت د از  حديث دوم   

ود خاي از بندگان ا السالم آمده گفت خدا مرا بسوي بندهمل نود ابراهيم عليهجبرئيکه شده 

ادم او ختا من  و را خليل خود گرداند ابراهيم عليه السالم فرمود آن بنده کيستفرستاده که ا

اي کرد بر باشم تا وقتيکه بميرم، جبرئيل گفت آن بنده تو ميباشی فرمود به چه سبب، عرض

 آنکه از احدي سئوال نکردي و احدي را هم رد ننمودي.

ز ادر کتداب نهدج البالغده الرحمدة رضدی عليهجناب محمّد بن حسين د از  حديث سوم   

ه کسديکبسوي شما، پدس کين فرستاده خدا است شده که مس نقلعليه السالم ر يمحضرت ا

 .نمايد او را خدا را عطا کردهده و کسيکه عطا نمومنع کند او را، خدا را منع 

سائل که  صلّی اهلل عليه وآله نقل شده نبید از کتاب جعفريات از حضرت  چهارم ثيحد   

 طا کردهعين ميباشد براي امتحان، پس کسيکه به او عطائی دهد بخدا روردگار عالمرسول پ

 و کسيکه رد کند او را، خدا را رد کرده.

ع نکنيد قط عليه وآله نقل شده کهرسول صلّی اهلل د از جعفريات از حضرت  پنجم ثيحد   

 هد.ود خبر دبَر سائل مسئلت او را، بگذاريد ابتالي خود را شکايت کند و از حال خ

يسدی حضرت عنقل شده که رائب غشيخ ابراهيم کفعمی ره در مجموع الد از  ششم ثيحد   

 .نميايند فرموده کسيکه رد کند سائل را محروم، تا هفت روز مالئکه خانه اوالسالم عليه
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عليده  در تفسيرش از حضرت نبدی صدلّی اهللره الفتوح جناب شيخ ابید از  هفتم ثيحد   

 ما در زمرهکين و محشور نخدايا مرا زنده بدار مسکين و بميران مسميفرمود شده  نقلوآله 

ال نکده ايشدان چهدل سدبراي آمساکين. يکی از زوجات گفت چرا چنين ميفرمائی، فرمود 

را و  ، بعد فرمود مواظب باش که زجر نکنی مسدکينپيش از اغنيا داخل بهشت خواهند شد

ا و رو دوسدت بددار او او را ولو بنصف خرما باشد پس رد مکن اگر از تو چيوي خواست 

 تا خداي تعالی تو را به رحمت خود نوديک فرمايد.نوديک کن او را بخودت 

ده کده تفسيرش نقل ش جناب محمّد بن مسعود عياشی عليه الرحمة درد از  هشتم ثيحد   

د داشدتن ه، اگدرگاه از حضرت رسول صلّی اهلل عليه وآله چيوي نخواستند که بفرمايد ندهيچ

 .ادخواهم د هللءااشميدادند و اگر نداشتند ميفرمود ان

 عليده اهلل در لب اللباب از حضرت رسدول صدلّی اهللقطب راوندي رحمهد از  نهم ثيحد   

د و ر کننجزا او رقيامت مالئکه  روزاو را براند، وآله نقل شده کسيکه سائلی را زجر کند و 

 برانند.

ه کدشدده  نقلالسالم  ان جناب در همان کتاب از حضرت علی عليههمد از  دهم ثيحد   

ن قسدم يک روز از خانه بيرون آمد و با او پنج درهم بود. پس فقيري آن حضدرت را بدر آ

تر سدواري چون از آن مرد گذشتند ناگاه اعرابی ش. و دادنددحضرت آن پنج درهم را ب داد.

را  ندارم گفت نسديه بخدر. حضدرت او پيدا شده گفت اين شتر را بخر، حضرت فرمود پول

پنجداه  آن شتر را از آن حضرت به صد واز آن مرد ديگر پيدا شد  بصد درهم خريدند. پس

 حضدرت .ددرهم نقد خريد. پس صد درهم آنرا ببابع داد و پنجاه درهم ديگر را بخانده آور

ردم پدس مله کحضرت فرمود با خدا تجارت و معااز قضيه سئوال نمود فاطمه عليها السالم 

 يکی دادم به او و او ده تا بمن داد.
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 منود و ششتنبيه 

