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 مجلس سى ام در چگونگى والدت قائم صاحب الزمان )ع(

مام حسن عسكرى )ع( به من پيام داد كه امشب براى گويد: ا دختر امام جواد )ع( مى 1( حكيمه2) 

افطار پيش ما بيا و چون به حضورش رسيدم، فرمود: عمه جان! امشب، شب نيمه شعبان است و همانا 

 فرمايد. خداوند متعال در امشب حجت خود را كه حجت او در زمين است آشكار مى

 نرجس است. گويد: از امام حسن پرسيدم مادرش كيست؟ فرمود: حكيمه مى

يى در او نيست. فرمود: همچنان است كه به تو  گفتم: فدايت گردم، به خدا سوگند كه هيچ نشانه

گفتم، و همين كه من سالم دادم و نشستم نرگس آمد كه كفش مرا از پايم بيرون آورد و به من گفت: 

انوى من و بانوى اى؟ گفتم تو ب اى بانوى من! حالت چگونه است و روز را چگونه به شام رسانده

خاندان منى. از اين سخن من شگفت كرد و گفت: عمه جان چه خبر است؟ گفتم: دختركم! همانا كه 

خداوند امشب به تو پسرى خواهد بخشيد كه سرور اين جهان و آن جهان است. نرگس از اين سخن 

ر دل شب براى خجل شد. آن شب من نماز عشاء خود را گزاردم و به بستر رفتم و دراز كشيدم و د

نماز شب برخاستم و چون از نماز شب فارغ شدم او همچنان خوابيده بود و هيچ نشانى از زايمان 

نداشت. من پس از نماز شب اندكى نشستم و دوباره در بستر خود دراز كشيدم و سپس با اضطراب 

اى اينكه از طلوع برخاست و نماز گزارد و خوابيد. من بر  برخاستم و او همچنان خفته بود و آنگاه

سپيده دم آگاه شوم از حجره بيرون آمدم و متوجه شدم سپيده نخستين همچون دم گرگ آشكار شده 

است و نرگس همچنان خفته بود. در اين حال شك و ترديد كردم. امام حسن عسكرى از همان جا كه 

ه است. من نشستم و نشسته بود خطاب به من فرمود: اى عمه! شتاب مكن كه فرمان خداوند نزديك شد

هاى الم، سجده و يس را شروع به خواندن كردم و در همان حال نرگس ترسان از خواب  سوره

برخاست. من خود را كنار او رساندم و گفتم: در پناه نام خدا باشى و پرسيدم آيا چيزى احساس 

 فته بودم.كنى؟ گفت: آرى. گفتم خاطر آسوده دار و خوشدل باش كه همان است كه به تو گ مى

گويد در اين هنگام رخوتى من و نرجس را فرا گرفت و من از صداى گريه و نفس  ( حكيمه مى1) 

كشيدن سرور خودم )امام قائم( به خود آمدم و جامه را كنار زدم و او را ديدم كه در حال سجده 

                                                 
تهى در باره اين بانوى محترم كه در برخى از منابع نامش به صورت حليمه آمده است به بحث مرحوم حاج شيخ عباس قمى رضوان اللَّه عليه در من .1

 اآلمال، ضمن فرزندان حضرت جواد )ع( مراجعه فرماييد. م.
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آغوش كشيدم و هاى پايش را بر خاك نهاده است. او را در  است و پيشانى و كف دست و زانو و پنجه

ديدم بسيار پاك و پاكيزه است. در همين هنگام امام حسن عسكرى با صداى بلند به من فرمود: عمه 

جان! پسرم را پيش من بياور، و او را پيش پدر بردم. يك دست خود را در پشت و يك دست را زير 

را در دهان طفل قرار تهيگاه كودك قرار داد و پاهاى او را روى سينه خويش نهاد و سپس زبان خود 

 داد و دست بر چشمهاى طفل و گوشها و مفاصل او كشيد و فرمود:

دهم كه خدايى جز خداى يگانه نيست و  پسركم! سخن بگو. طفل زبان گشود و گفت: گواهى مى

دهم كه محمد )ص( بنده و رسول خداست. سپس بر امير المؤمنين على و ديگر امامان  گواهى مى

از آنكه بر پدر خويش درود فرستاد، از سخن گفتن باز ايستاد. امام حسن عسكرى  درود فرستاد و پس

به من فرمود: عمه جان! او را پيش مادرش ببر تا بر او سالم دهد و سپس او را پيش من برگردان. من 

چنان كردم و طفل را پيش مادرش بردم و چون به مادر خود سالم داد او را پيش پدر برگرداندم و 

 او نهادم. امام حسن )ع( به من فرمود: عمه جان! روز هفتم پيش ما بيايى.كنار 

گويد: فرداى آن روز كه براى عرض سالم به حضور امام حسن آمدم، چون جامه را از  حكيمه مى

گهواره كنار زدم كه سرور خود را ببينم او را نديدم. به ايشان گفتم: فدايت گردم، سرور من 

ن! او را به همان كس سپرديم كه مادر موسى )ع( پسرش را به او سپرد. كجاست؟ فرمود: عمه جا

گويد: روز هفتم آمدم و سالم دادم و نشستم. فرمود: پسرم را پيش من بياور و من سرورم  حكيمه مى

بود به حضور ايشان آوردم و با او همان گونه رفتار كرد كه در روز   را كه در جامه و پارچه پيچيده

داد و  فرموده بود و زبان خود را در دهان كودك نهاد و گويى به طفل شير يا عسل مىنخست رفتار 

سپس به او فرمود: پسركم! سخن بگو! و او گواهى به يگانگى خداوند داد و سپس بر پيامبر و امير 

المؤمنين و امامان ديگر درود فرستاد و پس از درود فرستادن بر پدر خود اندكى درنگ فرمود و 

بسم اهلل الرحمن الرحيم و ما اراده كرديم كه بر آن طايفه ضعيف و ( »1ين آيه را تالوت كرد: )سپس ا

ذليل در آن سرزمين منت نهاده و آنها را پيشوايان خلق قرار دهيم و وارث ملك و جاه فرعونيان 

ان آنچه را گردانيم و در زمين بر آنها قدرت و تمكين بخشيم و به چشم فرعون و هامان و لشكريان ايش

 1 «كه از آن انديشناك و ترسان بودند بنمائيم.

                                                 
 ، مراجعه فرماييد. م.3، ج 220سوره بيست و هشتم )قصص( و براى اطالع بيشتر از روايات خاصه به تفسير برهان، ص  6و  5آيات  .1
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گويد از عقبه خادم هم در اين باره پرسيدم. گفت:  ( موسى كه از راويان اين روايت است مى2) 

 1 حكيمه راست و درست گفته است.

م گويد: پس از رحلت امام حسن عسكرى )ع( پيش حكيمه دختر اما مى 2( محمد بن عبد اهلل طهوى3) 

جواد رفتم تا در مورد حجت و امام و اختالف و سرگردانى مردم در آن موضوع از او بپرسم. به من 

فرمود: بنشين. نشستم و چنين گفت: اى ابا محمد! توجه داشته باش كه خداوند متعال هيچ گاه زمين را 

)ع( در دو گذارد و امامت را پس از حسن و حسين  از حجت و امام گويا و حجت خاموش خالى نمى

برادر قرار نداده است و آن هم فضيلتى مخصوص آن دو است كه در زمين نظير آن دو وجود ندارد و 

خداوند متعال فرزندان امام حسين )ع( را بر فرزندان امام حسن فضل و برترى بخشيده است همچنان 

وسى )ع( بر هارون كه فرزندان هارون )ع( را بر فرزندان موسى )ع( برترى داده است، هر چند كه م

برترى داشته و حجت و پيشواى او بوده است، و تا روز قيامت فضل و برترى از فرزندان حسين )ع( 

يى نيست و بايد كسانى كه بر باطلند در اين  است. از اين حيرت و سرگردانى هم براى مردم چاره

تا حجت تمام شود و شك و ترديد شوند و كسانى كه بر حق هستند مخلص شوند  سرگردانى گرفتار

يى نيست. من گفتم:  يى باقى نماند و از اين سرگردانى پس از رحلت امام حسن )ع( چاره مردم را بهانه

اى بانوى من! آيا امام حسن عسكرى فرزندى داشت؟ لبخند زد و گفت: اگر او را پسرى نباشد پس از 

حسن و امام حسين، ديگر امامت براى تواند امام باشد؟ و به تو گفتم كه پس از امام  او چه كسى مى

هيچ دو برادر نخواهد بود. من گفتم: اى بانوى من! در باره چگونگى والدت و غيبت سرور من سخن 

 بگو. گفت:

ام امام حسن عسكرى به ديدن من آمد و به آن كنيزك  آرى، كنيزكى به نام نرجس داشتم. برادرزاده

ات بفرستم؟ فرمود: عمه جان چنين  آيا او را به خانه دارى. نگريست. گفتم: گويا، او را خوش مى

نيست ولى از او در شگفتم. گفتم: چه چيزى تو را به شگفتى واداشته است؟ فرمود: خداوند به زودى 

كند كه در پيشگاه خداوند گرامى است و حق تعالى زمين را به وجود او  فرزندى به او عنايت مى

                                                 
قمرى، حوزه  1405، چاپ 424اين روايت با ذكر سلسله سند در باب چهل و دوم كمال الدين و تمام النعمه شيخ صدوق آمده است. رك. به: ص  .1

 قم. م.
كمال  426هاى مختلف كمال الدين به صورتهاى ظهرى، زهرى، طهرى و مطهرى آمده است. رك. به: حاشيه صفحه  بت اين شخص در نسخهنس .2

 الدين، همان چاپ. م.
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نان كه اكنون آكنده از جور و ستم است. گفتم: بنا بر اين او را به كند همچ انباشته از عدل و داد مى

فرستم. فرمود: در اين باره از پدرم اجازه بگير. من جامه پوشيدم و به خانه  بخشم و پيش تو مى تو مى

برادرم رفتم و نشستم. امام هادى )ع( خود آغاز به سخن كرد و فرمود: اى حكيمه! نرجس را پيش 

 )امام حسن عسكرى( بفرست. پسرم ابو محمد

يى!  ام. فرمود: اى فرخنده گفتم: اى سرور من! براى همين منظور و كسب اجازه پيش شما آمده

يى از اين  دارد كه ترا در پاداش اين كار شريك كند و به تو بهره خداوند تبارك و تعالى دوست مى

 خير ارزانى فرمايد.

خويش برگشتم. نرگس را آراستم و او را براى امام حسن گويد: بدون درنگ به خانه  ( حكيمه مى1) 

ام چند روزى در خانه  يى براى آن دو فراهم كردم. برادرزاده )ع( آماده ساختم و در خانه خود حجره

من بود و سپس به خانه پدرش برگشت و نرگس را هم همراهش فرستادم. چون امام هادى رحلت كرد 

رفتم، همان گونه كه به  اش براى ديدار او مى ست، همچنان به خانهو امام حسن عسكرى در مقام پدر نش

رفتم. يك روز كه آنجا رفتم نرگس پيش من آمد كه در بيرون آوردن كفشهايم به  زيارت پدرش مى

من كمك كند و گفت: اى بانوى من! كفشهايت را به من بده. گفتم: نه، كه تو بانو و سرور منى و به 

دهم كه كفشهايم را تو از پايم بيرون آورى و براى من خدمت كنى، بلكه من  خدا سوگند اجازه نمى

در خدمتكارى براى تو بر ديده منت دارم. امام حسن اين سخن مرا شنيد و فرمود: عمه جان! خدايت 

فرمايد. من تا هنگام غروب آنجا بودم و در آن وقت كنيزكى را صدا كردم كه جامه و   پاداش عنايت

اورد تا باز گردم. امام حسن فرمود: عمه جان! امشب را پيش ما بمان كه به زودى و همين چادرم را بي

امشب آن نوزاد فرخنده كه در پيشگاه خدا گرامى است متولد خواهد شد. همان نوزادى كه خداوند 

( گفتم: اى سرور من! آن مولود فرخنده 1فرمايد. ) زمين را به يمن بركت او پس از مرگش زنده مى

بينم؟ فرمود: از  شود و من هيچ گونه نشانى از آبستنى و باردارى در نرگس نمى ز چه كسى متولد مىا

شود، نه از كس ديگرى. من برخاستم و سراپاى نرگس را نگريستم و هيچ نشانى از  نرگس متولد مى

مود: هنگام ام. لبخند زد و فر باردارى در او نديدم. پيش امام حسن برگشتم و گفتم كه چه كار كرده

شود و مثل او همچون مادر موسى )ع( است كه نشان  سپيده دم نشان باردارى او بر تو آشكار مى

باردارى تا هنگام زايمان در او ظاهر نشد و هيچ كس از باردارى او آگاه نشد كه فرعون در جستجوى 

ويد: پيش نرگس گ دريد و اين هم نظير موسى است. حكيمه مى موسى )ع( شكم زنان باردار را مى
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بازگشتم و آنچه را كه امام حسن گفته بود به او گفتم و از حالش پرسيدم. گفت: اى بانوى من! هيچ 

بينم و من همچنان تا هنگام سپيده دم مواظب او بودم كه كنار من خفته بود  نشانى از آن در خود نمى

ان از جاى خود پريد. من او را به سينه شد. ناگاه هنگام سپيده دم ترس و از اين پهلو به آن پهلو هم نمى

انا انزلناه »خود چسباندم و نام خدا را بر زبان آوردم و بر او خواندم امام حسن فرياد كشيد كه سوره 

دميدم و گفتم: حالت چگونه  بخوان و من شروع به خواندن آن سوره كردم و بر او مى« فى ليلة القدر

ن به تو فرموده است آشكار شد. من همچنان به خواندن است؟ گفت: اكنون آن چيزى كه امام حس

سوره قدر ادامه دادم و در آن حال جنين هم از شكم نرگس شروع به خواندن آن سوره كرد و بر من 

هم سالم داد. من ترسيدم و امام حسن با صداى بلند به من فرمود: از كار و فرمان خدا شگفت مكن كه 

دارد و در بزرگى، حجت  ا با حكمت خويش به سخن گفتن وامىخداوند متعال در كودكى هم ما ر

دهد. هنوز گفتگوى من و امام حسن تمام نشده بود كه نرگس از نظرم  خويش در زمين خود قرار مى

كشيدم، به  ناپديد شد و او را نديدم. گويى ميان من و او حجابى زده شد. من در حالى كه فرياد مى

رمود: عمه جان! برگرد كه او را در جايگاه خود خواهى ديد. من سوى امام حسن دويدم. به من ف

يى كه ميان من و او ظاهر شده بود از ميان رفت و نرگس را ديدم  برگشتم. چيزى نگذشت كه پرده

چشم من به كودك افتاد كه   كه چنان پرتوى او را فروگرفته است كه چشم مرا خيره كرد و ناگاه

گويد:  ر زمين نهاده و انگشت شهادت خويش را بر آسمان برافراشته و مىچهره بر خاك نهاده و زانو ب

دهم كه خدايى جز پروردگار يگانه نيست و جد من رسول خدا و پدرم امير مؤمنان است و  گواهى مى

سپس امامان را يك به يك نام برد و برشمرد تا به خود رسيد و عرضه داشت پروردگارا! وعده مرا 

امل فرماى و گامم را استوار بدار و زمين را به وجود من انباشته از عدل و داد برآور و كار مرا ك

 فرماى.

( امام حسن )ع( با صداى بلند فرمود: عمه جان! پسرم را پيش من بياور. من كودك را در آغوش 1) 

كشيدم و پيش ايشان بردم. همين كه به حضور پدرش رسيدم، در حالى كه در دست من بود به پدر 

م كرد. امام حسن او را از من گرفت و زبان خود را در كامش نهاد و از آن آشاميد. در همين حال سال

كردند. سپس امام حسن به من فرمود: او را نزد مادرش  پرندگانى بر گرد سر كودك پرواز مى

 برگردان كه شيرش دهد.



 11 (محمود مهدوى دامغانى ) ترجمهروضة الواعظین؛ جلد دوم 

 

.. 

ندم و پرندگان همچنان من طفل را گرفتم و به مادرش سپردم. او را شير داد و پيش پدرش برگردا

يى از آن ميان آوازى برآورد و امام حسن فرمود: او را ببر و نگهدارى  كردند، ناگاه پرنده پرواز مى

كن و هر چهل روز يك بار او را پيش ما بياور و آن پرنده كودك را گرفت و در دل آسمان به پرواز 

گفت: تو را به همان كس وديعه  حسن مىكردند و شنيدم امام  آمد و ديگر پرندگان او را تعقيب مى

سپارم كه مادر موسى پسرش را وديعه سپرد. نرگس شروع به گريستن كرد. امام حسن فرمود:  مى

آرام بگير و ساكت باش كه شير خوردن از پستان ديگرى بر او حرام است و به زودى پيش تو 

ه شد و اين آن گفتار خداوند عز و شود، همان گونه كه موسى )ع( به مادرش برگرداند برگردانده مى

اش به او روشن گردد و  و ما موسى را به مادرش برگردانديم تا ديده»فرمايد:  جل است كه مى

 1 «اندوهگين نباشد.

گويد به امام حسن گفتم: اين پرنده چه بود؟ گفت: روح القدس است كه بر امامان  ( حكيمه مى2) 

گويد: چون از  آموزد. حكيمه مى دارد و به آنان علم ربانى مى گماشته است. آنان را موفق و مسدد مى

ام به من پيام فرستاد و مرا فرا خواند  آن تاريخ چهل روز گذشت، آن پسر برگردانده شد و برادرزاده

رود و متحرك است. گفتم: اى  يى ديدم كه پيش او راه مى پسر بچه و چون به حضورش رسيدم،

دكان دو ساله است. لبخند زد و فرمود: آن گروه از فرزندان پيامبران سرور من! اين طفل همچون كو

رسند، رشد و پرورش آنان بر خالف ديگران است  و اوصياى ايشان كه پس از آنان به مقام امامت مى

و همانا كودكان ما چون يك ماه از عمرشان بگذرد، همچون كودكانى هستند كه يك ساله باشند. 

خواند و در همان حال كه شيرخواره  گويد و قرآن مى شكم مادر سخن مى برخى از كودكان ما در

گردند و صبح و شام براى سالم به حضورش  كند و فرشتگان بر گردش مى است خدا را عبادت مى

 گويد: آيند. حكيمه مى مى

ديدم ولى هر چهل روز يك بار، و چند روز پيش از رحلت امام حسن  من همواره اين كودك را مى

( او را ديدم كه همچون مردى شده بود، آنچنان كه نخست او را نشناختم و به امام حسن گفتم: اين )ع

 فرمايى پيش او بنشينم. كيست كه به من دستور مى

 د. ـيـده را از دست مىـس از من است. به زودى مـه من پـليفـس است و اين خـرگـسر نـرمود: اين پـف
                                                 

ابو  سوره بيست و هشتم )قصص( است و براى اطالع بيشتر در متون كهن فارسى، رك. به: قصص قرآن مجيد، برگرفته از تفسير 13بخشى از آيه  .1

 خورشيدى، دانشگاه تهران. م. 1347، چاپ 298بكر عتيق نيشابورى، ص 
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ش فرا ده. گويد امام حسن )ع( چند روز پس از آن رحلت فرمود فرمانبردارش باش و به سخن او گو

بينم و او  بينى مردم پراكنده شدند و به خدا سوگند كه من او را هر صبح و شام مى و همچنين كه مى

دهم و به خدا سوگند گاهى  دهد و من به آنان پاسخ مى پرسند مى پاسخ مسائلى را كه مردم از من مى

گذرد پاسخش را  كند و گاه آنچه به خاطرم مى ندارم، ولى او خود شروع مى من چيزى براى پرسيدن

دهد. چنان كه ديشب در باره آمدن تو پيش من، به من خبر داد و  بدون اينكه از او پرسيده باشم مى

 دستور داد حقيقت را به تو بگويم.

حكيمه مطالبى به من گفت گويد: به خدا سوگند  ( محمد بن عبد اهلل كه راوى اين روايت است مى1) 

كه كسى جز ذات خدا بر آن آگاه نيست و دانستم كه راست و درست است و خداوند حكيمه را از 

 1 امورى آگاه كرده است كه هيچ يك از خلق خود را بر آن امور آگاه نكرده است.

ده گويد: چون حضرت حجت متولد شد، امام حسن عسكرى )ع( فرمود:  ( ابو جعفر عمرى مى2) 

كنم فرمود: ميان  تقسيم كن و خيال مى  نان و ده هزار رطل گوشت بخر و ميان مستمندان  2هزار رطل

 3 بنى هاشم تقسيم كن، و چند گوسپند هم براى عقيقه ايشان قربانى كرد.

