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مقدمه
پدرم، مرحوم حجت االسالم والمسلمین حاج آقا سید اسداهللا سید آقامیري فرزنـد سـید   

اهللا بن سید اسـداله بـن سـید حسـین بـن سـید       عبدالوهاب بن سید علی بن سید نعمت
از رجال معاصر خاندان سادات سید آقـامیري دزفـول   » سید آقامیر«عبدالباقی معروف به 

بود.
اهللا حـاج  بود.حضـرت آیـت  جد والد، مرحوم سید علی آقامیري، از اعالم زمان خود

دربـارة ایشـان   » زنـدگانی و شخصـیت شـیخ انصـاري    «شیخ مرتضی انصاري در کتاب 
نویسد:می

1267صولی، متصف به مکارم اخالق که در دزفول بـه سـال   از علماء اعالم، فقیه، ا«
از مقدمات و سطوح، رهسپار نجف اشرف گردیـد. و  وي پس از فراغ قمري تولد یافته. 

اي کـه ایـن   چند سالی در حوزة درس حاج میرزا حبیب رشتی حاضر شـد. و در اجـازه  
چنـین سـتوده:   د راقمري در پشت تقریرات فقهش نوشته، سـی 1311استاد، حدود سال 

لقـد اطلعنـی علـی    ةو قـاد ةو بصیرةنقادةمن الزمان، فرأیناه ذا فکرهۀبرعلینا ذ قد تلم .
ی منّا فی مجلس التدریس...قّمن العلم النفیس مما تلنبذةِفیها هذه الکراریس فرأیت 

شود که صاحب ترجمه، چون بر فوت والـد  از بعضی عبارات اجازه چنین مستفاد می
آید. ولی آیـا  گردد، به عنوان مهاجرت به دزفول، از نجف اشرف بیرون میمیخود آگاه

چه سبب باعث شده که از توطّن در دزفول منصرف گشته و به نجف اشـرف معـاودت   
نموده، معلوم نیست.

اي کـه حـدود   نام برده، پس از بازگشت، بر فاضل شربیانی تلمذ نمـوده، و در اجـازه  
مـن الزمـان   هۀمن األوان و برةًفانّی قد تشرّفت بخدمته مدبه او داده، گوید: 1320سال 
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من األعیان ملتجئاً بمشهد الغروي و الحمی المرتضـوي. و  جملۀعندي مع حضورةحین 

بحراً متالظم االمواج، ینشعب منه فی علمه األنهار و الفجـاج، صـاحب الفضـائل    وجدته
ـ و ۀقدسـی ة، حلیف التقی و ردیف العلی، ذا قـو ةوالفواضل الفاخرةالوافر و ربانیـۀ ۀمنح

، بالغاً الی أقصی مراتب ما یراد، بل فوق المراد، مندرجاً فی الکملین األوتاد.الهوتیۀۀملک
لمرتبـۀ من الوصول الی هـذه ا وفقّهه علی ما من یشاء. فلیحمداللّیؤتیههاللّلذلک فضو

...عملهو عیهسهلّ. فشکرالالمساویۀالموهبۀو السنیۀ
بـرد  ، از درس آخوند خراسانی بهره می-1322ت این استاد به سال 9پس از رحل

بوده، تـا آنکـه   که فوت آخوند اتفاق افتاد، از مالزمین جلسۀ درس وي 1329و تا سال 
در همانجا داعی حقّ را لبیک گفت و در وادي االسالم مدفون گردید.1330حدود 

صاحب ترجمه، مقداري از تقریرات فقه میرزاي رشتی و فاضل شربیانی و همچنـین  
1»است.تقریرات اصول آخوند را تا نسخ نوشته

باقی بـود. در کتـاب یـاد    و اما جد اعالي والد، مرحوم آیت اهللا العظمی آقا سید عبدال
شده، دربارة او چنین گوید:

سید عبدالباقی معروف به سید آقامیر، فرزند سید مرتضی، از اجلّۀ علماي زمان خود «
ـ مشهور فري به دزفول رفته، در تاریخ خودبه شمار آمده. شیخ محمد علی حزین که س

»عبدالباقی.از اعیان آنجا بود سید فاضل میر«ـ گوید: »تاریخ حزین«به 
، در فصلی کـه از گذشـتگان   2»تذکرة دزفول«ن مرتضی دزفولی نیز در میرسید علی ب
اما علماي آن عصر، از جمله مرحوم آقامیر عبدالباقی بود که خوبی او «یاد نموده، گوید: 

.»گرفته است که محتاج به شهود نیستعالمی را فرا 

.465. زندگانی و شخصیت شیخ انصاري، چاپ سوم، صفحه 1
ي خطـی، و یـک نسـخۀ عکسـی در     . این کتاب، مخطوط است و تاکنون به چاپ نرسیده است. چند نسخه2

هـاي عکسـی آن   ـ در قم موجود اسـت کـه در مجلـد اول فهرسـت نسـخه     رحمت اهللاـکتابخانه آیت اهللا مرعشی
کتابخانه معرفی شده است. مؤلف این کتاب، مرحوم میرسید علـی، از بزرگـان علمـاي قـرن دوازدهـم، و آثـاري       

ارزشمند از ایشان به جاي مانده است. از جمله:
ین کتاب، تنها اثر چاپ شدة مؤلف است.مصباح المتهجدین، در آداب نماز شب، به زبان فارسی. ا
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سـید عبـدالباقی بـن مرتضـی الموسـوي      سید عبداهللا جزایري در اجازة کبیره گوید: ال

ـ ثقۀیل الشـأن، الدزفولی. کان فاضالً صالحاً معظماً جل ل شـبابه لطلـب   مرضیا. سافر اوائ
العلم إلی اصبهان. و قرء علی آقا جمال الدین بن آقا حسین الخوانساري، ثم الی مشـهد  

غایۀا بعد ان بلغ المولی عبدالرحیم الجامی. و لم یرجع الی وطنه الّعلی . فقرء الرضا 
بین، فهـم مـن   ن نشأ بالده من العلمـاء و المهـذّ  الکمال، وفاق األقرا و األمثال. و جمع م

تالمذته و أتباعه. و اتّصلت به کثیراً و استفدت منه و حضرت درسـه بتفسـیر البیضـاوي    
ثالث و اربعین.سنۀتوفّی 

از محضرشـان در آنجـا   سید عبدالباقی مدرس بزرگی داشته که اعالم، براي اسـتفاده  
مشهور، و تا به حال هم، از سـاختمان آن  » اطاق سید آقامیر«آمدند. این محل به گرد می

بقایایی موجود است. ایشان، پس از توطّن در دزفول در مسجد جـامع، اقامـۀ جماعـت    
اي اسـت. و  نمود. این مسجد، از مساجد معمور این شهرستان و داراي موقوفات عدیده

باشد. مرحوم ع تا زمان حاضر، امامت آن بر عهدة یکی از افراد این خاندان میاز آن موق
4و3».قمري، دارفانی را وداع گفت. و در همانجا مدفون گردید1143سید به سال 

ترجمه و شرح فارسی صحیفه سجادیه، که در دست تحقیق و چاپ است.
نسیم عیش در شرح دعاي صنمی قریش.

در شرح دعاي سمات.النجاةطریق 
در تفسیر آیۀ شجره (لقد رضی اهللا عن المؤمنین...)رساله
الکراممنهج 

الخمر و القمارحرمۀغوص البحار فی 
ة االبدیۀ فی االمور البرزخیۀالسعاد

(تـذکرة شـعراي   » کهن شعراي خوزستان«مختصري از شرح حال ایشان را آقاي سیدمحمد علی امام در کتاب 
آورده است.198-201خوزستان از قرن چهارم تا دوازدهم هجري) صفحات 

.397زندگانی و شخصیت شیخ انصاري، چاپ سوم، صفحه . 3
ـ، مرحـوم  ـ مرحوم حاج سید اسداهللا آقـامیري هاي بجا مانده از مؤلف این کتابیادداشت. براساس یکی از 4

میرعبدالباقی اصالً بهبهانی و ساکن دزفول بود. وي، مدتی در اصفهان در خـدمت عالمـه مجلسـی تلمـذ کـرده و      
ت عالمه مجلسی رسیده و اجازة روایت و فتوي از ایشان حاصل نمود. در آن ایام، جمعی از اهالی بهبهان به خدم
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شمسی، در شهرستان دزفول، در چنـین خانـدانی متولـد    1307مؤلف کتاب، در سال 

حصیل علوم دینیه مشغول شـد. ادبیـات را   گردیده، و پس از گذراندن دورة ابتدایی، به ت
تحصـیالت  بـراي ادامـۀ  در دزفول خواند و سپس رهسپار قم شد. و چند سال در آنجا، 

اقامت گزید. و نزد جمعی از اعالم تلمذ نمود. و پس از مراجعت به دزفـول، از محضـر   
سداهللا ) و حاج آقا سید ا1307-1392(5آیات عظام آقا شیخ منصور سبط الشیخ انصاري

) رضـوان اهللا  1299-1390(7) و حـاج شـیح محمـد علـی معـزّي     1313-1403(6نبوي
بهره برد.ـکه از مراجع تقلید عصر خود بودندـعلیهم

وي، عالمی ربانی و فاضلی صمدانی، جامع مکارم حسـنه و اخـالق فاضـله بـود. در     
ته و بـدنش  امور دینی به نحوي تعصب داشت که از مشاهدة هر خالف شـرعی برآشـف  

اشتغال داشـت.  دریساهللا العظمی نبوي قدس سرّه به تۀآیلرزید. در دارالعلم مرحوم می
جماعـت، بـه موعظـه و ارشـاد     پس از اقامۀ نمـاز  و در مسجد امام حسن عسکري 

مند بود.از محبوبیت خاصی بهرهپرداخت. و در میان مردم،مردم می
از انقالب و سایر اجتماعات، با دیگـر اعـالم ایـن    هاي قبل و بعد پیماییایشان در راه

هـا،  شهر پیشقدم بود. در طول جنگ تحمیلی، مسجد را رها نکرد. و در مقابل تمام بمب
نمود. و اگر چه خانواده و فرزندانش را به قـم فرسـتاد،   ها استقامت میها و موشکتوپ

در شهر بهبهان، فقیهی که امور شرعیه به او محول باشد، وجود ندارد. کسی براي ما معین کنید کـه همـراه   «گفتند: 
عالمه مجلسی، مرحوم میرعبدالباقی را تعیین فرمود. میر عبدالباقی در سر راه خود بـه  » او به بهبهان مراجعت کنیم.

اش در دزفـول سـکونت داشـت. سـید،     ي، مبالغی در دزفول مقروض بود. و ضمناً والـده بهبهان، به دزفول آمد. و
جهت اداي دیون و همراه بردن والده به دزفول آمد. اهالی شهر، قروض او را ادا نموده، و از رفتنش مانع شدند. و 

. و امامت مسـجد جـامع   قدري از اراضی نزدیک به صحراي آنجا را به او بخشیدند، که بناي عمارت در آنها نمود
دزفول را به او محول کردند. سید عبدالباقی در اواخر عمر، با سرمایۀ حاج عرب تـاجر، تعمیـر کـاملی از مسـجد     

جامع نمود. و امالك و اراضی بر آن وقف نمود، که تولیت آنها تا کنون با امام جماعت مسجد است.
گانی و شخصیت شـیخ انصـاري، چـاپ سـوم، صـفحه      . دربارة شخصیت علمی ایشان، مراجعه شود به: زند5
391-390 .

، و تراجم الرجال، سید احمد حسینی اشـکوري،  392-393. دربارة ایشان، مراجعه شود: همان کتاب، صفحه 6
.24-25صفحۀ 

شمسی.1351شود به کتاب: شرح حال خاندان معزي، چاپ حکمت، قم، مراجعه. دربارة ایشان، 7
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ه از قـم، آنهـا را در   لیکن خود در دزفول اقامت داشـت. و پـس از بازگردانـدن خـانواد    

آمـد و بـه انجـام وظـایف     خارج شهر دزفول اسکان داد. و خود، هر روز به مسجد مـی 
پرداخت.شرعیه می

کـرد. و  تا قبل از تقسیم اراضی کشاورزي، از حقوق شرعیه گذران نمیمرحوم پدرم، 
مندان حتّی االمکان مسـت نمود و پس از آن نیز در مصرف آن کمال احتیاط را رعایت می

اي، بـراي  برد. از اخالق حسنه و برخوردهاي جذّاب خود، در موارد عدیدهرا از یاد نمی
کرد. و در عین حال، در برابر منکـرات، بـا شـدت و    ها و اختالفات استفاده میرفع نزاع

نمود.استقامت تمام مقاومت می
م شـهریور  برابـر بـا هفـده   ـقمري1408محرم الحرام 25وفات آن مرحوم در روز 

مصادف با روز رحلت امام سجاد صلوات اهللا علیه اتفاق افتاد. جنازه، در ـشمسی1367
تا مغسل، که مسافت زیاي بـود، روي دوش  عماري، از مسجد امام حسن عسکري 

یع گردید. و پس از تغسیل یزنی تشبا حضور جمع کثیري از مردم شهر و دستجات سینه
ـط پدربزرگم حضرت آیت اهللا حاج شیخ مرتضـی انصـاري  و تکفین و اقامۀ نماز، توس

اج سید عبـدالنبی آقـامیري امـام    جوار جد مادریش مرحوم آیت اهللا حدر ـدامت برکاته
آقـامیر مـدفون گردیـد. و ایـن حادثـۀ     جمعه اسبق دزفول در مقبرة اختصاصی سـادات 

اغـدار نمـود. و بـراي    جانگداز، فرزندان و بازماندگان و ارادتمندانش را بـراي همیشـه د  
تجلیل از ایشان، مجالس متعدده بزرگداشت در دزفول و اهواز و تهران منعقد گردید.

خوابی در مورد وفات ایشان ـکه از نیکان دزفول استـجناب آقاي حاج نظام زرگر
دیده بود، که به بیان خود وي به صورت زیر است:

بود، قرار بود تشییع انجام شـود. صـبح   یک روز، بعد از اینکه مرحوم آقا فوت کرده«
آن روز، پس از نماز، کمی استراحت کردم. در عالم رؤیا دیدم که خیابان طالقانی، بسیار 

هایی زیاد روي آنها قرار دارنـد. در  وسیع است و در دو طرفش، درختان بزرگی با پرنده
العظمی نبـوي واقـع   اي که مدرسه علمیه مرحوم آیت اهللاخیابان جلو رفتم، تا سر کوچه

. چند نفـر سـید   و زیبا دیدم. قدري سر کوچه ماندماست. این کوچه را نیز بسیار وسیع
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در کوچه دیدم. از جمله سیدي جوان با عمامه و کمربند سـبز، پشـت سـر او آیـت اهللا     

هاي مدرسه پایین آمدند.نبوي و در ردیف بعد، جمعی از اعالم شهر بودند که از پلّه
رود، تعجب کـردم و گفـتم:   اینکه سیدي جوان جلوتر از آیت اهللا نبوي راه میمن، از 

شناسـی؟  کند؟ گفتند: پس ایـن آقـا را نمـی   آقاي نبوي حرکت میچرا این آقا جلوتر از 
سـید  قاهستند، که براي تشییع جنازة حاج آـلی فرجهاعجل اهللا تعـایشان، آقا امام زمان
».رونداسداهللا آقامیري می

ایشان، تجدید بناي مقبرة سادات آقـامیري اسـت، کـه در طـول سـال،      از آثار خیریۀ
السالم در آن برقرار است. مجالس ذکر فضائل و مناقب و مراثی اهل بیت عصمت علیهم

همچنین کوشش در توزیع مجلۀ مکتـب اسـالم، همکـاري فعـال بـا انجمـن دانشـوران        
جلسـات ایـن مجمـع، مـورد بحـث قـرار       ها مقالـه اخالقـی کـه در    دزفول و تألیف ده

گویی به شبهات و اشکاالت طبقات مختلف خصوصاً جوانان با بیانی گرفت، و پاسخمی
رسا و استداللی، در ضمن باقیات صالحات ایشان قابل ذکر است. از ایشان، دو دختـر و  

ده بجاي مانعیدهاي سید علی، سید مهدي (نگارندة این سطور) و سید سسه پسر به نام
است.

آورد، بـا مطالعـۀ کتـب    هایی که به دست مـی کتاب حاضر را مرحوم والد، در فرصت
خاصی بـه آن داشـت. بـه همـین     کرد. و عالقۀگردآوري و تدوین میاخبار و احادیث،

ی امـور شـهر، مقـدمات    ود، با وجود مشکالت جنگ و نابساماندلیل، در زمان حیات خ
ت، از افـرادي کـه بـا امـور چـاپ و نشـر آشـنایی        چاپ آن را آغاز نمود. و در این جه

خواست، اما رحلت نابهنگام آن عالم ربـانی،  میداشتند، با کمال خضوع و تواضع کمک 
اي در این کار پدید آورد.وقفه

غاز شـد. و بـدین منظـور، از    سازي کتاب آپس از برگزاري مجالس ترحیم، کار آماده
که مؤلف در زمان حیات خـود، بارهـا سـفارش    ـتبع، آقاي عبدالحسین طالعیمحقق مت

یاري خواستیم. ایشـان نیـز، بـا نکتـه سـنجی      ـکرده بود تا در نشر این کتاب کمک کند
طرحی نو در انداخت. و کتاب را با طرح و تنظـیم جدیـد   خاص و تالش مجدانۀ خود، 

تخـاب از  کـه بـه ترتیـب ان   ـبندي سابقارائه کرد. در طرح جدید، کتاب به جاي تقسیم
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تنظیم یافت. ضمناً متن احادیـث  ـاحادیثیتقسیم موضوعـبه ترتیب جدیدـمنابع بود

با مصادر، مجدداً مطابقت شدند تا اگر در ضمن استنساخ حـدیث، اشـتباهی سـهوي راه    
یافته، بر طرف شود.

انجام گرفت. و در تمام این مراحل، اشـراف  تمام ها با دقّت همچنین ویرایش ترجمه
موجب دلگرمی و ـدامت برکاتهـنظارت حضرت آیت اهللا حاج شیخ مرتضی انصاريو

بینید، در اختیار خواننـدگان  اطمینان ما بود. و بدین ترتیب، این کتاب، به صورتی که می
گیرد.عزیز قرار می

اهللا االعظم حجت بن الحسـن العسـکري عجـل    ۀبقیامیدواریم با نظر عنایت حضرت 
جه الشریف، این کتاب، همچون سایر آثار خیر مؤلف فقید آن، منشأ برکات اهللا تعالی فر

فراوان گردد. و خداي تعالی، توفیق نشر دیگر آثار مکتوب ایشان را نصیب فرمایـد. انّـه   
ولی مجیب. و صلی اللّه علی محمد و آله الطاهرین.

سید مهدي (وحید) سید آقامیري
شمسی1369اسفند 

دزفول





علمفصل اول: 

ماهیت علم
هـاي علـم مـورد نظـر خداونـد چنـین       از مجموع آیات و روایات در مورد علم، ویژگی

شود:استنتاج می
گردانـد و آنچـه آمـوزش    همچون پلی باشد که دنیاي عالم را به آخرتش متصل .1

نماید، در این مسیر باشد.بیند و به دیگران تعلیم میمی
به دلیل همین هدف مقدس (جهان آخرت)، یقیناً چنین علمـی از دنیـا و مافیهـا    .2

نخواهـد رسـید و   » علم«برکنار بوده و طالب آن نیز نباید دنیاطلب باشد و اال به 
دوسـتیِ بهمنتهیۀد از آنچه صفات مذمومعالم نیز نباید به دنیا رو کند بلکه بای

دنیا است، مبرا باشد. خوشحالی شیطان از مرگ عالم نیز به همین دلیل است.
مذاکرة آن علم، سبب احیاء آن بوده و زنگارگیر قلب باشـد. و بـه همـین دلیـل     .3

مجالست با علم در خاکروبه، بهتر از همنشینی با جاهل بر تشک است.
شـود زیـرا خداونـد،    چنین علمی، سبب جلب محبت الهی میفراگرفتن و تعلیم.4

خداوند بیش عالمان را دوست دارد و یک عالم (که از علمش استفاده شود) نزد 
از هفتاد هزار عابد، ارزش دارد.

شود و خداوند شیرینی مناجات با خویش را به او می» خشیت از خداوند«سبب .5
انیت علم دست یافته و علـوم و امـور   فرماید، زیرا چنین شخصی به نورعطا می

دیگر تابع آن است.
همراهی آن علم با عمل، مراد الهی است و اال چه بسا خود آن علم، حجاب اکبر .6

و حافظه (مگر آنکـه اینهـا   بشود. پس این علم با قلب سر و کار دارد نه با ذهن 
ـ     مقدمۀ عمل باشند). از طرفی، گنجایش قل ه ب محدود اسـت پـس بایسـتی بـا ب

گیري علم، جا را براي فراگیري بیشتر آن، آماده کـرد، در غیـر ایـن صـورت     کار
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تسلط شیطان را در پیش دارد. منفعتی که از عمل به علم نیز حاصل خواهد شد، 

هاي شنوندگان.تأثیرپذیري اندرز عالم است بر دل
و لذا آنچه که این جهت را دارا نباشد، علم نیست:.7

جعفر عن ابائه علیهم السالم قال:عن ابی الحسن علی بن موسی بن 
فقیـل:  قد اطافوا برجـل فقـال: ماهـذا؟   جماعۀالمسجد فاذاً 9دخل رسول اهللا

قالوا: اعلم الناس بأنسـاب العـرب و وقایعهـا و ایـام     قال: و ما العلّامۀ؟علّامۀ.
علیه و آله: ذاك علم الیضّر الجاهلیۀ و باالشعار و العربیۀ فقال النبی صلی اللّه

وال ینفع من علمه.من جهله 
کند که:السالم نقل میاز پدرانش علیهمامام رضا 

رسول خدا وارد مسجد شد. مشاهده فرمود که مردم اطراف مردي جمـع  
شده بودند فرمود: این چیست؟

گفتند: عالمه است.
فرمود: عالمه کدام است؟
انسان عرب و حوادث و ایام دوران جاهلیت و به گفتند: داناترین مردم به 

اش زیان نـدارد  اشعار و عربیت. پیغمبر فرمود: این دانشی است که نادانی
و دانستنش سودي نبخشد.

23، حدیث 45امالی، مجلس 
و نکتۀ مهم اینکه علم را باید از معدن علم، اخذ نمود:.8

عن ابائه:عن ابی عبداللّه 
علّم اصحابه فی مجلس واحد اربع مائۀ بـاب ممـا یصـلح    انّ امیرالمؤمنین 

للمسلم فی دینه و دنیاه.
بـه اصـحاب   کند که امیرالمؤمنین از پدرانش نقل میامام صادق 

خود در یک مجلس، چهارصد باب علم که براي دین و دنیاي آنان مفیـد  
باشد یاد داد.

2/610خصال 
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اهمیت طلب علم

دهند، باید در طلب علم بکوشند. لذا نگونه که به خوراك و پوشاك اهمیت میردم همام
تـرین مـرگ و از طرفـی طلـب علـم را واجـب       جهالـت را بـزرگ  ائمۀ معصومین

اند؛ و انجام واجب بر فرد مکلّف تا آخر عمر همچنـان بـاقی اسـت، و خاصـیت     شمرده
کنـد لـذا   آن فرا گرفته شود، طالب علم را سـیراب نمـی  علم نیز این است که هر چه از 

شود.عالم هیچگاه از علم سیر نمی
:قال علی 

األکبر.الموتالفقر هو 
فرمودند:حضرت علی

تهیدستی مرگ بزرگ است.
)ئۀمااربع(حدیث2/610خصال 

توضیح
عـدم اطـالع از   آمده است، منظور از فقر، فقر دینـی و  266بنابر روایتی که در محاسن /

در این زمینه توضیحات جـالبی در بحـار   ـرحمه اهللاـمسائل فقهی است. عالمه مجلسی
اند.) ارائه نموده72/5(

:9قال ابوعبداهللا
،فریضۀطلب العلم 

فرمود:امام صادق 
طلب علم یک واجب از واجبات است،

2/241لئالی 
ی است:مسلّماً وجوب امر واجب، تا اتمام عمر آدمی، باق

:9قال رسول اهللا
اطلبوا العلم من المهد الی اللحد.

فرمودند:9رسول خدا
ز گهواره تا گور دانش بجوي (بجوئید).
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64نهج الفصاحه /

شود:اي است که هرگز سیر نمیبه تعبیر دیگر: طالب علم، گرسنه
:قال علی 

ان طالب علم و طالب دنیا.بعمنهومان الیش
فرمودند:حضرت علی 

شوند:اند که سیر نمیدو خورنده
خواهان علم، که هر چه بر او کشف شود باز در پی معلوم کردن مجهول 

دیگري است.
خواهان دنیا، که آنچه از کاالي دنیا بیابد باز به دنبـال بـه دسـت آوردن    

کاالي دیگري است.
1296نهج البالغه /

قال:عن ابی عبداهللا 
نظر و االنثی من الذکر : االرض من المطر و العین من الاربعۀاربعۀ الیشبعن من 
و العالم من العلم.

فرمودند:امام صادق 
چهار چیزند که از چهار چیز دیگر سیر نگردند:

زمین از باران، چشم از نگاه، ماده (زن) از نر (مرد)، دانشمند از دانش.
47، حدیث 221، ص 4/ باب 1خصال 

:9قال النبی
ثمانیۀ اشیاء ال تشبع من ثمانیۀ: العین من النظر، و األرض من المطر، و االنثـی  

، و الحـریص مـن الجمـع، و    المسألۀمن الذکر، و العالم من العلم، و السائل من 
البحر من الماء، و النار من الحطب.

فرمودند:9پیغمبر اکرم
هشت چیز از هشت چیز دیگر سیر نخواهند شد:

زمین از باران، زن از مرد، عالم از علـم، سـائل از سـؤال،    چشم از نگاه، 
حریص از جمع مال، دریا از آب، آتش از هیزم.

294االثنی عشریه /
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البته طلب علم با تحمل رنج و سختی همراه است چرا که علم گرانبها است.

: 9قال النبی
ۀ مواضـع  اوحی اهللا تعالی الی موسی بن عمران قال: یا موسی ستۀ اشیاء فی ست

و الناس یطلبونها فی ستۀ اشیاء فلم یجدوه ابداً: 
انی وضعت الراحۀ فی الجنۀ و الناس یطلبونها فی الدنیا. 

لجوع و الناس یطلبونه فی الشبع.انی وضعت العلم فی ا
فی ابواب السالطین.انی وضعت العزفی قیام اللیل و الناس یطلبونه

. فی التواضع و الناس یطلبونها فی التکبرالدرجۀو الرفعۀانی وضعت 
الحالل و الناس یطلبونها فی القیل و القال.  لقمۀالدعاء فی اجابۀانی وضعت 

العروض. و لـم یجـدوه   کثرةًو الناس یطلبونه فی القناعۀانی وضعت الغنی فی 
ابداً.

فرمودند:9یامبرپ
فرمود:خداوند متعال به موسی بن عمران وحی فرستاد و 

اي موسی، من شش چیز را در شش محل قرار دادم ولی مردم آنها را در 
کنند و لذا براي همیشه به آنهـا نخواهنـد   جو میوشش محل دیگر جست

رسید:
کنند.آسایش را در بهشت قرار دادم و مردم آن را در دنیا جستجو می.1
کنند.علم را در گرسنگی قرار دادم و مردم آن را در سیري دنبال می .2
مندان و عزّت را در شب بیداري قرار دادم و مردم آن را در خانۀ قدرت.3

کنندحکمرانان دنبال می
کنند.بلندي مقام را در تواضع قرار دادم و مردم آن را در تکبر مطالبه می.4
اجابت دعا را در لقمۀ حالل قـرار دادم و مـردم آن را در داد و فریـاد    .5

کنند.مطالبه می
در قناعت قرار دادم و مردم آن را در زیادي متـاع و کاالهـا   نیازي رابی.6

یابند.کنند. و لذا آن را هیچگاه نمیدنبال می
237االثنی عشریه /
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:9رسول اهللاقال

اطلبوا العلم و لو بالصین فانه فریضۀ علی کل مسلم.
فرمود:9رسول خدا

کشور چین باشد ستلزم رفتن به در مقام یاد گرفتن دانش باشید هر چند م
یاد گرفتن دانش بر هر مسلمان واجب است.زیرا

2/242لئالی 
این است که مـردم اهمیـت   » پس چرا طالبان علم کم هستند«پاسخ به این پرسش که 

اند:علم را نیافته
:قال الصادق 

لو علم الناس ما فی طلب العلم لطلبوه و لو بسفک المهج و خوض اللجج.
فرمود:امام صادق 

شوند هر اگر مردم فضیلت علم را بدانند هر آینه در مقام تحصیل علم می
چند مستلزم خون دل خوردن و رفتن به قعر دریاها باشد.

2/242لئالی 
کند:حدیث زیر، اهمیت طلب علم را به وضوح بیان می

:9قال رسول اهللا
المالئکـۀ  من سلک طریقا یطلب فیه علماً سلک اهللا به طریقاً الـی الجنـۀ و انّ  

 انّه لیستغفر لطالب العلم من فی السموات و به لتضع اجنحتها لطالب العلم رضی
و من فی االرض حتی الحوت فی البحر و فضل العالم علی العابد کفضل القمـر  
علی سائر النجوم لیلۀ البدر و انّ العلماء ورثۀ االنبیاء و انّ االنبیـاء لـم یورثـوا    

و لکن ورثوا العلم فمن اخذ منهم اخذ بحظّ وافر.هماًدیناراً و ال در
فرمودند:9رسول خدا

هر کس در راهی که در آن، جویاي علم باشد قدم بردارد خداونـد او را  
به راههاي خود را د. و به راستی که فرشتگان براي دانشجو، بالرَبهشت ب

همـه  ها و زمین اسـت خشنودي فرو نهند، و هر کس در آسمانبا کمالِ
علم، آمرزش خواهند حتی ماهیان دریا. و برتري عالم بر عابدبراي طالبِ

است بـر دیگـر سـتارگان. و بـه     همچون برتري روشنی ماه شب چهارده
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راستی علما و دانشمندان وارث انبیاء هسـتند و البتـه پیغمبـران دینـار و     

نهـا  درهم به ارث نگذارند بلکه میراث آنها همه علم است و هر کس از آ
د به نصیب فراوانی رسیده است.رَعلمی بهره ب

294ثواب االعمال /

اهمیت طالب علم
:قال علی 

اذا جلس المتعلم بین یدي العالم فتح اهللا له سبعین باباً من الرحمۀ و ال یقوم من 
ویبنی له بکل ورقۀعبادة سنۀعنده اال کیوم ولدته امه و اعطاه اهللا بکل حدیث 

مثل الدنیا عشر مرّات.و حرف مدینۀ 
فرمودند:حضرت علی 

دانش آموز جلوي استاد بنشیند، خداونـد هفتـاد درب از رحمـت    هرگاه
براي او بگشاید و از حضور استاد برنخیزد مگر اینکه مثل روزي باشد که 
از مادر متولد شده باشد و براي هر حدیث خداوند به او ثـواب عبـادت   

کند و براي او به ازاي هر ورقـه و حرفـی شـهري بنـا     یک سال عطا می
برابر دنیا وسعت داشته باشد.کند که ده می

2/273لئالی 
و فوت طلب علم در حال فراگیري دانش، شهادت است.

یقول:9اهللاعن ابی ذرقال سمعنا رسول
اذا جاء الموت الی طالب العلم و هو علی هذا الحال مات شهیداً.

فرمود:شنیدم که می9ابوذر گوید: از پیغمبر اکرم
طالب علم در حال طلب علم بمیرد اجر شهید را دارد.هرگاه

37المرید /منیۀ
البته به همان میزان که ارزش و مقام دانشجو در نزد خداوند، گرامی است، بایستی به 

نکاتی چند نیز توجه داشته باشد:
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کـردن هـراس   سؤالاست. پس از سؤالاي است که کلیدش اول: بداند دانش گنجینه

نداشته باشد:
:9قال الرسول

: السـائل و  العلم خزائن و مفاتیحه السؤال فاسئلو رحمکم اهللا فانّه تـؤجر أربعـۀ  
مع و المحب لهم.المتکلم و المست

فرمودند:9پیغمبر اکرم
کنید تـا  سؤالکردن است. پس سؤالها، ها است و کلید آنگنج» دانش«

ها براي شما باز شود.درب گنج
کننـده، جـواب دهنـده،    سؤالبرد: کردن چهار شخص اجر میسؤالدر 

دهد و کسی که ایشان را دوست دارد.کسی که گوش می
41تحف /

، مناسب و نیکو باشد:سؤالدوم: طرح 
:9قال رسول اهللا

حسن السؤال نصف العلم.
فرمودند:9حضرت رسول

کردن نصف دانش است.سؤالخوب 
14ح 1/224بحار 

عالم را بشناسد:حقوق سوم: 
قال:لی بن أبی طالب عن ع

    إنَّ من حقِّ العالم أن ال تکثر السؤال علیه، و ال تسبقه فـی الجـواب، و ال تلـح
علیه إذا عرض، و ال تأخذ بثوبه إذا کسل، و ال تشیر إلیـه بیـدك، و ال تغمـزه    

فـالن  بعینک، و ال تساره فی مجلسه، و ال تطلب عوراته، و أن ال تقـول: قـال   
خالف قولک، و ال تفشی له سرّاً، و ال تغتاب عنده أحداً، و أن تحفظ له شـاهداً  
و غائباً، و أن تعم القوم بالسالم و تخصه بالتحیـه، و تجلـس بـین یدیـه، و إن     
کانت له حاجۀ سبقت القوم إلی خدمته، و ال تملَّ من طول صحبته فإنّما هو مثل 

منها منفعـۀ. و العـالم بمنزلـۀ الصـائم القـائم      النخلۀ، فانتظر متی تسقط علیک 



21علم / 
إلـی یـوم    المجاهد فی سبیل اهللا، و ا ذا مات العالم انثم فی االسالم ثلمۀ التسـد

السماء.القیامۀ، و إنَّ طالب العلم لیشیعه سبعون ألف ملک من مقرّبی 
فرمودند:حضرت علی 

از جمله حقوق عالم این است که:
زیاد نکنید. در جواب دادن، از او سبقت نگیریـد، وقتـی کـه    سؤالاز او 

خواست برود، در خواستۀ خود اصرار نکنید. وقتی که خسته شد، لبـاس  
او را نگیرید که بماند.

و چشمک نزنید، در مجلسش با او نجوي با دست خود اشاره به او نکنید 
ي بیان نمود، انکنید. و در خواست کشف اسرار او ننمائید. هر وقت نظریه

به ایشان نگوئید فالن شخص خالف نظر شـما را دارد. سـرّ او را فـاش    
نکنید. غیبت هیچکس را نزد او ننمائید. در غیاب و در حضور احتـرام او  
را حفظ کنید. عالوه بر سالم عمومی، احترام خصوصـی از ایشـان بجـا    

م آن از حاجتی داشت شما در انجـا هرگاهآورید. مقابل روي او بنشینید، 
اش اظهار خسـتگی نکنیـد،   هاي طوالنیدیگران سبقت بگیرید. از صحبت

زیرا عالم مثل درخت خرما است باید منتظر باشید تا چه زمانی خرمـائی  
از او براي شما ساقط شود و منفعت عالم به شما برسد.

عـالمی از  هرگـاه دار جهاد کنندة در راه خدا است، و عالم به منزلۀ روزه
شـود کـه تـا روز قیامـت جبـران      رود، شکافی در اسالم ایجاد مینیا بد

نخواهد شد و هفتاد هزار فرشتۀ مقرّب، طالب علم را مشایعت کنند.
2/504خصال 

نهایت دقّت را بنماید:ـاگر چه فاسق باشدـچهارم: و در احترام به استاد خویش
:قال علی 

ه عن مجلسه ألبیه و معلمه و ثالث الیستحی منهن: خدمۀ الرجل ضیفه، و قیام
طلب الحق و ان قل.

فرمودند:حضرت علی 
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سه چیز است که حیاء در آنها مورد ندارد:

خود، خدمت کردن.به مهمانِ.1
برخاستن از محلِ نشستن، به احترام پدر و آموزگارِ خود..2
مطالبۀ حق، هر چند کم باشد..3

164غرر و درر /
:9قال النبی

کان فاسقاً.اکرم االستاذ و ان 
فرمودند:9پیامبر 

به استاد احترام بگذارید، هر چند فاسق باشد.
38غوالی الدرر، کلمه 

بایستی همـواره از  ـکه از طلب علم محرومندـپنجم: هم طالب علم و هم سایر مردم
عالم که روشنگر راه دنیا و آخرت است، تبعیت نمایند، آنها را تـرك ننماینـد و اال بایـد    

بالهاي متناسب با این عمل زشت، باشند:منتظر
:9قال النبی

.ء فانّهم سرُج الدنیا و مصابیح االخرةاتبعوا العلما
فرمودند:9پیامبر 

هاي دنیـا و راهنمایـان   از دانشمندان مذهبی پیروي کنید زیرا ایشان چراغ
اند.آخرت

8غوالی الدرر، کلمه 
:9قال رسول اهللا

ورثۀ االنبیاء فمن اکرمهم فقد اکرم اهللا و رسوله.اکرموا العلماء فانهم 
فرمودند:9رسول گرامی

دانشمندان را احترام کنید چرا که آنان وارث پیامبران هستند، پس کسـی  
که علما را احترام کند مثل این است که خدا و پیغمبرش را احترام کرده 

است.
84نهج الفصاحه /

:9قال رسول اهللا
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ب ابـتالهم اهللا  غنم مـن الـذئ  امتی یفرون من العلماء کما یفرّ السیأتی زمان علی 

بثالثۀ اشیاء:
األول یرفع البرکۀ من اموالهم و الثانی یسـلط علـیهم سـلطان جـائر و الثالـث      

یخرجون من الدنیا بال ایمان.
فرمودند:9رسول خدا

به زودي بر امت من زمانی فرا رسد که از علما فرار کنند همچـون فـرارِ   
وسفند از گرگ، خداوند هم آنان را به سه بالي بزرگ مبتال کند:گ

اول: برکت را از اموالشان بگیرد. دوم: حاکم ظالمی بر آنان مسلط نماید. 
سوم: بدون ایمان از دنیا بروند.

208نوائب الدهور /
:9قال النبی

آن اال سیأتی زمان علی امتی ال یعرفون العلماء اال بثوب حسن و الیعرفون القـر 
بصوت حسن و الیعبدون اهللا اال فی شهر رمضان فـاذا کـان کـذلک سـلط اهللا     

علیهم سلطاناً العلم له و ال حلم له و ال رحم له.
فرمود:9پیامبر اکرم

ـ به زودي بر امتم زمانی خواهد رسید کـه علمـاء و دانشـمندان     ناخته ش
مگـر بـه   کنندشوند مگر به واسطۀ لباس خوب و به قرآن توجه نمینمی

کنند مگر معانی آن توجه ندارند) و خداوند را عبادت نمیآواز خوب (به 
در ماه مبارك رمضان، در نتیجه خداوند بر ایشان حاکمی مسلط گردانـد  

که نه علم و نه بردباري و نه ترحمی داشته باشد.
2/275لئالی 

علم با عبادت:مقایسۀ
شـود. مطـرح مـی  » برتري آن بر عبـادت ارزش علم و «در راستاي بحث از اهمیت علم، 

عبادت عالم، با فقه و فهم همراه است اما عبادت عامی، از روي فهم نیست لذا:
یابد.هاي بسیار مهم، برتري میطلب علم بر عبادت.1
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ت پر ارزشی همچون نماز مسـتحب  احتی یک ساعت مذاکرة علمی از عباد.2

و جهاد برتر است.
شود.عابد و زاهد میوجود یک عالم برتر از هزار .3
یابد عبادت عالم بر عبادت عابـد و  و تمامی کارهاي عالم بر عابد برتري می.4

حتی خواب عالم بر عبادت عابد فاقد علم!
:9قال النبی

من تعلّم حدیثین ینفع بهما او لیعلمهما بغیره فینتفع بهما کان خیراً له من عبـادة  
ستین سنۀ.

فرمود:9رسول خدا
حدیث بیاموزد که از آنها نفع ببرد یا اینکـه دو حـدیث بـه    کسی که دو 

کسی بیاموزد که از آنها نفع ببرد بهتـر اسـت بـراي او از شصـت سـال      
عبادت.

2/284لئالی 
:9قال رسول اهللا

من طلب العلم فهو کالصائم نهاره القائم لیله و انّ باباً من العلم یتعلمـه الرجـل   
هباً فأنفقه فی سبیل اهللا.خیر له من ان یکون له ابوقبیس ذ

فرمودند:9حضرت رسول
دار است.دار شب زندهطالب علم همچون روزه

یک باب از علم براي شخص (تعلیم دهنده) بهتر از این و همانا یاد دادنِ
است که کوهی از طال به بلندي کوه ابوقبیس را در راه خدا، انفاق نماید.

23المرید /منیۀ
:9قال رسول اهللا

جلوس ساعۀ عند العالم فی مذاکرة العلم أحب الی اهللا تعالی من مأة ألف رکعۀ 
تطوعاً و مأة ألف تسبیحۀ و من عشرة االف فرس یغزوبها المؤمن فی سبیل اهللا.

فرمودند:9پیغمبر اکرم
تـر  یک ساعت نزد عالم نشستن و مذاکرة علمی نمودن، نزد خدا دوسـت 

گزاردن، و صد هزار تسبیح گفـتن، و  است از هزار رکعت نماز مستحبی



25علم / 
کردن ده هزار اسب براي مؤمن که به وسیلۀ آنها در نیز بهتر است از مهیا 
راه خدا جهاد نماید.

266ارشاد القلوب /
قال:عن ابی عبداهللا 

عالم افضل من الف عابد و الف زاهد.
و العالم ینتفع بعلمه خیر و افضل من عبادة سبعین الف عابد.

فرمودند:م صادق اما
فضیلت یک نفر عالم بیش از هزار عابد و هزار زاهد است.

و دانشمندي که مردم از علمش بهره برنـد، پـاداش و ارزشـش بـیش از     
عبادت هفتاد هزار سال عابد است. (زیرا عبادت عابد فقط براي شـخص  
عابد مفید است ولی از علم و دانش عالم هم خود عالم و هم مردم بهـره  

برند).می
294ب االعمال /اثو

:قال ابوعبداهللا 
من سبعین رکعۀ یصلیها العابد.افضل رکعۀ یصلیها الفقیه 

فرمود:امام صادق 
یک رکعت نماز فقیه افضل از هفتاد رکعت نماز عابد است.

2/263لئالی 
:9قال رسول اهللا

یصلیها العابد.رکعۀیا علی نوم العالم افضل من الف 
فرمودند:9خدارسول 

اي علی خواب عالم افضل است از هزار رکعت نماز عابد.
و فرمود:

نوم العالم لیلۀ افضل من عبادة سبعین سنۀ.
خواب عالم در شب افضل از عبادت هفتاد سالۀ عابد است.

2/263لئالی 
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آن اسـت  دهد، نیک انجام دادنِیابیم که آنچه به کار، ارزش میاکنون به خوبی در می

نه زیاد انجام دادنش.
تـر اسـت   برد، علم آنها اسـت. آنکـه عـالم   مردم را نزد خداوند باال میو آنچه قیمت

است که شـیطان بـه مـرگ عـالم خشـنود      » ارزش«گرانبهاتر است. و با عنایت به همین 
شود. چرا که در گذشـت عـالم   شود بیش از آنچه از مرگ مؤمنین دیگر خوشحال میمی

گیرد، و ایـن  شود (نه فوت عامی) که هیچ چیز جاي آن را نمیکاف در دین میسبب ش
اي است بین مردگان.نیز به دلیل آن است که عالم همچون زنده

:9قال رسول اهللا
اکثر الناس قیمۀ اکثرهم علماً.

فرمودند:9پیامبر اکرم
علم و دانش هر کس که بیشتر است، قیمت و ارزش او هم زیادتر است.
83نهج الفصاحه /

:قال علی 
ما من احد یموت من المؤمنین احب الی ابلیس من موت فقیه.

فرمود:حضرت علی 
مرگ هیچ مؤمنی به اندازة مرگ فقیه و عالم، شیطان را خشـنود نخواهـد   

کرد.
2/274لئالی 

:قال علی 
موت العالم ثلمۀ فی االسالم ال یسدها شیء.

فرمود:حضرت علی 
آید و عالم موجب شکافی خواهد شد که در حصار اسالم پدید میمرگ 

چیز آن را پر و جبران نخواهد کرد.هیچ
طـور  اند زیرا همان(اسالم تشبیه به شهر و علماء تشبیه به حصار آن شده

شـود  از خطر دشـمن در داخـل شـهر مـی    گیري که حصار موجب جلو
)طور علما مانع خطر در دین اسالم هستند.همین

2/274لئالی 
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:9قال رسول اهللا

کالحی بین األموات.العالم بین الجهال
فرمودند:9حضرت رسول

اي است میان مردگان.شخص دانشمند در میان نادانان، همچون زنده
25حدیث 1/172بحار االنوار 

لکمیل بن زیاد النخعی:من کالم له 
و العلماء بـاقون مـابقی الـدهر    یا کمیل بن زیاد هلک خزان االموال و هم احیاء 

اعیانهم مفقودة و امثالهم فی القلوب موجودة.
به کمیل این است:از فرمایشات حضرت علی 

اند در حالی که زنـده  ها تباه شدهاي کمیل بن زیاد! گردآورندگان دارایی
باشند چندان کـه روزگـار برقـرار اسـت؛     هستند. و دانشمندان پایدار می

هـا  هایشـان در دل ن جهان) گم شده است امـا صـورت  وجودشان (از ای
موجود است.

1156نهج البالغه /

اهمیت عالم
زیادي به ارزش و اهمیت علم و طالب علـم پـی بـردیم و بـه اهمیـت      تا اینجا به مقدار

کنیم تـا بیشـتر   عالم بر عابد نیز واقف شدیم اکنون به چند عنوان حدیثی دیگر توجه می
شویم:با اهمیت عالم آشنا

:9قال النبی 
حملۀ العلم فی الدنیا خلفاء االنبیاء.

فرمودند:9پیامبر
دانشمندان دینی، جانشینان پیامبرانند.

32غوالی الدرر، کلمه 
:9قال رسول اهللا

فیشفعون:ثالثۀ یشفعون الی اهللا 
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األنبیاء ثم العلماء ثم الشهداء.

فرمود:9رسول خدا
کنند و شفاعت آنان پذیرفتـه اسـت:  شفاعت میسه شخص از خداي 

پیغمبران، سپس دانشمندان و سپس شهیدان.
197حدیث 1/156خصال 

قال:  عن ابی عبداهللا 
: مسجد خراب الیصلی فیه اهله، و عالم بین جهـال، و  ثالثۀ یشکون الی اهللا 

مصحف معلّق قد وقع علیه غبار الیقرء فیه.
فرمودند:صادق ماما

برند:چیز شکایت به نزد خداي سه
خوانند.مسجد ویرانی که مردمش (اهل محل) در آن نماز نمی.1
2.کنند).گرفتار در میان نادانان (که به او رجوع نمیدانشمند
کند.قرآن رها شده که گرد بر آن نشسته و کسی آن را قرائت نمی.3

163، حدیث 142، ص 3/ باب 1خصال 
:9قال النبی

 منه حرفاً صرت له عبداً.من تعلمت
فرمود:9پیامبر

ام.اش شدهاز هر کس که حرفی بیاموزم (گویا) بنده
77/165بحار 

آمـوز نسـبت   از این فرمایش پیامبر مقام مهم آموزگار و استاد از طرفی و وظیفۀ دانش
شود.به استاد از سوئی دیگر روشن می

انه قال:9عن النبی
بسم اهللا الرحمن الرحیم فقال الصبی بسـم اهللا الـرحمن   اذا قال المعلم للصبی قل

الرحیم کتب اهللا براءة للصبی و براءة البویه و براءة للمعلم.
فرمود:9پیغمبر اکرم



29علم / 
آموز بسم اهللا الرحمن الرحیم را یاد بدهد خداوند بـه  معلم به دانشهرگاه

، دوري از آمـوز آموز و پدر و مادر دانشانشعنوان پاداش براي معلم و د
نماید.خود واجب میآتش جهنم را (در مورد آنان) بر

19ـ1/18مجمع البیان 
:9قال رسول اهللا

اذا مات الرجل انقطع عمله اال من ثالثه:
صدقۀ جاریۀ و علم ینتفع به و ولد صالح یدعوله.

فرمودند:9رسول خدا
د:پذیرد، مگر در سه موروي پایان میاعمال هر فرد، با مرگ

صدقۀ جاریه (مانند تألیف کتاب دینی)..1
مند شوند.علمی که مردم از آن بهره.2
فرزند نیکوکاري که براي او دعا نماید..3

12ارشاد القلوب /
:9قال رسول اهللا

المؤمن اذا مات و ترك ورقۀ واحدة علیها علم، تکون تلک الورقۀ یوم القیامـۀ  
تبارك و تعـالی بکـل حـرف مکتـوب     ستراً فی ما بینه و بین النار و اعطاه اهللا
علیها مدینۀ أوسع من الدنیا سبع مرآت.

: جلسـت الـی حبیبـی! و    د ساعۀ عند العالم، اال ناداه ربه و ما من مؤمن یقع
عزّتی و جاللی ألسکنتک الجنّۀ معه و الابالی.

فرمودند:9رسول خدا
آن ثبـت  هر مؤمنی که بمیرد و یک برگ کاغذ از او بماند که دانشی بـر  

باشد، آن ورقه، در روز قیامت پرده و حاجبی میـان او و دوزخ خواهـد   
بود و خداوند تبارك و تعالی به هر حرفی که در آن ورقـه نوشـته شـده    

است، شهري به او دهد که هفت برابر دنیا باشد.
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و مؤمنی که یک ساعت نزد عالمی بنشیند، پروردگـارش نـدا کنـد: نـزد     

جاللم سوگند، تو را با او ساکن بهشت کـنم و  حبیبم نشستی! به عزت و
باك ندارم.

40- 41، ص 3، حدیث 10امالی صدوق، مجلس 
:قال علی 

بت له الجنۀ.ات و میراثه الدفاتر و المخابر وجمن م
فرمود:حضرت علی 

کسی که بمیرد و میراث او، تألیف کتـاب و اخبـار (و روایـات) باشـد     
بهشت بر او واجب گردد.

2/274لئالی 
به همان نسبت که به عالم بها داده شده، از او نیز خواسته شده که:

بدون علم به چیزي، اظهارنظر نکند..1
جائی که أعلم هست، او سخنی نگوید..2
هاي خود باشد چرا که به واسطۀ آن تمامی مردم در معـرض  مواظب لغزش.3

گیرند.خطر قرار می
بر جامعـه دشـوار و بـر پیـامبر     به فسق رو نیاورد چرا که تحمل عالم فاسق .4

کمرشکن است.
هـا بکوشـد کـه هـر عمـل نیکـی از او سـر بزنـد،         همواره در طلب خـوبی .5

تر است تا از دیگران.پرارزش
به علم خود عمل کند..6
بکوشد که نشر علـم  ـهاخصوصاً در موارد بدعتـنسبت به نشر علم خود.7

زکات آن است.
:9قال رسول اهللا

یر علم لعنته مالئکۀ السماء و األرض.من افتی الناس بغ
فرمودند:9پیامبر اکرم

کسی که بدون علم و یقین فتوي دهد (و در امور دین اظهـارنظر نمایـد)   
کنند.فرشتگان آسمان و زمین او را لعن می



31علم / 
41تحف /

:عن ابی عبداهللا الصادق 
من دعا الناس الی نفسه و فیهم من هو أعلم منه فهو مبتدع ضالّ.

فرمود:حضرت صادق 
ت خود را از من نمائید) و سؤاالکسی که مردم را به طرف خود بخواند (

گـزار و  تر از او باشد، چنـین کسـی بـدعت   حال آنکه در بین مردم، عالم
گمراه است.

375تحف /
:قال امیرالمؤمنین 

زلّۀ العالم کانکسار السفینۀ تفرق و یفرق من فیه.
فرمودند:حضرت علی 

شـود و هـم   لغزش عالم مانند شکستن کشتی است که هم خود غرق می
کسانی که در آن هستند در معرض نابودي و غرق هستند.

2/282لئالی 
:9قال النبی

قصم ظهري رجالن من امتی: عالم فاسق و زاهد جاهل فالزهد بالعلـم باطـل و   
العلم بالزهد عاطل.

فرمودند:9رسول خدا
اند: دانشمند گناهکـار و زاهـد نـادان    را شکستهدو شخص از امتم کمرم

فایده.زیرا زهد بدون علم باطل است و دانش بدون علم بی
2/282لئالی 

:9قال رسول اهللا
ذا صلحا صلحت امتی و اذا فسدا فسدت امتی. قیل یا رسـول  اصنفان من امتی 

اهللا! و من هما؟
قال الفقهاء و االمراء.

فرمودند:9رسول خدا
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طائفه از این امت هستند که اگر صـالح باشـند همـۀ امـتم نیکوکـار      دو
شوند.گردند و اگر فاسد شوند همۀ امتم فاسد میمی

عرض شد: اي رسول خدا صلی اهللا علیه و آله، آن دو طائفه کدامند؟
فرمود: دانشمندان دینی و فرمانروایان.

12، حدیث 37، ص 2/ باب 1خصال 
:قال امیرالمؤمنین 

ۀ اشیاء حسن ولکنها من ستۀ احسن:ست
العدل حسن و هو من االمراء أحسن، و الصبر حسن و هو من الفقراء أحسـن، و  
الورع حسن و هو من العلماء أحسن، و السخاء حسن و هو من االغنیاء أحسـن،  
و التوبۀ حسن و هی من الشباب أحسن، و الحیاء حسن و هو من النساء أحسن، 

م الغیث له و فقیر الصبر له کمصباح الضوء لـه و عـالم   و امیر العدل له کغما
الورع له کشجرة الثمرة لها و غنی السخاء له کمکان النبت له و شاب التوبـۀ  

له کنهر الماء له و امرأة الحیاء لها کطعام الملح له.
فرمودند:امیرالمؤمنین 

شش چیز خوبند؛ اما اگر از شش شخص سر بزند بهتر است:
تر؛ صـبر و شـکیبایی خـوب    است اما از حکمرانان خوبعدالت خوب 

است اما از مستمندان بهتر؛ تقواي شدید خوب اسـت امـا از دانشـمندان    
تر؛ سخاوت، خوب است، و از ثروتمندان بهتر، توبه نیکو اسـت، و  خوب

تر است. فرمانرواي از جوانان نیکوتر؛ حیاء خوب است اما از زنان خوب
صـبر همچـون چـراغ    باران است، تهیدست بـی یعدالت، همچون ابر ببی
میـوه اسـت. ثروتمنـد    تقوي همچون درخت بینور است. دانشمند بیبی
گیاه است. جوانی که از گنـاه توبـه نکنـد مثـل     سخاوت مثل زمین بیبی

نمک است.حیا، مانند غذاي بینهري است که آب نداشته باشد. زن بی
231االثنی عشریه /

:قال علی 



33علم / 
الدنیا باربعۀ: بعالم مستعمل لعلمه و بغنی باذل لمعروفه و بجاهل الیتکبـر  قوام 

ان یتعلم و بفقیر الیبیع آخرته بدنیا غیره و اذا عطل العالم علمه و امسک الغنی 
معروفه و تکبر الجاهل أن یتعلم و باع الفقیر آخرته بدنیا غیره فعلیهم الثبور.

فرمودند:امام علی 
به عالم و دانشـمندي کـه بـه    ـچهار کس بر پا است: اولدنیا به واسطۀ 

به ثروتمندي که به وظیفۀ خـود (در بخشـش   ـعلم خود عمل کند. دوم
ادانی کـه از یـاد گـرفتن، تکبـر     به جاهل و نـمال خود) عمل کند. سوم

خود را به دنیاي دیگري نفروشد.به مستمندي که آخرت ـزد. چهارمنور
خود عمل نکرد و ثروتمند از بخشش ثـروت خـود   عالم به علمهرگاهو 

دست کشید و نادان از یادگیري تکبر کرد و مستمند آخرتش را به دنیـاي  
دیگران فروخت، پس سرنوشتشان هالکت و خسران خواهد بود.

222تحف /
:قال علی 

رواة العلم کثیر و رعاته قلیل.
فرمودند:حضرت علی 

کنندگانش کم.رعایتراویان دانش بسیارند و 
826نهج البالغه /

:9قال رسول اهللا
یظهر العالم علمه فمن لم یفعل فعلیه لعنۀ اهللا.لاذا ظهرت البدع فی امتی ف

فرمودند:9حضرت رسول
ها در امت من ظاهر شوند، عـالم بایـد علـم خـود را     آن زمان که بدعت

بود.آشکارا بیان کند. اگر نکند، لعنت خدا بر او خواهد 
1/94اصول کافی 

9قال رسول اهللا

ثالث من حقایق االیمان: االنفاق من االقتـار، و انصـافک النـاس مـن     یا علی! 
نفسک و بذل العلم للمتعلّم.
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فرمودند:به امیرالمؤمنین 9حضرت رسول

سه چیز از حقیقت ایمان است:
بضاعتی.بخشش در حال بی.1
گذشت و انصاف با مردم..2
ي فراگیرندة آن.بخشش علم برا.3

294مکارم / 
:قال علی 

زکاة العلم نشره.
فرمودند:حضرت علی 

زکات علم (رشد و افزونی علم) با انتشار آن است.
178غرر و درر /

بریم بـه آن  این مبحث را با ذکر چند حدیث در مورد حفظ چهل حدیث به پایان می
، حافظ آن احادیث باشیم.»عمل«امید که در 

:9النبیقال 
من حفظ من امتی اربعین حدیثا یطلب بذلک وجه اهللا و الـدار اآلخـرة یحشـره    
یوم القیامۀ مع النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا 

و بعثه اهللا یوم القیامۀ عالما و لم یعذبه.
فرمود:9پیامبر

لوجه اهللا، خداونـد در  ند خالصاًهر کس از امت من چهل حدیث از بر کُ
و صـدیقین و شـهداء و خوبـان    بـا پیغمبـران  و روز قیامت، او را عالم 

محشور نماید  اینها چه خوب مصاحبانی هستند و خداوند در روز قیامت 
او را عذاب نخواهد کرد.

2/248لئال 
:9قال النبی

تی.من حفظ علی امتی اربعین حدیثا من سنتی ادخلته یوم القیامۀ فی شفاع
فرمودند:9پیامبر اکرم



35علم / 
هر کس از امت من چهل حدیث از سنّتم حفظ کند، در روز قیامت او را 

مورد شفاعتم قرار خواهم داد.
(با الفاظ مختلف)158ـ2/153بحار االنوار 

:9قال النبی
من نقل عنّی الی من لم یلحقنی من امتی اربعین حدیثاً کتب فی زمرة العلماء و 

الشهداء.حشر فی جملۀ 
فرمود:9پیامبر

انـد  کسی که چهل حدیث از من براي کسانی از امتم که مرا درك نکرده
نقل کند، نام او در جمع علماء ثبت،  با شهداء محشور خواهد شد.
2/248لئالی 

:9قال رسول اهللا
من حفظ من امتی اربعین حدیثا مما یحتاجون الیه من امـردینهم بعثـه اهللا یـوم    

قیها عالما.القیامۀ ف
فرمودند:9رسول خدا

هر کس از افراد امت من چهل حدیث از آنچه مردم در کار دینشان به آن 
کنـد خداونـد در روز قیامـت او را    باشند، حفظ و نگهـداري نیازمند می

فقیهی دانشمند برانگیزد.
15، حدیث 541، ص 40/ باب 2خصال 





فصل دوم: ثقلین
در طول حیات خـویش، و در واپسـین دقـایق زنـدگی پـر خیـر و       9پیامبرسفارش 

برکتش تمسک به ثقلین بود:
:9قال رسول اهللا

عترتـی  تاب اهللا و انی تارك فیکم الثقلین ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا بعدي ک
ا لن یفترقا حتی یردا علی الحوض.اهل بیتی و انهم

فرمودند:9رسول خدا
در حالی که دو چیز بزرگ و سـنگین در بـین   روممن (از میان شما) می

گذارم که اگر به آن دو چنگ زدید و از آنها اطاعت نمودید بعـد  شما می
گري عترت و دیـقرآنـاز من هرگز گمراه نخواهید شد: یکی کتاب خدا

از ـقرآن و عترتـو این دوـامام علیهم السالم.دوازدهـو اهل بیت من
هم جدا نشوند تا اینکه در روز قیامت، کنار حوض کـوثر بـر مـن وارد    

شوند.
180ارشاد القلوب /

لذا در این فصل، بعضی از احادیث شناخت قرآن و اهل بیت علیهم السـالم بررسـی   
شود.  می

ظاهري قرآنهاي ویژگی
سوره در ماه مبارك رمضان نازل شده است، شـاید بـه همـین دلیـل     114الف: قرآن در 

اند.نامیده» بهار قرآن«است که ماه رمضان را 
در «آیه) به خطاب غیرمستقیم است. شیوة تربیتی قـرآن،  6236آیات قرآن (ب: شیوة

باشد.می» را بزن که دیوار بفهمد
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یار ساده و آسان و در عـین حـال بـاطن عمیـق و پرمعنـی      ج: قرآن داراي ظاهري بس

باشد.می
:9قال النبی

جمیع سور القرآن مأة و اربع عشرة سورة و جمیع آیات القرآن ستۀ آالف آیـۀ  
و مائتا آیۀ وست و ثالثون آیۀ و جمیع حروف القرآن ثالث مأة الـف حـرف و   

واحد و عشرون الفا و مائتان و خمسون حرفا.
فرمود:9رمپیغمبر اک

هاي قرآن یکصد و چهارده سوره و تمام آیات قرآن شش هزار تمام سوره
و دویست و سی و شش آیه و تمام حروف قرآن سیصد و بیست و یـک  

باشد.هزار و دویست و پنجاه حرف می
3/316لئالی 

انّه قال:عن جابر عن ابی جعفر 
لکل شیی ربیع و ربیع القرآن شهر رمضان.

فرمودند:جابر جعفري گوید: امام باقر 
هر چیز را بهاري است و بهار قرآن، ماه مبارك رمضان است.

232ثواب االعمال /
عن حفص بن غیاث قال:

شهر رمضـان الـذي   : «أخبرنی عن قول اهللا قلت للصادق جعفربن محمد 
فی مـدة  آن القرآن فی شهر رمضان و انما انزل القرکیف انزلَ» انزل فیه القرآن

عرشین سنۀ اوله و اخره؟
: انزل القرآن جملۀ واحدة فی شهر رمضان الی بیت المعمور ثـم أنـزل   فقال 

من البیت المعمور فی مدة عشرین سنۀ.
حفص بن غیاث گوید:

فرمایـد:  که مـی عرض کردم: در مورد گفتۀ خداي به امام صادق 
مرا آگاه ساز که چگونه قـرآن در  » ماه رمضان که در آن قرآن نازل شده«

ماه رمضان نازل شده در حالی که قرآن در طول بیسـت سـال از اول تـا    
آخرش نازل شده؟ فرمود:



39ثقلین / 
همۀ قرآن در ماه رمضان به بیت المعمور نازل شـده و در مـدت بیسـت    

سال، از بیت المعمور نازل شده است.
5حدیث 15امالی، مجلس 

:عن ابی عبداهللا 
نزل القرآن بایاك اعنی و اسمعی یا جاره.

فرمودند:حضرت صادق 
ایـاك اعنـی   «قرآن مانند این ضرب المثل عربی نازل شـده کـه گوینـد    

گویم ولی اي همسایه، تو گوش کن.یعنی به تو می» واسمعی یا جاره
2/631اصول کافی 

قرآنهاي باطنی ویژگی
:قال علی 

القرآن ظاهره انیق و باطنه عمیق التفنی عجائبه و ال تنقضی غرائبه.
فرمودند:حضرت علی 

قرآن ظاهري ساده و آسان و باطنی عمیق و پرمعنی دارد که عجائـب آن  
پایان است.فناناپذیر و غرائب آن بی

1/9مجمع البیان 
انه قال:9عن النبی

الفقر بعده.القرآن غنی الغنی دونه و
فرمود:9رسول خدا

نیازي بدون آن وجود ندارد و (بعـد از نـزول   نیازي است که بیقرآن، بی
قرآن) احتیاج به کتاب دیگر نیست.

1/15مجمع البیان 
:عن ابی عبداهللا 

انّ القرآن لم یمت و انه یجري کما یجري اللیل و النهار و کما تجري الشمس و 
ا کما یجري علی اولنا.القمر و یجري علی آخرن
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فرمودند:حضرت صادق 

قرآن از بین نخواهد رفت همانطوري که شب و روز و آفتـاب و مـاه در   
مـا (حضـرت   جریان هستند قرآن هم در جریان است، و آن بـر آخـرینِ  
مـا (حضـرت   مهدي عجل اهللا فرجه) همانگونه جاري است که بر اولینِ

) جاري است.علی 
31تفسیر البیان /

یقول:عن الزهري قال سمعت علی بن الحسین 
آیات القرآن خزائن فکلّما فتحت خزانۀ ینبغی لک أن تنظر ما فیها.