 در مدح دادن خمس و ذم ندادن آن
 و در آن چند روايت است 

 

 اهللرحمدهبصير جناب محمّد بن مسعودعياشی عليه الرحمة از جناب ابید از  روايت اول   

ه بواسطه کمتر چيويکه بند عرض نمودجعفر عليهما الصلوة والسالم نقل شده که بحضرت ابی

 .آن داخل آتش ميشود چيست، فرمود بخورد از مال يتيم درهمی را و مائيم يتيم

اهلل نقدل از جناب سددير رحمدهدر تفسيرش جناب عياشی عليه الرحمة د از  روايت دوم   

ب ت در کتابراي ما حقی اسجعفر عليهما السالم به او فرمود يا ابالفضل شده که حضرت ابی

 کنند بهخدا راجع به خمس پس اگر محو کنند آنرا و بگويند از جانب خدا نيست يا عمل ن

 ساوي خواهد بود.ماو، هر آينه 

 جناب محمّد بن علی بن الحسدين علديهم الرحمدة از حضدرت صداد د از  روايت سوم   

ل ناز رمودچون صدقه را بر ما حرام فالسالم نقل شده که خدائيکه جو او خدائی نيست عليه

ساخت براي ما خمس را، پس صدقه بر ما حرام است و خمس براي مدا فريضده اسدت و 

 کرامت براي ما حالل است.

 عبدداهللجناب محمّد بن علی بن حسين عليهم الرحمة از حضدرت ابید از  روايت چهارم   

ال ه مداينک که من هرآينه ميگيرم ازيکی از شما درهم و حال السالم نقل شده که فرمودعليه

 و اراده ندارم از گرفتن مگر آنکه شما پاک شويد.من از اهل مدينه بيشتر است 

عليهما الصلوة  جعفرابیجناب محمّد بن حسن عليه الرحمة از حضرت د از  مپنجروايت    

ي را که د خريده چيونپذيربخرد چيوي از خمس را عذر او را خدا  کهکسيوالسالم نقل شده 

 براي او حالل نيست.
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ز جات اعليه الرحمة در کتاب بصائر الدر صفارجناب محمّد بن حسن د از  روايت ششم   

يث مدا اسدت و دمس از حدعليهما الصلوة والسالم نقل شده که خ موسی بن جعفرحضرت 

 مگر آنکدس کده قلدبشر نمينمايد بر آن صبصعب و مستعصب است عمل نميکند به آن و 

 ممتحن باشد براي ايمان.

از  جناب شيخ طوسی قدس سره در کتاب غيبت از علدی بدن ابدراهيمد از  فتمروايت ه   

د بدن که صالح بن محمّجعفر ثانی عليه السالم بودم پدرش نقل شده که خدمت حضرت ابی

سهل همدانی که از طرف آن حضرت واليت داشته براي جمع خمس بدر آن حضدرت وارد 

 ام مرا حالل کنيدد،ل شما را خرج کردهفداي تو گردم ده هوار درهم از ماشده عرض نمود 

دازد يکی از ايشان خود را ميانفرمود حضرت فرمود حالل کردم. چون بيرون رفت حضرت 

ندد خدذ ميکناروي مال آل محمّد عليهم السالم و فقرا و مساکين و ابناء السبيل ايشان، پس 

قسدم  ميکدنم بخدداآنرا بعد ميگويد مرا حالل کن چون ميداند که نخواهم گفت نده حدالل ن

 روز قيامت سئوال سختی.هرآينه سئوال خواهد فرمود البته خدا از ايشان 

الرحمة از محمّد بن زيد طبري نقدل شدده جناب محمّد بن يعقوب عليهد از  روايت هشتم   

که مردي از تجار فارس از موالی حضرت رضا عليه السالم نامه نوشت به آن حضرت و در 

بود که خمس ندهد پس حضرت در جواب نوشت  بسدم اهلل الدرحمن  آن نامه اذن خواسته

الرحيم اينکه خدا واسع و کريم است ضامن شده بر عمل ثواب را و بر تنگدی هدم را هديچ 

مالی حالل نيست مگر از راهی که خدا حالل قدرار داده. خمدس کمدک ميکندد مدا را بدر 

خدريم از کسدانيکه از ي خدود را ميآبروو آنچه بذل نموده و بر عيال و دوستانمان مان دين

و خود را محروم نکنيد از دعاي ما تا سطوت آنان ميترسيم. پس خمس را از ما برنگردانيد 

بتوانيد زيرا که دادن خمس مفتاح روزي شما اسدت و پداک کنندده گناهدان شدما اسدت و 

ه وفدا تان و مسلمان آنکس است کدبراي خودتان براي روز فاقهچيويست که آماده ميکنيد 
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و مخالفت نمايد بقلب کند به انچه خدا عهد کرده و نيست مسلمان کسيکه جواب دهد بوبان 

 والسالم.