( و روايت شده است كه چون امام قائم متولد شد پرتوى درخشان ديده شد كه از او آشكار شد و 1) 

مان رسيد و پرندگان سپيدى ديده شد كه از آسمان فرود آمدند و بالهاى خود را بر سر و به افق آس

روى و تمام بدن آن حضرت كشيدند و پرواز كردند و رفتند و چون اين موضوع را به امام حسن 

جويى از اين نوزاد فرود  عسكرى گفتم لبخند زد و فرمود: اينان فرشتگان آسمانند كه براى تبرك

 4 ند و چون قيام كند همين فرشتگان ياران او خواهند بود.ا آمده

( از موسى بن جعفر )ع( روايت شده است كه چون على بن موسى الرضا )ع( متولد شد فرمود: 2) 

اين پسرم پاك و پاكيزه و ختنه شده متولد شد و تمام امامان همچنين پاك و پاكيزه و ختنه شده 

                                                 
 قمرى، آمده است. م. 1405كمال الدين و تمام النعمه صدوق، چاپ  430تا  426اين روايت هم با ذكر سلسله اسناد در صفحات  .1
ه و چهار صد و هشتاد درهم. رك. به: لسان العرب، ص رطل، كه به فتح و كسر حرف اول ضبط شده است، واحد وزنى است معادل دوازده وقي .2

 . م.1405، چاپ 11، ج 286
كمال الدين صدوق آمده است و در منابع ديگرى كه مقدم بر روضة الواعظين است و فتال  433و  431اين روايت با ذكر سلسله اسناد در صفحه  .3

 قمرى، آمده است. م. 1385و صفحات بعد، چاپ  137ة شيخ طوسى، ص از آن استفاده كرده است. بخشى از اين روايات در كتاب الغيب
كمال الدين صدوق آمده است و در منابع ديگرى كه مقدم بر روضة الواعظين است و فتال  433و  431اين روايت با ذكر سلسله اسناد در صفحه  .4

 قمرى، آمده است. م. 1385و صفحات بعد، چاپ  137 از آن استفاده كرده است. بخشى از اين روايات در كتاب الغيبة شيخ طوسى، ص
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ى از سنت و آيين حنفى مراسم ظاهرى ختنه و كشيدن تيغ به موضع شوند، ولى ما براى پيرو متولد مى

 1 دهيم. را انجام مى

 مجلس سى و یكم در امامت و مناقب صاحب الزمان )ع(

و ما اراده كرديم كه بر آن طايفه ضعيف و ذليل در آن » ( خداوند متعال چنين فرموده است:4) 

دهيم و وارث ملك و جاه فرعونيان گردانيم و در  سرزمين منت گذارده و آنها را پيشوايان خلق قرار

زمين به آنان قدرت و تمكين بخشيم و به چشم فرعون و هامان و لشكريانشان آنچه را كز آن 

 2 «انديشناك و ترسان بودند بنماييم.

و ما بعد از تورات در زبور نوشتيم كه البته بندگان نيكوكار من ملك زمين » ( و نيز فرموده است:5) 

 3« ا وارث خواهند شد.ر

( پس از امام حسن عسكرى، پسرش مهدى منتظر، امام است و قبال گفته شد كه به اقتضاى عقل هيچ 1)

گاه جهان از وجود معصوم خالى نيست و با استدالل به قاعده لطف خداوند وجود معصوم ضرورى 

چون لطف بر خداوند واجب تر و از تباهى دورترند و  است، زيرا با وجود آن مردم به صالح نزديك

 است الزم خواهد بود كه جهان هيچ گاه بدون امام معصوم نباشد.

( پيامبر )ص( فرموده است: روزگار هرگز سپرى نخواهد شد و گردش شب و روز به پايان 2) 

نخواهد رسيد، تا خداوند مردى از خاندان مرا برانگيزد كه نامش همچون نام من است و زمين را از 

 4 داد انباشته خواهد كرد، همچنان كه از جور و ستم انباشته شده بود.عدل و 

( همچنين فرموده است: اگر از دنيا جز يك روز باقى نمانده باشد، خداوند آن روز را چندان 3) 

دهد تا مردى از فرزندزادگان مرا كه نامش همچون نام من است برانگيزاند و او زمين  طوالنى قرار مى

 5 ز عدل و داد خواهد كرد همچنان كه از جور و ستم انباشته شده بود.را انباشته ا

                                                 
كمال الدين صدوق آمده است و در منابع ديگرى كه مقدم بر روضة الواعظين است و فتال  433و  431اين روايت با ذكر سلسله اسناد در صفحه  .1

 قمرى، آمده است. م. 1385بعد، چاپ و صفحات  137از آن استفاده كرده است. بخشى از اين روايات در كتاب الغيبة شيخ طوسى، ص 
 سوره بيست و هشتم )قصص(. 6و  5هاى  آيه .2
 ام. م. يى استفاده كرده سوره بيست و يكم )انبياء(. در ترجمه آيات، از قرآن مترجم استاد فقيد مهدى الهى قمشه 105آيه  .3
، آمده 1، ج 376. و مسند احمد بن حنبل، ص 2، ج 36مذى، ص اين روايت با اختالف لفظى اندكى در كتب اهل سنت از جمله در صحيح تر .4

 است. م.
، آمده 1، ج 376. و مسند احمد بن حنبل، ص 2، ج 36اين روايت با اختالف لفظى اندكى در كتب اهل سنت از جمله در صحيح ترمذى، ص  .5

 است. م.
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( پيامبر )ص( به ياران خود فرموده است: به شب قدر ايمان بياوريد كه در آن شب، كارهاى سال 4) 

 1شود و همانا براى خالفت پس از من على بن ابى طالب و يازده تن از نسل او خواهند بود.  مقدر مى

مؤمنين على )ع( به ابن عباس فرموده است: شب قدر در همه سالهاست و در آن شب امور ( امير ال5) 

شود و براى خالفت پس از رسول خدا )ص( افرادى هستند. ابن عباس پرسيد: آنان  آن سال مقدر مى

 2 كيستند؟ فرمود: من و يازده تن از ذريه من كه همگى امام محدثند.

كه خداوند متعال، محمد )ص( را به سوى جن و انس مبعوث فرموده ( امام باقر )ع( فرموده است 6) 

اند و برخى باقى هستند و  ايشان درگذشته است و پس از او دوازده وصى قرار داده است كه برخى از

هر يك از اين اوصيا را سنتى است و اوصياى پس از محمد )ص( به سنت اوصياى عيسى )ع( هستند 

 3 د و امير المؤمنين على )ع( به سنت مسيح )ع( بوده است.كه آنان هم دوازده تن بودن

( جابر گفته است: به حضور فاطمه زهرا )ع( رسيدم. پيش آن حضرت لوحى بود كه در آن نامهاى 1) 

 اوصيا و امامانى كه از ذريه ايشان بوده و هستند نوشته شده بود.

م آل محمد بود. از آن عده كه از نسل شمردم، نام دوازده امام در آن ثبت بود و آخرين ايشان قائ

 4 زهرا )ع( هستند سه تن محمد و سه تن على نام داشتند.

گويد: در حالى كه پيش عبد اهلل بن مسعود بوديم و قرآنهاى خود را بر او عرضه  ( مسروق مى2) 

او چند خليفه داشتيم، ناگهان مرد جوانى از او پرسيد: آيا پيامبر شما به شما نگفته است كه پس از  مى

خواهد بود؟ ابن مسعود گفت: تو جوان و كم سن و سالى و عجيب است كه هيچ كس پيش از تو در 

اين مورد از من نپرسيده است. آرى، پيامبر ما كه درود خدا بر او و خاندانش باد با ما عهد فرموده و 

 5 رائيل.گفته است كه پس از او دوازده خليفه خواهند بود به شمار نقيبان بنى اس

گويد، پيامبر فرموده است: امر امت من همواره ظاهر و آشكار است تا آنكه دوازده  ( شعبى مى3) 

 خليفه كه همگى از قريش هستند خالفت كنند.

                                                 
 لسله اسناد آمده است. م.قمرى، تهران، با ذكر س 1377، چاپ 328اين روايت در ارشاد مفيد، ص  .1
 جلد دوم اصول كافى همراه با ترجمه آقاى دكتر سيد جواد مصطفوى آمده است. م. 481و  480اين روايت در صفحه  .2
 جلد دوم اصول كافى همراه با ترجمه آقاى سيد جواد مصطفوى آمده است. م. 481و  480اين دو روايت در صفحه  .3
 قمرى، تهران، آمده است. م. 1377، چاپ 328ص اين روايت در ارشاد مفيد،  .4
 قمرى، آمده است. م. 1397كتاب الغيبه نعمانى، چاپ آقاى على اكبر غفارى، تهران،  106اين روايت در ص  .5
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گويد، به امام حسن عسكرى گفتم: جالل و بزرگى شما مانع از اين است كه  ( ابو هاشم جعفرى مى4) 

 دهيد سؤالى كنم؟ فرمود: ىاز شما چيزى بپرسم. آيا اجازه م

وجو كنم؟  بپرس. گفتم: آيا شما پسرى داريد؟ فرمود: آرى. گفتم: اگر اتفاقى بيفتد، كجا از او پرس

 فرمود: در مدينه.

گويد: امام حسن عسكرى پسر خويش را به من نشان داد و گفت پس از من اين  ( عمرو اهوازى مى5) 

گفت: پس از من پسرم  گويد: از امام هادى )ع( شنيدم مى داود بن قاسم جعفرى مى 1 امام شماست.

خواهد بود در مورد جانشين او؟ گفتم: فدايت گردم از چه   حسن جانشين من است و حال شما چگونه

بينيد و نام بردنش براى شما حالل نيست. گفتم: پس چگونه بايد از  نظر؟ فرمود: زيرا شخص او را نمى

 2 حجت خاندان محمد )ص(. او ياد كنيم: فرمود: بگوييد

( محمد بن اسماعيل و حكيمه دختر امام محمد تقى )ع( كه عمه امام حسن عسكرى است و ابو 1) 

عمرو عمرى و ابو على بن مطهر و ابو عبد اهلل بن صالح و ابراهيم بن ادريس و جعفر بن على و ابو نصر 

يشان صفت قد و باالى آن حضرت را هم اند و گروهى از ا طريف خادم، همگى امام زمان )ع( را ديده

 اند. نقل كرده

هايى روايت شده است كه از جمله آنها خروج سفيانى و  ( براى پيش از قيام آن حضرت نشانه2) 

كشته شدن حسنى و اختالف بنى عباس با يك ديگر بر سر امور دنيايى و خورشيد گرفتگى روز نيمه 

ه بر خالف قاعده است و فرورفتگى در ناحيه بيداء رمضان و گرفتگى ماه در شبهاى آخر ماه ك

و در ناحيه خاور و ثابت ماندن خورشيد از هنگام نيم روز تا هنگام عصر و طلوع خورشيد از  3 )صحرا(

و سر بريدن مردى   4باختر و كشته شدن نفس زكيه همراه هفتاد تن از نيكوكاران، پشت دروازه كوفه

فرو ريختن ديوار مسجد كوفه و به جنبش آمدن پرچمهاى سياه از  از بنى هاشم ميان ركن و مقام و

ناحيه خراسان و خروج يمانى و ظهور مغربى در مصر و تصرف او تمام منطقه شام را و فرود آمدن 

                                                 
 قمرى، تهران، آمده است. م. 1377، چاپ 329اين روايت و روايت قبل در ارشاد مفيد، ص  .1
 ل از آن در بحار االنوار، چاپ جديد آمده است. م.اين روايت در امالى صدوق و به نق .2
 1905، چاپ 2، ج 326تر است. براى اطالع بيشتر، رك. به: معجم البلدان، ص  بيداء: نام صحرايى شنزار ميان مكه و مدينه است و به مكه نزديك .3

 ميالدى، مصر. م.
تا  157ب )ع( معروف به نفس زكيه و صريح و قيام او مراجعه كنيد به: صفحات در باره محمد بن عبد اللَّه بن حسن بن حسن بن على بن ابى طال .4

 قمرى، نجف. م. 1385مقاتل الطالبيين، ابو الفرج اصفهانى، چاپ  160
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يى در خاور كه همچون  تركان در منطقه جزيره و فرود آمدن روميان در منطقه رمله و طلوع ستاره

رسد  س چنان خميده خواهد شد كه گويى دو گوشه آن به يك ديگر مىماه نورانى خواهد بود و سپ

و آشكار شدن پرتوى سرخ در آسمان و پراكنده شدن آن در افق و آشكار شدن آتشى عمودى در 

خاور و باقى ماندن آن سه يا هفت روز در آسمان و لگام گسيختگى اعراب و تصرف كردن آنان 

عجم و كشتن مردم مصر امير خود را و ويران شدن شام و سرزمينها را و خروج ايشان بر سلطان 

پرچمهاى  برافراشته شدن سه پرچم در آن و درآمدن پرچمهاى قبيله قيس و ديگر اعراب در مصر و

اى است( در خراسان و وارد شدن گروهى از سواران. از سوى مغرب و اردو زدن آنان  كنده )نام قبيله

هاى كوفه شود و خروج  خانه فرات تا آنجا كه آب وارد كوچهدر كنار منطقه جزيره و طغيان رود

شصت دروغگو كه همگى مدعى پيامبرى خواهند بود و خروج دوازده مرد از آل ابى طالب كه 

همگان براى خود ادعاى امامت دارند و در آتش سوزاندن مردى بزرگ از سرسپردگان بنى عباس 

ه در بغداد در بخش محله كرخ و برخاستن طوفان و گرد و بستن پل بر روى دجل 1ميان جلوال و خانقين

بادى سياه در بغداد در نخستين ساعات روز و اتفاق افتادن زلزله مهيبى در بغداد كه بسيارى از آن شهر 

را به زمين فرو خواهد برد و ترس و بيمى كه بر مردم عراق چيره خواهد شد و فراوانى مرگ در آن 

ها و ظهور و هجوم ملخ در فصل آن و در غير فصل كه موجب  مال و ميوهو نقصان فراوان در جان و 

از ميان رفتن كشت و كم بركتى محصول كشاورزى خواهد شد و اختالف ميان دو گروه عجم 

)ايرانى( و خون ريزى بسيار ميان ايشان و سركشى بردگان و بيرون شدن ايشان از حلقه اطاعت از 

بردگان به دست ايشان و مسخ و دگرگون شدن گروهى از اهل صاحبان خود و كشته شدن صاحبان 

بدعت به صورت خوكان و بوزينگان و چيره شدن بردگان بر زمينهاى مالكان خود و شنيدن آوايى از 

شنوند و آشكار شدن يك سر و سينه در  آسمان كه همه مردم زمين آن را به زبان و لغت خود مى

دن گروهى از اموات از گورها و بازگشت آنان به دنيا آنچنان آسمان و در چشمه خورشيد و بيرون آم

روند و پس از آن بيست و چهار باران پيوسته فرو  شوند و گروهى به ديدار آنان مى كه شناخته مى

شود و پس از آن هر گونه اندوه و  شود و بركات آن شناخته مى ريزد و زمين به آن زنده مى مى

شود و از ظهور ايشان در  يعيان واقعى حضرت مهدى )ع( بر طرف مىبيمارى از معتقدان بر حق و ش
                                                 

اى جلوالء، شهركى نزديك بغداد و ميان راه بغداد و خراسان است. خانقين ميان قصر شيرين و حلوان و در هفت فرسنگى قصر شيرين است. بر .1

 ، چاپ بنياد فرهنگ ايران. م.351و  349ترجمه تقويم البلدان، صفحات  هر دو مورد، رك. به:
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شوند و در اين باره اخبار  شوند و از هر سو براى يارى دادن آن حضرت به مكه روانه مى مكه آگاه مى

 1 رسيده است. برخى از اين اخبار حتمى است و وقوع برخى مشروط است.

د در سالهاى فرد ظهور خواهد كرد، يعنى يك و سه ( امام صادق )ع( فرموده است: قائم آل محم1) 

 2 و پنج و هفت و نه.

( همچنين امام صادق )ع( فرموده است: در شب بيست و سوم به نام قائم آل محمد )ص( ندا داده 1)

كند. گويى هم  السالم است قيام مى -شود و در روز عاشورا كه روز شهادت حسين بن على عليهما مى

يى كه دهم محرم است ميان ركن و مقام ايستاده است و جبريل  ينم كه در روز شنبهب اكنون او را مى

كند: بياييد براى بيعت با خدا، و شيعيان او از  در حالى كه دست او را در دست گرفته است، ندا مى

 كنند و شود و با او بيعت مى روند و زمين براى آنان درنورديده مى گوشه و كنار زمين به سوى او مى

 3 كند، همچنان كه آكنده از ظلم و ستم شده باشد. خداوند به وجود او دنيا را آكنده از عدل مى

شود، در حالى كه در آن شهر سه پرچم  ( امام باقر )ع( فرموده است: مهدى )ع( داخل كوفه مى2) 

د و بر شو آيد و وارد آن شهر مى براى جنگ با او برافراشته شده است و كوفه به تصرف او در مى

گويد.  فهمند كه چه مى خواند و مردم از كثرت صداى گريه نمى رود و خطبه مى منبر كوفه باال مى

دهد برايش مسجدى  كنند كه با ايشان نماز جمعه بگزارد دستور مى جمعه بعدى مردم از او مسألت مى

ز پشت حرم دهد ا گزارد و سپس فرمان مى در نجف مشخص كنند و آنجا با ايشان نماز جمعه مى

حسينى نهرى تا نجف حفر كنند، آنچنان كه آب به نجف برسد و بر آن نهر پلها بسته و كنار آن 

بينم كه زنبيلهاى گندم بر سر گرفته و به آسيابها  شود و گويى پيرزنانى را مى آسيابها احداث مى

 4 شود. آورند و بدون دريافت مزد براى آنان آرد مى مى

بينم كه قائم آل محمد از مكه به نجف و كوفه آمده  ر فرموده است: گويى مى( همچنين امام باق3) 

است، در حالى كه پنج هزار فرشته همراه اوست و جبريل در سمت راست و ميكال در سمت چپ و 

 دارد. مؤمنان برابر اويند و او از آنجا لشكريان خود را به سرزمينها گسيل مى

                                                 
 قمرى، آمده است. م. 1377ارشاد مفيد، چاپ  341و  338بدون هيچ اختالفى در صفحات  .1
 قمرى، آمده است. م. 1377ارشاد مفيد، چاپ  341و  338بدون هيچ اختالفى در صفحات  .2
 قمرى، تهران، آمده است. م. 1377ارشاد مفيد، چاپ  342تا  341ت در صفحات اين رواي .3
 قمرى، تهران، آمده است. م. 1377ارشاد مفيد، چاپ  342تا  341اين روايت در صفحات  .4
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كند و براى او مدت  ائم آل محمد )ص( هفت سال حكومت مى( امام صادق )ع( فرموده است: ق4) 

شود، آنچنان كه يك سال از مدت حكومتش معادل ده سال از سالهاى شماست و  شبانروز طوالنى مى

كند و چون ظهورش نزديك شود در تمام ماه  در واقع معادل هفتاد سال از سالهاى شما حكومت مى

اند و خداوند با آن باران  بارد كه مردم مانند آن نديده بارانى مىجمادى الثانيه و ده روز از رجب چنان 

بينم كه از سوى  روياند و گويى هم اكنون آنان را مى مؤمنان را در گورهايشان مى  گوشتها و بدنهاى

 زدايند. آيند در حالى كه گرد و خاك از موهاى خويش مى مى 1جهينة

شود كه  ما قيام كند، زمين آنچنان روشن و تابناك مى( امام صادق )ع( فرموده است: چون قائم 1) 

رود و به هنگام فرمانروايى او مردان  شوند و تاريكى از ميان مى نياز مى مردم از پرتو خورشيد بى

شود  شود و دخترى براى آنان متولد نمى چنان عمرى طوالنى دارند كه براى ايشان هزار پسر متولد مى

بينند و در آن هنگام  سازد كه مردم آنها را بر روى زمين مى آشكار مىهاى خود را  و زمين گنجينه

يابد كه  آيد كه زكات اموال خود را به او بدهد و هيچ كس را نمى شخصى در جستجوى كسى بر مى

 2 نيازند. از او بپذيرد و اين به آن سبب است كه همه مردم از فضل خداوند متعال بى

رود و  مفصلى فرموده است: چون قائم آل محمد قيام كند به كوفه مى( امام باقر )ع( ضمن حديث 2) 

كند و  كند و هر مسجدى را كه داراى كنگره باشد ويران مى چهار مسجد را در آن شهر ويران مى

دهد و تمام بخشهاى ساختمانى را كه در خيابان و گذرگاه  سازد. راههاى بزرگ را توسعه مى هموار مى

تمام ساختمانى را كه باالتر از در خانه باشد )ظاهرا يعنى مشرف بر ساختمانهاى  پيشروى داشته باشد و

كند. هر بدعتى را از ميان  ريزد ويران مى ديگر باشد( و همه ناودانهايى را كه در ممر مردم فرو مى

دارد. قسطنطنيه و چين و سلسله كوههاى ديلم را  دارد و هر سنت پسنديده را پا بر جا مى برمى

كشد كه هر سال آن معادل ده سال است و سپس  گشايد و هفت سال فرمانروايى او طول مى مى

دهد. به امام باقر گفته شد: فدايت گردم، چگونه ممكن است  خداوند متعال آنچه را بخواهد انجام مى

مدت سالها طوالنى شود؟ فرمود: به فرمان خداوند حركت فلك همراه با درنگ و كندى خواهد شد 

 گويد به امام باقر گفتم: شود. راوى اين روايت مى ين گونه بر مدت شبانروز و سال افزوده مىو بد

شود. فرمود: اين سخن و اعتقاد زنديقان  گويند اگر در حركت فلك دگرگونى پيش آيد تباه مى مى

                                                 
 الدى، مصر. م.مي 1906، چاپ 3، ج 184هاى ميان موصل و بغداد است، معجم البلدان، ص  يى بسيار بزرگ و آباد از دهكده نام دهكده .1
 قمرى، تهران، آمده است. م. 1377ارشاد شيخ مفيد، چاپ  344تا  341اين چهار روايت با ذكر سند در صفحات  .2
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دو نيم گويند و همانا خداوند ماه را براى پيامبرش شكافته و به  است ولى مسلمانان چنين سخنى نمى

يوشع بن نون برگردانده است و خداوند متعال به   فرموده است و پيش از آن هم خورشيد را براى

طوالنى بودن روز قيامت خبر داده و فرموده است: معادل هزار سال از سالهايى است كه شما 

  شمريد. مى

خواند  و به اسالم فرا مى( امام صادق )ع( فرموده است: چون قائم آل محمد قيام كند، مردم را از ن1) 

فرمايد، كارهايى كه عموم مردم از  و آنان را به كارهايى كه كهنه و متروك شده است راهنمايى مى

اند. و همانا مهدى از اين جهت مهدى ناميده شده است كه مردم را به كارهايى كه  آن روى برگردانده

 كند. ت از آن روى كه بر حق قيام مىفرمايد و قائم ناميده شده اس متروك مانده است هدايت مى

( همان حضرت فرموده است: چون خداوند متعال به قائم آل محمد اجازه خروج و قيام دهد، به 2) 

دهد و به حق خود  خواند و آنان را به خدا سوگند مى رود و مردم را به بيعت با خود فرا مى منبر مى

در اين  1 روش پيامبر )ص( رفتار خواهم كرد.گويد من ميان شما به سيره و  كند و مى دعوت مى

آيد و به  فرمايد. جبريل بر حطيم فرو مى هنگام خداوند متعال جبريل )ع( را به حضور او گسيل مى

دهد، جبريل  كنى؟ و چون قائم به او خبر مى به چه چيزى دعوت مى گويد: قائم آل محمد مى

نهد و سيصد و ده و  نم و دست بر دست او مىك گويد: من نخستين كس هستم كه با تو بيعت مى مى

 رسند. چند مرد در مدينه به حضورش مى

( همان حضرت فرموده است كه چون قائم آل محمد قيام كند، نخست پانصد تن از قريش را 3) 

گويد:  كند. راوى روايت مى زند و سپس پانصد تن ديگر را و اين كار را شش بار تكرار مى گردن مى

رسد؟ فرمود: آرى، يعنى از خود قريش و  ق گفتم، مگر شمار قريش به اين عدد مىبه امام صاد

 2 دوستداران و وابستگان ايشان.