فرمود:میزهري گوید: شنیدم که امام سجاد 
اي تـالوت  هایی هستند که هر وقت گنجی باز شـد (آیـه  آیات قرآن گنج

شد) سزاوار است که با دقت در آن نظر افکنی.
درب گنج و خزانه براي انسان باز طور که هر زماندیگر همانبه عبارت

هاي قرآن هـم  نماید، آیههاي گوناگون آن کامالً دقت میشود به سکهمی
باید با دقت کامل مورد بررسی قرار گیرند.

2/609اصول کافی 
به دلیل عظمت و بزرگی قرآن است که بدون علم نباید در آن اظهارنظر نمود:

:9بی عباس عن النبیروي عن ا
ده من النار.من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوء مقع

فرمود:9یت شده که پیغمبر اکرماز ابن عباس روا
هر کس بدون علم در قرآن اظهارنظر کند جایگـاه او در جهـنم خواهـد    

بود.
1/9مجمع البیان 

:9قال رسول اهللا
ما آمن بالقرآن من استحل حرامه.

فرمودند:9پیامبر اکرم
قرآن را حالل بشمارد، به قرآن ایمان نیاورده است.کسی که حرامِ

56تحف /
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فضائل استماع، نظر و قرائت قرآن

قال:عن ابی عبداهللا 
من غیر قراءة کتب اهللا له حسنۀ و محـا عنـه   من استمع حرفا من کتاب اهللا 

سیئۀ و رفع له درجۀ و من قرأ نظراً من غیر صوت کتـب اهللا لـه بکـل حـرف     
حسنۀ و محا عنه سیئۀ و رفع له درجۀ و من تعلم منه حرفا ظاهراً کتب اهللا لـه  

سیئات و رفع له عشر درجات.رعشر حسنات و محا عنه عش
کل حرف باء اوتاء او شبههما.قال: ال أقول بکل ایۀ و لکن ب

ه به خمسین حسنۀ و محا لقال: و من قرء حرفاً و هو جالس فی صلوته کتب اهللا 
عنه خمسین سیئه و رفع له خمسین درجۀ و من قرء حرفاً و هو قائم فی صلوته 
کتب اهللا له بکل حرف مائۀ حسنۀ و محا عنه مائۀ سیئۀ و رفع له مائۀ درجۀ و 

قال قلت: جعلت فداك ختمه معجلۀاو مؤخرة مستجابۀعوةمن ختمه کانت له د
کله؟ قال: ختمه کله.

فرمودند:امام صادق 
هر کس یک حرف از قرآن را فقط گوش کند (اگر چه نخواند) خداونـد 

براي او یک حسنه بنویسد و یک گناه از او محو کند و یک درجه برایش 
باال برد.

ـ و هر کس با نظر و بدون صـوت آن را   د بـرایش بـه هـر حرفـی     بخوان
د و درجۀ او باال رود.اي بنویسحسنه

و هر کس یک حرف ظاهر از آن را بیاموزد برایش ده حسنه بنویسد و ده 
گناه محو کند و ده درجه برایش باال برد. 

گویم به هر آیه، بلکه به هر حرفی همچون باء، تاء یـا ماننـد   فرمود: نمی
اینها.

آن را در نماز در حال نشسته بخواند خداوند و هر کس یک حرف ظاهر 
او محو کند و پنجـاه درجـه   براي او پنجاه حسنه بنویسد و پنجاه گناه از

و باال ببرد.براي ا
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و هر کس یک حرف از آن در حال ایستاده در نمازش بخوانـد خداونـد   
در برابر یک حرف صد حسنه برایش بنویسد. و صد گناه از او محو کنـد  

برایش باال برد و هر کس آن را ختم کند یک دعاي اجابـت  و صد درجه
اي نزد خداوند دارد چه تأخیر افتد و چه همان زمان به او بدهند.شده

گوید: عرض کردم قربانت گردم: همۀ قرآن را ختم کند؟
فرمود: همۀ قرآن را ختم کند.

6ح2/612کافی 
روي:

دین عبادة و النظر الی المصحف من ن النظر الی الکعبۀ عبادة و النظر الی الوالا
غیر قراءة عبادة و النظر الی وجه العالم عبادة و النظر الی آل محمد عبادة.

در روایت آمده است:
نگاه کردن به کعبه عبادت است، نگریستن والدین عبادت، نظر بـه قـرآن   
بدون قرائت نیز عبادت و نگاه به صورت عالم و (سادات) آل محمد نیـز  

ست.عبادت ا
1حدیث 8/620وسائل الشیعه 

:ن ابی عبداهللا ععن اسحاق بن عمار 
قال قلت له جعلت فداك انّی احفظ القرآن علی ظهر قلبی فاقرءه علی ظهر قلبی 

أفضل او انظر فی المصحف؟
قال فقال لی بل اقرءه و انظر فی المصحف فهو افضل اما علمـت انّ النظـر فـی    

المصحف عبادة؟!
:ار گویداسحاق بن عم

قربانت گردم من قرآن را حفظ دارم، عرض کردم:به حضرت صادق
آن را از حفظ بخوانم بهتر است یا از روي قرآن؟

اي کـه نگـاه   فرمود: بلکه از روي قرآن بخوان که بهتر است آیا ندانسـته 
کردن در قرآن، (خود) عبادت است.

5حدیث 2/614کافی 
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قال:عن ابی عبداهللا 

القرآن فی المصحف متع ببصره و خفف عن والدیه و ان کانا کافرین.من قرء 
فرمود:حضرت صادق 

مند شود و سـبب  هر که قرآن را از روي آن بخواند، از دیدگان خود بهره
سبک شدن عذاب پدر و مادرش گردد اگر چه آن دو، کافر باشند.

1حدیث 2/613کافی 
انه قال:9عن النبی

القرآنةقراءةافضل العباد
فرمودند:9پیامبر اکرم

خواندن قرآن، بهترین عبادت است.
1/15مجمع البیان 

:9قال رسول اهللا
یا سلمان علیک بقرائۀ القرآن فان قراءة القرآن کفارة للذنوب و ستر من النار و 

مأة شهید و یعطی بکل سورة ثوابامان من العذاب و یکتب لمن یقرأه بکل آیۀ
زل علی صاحبه الرحمۀ و یستغفر لـه المالئکـۀ و اشـتاقت الیـه     ثواب نبی و ین

الجنۀ و رضی عنه المولی و انّ المؤمن اذا قرء القرآن نظر اهللا الیـه بالرحمـۀ، و   
فـاذا خـتم   ،اعطاه بکل آیۀ الف حور، و اعطاه بکل حرف نـوراً علـی الصـراط   

الت ربهم، و کأنّمـا  ثالثمائۀ و ثالثۀ عشر نبیاً بلغوا رساالقرآن اعطاه اهللا ثواب
انبیائه، و حرّم اهللا جسده علی النار، و الیقـوم مـن   انزل اهللا علیقرأ کلّ کتاب

مقامه حتّی یغفر اهللا له و آلبویه.
فرمودند:9رسول خدا

اي سلمان، بر تو باد به خواندن قرآن، زیرا خواندن قرآن کفارة گناهان و 
ثواب هـر آیـه کـه انسـان     مانعی از آتش جهنم و امان از عذاب است و

بخواند برابر است با ثواب و اجر صد شهید، و براي هر سوره ثواب یـک  
پیغمبر و موجب نزول رحمت و استغفار مالئکه خواهد بود.

بهشت مشتاق او، و خداوند از او راضی خواهد بود.
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وآنگاه که مؤمن قرآن تالوت نماید خداوند با نظر رحمت به او بنگـرد و  

هر آیه، هزار حورالعین به او عطا کند و به ازاء هر حرف، نوري در مقابل
بر صراط به او عطا کند. و اگر قرآن را ختم کند در مقابـل آن، خداونـد   
ثواب سیصد و سیزده پیغمبر که رساالت پروردگارشان را رسانده باشند، 
عطا کند و مثل این است که تمام کتب آسمانی را قرائت کـرده باشـد و   

خود برنخیزد مگـر آنکـه   ن او را بر آتش حرام کند و از جايد بدخداون
گناهان او و پدر و مادر او را بیامرزد.

18ـ92/17بحار 
:قال: قال امیرالمؤمنین عن ابی عبداهللا 

فیه تکثر برکته و تحضره المالئکۀ و البیت الذي یقرء فیه القرآن و یذکر اهللا 
الهل االرض.السماء کما یضیئ الکواکب تهجره الشیاطین و یضیئ الهل 

فیه تقلّ برکتـه و تهجـره   یقرء فیه القرآن و ال یذکر اهللا ال و انّ البیت الذي 
و تحضره الشیاطین.المالئکۀ

فرمودند:فرمود که امیرالمؤمنین حضرت صادق 
یاد شود؛ برکتش اي که در آن قرآن تالوت شود و در آن، خداي خانه

دد و فرشتگان به سوي آن سرازیر شوند و شـیاطین از آن دور  فراوان گر
درخشد چنانکـه سـتارگان بـراي    شوند. چنین منزلی براي اهل آسمان می

درخشند.زمینیان می
اي که قرآن در آن تالوت نشود برکتش کم شود و فرشتگان از آن و خانه

ضر گردند.ادور شوند و شیاطین در آن ح
3، حدیث 2/610کافی 

هاي قرآناص بعضی از آیات و سورهخو
:9قال رسول اهللا

اذا قال العبد عند منامه بسـم اهللا الـرحمن الـرحیم یقـول اهللا: مالئکتـی اکتبـوا       
بالحسنات نفسه الی الصباح.
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فرمود:9رسول خدا

بگویـد  » بسـم اهللا الـرحمن الـرحیم   «وقتی که انسان در موقـع خوابیـدن   
هاي او را تا صبح حسنه بنویسید فرماید: نَفَساش میبه مالئکهخداوند 

شود).هاي او حسنه برایش ثبت میسفَ(به اندازة نَ
3/337لئالی 

قال:عن ابی عبداهللا 
اهللا نادي مناد: یا عبداهللا غفراهللا لک ما من فرائضفریضۀرء انا انزلناه فی من ق

مضی فاستأنف العمل.
دند:فرموامام صادق 

هر کس در یکی از نمازهاي واجب خود سورة انا انزلناه را قرائـت کنـد   
امرزد منادي حق ندا در دهد: اي بندة خدا! خداوند گناهان پیشین تو را بی

.(آمرزید) عمل را از سر گیر
279ثواب االعمال /

قال:عن ابی عبداهللا 
مـه او لیلتـه مـات    ثم مات فـی یو » اقرء باسم ربک«من قرأ فی یومه او لیلته 

شهیداً و بعثه اهللا شهیداً و احیاه شهیداً و کان کمن ضرب بسیفه فـی سـبیل اهللا   
مع رسول اهللا صلی اهللا علیه و آله.

فرمودند:اما صادق 
(سورة علق) را در روز یا شـب قرائـت   » اقرء باسم ربک«هر کس سورة 

کند و در آن روز یا شب از دنیا برود، شهید مرده باشـد و خداونـد او را   
شهید برانگیزد و شهید زنده گرداند و مانند کسـی باشـد کـه در رکـاب     

ش در راه خـدا جهـاد کـرده    صلی اهللا علیه و آله با شمشیر خـوی پیغمبر 
باشد.

278واب االعمال /ث
عن سلمۀ بن محرز قال:

من لم یبرءه الحمد لم یبرءه شیئ.:یقولجعفراباسمعت
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بن محرز گوید:سلمۀ

کسی که سورة حمد او را شفا ندهد :فرمودباقرامامحضرتشنیدم
اش ندهد.بهبودييهیچ چیز

22حدیث 2/626کافی 
قال:عن ابی بصیر عن ابی عبداهللا 

».یس«لکلّ شیئ قلباً و انّ قلب القرآن انّ 
فی نهاره من المحفـوظین  من قرأها قبل ان ینام او فی نهاره قبل أن یمسی کان 

و المرزوقین حتی یمسی.
و من قرأها فی لیله قبل أن ینام و کلّ اهللا به الف ملک یحفظونه من شـرّ کـلّ   

به الجنۀ.شیطان رجیم و من کلّ افۀ و ان مات فی یومه أدخله اهللا
فرمودند:از ابابصیر روایت شده است که حضرت صادق 

یس است.هر چیز قلبی است و قلب قرآن، سورةبراستی براي 
هر کس آن را قبل از خواب بخواند یا در روز قبل از آنکـه شـام شـود    

مندان باشد تا شام کند.تالوت کند، در آن روز از حفظ شدگان و بهره
از اینکه بخوابـد آن را تـالوت کنـد خداونـد،     و هر کس در شبش قبل

رانـده  هزار فرشته بر او بگمارد تا او را از شرّ بدي هـر شـیطانِ  8(الاقل)
در همان روز بمیرد خداونـد  هرگاهشده و از شرّ هر آسیب حفظ کنند و 

او را وارد بهشت گرداند.
250-249ثواب االعمال /

قال:عن ابی عبداهللا 
الکهف کل لیلۀ جمعۀ لم یمت االشهیداً و یبعثه اهللا مع الشهداء و من قرء سورة 

مع الشهداءالقیامۀوقف یوم 
فرمودند:اما صادق 

با ذکر فضائل فراوان دیگر اضافه نمودن این کلمه به جهت آن است که همـۀ حـدیث   . حدیث طوالنی است8
در اینجا آورده نشده است.
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را تالوت نماید، نمیرد مگر شهید وکسی که هر شب جمعه سورة کهف

خداوند او را با شهداء برانگیزد و در آن روز در صف شهداء قرار بگیرد.
242ثواب االعمال /

قال:ابی عبداهللا عن
ما من عبد یقرء اخر الکهف اال تیقظ فی الساعۀ التی یرید.

فرمودند:امام صادق 
هـر مـثلکم...) هر کس آیۀ آخر سورة کهف را بخواند (قل انما انا بشـر 

ساعت که اراده کند بیدار خواهد شد. 
21حدیث 2/632کافی 

اهمیت تعلیم قرآن
عن رجاء بن حیاة قال:

و ابی عند معاذ بن جبل فقال من هذا یا حیاة؟ انا کنا یوماً 
فقال: هذا ابنی رجاء. 

ته القرآن؟ قال: ال. لفقال معاذ: هل عم
مـا مـن   «قال: فعلمه القرآن فانی سمعت رسول اهللا صلی اهللا علیه و آله یقـول:  
تین لم یر رجل علم ولده القرآن اال توج أبواه یوم القیامۀ بتاج الملک و کسیا حل

»الناس مثلهما.
ثم ضرب بیده علی کتفی فقال یا بنی:

اذا استطعت ان تکسو ابویک یوم القیامۀ حلتین، فافعل.
رجاء بن حیات گوید:

کرد: این کیست؟ سؤالل بودیم. روزي من و پدرم نزد معاذ بن جب
گفتم: پسرم است.

اي؟ گفتم: نه.پرسید: آیا به او قرآن تعلیم نموده
صـلی اهللا  ـت: قرآن را به او یاد بده زیرا که از حضرت پیغمبر اکرمگف

شنیدم که فرمود:ـعلیه و آله
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هر کس به فرزندش قرآن یاد بدهد پدر و مادر او در روز قیامـت تـاج   «

سلطنت بر سر و حلّه و لباس بهشتی در بر خواهند داشت کـه هـیچکس   
»چنین لباسی ندیده باشد.
کتف من زد و گفت:سپس با دست خود به 

هاي بهشتی فرزندم، اگر قدرت آن را داري که پدر و مادر خود را به حله
بپوشانی این کار را انجام بده (با تعلیم قرآن به فرزند خود).

1/9مجمع البیان 
عبدالرحمن سلمی که در مدینه معلم قرآن بود به یکی از کودکـان امـام حسـین    

سورة حمد را تعلیم کرد. حضرت در مقابل این عمل جوائزي به او مرحمت فرمود کـه  
همه بزرگ و چشمگیر بودند.

دهان معلم را پر از در کردند.دستور داداوالً
هزار دینار وجه نقد به او عطا فرمود.ثانیاً
هزار حلّۀ گرانبها در اختیارش گذاشتند.ثالثاً

در مقابل تعلیم یک سـورة قـرآن بـه معلـم     ه سید الشهداء از این جوائز بزرگ ک
فرزندش داده بعضی از مردم اعتـراض داشـتند. حضـرت در جـواب اعتراضـات مـردم       

فرمود:اي فرمود که ارزش آن از تمام جوائز بیشتر بود، جمله
این یقع ما قدمته مما قد أعطی یعنی این پیشکش که من به معلم فرزنـدم  

قرآن تقدیم داشتم کجا، و آنچه او به فرزند من عطا کرده در مقابل تعلیم
است کجا؟

44/191بحاراالنوار 

ارزش حامالن قرآن
قال:  9عن النبی

اهل القرآن هم اهل اهللا و خاصته.
فرمودند:9رسول خدا

اهل قرآن، اهل خداوند و خواص او هستند.
1/15مجمع البیان 
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:9قال رسول اهللا

حملۀ القرآن المخصوصون برحمۀ اهللا المعلمون کالم اهللا المقربون الی اهللا مـن  
و اال هم فقد و الی اهللا و من عاداهم فقط عادي اهللا یدفع اهللا عن مستمع القرآن 

بالء الدنیا و یدفع عن قارئ القرآن بالء اآلخرة. 
.  یحببکم الی عبادهیا حملۀ القرآن تحببوا الی اهللا بتوقیر کتابه یزدکم حباً و

فرمودند:9پیغمبر اکرم
دهنـدگان سـخن خـدا و    حامالن قرآن مورد رحمت خاص خدا و تعلیم

مقرّبین درگاه خدا هستند کسی که ایشان را دوست بدارد خدا را دوست 
کسی که با ایشان دشمنی کند با خدا دشمنی کرده و خداوند از وداشته 

ي قرآن بالء آخرت را دفع خواهد کرد.مستمع قرآن بالء دنیا و از قار
ـ اي حامال ا احتـرام بـه کتـابش، تـا     ن قرآن نسبت به خدا دوستی کنید ب

موجب شود خدا شما را زیاد دوست داشته باشد و محبوبیت شـما نـزد   
بندگان خدا زیادتر گردد.

:قال علی 
سک بنا لحق و من سلک غیر طریقنا غرق.من متم

فرمودند:حضرت علی 
که به ما متسمک شد، به ما رسید و نجات یافت و کسی که غیر راه کسی 

ما پیمود غرق شد و به هالکت رسید.
22، فهرست غرر ص 7891غرر و درر، حدیث 

:قال علی
اهللا اهللا فی ذریۀ نبیکم ال تظلمن بین أظهرکم و أنتم تقدرون علی المنع عنهم.

فرمودند:حضرت علی
در حضـور  مبادا بگیرید نسبت به اوالد پیغمبرتان! نظرخدا را، خدا را در

شما مظلوم واقع شوند و شما قدرت جلوگیري از ایشان داشته باشید.
198تحف /

:9رسول اهللاقال
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 ئمۀاألمن رزقه اهللا حب   فـال  ةنیا و اآلخـر من أهل بیتی فقد أصـاب خیـر الـد ،

، عشر منها فـی  خصلۀبیتی عشرون فی حب أهل فإنَّالجنّۀیشکّنَّ أحد أنّه فی 
فالزُّهد و الحرص علی العمـل،  ، أما الّتی فی الدنیا ةالدنیا و عشر منها فی اآلخر

ط فی قیـام  اقبل الموت، و النشالتوبۀ، و ةفی العبادالرَّغبۀوالورع فی الدین، و 
التاسـعۀ ، و اللیل، و الیأس مما فی أیدي النّاس، و الحفـظ ألمـر اهللا و نهیـه    

فـال ینشـر لـه دیـوان، و ال     ةالسخا، و أما الّتی فی اآلخرةبغض الدنیا، و العاشر
ض مـن النّـار، و یبـی   ةینصب له میزان، و یعطی کتابه بیمینه، و یکتب لـه بـراء  

من أهل بیتـه، و ینظـر اهللا   مائۀ، و یشفّع فی الجنّۀوجهه، و یکسی من حلل 

بغیر حساب فطویی الجنّۀیدخل ة، و العاشرالجنّۀتیجان و یتوج من بالرَّحمۀإلیه 
لمحبی أهل بیتی.

فرمودند:9پیغمبر اکرم
کسی که خداوند دوستی اهل بیت مرا روزي او گرداند، به تحقیق که بـه  
خیر دنیا و آخرت دست یافته است. جاي تردید براي احدي نیسـت کـه   

بیتم بیست خصلت و چنین کسی در بهشت است چرا که در دوستی اهل 
صفت پسندیده هست: ده تاي آنها در دنیا و ده تا در آخرت.

ده صفت دنیوي: دل نبستن به دنیا، عالقۀ شدید به عمل، پارسائی شـدید  
و فراوان در دین، روي آوردن به عبادت، توبـۀ قبـل از مـردن، نشـاط و     

عمـل  داري، نومیدي از آنچه در اختیار مردم اسـت،  شادابی در شب زنده
به اوامر و ترك نواهی الهی، دشمنی دنیا و بخشش.

اما ده تاي آخرت: عدم انتشار دیوان عملش، عدم نصـب تـرازو بـراي    و
دوري از «کتاب در دست راستش، نوشـته شـدنِ   ءسنجش اعمالش، اعطا

هاي بهشتی، شفاعت برایش، نورانی شدن رویش، پوشیدن از لباس» آتش
نظـر رحمـت خـدا بـه او، تـاجی از      در حق صد نفر از خویشاوندانش، 

هاي بهشتی بر سرش، داخل شدن در بهشت بدون حساب.تاج
پس خوشا به حال دوست دارندة اهل بیتم.

2/515خصال 
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قالت:9النبیعن ام سلمۀ زوجۀ 

قال رسول اهللا فی مرضه الذي توفی فیه: 
لی خلیلی. اادعو

فارسلت عائشۀ الی ابیها. فلما جاء غطّی رسول اهللا صلی اهللا علیه و آله وجهه و 
قال:

ادعوا لی خلیلی. 
فرجع ابوبکر و بعثت حفصۀ الی ابیها. فلما جاء غطّی رسول اهللا صلی اهللا علیه و 

آله وجهه و قال:   
ادعوا لی خلیلی. 

 فرجع عمر. و أرسلت فاطمۀ سالم اهللا علیها الی علی ا جاء، قام رسولفلم .
اهللا صلی اهللا علیه و آله فدخل ثم جلّل علیاً بثوبه. 

 قال علیثنی بألف حدیث یفتح کلّ حدیث الف حدیث حتی عرقـت و  :  فحد
عرق رسول اهللا صلی اهللا علیه و آله فسال علی عرقه و تسال علیه عرقی. 

گوید:9ام سلمه، همسر رسول خدا
رسول خدا در همان بیماریش که جان سپرد فرمود:

دوست مرا نزد من بخوانید.
آمد رسول خـدا صـلی   پس عایشه کسی نزد پدرش فرستاد. چون ابوبکر

اهللا علیه و آله روي خود او پوشانید و فرمود: دوست مرا نزد من بخوانید.
ابوبکر بازگشت. آنگاه حفصه کسی نزد پدرش فرسـتاد. چـون عمرآمـد    
رسول خدا صلی اهللا علیه و آله روي خود را پوشانید و فرمـود: دوسـت   

مرا نزد من بخوانید.
م اهللا علیها کسـی بـه نـزد علـی     عمر هم بازگشت. آنگاه فاطمه سال

تشریف آورد رسول خدا صلی اهللا علیه و آلـه بـا   فرستاد. چون علی 
احترام از جا برخاست و علی داخل شد و بعد رسول خدا صلی اهللا علیه 

و آله او را به زیر جامۀ خود کشید.
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فرماید: رسول خدا صلی اهللا علیه و آله هـزار حـدیث بـه مـن     علی 

جوشید. تا آنکه عـرق بـر   فرمود که از هر حدیث، هزار حدیث دیگر می
من و بر رسول خدا بنشست و عرق آن حضرت به رخسار من و عرق من 

به رخسار ایشان جاري گشت.
21حدیث 2/642خصال 

قال:  9عن النبی
ی و اربعۀ و عشرین الف نبی و انا اکرمهم علی اهللا و ال مائۀ الف نبخلق اهللا 

فخر. 
مائۀ الف وصی و اربعۀ و عشرین الف وصی فعلی اکرمهم علـی  و خلق اهللا 

اهللا و أفضلهم.
فرمودند:9رسول خدا

یکصد و بیست و چهار هزار پیغمبر آفرید و من نزد او، از همۀ خداي 
گویم.ترم و این سخن را نه از روي مباهات میآنان گرامی
پیغمبران آفریـد  یکصد و بیست و چهار هزار جانشین براي و خداوند 

تر است.تر و بافضیلتاز همۀ آنان نزد خداوند، گرامیو علی 
18حدیث 2/641خصال 

ابر بن عبداهللا األنصاري قال:جعن 
خصاالً لـو کانـت   و آله یقول فی علی لقد سمعت رسول اهللا صلی اهللا علیه 

من کنت مواله فعلی : «9واحدة منها فی جمیع الناس الکتفوا بها فضالً قوله
، و قولـه  »منّی کهارون من موسـی علی«، و قوله صلی اهللا علیه و آله: »مواله

علی «، و قوله صلی اهللا علیه و آله: »علی منّی و أنا منه«صلی اهللا علیه و آله: 
، و قوله صلی اهللا علیه و آلـه:  »طاعتی و معصیته معصیتیهمنّی کنفسی، طاعت

ولی«، و قوله صلی اهللا علیه و آله: »حرب علی حرب اهللا، و سلم علی سلم اهللا«
علـی حجـۀ   «و قوله صلی اهللا علیه و آله: » علی ولی اهللا، و عدو علی عدو اهللا

ایمـان و  حـب علـی   «، و قوله صلی اهللا علیه و آلـه:  »اهللا، و خلیفته علی عباده
حزب اهللا و حزب أعدائه حزب علی «، و قوله صلی اهللا علیه و آله: »بغضه کفر
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علی مع الحقِّ و الحـقُ معـه. ال   «اهللا علیه و آله: ، و قوله صلی»حزب الشیطان

علی قسیم الجنّۀ «، و قول صلی اهللا علیه و آله: »یفترقان حتّی یردا علی الحوض
من فارق علیاً فقر فارقنی، و من فارقنی «، و قوله صلی اهللا علیه و آله: »و النّار

عۀ علی هم الفـائزون یـوم   شی«، و قوله صلی اهللا علیه و آله: »فقد فارق اهللا 
».القیامۀ

جابربن عبداهللا انصاري گوید:
براســتی کــه از رســول خــدا صــلی اهللا علیــه و آلــه دربــارة علــی 

هایی شنیدم که اگر یکی از آنها در همۀ مردم بود، به همان برتري خصلت
کردند از جمله:اکتفا می

به هر که موال منم، علی است موالي او..1
ست همچنانکه هارون از موسی بود.علی از من ا.2
علی از من است و من از او..3
سم، فرمانبرداري او فرمانبرداري من است و علی از من است همچون نَفْ.4

نافرمانیش نافرمانی من.
جنگ با علی جنگ با خدا است و صلح و سازش با علی، صلح با خدا .5

است.
دوست علی دوست خدا است و دشمن علی دشمن خدا..6
7.ت خدا و جانشین او در میان بندگانش است.علی حج
دوستی علی ایمان است و کینۀ او را به دل گرفتن، کفر..8
حزب علی حزب خدا است. حزب دشمنان علی حزب شیطان است..9

علی با حق است و حق با او، این دو از یکدیگر جدا نشوند تا در کنـار  .10
حوض (بهشت) بر من وارد شوند.

(و بهشتیان) از جهنم (و جهنمیان).علی است جدا کنندة بهشت.11
هر که از علی کناره گیرد یقیناً از من جدا شده است و هر که مرا تـرك  .12

جدا شده است.کند یقیناً از خداي 
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پیروان علی تنها رستگاران روز قیامتند..13

5، حدیث 2/496خصال 
قال:ن یعن امیرالمؤمن

القیامۀ حتّی یسـأل عـن اربـع: عـن     تزول قدما عبد یوم ال:9اهللارسولقال
عمره فی ما افناه و عن شبابه فی ما اباله و عن ماله من این اکتسبه و فـی مـا   

انفقه و عن حبنا اهل البیت.
فرمودند:9فرمود که رسول خداحضرت علی 

تا از چهار چیز بازپرسـی  اي قدم از قدم بر نداردروز رستاخیز، هیچ بنده
شود:

کاري گذرانده؟عمرش را در چه.1
نوجوانی (و جوانی)اش را در چه راهی از دست داده؟.2
ثروتش را از کجا آورده و در چه راهی مصرف کرده؟.3
علیهم السالم.ـو از دوستی ما خاندان.4

125، حدیث 253، ص 4/ باب 1خصال 
:قال علی بن موسی الرضا 

! النظر الی االئمۀ منکم عبادة ام النظر الی ذریتنا عبادة، فقیل له: یابن رسول اهللا
جمیع ذریۀ النبی صلی اهللا علیه و آله؟الی النظر 

.عبادةـصلی اهللا علیه و آلهـفقال: بل النظر الی جمیع ذریۀ النبی
فرمود:امام هشتم 

نگاه کردن به ذریۀ ما عبادت است.
بـه  شما عبادت است یا نگاه یابن رسول اهللا نگاه ما به امامانعرض شد: 

همۀ اوالد پیغمبر؟
فرمود: بلکه نگاه به تمامی اوالد پیغمبر عبادت است.

2حدیث 49امالی صدوق، مجلس 
:قال ابوعبداهللا 

الشفاء من کل داء و هو الدواء االکبر.فی طین قبر الحسین 
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فرمودند:امام صادق 

ست و آن بزرگتـرین دوا  شفاء از هر مرض ابر امام حسین در خاك ق
و مهمترین دارو است.

4/125لئالی 

توضیح
روایات مختلف نقل شده: در بعضی حـد حـرم را پـنج    در حدود حرم امام حسین 

فرسخ در پنج فرسخ از چهار طرف و در بعض روایات، یـک فرسـخ در یـک فرسـخ از     
یـات بیسـت و   چهار طرف قبر مطهر و بعضی، چهار میل در چهار میل و در بعضـی روا 

پنج ذراع از چهـار طـرف قبـر و در سـایر روایـات هفتـاد ذراع از چهـار نقـل شـده و          
ضیلت است نه تناقض و تضاد در اخبار.فاختالفات روایات دلیل بر مراتب 

(نقل با تلخیص)4/128لئالی 
فمـا بکـت علـیهم السـماء و االرض و مـا کـانوا       «قال ابن عباس فی تفسیر قولـه تعـالی:   

:»منظرین
انه کان اذا قبض اهللا نبیاً من األنبیاء بکت علیه السماء و االرض اربعین سـنۀ و  

فتبکـی  امـا الحسـین   اذا مات العالم العامل بعلمه بکتا علیه اربعین یوما و 
علیه السماء و االرض طول الدهر.

و تصدیق ذلک یوم قتله قطرت السماء یوما و انّ هذه الحمـرة التـی تـري فـی     
و لم تر قبله ابداً و ان یوم قتلـه لـم یرفـع    لسماء ظهرت یوم قتل الحسین ا

حجر فی الدنیا اال وجد تحته دم.
منظـرین افما بکت علیهم السـماء واالرض و مـا کـانو   ابن عباس در تفسیر آیۀ شریفۀ: 

د:فرمای) می29(دخان /
و کننـد. یپیغمبري از دنیا برود آسمان و زمین تا چهل سال گریه مهرگاه

هرگاه عالم و دانشمندي که به علم خود عمل کند از دنیا برود تـا چهـل   
روز زمین و آسمان گریه کنند.
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زمین و آسمان تـا آخـر دنیـا گریـه     و اما براي حضرت امام حسین 

خواهند کرد و دلیل بر این مطلب روز عاشورا قطرات خـونی از آسـمان   
شـود در روز شـهادت   ظاهر میي که در آسمان ابارید و حمره و سرخی

پیدا شد که قبل از آن نبود و در آن روز هـیچ سـنگی از   امام حسین 
ه زیر آن خون دیده شد.کزمین برداشته نشد مگر این

2/274لئالی 
:9قال رسول اهللا

بعدي کان کمن انکر نبـوتی فـی حیـاتی و مـن انکـر      من انکر امامۀ علی 
.نبوتی کان کمن انکر ربوبیۀ ربه 

فرمود:9رسول خدا
را پس از من منکر شود، همچون کسی باشد کـه  هر که امامت علی 

ام پیغمبري مرا منکر شود، و هر که پیغمبري مـرا منکـر باشـد    در زندگی
خویش است.همچون کسی است که منکر ربوبیت پروردگار 

5حدیث 94امالی، مجلس 
:9قال رسول اهللا

من فضّل احداً من اصحابی علی علی فقد کفر.
فرمودند:9رسول خدا

رتر شمارد تحقیقـاً کـافر شـده    بهر کس، یکی از اصحابم را بر علی 
است.

4حدیث 94امالی، مجلس 
قال:عن الصادق جعفر بن محمد 

ن عبداهللا االنصاري: یا جابر انک ستبقی حتی لجابربانّ رسول اهللا قال ذات یوم 
طالـب المعـروف فـی    تلقی ولدي محمد بن علی بن الحسین بن علـی بـن ابـی   

التوراة بالباقر فاذا لقیته فاقرأه منی السالم.
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لـه  فوجد محمد بن علی عنده غالماً فقال فدخل جابر الی علی بن الحسین 

بر فادبر. فقال جابر: شـمایل رسـول اهللا و رب   ه ادیا غالم اقبل. فاقبل. ثم قال ل
فقال له: من هذا؟الکعبۀ. ثم أقبل علی علی بن الحسین 

قال: هذا ابنی و صاحب االمر بعدي محمد الباقر.
فقام جابر فوقع علی قدمیه یقبلهما و یقول نفسی لنفسک الفداء یابن رسـول اهللا  

و آله یقرء علیک السالم.اقبل سالم ابیک ان رسول اهللا صلی اهللا علیه
ثم قال: یا جابر! علی ابی رسول اهللا السالم مـا  دمعت عینا ابی جعفر قال: ف

دامت السموات و االرض و علیک یا جابر بما بلغت السالم.
فرمود:امام صادق 

جابربن عبداهللا انصاري فرمود: اي جابر! محقّقـاً تـو   هروزي رسول خدا ب
مانی تا فرزندم محمد بن علی بن الحسین بن علی بـن ابـی طالـب را    می

به بـاقر؛ چـون بـه او برخـوردي     است درك کنی که در تورات معروف 
سالم مرا به او برسان.

السالم وارد شد. محمد بن علـی را کـه   جابر بر علی بن الحسین علیهما
اي بود نزد او یافت و به او گفت: اي غالم، پیش بیا. آمد، گفت: ر بچهپس

برو. عقب رفت.
جابر گفت: به پروردگار کعبه این شمایل رسول خدا است.

سپس رو به علی بن الحسین علیهما السالم کرد و گفت: این کیست؟
فرمود: پسرم و امام بعد از من، محمد باقر است.

گفـت: جـانم   بوسید و مـی او افتاد و آنها را میجابر برخاست و برپاهاي
قربانت یابن رسول اهللا. سالم پدرت را بپذیر، رسول خدا صلی اهللا علیه و 

آله به تو سالم رسانیده.
پر از اشـک شـد و گفـت: اي    باقر وید: در این حال دو چشم امامگ

پـا  هـا و زمـین بر  جابر بر پدرم رسول خدا سالم باد تا زمانی که آسـمان 
است و بر تو اي جابر به خاطر آنکه سالم او را به من رساندي.
9حدیث 56امالی، مجلس 
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یقول:ن راشد قال سمعت ابا عبداهللا الصادق عن معمرب

فقام بین یدیه یحد النظر الیه فقال یا یهودي ما حاجتک؟9اتی یهودي النبی
و انزل علیه التـوراة و  قال: انت افضل ام موسی بن عمران النبی الذي کلّمه اهللا

العصا و فلق له البحر و اظلّه بالغمام.
لمـا  آدم : انه یکره للعبد ان یزکی نفسه و لکنی اقول ان9فقال له النبی

حق محمد و آل محمد لما کانت توبته أن قال اللهم انی اسئلک بۀالخطیئاصاب 
و خاف الغرق قال: اللهم السفینۀفرها اهللا له و انّ نوحاً لما رکب فی غفرت لی فغ

انی اسئلک بحق محمد و آل محمد لما انجیتنی من الغرق فنجـاه اهللا عنـه و ان   
لما ألقی فی النار قال اللهم انی اسئلک بحق محمد و آل محمد لما ابراهیم 

لما القی عصـاره و  انجیتنی منها فجعلها اهللا علیه برداً و سالماً و ان موسی 
قال اللهم انی اسئلک بحق محمد و آل محمد لما آمنتنی فۀخیأوجس فی نفسه 

فقال اهللا جل جالله ال تخف انک انت األعلی.
ایمانه شیئاً و ال هیا یهودي ان موسی لو ادرکنی ثم لم یؤمن بی و بنبوتی مانفع

.ةنفعته النبو
یا یهودي و من ذریتی المهدي اذا خرج نزل عیسی بن مریم لنصـرته فقدمـه و   

خلفه.صلّی
فرمود:میمعمربن راشد گوید شنیدم امام صادق 

فردي یهودي خدمت پیغمبر صلی اهللا علیـه و آلـه آمـد و در مقابـل آن     
حضرت ایستاد و نگاه تندي به ایشان نمود.

فرمود: اي یهودي، چه حاجتی داري؟9پیامبر
پیغمبر، که خـدا بـا او سـخن    عرض کرد: تو برتري یا موسی بن عمرانِ

ت و تورات و عصا به او داد و دریا را در برابرش شکافت و با ابر، بر گف
سرش سایه انداخت.

فرمود: خوب نیست کسی خود را ستاید ولی گویم که چـون  9پیغمبر
خدایا تو را به حق محمد و آل «اش این بود که گفت: آدم گناه کرد توبه
و خدایش آمرزید.» کنم مرا بیامرزيمحمد خواهش می
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خدایا از تـو  «ون نوح سوار کشتی شد و از غرق شدن، ترسید گفت: و چ

و » خواهم به حق محمد و آل محمد که مرا از غرق شدن، نجـات دهـی  
خدا او را نجات داد.

و چون ابراهیم را به آتش افکندند گفت: خدایا به حق محمد و آل محمد 
و سالمت کرد.مرا از آن نجات ده و خدا آن را بر او سرد 

چون موسی عصا افکند و از آن ترسید گفت: خدایا از تو خـواهم بـه   و 
حق محمد و آل محمد که مرا امان دهی و خـداي جـل جاللـه فرمـود:     

مترس که تو برتري (از فرعونیان).
آورد، ایمانش کرد و به من ایمان نمیاي یهودي، اگر موسی مرا درك می

رساند.سودي نداشت و نبوتش به او منفعتی نمی
از ذریۀ من است که چون ظهـور  ـعجل اهللا فرجهـاي یهودي، آن مهدي

اش فرود آید و او را پـیش دارد و پشـت   کند عیسی بن مریم براي یاري
سرش نماز گزارد.

4حدیث 39امالی صدوق، مجلس 





هافصل سوم: سفارش
یث پی بردیم گـوش  دحال که به ارزش و اهمیت علم و نیز لزوم تمسک به آیات و احا

ائمـه علـیهم السـالم در مـوارد مختلـف      يهـا سپاریم به فرمایشات و راهنماییجان می
زندگی از جمله:

نگهداشتن زبـان، برخـورد بـا    آداب نشست و برخاست، مهمانی، همسایگی، ازدواج،
کارگر، فرد غمگین...

قال:عن ابی عبداهللا الصادق 
ا نفسه.من دخل موضعاً من مواضع التهمۀ فاتهم ال یلومن الّ

فرمود:حضرت امام صادق 
کسی که در موضعی از مواضع تهمت داخـل شـود و مـتهم شـود، جـز      

خودش را مالمت نکند.
5، حدیث 75امالی صدوق، مجلس 

:قال علی 
ضع امر اخیک علی احسنه حتی یأتیک ما یغلبک.

من اخیک سوء و انت تجدلها فی الخیر محمالً.و ال تظن بکلمۀ خرجت
فرمودند:حضرت علی 

برادر مؤمنت را (به جاي سوءظن) به نیکوترین وجهش حمـل نمـا،   فعلِ
ا حمل توانی فعل او رمگر آنکه خالفش را یقین کنی پس تا زمانی که می

به خیر کنی، حق نداري حتی نسبت به یک کلمه کـه از بـرادر مؤمنـت    
شنیدي سوءظن ببري!

293کشف الریبه /
:قال الصادق 
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اذا اتهم المؤمن اخاه ینماث االیمان من قلبه کما ینماث الملح فی الماء.

فرمودند:حضرت صادق 
شـود و از  مـی مؤمن، برادر دینی خود را متهم نماید ایمان او آب هرگاه

رود.شود و از بین میرود همان طور که نمک در آب حل میبین می
293کشف الریبه /

ضمناً الزم به تذکر است که مؤمن همانگونه که نباید سوءظن داشـته باشـد نبایسـتی    
هم خود را در معرض اتهام قرار داده تا دیگران نسبت به وي سوءظن نمایند:

:9قال النبی
ضع التهم.اتقوا من موا

فرمودند:9رسول خدا
از مواضع تهمت دوري کنید (کاري نکنیـد کـه در معـرض اتهـام قـرار      

بگیرید).
128/ةمعراج السعاد

:9قال رسول اهللا
اغتنم خمساً قبل خمس:

ك قبل فقرك و فراغک قبـل  اشبابک قبل هرمک و صحتک قبل سقمک و غن
شغلک و حیاتک قبل موتک.

فرمودند:9پیامبر اکرم
از فرصت استفاده کن و پنچ چیز را قبل از پنج چیز غنیمت بشمار:

جوانی را پیش از پیزي..1
سالمت را پیش از مریضی..2
نیازي را پیش از تنگدستی.بی.3
ایام فراغت را پیش از اشتغال..4
زندگی را پیش از مرگ..5

71نهج الفصاحه /
:9قال رسول اهللا



63ها / سفارش
فیۀ.نعمتان مکفورتان: اال من و العا

فرمودند:9رسول خدا
ارزش دو نعمت از نظر مردم پوشیده است:

امنیت.1
تندرستی..2

5، حدیث 34، ص 2/ باب 1خصال 
:قال علی 

اضاعۀ الفرصۀ غصۀ.
فرمود:حضرت علی 

از دست دادن فرصت باعث غم و اندوه است.
1141نهج البالغه /

:9قال النبی
غده شراً من یومه فهو ملعون و من لـم  من استوي یوماه فهو مغبون و من کان 

ینقعد النقصان فی عمله کان النقصان فی عقله و من کان النقصان فـی عملـه و   
عقله فالموت خیر له من حیاته.

فرمود:9پیغمبر اکرم
کسی که دو روز او مساوي باشد چنـین کسـی ضـرر کـرده و پشـیمان      

چنـین کسـی   خواهد شد و کسی که امروزش بدتر از روز گذشته باشـد 
مورد لعنت است و کسی که درصدد رفع نقص عمل خود نباشد، نقـص  

د خود را به اثبات رسانده و کسی که در عمل و خرد او نقصان باشد خرَ
مرگ براي او بهتر از زندگی خواهد بود.

5حدیث 11/376مضمون: وسائل 
وز عوض گردد تـو را حاصـل غـرض   هــر چــه بینــی در جهــان دارد عــوض

عمـــر باشـــد عمـــر قـــدر آن بـــدانعـوض دانـی چـه باشـد در جهـان     بی
:قال ابومحمد العسکري 

عن المحزون.لیس من األدب اظهار الفرح
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فرمودند:حضرت عسکري 

آشکار کردن خوشـحالی نـزد شـخص غمگـین، از ادب نیسـت. (مثـل       
خندیدن نزد شخص مصیبت دیده).

489تحف /
:9قال رسول اهللا

فاجعلوها طاعۀ.الدنیا ساعۀ
فرمودند:9حضرت رسول

دنیا یک هنگام (زودگذر) است، پس آن را در اطاعت (خدا) بگذرانید.
77/164بحاراالنوار 

:قال علی 
الدنیا و اآلخرة عدوان متعادیان و سبیالن مختلفان.

من أحب الدنیا و واالها أبغض اآلخرة وعاداها.
ماشی بینهما الیزداد من احدهما قرباً اال ازداد مثلهما مثَل المشرق و المغرب و ال

من اآلخر بعداً.
فرمودند:حضرت علی 

دنیا و آخرت دو دشمن مخالف و دو راه متفاوت و مختلف هستند.
کسی که دنیا را دوست داشته باشـد و آن را اختیـار نمایـد، آخـرت را     

مبغوض داشته و با آن دشمنی کرده است.
مثَل دنیا و آخرت همانند مشرق و مغرب است. و راهرو بین این دو، بـه  

شود (رفتن بـه سـمت   شود مگر آنکه از دیگري دور مییکی نزدیک نمی
انسان آخرت را اختیـار  هرگاهمشرق، دور شدن از مغرب است همچنین 

نماید و اعمالش جنبۀ اخروي داشته باشند، از دنیا دورتر خواهـد شـد و   
.بالعکس)

212تحف /
:قال علی 

کما انّ الشمس و اللیل الیجتمعان، کذلک حب اهللا و حب الدنیا الیجتمعان.



65ها / سفارش
فرمودند:حضرت علی 

شوند، جمع شدنِ دوستی خداونـد و  همان طور که روز و شب جمع نمی
دوستی دنیا نیز امکان ندارد.

6/318ناسخ التواریخ 
قال:عن ابی عبداهللا 

خطیئۀ.کل حب الدنیا رأس
فرمودند:امام صادق 

دلبستگی به دنیا، سرآمد هر گناهی است.
87، حدیث 25، ص 1/ باب 1خصال 

:9قال رسول اهللا
الدنیا مزرعۀ اآلخرة.

فرمودند:9پیامبر اکرم
شود یعنی انسان هر دنیا کشتزاري است که محصولش در آخرت درو می

در آخرت عائد او خواهد شد.کاري در این دنیا انجام داد، نتیجۀ آن 
136سراج القلوب /

قال:عن ابی عبداهللا 
الدنیا سجن المؤمن و القبر حصنه و الجنۀ مأواه.
و الدنیا جنۀ الکافر و القبر سجنه و النار مأواه.

فرمودند:امام صادق 
دنیا، زندان مومن است، قبر پناهگاهش و بهشت اقامتگاهش.

قبر زندان او و دوزخ اقامتگاهش.و دنیا بهشت کافر است، 
74، حدیث 108، ص 3/ باب 1خصال 

:قال علی بن محمد 
الدنیا سوق ربح فیها قوم و خسر آخرون.

فرمود:امام علی النقی 
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اي دیگـر  برند و عـده اي (متقین) سود میدنیا مانند بازاري است که عده

زیان
483تحف العقول/ 

:9قال الرسول
الناس من باع آخرته بدنیاه و شرّ من ذلک من باع آخرته بدنیا غیرهشریا علی 

فرمودند:  9حضرت رسول
اي علی، بدترین مردم کسی است که آخرت خود را براي رسیدن به جاه 
و منال دنیا بفروشد و بدتر از این، آن انسانی است کـه آخـرت خـود را    

براي دنیاي دیگري بفروشد.  
289مکارم/ 

:9اهللالقال رسو
ما قدمالمالئکۀاذا مات العبد قال الناس ما خلف و قالت ! علییا

فرمودند:به علی 9پیامبر
گویند چه چیز میراث گذاشت، ولی مالئکه اي بمیرد، مردم میبندههرگاه

گویند چه چیز قبل از خود فرستاد (و چه عمل خوبی در دنیـا انجـام   می
داد)!

295مکارم /
:قال العالم 

اعمل لدنیاك کانک تعیش أبدا و اعمل آلخرتک کانک تموت غداً.
.و قال: نعم العون علی االخرة الدنیا

فرمودند:امام موسی کاظم 
براي دنیاي خویش چنان کار کن که گویا تا آخر دنیا زنده خواهی بود و 

بر آخرت خود طوري کار کن که گویا فردا از دنیا خواهی رفت.
اي است براي آخرت.چه خوب کمک کنندهو فرمود: دنیا

3/280لئالی 
:قال علی 

انّ هللا ملکاً ینادي فی کل یوم لدوا للموت و اجمعوا للفناء و ابنوا للخراب.
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فرمودند:حضرت علی 

کند: بزائید بـراي مـردن و   اي است که هر روز فریاد میخداوند را فرشته
ي ویران شدن.جمع کنید براي از بین رفتن و بسازید برا

1150نهج البالغه /
:قال علی 

و اهللا لدنیا کم هذه أهون فی عینی من عراق خنزیر فی ید مجذوم.
فرمودند:حضرت علی 

تـر اسـت از   به خدا سوگند این دنیاي شما در چشم من خوارتر و پسـت 
گرفتار به خوره، باشد.بیمارِگوشت خوك، که در دستاستخوان بی

1192/نهج البالغه 
:قال علی 

الدنیا خلقت لغیرها و لم تخلق لنفسها.
فرمودند:حضرت علی 

دنیا براي دیگري آفریده شده است و براي خود، آفریده نشده است.
(دنیا راهی است به آخرت که باید آدمی در آن بنـدگی کنـد تـا پـاداش     
یابد، نه جاي ماندن است نه همیشـگی اسـت لـذا جـاي خوشـگذرانی      

نیست).
1298نهج البالغه /

:قال ابومحمد العسکري 
خیـراً  ، مـن یـرزع  انکم فی آجال منقوصۀ و ایام معدودة و المـوت یـأتی بغتـۀ   

یحصد غبطۀ و من یرزع شراً یحصد ندامۀ لکل زارع ما زرع.
فرمودند:حضرت عسکري 

رده شده قـرار داریـد و   ها)ي ناقص و روزهاي شمها (مدتشما در اجل
ر و ناگهانی و غافلگیر کننده خواهـد آمـد (پـس نبایـد از     مرگ بدون خب

مرگ غافل باشیم بلکه باید همواره آماده و مهیاي آن باشیم)، آنکـه چیـز   
کـار نیـک   » یشترب«کند (غبطه از این که چرا خوب بکارد، غبطه درو می
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اري بکارد، پشیمانی درو کند (پشـیمان از ایـن   ردبدکنکرده) و کسی که

اي، عمل بد زده است) در هر حال براي هر کشت کنندهکه چرا دست به
کشت شده، خواهد بود.همان محصولِ

489تحف العقول /
:قال علی 

انما سمیت الدنیا دنیا النّها ادنی من کل شیئ.
فرمود:امیرالمؤمنین 

تـر  به راستی که دنیا را دنیا گویند به علت اینکه دنیا از هـر چیـز پسـت   
است.

1حدیث57/355ر بحاراالنوا
:قال ابومحمد العسکري 

من التواضع: السالم علی کلّ من تمرّ به و الجلوس دون شرف المجلس.
فرمودند:امام حسن عسکري 

از جمله عالئم تواضع و فروتنی: سالم کردن بر هر کسی که بـر او گـذر   
باشد.مجلس، میصدرِکنی و نیز نشستن در غیرِ

487تحف العقول /
:و قال الکاظم 

یا هشام ان امیرالمؤمنین کان یقول: الیجلس فی صدر المجلـس اال رجـل فیـه    
ثالث خصال یجیب اذا سئل و ینطق اذا عجز القوم عن الکـالم و یشـیر بـالرأي    

یکن فیه شیئ منهن فجلس فهو احمق.مالذي فیه صالح اهله فمن ل
فرماید:میامام موسی بن جعفر 

نشـیند مگـر   فرمود: در صدر مجلس نمیمیی اي هشام، حضرت عل
شخصی که سه صفت در او باشد:

ی از او بشود قدرت پاسخگویی داشته باشد.سؤالهرگاهـاول
موقعی که مردم از سخن گفتن عاجز و ناتوان باشند او توان سـخن  ـدوم

گفتن داشته باشد.
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اشاره به رأیی که صالح اهل آن باشد بنماید.ـسوم
کسی که یکی از این اوصاف در او نباشد و باالي مجلـس بنشـیند،   پس 

باشد.(یقیناً) احمق می
389تحف العقول /

:9قال رسول اهللا
ینبغی للجلساء فی الصیف أن یکون بین کل اثنین مقدار عظم الذراع لئال یشـق  

بعضهم علی بعض فی الحرّ.
فرمودند:9حضرت رسول

در تابستان، بین هر دو نفر بـه انـدازة   سزاوار است براي نشستن اشخاص 
یک ذراع (تقریباً نیم متر) فاصله باشد تا به خاطر گرمـا، بعضـی مـزاحم    

بعض دیگر نشوند.
8حدیث 12/21وسائل 

:9قال رسول اهللا
المرأ علی دین خلیله و قرینه.

فرمودند:9حضرت رسول
هر شخصی بر دین و آئین دوست و رفیق خود خواهد بود.

3حدیث 2/375کافی اصول
:قال امیرالمؤمنین 

من النعم الصدیق الصدوق.
فرمودند:حضرت علی 

هاي خداوند، دوست راستگو است.از نعمت
257غرر و درر/

:9قال رسول اهللا
مجالسۀ اهل الدین شرف الدنیا و االخرة.

فرمودند:9رسول خدا
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یـا و آخـرت   همنشینی با مردمان متدین و خداشناس، سـبب شـرافت دن  

است.
296االعمال /وابث

:قال علی 
فقد اال حبۀ غربۀ.

فرمودند:حضرت علی 
از دست دادن دوستان غربت اسـت (زیـرا ماننـد دورمانـدگی از وطـن      

است).
1115نهج البالغه /

:9قال رسول اهللا
ال یحل لمسلم أن یهجر اخاه ثالثۀ ایام و السابق سبق الی الجنۀ.

فرمودند:9رسول خدا
روا و حالل نیست بر مسلمان که بیش از سه روز برادر مسلمانش را ترك 
کند (و با او قهر باشد)، و هر کدام از دو طرف نسبت به آشتی کـردن از  

دیگري پیشی گرفت، (در واقع) به سوي بهشت، پیشی گرفته است.
12حدیث 75/189بحار االنوار 

و آله انّه نهی عن الهجران فمن کان البد فـاعالً  هفی مناهی النبی صلی اهللا علی
فال یهجر اخاه اکثر من ثالثۀ ایام فمن کان مهاجرا ألخیه اکثر من ذلـک کانـت   

ی به.لالنار او
نهی فرمودند9پیامبر اکرم

از اینکه با برادران دینی قطع ارتباط شود و فرمودند: اگـر موجـب قطـع    
اید طول بکشد و کسی کـه بـیش از   ارتباط فراهم شد، بیش از سه روز نب

سه روز با برادر دینی خود قطع رابطه نماید چنین کسی به آتـش جهـنم   
سزاوارتر است.

8حدیث 75/188بحاراالنوار 
قال:عن ابی الحسن 
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لعن رسول اهللا صلی اهللا علیه و آله ثالثۀ: اآل کـل زاده وحـده، و الراکـب فـی     

ه.الفالة وحده، و النائم فی البیت وحد
فرمودند:امام هفتم 

رسول خدا صلی اهللا علیه و آله سه کس را لعن فرمود:
سفران).آنکه توشۀ راه خود را به تنهایی بخورد (نه با هم.1
ها، به تنهایی سفر کند.آنکه در بیابان.2
اي، تنها بخوابد.آنکه در خانه.3

38، حدیث 93، ص 3/باب 1خصال 
قال:عن ابی عبداهللا 
ما اصطحب اثنان اال کان اعظمهما اجراً و احبهمـا الـی اهللا   :9اهللارسولقال
.ارفقهما بصاحبه

:فرمودحضرت صادق 
هیچ دو طرف با هم رفاقت نکنند جز اینکه هر :فرمود9پیامبرحضرت

یک که با رفیق خود بهتر رفاقت کند پاداشش بزرگتر و نـزد خـداي   

تر باشد.محبوب
15حدیث 2/120کافی 

قال:عن ابی عبداهللا 
اذا احب احدکم اخاه المسلم فلیسأ له عن اسمه و اسم ابیـه  :9اهللارسولقال

أن یسئله عن ذلک ءو اسم قبیلته و عشیرته فانّ من حقّه الواجب و صدق اإلخا
و اال فانّها معرفۀ حمق.

:فرمودحضرت صادق 
هرگاه یکی از شما بـرادر مسـلمانش را دوسـت    :فرمود9خدارسول

پدرش و نام قبیله و فامیلش را بپرسـد زیـرا   دارد از او نام خودش و نام 
که از جمله حقوق واجب و صدق و صفا در دوستی این است که اینهـا  

را از او بپرسد و گرنه (در غیر این صورت) آن شناسائی، احمقانه است.
3، حدیث 2/671کافی 
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قال:بداهللا عن ابی ع

التواصل بین االخوان فی الحضر التزاور وفی السفر التکاتب.
فرمود:9حضرت صادق

پیوند میان برادران دینی آنگاه که پیش هم هستند دیدار از همـدیگر و در  
مسافرت، نامه نوشتن به یکدیگر است.

1حدیث 2/670کافی 
قال:عن ابی عبداهللا 
ن یقیم علیه اصحابه اذا مرض ثالثاً.ر أحق المساف:9اهللارسولقال

:فرمودحضرت صادق 
حق مسافر این است که چون بیمار شـود  :استفرموده9خدارسول

رفقاي همسفرش تا سه روز به خاطر او توقف کنند.
4حدیث 2/670کافی 

:9قال النبی
من یجالس االمراء.ابعد الخالئق من اهللا 

فرمودند:9پیامبر
اشخاص از خداوند، همنشینان حکّام و امراء هستند.دورترین

6غوالی الدرر، کلمه 
:9قال رسول اهللا

ثالثۀ مجالستهم تمیت القلب: الجلـوس مـع األنـذال و الحـدیث مـع النسـاء و       
الجلوس مع األغنیاء.

فرمودند:9پیامبر اکرم
شود:نشینی با آنها موجب مردن قلب میسه صفتند که هم

اشخاص خسیس و پست.همنشینی با.1
سخن گفتن با زنان..2
مجالست با ثروتمندان..3

51تحف العقول /
:9قال رسول اهللا
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یا علی من لم ینتفع بدینه و دنیاه فال خیر لک فی مجالسته.

سفارش فرمودند:به علی 9پیامبر
ع دینی یا دنیوي ندارد پس خیري در همنشینی با او کسی که منافیا علی! 

باشد.نمی
(مصاحبت با اشخاص باید یا منفعت دینی داشته باشد یا الاقـل دنیـوي،   

اگر هیچکدام نباشد لغو و بیهوده است).
290مکارم /

:9قال رسول اهللا
... و کره ان یکلم الرجل مجذوماً اال ان یکون بینه و بینه قدر ذراع و قـال: فـرّ   

من المجذوم فرارك من األسد.
ی چنین فرمودند:در ادامۀ حدیث9حضرت رسول

و همچنین خداوند کراهت دارد از اینکه کسی با شخص مبتال به جذام و 
خوره سخن بگوید مگر اینکه الاقل به حد یک ذراع (کمتر از یـک متـر)   

دار فرار کن، همان طور بین آنها فاصله باشد. و فرمودند: از شخص خوره
کنی.که از شیر فرار می

293مکارم /
:قال محمد الباقر 

ال تصـحبن فاسـقاً   ال تصحبن خمساً وال ترافقهم فی الطریـق: :فقالابیاوصانی
فانّه بایعک با کلۀ فما دونها. قلت: یا ابت! و ما دونها؟ قال: یطمع فیهـا ثـم ال   

ینالها.
و ال تصحبن البخیل فانه یقطعک فی ماله أحوج ما کنت الیه.

ه بمنزلۀ السراب یبعد منک القریب و یقرب منک البعید.و ال تصحبن کذّاباً فانّ
و ال تصحبن احمق فانّه یرید ان ینفعک فیضرك.

و ال تصحبن قاطع رحم فانّی وجدته ملعوناً فی کتاب اهللا فی ثالثۀ مواضع.
فرمود:ام محمد باقر ام



/ در پناه نور74
پدرم به من سفارش نمود: با پنج کس مصاحبت و دوسـتی مکـن؛ و در   

با آنها، همسفر مشو:مسافرت 
فاسق، زیرا تو را به یک لقمه یا کمتر می فروشد. پرسیدم: کمتر از یـک  .1

لقمه چیست؟ فرمودند: به وعده و طمع یک لقمه، و نرسیدن به آن.
گرداند.بخیل، زیرا تو را به چیزي که احتیاج داري ناامید می.2
تـو دور؛ و  دروغگو، زیرا او مانند سراب (غیرواقع) است، نزدیک را به .3

کند.دور را به تو نزدیک وانمود می
کند که به تو منفعت برساند ولی به علت حماقـت  احمق، زیرا اراده می.4

رساند.به تو ضرر می
کسی که قطع رحم کرده، زیرا من در سه جاي قرآن، چنین شخصـی را  .5

ملعون یافتم.
213- 212االثنی عشریه /

:قال علی 
نْیبلرَّغی للِجسالمنْأمِلیتَجنبفَالکذابِةؤاخامنَّاهیکذبحـ بِجئَتی ی دقِالص
.قُدصال یفَ

فرمودند:حضرت علی 
شایسته است که هر فرد مسلمان از برادري و رفاقت با دروغگو بپرهیـزد  

گوید تا آنجا که راستش هم باور نشود.زیرا که او دروغ می
14حدیث باب الکذب 2/314اصول کافی 

:قال علی 
من صحب األشرار لم یسلم.

فرمودند:حضرت علی 
ماند.هر که با افراد بد، همنشین شود، سالم نمی

257غرر و درر /
:9قال رسول اهللا

ایاك و مصاحبۀ األحمق فانّه یرید أن ینفعک فیضرّك.
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فرمودند:9حضرت رسول

خواهد به تـو سـود   میخرد مصاحبت کردن! زیرا او زنهار با کودن و بی
رساند.رساند لیکن زیان می

7حدیث 2/377کافی 
:9قال رسول اهللا

من سعادة المسلم سعۀ المسکن و الجار الصالح و المرکب الهنئ.
فرمودند:9رسول خدا

از خوشبختی هر مسلمانی این است که منزل با وسعت، همسایۀ شایسـته  
باشد.و وسیلۀ سواري آرام و راهواري داشته 

252، حدیث 184، ص 3/ باب 1خصال 
:9قال رسول اهللا

التمسوا الجار قبل شري الدار و الرفیق قبل الطریق.
فرمودند:9رسول خدا

همسایه را قبل از خانه خریدن و همسـفر را قبـل از مسـافرت، در نظـر     
داشته باشید.

92نهج الفصاحه /
:قال ابومحمد العسکري 

الظهر: جار؛ إن رأي حسنۀ أطفأها و ان رأي سیئۀ افشاها.من الفواقر التی تقصم
فرمود:امام حسن عسکري 

ند آن اي است که اگر (از همسایه) خوبی ببیاز بالهاي کمرشکن: همسایه
بدي ببیند آن را افشا و برمال سازد.را مخفی نگهدارد و اگر چیز

487تحف العقول /
قال:عن العبد الصالح 

ار کف األذي و لکن حسن الجوار صبرك عی األذي.لیس حسن الجو
فرمود:حضرت موسی بن جعفر 



/ در پناه نور76
خوش همسایگی تنها به این نیست که از آزار همسـایه خـودداري کنـد    

».خوش همسایگی، شکیبائی تو است بر آزار او«بلکه 
9حدیث 2/667کافی 

قال:عن ابی عبداهللا 
الدیار و ینسی فی االعمار.حسن الجوار یعمر :9اهللارسولقال

فرمود:حضرت صادق 
هـا را آبـاد سـازد و    خوش همسـایگی خانـه  :فرمودند9اکرمپیغمبر

ها را به تأخیر اندازد (کنایه از درازي عمر است).اجل
10حدیث 2/668کافی 

قال:عن ابی جعفر 
: 9فشکی الیه اذي من جـاره فقـال لـه رسـول اهللا    9النبیالیرجلجاء

: اصبر.9اصبر ثم اتاه ثانیۀ فقال له النبی
للرجل الذي شکی: اذا کان عنـد رواح  9ثم عاد الیه فشکاه ثالثۀ فقال النبی

الناس الی الجمعۀ فاخرج متاعک الی الطریق حتی یراه من یـروح الـی الجمعـۀ    
فاذا سألوك فأخبرهم.

اهللا علی أن ال اعود.قال: ففعل فاتاه جاره المؤذي له فقال له: رد متاعک فلک 
فرمود:امام محمد باقر 

اش به او شکایت کـرد.  آمد و از آزار همسایه9مردي نزد پیامبر اکرم
به او فرمود: صبر کن.9رسول خدا

سپس بار دوم خدمتش آمد و شکایت کرد حضرت بـه او فرمـود: صـبر    
کن.

روز سپس بار سوم آمد و باز شکایت کرد حضرت بـه او فرمـود: چـون    
ات را بـر  روند اثاثیۀ خانهجمعه شود آنگاه که مردم براي نماز جمعه می

رود ببیند و چون از تو بپرسند سر راه مردم بگذار تا هر که نماز جمعه می
اي) جریان را به آنان بگو.(که براي چه این کار را کرده
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او داد پیشفرمود: آن مرد این کار را کرد، پس آن همسایه که آزارش می

کـنم کـه   ات را به خانه باز گردان من با خدا عهد مـی آمد و گفت: اثاثیه
دیگر تو را آزار نکنم.