 حمة در کتابجناب محمّد بن علی بن الحسين يعنی ابن بابويه عليهم الرد از  روايت نهم   

 بدنجعفر محمّدد الحسن عليه الرحمة نقل شده که بتوسط جناب شيخ ابیاکمال الدين از ابی

ل نمود سئواولی عصر عجل اهلل له الفرج اهلل روحه مسائلی از حضرت قدسالحسين العمري 

 ام عليدهاز آن جمله از حال کسيکه حالل بشمرد آنچه را که در دست او هست از اموال امد

اده الصلوة والسالم و تصرف نمايد در آن مانند تصرفش در اموال خدود، حضدرت جدواب د

ه در دسدتش ککسيکه حالل پندارد آنچه را آن از امر سئوال نمودي از  اما آنچه بودند که و

س اموال ما و تصرف نمايد در آن مثل تصرفش در مال خودش بددون اذن مدا، پدهست از 

کسديکه  پيغمبدر فرمدودهکسيکه اين کار را بکند پس او ملعون است و ما خصمان او باشيم 

زبدان  وملعون است بوبان من  ام فرمودهحالل حساب کند از عترت من آنچه را که خدا حر

ود بخواهد  پس کسيکه ظلم نمايد بر ما خواهد بود از جمله ظالمين بر ما و ی مجابی،بهر ن

کسديکه  وفرمايد اهلل علی الظالمين تا اينکه مي عنةلعنت خدا بر او. بقول خداي عووجل االّ ل

 م گردد.که دچار سعير و جهن بخورد از مال ما چيوي را، پس کانه آتش خورده و زود است

جناب ابا بابويه عليه الرحمة در کتاب اکمال الدين از جناب ابی الحسين د از  روايت دهم   

اسدي از پدرش عليهما الرحمة نقل شده که توقيعی از حضدرت ولدی عصدر عليده الصدلوة 

ئوالی شده اهلل تع بمن رسيد بدون آنکه سوالسالم بدست جناب محمّد بن عثمان عمري رحمه

باشد بسم اهلل الرحمن الرحيم لعنت خدا و مالئکه و تمام مردم بر کسديکه حدالل بشدمرد از 

مال ما درهمی را تا آنکه ميگويد با خودم خيال کردم که ايدن خسدارت کده لعندت خددا و 

در هر کسی است که حالل پندارد حرامی را پس چده فضديلتی مالئکه و جميع مردم باشد 
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بعد نظر نمودم بتوقيع ديدم که منقلب شده بده السالم پس بخدا قسم که ه علياست براي امام 

 آنچه در دلم خطور نمود.

ما ال رد از مبسم اهلل الرحمن الرحيم لعنت خدا و مالئکه و تمامی مردم بر آنکس که بخو   

 درهمی را حراماً.
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 منود و هفتتنبيه 
 فضل ماه مبارک رمضان و ثواب روزه در آن در 

 است حديثدر آن چند و  
 

عبداهلل عليه الصلوة عقوب عليهما الرحمة از حضرت ابیجناب محمّد بن يد از  حديث اول   

بدور در زوالسالم نقل شده که تورية در ششم ماه رمضان نازل شد و انجيل در دوازدهدم و 

 .هجدهم و قرآن در شب قدر

لس از حضدرت علدی عليده جناب صدو  عليه الرحمة در کتداب مجداد از  ومحديث د   

ا دعا ، پس امالصلوة والسالم نقل شده که بر شما باد در ماه رمضان ببسياري دعا و استغفار

 ما.ناهان شگپس دفع ميشود به آن از شما بال و اما استغفار پس محو و نابود ميشود به آن 

رت حضد جناب ابن ابی جمهور عليه الرحمدة در کتداب درراللئدالی ازد از  ومسحديث    

 نه بهشدتهشتگاهاي آن دررسول صلّی اهلل عليه وآله نقل شده که ماه رمضان باز ميشود در

 ناطشديو بسته ميشود در آن درهاي هفتگانه جهنم و در غل و زنجيدر ميشدود در آن هدر 

نگداه  مريدي و ندا ميکند در هر شب منادي که اي طالب خير بيا و اي طالب شدر خدود را

 دار.