( همچنين امام صادق فرموده است: چون قائم آل محمد قيام كند، مسجد الحرام را از پى و ريشه 4) 

بريده  3دستهاى بنى شيبهفرمايد و  كند و مقام ابراهيم را به محل اصلى آن نصب مى باز سازى مى

 4 اند. گويد اينان دزدان اموال كعبه گردد و مى شود و از كعبه آويخته مى مى

                                                 
 قمرى، تهران، آمده است. م. 1377ارشاد شيخ مفيد، چاپ  345تا  342با ذكر سند در صفحات  آمده در باال روايت سه  اين .1
 ارشاد مفيد آمده است. م.اين روايت هم در همان صفحات  .2
 اند. م. نام يكى از خاندانهاى معروف قريش كه كليد دار و گنجور كعبه بوده .3
 اين روايت هم در همان صفحات ارشاد مفيد آمده است. م. .4
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رود. از آن  مى  فرمايد: چون قائم آل محمد قيام كند به كوفه ( امام باقر ضمن حديث مفصلى مى5) 

گويند:  آيند و به او مى معروفند بيرون مى 1 شهر ده و چند هزار تن كه سالح بر تن دارند و به بتريه

اى برگرد كه ما را نيازى به حكومت فرزندان فاطمه )ع( نيست. قائم آل محمد  به همان جا كه آمده

شود و بر منافقان و  سازد و سپس به كوفه وارد مى نهد و همگان را نابود مى )ع( بر آنان شمشير مى

كشد، تا  ازد و جنگجويان ايشان را مىس نهد و كاخ حكومتى آن شهر را ويران مى شكاكان شمشير مى

 2 آنگاه كه خداى عز و جل خشنود گردد.

گفته است: چون قائم آل محمد )ع( ظهور كند به عدل  كند كه مى ( على بن عقبه از پدرش نقل مى1) 

شود، و زمين بركات خود را  رود و راهها امن مى كند و جور و ستم به روزگار او از ميان مى حكم مى

شوند و اعتراف  گردد و اهل و پيروان همه اديان مسلمان مى آورد و حق هر كس به او برمى مى بيرون

و حال آنكه هر كه در آسمان و »فرمايد:  اى كه مى كنند. مگر اين گفتار خداوند را نشنيده به ايمان مى

ه حكم محمد و قائم آل محمد ميان مردم ب 3 «زمين است، خواه و ناخواه مطيع فرمان خداوند است.

سازد و  هاى خود را آشكار مى كند و در آن هنگام زمين گنجينه )ص( و حكم داود )ع( حكم مى

سازد و هيچ كس از شما در آن هنگام به سبب اينكه همه مؤمنان توانگر و  بركات خود را ظاهر مى

دولتى، از هر ثروتمندند كسى را نخواهد يافت كه به او صدقه دهد و زكات خويش را بپردازد و هر 

خاندانى باشد، پيش از ما به حكومت خواهد رسيد كه پس از اينكه روش ما را در حكومت ديدند 

 فرمايد: كنيم و اين همان گفتار خداوند است كه مى نگويند اگر به دولت برسيم همانند ايشان رفتار مى

 4 «و سرانجام پسنديده از پرهيزكاران است.» 

هايى براى افرادى  كند خيمه ده است: هنگامى كه قائم آل محمد )ع( قيام مى( امام باقر )ع( فرمو2) 

شود و آنان قرآن را به ترتيبى كه خداوند نازل فرموده است  آموزند بر پا مى كه به مردم قرآن مى

دهند و حفظ آن در آن روز از اين جهت بسيار دشوار است كه ترتيب آن بر خالف  آموزش مى

 هاست. و سورهترتيب كنونى آيات 

                                                 
 ، چاپ جديد. م.52، ج 338اند، به نقل از حواشى بحار االنوار، ص  يى مذهبى از زيديه كه منسوب به شخصى ملقب به ابتر بوده نام فرقه .1
 همچنين در ارشاد مفيد آمده است. م. .2
 سوره سوم آل عمران. م. 83بخشى از آيه  .3
 قمرى، تهران، آمده است. م. 1377ارشاد شيخ مفيد، چاپ  345تا  342اين روايت و چهار روايت بعد هم در همان صفحات  .4
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( امام صادق )ع( فرموده است: قائم آل محمد )ص( از پشت كعبه همراه بيست و هفت تن ظهور 1)

كردند و به آن  فرمايد كه پانزده تن از قوم موسى )ع( هستند، يعنى همانان كه به حق هدايت مى مى

نصارى و مقداد و توجه داشتند و هفت تن از اصحاب كهف و يوشع بن نون و سلمان و ابو دجانه ا

 مالك اشتر و آنان در التزام او و از ياران و فرماندهان سپاه اويند.

( و همان حضرت فرموده است: چون قائم آل محمد قيام فرمايد، ميان مردم با حكم داود )ع( 2) 

او  فرمايد و كند و نيازى به هيچ دليل و شاهدى ندارد، كه خداوند همه چيز را به او الهام مى حكم مى

دهد و با آثار چهره افراد  كند و به همه اقوام آنچه را از او پوشيده دارند خبر مى با علم خود حكم مى

همانا در اين »فرمايد:  دهد، و خداوند عز و جل مى دشمن خود را از دوست خويش تشخيص مى

 «.عقوبت، اهل ايمان و هوشمندان را آيات بسيار است

گذرد  كند و در مى ى )ع( فقط چهل روز پيش از رستاخيز رحلت مى( و روايت شده است كه مهد3) 

و در آن چهل روز آشفتگى است و نشانه برانگيخته شدن مردگان و بر پا شدن قيامت براى دريافت 

 پاداش و عقوبت است. در عين حال علم واقعى اين امور در پيشگاه خداوند است.

ب از على )ع( پرسيد كه نام مهدى چيست؟ على )ع( ( امام باقر )ع( فرموده است: عمر بن خطا4) 

فرمود: اما در مورد نام او حبيب من )يعنى پيامبر( با من عهد فرموده است، نامش را پيش از ظهورش 

به كسى نگويم. عمر گفت: برخى از صفات او را به من خبر بده. فرمود: جوانى است ميانه باال و 

اش بر سياهى موى سر و ريش  ويخته است و پرتو چهرهخوش روى و موى كه موهايش تا دوشش آ

 1 تابد. پدرم فداى پسر بهترين كنيزان باد. او مى

( والدت امام قائم )ع( روز جمعه نيمه شعبان سال دويست و پنجاه و پنج هجرى بوده است و به 5) 

به او ارزانى را  2هنگام رحلت پدرش عمر ايشان پنج سال بوده است و خداوند حكمت و فصل الخطاب

)ع( در كودكى حكمت نه قرار داد و همچنان كه به يحيىنشا فرموده و او را براى همه جهانيان آيت و

آموخت، به او هم حكمت عنايت داشت و او را در كودكى امام قرار داد، همچنان كه عيسى بن مريم 

 اند. سن نقل كرده)ع( را در گهواره نبوت بخشيد و نام مادرش را ريحانه، نرجس، صيقل و سو

                                                 
 ، چاپ جديد، آمده است. م.51، ج 36ر، ص در غيبت شيخ طوسى و به نقل از آن در بحار االنوا .1
 سوره سى و هشتم، كه از عنايات الهى به داود )ع( است. م. 20گرفته شده از آيه  .2
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( و روايت شده است كه روز جمعه هشتم شوال سال دويست و پنجاه و هفت، يعنى دو سال و 1) 

هفت ماه پيش از رحلت پدرش متولد شده است و همان روايت اول مورد اعتماد است. نخست عثمان 

ن كار را بر بن سعيد نايب آن حضرت بود و چون عثمان درگذشت پسرش ابو جعفر محمد بن عثمان آ

عهده گرفت و پس از خود به ابو القاسم حسين بن روح وصيت كرد و ابو القاسم حسين بن روح به ابو 

الحسن على بن محمد سمرى وصيت كرد و چون مرگ على بن محمد سمرى فرا رسيد، پرسيد كه آيا 

( منتظر ظهور به كسى وصيت كند؟ و فرمود: خداوند فرمان خود را اجرا خواهد فرمود، و مهدى )ع

 دولت حق خويش خواهد بود.

( والدت و امور مربوط به آن حضرت به سبب فشار و دشوارى روزگار و اينكه پادشاه آن زمان به 2) 

كرد پوشيده ماند و چون موضوع انتظار شيعه  شدت در جستجوى ايشان بود و در آن راه تالش مى

ر بزرگوارش در زندگى خود آن موضوع را براى ظهور حضرت مهدى بسيار شايع و معروف بود، پد

آشكار نفرمود و جمهور مردم پس از رحلت حضرت امام حسن عسكرى هم از اين موضوع چندان 

آگاه نشدند و به همين سبب جعفر پسر امام هادى )ع( ميراث برادرش امام حسن عسكرى را تصرف 

خن چينى كرد و بر شيعيان برادر كرد و در مورد حبس و زير نظر گرفتن همسران و كنيزان برادر س

كرد كه چرا معتقد به ظهور و امامت اويند  در مورد انتظار ايشان براى ظهور پسر برادرش اعتراض مى

و بدين گونه شيعيان را ترسان و پراكنده كرد و بر آنان دوره بسيار سختى گذشت و گرفتار پند و 

حكومت چندان هم بر ايشان دست نيافت. جعفر زندان و تهديد و خوارى و زبونى شدند و خوشبختانه 

هم به ظاهر ميراث برادر خود را تصرف كرد و تالش كرد در نظر شيعيان مقام برادر خويش را به 

دست آورد و هيچ يك از آنان اين ادعاى او را نپذيرفتند و اعتقادى به او پيدا نكردند. ناچار جعفر به 

رتبت و منزلت برادرش را به او دهد و متعهد شد در اين  سلطان وقت متوسل شد و از او خواست كه

كرد سود بخش باشد دست زد  يى كه گمان مى مورد اموال بسيار پرداخت خواهد كرد و به هر وسيله

و هيچ سودى نبرد و ما بدين گونه تاكنون اندكى از اخبار و آثار را در باره شرح حال ائمه اطهار و 

تاريخ والدت و اسامى مادران و امورى نظير آن را در اين كتاب آورديم،  متعلق به ايشان است و  آنچه
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و هر كس خواهان مطلب بيشترى در اين مورد است از كتابهاى ديگرى كه در اين باره تأليف و 

 1 يابد. تصنيف شده است استفاده كند كه به خواست خداوند متعال آنچه بخواهد آنجا مى

هر قوم را دولتى است كه انتظار آن را »  فرمود: صادق )ع( بسيار مى( روايت شده است كه امام 1) 

 2 «كشند و دولت ما در آخر زمان آشكار خواهد شد. مى

به همان آيين كه او داشته است متدين هستم و كف او با » ( و سيد حميرى چنين سروده است:2) 

نگ ريخته شد و خداوند كف من در صفين شريك بوده است در ريخته شدن خونهايى كه در آن ج

 براى عدل و داد ترازوهايى را آشكار فرموده است.

گويم  پروردگارا آن خونها بر گردن من است، باز هم نظير آن را به من بياشامان، آمين! آمين! آمين مى

كنند و پراكنده  كه همچون ايشان و در حال ايشان باشم، همراه گروهى كه براى خدا هجرت مى

اه گروهى كه بر گرد مهدى هستند و مهدى ايشان را از وادى مكه پياده و سواره با خود شوند، همر مى

 برد. مى

يى كه مريدان در پى آنند، تا آنگاه  كنند، چه مراد پسنديده آنان چيزى جز خداى خود را اراده نمى

ينى آنان ضربه شوند و به فرق سر و باالى ب هاى بنى حرب )اعقاب ابو سفيان( روياروى مى كه با گروه

اى ابو الحسن! اى بهترين اوصيا! چه شرفى كه خداوند به تو عنايت فرموده است و خداى  زنند. مى

 براى تو چند برابر آن را بيفزايد، تا آنچه را به پيامبران ارزانى فرموده است به تو ارزانى فرمايد.

آميخته با دين و آيين در مورد  دارم، دوستى دهد كه من آنان را دوست مى خداى براى من گواهى مى

هيچ گروهى را به جاى شما عوض  شما. تا آن هنگام كه در كفن پيچيده و در خاك پنهان شوم،

 «نخواهم كرد و در جستجوى آن نخواهم بود.

اگر آنچه را كه اميدوارم امروز يا فردا صورت » ( دعبل بن على خزاعى هم چنين سروده است:1) 

 شد. من در پى اندوه ايشان پاره پاره مى داشتم، دل بگيرد نمى

 قيام امامى كه بدون ترديد در پناه نام خدا و بركات خداوند قيام خواهد كرد.

 دهد. سازد و با نعمت و نقمت جزا و سزا مى امامى كه ميان ما هر حق و باطلى را آشكار مى

                                                 
ليه براى اطالع بيشتر در مورد نائبان چهارگانه در كتابهاى فارسى، رك. به: بحث سودمند محدث خبير مرحوم حاج شيخ عباس قمى رضوان اللَّه ع .1

 جلد دوم منتهى اآلمال. م. 345تا  342در صفحات 
 ، چاپ جديد، آمده است. م.51، ج 143اين بيت با ذكر سلسله اسناد در امالى صدوق و به نقل از آن در بحار االنوار، ص  .2
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 1 كند. و نفرين مى و گروهى از فرزندان فالن و بهمان را كه مدعى هستند ميان مردم لعن

 اى دل! خوش باش و مژده باد بر تو كه آنچه بايد بيايد چندان دور نيست.

بينم كه ستم آهنگ  بينم كه نيروى من آهنگ پايدارى دارد )مى از طول مدت ستم بيتابى مكن و مى

 2 پراكندگى و سستى دارد.(

ور او به تأخير اندازد، تسكين و اگر خداوند ظهورش را در مدت عمر من قرار دهد و مرگ مرا تا ظه

ماند و زوبين و نيزه خود را از  آرامش دل خواهم يافت و هيچ شك و ترديدى در نفس من باقى نمى

 «كنم. خون دشمنان سيراب مى

  مجلس سى و دوم در مناقب آل محمد علیهم السالم

جز اين نخواهم كه مودت بگو من از شما اجر رسالت »فرمايد:  ( خداوند متعال در سوره شورى مى3) 

 3 «در حق خويشاوندان منظور داريد.

انصار گفتند: اى رسول خدا! اموال و جانهاى ما در اختيار و به دست خداوند است و خداوند متعال 

اين آيه را نازل فرمود. در خبر ديگرى آمده است كه پيامبر فرمودند: منظور اين است كه به 

 مرا تكذيب مكنيد. خويشاوندان من مهرورزى كنيد و

گويد: به امام صادق گفتم: آل محمد كيستند؟ فرمود: ذريه آن حضرت. گفتم: اهل  ( ابو بصير مى1)

 بيت كيستند؟ فرمود: ائمه و اوصيا. گفتم: عترت او كيستند؟

مؤمنانى كه به  فرمود: اصحاب كساء و آنان كه زير آن عبا بودند. پرسيدم: امت او كيستند؟ فرمود:

اند تمسك  از پيشگاه خداوند آورده است تصديق دارند و به دو چيز گرانسنگى كه مأمور شدهآنچه 

اند: كتاب خدا و عترت محمد )ص( كه همان اهل بيت اويند كه خداى ناپاكى  جويند، تمسك جسته

را از ايشان زدوده و آنان را پاك فرموده است پاك كردنى و همين دو چيز گرانسنگ پس از رسول 

 4 خليفه بر مردمند.خدا 

                                                 
 ، چاپ جديد، آورده است، نيست. م.49، ج 250اين بيت در قصيده دعبل كه مرحوم عالمه مجلسى در بحار االنوار، ص  .1
 آنچه در پرانتز است بر مبناى روضة الواعظين است و در بحار االنوار همان گونه است كه معنى شد. م. .2
 )شورى(. 42سوره  23بخشى از آيه  .3
خورشيدى، حوزه، آمده است و چند روايت ديگر هم در باره معنى  1361، چاپ 94اين روايت با ذكر سلسله اسناد در معانى االخبار صدوق، ص  .4

 ل و اهل و عترت و امت در همان صفحه آن كتاب نقل شده است. م.آ
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فرموده  1«سالم على آل يس»فرمايد  ( امير المؤمنين على )ع( در تفسير اين گفتار خداوند كه مى2) 

است: منظور از يس محمد )ص( است و آل يس مائيم، ابن عباس هم گفته است: سالم على آل يس، 

 2 يعنى سالم بر آل محمد )ص(.

ى عبد المطلب سروران اهل بهشتيم. يعنى رسول خدا و حمزه اند: ما بن ( رسول خدا )ص( فرموده3) 

 3 سيد الشهداء و جعفر كه داراى دو بال است و على و فاطمه و حسن و حسين و مهدى.

( امام باقر )ع( فرموده است: خداوند متعال به پيامبر )ص( وحى فرمود كه من چهار خصلت از 4) 

جعفر را خواستند و موضوع را به او گفتند. گفت: اگر  ستايم. پيامبر )ص( جعفر بن ابى طالب را مى

ام كه  گفتم. من هرگز باده نوشى نكرده نه اين است كه خداوند به شما خبر داده است، خودم نمى

ام زيرا دروغ از جوانمردى  رود و هرگز دروغ نگفته دانم اگر باده بياشامم خردم از از ميان مى مى

ظاهرا منظور زنا كردن است( كه بيم آن داشتم اگر چنان كنم نسبت كاهد و هرگز گناهى نكردم ) مى

دانم بت هيچ گونه سود و زيانى  پرستى نكردم كه مى به ناموس من هم چنان شود و هرگز بت

اگر خداوند دو   رساند. گويد: پيامبر )ص( با دست به دوش او زد و فرمود: بنا بر اين شايسته است نمى

 4 كه با آن دو بال همراه فرشتگان در بهشت پرواز كند.بال براى او قرار دهد 

( و روايت شده است كه جبرئيل به حضور پيامبر )ص( آمد و در مورد خديجه )رضي اهلل عنه( 1) 

سؤال كرد و در آن هنگام خديجه در خانه نبود. جبريل فرمود: چون خديجه آمد به او خبر بده كه 

 رساند. خدايش بدو سالم مى

يى از قصب )زر، مرواريد( خواهد داشت  اند: به خديجه مژده دهيد كه خانه مبر )ص( فرموده( پيا2) 

كه نه هياهويى در آن است و نه اندوهى. در باره معنى قصب از شريك كه يكى از راويان اين روايت 

 5 است پرسيدند، گفت: يعنى زر، و در حديث ديگرى مرواريد معنى شده است.