13حدیث 2/688کافی 
:قال ابوعبداهللا 

ینبغی لجیران صاحب المصیبۀ أن یطعموا الطعام عنه ثالثۀ ایام.
فرمود:حضرت صادق 

ذا دهند.سزاوار است که صاحب مصیبت را تا سه روز همسایگانش غ
3/176لئالی 

قال:عن ابی جعفر 
ما آمن بی من بات شبعان و جاره جائع.:9اهللارسولقال
:فرمودحضرت باقر 

ـ   :فرمود9خدارسول کـه سـیر بخوابـد و    یایمان به مـن نـدارد کس
اش گرسنه باشد.همسایه

2/668کافی 
قال:عن ابی جعفر 
الـیهم یـوم   و فـیهم جـائع ینظـر اهللا   ما من اهل قریۀ یبیت :9اهللارسولقال

القیامۀ.
:فرمودامام محمد باقر 

اهل یک آبادي که شب را در حالی بگذراننـد  :فرمودند9خدارسول
اي باشد، روز قیامت خداوند به آنها نظـر رحمـت   که در میانشان گرسنه

نیفکند.
14حدیث 2/668کافی 

قال:عن ابی عبداهللا 
ربعین داراً جیران من بین یدیه و من خلفه و عن یمینه کل ا:9اهللارسولقال

و عن شماله.
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:فرمودحضرت صادق 

هر چهل خانه از چهار طرف حـد همسـایگی   :فرمودند9خدارسول
است.

1حدیث 2/669کافی 
:قال ابوجعفر 

ما کان و ال یکون و ال هو کائن نبی و ال مؤمن اال و له قرابـۀ تؤذیـه او جـار    
یؤذیه.

فرمود:امام باقر 
باشد و نخواهد بود، پیغمبري و نه مؤمنی، مگر اینکه خویشی نبوده و نمی

اي او را بیازارد.از خویشان و نزدیکانش او را اذیت کند یا همسایه
1/328لئالی 

:9قال النبی
ال زال جبرئیل یوصینی بالنساء حتّی ظننت انّه یحرم طالقهن.

ک حتّی ظننت انّه یجعل لهم وقتا یعتقوا فیه.و ما زال یوصینی بالممالی
و ما زال یوصینی بالجار حتی ظننت انّه یجعل لی وارثا.

و ما زال یوصینی بالسواك حتی ظننت انّه فریضۀ.
و ما زال یوصینی بالصلوة فی الجماعۀ حتی ظننت انه الیقبل اهللا صلوة اال فـی  

الجماعۀ.
نّه الینفع قول اال به.و ما زال یوصینی بذکراهللا حتی ظننت ا

و ما زال یوصینی بقیام اللیل حتی ظننت انه النوم باللیل.
فرمودند:9پیغمبر اکرم

فرمود تا گمان به حرمـت طـالق   جبرئیل دائماً به من سفارش زنان را می
ها بردم.زن

نمود به طـوري کـه گمـان بـردم     و دائماً سفارش غالمان و کنیزان را می
وقتی معین شده است.براي آزادي آنها 
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نمود تا گمان بردم همسایه از همسایه ارث و دائماً سفارش همسایه را می

برد.می
فرمود تا اینکه گمـان بـردم مسـواك    و دائماً به مسواك زدن سفارش می

زدن واجب است
کرد که نماز با جماعت اقامه شود تـا  و همینطور دائماً به من سفارش می

شود.بدون جماعت قبول نمیاینکه گمان بردم نماز 
هـیچ  کرد تـا اینکـه گمـام بـردم    سفارش میو دائماً به یاد خدا بودن را

گفتاري به جز یاد خدا نباید نمود.
کرد تا اینکه گمان بـردم شـب را   داري هم دائماً سفارش میبه شب زنده

نباید خوابید.  
246االثنی عشریه /

:9قال رسول اهللا
من غیر حقّ حرّمه اهللا ریح الجنۀ و مـأواه النـار. أال و انّ   من کان موذیاً لجاره 

یسأل الرجل عن حق جاره و من ضیع حق جاره فلیس منّا.اهللا 
فرمودند:9حضرت رسول

هر کس به ناحق، همسایۀ خود را آزار دهد خداوند نسیم بهشـت را بـر   
وي حرام گرداند و جایگاهش دوزخ باشد.

خواهد کـرد، هـر کـس    سؤالاز حق همسایه آگاه باشید که خداوند 
حق همسایه را رعایت نکند و آن را ضایع سازد از ما (مسلمین) نخواهد 

بود.
650عقاب االعمال /

:9قال رسول اهللا
من أذي جاره طمعاً فی مسکنه ورثه اهللا داره.

فرمودند:9حضرت رسول
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چنـگ آورد،  ي او کـه بـه   اش را بیازارد، به طمع خانهکسی که همسایه

رساند.اش (آزاردهنده) را به ارث به او (همسایه) میخداوند خانه
150/ 74بحاراالنوار 

:9قال رسول اهللا
من خان جاره شبراً من االرض طوقه اهللا تعالی یوم القیامۀ الی سبع ارضین ناراً 

حتی یدخله نار جهنم.
فرمودند:9حضرت رسول

یۀ خـویش تصـرف غاصـبانه    هرکس به قدر یک وجب در زمـین همسـا  
در قیامت، همان مقدار را همچون طـوقی از آتـش بـر    خداي نماید،

ي زمین بپیچـد، تـا سـرانجام او را بـه     وار تا هفتمین طبقهگردن او حلقه
جهنم داخل نماید.

645عقاب االعمال/ 
:قال الصادق 

ما کلّم رسول اهللا العباد بکنه عقله قط.
صلی اهللا علیه و آله:قال: و قال رسول اهللا

انا معاشر االنبیاء امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم.
فرمود:امام صادق 

نه خرَد خود با بنـدگان سـخن   ول خدا صلی اهللا علیه و آله به کُهرگز رس
نگفت و فرمود که رسول خدا صلی اهللا علیه و آله فرمود:

اندازة عقلشان سخن بگوئیم.ما گروه پیغمبران دستور داریم که با مردم به
6، حدیث 65امالی صدوق، مجلس 

:9قال رسول اهللا
یا اباذر اترك فضول الکالم و حسبک من الکالم ما تبلغ به حاجتک.

فرمودند:9حضرت رسول اهللا
اي اباذر! سخن زیاد را ترك کن! براي تو آن مقداري از سخن گفتن کـه  

است.به آن وسیله رفع حاجت نمائی، کافی 
1ح 8/531وسائل الشیعه 
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:9قال رسول اهللا

سکوت اللسان سالمۀ االنسان.
فرمودند:9پیامبر خدا

خاموشی زبان موجب سالمت انسان است.
376نهج الفصاحه /

:9قال رسول اهللا
المؤمن حفظ لسانه.ةنجا
فرمودند:9حضرت رسول

نجات یافتن مؤمن منوط به حفظ زبانش است.
9حدیث 2/114کافی 

:قال امیرالمؤمنین 
من حفظ لسانه ستراهللا عورته.

فرمودند:امیرالمؤمنین 
هاي او را پنهان کند.هر کس زبان خود را نگهدارد، خداوند زشتی

405ثواب االعمال /
:قال 

فمـن  و الزبور و الفرقان و اخترت من کلّ کتاب کلمۀ:قرأت التوراة و االنجیل
و مـن الزبـور: مـن تـرك     و من االنجیل: من قنع شبع.التوراة: من صمت نجا.

و من یتوکل علی اهللا فهو حسبه.الشهوات سلم من اآلفات، و من الفرقان:
فرمودند:علی 

اي هاي تورات، انجیل، زبور و قرآن را خواندم. از هر کتاب جملـه کتاب
اختیار کردم:

از تورات: کسی که سکوت کرد،نجات یافت.
کس قناعت کرد، سیر شد.از انجیل: هر

ها(ي درونـی) را تـرك کنـد، از بالهـا سـالم      از زبور: کسی که شهوت
ماند.می
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از قرآن: کسی که بر خدا توکل کند، خدا او را کافی است.
165نی عشریه /ثاال

:قال الصادق جعفربن محمد 
الجهل و ال زاد افضل من التقوي و الشیئ احسن من الصمت و ال عدو أضرّ من 

ال داء ادوء من الکذب.
فرمودند:امام جعفر صادق

هـیچ  اي بهتر از پرهیزکاري و هیچ چیز بهتر از سکوت نیست.هیچ توشه
باشد.دشمنی بدتر از نادانی و هیچ دردي بدتر از دروغ نمی

171االثنی عشریه /
:قال علی 

صدر العاقل صندوق سرّه.
فرمودند:حضرت علی 

کند و بیگانه را از آن آگاه د مخزن راز او است (زبان باز نمیسینۀ خردمن
سازد).نمی

1090نهج البالغه /
:قال ابومحمد العسکري 

قلب األحمق فی فمه و فم الحکیم فی قلبه.
فرمودند:حضرت عسکري 

(احمق، اول سخن قلب سفیه در دهان او و دهان حکیم در قلب او است.
کند ولی کار حکیم عکس خوبی و بدي آن فکر میگوید و بعد دربارة می

گوید).کند و بعد سخن میاو است اول فکر می
489تحف العقول /

 قال علی:
لسان العاقل وراء قلبه و قلب االحمق وراء لسانه.

فرمودند:حضرت علی 
زبان خردمند پشت دل او و دل احمق پشت زبان او است.
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کنـد و نیکـی و بـدي و    د اول فکر میخواهد سخن بگوی(عاقل وقتی می

گوید ولی احمق نسنجیده سـخن  عاقبت آن را سنجیده و سپس سخن می
گیرد).ی و بدي آن را در نظر میبگوید و بعد فکر خومی

1106نهج البالغه /
:قال علی 

اذا تم العقل نقص الکالم.
فرمودند:حضرت علی 

گردد.چون عقل وخرد به مرتبۀ کمال رسد گفتار کم
176نهج البالغه /

:قال علی 
مخبوء تحت لسانه.تکلموا تعرفوا فانّ المرء

فرمودند:حضرت علی 
سخن بگوئید تا شناخته شوید چرا که مرد در زیر زبانش پنهان است.
1272نهج البالغه /

:قال علی
ورعه من کثر کالمه کثر خطاؤه و من کثر خطاؤه قلّ حیاؤه و من قلّ حیاؤه قل 

و من قل ورعه مات قلبه و من مات قلبه دخل النار.
فرمودند:حضرت علی 

کسی که زیاد سخن بگوید، خطا و لغزش او نیز زیاد خواهد شد و کسی 
که خطاي او زیاد شود، حیاء او کم خواهد شد و کسی که حیاء او کـم  
شود، تقوایش کم خواهد شد و کسـی کـه ورع او کـم شـود، قلـب او      

مرد و کسی که قلبش بمیرد، داخل آتش جهنم خواهد شد.خواهد
89تحف العقول /
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توضیح

ناك پرهیز کردن و به عبـارت  پرهیز از محرّمات الهی، امري مسلّم است. از مسائل شبهه
دیگر تقواي شدید را ورع گویند که آن را به راه رفتنِ شخص بـا پـاي برهنـه در بیابـان     

کنند راه رفتن خیز زندگی مید براي کسانی که در مناطق برفاند. شایپرخار تمثیل کرده
بـه  شخص با کفش لغزنده روي برف یخ زده، تشبیه مناسبی باشد. تأکید فراوان روایات 

ورع.جز بهاند: به والیت ما اهل بیت نتوان رسید حد است که فرمودهآن
)500(امالی صدوق /

:قال علی 
ما لم تتکلم به فاذا تکلمت بـه صـرت فـی وثاقـه     واعلم ان الکالم فی وثاقک 

فاخزن لسانک کما تخزن ذهبک و ورقک فانّ اللسان کلـب عقـور فـان انـت     
خلیته عقر و رب کلمۀ سلبت نعمۀ.

این است:فیهبه محمد بن حناز فرمایشات علی 
بدان که زبان و سخن در اختیار تو است تا آنگاه که سخن نگفتـه باشـی   

ی و هرگاه حرف زدي و زبان گشودي، در گـرو سـخنان   در سالمت هست
طور که طال و خود هستی و باید از عهدة آن برآیی، زبان را نگهدار همان

کنی.نقره و درهم و دینارت را حفظ می
زبان مانند سـگ درنـده اسـت کـه اگـر جلـوي آن را نگیـري (آزادش        

نعمتـی را از  اي کـه  زند. و چه بسـا کلمـه  بگذاري) به هر کس نیش می
انسان سلب کند.

71مواعظ صدوق /
:9قال النبی

من سمع خیراً فافشاها کمن عمله.
فرمودند:9پیامبر

خوبی از شخصی شنید و آن را منتشر ساخت مثل این است هر کس کار
که خود این کار را کرده باشد.

19غوالی الدرر، کلمه 
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:9قال النبی

اتاها.من سمع فاحشۀ فافشاها کمن 
فرمودند:9پیامبر

کسی که چیز ناروائی شنید و آن را منتشر کرد مثل این است که خودش 
آن کار زشت را انجام داده باشد.

18غوالی الدرر، کلمه 
:9قال الرسول

.اذا مدح الفاجر اهتز العرش و غضب الرب
فرمودند:9پیامبر اکرم

زه درآید و خداونـد بـه   آنگاه که فاسق، ستایش شود عرش (الهی) به لر
خشم آید.

46تحف العقول /
:9قال رسول اهللا
حرّم اهللا الجنۀ علی کل فاحش بذي الیبالی ما قال و ال ما قیل له.! علییا

فرمودند:به علی 9پیامبر
خداوند بهشت را به هر فحش دهندة بد زبانی که در فکر این نیست کـه  

ام کرده است.گویند، حرگوید و چه به او میچه می
291مکارم /

قال:عن ابی عبداهللا 
و مـن روع  من روع مؤمناً بسلطان لیصیبه منه مکروه فلم یصبه فهو فی النار.

مؤمنا بسلطان لیصیبه منه مکروه فأصا به فهو مع فرعون و آل فرعون فی النار.
فرمود:حضرت صادق 

جانب آن سلطان بـدي  کسی که مؤمنی را از سلطانی بترساند به اینکه از 
رسد و نرسد، چنین کسی در آتش است.به او می

و اگر او را (به همان جمله) بترسـاند از اینکـه از سـلطانی بـه او بـدي      
رسد و برسد، چنین کسی با فرعون و آل فرعون در آتش است.می
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2حدیث 2/368کافی 

:9قال رسول اهللا
ار.من خاف الناس لسانه فهو من اهل الن!یا علی

فرمود:9پیامبر
کسی که مردم را با زبانش بترساند، به تحقیق از جهنمیان است. !اي علی

(کسی که مردم از شرّ زبانش در امان نباشند چنین آدمـی از اهـل آتـش    
است).

289مکارم /
:9قال رسول اهللا

المجالس باالمانۀ و لیس ألحد أن یحدث بحدیث یکتمه صاحبه اال باذنـه اال أن  
ن فقهاً او ذکراً له بخیر.یکو

فرمود:9رسول خدا
جلسات (نشست و برخاست) یک نوع امانـت هسـتند و هـیچکس حـق     
ندارد گفتگوهاي مطرح شده را (براي دیگران) نقل کند مگر با اجازة هـم  

اي خود (مصاحبی که در جلسه شرکت داشته)؛ مگر اینکـه مسـئلۀ   جلسه
فقهی یا ذکر خیر طرف باشد.

2/213لئالی 
:9قال رسول اهللا

اللسان بعذاب لم یعذب به شیئ من الجوارح فیقـول اي رب عـذبتنی   یعذب اهللا
بعذاب لم تعذب به شیئا من جوارحی فیقال خرجت منک کلمۀ فبلغت مشـارق  
االرض و مغاربها فسفک بها الدم الحرام و انتهب لها المال الحرام و انتهک بها 

بعذاب لم اعذب به شیئاً من جوارحک.و عزّتی ال عذبنکالفرج الحرام.
فرمود:9حضرت رسول اهللا

خداوند متعال زبان را طوري عذاب نماید که دیگر اعضاء و جـوارح را  
آن گونه عذاب ننماید زبان عرض کند: خداوندا مرا بیش از سایر اعضـاء  

نمائی.عذاب می
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بیشتر تو نسبت بـه بقیـۀ اعضـاء    شود: علت عذابِدر جواب او گفته می

اي از تو گفته شده که به آن سوي زمین رسیده و بدن این است که کلمه
موجب گردیده خون حرامی ریخته شود یا مال و ثروتی عطـب و حـرام   
شود و یا هتک ناموسی گردیده باشد و لذا آن کلمه باعث شده که تـو را  

ان باید خیلی مواظب زبـان  بیش از سایر اعضاء بدن عذاب نمایم (لذا انس
گوید سبب ضرر مالی یا جانی یا هتک ناموس خود باشد تا سخنی که می

کسی نشود).
5/179لئالی 

:عن ابی بکر الحضرمی قال
قـال:  » ان انکر االصـوات لصـوت الحمیـر   «م عن قول اهللا سئلت ابا عبداهللا 
العطسۀ القبیحۀ.

ابوبکر حضرمی گوید:
تـرین آوازهـا، آواز االغ   به درستی که زشت«یۀ معنی آاز امام صادق 

نمودم فرمود: مقصود، عطسۀ زشت است (با صداي بلنـد  سؤالرا » است
و قبیح).

2/232لئالی 
:9قال رسول اهللا

من ضمن لی ما بین لحییه و ما بین رجلیه ضمنت له الجنۀ.
فرمودند:9حضرت رسول

ریش (زبان) و ما بین دو کسی که از براي من دو چیزي را که ما بین دو
پا (شهوت) قرار دارند ضامن شود، من نیز بهشـت را بـراي او ضـمانت    

هـا از زبـان و شـهوت سرچشـمه     (کنایه از اینکه اکثر معصـیت کنم.می
گیرد).می

11حدیث 11/389وسائل 
:روي
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والسـالم علیـک و: النبـی فقـال علیکالسالم: فقال9النبیجاءرجالًأنّ

فقـال النبـی: و علیـک    فجائه اخر فقال: السالم علیـک و رحمـۀ اهللا   .اهللارحمۀ
و اهللا رحمـۀ و جائه اخـر فقـال: السـالم علیـک و     ةاهللا و برکارحمۀالسالم و 

فقیل: یا رسول اهللا زدت اهللا و برکاته.رحمۀبرکاته فقال النبی: علیک السالم و 
شیئاً التحیۀال: انه لم یبق لی من فقو لم تزد للثالث!!التحیۀلالول و الثانی فی 
فرددت علیه مثله.

:روایت شده که
رسید و عرض کرد: السالم علیـک. پیغمبـر  9شخصی خدمت پیامبر

.اهللارحمۀو علیک السالم و جواب داد: 9
در 9. پیغمبـر اهللارحمـۀ السـالم علیـک و   دیگري آمد و عرض کـرد:  

.اهللا و برکاتهرحمۀو علیک السالم و جواب فرمود: 
9. پیغمبراهللا و برکاتهرحمۀ: السالم علیک و دیگري آمد و عرض کرد

اهللا و برکاته.رحمۀو علیک السالم و فرمود: 
می بر تحیت اضافه فرمـودي و  وخدمت پیغمبر عرض شد: براي اولی و د

براي سومی چیزي اضافه نفرمودي!
د لذا من همان تحیت را به اي باقی نگذاشته بوفرمود: براي من چیز اضافه

او برگرداندم.
2/207لئالی 

:9قال رسول اهللا
السـالم علـیکم و   «کتب له عشر حسنات و من قال: » السالم علیکم«من قال: 
السـالم علـیکم و رحمـۀ اهللا و    «کتب له عشرون حسنۀ و من قال: » رحمۀ اهللا

کتب له ثالثون حسنۀ.» برکاته
فرمود:9رسول خدا

شود و کسـی  ده حسنه برایش نوشته می» السالم علیکم«وید: کسی که بگ
بیست حسنه، و کسـی کـه بگویـد    » اهللارحمۀالسالم علیکم و «که بگوید 

سی حسنه براي او ثبت خواهد شد.» اهللا و برکاتهرحمۀالسالم علیکم و «
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2/207لئالی 

:قال ابوعبداهللا 
من التواضع أن تسلّم علی من لقیت.

فرمود:امام صادق 
سالم کردن به هر کس که او را مالقات کردي، از تواضع (تو) است.
2/206لئالی 

:قال علی 
للسالم و جوابه مائۀ حسنۀ: تسع و تسعون منها للمسلّم و واحدة للمجیب.

فرمود:حضرت علی 
براي سالم صد حسنه هست که نود و نه تاي آن براي سالم کننده و یکی 

است.براي جواب دهنده 
2/205لئالی 

قال:عن علی بن موسی الرضا 
یوم القیامۀ من لقی فقیرا مسلما فسلّم علیه خالف سالمه علی الغنی لقی اهللا 

و هو علیه غضبان.
فرمود:امام رضا 

کند، هر که به فقیر مسلمانی سالم کند برخالف سالمی که به توانگران می
التی که بر او خشمناك باشد.در روز قیامت خدا را مالقات کند در ح

5حدیث 18امالی صدوق، مجلس 
:9قال رسول اهللا

السالم تطوع و الرّد فریضۀ.
فرمودند:9پیامبر اکرم

سالم کردن مستحب و جواب سالم واجب است.
1حدیث 2/644کافی 

:قال الحسین بن علی 
للسالم سبعون حسنۀ تسع و ستون للمبتدي و واحدة للراد.
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فرمودند:حضرت سیدالشهداء 

براي سالم کردن هفتاد حسنه است که شصت و نه تاي آن بـراي سـالم   
کننده و یکی براي جواب دهنده است.

248تحف العقول /
:9قال رسول اهللا

من بدأ بالکالم قبل السالم فال تجیبوه.
فرمودند:9رسول خدا

ندهید.هر کس پیش از سالم دادن شروع به سخن کند، پاسخش 
67، حدیث 19، ص 1/ باب 1خصال 

:9قال رسول اهللا
ابداً بالملح و اختم به فانّ الملح شفاء مـن سـبعین داء اقلهـا الجنـون و     !یا علی

الجذام و البرص.
فرمود:به علی9پیغمبر اکرم

اولِ غذا و آخر غذا نمک بخور، زیرا نمک موجب شفاء از هفتاد یا علی! 
باشد.کمترین آنها، دیوانگی و خوره و پیسی مینوع مرض است که 

12تحف العقول /
:9قال رسول اهللا

.ةاأل کل فی السوق دناء
فرمودند:9رسول خدا

خوردنِ در بازار، (عالمت) پستی است.
48تحف العقول /

:قال الرضا 
انّ فی الجسد عرقاً یقال له العشاء فاذا ترك الرجل العشاء لم یـزل یـدعو علیـه    
ذلک العرق حتی یصبح یقول اجاعک اهللا کما اجعتنی و اظمـأك کمـا اظمـأتنی    

فال یدعن احدکم العشاء لو لقمۀ من خبز و لو شربۀ من ماء.
فرمود:امام رضا 
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شخصـی در  هرگـاه در جسم انسان رگی هست که اسم آن عشاء است، 

کند و نفـرین  شب، ترك غذا کند (شام نخورد) آن رگ تا صبح نفرین می
او این است کـه خـدا تـو را گرسـنه گردانـد همچنانکـه مـرا گرسـنه         

طور که مـرا تشـنه نگاهداشـتی.    نگاهداشتی و تو را تشنه نگاهدارد همان
به یک لقمه نان یا به یـک جرعـه   هرچندپس حتماً باید ترك شام نکرد 

آب باشد.
2/302لئالی 

:قال ابوعبداهللا الصادق 
و اهل بیته و لعن قاتله اال کتب اهللا له ما من عبد شرب الماء فذکر الحسین 

سیئۀ و رفع له مأة الف درجۀ و کانّما اعتـق  الف ةو حطّ عنه مأمأة الف حسنۀ
مأة الف نسمۀ و حشره اهللا یوم القیامۀ ثلج الفؤاد.

فرمود:صادق ماما
اهل بیتش نماید و قاتل و اي که آب بنوشد و یاد امام حسین هر بنده

او را لعن کند براي او صد هزار حسنه نوشته خواهد شد و صد هزار گناه 
از او محو خواهد شد و صد هزار درجه براي او بـاال رود و ماننـد ایـن    
است که صد هزار بنـده را آزاد نمـوده و خداونـد او را در روز قیامـت     

مطمئن القلب محشور خواهد کرد.
2/332لئالی 

قال:الصادق عن 
اذا دعی احدکم الی طعام فال یستتبعن ولده فانّـه ان فعـل اکـل حرامـاً و دخـل      

غاصباً.
فرمود:امام صادق 

یکی از شما براي صرف غذا دعوت شدید، نبایـد فرزنـد خـود را    هرگاه
د او بـه  وهمراه ببرید، اگر چنین کاري کردید غذاي آن فرزند حرام و ور

نویسـد:  (مؤلف آللی االخبـار مـی  غاصبانه است.آن محل دعوت، ورود 
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ذکر فرزند کنایه است از هر کس که از طرف مهمان کننده دعوت نشـده  

باشد.)
2/336لئالی 

:للحسن ابنه قال امیرالمؤمنین 
اال اعلّمک اربع خصال تستغنی بها عن الطب؟!یا بنی

فقال: بلی یا امیرالمؤمنین.
اال و انت جائع و ال تقم عن الطعام اال و انت تشتهیه قال: ال تجلس علی الطعام 

و جود المضغ و اذا نمت فاعرض نفسک علی الخالء فاذا استعملت هذا استغنیت 
عن الطب.

فرمودند:خطاب به فرزندش امام حسن علی بن ابی طالب 
خواهی چهار خصلت به تو بیاموزم که به واسطۀ آنها از علـم  فرزندم! می

از گردي؟نیطب بی
فرمود: آري یا امیرالمؤمنین.

فرمودند:آنگاه حضرت علی 
غذا منشین.ةاي بر سفرتا گرسنه نشده.1
زمانی از کنار غذا برخیز که هنوز میل به خوردن داري..2
جویدن لقمه را نیکو انجام بده..3
چون خواستی بخوابی براي قضاي حاجت به مستراح برو..4
نیـاز خـواهی   دهی، از طب بـی اگر این چهاردستور را انجام .5

شد.
67حدیث 229خصال /

:قال علی 
احذر الشره فکم من اکلۀ منعت اکالت.

فرمودند:حضرت علی 
از زیاد غذا خوردن بترس، چه بسیار شده که یک دفعه غذا خوردن، مانع 

چند بار غذا خوردن شده است.
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95غرر و درر /

:قال امیرالمؤمنین 
خیر بیته فلیغسل یده قبل األکل.من اراد ان یکثر 

فرمودند:امیرالمؤمنین 
اش زیاد شود، بایـد پـیش از خـوردن غـذا     خواهد خیر خانههر کس می

دست خود را بشوید.
90، حدیث 26- 25، ص 1/ باب 1خصال 

:قال امیرالمؤمنین 
من سرّه ان یکثر خیر بیته فلیتوضأ عند حضور طعامه.

فرمودند:حضرت علی 
شـود،  اندیشد و) دلشاد میاش (میکس به فراوانی خیر و برکت خانههر 

بایستی هنگام حاضر شدن بر سر سفره، وضو بگیرد. (با وضو باشد که از 
غذا استفاده نماید).

44، حدیث 13، ص 1/ باب 1خصال 
:9قال رسول اهللا

ال تدع الی طعامک احداً حتی یسلم.
فرمودند:9رسول خدا

سالم نداده، به خوردن غذا دعوت مکن.هیچ کس را تا
67، حدیث 19، ص 1/ باب 1خصال 

:9قال رسول اهللا
اذا جمع للطعام اربع خصال فقد تم: اذا کان من حالل و کثرت االیـدي علیـه و   

سمی اهللا تبارك و تعالی فی اوله و حمد فی آخره.
فرمودند:9رسول خدا

خواهد بود:اگر در خوراك چهار چیز فراهم آید کامل 
از حالل باشد..1
دست هاي زیادي در خوردن آن شرکت کند..2
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با نام خداي تبارك و تعالی آغاز (به خوردن) شود..3
با حمد خداوند پایان پذیرد..4

39، حدیث 216، ص 4/ باب 1خصال 
:9قال رسول اهللا

شرار امتی عزّابها.
فرمودند:9حضرت رسول

شوهرند.زنان بیهمسر وبدترین افراد امتم، مردان بی
42حدیث 103/222بحار االنوار 

:9قال رسول اهللا
من تزوج فقد أحرز نصف دینه فلیتّق اهللا فی النصف الباقی.

فرمودند:9حضرت رسول
آن کسی که زناشویی کند نصف دین خود را حفظ کرده است پس بایـد  

در مورد نصف دیگرش از خدا بترسد. (و آن را با تقوا حفظ کند).
14حدیث 103/219بحار االنوار 

:9قال رسول اهللا
رکعتان من المتأهل خیر من اثنین و ثمانین رکعۀ من العزب.

فرمودند:9پیامبر اکرم
دو رکعت نماز شخصی که زن دارد بهتر اسـت از هشـتاد و دو رکعـت    

نماز کسی که زن ندارد.
346نهج الفصاحه /

:9قال رسول اهللا
اح.التمسوا الرزق بالنک

فرمودند:9رسول گرامی خداوند
رزق و روزي را به واسطۀ ازدواج (از خداوند) درخواست کنید.

120نهج الفصاحه /
قال:عن الرضا 
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نزل جبرئیل علی النبی فقال یا محمد ربک یقرئک السالم و یقـول: انّ االبکـار   

من النساء بمنزلۀ الثمر علی الشجر.
فرمود:امام هشتم 

بر پیامبر نازل شد و گفت: یا محمد پروردگـارت بـه تـو سـالم     جبرئیل 
باکره مانند میوة روي درختند (همان طور که انفرماید: زنرساند و میمی

میوه وقتی رسید باید او را چید و استفاده کرد همچنین باید زنان هـم بـه   
موقع مورد استفاده قرار گیرند هر چـه زودتـر شـوهر کننـد و از فصـل      

اي که از آن استفاده نشود، فاسد از آن دیر نشود و اال همانند میوهاستفادة
خواهد شد).

3حدیث 14/39وسائل 
:9قال رسول اهللا

من سعادة الرجل أن ال تحیض ابنته فی بیته.
فرمود:9پیامبر اکرم

از خوشبختی مرد این است که دخترش در منزلش حائض نشود (قبـل از  
وهر کند).اینکه به حد حیض برسد ش

12حدیث 14/41وسائل الشیعه 
:9قال رسول اهللا

قال: المرأة الحسناء قیل: یا رسول اهللا! ما خضراء الدمن؟ایاکم و خضراء الدمن!
فی منبت السوء.

فرمودند:9حضرت رسول
شد: اي رسـول  سؤالرویند، بپرهیزید!از گیاهانی که در مناطق آلوده می

فرمودند: زن زیبایی است کـه در  خدا، منظورتان از این گیاهان چیست؟
خانوادة آلوده و پستی پرورش یافته است.

10حدیث 103/232بحار االنوار 
:9قال رسول اهللا

اووکار اورکاز.ارال ولیمۀ اال فی خمس: فی عرس او خرس او عذ
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بالولـد، و العـذار: الختـان، والوکـار:     فاما العرس: فالتزویج، و الخرس: النفاس

الرجل یشتري الدار، و الرّکاز: الذي یقدم من مکّۀ.
فرمودند:9حضرت رسول

ولیمه (پذیرایی عمومی) فقط در پنج مورد است:
در جشن عروسی..1
به هنگام والدت فرزند..2
در وقت ختنه کردن..3
در خرید خانه..4
در بازگشت از حج..5

91حدیث ،313، ص 5/ باب 1خصال 
:9قال رسول اهللا

ان اقل ساکنی الجنۀ النساء.
فرمودند:9رسول خدا

ها هستند.کمترین ساکنین بهشت، زن
120نهج الفصاحه /

:9قال رسول اهللا
النساء حبالۀ الشیطان.

فرمودند:9پیامبر خدا
هاي شیطانند.زنان دام

635نهج الفصاحه /
قال:عن ابی عبداهللا 

ان اهللا تبارك و تعالی جعل الشهوة عشرة اجزاء تسعۀ منها فی النساء و واحـدة  
فیهن من اجزاء الحیاء علی قدر اجزاء الشـهوة  فی الرجال و لوال ما جعل اهللا 

لکان لکل رجل تسع نسوة متعلقات به.
فرمودند:امام صادق 



97ها / سفارش
است کـه  همانا خداي تبارك و تعالی میل زناشویی را ده سهم قرار داده

نه سهم آن در زنان و یک سهم در مردان است و اگر آن مقدار حیـا کـه   
به مقدار شهوت در زنان قرار داده، نبود؛ در آن صورت به هر خداوند 

آویخت.مردي، نه زن در می
28، حدیث 438، ص 10/ باب 2خصال 

انه قال:عن الصادق 
فـی الرجـال؛ فـاذا حاضـت     الحیاء علی عشرة اجزاء تسعۀ فی النساء و واحـدة 

الجاریۀ ذهب جزء من حیائها، فاذا تزوجت ذهب جزء، فاذا اقترعت ذهـب جـزء،   
فاذا ولدت ذهب جزء و بقی لها خمسۀ اجزاء فان فجرت ذهب حیاؤها کلّه و ان 

عفّت بقی لها خمسۀ اجزاء.
فرمودند:امام صادق 

پس آنگاه کـه  حیا ده سهم است: نه سهم در زنان و یک سهم در مردان؛ 
رود و چون شوهر کند دوشیزه خون حیض دید یک سهم از حیاي او می

یک سهم دیگر برود و چون بکارتش از دست رود، یک سهم دیگـر هـم   
برود و چون فرزند آورد یک سهم دیگر برود و پنج سهم بـراي او بـاقی   

ش از دست بـرود و اگـر   گر دامن به ناپاکی آلود، همۀ حیائماند. پس امی
ماند.فت ورزید پنج سهم از حیا برایش میع

29، حدیث 439، ص 10/ باب2خصال 
عن جعفر بن محمد عن ابیه قال:

ك و تعالی جعل للمرأة صبر عشرة رجال فاذا حملت زادها قوة صـبر  ران اهللا تبا
عشرة رجال اخري.

فرمودند:امام باقر 
را قـرار داده  همانا خداي تبارك و تعالی در یـک زن، بردبـاري ده مـرد   

بیفزاید.را بر اودیگر است و چون باردار شود، نیز بردباري ده مرد
31، حدیث 439، ص 10/ باب 2خصال 

:9قال رسول اهللا
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.من بیتها فهی تلعن حتی ترجع الی بیتها متی رجعت خرجت ثم باي امرأة تَتَطی

فرمودند:9رسول خدا
خانۀ خود بیرون رود، پیوسـته لعـن   هر زنی که خود را خوشبو کند و از

شود تا به خانه بازگردد، هر وقت که بازگشت. (یعنی هر چه طول بکشد 
بیشتر لعن شود).

590عقاب االعمال /
:9قال رسول اهللا

اذا استعطرت المرأة فمرت علی القوم لیجدوا ریحها فهی زانیۀ.
فرمودند:9رسول خدا

سپس در میان گروهی از مـردم عبـور   زنی که خود را خوشبو نمایدگناه
زنا است.نماید تا اینکه بوي خوش او به مشام آنان برسد، همچون گناه

34نهج الفصاحه /
قالت فاطمۀ علیهاالسالم:

خیر النساء اال یرین الرجال و ال یریهن الرجال.
حضرت فاطمه زهرا سالم اهللا علیها فرمودند:

مردان را نبینند و مردان نیز آنها را نبینند.بهترین زنان آنهایی هستند که 
143مکارم /

عن ام سلمۀ قالت:
کنت عند النبی صلی اهللا علیه و آله و عنده میمونۀ فاقبل ابن ام مکتوم و ذلک 

بعد ان امر الحجاب.
فقال: احتجبا.

فقلنا: یا رسول الها الیس اعمی الیبصرنا؟
قال: افعمیا و ان انتما الستما تبصرانه!

:ام سلمه گوید
بودم، میمونه هم حضور داشت. در ایـن حـال،   9خدمت پیغمبر اکرم

پیغمبرابن ام مکتوم که نابینا بود وارد شد و حجاب نیز واجب شده بود.
عرض کردیم: به من و میمونه دستور دادند: حجاب را رعایت کنید!9
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ودند: آیـا شـما   فرمبیند؟!آیا نابینا نیست؟ مگر نه این است که ما را نمی

شـود کـه   [از این حدیث مسـتفاد مـی  بینید؟!هم نابینا هستید و او را نمی
نـد  کهمین طور که مرد نباید به زن نگاه کند زن هم نباید به مـرد نگـاه   

مرد کور و نابینا باشد].هرچند
143مکارم /

:9قال رسول اهللا
ارکم لنسائه.انّ اکمل المؤمنین ایماناً أحسنهم خلقاً. و خیارکم، خی

فرمود:9رسول خدا
ترین ایمان را دارد که بهترین اخالق را دارد. و بهترین شما، مؤمنی کامل

کسی است که بهترین رفتار را با همسرش داشته باشد.
2/586البحار سفینۀ

حضـرت  شد که مقدار نفقۀ مستحسـن چیسـت؟  سؤالاز حضرت رضا 
» ما بین دو مکـروه «دانم نمیسائل عرض کرد:فرمودند: بین المکروهین.

یعنـی  ان اهللا کـره اال سـراف و کـره االقتـار    حضرت فرمودند: چیست؟
دارد. به این معنـی کـه انسـان    خداوند متعال اسراف و اقتار را مکروه می

مورد نماید و نه برعکس، در امور زندگی نباید نه آنچنان خرج زیاد و بی
عیال فشار وارد آورد.و به خود 

6حدیث 15/262وسائل
:9قال رسول اهللا
لکلّ ذنب توبۀ اال سوء الخلق فانّ صاحبه کلّما خرج من ذنب دخل فـی  .علییا

ذنب آخر.
فرمود:به علی 9پیامبر اکرم

براي هر گناهی، توبه هست، مگر بداخالقی. زیرا شـخص بـداخالق بـه    
شود.محض اینکه از گناهی خارج شد داخل گناه دیگر می

291/مکارم
:9قال رسول اهللا
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ان المرأة خلقت من ضلع و انک ان ترد اقامۀ الضلع تکسرها، فدارها تعش لها.

فرمودند:9پیامبر اکرم
اراده کنـی کـه دنـده را راسـت     هرگاهزن از دنده خلق شده است و تو 

شکنی؛ پس با زن مدارا کن و با او آرام زندگی کن.کنی، آن را می
167/الفصاحۀنهج 

:قال علی بن الحسین 
و هـو عنـه   أربع من کنّ فیه کمل اسالمه و محصت عنه ذنوبه و لقی ربـه  

صدق لسانه مـع النـاس و   مما یجعل علی نفسه للناس و راض: من وفی هللا 
کل قبیح عنداهللا و عند الناس و حسن خلقه مع اهله.استحیی من 

فرمودند:حضرت سجاد 
اسالمش کامـل اسـت و گناهـانش محـو     چهار خصلت در هر که باشد 

خواهند شد و پروردگارش را در حالتی مالقات خواهد نمـود کـه از او   
راضی است:

به عهد خود نسـبت بـه مـردم،    کسی که به خاطر خداي .1
وفا کند. 

با مردم راستگو باشد..2
از چیزي که نزد خدا و مردم، قبیح و زشت باشد خـودداري  .3

کند.
اخالق باشد.با اهل بیت خود، خوش .4

171االثنی عشریه /
:9قال رسول اهللا

اذا اراد أحدکم أن یتزوج فلیسئل عن شعرها کما یسئل عن وجهها فـانّ الشـعر   
أحد الجمالین.

فرمودند:9پیغمبر اکرم
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یکی از شما ارادة تزویج نماید باید از موي زن هم پرسـش نمایـد   هرگاه

مـو یکـی از دو زیبـایی    کند، زیرامیسؤالهمان طوري که از صورتش 
است.

119مکارم /
قال:عن الصادق 

من تزوج امرأة فلم ینو أن یوفیها صداقها فهو عنداهللا زان.
فرمودند:حضرت صادق 

کسی که با زنی ازدواج نماید و نیتش عدم پرداخت مهریـۀ او باشـد، در   
پیشگاه خداوند، زناکار محسوب خواهد شد.

123مکارم /
:قال امیرالمؤمنین 

انّ احق الشروط أن یوفی بها ما اسـتحللتم لـه الفـرج و السـنۀ المحمدیـۀ فـی       
الصداق خمس مائۀ درهم فمن زاد علی السنۀ رد الی السنۀ.

فرمودند:حضرت امیرالمؤمنین 
سزاوارترین شرطی که باید به آن عمل بشود پرداخت مهریـه اسـت کـه    

ده است. و سـنت پیغمبـر در خصـوص    ناموس زن به وسیلۀ آن حالل ش
مهریه، پانصد درهم است پس هر کس بر سنت پیغمبـر چیـزي بیفزایـد،    

سنت او را رد کرده است.
123مکارم /

:9قال رسول اهللا
خیرکم خیرکم ألهله و انا خیرکم الهلی.

فرمودند:9پیغمبر اکرم
مـن  اش باشـد و  بهترین شما کسی است که بهترین فـرد بـراي خـانواده   

ام.بهترین شما هستم نسبت به خانواده
130مکارم /

قال:عن ابی جعفر 
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بغی طالقها نبالمرأة حتی ظننت انّه الیاوصانی جبرئیل :9اهللارسولقال

اال من فاحشۀ بینۀ.
:فرمودامام باقر 

مرا نسبت به زن تا حدي جبرئیل :فرمودند9اکرمپیغمبرحضرت
سفارش نمود که گمان بردم طالق دادن وي سزاوار نیست مگر به واسطۀ 

گناه آشکاري.
131مکارم /

قال:حق المرأة علی زوجها.سئل اسحاق بن عمار اباعبداهللا 
انّ ابـراهیم خلیـل الـرحمن    ها و ان جهلت غفرلها.یشبع بطنها و یکسو جثت

فاوحی اهللا تعالی الیه: انّ مثـل المـراة مثـل الضـلع ان     ة.شکی الی اهللا خلق سار
فغضب ثم قـال: هـذا و   قلت: من قال هذا؟به.عتتاقمته انکسرو ان ترکته استم

اهللا قول رسول اهللا صلی اهللا علیه و آله.
کرد.سؤالدر مورد حق زن اسحاق بن عمار از حضرت صادق 

را بپوشـاند، اگـر عمـل    حضرت فرمودند: شکم او را سیر کنـد، بـدنش   
حضـرت ابـراهیم خیـل    خالفی به نادانی از وي سر زد او را عفو کنـد. 

خداوند به او چنین از اخالق ساره، به خداوند شکایت کرد.الرحمن 
وحی فرستاد: مثَل زن مثَل دنده است که اگر خواسته باشی آن را راسـت  

بـري. بهـره مـی  نظر کـردي از او شود و اگر از او صرفکنی شکسته می
حضرت اسحاق بن عمار گوید؛ گفتم: این حرف را چه کسی گفته است؟

غضبناك شده و فرمودند: به خدا قسم ایـن فرمـایش رسـول    صادق 
خدا است!

131مکارم /
:قال ابوالحسن موسی بن جعفر 

ان عیال الرجل اسرائه فمن انعم اهللا علیه نعمۀ فلیوسع علی اسرائه فان لم یفعـل  
أوشک أن تزول عنه تلک النعمۀ.

فرمود:امام هفتم 
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نعمت داده بایستی بـر اسـیران   عیال مرد، اسیران اویند. هر که خدا به او

خود توسعه دهد و اگر نکند بسا باشد که آن نعمت از دستش برود.
3حدیث 68امالی صدوق، مجلس 

:9قال النبی
اسرائه.احسنهم صنیعۀ علیعیال الرجل اسراؤه و احب العباد الی اهللا 

فرمودند:9پیغمبر اکرم
او هستند و بهترین بندگان خدا آن کسی است که نسبت عائله مرد اسیرانِ

باشد.تررفتاربه اسراي خود، خوش
132مکارم /

:قال السجاد 
ارضاکم عنداهللا أسبغکم علی عیاله.

فرمود:امام سجاد 
ترین شما است نسبت بـه عائلـۀ   دهندهترین شما نزد خدا، وسعت راضی
خود.

25حدیث 104/73بحار 
:قال الرضا 

ب علیه التوسعۀ علی عیاله.یجصاحب النعمۀ
فرمودند:حضرت رضا 

اش، بـر او  کسی که امکانات مالی دارد، وسـعت دادن نسـبت بـه عائلـه    
شود.واجب می

3حدیث 15/249وسائل 
:قال الرضا 

علی عیاله لئال یتمنوا موته.ینبغی للرجل أن یوسع
فرمودند:حضرت رضا 

عیال خود وسعت دهـد تـا آرزوي   سزاوار است که مرد در امور زندگیِ
مرگ او را ننمایند.
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6حدیث 15/249وسائل 

:9قال رسول اهللا
لیس منّا من وسع اهللا علیه ثم قتر علی عیاله.

فرمودند:9حضرت رسول
وسعتش داده لیکن او بر نان خورانش تنگ از ما نیست کسی که خداوند 

بگیرد.
2/534البالغۀمدینۀ

:9قال النبی
شر الناس المضیق علی اهله.

فرمودند:9پیامبر
بدترین مردم کسی است که به خانوادة خود تنگ گیرد.

18غوالی الدرر، کلمه 
قال:عن الصادق 

اتقوا اهللا فی الضعیفین یعنی الیتیم و النساء.
فرمودند:امام صادق 

نسبت به دو ضعیف یتیم و زن، از خدا بترسید (و حقّ آنها را ادا کنید).
132مکارم /

:قال علی 
ثالث مهلکات: طاعۀ النساء و طاعۀ الغضب و طاعۀ الشهوة.

فرمودند:حضرت علی 
خشـم و اطاعـت  زنـان، اطاعـت  اطاعتسه چیز موجب هالکت است:

.شهوت
423درر /فهرست غرر و 

:9قال رسول اهللا
: و ما تلک فقال علی من اطاع امراته اکّبه اهللا علی وجهه فی النار.!علییا

قال: یأذن لها فی الذهاب الی الحمامات و العراسات و النائحات و لبس الطاعۀ؟
الثیاب الرقاق.
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فرمودند:به علی 9پیامبر

را بـه صـورت، در آتـش    کسی که از زن اطاعت کند، خداوند متعال او 
جهنم خواهد انداخت.

کرد: این اطاعت چیست که باعـث ایـن عقـاب اسـت؟    سؤالعلی 
فرمود: به زن اجازه دهد بـه حمـام بـرود، در مجـالس     9پیغمبر اکرم

نما بپوشد (خالصه خوانی شرکت کند و لباس نازك بدنعروسی و فاتحه
.قید و بند بگذارد)آنکه: زن خود را آزاد و بی

295مکارم /
:قال علی 

المرأة عقرب حلوة اللبسۀ.
فرمودند:حضرت علی 

زن چون کژدم (آزار رساننده) است که شیرین است گزیدن (آمیزش بـا)  
او 

1114نهج البالغه /
:9قال النبی

ثالثۀ و ان لم تظلمهم ظلموك: السفلۀ و زوجتک و خادمک.
فرمودند:9پیامبر اکرم

اشـخاص  کننـد. به آنها ستم نکنی، به تو ستم مـی هرچنداند که سه کس
ارات.پست، زن تو، و خدمتگز

47تحف العقول /
:9رسول اهللاقال 

انّ مع سعادة المرء المسلم أن یشبهه ولده و المرأة الجمالء ذات دین، و المرکب 
الهنئ، و المسکن الواسع.

فرمود:9پیامبر
فرزنـدش شـبیه بـه او باشـد و زن     است که از سعادت مرد مسلمان این

هوار و مسکنش وسیع باشد.دار داشته باشد و مرکبش راي دینزیبا
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87حدیث 104/104بحار االنوار 

:قال امیرالمؤمنین 
دخل علینا رسول اهللا صلی اهللا علیه و آله و فاطمۀ جالسۀٌ عند القدر و أنا انقّی 

قال اسمع منّی ما اقـول اال  اهللا.فقلت: لبیک یا رسول العدس فقال: یا ابالحسن.
من امر ربی: ما من رجل یعین امرأته فی بیتها اال کان له بکل شعرة علی بدنـه  
عبادة سنۀ صیام نهارها و قیام لیلها و اعطاه اهللا من الثواب مثـل مـا اعطـاه اهللا    

یا علی من کان فی خدمۀ العیال فـی  الصابرین و داود النبی و یعقوب و عیسی.
و لم یأنف کتب اهللا اسمه فی دیوان الشهداء و کتب له بکل یـوم و لیلـۀ   البیت

ثواب الف شهید و کتب له بکل قدم ثواب حجۀ و عمرة و اعطاه اهللا بکل عرق 
یا علی ساعۀ فی خدمۀالعیال فی البیت خیر من عبادة الف سنۀ فی جسده مدینۀ.

وة و الـف مـریض   و الف حجۀ والف عمرة و خیر من عتق الف رقبۀ و الف غز
عاده و الف جمعۀ و الف جنازة و الف جائع یشبعهم و الف عار یکسوهم و الف 
فرس یوجهه فی سبیل اهللا و خیر له من الف دینار یتصدق به علی المسـاکین و  
خیر له من ان یقرء التوراة و االنجیل و الزبور و الفرقان و من الف سیر اعتقه و 

و ه علی المساکین و خیر له من ان یقرء التـوراة دینار یتصدق بخیر له من الف 
یعطـی  بدنۀیل و الزبور و الفرقان و من الف اسیر اعتقه و خیر له من الفاالنج

یا علی من لـم یـأنف   .الجنۀالمساکین و الیخرج من الدنیا حتی یري مکانه من 
و الکبـائر  ة العیـال کفـار  خدمۀیا علی بغیر حساب.الجنۀالعیال دخل خدمۀمن 

یـا  یطفی غضب الرّب و مهور الحور العین و یزید فی الحسـنات و الـدرجات.  
.ةعلی ال یخدم العیال اال صدیق او شهید او رجل یرید اهللا به خیر الدنیا و اآلخر

فرمود:علی 
پیغمبر بر ما وارد شد در حالی که فاطمه علیها السالم مشغول پخت دیگ 

گفـتم:  مبر فرمود: اي ابوالحسـن. پیغبود و من مشغول پاك کردن عدس.
گویم مگر آن چه را فرمود: بشنو از من چیزي را که نمیبله یا رسول اهللا.

هر مردي که در خانه، کمک زن خود کند بـه  که پروردگارم امر فرموده:
ادت یـک سـال کـه روزهـاي آن     ازة هر مو که در بدن دارد ثواب عباند
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شد داده خواهد شد و خداونـد  هایش را به عبادت مشغول باروزه و شب

همانند ثواب صابرین، و داود پیامبر و یعقوب و عیسی علـیهم السـالم را   
کند.به او عطا می

یا علی، کسی که در خانه به عیال خود خدمت کنـد و بـداخالقی نکنـد    
نویسد و براي هر روز و شب ثواب خداوند اسم او را در دفتر شهداء می

دارد ثواب اهد شد و به قدر هر قدمی که برمیهزار شهید براي او ثب خو
یک حج و عمره براي او ثبت خواهد شد و به عرض هر رگی که در بدن 

دارد خداوند به او شهري عطا خواهد کرد.
خود، بهتر اسـت از عبـادت   يیا علی یک ساعت خدمت نمودن به عائله

ن هـزار  هزار ساله و انجام هزار حج و عمره، و بهتر اسـت از آزاد کـرد  
بنده، رفتن به هزار غزوه، عیادت هزار مریض، انجام هزار نمـاز جمعـه،   
هزار تشییع جنازه، سیر کردن هزار گرسنه، پوشیدن هزار برهنه و نیز هزار 
اسب را روانۀ جنگ در راه خدا نمودن، و بهتر است از هزار دینار صدقه 

ـ   دادن به مساکین و بهتر از خواندن کتاب ل، زبـور و  هـاي تـورات، انجی
قرآن، و (بهتر) از آزاد کردن هزار اسیر و بخشیدن هزار شتر به فقرا.

و از دنیا نرود مگر آنکه جاي خود را در بهشت ببیند.
یا علی کسی که از خدمت به عیال خود خودداري نکند، بـدون حسـاب   

داخل بهشت خواهد شد.
شم خداوند و یا علی خدمت به عیال کفارة گناهان کبیره و فرونشانندة خ

مهریۀ حورالعین و موجب زیادي حسنات و درجات خواهد بود.
کند مگر صدیق یا شهید یا کسی کـه اراده و  یا علی خدمت به عیال نمی

نیت او خیر دنیا و آخرت باشد.
264- 3/263لئالی 

:9قال النبی
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هـا  ایما امرأة ترفق بزوجها و حملته علی ما الیقدر علیه و ال یطیق لـم تقبـل من  

حسنۀ و تلقی اهللا و هو علیها غضبان.
فرمودند:9پیغمبر اکرم

آگاه باشید! هر زنی که نسبت به شوهر خود مدارا نکند و شوهر خـود را  
به چیزي وادار کند که قدرت آن را نداشـته باشـد، کارهـاي خـوب او     
ثواب نخواهند داشت و خدا را در حالتی مالقات خواهد کرد کـه بـر او   

د.خشمناك باش
130مکارم /

قال:عن ابی جعفر 
ایما امرأة باتت و زوجها علیها ساخط فی حق لم تقبل منها صلوة حتی یرضـی  

عنها.
فرمودند:امام محمد باقر 

هر زنی که شب را در حالی بگذارند کـه شـوهرش (در مـورد حقـی از     
حقوق) از او ناراضی باشد، نمازش قبول نخواهـد شـد تـا شـوهرش از     

راضی شود.دست او 
130مکارم /

:9قال رسول اهللا
ایما امرأة خرجت من بیتها بغیر اذن زوجها فال نفقۀ لها حتّی ترجع.

فرمودند:9پیغمبر اکرم
اش خارج شـود، حـق نفقـه    هر زنی که بدون اجازة شوهر خود از خانه

ندارد تا برگردد.
130مکارم /

:9قال رسول اهللا
حبط عملها.فقد رأیت منک خیرا قطّ ایما امرأة قالت لزوجها: ما 

فرمودند:9حضرت رسول
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هر زنی که به شوهر خود بگوید: هرگز از تـو خیـري ندیـدم، در واقـع،     

گردد.عمل خود را باطل کرده و ثواب عمل خوب او محو می
130مکارم /

قال:عن ابی جعفر 
خرج فـی بعـض   انّ رجالً من االنصار علی عهد رسول اهللا صلی اهللا علیه و آله 
قال: و انّ اباهـا  حوائجه فعهد الی امرأته عهداً أن ال تخرج من بیتها حتی یقدم.

مرض فبعثت المرأة الی رسول اهللا صلی اهللا علیه و آله فقال: انّ زوجی خرج و 
قـال:  عهد الی ان ال اخرج من بیتی حتی یقدم. انّ ابی مرض فتأمرنی ان اعوده؟

قال: فمات فبعثت الیه یـا رسـول اهللا انّ   عی زوجِک.ال. اجلسی فی بیتک و اطی
قـال: ال. اجلسـی فـی بیتـک و اطیعـی      ابی قد مات فتأمرنی أن اصلی علیـه؟ 

قال: فدفن الرجل فبعثت الیها رسول اهللا صلی اهللا علیـه و آلـه: انّ اهللا   زوجک.
تبارك و تعالی قد غفرلک و ألبیک بطاعتک لزوجک.

فرمودند:امام باقر 
، مردي از انصار براي کـاري  ـصلی اهللا علیه و آلهـمان پیغمبر اکرمدر ز

از منزل خارج شد و با زن خود عهد کرد که از خانه خـارج نشـود تـا    
برگردد.

به زن خبر رسید که پدرش مریض شده. آن زن شخصی را خدمت رسول 
اکرم صلی اهللا علیه و آلـه فرسـتاد و جریـان را بـه پیـامبر اطـالع داده،       

درخواست عیادت از پدر را نمود.
ات بنشین و شوهرت را اطاعت کن.پیغمبر اجازه نداد و فرمود: در خانه

طولی نکشید که خبر مرگ پدر به او رسید، باز هم جریان را به حضـور  
حضور بر جنازة ياطالع داده و اجازهـصلی اهللا علیه و آلهـپیامبر اکرم

پدر و اقامۀ نماز بر او را خواستار شد.
ات بنشین و اطاعت شـوهرت  باز هم پیغمبر اجازه نداد و فرمود: در خانه

را بنما.
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تا وقتی که آن مرد دفن شد. در این هنگام پیغمبر اکرم صلی اهللا علیـه و  

آله شخصی نزد آن زن فرستاد و به زن بشارت داد که:
تو از شوهرت و خارج نشدن از خانـه، خداونـد، هـم    به جهت اطاعت«

».خودت و هم پدرت را آمرزید
1ح 14/125، وسائل الشیعه 130مکارم /

عن زید بن علی عن ابائه قال:
فقالت المرأة: یا رسول اهللا ما للنساء من هذا شیئ؟.الجهاد9اهللارسولذکر

طامها من االجر کالمرابط فی فقال: بلی، للمرأة مابین حملها الی وضعها و الی ف
سبیل اهللا فان هلکت فی ما بین ذلک کان لها مثل منزلۀ الشهید.

فرمود.فضائل جهاد را بیان میپیغمبر اکرم 
اي بهـره ها از این فیضزنی حضور داشت، عرض کرد: یا رسول اهللا، زن

ندارند؟
اید و نیـز  نمشود تا وضع حمل میفرمود: چرا، زن از وقتی که آبستن می

در ایام شیرخوارگی فرزند، از نظر اجر و ثواب مانند کسی است کـه در  
کند و اگر در این فاصله بمیرد، اجر او مانند اجر شـهید  راه خدا جهاد می

است.
144مکارم /

:قال 
ایما امرأة خدمت زوجها سبعۀ ایام اغلق اهللا علیها سبعۀ ابواب النار و فـتح لهـا   

تدخل من ایها شاءت.سبعۀ ابواب الجنۀ
فرمود:معصوم 

هر زنی که هفت روز به شوهر خود خـدمت کنـد خداونـد هفـت درب     
بنـدد و هفـت درب بهشـت را بـه روي او بـاز      جهنم را به روي او مـی 

نماید که از هر کدام بخواهد داخل شود.می
3/265لئالی 

:قال 
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صـیام  سـنۀ ةمن ماء اال کان خیراً لها من عبادشربۀتسقی زوجها ةما من امرأ

و الجنـۀ فـی  مدینـۀ تسقی زوجها شربۀنهارها و قیام لیلها و یبنی اهللا لها بکل 
.خطیئۀغفرلها ستین 

فرمود:معصوم 
هر زنی که به دست شوهر خود، آبی بدهـد از عبـادت یـک سـاله کـه      

هتر است و در هایش را به عبادت مشغول باشد بروزهاي آن روزه و شب
عوض هر آب که به شوهر خود بدهد خداوند شهري در بهشت بـراي او  

بنا خواهد کرد و از شصت خطا و لغزش او صرفنظر خواهد کرد.
3/265لئالی 

:9قال رسول اهللا
ایما امرأة رفعت من بیت زوجها شیئاً من موضع الی موضع ترید به صالحاً نظر 

فقالت ام سلمۀ: ذهب الرجال بکل خیر فأي لم یعذبه.اهللا الیها و من نظر اهللا الیه
فقال: بلی اذا حملت المرأة کانت بمنزلـۀ الصـائم القـائم    شیئ للنّساء المساکین.

المجاهد بنفسه و ماله فی سبیل اهللا فاذا وضعت کان لها من االجر ماال تدري ما 
اسـماعیل. هو لعظمه فاذا ارضعت کان لها بکل مصۀ یعدل عتق محرّر من ولـد 

فاذا فرغت من رضاعه ضرب ملک علی جنبها و قال: استأنفی غفراهللا لک.
فرمود:9رسول خدا

هر زنی که چیزي از خانۀ شوهرش جابجا کند که صـالح در آن باشـد،   
خداوند به او نظر رحمت نماید و هر کـس را کـه خداونـد بـه او نظـر      

رحمت نماید، عذاب نخواهد کرد.
تمام خیر و خـوبی بـراي مردهـا اسـت پـس بـراي       سلمه عرض کرد: ام

هاي مسکین چه اجري خواهد بود؟زن
يدار و جهادکنندهپیغمبر فرمود: زن در زمان حاملگی مانند شخص روزه

با جان و مال خود در راه خدا است و زمانی که وضع حمل نمود آنقـدر  
دانی.شود که تو نمیاجر عظیم به او داده می
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اي از که به فرزند خود شیر دهد ثواب آزاد کـردن بنـده  و براي هر دفعه 

اوالد حضرت اسماعیل به او داده خواهد شد.
و وقتی که از شیر دادن فارغ شد مالئکه دسـت بـه دوش او گذاشـته و    

گویند: خداوند تمام گناهانت را آمرزید، عمل خویش از سر گیـر (از  می
آن نشوي).اي سعی کن از این به بعد مرتکبگناه پاك شده

3/266لئالی 
:قال 

اذا ماتت المرأة فی النفاس لم ینشر لها دیوان یوم القیامۀ.
فرماید:میمعصوم 

زن در ایام نفاس (تا ده روز بعد از وضع حمل) بمیرد، دیوان عمل هرگاه
او در روز قیامت منتشر نخواهد شد.

3/266لئالی 
:9قال رسول اهللا

بلسانها لم یقبل اهللا منها صرفا وال عدال وال حسـنۀ مـن   ایما امرأة اذت زوجها 
عملها حتی ترضیه و ان صامت نهارها و قامت لیلها و اعتقت الرقاب و حملـت  
علی جیاد الخیل فی سبیل اهللا و کانت اول من یرد النار و کذلک الرجل اذا کان 

لها ظالماً.
فرمود:9رسول خدا

د، خداونـد هـیچ عمـل مسـتحب و     هر زنی شوهر خود را به زبان بیازار
اي را از او نپذیرد تا او را راضی کند اگر چه همـۀ  و هیچ حسنه9واجب

هـاي  هـا آزاد کنـد و اسـب   روزها روزه بگیرد و شب عبادت کند و بنده
خوب را زیر پاي مجاهدان راه خدا بنهد. و چنـین شخصـی اول کسـی    

ت به زنش ستمکار باشد که به دوزخ رود. و همچنین است مردي که نسب
باشد.

نویسد:می5/79. شیخ طریحی در مجمع البحرین 9
الصرف: التوبۀ. یقال: الیقبل منه صرف وال عدل. أي توبۀ و فدیۀ أو نافلۀ و فریضۀ.
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15ح 103/244بحار 

:9قال النبی
ةعلیهاالسالم: امـرأ فاطمۀنساء یرفع اهللا عنهن عذاب القبر و حشرهن مع ثالثۀ

وهبـت  ةصبرت علی سوء خلق زوجها و امرأةصبرت علی عسر زوجها و امرأ
صداقها.

فرمودند:9پیغمبر اکرم
قبر را مرتفع ساخته و ایشان را با از سه طائفۀ زنان، خداوند متعال عذاب 

حضرت زهرا سالم اهللا علیها در روز قیامت محشور فرماید:
زنی که بر تنگدستی شوهر خود شکیبا باشد..1
زنی که با شوهر بدخلق خود صبر کند..2
زنی که مهریۀ خود را به شوهر هبه نموده و ببخشد..3

91/عشریۀاالثنی 
:قال الباقر 

عند ربها من رضا زوجها.جحال شفیع للمرأة أن
فرمود:امام باقر 

براي زن، هیچ شفیعی به درگاه الهی، بهتر از رضایت شوهرش نیست.
1/561البحار سفینۀ

:9قال رسول اهللا
لو کنت آمر أحداً أن یسجد ألحد المرت المرأة ان تسجد لزوجها.

:در مقام اهمیت حقوق مرد (بر عهدة زن) فرمودند9پیغمبر اکرم
خواستم امر کنم کسی براي دیگري (غیر خدا) سـجده کنـد، امـر    اگر می

کردم که زن براي شوهر خود سجده کند.می
به نقل از تفسیر فرات10حدیث 241- 23/240بحار االنوار 

:9قال رسول اهللا
أن ال تصوم یوما واحدا اال باذنه اال الفریضۀ فان فعلت حق الزوج علی الزوجۀ:

اثمت و لم یتقبل منها و أن ال تعطی من بیته شیئاً اال باذنه فان فعلـت کـان لـه    
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و أن ال تخرج من بیته اال باذنه فان فعلت لعنها اهللا و األجر و کان علیها الوزر.

مالئکۀ الغضب حتی تتوب او تراجع و ان کان ظالماً.
از جمله حقوق شوهر بر زن را چنین فرمودند:9ت رسولحضر

شوهر حتی یک روز روزة غیر واجب نگیرد؛ و يبدون اجازه.1
اگر گرفت، گناهکار بوده و از او پذیرفته نخواهد شد.

بدون اجازه، چیزي از منزل شوهر به کسی ندهـد؛ اگـر داد،   .2
ثوابش براي شوهر و زن گناهکار و مدیون خواهد بود.

اش خارج نشـود؛ اگـر رفـت، خداونـد     اجازه از خانهنوبد.3
متعال و فرشتگان غضب همواره او را لعنت کنند تا توبه کند 
یا به منزل بازگردد؛ حتی اگر شوهرش (نسـبت بـه او ظلـم    

کرده و) ستمگر باشد.
129مکارم االخالق /

:قال علی 
جهاد المرأة حسن التبعل.