ی اهلل بی صدلّناهلل راوندي در کتاب نوادر از حضرت جناب سيد فضلد از  حديث چهارم   

 وز حدرام اعليه وآله نقل شده کسيکه روزه بگيرد ماه رمضان را، پس اجتناب نمايد در آن 

 راضی شود و بهشت را بر او واجب گرداند.خدا از او  ،بهتان

رسول صدلّی اهلل عليده کتاب شريف عيون از حضرت علی از حضرت د از  حديث پنجم   

بتحقيق که روي آورده در خطبه خود قريب بدين مضمون فرمود ايهاالناس وآله نقل شده که 

بسوي شما ماه خدا ببرکت و رحمت و آمرزش اين ماه يعنی ماه رمضدان ندود خددا افضدل 

ها است و ايام آن افضل ايام است و شبهاي آن افضل شبها اسدت و سداعات آن افضدل ماه
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قدرار يد در اين ماه بسوي ضيافت خددا و ااست اين ماه ماهی است که دعوت شدهساعات 

ايد در اين ماه از اهل کرامت خدا نفسهاي شما در اين ماه تسبيح است و خوابتدان داده شده

پدس سدئوال تان در آن مقبول است و دعاتان در آن مسدتجاب در آن عبادت است و عمل

ما را بدراي روزه هاي صادقه و دلهاي پاک آن توفيق دهد شبا نيتکنيد از خدا پروردگارتان 

آن و تالوت کتاب خود زيرا که بدبخت کسی است که از مغفرت خدا در ايدن مداه محدروم 

تان در اين ماه گرسدنگی و تشدنگی روز قيامدت را و و ياد کنيد بگرسنگی و تشنگیباشد 

محترم بشماريد و بدر کودکدان تصد  کنيد بر فقراي خود و مساکين خود و بورگان خود را 

هاي هاي خود را حفدظ کنيدد و چشدمخود رحم نمائيد و با ارحام خود وصل کنيد و زبان

شدنيدن نظر کردن به آن و از شنيدن آنچه حالل نيست از آنچه حالل نيست خود را بپوشيد 

و تار شدود و به ايتام مردم نظر رحيمانه کنيد تا به ايتام شما همانجور رفآن خودداري کنيد 

بازگشت نمائيد بسوي خدا از گناهان خود و بلند کنيد دستهاي خود را بسوي خدا بدعا در 

ي عووجدل در آن نماز زيرا که اوقات نماز افضل ساعات است نظر ميفرمايدد خددااوقات 

بندگان خود برحمت و چون مناجات کنند با او و ندا کنند او را جواب دهدد بسوي ساعات 

هاي شما در گدرو تجاب فرمايد براي ايشان هرگاه دعا کنند ايها الناس نفسايشان را و مس

از گنداه، هاي شما سدنگين اسدت باستغفار و پشتهست پس از گرو بيرون آوريد اعمالتان 

بعوت خود کده عدذاب و بدانيد که خدا قسم ياد فرموده پس سبک کنيد بطول دادن سجود 

و اينکده نترسداند آندان را بده آتدش در روزيکده را گان نفرمايد نمازگذاران و سجده کننده

داري را که از شما روزه، ايها الناس کسيکه افطار دهد ميايستند مردم نود پروردگار عالميان

مؤمن باشد در اين ماه، خواهد بود براي او ثواب يک بنده آزاد کردن و آمرزش براي آنچده 

نيستيم بر آن، فرمود بپرهيويد از آتدش  گذشته از گناهان او، عرض نمودند که همه ما قادر

نيکو کند در اين ماه ولو بنصف خرما، بپرهيويد از آتش ولو بشربت آبی، ايها الناس کسيکه 



  )محمد بن مرتضی الخراسانی(  177

 

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

بدر صدراط و ها ميلغود خلق خود را، خواهد بود براي او گذشتن از صراط در روزيکه قدم

ه، سبک گرداند خدا بر کار را بر کسيکه صاحب اختيار او است در اين ماد کنکسيکه سبک 

خلق، بازميدارد خدا از او غضبش حساب را و کسيکه باز دارد در اين ماه شر خود را از او 