 رسول خدا )ص( به خديجه از انگور بهشت خورانده است.گويد:  ( انس مى3) 

                                                 
 سوره سى و هفتم )الصافات(. م. 130آيه  .1
 ، حوزه، آمده است. م.1361، چاپ 122با ذكر سلسله سند در معانى االخبار صدوق، ص  .2
 تاريخ بغداد آمده است. م. 9جلد  434امالى شيخ صدوق و صفحه  284در صفحه  .3
 ، چاپ جديد، آمده است. م.22، ج 272علل الشرائع صدوق و به نقل از آن در بحار االنوار، ص  188فحه در ص .4
 مناقب ابن مغازلى شافعى آمده است. م. 337و  336اين روايت در مدح خديجه )رضي اهلل عنه( در صفحات  .5
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فرمود. من گفتم: چه مقدار آن زن سرخ گونه را  گويد: پيامبر )ص( خديجه را ستايش مى عايشه مى

خداوند بهتر از او نصيب من  كنيد؟ همانا خداوند بهتر از او نصيب شما فرموده است. فرمود: ياد مى

كرد و هنگامى  كردند، او مرا تصديق مى مه مردم مرا تكذيب مىنفرموده است، زيرا هنگامى كه ه

كرد و خداوند فرزندان مرا از او به  داشتند او با اموال خود با من مواسات مى كه مردم مرا محروم مى

 من عنايت فرمود و حال آنكه از غير او فرزندى به من عنايت نفرمود.

مبر آمد و رسول خدا نسبت به او بسيار محبت ( و روايت شده است كه پيرزنى به حضور پيا4) 

فرمود. چون آن زن بيرون رفت، عايشه پرسيد: اين كه بود؟ فرمود: در روزگار زندگانى خديجه پيش 

 1 آمد و وفادارى از ايمان است. ما مى

آيد كه در كوفه  ( امام على بن حسين سجاد )ع( فرموده است: از من پسرى بنام زيد بوجود مى5) 

آورند و براى روح او  شكافند و بيرونش مى شود و گور او را مى و در كناسه به دار آويخته مى كشته

رسند. روح او به صورت  روح او به بهجت و شادى مى شود و اهل آسمانها از درهاى آسمان گشوده مى

 كند. يى سبز رنگ در هر جاى بهشت كه بخواهد پرواز مى پرنده

شود كه  سين فرمودند: اى حسين! مردى از صلب تو به نام زيد متولد مى( پيامبر )ص( به امام ح1) 

ها و گردن  هاى سپيد و رخشان هستند از روى شانه روز رستاخيز او و يارانش در حالى كه داراى چهره

 2 شوند. كنند و بدون حساب وارد بهشت مى مردم عبور مى

ودم كه زيد بن على آمد. چون نظر امام باقر )ع( گويد: در محضر امام باقر )ع( ب مى 3( ابو الجارود2) 

آمد فرمود: اين يكى از سروران خاندان خويش است كه  بر او افتاد، همان طور كه زيد پيش مى

خونهاى ايشان را طلب خواهد كرد. اى زيد! مادرى كه ترا زاييده است چه فرخنده و پاكيزه است. 

شان برتر و پارسا و بخشنده و  م و چراغ برادران و از همهتر و چش زيد بن على پس از امام باقر گزيده

 شجاع بود.

 كرد و در طلب خون امام حسين )ع( برآمد. با شمشير قيام كرد. امر به معروف و نهى از منكر مى

 وجو در باره زيد كردم. گويد: به مدينه آمدم و شروع به پرس ( همين راوى مى3) 

                                                 
 ار االنوار چاپ جديد. م.بح 15جلد  81تا  1براى اطالع بيشتر از فضائل خديجه، رك. به: صفحات  .1
 قمرى، قم، آمده است. م. 1377، چاپ 251و  250عيون اخبار الرضاى، صدوق، صفحات  25اين روايت در باب  .2
 ، مراجعه شود. م.1ج  31براى اطالع از احوال ابو الجارود به الكنى و االلقاب مرحوم محدث قمى، ص  .3
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 مان و مالزم قرآن است.از هر كس پرسيدم، گفتند: او همپي

اند و سبب آن قيام او با شمشير و دعوت به رضا و  گروه بسيارى از شيعيان، معتقد به امامت زيد بوده

اند او براى خود ادعاى امامت داشته است و حال آنكه چنين  خشنودى آل محمد است. برخى پنداشته

او استحقاق بر امامت داشته است و امام دانسته است كه برادرش )امام باقر( بيش از  نيست، زيرا مى

 باقر )ع( هم به هنگام مرگ خويش به پسر خود امام صادق وصيت فرموده است.

هاى خروج و قيام زيد عالوه بر خون خواهى او از قاتالن امام حسين )ع(  ( يكى از اسباب و انگيزه4) 

ر مجلس خود جمع كرد و دستور اين بود كه پيش هشام بن عبد الملك رفت. هشام بزرگان شام را د

داد چنان چسبيده به يك ديگر بنشينند كه براى زيد، آمدن نزديك هشام ممكن نگردد. زيد به هشام 

از كسى نيست كه به تقوى و ترس از خدا سفارش كند و هيچ  گفت: ميان بندگان خدا هيچ كس برتر

ا سفارش كنند، و اى امير مؤمنان! تر از آن كس نيست كه او را به تقوى و ترس از خد كس فرومايه

كنم و از خدا بترس. هشام به او گفت: تو خود را شايسته خالفت  من ترا به ترس از خدا سفارش مى

مادر با اين آرزو چه كار است؟ و همانا كه  پرورى و ترا اى بى دانى و آرزوى آن را در سر مى مى

تر از پيامبرانى كه  پيشگاه خداوند بلند مرتبه مادرت كنيز و برده است. زيد گفت: من هيچ كس را در

يكى از همان پيامبران مادرش كنيز است و اگر   دانم و حال آن آنان را به پيامبرى برانگيخته است نمى

شد و او اسماعيل پسر ابراهيم است. و اى هشام!  بود او به پيامبرى مبعوث نمى اين موضوع نقيصه مى

اوند برتر است يا خالفت؟ وانگهى اين موضوع براى مردى كه نياكانش آيا رتبه نبوت در پيشگاه خد

يى نيست. هشام از مجلس  از يك سو رسول خدا )ص( و از سوى ديگر على بن ابى طالب هستند نقيصه

 خود برخاست و به فرمانده سپاهش گفت:

بيرون آمد در حالى اين مرد نبايد حتى امشب را هم در لشكرگاه من )پايتخت من( بماند. زيد از شام 

شود، و چون به  گفت: هر قومى كه از تندى و سوزش شمشير پرهيز كند خوار و زبون مى كه مى

كوفه رسيد مردم آن شهر پيش او جمع شدند و چندان اصرار كردند تا با او براى جنگ بيعت كردند 

ر سال ميان مردم و سپس پيمان شكستند و او را رها و تسليم كردند و زيد كشته شد و جسدش چها

 كوفه بردار آويخته بود و هيچ كس اين كار را زشت نشمرد و حتى با زبان هم او را يارى ندادند.

( چون زيد كشته شد و اين خبر به امام صادق )ع( رسيد سخت اندوهگين و دل افسرده شد و هزار 1) 

ه شده بودند بخش كرد. راوى دينار از اموال خاص خود را ميان بازماندگان كسانى كه همراه زيد كشت
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گويد: امام صادق به من دستور فرمود آن پول را ميان ايشان تقسيم كنم. از جمله به  اين روايت مى

خانواده عبد اهلل بن زبير برادر فضيل رسّان چهار دينار رسيد. كشته شدن زيد در شب دوشنبه دوم صفر 

 1 ن او چهل و دو سال بود.سال يك صد و بيست اتفاق افتاد و به هنگام شهادت س

اند: هر كس عترت مرا دوست نداشته باشد يا منافق است يا زنا زاده يا آنكه  ( پيامبر )ص( فرموده2) 

 2 نطفه او در حال حيض مادرش بسته شده است.

( و فرموده است: خداى را سه چيز محترم است كه هر كس حرمت آن سه چيز را نگهدارد، خداى 1)

ها را نگه ندارد، خدايش چيزى براى او نگه  دارد و هر كس حرمت آن اى او را نگه مىكار دين و دني

 دارد. آن سه چيز، حرمت اسالم است و حرمت من و حرمت عترت من. نمى

( امام صادق )ع( فرموده است: همانا خداوند را سه چيز محترم است كه هيچ چيز به آن حرمت 2) 

حكمت خداوند است و خانه خدا كه آن را براى مردم قبله قرار  رسد. نخست كتاب خدا كه نور و نمى

پذيرد. سوم عترت پيامبرتان محمد  يى توجه به غير از كعبه را نمى داده است. خداوند از هيچ بنده

 )ص(.

فرمايد: يكى از بندگان گنهكار هفتاد خريف كه هر خريف هفتاد سال است در  ( امام باقر )ع( مى3) 

پس از آن از خداى عز و جل مسألت كرد كه تو را به حق محمد و اهل بيت او  آتش معذب بود و

دهم كه بر من رحمت آورى. خداوند متعال به جبريل وحى فرمود كه پيش اين بنده من  سوگند مى

 برو و او را بيرون بيار. جبريل گفت:

تو سرد و سالمت باشد. ام بر  پروردگارا! چگونه در آتش فرود آيم؟ فرمود: من به آتش فرمان داده

 دانم. فرمود: در چاهى از دوزخ است. گفت: پروردگارا! جاى او را نمى

 جبريل در آتش فرود آمد و آن بنده را كه با چهره در آتش آويخته بود بيرون آورد.

خداوند متعال فرمود: اى بنده من! چه مدت در آتش درنگ كردى و مرا سوگند دادى؟ گفت: 

دانم. فرمود: همانا سوگند به عزت خودم كه اگر از من به حق ايشان  آن را نمىپروردگارا! شمار 

كردم. ولى من بر خود الزم  كردى، همچنان زبونى و خوارى ترا در آتش طوالنى مى مسألت نمى

 يى به حق آنان سوگندم دهد، او را بيامرزم و از آنچه ميان من و اوست درگذرم  ام كه چون بنده كرده
                                                 

 اين موضوع در ارشاد مفيد، آمده است. م. .1
 يى آمده است. م. ، همراه با ترجمه آقاى كمره128اين روايت در خصال صدوق، ص  .2
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 1 از تو در گذشتم و تو را بخشيدم.و اكنون 

اند: دوست داشتن من و اهل بيت من در هفت مورد كه سخت همراه با ترس  ( پيامبر )ص( فرموده4) 

و بيم است سود بخش است، هنگام مرگ، در گور، هنگام برانگيخته شدن، هنگام دريافت نامه عمل، 

 2 هنگام حساب و كنار صراط و كنار ميزان.

يى ايراد فرمود و ضمن آن چنين  گويد: رسول خدا )ص( براى ما خطبه عبد اللَّه مى ( جابر بن1)

گفت: اى مردم! هر كس نسبت به ما خاندان بغض و كينه داشته باشد، خداوند روز رستاخيز او را به 

گويد، گفتم: اى رسول خدا! هر چند روزه بگيرد و نماز بگزارد و  انگيزد. جابر مى آيين يهود بر مى

 3مدعى باشد كه مسلمان است؟ فرمود: آرى هر چند روزه گيرد و نماز بگزارد و مدعى اسالم باشد. 

تر از  يى مؤمن نيست تا آنگاه كه من براى او محبوب ( و رسول خدا فرموده است: هيچ بنده2) 

تر از عترت خودش و  تر از اهل خودش و عترت من محبوب خودش باشم و اهل من براى او محبوب

 4 تر از ذات خودش باشد. ات من محبوبذ

( و پيامبر فرموده است: هر كس ما خاندان را دوست داشته باشد، خدا را به نعمت نخستين ستايش 3) 

دارد مگر  كند. گفته شد: نعمت نخستين چيست؟ فرمود: حالل و پاكزادگى، و كسى ما را دوست نمى

 اينكه داراى طهارت مولد است.

( فرموده است: هر كس بامداد كند و خوشى و خنكى محبت و دوستى ما را در دل ( امام باقر )ع4) 

نخستين نعمت چيست؟ فرمود:  خود احساس كند، خداى را به نعمت نخستين ستايش كند. گفته شد:

 5 زادگى. حالل

د به اند: هر كس را كه خداوند محبت ائمه از خاندان مرا به او ارزانى فرماي ( پيامبر )ص( فرموده5) 

خير دنيا و آخرت دست يافته است و كسى كه نسبت به آنان محبت داشته باشد هيچ كس نبايد در اين 

 شك كند كه او در بهشت است و همانا در محبت اهل بيت من بيست خصلت است، ده خصلت آن در 

                                                 
بحار االنوار، چاپ جديد، آمده  27جلد  311، و به نقل از آن در صفحه 128با اندك اختالفى در الفاظ و با ذكر سلسله سند در امالى مفيد، ص  .1

 ، آمده است. م.25، ج 185بار و امالى صدوق در بحار االنوار، ص است. دو روايت قبل هم به نقل از خصال و معانى االخ
 ، چاپ جديد، آمده است. م.27، ج 158به نقل از محاسن برقى و خصال و امالى صدوق در بحار االنوار، ص  .2
 ، آمده است. م.27، ج 86به نقل از امالى صدوق در بحار االنوار، ص  .3
 ، آمده است. م.27، ج 86بحار االنوار، ص به نقل از علل الشرائع صدوق در  .4
 ، آمده است. م.27، ج 146هر دو روايت به نقل از معانى االخبار و علل الشرائع و امالى صدوق در بحار االنوار، ص  .5
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 دنيا و ده خصلت آن در آخرت.

پارسايى همراه با دين و رغبت به  آن ده خصلت كه در دنياست پارسايى و آزمندى در طلب دانش و

نيازى( از آنچه در دست  عبادت و توبه كردن پيش از مرگ و نشاط براى نماز شب و نااميدى )بى

مردم است و حفظ در انجام فرمانهاى خدا و پرهيز از آنچه نهى فرموده است، نهم بغض و دوست 

 نداشتن دنيا، دهم سخاوت.

شود، نامه عملش به دست  شود، ميزانى براى او نصب نمى نمى ( در آخرت ديوانى براى او نشر6) 

شود، از  سپيد و رخشان مى  اش شود، چهره شود، برائت از آتش براى او ثبت مى راستش داده مى

پذيرند، خداوند به  شود، در باره صد تن از خاندانش شفاعت او را مى هاى بهشت بر او پوشيده مى جامه

نهند و بدون حساب وارد بهشت  گرد، از تاجهاى بهشتى بر سرش مىن چشم مهر و محبت بدو مى

 1 شود. مى

( امام صادق )ع( فرموده است: روز رستاخيز خداوند همه امتهاى پيشين و واپسين را در زمينى 1) 

آورند و  گيرد. همگان به پيشگاه خدا فرياد بر مى كند. تاريكى شديدى همگان را فرا مى جمع مى

آيند كه  شوند و پيش مى ردگارا! اين تاريكى را از ما بردار، ناگهان گروهى آشكار مىگويند: پرو مى

گويند:  كند. مردم محشر مى پرتو ايشان پيشاپيش آنان در حركت است و صحراى قيامت را روشن مى

 آيا اينان پيامبرانند؟

پرسند: آيا ايشان  محشر مىگويد: نه، ايشان پيامبران نيستند. اهل  سروشى از جانب خداوند به آنان مى

پرسند: آيا ايشان  گويد: نه، كه ايشان فرشتگان نيستند، مردم باز مى فرشتگانند؟ همان سروش مى

 گويد: نه، اينان شهيدان نيستند. شهيدانند؟ و سروش مى

گويد: از خودشان بپرسيد كيستند و مردم  گويند: پس اينان كيستند؟ سروش مى مردم محشر مى

گويند: ما علويان و ذريه محمديم. ما فرزندان على هستيم كه ولى خداوند  شما كيستيد؟ مىپرسند:  مى

است. ما افرادى هستيم كه به كرامت خداوند مخصوصيم. ما كسانى هستيم كه مطمئن و در امانيم. در 

ود گويد: در مورد دوستان و دوستداران و شيعيان خ اين هنگام سروشى از جانب خداوند به آنان مى

 شود. كنند و پذيرفته مى شفاعت كنيد و آنان شفاعت مى

                                                 
 يى آمده است. م. خصال صدوق، همراه با ترجمه آقاى كمره 292در صفحه  .1
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( امام صادق )ع( فرموده است: مردى يهودى آمد و برابر پيامبر )ص( ايستاد و با دقت به ايشان 2) 

نگريست. پيامبر فرمود: اى يهودى! چه نيازى دارى؟ گفت: آيا تو برترى يا موسى بن عمران، همان 

گفته است و تورات را بر او فرو فرستاده است و عصا را به او ارزانى  پيامبرى كه خداى با او سخن

داشته و دريا را براى او شكافته و با ابر بر سرش سايه افكنده است؟ پيامبر )ص( به او فرمود: هر چند 

گويم كه آدم )ع( چون خطا و ترك اولى كرد  يى خود را بستايد، ولى مى ناخوشايند است كه بنده

كنم تا از خطايم  ين بود كه گفت: پروردگارا! از تو به حق محمد و آل محمد مسألت مىتقاضايش چن

درگذرى، و خداوند از او درگذشت و او را آمرزيد و چون نوح )ع( بر كشتى سوار شد و از غرق 

كنم كه مرا از غرق  مسألت مى شدن ترسيد، عرضه داشت: پروردگارا! از تو به حق محمد و آل محمد

ت دهى، و خدايش از آن گرفتارى نجات بخشيد و ابراهيم )ع( چون به آتش در افكنده شد، شدن نجا

كنم كه مرا از آتش نجات دهى،  عرضه داشت: پروردگارا! به حق محمد و آل محمد از تو مسألت مى

و خداوند آن آتش را بر او سرد و سالمت قرار داد و موسى )ع( چون عصاى خويش را درافكند و در 

كنم كه مرا  ود احساس ترس كرد، گفت: پروردگارا! به حق محمد و آل محمد از تو مسألت مىدل خ

اى مرد يهودى! اگر  1«.مترس كه تو بدون ترديد برترى»در امان قرار دهى، و خداوند متعال فرمود: 

 آورد همانا كه نه ايمان او و نه كرد و به من و پيامبرى من ايمان نمى موسى )ع( مرا درك مى

اش براى او سودى داشت. مهدى هم از ذريه من است كه چون قيام كند عيسى بن مريم )ع(  پيامبرى

 2 گزارد. دارد و پشت سرش نماز مى آيد و او را مقدم مى براى يارى او فرود مى

( امام صادق )ع( فرموده است: اى ابو بصير! ما درخت دانشيم و ما خاندان پيامبريم. آمد و شد 1) 

در خانه ماست و ما گنجورهاى دانش خداييم و ما معادن وحى خداونديم. هر كس از ما پيروى جبريل 

 3 كند رستگار است و هر كس از ما تخلف كند هالك است و اين حقى است بر خداى عز و جل.

( امام رضا )ع( فرموده است: نگريستن به ذريه ما عبادت است. گفته شد: اى پسر رسول خدا! آيا 2) 

ستن به آنانى از شما كه امامند عبادت است يا نگريستن به تمام ذريه پيامبر فرمود: نگريستن به نگري

 تمام آنان عبادت است، تا هنگامى كه از آن خاندان جدا نشده و به گناهان آلوده نشده باشند.

                                                 
 بخشى از آيه سوره بيستم )طه(. م. .1
 ، چاپ جديد، آمده است. م.16، ج 366روايت به نقل از جامع االخبار و امالى شيخ صدوق و بحار االنوار، ص  اين .2
 بحار االنوار مراجعه فرماييد. م. 26جلد  108تا  106هاى ديگر اين روايت به صفحات  براى اطالع بيشتر از نمونه .3
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گروه از  اند: چون در مقام محمود )يعنى مقام شفاعت( بپا خيزم، براى آن ( پيامبر )ص( فرموده3) 

كنم و خداوند شفاعت مرا در مورد ايشان  اند شفاعت مى امت خود كه مرتكب گناهان كبيره شده

 كنم. اند شفاعت نمى ام را آزرده پذيرد و به خدا سوگند كه در باره كسانى كه ذريه مى

ن كس است و هر آ  اند: هر كس تار مويى از من را بيازارد، مرا آزرده ( و همان حضرت فرموده4) 

مرا بيازارد بدون ترديد خدا را آزرده است و هر كس خداى را بيازارد، خداوند به اندازه گنجايش 

 كنند.( )همه ساكنان آسمان و زمين او را نفرين مى 1كند آسمان و زمين او را لعنت مى

باشد  خواهد متوسل به من باشد و حق نعمتى بر من داشته اند: هر كس مى ( و همان حضرت فرموده1) 

كه روز قيامت در قبال آن براى او شفاعت كنم، پيوند خويش را با اهل بيت من استوار كند و ايشان 

 2 را شاد كند.