فرمودند:حضرت علی 
شوهرداري او است.جهاد زن نیکو

52حدیث 103/252بحار 
قال:عن ابی عبداهللا 

اربعۀ ال تقبل لهم صلوة: االمام الجائر و الرجل یؤم القوم و هـم لـه کـارهون و    
العبد اآلبق من موالیه من غیر ضرورة و المرأة تخرج من بیت زوجها بغیر اذنه.

فرمودند:حضرت صادق 
ته نشود:از چهار شخص، هیچ نمازي پذیرف

پیشواي ستمگر..1
نمـاز جمعـی کـه خـوش نداشـته باشـند او       مردي که پیش.2

نمازشان باشد.پیش
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اي که بدون ضرورت ازدست موالی خویش فرار کـرده  برده.3

باشد.
شوهرش بیرون رود.يزنی که بدون اجازه، از خانه.4

94، حدیث 242، ص 4/ باب 1خصال 
قال:عن محمد بن مسلم عن الباقر 

فقالت: یا رسول اهللا ما حق الزوج علی المـرأة؟ 9امرأة الی رسول اهللاجائت
تصـوم  فقال لها: تطیعه و ال تعصیه و ال تصدقت من بیته بشـیئ اال باذنـه و ال  

عه نفسها و ان کانت علی ظهر قتـب، و ال تخـرج مـن    تطوعاً اال باذنه و اال تمن
االرض و مالئکـۀ السـماء و بیته اال باذنه فان خرجت بغیر اذنه لعنتها مالئکـۀ 

ـ مالئکۀ الغضب و مالئکۀ الرحمۀ حتی ترجع الی بیتها. ن فقالت: یا رسول اهللا م
قالت: مـن اعظـم النـاس حقـاً علـی      قال: والداه.اعظم الناس حقّا علی الرجل؟

قـال: ال. وال  قالت: فمالی علیه من الحق مثل ماله علـی؟  قال: زوجها.المرأة؟
قالت: والذي بعثک بالحق الیملک رقبتی رجل ابداً..من کل مأة واحدة

د که فرمود:کننقل میمحمد بن مسلم از امام محمد باقر 
آمد و عرض کرد: حق مرد بر زن چیسـت؟ 9زنی خدمت پیامبر اکرم

اش مگر فرمود: اطاعت کردن او، معصیت نکردن او، صدقه ندادن از خانه
اش، خودداري نکردن از مگر با اجازهاش، روزة مستحبی نگرفتن با اجازه

در حال سواره درخواست نماید، خارج نشدن از خانـۀ  هرچندتمکین او 
اجازة شوهر، مالئکۀ زمـین  در صورت خروج بیو شوهر مگر به اذن او؛ 

کنند تا به خانه برگردد.و آسمان و مالئکۀ غضب و رحمت او را لعن می
تـر اسـت؟  ی بر مرد سـنگین زن عرض کرد: اي رسول خدا! حق چه کس

فرمود: تر است؟گفت: حق چه کسی بر زن بزرگفرمود: پدر و مادرش.
گفت: آیا همان حقوقی که مرد بـر زن دارد، زن هـم بـر مـرد     شوهرش.

فرمود: خیر از صد تا یکی. (یعنی یک صدم حقـوق مـرد بـر زن).   دارد؟
گفت: به آن خدائی که تو را به حق مبعوث کرده است هرگز مرا مـردي  
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مالک نخواهد کرد (یعنی از بس رعایت حقوق مرد مشکل اسـت هرگـز   

شوهر اختیار نخواهم کرد).
129مکارم /

:9قال رسول اهللا
ثالثۀ من الجفاء: أن یصحب الرجل الرجل فال یسـئله عـن اسـمه و کنیتـه و أن     

ن یجیب فال یأکل و مواقعۀ الرجل اهله قبل أام فال یجیب و یدعی الرجل الی طع
المالعبۀ.

فرمودند:9رسول خدا
سه چیز از جفا است:

شخصی با دیگري مصاحبت کند و اسم و کنیۀ او را نپرسد..1
شخصی که براي صرف غذا دعوت شود و اجابت نکند و یا .2

اجابت کند و از خوردن، خودداري کند.
ل از مالعبت.جماع با اهل خود قب.3

3/234لئالی 
:9قال رسول اهللا

و قـال: فـال   اذا جامع احدکم أهله فال یأتیهنّ کما یأتی الطیر لیمکث و لیلبـث. 
یعجلها فانّ للنساء حوائج.

فرمود:9پیغمبر اکرم
هنگامی که ارادة جماع بااهل خویش نمودید همانند پرندگان با عجلـه و  

مکث و درنگ با اهل خویش آمیزش کنیـد  شتاب نزد آنان نروید بلکه با 
هایی دارند (که باید رعایت نمائید و فقط در فکر چرا که آنها هم خواسته

خود نباشید).
3/234لئالی 

:قال الصادق 
ثالثۀ یهدمن البدن و ربما قتلن: دخول الحمـام علـی البطنـۀ و الغشـیان علـی      

االمتالء و نکاح العجائز.
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فرمود:امام صادق 

حمام رفـتن  برند و چه بسا فرد را بکشند:چیزند که بدن را از بین میسه 
ها.هم بستر شدن با پیرزنجماع در وقت سیري.با شکم پر.

3/247لئالی 
روي:

فقال: اجامع و انا عریان؟سأل محمد بن العیص اباعبداهللا 
قال: ال. وال تستقبل القبلۀ و التستدبرها.

در روایت آمده است:
کرد که آیا برهنه جماع سؤالمحمد بن عیص از حضرت امام صادق 

کنم؟
فرمود، نه، رو به قبله و پشت به قبله هم چنین مکن.

3/257لئالی 
:قال امیرالمؤمنین 

هللا و المالئکۀ انهی النبی أن یجامع اهله مستقبل القبلۀ فمن فعل ذلک فعلیه لعنۀ 
و الناس اجمعین.

فرمود:حضرت علی 
نهی فرمود از اینکه شخصی با زن خود رو به قبله جماع 9پیغمبر اکرم

کند و کسی که چنین کند مورد لعنـت خـدا و مالئکـه و تمـامی مـردم      
خواهد بود.

3/257لئالی 
:قال علی 

نهی رسول اهللا عن الجماع مستقبل القبلۀ و مستد برها.
فرمود:حضرت علی 

ه قبه و پشت به قبله.رسول خدا نهی فرمود از جماع رو ب
3/257لئالی 

:9قال رسول اهللا
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تالمه الذي رأي فان یکره ان یغشی الرجل المرأة و قد احتلم حتی یغتسل من اح

لد مجنوناً فال یلومن إال نفسه.فعل فخرج الو
فرمود:9پیامبر

کراهت دارد شخصی که محتلم شده پیش از غسل، جمـاع کنـد و اگـر    
اي متولد شود، کسی جز خود را مالمت نکند.انهچنین کند و فرزند دیو

3/257لئالی 
:قال الصادق 

والذي نفسی بیده لو أنّ رجالً غشی امراتـه و فـی البیـت    :9قال رسول اهللا
صبی مستیقظ یراهما و یسمع کالمهما و نفسهما ما أفلح أبداً ان کان غالماً کان 

زانیاً و ان کانت جاریۀ کانت زانیۀ.
فرمود:9از قول حضرت رسولامام صادق 

شخصـی بـا زن   هرگـاه قسم به کسی که جانم به دست قدرت او است، 
خود جماع کند در حالتی که فرزند کوچکی در خانه، بیدار باشد، ایشان 
را ببیند و سخن و نفسشان را بشنود، چنین فرزندي رستگار نخواهد شـد.  

اگر پسر است زناکار و اگر دختر است زنادهنده خواهد شد.
3/257لئالی 

:قال ابوجعفر 
قال لحقنی جبرئیل فقال یا محمـد انّ اهللا  لما أسري به الی السماء 9انّ النبی

تبارك و تعالی یقول انی قد غفرت للمتمتعین من امتک من النساء.
فرمود:امام باقر 

به معراج رفت فرمود: جبرئیل به من ملحق شد 9وقتی که پیغمبر اکرم
فرمایـد: بـه تحقیـق    و گفت: یا محمـد، خداونـد تبـارك و تعـالی مـی     

مت تو را آمرزیدم.کنندگان از امتعه
3/243لئالی 

:قال ابوعبداهللا 
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ما من رجل تمتع ثم اغتسل اال خلق اهللا من کل قطرة نقطـر منـه سـبعین ملکـاً     

یستغفرون له الی یوم القیامۀ و یلعنون متجنّبها الی ان تقوم الساعۀ.
فرمود:امام صادق 

از هـر  هر مردي که پس از متعه، غسل نماید، خداونـد تبـارك و تعـالی   
کند که تا روز قیامت بـراي  اي که از او بریزد هفتاد فرشته خلق میقطره

کننـدة از متعـه را تـا روز    کنند و به همین ترتیب اجتنـاب او استغفار می
کنند.قیامت لعنت می

3/243لئالی 
یوماً الصحابه:9قال رسول اهللا

من انبیائه قبلی و هی جائنی اخی جبرئیل من عند ربی بتحفۀ لم یتحف بها احداً 
متعۀ النساء المؤمنات.

به اصحاب خود فرمود:9روزي پیامبر
از طرف خداوند براي من هدیـۀ مرغـوبی آورده کـه    برادرم جبرئیل 

براي هیچیک از پیغمبران قبل از من نیاورده است و آن تحفه، متعه کردن 
زن مؤمنه است.

3/243لئالی 
	:9قال رسول اهللا 	

و قال: من تمتع فی عمره مرّة ثالث مرّات کان معی فی روض الجنان.من تمتع 
فهو من اهل الجنۀ.

فرمود:9پیامبر خدا
کسی که سه مرتبه متعه انجام دهد، در روض الجنان با من است و کسی 

که در عمر خود یک بار متعه نماید، از اهل بهشت است.
3/243لئالی 

:روي
یکن فی الناس و من مات و له خلف فکانه لـم  انّ من مات بال خلف فکان لم

یمت.
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در حدیث آمده است:

کسی که بمیرد بدون اینکه فرزندي از خود بجا گذارد مثل این است کـه  
و کسی که بمیرد و از خود فرزنـدي بـه جـا    اصالً بین مردم نبوده است!

گذارد مثل این است که نمرده است.
11حدیث 15/96وسائل الشیعه 

قال:ا عن الرض
ان اهللا تبارك و تعالی اذا اراد بعبد خیراً لم یمته حتی یریه الخلف.

فرمودند:امام رضا 
میراند تا اینکه خداوند ارادة خیر و خوبی کسی را نماید او را نمیهرگاه

فرزندي به او عطا نماید.
134مکارم /

قال:عن الصادق 
یستغفر له.میراث اهللا من عبده المؤمن ولد صالح 

فرمودند:حضرت صادق 
اي است کـه بـراي او اسـتغفار    اش، فرزند شایستهمیراث خداوند به بنده

کند.
132مکارم /

:9قال رسول اهللا
الولد الصالح ریحانۀ من ریاحین الجنۀ.

فرمودند:9پیغمبر اکرم
هاي بهشتی است.و نیکوکار گلی از گلفرزند خوب

132مکارم /
قال:9عن النبی

توقّوا علی اوالدکم لبن البغیۀ و المجنونۀ فان اللبن یعدي.
فرمودند:9پیغمبر اکرم

زناکار و دیوانه پرهیز کنید زیرا شیر کودکان شیرخوار خود را از شیر زنِ
در روحیۀ فرزند، اثر خواهد گذاشت.



121ها / سفارش
135مکارم /

:قال امیرالؤمنین 
لطباع.التسترضعوا الحمقاء فانّ اللبن یغلب ا

فرمود:حضرت علی 
از زن احمق به فرزندان خود شیر ندهید زیرا شیر بر طبیعت (بچه) غلبـه  

خواهد کرد.
3/307لئالی 

:9قال رسول اهللا
لیس للصبی لبن خیر من لبن امه.

فرمود:9رسول خدا
هیچ شیري براي فرزند بهتر از شیر مادر نیست.

3/307لئالی 
قال:عن الصادق 

الصبی فی کل سنۀ اربع اصابع باصابعه.یزید 
فرمودند:حضرت صادق 

شود.قد فرزند در سال به اندازه چهار انگشت از انگشتان خودش بلند می
135مکارم االخالق /

قال ثوبان:  
اسئلک عن شیئ الیعلمـه اال نبـی.   9یا محمدانّ یهودیاً جاء الی النبی فقال:

قال: ماء الرجل ابیض غلیظ و مـاء  الولد اباه و امه.قال: عن شبه قال: و ما هو؟
و المرءة اصفر رقیق فاذا عال ماء الرجل ماء المرءة کان الولد ذکراً بـاذن اهللا  

من قبل ذلک یکون الشبه و اذا عال ماء المرءة ماء الرجل خرج الولد انثی بـاذن  
اهللا تعالی و من قبل ذرك یکون الشبه.

وبان گوید:ث
شرفیاب شد و عرض کرد چیـزي را  9یهودي خدمت پیغمبریک نفر 

داند. فرمـود: بگـو. یهـودي    کنم که جز پیامبر، آن را نمیمیسؤالاز تو 
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گفت: علت شباهت فرزند به پدر یا مادر چیست؟ فرمود: آب نطفـۀ مـرد   

نطفۀ مـرد  هرگاهسفید و سخت و غلیظ وآب نطفۀ زن زرد و رقیق است. 
بر عکس بود فرزند دختـر  هرگاهیرد فرزند، پسر، و باالي نطفۀ زن قرار گ

و علت شباهت هم همین است.ـبه اذن خدا تعالیـخواهد بود
3/315لئالی 

:قال الصادق 
البنات حسنات و البنون نعم فالحسنات تثاب علیهن و النعمۀ تسئل عنها.

فرمود:حضرت صادق 
شود و از نعمت اده میب دادخترها حسنه و پسرها نعمتند. به حسنات ثو

شود.میسؤال
382تحف العقول /

:قال حمزة
اتی رجل و هو عند النبی فأخبر بمولود اصابه فتغیر وجه الرجل فقال له النبـی:  

فأخبرت انها ولـدت  تمخضقال: خرجت و المرأةفقال: قل.فقال: خیر.مالک؟
یرزقهـا. و هـی ریحانـۀ    فقال النبی: االرض تثقلها و السماء تظلها و اهللا جاریۀ.
تشمها.

گوید:حمزه می
بود و به او خبر دادنـد کـه خـدا بـه شـما      9شخصی خدمت پیغمبر

دختري عطا کرد. از این خبر ناراحت شد و رنگ صورت او تغییـر کـرد   
آن شـخص گفـت: خـوب   فرمود.سؤالپیغمبر اکرم علت ناراحتی او را 

انه خارج شدم همسرم در گفت: موقعی که از خپیامبر فرمود: بگو.است.
حال زائیدن بود و به من خبر دادند که همسرت دختر زائید و از این خبر 

پسر نزائید).که چراناراحت شدم (
غمبر اکرم به او فرمود: ناراحتی موردي ندارد، زیرا سنگینی او بر دوش پی

باشـد و  زمین است و آسمان بر او سایه افکنده و خدا روزي دهندة او می
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کنـی و لـذت   دختر گلی است که از بـوي خـوش او استشـمام مـی    آن 
بري.می

توضیح
در روایات وارده، گمان جاهلی بعض اشخاص در مورد برتـري فرزنـد پسـر بـر دختـر      

بسیار مورد نکوهش قرار گرفته است. از جمله اینکه در حدیث آمده است:
رت دادنـد.  پیامبر را به فرزند دختري (حضرت زهرا سالم اهللا علیها) بشـا 

حضرت در چهرة اصحابش کراهتی را از این خبر مشاهده فرمودند. پـس  
در چهرة ایشان نگریسته و فرمود: شما را چه شده؟ گلی است کـه آن را  

است.بویم و رزقش هم با خداي می
448ثوال االعمال /

:9قال رسول اهللا
مسیرة خمسمائۀ عام.اکثروا من قبلۀ اوالدکم فانّ لکم بکل قبلۀ درجۀ فی الجنۀ 

فرمود:9پیغمبر اکرم
اي را که به فرزندان را زیاد ببوسید زیرا در ازاي هر بوسه، خداوند درجه

اندازه مسیر پانصد سال باشد به شما عطا خواهد کرد.
3/274لئالی 

:قال الصادق 
هذا رجـل  جاء رجل الی النبی فقال ما قبلت صبیاً قطّ. فلّما ولّی قال رسول اهللا:

عندي انّه من اهل النار.
فرمود:امام صادق 

ام وقتی شخص خدمت پیامبر رسید و گفت: هیچ وقت فرزندم را نبوسیده
که مرخص شد پیغمبر فرمود: این مرد از اهل آتش است.

3/274لئالی 
:قال 

اذا بلغت الجاریۀ ست سنین فال تقبلها و الغالم الیقبل المرأة اذا جازسبع سنین.
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فرماید:میمعصوم 

دختر به سن شش سالگی رسید نباید او را بوسـید و پسـر کـه از    هرگاه
هفت سالگی تجاوز کرد نباید زن را ببوسد.

3/274لئالی 
فی الحدیث:

من کان عنده صبی فلیتصاب الی یجعل نفسه مثله فی المالعبۀ معه.
در حدیث آمده که:

همانند آن کودك شوخی کـرده  کسی که نزد او فرزند کودکی باشد باید
و خود را مانند آن کودك قرار دهد.

3/274لئالی 
فی الحدیث:

ان النبی کان یتصاغر للحسنین و یکلمهما بکالم الصبیان کما قال للحسـین لمـا   
حتی القاها مـن فیـه و   » کخ کخ یا حسین«وضع فی فیه تمرة من تمر الصدقۀ: 

راکبان علی ظهـره کهیئـۀ الجمـل، و    کان یمشی لهما علی یدیه و رجلیه و هما
یقول: نعم الجمل جملکما.

در روایتی وارد شده است که:
کرد و کودکانه خود را براي حسنین علیهماالسالم کوچک می9پیامبر

صـدقه را  کـه خرمـاي  گفت چنانکه به امام حسین با آنان سخن می
آن را از دردهانش قرار داد فرمود: کخ کخ یا حسین تا اینکـه حضـرت،   

دهانش بیرون انداخت.
رفت و حسنین علیهماالسالم بر و همچون شتر بر چهار دست و پا راه می

فرمود: چه خوب شتري است شتر شما.شدند و میپشت او سوار می
3/275لئالی 

روي:
فقبل احمدهما و تـرك االخـر.   نظرالنبی صلی اهللا علیه و آله الی رجل له ابنان.

ساویت بینهما؟!اهللا علیه و آله: فهالّالنبی صلی فقال 
در روایت آمده است:
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شخصی راکه داراي دو پسر بود، مشاهده فرمود که یکی 9پیغمبر اکرم

از آنها را بوسید و به دیگري اظهار محبت ننمود. پیغمبر به او فرمود: چرا 
کنی؟!مساوات را بین دو فرزند خویش مراعات نمی

133مکارم االخالق /
قال:ن الصادق و ع

لیرحم الرجل لشدة حبه لولده.انّ اهللا 
فرمودند:امام صادق 

انسان به سبب دوست داشتن فرزندش، مورد ترحم الهـی قـرار خواهـد    
گرفت.

133مکارم االخالق /
قال:عن الصادق 

برّ الرجل بولده برّه بوالدیه.
فرمودند:حضرت صادق 

یعنـی:  نیکی به پدر و مادرش اسـت. خوبی شخص به فرزندش همچون 
هر اندازه خوبی نسبت به والدین اجر و ثـواب دارد، همـان انـدازه هـم     

نسبت به فرزند ثواب دارد.
133مکارم االخالق/ 

قال:9عن النبی
احبوا الصبیان و ارحموهم فاذا وعـدتموهم ففـوا لهـم فـانّهم الیـرون اال انکـم       

ترزقونهم.
فرمودند:9پیغمبر اکرم

فرزندان خود را دوست بدارید و به ایشان رحم کنید و هر وقت به ایشان 
دهنـدة  اي دادید به عهد خود وفا کنید، زیـرا ایشـان شـما را روزي   وعده

دانند.خود می
133مکارم االخالق /

:9قال رسول اهللا
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من دخل السوق فاشتري تحفۀ فحملها الی عیاله کان کحامل صـدقۀ الـی قـوم    

باالناث قبل الذکور فانّه من فرّح انثی فکانّما اعتق رقبـۀ مـن   ءدمحاویج و لیب
ولد اسماعیل و من أقرّ بعین ابن فکانّما بکی من خشیۀ اهللا و من بکی من خشیۀ 

اهللا ادخله اهللا جنات النعیم.
فرمودند:9رسول خدا

هر کس به بازار رود و هدیه (چیز) مرغوبی بخرد و براي خانوادة خویش 
ن آورد، مانند کسی باشد که بـراي محتاجـان، صـدقه بـر دوش     به ارمغا

کشیده باشد و بایستی دختران را بر پسران مقدم بـدارد زیـرا هـر کـس     
دخترش را خوشحال کند چنان باشد که یک تن از فرزندان اسـماعیل را  

را روشن سازد چنان از قید بردگی آزاد نموده، و هر کس دیدة فرزندش 
گریسته، و هر کس از خوف خـدا گریـان باشـد،    خداباشد که از خوف

خداوند او را به بهشت پرنعمت خویش وارد خواهد ساخت.
477ثواب االعمال /

:قال علی 
خیر ما ورث االباء االبناء األدب.

فرمودند:حضرت علی 
گذارنـد، ادب و  بهترین ارثی که پدران براي فرزندان خـویش بـاقی مـی   

تربیت صحیح است.
)11، (فهرست غرر ص 5036الحکم حدیث غرر 

:9قال النبی
من علّم ولده القرآن فکانّما حج البیت عشرة االف حجـۀ و اعتمـر عشـرة االف    
عمرة و اعتق عشرة االف رقبۀ من ولد اسـماعیل و غـزا عشـرة االف غـزوة و     
اطعم عشرة االف مسکین مسلم جائع و کانّما کسی عشرة االف عـار مسـلم و  

ات و یکون معـه فـی   یئی عنه عشر سل حرف عشر حسنات و یمحیکتب له بک
قبره حتی یبعث و یثقل میزانه و یجاوزبه علی الصراط کالبرق الخـاطف و لـم   

یفارقه القرآن حتی ینزل به من الکرامۀ افضل ما یتمنّی.
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فرمود:9پیغمبر اکرم

کسی که به فرزند خود قرآن بیاموزد مثل این است که ده هزار حج و ده
هزار عمره به جا آورده و ده هزار بنده از فرزندان حضرت اسماعیل آزاد 
کرده و در ده هزار جنگ شرکت نموده و ده هزار مسکین گرسنه را سـیر  

کرده و ده هزار مسلمان برهنه را پوشانیده باشد.
و براي هر حرفی از قرآن (که به فرزند خود تعلیم دهد) ده حسنه در نامۀ 

ه گناه از گناهان وي محو شده و قرآن هـم جـوار او در   او ثبت شود و د
قبر باشد تا روز قیامت که محشور شود و همین (تعلیم قرآن بـه فرزنـد)   
سبب سنگینی ترازوي عمل او خواهد بود و موجب خواهد شـد کـه بـا    
سرعت برق، از پل صراط عبور کند و قرآن از او جدا نخواهـد شـد تـا    

جانب خداوند) کرامت به او نازل شود.بیش از آنچه آرزو کرده (از 
3/315لئالی 

:قال ابوعبداهللا 
لیس من بیت نبی اال و فیه حمام ألنّ سفهاء الجن یعبثون بصبیان البیت فاذا کان 

فیه حمام عبثوا بالحمام و ترکوا الناس.
فرمود:امام صادق 

هـاي  بچـه هاي سفیه بـا در خانۀ تمام پیامبران کبوتر بود براي اینکه (جن
کنند ولی اگر در منزل، کبوتر باشد، بـا کبوترهـا   صاحب) خانه، بازي می

کنند و انسان را رها کرده و با آنها کاري ندارند.بازي می
3/308لئالی 

فی روایۀ:
و قال: الینام الـرجالن فـی لحـاف    یفرق بین الصبیان فی المضاجع لست سنین.

ا فی ازاره و یکون اللحاف یعد واحداً و راّفینام کل واحد منهمطواحد اال أن یض
المرأتان کذلک و الینام ابنۀ الرجل معه فی لحاف و ال امه.

در روایتی وارد شده که:
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و اند باید جـدا شـود  رختخواب کودکانی که به سن شش سالگی رسیده

معصوم فرمود: دو مرد در زیر یک رختخواب نخوابند مگـر در صـورت   
هم بایستی هر کدام یـک رختخـواب خصوصـی    اضطرار، و در آن حال 

داشته و سپس زیر یک لحاف بخوابند و همچنین دو زن هم نبایستی زیـر  
یک لحاف بخوابند و نیز دختر نباید در رختخواب پـدر یـا مـادر خـود     

بخوابد.
3/308لئالی 

:قال الرضا 
یؤخذ الغالم للصالة و هو ابن سبع سنین.

فرمود:امام هشتم 
سر به سن هفت سالگی رسید او را به نماز خواندن وادار کنید.وقتی که پ

3/308لئالی 
قال:عن الصادق 

دع ابنک یلعب سبع سنین و یؤدب سبع سنین و الزمه نفسک سبع سـنین فـان   
افلح و اال فانّه الخیر فیه.

فرمودند:حضرت صادق 
ادب بگذار فرزندت تا هفت سالگی بازي کند، در هفـت سـال دوم او را  

کن و در هفت سال سوم همیشه مواظب او باش و او را با خـود همـراه   
داشته باش در این صورت اگر رسـتگار شـد، خیلـی خـوب اسـت واال      

خیري در او نخواهد بود.
135مکارم االخالق /

:9قال النبی
الولد سید سبع سنین و عبد سبع سنین و وزیر سبع سنین فان رضـیت خالئقـه   

و اال فاضرب علی جنبیه فقد اعذرت الی اهللا تعالی.الحدي و عشرین 
فرمودند:9پیغمبر اکرم
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فرزند، تا هفت سالگی آقا و موال است. در هفت سال بعد، بنـده و غـالم   

وم وزیر و مشاور است. با ایـن ترتیـب اگـر تـا     ساست و در هفت سال 
بیست و یک سالگی از اخالق وي راضـی بـودي کـه بـودي و اال اگـر      

بودي و او را تنبیه کردي، در پیشگاه خدا معذور خواهی بود.ناراضی

توضیح
هاي او عملـی شـود و   بیت فرزند تا هفت سال اول باید طوري باشد که تمام خواستهتر

شـود نسـبت بـه    شود یعنی فرزند غالم میدر هفت سال دوم قضیۀ تربیت به عکس می
د هـیچ اختیـاري از خـود نداشـته     موالي خود، به طوري که در این مرحلۀ تربیتی، فرزن

باشد و در هفت سال سوم، نه آقا و نه عبد بلکه به عنوان یک وزیر و مشـاور باشـد تـا    
شخصیتش رشد نماید.

135مکارم االخالق /
:9قال رسول اهللا

الصبی و الصبی، و الصبی و الصبیۀ، و الصبیۀ و الصبیۀ یفرق بینهم فی المضاجع 
بعشر سنین.

فرمودند:9پیغمبر اکرم
زمانی که دو پسر، یا یک پسر و یک دختر، یا دو دختر به سن ده سالگی 

رسیدند رختخواب آنها را از همدیگر جدا کنید.
135مکارم االخالق /

:قال علی
انّ للولد علی الوالد حقّاً و انّ للوالد علی الولد حقّاً فحقّ الوالـد علـی الولـد أن    

و حق الولد علی الوالد أن یحسن اهللا سبحانه.یطیعه فی کل شیئ اال فی معصیۀ
اسمه و یحسن ادبه و یعلمه القرآن.

فرمودند:حضرت علی 
فرزند را بر پدر حقی و پدر را بر فرزند حقی است: پـس حـقّ پـدر بـر     
فرزند آن است که پدر را در هر چیز مگر در نافرمانی از خداوند اطاعت 
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آن است که نام فرزند خـود را نیکـو   و پیروي نماید و حقّ فرزند بر پدر 

قرار دهد و او را با ادب و آراسته بار آورد و قرآن را به او بیاموزد.
1274نهج البالغه /

:قال الصادق 
ثالثۀ یدخلهم اهللا الجنۀ بغیر حساب: امام عادل و تـاجر صـدوق و شـیخ افنـی     

.عمره فی طاعۀ اهللا 
فرمود:امام صادق 

سه گروه اشخاص هستند که خداوند آنها را بـدون حسـاب بـه بهشـت     
برد: پیشواي عادل، تاجر راسـتگو و راسـت کـردار، و پیرمـردي کـه      می

به سر آورد.عمرش را در اطاعت خداي 
1/121البحار سفینۀ

:9قال رسول اهللا
التاجر فاجر، و الفاجر فی النار، إال من أخذ الحق و أعطی الحقّ.

فرمود:9کرمرسول ا
تاجر، فاجر است. و فاجر در آتش است، مگر آن تاجري که (براسـاس)  

حقّ بگیرد، و (براساس) حق بدهد.
1/305النبویۀ، االمثال 12/285وسائل الشیعه 

:9قال رسول اهللا
من غش مسلماً فی بیع او شراء فلیس منّا و یحشر مع الیهود یوم القیامـۀ النّـه   

بمسلم.من غش الناس فلیس 
فرموند:9حضرت رسول

هر کس در داد و ستد با مسلمانان دغل کند از ما (مسلمین) نخواهد بود. 
چنین کسی در قیامت با یهود محشور شود چرا که هر که در معامالت با 

مردم فریب و حیله به کار برد اصالً مسلمان نیست.
652عقاب االعمال /

روي:
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دث دیناً او اغتصب اجیراً أجره.انّ اهللا غافر کل ذنب اال من أح

در روایت آمده است:
کسی که دینی احداث کنـد  خداوند آمرزندة هر گناهی است مگر (گناه (

(مانند علی محمد باب) یا از پرداخت مزد کارگر خودداري کند.
5/283لئالی 

ب مزد کارگر در ردیف گناه احداث کنندة دین قـرار  بر طبق این روایت، گناه غص
گرفته است، و قابل دقت است که اسالم چقدر طرفدار طبقۀ کارگر است.

من منع اجیراً اجره فعلیه لعنۀ اهللا.
کسی که مزد کارگر را ندهد، مورد لعن خدا خواهد بود.

5/283لئالی 
:9قال رسول اهللا

من ظلم اجیراً اجره احبط اهللا عمله و حرّم علیه ریح الجنۀ و ریحها یوجـد مـن   
خمس مائۀ عام.مسیرة 

فرمودند:9حضرت رسول
هر کس در اجرت کارگر و کارمند راه سـتم پویـد و حـق او را کامـل     

ثمر سازد و بوي بهشت ندهد، خداوند عملش را یکسره نابود و تباه و بی
رسد، بر او حرام نماید.مشام میپانصد سال (راه) بهرا که از مسافرت 

645عقاب االعمال /
:قال ابوعبداهللا 

من کان یؤمن باهللا و الیوم اآلخر فال یستعملن اجیراً حتی یعلمه ما اجره.
فرمود:حضرت صادق 

گیـرد،  کسی که ایمان به خدا و روز قیامت دارد، کارگر را به کـار نمـی  
مگر اینکه قبل از شروع به کار، مزد او را معین کند.

5/283لئالی 
قال شیب:
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قوماً یعملون فی بستان له و کان اجلهم الی العصر فلما تکارینا البی عبداهللا 

فزعوا قال لمعتب اعطهم اجورهم قبل أن یجف عرقهم.
شیب گوید:

بـود  اي کارگر براي کار کردن در باغی که متعلق به امام صادق عده
ـ   ه به کار گماردیم، و پایان کار، عصر بود. پس از پایان کار، حضـرت ب

ها را قبل از آنکه عرق بدنشان خشک شـود،  معتب دستور داد که مزد آن
بدهد (یعنی بالفاصله پس از پایان کار).

5/283لئالی 
قال:عن ابی عبداهللا 

تقلیم األظفار و اخذ الشارب من جمعۀ الی جمعۀ امان من الجذام.
فرمودند:حضرت صادق 

ث ایمنی از بیمـاري جـذام   در هر جمعه، ناخن گرفتن و شارب زدن، باع
است.

24، حدیث 39، ص 2/ باب 1خصال 
روي:

و االمام یخطب فمن فعل ذلک لغی و من لغی فال الجمعۀو نهی عن الکالم یوم 
.لهجمعۀ

در روایت آمده است:
در حدیث مناهی نهی فرمود از اینکه در روز جمعه وقتی کـه  9پیامبر

سـخن بگوینـد و فرمـود: هـر     خوانـد، مـأمومین   امام جمعه خطبـه مـی  
اي کرده و هر کـه در موقـع نمـاز    نمازگزاري که سخن گفت کار بیهوده

اش درست نیست.جمعه کار لغوي انجام دهد، نماز جمعه
283مکارم االخالق /

قال:عن ابی جعفر 
الخیر و الشر یضاعف یوم الجمعۀ.

فرمودند:امام باقر 
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جمعه، دو برابر خواهد بود.اجر کار نیک و سزاي عمل زشت در روز

318ثواب االعمال /
قال:عن ابی جعفر 

اال الدین فانّـه ال کفّـارة لـه اال اداؤه، أو    کل ذنب یکفره القتل فی سبیل اهللا 
یقضی صاحبه، أو یعفو الذي له الحقُّ.

فرمودند:امام محمد باقر 
اش که کفّارهکفّارة هر گناهی کشته شدن در راه خدا است بجز بدهکاري 

منحصر است به اینکه:
خود بدهکار، آن را بپردازد..1
دوستش از جانب او، آن را بپردازد..2
یا طلبکار از حق خود بگذرد..3

42، حدیث 12، ص 1/ باب 1خصال 
:9قال رسول اهللا

ایاکم و الدین فانه هم باللیل و مذلۀ بالنهار.
فرمودند:9پیغمبر اکرم

چرا که قرض موجب اندوه در شب و ذلّـت در  از مقروض شدن بترسید، 
(شخص مقروض، شب از فکر قرض ناراحت است و روز نیز روز است.

کند).با مالقات طلبکار احساس خواري می
34نهج الفصاحه /

:قال علی 
من أبان لک عیبک فهو و دودك.

فرمودند:حضرت علی 
یبت را برایت آشکار کند، او دوست تو است.کسی که ع

256رر و درر /غ
:قال علی 

من ساتر عیبک فهو عدوك.
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فرمودند:حضرت علی 

کسی که عیبت را پنهان سازد، پس (بدان که) او دشمن تو است.
256غرر و درر /

:9قال رسول اهللا
خیر اخوانکم من اهدي الیکم عیوبکم.

فرمودند:9حضرت رسول
به شما هدیه کند.هاي شما را بهترین برادران شما کسی است که عیب

316نهج الفصاحه /
:قال الصادق 

احب اخوانی الی من اهدي الی عیوبی.
فرمودند:امام صادق 

هاي مـرا، بـرایم هدیـه    ترین برادرانم نزد من کسی است که عیبمحبوب
آورد (و آنها را به من گوشزد کند)

5حدیث 2/639اصول کافی 
:9قال رسول اهللا

قال الحق فیما له و علیه.أتقی الناس من 
فرمودند:9حضرت رسول

پرهیزکارترین مردم کسی است که در سود و زیان خـود، حـق را بیـان    
کند.

1حدیث 84مواعظ صدوق /
:قال حسن بن علی 

انّ معاویۀ نازعنی حقا هو لی فترکته بصالح االمۀ و حقن دمائها.
در مورد صلح با معاویه فرمودند:امام حسن مجتبی 

معاویه نسبت به حقی که براي من بود با من نزاع کرد ولی من آن حق را 
به جهت مصلحت امت و حفظ خون امت، ترك کردم.

4/34مناقب ابن شهر آشوب 
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فقـال: اربـع أصـابع، و وضـع     : کم بین الحق و الباطل؟سئل امیرالمؤمنین 

یده علی اذنه و عینیه فقال: ما رأته عیناك فهـو الحـق و مـا    امیرالمؤمنین 
سمعته اذناك فاکثره باطل.

شد: فاصلۀ میان حق و باطل چه اندازه اسـت؟ سؤالاز امیرالمؤمنین 
فرمود: چهار انگشت؛ و دست خود را میان گوش و چشم خود گذاشته و 

شـترش  فرمود: آنچه چشمانت ببیند حق است و آنچه گوشـت بشـنود بی  
باطل است.

78حدیث 236، ص 4/ باب 1خصال 
:قال علی 

زوروا موتاکم فانّهم یفرحون بزیارتکم و لیطلب الرجل حاجته عند قبـر ابیـه و   
امه بعد ما یدعو لهما.

فرمودند:حضرت علی 
هاي خودتان را زیارت کنید که آنـان بـه زیـارت شـما خوشـحال      مرده
یستی نزد قبر پدر و مـادرش آمـده و   شوند. و هر کس حاجت دارد بامی

پس از آنکه براي آنها دعا کرد، حاجتش را از خدا بخواهد.
)اربعمائۀ(حدیث 618/ ص 2خصال 

:قال اسحاق بن عمار
قال: نعم، الیزال مستأنسا به : المؤمن یعلم من یزور قبره؟قلت البی الحسن 

انصرافه عنه وحشۀ.ما زال عند قبره فاذا قام و انصرف من قبره دخله من
اسحاق بن عمار گوید:

عرض کردم: آیا مؤمن از حاضر شدن شـخص  خدمت حضرت رضا 
شود؟در باالي قبر خود، آگاه می

فرمود: بلی، و با آن شخص مأنوس است تا زمانی که باالي قبر او حاضر 
است و وقتی که از باالي قبر او مراجعـت نمـود، میـت دچـار وحشـت      

خواهد شد.
4/270لئالی 
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:قال محمد بن مسلم

قال: نعم. قلت: فیعلمون بنا اذا اتینـاهم؟ : الموتی نزورهم؟قلت البی عبداهللا 
فقال: اي واهللا انّهم لیعلمون بکم و یفرحون بکم و یستأنسون الیکم.

:محمد بن مسلم گوید
عرض کردم: آیـا امـوات را زیـارت کنـیم؟    خدمت حضرت صادق 

شـوند؟ کردم، آیا اموات از زیـارت قبـور آگـاه مـی    فرمود: بلی، عرض 
شوند و هم خوشـحال و  فرمود: بلی به خدا قسم از حضور شما آگاه می

هم مأنوس.
4/270لئالی 

عن الحسن بن علی الوشاء قال:
مثـل مـا   قال: لهما لمن اتی قبر احد من االئمۀ علیهم السالم؟:قلت للرضا 

قـال:  ؟قال فقلت: ما لمن زار قبر ابی الحسن .لمن اتی قبر ابی عبداهللا 
.له مثل من زار قبر ابی عبداهللا 

:حسن وشّاء گوید
عرض کردم: ثواب کسی که قبر یکـی از امامـان را   به حضرت رضا 

فرمودند: ثوابش مانند ثواب زیارت قبر امام حسـین  زیارت کند چیست؟
.جعفـر  گوید عرض کردم: ثواب زیارت قبـر موسـی بـن    است

است.فرمودند: مثل زیارت امام حسین چیست؟
1حدیث 220ثواب االعمال /

عن علی بن مهزیار قال:
قال: الجنۀ و اهللا..ما لمن اتی قبر الرضا قلت البی جعفر 

علی بن مهزیار گوید:
عرض کردم: ثواب کسی که قبر علـی بـن موسـی    به حضرت جواد 

رمود: به خدا سوگند ثـوابش بهشـت   فرا زیارت کند چیست؟الرضا 
خواهد بود.

2حدیث 220ثواب االعمال /



137ها / سفارش
قال:عن سعد بن سعد عن ابی الحسن الرضا 

فقال: من زارها فله الجنۀ.سألته عن فاطمۀ بنت موسی بن جعفر علیهما السالم؟
:سعد بن سعد گوید

، در مورد مقام فاطمه دختر امام موسی بن جعفر از حضرت رضا 
فرمودند: هر کس قبر او را زیـارت کنـد پاداشـش بهشـت     نمودم.سؤال

خواهد بود.
221ثواب االعمال /

:عن محمد بن یحیی العطار
قـال: دخلـت علـی ابـن     من اهل الرّي.عمن دخل علی ابن الحسن الهادي 

قـال:  .فقلت: زرت الحسـین  الحسن العسکري علیه السالم فقال این کنت؟
ـ      ا انّک لوزرتام ن علـی  قبر عبـدالعظیم عنـدکم لکنـت کمـن زار الحسـین ب

علیهماالسالم.
محمد بن یحیی گوید:
رسیده بود براي من نقل هل ري که خدمت حضرت هادي امردي از 

شدم، به من فرمود: کجـا  کرد که: شرفیاب حضور حضرت عسکري 
فرمودنـد: ولـی   را زیارت کردم.عرض کردم: قبر امام حسین بودي؟

کـردي،  قبر حضرت عبدالعظیم را که در شهر شما است زیارت مـی اگر
همانا ثواب کسی را داشتی که حسین بن علی علیهماالسـالم را زیـارت   

کرده باشد.
222ثواب االعمال /

:9قال رسول اهللا
له الجنـۀ و  ستدفن بضعۀ منّی یارض خراسان الیرورها مؤمن اال أوجب اهللا 

حرم جسده علی النار.
فرمود:9خدارسول
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هاي تنم در زمین خراسان دفن شود و هیچ مؤمنی او را محققاً یکی ازپاره

بهشت را بر او واجب کند و بدنش را بر زیارت نکند جز آنکه خداي 
دوزخ حرام کند.

6، حدیث 15امالی صدوق، مجلس 
:9قال رسول اهللا

ل البیت یأکل ما ادرك.الضیف یلطف لیلتین فاذا کانت اللیلۀ الثالثۀ فهو من اه
فرمودند:9حضرت رسول

گیرد و شب سوم جزء اهـل خانـه   مهمان تا دو شب مورد لطف قرار می
است و هر چه اهل خانه خورند مهمان هم بایـد اکتفـا نمایـد (و توقـع     

تشریفات نداشته باشد).
2/341لئالی 

قال:عن ابی عبداهللا 
الثانی و الثالث و ما بعد ذلک فانها الضیافۀ اول یوم حق و:9قال رسول اهللا

صدقۀ تصدق بها علیه ثم قال صلی اهللا علیه و آله: ال ینزلّن أحدکم علی اخیـه  
قال: حتّی الیکون عنـده مـا ینفـق    قیل: یا رسول اهللا و کیف یؤثمه؟حتّی یؤثمه.

علیه.
از قول رسول خدا صلی اهللا علیه و آله فرمودند:امام صادق 

اي است که ن تا سه روز حق او است و بعد از آن، صدقهامهمپذیرایی از 
سپس رسول خدا فرمودند: هیچ کس از شما در دهد.میزبان به مهمان می

گفتـه شـد: یـا    منزل برادر خود آنقدر نماند کـه او را گناهکـار نمایـد.   
ماند کـه میزبـان   فرمود: این قدر میاهللا، چگونه گناهکارش نمایند؟رسول

خرج او را تأمین نماید.تواندنمی
181حدیث 149- 148، ص 3/ باب 1خصال 

:9قال رسول اهللا
من أکرم الضیف فقد أکرم سبعین نبیاً و من أنفق علی الضـیف درهمـاً فکانّمـا    

أنفق ألف ألف دینار فی سبیل اهللا تعالی.
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فرمودند:9پیامبر اکرم

پیغمبـر را احتـرام   کسی که از مهمان احترام کند مانند آن است که هفتاد
کرده باشد، و کسی که به اندازة یک درهم به مهمان انفاق کند مثل ایـن  

است که در راه خدا، یک میلیون دینار انفاق کرده باشد.
191ارشاد القلوب /

قال:عالقۀسعید بن 
یقول: تـرك نسـج العنکبـوت فـی     سمعت أمیرالمؤمنین علی بن أبی طالب 

یورث الفقر، و الجنابۀالبیت الفقر، و البول فی الحمام یورث الفقر، و األکل علی 
فی القمامۀالتخلّل بالطرفاء یورث الفقر، و التمشّط من قیام یورث الفقر، و ترك 

تورث الفقر، و الزِّنا یورث الفقـر، و إظهـار  الفاجرةالبیت یورث الفقر، و الیمین 
یـورث الفقـر، و النـوم قبـل طلـوع      شائینالحرص یورث الفقر، و النوم بین الع

الـرَّحم  قطیعـۀ یورث الفقـر، و  المعیشۀالشمس یورث الفقر، و ترك التقدیر فی 
االستماع إلـی الغنـاء یـورث    کثرةیورث الفقر، و اعتیاد الکذب یورث الفقر، و 

ر.الفقر، ورد السائل الذَّکر باللّیل یورث الفق
کم بعد ذلک بما یزید فی الرِّزق قالوا: بلی یا أمیرالمـؤمنین  : أال أنبئثم قال 

و بعـد العصـر   الغـداة فقل: الجمع بین الصالتین یزید فی الرِّزق، و التعقیب بعد 
یزید فی الرِّزق، وصله الرَّحم تزید فی الرِّزق، و کَسالف نا یزید فـی الـرِّزق، و   ح

یزید فی الرِّزق، و البکور فـی طلـب الـرِّزق یزیـد فـی      األخ فی اهللا مواساة
الرِّزق، و االستغفار یزید فی الرِّزق، و استعمال األمانۀ یزید فی الـرِّزق، و قـول   

المؤذِّن یزید فی الرِّزق، و ترك الکالم فی الخالء إجابۀالحقِّ یزید فی الرِّزق، و 
و شکر المنعم یزید فی الرِّزق، یزید فی الرِّزق، و ترك الحرص یزید فی الرِّزق،

یزید فی الرِّزق، و الوضوء قبل الطعام یزید فی الرِّزق، الکاذبۀو اجتناب الیمین 
مـرَّة و أکل ما یسقط من الخوان یزید فی الرِّزق، و من سبح اهللا کلَّ یوم ثالثین 

عنه سبعین نوعاً من البالء أیسرها الفقر.دفع اهللا 
:سعید بن عالقه گوید
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فرمود: تار عنکبوت شنیدم که میاز امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب 

در حمام بول کردن، غذا اك نکردن، تهی دستی آورد. همچنین، از خانه پ
خوردن در حال جنابت، با چوب گز خالل کـردن، ایسـتاده شـانه زدن،    
خاکروبه از خانه بیرون نبردن، سوگند دروغ، زنا کـردن، اظهـار حـرص    

خوابیدن، و نیـز خوابیـدن پـیش از طلـوع     ابین نماز مغرب و عشکردن،
داشتن، از فامیل بریدن، عـادت بـه دروغ   آفتاب، در امر معاش اندازه نگه

گفتن، به ساز و آواز فراوان گوش دادن، و به مردي که شبانه گدائی کند 
آورند.چیزي ندادن، فقر و تهیدستی می

موجبات فقر) شما را آگاه نکنم بـه  سپس فرمودند: پس از این گفتار (در
ــنم؟  ــراوان ک ــه روزي را ف ــایی ک ــا آن چیزه ــد: آري ی حاضــران گفتن

مع میان دو نماز (فاصله نینداختن بین نماز ظهر فرمودند: جامیرالمؤمنین.
کند.و عصر و بین نماز مغرب و عشا) روزي را زیاد می

رفـت و آمـد   پس از نماز صبح و نماز عصر، تعقیب خوانـدن،  ، همچنین
خانوادگی، جاروب کردن آستانۀ خانه، به خـاطر خـدا بـا بـرادر دینـی      
همراهی کـردن، بامـدادان در طلـب روزي رفـتن، از خداونـد آمـرزش       

ورزي، سخن به حق گفتن، به صداي اذان جواب (مـؤذن  خواستن، امانت
را) گفتن، سـخن نگفـتن در مسـتراح، حـرص نورزیـدن، سپاسـگزاري       

ند دروغ خـودداري کـردن، پـیش از غـذا دسـت      صاحب نعمت از سوگ
افتـد رزق و  شسستن (یا وضو گرفتن) و خوردن آنچه از سفره بیرون می

روزي سی بار خداوند را تسبیح بگوید یو هر کسکند.روزي را زیاد می
تـرین  هفتاد نوع بال را از او برگرداند که کوچک(سبحان اهللا)، خداي 
آنها تهیدستی است.

2، حدیث 505- 504، ص 16اب / ب2خصال 
:قال علی 

ان األشیاء لما ازدوجت ازدوج الکسل و العجز فنتج منهما الفقر.
فرمودند:حضرت علی 
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وقتی که قرار شد تمام چیزها با هم ازدواج کنند؛ کسالت و تنبلی هم بـا  

(بـه عبـارت   هم ازدواج کردند و حاصل آن دو، فقر و احتیـاج گردیـد.  
ناتوانی موجب تنگدستی و احتیاج به دیگران است).دیگر تنبلی و 

220تحف العقول /
:قالعن ابی عبداهللا 

التختم بالعقیق ینفی الفقر.:9قال رسول اهللا
کنند که:نقل می9از قول پیامبرحضرت صادق 

کند.انگشتر عقیق در دست نمودن، تنگدستی را برطرف می
56مکارم االخالق /

یقول:کان ابو عبداهللا 
تختموا بالیواقیت فانها تنفی الفقر.

فرمودند:امام صادق 
کند.انگشتر یاقوت در دست کنید که پریشانی و تنگدستی را زائل می

391ثواب االعمال /
:عن عبدالمؤمن االنصاري، قال
ما افتقرت کف تختمت بالفیروزج.یقول:سمعت ابا عبداهللا 

:گویدعبدالمؤمن 
ه دستی که در آن انگشـتر فیـروز  فرمود:شنیدم که میاز امام صادق 

باشد، هرگز فقیر نگردد.
389ثواب االعمال /

:قال علی 
تنزل المعونۀ علی قدر المؤنۀ.

فرمودند:حضرت علی 
روزي هر کس از جانب خداوند، به اندازة نیازمندي او خواهد رسید.
1153نهج البالغه /

:قیل لعلی 
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: مـن  لوسد علی رجل باب بیته و ترك فیه من این کان یأتیه رزقه؟ فقـال  

حیث یأتی اجله.
عرض شد:خدمت حضرت علی 

درب خانۀ مردي به رویش بسته شد و هیچ کس به سراغ او نرفت، هرگاه
از همان جائی که اَجـل او  حضرت پاسخ داد:رسد؟روزي او از کجا می

شـود، از  طور که درب بسته، از آمـدن مـرگ مـانع نمـی    (همان آید.می
تواند مانع شود).رسیدن روزي هم نمی

1253نهج البالغه /
:قال علی 

قلۀ العیال احد الیسارین
فرمودند:حضرت علی 

خوار یکی از دو راحتی است.کمی جیره
1153نهج البالغه /

:ل علیقا
فشارکوهم فی معایشکم.یناهللا اهللا فی الفقراء و المساک

فرمودند:حضرت علی
خدا را، خدا را در نظر بگیرید نسبت به فقرا و تنگدستان که ایشان را در 
زندگی خود شریک قرار دهید (اگر مسلمین این دستور را رعایت نمـوده  
و اجرا نمایند، فقیر و مستمندي پیدا نخواهد شد و همه در آسایش کامل 

زندگی خواهند کرد).
198تحف العقول /

:قال علی 
فقیل له: ما طحنهـا یـا   انّ فی جهنم رحی تطحن خمساً. أفال تسئلونی ماطحنها؟

فقال: العلماء الفجرة و القرّاء الفسقه و الجبابرة الظلمۀ و الـوزراء  امیرالمؤمنین؟
رفاء الکذبۀ.و الغالخونۀ

فرمودند:علی 
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ـ   نمیلسؤادر جهنّم آسیابی در گردش است. آیا  رد کنید چـه چیـز را خُ

زشـت  فرمود: دانشمندانِکند؟رد میکردند: چه چیز را خُسؤالکند؟می
کشان ستمگر، زمامداران خائن کردار، قاریان قرآن که فاسق باشند، گردن

کند).رد میو رؤساي دروغگو را (خُ
2/107، بحاراالنوار 3/363عوالم العلوم 

:9قال النبی
المالئکۀ بخمسۀ: المجاهدین و الفقـراء و الشـباب الـذین یعفـرون     انّ اهللا یباهی 

نواصیهم هللا تعالی و غنی یعطی الفقیر کثیراً و الیمن علیـه و رجـل یبکـی مـن     
خشیۀ اهللا تعالی فی خلوة.

فرمودند:9پیغمبر اکرم
کند:خداوند متعال نسبت به پنج دسته افراد، به مالئکه مباهات می

جهادگران..1
فقرا..2
جوانانی که پیشانی خود را در پیشگاه خداي تعالی به خاك .3

سایند.می
ثروتمندي که به فقرا بخشش زیاد کند، بـدون اینکـه بـر او    .4

منّت گذارد.
کسی که از ترس خدا مخفیانه گریه کند..5

204االثنی عشریه /
:قال الرضا 

یوم القیامۀمن لقی فقیراً مسلماً فسلّم علیه خالف سالمه علی الغنی لقی اهللا
علیه غضبان.و هو

فرمود:حضرت رضا 
هر کس فقیري مسلمان را ببیند، و به او سالمی کند، که مانند سـالم بـر   

نماید را در حالی مالقات میثروتمندي نباشد، در روز قیامت، خداي 
که خداي سبحان بر او خشمگین است.
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2/1379سفینۀ البحار 

:روي عن الصادق 
فقیراً اتی رسول اهللا صلی اهللا علیه و آله و عنده رجل غنّی فکف ثیابه انّ رجالً

فقال له رسول اهللا: ما حملک علی ما صـنعت اخشـیت اَن تلصـق    و تباعد عنه.
فقال: یا رسول اهللا اما انک اذا قلت هذا فله نصف فقره بک او یلصق غناك به؟

قال: اَخاف أن یدخلنی ما ؟مقال: و لقال: ال.قال النبی للفقیر: اتقبل منه؟مالی.
دخله.

روایت شده است که فرمودند:از امام صادق 
مرد فقیري حضور رسول خـدا آمـد در حـالی کـه ثروتمنـدي نـزد آن       
حضرت بود. به محض ورود و نشستن مرد تهیدست، ثروتمند لباس خود 

ـ را جمع کرده و قدري فاصله گرفت. ده و پیغمبر از این عمل ناراحت ش
فرمودند: چه چیز تو را به این کار وادار نمود؟ آیا ترسیدي فقر او به تـو  

ثروتمند گفـت: حـال کـه ایـن فرمـایش را      بچسبد یا ثروت تو، به او؟!
پیغمبر به مرد فقیر فرمود: آیا از ام را به او بخشیدم.فرمودي نصف دارائی

ترسم گفت: میپیامبر پرسید: چرا؟تهیدست گفت: خیر.کنی؟او قبول می
خـواهم نـه تکبـر و    که صفت او به من نیز سرایت کند. (نه ثـروت مـی  

غرور).
223ارشاد القلوب /

کتب الی عماله:انّ امیرالمؤمنین 
ارقو اقالمکم وقاربوا بین سطورکم واحذفوا عنّـی فضـولکم و اقصـدوا قصـد     

االضرار.المعانی و ایاکم و االکثار فانّ اموال المسلمین التحتمل 
به فرمانداران خود چنین نوشت:حضرت علی 
هـاي سـطرها را کمتـر کنیـد، و     هاي خود را ریز بتراشید، و فاصـله قلم

جمالت اضافی را حذف کنید، و اصـل مطلـب را بـه عبـارت مختصـر      
فرسائی کنید که به بودجۀ ملت مسلمان نباید زیـانی  بنویسید، و مبادا قلم

متوجه بشود.
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85، حدیث 310، ص 5/ باب1خصال 

قال:عن ابی عبداهللا 
رد جواب الکتاب واجب کوجوب رد السالم و البـادي بالسـالم أولـی بـاهللا و     

رسوله.
فرمودند:حضرت صادق 

جواب دادن به نامه واجب است همچون جواب سـالم، و آن کـس کـه    
تر است.آغاز سالم کند به خدا و رسولش نزدیک

2، حدیث2/670اصول کافی 
:قال علی 

صولۀ الکریم اذا جاع و اللئیم اذا شبع.ااحذرو
فرمودند:حضرت علی 

بترسید از حمله کردن کریم و جوانمرد وقتی که گرسـنه شـود (نیازمنـد    
لئیم و ناکس هنگامی که سیر شود (تـوانگر  يگردد) و بپرهیزید از حمله

گردد).
1111نهج البالغه /





فصل چهارم: صفات پسندیده
کسی که با شناخت و معرفت کامل به خلقت این نکته را یافته است که تنها راه نجـات  

خاندان است بایستی تمسک به اهل بیت علیهم السالم و دل سپردن به آنان و محبت آن 
این را نیز بداند که آن مقدسان پاك و انوار طیبه صـلوات اهللا علـیهم از چـه رفتارهـایی     

اند.خوشحال شده و چه صفاتی را مذّمت نموده
خواهـد و از دسـت   کند که محبوب میبا شناخت این رفتارها است که محب، آن می

شـود، خـودداري   هم السـالم مـی  زدن به اعمال ناشایستی که سبب خشم معصومین علـی 
کند و حفظ این حالت در سرتاسر زندگی، تقواي الهی را بـه همـراه دارد و سـعادت    می

جاودانی.
:قال امیرالمؤمنین 

یا بنّی خف اهللا خوفاً انک لو اتیته بحسنات اهل االرض لم یقبلها منـک و أرج  
ات اهل األرض غفر لک.یئاهللا رجاء لو اتیته بس

فرمود:حضرت علی 
فرزندم، از خدا چنان بترس که اگر حسـنات تمـام مـردم را انجـام داده     
باشی خداوند، آنها را از تو قبول نکند. و چنان به خداوند امیـدوار بـاش   

که اگر تمام گناهان اهل زمین را انجام داده باشی، خداوند تو را بیامرزد.
2/219لئالی 

:قال علی
ه و حبه و بغضه و اخذه و ترکـه و کالمـه و   لمعطوبی لمن أخلص هللا عمله و

صمته و فعله و قوله.
فرمودند:حضرت علی
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خوشا به حال کسی که: کار و دانش، دوستی و دشمنی، گـرفتن و رهـا   
کردن، کالم و سـکوت، کـردار و گفتـارش را بـراي خداونـد خـالص       

گردانیده باشد.
100تحف العقول /

:وصیته البنه الحسین
بنی اوصیک بتقوي اهللا فی الغنی و الفقر و کلمۀ الحق فی الرضی و الغضب و یا 

القصد فی الغنی و الفقر و بالعدل علی الصدیق و العدو و بالعمل فی النشـاط و  
الکسل و الرضی عن اهللا فی الشدة و الرخاء.

این است:به فرزندش امام حسینهاي حضرت علیاز جمله وصیت
کنم و به نیازي و تنگدستی سفارش میبه پرهیزکاري در بیفرزندم! تو را

نیـازي و  روي در بـی بیان حق در هنگام خشـنودي و خشـم و بـه میانـه    
تنگدستی و به عدالت، نسبت به دوست و دشمن و بـه عمـل کـردن در    
صحت و کسالت و به راضی بودن از خداوند، در گرفتاري و خوشحالی.

88تحف العقول /
:9هللاقال رسول ا

انّ اهللا الینظر الی صورکم و اموالکم و انما ینظر الی قلوبکم و اعمالکم.
فرمودند:9رسول خدا

هایتـان  کند بلکه نظر به دلهاي شما نگاه نمیها و ثروتخداوند به چهره
تان دارد.و اعمال

2/542مدینۀ البالغۀ
:قال علی 

الغنی األکبر الیأس عما فی ایدي الناس.
فرمودند:ت علی حضر

توانگري بسیار بزرگ، آرزو نداشتن است به آنچه در دست مردم است.
1244نهج البالغه /

:قال الصادق 
حتی یصیر المدح و الذم عنده سواء.ال یصیر العبد عبداً خالصاً هللا 
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فرمودند:امام صادق 

شود مگر آنگاه که مدح و ذم مـردم در  نمیانسان بندة خالص خداي 
نظرش یکسان باشد.

73/294بحار االنوار 
:9قال رسول اهللا

أعظم العبادة اجراً اخفاها.
فرمودند:حضرت رسول 

تر باشد.ها از جهت پاداش، عبادتی است که پنهانترین عبادتبزرگ
1حدیث 70/251بحار 

:9قال رسول اهللا
نصف فی الصبر و نصف فی الشکر.االیمان نصفان 

فرمودند:9حضرت رسول
ایمان دو نیمه است: نصف ایمان در صبر است و نیمی دیگر در شکر.

6/151البحار سفینۀمستدرك 
:9قال رسول اهللا

الصبر کنز من کنوز الجنۀ.
فرمودند:9حضرت رسول

هاي بهشت.شکیبایی گنجی است از گنج
7/107البیضاء المحجۀ

:9قال رسول اهللا
یأتی علی الناس زمان الصابر علی دینه کالقابض علی الجمرة.

فرمودند:9حضرت رسول
بر مردم زمانی خواهد آمد که صبر کنندة بر دین خدا همچون کسی باشد 

که در دست خویش آتش گرفته باشد.
1/496مدینۀ البالغۀ

:9قال رسول اهللا
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وجبت له الجنۀ.من ثکل ثالثۀ من صلبه فاحتسبهم علی اهللا 

فرمودند:9رسول خدا
کسی که داغ مرگ سه فرزند خود را ببیند و آنها را به حساب خـداي  

تابی نکند) بهشت رفتن براي او حتمی است.منظور بدارد (و بی
245، حدیث 180، ص 3/ باب 1خصال 

:قال علی 
المصیبۀ و من ضرب علی فخذه عند مصیبته حبط اجره.ینزل الصبر علی قدر 

فرمودند:حضرت علی 
رسـد و کسـی کـه در مصـیبت     شکیبائی به اندازة گرفتاري (و بال) مـی 

تابی کند حتی به این حد که) دستش را به ران خویش زند، پاداشش (بی
تباه گردد. (و به اجري که براي صبر معین شده، نخواهد رسید).

1153البالغه /نهج 
:قال امیرالمؤمنین 

ینزل الصبر علی قدر المصیبۀ.
فرمودند:حضرت امیرالمؤمنین 

شود.صبر به اندازة مصیبت نازل می
144نهج البالغه، حکمت 

:قال ابوعبداهللا 
من ابتلی من المؤمنین ببالء فصبر علیه کان له مثل اجر الف شهید.

فرمود:امام صادق 
مؤمنین به بالئی مبتال شود و از خود شکیبائی نشان دهد اجـر  هر کس از 

هزار شهید به او داده خواهد شد.
14حدیث 71/78بحار 

:قال علی 
من عظم صغار المصائب ابتاله اهللا بکبارها.

فرمودند:حضرت علی 
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هاي کوچک را بزرگ شمارد خداونـد او را بـه   هر کس مصائب و اندوه

ر گرداند.هاي آنها گرفتابزرگ
1293نهج البالغه /

:قال علی
فی تقلّب األحوال علم جواهر الرجال.

فرمودند:حضرت علی
در گردش روزگار و گذشت حوادث، حقیقـت و بـاطن مـردان، معلـوم     

شود.  می
97تحف العقول /

:قال علی 
االیام توضح السرائر الکامنۀ.

فرمود:حضرت علی 
سازد.شکار میروزها سرهاي پوشیده را آ

از فوایـد ایـن معنـی،    «نویسد:در توضیح این حدیث میخوانساريمرحوم آقاجمال 
ع شوند، باید کـه بـدي   هاي ایشان مطّلند که مردم بر بدياین است که جمعی که نخواه

».پنهان دارند، بعد از اندك وقتی آشکارا شودهرچنداگر نه، و نکنند. 
1/345شرح غرر و درر 

:9اهللاقال رسول
ال ایمان لمن ال امانۀ له.

فرمودند:9حضرت رسول
دار (خوبی) نیست، ایمان ندارد.آن کس که امانت

15حدیث 75/116بحار 
:9قال رسول اهللا

األمانۀ تجلب الرزق و الخیانۀ تجلب الفقر.
فرمودند:9پیامبر اکرم
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در امانـت،  کشـاند و خیانـت  امانتدار) میامانتداري، روزي را (به سوي

تنگدستی را.
45تحف العقول /

:قال ابوعبداهللا 
السراق ثالثۀ: مانع الزکاة و مستحل مهور النساء و کذلک من استدان دیناً و لم 

.هینو قضاء
فرمودند:امام صادق 

اند:دزدان بر سه گونه
آنکه زکات و خمس ندهد..1
آنکه کابین زنان را براي خود حالل بداند..2
کسی که وامـی بگیـرد و قصـد پرداخـت آن را     و همچنین .3

نداشته باشد.
190، حدیث 153، ص 3/ باب 1خصال

:عن الحسین بن مصعب الهمدانی قال
ثالثۀ العذر الحـد فیهـا: اداء االمانـۀ الـی البـر و      یقول:سمعت ابا عبداهللا 

فاجرین.الفاجر، و الوفاء بالعهد للبر و الفاجر، و برّ الوالدین برّین کانا أو 
:حسین بن مصعب همدانی گوید

در سه مـورد، عـذر هـیچکس    فرمودند: شنیدم که میاز امام صادق 
پذیرفته نیست:

ار.ردرد امانت به صاحبش، چه نیکوکار باشد و چه بدک.1
ار.ردوفاي به عهد، چه نسبت به نیکوکار باشد و چه بدک.2
ر.اردنیکی با پدر و مادر، چه نیکوکار باشند و چه بدک.3

118، حدیث 124- 123، ص 3/ باب 1خصال 
:قال ابوجعفر 
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الی من ائتمنکم علیهـا  االمانۀعلیکم بالورع و االجتهاد و صدق الحدیث و اداء 

الدیتهـا  امانـۀ ائتمننی علی او فاجراً فلو أنّ قاتل علی بن ابیطالب برّاً کان
الیه.
فرمودند:امام محمد باقر 

بر شما باد به تقوي و پرهیزکاري و راستگویی و اداء امانت به کسی کـه  
به راسـتی کـه   ار.ردواه نیکوکار باشد یا بدکخشما را امین دانسته است 

هم امانتی نـزد مـن بگـذارد، بـه او رد     اگر قاتل علی بن ابی طالب 
امانت خواهم نمود.