آن روز کده  و کسيکه اکرام کند در اين ماه يتيمی را، اکرام خواهدد فرمدود خددا او را در را 

فرمود خدا  مالقات نمايد او را و کسيکه وصل نمايد با رحم خود در اين ماه، وصل خواهد

او را برحمت خود روزيکه مالقات نمايد او را و کسيکه قطع کند در اين ماه رحم خدود را 

قطع خواهد فرمود خدا رحمت خود را از او روزيکه مالقات کند او را و کسيکه در اين ماه 

يک نماز مستحبی بخواند مينويسد خدا براي او برائتی از آتش و کسيکه ادا نمايدد در ايدن 

هفتداد ثواب کسيکه ادا نموده باشد در غير اين ماه او اي را خواهد بود براي نماز فريضه ماه

بر من، سنگين خواهد کدرد خددا ميدوان و کسيکه در اين ماه بسيار صلوات بفرستد فريضه 

ها سبک باشد و کسيکه تالوت کند در اين ماه آيدة از آن روز که ميوان عملعمل او را در 

 او مثل اجر کسيکه تمام قرآن را در غير اين ماه خوانده باشد. برايقرآن، باشد 

 ر شدما وبداي مردم درهاي بهشت در اين ماه باز است از خدا بخواهيد کده نبنددد آن را    

ر غدل و دباز نکند آنرا بر روي شما و شياطين درهاي آتش بسته است بخواهيد از خدا که 

 آنها را بر شما. زنجيرند بخواهيد از خدا که مسلط نفرمايد

مداه  حضرت فرمايد پس من برخواستم و عرض نمودم يارسول اهلل ص کدام عمل در اين   

رمدات افضل است، فرمود يا ابالحسن افضل اعمال در اين مداه، ورع و پرهيدو اسدت از مح

 الحديث.

جناب احمد بن محمّد بدن عيسدی علديهم الرحمدة در ندوادر خدود از د از  مششحديث    

ميباشدد تهليدل و داهلل عليه الصلوة والسالم در حديثی نقل شده که رمضان مداه خددا عبابی

است و عيدد اضدحی قدرار داده  ءگوئيد و اين ماه ربيع فقرابتکبير و تحميد و تسبيح بسيار 
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شده براي آنکه مساکين از گوشت سير شوند پس اطعام کنيد از زيدادتی آنچده خددا انعدام 

و نيکو کنيد جوار نعمتهاي خدا که و همسايگان خود عياالت خود فرموده به آن بر شما بر 

تان به شما داده و با برادران خود وصل کنيد و اطعام کنيد فقرا و مساکين خود را از برادران

بدون آنکه از اجر  داراجر آن روزه دداري را براي او باشد ماننزيرا کسيکه افطار دهد روزه

 دار چيوي کم شود.آن روزه
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 منود و هشتتنبيه 
 مند شدن از دعای فقرا و مساکين در اهميت بهره

 
 ل شده کدهالحسن عليه السالم نقجناب محمّد بن يعقوب عليهما الرحمة از حضرت ابیاز    

حقير و کوچک نشمريد دعاي احدي را زيرا کده دعداي يهدودي و نصدرانی دربداره شدما 

حسين ود و از جناب محمّد بن علی بن المستجاب ميشود و درباره خودشان مستجاب نميش

لسدالم الصدلوة وا اعليهم الرحمة در کتاب ثواب االعمال از حضرت علی بن الحسين عليهم

در آن نقل شده که هيچ مردي نيست که تصد  کند بر مسکين مستضعفی پدس آن مسدکين 

صال خب آنکه مستجاب شود براي او و از همان جناب در کتاساعت دعا کند براي او مگر 

 بخواهيدد هرگاه بسائل چيوي بدهيد از اولی عليه الصلوة والسالم نقل شده که از حضرت ع

ستجاب که براي شما دعا کند زيرا که دعاي او براي شما مستجاب ميشود و براي خودش م

تداب در کنميشود زيرا که گداها دروغ ميگويند و از جناب احمدد بدن فهدد عليده الرحمدة 

ادن دکه از  ت زين العابدين عليه السالم نقل شده که بخادم خود ميفرمودعدةالداعی از حضر