اند: هر كس در اين جهان نسبت به اهل بيت من به اندازه قيراطى نيكى كند،  ( و هم ايشان فرموده2) 

 هم.د روز رستاخيز او را به اندازه قنطارى مكافات و پاداش مى

 ( على )ع( فرموده است: آيين من آيين خدا و حسب و نسب من نسب پيامبر است.3) 

 هر كس دين و حسب مرا داشته باشد، همانا دين رسول خدا را خواهد داشت.

گذارم، كتاب خدا و عترتم  اند: من دو چيز گرانسنگ ميان شما باقى مى ( و پيامبر )ص( فرموده4) 

انا كه اين دو پس از من جانشين منند و هرگز از يك ديگر گسسته كه همان اهل بيت منند. هم

 3 شوند تا كنار حوض كوثر پيش من آيند. نمى

اند: بهشت بر هر كس كه به اهل بيت من ستم يا با ايشان جنگ و نسبت به  ( همان حضرت فرموده5) 

قيامت نيست و خداوند با يى در  ايشان اهانت كند، يا آنان را دشنام دهد، حرام است. آنان را بهره

فرمايد و براى آنان  نگرد و آنان را پاك نمى گويد و به ديده رحمت بر ايشان نمى ايشان سخن نمى

 4 عذابى دردناك است.

                                                 
 سوره سى و سوم )احزاب( را تالوت فرمود. م. 57ست كه پس از اين آيه امالى ابن الشيخ آمده است و افزوده ا 288در صفحه  .1
 ، چاپ جديد، به نقل از امالى صدوق آمده است. م.26، ج 277در بحار االنوار، ص  .2
تا  104ت براى اطالع بيشتر در مورد اين حديث و صور مختلف آن در منابع اهل سنت، رك. به: بحث مستوفاى مرحوم عالمه مجلسى در صفحا .3

 بحار االنوار، چاپ جديد. م. 23جلد  166
، چاپ 27، ج 202امالى ابن الشيخ و به نقل از آن در بحار االنوار، ص  202با اندك تفاوت لفظى كه به جاى اهانت، تعرض است، در صفحه  .4

 جديد، آمده است. م.
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 ( امام صادق )ع( فرموده است، اين دو آيه در باره دوستان و دشمنان ما نازل شده است:6) 

عمت و بهشت ابدى است و اگر از منكران و گمراهان اگر از مقربان درگاه خداست، در آسايش و ن» 

و فرموده است: منظور از آسايش و « است.  اش حميم جهنم است و جايگاهش آتش دوزخ است، بهره

نعمت در گور و منظور از بهشت ابدى در قيامت است، همچنين حميم جهنم در گور و آتش دوزخ در 

 1 قيامت است.

تا هنگامى ساكنان آسمانها قرار داده است و وند ستارگان را وسيله اماناند: خدا فرموده)ص(( پيامبر1)

_  كه آنها پايدارند آسمان هم پايدار است و چون ستارگان پراكنده و از ميان برود، آسمان گسسته مى

شود. و همانا خداوند اهل بيت مرا امان ساكنان زمين قرار داده است و به حرمت آنان هيچ گاه بالى  

 2شود و هر گاه اهل بيت من از ميان برود، عذاب نازل خواهد شد. بر آنان نازل نمى همگانى

 ( شعر:2) 

خواهد مرا  دوستى پيامبر و اهل بيت اعتقاد من است و در مورد محبت من به ايشان هر كه مى» 

سرزنش كند. دل من هرگز از دوستى ايشان روى گردان نيست و زبان من به ستايش كس ديگرى غير 

از ايشان گويا نيست. فرداى قيامت بهشت از آن ماست و به آن خوشبختيم و براى خارجى نافرخنده و 

 «نكوهيده آتش است.

 ( دعبل بن على خزاعى هم چنين سروده است:3) 

براى آل رسول خدا در ناحيه خيف و منى و كنار خانه و در عرفات و محل رمى جمرات سرزمين و » 

و از سرورى كه فرا خواننده به سوى نمازهاست. سرزمينهاى على و حسين و خانه عبد اهلل در خيف 

هايى كه براى نماز و پرهيزگارى و  جعفر و حمزه و سجاد كه پيشانى و زانوانش پينه بسته بود، خانه

 هاست. روزه و طهارت و نيكويى

شد، درنگ  زل مىنا -هاى قرآن مذكور است هايى كه در آن وحى خداوند بر احمد كه در سوره خانه

اند بپرسيم عهد آن با روزه و نماز چگونه است و آن عزيزانى  يى كه اهل آن از ميان رفته كن تا از خانه

هاى برومند در اطراف پراكنده كرده است، كجايند. همانان  كه دورى و غربت ايشان را همچون شاخه

                                                 
 قمرى، قم، آمده است. م. 1394، چاپ 4، ج 284يد هاشم بحرانى، ص اين روايت از قول شيخ صدوق با ذكر سلسله اسناد در تفسير برهان س .1
مستدرك  3جلد  458و  149براى اطالع بيشتر از اين روايت در منابع اهل سنت كه با اختالف لفظى اندك آمده است، از جمله صفحات  .2

 ح السته مراجعه شود. م.جلد دوم فضائل الخمسه من الصحا 60و  59الصحيحين حاكم نيشابورى، و نيز به صفحات 
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كنندگانند. آنانى  سروران و حمايت تر كه چون نسب ايشان برشمرده شود وارثان پيامبرند و برگزيده

را   شدگان در بدر و خيبر و حنين كه همه جا در در تنگدستيها اهل پذيرايى و اطعام بودند. چون كشته

ريزد. چگونه مدعى هستند كه پيامبر و اهل بيت او را  به ياد آورند، اشكهايشان از ديده فرو مى

شم است؟ آنان در گفتار خود نسبت به پيامبر ماليم دوست دارند در حالى كه درون آنان آكنده از خ

 1 «ها بود. و نرم بودند و حال آنكه دلهاى ايشان آكنده و انباشته از كينه

هاى كهنه و  فرزندان احمد همگى گرد آلود و رنگ پريده و داراى جامه»  ( ديگرى گفته است:1) 

كنند. پروردگارا ما بر افالك  ومت مىاند و حال آنكه زنازادگان بر همگان حك فرسوده و پراكنده

 «پاك و منزه است.

  مجلس سى و سوم در سبب اسالم سلمان فارسى رضی اللَّه عنه

دهى كه چگونگى و  ( به امام موسى بن جعفر )ع( گفته شد: اى پسر رسول خدا! آيا به ما خبر نمى3) 

 سبب مسلمان شدن سلمان فارسى چگونه بوده است؟ فرمود:

برايم نقل كرد كه امير المؤمنين على بن ابى طالب و سلمان و ابو ذر و گروهى از قريش  آرى، پدرم

كنار مرقد پيامبر نشسته بودند. على )ع( به سلمان فرمود: اى ابا عبد اهلل! آيا در باره آغاز كار خود 

غير از گويى؟ سلمان گفت: اى امير مؤمنان! به خدا سوگند كه اگر كس ديگرى  براى ما چيزى نمى

گفتم. من مردى دهقان زاده و از مردم شيراز بودم و پيش پدر و مادر خويش  پرسيد چيزى نمى تو مى

 بسيار عزيز بودم.

يى گذشتيم و شنيدم  رفتم، از كنار صومعه روزى همچنان كه با پدر خويش به يكى از مراسم جشنها مى

دهم كه خدايى جز پروردگار يگانه  ىگواهى م»گويد:  مردى در آن صومعه بانگ برداشته است و مى

نام محمد )ص( در گوشت و خون من « نيست و عيسى روح خداوند است و محمد حبيب خداست.

رسوخ كرد و چنان شيفته شدم كه هيچ خوراك و آشاميدنى بر من گوارا نبود. مادرم به من گفت: 

سجده نكردى؟ به او پاسخى پسرم! ترا چه شده است كه امروز به هنگام برآمدن خورشيد براى آن 

 يى از سقف آويخته است. درشت دادم و ساكت شد و چون به خانه خود بازگشتم، ديدم نامه

برگشتيم اين نامه را از  از مادر پرسيدم: اين نامه چيست؟ گفت: اى روزبه! چون از مراسم جشن خود

اهد كشت. من با مادر سقف آويخته ديدم. به آنجا نزديك مشو كه اگر نزديك شوى پدرت ترا خو

                                                 
 شود. م. در اين ابيات با آنچه كه در منابع ديگر آمده است اختالفات لفظى اندكى ديده مى .1
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مدارا كردم و چون شب فرا رسيد و پدر و مادرم خوابيدند برخاستم و آن نامه را برداشتم. در آن 

بسم اهلل الرحمن الرحيم، اين عهدى از خداوند به آدم است كه از ذريه او ( »1چنين نوشته بود: )

دهد و از پرستش بتان باز  مى پيامبرى به نام محمد )ص( خواهد آفريد كه به مكارم اخالق فرمان

 «دارد. اى روزبه! پيش وصى عيسى برو و ايمان بياور و آيين مجوسى را رها كن. مى

گويد: فريادى برآوردم و بر شدت محبت من افزوده شد. پدر و مادرم چون اين موضوع را دانستند 

ود برنگردى ترا خواهيم مرا گرفتند و در سياهچالى ژرف زندانى كردند و گفتند: اگر از اين روش خ

 رود. خواهيد انجام دهيد كه محبت و مهر محمد از سينه من بيرون نمى كشت. گفتم: هر چه مى

دانستم، ولى از آن روز كه آن نامه آويخته را  گويد: من پيش از آن زبان عربى نمى ( سلمان مى2) 

همچنان در آن سياهچال بودم و آنان خواندم، خداوند متعال فهم زبان عربى را به من ارزانى فرمود. من 

 انداختند. يك گرده نان كوچك براى من فرو مى

چون مدت زندانم طول كشيد دست بر آسمان افراشتم و گفتم: پروردگارا! تو مهر محمد و جانشين او 

دهم كه در گشايش كار من شتاب فرمايى و مرا از  را در دل من افكندى. ترا به حق محمد سوگند مى

ضع آسوده كنى. در اين هنگام كسى كه جامه سپيدى بر تن داشت پيش من آمد و گفت: اى اين و

يى برد و من شروع به گفتن اين كلمات كردم كه  روزبه! برخيز، و دستم را گرفت و مرا به صومعه

 دهم خدايى جز پروردگار يگانه نيست و عيسى روح خداوند است و محمد حبيب خداست. گواهى مى

 در صومعه بود به من نگريست و گفت: آيا تو روزبهى؟ گفتم: آرى. گفت:راهبى كه 

درآى، و من در صومعه رفتم و دو سال كامل خدمت او را بر عهده گرفتم. چون مرگ او فرا رسيد، 

گذارى؟ گفت: هيچ كس را كه معتقد به  گذارى مى ميرم. گفتم: مرا به چه كسى وامى گفت: من مى

سم، جز راهبى در انطاكيه. پيش او برو و چون او را ديدى از سوى من سالمش شنا عقيده من باشد نمى

برسان و اين لوح را به او عرضه دار و لوحى را به من سپرد. چون آن راهب درگذشت او را غسل 

دادم و كفن و دفن كردم و آن لوح را برداشتم و به صومعه انطاكيه رفتم و همچنان شروع به گفتن آن 

راهب آن صومعه به من نگريست و پرسيد: آيا تو روزبهى؟ گفتم: آرى. گفت: داخل  كلمات كردم.

به آن صومعه درآمدم و دو سال كامل هم او را خدمت كردم. چون مرگ او نزديك شد،  شو، و

شناسم كه معتقد و  سپارى؟ گفت: هيچ كس را نمى گفت: من خواهم مرد. گفتم: مرا به چه كسى مى

قاد من باشد، مگر راهبى در اسكندريه. چون پيش او رسيدى از سوى من سالمش متدين به دين و اعت
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برسان و اين لوح را به او نشان بده. چون راهب درگذشت، او را تجهيز و دفن كردم و آن لوح را 

( راهب صومعه به من نگريست و 1برداشتم و به آن صومعه رفتم و همان كلمات را بر زبان آوردم. )

 هى؟گفت: تو روزب

گفتم: آرى. گفت: داخل شو و به آن صومعه رفتم. دو سال كامل هم او را خدمت كردم و چون 

 سپارى؟ گفت: ميرم. گفتم: مرا به چه كس مى مرگش نزديك شد، گفت: من مى

شناسم كه به اعتقاد و آيين من معتقد باشد و همانا هنگام تولد محمد بن عبد اللَّه  كسى را در جهان نمى

لمطلب فرا رسيده است. چون به حضورش رسيدى سالم مرا به او برسان و اين لوح را به او بن عبد ا

بسپر. چون آن راهب درگذشت، او را غسل دادم و كفن و دفن كردم و لوح را برداشتم و بيرون آمدم 

دار خوراك و آشاميدنى من باشيد و  ( اى قوم! شما عهده2و همراه گروهى شدم و به ايشان گفتم: )

دار خدمت شما خواهم بود. پذيرفتند و چون هنگام غذا خوردن ايشان نزديك شد،  من عهده

گوسپندى را با زدن ضربه كشتند. قسمتى از آن را كباب كردند و قسمتى از آن را آب پز كردند و 

نشين هستم و مردم  من از خوردن گوشت آن خوددارى كردم. گفتند بخور. گفتم: من غالمى صومعه

خورند. چنان مرا زدند كه نزديك بود بكشندم. يكى از ايشان گفت: از او دست  گوشت نمىصومعه 

برداريد تا شراب شما را بياورد كه شراب هم نخواهد نوشيد. چون مى و باده آوردند، گفتند بياشام. 

 نوشند. گفتم: من غالمى دير نشينم و ديرنشينان باده نمى

كردند. گفتم: اى قوم! مرا مزنيد و مكشيد و من اقرار به  چنان بر من تاختند كه آهنگ كشتن من

كنم و اقرار كردم كه برده يكى از ايشانم. او مرا با خود برد و به مردى يهودى به  بندگى شما مى

سيصد درهم فروخت. آن مرد يهودى داستان مرا پرسيد. به او خبر دادم و گفتم: مرا گناهى نيست جز 

 دارم. را دوست مىآنكه محمد )ص( و وصى او 

يى  دارم. سپس مرا بيرون از خانه خود برد كه توده مرد يهودى گفت: من، تو و محمد را دشمن مى

بزرگ ريگ آنجا بود و گفت: اى روزبه! به خدا سوگند اگر امشب را به فردا رسانم و تمام اين ريگها 

گويد: تمام آن شب را ريگ از  را از اين جا به آنجا منتقل نكرده باشى ترا خواهم كشت. سلمان مى

بردم و چون خستگى نزديك بود مرا از پاى درآورد، دستهاى خويش را به  اين سو به آن سو مى

( گفتم: پروردگارا! تو خود مهر محمد و وصى او را در دل من افكندى، اينك 1)  آسمان برافراشتم و

 را از اين گرفتارى آسوده سازى.كنم در گشايش من شتاب فرمايى و م به حق او از تو مسألت مى



 37 (محمود مهدوى دامغانى ) ترجمهروضة الواعظین؛ جلد دوم 

 

.. 

خداوند متعال بادى برانگيخت كه تمام آن توده ريگ را به آنجا كه گفته بود منتقل كرد. بامداد چون 

 اش منتقل شده است، گفت: آن يهودى به ريگها نگريست كه همه

دا مردم آن را كنم كه مبا دانستم. اينك ترا از اين دهكده بيرون مى اى روزبه! تو جادوگرى و من نمى

نابود كنى. مرا بيرون آورد و به زنى كه نيك نفس بود فروخت. آن زن نسبت به من بسيار محبت 

خواهى بخور و هر  داشت و او را نخلستانى بود و به من گفت: اين نخلستان از تو خواهد بود. آنچه مى

دم. روزى ناگاه هفت تن گويد: مدتى در آن نخلستان بو خواهى ببخش و صدقه بده. سلمان مى چه مى

به سوى آن نخلستان پيش آمدند كه ابرى بر سر ايشان سايه افكنده بود. با خود گفتم: ايشان همگى 

پيامبر نيستند ولى بايد يك تن ميان ايشان پيامبر باشد و همچنان آمدند و وارد نخلستان شدند و آن ابر 

كرد. چون وارد شدند، ديدم رسول خدا و  ىهم بر سر آنان سايه افكنده و پا به پاى آنان حركت م

اند. آنان شروع به خوردن خرماهاى خشك  على و ابو ذر و مقداد و عقيل و حمزه و زيد بن حارثه

فرمود: خرماهاى خشك را  شده و فرو ريخته پاى درختان كردند و رسول خدا )ص( به ايشان مى

گفتم: اى بانوى من! يك طبق )يك بشقاب( به  بخوريد و چيزى را تباه مكنيد. من نزد آن بانو رفتم و

توانى شش طبق بردارى. من طبقى از خرما پر كردم و با خود گفتم: اگر ميان  من بده. گفت: مى

ايشان كسى پيامبر باشد، از خوراكيهاى صدقه نخواهد خورد و اگر هديه باشد خواهد خورد. طبق 

است. رسول خدا )ص( فرمود بخوريد، ولى خود و  خرما را برابر رسول خدا نهادم و گفتم: اين صدقه

على و عقيل از خوردن آن دست نگهداشتند و به زيد بن حارثه فرمودند: تو دست دراز كن و بخور و 

او و ديگران شروع به خوردن كردند. با خود گفتم: اين يك نشانه. پيش بانوى خود برگشتم و گفتم 

 خواهم. يك طبق ديگر خرما مى

توانى شش طبق بردارى. من يك طبق ديگر خرما بردم و مقابل پيامبر )ص( نهادم و  : مىباز هم گفت

گفتم: اين هديه است. پيامبر )ص( دست دراز فرمود و بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم بر زبان آورد و به آنان 

به سوى  يى ديگر. من گفت بخوريد. همگان دست دراز كردند و خوردند. با خود گفتم: اين هم نشانه

پشت سر پيامبر برگشتم. آن حضرت به من نگريستند و فرمودند: اى روزبه! آيا در جستجوى خاتم 

دوشهاى ايشان بود   نبوتى؟ گفتم: آرى. دوش خود را برهنه فرمود و من خاتم نبوت را ديدم كه ميان

( 1بوسيدن كردم. ) و چند تار مو بر آن رسته بود. من خود را روى پاهاى پيامبر انداختم و شروع به

گويد: اين برده خود را به ما  پيامبر فرمودند: پيش اين زن برو و به او بگو محمد بن عبد اللَّه مى
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گويد مرا به او بفروشى. گفت: به او  بفروش. من رفتم و گفتم: اى بانوى من! محمد بن عبد اللَّه مى

ه دويست عدد آن خرماى زرد و فروشم، مگر در قبال چهار صد درخت خرما ك بگو كه ترا نمى

دويست عدد ديگر خرماى سرخ داشته باشد. من به حضور پيامبر برگشتم و گفتم. فرمودند: چه 

ها را جمع كن و  تقاضاى آسانى است. سپس خطاب به على )ع( فرمودند كه برخيز و تمام اين دانه

ب بده و على چنان فرمود. همين كه ها را آ خود آنها را گرفتند و كاشتند. آنگاه به على )ع( گفت اين

آخرين دانه خرما را آب داد همگى رسته شد و به يك ديگر پيوسته گرديد. پيامبر به من فرمودند: 

گويد سهم خودت را بگير، چيزى هم به ما  پيش اين زن برو و به او بگو محمد بن عبد اللَّه )ص( مى

ن آمد و چون درختان خرما را ديد گفت: به خدا بده. من پيش او رفتم و اين پيام را گزاردم. بيرو

فروشم، مگر به چهار صد درخت خرما كه همه خرماى زرد باشد. جبريل )ع(  سوگند من تو را نمى

فرود آمد و بال خود را بر درختان كشيد و همه از نوع خرماى زرد شد. پيامبر )ص( دوباره به من 

گفتم. آن زن گفت: به خدا سوگند كه يك اصله خرما از فرمودند: به او بگو چيزى هم به ما بده. من 

تر از محمد )ص( و تو است. من هم گفتم: به خدا  اين نخلستان در نظر من بهتر و دوست داشتنى

تر از آن است كه با تو باشم  سوگند يك روز همراه محمد )ص( بودن براى من بهتر و دوست داشتنى

 ست. رسول خدا مرا آزاد فرمودند و نام سلمان را بر من نهادند.و از تمام چيزهايى كه در اختيار تو ا

گويد: نام اصلى سلمان، روزبه پسر خشنودان است و او  ( شيخ صدوق كه خدايش رحمت كناد مى2) 

وصى وصى عيسى )ع( بوده است كه آنچه را بر عهده اوست به معصومان بسپارد و او همان ابىّ )ع( 

همان ابو طالب است و حال آنكه در اين باره اشتباه شده « ابى»كه  اند است. برخى هم نقل كرده

است. زيرا از امير المؤمنين على )ع( در باره آخرين وصى عيسى )ع( پرسيدند و آن حضرت فرموده 