299تحف العقول /
:عن الحسین بن مصعب الهمدانی قال

الی قاتل الحسین بن علی ولو ادوا االمانۀسمعت الصادق جعفر بن محمد یقول:
.

فرمودند:امام صادق 
باشد.امانت را پس بدهید گرچه به قاتل حسین بن علی 

4حدیث 43امالی صدوق/ مجلس 
:قال ابوعبداهللا 

لی بن ابی طالـب  اتقوا اهللا و علیکم باداء االمانۀ الی من ائتمنکم و لو انّ قاتل ع
امانۀ الدیتها الیه.علیائتمننی

فرمود:حضرت صادق 
از خدا بترسید و رد امانت کنید (و امانتدار باشید) نسبت به کسی که نزد 

شما امانتی گذاشته است به تحقیق که اگر قاتل علی بن ابـی طالـب   

کنم (و خیانت در امانت هم نزد من امانتی داشته باشد، به او رد امانت می
نمایم).نمی

5/278لئالی 
قال:عن السجاد 
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علیکم باداء االمانۀ و الذي بعث محمداً بالحق نبیاً لو أن قاتل ابی الحسـین  

ائتمننی علی السیف الذي قتله به الدیته الیه.
فرمود:امام سجاد 

صلی اهللا علیـه  ـباد به اداء امانت: قسم به آن خداوندي که محمدبر شما 
را به حق به پیامبري مبعوث فرمود، چنانچه قاتل پدرم امام حسین ـو آله
   شمشیري را که پدرم را به وسیلۀ آن به قتل رسانید نزد مـن امانـت ،

، کنم و آن شمشیر را به کسی که به من امانـت داده بگذارد، رد امانت می
گردانم.بر می

5/278لی الئ
:9قال رسول اهللا

انما یدرك الخیر کلّه بالعقل و ال دین لمن ال عقل له.
فرمودند:9پیامبر اکرم

این است و جز این نیست که تمام خیر و خوبی به واسـطۀ عقـل یافـت    
شود و کسی که خرد ندارد، دین هم ندارد.می

54تحف العقول /
:قال علی

رف الخیر من الشر فهو بمنزلۀ البهیمۀ.من لم یع
فرمودند:حضرت علی

را از بدي تشخیص ندهد، مانند چهارپایان است.کسی که خوبی
99تحف العقول /

:9قال رسول اهللا
و زینۀ اآلخرة ثالثۀ: العلم و الـورع و  زینۀ الدنیا ثالثۀ: المال و الولد و النساء.

النوم و قلۀ األکل و قلۀ الکالم و اما زینۀ العقل: و اما زینۀ البدن: قلۀ الصدقۀ.
فالصبر و الشکر و الصمت.

فرمودند:9پیامبر اکرم
و زینت آخر سه چیز اسـت:  زینت دنیا سه چیز است: ثروت، اوالد، زن.

و زینت بدن سه چیز اسـت: کـم سـخن گفـتن، کـم      علم، ورع، صدقه.
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است: شکیبائی، شـکرگزاري  و زینت عقل سه چیز خوابیدن، کم خوردن.

و سکوت.
81االثنی عشریه /

:قال الرضا 
لیست العبادة کثرة الصیام و الصلوة وانّما العبادة کثرة التفکر فی امر اهللا.

فرمودند:حضرت رضا 
عبادت به این نیست که انسان زیاد روزه بگیـرد یـا نمـاز بخوانـد بلکـه      

ت.در کارهاي خداوند اس» تفکر زیاد«عبادت، 

توضیح
شود که انسان به عظمت و قدرت خداوند پی برده تفکر در کار خداي تعالی موجب می

عبادت بدون تفکـر و آگـاهی از معبـود، و    کند به خالفو در نتیجه آگاهانه عبادت می
این دو عبادت با هم فرق دارند و مسلماً عبادت شخص آگاه ارزش بیشـتري از عبـادت   

بـود  او» تفکـر زیـاد  «ه اباذر را به آن مرتبه از کمال رسانید همین ناآگاه دارد و شاید آنچ
ده کارهایش بود.که برابر احادیث وارده از عم

442تحف العقول /
عن جابر بن یزید قال:

أفعیینا بالخلق األول بل هم فی لبس مـن  : «عن قول اهللا سألت أبا جعفر 
إذا أفنـی هـذا الخلـق و هـذا     اهللافقال: یا جابر تأویل ذلک أنَّ» خلق جدید

عالمـاً غیـر هـذا    العالم و أسکن أهل الجنۀ الجنۀ و أهل النّار النّار جـدد اهللا  
العالم و جدد عالماً من غیر فحولۀ و ال إناث یعبدونه و یوحدونه، و خلـق لهـم   

السماء تظلّهم، لعلّـک تـري أنَّ   هذه األرض تحملهم و سماء غیر هذهأرضاً غیر
لم یخلق بشراً غیرکم، بل و إنّما خلق هذا العالم الواحد، و تري أن اهللا اهللا

اهللا لقد خلق اهللا تابرك و تعالی ألف ألف عالم و ألف ألف آدم أنـت فـی آخـر    
تلک العوالم و أولئک اآلدمیین.

گوید:جابر
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آیا ما به آفرینش نخستین عاجز شدیم، (خیر) بلکه آنها «تأویل آیۀ شریفۀ 

نمـودم.  سؤال) را از امام باقر 15(ق /» از آفرینش جدید در اشتباهند
حضرت فرمودند:

چون ایـن آفریـدگان و   اي جابر! تأویل این آیه چنین است که خداي 
وزخیـان را در دوزخ  این جهان را فانی نماید و بهشتیان را در بهشت و د

آفریند که به جز این جهان باشد، در آن جهان جاي دهد؛ جهانی از نو می
نیازي به نـر و مـاده نیسـت، اهـل آن جهـان خـداي را بپرسـتند و بـه         

اش بشناسند، خداوند زمینی، به جز این زمین براي آنان بیافرینـد  یگانگی
از این آسمان بـراي  که سنگینی آنان را بر خود حمل کند، و آسمانی غیر 

آنان بیافریند که بر سر آنان سایه افکند.
کنی که خداوند همین یـک جهـان را آفریـده اسـت و     شاید تو فکر می

معتقدي که بشري به جز شما نیافریده است! بلکه به خـدا قسـم، خـداي    
تبارك و تعالی هزار هزار جهان و هزار هزار آدم آفریده است که تـو در  

باشی.و آن آدمیان میهاآخر آن جهان
54حدیث 2/652خصال 

:قال علی 
مع بعظـم و یتـنفس مـن    یساعجبوا لهذا االنسان ینظر بشحم و یتکلم و بلحم و 

خرم.
فرمود:حضرت علی 

در آفرینش این انسان به شگفت آئید و اندیشه نمائیـد تـا بـه قـدرت و     
با گوشـتی سـخن   بیند، توانائی آفریدگارش پی ببرید با یک قطعه پیه می

کشد.شنود و از شکافی نفس میگوید و با استخوانی میمی
1091نهج البالغه /

کنــد. حضــرت درخواســت سـفارش و موعظــه مـی  9ابـوذر از حضــرت پیغمبـر  
فرمایند:می
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تـر  کنم زیرا تقوي رأس امور است (یعنی از همه چیز مهـم تو را به تقوي سفارش می

است).
ــ باز هم سفارش بفرما.

خدا، زیـرا آن سـبب یـاد شـما اسـت در      ــ بر تو باد به خواندن قرآن و بسیاري یاد
ها و نور شما است در زمین.آسمان

ــ باز هم بفرما.
امت من است.گیريِکه آن گوشهدــ بر تو باد به جها

ــ باز هم بفرما.
ر تو ــ بر تو باد به طول سکوت زیرا سکوت موجب دوري شیطان است. و کمک کا

باشد.در امر دینت می
ــ باز هم بفرما.

برد.میراند و نور صورت را میــ از خندة زیاد اجتناب کن زیرا خندة زیاد دل را می
ــ باز هم بفرما.

ــ به پایین دست خود بنگر، نگاهت به آنکه باالتر از خودت است نباشد چرا که این 
شود نعمت خدا را فراموش نکنی.امر موجب می

ــ باز هم بفرما.
به شما قطع رحم کرده باشند.هرچندآور جاــ نسبت به خویشاوندانت صلۀ رحم به

ــ باز هم بفرما.
ــ مساکین و مجالست با ایشان را دوست بدار.

ــ باز هم بفرما.
تلخ باشد.هرچندــ حرف حق را بگو 

ــ باز هم بفرما.
ترس نداشته باش.ــ در راه خدا از مالمت مالمت کنندگان 

و فرمود: براي عیب مرد، کافی است سه خصلت در او باشد:
گیرد.ها) در دیگران سراغ میشناسد (از بديآنچه را که در خود نمی.1
کند در اموري که در خود او هست.از آنان حیا می.2
آزارد.مورد، میدوستش را به جهت کارهاي بی.3
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اندیشی و ورعـی چـون خـود نگهـداري و     عاقبتسپس فرمود: اي اباذر! عقلی چون 

باشد.رفتاري نمیشرافتی چون خوش
487- 1/486البالغۀمدینۀ

:قال علی
لوال التقی کنت أدهی العرب.

فرمودند:حضرت علی
تر بودم.اگر تقوي و پرهیزکاري مانع نبود، من از تمام ملل عرب زیرك

99تحف العقول /
:ن صفین فأشرف علی القبور بظاهر الکوفۀو قد رجع مقال علی 

یا اهل الدیار الموحشۀ و المحالّ المقفرة و القبور المظلمۀ یا اهل التربۀ یـا اهـل   
ـ الغربۀ یا اهل الوحدة یا اهل الوحشۀ انتم لنا فرط سابق و نحن لکم تبع الحق

هـذا  اما الدور فقد سکنت و اما األزواج فقد نکحت و اما االموال فقد قسـمت. 
ثم التفت الی اصحابه فقال اما لـو اذن لهـم فـی    خبر ما عندنا فما خبر عندکم؟

الکالم الخبرکم انّ خیر الزاد التقوي.
از جنگ صـفین بازگشـت و بـه گورسـتان بیـرون کوفـه       هنگامی که حضرت علی 

رسید، فرمود:
آب و علف و گورهاي تاریک، اي ساکنین سراهاي ترسناك و جاهاي بی

کسان اي ترسناکان شما ساکنین خاك اي دورماندگان از وطن اي بیاي 
رسیم. امـا  اید و ما پیرو شمائیم که به شما میپیش رو مائید که جلو رفته

ها را پخش کردند. این بود ها را ساکن شدند، زنان را گرفتند، دارائیخانه
آگهی از آنچه نزد ما است؛ اخبار شما چیست؟

بدانید که اگر اجازه سخن ارانش نظر افکند و فرمود:پس از آن به سوي ی
دادند که بهترین توشه در این راه تقوي و داشتند به شما خبر میگفتن می

پرهیزکاري است.
1147نهج البالغه /

قال:عن ابی عبداهللا 
القیامۀ عرس المتقین.
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فرمودند:امام صادق 

روز قیامت، براي پرهیزکاران جشن عروسی است.
46، حدیث 13، ص 1/ باب 1خصال 

:9من الفاظ رسول اهللا
الندم توبۀ.

این است:9از فرمایشات رسول خدا 
پشیمانی از گناه و معصیت به منزلۀ توبه و بازگشت است.

53مواعظ صدوق /
:9قال رسول اهللا

مخافـۀ الداء کیف الیحتمـی مـن الـذنوب    مخافۀعجبت لمن یحتمی من الطعام 
النار.

:فرمود9خدارسول 
در شگفتم از کسی که از خوراك به جهت ترس از درد و مریضی، پرهیز 

کند؟کند اما از گناه به جهت ترس از دوزخ پرهیز نمیمی
3، حدیث 34امالی صدوق، مجلس 

:قال ابومحمد العسکري 
وقف عند الشبهۀ، أعبد الناس من أقام علـی الفـرائض، أزهـد    أورع الناس من

ك الحرام، أشد الناس اجتهاداً من ترك الذنوب.الناس من تر
فرمودند:امام حسن عسکري 

ترین مردم کسی است که به هنگام شبهه توقف کند (تـا یقـین بـه    باورع
عابدترین مـردم کسـی   حالل بودن آنچه حلیت آن معلوم نیست، بنماید).

زاهدترین مردم کسـی اسـت کـه تـرك     است که واجبات را انجام دهد.
ترین مردم از حیث تالش کسی است کـه تـرك   کوشسختنماید.حرام

گناه نماید.
489تحف العقول /

: کان ابی یقول:عن ابی عبداهللا 
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اذا هممت بخیر فبادر فانّک التدري ما یحدث.

فرمود:فرمود: پدرم میامام صادق 
دانـی چـه   آن) بشتاب، زیرا نمـی چون ارادة کار خیري کردي (در انجامِ

پیش خواهد آمد.
3حدیث 2/142اصول کافی 

:9قال رسول اهللا
انّ اهللا یحب من الخیر ما یعجل.

فرمود:9رسول خدا
خداوند شتاب در کار خیر را دوست دارد.

3/37لئالی 
:قال الکاظم 

ان عمل سیئۀ لیس منا من لم یحاسب نفسه کل یوم فان عمل حسنۀ استزاد اهللا و 
استغفراهللا منها و تاب الیه.

فرمود:حضرت موسی کاظم 
از ما نیست کسی که حساب خود را روزانه بررسی نکند کـه اگـر کـار    
خوبی کرده، از خداوند طلب زیادي بنماید و اگر کـار بـدي انجـام داده    

استغفار کرده و از عمل خود پشیمان شده و توبه نماید.
24حدیث 70/72بحار 

:9قال النبی
اکیس الکیسین من حاسب نفسه و عمل لما بعد الموت.

فرمودند:9پیغمبر اکرم
ترین اشخاص زیرك، کسی است که حساب نفس خـود را انجـام   زیرك

داده و براي بعد از مرگ خود کار کند.
1/250البحار سفینۀ

:9قال رسول اهللا
ا هو مفتـوح و هـم متقلـدون    للجنۀ باب یقال له باب المجاهدین یمضون الیه فاذ

فمن ترك الجهـاد ألبسـه   بسیوفهم و الجمع فی الموقف و المالئکۀ ترحب بهم.
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اهللا ذالً فی نفسه و فقراً فی معیشته و محقـاً فـی دینـه انّ اهللا تبـارك و تعـالی      

اعزامتی بسنابک خیلها و مراکز رماحها.
فرمود:9رسول خدا

المجاهدین کـه مجاهـدان بـه سـوي آن     بهشت را دري است به نام باب 
روند و آن در باز است و مجاهدان شمشیر به کمر دارند و در حالی کـه  
هنوز مردم در موقـف محشـر معطـل باشـند، فرشـتگان بـه مجاهـدان،        

پس هر که ترك جهاد کند خوار شود و تنـگ روزي و  آمد گویند.خوش
امتم را به سم اسبانش به راستی که خداوند تبارك و تعالی دین گردد.بی

هایش گرامی داشته است.و سر نیزه
2حدیث 11/5وسائل الشیعه 

:قال امیرالمؤمنین 
کتب اهللا الجهاد علی الرجال و النساء فجهاد الرجل بذل ماله و نفسه حتی یقتـل  

فی سبیل اهللا و جهاد المرأة تصبر علی ما تري من اذي زوجها و عسرته.
فرمودند:حضرت علی 

جهاد بر مردان و زنان واجب شده، جهاد مرد بخشیدن ثروت و جان خود 
است تا در راه خدا کشته شود و جهـاد زن ایـن اسـت کـه از اذیـت و      

هاي زندگی شوهر خود صبر نماید.تنگدستی و دشواري
11/15الشیعۀوسائل

:9قال رسول اهللا
بالسیف و السیوف الخیر کله فی السیف و تحت ظل السیف و ال یقیم الناس اال

مقالید الجنۀ و النار.
فرمود:9حضرت رسول

تمام خیر و خوبی در شمشیر و زیر سایه شمشیر اسـت مـردم را راسـت    
کند) جز شمشیر. و شمشیرهاار نمیکند (به راه مستقیم و هدایت وادنمی

کلیدهاي بهشت و جهنمند (قدرت ممکن است موجب بهشـت و گـاهی   
به این معنی که اگر قدرت صرف امور شـرعی  موجب جهنم خواهد بود
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شود موجب بهشت واگر در خالف شرع انجام گیرد موجب جهنم خواهد 

بود).
11/5ۀالشیعوسائل 

:عن الرضا 
من قاتل فقتل دون ماله و رجله و نفسه فهو شهید.

فرمود:امام رضا 
کشـته  کسی که جنگ کند سپس در راه دفاع از مال یا خانه یا جان خود 

شود پس او اجر شهید را دارد.
419تحف العقول /

:9قال رسول اهللا
من بلغ رسالۀ غاز کان کمن اعتق رقبۀ و هو شریکه فی باب غزوته.

فرمود:9رسول خدا
اي آزاد کـرده و در  د مانند این است که بندهنهرکه نامۀ مجاهدي را برسا

جهاد با او شریک است.
9حدیث85امالی صدوق/ مجلس 

:قال علی 
حصنوا اموالکم بالزکاة.

فرمود:حضرت علی 
حفظ کنید.اموال خود را به وسیلۀ زکات دادن

110تحف العقول /
:9قال النبی

ال یزال الناس بخیر ما امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر و تعاونوا علی البر و 
علی بعـض و لـم   التقوي فان لم یفعلوا ذلک نزعت عنهم البرکۀ و سلّط بعضهم

یکن لهم ناصر فی االرض و ال فی السماء.
فرمود:9اکرمپیغمبر

مردم همواره به خیر و خوبی هستند تا زمانی که امر به معروف ونهـی از  
کنند و اگر چنین نکنند برکت از منکر و کمک به خوبی و پرهیزکاري می
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حـالی کـه   ایشان گرفته شود و بعضی از آنها بر دیگران مسلّط شوند در

اي در زمین و آسمان نداشته باشند.یاري کننده
5/261لئالی 

:9قال النبی
االخیـار مـن اهـل    ایأمروا بالمعروف و لم ینهوا عن المنکر و لم یتبعولم و اذا 

بیتی سلّط اهللا علیهم شرارهم فیدعوا خیارهم فالیستجاب لهم.
فرمودند:9پیامبر اکرم

وف و نهـی از منکـر را تـرك کردنـد و     (مـردم) امـر بـه معـر    هرگاهو 
برگزیدگان و نیکان اهل بیتم را پیروي نکردند خداوند افراد بد را بر آنهـا  

مسلّط گرداند و دعاي خوبان آنها هم مستجاب نشود.
5/261لئالی 

:قال امیرالمؤمنین 
من ترك انکار المنکر بقلبه و لسانه و یده فهو میت بین االحیاء.

مود:فرحضرت علی 
کـار بـد و منکـر را    کسی که به وسیلۀ قلب و زبان و دست خود زشتیِ

اثـر  خاصـیت و بـی  اي است بین زندگان. (وجـودش بـی  ترك کند، مرده
است).

5/262لئالی 
:قال علی

اهللا اهللا فـی صـیام شـهر    اهللا اهللا فی الصلوة فانّها خیر العمل انّهـا عمـاد دیـنکم.   
النار.رمضان فانّ صیامه جنّۀ من 

فرمودند:حضرت علی
خدا را، خدا را در نظر بگیرید در مورد نماز، زیرا نماز بهترین عمل اسـت. آن  

و خدا را، خدا را در نظر داشته باشید نسبت به روزة ماه ستون دین شما است.
نماید.رمضان چرا که روزة آن ماه، سپري است که از آتش جهنم جلوگیري می

198تحف العقول /
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:9قال رسول اهللا

اول ما یحاسب االنسان الصلوة فان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها.
فرمودند:9حضرت رسول

اول چیزي که از انسان حساب شود، نماز اسـت کـه اگـر قبـول افتـد،      
عبادات و کارهاي دیگر هم قبول شوند، و اگر رد شود، بقیۀ کارهـا هـم   

مردود شوند.
121ب /سراج القلو

:قال الصادق 
تعلموا من الدیک خمس خصـال: المحافظـۀ علـی اوقـات الصـلوة و الغیـرة و       

السخاوة و الشجاعۀ و کثرة الطروقۀ.
فرمودند:حضرت صادق 

پنج صفت خوب از خروس یاد بگیرید:
محافظت و مراقبت اوقات نماز..1
گذارد.غیرت، که خروس دیگر را نزدیک مرغان خود نمی.2
دارد.ه در آب و دانه، مرغان را بر خود مقدم میسخاوت، ک.3
جنگد.شجاعت، که در وقت جنگ به قدر مقدور می.4
بسیاري جمع کردن..5

298خصال /
قال:عن ابی عبداهللا 

الینال شفاعتی غداً من اخر الصلوة المفروضۀ بعد وقتها.:9قال رسول اهللا
فرمود:امام صادق 

نماز واجب را از وقـتش پـس انـدازد،    هر که فرمودند:9رسول خدا
فرداي قیامت شفاعت من به او نرسد.

15، حدیث 62امالی صدوق/ مجلس 
قال:عن ابی بصیر 
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فبکت و بکیت لبکائها ثم ها بابی عبداهللا الصادق اعزیةدخلت علی ام حمید

عند الموت لرأیت عجباً فتح عینیه ثـم  قالت یا ابامحمد لو رأیت ابا عبداهللا 
قالت: فلم نترك احداً اال جمعناه قالت: .قرابۀاجمعوا الّی کلّ من بینی و بینه ال:ق

.بالصلوةان شفاعتنا التنال مستخفاً فنظر الیهم ثم قال:
بوبصیر گوید:ا

تسلیت دهـم.  خدمت ام حمیده رفتم که او را در شهادت امام صادق 
بامحمـد! اگـر   اش گریستم. پس از آن گفت: اي اگریست و من هم گریه

دیـدي. (امـام)   دیدي، امر شگفتی را میرا وقت مرگ میامام صادق 
کسـی  همۀ خویشانم را دورم جمع کنید.اش را گشود و فرمود:دو دیده

بـه  نماند که او را جمع نکردیم، حضرت نگاهی به آنها کـرد و فرمـود:  
راستی شفاعت ما به کسی که نماز را سبک بشمارد، نخواهد رسید.

10، حدیث 73امالی صدوق/ مجلس 
:9قال رسول اهللا

انّ اهللا تبارك و تعالی أهدي الّی و الی امتی هدیۀ لم یهدها الی احد مـن االمـم   
کرامۀ من اهللا لنا. قالوا: و ما ذاك یـا رسـول اهللا؟ قـال: االفطـار فـی السـفر و       

هدیته.التقصیر فی الصلوة. فمن لم یفعل ذلک فقد رد علی اهللا 
فرمودند:9رسول خدا

اي به من و امتم اهـداء  خداي تبارك و تعالی به منظور احترام به ما هدیه
عرض کردند: یا رسول اهللا! ها نفرستاده است.نمود که به هیچ یک از امت

فرمود: در سفر روزه نگرفتن و نمـاز را شکسـته بجـا    آن هدیه چیست؟
رد کرده است!را آوردن. و هر کس چنین نکند هدیۀ خداي 

43، حدیث 12، ص 1/ باب 1خصال 
قال:عن ابی جعفر 

و فـی حضـر: المکـاري و الکـري و     ااربعۀ یجب علیهم التمام فی سـفر کـانوا   
االشتقان (البرید) و الراعی النّه عملهم.

فرمودند:امام باقر 
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نماز واجب است چـه مسـافر باشـند چـه     بر چهار شخص تمام خواندنِ

آنکـه خـود را بـراي مسـافرت بـه      ، دهدچهار پا، کرایه میآنکه حاضر:
چوپان.، چیپست، دهددیگران کرایه می

122، حدیث 252، ص 4/ باب 1خصال 
:قال علی 

الصلوة قربان کل تقی و الحج جهاد کل ضعیف و لکل شیئ زکاة و زکاة البـدن  
الصیام.

فرمودند:حضرت علی 
تقرب هر پرهیزکار و انجام اعمـال  نماز وسیلۀ نزدیکی به خدا و موجب 

حج، جهاد هر ضعیف است و از براي هر چیز زکاتی است و زکات بدن 
روزه گرفتن است.

221تحف العقول /
بن سلیمان الدیلمی عن ابیه قال:عن محمد

الشتاء ربیع المؤمن یطول فیه لیله فیستعین به علـی  یقول:سمعت اباعبداهللا 
فیستعین به علی صیامه.قیامه و یقصر فیه نهاره 

فرمود:امام صادق 
زمستان بهار مؤمن است شبش بلند است و کمک عبادت است و روزش 

کوتاه و کمک روزه.
2، حدیث 42امالی صدوق/ مجلس 

:9قال رسول اهللا
من مشی الی مسجد من مساجد اهللا فله بکل خطوة خطاها حتی یرجع الی منزله 

سیئات و رفع له عشر درجات.عشر حسنات و یمحی عنه عشر 
فرمودند:9حضرت رسول

کسی که به سوي مسجدي از مسجدهاي خداوند گام بردارد، به هر قدمی 
دارد تا به منزلش بازگردد، ده حسنه پاداش دارد، ده گناه از نامۀ که برمی

اش را باال بزند.عملش پاك شود و ده درجه رتبه
676عقاب االعمال /
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:قال الصادق 
لیکم باتیان المساجد فانّها بیوت اهللا فی االرض و من اتاها متطهـراً طهـره اهللا   ع

من ذنوبه و کتب من زواره فاکثروا فیها مـن الصـلوة و الـدعاء و صـلوا مـن      
المساجد فی بقاع مختلفۀ فان کل بقعۀ تشهد للمصلی علیها یوم القیامۀ.

فرمود:امام صادق 
و هر کـه  هاي خدایند در زمین:آنها خانهابر شما باد به آمدن مساجد زیر

با طهارت در آنها درآید خدا از گناهان پاکش کند و او را از زوار خـود  
در آنها بسیار نماز بخوانیـد و دعـا کنیـد و در جاهـاي مختلـف      نویسد.

مسجد نماز کنید که هر جا، براي نمازگزار خود در روز قیامـت گـواهی   
دهد.می

8، حدیث 57امالی صدوق، مجلس 
:9قال رسول اهللا

من کنس مسجداً یوم الخمیس لیلۀ الجمعۀ فاخرج منه التراب ما یدر فی العـین  
غفرله.

فرمود:9رسول خدا
که روز پنج شنبه، شب جمعه مسجد را برود و به اندازة گردي که بـه  هر

چشم کشند خاکروبه از آن بیرون برد، آمرزیده شود.
15، حدیث75امالی صدوق، مجلس 

:9قال رسول اهللا
الجلوس فی المسجد النتظار الصلوة عبادة.

فرمود:9پیامبر اکرم
نشستن در مسجد به انتظار انعقاد نماز، عبادت است.

4/134لئالی 
:9قال رسول اهللا

من کان القرآن حدیثه و المسجد بیته بنی اهللا له بیتا فی الجنۀ.
فرمود:9رسول خدا
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اي در بهشت و خانۀ او مسجد باشد، خداوند خانههر کس گفتار او قرآن

براي او آماده و مهیا خواهد کرد.
4/134لئالی 

:قال امیرالمؤمنین 
فسئله عن شرّ بقاع االرض و خیر بقاع االرض فقال 9جاء أعرابی الی النبی

له رسول اهللا صلی اهللا علیه و آله: شر بقاع االرض االسواق و خیر بقاع االرض 
اجد و احبهم الی اهللا اولهم دخوالً و آخرهم خروجاً منها.المس
فرمود:حضرت علی 

شـرفیاب شـد و از بـدترین و    9یک نفر اعرابی خدمت رسول خـدا 
بهترین نقاط زمین سؤال کرد. حضرت در جواب فرمود: بـدترین مکـان،   

ترین شـخص نـزد   ها مساجد هستند و محبوببازارها و بهترین ساختمان
است که قبل از همه وارد مسجد شود و آخرین فـردي باشـد   خدا کسی 

که از مسجد نزد خارج شود.
4/134لئالی 

:9اهللاقال رسول
من أسرج فی مسجد من مساجد اهللا سراجاً لم تـزل المالئکـۀ و حملـۀ العـرش     

تستغفرون له مادام فی ذلک المسجد ضوء من ذلک السراج.
فرمود:9حضرت رسول

از مساجد خداوند، چراغی روشن کنـد، مالئکـه و   کسی که در مسجدي 
کنند تا زمـانی کـه نـوري از آن    حاملین عرش، دائماً براي او استغفار می

چراغ در آن مسجد باشد.
4/136لئالی 

:9قال رسول اهللا
ـ من ادخل لیلۀ واحدة سراجاً فی المسجد غفراهللا له ذنوب سبعین سنۀ ه و کتب ل

یزید ثـواب  لیلۀفله بکلّ واحدةلیلۀفان زاد علی نۀمدیو له عنداهللا سنۀعبادة
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نبی فاذا ثم عشر لیال الیصف الواصفون ما الحد لـه فـاذا تـم الشـهر حـرم اهللا      

جسده علی النار.
فرمود:9پیغمبر اکرم

کسی که یک شب چراغی را در مسجدي روشن کنـد خداونـد گناهـان    
نویسـد و نـزد   ک سال را میهفتاد سال او را آمرزیده و براي او عبادت ی

خداوند شهري خواهد داشت. و اگر بیش از یک شـب چراغـی روشـن    
نماید ثواب یک پیامبر از براي او خواهد بود.

اي کننـده و اگر ده شب، چراغی در مسجدي روشن نمایـد هـیچ وصـف   
یک ماه هرگاهنخواهد توانست که ثواب او را نزد خداوند تعیین نماید و 

را انجام دهد خداوند متعال جسـد او را بـر آتـش جهـنم     تمام این عمل 
حرام خواهد کرد.

4/136لئالی 
:قال ابوجعفر 

من بنی مسجداً کمفحص قطاة بنی اهللا له بیتا فی الجنۀ.
فرمود:امام باقر 

اي کوچک باشـد،  به اندازة قفس پرندههرچندکسی که مسجدي بنا کند 
هیا خواهد نمود.اي مخداوند در بهشت براي او خانه

4/136لئالی 
قال ابوعبیده:

و قد سویت با حجار مسجد فقلت له جعلت مکّۀفی طریق مرّ بی ابوعبداهللا 
فداك نرجو أن یکون هذا من ذلک. قال: نعم. 

ابوعبیده گوید:
ی به عنوان مسـجد بـودم و در آن   چینی در زمیندر راه مکه مشغول سنگ

رسید و خدمت او عرض کردم امید اسـت  ع حضرت امام صادق موق
باشد فرمود: بلی[یعنـی بنـاء   » من بنی مسجداً«این عمل منطبق با حدیث 
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چینی مختصري در زمـین کـوچکی انجـام    به عنوان سنگهرچندمسجد 

باشد].گردد فضیلت بناء مسجد را دارا می
4/136لئالی 

:قال امیرالمؤمنین 
فال یقربن المسجد.من أکل شیئاً من الموذیات ریحها

فرمود:حضرت علی 
کسی که چیز بدبوئی که موجب اذیت مردم بشود (مثـل سـیر)، بخـورد،    

باید از رفتن به مسجد خودداري کند.
4/139لئالی 

:قال ابوعبداهللا 
جنبوا مساجدکم الشراء و البیع و المجانین و الصـبیان و الضـالۀ و االحکـام و    

الحدود و رفع الصوت.
فرمودند:امام صادق 

مسجدهاي خود را از خرید و فروش، دیوانگـان، کودکـان، گمشـدگان،    
قضاوت، اجراي حدود و فریاد کشیدن دور بدارید.

13، حدیث 411- 410، ص 8/ باب 2خصال 
:قال ابوعبداهللا 

راي قاصا فی المسجد فضربه بالدرة فطرده.انّ امیرالمؤمنین 
فرمود:امام صادق 

گویـد  شخصی را دید که در مسجد قصه و داستان میعلی حضرت
حضرت با تازیانه او را زد و از مسجد بیرون کرد.

4/139لئالی 
:9قال رسول اهللا

الصالة لمن الیصلّی فی المسجد مع المسلمین إال لعلۀ.
فرمود:9پیامبر اکرم

مگـر  نمازي نیست براي کسی که همراه مسلمین در مسجد نماز نخواند، 
اینکه نماز جماعت را با عذري موجه ترك کند.
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38و 37و 88/5بحاراالنوار 

:9قال النبی
من تهاون فی الصلوة لخمس فی الجماعۀ عاقبه اهللا باثنتی عشرة خصلۀ: ثالثـۀ  

اما التی فـی  .الموت و ثالثۀ یوم القیامۀدفی الدنیا و ثالثۀ فی القبر و ثالثۀ عن
ته من کسبه و ینزع سیماء الخیر من وجهه و یکـون بغیضـاً   الدنیا: یرفع اهللا برک
و اما التی عند الموت: فانه یقبض روحـه جائعـاً، عطشـاناً،    فی قلوب المؤمنین.

و اما التی فی القبر: مسائلۀ منکر و نکیـر و ظلمـۀ القبـر و ضـیق     شدید الفزع.
بالنار.و اما التی فی القیامۀ: شدة الحساب و غضب الرب و العقاب اللحد.

فرمودند:9پیغمبر اکرم
هاي پنج گانه را سبک شـمارد، خداونـد او را بـه    کسی که نماز جماعت

دوازده بال مبتال خواهد کرد: سه تا در دنیا، سه تا وقت مرگ، سـه تـا در   
اما سه تاي دنیا: خداونـد برکـت را از کسـب او    قبر و سه تا در قیامت.

اید، مؤمنین نیز از چنین کسی بدشـان  دارد و خیر را از سیمایش بزدبرمی
اما سه تاي وقت مرگ: قبض روح او در حال گرسنگی و تشنگی و بیاید.

نکیـر و منکـر،   سـؤال و اما سه تاي در قبر: سختی با سختی انجام شود.
و اما سه تـاي روز قیامـت: سـختی حسـاب و     تاریکی قبر و تنگی لحد.

غضب پروردگار و سوختن به آتش جهنم.
409االثنی عشریه /

:9قال رسول اهللا
ق الخـاطف الالمـع   علی الصراط کالبرمن حافظ علی الجماعۀ حیث ما کان مرّ 

یوم لفی اول زمرة مع السابقین و وجهه أضوء من القمر لیلۀ البدر و کان له بک
و لیلۀ یحافظ علیها ثواب شهید.

فرمودند:9حضرت رسول
هر کس مواظب باشد که هر جا هست، نماز خود را به جماعت بخوانـد،  
همچون برق زودگذر و جهنده، از پل صـراط گـذر کنـد، در پیشـاپیش     

گیرندگان، یا چهره و رخساري که از ماه شب چهاردهم گروهی از سبقت
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روزي که بر خواندن نماز جماعت مواظبـت  تر باشد و به هر شبانهتابناك

ثواب یک شهید را دارا باشد.داشته باشد، 
676عقاب االعمال /

:قال علی
درهم ینفقه الرجل فی الحج یعدل الف درهم.

فرمودند:حضرت علی
یک درهم که انسان براي سفر حج خرج کند معادل بـا هـزار درهـم در    

مصارف دیگر است.
117تحف العقول /

: 9قال رسول اهللا
بعثه اهللا یوم القیامۀ یهودیا او نصرانیاً.من سوف الحج حتی یموت ! یا علی

فرمود:به علی 9پیامبر
روم، تا بمیـرد و بـه مکـه    کسی که هر سال بگوید سال آینده به مکه می

گرداند.نرود، خداوند او را در قیامت، یهودي یا نصرانی مبعوث می
298مکارم االخالق /

:9قال رسول اهللا
یع کافر. قال اهللا تعالی: و هللا علـی النـاس حـج    تارك الحج و هو یستط! یا علی

البیت من استطاع الیه سبیال و من کفر فان اهللا غنی من العالمین.
فرمود:به علی 9پیامبر

کسی که مستطیع باشد و بـه مکـه نـرود کـافر اسـت چنانچـه       اي علی! 
خداوند در قرآن فرموده: مردمی که استطاعت دارند واجب است به مکّـه  

نیاز است.و کسی که نرود، خداوند از (او و) تمام مردم بیبروند
298مکارم االخالق /

:قالعن هارون بن خارجۀ عن ابی عبداهللا 
سمعته یقول: من حج خمسین حجۀ بنی اهللا له مدینۀ فی جنۀ عدن فیها مائۀ الف 

ـ قصر، فی کل قصر حور من حور العین و الف زوجۀ، و یجعل من رفقاء محمد
ـ فی الجنّۀ.صلی اهللا علیه و آله
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هارون گوید:

کسی که پنجاه حـج بـه جـا بیـاورد     فرمودند:میشنیدم امام صادق 
سازد که صد هزار کاخ دارد، هشت عدن، شهري براي او میخداوند در ب

و در هر کاخی یک حور از حوریان بهشتی و هـزار همسـر باشـد، و در    
گردد.بهشت از رفیقان حضرت محمد صلی اهللا علیه و آله می

3، حدیث 571، ص 50/ باب 2خصال 
:قال ابوعبداهللا 

الزفیرها.من حج عشرین حجۀ لم یرجهنم و الیسمع شهیقها و 
فرمودند:حضرت صادق 

بینـد و نـه فریـاد و    کسی که بیست بار به حج رفته باشد نه دوزخ را می
شنود.هاي) آن را میآواز افروخته شدن (شعله

3، حدیث 516، ص 20/ باب 2خصال 
قال:عن ابی عبداهللا 

من حج ثالث حجج لم یصبه فقر أبداً.
فرمودند:امام صادق 

ار به حج برود هرگز تهیدست نشود.هر که سه ب
101، حدیث 117، ص 3/ باب 1خصال 

قال:عن ابی عبداهللا 
المؤمن اعظم حرمۀ من الکعبۀ.

فرمودند:امام صادق 
احترام مؤمن، بیش از کعبه است.

95، حدیث 27، ص 1/ باب 1خصال 
خنیس قال:عن المعلّی بن

المؤمن؟ قال: سبعۀ حقوق واجبات ما : ما حقُّ المؤمن علی قلت ألبی عبداهللا 
اهللا و تـرك طاعتـه و   فیها حقٌّ إال و هو واجب علیه و إن خالفه خرج من والیۀ

فیه نصیب. قال: قلت: جعلت فداك حدثنی ما هی؟ قال: و یحـک  هللا لم یکن 
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ظ، و تعلم و التعمل، قلت ال یا معلّی إنّی شفیقٌ علیک أخشی أن تضیع وال تحف

لنفسک، و تکره لـه مـا تکـره    إالقو له ما تحب باهللا، قال: أیسر منها أن تحب
لنفسک، و الحقُّ الثانی أن تمشی فی حاجته و تبتغی رضاه و ال تخالف قوله، و 
الحقُّ الثالث أن تصله بنفسک و مالک و یدك و رجلـک و لسـانک. و الحـقُّ    

لحقُّ الخامس أن ال تشبع و الرّابع أن تکون عینه و دلیله و مرآته و قمیصه. و ا
یجوع، و ال تلبس و یعري، و ال تروي و یظمأ. و الحقُّ السادس إن یکون لـک  
امرأة و خادم و لیس ألخیک امرأة و ال خادم أن تبعث خادمک فتغسل ثیابه، و 
تصنع طعامه، و تمهد فراشه، فإنَّ ذلک کلّه إنّما جعـل بینـک و بینـه، و الحـقُّ     

قسمه و تجیب دعوته، و تشهد جنازتـه و تعـوده فـی مرضـه، و     السابع أن تبرَّ 
تشخص بدنک فی قضاء حاجته، و ال تحوجه إلی أن یسألک و لکن تبادر إلـی  

، فاذا فعلت ذلک به وصلت والیتک بوالیته و والیتـه بوالیـۀ اهللا   هقضاء حوائج
.

گوید:معلی بن خنیس می
یسـت؟  عرض کردم حق مؤمن بـر مـؤمن چ  خدمت حضرت صادق 

هفت حق واجب است که اگر مخالفت کـرد و یکـی از   حضرت فرمود:
آنها را انجام نداد از والیت خداوند خارج شده و اطاعتش را ترك نموده 

عـرض  اي در پیشگاه خداونـد نـدارد.  است و در آن حق، هیچگونه بهره
حضرت فرمودند: معلّی، کردم: قربانت شوم، بفرمائید این حقوق کدامند؟

ترسم آنها را حفـظ ننمـوده ضـایع    ست سنگینی از من کردي، میدرخوا
اال ةال حول وال قوگفتم: دانی عمل ننمائی!کنی و در حالی که آنها را می

فرمود: کمتر حقی که مؤمنین بر یکدیگر کنم.، کنایه از اینکه عمل میباهللا
دارند این است که هر چیز را براي خود دوست داري براي او نیز دوست

داشته باشی و هر چیزي که براي خود دوست نداري براي او نیز دوسـت  
حق دوم: ایـن اسـت کـه در رفـع حاجـت او بکوشـی و       نداشته باشی.

حق سوم: این است رضایتش را جلب نموده با گفتارش مخالفت ننمائی.
آیـد، بـه او   که کمک بدنی، مالی و آنچه از دست و پـا و زبانـت برمـی   
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چشم او باشـی، راهنمـا و آئینـه و لبـاس او باشـی      حق چهارم:بنمائی.
حـق  هایش را فقط به خودش بنمائی و اسـرارش پوشـیده داري).  (عیب
او گرسنه است تو خود را سیر نکنـی، او برهنـه باشـد، تـو     هرگاهپنجم: 

(به عبارت دیگـر: هیچگـاه تـو    نپوشی، اگر تشنه است تو سیراب نباشی.
باشـی و او برهنـه، سـیراب بشـی و او     سیر نباشی و او گرسنه، پوشـیده  

حق ششم: اگر زن و خدمتگزار داري و او ندارد، خدمتگزارات را تشنه).
د، غذایش را درست کنـد،  براي رفع احتیاج او بفرستی تا لباسش را بشوی

رختخوابش را پهن کند. تمام اینها مواردي است که بـین تـو و او قـرار    
نی، دعوتش را اجابـت نمـائی، در   حق هفتم: گفتارش را تصدیق کدارد.

اش شرکت کنی، در بیماریش، او را عیادت کنی و بـه طـور   تشییع جنازه
هاي او باشی و تو در بـرآورده  کلی با تمام جان آماده براي رفع نیازمندي

ساختن حوائجش پیشی بگیري به طوري کـه احتیـاج بـه درخواسـت و     
یت تو بـه والیـت او   تقاضاي او نباشد. فقط در این صورت است که وال

.رسیده و والیت او به والیت خداي 
2/350، خصال 74/224بحار االنوار 

:9قال النبی
من اذي مؤمناً فقد اذانی و من اذانی فقـد آذي اهللا فهـو ملعـون فـی التـوراة و      

االنجیل و الفرقان.
فرمود:9پیامبر اکرم

آزار نموده و کسـی  کسی که مؤمنی را آزار نماید مانند این است که مرا
که مرا آزار نماید خدا را آزار نموده و چنین کسی در تـورات حضـرت   
موسی و انجیل حضرت عیسی و قرآن حضرت محمد صـلی اهللا علیـه و   

آله ملعون است.
5/180لئالی 

:9قال رسول اهللا
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من اذي مؤمناً فعلیه لعنۀ اهللا و المالئکۀ و الناس اجمعین.

فرمود:9رسول خدا
ی که مؤمن را اذیت و آزار نماید (مثل اینکه مالش را تصرف نمایـد)  کس

چنین کسی مورد لعن خدا و مالئکه و تمام مردم خواهد بود.
3/98لئالی 

:9قال النبی
من آذي مؤمناً و لو بشطر کلمۀ جاء یوم القیامۀ مکتوب بین عینیـه آیـس مـن    

قتـل عشـرة االف مـن    رحمۀ اهللا و کان کمن هـدم الکعبـۀ و بیـت المقـدس و     
المالئکۀ.

فرمود:9پیغمبر اکرم
اي اذیت کنـد، روز قیامـت در   به نصف کلمههرچندکسی که مؤمنی را 

و چنین فردي همانند کسی » نومید از رحمت خدا«پیشانی او نوشته شود: 
است که خانۀ کعبه و بیت المقدس را خراب نموده و ده هزار فرشـته را  

به قتل رسانیده باشد.
5/180لئالی 

:9قال رسول اهللا
معرضاً عنـه ماقتـاً العمالـه    من اقتطع مال مؤمن غصباً بغیر حلّه لم یزل اهللا 

التی یعملها من البرّ و الخیر الیثبتها فی حسناته حتی یتوب و یرد المـال الـذي   
اخذه الی صاحبه.

فرمودند:9رسول خدا
هر کس (سهمی از) مال مؤمنی را بدون رضایتش به زور و ستم بسـتاند،  

از او روگردان باشد و همۀ اعمال نیک و خیراتی کـه  پیوسته خداوند 
دهد مورد خشم و غضب الهی اسـت و هیچکـدام را در دیـوان    انجام می

حسناتش ثبت نفرماید مگر آنکه هم توبه کند و هم آن مالی را که به زور 
رده، به صاحبش باز گرداند.تصرف ک

623عقاب االعمال /
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:قال السجاد 

و اهللا لقضاء حاجۀ احب الی اهللا من صـیام شـهرین متتـابعین و اعتکافهمـا فـی      
المسجد الحرام.

فرمود:امام سجاد 
قسم به خدا برآوردن حاجت بهتر است نزد خدا از دو مـاه روزة پـی در   

حرام باشد.پی که اعتکاف آن دو ماه در مسجدال
3/117لئالی 

:قال الصادق 
قضاء حاجۀ المؤمن أفضل من الف حجۀ متقبلۀ بمناسکها و عتق الف رقبۀ لوجه 

اهللا و حمالن الف فرس فی سبیل اهللا بسرجها و لجمها.
فرمود:امام صادق 

برآوردن حاجت مؤمن بهتر است از هزار حج مقبول با تمامی اعمـالش و  
هزار بنده براي خدا و باالتر از تقدیم هزار اسب زیـن  برتر از آزاد کردن 

کرده (و مهار کرده و آماده) در راه خدا.
1، حدیث 42امالی صدوق، مجلس 

:9قال رسول اهللا
أفضل األعمال بعد الصلوة ادخال السرور فی قلب المؤمنین بما ال اثم فیه.

فرمودند:9پیغمبر اکرم
کردن دل مؤمن است به چیـزي کـه   بهترین کار، پس از نماز، خوشحال

گناهی در او نباشد (مثالً ادخال سرور به وسیلۀ غیبت نباشد).
34نهج الفصاحه /

:قال ابوعبداهللا 
ادخال السـرور علـی المـؤمن: اشـباع جوعتـه او      من احب االعمال الی اهللا 

تنفیس کربته او قضاء دینه.
فرمود:امام صادق 
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نزد خدا خوشحال کردن مـؤمن اسـت بـه سـیر     دارترین کارها از دوست

کردن او یا رفع اندوه از او یا اداء قرض او است.
3/133لئالی 

:9قال رسول اهللا
االیمان معرفۀ بالقلب و اقرار باللسان و عمل باالرکان.

فرمودند:9رسول خدا
حقیقت ایمان آن است که دل بشناسد و زبان اقرار کند و اعضاء تـن بـه   

عمل کنند.لوازم آن 
239، حدیث 178، ص 3/ باب 1خصال 

:قال الرضا 
سنّۀ من ربه و سنّۀ من نبیه الیکون المؤمن مؤمناً حتی تکون فیه ثالث خصال:

فاما السنۀ من ربه فکتمان السر و اما السنۀ من نبیـه فمـداراة   و سنّۀ من ولیه.
لضراء.و اما السنۀ من ولیه فالصبر فی البأساء و اسالنا

:فرمودضرت امام رضا ح
یـک سـنّت از   مؤمن وقتی مؤمن حقیقی است که سه صفت در او باشد:

اما سنّت پروردگار خود، یک سنت از پیامبرش و یک سنّت از امام خود.
اسـرار  خدائی کتمان اسرار مردم است (یعنی همانگونه که خداوند متعال

رازدار مردم باشد و اسرارشـان  من نیز باید پوشاند، شخص مومردم را می
اسـت و سـنت امـام    رفتاري با مردمو سنت پیامبر خوشرا فاش نکند).

ها است (آري مؤمن باید این صـفات  و تحمل ناراحتیصبر در پیشامدها
نیک را از خدا و پیامبر و امام دارا باشد).

442تحف العقول /
:9قال رسول اهللا

الینبغی لمؤمن أن یذل نفسه.
فرمودند:9پیغمبر خدا

سزاوار نیست که مؤمن، خود را خوار نماید.
530نهج الفصاحه /
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:قال ابوعبداهللا 

.فی سؤر المؤمن شفاء من سبعین داء
فرمودند:حضرت صادق 

نیم خورده و نیم آشامیدة مؤمن، امان و درمان هفتاد نوع درد است.
337ثواب االعمال /

:9قال رسول اهللا
ا عثرات المؤمنین فانّ من تتبع عثرات اخیه تتبع اهللا عثرته و مـن تتبـع   التطلبو

اهللا عثرته یفضحه و لو فی جوف بیته.
فرمود:9پیامبر اکرم

هـا و خطاهـاي   هاي مؤمنین را جویا نشوید زیرا کسی کـه لغـزش  لغزش
گیري نمـوده او را  مؤمنین را دنبال کند، خداوند متعال خطاهاي او را پی

که در خانۀ خود مرتکب خطا و لغزشی گـردد  هرچنداهد کرد رسوا خو
اطالع باشند.که مردم از آن بی

5/242لئالی 
البی بصیر:صادق قال 

یا ابامحمد التفتش الناس عن ادیانهم فتبقی بالصدیق.
به ابابصیر فرمود:امام صادق 

از عقائد مـردم مبـاش و گرنـه    وجوجستاي ابامحمد، در پی کاوش و 
بدون دوست خواهی ماند.

369تحف العقول /
:9قال رسول اهللا

من نظر فی کتاب اخیه بغیر اذنه فکانما ینظر الی النار.
فرمودند:9پیامبر اکرم

اش بنگرد؛ گویا کـه بـه   کسی که بدون اجازة برادر دینی خود، به نوشته
آتش (جهنم) نگریسته است.

586ه /نهج الفصاح
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:9قال رسول اهللا

من مات بغیر وصیۀ مات میتۀ جاهلیۀ.
فرمود:9رسول خدا

کسی که بدون وصیت بمیرد مانند کسی است که در زمـان جاهلیـت از   
دنیا رفته است.

3/178لئالی 
قال:

ما ینبغی المرأ مسلم ان یبیت لیلۀ اال و وصیته تحت رأسه.
فرمودند:

ن کـه شـب بخوابـد مگـر ایـن کـه       اسزاوار نیست براي شخص مسـلم 
اش زیر سرش باشد.نامهوصیت

3/178لئالی 
:9قال رسول اهللا

انا و کافل الیتیم کهاتین فی الجنۀ اذا لقی اهللا و اشار بالسبابۀ و الوسطی.
نمود فرمود:در حالی که به انگشت سبابه و وسطی اشاره می9رسول خدا

من و کسی که سرپرستی یتیمی را به عهده بگیرد مثل این دو، در بهشـت  
شـوند لـذا   (کنایه از اینکه انگشت سبابه و وسطی از هم جدا نمیهستیم. 

من و سرپرست یتیم هم از یکدیگر جدا نخواهیم شد).
3/181لئالی 

:قال ابوجعفر 
ـ   یم و رحـم الضـعیف و   اربع من کنّ فی بنی اهللا له بیتاً فی الجنۀ: مـن آوي الیت

اشفق علی والدیه و رفق بمملوکه.
فرمود:امام باقر 

کند:اي در بهشت مهیا میچهار نفرند که خداوند براي آنها خانه
دار شود.کسی که سرپرستی یتیمی را عهده.1
کسی که به ناتوانی ترحم کند..2
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کسی که نسبت به پدر و مادر خود مهربان باشد..3
ك (زیردست) خـود شـفقت داشـته    کسی که نسبت به مملو.4

باشد.
3/182لئالی 

:قال امیرالمؤمنین 
االقتصاد نصف المؤونۀ.

فرمودند:حضرت علی 
روي (در خرج کردن) نصف هزینۀ زندگی است.میانه

323، فهرست غرر ص 564غرر و درر، حدیث 

توضیح
نقل شده، حضرت رسول فرمودند: محتاج نشد هـر کـه   225چنانچه در معراج السعاده /

مـن ضـامنم از بـراي    آمـده کـه:  روي کرد. و به تعبیر دیگر از حضرت صادق میانه
روي کند، هرگز فقیر نشود.کسی که میانه

:قال علی 
التقدیر نصف العیش.

فرمودند:حضرت علی 
است که هر کاري به اندازة خود باشد (خصوصاً نیمی از زندگی در این 

خرج کردن).
)اربعمائۀ(حدیث2/620خصال 

:قال علی 
انّ اهللا سبحانه فرض فی اموال األغنیاء أقوات الفقراء فما جاع فقیر اال بمـا منـع   

غنی و اهللا تعالی جده سائلهم عن ذلک.
فرمودند:حضرت علی 

چیـزان را واجـب   هاي بـی گران روزيهاي توانخداوند سبحان در دارائی
چیز، گرسنه نماند مگر به سـبب آنچـه تـوانگري بـه او     گردانیده، پس بی



/ در پناه نور182
نداده است و خداوند در روز رستاخیز، ایشان را از این کـار مؤاخـذه و   

نماید.بازپرسی می
1242نهج البالغه /

:قال علی 
طاه فقد أعطی اهللا.انا المسکین رسول اهللا فمن منعه فقد منع اهللا و من أع

فرمودند:حضرت علی 
فرد مسکین، فرستادة خدا است (او را از روزي کم بهره گردانیده تا فـرد  
غنی را به فرستادة خود، آزمایش نماید) پس کسـی کـه او را منـع کنـد     
(کمک ننماید) خدا را منـع نمـوده (دسـتور او را کـه توانایـان بایـد از       

نکرده) و کسی که چیزي به او ببخشـد بـه   بینوایان دستگیري کنند رفتار
خدا داده (و به دستور او عمل کرده) است.

1232نهج البالغه /
:9قال النبی

رضا اهللا فی رضا الوالدین و سخط اهللا فی سخط الوالدین.! علییا
فرمودند:به علی 9پیامبر

خشنودي خداوند در خشنود کردن پدر و مادر و خشم خداونـد  یا علی! 
در خشم پدر و مادر است.

5غوالی الدرر/ کلمه 
قال: عن ابی عبداهللا 

برّوا اباأکم یبرکم ابناؤکم و عفّوا عن نساء الناس تعف نساؤکم.
فرمودند:حضرت صادق 

به پدرانتان نیکی کنید تا فرزندانتان با شما نیکی کنند و نسبت بـه زنـان   
ن بمانند.مردم پاکدامن باشید تا زنان خودتان پاکدام

.75، حدیث 55، ص 2/ باب 1خصال 
:9قال رسول اهللا

نظر الولد الی والدیه حباً لهما عبادة.
فرمودند:9پیامبر اکرم
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نگاه محبت آمیز فرزند به پدر و مادرش، عبادت و بندگی خداوند است.
46تحف العقول /

قال:9عن النبی
النظر الی الوالد عبادة.

فرمود:9پیامبر
نگاه به پدر عبادت است.

3/14لئالی 
:قال ابوعبداهللا 

من احب أن یخفف اهللا عنه سکرات الموت فلیکن بقرابته و صوال و بوالدیه باراً 
فاذا کان کذلک هون اهللا علیه سکرات الموت و لم یصبه فی حیاته فقر ابداً.

فرمود:امام صادق 
گردد باید نسبت به اقوام کسی که دوست دارد سکرات موت بر او آسان 

و خویشان رعایت صلۀ رحم نموده و به پدر و مادر خود نیکی کنـد، در  
چنین صورتی سکرات موت بر او آسان شده و تا زنده است تهیدسـت و  

محتاج نخواهد شد.
3/8لئالی 

قال:عن ابی عبداهللا 
قال: امـک. ر؟جاء رجل الی النبی فقال یا رسول اهللا صلی اهللا علیه و آله من اب

قال: اباك.قال: ثم من؟قال: امک:قال: ثم من؟قال: امک.قال: ثم من؟
فرمود:حضرت صادق 

شرفیاب شد و عرض ـصلی اهللا علیه و آلهـشخصی خدمت پیغمبر اکرم
گفت: سپس بـه  فرمود: به مادرت.کرد به چه کسی نیکی و احسان کنم؟

فرمـود: بـه   بـه چـه کسـی؟   گفت: سـپس  فرمود: به مادرت.چه کسی؟
فرمود: به پدرت.عرض کرد: بعد به چه کسی؟مادرت.

9حدیث 2/159اصول کافی 
قال:عن ابی عبداهللا 
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فقال: یا رسول اهللا انی راغب فی الجهـاد نشـیط.  9جاء رجل الی رسول اهللا

قال: فجاهد فی سبیل اهللا فانک ان تقتل کنت حیاً عنداهللا تـرزق و ان مـت فقـد    
فقال یا رسـول  اجرك علی اهللا و ان رجعت رجعت من الذنوب کما ولدت.وقع

فقـال  اهللا ان لی والدین کبیرین یزعمان انهما یأنسان بی ویکـر هـان خروجـی.   
رسول اهللا: اقم مع والدیک فو الذي نفسی بیده النسهما بک یوماً و لیلـۀ خیـر   

من جهاد سنۀ.
فرمود:امام صادق 

ی اهللا علیه و آله آمد و عرض کرد: یا رسول مردي خدمت رسول خدا صل
پیغمبر به مرد فرمـود: در  اهللا من مشتاق جهادم و نسبت به آن نشاط دارم.

اي و نزد خدا روزي خوري و راه خدا جهاد کن که اگر کشته شوي زنده
اي جرت با خدا است و اگر برگردي از گناهـان بیـرون شـده   اگر بمیري اَ

: یا رسول اهللا! من پدر و گفترا زاده است.همچون روزي که مادرت تو
را خـوش ندارنـد.  عتقدند با من انس دارند و رفـتن مادر پیري دارم که م

رسول خدا فرمود: با پدر و مادرت باش، قسم به کسی که جانم به دست 
او است انس یک شبانه روزي آنها به تو از جهاد یکسالۀ (تو) بهتر است.

8، ح70امالی صدوق، مجلس 
:قال علی 

من کبرت همته کبر اهتمامه.
فرمایند:میحضرت علی 

هر کس همتش بلند باشد، اهتمامش زیاد خواهد شد.
5/176شرح غرر و درر 

شاعر گوید:
انـد از همت بلنـد بـه جـائی رسـیده    همــت بلنــددار کــه مــردان روزگــار

:قال علی 
تخاف منه.اذا هبت شیئاً فقع فیه فان شدة توقیه أعظم مما

فرمودند:حضرت علی 
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از کاري ترسیدي خود را در آن افکن، زیرا سختی حذر کـردن و  هرگاه

تر است از آنچه از آن ترس داري.ن بزرگدپائی
1169نهج البالغه /

:قال ابوعبداهللا 
کان رسول اهللا صلی اهللا علیه و آله ینفق فی الطیب اکثر مما ینفق فی الطعام.

فرمود:امام صادق 
مخارج (استعمال) عطریات پیامبر، بیش از مخارج خوراك او بود.

4/155لئالی 
:قال علی

علیکم یالصفیق من الثیاب فانّ من رقّ ثو به رقّ دینه.
فرمایند:میحضرت علی

ـ  بر شما باد به لباس ضخیم، زیرا  د کسی که لباس نازك (بدن نمـا) بپوش
دین او هم نازك خواهد شد.

113ف العقول /تح
:9قال رسول اهللا

الدعاء سالح المؤمن.
فرمودند:9حضرت رسول

دعا حربۀ مؤمن است.
3/445البحار سفینۀمستدرك 

قال:عن ابی عبداهللا 
من قدم اربعین رجالً من اخوانه فدعا لهم ثم دعا لنفسه استجیب له فیهم و فـی  

نفسه.
فرمودند:امام صادق 

برادران خویش را در دعـا کـردن پـیش بینـدازد و     کسی که چهل تن از 
سپس براي خود دعا نماید، دعاي او هم دربارة آنان و هم دربارة خودش 

شود.مستجاب می
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3، حدیث 538، ص 40/ باب 2خصال 

ما لنا ندعوا اهللا فال یستجیب دعاءنا و قال اهللا تعـالی: ادعـونی   :9النبیسئل
اشـیاء:  بعشرةو آله و قال: ان قلوبکم ماتت فاجاب صلی اهللا علیه استجب لکم؟

اولها انکم عرفتم اهللا فال تؤدوا طاعته و الثانی انکم قرأتم القرآن فلم تعملوا بـه و  
الشـیطان و  عـداوة ادعیتم الرابعـۀ لرسوله و ابغضتم اوالده و محبۀادعیتم الثالثۀ

مخافـۀ ادعیـتم  لسادسۀافلم تعملوا لها و الجنّۀمحبۀادعیتم الخامسۀوافقتموه و 
اشتغلتم بعیوب الناس عن عیـوب انفسـکم و   السبعۀالنار و رمیتم ابدانکم فیها و 

اقررتم بالموت فلم تستعدوا لـه  التاسعۀادعیتم بغض الدنیا و جمعتموها و الثامنۀ
دفنتم موتاکم فلم تعتبروا بهم فلهذا الیستجاب دعاؤکم.العاشرةو 

شد: چه باعث شده اسـت کـه   سؤالاز پیغمبر اکرم صلی اهللا علیه و آله 
شـود در حـالی کـه خداونـد در قـرآن      کنیم ولـی اجابـت نمـی   دعا می

رسول خدا صلی اهللا علیه و فرماید: بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را؟می
هاي شما به واسطۀ ده چیز مرده است:آله در جواب فرمودند: دل

ختید اما او را اطاعت نکردید.خدا را شنا.1
کنید.خوانید ولی به آن عمل نمیقرآن می.2
نمائیـد ولـی   ادعاي دوستی پیغمبر صلی اهللا علیه و آلـه مـی  .3

فرزندان او را دوست ندارید.
کنید.نمائید ولی با او همراهی میادعاي دشمنی با شیطان می.4
نمائید اما بـراي آن هـیچ کـاري    ادعاي دوستی بهشت را می.5

کنید.نمی
نمائید امـا خـود را بـه آتـش     ادعاي ترس آتش جهنم را می.6

افکنید.می
هاي خود را فرامـوش  جوئی مردم هستید و عیبمشغول عیب.7

کنید.می
آوري مـال  کنید که از دنیا متنفّرید، اما مشغول جمـع ادعا می.8

دنیا هستید.
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نمائید.به مرگ اقرار دارید اما خود را آمادة آن نمی.9

شود.خود را دفن کنید ولی سبب عبرت شما نمیاموات .10
شود،و به این خاطر است که دعاي شما مستجاب نمی

330االثنی عشریه /
:9قال رسول اهللا
اربعۀ الترد لهم دعوة: امام عادل، و والد لولده، و الرجل یـدعو الخیـه   ! علییا

و لـو بعـد   : و عزتی و جاللی النصرن لـک  بظهر الغیب و المظلوم یقول اهللا 
حین.
فرمودند:به امیرالمؤمنین 9حضرت رسول

دعاي چهار نفر رد نخواهد شد:
امام عادل (معصوم).1
پدر نسبت به فرزندش..2
شخصی که براي برادر دینی خود در غیابش دعا کند..3
فرماید: سـوگند بـه   ستمدیده. در این مورد خداوند متعال می.4

کنم اگـر چـه مـدتی    میعزّت و جالل خودم که تو را یاري 
طول بکشد.

290مکارم االخالق /
:قال علی 

الداعی بال عمل کالرامی بال وتر.
فرمودند:حضرت علی 

درخواست کنندة از خداوند، بـدون اطاعـت و بنـدگی؛ ماننـد شـخص      
زه باشد.تیراندازي است که کمانش بی

1245نهج البالغه /
ه رجل:و قال بحضرت

: لیس هکذا، انما الناس بالنـاس و لکـن قـل:    قک. فقال اللهم اغننی عن خل
اللهم اغننی عن شرار خلقک.
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چنین گفت:شخص در حضور امام سجاد 

نیاز کن. حضرت فرمود: این حرف درست نیسـت،  خدایا مرا از مردم بی
زیرا مردم محتاج یکدیگرند ولی چنین بگو: خدایا مـرا از بـدانِ مخلـوق    

نیاز کن.خود بی
278لعقول /تحف ا

):قال یوماً رجل عنده (ابی جعفر 
ال تقل هکذا و لکن قـل: اللهـم   فقال ابوجعفر اللهم اغننا عن جمیع خلقک.