 ميشدود وچيو بسائل يکقدري خودداري کن تا دعا کند و نيو فرموده دعاي سائل فقير رد ن

خير  ا بدعاينيو نقل شده که خادم را امر ميفرمود که چون بسائل چيوي ميدهد امر کند او ر

ه هرگاه کعليهما السالم نقل شده از حضرت باقر يا صاد   و از همان جناب در همان کتاب

اب ما مستجچيوي بسائل دهيد تلقين کنيد به ايشان دعا را، چه آنکه دعاي ايشان درباره ش

عبدداهلل ميشود و درباره خودشان مستجاب نميشود و از کتاب دعائم االسالم از حضرت ابی

 ب ميشودکين را زيرا که براي شما مستجاعليه السالم نقل شده که سبک مشمريد دعاي مسا

 و براي خودشان مستجاب نميشود.
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 نود و نهمتنبيه 
 در گسترش ثواب صدقه هرقدر دست بدست شود 

  

 هرآينده از جناب قطب راوندي عليه الرحمة در لب اللباب از روايت نقل شده که صددقه   

 ی جمهدورلشانست و از ابن ابجاري ميشود بر هفتاد مرد که آخرشان از حيث اجر مانند او

اف دون اسرره از حضرت نبی صلّی اهلل عليه وآله نقل شده که صدقه زن از خانه زوج خود ب

 انفدا  وبي او اجر است و براي زوج نيو مثل آن، بدراي زن او ضرر با علم بعدم کراهت بر

د بدن محمّدبراي زوج بتحصيل آن مال و از براي نگاهدارنده مال نيو مثدل آن و از جنداب 

ر بمعروف  م نقل شده که اگر جاري شودعبداهلل عليه الصلوة والساليعقوب ره از حضرت ابی

 ود و ازشهشتاد کف، هرآينه تمامشان مأجور خواهند بود بدون آنکه از اجر ديگري کاسته 

ندب از جااالعمال از حضرت نبی صلّی اهلل عليه وآله نقل شده کسديکه تصدد  دهدد عقاب

اسطه وصاحب مال و اگر چهل هوار نفر خود ينی خواهد بود براي او مثل اجر بمسکمردي 

که تر است براي کسيبراي هرکدام اجر کاملی باشد و آنچه نود خدا هست بهتر و باقیباشند 

قل نالسالم عبداهلل عليه الصلوة ود و از خصال از حضرت ابیيمتقی و محسن باشد اگر ميدان

سد. و مير او به اهلش صاحب مال و آنکه عطا بدسترند خدا و که عطاکنندگان سه نفشده 

نفرند خددا کده گان سدهجعفر عليهما السالم نقل شده که عطا کنندهاز خصال از حضرت ابی

 .اصل عطا از او است و آنکس که از خود ميدهد و آنکسيکه سعی ميکند در اين کار
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 صدمتنبيه 
 در فضل حج 

 
ت نبی صلّی اهلل عليه وآله نقل شده که سفر کنيدد تدا صدحت کتاب جعفريات از حضراز    

بيابيد و روزه بگيريد تا اجر داده شويد و به جهاد رويد تا  غنيمت ببريد و حج کنيد تا فقير 

در تفسيرش از حضرت نبدی صدلّی اهلل عليده ره و از محمّد بن مسعود عياشی نشويد الخبر 

الفتدوح رازي ره در مگدر نمداز و از ابیسدت وآله نقل شده که هيچ عملی افضل از حدج ني

تان را بخوانيدد و گانهتفسيرش از حضرت نبی صلّی اهلل عليه وآله نقل شده که نمازهاي پنج

خود را زيارت خداي و زکوة مال خود را بدهيد و خانه خودتان را روزه بگيريد رمضان ماه 

ئم االسدالم از حضدرت صداد  پروردگار خود را و از دعابهشت شويد کنيد تا آنکه داخل 

عليه السالم نقل شده که کسيکه بدون عذر ترک کند حجةاالسالم را پس بايد بميرد يهودي 

يا نصرانی و از جعفريات از حضرت نبی صلّی اهلل عليه وآلده نقدل شدده کده حداجی فقيدر 

سدالم جعفر عليهما الصلوة والاهلل در دعوات از حضرت ابینميشود و از قطب راوندي رحمه

نقل شده که حج برطرف ميکند فقر را و صدقه دفع ميکند بليه را و نيکی زياد ميکند عمر را 