اند. به سلمان،  است: ابى است. مردم آن را تصحيف كرده و به صورت )ابى: يعنى پدرم( تلفظ كرده

 1 است، و حمد و نعمت از آن خداوند است. شده برده هم گفته مى

  مجلس سى و چهارم در چگونگى و سبب اسالم ابو ذر رحمه اهلل

خواهى براى تو بگويم كه اسالم آوردن  ( امام صادق )ع( به مردى از اصحاب خود فرمود: آيا مى2) 

دانم و از  ابو ذر و سلمان چگونه بوده است؟ آن مرد گفت: چگونگى مسلمان شدن سلمان را مى
                                                 

نبياء اين روايت با همين الفاظ و با ذكر سلسله سند در كمال الدين و تمام النعمه صدوق و به نقل آن به ضميمه روايات مفصل ديگرى از قصص األ .1

هاى آن در منابع اهل سنت  بحار االنوار، چاپ جديد، آمده است و براى اطالع از نمونه 22جلد  392تا  355ابهاى ديگر در صفحات و احتجاج و كت

 شمسى. م. 1361، چاپ مركز انتشارات علمى و فرهنگى، تهران، 1مراجعه شود به ترجمه داليل النبوه بيهقى، ج 
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سرگرم  1 )ع( فرمود: ابو ذر در صحرايىبو ذر مرا آگاه فرماى. امام صادقچگونگى مسلمان شدن ا

گوسپندچرانى خود بود. ناگاه گرگى از سمت راست گله گوسپندانش آشكار شد. ابو ذر با عصاى 

كرد و گفت: خود به او حمله كرد. گرگ دوباره از سمت چپ آشكار شد. ابو ذر با عصا به او حمله 

ام. گرگ گفت: به خدا سوگند مردم مكه از من  به خدا سوگند گرگى پليدتر و نابكارتر از تو نديده

نابكارترند كه خداوند براى آنان و به سوى ايشان پيامبرى مبعوث فرموده است و ايشان او را دشنام 

واهر خود گفت: انبان و كنند. اين سخن در گوش جان ابو ذر جا گرفت و به خ دهند و تكذيب مى مى

مشك كوچك آب و عصاى مرا فراهم آور و چون آماده شد، شتابان به سوى مكه حركت كرد و 

اند. او هم كنار آنان نشست و آنان همان گونه  يى از مردم را ديد كه نشسته چون به مكه رسيد، حلقه

ذر با خود گفت: به خدا  كه گرگ خبر داده بود شروع به دشنام دادن و تكذيب پيامبر كردند. ابو

دادند و در  سوگند اين همان چيزى است كه گرگ به من خبر داد. آنان تا پايان روز همچنان دشنام مى

اين هنگام ابو طالب از دور پيدا شد. برخى از آنان به برخى ديگر گفتند بس كنيد كه عمويش آمد، و 

ه پاس او سكوت كردند و ابو طالب تنها چون ابو طالب نزديك رسيد آنان او را گرامى داشتند و ب

 گويد: گفت تا آنكه پراكنده شدند. ابو ذر مى كسى بود كه سخن مى

چون ابو طالب برخاست، من در پى او به راه افتادم. برگشت و به من نگريست و گفت چه كار دارى؟ 

چه كار دارى؟  گفتم: در جستجوى اين پيامبرى هستم كه ميان شما مبعوث شده است. پرسيد: با او

خواهم به او ايمان بياورم و تصديقش كنم و به هيچ كارى مرا فرمان نخواهد داد مگر اينكه  گفتم: مى

 از او فرمانبردارى خواهم كرد.

دهى كه خدايى جز پروردگار يگانه نيست و محمد )ص( فرستاده  ابو طالب گفت. آيا گواهى مى

ابو طالب گفت: فردا همين ساعت پيش من بيا. فرداى  اوست؟ گفتم آرى و شهادتين بر زبان آوردم.

دادند.  آن روز ابو ذر آمد. حلقه آنان همچنان تشكيل شده بود و به پيامبر )ص( ناسزا و دشنام مى

همچنان كه گرگ خبر داده بود، ابو ذر ميان آنان نشست تا ابو طالب آمد و چون او آشكار شد، آنان 

( ابو طالب آمد و نشست و 1عمويش آمد و آنان بس كردند. )به يك ديگر گفتند بس كنيد كه 

گفت. چون او برخاست، من در پى او براه افتادم. به من نگريست  همچنان تنها كسى بود كه سخن مى

                                                 
 . م.42، ج 422كه بوده است، بحار، ص و در يك منزلى م« بطن مر»نام اين صحرا  .1
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يى برد كه پسرش  و همان سخنان را تكرار كرد. من پاسخ و شهادتين دادم و ابو طالب مرا به خانه

دادم و پاسخ داد و پرسيد: چه كار دارى؟ گفتم در جستجوى پيامبرى  جعفر در آن نشسته بود. سالمش

 هستم كه ميان شما مبعوث شده است. پرسيد: با ايشان چه كار دارى؟ گفتم:

خواهم به او ايمان آورم و تصديقش كنم و هر فرمانى دهد مطيعش باشم. گفت: به شهادتين  مى

يى برد كه حمزة بن عبد المطلب در آن بود.  ه حجرهمعتقدى؟ گفتم آرى و بر زبان آوردم. جعفر مرا ب

چون وارد حجره شدم، سالمش دادم. پاسخ داد و پرسيد چه كار دارى؟ گفتم: در جستجوى پيامبرى 

 هستم كه ميان شما مبعوث شده است. پرسيد:

وردم و با او چه كار دارى؟ همان پاسخ را دادم و پرسيد: به شهادتين معتقدى؟ گفتم آرى و بر زبان آ

يى  يى مرا برد كه على )ع( در آن بود. همان گفتگوها تكرار شد و على )ع( مرا به حجره او به حجره

برد كه رسول خدا )ص( در آن حجره بودند. پيامبر هم همان پرسش را فرمودند و پس از آنكه 

به سرزمين خود شهادتين بر زبان آوردم، فرمودند: من رسول خدايم. آنگاه گفتند: اى ابا ذر! اينك 

برگرد و خواهى ديد كه پسر عمويت درگذشته است. سهم ميراث خود را از مال او بگير و همان جا 

باش تا كار من آشكارا گردد. من به سرزمين خود برگشتم و دانستم كه پسر عمويم درگذشته و مرگ 

مانده است. من اموال او او همان هنگام بوده كه رسول خدا خبر داده است و مال بسيارى از او به جا 

را كه ميراث من بود گرفتم و در سرزمين خود ماندم و چون دعوت پيامبر )ص( آشكار شد به 

 1 حضورش باز آمدم.

  مجلس سى و پنجم در بیان فضایل اصحاب رسول خدا رضى اهلل عنهم

ت. محمد اين سخن و گواهى خدا كافى اس» ( خداوند متعال در سوره فتح چنين فرموده است:2) 

)ص( فرستاده خداست و ياران و همراهانش بر كافران بسيار سخت دل و با يك ديگر بسيار مهربانند. 

طلبند. بر رخسارشان از اثر  بينى كه فضل و خشنودى خدا را مى آنان را در حال ركوع و سجود مى

يى ماند  ن به دانهسجده، نشانها پديدار است. اين وصف حال ايشان در تورات و انجيل است كه حالشا
                                                 

بحار  22جلد  437تا  393اين روايت هم با ذكر سلسله اسناد و همراه با روايات متعدد ديگرى به نقل از امالى صدوق و كتابهاى ديگر از صفحه  .1

 االنوار، چاپ جديد آمده است.

ه جلد اول آورده است كه به احتمال قوى از طبقات ابن سعد استفاده كرده ترجم 297تا  294بيهقى هم در داليل النبوه روايت مفصلى در صفحات 

 قمرى. م. 1321بخش اول جلد چهارم طبقات، چاپ بريل،  161است. رك. به: صفحه 
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اى نازك و ضعيف باشد، پس از آن قوت يابد تا آنكه ستبر و  كه چون نخست سر از خاك برآرد شاخه

قوى گردد و بر ساق خود محكم و راست بايستد كه دهقانان در تماشاى آن حيران بمانند )همچنين 

شم آرند. خدا وعده اصحاب محمد )ص( از ضعف به قوت رسند(، تا كافران را از قدرت خود به خ

 1« فرموده كه هر كس از آنها ثابت ايمان و نيكوكار باشد گناهانش را ببخشد و اجر عظيم عطا كند.

امام باقر )ع( فرموده است: بهترين  2 «بهترين شمار رفيقان چهار است.»اند:  ( پيامبر )ص( فرموده3) 

شوند مگر اينكه  ز هفت تن افزون نمىشمار دوستان در نظر خداوند متعال چهار است و هيچ گروهى ا

 3 شود. هياهوى ايشان بسيار مى

من پيشگام عرب تها بر مسلمان شدن پنج تن هستند.پيشگامان ملالمؤمنين على)ع(فرموده است:( امير4)

 4 هاست. و سلمان پيشگام ايرانيان و صهيب پيشگام روميان و بالل پيشگام حبشيان و خباب پيشگام نبطى

 المؤمنين على )ع( فرموده است: زمين براى هفت تن آفريده شده است.( امير 5) 

شوند و به پاس آنان براى مردم باران  شوند و به وسيله آنان يارى داده مى مردم به آنان روزى داده مى

مسعودند و من امام ايشانم و  -بارد. آنان ابو ذر و سلمان و مقداد و عمار و حذيفه و عبد اهلل بن مى

 5 و شوهرش باد نماز گزاردند. گروه بر جنازه فاطمه زهرا كه سالم خدا بر او و پدرهمين 

 اند: اى على! بهشت مشتاق تو و عمار و سلمان و ابو ذر و مقداد است. ( پيامبر )ص( فرموده1) 

 ( امام صادق فرموده است: ايمان را ده پله است. مقداد بر پله هشتم و ابو ذر بر نهم و سلمان بر2) 

 دهم است.

 گيرد؟ ( پيامبر )ص( روزى به ياران خود فرمودند: كداميك از شما روزه دهر مى3) 

من. پرسيدند:  كند؟ باز سلمان گفت: دارى مى زنده سلمان گفت: من. پرسيدند: كداميك از شما شب

بر كند؟ باز هم سلمان گفت من. يكى از ياران پيام كداميك از شما همه روز يك دور قرآن ختم مى

خواهد بر  )ص( خشمگين شد و گفت: اى رسول خدا! سلمان چون مردى ايرانى است با اين سخنان مى

 ما جماعت قريش فخر بفروشد.

                                                 
 آيه آخر سوره چهل و هشتم، و براى اطالع بيشتر به تفاسير مراجعه فرماييد. م. .1
 يى آمده است. م. قاى كمرهخصال صدوق همراه با ترجمه آ 192در صفحه  .2
 ، چاپ بيروت، از قول پيامبر اكرم نقل شده است.251در مكارم االخالق طبرسى، ص  .3
 ، آمده است. م.279در خصال صدوق، ص  .4
 ، آمده و در مورد اين روايت و روايت باال توضيحى هم داده شده است. م.22، ج 326به نقل از خصال صدوق در بحار االنوار، ص  .5
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دار است، گفت من و حال آنكه  گيرد و همواره روزه شما پرسيديد كداميك از شما روزه دهر مى

كند، گفت من و  ه دارى مىخورد. سپس پرسيديد كداميك از شما شب زند بيشتر روزها چيزى مى

حال آنكه بيشتر شبها را خواب است. سرانجام فرموديد كداميك از شما در هر روز يك ختم قرآن 

خواند، گفت من و حال آنكه او بيشتر روزها ساكت است. پيامبر به او فرمودند: فالنى! آرام باش.  مى

؟ از خودش بپرس تا خبر دهد. كجا ممكن است به كس ديگرى كه چون لقمان حكيم است دست يابى

 آن مرد به سلمان گفت: اى ابا عبد اهلل! مگر تو مدعى نيستى كه هميشه روزه دارى؟ گفت: آرى.

خورى. سلمان گفت: مقصودم از روزه دهر چنان نبود كه تو  بينم بيشتر روزها چيزى مى گفت: من مى

ل فرموده است: هر كس يك كار نيك گيرم و خداوند متعا اى. من سه روز در ماه روزه مى پنداشته

كنم  انجام دهد ده برابر آن براى اوست، وانگهى در روزه گرفتن ماه شعبان را به ماه رمضان پيوسته مى

 و اين روزه دهر است. پرسيد:

كنى؟ گفت: آرى. گفت: تو بيشتر شبها را  مگر نگفتى كه تمام شب را به شب زنده دارى سپرى مى

اى نيست. من از حبيب خود رسول خدا شنيدم كه هر كس  نچنان كه تو پنداشتهخوابى. سلمان گفت: آ

دارى كرده باشد، و من همه شب با  زنده شب را با طهارت بخوابد چنان است كه تمام آن را شب

كنى؟ گفت: چرا.  خوابم. گفت: مگر تو مدعى نيستى كه در هر روز قرآن را ختم مى طهارت مى

اى نيست، من شنيدم حبيبم  را ساكتى. سلمان گفت: آنچنان كه تو پنداشته زگفت: تو بيشتر ساعات رو

رسول خدا به على فرمود: اى على! همانا مثل تو ميان امت من، مثل سوره قل هو اهلل احد است كه هر 

كس آن را يك بار بخواند، يك سوم قرآن را خوانده است و هر كس دو بار بخواند، دو سوم قرآن 

ت و هر كس آن را سه بار بخواند، چنان است كه همه قرآن را ختم كرده باشد، و هر را خوانده اس

كس ترا به زبان خود دوست بدارد، يك سوم ايمانش كامل است. هر كس ترا به زبان و دل دوست 

بدارد، دو سوم ايمانش كامل است و هر كس ترا با زبان و دل دوست بدارد و با دست و عمل خويش 

اند: اى على! سوگند به كسى كه مرا به  مام ايمانش كامل است. و پيامبر به على فرمودهياريت دهد، ت

حق مبعوث فرموده است، اگر ساكنان و مردم زمين تو را چنان دوست بدارند كه ساكنان آسمانها 

شود. و من در هر روز سه بار سوره اخالص را  دارند، هيچ كس از ايشان به آتش عذاب نمى دوست مى

 1 خوانم. آن مرد از جا برخاست و چنان بود كه گويى سنگى در گلويش مانده است. مى
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( به امير المؤمنين على )ع( گفته شد: در باره اصحاب محمد )ص( براى ما سخن بگو. در باره ابو 1) 

ذر بگو. فرمود: دانش آموخت و آن را انباشت و استوار و محكم بست. گفتند: از حذيفه بگو. فرمود: 

مهاى منافقان را نيكو آموخت. گفتند: از عمار ياسر بگو. فرمود: مؤمنى بود كه پيكرش انباشته از نا

آورد. گفتند: از ابن مسعود  آوردند، به خاطر مى اش اندك بود و چون فرايادش مى ايمان بود، حافظه

 بگو. فرمود:

ش اول و آخر را درك كرد و قرآن خواند و كنار آن منزل گزيد. گفتند: از سلمان بگو. فرمود: دان

 دريايى بيكران است كه آب آن را نتوان كشيد و او از ما اهل بيت است.

پرسيدم، پاسخ آن به من داده  گفتند: اى امير مؤمنان! در باره خودت به ما بگو. فرمود: هر گاه مى

 1 پرسيدم. كردم و مى كردم باز دليرى مى شد و چون سكوت مى مى

 گويد: سلمان فارسى را كه خدايش رحمت كناد در خواب ديدم. ( ابن عباس مى2) 

گفتم: اى سلمان! آيا تو خدمتكار و وابسته پيامبر نيستى؟ گفت: چرا و ديدم كه بر سرش تاجى از 

يى است كه  ها و زيورها. گفتم: اى سلمان! اين درجه بسيار پسنديده ياقوت است و بر تن او جامه

 گفت: آرى. پرسيدم: خداوندت ارزانى فرموده است:

پس از ايمان به خدا   در بهشت پس از ايمان به خدا و رسولش كدام عمل برتر است؟ گفت: در بهشت

 و رسول هيچ چيز برتر از دوستى على بن ابى طالب و اقتداى به او نيست.

 تر از سلمان به بهشت است. تر و عاشق اند: بهشت به سلمان مشتاق ( پيامبر )ص( فرموده1) 

فرمايد: گروهى از مهاجران و انصار و جز ايشان پس از آن داستان به حضور على  ( امام باقر مى2) 

ترين  )ع( آمدند و به ايشان گفتند: به خدا سوگند كه تو امير مؤمنان و سزاوارتر مردم و نزديك

پيش تو جان ايشان به پيامبرى، دست خويش را دراز كن تا با تو بيعت كنيم و به خدا سوگند كه پيشا

گوييد، فردا صبح در حالى كه سرهاى خود  ميريم. على )ع( فرمود: اگر راست مى كنيم و مى فدا مى

را تراشيده باشيد حاضر شويد. على )ع( و ابو ذر و سلمان و مقداد سرهاى خود را تراشيدند و كسى 

على )ع( آمدند و آن سخن ديگر غير از ايشان سر خود را نتراشيد. آنان برگشتند، بار ديگرى هم پيش 

را تكرار كردند و على )ع( همان گفتار را تكرار فرمود. باز هم جز همان سه نفر كسى سر نتراشيد. 

  گويد، گفتم: عمار از ايشان نبود؟ فرمود: راوى مى
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 نه. گفتم: يعنى عمار از منافقان است؟ فرمود: نه، كه عمار همراه على )ع( جنگ كرده است.

دق فرموده است: امير المؤمنين على )ع( به سلمان گفت؟ پيش فاطمه )ع( برو و بگو آيا ( امام صا3) 

كنى؟ سلمان به حضور فاطمه )ع( رفت. پيش آن حضرت  هاى بهشت به من لطف نمى چيزى از تحفه

كنى؟ فرمود: اين سه  يى به من لطف نمى سه سبد قرار داشت و گفت: اى دختر رسول خدا! آيا تحفه

 ه دوشيزه بهشتى آوردند.سبد را س

 چون نامهاى ايشان را پرسيدم، يكى از ايشان گفت: من سلمى نام دارم و از آن سلمانم.

ديگرى گفت: نام من ذره است و از آن ابوذرم، و سومى گفت: من مقدوده و از آن مقدادم. آنگاه 

عبور نكردم، مگر اينكه زهرا )ع( مشتى از آن هديه بهشتى به من عنايت فرمود. از كنار هيچ گروهى 

 1 از بوى خوش آن همگى عطرآگين شدند.

حواريون محمد بن عبد  دهد: ( امام موسى بن جعفر )ع( فرموده است: روز رستاخيز منادى ندا مى4) 

و با همان پيمان درگذشتند؟ و سلمان  اللَّه كه رسول خداست كجايند، آنانى كه پيمان خود را نشكستند

دهد: حواريون على بن ابى طالب كه وصى محمد بن  خيزند. سپس منادى ندا مى برمىو مقداد و ابو ذر 

عبد اللَّه است كجايند؟ عمرو بن حمق خزاعى و محمد بن ابى بكر و ميثم بن يحيى تمار وابسته بنى 

دهد: حواريون حسن بن على پسر فاطمه  خيزند. سپس منادى ندا مى اسد و اويس قرنى از جاى برمى

 خيزند. ول خدا كجايند؟ سفيان بن ليالى همدانى و حذيفة بن اسد غفارى برمىدختر رس

دهد: حواريون حسين بن على كجايند؟ همه كسانى كه همراه ايشان شهيد شده از  سپس منادى ندا مى

 دهد: خيزند. آنگاه منادى ندا مى اند برمى نصرت ايشان خوددارى نكرده

بن معظم و يحيى بن ام طويل و ابو خالد كابلى و سعيد بن  حواريون على بن الحسين كجايند؟ جبير

شود: حواريون محمد بن على و جعفر بن محمد كجايند؟ عبد  خيزند. سپس ندا داده مى مسيب برمى

اللَّه بن شريك عامرى و زرارة بن اعين و بريد بن معاويه عجلى و محمد بن مسلم و ابو بصير و ليث بن 

ه بن ابى يعفور و عامر بن عبد اللَّه بن جذاعة )جذامة( و حجر بن زايده و بخترى مرادى و عبد اللَّ

دهند و اينان نخستين پيشگامان و  خيزند و سپس ديگران با ائمه ديگر ندا مى حمران بن اعين برمى

 2 شود. هايند كه چشمشان روشن مى نخستين مقربان و نخستين كسان از تابعى

                                                 
 ، چاپ جديد، آمده است. م.22، ج 353در بحار االنوار، ص رجال كشى و به نقل از آن  6اين روايت در صفحه  .1
اختيار معرفة الرجال شيخ طوسى، چاپ آقاى حسن مصطفوى،  10اين روايت با همين تفصيل و با اختالف اندك در باره برخى از نامها در صفحه  .2
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 ند مرا به دوست داشتن چهار تن فرمان داده است.( پيامبر )ص( فرمودند: خداو1) 

 پرسيدند: اى رسول خدا! آنان كيستند؟ فرمودند: على بن ابى طالب و سكوت كردند.