اغننا من شرارة خلقک فان المؤمن الیستغنی عن أخیه.
چنین گفت:شخصی در حضور حضرت باقر 

حضـرت  در ایـن هنگـام   ».نیاز گردانخدایا مرا از تمام مخلوق خود بی«
نیـاز  خدایا مرا از بدان خلق خـود بـی  «فرمود: اینطوردعا نکن ولی بگو:

نیاز نیست.زیرا مؤمن از برادران دینی خود بی».کن
293تحف العقول /

قال:عن ابی عبداهللا 
اربعۀ التستجاب لهم دعوة: رجل جالس فی بیته یقول: اللهم ارزقنی فیقـال لـه:   

له امرأة فدعا علیها فیقال له: ألم اجعل أمرها ألم آمرك بالطلب؟ و رجل کانت 
الیک؟ و رجل کان له مال فافسده فیقول: اللهم ارزقنی فیقال لـه: ألـم آمـرك    

و الـذین اذا انفقـوا لـم یسـرفوا و لـم      ثم قال:باالقتصاد، الم آمرك باالصالح؟
الـم  یقتروا وکان بین ذلک قواماً و رجل کان له مال فأدانه بغیر بینّۀ فیقـال لـه  

آمرك بالشهادة؟
فرمودند:حضرت صادق 

اند که دعایشان به اجابت نرسد:چهار دسته
شخصی که در خانۀ خود نشسته و دعا کند: خـدایا بـه مـن    .1

روزي بده. پس به وي گفته شود: آیا به تو دستور ندادم کـه  
ي روزي برو؟وجوجستبه 
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ـ   .2 ار مردي که زن خود را نفرین کند. به او گفته شـود: آیـا ک

(طالق) او را به تو واگذار نکردم؟
مردي که مالی در اختیار داشته و آن را از بین برده اسـت و  .3

کند: خدایا به من روزي بده. پس به وي گفتـه شـود:   دعا می
روي ندادم؟ آیا تو به دستور اصالح مالـت را  آیا دستور میانه

ندادم؟
سانی که انفاق کنند، کسپس (به این آیۀ مبارکه استشهاد نموده و) فرمود:

در پـیش  ایـن دو و نه بر خود تنگ گیرند و راهی میـان  کنند نه اسراف 
.ـ67فرقان /ـگیرند

مردي که بدون شاهد و گواه، مـالی بـه دیگـري وام بدهـد     .4
(سپس با انکار مدیون مواجه شود و براي دریافت طلـبش از  

اسـتمداد  مدیون منکر، به درگاه خداونـد متعـال رو آورده و   
جوید که) به او گفته شود آیا به تو دستور ندادم کـه هنگـام   

وام دادن گواه بگیر؟
2حدیث 2/511اصول کافی 

:9قال رسول اهللا
ثالث دعوات مستجابات الشک فیهن: دعوة المظلوم و دعوة المسـافر و دعـوة   

الوالد علی ولده.
فرمود:9رسول اکرم

ند: دعاي مظلوم و دعـاي مسـافر و   بدون شک سه دعا از سه نفر مستجاب
دعاي پدر براي فرزندش.

95اثنی عشریه /
:9قال رسول اهللا

اکثروا من التهلیل و التکبیر فانه لیس شیئ احب الی اهللا من التکبیر و التهلیل.
فرمود:9رسول خدا
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را زیاد بگوئید زیرا هـیچ ذکـري نـزد خـدا     ال اله اال اهللا و اهللا اکبرکلمۀ 

تر از (این دو کلمه) تهلیل و تکبیر، نخواهد بود.محبوب
3/398لئالی 

:9قال رسول اهللا
ثمن الجنۀ ال اله اال اهللا.

فرمود:9رسول خدا
باشد.میال اله اال اهللابهاي بهشت کلمۀ 

3/398لئالی 
:9قال رسول اهللا

اهللا.افضل الذکر ال اله اال 
فرمود:9رسول خدا

است.ال اله اال اهللاترین ذکر، با فضیلت
3/398لئالی 

:قال ابوعبداهللا 
خیر العبادة قول ال اله اال اهللا.

فرمود:امام صادق 
باشد.بهترین عبادت، گفتن ال اله اال اهللا می

3/398لئالی 
:9قال رسول اهللا

ال اله اال اهللا الیعدلها شیئ.
فرمود: 9خدارسول 

اهللا ثواب ندارد.چ ذکري به اندازة گفتن ال اله االهی
3/398لئالی 

قال:عن ابی عبداهللا 
من قال ال اله اال اهللا مائۀ مرّة کان افضل الناس ذلک الیوم عمالً اال من زاد.

فرمودند:امام صادق 
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بگوید، عمل آن روزش از همۀ مردم بهتر »ال اله اال اهللا«کسی که صد بار 

باشد؛ مگر از کسی که بیش از صد بار گفته باشد.
5، حدیث 594، ص 80/ باب 2خصال 

قال:عن ابی عبداهللا 
من قال حین یأوي الی فراشه ال اله اال اهللا مائۀ مرة بنی اهللا بیتاً لی فی الجنـۀ و  

تحاتت ذنوبـه کمـا یسـقط ورق    من استغفر اهللا حین یأوي الی فراشه مائۀ مرة
الشجرة.

فرمودند:امام صادق 
بگویـد  »ال الـه اال اهللا «کسی که به هنگام رفتن به بستر خوابش، صـدبار  

و کسی که به هنگام رفـتن بـه   اي در بهشت بسازد.خداوند براي او خانه
بستر خوابش، صد بار استغفار کند گناهـانش همچـون ریـزش بـرگ از     

یزد.ردرخت، فرو می
6، حدیث 594، ص 80/ باب 2خصال 

:قال الرضا 
من لم یقدر علی ما یکفّر به ذنوبه فلیکثر من الصلوة علی محمـد و آلـه فانهـا    

تهدم الذنوب هدماً.
فرمود:امام رضا 

کسی که بر جبران گناهان خود قدرت ندارد، باید بر پیامبر و آلش زیـاد  
برد.فرستد زیرا صلوات، گناهان را به کلی از بین میددرو

3/433لئالی 
:9قال رسول اهللا

.ةلم یبق من ذنوبه ذرةمن صلّی علی مرّ
فرمود: 9رسول خدا

اي از گناهان او باقی نخواهد کسی که یک مرتبه بر من درود فرستد، ذره
ماند.

3/433لئالی 
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:9قال رسول اهللا

الجمعۀ مأة مرّة غفراهللا له خطئیۀ ثمانین سنۀ.من صلّی علّی یوم
فرمود:9رسول خدا

کسی که در روز جمعه یک مرتبه بر من درود بفرستد خداوند خطاهـا و  
آمرزد.هاي هشتاد سالۀ او را میلغزش

3/433لئالی 
:9قال رسول اهللا

ده من الجنّۀ.لم یمت حتّی یري مقعمن صلّی علی یوم الجمعۀ الف مرّة
فرمود:9سول خدار

کسی که در روز جمعه بر من هزار مرتبه درود بفرستد، نمیرد مگر آنکـه  
جایگاه خویش را در بهشت ببیند.

3/433لئالی 
:9قال رسول اهللا

من صلّی علّی یوم الجمعۀ مائۀ مرّة قضی اهللا له ستین حاجۀ ثالثون منها للـدنیا  
و ثالثون لآلخرة.

فرمودند:9رسول خدا
کس در روز جمعه صد بار بر من صلوات بفرسـتد خداونـد شصـت    هر 

حاجت (دنیوي و اخروي) او را روا کنـد سـی حاجـت دردنیـا و سـی      
حاجت براي آخرت.

346ثواب االعمال /
:قال العسکري 

انّما اتخذاهللا ابراهیم خلیال لکثرة صلوته علـی محمـد و اهـل بیتـه صـلوات اهللا      
علیهم.

فرمود:امام حسن عسکري 
را دوست و خلیل خود قرار داد به آن جهت که بـر  خداوند، ابراهیم 

فرستاد.محمد و اهل بیت او صلوات اهللا علیهم زیاد درود می
3/433لئالی 
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:9قال رسول اهللا

ارفعوا اصواتکم بالصلوة علی فانّها تذهب بالنفاق.
فرمودند:9رسول خدا

را باال برید زیرا کـه ایـن   خویشهنگام صلوات فرستادن بر من، صداي 
کار نفاق را (از دل) بیرون برَد.

346ثواب االعمال /
:عن ابی خالد القماط قال

تسبیح فاطمۀ الزهراء علیها السالم فی کل یوم فـی  یقول:سمعت ابا عبداهللا 
دبر کل صلوة احب الی من صلوة الف رکعۀ فی کل یوم.

:ابوخالد گوید
تسبیح حضـرت زهـرا سـالم اهللا    فرمود:شنیدم که میاز امام صادق 

ر از بجا آوردن هزار تعلیها در تعقیب هرنماز در هر روز، نزد من محبوب
رکعت نماز در هر روز است.

363ثواب االعمال /
عن عبداهللا بن سنان قال:

م قبل أن یثنی رجلیه علیها السالفاطمـۀ من سبح تسبیح :قال ابوعبداهللا 
غفراهللا له و یبدء بالتکبیر.الفریضۀصلوةمن 

بداهللا بن سنان گوید:ع
هر کس بعد از نمازهاي پنج گانۀ خود پـیش از  فرمودند:امام صادق 

بـار اهللا  34آنکه از جا برخیزد، تسبیح حضرت زهرا سالم اهللا علیها را بـا  
اکبر آغاز کند، خداوند او را بیامرزد.

85/328، بحار 364ثواب االعمال /
:9قال رسول اهللا

لکلّ داء دواء و دواء الذنوب االستغفار.
فرمودند:9رسول خدا

براي هر دردي دوائی است و درمان گناهان، استغفار است.
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365ثواب االعمال /

:قال ابوعبداهللا 
بسم اهللا الرحمن الرحیم ال حول وال قوة «من قال بعد صلوة الصبح قبل أن یتکلم 

یعیدها سبع مرآت دفع اهللا عنه سـبعین نوعـاً مـن أنـواع     » العظیماال باهللا العلی 
البالء و من قالها اذا صلی المغرب قبل أن یتکلم دفع اهللا عنه سبعین نوعـاً مـن   

انواع البالء أهونها الجذام و البرص.
فرماید:میامام صادق 

بسـم اهللا  «هر کس بعد از نماز صبح قبل از هر کالمی هفت بـار بگویـد:   
د نـوع  اخداوند هفت» اال باهللا العلی العظیمقوةال حول وال رحمن الرحیمال

ـ کند و هر کس این ذکر را بعد از نماز مغرب قبل از بال از او دفع می ر ه
تـرین آنهـا   کالمی بگوید خداوند هفتاد نوع بال از او دفع کند کـه آسـان  

خوره و پیسی باشد.
3/416لئالی 

یا علی:9قال رسول اهللا
ان تعفو عمن ظلمک و تصل مـن  ثۀ من مکارم االخالق فی الدنیا و اآلخرة:ثال

قطعک و تحلم عمن جهل علیک.
فرمودند:به علی 9پیامبر

عفو و گذشـت از  سه خصلت نیک از اخالق پسندیده در دنیا و آخرتند:
، و صلۀ رحم با کسی که با تو قطع رحم کرده، کسی که به تو ظلم کرده

اش به تو ضرر بزند.ت به کسی که با نادانیببردباري نس
293مکارم االخالق /

:9قال رسول اهللا
یا علی، ثالث خصال من مکارم االخالق: تعطی من حرمک و تصل من قطعک 

و تعفو عمن ظلمک.
فرمود:9رسول خدا



195صفات پسندیده / 
به کسی که ترا محروم کرده، سه خصلت از مکارم اخالق است:!اي علی

با کسی که نسبت به تو قطع رحم کرده، پیوند برقرار ، عطا و بخشش کنی
کسی را که به تو ظلم کرده، ببخشی.، کنی

95/عشریۀاالثنی 
یا علی:9قال رسول اهللا

اربعۀ اسرع شیئ عقوبۀ: رجل احسنت الیه فکافـاك باالحسـان اسـاءة و رجـل     
و التبغی علیه و هو یبغی علیک و رجل عاهدته علی امر فوفیت له و غدربک 

رجل وصلت قرابته فقطعه.
فرمودند:به علی 9پیامبر

شوند:چهار چیزند که زودتر موجب عقوبت می
به کسی خوبی کردي ولی او در عوض به شما بدي کرد..1
به کسی ظلم نکرده باشی ولی او به شما ظلم کند..2
کسی عهد و پیمان بستی و به عهد خود وفا نمـودي ولـی   با.3

طرف مقابل به تو خیانت نماید.
نسبت به فامیل صلۀ رحم بجا آوردي و طـرف مقابـل قطـع    .4

رحم نماید.
291مکارم االخالق /

:9قال رسول اهللا
تصل من قطعک و تعطی من حرمک اال ادلکم علی خیر اخالق الدنیا و اآلخرة!

ک.و تعفو عمن ظلم
فرمودند:9رسول خدا

آیا شما را به بهترین اخالق دنیـا و آخـرت داللـت و راهنمـایی نکـنم!     
پیوستن به کسی که از تو بریده و عطا و بخشش به کسی کـه محرومـت   

کرده و گذشت از کسی که به تو ستم کرده است.
2/ باب العفو، حدیث 2کافی 

:9قال رسول اهللا



/ در پناه نور196
ظاهرها من باطنها و باطنها من ظاهرهـا الیسـکنها مـن    انّ فی الجنۀ غرفا یري 

امتی اال من اطاب الکالم و اطعم الطعام و افشی السالم و ادام الصیام و صـلی  
فقال: یا رسول اهللا: من یطیع هذا من امتک؟فقال علی باللیل و الناس نیام.

و الحمداهللا یا علی أفتدري ما اطابۀ الکالم من قال اذا اصبح و امسی سبحان اهللا
و ال اله اال اهللا و اهللا اکبر عشر مراّت و اطعام اطعام نفقۀ الرجل علی عیاله و اما 
ادامۀ الصیام فهو أن یصوم الرجل شهر رمضان و ثالثۀ ایام من کل شهر یکتـب  
له صوم الدهر و اما الصلوة باللیل و الناس نیام فمن صـلی المغـرب و العشـاء    

فکانما احیی اللیل، و افشاء السالم أن جماعۀالمسجد فیةالغدااآلخرة و صلوة 
الیبخل بالسالم علی احد من المسلمین.

فرمود:9پیغمبر اکرم
هایی است که ظاهر آنها از بـاطن و بـاطن   ها و ساختماندر بهشت، غرفه

شود از امـت مـن،   ها ساکن نمیآنها از ظاهرشان پیدا است. در آن غرفه
ه بگوید و اطعام اطعام و افشاء سـالم نمایـد و   مگر کسی که سخن پاکیز

ها در حالی که مردم در خوابند، او نمـاز  دائماً در حال روزه باشد و شب
پرسید: اي رسـول خـدا چـه کسـی از امتّـت      حضرت علی بخواند.

دانی کالم پاك و نیکـو  فرمود: یا علی، آیا میتوانائی انجام اینها را دارد؟
سـبحان اهللا و «هر صبح و شام ده بـار بگویـد:   کدام است؟ کسی که در 

طعام چیست؟ تأمین مخارج و اطعام ».الحمداهللا و ال اله اال اهللا و اهللا اکبر
و مقصـود از روزة دائمـی، روزه   عائله و افراد واجب النفقۀ خود اسـت. 

گرفتن ماه مبارك رمضان و سه روز در هر ماه اسـت در ایـن صـورت،    
داري و مقصود از شـب زنـده  شود.روزگار، نوشته میبراي او روزة تمام 

و صبح است در خوابند، خواندن نماز مغرب و عشادر هنگامی که مردم
مسجد، به جماعت؛ که در این صورت مثل این است که در تمـام شـب   

و آشکار کردن سالم به این است که انسـان از سـالم   نماز خوانده باشد.
ن بخل نکند و به هر کس رسید سالم کند.یچ فردي از مسلماناهکردن به 

328امالی صدوق /



197صفات پسندیده / 
:9قال النبی

الکمال کل الکمال الصبر علی النائبۀ و تقدیر المعیشۀ.
فرمودند:9پیغمبر اکرم

تمام کمال، شکیبائی در پیشامد ناگوار و انـدازه نگهداشـتن در زنـدگی    
است.

1/260لئالی 
:9قال رسول اهللا

االخالق.بعثت ال تمم مکارم 
فرمودند:9حضرت رسول

برانگیخته شدم تا اخالق کریمه را به آخرین پایه برسانم.
1/410البحار سفینۀ

:9قال رسول اهللا
اذا احب اهللا عبداً الهمه ثمان خصال و قیل: و ما هی یا رسـول اهللا؟ قـال: غـض    

الق ، و الحیـاء، و التخلـق بـأخ   البصر عن محارم الناس، و الخـوف مـن اهللا   
الصالحین، و الصبر، و اداء االمانۀ، و الصدق، و السخاء.

فرمودند:9پیامبر اکرم
اي را دوست بـدارد، هشـت صـفت را بـه او الهـام      خداوند، بندههرگاه

پوشی از محارم آن هشت صفت چیستند؟ فرمود: چشمشد: سؤالکند. می
ي امانـت،  مردم، ترس از خدا، حیاء، تخلّق به اخالق خوبـان، صـبر، ادا  

راستگوئی، بخشش.
295االثنی عشریه /

:قال علی بن الحسین 
من کرمت علیه نفسه هانت علیه الدنیا.

فرمودند:حضرت سجاد 
کسی که کریم النفس شد دنیا نزد او پست و خوار خواهد شد.

278تحف العقول /



/ در پناه نور198
:9من کالم النبی

و ثالثۀ یبغضها اهللا: کثرة قلۀ الطعام.ثالثۀ یحبها اهللا: قلۀ الکالم، و قلۀ المنام، و 
الکالم، و کثرة المنام، و کثرة الطعام.

این است:9از جمله فرمایشات پیامبر اکرم
سه چیز هستند که خداوند آنها را دوست دارد: کم سخن گفـتن، و کـم   

ند که خداوند آنها را دشـمن دارد:  خوابیدن و کم غذا خوردن و سه چیز
زیاد خوابیدن و زیاد غذا خوردن.زیاد سخن گفتن و 

2/483مدینۀ البالغۀ
:9من کالم النبی

الـی  ثالثۀ یحبها اهللا سبحانه و تعالی: القیام بحقه و التواضع لخلقـه و االحسـان  
عباده ثالثۀ من خلق خالئق اهل النار: الکبر و العجب و سوء الخلق.

:9از جمله سخنان حضرت رسول
آنها را دوست دارد: اقدام کردن براي گرفتن سه چیزند که خداوند متعال

سه چیز حق خود و فروتنی نسبت به مردم و نیکی نسبت به بندگان خدا.
از اخالق اهل جهـنم اسـت: تکبـر، خودپسـندي (خـودبزرگ بینـی) و       

بداخالقی.
2/483مدینۀ البالغۀ

:9من کالم النبی
لهم عذاب الیم: المبتغـی بعلمـه   ثالثۀ الیکلمهم اهللا یوم القیامۀ و الینظر الیهم و 

حطام الدنیا و مستحل الحرمات بالشبهات و الزانی بحلیلۀ جاره.
:9از جمله سخنان حضرت رسول

گویـد و نـه   با آنها سخن مینه اند که در روز قیامت، خداوند سه شخص
افکند، و از براي ایشان عذاب دردناك خواهد بود:نظر رحمت به آنها می

بخواند و مقصود او متاع دنیوي باشد.کسی که درس .1
کسی که به واسطۀ شبهه چیزهاي حرام را حالل بشمارد..2
کسی که با زن همسایۀ خود زنا کند..3



199صفات پسندیده / 
2/484البالغۀۀمدین

:9من کالم النبی
ثالثۀ یبغضهم: المنان بصدقته و المقتر مع سعته و الفقیر المسرف ثالث اول من 

بالجور و ذو ثروة من المـال الیخـرج الزکـاة و فقیـر     یدخل النار: امیر متسلّط 
فاجر.

شده که فرمودند:تروای9از حضرت رسول
کسی که به واسـطۀ صـدقه دادن خـود    وض خداوندند:بغسه نفرند که م

اش تنـگ  دارد بر خود و عائلهکسی که با اینکه امکان مالی ، منت گذارد
اندکه جلـوتر از  سه کسهمچنین، فقیر و تهیدستی که اسراف کند.گیرد، 

فرماندار و پادشاهی که به زور پسـت و  همه به آتش جهنم خواهد رفت:
ه از دادن زکات مـال، خـودداري   ثروتمندي ک، حکومتی را اشغال نماید.

تهیدست فاسق.کند، 
2/484مدینۀ البالغۀ

:9قال رسول اهللا
احب عباداهللا الی اهللا انفعهم لعباده.

ودند:فرم9پیامبر اکرم
تـرین ایشـان اسـت بـراي     دارترین بندگان خدا به خدا، با منفعتدوست

بندگان خدا.
49تحف العقول /

انّه قال:9عن النبی
من احتاج اخوه المسلم فی قرض و هو یقدر علیه فلم یفعل حرّم اهللا علیـه ریـح   

الجنّۀ.
فرمود:9پیغمبر اکرم

احتیاج به قرض داشـته  کسی که از قرض دادن به برادر مسلمان خود که
باشد، خودداري کند خداوند بر چنین کسی بوي بهشت را حـرام کـرده   

است.



/ در پناه نور200
3/192لئالی 

:9قال رسول اهللا
خیر الناس أنفعهم للناس.

فرمودند:9حضرت رسول
خوبترین مردم کسی است که بیشتر به مردم سود برساند.

2/498مدینۀ البالغۀ
:9قال رسول اهللا

علی الخیر کفاعله.الدالّ 
فرمودند:9حضرت رسول

آنکس که به خیر راهنمائی کند همانند کسی است که آن (کـار خیـر) را   
انجام داده است.

2/499البالغۀۀمدین
:9قال رسول اهللا

ال یشکر اهللا من ال یشکر الناس.
فرمودند:9حضرت رسول

را نکند.شکرانۀ خدا را انجام نداده است آن کس که شکرانۀ مردم
2/535ۀ البالغۀمدین

:9قال رسول اهللا
التودد الی الناس نصف العقل.

فرمودند:9حضرت رسول
دوستی با مردم، نصف خرد است.

2/476مدینۀ البالغۀ
:قال ابوعبداهللا 

البرّ و حسن الخلق یعمران الدیار و یزیدان فی االعمار.
فرمود:حضرت صادق 

را آباد و عمرها را طوالنی خواهد کرد.نیکی و حسن خلق، شهرها 
2/170لئالی 



201صفات پسندیده / 
قال:9عن النبی

و البر و الجهاد.ةانّ احب االعمال الی اهللا الصلو
فرمودند:9رسول خدا

ترین کارها نزد خداي تعـالی نمـاز اسـت و نیکـی و     براستی که محبوب
جهاد.

256، حدیث 185، ص 3/ باب 1خصال 
:قال علی 

و الذنب الینسی و اهللا الجلیل مع الذین اتقو و الذین هم محسنون.البرّ الیبلی
فرمودند:حضرت علی 

شـود و خداونـد جلیـل بـا     رود و گناه فرامـوش نمـی  خوبی از بین نمی
اشخاصی است که متقّی و نیکوکارند.

112تحف العقول /
یا علی:9قال رسول اهللا

طوبی لمن طال عمره و حسن عمله.
فرمودند:به علی 9پیامبر

خوشا به حال کسی که عمرش طوالنی و عمل او خوب باشد.
291مکارم االخالق /

:قال علی
من حفر بئراً ألخیه وقع فیها و من هتک حجاب غیره انکشفت عوراته.

فرمودند:حضرت علی
ند، خودش در آن افتد، و کسـی  کسی که چاهی براي برادر دینی خود بکَ

آبروي دیگري را پاره کند کارهاي بـدپنهانی او کشـف خواهـد    که پردة 
شد.

88تحف العقول /
:عن ابی عبداهللا 



/ در پناه نور202
من أصبح الیهتّم بامور المسلمین فلیس مـنهم و مـن سـمع    :قال9النبیان

رجالً ینادي یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم.
فرمود:حضرت صادق 

هر کس صبح کنـد و بـه امـور    دند:پیامبر اکرم صلی اهللا علیه و آله فرمو
ارد، از آنها نیست و هر کس فریاد شخصی را بشـنود  ممسلمین همت نگ

که بگوید: اي مسلمانان به دادم برسـید و جـوابش نگویـد (او را یـاري     
نکند)، مسلمان نیست.

2/164کافی 
:9قال رسول اهللا

أدخل علـی اهـل بیـت    الخلق عیال اهللا فأحب الخلق الی اهللا من نفع عیال اهللا و 
السرور.

فرمود:9رسول خدا
دارتـرین مـردم بـه خداونـد     خداوند هستند و دوستيمخلوقات، عائله

اي متعال کسی است که نسبت به عیال خداوند منفعت رسانده و خـانواده 
را خوشحال نماید.

3/112لئالی 
:9من الفاظ رسول اهللا

من الیرحم الیرحم.
این است:9از فرمایشات رسول خدا

هر کس به دیگران رحم نکند مورد ترحم دیگران قرار نخواهد گرفت.
53مواعظ صدوق /

:قال ابوجعفر 
انّ أکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا.

فرمود: امام باقر 
ترین ایشان است.ترین مؤمنین از حیث ایمان، خوش اخالقکامل

3/168لئالی 
:عن ابی عبداهللا



203صفات پسندیده / 
اهللا بالیسیر من المعاش رضی اهللا منه بالیسیر من العمل.من رضی من

فرمود:امام صادق 
کسی که به معاش اندك خداوند راضی گردد خداوند متعال هم به عمـلِ 

اندك او راضی شود.
3حدیث 2/138کافی 

:قال علی 
القناعۀ مال الینفد.

فرمودند:حضرت علی 
شود.قناعت دارایی است که نابود نمی

1113نهج البالغه /
:9قال رسول اهللا

القناعۀ کنز الیفنی.
فرمودند:9رسول خدا

قناعت گنجی است فناناپذیر.
160ارشاد القلوب /

توضیح
هـر کـس قناعـت کنـد     که: منقول است9از حضرت رسول225در معراج السعاده /

قیـر و محتـاج   نیاز کند و هر کس اسـراف کنـد خداونـد متعـال او را ف    خداوند او را بی
گرداند.

:قال الصادق 
ثالثۀ هنّ فخر المؤمن و زینته فی الدنیا و اآلخرة: الصلوة فی آخر اللیل و یأسه 

مما فی ایدي الناس و والیۀ االمام من آل محمد.
فرمود:امام صادق 



/ در پناه نور204
سه خصلت است که مایۀ افتخار مؤمن و زینت او در دنیا و آخرت است:

شب (نماز شب)، یأس او از آنچه در دسـت مـردم   نماز خواندن در آخر 
والیت امام از آل محمد.است، 

2/327البحار سفینۀ
:قال علی 

من رضی من الدنیا بما یجزیه فانّ أیسر ما فیها یکفیه و من لم یرض من الدنیا 
بما یجزیه لم یکن فیها شیئ یجزیه.

فرمودند:حضرت علی 
او را برطرف کند، راضی باشد؛ کمتـرین  کسی که از دنیا به آنچه که نیاز 

کند اما کسی که از دنیا به آنچـه  چیزي که در دنیا است او را کفایت می
کند راضی نیست، در دنیا چیزي نخواهد بود که که نیاز او را برطرف می

او را کفایت کند.
3/475اصول کافی (مترجم) 

:قال علی 
فی الطاعۀ و الـذل فـی المعصـیۀ و    ان اهللا سبحانه وضع خمسۀ فی خمسۀ: العزّ

الحکمۀ فی خلو البطن و الهیبۀ فی صلوة اللیل و الغنا فی القناعۀ.
فرمودند:حضرت علی 

خداوندي که منزه از هر نقص است پنج چیز را در پـنج چیـز قـرار داده    
رسنگی و حکمت را در گ، ذلّت را در معصیت، عزت را در اطاعتاست:

نیـازي را در  بـی در نمـاز شـب،   هیبت رارمات، خالی بودن شکم از مح
قناعت.

161ارشاد القلوب /
:قال امیرالمؤمنین 

ثمرة القناعۀ العزّ.
فرمودند:حضرت امیرالمؤمنین 

است.» عزت«میوة قناعت، 
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328، فهرست غرر و درر ص 4646غرر و درر، حدیث 

:قال ابوعبداهللا 
الناس.من قنع بما رزقه اهللا فهو من اغنی 

فرمودند:حضرت صادق 
هر کس به همان چیز که خداوند روزي او نموده اسـت قـانع باشـد، از    

نیازترین مردم خواهد بود.بی
3/212اصول کافی (مترجم) 

قال لقمان البنه:
یا بنّی اغنی الناس من قنع بما فی یدیه و افقرهم من مد عینیه الی ما فی ایـدي  

یأس عما فی ایدي الناس و الوثوق بوعداهللا.الناس و علیک یا بنی بال
از جمله وصایاي لقمان به فرزندش این است:

ترین مردم کسی است که به آنچه خود دارد، قناعت کنـد و  فرزندم! غنی
افکند. فرزندم! فقیرترین ایشان کسی است که چشم طمع به مال مردم می

و از آنها قطع نظـر  بر تو باد که نسبت به آنچه مردم دارند، مأیوس باشی
نمائی و به وعدة الهی (که کفایت امور متوکلین است) خاطرجمع باشی.
18ارشاد القلوب، باب 

قال لقمان البنه:
اقنع بقسم اهللا لیصفو عیشک. فان أردت أن تجمع عزّ الدنیا فاقطع طمعک ممـا  

فی ایدي الناس. فانما بلغ االنبیاء و الصدیقون ما بلغوا بقطع طمعهم.
لقمان حکیم در ضمن وصایا  نصایح به پسرش چنین گفت:

به قسمت خدا قانع (و راضی) باش، تا زندگانی تو پاکیزه گـردد. آنگـاه   
اگر خواستی که عزّت دنیا را یکجا به دست آوري، طمع خود را از آنچه 
در دست مردم است، قطع کن. چرا که پیامبران و صدیقان، به رتبۀ خـود  

سبب قطع طمع خود از مردم.نرسیدند، مگر به
13/420بحار االنوار 

عن عبد األعلی مولی آل سام قال:
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شدید الحرّ. فقلت: فی یوم صائففی بعض طرق المدینۀاستقبلت اباعبداهللا 

، و أنـت تجهـد   9و قرابتک من رسـول اهللا جعلت فداك، حالک عنداهللا 
فی طلب الرزق ألستغنی نفسک فی مثل هذا الیوم. فقال: یا عبداألعلی، خرجت

عن مثلک.
گوید:عبد اللعلی آل سام می

، در حالی که سن زیـادي از ایشـان گذشـته بـود و     حضرت صادق 
ـ    رم تابسـتان و آفتـاب داغ حجـاز    ضعیف البنیه شده بـود، در هـواي گ

به ایشان اعتراض شد که بـا  ریزان مشغول آبیاري و کشاورزي بود.عرق
و خویشاوندي با رسول خدا صلی اهللا علیه و این مقام واال نزد خداي 

اندازیـد؟ آله در حرارت آفتاب تابستانی چـرا خـود را بـه زحمـت مـی     
ام را تـأمین  کشم تا نان خـود و عائلـه  کنم و زحمت میفرمودند: کار می

ذلت مردم و کَلِّ بر جامعه نباشم.رنمایم و زیر با
96حدیث 47/55بحار 

قال لقمان البنه:
ی، خذ من الدنیا بالغاً. ال ترفضها فتکون عیاالً علی الناس، و ال تدخل فیها یا بن

دخوالً یضرّ بآخرتک.
از جمله وصایاي لقمان به فرزندش این بود که:

پسرم! بهرة خود را از دنیا بگیر. و نه آنچنان ترك دنیـا کـن کـه سـربار     
باز مانی.جامعه گردي، و نه آنچنان خود را مشغول دنیا کن که از آخرت

417و 13/411بحار االنوار 
:قال علی 

فوت الحاجۀ أهون من طلبها الی غیر اهلها.
فرمودند:حضرت علی 

تـر اسـت از خواسـتن آن از نـاکس.     از دست رفتن حاجت و نیاز، آسان
زم اندوهی است ولی درخواست از نـاکس روا  تل(زیرا از دست رفتن، مس

).شود یا نشود موجب شرمندگی است
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1115نهج البالغه /

:قال امیرالمؤمنین 
ما هدم الدین مثل البدع. و الافسد الرجل مثل الطمع.

فرمود:حضرت امیرالمؤمنین 
برد. و هیچ چیزي مثـل طمـع،   هیچ چیزي مثل بدعت، دین را از بین نمی

کشاند.انسان را به فساد نمی
2/93البحار سفینۀ

قال:عن الصادق أبی عبداهللا جعفربن محمد 
ـ فحمل إلیه اثنـی  ـ و قد بلی ثوبههلجاء رجل إلی رسول اهللا صلی اهللا علیه و آ

: یا علی خذ هذه الدراهم فاشترلی بها ثوباً ألبسه قال علی عشر درهماً فقال 
لـی  میصاً باثنی عشر درهمـاً وجئـت بـه إ   ق فاشتریت له ق: فجئت إلی السو

رسول اهللا صلی اهللا علیه و آله فنظر إلیه فقال: یا علی غیر هذا أحب إلی أتـري  
صاحبه یقیلنا فقلت: ال أدري فقال: انظر، فجئت ألی صاحبه فقلت: إنَّ رسول اهللا 
صلی اهللا علیه و آله قدکره هذا یرید غیره فأقلنا فیه، فرد علی الدراهم و جئـت  

صلی اهللا علیه و آله فمشی معه إلـی السـوق لیبتـاع قمیصـاً     بها إلی رسول اهللا 
فنظر إلی جاریۀ قاعدة علی الطرق تبکی، فقال لها رسول اهللا صـلی اهللا علیـه و   
آله: و ما شأنک: قالت: یا رسول اهللا إنَّ أهلی أعطونی أربعۀ دراهم ألشتري لهم 

علیـه و  اهللاحاجۀ فضاعت، فال أجسر أن أرجع إلیهم فأعطاها رسول اهللا صـلی 
آله أربعۀ دراهم و قال: ارجعی إلی أهلک و مضی رسول اهللا صلی اهللا علیـه و  

فرأي رجـالً  آله إلی السوق فاشتري قمصیاً بأربعۀ دراهم و لبسه و حمداهللا 
عریاناً یقول: من کسانی کساه اهللا من ثیاب الجنّۀ، فخلـع رسـول اهللا صـلی اهللا    

إلـی السـوق   و کسـاه السـائل، ثـم رجـع     علیه و آله قمیصه الّذي اشـتراه 
و رجع إلـی منزلـه   فاشتري باألربعۀ الّتی بقیت قمیصاً آخر فلبسه و حمداهللا 

فإذا الجاریۀ قاعدة علی الطریق تبکی فقال لها رسول اهللا صلی اهللا علیه و آلـه:  
مالک ال تأتین أهلک؟ قالت: یا رسول اهللا إنّـی قـد أبطـأت علـیهم أخـاف أن      

نی، فقال رسول اهللا صلی اهللا علیه و آله: مري بین یـدي و دلّینـی علـی    یضربو
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    أهلک، و جاء رسول اهللا صلی اهللا علیه و آله حتّی وقف علی بـاب دارهـم، ثـم
قال: السالم علیکم یا أهل الدار. فلم یجیبوه فأعاد السـالم فلـم یجیبـوه، فأعـاد     

رحمۀ اهللا و برکاتـه، فقـال علیـه    السالم فقالوا: و علیک السالم یا رسول اهللا و 
و السالم: مالکم ترکتم إجابتی فی أول السالم و الثانی؟ فقالوا: یا رسول ةالصال

صلی اهللا علیه و آلـه:  اهللا سمعنا کالمک فأحببنا أن نستکثرمنه، فقال رسول اهللا
حـرَّة إبطأت علـیکم فـال تؤذوهـا، فقـالوا: یـا رسـول اهللا هـی        الجاریۀإنَّ هذه

مشاك، فقال رسول اهللا صلی اهللا علیه و آله: الحمدهللا مـا رأیـت اثنـی عشـر     لم
.نسمۀمن هذه، کسا اهللا بها عاریین، و أعتق برکۀدرهماً أعظم 

فرمودند:امام صادق 
مردي خدمت رسول خدا صلی اهللا علیه و آله رسید و پیراهن حضرت را 

پیـامبر بـه   د.کهنه دید لذا دوازده درهم خدمت آن حضرت تقـدیم نمـو  
ها را بگیـر و بـرایم   امیرالمؤمنین علیهماالسالم فرمودند: یا علی، این پول

فرماید: به بازار آمـدم و پیراهنـی   پیراهنی بخر که آن را بپوشم. علی 
به دوازده درهم خریده به خدمت رسول خدا صلی اهللا علیه و آله آوردم. 

تـر  ی دیگـر را دوسـت  حضرت نگاهی به آن کرد و فرمود: یا علی، لباس
دانـم. عرض کردم: نمـی گیرد؟دارم، به نظر شما صاحبش آن را پس می

من نیز نزد فروشنده آمده و گفتم: رسول خدا صلی اهللا فرمود: (برو) ببین.
خواهد؛ لذا این لبـاس را  پسندد و لباس دیگري میعلیه و آله این را نمی

داد و آنها را خدمت رسول ها را به من پس صاحب مغازه، پولپس بگیر.
حضرت رسول صلی اهللا علیه و آله به آوردم.ـصلی اهللا علیه و آلهـخدا

فتند تا پیراهنی بخرد. کنیزي را دیـد در کنـار راه   رهمراه آن مرد به بازار 
گرید. رسول خدا صلی اهللا علیه و آله به او فرمود: تو را چـه  نشسته و می
اند ام چهاردرهم به من دادهاهللا، خانوادهعرض کرد: یا رسول شده است؟

تا کاالي مورد نیازشان را براي آنان خریـداري کـنم ولـی آنهـا را گـم      
رسول خـدا صـلی اهللا   ام و اکنون جرأت بازگشت به منزل را ندارم.کرده

علیه و آله چهار درهم (از آن دوازده درهم) به کنیز عطا نموده و فرمـود:  
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سپس رسول خدا صلی اهللا علیـه و آلـه بـه    برگرد.ات اکنون نزد خانواده

را بازار رفت و پیراهنی به چهار درهم خرید و آن را پوشید و خداي 
گفت: هر کـس مـرا بپوشـاند    اي را دید که میحمد نمود. پس مرد برهنه

هاي بهشتی به او بپوشاند. رسول خدا صـلی اهللا علیـه و   خداوند از جامه
ه از تن درآورد و به آن سائل پوشانید و دوباره به آله پیراهنی را که خرید

بازار آمد. با چهاردرهم باقی مانده پیراهن دیگري خرید و پوشید و حمد 
اش رهسپار گشـت. در راه بـه   را به جاي آورده به سوي خانهخداي 

کـرد.  مان کنیز برخورد نمود که هنوز در کنار راه نشسته و گریـه مـی  ه
لیه و آله به او فرمود: تو را چه شده کـه بـه نـزد    رسول خدا صلی اهللا ع

م شـده اسـت،   عرض کرد: یا رسول اهللا، دیـرَ روي؟خود نمیيخانواده
اپیش برو شرسول خدا صلی اهللا علیه و آله فرمودند: پیترسم مرا بزنند.می

ات راهنمایی کن. حضرت آمد تا به منـزل آنـان رسـید.    و مرا به خانواده
و فرمود: اي اهل منزل سالم بر شما. پاسـخش ندادنـد.   جلوي در ایستاد 

دند. براي سومین بـار سـالم کـرد.    باره سالم کرد. باز هم پاسخش ندادو
گفتند: و سالم بر تو اي رسول خدا سالمی همراه بـا رحمـت و برکـات    

حضرت فرمودنـد: چـرا مرتبـۀ اول و دوم پاسـخ سـالمم را      خداوندي.
عرض کردند: یا رسول اهللا، سـخن  یدید؟)شنندادید؟ (آیا صداي مرا نمی

سـپس  (صداي) شما را شنیدیم لیکن دوست داشتیم که بیشـتر بشـنویم.  
رسول خدا صلی اهللا علیه و آله فرمودند: ایـن کنیـز دیـر کـرده اسـت،      

(آن حق شناسان) عرض کردند: اي رسول خدا، به احترام آزارش نکنید.
رسول خدا صـلی اهللا علیـه و   .فرمایی شما آن کنیز را آزاد کردیمتشریف

تـر از ایـن   : سپاس خداي را، تا کنون دوازده درهم پربرکـت ندآله فرمود
ها ندیده بودم، خداوند دو برهنه را با آن پوشانید و یک بنده را آزاد درهم
کرد.

69، حدیث 491- 490، ص 12/ باب 2خصال 
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ل شیئ تصیبه مـن  اعلم انّ ک. فقال له:الحاجۀشکی رجل الی امیرالمؤمنین 

الدنیا فوق قوتک فانّما أنت فیه خازن لغیرك.
شکایت کرد. شخصی از نیازمندي و فقر خویش، به نزد امیرالمؤمنین 

حضرت فرمودند: همینقدر بدان که هر چه از مال، زیاده بر خوراك خود 
اندوزي.بدست آوري، براي دیگران می

58، حدیث 16، ص 1/ باب 1خصال 
:بصیرعن ابی 

ایما مؤمن أطعم مؤمنا لیلۀ من شهر رمضان کتب اهللا لـه  :قالعبداهللابیعن
دعـوة  ۀ مؤمنۀ و کان له بذلک عنداهللا سمبذلک مثل اجر من اعتق ثالثین ن

مجابۀ.
ابوبصیر گوید:

هر مـؤمنی کـه مـؤمن دیگـري را در شـبی از      فرمودند:امام صادق 
، خداوند براي او پـاداش آزاد کـردن   ماه رمضان پذیرایی نمایدهاي شب

سی بندة مؤمن بنویسد و همچنـین نـزد پروردگـار بـزرگ یـک دعـاي       
مستجاب و پذیرفته براي وي خواهد بود.

304ثواب االعمال /
قال:عن ابی الحسن الرضا 

واترة و کان عند امرأة لقمۀ من خبـز  فی بنی اسرائیل قحط شدید سنین متظهر
تصدق فی االمرأةفقالت کل فنادي السائل یا امۀ اهللا: الجوع.فوضعتها فی فیها لتأ

صـغیر  مثل هذا الزمان فاخرجتها من فیها فدفعتها الـی السـائل و کـان لهـا ولـد     
فعـدت االم فـی االثـر    یحۀب فاحتمله فوقعت الصیحتطب فی الصحراء فجاء الذئ

ب فدفعـه  فاخرج الغالم من فم الذئالذئب فبعث اهللا تبارك و تعالی جبرئیل 
لقمۀً بلقمۀٍ.یا امۀ اهللا ارضیتالی امه فقال لها جبرئیل 

فرمودند:امام رضا 
اسرائیل خشکسالی سختی پدیـد آمـد.   هاي چندي پی در پی، در بنیسال

زنی لقمۀ نانی که داشت به دهان برد تا بخورد. در ایـن هنگـام شـخص    
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زن با خود اندیشید که ام!اي کنیز خدا من گرسنهفقیري فریاد برآورد که 

آیا در این ایام قحطی هم صدقه بدهم! لیکن، لقمه را از دهان بیرون آورد 
آن زن، کودکی خردسال داشت که براي آوردن هیزم به و به آن فقیر داد.

صحرا رفته بود. گرگ آمد و او را ربود. غوغایی بپـا شـد. مـادر از پـی     
کودکش را بازستاند. خداوند تبارك و تعالی جبرئیل را دوید تاگرگ می

فرستاد و آن کودك را از دهان گرگ گرسنه بیرون کشید و به مادرش باز 
داد و گفت: این لقمه به جاي آن لقمه (کـه صـدقه دادي)، آیـا راضـی     

هستی؟!
312ثواب االعمال /

و قال:عن ابی عبداهللا 
نۀ.من أشبع کبداً جائعاً وجبت له الج

فرمودند:امام صادق 
اي را سیر کند بهشت بر او واجب شود.هر کس شکم گرسنه

409ثواب االعمال /
قال:عن ابی عبداهللا 

ب بالضغائن.ذهو قال: تهادوا تحابوا فانّ الهدیۀ تامام الحاجۀ.الهدیۀنعم الشیئ 
فرمودند:امام صادق 

به یکدیگر هدیه بدهید چه خوب است هدیه دادن پیش از اظهار حاجت. 
زداید.ها را از دل میتا نسبت به هم محبت پیدا کنید چرا که هدیه، کینه

97، حدیث 27، ص 1/ باب 1خصال 
:9قال رسول اهللا

العائد فی هبته کالکلب یعود فی قیئه.
فرمودند:9حضرت رسول

آن کسی که چیزي را به دیگري ببخشد و سپس آن را بازستاند، همچـون  
گی است که قی کردة خود را باز خورد.س

38حدیث 2/522البالغه مدینۀ
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یا علی:9قال رسول اهللا

الصدقۀ نزد القضاء.
فرمودند:به علی 9حضرت رسول

کند.صدقه دادن بال را دفع می
298مکارم االخالق /

:9قال النبی
استنزلوا الرزق بالصدقۀ.

فرمودند:9پیامبر
وسیلۀ صدقه دادن، بخواهیـد. (صـدقه عامـل نـزول     رزق و روزي را به 

روزي است).
29لی الدرر /کلمه اغو

:قال علی 
داووا مرضاکم بالصدقۀ.

فرمودند:حضرت علی 
مریضانِ خود را به واسطۀ صدقه دادن، درمان کنید.

110تحف العقول /
:9قال رسول اهللا

امـا  و ثالث فـی اآلخـرة.  علیکم بالصدقۀ فانّ فیها ست خصال: ثالث فی الدنیا 
و اما الثالث التی فی التی فی الدنیا: تزید فی العمر و تدر الرزق و تعمر الدیار.

اآلخرة: فتستر العورة و تظلل علی الشخص یوم القیامۀ و تکون ستراً بینه و بین 
النار.

فرمودند:9پیغمبر اکرم
دارد: سـه تـا   بر شما باد به صدقه دادن، زیرا در صدقه شش فایده وجود

در دنیا و سه تا در آخرت. سه فایدة دنیوي صـدقه عبارتنـد از: زیـادي    
و سه فایدة اخروي: پوشیدگی عـورت،  عمر، زیادي رزق و آباديِ خانه.
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اي سایه افکندن بر روي شخص در روز قیامت و صدقه حجـابی و پـرده  

خواهد شد، در روز قیامت، بین صدقه دهنده و آتش جهنم.
226شریه /االثنی ع

:9قال النبی
امـا  علیکم بالصدقۀ فانّ فیها عشر خصال: خمسۀ فی الدنیا و خمسۀ فی اآلخرة.

الدنیا: تطهیر اموالکم و تطهیر ابدانکم و دواء مرضـاکم و دخـول المسـرة فـی     
و اما فی العقبی ظلّ فی القیامۀ و سهولۀ القلوب و زیادة االموال و سعۀ الرزق.

یزان بالثواب و جواز علی الصراط و درجۀ االعلی.الحساب و رجحان الم
فرمودند:9پیغمبر اکرم

بر شما باد به صدقه دادن زیرا در صدقه، ده فایده است: پنج تا در دنیا و 
اما فوائد دنیوي: پاکیزه نمودن مـال و بـدن، داروي   پنج فایده در آخرت.

در آخـرت:  و اما مریض، خوشحالی دل، زیادي ثروت و فراوانی روزي.
اي است بر صدقه دهنده، و موجب آسانی حساب، برتري کفۀ صدقه سایه

شود.ترازوي ثواب، عبور از صراط و ارتقاء درجه می
424االثنی عشریه /

قال:عن ابی عبداهللا 
صدقۀ العالنیۀ تدفع سبعین نوعاً من البالء و صدقۀ السر تطفئ غضب الرب.

فرمودند:امام صادق 
سـازد. و صـدقۀ پنهـانی خشـم     آشکارا، هفتاد نوع بال را دور میصدقۀ 

نشاند.پروردگار را فرو می
319ثواب االعمال /

:9قال رسول اهللا
ال صدقۀ و ذو رحم محتاج.

فرمودند:9حضرت رسول
با نیازمندي خویشان، به دیگري صدقه دادن نشاید.

2حدیث 6/264وسائل الشیعه 
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:یا علی9قال رسول اهللا

المتی العبث فی الصلوة و المنّ عن الصدقۀ واتیان المساجد جنبـا و  کره اهللا 
الضحک بین القبور.

فرمودند:به علی 9پیامبر
کـار بیهـوده مـثالً    از براي امت من اعمالی را کراهـت دارد: خداوند 

با حـال جنابـت در   ، منت نهادن در صدقه، (بازي با ریش) در حال نماز
خنده در قبرستان.، شدنمسجد حاضر 

293مکارم االخالق /
:9قال رسول اهللا

عونک الضعیف من افضل الصدقۀ.
فرمود:9حضرت رسول

کمک کردن به ضعیف و ناتوان از بهترین نوع صدقه است.
2حدیث 11/198وسائل الشیعه 

شرائط صدقه
صدقه باید داراي شرایط زیر را داشته باشد:

باشد.صدقه باید از مال حالل .1
از چیزهاي خوب صدقه بدهد نه از چیزهاي پست..2
زمانی صدقه بدهد که مال را دوست داشته و امید به حیات داشته باشـد نـه   .3

در حال مرگ و جان کندن.
ترین فرد صدقه دهد و رعایت االولی فاالولی را بنماید.به محتاج.4
صدقه را کتمان کند..5
از صدقه نیازارد.به گیرندة صدقه منّت نگذارد و او را بعد .6
زیاد باشد، حقیر بشمارد.هرچندصدقه را .7
از چیزهــایی کــه خیلــی دوســت دارد صــدقه بدهــد زیــرا خداونــد متعــال .8

».لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون«فرماید: می
خالصاً لوجه اهللا باشد نه به قصد ریاء..9
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الحسـنه  قرضدر حال احتیاج شخص صدقه گیرنده بدهد که مشمول ثواب .10

گردد.
در زمان حیات خود صدقه بدهـد نـه آنکـه وصـیت بـه صـدقه کنـد زیـرا         .11

فضیلتش بیش از آن است.
در این خصوص روایتی نقل شده مشعر به اینکه شخصی از انصـار بـه پیغمبـر اکـرم     
وصیت کرد که پس از مرگم به دست خودتان صدقه بده، پیغمبر هم ایـن کـار را انجـام    

داد.
ر بود در دل خود گفت: خوشا به حال ثروتمنـدان کـه خداونـد بـه     شخصی که حاض

آنها خیر دنیا و آخرت را عطا کرده است.
پیغمبر اکرم متوجه مافی الضمیر آن شخص گردیده و یک دانه خرما به دست گرفت 

مبري مبعوث کرده اگر شخص متوفی ایـن یـک   غو فرمود: قسم به آن کس که مرا به پی
داد براي او بهتر بود که تمام اموال او را من از طـرف او  صدقه میدانه را به دست خود 

صدقه بدهم.
106- 3/96لئالی 

:قال امیرالمؤمنین 
اذا ناولتم السائل شیئاً فاسئلوهم أن یدعوا لکم فانّه یجاب له فـیکم و الیجـاب   

فی نفسه النّهم یکذبون.
فرمود:امیرالمؤمنین 

دعا کنیـد زیـرا دعـاء    به سائلی چیزي دادید، از ایشان درخواستهرگاه
(آنان) دربارة شما اجابت خواهد شد و دربارة خودشان اجابت نخواهـد  

شد به علت اینکه درغگو هستند.
3/94لئالی 

روي:
ان لکل شیئ مفتاحاً و مفتاح الرزق الصدقۀ.

روایت شده که:
صدقه دادن است.براي هر چیزي کلیدي است و کلید روزي،
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3/86لئالی 

قال:عن ابی جعفر 
البرّ و الصدقۀ ینفیان الفقر و یزیدان فی العمر و یدفعان عـن صـاحبهما سـبعین    

میتۀ سوء.
فرمود:امام باقر 

کنـد،  نیکی به دیگران و صدقه دادن فقر و تهیدستی را از انسان دور مـی 
(همچون سوختن، غـرق  گرداند، و هفتاد نوع مرگ بد راعمر را زیاد می

سازد.شدن، مرگ ناگهانی و...) از نیکوکار و صدقه دهنده دور می
314ثواب االعمال /

:قال ابوعبداهللا 
تصدق و سافر فی کل یوم ترید.

فرمود:امام صادق 
نمایی.صدقه بده و مسافرت کن در هر روز که اراده می

3/85لئالی 
:عن ابراهیم قال

: انّی قد اشتد علی صوم ثالثۀ ایام فـی کـل شـهر فهـل     قلت البی عبداهللا 
: صدقۀ درهم أفضل من فقال یجزي عنّی أن أتصدق مکان کل یوم بدرهم.

صیام یوم.
براهیم گوید:ا

عرض کردم بر من سخت و دشوار است کـه در  خدمت امام صادق 
ي هر روز یک درهم کند به جاهر ماه سه روز روزه بگیرم آیا کفایت می

حضرت فرمود: یک درهم صدقه دادن افضل است از یـک  صدقه بدهم؟
روز روزه گرفتن.

34و 3/33لئالی 
:قال امیرالمؤمنین 

انفقوا مما رزقکم اهللا فانّ المنفق بمنزلۀ المجاهد فی سبیل اهللا.
فرمود:حضرت علی 
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ید زیـرا انفـاق   از چیزهایی که خداوند به شما روزي داده است انفاق کن

کننده مانند جهاد کننده است.
3/33لئالی 

:عن ابی عبداهللا 
بصدقۀ أذهب اهللا عنه نحس ذلک الیوم.من تصدق حین یصبح 

فرمود:امام صادق 
هر که در صبح صدقه بدهد (روزش را با صـدقه آغـاز کنـد) خداونـد     

نحسی آن روز را از او بگرداند.
68امالی صدوق/ مجلس 

:9رسول اهللاقال 
األیدي ثالثۀ: سائلۀ و منفقۀ و ممسکۀ و خیر األیدي المنفقۀ.

فرمودند:9پیامبر اکرم
ـ سؤالیکی ها بر سه نوعند:دست ه معمـوالً دسـت   کننده (همانند گدا ک

و بهتـرین  . دسـت بسـته  کند)، انفاق کننده، راز میدخود را براي گرفتن
ها دست بخشنده است.دست

45/تحف العقول 
:قال ابوعبداهللا 

الکاد علی عیاله کالمجاهد فی سبیل اهللا.
فرمودند:حضرت صادق 

خود زحمت کشد و مخارج زندگی آنان را فراهم يکسی که براي عائله
نماید مانند کسی است که در راه خدا جهاد نماید.

3/277لئالی 
:قال الرضا 

اعظم اجرا من المجاهد فی سبیل اهللا.الذي یطلب من فضل اهللا ما یکف به عیاله 
فرمودند:امام رضا 
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کسی که طلب روزي از خداوند نماید تا بـا آن مخـارج عائلـه خـود را     

تأمین کند، اجر و ثواب او از مجاهد در راه خدا بیشتر خواهد بود.
3/277لئالی 

:قال ابوعبداهللا 
ل له یا اباالحسن: ما هذا کان یخرج و معه احمال النوي یقاانّ امیرالمؤمنین 

معک؟ فیقول نخل ان شاءاهللا فیغرسه فلم یغادرمنه واحدة.
فرمود:امام صادق 

از خانه خارج شد و با خود مقداري هستۀ خرما حمل حضرت علی 
کردند اینها چه هسـتند؟ فرمـود: انشـاء اهللا    سؤالکرد از آن حضرت می

ت کرد و حتی یکـی از  ها را کشدرخت نخل هستند. و حضرت آن هسته
ها به هدر نرفت و همه درخت نخل شدند.آن هسته

3/279لئالی 
قال:عن ابی عبداهللا 

اعتق الف مملوك من کد یده.انّ امیرالمؤمنین 
فرمود:امام صادق 

از کار کرد خود هزار بنده آزاد فرمود.به راستی حضرت علی 
3/279لئالی 

:قال هارون
فقال: هـم الزارعـون کنـوزاهللا فـی     عن الفالحین.سئلت اباجعفر بن محمد 

و مـا بعـث اهللا نبیـاً اال    الزراعـۀ ارضه و ما فی االعمال شیئ احب الی اهللا من 
زارعاً اال ادریس فانّه کان خیاطاً.

ارون گوید:ه
کردم که فالحین چـه کسـانی هسـتند فرمـود:     سؤالاز امام صادق 
اند و هـیچ کـاري نـزد خـدا     هاي خدا در زمیناند که گنجزراعت کاران

تر از زراعت نیست و خداوند هیچ پیغمبـري را نفرسـتاده اسـت    محبوب
مگر آنکه زراعت کار بوده بجز حضرت یونس که خیاط بوده است.
3/280لئالی 
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:9قال النبی

سدرة فکانّما سقی مؤمناً من ظمأ.من سقی طلحۀ او 
فرمود:9پیامبر

کسی که درخت طلحه (صمغ عربی) و یا درخت سدري را آبیاري کنـد  
اي را آب خورانده باشد.مانند این است که مؤمن تشنه

3/280لئالی 
قال:عن ابی عبداهللا 

ل بیدك نک نعم العبد لوال انّک تأکل من بیت المال و تعمأوحی اهللا الی داود: أ
قال: فبکی داود اربعین صباحاً فأوحی اهللا الی الحدید أن: لن لعبـدي داود. شیئاً.

فأألنه اهللا تعالی له الحدید و کان یعمل کل یوم درعا فیبیعها بألف درهم فعمـل  
ثالث مائۀ و ستین درعاً فباعها بثالث مائۀ و سـتین الفـاً و اسـتغنی عـن بیـت      

المال.
فرمود:امام صادق 

اي هسـتی اگـر از   اوند به حضرت داود وحی فرمود که خـوب بنـده  خد
کردي و براي تأمین مخارج زنـدگی خـود کـاري    المال استفاده نمیبیت

حضرت داود تا چهل روز گریست خداوند به آهن وحی دادي.انجام می
خداوند متعال، آهن را بـراي حضـرت داود   نمود که براي داود نرم شو.

ساخت و به درست کردن زره شد. روزي یک زره مینرم نمود و مشغول 
فروخت. سیصد و شصت زره ساخت و آنها را به آن را به هزار درهم می

نیاز گردید.ار درهم فروخت و از بیت المال بیسیصد و شصت هز
3/281لئالی 





فصل پنجم: صفات نکوهیده
:قال الباقر 

القز علی نفسـها لفّـا   مثل الحریص علی الدنیا کمثل دودة القز کلّما ازدادت من
کان أبعد لها من الخروج حتی تموت غما.

فرمودند:حضرت باقر 
پیچد راه میحریص بردنیا چون کرم ابریشم است که هر چه بیشتر به دور خود

شود تا از غصه بمیرد.تر میخالصش بسته
1/243البحار سفینۀ

ــد   ــر نش ــان پ ــم حریص ــۀ چش ــر در نشــدتــا صــدفکاس قــانع نشــد پ
:9قال رسول اهللا

أغنی الناس من لم یکن للحرص اسیراً.
فرمودند:9حضرت رسول

ثروتمندترین مردم کسی است که اسیر حرص نباشد.
1/242البحار ۀسفین

:قال علی 
کیف یملک الورع من یملکه الطمع؟

فرمودند:حضرت علی 
ي شدید بشود آن کس که طمع بـر او مالـک   اتواند مالک تقوچگونه می
شده است؟

215فهرست غرر ص ـ6974غرر و درر حدیث 
خود را تباه ساخت آن کس که طمع کرد.در روایت دیگر فرمودند:ایشان و 

:قال علی بن الحسین 
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رأیت الخیر کله قد اجتمع فی قطع الطمع عمافی ایدي الناس.

فرمودند:حضرت سجاد 
من همۀ خوبی را در این دیدم که از هر چه در دست مـردم اسـت بایـد    

طمع را برید.
2/93البحار سفینۀ

قـال:  ؟فقیل له: ما زوالهفقال: الورع.ما ثبات االیمان؟: سئل امیرالمؤمنین 
الطمع.

فرمود: ورع.شد: دوام و ثبات ایمان چیست؟سؤالاز حضرت علی 
فرمودند: طَمع.شد: زوال و فناي آن به چیست؟سؤال

2/643البحار ۀسفین
قال:9عن النبی

اثنان: الحرص علی المال و الحرص علی العمر.هیهرم ابن ادم و یشب من
فرمودند:9رسول خدا

شـود: تـر مـی  رود، دو صـفت در او جـوان  رو به پیري میهر چه انسان
حرص به زندگانی.، حرص به مال

112، حدیث 73، ص 2/ باب 1خصال 
:قال الصادق 

توجه فی بعض حوائجه و معه ثالثۀ نفر من اصحابه فمر انّ عیسی بن مریم 
الصحابه ان هذا یقتلفقال عیسی بلبنات ثالث من ذهب علی ظهر الطریق.

حاجـۀ ثم قال اخران لـی  الناس ثم مضی فقال احدهم ان لی حاجۀ قال فانصرف 
فوافوا عند الذهب ثالثتهم فقال اثنـان  فانصرف حاجۀفانصرف ثم قال اآلخر لی 

لواحد اشترلنا طعاماً فذهب یشتري لهما طعاماً فجعـل فیـه سـماً لیقتلهمـا کـی      
ه کی الیشارکنا فلما جـاء قامـا   الیشارکاه فی الذهب و قال االثنان اذا جاء قتلنا

موتی حوله فاحیاهم باذن و همالیه فقتاله ثم تعذیا فماتا فرجع الیهم عیسی 
اهللا تعالی ذکره ثم قال: الم اقل لکم انّ هذا یقتل الناس.

فرمود:امام صادق 
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رفت و سه تـن  عیسی بن مریم به دنبال کاري از امور زندگی خویش می

همراهش بودند. در بین راه به سه خشـت طـال برخـورد    از اصحاب نیز 
و » کشـند اینهـا مـردم را مـی   «کرد. حضرت عیسی به اصحابش فرمـود:  

یکی از آنها به بهانۀ کاري برگشت و دومی و سومی نیز به همین گذشت.
هاي طال به هم رسیدند، دو تن آنها بهانه برگشتند و هر سه، بر سر خشت

اکی بخر. رفت خـوراکی خریـد و در آن زهـر    به سومی گفتند: برو خور
آن دو تن نیـز بـا   ریخت تا آن دو را بکشد و در طالها شریک او نباشند.

هم سازش کرده بودند که چون برگردد او را بکشند و طالها را به خـود  
استند او را کشتند و آن خـوراك  اختصاص دهند چون رسید، آن دو برخ

برگشت هـر سـه را گـرد    عیسی چون زهرآلود را خوردند و مردند.
طالها، مرده یافت و به اجازة خدا آنها را زنده کرد و فرمود: نگفتم اینهـا  

کشند.مردم را می
5حدیث 34امالی صدوق، مجلس 

:قال علی 
و لو شئت الهتدیت الطریق الی مصفی هذا العس و لباب هذا القمح و نسائج هذا 

القزّ، و لکن هیهات ان یغلبنی هواي.
فرمودند:حضرت علی 

توانم از عسل تصفیه شـده و مغـز گنـدم    به خدا سوگند، اگر بخواهم می
براي خود غذا بسازم و از ابریشم خالص لباس تهیه کنم ولی هیهات کـه  

هواي نفس و حرص و آز بر من چیره شود!
45نهج البالغه نامه 

توضیح
نظراز اینکـه امـام   ندارد. زیرا صرفهاي الهی منافات برداري از نعمتبا بهرهحدیث این 
تر بوده است أزهد الناس بوده، یعنی نسبت به مظاهر دنیوي از همۀ مردم، روگردان

لیکن این فرمایش به آن دلیل بوده که حکومت را در دست داشته است.
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:9قال رسول اهللا

األمل رحمۀ المتی و لوال األمل ما أرضـعت والـدة ولـدها و الغـرس غـارس      
را.شج

فرمودند:9حضرت رسول اکرم
آرزو و امید، براي امتم رحمت است، و اگر آرزو نبود هیچ مادري فرزند 

نشانید.داد و هیچ باغبانی نهالی نمیخود را شیر نمی
1/30سفینۀ البحار

:9قال رسول اهللا
یهرم ابن ادم و یبقی منه اثنتان: الحرص و األمل.

فرمودند:9حضرت رسول
.آرزو، حرصماند:شود در حالی که دو چیز در او باقی میپیر میانسان 

8حدیث 73/161بحار 
:قال علی 

أشرف الغنی ترك المنی.
فرماید:میحضرت علی 

(زیرا آرزوهـا  نیازي، به دل راه ندادن آرزوها است.برترین توانگري و بی
سازد).است که انسان را نیازمند می

1103نهج البالغه /
:قال علی 

من أطال األمل أساء العمل.
فرمودند:حضرت علی 

هر که آرزو را طوالنی و دراز گردانید کردار را بد نمود.
1103نهج البالغه /

قال:عن ابی عبداهللا 
من زرع العداوة حصد ما بدر.

فرمودند:حضرت صادق 
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ا کسی که تخم دشمنی بکارد کشت خود را درو خواهد کرد (کسی که ب

مردم دشمنی کند با او دشمنی خواهد شد).
5ح 8/569وسائل 

:قال ابومحمد العسکري 
اقل الناس راحۀ الحقود.

فرمودند:حضرت امام حسن عسکري 
کمترین مردم از حیث استراحت، شخص کینه توز است.