در احتجاج از حضرت نبی صلّی اهلل عليه وآله نقل شدده کده الرحمة و از شيخ طبرسی عليه

نيداز اي مگر آنکه بیفرمود معاشرالناس حج کنيد خانه را پس وارد نميشود او را اهل خانه

د و تخلف نميورزند از حج مگر آنکه فقيدر شدوند و از دعدائم االسدالم از حضدرت ميشون

مردي از آنحضرت سئوال نمود که من مردي هستم دارا و السالم نقل شده که عبداهلل عليهابی

ام پس و چيوهائی از فضيلت و ثواب براي حج مستحبی شنيدهام حجةاالسالم را بجا آورده

پدس تر از آن را صدقه بدهم ثدواب حدج را درک خدواهم کدرد آيا اگر خرجی حج يا بيش

درک  قبيس و فرمود اگر بوزن اين کوه طال و نقره تصد  کندیحضرت نظر فرمود بکوه ابی

نخواهی کرد ثواب حج را و از جناب محمّد بن حسن طوسی عليه الرحمة از حضرت علی 
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و بهشدت بدراي او واجدب و بن الحسين عليه السالم نقل شده که حاجی گناهانش آمرزيده 

عمل خود را بايد از سر گيرد و اهل و مالش محفوظ و از جناب محمّد بن علی بن الحسين 

اند بخداي از اين امت ده طايفغه کافر شده ره از حضرت نبی صلّی اهلل عليه وآله نقل شده که

بهيمه  حاکچين و ساحر و ديوث و کسيکه نکاح کند زن در دبر بر وجه حرام و نعظيم سخن

در و نکاح کننده محارم و سعی کننده در فتنه و فروشنده اسلحه به کفاري کده بدا مسدلمين 

و مانع الوکوة و کسيکه مالی بيابد بقدر استطاعت و بميرد و حج بجدا نيداورد جنگ هستند 

يع باشد کافر است، خدا ميفرمايد وهلل علی الناس حدج البيدت تطستارک حج و حال آنکه م

العالمين کسيکه بتأخير بيندازد و هر سال بگويد  ع اليه سبيال و من کفر فان اهلل عنمن استطا

تا آنکه حج بجا نياورده بميرد، مبعوث خواهدد گردانيدد او را خددا سال ديگر خواهم رفت 

عبداهلل ابیالرحمة از حضرت روز قيامت يهودي يا نصرانی و از جناب محمّد بن يعقوب عليه

که چون حاجيان به منی منول کنند، منادي ندا کندد کده اگدر سالم نقل شده عليه الصلوة وال

ف بعد از آمدرزش و لَهرآينه يقين ميکرديد بخَايد چه کسی فرود آمده يميدانستيد در خانه

السالم نقل شدده کده مدردي در عبداهلل عليهاز حضرت ابی از محمّد بن يعقوب عليه الرحمة

ترين مردم از حيدث وزر و وبدال، بورگد که کيست ول نممسجدالحرام از آن حضرت سئوا

فرمود کسيکه وقوف کند در اين دو موقف عرفه و مودلقة و سعی کند بين اين دو کدوه بعدد 

پس از همه اينهدا بدا دور اين خانه طواف کند و پشت مقام ابراهيم عليه السالم نماز بخواند 

چنين آدمی از اعظم مدردم اسدت از س اينخود بگويد و گمان کند که خدا او را نميامرزد پ

السدالم نقدل جعفر عليهجهت وزر و وبال و از محمّد بن يعقوب عليه الرحمة از حضرت ابی

شده که حاجی چون شروع کند به تهيه اسباب سفر قدمی برنميدارد و نميگذارد مگر آنکده 

او ده سيئه و بلندد خداي عووجل مينويسد براي او به هر قدمی ده حسنه و محو فرمايد از 

اش قددمی برنميددارد و و چون سوار بر راحله خود شدود راحلدهفرمايد براي او ده درجه 
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همانيکه براي قدم گذاشدتن و برداشدتن خدودش مگر آنکه مينويسد خدا براي او نميگذارد 

مينوشت پس از اعمال فدارغ شدود خددا ميدامرزد بدراي او گناهدانش را و از آنجنداب از 

بندور حدج ماداميکده مبدتال  عليه السالم نقل شده که حاجی پيوسته نورانی است عبداهللابی

 بگناهی نشود.