دوباره همان سخن را فرمودند، و مردم پرسيدند: آنان كيستند؟ فرمودند: على بن ابى طالب و همچنان 

سخن خويش را تكرار فرمودند و چون پرسيدند در مورد ديگران سكوت كردند. آنگاه براى بار سوم 

 1 آنان كيستند، فرمودند: على و مقداد بن اسود و ابو ذر غفارى و سلمان فارسى.

( امام باقر )ع( فرموده است: هرگز مگوييد سلمان فارسى و بگوييد سلمان محمدى كه او مردى 2) 

 2 است از ما خاندان )از اهل بيت است(.

اند: گروهى از ياران رسول خدا نشستند و در باره نسب خويش گفتگو  وده( همان حضرت فرم3) 

پرسيد. گفت: من سلمان پسر عبد اللَّه   كردند. سلمان هم ميان ايشان بود. عمر از اصل و نسب سلمان مى

نياز  هستم. گمراه بودم، خدايم به محمد )ص( هدايت فرمود. مستمند بودم، خدايم به محمد )ص( بى

ده بودم، خداوند به بركت محمد )ص( آزادم فرمود. اين حسب و نسب من است. آنگاه ساخت. بر

پيامبر )ص( آمدند. سلمان موضوع را به ايشان گفت و از آنان كه او را آزرده بودند شكايت كرد و 

پاسخى را كه داده بود گفت. رسول خدا )ص( فرمودند: اى گروه قريش! همانا آيين و دين مرد، 

 اوست و اخالق او مروت اوست و ريشه او عقل اوست. حسب و نسب

ها و قبايل قرار داديم تا  ما شما را از مردى و زنى آفريديم. آنگاه شما را شعبه»خداوند فرموده است: 

اى سلمان! هيچ  3 «ترين شما نزد خداوند پرهيزگارترين شماست. يك ديگر را بشناسيد. همانا گرامى

رى نيست مگر به پرهيزگارى و بيم از خداوند و اگر تقواى تو بر ايشان يك از ايشان را بر تو برت

 4 برترى داشته باشد تو برترى.

گويد، سلمان گفته است: پيامبر به من فرمودند، چون مرگ تو فرا رسيد و  ( عمرو بن يزيد مى1) 

ى خوش لذت خورند ولى از بو آيند كه چيزى نمى مرگ بخواهد تو را در ربايد، كسانى پيش تو مى

يى است كه رسول خدا به  يى از مشك بيرون آورد و گفت، هديه برند. گويد به هنگام مرگ چنته مى
                                                 

 قرب االسناد حميرى آمده است. م. 27در صفحه  .1
 اختيار معرفة الرجال آمده است. م. 12در صفحه  .2
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اند. آن را به اطراف بستر خود پاشاند و به همسرش گفت در را بگشاى. برخاست  من مرحمت فرموده

 1 و در را گشود و برگشت و سلمان درگذشته بود. خدايش از او خشنود باد.

كند كه ابو ذر همان است كه پيامبر )ص( در  ابو على مروزى محمودى با ذكر اسناد خود نقل مى( 2) 

تر از ابو ذر سايه نيفكنده است و  اند: آسمان بر سر كسى راستگوتر و صريح اللهجه اش فرموده باره

برانگيخته  ميرد و يگانه كند و يگانه مى زمين كسى چون او بر پشت خود نديده است. يگانه زندگى مى

شود و او كسى است كه فضايل امير المؤمنين و وصى رسول خدا و  شود و يگانه وارد بهشت مى مى

كند. و آن قوم پس از اينكه او را بر شتر چموش بدون جهاز از شام  جانشين به حق او را بيان مى

ايشان با صداى بلند احضار كردند و سپس او را از حرم خدا و حرم رسول خدا تبعيد كردند و او ميان 

فرمود:  شنيدم پيامبر مى گفت: قطارهاى شتران كه آتش بار آنهاست از حد درگذشت و من خود مى

هر گاه شمار فرزندان و فرزندزادگان ابو العاص به سى مرد برسد، دين خدا را بازيچه و بندگان خدا را 

نان ابو ذر را در حال فقر و آ 2گيرند. بردگان خويش و مال خدا را وسيله دولت و توانگرى مى

 گرسنگى و درماندگى و به سختى كشتند.

( و روايت شده است كه ابو ذر در ربذه چندان تبعيد بود كه همان جا درگذشت و چون مرگش 1) 

فرا رسيد به همسرش گفت: گوسپندى از گوسپندانت را بكش و آن را بپز و چون پخته شد، بر كنار 

)كاروانى( كه ديدى به ايشان بگو: اى بندگان صالح خداوند! اين پيكر ابو  راه بنشين. نخستين سواران

ذر صحابى پيامبر خداست كه در گذشت و به ديدار خداى خود شتافت. بر من براى تجهيز او كمك 

ميرم و  كنيد و دعوتش را بپذيريد، كه رسول خدا )ص( به من خبر داده است من در زمين غربت مى

 شوند. دار غسل و كفن و دفن من مى مت آن حضرت عهدهگروهى از صالحان ا

گويد: همراه گروهى كه از جمله ايشان مالك اشتر و عبد اللَّه بن فضل تميمى  ( محمد بن علقمه مى2) 

 و رفاعة بن شداد بجلى بودند براى گزاردن حج بيرون آمديم.

گويد: اى بندگان مسلمان  و مى چون به ربذه رسيديم، ناگاه زنى را ديديم كه كنار راه نشسته است

خدا! اين ابو ذر صحابى رسول خداست كه در غربت درگذشت و اينجا هيچ كس نيست كه مرا بر 

                                                 
طبقات، چاپ بريل و ترجمه آن به قلم  4بخش اول جلد  66صفحه  الرجال شيخ طوسى آمده است و رك. به: اختيار معرفة 16و  13در صفحات  .1

 اين بنده. م.
 ، چاپ مصر، مراجعه فرماييد. م.2، ج 108، ص «رحل»و « خول»هاى  براى اطالع از اين حديث در منابع اهل سنت به نهايه ابن اثير، ذيل ماده .2
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تجهيز او يارى كند. گويد به يك ديگر نگريستيم و نخست از اين سعادت كه بهره ما شد، سپاس 

ليه راجعون( كرديم و همراه آن خداوند كرديم و سپس از بزرگى مصيبت استرجاع )فتن انا هلل و انا ا

زن جسدش را براى غسل آماده ساختيم و در باره اينكه كداميك كفن او را از مال خود بپردازيم بر 

يك ديگر پيشى گرفتيم و گفتگو درگرفت و سرانجام قرار شد همگى آن را برابر بپردازيم. آنگاه او 

از گزارد و چون او را به خاك سپرديم، مالك را شستيم و مالك اشتر را بر خويش مقدم داشتيم تا نم

پروردگارا! اين گور ابو ذر، صحابى پيامبر تو است كه ( »3اشتر كنار گورش ايستاد و چنين گفت: )

كنندگان تو را عبادت كرد و در راه تو با مشركان جهاد كرد. هيچ چيز را تغيير و تبديل  همراه عبادت

ت شمرد و سرزنش كرد و با دل و زبان آن را ناپسند دانست، نكرد و چون كار منكرى ديد آن را زش

 تا آنجا كه بر او ستم و تبعيد و محروم و تحقير شد و تنها و غريب درگذشت.

پروردگارا! از كسانى كه او را محروم كردند و از جايگاه هجرتش و حرم رسول خدا تبعيد كردند، 

 «انتقام بگير.

كرديم و گفتيم: آمين، آمين. آنگاه همسرش گوسپندى را كه پخته ( ما همگى دست بر آسمان بلند 1) 

ايد، پراكنده  بود آورد و گفت: اى مردم صالح! ابو ذر شما را سوگند داده است كه تا غذا نخورده

 مشويد. ما غذا خورديم و به راه افتاديم.

هنگام جبريل هم در ( امام صادق )ع( فرموده است: ابو ذر به حضور پيامبر )ص( رسيد و در آن 2) 

ابو ذر است. جبريل گفت: همانا  محضر ايشان بود. جبريل گفت: اى رسول خدا! اين كيست؟ فرمود:

 تر از زمين است. شده او در آسمان شناخته

( همان حضرت فرموده است: عثمان دو تن از وابستگان خود را همراه دويست دينار پيش ابو ذر 3) 

گويد: اين  رساند و مى او برويد و به او بگوييد، عثمان سالمت مىفرستاد و به آنان گفت: پيش 

 دويست دينار است. آن را در امور خود به مصرف برسان.

ابو ذر گفت: آيا عثمان به كس ديگرى از مسلمانان هم چنين پولى داده است؟ گفتند نه. گفت: من هم 

گويد اين از  هد بود. گفتند: عثمان مىمردى از مسلمانانم. آنچه براى ديگران است، براى من هم خوا

مال حالل خود من است و سوگند به خدايى كه پروردگارى جز او نيست آن را با حرام مخلوط 

ام و از راه حالل براى تو فرستادم. ابو ذر گفت: مرا نيازى به اين نيست كه امروز از توانگرتر  نكرده

رهايت را روبراه فرمايد، ما كه در اين خانه تو هيچ مردمم. آن دو گفتند: خدايت به سالمت دارد و كا
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بينيم كه از آن بهره ببرى. گفت: نه، زيرا اين پارچه )جل( گرده نان جوى است  چيز از كم و بيش نمى

كه چند روز است به حال خود باقى مانده است. من با اين دينارها چه كار كنم؟ نه، به خدا سوگند 

بداند كه بر هيچ كم و بيشى قادر نيستم و من با واليت و دوستى على بن گيرم، تا خداوند متعال  نمى

پيوندند،  كنند و به آن مى شدگانند و به حق هدايت مى ابى طالب و عترت او كه راهنمايان و هدايت

 نياز و توانگرم. بى

اين فرمود: براى پيرمرد بسيار زشت است كه دروغ بگويد.  وانگهى از پيامبر )ص( شنيدم كه مى

 دينارها را برگردانيد.

گفته است، هر كس دنيا و نعمت آن را ستايش  ( امام موسى بن جعفر )ع( فرموده است: ابو ذر مى4) 

كند، من پس از آنكه دو گرده نان جو داشته باشم كه يكى را در چاشت و ديگرى را در شام بخورم و 

رداى خود قرار دهم، بقيه نعمت دنيا را را   دو پارچه مويى داشته باشم كه يكى را ازار و ديگرى

 1 كنم. نكوهش مى

( گويد: ابو ذر از بيم خدا چندان گريست كه چشمهايش بيمار شد. آنچنان كه ترسيدند كور شود. 1) 

به او گفتند: در مورد چشمهايت دعا كن. گفت: به گرفتارى بزرگترى از چشمهايم گرفتارم. پرسيدند: 

گفت: دو چيز بزرگ كه بهشت و جهنم است، و هنگام مرگ ابو ذر به  چه گرفتارى مهمتر از چشم؟

او گفته شد: اى ابو ذر! مال تو چيست؟ گفت: عمل من است. گفتند: در باره سيم و زر پرسيديم، 

ايم كه كاالهاى گزينه خود را در آن قرار دهيم كه شنيدم  گفت: ما هيچ گاه خزانه و كندويى نداشته

 2 فرمود: گنجينه و كندوى آدمى گور اوست. خدا )ص( مىخليل و محبوبم رسول 

خواهد به زهد عيسى بن مريم )ع( بنگرد به زهد ابو ذر  اند: هر كس مى ( پيامبر )ص( فرموده2) 

 بنگرد.

گويى؟ سه بار فرمود: خدايش رحمت كناد كه  ( به امام باقر )ع( گفته شد: در مورد عمار چه مى3) 

گويد: با خود گفتم، هيچ  )ع( جنگ كرد و شهيد شد. راوى اين روايت مى همراه امير المؤمنين على

                                                 
كتاب اختيار معرفة الرجال شيخ طوسى آمده است و به نقل از آن و خصال و امالى صدوق و كافى كلينى و كتابهاى ديگر در  تمام اين روايات در .1

 بحار االنوار، چاپ جديد آمده است. م. 22جلد  440تا  315صفحات 
و امالى صدوق و كافى كلينى و كتابهاى ديگر در  تمام اين روايات در كتاب اختيار معرفة الرجال شيخ طوسى آمده است و به نقل از آن و خصال .2

 بحار االنوار، چاپ جديد آمده است. م. 22جلد  440تا  315صفحات 
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پندارى كه منزلت  منزلتى به بزرگى اين منزلت نيست. امام باقر )ع( به من نگريست و فرمود: شايد مى

دانست كه در  او مانند سلمان و ابو ذر و مقداد است. نه، نه، به آن درجه نيست. گفتم: مگر او نمى

شود و  تر مى كشته خواهد شد؟ فرمود: عمار چون ديد آتش جنگ هر لحظه برافروخته جنگ صفين

رود صف نبرد را رها كرد و خود را به امير المؤمنين على )ع( رساند و  شدگان رو به فزونى مى كشته

گفت: آيا امروز همان روز است )يعنى روز شهادت من(؟ و على فرمود: به صف خود برگرد. اين 

ه بار تكرار كرد. بار سوم على )ع( فرمود: آرى، عمار شادمان به صف خود برگشت و كار را س

 1 كنم. گفت: امروز دوستان محبوب محمد )ص( و گروه او را مالقات مى مى

( و روايت شده است كه در آن روز براى عمار اندكى شير آوردند. خنديد و گفت: پيامبر به من 4) 

 است. يى شير آشامى، جرعه از دنيا مىفرمودند، آخرين آشاميدنى كه 

كردن سر  -( روايت شده است كه عبد اهلل بن عمرو دو مرد را ديد كه با يك ديگر در باره جدا1) 

 ام. گويد، من او را كشته كنند و هر يك مى عمار ستيز و بگو و مگو مى

كنند كه من خود  ه مىشود ستيز ابن عمر گفت: اين دو در باره اينكه كداميك زودتر وارد جهنم مى

فرمود: كشنده عمار و كسى كه جامه و سالح او را از تن او در ربايد در آتش  از رسول خدا شنيدم مى

ايم. كسى او  خواهند بود. چون اين خبر به معاويه كه نفرين خدا بر او باد رسيد، گفت: ما او را نكشته

اويه همچنين عقيده داشت كه قاتل حمزه و گويد: مع را كشته كه به جنگ آورده است. ابن فارسى مى

 2 جعفر و ديگر شهيدان هم پيامبر )ص( است كه آنها را به جنگ آورده است.

( روايت شده است، چون عمار كه خدايش از او خشنود باد كشته شد، مردم پيش حذيفه آمدند و 2) 

گفت: مرا بنشانيد و چون گويى؟  گويند، تو چه مى گفتند: عمار كشته شد و مردم گوناگون سخن مى

اش دادند گفت: خودم از پيامبر )ص( شنيدم كه سه بار فرمودند،  او را نشاندند و به سينه كسى تكيه

كند و پيامبر  عمار بر دين واقعى و فطرت پسنديده است و هرگز تا هنگام مرگ آن را رها نمى

 3 تر آن را برگزيد. فرمودند: عمار هرگز در انتخاب دو كار مخير نشد مگر اينكه سخت

اند: بهشت مشتاق سه تن است. على )ع( پرسيد: آن سه تن كيستند؟ فرمودند: تو  ( پيامبر فرموده3) 

از ايشان و نخستين آنانى و سلمان فارسى كه تكبر او بسيار اندك و خيرخواه تو است و او را از 
                                                 

 ، با ذكر سلسله سند آمده است. م.29الرجال، ص  -، و تمام آن در اختيار معرفة2، ج 244بخشى از اين حديث در اصول كافى، ص  .1
 آمده است. م. ،243اين روايت در امالى صدوق، ص  .2
 ، آمده است. م.243اين روايت در امالى صدوق، ص  .3
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كند. خير و نيكى او  شركت مىدوستان خود قرار بده و عمار بن ياسر كه همراه تو در چند جنگ 

 1 بسيار و پرتو او سخت درخشان و پاداش او بسيار بزرگ است.

( امام صادق )ع( فرموده است: هيچ خاندانى نيست مگر آنكه ميان ايشان فرد نجيبى وجود دارد و 4) 

 2 تر نجيبان از خاندانى بد محمد بن ابى بكر است. نجيب

فة بن اليمان از اصفياى خداوند رحمان و از همه شما به حالل و اند: حذي ( پيامبر )ص( فرموده5) 

حرام بيناتر است و عمار بن ياسر از پيشگامان است و مقداد بن اسود از مجتهدان است و هر كارى را 

 عبد اهلل بن عباس است.  يى است، سوار كار ورزيده قرآن شخص ورزيده

را در باب مناقب امام باقر )ع( بيان كرديم و اگر قرار  ( اندكى از فضايل جابر بن عبد اهلل انصارى1) 

شود و از هدف خود دور  باشد فضايل صحابه را نقل كنيم و مناقب ايشان را بياوريم كتاب طوالنى مى

 افتد و در همين مقدار كفايت است. مى

 ( محمد بن ابى طلحه عونى چنين سروده است:2) 

م بر عمار و ابو ذر اين امت باد. سالم من بر مقداد باد و همانا پس از سرورانم سالم بر سلمان و سال» 

 «تر از آتش است. شب زنده دارم و گرمى عشق به آنان در دل من سوزنده

چنين نيست و ممكن نيست كه اگر » 3 ( ابو فراس حارث بن سعيد همدانى چنين سروده است:3) 

بت سودى داشته باشد و حال آنكه دوستى اخالق و خويها از يك ديگر دور باشد خويشاوندى و قرا

 «سلمان براى او خويشاوندى است و ميان نوح و پسرش پيوند خويشاوندى نيست.

  مجلس سى و ششم در ذكر مناقب اصحاب ائمه و فضایل شیعه و ابدال

آگاه باشيد كه بر دوستان خدا بيمى نيست و آنان »فرمايد:  ( خداوند متعال در سوره يونس مى5) 

 ترسند براى ايشان در زندگى اين جهانى و  اند و از خدا مى شوند. آنانى كه ايمان آورده وهگين نمىاند

                                                 
 آمده است. م. 31با ذكر سلسله سند در اختيار معرفة الرجال، ص  .1
 ، آمده است. م.64با ذكر سلسله سند در اختيار معرفة الرجال، ص  .2
جرى و از خاندان اميران و پسر عموى ناصر الدوله و سيف الدوله ابو فراس حمدانى )نه همدانى(، از بزرگان شعراى شيعى مذهب قرن چهارم ه .3

هجرى قمرى است و با آنكه عمرى كوتاه داشته، ميزان اشعار باقى مانده از او اندك نيست. ثعالبى  357و مقتول در  320حمدانى است. وى متولد 

اند. چند كتاب مستقل در باره احوال او نوشته شده است. از جمله  ر دانستهدر يتيمة الدهر او را سخت ستوده است. او را از عبد اهلل بن معتز، شاعرت

تأليف كرده كه چاپ شده است. براى اطالع بيشتر، رك. به: ابن خلكان، وفيات االعيان، ص « ابو فراس الحمدانى»فؤاد افرام بستانى كتابى با نام 

 دى. م.ميال 1948، چاپ محمد محيى الدين عبد الحميد، مصر، 1، ج 351
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 «آن جهانى مژده است. سخنان خدا را تغييرى و تبديلى نيست و اين همان رستگارى بزرگ است.

بيازارند،  و آنان كه مردان و زنان مؤمن را بدون تقصير و گناه»فرمايد:  ( و در سوره احزاب مى6) 

 «.كشند همانا گناه و تهمت بزرگى را بر دوش مى

 و آنان كه به خدا و رسوالنش ايمان آوردند آنها به حقيقت راستگو»فرمايد:  سوره حديد مى( و در1)

 1يابند. يانند و براى ايشان نزد خداوند اجر شهيدان است. پاداش اعمال و نور ايمانشان را درمى

امير المؤمنين على )ع( روزى به نخلستانى كه در آن خرماهاى زرد بود در  ( روايت شده است كه2) 

كوفه رفت و يارانش همراهش بودند. زير درخت خرمايى نشستند و دستور فرمود يكى از نخلها را 

تكان دادند و خرما از آن فرو ريخت و آن را برابر ايشان نهادند. رشيد هجرى گفت: اى امير مؤمنان! 

در معطر و خوب است. فرمود: اى رشيد! همانا كه تو بر چوب تنه اين درخت به دار اين خرما چق

گويد: پس از آن من هر صبح و  كنند.( رشيد مى شوى )دستها و پاهايت را بر آن ميخ مى آويخته مى

دادم، تا آنكه على )ع( شهيد شد و رحلت فرمود. گويد:  رفتم و آن را آب مى شام كنار آن درخت مى

اند. گفتم مرگ من نزديك شده است. روزى ديگر كه  آمدم و ديدم تنه آن درخت را بريدهروزى 

كنار آن رفتم، كسى كه سرشناس ما بود پيش من آمد و گفت پيش امير بيا. رفتم، همين كه وارد قصر 

شدم، ديدم تنه آن درخت آنجا افتاده است. روز ديگرى كه آنجا رفتم، ديدم بر آن چوب چرخ چاهى 

 اند. ار دادهقر

رفتم و با پاى خود به آن كوبيدم و گفتم: به خدا سوگند دوست من به من دروغ نگفته است كه من 

ايم. آنگاه مرا پيش عبيد اهلل بن زياد بردند. گفت: از دروغهاى  براى تو و تو براى من پرورش يافته

است كه تو دستها و پاها و  امامت بگو. گفتم: به خدا سوگند من دروغ گو نيستم و به من خبر داده

كنيم، دست و پايش را قطع  برى. گفت: به خدا سوگند هم اكنون دروغ او را ثابت مى زبان مرا مى

 كنيد و او را بيرون ببريد.