488تحف العقول /
:9قال رسول اهللا

أال و من اکرمه النـاس اتقـاء شـره    أال انّ شرّ امتی الذین یکرمون مخافۀ شرهم 
فلیس منّی.

فرمودند:9پیامبر اکرم
آگاه باشید که بدترین امت من اشخاصی هستند که بـه جهـت تـرس از    

شوند، آگاه باشید کسی که مردم او را به جهت در امان شرّشان احترام می
بودن از شرّش احترام کنند، چنین کسی از من نیست.

58تحف العقول/
:عبادبن کثیر النّواء قالعن 

عن الکبائر قال: کل شیئ او عداهللا علیه النار.سألت اباجعفر 
:عباد گوید

پرسیدم: گناهان کبیـره کدامنـد؟ فرمـود: آن کارهـا کـه      از امام باقر 
خداوند بر ارتکاب آنها وعدة آتش داده است.

526عقاب االعمال /
:عن الحسن بن علی 

نی بموعظۀ ظانا رجل عاص و الصبر لی علی المعصیۀ فعقال:انّه جاءه رجل و 
التأکل رزق اهللا و اذنب ماشـئت،  : افعل خمسۀ اشیاء و اذنب ما شئت:فقال 

و اطلب موضعاً الیراك اهللا و اذنب ماشئت. واخرج مـن والیـۀ اهللا و اذنـب مـا     
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شئت. و اذا جائک ملک الموت لیقبض روحک، فادفعه عن نفسک و اذنب مـا  

شئت. و اذا ادخلک مالک النار، فال تدخل فی النار و اذنب ما شئت.
کند:نقل میحسن بن علی 

مـن شخصـی   رسـید و عـرض کـرد   شخصی خدمت امـام حسـن   
توانم معصیت نکنم، مرا موعظه بفرما. امام حسـن  کارم و نمیمعصیت

توانی معصیت انجام بده:پنج کار انجام بده و هر قدر میفرمود:
خواهی مرتکب گناه شو.خدا را مخور و هرچه میزيِرو.1
براي معصیت، جایی را انتخاب کن که خدا تو را نبینـد، در  .2

خواهی معصیت کن.آنجا هر اندازه که می
خـواهی  از سلطه و قدرت خدا خارج شو و هر اندازه که می.3

مرتکب معصیت شو.
موقعی که ملک الموت براي قبض روح تـو آمـد، از خـود    .4

را از خود دور کن (یا تأخیر بینداز) و هـر  رگکن و مدفاع 
اندازه که مایل هستی، معصیت انجام بده.

هر وقت مالک جهنم خواست کـه تـو را در آتـش بینـدازد     .5
داخل مشو و هر مقدار که مایل هستی معصیت نما.

تواند هیچ یک از این پنج چیـز را  کنایه از اینکه چون انسان نمی(
ارتکاب معصیت خودداري نماید).از انجام بدهد لذا باید 

112االثنی عشریه /
:قال علی 

توقّوا الذنوب فما من بلیۀ وال نقص رزق االّ بذنب.
فرمودند:حضرت علی 

رزقی نیسـت مگـر بـه    از گناهان بپرهیزید، چرا که هیچ بال و هیچ تنگی 
دلیل گناه.

1/488البحار سفینۀ
:قال علی 
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ترك الذنب أهون من طلب التوبۀ.

فرمودند:حضرت علی 
تر است از درخواست توبه و بازگشت.گناه نکردن آسان

1168نهج البالغه /
:قال علی 

کل یوم ال یعصی اهللا فیه فهو یوم عید.
فرمودند:حضرت علی 

است.» روز عید«خدا در آن نشود روزي که معصیت
1286، صفحه 420نهج البالغه، حکمت 

قال:عن امیرالمؤمنین 
اد االصغر و بقی هبقوم قضوا الجفلما رجعوا قال مرحباًسریۀبعث ان رسول اهللا

و فقال: جهاد النفس.علیهم الجهاد االکبر. قیل یا رسول اهللا و ما الجهاد االکبر؟
و قال: المجاهد من جاهـد  هاد من جاهد نفسه التی بین جنبیه.قال: ان افضل الج

نفسه.
فرمودند:حضرت علی 

پیغمبر اکرم صلی اهللا علیه و آله لشکري را براي جنگ فرستاد و در وقت 
آفرین به قومی که جهاد اصغر را انجام دادند و مراجعت آن لشکر فرمود:

: یا رسول اهللا جهاد اکبـر  شدسؤالبر ایشان جهاد اکبر باقی مانده است.
و فرمود: بهترین جهـاد، جهـاد کسـی    فرمود: جهاد با نفس.کدام است؟

و است که با نفس خود (که بین دو طرف بدن او قرار دارد) جهاد کنـد. 
فرمود: مجاهد کسی است که، با نفس خود جهاد کند.

9حدیث 11/124الشیعۀوسائل 
:عن امیرالمؤمنین 

علیکم اثنتین اتباع الهوي و طول األمل اما اتباع الهوي فانّه یصد عن انّما اخاف 
الحق و اما طول األمل فینسی اآلخرة.

فرمود:امیرالمؤمنین 
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بـه  درازي آرزو.و تبعیـت از هـواي نفـس   ترسم:بر شما از دو چیز می

راستی که متابعت نفس، مانع حق و درازي آرزو موجب فراموشی آخرت 
خواهد بود.

2ح 11/346الشیعۀسائل و
یقول:عن ابی عبداهللا 

احذروا اهواءکم کما تحذرون اعداءکم فلیس بشیئی أعدي للرجـال مـن اتبـاع    
اهوائهم و حصائد السنتهم.

فرمود:حضرت صادق 
ترسـید زیـرا   بترسید از هواي نفستان همان گونـه کـه از دشـمنانتان مـی    

هایشـان  هاي زباننفس و دامترین چیزها براي مردم متعابعت هوايدشمن
است.

1ح 11/346وسائل الشیعه 
: 9عن النبیعن علی 

یا علی فی الزنا ست خصال ثالث منها فی الدنیا و ثالث انه قال فی وصیته له:
و فی اآلخرة. فاما التی فی الدنیا فیذهب بالبهاء  و یعجل الفناء و یقطع الـرزق. 

ب و سخط الرحمن و الخلود فی النار.اما التی فی اآلخرة فسوء الحسا
فرمودند:در ضمن وصیتش به امیرالمؤمنین 9رسول خدا

اما یا علی، شش خصلت در زنا هست، سه تا در دنیا و سه تا در آخرت.
رد، پایـان عمـر را نزدیـک    آن سه که در دنیا است: روشنی صورت را بب

گیـري (و  است: سختو آن سه که در آخرت رد.سازد، رشتۀ روزي را بب
بدحسابی) در محاکمه، خشم خداي رحمان، و جاویدان ماندن در آتـش  

جهنم است.
3حدیث 321، ص 6/ باب 1خصال 

:9قال رسول اهللا
الکعبۀ التی جعلها لن یعمل ابن ادم عمال اعظم عنداهللا من رجل قتل نبیا او هدم

اهللا قبلۀ لعباده أو افرغ مائه فی امرائۀ حراماً.
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فرمودند:9سول خدار

تر از این نیست که پیغمبري را به قتل هیچ عمل آدمی از حیث گناه بزرگ
برساند یا کعبه را که قبلۀ مسلمانان است خراب کند یا آب منی خـود را  

ردیـف کشـتن پیـامبر و    به طور حرام در رحم زنی بریزد (گناه زنـا هـم  
خراب کردن کعبه ذکر گردیده است).

5/194لئالی 
:9قال رسول اهللا

اشد الناس عذاباً یوم القیامۀ من اقر نطفته فم رحم یحرم علیه.
فرمود:9پیامبر اکرم

شدیدترین عذاب براي انسان در روز قیامت براي کسی است که نطفـه و  
حم زنی به طور حرام بریزد.رمنی خود را در 

5/194لئالی 
قال:عن ابی عبداهللا 

حمل فی السفینۀ الکلب و الخنزیر و لم یحمل فیهـا ولـد الزنـا. و    انّ نوحاً 
الناصب شرّ من ولد الزنا.

فرمودند:حضرت صادق 
امـا  ، در کشتی (نجات) حتـی سـگ و خـوك را راه داد   نوح پیغمبر 

ناصبی از زنازاده پلیدتر است.زنازاده را راه نداد. و شخص
473عقاب االعمال /

:9قال النبی
اهللا یوم القیامۀ الی سبعۀ نفر و یؤمر بهم الی النار. اللوطی و الذي یمنی الینظر

بیده و الذي یأتی البهائم و الذي فجر بغالم، و الذي یجتمع مع ابنـۀ زوجتـه و   
الذي یزنی بالجار و الذي یؤذي الجار.

فرمودند:9پیغمبر اکرم
کند که ر میکند و امخداوند در روز قیامت به هفت نفر، نظر رحمت نمی

کسی که بـا چهارپایـان   ، استمنا کننده، لواط کنندهآنها را به جهنم ببرند:
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کسی که با دختر زن خـود ، کسی که با پسر نابالغ جمع شود، جمع شود

اش تجاوز کند، (که از شوهر قبلی باشد) جمع شود، کسی که به همسایه
ار نماید.کسی که همسایۀ خود را آزو 

245االثنی عشریه /
:عن ابی بصیر قال

ثالثۀ الیکلمهم اهللا یوم القیامۀ و الینظر الیهم و ال یقول:سمعت ابا عبداهللا 
ه والناکح نفسه و المنکوح فی دبره.یبالناتف شیزکیهم و لهم عذاب الیم:

:ابابصیر گوید
در روز قیامت با سه کـس  خداي فرمودند:میشنیدم امام صادق 

اي سخن نگوید و نگاهشان نکند و از گناهـان پاکشـان نکنـد و شـکنجه    
آنکه از خود لذت جنسی ، ندآنکه ریش خود را بکَدردناك گرفتار شوند:

آنکه مورد لذت جنسی مردان د (مقصود جلق زدن و استمناء است)، و ببر
(و جنس موافق) قرار گیرد.

68حدیث ،106، ص 3/ باب 1خصال 
:تهفی خطبۀ له و هی اخر خطب9قال رسول اهللا

و من نکح امرأة حراماً فی دبرها أو رجالً او غالماً حشره اهللا یوم القیامـۀ انـتن   
من الجیفۀ یتأذي به الناس حتی یدخل جهنم و الیقبل اهللا منه صرفاً و ال عدالً و 

قدید فلور وضع عـر احبط اهللا عمله و یدعه فی تابوت مشدوداً بمسامیر من ح
من عروقه علی اربع مائۀ امۀ لماتوا جمیعاً و هو من اشد الناس عذاباً.

اش فرمود:در آخرین خطبه9پیامبر
و هر کس دخول به پشت زنی نماید که بر او حرام است یا با مرد و پسر 
بچه دخول کند خداوند در روز قیامت او را محشور کند در حـالی کـه   

گند او اذیت شـوند و او  ردار باشد و مردم از بويتر از مگندیدهبوي او 
هنم گرداند و هیچ عمل خوب او از واجب و مسـتحب قبـول   را داخل ج

نشود و اعمال خوب او باطل گردد و جسد او در تابوتی از آتش گذاشته 
هاي محکمِ آتشین درست شده باشد (عذاب او آن قدر شود که با میخمی
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بر چهارصد امت قرار داده شـود  شهای) اگر رگی از رگشدید است که
شود.تر عذاب میو به راستی که او از همۀ مردم سختهمگی بمیرند.

330عقاب االعمال /
ستّین مرّة.من نظر الی غالم امرد بشهوة کانّما قتل علیاً 

یـا کـه   سـیما بینـدازد گوی  ي خوشهآمیز به پسر بچکسی که نگاه شهوت
را به قتل رسانده است.ار حضرت علی شصت ب

5/206لئالی 
:9قال النبی

من قبل غالماً بشهوة الحمه اهللا بلجام من نار و لعنته مالئکۀ السماء و االرض و 
مالئکۀ الرحمۀ و الغضب و یهیئی له جهنم (و فی حدیث قال کأنّـه زنـی بامـه    

سبعین مرّة).
فرمود:9پیامبر

آمیز زند، خداوند او را به لجامی از آتش، وتکسی که به پسري بوسۀ شه
لجام خواهد کرد. فرشتگان آسمان و زمین و نیز مالئکه رحمت و غضب 
(همه و همه) او را لعن خواهند کرد و جهنم براي او مهیا خواهد بـود (و  

مرتبه زنا کرده باشد).دمانند این است که بامادر خود هفتا
5/206لئالی 

تذکر
مصافحه ومعانقه است کـه در اثـر آن، گناهـان مثـل ریـزش بـرگ درخـت در        این جز 

ریزند.زمستان، می
:9قال النبی

من قبل غالماً بشهوة عذبه اهللا الف عام فی النار و من جامعه لم یجد ریح الجنۀ 
و ریحها یوجد من مسیر خمسمائۀ عام اال أن یتوب.

فرمودند:9پیامبر اکرم
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ا از روي شهوت ببوسد، خداونـد او را بـه مـدت    اي رکسی که پسر بچه

اي هزار سال در آتش جهنم معذّب خواهد کرد و کسی که با پسـر بچـه  
جمع شود (لواط کند) بوي بهشت را نخواهد یافت در حـالی کـه بـوي    

شود و (با این حال) به مشـام  بهشت از مسیر پانصد سالۀ راه استشمام می
ه توبه کند.لواط کننده نخواهد رسید مگر آنک

در روایت دیگر وارد شده است که:
جسد لواط شده بیش از سه روز در قبر نخواهد ماند و بـه اجسـاد قـوم    

لوط منتقل خواهد شد.
206و 5/204لئالی 

:9قال رسول اهللا
من مأل عینیه من امراة حرامـاً حشـاهما اهللا یـوم القیامـۀ بمسـمارین مـن نـار        

لناس ثم یؤمر بی الی النار.وحشاهما ناراً حتی یقضی بین ا
فرمود:9پیامبر اکرم

ر کنـد (عـادت بـه نگـاه     کسی که چشمان خود را از دیدن زن نامحرم پ
کردن به نامحرم داشته باشد) خداوند در روز قیامت چشـمان او را از دو  
میخ آتشین پرخواهد کرد تا اینکه در حضور مردم محاکمـه شـده و امـر    

نم اندازند.شود که او را در آتش جه
5/195لئالی 

:قال ابوعبداهللا 
شرب الخمر مفتاح کل شرّ.

فرمود:امام صادق 
نوشیدن شراب، کلید هر بدي است.

5/211لئالی 
:قال علی 

لعن اهللا الخمر و غارسها و حارسها و ساقیها و عاصرها و حاملهـا و المحمـواة   
الیه و مشتریها و بایعها و اکل ثمنها.
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فرمود:حضرت علی 

و ساقی و عامـل  هخداوند لعن نمود شراب را و غرس کننده و نگهدارند
شود و خریدار و فروشندة آن و حامل آن را و کسی که براي او حمل می

کند (غیر از خود خمر که مورد لعن را و کسی که از پول آن استفاده می
و غضب خداوند است نُه شخص دیگر هم بـه خـاطر آن، مـورد لعـن و     

م خداوندند).خش
5/207لئالی 

:قال الصادق 
شارب الخمر اذا مرض فال تعودوه و اذا مات فال تشهدوه و اذا شهد فال تزکوه 
و اذا خطب الیکم فال تزوجوه فانه من زوج ابنته شارب الخمر فکانما قادها الی 

الزنا.
فرمود:حضرت صادق 

ید و شـهادت او را  خوار عیادت نکنید و بر جنازة او حاضر نشواز شراب
قبول نکنید و اگر از شما درخواست ازدواج نمود بـه او دختـر ندهیـد و    

اید.گرنه فرزند خود را به زنا کشانده
5/216لئالی 

:قال ابوعبداهللا 
التجالسوا مع شارب الخمـر و التعـودوا مرضـاهم و ال تشـیعوا جنـائزهم و ال      

تصلّوا علی امواتهم فانهم کالب النار.
فرمود:صادق ماما

ـ هایخوار مجالسـت نکنیـد و مـریض   با شراب ان را عیـادت نکنیـد و   ش
هایشان نماز (میت) نخوانید زیرا هایشان را تشییع ننمائید، و بر مردهجنازه

هاي جهنّمند.آنها سگ
5/216لئالی 

:قال امیرالمؤمنین 
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بـه ارض  لو أنّ قطرة من الخمر قطرت فی بئر و نزح مـاء ذلـک البئـر وسـقی     

ثم انّ شـاة رعـت مـن ذلـک الحشـیش      و یبس ذلک الحشیش فانبتت حشیشاً 
و اشتبهت ثم ذبحت تلک الشـیاة کلهـا لـم آکـل مـن      مفاختلطت فی قطیع غن

لحومها شیئاً.
فرمود:حضرت علی 

اگر یک قطره شراب در چاهی ریخته شود و از آن چاه، آب کشیده شود 
گیاهی روئیده شود و سپس آن گیـاه  و به زمین ریخته شود و از آن زمین 

مخلـوط  ز آن گیاه بخورد و گوسـفند در گلّـه  خشک شود و گوسفندي ا
شود (معلوم نشود کدام یک بوده است) و تمام گوسفندان ذبح گردند، از 

گوشت آن گوسفندان نخواهم خورد و اجتناب خواهم کرد.
5/207لئالی 

:9قال رسول اهللا
ل ما المدمن؟ قال: الذي یشربها اذا و جدها.قیمدمن الخمر کعابد الوثن. 

فرمود:9رسول خدا
الخمر چـه کسـی   گفته شد: دائمپرست (کافر) است.دائم الخمر مانند بت

که هر وقت دسترسی به شراب پیدا نمود، بیاشامد.فرمود: کسیاست؟
5/207لئالی 

:عن الفضیل بن یسارقال
سکر منها لم تقبل صـلوته اربعـین   من شرب الخمر فیقول:سمعت اباجعفر 

یوماً فان ترك الصلوة فی هذه االیام ضوعفت علیه العذاب لترك الصلوة.
فضیل گوید:

هر که می بنوشد و مسـت شـود،   فرمودند:میشنیدم امام محمد باقر 
نمازش تا چهل روز پذیرفته نشود و اگر در این روزها نماز نخوانـد، بـر   

دن، اضافه شود (عذابش دو چندان شود).عذابش به جهت نماز نخوان
1، حدیث 534، ص 40/ باب 2خصال 

:9قال رسول اهللا
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یا علـی، شـارب الخمـر ال یقبـل اهللا تعـالی      یا علی، شارب الخمر کعابد الوثن.

یا علی کل مسکر حرام و صالته اربعین یوماً فان مات فی األربعین مات کافراً.
یا علی جعلت الذنوب کلها فی بیت و جعـل  منه حرام.فالجرعۀما اسکر کثیره 

مفتاحها شرب الخمر.
فرماید:سفارش میبه علی 9پیامبر

خوار تا نماز شرابپرست است.کسی که شراب بنوشد مانند شخص بت
شود و اگر در بین این چهل روز بمیرد، در حال کفر چهل روز قبول نمی

یزي که زیادش مسـتی  چاست و هر اي حرام مرده است. هر مست کننده
اي قـرار داده  آورد یک قطره از آن هم حرام است. تمام گناهان در خانـه 

اند و کلید آن آشامیدن شراب است.شده
290مکارم االخالق /

:عن ابی جعفر 
و لو یعلم المسئول ما فی المنع لو یعلم السائل ما فی المسئلۀ ما سئل احد احداً.

اً.ما منع احد احد
فرمودند:امام محمد باقر 
دانست که درخواست کردن (از جمله: گدائی) چقدر کننده میسؤالاگر 

و اگر کسی که از او کرد.بد است هیچ کس از هیچ کس درخواستی نمی
دانست که چقدر مـأیوس کـردن سـائل بـد اسـت      درخواستی شده، می

کرد.هیچکس دیگري را مأیوس نمی
300تحف العقول /

:ن بن علی العسکري االمام الحسقال
ادفع المسئلۀ ما وجدت التحمل یمکنک فانّ لکلّ یوم رزقاً جدیداً.

فرمودند:امام حسن عسگري 
توانی درخواست کردن را از خود دور کن، زیرا که بـراي  تا آنجا که می

اي هست.هر روز، روزي تازه
4حدیث 78/378بحار 
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:9قال النبی

اولها حجـر الغصـب فـی    التوراة ینبغی ان تکتب بماء الذهب:خمس کلمات فی 
الدار رهن علی خرابها و الغالب بالظلم هو المغلوب و ما ظفر من ظفر باالثم به 
و من اقل حقّ اهللا علیک ان التستعین بنعمته علی معاصیه و وجهک ماء جامـد  

یقطر عند السؤال فانظر الی من تقطره.
:فرمودند9حضرت رسول
کلمه در تورات هست که سزاوار است با آب طال نوشته شوند:پنج

یک کلوخ غصب در خانه، گرو خرابی آن خانه است..1
کسی که در اثر ظلم غالب شود، در واقع غالب نشده اسـت  .2

بلکه مغلوب است.
ه با گناه به پیروزي رسد.پیروز نشده است آنک.3
الهـی  هاي از کمترین حقوق خدا بر بنده این است که نعمت.4

را وسیلۀ معصیت او قرار ندهد.
صورت آدمی آب جامدي است که در وقت خواهش کردن، .5

چکد پس باید نظر کرد که آبـرو نـزد چـه    اي از آن میقطره
شود (کنایه از اینکه خواهش و تقاضا موجب کسی ریخته می

هتک آبرو است لذا باید حتی المقـدور از خـواهش کـردن،    
خودداري کرد).

199یه /االثنی عشر
:9قال رسول اهللا

من تشبه بقوم فهو منهم.
فرمودند:9رسول خدا

کسی که خود را شبیه قومی نماید، از ایشان است.
583الفصاحه /نهج

:قال 
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و فـیهم  ألي علۀ أغرق اهللا الـدنیا کلهـا فـی زمـن نـوح      :قلت للرضا 

اهللا اعقم اصـالب قـوم   فقال: ما کان فیهم األطفال ألن االطفال و من الذنب له؟
نوح و ارحام نسائهم اربعین عاماً فانقطع نسلهم فغرقوا و ال طفل فیهم مـا کـان   

م اهللا لیهلک بعذابه من الذنب له و اما الباقون من قوم نـوح فـاغرقوا بتکـذیبهِ   
امـر  عـن  لنبی اهللا نوح و سائرهم اغرقوا برضاهم بتکذیب المکذبین و من غاب 

یخرج المهدي اوالد قتلـۀ  و قال الصادق ه و اتاه.فرضی به کان کمن شاهد
فیقتلهم ألنّهم رضوا بصنع ابائهم لعنهم اهللا و من رضی بفعل قبـیح  الحسین 

کان کمن اتاه.
عبدالسالم گوید:

به چه علّت، خداونـد در زمـان حضـرت    عرض کردم:به امام رضا 
م کودك بـود و  نوح، همۀ دنیا را غرق نمود در حالی که بین آن مردم، ه

فرمود: در بین آنهـا طفـل نبـود    هم کسانی که مرتکب گناه نشده بودند؟
هاي مردان و ارحام زنان قوم نوح را تـا چهـل سـال    زیرا خداوند، پشت

عقیم نمود لذا نسلشان منقطع گردید و پراکنده شدند در حالی که طفلـی  
ـ       ذاب بین آنان نبود و خداوند هیچگـاه کسـی را کـه گنـاهی نـدارد، ع

و اما نسبت به بقیۀ قوم نوح، آنها بـه تکـذیب پیامبرشـان نـوح     کند.نمی
کنندگان بودنـد  اهللا غرق شدند و سایرین نیز راضی به تکذیب تکذیبنبی

و هر کس در امري شرکت نداشته باشد لیکن راضی به انجـام آن باشـد   
همچون کسی است که آن کار را مشـاهده کنـد و در آن کـار شـرکت     

فرمود: زمانی که حضرت مهدي عجل و حضرت صادق باشد.داشته 
اهللا فرجه قیـام نمایـد فرزنـدان (نسـل بعـد از نسـل) قـاتالن حضـرت         

شد چراکه بـه  شد و آنها را بکُگورهایشان بیرون کاز را سیدالشهداء 
و هـر کـس   اند. خداوند همگی آنان را لعنت کنـد. کار پدرانشان راضی

مچون کسی است که آن را انجام داده باشد.راضی به فعل بدي باشد ه
5/268لئالی 
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:قال علی 

و علی کل داخل فی باطل اثمان اثم العمل الراضی بفعل قوم کالداخل فیه معهم.
به و اثم الرضابه.

فرمودند:حضرت علی 
کسی که به کار گروهی از مردم خشنود باشد مانند آن است که با ایشان 

و بر هر کار کنندة باطل و نادرست، دو گناه ه باشد.در آن کار، همراه بود
است: یکی گناه بجاآوردن فعل و دیگري گناه خشنودي به آن.

1163نهج البالغه /
فقال:علی جماعۀ9مرّ رسول اهللا

فقـال:  قالوا: یا رسول اهللا! هذا مجنون یصرع فاجتمعنـا علیـه.  علی ما اجتمعتم؟
ثم قال: اال اخبرکم بالمجنون حق لکنه المبتلی.لیس هذا بمجنون حق المجنون و 

قال: المجنون حق المجنـون مـن تبختـر فـی     قالوا: بلی یا رسول اهللا.المجنون؟
مشیته، الناظر فی عطفیه، المحرّك جنبیه بمنکبیه، یتمنّی علـی اهللا جنّتـه و هـو    

.یعصیه، الذي الیؤمن شرّه، و الیرجی خیره. فذلک المجنون، و هذا المبتلی
پرسید:بر جمعیتی عبور کرد. 9پیغمبر اکرم

جواب دادند: اي رسول خدا، گرد ایـن مـرد   اید؟به چه منظور جمع شده
حضرت فرمود: این اي است که دچار صرع شده.ایم که دیوانهجمع شده

سپس فرمود: آیا شما را خبر نـدهم  مجنون واقعی نیست ولی مبتال است.
فرمـود:  گفتند: بلی اي پیغمبـر خـدا.  ؟که مجنون واقعی چه کسی است

هاي خـود  مجنون واقعی کسی است که در راه رفتن به خود ببالد و شانه
را به حرکت درآورد و آرزوي بهشت داشته باشد ولـی معصـیت کنـد و    

د و امیـد خیـر از او نداشـته باشـند چنـین      نمردم از شرّ او در امان نباش
و مبتال است.شخصی مجنون واقعی است. و آن شخص مریض

333-332خصال /
:قال علی 

سیئۀ تسوك خیر عنداهللا من حسنۀ تعجبک.
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فرمودند:حضرت علی 

بدیی که تو را اندوهگین سازد نزد خدا بهتر اسـت از حسـنه و خـوبیی    
(مثل نمازخواندن یا روزه گرفتن) که تـو را بـه خـودبینی و سـرافرازي     

وادارد.
1110نهج البالغه /

:9هللاقال رسول ا
ذهـب باالسـالم نخـوة الجاهلیـۀ و تفاخرهـا      أانّ اهللا تبارك و تعالی قد! یا علی

بابائها أال انّ النّاس من ادم و ادم من تراب و اکرمهم عنداهللا اتقاهم.
فرمودند:به علی 9پیامبر

خداوند به وسیلۀ دین اسالم، صفت تکبر جاهلیت و این را که به پـدران  
آگاه باشـید کـه مـردم از آدم و آدم از    کردند از بین برد.میخود افتخار 

ترین ایشان است.ترین مردم، باتقويخاك آفریده شده است و گرامی
295مکارم االخالق /

:9قال رسول اهللا
التکبر مع المتکبر صدقۀ.

فرمودند:9رسول خدا
ش، صدقه است.کگردنکشی با گردن

128سراج القلوب /
:قال ابوعبداهللا 

انّ فی جهنّم لوادیاً للمتکبرین یقال له سقر شکی الی اهللا شـدة حـرّه و سـأله أن    
فس فتنفّس فأحرق جهنّم.تنیؤذن له ان ی

فرمود:امام صادق 
کـه از  » سقر«اي است که جایگاه متکبرین است معروف به در جهنّم دره

از خداوند تقاضا نمود گرماي زیاد خود به خداوند متعال شکایت کرد و 
که اجازه تنفسی به او داده شود. اجازه به او داده شد و در اثر آن تنفس، 

جهنم را سوزانید.
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2/192لئالی 

:قال ابوعبداهللا 
الیدخل الجنۀ من فی قلبه مثقال ذرة من کبر.

فرمود:حضرت صادق 
اي از کبر وجـود داشـته باشـد داخـل بهشـت     کسی که در قلب او ذره

نخواهد شد.
2/192لئالی 

:9قال رسول اهللا
و فی قلبه مثقال ذرة من کبر لم یجد رائحۀ الجنۀ اال أن یتوب یا اباذر من مات

قبل ذلک.
فرمود:9رسول خدا

اي از کبر باشد، بوي بهشـت بـه   اي اباذر کسی که بمیرد و در قلبش ذره
ت توبه کـرده و  مشام او نخواهد رسید مگر اینکه قبل از مرگ از این صف

دست بردارد.
2/192لئالی 

:9قال رسول اهللا
اکثر اهل جهنم المتکبرون.

فرمودند:9رسول خدا
بیشترین اهل جهنم اشخاص متکبر هستند.

2/193لئالی 
:قال علی 

تؤلمه البقـه و تقتلـه   مسکین ابن ادم مکتوم األجل مکنون العلل محفوظ العمل.
الشرقۀ و تنتنه العرقۀ.

در ذلّت انسان فرمودند:حضرت علی 
میـرد)  داند چه وقت میذلیل و بیچاره فرزند آدمی! اَجلش پنهان (که نمی

آمـدهاي نـاگوار   ها و دردهایش پوشیده (همواره در معرض پـیش بیماري
شود (اگر خودش هم فراموش کند باشد)، عملش نگهداري و ثبت میمی
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را دردناك سـازد و آب در گلـو گیـر    اي اوپشّهاز او فراموش ننمایند).

پـس آیـا شایسـته    کردنی، او را از پاي در آورد و عرَق او را بدبو سازد!
است چنین کسی گردنکشی و سرافرازي نموده و به خود بنازد؟!

1282نهج البالغه /
:قال علی 

ما البن ادم و الفخر؟اوله نطفۀ و اخره جیفۀ و الیرزق نفسه و الیدفع حتفه.
فرمودند:رت علی حض

پسر آدم را چه با فخر و نازیدن! که اول او آب گندیده و آخرش مـردار  
کند.دهد و نه مرگ خویش را دفع میبدبو است، نه خود را روزي می

1294نهج البالغه /

معناي حسد
در لغت به معنی تمناي زوال نعمـت از صـاحب آن اسـت. و اگـر آرزوي زوال     »حسد«

»غبطـه «فقط مثل آن نعمت را نیز براي خود بخواهد چنین آرزوئی را نعمت نکند بلکه 
10گویند.

انـد:  هم ذکر شده به این ترتیب کـه گفتـه  »مسلمان بودن«در بعضی از تعاریف، قید 
. و بنا بـه ایـن تعریـف آرزوي    11تمناي زوال نعمت است از برادر مسلمان خود»حسد«

12باشد.نعمت از کفار مذموم نبوده و حسد نمیزوالِ

:9قال رسول اهللا
ایاکم و الحسد فانه یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب.

فرمودند:9رسول خدا

».حسد«. مجمع البحرین ذیل 10
.257ج السعاده /. معرا11
.260.همان کتاب، ص 12
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خورد همانگونه که آتـش  از حسد بپرهیزید زیرا که حسد حسنات را می

هیزم را.
183ص 124جامع االخبار فصل 

:قال علی 
ان الحسد یأکل االیمان کما تأکل النار الحطب.

فرمودند:حضرت علی 
خورد همچنان که آتش، هیزم را.حسد ایمان را می

177ارشاد القلوب /
:9قال رسول اهللا

ایاکم و الحسد! فانّ قابیل حمله الحسد علی قتل اخیه هابیل. و اعلم انّ الحسود 
الیسود.

فرمودند:9حضرت رسول
رش هابیل نمود.از حسد بپرهیزید زیرا حسد قابیل را وادار به کشتن براد

و بدان که حسود بلندمرتبه نخواهد شد.
259، معراج السعاده /177ارشاد القلوب /

:9قال رسول اهللا
اقلّ الناس راحۀ الحسود.

فرمودند:9حضرت رسول
مردم حسود کمترین آسایش را دارند.

259ج السعاده /رامع
:قال علی 

الحسد یضنی.
فرمودند:حضرت علی 

کند.حسود را) الغر میحسد (شخص 
17غرر و درر /

:قال علی 
ال راحۀ لحسود.
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فرمودند:حضرت علی 

آسایش و راحتی براي شخص حسود وجود ندارد.
307غرر و درر /

:قال علی 
االیمان برئ من الحسد.

فرمودند:حضرت علی 
ایمان از حسد بیزار است.

177ارشاد القلوب /
:قال ابوعبداهللا 

دین: الحسد و العجب و الفخر.آفۀ ال
فرمودند:حضرت صادق 

به خود بالیدن.، و خودبینی، حسدسه چیز آفت دین است:
1/251البحار سفینۀ

:قال الصادق 
انّ المؤمن یقبط و الیحسد و المنافق یحسد و الیغبط. 

فرمودند:حضرت صادق 
ورزد و مـی ورزد ولی منافق حسـد  برد ولی حسادت نمیمؤمن رشک می

برد.رشک نمی
1/251البحار سفینۀ

:قال علی 
ال یوجد الحسود مسروراً.

فرمودند:حضرت علی 
حسود همیشه غمگین است.

6/368غرر و درر 
:قال علی 

الحسد یذهب الجسد.
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فرمودند:حضرت علی 

برد.حسد، جسم را از بین می
259معراج السعاده /

:9قال رسول اهللا
انهاك من ثالث خصال: الحسد و الحرص و الکبر.یا علی!

فرمودند:به علی 9پیامبر
کنم: حسادت، طمع و تکبر.تو را از سه صفت نهی مییا علی! 

294مکارم االخالق /
:قال ابوعبداهللا الصادق 

الغیبۀ حرام علی کل مسلم و انها لتأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب.
فرمودند:حضرت صادق 

غیبت بر هر فرد مسلمان حرام است و به راستی که غیبت، حسنات را از 
برد همان گونه که آتش هیزم را.بین می

40ص) جدیدچاپ(مکاسب
م احـر الغیبـۀ نماینـد:  شیخ اعظم مرحوم شیخ مرتضی انصاري قدس سره اضافه مـی 

اخبار و احادیـث  -2کتاب (قرآن) -1یعنی غیبت به چهار دلیل محکم: (االربعۀباالدلۀ
پردازد.عقل) حرام است و سپس به ذکر هر کدام می-4اجماع علما -3

قال:عن ابی جعفر 
من اغتیب عنده اخوه المؤمن فنصره و اعانـه نصـره اهللا و اعانـه فـی الـدنیا و      
اآلخرة و من اغتیب عنده اخوه المؤمن فلم ینصره (و لم یعنه) و لم یدفع عنه و 

نصرته و عونه حقره اهللا فی الدنیا و اآلخرة.هو یقدر علی 
فرمودند:امام باقر 

هر کس که از برادر مؤمنش غیبتی شـود و وي از او دفـاع بنمایـد و    نزد
و هر کـس کـه   یاریش کند خداوند در دنیا و آخرت او را نصرت نماید.

نزد او غیبت برادر مؤمنش بشود و وي را نصـرت و یـاري نکنـد و از او    
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ننماید در حالی که قدرت بر پشتیبانی از او را داشته باشد، خداوند دفاع 

او را در دنیا و آخرت حقیر و ناچیز گرداند.
570عقاب االعمال /

:9قال النبی
یؤتی باحد یوم القیامۀ یوقف بین یدي اهللا و یدفع الیه کتابه فال یـري حسـناته   

طاعتی. فیقال له: انّ ربک الیضل فیقول: الهی لیس هذا کتابی فانی الاري فیها 
ثم یؤتی بآخر و دفع الیـه کتابـه فیـري    و الینسی ذهب عملک باغتیاب الناس.

فیها طاعات کثیرة فیقول: الهی ما هذا کتابی فانی ما عملت هذه الطاعات فیقال: 
انّ فالناً اغتابک قد بعث حسناته الیک.

فرمود:9رسول خدا
شود در حالی که کارهـاي  به او داده میدر روز قیامت نامۀ عمل شخص 

دارد: این کتاب من نیست! زیرا من خوب او در آن ثبت نشده، عرضه می
شـود: یقینـاً   بینم! در جواب به او گفتـه مـی  کارهاي خوبم را در آن نمی

کند و فراموشکار نیست، اعمـال نیـک تـو را در    پروردگار تو اشتباه نمی
نامـۀ عمـل   اي منتقل نمـوده اسـت.  ردهنامۀ عمل کسی که او را غیبت ک

دهند در حالی که اعمال نیکی بـراي او ثبـت   شخص دیگري را به او می
ایـن کتـاب   «گوید: شده که در دنیا آن حسنات را انجام نداده است و می

در جواب ».اممن نیست! زیرا من این کارهاي نیک را در دنیا انجام نداده
کسی است که غیبتـت کـرده و از نامـۀ    شود: این حسناتبه او گفته می

تقل گردیده است.نعمل او به نامۀ عمل تو م
5/228لئالی 

ألصحابه.9قال النبی
قال: ذکرك اخاك بما یکره.قالوا: اهللا و رسوله اعلم.الغیبۀ؟هل تدرون ما 

به اصحاب خود فرمود:9رسول خدا
فرمـود:  داننـد. یگفتند: خدا و رسولش بهتر مدانید غیبت چیست؟آیا می

یاد و ذکر برادرت نمائی به چیزي که کراهت داشته باشد.
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5/232لئالی 

:9قال رسول اهللا
المسلم من سلم المسلمون من یده و لسانه.

ا فرمودند:9اپیامبر خد
(بـدیهی  مسلمان کسی است که مسلمانان از دست و زبان او آزار نبینند.

مسـلمانی بگشـاید، مسـلمان حقیقـی     است آن کس که زبان را به غیبت 
نبوده و از حصار فضیلت قدم بیرون گذارده است).

3/330کافی 
:9قال رسول اهللا

ایاکم و الغیبۀ فانّ الغیبۀ اشد من الزنا انّ الرجل قدیزنی فیتوب فیتوب اهللا علیه 
رله صاحبه.غفو انّ صاحب الغیبۀ الیغفر له حتی ی

فرمودند:9رسول خدا
دوري کنید، به درستی که غیبت از زنا بدتر است زیـرا (ممکـن   از غیبت 

است) شخصی زنا کند و پس از آن توبه نماید و خداوند نیز توبـۀ او را  
قبول کند اما غیبت کننده، آمرزیده نشود، تا زمانی کـه شخصـی کـه در    

مورد او غیبت شده است، از او درگذرد.
73خصال /

:9قال رسول اهللا
ماً او مسلمۀ لم یقبل اهللا صلوته و الصیامه اربعین یوماً و لیلۀ اال من اغتاب مسل

ان یغفرله صاحبه.
فرمودند:9حضرت رسول

کسی که مرد مسلمان یا زن مسلمانی را غیبت کنـد، خداونـد متعـال تـا     
کند مگر آنکـه غیبـت   چهل روز نماز و روزة او (عباداتش) را قبول نمی

شونده، او را عفو کند.
168ص 110االخبار فصل جامع 

:9قال رسول اهللا
انّ عذاب القبر من النمیمۀ و الغیبۀ و الکذب.
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فرمودند:9حضرت رسول

چینی و غیبت و دروغ است.عذاب قبر از سخن
169- 168ص 110جامع االخبار فصل 

:قال علی 
مستمع الغیبۀ کقائلها.

فرمودند:حضرت علی 
است.شنوندة غیبت مثل غیبت کننده 

274غرر و درر /
:9قال رسول اهللا

.ۀَ لَهیاء الغیبالح ن اَلقی جِلبابم
فرمودند:9پیامبر اکرم

کسی که پردة حیا را پاره کرد، غیبت او اشکال ندارد.
45تحف العقول /





فصل ششم: صفات متقابل
ت حسـنه و  فاصـ «توانستیم در فصول پـیش تحـت عنـاوین    بخشی از رفتارهایی که می

ایم تا با کنار هم نهادن زشت و زیبـا، فهـم معنـا، و    بیاوریم در این فصل آورده» مذمومه
تر باشد.انتخاب راه، راحت

:9قال رسول اهللا
خیر من عبادة ستین سنۀ.عدل ساعۀ 

فرمودند:9رسول خدا
یک ساعت عدالت، بهتر از شصت سال عبادت است.

136ص 75جامع االخبار فصل 
:9قال رسول اهللا

بالعدل قامت السموات و االرض.
فرمودند:9حضرت رسول

اند.ها و زمین سر جاي خود ایستادهکه آسمانبه واسطۀ عدالت است
111اخالق ناصري /

:قال ابوعبداهللا 
د و أطیب ریحاً من المسک.الشهد و الین من الزُبالعدل أحلی من

فرمودند:حضرت صادق 
تر، و از مشک خوشبوتر است.تر، از کره نرمعدالت، از عسل شیرین

3/217کافی 
:قال ابوعبداهللا 

لّ.العدل أحلی من الماء یصیبه الظمآن، ما أوسع العدل اذا عمل فیه و ان ق
فرمودند:حضرت صادق 
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تر است و چه وسیع است عدالت، عدالت، از آبی که به تشنه رسد شیرین

به آن عمل شود اگر چه در موضوع کوچکی باشد.هرگاه
3/218کافی 

:قال علی 
من عمل بالعدل حصن اهللا ملکه و من عمل بالجور عجل اهللا هلکه.

فرمودند:حضرت علی 
و فرماندهان و رؤسا) بـه عـدل و داد عمـل کنـد     هر کس (از پادشاهان

خداي تعالی هم دولت او را در حصار امن خود نگاه دارد، و هـر کـس   
ستم نماید به زودي او را هالك گرداند.

239، فهرست غرر ص 8722غرر و درر حدیث 
:قال ابوعبداهللا 

غیره.انّ اعظم الناس حسرة یوم القیامۀ من وصف عدالً ثم خالفه إلی 
فرمودند:حضرت صادق 

به درستی که بزرگترین مردم در روز قیامـت از جهـت حسـرت، کسـی     
است که توصیف عدالت کند اما عمل به غیر آن نماید (یعنـی گفتـارش   

عدالت و کردارش ظلم باشد).
29حدیث 2/55بحاراالنوار 

:9من وصایاي الرسول
حد.یا علی افضل الجهاد من اصبح والیهتم بظلم ا

این است:به امیرالمؤمنین 9پیامبرياز وصایا
بهترین جهاد براي انسان این است که چون صبح کـرد (و وارد  !اي علی

جامعه شد) همتش این باشد که به هیچ فري ستم روا ندارد (و به حقـوق  
أحدي تجاوز نکند).

3مواعظ صدوق /
قال:عن ابی عبداهللا 

یبغض الغنی الظلوم.انّ اهللا 
فرمودند:امام صادق 
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شخص ثروتمند ستم پیشه را دشمن دارد.به راستی که خداي 

624عقاب االعمال /
قال:عن ابی جعفر 

لما حضرت علی بن الحسین الوفاة ضمنی الی صدره ثم قال یابنی اوصیک بما 
یا بنّی ایاك حین حضرته الوفاة و بما ذکر ان اباه اوصاه به:اوصانی به ابی 

و ظلم من الیجد علیک ناصراً االّ اهللا.
فرمودند:امام محمد باقر 
در حال احتضـار مـرا در آغـوش گرفتـه و     ـحضرت سجاد ـپدرم

فرمود: فرزندم! آنچه را که پدرم در ساعات آخر عمرش بر مـن وصـیت   
ه پدرش نیز همین وصیت را به او نموده است، به تو کرد و یادآور شد ک

فرزندم، مبادا بر کسی که جز خدا یار و یـاوري نـدارد،   کنم:میوصیت 
ستم کنی.

59، حدیث 16، ص 1/ باب 1خصال 
قال:عن زرارة عن ابی جعفر 

فاما الظلـم الـذي بینـه و    ما احد یظلم بمظلمۀ االّ اخذه اهللا بها فی نفسه و ماله.
غفراهللا له.بفاذا تابین اهللا 
کند که فرمودند:نقل میزراره از امام باقر 

د مگر آنکه خداونـد او و مـالش را   نهیچکس نیست که به کسی ستمی ک
است (و حـق  اما ستمی که میان او و خداوند دچار همان ستم نماید.

، خداوند او را بیامرزد.فرد دیگري در میان نیست) در صورت توبه
622عقاب االعمال /

قال:عن جعفر بن محمد 
علیه من یظلمه بمثله او علی ولـده او علـی   من ارتکب احداً بظلم بعث اهللا 

عقبه من بعده.
فرمودند:امام صادق 
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هر کس نسبت به دیگري مرتکب ظلمی شود، خداوند کسی را گمارد که 

ش، فرزندش یا فرزند فرزندش انجام دهـد  همانند آن ستم را دربارة خود
العمل کار خـویش را در همـین دنیـا    (یعنی غیر از عذاب آخرت، عکس

خواهد دید).
622عقاب االعمال /

:9قال رسول اهللا
ثالثۀ من الذنوب تعجل عقوبتها و ال تؤخّر الی اآلخرة: عقوق الوالدین و البغـی  

علی الناس و کفر االحسان.
فرمودند:9مرحضرت رسول اک

آن سه عمل است که مجازات آنها در همین دنیا هم دامـن گیـر عـاملینِ   
احسان دیگرانکفران نعمتو ،ستم بر مردم،عاق والدینشود:می

1/90البحار سفینۀ
:قال علی 

کونا للظالم خصماً و للمظلوم عوناً.
به حسنین وصیت نمود که:حضرت علی 

باشید.دشمن ظالم و یاور مظلوم 
977نهج البالغه /

:9قال رسول اهللا
اشتد غضبی علی من ظلم من الیجد ناصراً غیري.:یقول اهللا 

فرمود:9رسول خدا
اي ظلـم  شود که بر بندهخشم من بر کسی زیاد میفرماید:میخداوند 

کند که یاوري غیر از من سراغ نداشته باشد.
12حدیث 75/311بحار 

:9قال رسول اهللا
اتقوا الظلم فانّه ظلمات یوم القیامۀ.

فرمودند:9حضرت رسول
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هاي روز رستاخیز است.از ستمگري بپرهیزید که ستمگري، همان تاریکی

63حدیث 75/330بحار 
:9قال رسول اهللا

انصر اخاك ظالماً او مظلوما: ان یک ظالماً فاردده عن ظلمه و ان یک مظلومـاً  
فانصره.

فرمودند:9حضرت رسول
برادرت را یاري کن، چه ستمگر باشد چه ستمدیده. اگر ستمگر است او 

را از ستم بازدار و اگر ستم دیده است او را یاري کن.
111نهج الفصاحه /

:قال علی 
و اهللاِ لَو اُعطیت األَ قالیم السبعۀِ بِما تَحت أفالکها علی أَن أعصی اهللاَ فـی نَملَـۀ   

جِلب شَعیرَةٍ ما فَعلتُه و انَّ دنیاکُم عندي ألهونُ من ورقَۀ فی فَـمِ جـرادة   أسلُبها 
و قُـبحِ  تَقضَمها ما لعلّیٍ و لنَعیم یفنی ولَدةٍ ال تَبقی نَعوذُ بِاهللاِ مـن سـبات العقـلِ   

الزَّلَلِ و بِه نَستَعینُ.
فرمودند:حضرت علی 

هاي آنها اسـت  هفت اقلیم را با هر چه در زیر آسمانسوگند به خدا، اگر 
به من دهند براي اینکه خدا را تا این اندازه نافرمـانی کـنم کـه پوسـت     

شما نـزد مـن   يکنم. و یقیناً دنیااي برگیرم، نمیجوي را از دهان مورچه
جود، علی را تر است از برگی که در دهان ملخی باشد که آن را میپست

رود؟ و خوشـیی کـه بـر جـا     نعمتی کـه از دسـت مـی   چه کار است با
بـریم و در  ماند؟! از خوابِ عقل و از زشتی لغزش به خدا پنـاه مـی  نمی

جوئیم.جمیع حاالت از او یاري می
714ص 215نهج البالغه (فیض االسالم) خطبه 
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توضیح

در این خطبه پس از ذکر سرگذشت برادرش عقیل که یک من گنـدم  حضرت علی 
یل ایـن اسـت   قتر از سرگذشت عالمال درخواست نموده بود، فرمودند: و شگفتتاز بی

نزدمان آمد با ارمغانی در ظرفی سربسـته و حلـوائی کـه آن را دشـمن     یکه شبی شخص
داشته و به آن بدبین بودم به طوري که گویا با آب دهن یا قی مار خمیر شده بود.

یا صدقه؟ زکات و صـدقه بـر مـا اهـل     به او گفتم: آیا این هدیه است یا زکات است
بیت حرام است.

گفت: صدقه و زکات نیست بلکه هدیه است.
پس گفتم: مادرت در سوگ تو بگرید، آیا از راه دین خدا (و منظور باطلی کـه داري)  

گـوئی؟ سـوگند   بیهوده مـی يهااي مرا بفریبی؟ آیا نفهمی یا دیوانه؟ یا اینکه سخنآمده
بخدا اگر هفت اقلیم...
اي محمـد!  فرستاد فرمودند:ـفرماندار مصرـبکرمحمد بن ابیبه و ضمن فرمانی که 

داند و هر بیـداد  بزرگ، ستم را هر چه کوچک باشد بزرگ میفراموش مکن که خداوند
که خُرد به نظر آید، کالن کیفر کند.

:عن ابی جعفر 
 کان علی کلّ بکرة یطوف فی اسواق الکوفۀ سوقاً سوقاً... فینادي: و تناهوا

عن الکذب و الیمین و تجافوا عن الظلم.
فرمود:امام باقر 

زد و اهل بازار هر روز صبح در بازارهاي کوفه قدم میحضرت علی 
فرمودنـد: از  نمود از جمله میرا به مواعظ گرانبها و سودمند نصیحت می

و ظلم جداً بپرهیزید.دروغ، قسم
10حدیث 103/94بحار 

فی بعض االخبار:
عدل الحاکم یوماً یعادل عبادة العابد خمسین سنۀ.

در بعض اخبار وارد شده:
عدالت یک روز حاکم برابر است با عبادت پنجاه سال عابد.

2/184لئالی 
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:قال علی 

افۀ العمران من جور السلطان.
فرمودند:حضرت علی 

باشد.بی هر محلّ آباد از جور و ستم پادشاه میخرا
274/السعادةمعراج 

:9قال النبی
بالظلم زوال کل نعمۀ.

فرمودند:9پیامبر
در اثر ظلم و ستم، هرنعمتی زائل شده و از بین خواهد رفت.

26غوالی الدرر / کلمه 
:قال علی 

من ظلم رعیته نصر اعدائه.
فرمودند:حضرت علی 

بر رعیت و ملت خود ظلم کند (در واقع) دشمنان خود را یاري هر کس 
کرده است.

274/ةمعراج السعاد
:9قال رسول اهللا

احب الناس یوم القیامۀ و اقربهم الی اهللا مجلساً امام عادل و انّ ابغض الناس الی 
اهللا و اشدهم عذاباً امام جائر.

فرمود:9پیامبر
تر در نزد خدا، پیشواي دادگر و از زدیکتر و نروز قیامت از همه محبوب

همه منفورتر که عذابش شدیدتر باشد، پیشواي ستمگر است.
59حدیث 75/351بحار 

لعلّی بن یقطین:ابوالحسن 
کفّارة عمل السلطان االحسان الی الخوان.

به علی بن یقطین فرمود:حضرت کاظم 
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ن دینی است.کفّاره و جبران کار براي سلطان، نیکی به برادرا

410تحف العقول /
:9قال رسول اهللا

عفو الملک ابقی للملک.
فرمودند:9حضرت رسول

پوشی و بخشش پادشاه سبب دوام پادشاهی وي خواهد شد.چشم
5حدیث 8/519وسائل الشیعه 

قیل:
الملک یبقی بالعدل مع الکفر و الیبقی بالجور مع االیمان.

گفته شده:
ماند لیکن با ظلم عدالت (اگرچه) همراه با کفر باقی میملک و مملکت با 

و ایمان باقی نخواهد ماند.
136ص 75جامع االخبار فصل 

ــود  ــدل و داد بـ ــه عـ ــداري بـ ــود  پایـ ــاد ب ــراغ و ب ــاهی چ ــم و ش ظل
:قال علی 

یوم المظلوم علی الظالم أشد من یوم الظالم علی المظلوم.
فرمودند:حضرت علی 

ستمگر بر ستم کشـیده.  تر است از روزر ستمگر سختکشیده بروز ستم 
(زیرا مدت ستمگري ستمگر در دنیا، چند روزي بیش نیست و پایـان آن  

هویدا است ولی کیفر او در قیامت، آتش جاوید است).
1193نهج البالغه /

:9قال رسول اهللا
الیمنع ذاحقّ حقّه.اتق دعوة المظلوم فانما یسئل اهللا تعالی حقّه و ان اهللا تعالی

فرمودند:9حضرت رسول
خواهد، از نفرین مظلوم بپرهیز، زیرا او حقّ خویش را از خداي تعالی می

دارد.دار دریغ نمیو خداوند متعال هم حق را از حق
7نهج الفصاحه /
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:9قال رسول اهللا

اهللا.ایاکم و دعوة المظلوم و ان کان من کافر فانه لیس فیها حجاب من دون 
فرمودند:9حضرت رسول

کافر باشد؛ چرا که بـین آن نفـرین و   هرچنداز نفرین ستمدیده بپرهیزید 
خداي تعالی، هیچ مانع و حجابی وجود ندارد.

202نهج الفصاحه /
:9قال رسول اهللا

طوبی لمن طاب خلقه و طهرت سجیته و صلحت سریرته و حسـنت عالنیتـه و   
الفضل من کالمه و أنصف الناس من نفسه.انفق الفضل من ماله و أمسک

فرمودند:9رسول خدا
خوشا به حال کسی که اخالقش نیکو، و رفتارش خـوب، نیـتش پـاك،    
باطنش پاك و ظاهرش پاکیزه، و مازاد بر احتیاج خود را از اموالش انفاق 
کند، و زبانش را از گفتارهاي ناروا نگاهدارد و با مردم مطابق انصـاف و  

تار نماید.عدالت رف
94روایت 69/400بحار 

:قال رسول اهللا 
لغیرك و ما احببته لنفسـک فاحببـه ألخیـک   هیا علی ما کرهته لنفسک فاکره

ا فی اهـل السـماء مـودوداً فـی     تکن عادالً فی حکمک مقسطا فی عدلک محبب
صدور اهل االرض فاحفظ وصیتی ان شاء اهللا تعالی.

:فرمودندبه علی 9حضرت رسول
پسـندي بـراي دیگـران هـم مپسـند و آنچـه خـود        آنچه براي خود نمی

در قضاوت عادل باش، و در عدالت، خواهی، براي برادرت هم بخواه.می
شـوي و  (اگر چنین بودي) محبوب اهل آسمان می13قسط را رعایت کن.

از نظر لغوي، قسط باالتر از عدل است.13
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ان شاء ـپس در حفظ سفارشم بکوشگیري.هاي اهل زمین جا میدر دل

.ـاهللا تعالی
1/443البالغه مدینۀ

:قال علی 
ختالط بهم و االکتساب معهـم و ایـاك ان   یا کمیل! التطرق ابواب الظالمین لال

تطیعهم و أن تشهد فی مجالسهم بما یسـخط اهللا علیـک و اذا اضـطررت الـی     
حضورهم فداوم ذکراهللا و التوکل علیه و استعذ باهللا من شرورهم و اطرق عنهم 

و اجهر بتعظیم اهللا تسمعهم فانک بهم تُؤید و تکفی شرهم.و انکر بقلبک فعلهم
به کمیل فرمودند:حضرت علی 

از رفتن به درب خانۀ ستمگران براي آمیزش با آنها و کسـب بـا ایشـان،    
کنی. و در مجالس ایشان حاضر نشـو خودداري کن. مبادا آنها را اطاعت

چـاري در  که مورد غضب خشم خدا قرار گیـري، و در صـورتی کـه نا   
مجالس آنها حاضر شوي همیشه به یاد خدا باش و همواره بـر او توکـل   

ـ کن و از شرّشان به او پناه ببر. ار کـن، و  و در پیشگاه آنها، سکوت اختی
کار آنها را در دل انکار کن و خداوند را آشکارا به عظمت یاد کن تا به 

شرّ آنهـا بـه   ترسند و گوش آنها برسانی که در این صورت آنها از تو می
تو نخواهد رسید.

77/269بحار 
:9قال رسول اهللا

ایاکم و ابواب السلطان و حواشیها فانّ اقربکم من ابواب السـلطان و حواشـیها   
اذهب اهللا عنه الورع و جعله ابعدکم من اهللا تعالی و من اثر السلطان علی اهللا 

حیراناً.
فرمودند:9رسول خدا

برحذر باشید از اینکه کارگزار و یا کارمند شخص ستمگري باشید چـرا  
تر باشـید، از  هاي آن نزدیککه هر چه شما به منازل فرد ستمگر و حاشیه

خداوند متعال دورتر خواهید بود و آن کسی که خواست سـتمگر را بـر   
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مقدم دارد، خداوند نیز پارسـائی فـراوان را از دل او   خواست خداي 

د و او را حیران واگذارد.ببر
594عقاب االعمال /

:9قال النبی
ثالثۀ تقسی القلب: استماع اللهو و طلب الصید و اتیان باب السلطان.

فرمودند:9پیغمبر اکرم
گوش دادن به موسیقی و شـهویات،  سه چیز موجب قساوت قلب است:

درباري شدن براي سالطین و حکمرانان.صیادي و شکار، و 
93عشریه /االثنی

:9قال رسول اهللا
علیه ذلک المخلوق.من طلب رضی مخلوق بسخط الخالق سلط اهللا 

فرمودند:9پیامبر اکرم
کسی که با خشم خدا، رضایت مخلوق را طلب کند، خداوند همان بنـده  

کند.را بر او مسلّط می
52تحف العقول /

:9قال رسول اهللا
رج من دین اهللا.من ارضی سلطاناً بما یسخط اهللا خ

فرمودند:9پیامبر اکرم
کسی که سلطانی را راضی کند به آنچه کـه خداونـد را بـه غضـب در     

آورد، چنین کسی از دین خدا خارج شده است.می
57تحف العقول /

:9قال رسول اهللا
الطاعۀ لمخلوق فی معصیۀ الخالق.

فرمودند:9پیامبر اکرم
خداونـد متعـال باشـد، جـائز     اطاعت مخلوق در جائی که موجب خشم

نیست.
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55مواعظ صدوق /

قال:عن عبداهللا بن سنان عن ابی عبداهللا 
من عذّر ظالماً بظلمه سلّط اهللا تعالی من یظلمه فان دعا لـم یسـتجب لـه و لـم     

یأجره اهللا علی ظالمته.
فرمودند:عبداهللا بن سنان گوید که امام صادق 

ـ سـب هر کس براي تبرئه ستمکار ن ه ظلمـی کـه بـه دیگـران نمـوده،      ت ب
عذرتراشی کند (و در رفع سرزنش و دفع مالمت او بکوشد)، پروردگـار  
متعال کسی را بر او مسلط سازد که به او ستم کند و هر چه دعا کند (از 
جمله براي نجات خودش) مستجاب نفرماید و پاداشی دربرابر آن ظلمـی  

که کشیده به او ندهد.
625عقاب االعمال /

:9ل النبیقا
العلماء امناء الرسل ما لم یخالطوا السلطان فاذا فعلوا ذلـک فقـد خـانوا الرسـل     

فاحذروهم و اعتزلوهم.
فرمودند:9پیامبر اکرم

داران پیامبرانند تا زمانی که بـا سـالطین آمیـزش نکننـد و     علماء، امانت
از اند، پـس با سالطین مرتبط شوند نسبت به پیامبران خیانت کردههرگاه

آنها بترسید و از ایشان دوري نمائید.
5/187لئالی 

:9قال النبی
الظلمۀ و اعوانهم فی النار.

فرمودند:9پیامبر
ستمگران و یاورانشان در جهنمند.

17غوالی الدرر/ کلمه 
:9قال رسول اهللا

اذا کان یوم القیامۀ نادي مناد: این الظلمۀ و اعوانهم و من الق لهم دواة او ربط 
لهم کیساً او مدلهم مدة قلم فاحشروهم معهم.
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فرمودند:9رسول خدا

چون روز قیامـت شـود منـادي حـق نـدا دهـد: کجاینـد بیـدادگران و         
کاران آنها و آنها که براي ایشان دواتی لیقه کردند و یا سرکیسـه و  کمک

جوالی را براي آنها ریسمان بستند یا قلمی را تراشیدند، پس همۀ آنهـا را  
ظالمان، یک جا محشور کنید (مراد آن است که هر کس بـه هـر نحـو    با

کاران را اعانت کند؛ با آنها در کیفر شریک خواهد بود).ستم
593عقاب االعمال /

:9قال رسول اهللا
من أعان ظالماً سلّطه اهللا علیه.

فرمودند:9رسول خدا
سـلّط  هر کس ستمگري را یاري کند خداوند همـان سـتمگر را بـر او م   

گرداند.
602نهج الفصاحه /

یقول:کان علی 
ل بالظلم و المعین علیه و الراضی به شرکاء ثالثۀ.مالعا
فرمود:میحضرت علی 

اش، راضی بر سـتمش هـر سـه بـا هـم (در ظلـم)       کنندهستمکار، یاري
شریکند.

72، حدیث 107، ص 3/ باب 1خصال 
ام آیـا مـن از اعـوان    لطان را دوختههاي سنمود که من لباسسؤالخیاطی از معصوم 

ظلمه هستم؟
معصوم در جواب فرمود: شما (خود) از ظَلَمـه هسـتید نـه اعـوان ظلمـه (همکـاران       

،البتـه باشـد. ن)، و آن کسی که به تو نخ و سوزن فروخته از اعـوان ظلمـه مـی   استمکار
مه در حال ضرورت شرعیه (نه زیادتر) اشکال ندارد.لَمجالست با ظَ

5/186لئالی
:قال ابوعبداهللا 
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من مشی الی ظالم لیعینه و هو یعلم انه ظالم فقد خرج من االسالم.

فرمود:حضرت صادق 
داند او ظالم و کسی که براي کمک به ظالم نزد او برود، در حالی که می

ستمگر است چنین کسی از اسالم خارج است.
5/185لئالی 

و نیز گفته شده که:
طرفداري کند، خداوند ظالمی را بر او مسـلط خواهـد   کسی که از ظالم 

کرد و دعایش مستجاب نخواهـد شـد و مظلومیـت او اجـري نخواهـد      
داشت.

:قال علی 
اذا قدرت علی عدوك فاجعل العفو عنه شکراً للقدرة علیه.

فرمودند:حضرت علی 
شکر و سـپاس  را بر دشمنت دست یافتی، بخشش و گذشت از او هرگاه

بر او قرار ده.توانائی 
1092نهج البالغه /

:قال علی 
العفو زکاة الظفر.

فرمودند:حضرت علی 
گذشت، زکات پیروزي است.

251، فهرست غرر ص 357غرر و درر حدیث 
:9قال رسول اهللا

.علیکم بالعفو فان العفو الیزید العبد االّ عزّاً فتعافوا یعزکم اهللا
فرمودند:9رسول خدا

پوشـی و گذشـت   هاي مردم) زیرا چشـم (از بدي» گذشت«به بر شما باد 
جز عزّت بر بنده نیفزاید، پس نسبت به یکدیگر گذشت داشته باشـید تـا   

خداوند به شما عزّت دهد.
3/168کافی 
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:9قال رسول اهللا

و قـال  یا علی من لم یقبل من متعذّر عذراً صادقاً کان او کاذباً لم ینَل شفاعتی.
قالوا: بلی یا رسـول اهللا. أأل انبئکم بشر الناس؟اهللا علیه و آله:رسول اهللا صلی 

قـالوا:  ثم قال: أال انبئکم بشر مـن هـذا؟  قال: من أبعض الناس و أبغضه الناس.
قال: الذي الیقبل عشرة و الیقبل معذرة و الیغفر ذنباً.بلی یا رسول اهللا.

فرمود:9پیغمبر اکرم
کند خواه در عذرخواهی راستگو باشد یـا  کسی که از متعذّر، قبول عذر ن

و فرمود: آیا شما را به بدترین دروغگو، به شفاعت من نائل نخواهد شد.
فرمود: کسـی کـه   مردم عرض کردند: بلی یا رسول اهللا.مردم خبر نکنم؟

سـپس  نسبت به مردم بغض داشته باشند و مردم هم، او را دشمن دارنـد. 
عرض کردند: بلی یـا رسـول   او خبر ندهم؟فرمود: آیا شما را به بدتر از

فرمود: کسی که از لغزش دیگري صرفنظر نکند و عذر معذرت خواه اهللا.
را نپذیرد و گناه کسی را نیامرزد و عفوش نکند.

2/182لئالی 
:قال ابوعبداهللا 

من لم یملک غضبه لم یملک عقله.
فرمودند:حضرت صادق 

شد، عقل خود را مالک نیست.کسی که قوة غضب خود را مالک نبا
131معراج السعاده /

:قال الصادق 
الغضب مفتاح کل شرّ.

فرمودند:حضرت صادق 
غضب کلید هر بدي است.

183ص 125جامع االخبار فصل 
:9قال رسول اهللا

الغضب یفسد االیمان کما یفسد الخل العسل.
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فرمودند:9حضرت رسول

کند.چنانکه سرکه، عسل را فاسد میگرداند غضب ایمان را فاسد می
183ص 125جامع االخبار فصل 

:قال علی 
احذر الغضب فانّه نار محرقۀ.

فرمودند:حضرت علی 
ده.نبپرهیز از خشم، چرا که آن، آتشی است سوزان

84غرر و درر /
:قال علی 

ایاك و الغضب فاوله جنون و اخره ندم.
فرمودند:حضرت علی 

آن دیـوانگی و آخـر آن پشـیمانی    خشم دوري کن زیرا اولِاز غضب و 
است.

96غرر و درر /
:قال امیرالمؤمنین 

انّ الصبر و حسن الخلق و البرّ و الحلم من أخالق األنبیاء.
فرمودند:حضرت امیرالمؤمنین 

خوئی، نیکوکاري و بردباري از اخالق پیغمبران است.شکیبائی، خوش
71/92بحاراالنوار ، 136جامع االخبار /

:قال علی 
الۀ الریاسۀ سعۀ الصدر.

فرمودند:حضرت علی 
هـا و شـکیبائی در   ابزار ریاست و سروري، فراخی سینه (تحمـل سـختی  

کارها) است.
1169ج البالغه /هن

:9قال رسول اهللا
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ان الغضب جمرة فی قلب ابن آدم... فمن وجد مـن ذلـک شـیئاً فلیلصـق خـده      

باألرض.
فرمود:9اکرمرسول 

هـر کـس   شـود. غضب، آتشی است که در قلب فرزند آدم افروخته مـی 
اش را به زمـین برسـاند در   چنین حالتی در خود یافت، (بالفاصله) گونه

پیشگاه خداي تعالی سجده کند.
73/272االنوار ربحا

:9قال رسول اهللا
حلمه عنهم.یا علی التغضب فاذا فاقعد و تفکر فی قدرة الرّب علی العباد و

فرمودند:9حضرت رسول
اي علی! غضب مکن و چنانچه غضب عارض تو شـد بنشـین و دربـارة    
عظمت قدرت خداوندمتعال بر بندگان فکرکن، و بیندیش که (بـا وجـود   

کند.این قدرت) چگونه براساس حلم با آنان رفتار می
77/67بحاراالنوار 

قال:عن ابی جعفر 
فیجلس فانه یذهب عنه رجـس الشـیطان وان کـان    ایما رجل غضب و هو قائم

جالساً فلیقم.
فرمودند:حضرت باقر 

هر مردي که غضب کند در حالتی که ایستاده باشد، پس بنشـیند و اگـر   
نشسته است پس بایستد.

183ص 125جامع االخبار فصل 
فرمودند:9پیغمبر اکرم

ارد.شجاع کسی است که بتواند در وقت غضب، خود را نگاه د
فرمودند:حضرت علی 

آمد ولی هرگاه بـراي  براي این دنیا هرگز به غضب نمی9پیغمبر اکرم
یافت.رسید غضب او تسکین نمیشد تا یاري حق نمیحق غضبناك می
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140معراج السعاده /

:قال ابوعبداهللا 
کظـم الغـیظ، و الصـبر    ثالث من کن فیه زوجه اهللا من الحور العین کیف شاء:

.، و رجل اشرف علی مال حرام فترکه هللا علی السیوف هللا 
فرمودند:حضرت صادق 

بخواهـد از  هرگونـه کسی که داراي سه صـفت باشـد، خداونـد متعـال     
حورالعین به او تزویج فرماید:

1.د.رَبه هنگام ناراحتی، خشم خود را فرو ب
بر جهاد شکیبا باشد.در وقت جنگ، به خاطر خداي .2
آنگاه که بر مال حرامی دست یافـت، بـه جهـت تقـرب بـه      .3

، در آن مال تصرف ننماید.خداي 
104االثنی عشریه /

:9قال رسول اهللا
من کف غضبه کف اهللا عنه عذابه.

فرمودند:9حضرت رسول
را بگیرد، خداوند متعال عذاب خود را از او خویش کسی که جلو خشم 

ارد.دباز می
146اخالق شبر /

:قال الصادق 
من کف غضبه ستراهللا عورته.

فرمودند:حضرت صادق 
پوشاند.هر کس جلو خشم خود را بگیرد، خداوند عیب او را می

6کافی / باب الغضب، حدیث 
:قال ابوعبداهللا 

عزّاً فی الدنیا و اآلخرة.ما من عبد کظم غیظا اال زاده اهللا 
فرمود:امام صادق 
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، عزت او را در دنیـا و  اي که خشم خود را فرو نشاند خداوند هر بنده

آخرت زیاد خواهد کرد.
2/159اللی 

:9قال رسول اهللا
من کظم غیظاً و هو یقدر علی أن ینفذه دعاه اهللا یوم القیامۀ علی رؤس الخالیق 

حتّی یخیر من اي الحور شاء.
فرمود:9پیغمبر اکرم

(خود) فرونشاند در حالی که قدرت اعمال غـیظ خـود را   کسی که غیظ 
داشته باشد، خداوند متعال در روز قیامت او را در حضور خالیق مخیـر  

فرماید که هر کدام از حورالعین را که خواسته باشد انتخاب نماید.می
2/158آللی 

:9قال رسول اهللا
اهللا أجر شهید.من کظم غیظا و هو یقدر علی انفاذه و حلم عنه اعطاه 

فرمودند:9حضرت رسول
شخصی که خشمگین شده و با وجود قدرت بر اجـراء غـیظش، خشـم    
خویش را فرو برد و (نسبت به اعمال غیظ خـود) بردبـاري پیشـه کنـد،     

کند.خداوند اجر و ثواب شهید را به او عطا می
12حدیث 8/525وسائل الشیعه 

اري فرستاد و آن غالم دیر کرد. آن روزي غالمی را پی شغل و کحضرت صادق 
حضرت در پی او تشریف فرما شده و دیدند که در مکانی خوابیده. حضرت بر بالین او 

نشسته و او را باد زدند تا بیدار شد. سپس به او فرمود:
اي غالم، به خدا قسم این قدر اختیار نداري که شب و روز بخوابی شب از تو اسـت  

و روز از ما.
3/176کافی 
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باشـد کـه بـا    بـراي زنـدگی مـا مـی    قاین عمل امام یک دسـتور اخالقـی و سرمشـ   

کوچکترین نامالیمی غضب نکرده و کنترل خود را از دست ندهیم بلکه کف نفس کرده 
بردباري نمائیم.

ـ گویند ایـن اسـت کـه    ظم و علت اینکه حضرت موسی بن جعفر را کا ا اینکـه  ب
را » واقفیـه «شـده و  امت حضرت امام رضـا  دانست بعد از او اشخاصی منکر اممی

دهند با این حال برایشان کظم غیظ کرده و اظهار مطلب نفرمود.تشکیل می
8/525وسائل الشیعه 

:9قال رسول اهللا
الیدخل الجنۀ قتّات.

فرمودند:9حضرت رسول
چین داخل بهشت نخواهد شد.سخن

2/613البحار سفینۀ
:9قال رسول اهللا

قال: المشاؤن بالنمیمـۀ المفرقـون   انبئکم بشرارکم؟ قالوا: بلی یا رسول اهللا.أال 
بین االحبۀ الباغون للبراء المعایب.

فرمودند:9حضرت رسول
فرمود: گفتند: چرا یا رسول اهللا.آیا شما را به بدترین خودتان آگاه نکنم؟

ند و بـراي  چینی قدم بردارند، و میان دوستان جدائی افکنآنها که به سخن
جوئی کنند.پاکان عیب

1حدیث 2/274کافی 
:قال علی بن الحسین 

اما علمت انّ نقلۀ النمیمۀ هم کالب النار؟!
نمود فرمودند:چینی میبه شخصی که سخنحضرت سجاد 

اند؟!هاي آتش جهنمچین، سگدانی که اشخاص سخنآیا نمی
160ارشاد القلوب /

:9قال النبی
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صلح بین اثنین صلی علیه مالئکۀ اهللا حتی یرجع و اعطی اجر لیلۀ من مشی فی 

القدر.
فرمودند:9رسول خدا

کسی که به منظور اصالح بین دو نفر قدم بردارد مالئکـه بـراي او درود   
د تا برگردد و اجر شب قدر به او داده خواهد شد.نفرستمی

2/214لئالی 
:9قال رسول اهللا

راة و زوجها اعطاه اهللا تعالی اجر الف شهید قتلوا فی من مشی فی اصالح بین ام
سبیل اهللا حقّاً و کان له بکلّ خطوة یخطوها و کلمۀ فی ذلک عبـادة سـنۀ قیـام    

لیلها و صیام نهارها.
فرمودند:9حضرت رسول

هري گام بردارد خداوند اجـر هـزار   وکسی که براي اصالح میان زن و ش
باشند به او عطا فرماید و به هر قدمی شهید که در راه حق به قتل رسیده 

که در این راه برداشته باشد یا کالمی که گفته باشد، ثواب عبـادت یـک   
هاي آن سال را به عبادت پرداخته باشد و روزهایش را سال که تمام شب

روزه گرفته باشد، براي او ثبت خواهد شد.
671عقاب االعمال /

:9قال رسول اهللا
ضل من عامۀ الصلوة و الصیام.اصالح ذات البین اف

فرمودند:9رسول خدا
آشتی دادن مردم از یک سال نماز و روزه بهتر و باالتر است.

331ثواب االعمال /
:قال علی 

من ملک استأثر.
فرمودند:حضرت علی 
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يشـود (بـه رأي و اندیشـه   ت خـودرأي مـی  هر که بر چیزي دست یاف

گردد در حالی که معلوم است که در هر کـار، حکـم   اعتنا میدیگران بی
تر است).چند عقل از حکم یک عقل سودمندتر و شایسته

1165نهج البالغه /
:قال علی 

من استبد برأیه هلک.
فرمودند:حضرت علی 

هر کس خود رأي شد هالك گردید.
236غرر و درر /

:قال علی 
کها فی عقولها.من شاور الرجال شار

فرمودند:حضرت علی 
هـاي آنهـا شـریک    کسی که با اشخاص عاقل مشـورت کنـد، در عقـل   

گردد.می
184، فهرست غرر ص 8652غرر و درر حدیث 

:قال علی 
شاور ذوي العقول تأمن الزلل و الندم.

فرمودند:حضرت علی 
ن باشی.ال مشورت کن تا از لغزش و پشیمانی در اماقَدر کارها با ع

186غرر و درر /
:قال علی 

کن فی الفتنۀ کابن اللبون الظهر فیرکب و الضرع فیحلب.
فرمودند:حضرت علی 

در زمان فتنه و تباهکاري (و اختالف بین دو گروه باطل) مانند شتر نـري  
م شده باشد؛ نه توانایی دارد تا بر آن سوار شوند و اباش که دو سالش تم

از آن شیر بدوشند.نه پستانی دارد که
1088نهج البالغه /
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:قال علی 

ثمرة التفریط: الندامۀ و ثمرة الحزم: السالمۀ.
فرمودند:حضرت علی 

و دوراندیشـی،  نتیجۀ تقصیر و کوتاهی، پشیمانی است و سـود احتیـاط  
ان) است.درستی (رهائی از زی

1171نهج البالغه /
:9قال رسول اهللا

یتعظ من تغیر الدنیا من حال الی حال.أغفل الناس من لم
فرمودند:9حضرت رسول

هاي دنیا پند نگیرد.ترین مردم کسی است که از دگرگونیغافل
»غفل«مادة 8/5البحار سفینۀمستدرك 

:قال علی 
التجارب علم مستفاد.

فرمود:حضرت علی 
د.تواند از آن نتیجۀ خوب بگیرها، علمی است که انسان میتجربه

42، فهرست غرر /1/260شرح غرر و درر 
:قال علی 

انما العاقل من وعظته التجارب.
فرمودند:حضرت علی 

ها(ي خود و دیگران) او را پند داده باشد.عاقل آن است که تجربه
150غرر و درر /

:قال علی
التدبیر قبل العمل یؤمنک من الندم.

فرمودند:حضرت علی 
دارد.پیش از عمل، تو را از پشیمانی نگه میعاقبت اندیشی 

97تحف العقول /
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:9قال رسول اهللا

انّ اهللا تعالی یحب اذا عمل احدکم عمالً ان یتقنه.
فرمودند:9رسول خدا

د، آن نَیکی از شما دست به کاري زهرگاهخداوند متعال دوست دارد که 
را محکم انجام دهد.

151نهج الفصاحه /
:9اهللاقال رسول 

سبعون جزء افضلها طلب الحالل.ةالعباد
فرمودند:9حضرت رسول

عبادت، هفتاد جزء است باالترین و بزرگترین آن، کسب حالل است.
399ثواب االعمال /

:قال الرضا 
اذا کان الرجل معسراً یعمل بقدر ما یقوت به نفسه واهلـه الیطلـب حرامـا فهـو     

کالمجاهد فی سبیل اهللا.
فرمود:ا امام رض

اش از راه شخص تهیدست براي تأمین مایحتـاج خـود و خـانواده   هرگاه
حالل، کار کند همچون مجاهد در راه خدا خواهد بود.

3/277لئالی 
:قال علی 

انّ أعظم الحسرات یوم القیامۀ حسرة رجل کسب ماالً فی غیر طاعۀ اهللا فورثـه  
الجنۀ و دخل االول به النار.رجل فانفقه فی طاعۀ اهللا سبحانه فدخل به 

فرمودند:حضرت علی 
مردي است که از راه حـرام،  هاي روز قیامت، افسوسِبزرگترین پشیمانی

کسب دارایی نموده و دیگري آن را به ارث برد و در اطاعت خدا به کار 
گیرد و به سبب آن داخل بهشت گردد در حالی که آن به دسـت آورنـدة   

دارائی حرام به سبب آن در داخل آتش بیفتد.
1286نهج البالغه /
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قال:عن ابی عبداهللا 

لط اهللا علیه البنّاء و الماء والطین.من کسب ماال من غیر حلّ س
فرمودند:امام صادق 

هر کس مالی از راه حرام به دست آورد خداونـد تعـالی بنّـائی و آب و    
سازد.کاري را بر او مسلّط میگل

205، حدیث 159، ص 3/ باب 1خصال 
:9قال النبی

شرّ المکاسب کسب الرّبا.
فرمود:9پیغمبر اکرم

سب ربا است.ها کین کسبربدت
3/187لئالی 

قال فی وصیته له:9عن النبیعن علی بن ابی طالب 
یا علی الربا سبعون جزء فایسرها مثل أن ینکح الرجل امه فی بیت اهللا الحرام. یا 

علی درهم ربا اعظم من سبعین زنیۀ کلها بذات محرم فی بیت اهللا الحرام.
فرمودند:ضمن وصیتی به علی 9رسول خدا

ترین آن مثل این است کـه کسـی بـا    یا علی، ربا هفتاد جزء است، آسان
یا علی، یک درهم مادر خود در حریم خانۀ کعبه عمل جنسی انجام دهد.

ربا از هفتاد زنا که شخص با محرم خود در حریم خانۀ کعبه انجام دهد، 
تر است.بزرگ

8، حدیث 583، ص 70/ باب 2خصال 
:9قال رسول اهللا

و المرتشی فی النار.الراشی
فرمود:9پیامبر اکرم

اند.رشوه دهنده و رشوه گیرنده، هر دو در آتش جهنم
477نهج الفصاحه /

:9قال رسول اهللا
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لعن اهللا الراشی و المرتشی و الذي یمشی بینهما.

فرمودند:9رسول خدا
خداوند، رشوه دهنده و رشوه گیرنـده و واسـطۀ بـین ایـن دو (دالل) را     

ت کرده است.لعن
376نهج الفصاحه /

:قال علی 
الهم نصف الهرم.

فرمود:حضرت علی 
اندوه نیمی از سبب پیري است.

)ئۀاربعما(حدیث 2/620خصال 
العابد قال:عنبسۀعن 

الوجه.ءتذهب بماکثر الضحک:یقولاباعبداهللاسمعت
عنبسه عابد گوید:

برد.بسیار، آبرو را میخندة فرمود:میشنیدم حضرت صادق 
11حدیث 2/664کافی 

:قال علی 
من کثر ضحکه مات قلبه.

فرمود:حضرت علی 
میراند.بسیار خندیدن، دل را می

5/194شرح غرر و درر 
:قال علی 

خیر الضحک التبسم.
فرمودند:حضرت علی 

بهترین نوع خنده، تبسم (خنده با لب و بدون قهقهه) است.
169/غرر و درر 

قال:عن ابی عبداهللا ةعن الفضل بن ابی قر
؟ قال: المزاح.الدعابۀ. قلت: و ما دعابۀما من مؤمن اال و فیه 
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فضل بن ابی قرّه گوید:
هسـت. » دعابه«هیچ مؤمنی نیست جز اینکه در او فرمود:امام صادق 

فرمود: مزاح.پرسیدم: دعابه چیست؟
2حدیث 2/663کافی 

:قال الحسین بن علی 
البخیل من بخل بالسالم.

فرمودند:ءحضرت سیدالشهدا
بخیل کسی است که از سالم کردن بخل ورزد.

248تحف /
:9قال رسول اهللا

خصلتان الیجتمعان فی مؤمن: البخل و سوء الظن بالرزق.
فرمودند:9رسول خدا

بـد بـه اینکـه رزق بـه او     گمانِو خلبدو صفت در مؤمن یافت نشود:
نخواهد رسید.

2/499مدینۀ البالغۀ
:9قال رسول اهللا

خصلتان الیجتمعان فی مؤمن: الشح و سوء الخلق.
فرمودند:9حضرت رسول

.بدرفتاريو بخلدو صفت در مؤمن نباشد:
2/499ۀ البالغۀمدین

:قال علی 
فه لغیره.و خلّوالسعۀأفقر الناس من قتر علی نفسه مع الغنی 

فرمودند:حضرت علی 
داشتنِمستمندترین مردم کسی است که با وجود  روزي، مـال و وسـعت

گیرد (آنگاه بمیرد) و مال را براي دیگري بخل ورزیده و بر خود تنگ می
به ارث گذارد.
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29، فهرست غرر /2/473شرح غرر و درر 

:قال امیرالمؤمنین 
لیس لبخیل حبیب.

فرمودند:حضرت علی 
براي شخص بخیل، دوست وجود ندارد.

5/78شرح غرر و درر 
:9قال رسول اهللا

أقل الناس راحۀ البخیل.
فرمودند:9حضرت رسول

مردم از حیث استراحت، اشخاص بخیلند.کمترینِ
430کلمه 81نهج الفصاحه /

:9قال رسول اهللا
الجنۀ دار االسخیاء.

فرمودند:9حضرت رسول
خانۀ اشخاص سخی است.بهشت 

128ص 69جامع االخبار فصل 
:9قال رسول اهللا

فالسـخی الـذي یأکـل و یعطـی، و     الرجال اربعۀ: سخی و کریم و بخیل و لئیم.
و البخیل الذي یأکل و الیعطی، و اللئیم الـذي ال  الکریم الذي ال یأکل و یعطی؛

یأکل و ال یعطی.
فرمودند:9حضرت رسول

، هـم خـود   »سـخی «امـا  اند: سخی، کریم بخیل و لئـیم. چهاردستهمردم 
کـه خـود   » کـریم «بخشـد، و (از او بهتـر)   خورد و هم به دیگران میمی

فقـط در فکـر اسـتفاده    » بخیـل «بخشـد؛ و  خورد ولی به دیگران مینمی
» لئیم«رساند و (از او بدتر) اي نمیشخصی خود است و به هیچکس بهره

کند و نه به دیگـري  چه خداوند عطا کرده استفاده میکه نه خودش از آن
رساند.نفعی می



277صفات متقابل / 
129ص 69جامع االخبار فصل 

:قال الرضا 
السخی قریب من اهللا قریب من الجنۀ قریب من الناس. والبخیل بعید من اهللا بعید 

من الجنۀ بعید من الناس.
فرمود:امام رضا 

است. و بخیل، از خدا و شخص بخشنده به خدا و مردم و بهشت نزدیک 
مردم و بهشت دور است.

1/607البحار سفینۀ
:روي

قال: تخرج مـن مالـک الحـق الـذي     : ماحد السخاء؟انه قیل لالمام الرضا 
اوجبه اهللا علیک فتضعه فی موضعه.

:روایت شده که
فرمودند: اینکـه  عرض شد: حد سخاء چیست؟به خدمت امام رضا 

از مال خود، حقّی را که خداوند بر تو واجب کرده، خارج نمائی و آن را 
در موضع خود قرار دهی.

1/607البحار سفینۀ
:9قال رسول اهللا

البخیل الیدخل الجنۀ و السخی الیدخل النار.
فرمودند:9حضرت رسول

بخیل داخل بهشت نشود و سخی در جهنم وارد نشود.
133القلوب/سراج 

:قال علی 
من جاد ساد.

فرمودند:حضرت علی 
کسی که جود ورزید، بزرگ شد.

229/السعادةمعراج 
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:9قال رسول اهللا

الصدق یهدي الی البر و البر یهدي الی الجنۀ، و الکذب یهـدي الـی الفجـور و    
الفجور یهدي الی النار.

فرمودند:9حضرت رسول
کنـد بـه   سوي خوبی، و خوبی هـدایت مـی  کند به راستگوئی هدایت می

کند بـه سـوي بـدي، و بـدي هـدایت      سوي بهشت، و دروغ هدایت می
کند به سوي جهنم. (خالصه اینکه نتیجۀ راستگوئی ورود به بهشـت و  می

نتیجۀ دروغگویی ورود به جهنم خواهد بود).
169جامع االخبار /

:9قال رسول اهللا
ـ صام و صلی و زعم انّه مسلم:ثالث من کن فیه کان منافقا و ان  تمن من اذا ائ

اخلف.خان و اذا حدث کذب و اذا وعد
فرمودند:9حضرت رسول

شـود اگـر چـه    هر کس که داراي سه خصلت باشد، منافق محسوب می
کسی که در امانـت  روزه گیرد و نماز خواند و پندارد که مسلمان است:

کسـی کـه بـه    ، و بگویدهنگام سخن گفتن، دروغ خیانت کند، کسی که 
عهد خود وفا نکند.

2/605البحار سفینۀ
:9قال رسول اهللا

المؤمن اذا کذب من غیر عذر لعنه سبعون الف ملک و خرج من قلبه نتن حتی 
ـ    سـبعین زنیـۀ   ۀیبلغ العرش فیلعنه حملۀ العرش و کتب اهللا علیـه بتلـک الکذب

أهونها کمن یزنی مع امه.
فرمودند:9حضرت رسول
بگویـد، هفتـاد هـزار فرشـته او را     گاه مؤمن بدون علت و عذر دروغهر

لعنت کنند و از قلب او بوي متعفنی خارج شود چنانکه تا عرش برسـد،  
   پس حاملین عرش او را لعنت کنند و خداوند بـه سـبب آن دروغ، گنـاه
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ترین آنها مانند زناي با مادر خودش هفتاد زنا براي او ثبت نماید که آسان

.باشد
170- 169ص 112جامع االخبار فصل 

:9قال رسول اهللا
التجتمع خصلتان فی مؤمن: البخل و الکذب.

فرمودند:9حضرت رسول
دروغ (یعنی مؤمن بخیـل  -2بخل -1دو خصلت، در مؤمن جمع نشود: 
نخواهد بود و دروغ نخواهد گفت).

4/460الخلق الکامل 
:قال الصادق 

التکون فی مؤمن: العسر، والنکد، والحسد، واللجاجۀ، والکذب، والبغی.ستۀ
فرمودند:حضرت صادق 

، و گیـري سـخت ، بخـل ، ظلـم ، حسد، دروغشش خصلت در مؤمن نخواهد بود:
.لجاجت

78/262بحار االنوار 
:قال امیرالمؤمنین 

الکذب زوال المنطق عن الوضع االلهی.
فرمود:حضرت امیر 

ردیدن و انصراف گفتار است از آنچه که خداي متعال (به عنوان دروغ، گ
وظیفه براي انسان) وضع کرده است.

1/400شرح غرر و درر 
:قال علی 

.هجِدو زلَهه ذبالک ترَكتّی یاالیمانِ ح طَعم بدع جِدال ی
فرمودند:حضرت علی

ه از دروغگوئی اعـم از  اي طعم ایمان را نخواهد چشید مگر آنکهیچ بنده
شوخی و جدي پرهیز کند.
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11باب الکذب حدیث 2/255اصول کافی 

:قال الباقر 
جعلَ للشَّرِّ اَقفاالً و جعلَ مفاتیح تلک االَقفالِ الشَّـراب. والکـذب شَـرٌ    انَّ اهللاَ 

.منَ الشَّرابِ
فرمودند:حضرت باقر 

هـا  هائی مقرر فرموده است و کلیدهاي آن قفلبراي بدي، قفلخداوند 
را شراب قرار داده است. و دروغ بدتر از شراب است.

3باب الکذب حدیث 2/254اصول کافی 
:قال الباقر 

انَّ الکذب هو خَراب االیمانِ.
فرمودند:حضرت باقر 

دروغ ویران کنندة ایمان است.
4الکذب حدیث باب 2/254اصول کافی 

:قال علی 
الکذب رذیلۀ.

فرمودند:حضرت علی 
دروغ گوئی پستی و فرومایگی است.

11غرر و درر /
:قال علی 

ال حیاء لکذاب.
فرمودند:حضرت علی 

دروغگو حیا ندارد.
307غرر و درر /

:قال ابوعبداهللا 
هولسلی رع علَی اهللاِ و ذبرِ.هـ صلی اهللا علیه و آلالکنَ الکَبائـ م

فرمودند:حضرت صادق 
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از گناهان کبیـره  ـصلی اهللا علیه و آلهـدروغ بر خداي تعالی و رسولش

است.
5باب الکذب حدیث 2/254اصول کافی 

:قال ابوعبداهللا 
انّ الکذبۀ لتفطر الصائم.

فرمودند:حضرت صادق 
السالم سبب بطالن روزه خواهد بود.مدروغ بر خدا و پیغمبر و ائمه علیه

9باب الکذب حدیث 2/254اصول کافی 
:قال االمام العسکري 

جعلت الخبائث کلها فی بت و جعل مفتاحها الکذب.
فرمود:امام حسن عسکري 
ها در اطاقی قرار داده شده و کلید آن اطاق، دروغ است.تمام بدي

5/251لئالی 
:قال ابوعبداهللا 

لم یبعث نبیا االّ بصدق الحدیث و اداء االمانۀ الی البرّ و الفاجر.انّ اهللا
فرمودند:حضرت صادق 

داري نسـبت بـه   خداوند متعال هیچ پیغمبري را جز به راستگوئی و امانت
نیکوکار و بدکار، مبعوث نفرموده است.

االمانۀباب الصدق و اداء 1حدیث 2/85کافی 
:9قال رسول اهللا

ن اهللا تعالی احب الکذب فی االصالح و ابغض الصدق فی الفساد.یا علی ا
فرمودند:9حضرت رسول

اي علی! خداوند متعال، دروغ گفتن را در جهت اصالح (بـین مسـلمین)   
دوست دارد و همینطور راستگوئی را در فساد (و دو بهـم زنـی) دشـمن    

دارد.
1حدیث 8/578وسائل 
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:قال ابوعبداهللا 

ت البین.ح ذاالظلمۀ و اصالذموم اال فی امرین: دفع شر الکذب م
فرمودند:حضرت صادق 

اصالح بین مردم.ظالم و دفع شرّدروغ گفتن جز در دو مورد بد است:
170ص 112جامع االخبار فصل 

:قال ابوعبداهللا 
ی اعتـاده فلوترکـه   رکوع الرجل و سـجوده فـانّ ذلـک شـی    التنظروا الی طول

و لکن انظروا الی صدق حدیثه و اداء امانته..استوحش لذلک
فرمودند:حضرت صادق 

به طوالنی بودن رکوع و سجود شخص نگاه نکنیـد زیـرا بـه آن عـادت     
ولـی بـه راسـتگوئی و    کرده و اگـر آن را واگـذارد، بـه هـراس افتـد.     

داري او بنگرید.امانت
12حدیث 2/86کافی 

:قال علی 
اذا نطقت فاصدق.

فرمودند:حضرت علی
گوئی راستگو باش.زمانی که سخن می

151غرر و درر /
لهشام:من وصیته االمام موسی بن جعفر 

یا هشام من صدق لسانه زکی عمله و من حسنت نیته زیـد فـی رزقـه و مـن     
حسن برّه باخوانه واهله مد فی عمره.

به هشام فرمود:امام موسی بن جعفر 
عملش پاکیزه شود و کسی کـه نیـت او   اي هشام! کسی که راستگو شد

خوب باشد رزق و روزي او زیاد شود و کسی که به برادران و اهل بیت 
خود نیکی کند عمرش طوالنی خواهد شد.

388تحف /
روي:
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: سئله رجل أن یعلمه ما ینال به خیر الدنیا و اآلخرة و الیطـول علیـه فقـال    

التکذب.
در روایت آمده است:

درخواست کرد کـه حضـرت بـه او    شخصی از حضرت امام صادق 
بدهد که به آن وسیله به خیر دنیا و آخرت نائل گردد.چیز مختصري یاد

[یعنی دروغ نگفتن موجب خیـر  حضرت در جواب او فرمود: دروغ نگو
دنیا و آخرت خواهد بود].

359تحف /
:9قال رسول اهللا

ب نـورك ایـاك و خصـلتین: الضـجر و     التمزح فیذهب بهاءك و التکذب فیذه
!یـا علـی  فانّک ان ضجرت لم تصبر علی حق و ان کسلت لم تؤد حقّاً. لالکس

ر رحلت عنه الراحۀ.لضجمن استولی علیه ا
فرمودند:پیامبر به علی 

رود و دروغ نگو که نـور جمالـت از   شوخی نکن که ابهت تو از بین می
ناراحتی و تنبلی. زیرا اگر ضجر کشیدي از دو صفت بترس: رود.بین می

و اظهار ناراحتی کردي، شکیبائی بر گرفتن حق خود نداري و اگر تنبلـی  
کسی که ضجر و !اي علیکردي حق را به صاحب حق نخواهی رساند.

ناراحتی بر او چیره شد، راحتی از او سلب خواهد شد.
291مکارم /

:9قال رسول اهللا
نّ الکذب یسود الوجه ثـم یکتـب عنـداهللا کـذّاباً و انّ     یا علی ایاك و الکذب فا

مبارك و الکذب قو اعلم ان الصدالصدق یبیض الوجه و یکتب عنداهللا صادقاً.
مشوم.

فرمودند:9رسول خدا
کنـد سـپس   یا علی از دروغ دوري کن چرا که دروغ صورت را سیاه می

ـ      بب (نام صاحب دروغ) نزدخدا دروغگـو ثبـت شـود. و راسـتگوئی س
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روسفیدي بوده و نزد خداوند متعال راسـتگو نوشـته شـود. و بـدان کـه      

راستگوئی مبارك، و دروغگوئی زشت و نامبارك است.
1/447مدینۀ البالغۀ



فصل هفتم: معیارها و نکات جالب
انـد و یـا   کنیم که معیارهاي مختلف را به ما شناسـانده اشاره میدر این فصل به احادیثی

اینکه نکتۀ جالب توجهی در آن نهفته است.
:قال الصادق 

یأتی علی الناس زمان لیس فیه شیئ اعزّ من اخ انیس و کسب درهم حالل.
فرمودند:حضرت صادق 

از بـرادر  تر بر مردم زمانی خواهد آمد که در آن روزگار هیچ چیز کمیاب
مأنوس و کسب یک درهم از حالل (حتی یک درهم) نباشد.

368تحف /
:9قال رسول اهللا

اقل ما یکون فی اخر الزمان اخ یوثق به او درهم من حالل.
فرمودند:9پیامبر اکرم

برادر دینی قابـل اطمینـان و   شود یزي که در آخرالزمان یافت میکمتر چ
یک درهم (کسب) حالل است.

54تحف /
:9قال رسول اهللا

تنهـوا  لـم  ق شبابکم و لم تأمروا بالمعروف و کیف بکم اذا فسد نساؤکم و فس
قال: نعم و شـرّ مـن ذلـک و    قیل له: و یکون ذلک یا رسول اهللا؟عن المنکر؟!

قیل: یا رسـول اهللا و یکـون   کیف بکم اذا امرتم بالمنکر و نهیتم عن المعروف؟
کیف بکم اذا رأیتم المعروف منکراً و المنکر قال: نعم و شرّ من ذلک. و ذلک؟

معروفاً؟
فرمودند:9پیامبر اکرم
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اید زمانی که زنان شما فاسد و جوانان شما گناهکار شوند و امـر  چگونه

عرض کردند این حالـت پـیش   به معروف و نهی از منکر را ترك کنید؟!
اید زمانی که فرمود: بلی و بدتر از این. چگونهخواهد آمد، یا رسول اهللا؟!

شود یـا  عرض شد: چنین چیزي میامر به منکر و نهی از معروف نمائید؟
اید زمانی که ببینید معـروف،  فرمود: بلی و بدتر از آن. چگونهرسول اهللا؟

منکر شده و منکر، معروف؟!!
49تحف /

:9قال رسول اهللا
علی امتی یحبون خمساً و ینسون خمساً: یحبـون الـدنیا و ینسـون    سیأتی زمان

اآلخرة و یحبون المال و ینسون الحساب، و یحبون النساء و ینسـون الحـور، و   
یحبون القصور و ینسون القبور، و یحبون النفس و ینسون الرّب. اولئک بریئون 

منّی و انابرئ منهم.
فرمودند:9پیغمبر اکرم

مانی بر امت من فرا رسد که پنچ چیز را دوست داشته و پـنج به زودي ز
چیز را فراموش کنند:

دنیا را دوست داشته و آخرت را فراموش کنند..1
ثروت را دوست داشته و حساب را فراموش کنند..2
زنان را دوست داشته و حور را فراموش کنند..3
مندشده و قبر را از یاد برند.هاي مجلل عالقهبه ساختمان.4
خود را خیلی دوست داشته و خدا را فراموش کنند..5

و در نتیجه، این اشخاص از من (پیغمبر) بیزار و من نیز از ایشان بیزار 
خواهم بود.

203- 202االثنی عشریه /
:قال ابوعبداهللا 
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انّ العبد لفی فسحۀ من امره ما بینه و بین اربعین سـنۀ فـاذا بلـغ أربعـین سـنۀ      

قد عمرت عبدي هذا عمراً فغلظـا و شـددا و تحفظـا و    الی ملکیهأوحی اهللا 
اکتبا علیه قلیل عمله و کثیره و صغیره و کبیره.

فرمود:حضرت صادق 
بندة خدا تا چهل سالگی مورد لطف و مرحمت خدا قرار دارد و به چهل 

کند که تا این سالگی که رسید خداوند به فرشتگان موکّل خود وحی می
ادم اکنون با شدت تمام بر او سـخت گیریـد و او را   ام عمر دحد به بنده

عمل او را، کـم و زیـاد، بـزرگ و    هرگونهشدیداً تحت نظر داشته باشید 
کوچک (همه) را یادداشت کنید.

1ح 11/381وسائل 
قال:عن ابی عبداهللا 

اللهـم انـا   «اذا مات المؤمن فحضر جنازته اربعون رجالً مـن المـؤمنین فقـالوا:    
قال اهللا تبارك و تعالی: انی قـد اجـزت   ».منه االخیراً و انت اعلم به منّاالنعلم 

شهادتکم و غفرت له ما علمت مما التعلمون.
فرمودند:امام صادق 

اش حاضـر شـوند و   چون مؤمن بمیرد و چهل تن از مؤمنین بـر جنـازه  
از ما دانیم و تو، نسبت به او بارالها ما از او جز نیکی چیزي نمی«بگویند: 
فرماید: من گواهی شـما را گذرانـدم و   خداي تبارك وتعالی می» داناتري

دانید، آمرزیدم.دانم و شما نمیآنچه را که من از او می
4، حدیث 538، ص 40/ باب 2خصال 

:قال امیرالمؤمنین 
حریم المسجد اربعون ذراعاً و الجوار اربعون داراً من اربعۀ جوانبها.

فرمودند:حضرت علی 
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عبـارت اسـت از چهـل    » همسایگی«است. و 14حریم مسجد چهل ذراع
خانه از چهار طرف آن.

20، حدیث 544، ص 40/ باب 2خصال 
:قال ابوعبداهللا 

اذا بلغ العبد ثالثا و ثالثین سنۀ فقد بلغ اشده و اذا بلغ اربعـین سـنۀ فقـد بلـغ     
و ینبغی لصاحب الخمسین فی النقصانه فاذا ظعن فی احدي و اربعین فهومنتها

أن یکون کمن کان فی النزع.
فرمود:امام صادق 

اي به سی و سه سالگی رسید به کمال نیرو رسیده است و چون چون بنده
به چهل سال رسید به آخرین حد نیرو رسیده است و چون قدم به چهـل  

شد و یک سالگی نهاد کمبود است. و پنجاه ساله را سزَد که مانند کسی با
که در حال جان کندن است.

23، حدیث 545، ص 40/ باب 2خصال 
:قال امیرالمؤمنین 

ضمنت لستۀ الجنۀ: رجل خرج بصدقۀ فمات فله الجنۀ و رجل خرج یعود مریضاً 
فمات فله الجنۀ و رجل خرج مجاهدا فی سبیل اهللا فمـات فلـه الجنـۀ، و رجـل     

عۀ فمات فلـه الجنـۀ و رجـل    خرج حاجاً فمات فله الجنۀ و رجل خرج الی الجم
خرج الی جنازة مسلم فمات فله الجنۀ.

فرمودند:امیرالمؤمنین علی 
ام:براي شش کس، بهشت را ضامن شده

کسی که به منظور صدقه دادن (یا: با صدقه) از خانه خـارج  .1
شود و بمیرد.

شود و بمیرد.جکسی که براي عیادت مریضی از خانه خار.2
خانـه خـارج شـود و    زر راه خدا اکسی که به قصد جهاد د.3

بمیرد.

. ذراع کمتر از یک متر است.14
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کسی که به قصد زیارت حج از خانه خارج شود و بمیرد..4
کسی که به منظور نماز جمعه از خانه خارج شود و بمیرد..5
کسی که براي تشییع جنازة مسلمانی از خانه خارج شـود و  .6

بمیرد.
241االثنی عشریه /

:قال امیرالمؤمنین 
ثالثۀ: فاصد قاؤك صدیقک، و صدیق صـدیقک و  اصدقاؤك ثالثۀ و اعداؤك 

و اعداؤك: عدوك و عدو صدیقک و صدیق عدوك.عدو عدوك.
فرمودند:حضرت امیرالمؤمنین 

ـ  ت.د: دوسـتت، دوسـت دوسـتت، دشـمن دشـمن     دوستان تو سه گروهن
دشمنان تو نیز سه گروهند: دشمنت، دشمن دوستت، دوست دشمنت.

1229ص 287نهج البالغه حکمت 
:9قال رسول اهللا

اما المنافق، و اما الزنیۀ و اما امرأ حملت من لم یحب عترتی فهو الحدي ثالث:
به امه فی غیر طهر.

فرمودند:9پیغمبر اکرم
یـا  کسی که اوالد مرا دوست نداشته باشد یکی از این سه طائفـه اسـت:  

شده اسـت  اش در غیر وقت حالل منعقدمنافق است، یا زنازاده و یا نطفه
(مثل وقت حیض).

95االثنی عشریه /
یا علی:9قال رسول اهللا

اربع من کن فیه بنی اهللا له بیتاً فی الجنۀ: مـن اوي الیتـیم و رحـم الضـعیف و     
.اشفق علی والدیه و رفق بمملوکه

فرمودند:به علی 9حضرت رسول
بهشت اي دردر کسی باشد، خداوند براي او خانههرگاهچهار چیزند که 
کسی کـه بـه ضـعیفی    ، کسی که یتیمی را سرپرستی کندبنا خواهد کرد:
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کسی کـه  ، و کسی که نسبت به پدر و مادر خود مهربان باشد، ترحم کند

با کنیز و غالم خود مدارا کند.
293مکارم /

:9قال رسول اهللا
و المسـلم مـن سـلم    ون علی اموالهم و دمائهملمالمؤمن من امنه المسعلی،یا

و المهاجر من هجر السیئات.المسلمون من یده و لسانه.
فرمودند:به علی 9پیامبر

هایشـان از او در  مؤمن کسی است که مسلمانان نسبت به اموال و خـون 
و مسلمان کسی است که مسلمانان ازدسـت و زبـان او در   امنیت باشند.

ر کسـی  و مهـاج امان باشند. (آسیبی از دست و زبان او به کسی نرسد).
ها دوري کند.است که از بدي

295مکارم /
:قال علی 

ال یکون الصدیق ألخیه صدیقاً حتی یحفظه فی نکبته و غیبته و بعد وفاته.
فرمودند:حضرت علی 

شود مگر آنکه در سـه  انسان نسبت به برادر دینی خود دوست واقعی نمی
-در غیاب او. -2در بیچارگی و درماندگی او. -1مورد به یاد او باشد: 

3او.بعد از درگذشت
219تحف /

:9قال رسول اهللا
و عالمۀ غضب اهللا دل سلطانهم.ععالمۀ رضی اهللا عن خلقه رخص اسعارهم و 

علی خلقه جور سلطانهم و غالء اسعارهم.
فرمودند:9پیامبر اکرم

هایشـان و دادگسـتري   نشانۀ رضایت خداوند از مخلـوقش ارزانـی نـرخ   
هاي ی نرخشم خدا بر مردم، ظلم حاکم و گراناست و نشانۀ خحاکمشان 

ایشان است.
40تحف /
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:9قال رسول اهللا

غلّـت اسـعارها و قصـرت    و لم ینـزل بهـا العـذاب؛    علی امۀاذا غضب اهللا 
اعمارها و لم تربح تجارها و لم تزك ثمارها و لم تغزر أنهارها و حـبس عنهـا   

أمطارها و سلّط علیها أشرارها.
فرمودند:9رسول خدا

هـاي آنـان   چون خداوند بر امتی خشم کند و عذاب برآنان نفرستد؛ نـرخ 
هایشـان  گران شود، عمرهاي آنان کوتاه، بازرگانانشـان بـی سـود، میـوه    

تـرین  برکت و نهرهایشان کم آب شود. باران به موقع نیاید و بـدخواه بی
افراد اجتماع بر آنان حکومت کند.

48، حدیث 360ص ، 7/ باب 2خصال 
:قال الرضا 

لیس لبخیل راحۀ و ال لحسود لذّة وال لملول وفاء وال لکذوب مروة.
فرمودند:امام رضا 

بخیل استراحت ندارد، حسود خوشی ندارد، شخص ناراحت وفا ندارد و 
دروغگو مروت ندارد.

450تحف /

توضیح
پادشـاهان و قدرتمنـدان وفـا    شـود: معنا نمـی اگر ملول را ملوك بخوانیم نیز عبارت بی

ندارند.
قال لقمان:

ـ  الیعـرف الحلـیم اال عنـد الغضـب، و ال     مواضـع: ۀثالثۀ الیعرفون اال فی ثالث
الشجاع اال فی الحرب، و التعرف أخاك اال عند حاجتک الیه.

لقمان حکیم فرمود:
بردبـار را هنگـام   تـوان شـناخت:  سه دسته از مردم را تنها در سه جا می

شجاع را در میدان جنگ، و برادر را در وقت احتیاج.خشم، 
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.74/178و 71/426بحاراالنوار 

قال:عن ابی جعفر 
طاعۀ اهللا و ر الی قلبک فان کان یحب اهل اذا أردت أن تعلم انّ فیک خیرا فانظ

یبغض اهل معصیته ففیک خیر واهللا یحبک و ان کان یـبغض اهـل طاعـۀ اهللا و    
س فیک خیر واهللا یبغضک و المرء مع من أحب.یحب اهل معصیته فلی

فرمود:امام باقر 
خواستی که بدانی آیا در تو خیر و خوبی هسـت بـه دل خـویش    هرگاه

کـارانش را دشـمن دارد،   بنگر، اگر اهل طاعت الهی را دوست و معصیت
هم تو را دوست دارد و اگر اهل طاعت الهـی را  هست و خدادر تو خیر

ارانش را دوست دارد در تو خیر نیسـت و خـدا هـم   کدشمن و معصیت
خود است.» دوست«دشمنت دارد، و هر کس همراه 

11حدیث 2/60کافی 
:عن ابی عبداهللا 

ن اهللا فهو مسلم و من عمل بما امر اهللا فهو مؤمن.یمن اقر بد
فرمود:امام صادق 

دیـن  کسی که اقرار به دین خدا کند مسلمان است و کسی که عمل بـه  
خدا کند مؤمن است.

4ح 11/128وسائل 
:عن صالح بن الحکم قال

فقـال: الرجـل یقـول اودك فکیـف اعلـم انـه       سمعت رجال یسأل اباعبداهللا 
فقال: امتحن قلبک فان کنت توده فانّه یؤدك.یؤدنی؟

:صالح بن حکم گوید
گفـت: مـردي   پرسـد و مـی  مـی شنیدم که مردي از حضرت صادق 

گویـد و)  گوید تو را دوست دارم، من چگونه بدانم که او (راست میمی
فرمود: قلب خویش را بیازما، اگر تو نیـز او را دوسـت   مرا دوست دارد؟

داري (بدان که) او هم تو را دوست دارد.
2حدیث 2/652کافی 
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:9قال رسول اهللا

ا طفف المکیال اخذهم اهللا بالسنین والـنقص و  اذا ظهر الزنا کثر موت الفجأة واذ
اذا منعوا الزکاة منعت االرض برکاتها من الزرع و الثمارو المعـادن کلهـا و اذا   
جاروا فی االحکام تعاونوا علی الظلم والعدوان و اذا نقضـوا العهـود سـلط اهللا    

ـ     م علیهم عدوهم و اذا قطعوا االرحام جعلت االموال فـی ایـدي االشـرار و اذا ل
یأمروا بمعروف و لم ینهوا عن منکر و لم یتبعوا االخیار من اهل بیتی سـلط اهللا  

ارهم فالیستجاب لهم.یعلیهم شرارهم فیدعوا عند ذلک خ
فرمود:9پیغمبر اکرم

فروشی شود فراوان گردد؛ و چون کمیچون زنا پدیدار شود مرگ ناگهان
خداوند قحطی و کم زراعتی آورد؛ و چون زکات ندهند، زمین برکـاتش  

ها و معادن قطع کند، و چون بـه نـاحق قضـاوت    ها و میوهرا از زراعت
شکنی کنند خداوند اند؛ و چون پیمانکنند معاونت بر ظلم و عدوان کرده

ع رحم کنند خداوند مال را بـه  دشمن را بر آنها مسلط سازد، و چون قط
دست اشرار دهد، و چون امر به معروف و نهـی از منکـر نکننـد و پیـرو     
نیکان خاندان من (ائمه اطهار علیهم السالم) نشوند، خداوند بدان آنهـا را  

بر آنها مسلط کند و خوبانشان دعا کنند اما دعایشان مستجاب نشود.
2حدیث 51امالی، مجلس 

:9قال رسول اهللا
االخرب و لم یعمر بالبرکۀ: الخیانـۀ و السـرقۀ و   ناربع التدخل بیتا واحدة منه

شرب الخمر و الزنا.
فرمود:9رسول خدا

اي رخنه کـرد ویـرانش کنـد و بـه     چهار چیز است که هر کدام در خانه
برکت آباد نگردد: خیانت، دزدي، می خواري، و زنا.

12حدیث 62امالی، مجلس 
:قال ابوعبداهللا 
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یخرج من ماله فی طاعۀ اهللا فاعلم انه اصـابه مـن حـالل و اذا    الرجل اذا رأیت 

اخرجه فی معصیۀ اهللا فاعلم انه اصابه من حرام.
فرمودند:امام صادق 

طاعت خـدا خـرج   امشاهده کردید که شخصی مال خودش را در هرگاه
اه معصـیت مصـرف   کرد بدانید که از حالل به دست آورده و اگـر در ر 

نموده است.بنمود بدانید که از حرام کس
3/100لئالی 

:قال علی 
من أراد أن ینظر إلی رجل من أهل النار فلینظر إلی رجل قاعد و بین یدیه قوم 

قیام.
فرمودند:حضرت علی 

کسی که خواسته باشد به شخصی از اهل جهنم نگاه کند، باید به کسـی  
اي از مـردم  است در حالی که پیش رویش عدهنگاه کند که خود نشسته 

اند.ایستاده
6/247البیضاء المحجۀ

انه قال فی وصیته له:9عن النبیعن علی بن ابی طالب 
یا علی ثمانیۀ ان اهینوا فال یلوموا اال انفسهم: الذاهب الی مائدة لم یدع الیها، و 

طالب الفضل من اللئـام، و  المتأمر علی رب البیت، و طالب الخیر من اعدائه، و 
الداخل بین اثنین فی سرّ لهم یدخاله فیه، و المستخف بالسلطان، و الجالس، فی 

مجلس لیس له بأهل، والمقبل بالحدیث علی من الیسمع منه.
فرمود:خود به علی ضمن سفارش9ِرسول خدا

را اند که اگر مورد اهانت قرار گرفتند نباید جز خود اي علی! هشت فرقه
ت کنند:ممال

مهمان ناخوانده..1
مهمانی که به صاحب خانه دستور دهد..2
آنکه از دشمنان خود، امید خیر داشته باشد..3
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هاي الهـی  کسی که از پست فطرتی (که حتی خود از نعمت.4

کند) بخششی خواستار شود.استفاده نمی
کسی که ناخوانده، در مطلب پنهانی دو نفرمداخله نماید..5
ا خوار شمارد.آنکه پادشاه ر.6
کسی که در جایگاهی که شایستگی آن را ندارد، بنشیند..7
کسی که با دیگري که گوش شنوا ندارد، سخن بگوید..8

12، ح 410، ص 8/ باب 2خصال 
عن ابی اسماعیل، قال:

فهـل یعطـف   : جعلت فداك، ان الشیعۀ عندنا کثیـر. فقـال:   قلت ألبی جعفر 
حسـن عـن المسـیء؟ ویتواسـون؟ فقلـت:      علی الفقیر؟ و هل یتجـاوز الم الغنی

ال.فقال: لیس هؤالء شیعۀ، الشیعۀ من یفعل هذا.
گوید:اسماعیل میابی

عـرض کـرد: شـیعیان شـما در شـهر مـا       شخصی خدمت امام باقر 
آیـا  فرمود: ببینم آیا توانگران آنها نسبت به فقرا تـرحم دارنـد؟  فراوانند.

رابـري  ببخشند؟ آیا بـا هـم مسـاوات و    نیکوکاران آنها، خطاکاران را می
فرمود: اینها شیعه (ما) نیستند. شیعه کسی اسـت  عرض کردم: نه.دارند؟

که اینها را انجام دهد.
11اصول کافی، کتاب االیمان و الکفر، باب حق المؤمن علی اخیه، حدیث 

:9قال رسول اهللا
ته.کلکم مسئول عن رعی

فرمود:9رسول خدا
قرار خواهید گرفت.سؤالتمامی شما نسبت به زیردستانتان مورد 

2/184لئالی 
:9قال رسول اهللا

.مصی عمی والشئَ ی کبح
فرمودند:9حضرت رسول
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(انسـان وقتـی چیـزي را    گردانـد. دوست داشتن چیزي، کور و کَرَت می

هـا  کند و نیز گویا عتابنمیهاي آن در نظرش جلوه دوست داشت، عیب
شود).هاي محبوب به جهت محبت شدید شنیده نمیو سرزنش

136، رقم 175المجازات النبویه، سید رضی، ص 
:9قال رسول اهللا

من مات غریباً مات شهیداً.
فرمودند:9حضرت رسول

کسی که در غربت بمیرد، اجر شهید را دارد.
265ارشاد القلوب /

:عن الصادق 
ماء زمزم شفاء من کل داء.

فرمودند:حضرت صادق 
آب زمزم شفاي هر مرض است.

97مکارم /
قال:عن امیرالمؤمنین 

العسل شفاء من کل داء وال داء فیه یقلّ البلغم و یجلو القلب.
فرمود:حضرت علی 

عسل شفاء هر مرض است و مرضی در او نیست. بلغم را کم و قلـب را  
دهد.جال می

103مکارم /
قال:عن ابی عبداهللا 

القضاة اربعۀ: قاضی قضی بالحق و هو الیعلم انه حق فهـو فـی النـار و قاضـی     
قضی بالباطل و هو ال یعلم انه باطل فهو فی النار و قاضی قضی بالباطل و هـو  
یعلم انه باطل فهو فی النار و قاضی قضی بالحق و هو یعلم انـه حـق فهـو فـی     

الجنۀ.
فرمودند:امام صادق

اند:قضاوت کنندگان چهار قسم
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آنکه ندانسته حکم به حق کند، پس او در آتش است..1
آنکه ندانسته حکم به باطل کند، او نیز در آتش است..2
حکم به باطل کند، او هم در آتش است.انکه دانسته.3
(فقط) آنکه دانسته حکم به حق کند در بهشت است..4

108، حدیث 247، ص 4/ باب 1خصال 
قال:عن ابی عبداهللا 

ملک االرض کلّها اربعۀ: مؤمنان و کافران. فأما المؤمنان: فسلیمان بـن داود و  
و اسـم ذي القـرنین عبـداهللا بـن     ذوالقرنین و الکافران: نمرود و بخـت النصـر.  

ضحاك بن معد.
فرمودند:حضرت صادق 

دو روي زمـین شـدند: دو مـؤمن و دو کـافر.    ي چهار کس پادشاه همه
و دو کافر، نمرود بـود و بخـت   مؤمن، سلیمان بن داود بود و ذوالقرنین.

و نام ذوالقرنین، عبداهللا بن ضحاك بن معد بود.النصر.
130، حدیث 255، ص 4/ باب 1خصال 

قال:عن ابی جعفر 
اولوالعزم من الرسل خمسۀ: نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و محمد صـلوات  

اهللا علیهم اجمعین.
فرمودند:امام باقر 

نـوح و ابـراهیم و موسـی و عیسـی و     پیغمبران اولوالعزم پنج نفر بودند:
.ـو علیهم السالمـ صلوات اهللا علیه و آلهمحمد

73حدیث 300، ص 5/ باب 1خصال 
قال فی وصیته له:9عن النبیعن علی بن ابی طالب 

ن اجراها اهللا له فی االسـالم:  یا علی! انّ عبدالمطّلب سنّ فی الجاهلیۀ خمس سن
وال تنکحـوا مـا نکـح ابـاؤکم مـن      : «حرّم نساء اآلباء علی االبناء فانزل اهللا 

و اعلمـوا  : «و وجود کنزاً فاخرج منه الخمس و تصدق به فانزل اهللا » النساء
و لما حفر زمزم سماها سقایۀ الحاج فانزل » انّ ما غنمتم من شیئ فانّ هللا خمسه
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معلتم سقایۀ الحاج و عمارة المسـجد الحـرام کمـن امـن بـاهللا و الیـوم       اج«اهللا: 

ذلک فی االسالم و لم یکن و سنّ فی القتل مائۀ من االبل فاجري اهللا » االخر
للطواف عدد عند قریش فسنّ فیهم عبدالمطلب سبعۀ اشواط فـاجري اهللا ذلـک   

و الیعبـد االصـنام و   یا علی انّ عبدالمطلب کان الیستقسم باالزالم فی االسالم. 
.الیأکل ما ذبح علی النصب و یقول انا علی دین ابراهیم 

چنین فرمودند:به علی 9پیامبر اکرم
اي علی، به راستی که عبدالمطلب؛ پنج سنت در زمان جاهلیـت بنـا نهـاد کـه     

آن رسوم را در اسالم اجرا فرمود:خداي 
درایـن بـاره آیـه    زن پدر را بر پسر حرام کرد. خداونـد  .1

فرستاد که: شما همسر پدرانتان را به همسري نگیرید.
آن را کنار گذاشت و در راه خـدا بـه   گنجی یافت، یک پنج.2

در این باره آیه فرستاد: بدانید که هـر  دیگران داد. خداي 
خـدا  چه غنیمت به دست شما برسـد، پـنج یـک آن، از آنِ   

است.
الحـاج نامیـد.   سـقایۀ ا چون چاه زمزم را احداث نمود آن ر.3

(سـیراب کـردن   الحـاج سقایۀآیه فرو فرستاد: آیاخداي 
حاجیان) و آباد ساختن مسجدالحرام را در ردیف ایمـان بـه   

دهید؟خدا و روز قیامت قرار می
جریمۀ کشتن (به ناحق) را، صد شـتر قـرار داد، خـداي    .4

همان را در اسالم اجرا فرمود.
معینـی نـزد قـریش نبـود،     براي طواف خانـۀ خـدا شـمارة   .5

عبدالمطلب هفت بارگرد خانه گشتن را میان آنان رسم کـرد  
و خداوند همان را در اسالم اجرا فرمود:

زد هاي قمار قرعه مـی اي علی، براستی که عبدالمطلب نه به وسیلۀ چوب
خـورد، و  ها مینمود و نه از گوشت قربانی بتها را پرستش میو نه بت

هستم.من پیرو دین پدرم ابراهیم گفت: همواره می
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90حدیث 313- 312ص 5/ باب 1خصال 

:9قال رسول اهللا
بعلفها اذا نـزل، و یعـرض علیهـا المـاء اذا     علی صاحبهاست خصال: یبدءللدابۀ 

مربه و الیضرب وجها فانّها تسبح بحمد ربها، و الیقف علی ظهرها اال فی سبیل 
طاقتها، و الیکلفها من المشی اال ما تطیق.، و الیحملها فوق اهللا 

فرمودند:9رسول خدا
چهار پایان را بر ذمۀ صاحبش، شش حقّ است:

چون به مقصد رسید، پیش از هر کار علوفۀ او را بدهد..1
چون بر آبی گذر کند، در نوشیدن آب آزادش بگذارد..2
بر صورتش کتک نزند، چرا که به تسبیح و ستایش پروردگار .3

است.مشغول
بر پشت حیوان درنـگ کنـد (اگـر راه    بجز در راه خداي .4

پیماید، پیاده شود).نمی
بیش از توانائیش بر او بار ننهد..5
پیمایی نکند.بیش از اندازه، با او راه.6

28، حدیث 330، ص 6/ باب 1خصال 
قال:عن أبی عبداهللا، عن أبیه، عن جده 

ـ   نهم القـردة و الخنـازیر و الخفّـاش و    المسوخ من بنی آدم ثالثۀ عشر صـنفاً، م
الضب و الدب و الفیل و الد عموص و الجرِّیث و العقرب و سـهیل و القنفـذ و   

فأما القردة فکانوا قوماً من بنی إسرائیل کانوا ینزلون علـی  الزُّهرة و العنکبوت.
ـ       ـبت فصـادوا الحیتـان فمسـخهم اهللا قـردة، و أما شاطیء البحر اعتدوا فی الس

فمسـخهم  الخنازیر فکانوا قوماً من بنی اسرائیل دعا علیهم عیسی بن مریم 
اهللا خنازیر، و أما الخفّاش فکانت امرأة مع ظئرلها فسخرتها فمسخها اهللا خفّاشاً، 
و أما الغضب فکان أعرابیاً بدویاً الیدع عن قتل من مرَّ به من النّاس فمسخه اهللا 

کان رجالً یسرق الحاج  فمسخه اهللا دباً. و أمـا الفیـل فکـان    ضباً، و أما الدب ف
رجالً ینکح البهائم فمسخه اهللا فیالً. و أما الد عموص فکان رجـالً زانـی الفـرج    
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الیدع من شیء فمسخه اهللا دعموصاً. و أما الجرِّیث فکان رجالً نماماً فمسخه اهللا 

فمسخه اهللا عقرباً و أما سهیل فکان رجالً جرِّیثاً. و أما العقرب فکان رجالً همازاً
عشّاراً صاحب مکاس فمسخه اهللا کوکبـاً. و أمـا الزُّهـرة فکانـت امـرأة فتنـت       
هاروت و ماروت فمسخها اهللا. و أما العنکبوت فکانت امرأة سیئۀ الخلق عاصیۀ 

لخلـق  لزوجها مؤلیۀ عنه فمسخهااهللا عنکبوتاً. و أما القنفذ فکان رجـالً سـییء ا  
فمسخه اهللا قنفذاً.

کنند که:از قول پدرانش نقل میحضرت صادق 
اند: میمـون،  اند سیزده صنفمسخ شدگانی که از صورت آدمیزاده برگشته

، سگ ماهی، عقـرب،  15پره، سوسمار، خرس، فیل، دعموصخوك، شب
)(و اینک شرح مسخ شدن هر صنف:سهیل، خارپشت، زهره و عنکبوت.

اسرائیل بودند که در کنار دریا منـزل داشـتند و در   میمون، جمعی از بنی
روز شنبه (که ماهی گرفتن براي آنها ممنوع بود) تعدي کردند و ماهیـان  

میمون مسخ نمود. خوك را به دام افکندند، خداوند هم آنها را به صورت 
رفتند و جمعی از بنی اسرائیل بودند که مورد نفرین عیسی بن مریم قرار گ

پره، زنی بود کـه دایـۀ   شبخوك درآورد.خداوند نیز آنان را به صورت 
پـره درآورد. گرفت، خداوند او را بـه شـکل شـب   خود را به بیگاري می

کـرد،  ري دریـغ نمـی  بیابانی بود که از کشتن هیچ رهگذسوسمار، عربی 
خرس، مردي بود که از حاجیان خداوند او را به شکل سوسمار درآورد.

دعموص، مردي بـود  دزدید، خداوند او را به صورت فیل مسخ نمود.یم
کرد، خداوند او را به صورت کفچلیز زناکار که از هیچ چیز فروگذار نمی

چین بود که خداونـد او را بـه آن شـکل    مارماهی، مردي سخندرآورد.
بین و بدزبان بود و خداوند او را به شکل عقرب، مردي عیبمسخ نمود.

گیر بود که باجگاه داشت، خداونـد نیـز   سهیل، مردي باجرآورد.عقرب د
زهره، زنی بود که هاروت و ماروت اي مسخ نمود.او را به صورت ستاره

هاي مانده، یافـت شـود و آن را بـه فارسـی کفچلیـز      . دعموص: جانوریا کرمی است سیاه رنگ که در آب15
گویند (منتهی االرب).
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عنکبوت، زنی اي مسخ نمود.را فریب داد و خداوند او را به شکل ستاره

کرد بلکه از او روگـردان  بداخالق بود که نه تنها شوهرش را نافرمانی می
خارپشـت، مـرد   بـود، خداونـد او را بـه شـکل عنکبـوت درآورد.     هم 

16بداخالقی بود که خداوند او را به صورت خارپشت، مسخ نمود.

2/493خصال 
:قال ابومحمد العسکري 

لالبـرار و بغـض   و حب الفجار لالبرار فضیلۀثواب لالبرار حب االبرار لالبرار 
لالبرار زین لالبرار و بغض االبرار للفجار خزي علی الفجار.الفجار

فرمودند:امام حسن عسکري 
دوست داشتن خوبان، اشخاص خوب را ثواب و حسـنه اسـت از بـراي    
خوبان و دوست داشتن بدان، مر خوبان را فضیلت و برتري است از براي 

اي خوبان و دوست داشتن اشخاص بـد، خوبـان را زینتـی اسـت از بـر     
خوبان و دوست نداشتن خوبان، بدان را خواري و ذلّت است براي بدان.

487تحف /
:9قال رسول اهللا

اذا قمت المقام المحمود تشفعت فی اصحاب الکبائر من امتی فیشفعنی اهللا فـیهم  
و اهللا التشفعت فی من اذي ذریتی.

فرمود:9رسول خدا
گنـاه کبیـره از امـتم    چون در مقام محمود برآیم بـراي معصـیت کـاران    

شفاعت کنم و خدا بپذیرد اما بخدا قسم که دربارة کسانی که ذریـۀ مـرا   
اند شافعت نکنم.آزار کرده

3حدیث 49امالی، مجلس 

ماند. نـامی  مانند و نسلی از آنان نیز باقی نمیسه روز نمینویسد: مسخ شدگان بیش از. مرحوم صدوق می16
شدگان.اند به مسخاي و مجازي است، اینها شبیهها و حیوانات فعلی هست، عاریهکه بر ستاره

شدگان و علت مسخ، در روایات دیگر به انحاء دیگر ذکر شده است.مسخ
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:9قال رسول اهللا 

اربعۀ انا شفیع لهم یوم القیامۀ و لو أتوا بذنوب اهل االرض: معین اهل بیتـی و  
المحب لهم بقلبه و لسانه والدافع عنهم القاضی لهم حوائجهم عند ما اضطروا و

بیده.
فرمود:9رسول خدا 

به اندازة هرچندچهار کس هستند که من در روز قیامت شفیع آنها هستم 
تمام مردم، گناهکار باشند: کسی که به اهل بیت من کمک نماید و کسی 
که رفع حاجت آنها کند ودوست دارندة ایشان هم به قلب و هم به زبـان  

سی که از ایشان دفاع کند.و ک
4/318لئالی 