گفت:  اش برگرداندند، شروع به نقل امورى بزرگ كرد و مى چون رشيد را با آن حال پيش خانواده

اند. مردى خود را به  را با من كار ديگرى است كه هنوز انجام ندادهاى مردم! از من بپرسيد كه ايشان 

اى و او براى  اى؟ دست و پايش را بريده ابن زياد رساند و گفت: اين چه كارى است كه انجام داده

 گويد. مردم از امورى بزرگ سخن مى

                                                 
 ام. م. يى بهره گرفته هاى مذكور. در ترجمه آيات از ترجمه مرحوم الهى قمشه سوره 19و  10، 58، 55آيات  .1



 ( جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان astanevesal.irسایت آستان وصال )  

 

52 

 

ش را قطع كردند و گفت: او را برگردانيد و دستور داد هر دو دست و هر دو پايش را بريدند و زبان

 1 سپس فرمان داد او را بر همان چوب مصلوب كردند.

( روايت شده است كه ميثم تمار به خانه امير المؤمنين على آمد. گفته شد ايشان خواب است. ميثم 1)

با صداى بلند فرياد برآورد كه اى خفته! برخيز كه به خدا سوگند ريش تو از خون سرت خضاب 

ؤمنين بيدار شد و فرمود به ميثم اجازه ورود دهيد. ميثم همين كه وارد شد، همان خواهد شد. امير الم

گويى و به  سخن را تكرار كرد كه ريش تو از خون سرت خضاب خواهد شد. فرمود: آرى راست مى

خدا سوگند كه دستها و پاها و زبان تو هم بريده خواهد شد. اين درخت خرمايى كه در كناسه كوفه 

شوى و حجر بن عدى و  به چهار بخش خواهد شد و تو بر يكى از قطعات آن مصلوب مىاست، قطع و 

 محمد بن اكثم و خالد بن مسعود، هر كدام بر يكى از قطعات ديگر مصلوب خواهند شد.

دهد. به اين  گويد: من با خود ترديدى كردم و گفتم: همانا على از غيب به ما خبر مى ( ميثم مى2) 

 اى امير المؤمنين! اين كار اتفاق خواهد افتاد؟ سبب بود كه گفتم:

فرمود: آرى، سوگند به پروردگار كعبه، اين عهدى است كه پيامبر )ص( با من فرموده است. گفتم: 

 دهد؟ فرمود: اى امير المؤمنين! چه كسى اين كار را نسبت به من انجام مى

 ياد تو را خواهد گرفت.مرد شكمباره فرو مايه و پسر كنيزك بدكاره، عبيد اهلل بن ز

رفت من هم همراهش  گويد: روزى ديگر كه امير المؤمنين )ع( به گورستان كوفه مى ( ميثم مى3) 

بودم. از كنار آن درخت خرما گذشت و فرمود: اى ميثم! براى تو و اين درخت كار بزرگى است. 

آن درخت گير كرد و پاره  گويد چون عبيد اهلل بن زياد والى كوفه شد و به آن شهر آمد پرچمش به

 شد. فال بد زد و دستور داد آن را بريدند.

گويد: به پسرم صالح گفتم قطعه آهنى  يكى از درودگران آن را خريد و به چهار شقه كرد. ميثم مى

هاى اين درخت نصب كن. چند روزى  بردار و نام من و پدرم را بر آن بنويس و بر يكى از شقه

ان پيش من آمدند و گفتند: اى ميثم! با ما بيا پيش امير رويم تا از كارگزار گذشت. گروهى از بازاري

بازار شكايت كنيم و بخواهيم او را از كار بر كنار كند و كس ديگرى را بر ما بگمارد. من سخنگوى 

ايشان بودم. براى من سكوت كرد و چون سخن گفتم از گفتار من شگفت كرد. عمرو بن حريث به او 

 شناسى؟ گفت: گويد مى ند كارهاى امير را اصالح فرمايد. آيا اين كسى را كه سخن مىگفت: خداو

                                                 
 ، آمده است. م.76با ذكر سلسله اسناد در اختيار معرفة الرجال، شيخ طوسى، ص  .1
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او كيست؟ گفت: ميثم تمار است. دروغگويى است كه وابسته على بن ابى طالب دروغگوست. عبيد 

 گويد؟ اهلل بن زياد، راست نشست و به من گفت: اين شخص چه مى

على بن ابى طالبم كه   گويد، كه من راستگوى وابسته به مى گفتم: خداوند امير را به صالح دارد. دروغ

به حق راستگو بود. عبيد اهلل بن زياد به من گفت: بايد از على بيزارى بجويى و بديهايش را ياد آور 

برم و  هايش را بيان كنى و گر نه دستها و پاهايت را مى شوى و نسبت به عثمان اظهار دوستى و نيكى

شم. من گريستم. گفت: از اين گفتار من بدون آنكه به آن عمل كرده باشم گريه ك تو را بر دار مى

كنم، بلكه در باره شك و  به خدا سوگند نه براى گفتار تو و نه براى عمل تو گريه مى كنى؟ گفتم: مى

( 1گريم. ) ترديدى كه در آن هنگام كه مولى و سرورم اين موضوع را به من گفت در دلم آمد، مى

 بن زياد گفت: چه چيزى به تو گفت؟ گفتم: بر در خانه امير المؤمنين على )ع( رفتم. به من عبيد اهلل

گفتند خواب است. من فرياد برآوردم كه اى شخص خوابيده برخيز كه به خدا سوگند ريش تو از 

گويى و به خدا سوگند كه دستها و پاها و زبان تو  خون سرت خضاب خواهد شد. فرمود راست مى

شوى. من گفتم: اى امير المؤمنين! چه كسى اين كار را نسبت به من  شود و مصلوب مى ريده مىهم ب

 دهد؟ انجام مى

فرمود: مرد شكمباره فرو مايه، پسر كنيزك بدكاره، عبيد اهلل بن زياد. گويد: در اين هنگام سخت 

برم تا دروغ تو  را نمىكنم ولى زبانت  خشمگين شد و گفت: به خدا سوگند دستها و پاهايت را قطع مى

و دروغ سرورت را ثابت كنم. عبيد اهلل بن زياد دستور داد دستها و پاهاى ميثم را بريدند و او را به 

خواهد از احاديث پوشيده  صليب كشيدند. ميثم با تمام نيرو فرياد برآورد كه اى مردم! هر كس مى

ثم شروع به نقل احاديث عجيب كرد. در على بن ابى طالب آگاه شود بيايد، و مردم جمع شدند و مي

از پيش عبيد اهلل بيرون آمد كه به خانه خود برود. آن جمعيت را ديد و  1اين هنگام عمرو بن حريث

گويد. او شتابان پيش عبيد اهلل  پرسيد چه خبر است؟ گفتند: ميثم براى مردم از على )ع( سخن مى

تاب كن و كسى را بفرست كه زبان اين مرد را ببرد برگشت و گفت: خداوند امير را به صالح دارد. ش

كه من از اينكه دلهاى مردم كوفه را بشوراند در امان نيستم و ممكن است آنان بر تو بشورند. عبيد اهلل 

به پاسدارى كه باالى سرش ايستاده بود نگريست و گفت: برو و زبانش را قطع كن. پاسدار پيش او 
                                                 

اى اموى و مروانى است و از دشمنان سرسخت امير المؤمنين هجرى و از نوكران خاندانه 85اين شخص متولد دو سال قبل از هجرت و درگذشته  .1

 و االعالم زركلى. م. 4، ج 97براى اطالع بيشتر از زندگى او، رك. به: اسد الغابه، ابن اثير، ص  على )ع( است.
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داده   خواهى؟ گفت: زبانت را بيرون بياور كه امير به من فرمان مى اى ميثم! گفت: چه آمد و گفت:

پنداشت كه من و سرورم را دروغگو  است آن را قطع كنم. ميثم گفت: اين پسر كنيزك بدكاره مى

خواهد كرد. بيا اين زبانم، آن را قطع كن. زبانش را بريدند. او ساعتى در خون خود طپيد و 

سپس دستور داده شد جسدش را بر دار كشيدند. صالح )پسر ميثم( درگذشت. خدايش رحمت كناد. 

گويد: پس از چند روز آنجا رفتم و ديدم او بر همان شقه بر دار كشيده شده است كه آن قطعه  مى

 1 آهن را در آن كوبيده بودم.

امش ( پيامبر )ص( روزى به ياران خود فرمود: مژده باد بر شما در باره مردى از امت من كه ن1) 

هاى ربيعه و مضر باشند پذيرفته  اويس قرنى است كه شفاعت او در مورد گروههايى كه به اندازه قبيله

است. آنگاه به عمر فرمودند: اى عمر! اگر او را ديدى سالم مرا به او برسان. به عمر خبر رسيده بود 

به اين اميد كه شايد كه او همراه مردم كوفه است و در يكى از مراسم حج به جستجوى او برآمد، 

اويس هم به حج آمده باشد. سرانجام به همراهان اويس دست يافت و اويس داراى هيأتى ناپسند و 

اش پرسيد، تعجب كردند و گفتند: اى امير  هاى ژنده بود. عمر چون از همراهان اويس در باره جامه

 راغ بگيرد.پرسى كه كسى چون تو نبايد از كسى مثل او س المؤمنين! از مردى مى

پرسيد به چه سبب؟ گفتند: در نظر ما عقل او مختل است و چه بسيار كه كودكان سر به سرش 

تر است و سپس كنار او  گيرند. عمر گفت: اين براى من دوست داشتنى گذارند و او را بازيچه مى مى

سانده و به من ايستاد و گفت: اى اويس! رسول خدا سفارشى در باره تو به من فرموده و ترا سالم ر

اند كه شفاعت تو در گروههايى همچون ربيعه و مضر پذيرفته است. اويس به سجده افتاد و  خبر داده

آنچنان كه او را مرده پنداشتند  2ريخت، اش فرو نمى مدتى طوالنى در سجده بود و اشكى هم از ديده

ت ايستاده است. اويس سر از و ناچار صدايش كردند كه اى اويس! اين امير مؤمنان است كه باالى سر

سجده برداشت و گفت: اى امير مؤمنان! اين كار صورت خواهد گرفت؟ گفت: آرى و مرا هم از 

 آنانى كه براى ايشان شفاعت خواهى كرد قرار بده.

امير  مردم شروع به دست كشيدن به سر و روى اويس و تبرك جستن از او كردند. اويس گفت: اى

 سرم آمد. اويس بزرگى از عمر برگفت: چه زحمت و دردسر الك كردى و مىهمؤمنان! مرا مشهور و
                                                 

 شمسى، آمده است. م. 1348اختيار معرفة الرجال، چاپ آقاى حسن مصطفوى، مشهد،  86و  85در صفحات  .1
 تر هم هست. م. شد و صحيح هاى ديگر آمده است كه هيچ صداى دعايى از او شنيده نمى خهدر نس .2
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 1 قرنى در جنگ صفين همراه امير المؤمنين على )ع( در صف پيادگان و مردم عادى شهيد شد. 

رفتند تا آن هنگام كه  گويد: مردم معموال پس از انجام حج از مكه بيرون نمى ( سعيد بن مسيب مى1) 

لعابدين از مكه بيرون برود. چون ايشان از مكه بيرون آمدند، من هم همراه ايشان على بن حسين زين ا

بيرون آمدم. در يكى از منازل ميان راه فرود آمد و دو ركعت نماز گزارد و در سجده خود تسبيحى 

فرمود كه هيچ درختى و سنگ و ريگى باقى نماند مگر اينكه همراه ايشان تسبيح گفت، و چون از 

غ شديم سرش را بلند كرد و فرمود: اى سعيد! آيا از اين تسبيح فارغ شدى؟ گفتم: آرى، اى نماز فار

 2 پسر رسول خدا! فرمود: اين تسبيح اعظم است.

( امام صادق )ع( فرموده است: سعيد بن جبير به على بن الحسين )ع( اعتقاد داشت و ايشان را امام 2) 

دانست و سعيد  كرد( و امام سجاد هم او را ستوده مى مىدانست )در نماز به ايشان اقتداء  خود مى

 مردى مستقيم بود و حجاج هم به همين علت او را كشت.

( گفته شده است: چون او را پيش حجاج بردند، گفت: تو شقى پسر كسير هستى؟ گفت: مادرم به 3) 

گويى؟ آيا در  عمر چه مىنام من داناتر بود كه مرا سعيد نام نهاد. حجاج پرسيد: در باره ابو بكر و 

دانم، اگر به بهشت بروم و بهشتيان را ببينم، خواهم دانست چه  بهشت هستند يا در دوزخ؟ گفت: نمى

كسى در بهشت است و اگر به دوزخ روم و كسانى را كه در دوزخ هستند ببينم، خواهم دانست چه 

 كسانى دوزخيند.

ل آنان نيستم. گفت: كداميك از ايشان در نظرت ات در باره خلفا چيست؟ گفت: من وكي گفت: عقيده

 ترند؟ گفت: هر كدام كه پروردگارم از او خشنودتر باشد. محبوب

داند كه به رازها و اسرارشان  گفت: خداوند از كداميك خشنودتر است؟ گفت: اين را همان كسى مى

 كنى؟ آگاه است. گفت: از اينكه مرا تصديق كنى خود دارى مى

 3دارم كه تو را تكذيب كنم. نمىگفت: دوست هم 

( امام صادق )ع( فرموده است: زراره و ابو بصير و محمد بن مسلم و بريد از كسانى هستند كه 4) 

گرفتند آنان به حقيقت مقربان   آنان كه در ايمان بر همگان پيشى»خداوند متعال فرموده است: 
                                                 

 اختيار معرفة الرجال آمده است. م. 99در صفحه  .1
 اختيار معرفة الرجال آمده است. م. 117در صفحه  .2
اختيار معرفة الرجال  119كر سلسله اسناد در صفحه هجرى است. اين روايت هم با ذ 94يا  95و مقتول در سال  45سعيد از مردم حبشه، متولد  .3

 آمده است. م.
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احاديث پدرم را زنده نكرده است مگر و همان حضرت فرموده است: هيچ كس نام ما و  1 «درگاهند.

زراره و ابو بصير و محمد بن مسلم و بريد بن معاويه و اگر اينها نبودند هيچ كس اين را استنباط 

كرد. اينان حافظان دين و امناى پدرم بر حالل و حرام خدايند و كسانى هستند كه در دنيا به سوى  نمى

 2 گيرند. ما پيشى مى

برخى از اصحاب ائمه را بر شمرديم و اگر در برشمردن نامها و مناقب ايشان  ( اندكى از مناقب1) 

خواهد به كتابى كه شيخ ابو جعفر محمد بن  شود. هر كس مى تر سخن بگوييم كتاب طوالنى مى مفصل

حسن طوسى از كتاب ابى عمرو كشّى برگزيده و اختيار كرده است )اختيار معرفة الرجال( مراجعه 

 سته خويش را به خواست خداوند متعال پيدا خواهد كرد.كند. آنجا خوا

( امام باقر فرموده است: خداوند متعال به مؤمن سه خصلت ارزانى فرموده است. عزت در دنيا و 2) 

عزت از آن خدا »رستگارى در آخرت و مهابت در سينه ستمگران و سپس اين آيه را تالوت فرمود: 

« هم فيها خالدون»افلح المومنون را تا آنجا كه فرموده است و سوره قد « و رسولش و مؤمنان است

 3 تالوت فرمود.

اند: زمين هيچ گاه از وجود چهار مؤمن خالى نيست و چه بسا كه  ( امام باقر يا امام صادق فرموده3) 

د و شو بيشتر از چهار تن باشند، ولى كمتر از آن نيستند، زيرا خيمه با كمتر از چهار ريسمان بر پا نمى

 4 عمود خيمه در وسط آن است.

( امير المؤمنين على )ع( فرموده است: مؤمن در پنج نور شناور است. آمدنش نور است و 4) 

شدنش نور است. دانش او نور است و كالمش نور است و منظرش در روز رستاخيز به سوى نور  بيرون

 شود.( )از پنج نور به يك ديگر منتقل مى  5 است.

ضرت فرموده است: كمال مرد به شش چيز است: به دو چيز كوچك و دو چيز بزرگ و ( همان ح5) 

اعتقادى داشته باشد به دل است  دو چيز كه هيبت اوست. آن دو چيز كوچك دل و زبان است كه اگر

                                                 
 آيات دهم و يازدهم سوره پنجاه و ششم )واقعه(. م. .1
كنيد كه اين بخش را از آن كتاب نفيس استفاده كرده است و به آن ارجاع داده  اختيار آمده است، مالحظه مى 136هر دو روايت در صفحه  .2

 است. م.
 يى آمده است و متن افتادگى داشت و از خصال ترجمه شد. م. خصال صدوق همراه با ترجمه آقاى كمره 159در صفحه اين روايت  .3
 اين روايت هم با ذكر سلسله اسناد در خصال آمده است. م. .4
 اين روايت هم با ذكر سلسله اسناد در خصال آمده است. م. .5
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و اگر سخنى بگويد به زبان است. آن دو چيز بزرگ عقل و همت اوست و آن دو چيز كه مايه هيبت 

 1 ل اوست.اوست مال و جما

اند: شير و گرگ و روباه و سگ  ( على بن حسين )ع( فرموده است، مردم به روزگار ما شش طبقه1) 

دارد پيروز شود و  و خوك و گوسپند. پادشاهان دنيا چون شيرند كه هر يك از ايشان دوست مى

كوهش خواهند بخرند ن هرگز مغلوب نگردد. بازرگانان شما همچون گرگند كه چون چيزى را مى

خورند و  كنند. رو به آنانند كه نان دين را مى كنند و چون چيزى را بخواهند بفروشند ستايش مى مى

اند و به هر  گويند در دلهايشان نيست. خوك صفتان، كسانى هستند كه بدكاره آنچه را كه به زبان مى

كنند و آنان  ردم حمله مىپذيرند. سگها، كسانى هستند كه با زبان به م كار زشتى فرا خوانده شوند مى

نهند. گوسفند، مؤمنانى هستند كه پشم آنان را  گزند و مردم از ترس زبانشان آنان را حرمت مى را مى

شكنند و گوسفندى كه گرفتار شير و گرگ و  خورند و استخوانشان را مى چينند و گوشتشان را مى مى

( امام صادق )ع( فرموده است: مؤمن 2)  2تواند انجام دهد؟ روباه و خوك و سگ است، چه كارى مى

را بر مؤمن، هفت حق واجب است و هر يك از اين حقوق بر او واجب است و اگر مخالفت كند از 

يى نيست.  رود و ترك اطاعت خدا كرده است و براى او در عنايت خدا بهره واليت خداوند بيرون مى

ترين آنها اين است كه  ؟ فرمود: سادهگويد، گفتم: فدايت شوم، بگو آنها چيست راوى روايت مى

براى او همان چيزى را دوست بدارى و بخواهى كه براى خويشتن و همان چيزى را خوش ندارى كه 

براى خويشتن. حق دوم اين است كه براى رفع نيازش گام بردارى و خشنودى او را جستجو كنى و با 

و دست و پاى و زبان خود او را يارى  گفتارش مخالفت نكنى. حق سوم اين است كه با جان و مال

دهى. حق چهارم اين است كه چشم و راهنما و آينه و پيراهن او باشى. حق پنجم آن است كه تو سير 

و پوشيده و سيراب نباشى و او گرسنه و برهنه و تشنه باشد. حق ششم اين است كه اگر تو را 

اش  ندارد، خدمتكارت را بفرستى تا جامهخدمتكار و همسر است و برادر مؤمن تو همسر و خدمتكار 

 را بشويد و غذايش را فراهم و بسترش را بگستراند و تمام اين حقوق ميان تو و اوست.

حاضر شوى و   اش تشييع جنازهوفا كنى و دعوتش را بپذيرى و در حق هفتم اين است كه به سوگندش

ج او اقدام كنى و منتظر نشوى كه از در بيماريش به عيادت او بروى و به تن خويش براى قضاى حوائ
                                                 

 آمده است. م.اين روايت هم با ذكر سلسله اسناد در خصال  .1
 اين روايت هم با ذكر سلسله اسناد در خصال آمده است. م. .2
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تو انجام آن را بخواهد و پيش از خواهش او حاجتش را برآورى و هر گاه چنين رفتار كنى، دوستى 

 1 اى. اى و دوستى خود را با دوستى خداوند پيوند داده او را با دوستى خود پيوند داده

ؤمن هشت خصلت باشد. به هنگام ( همان حضرت فرموده است: سزاوار و شايسته است كه در م1) 

سختيها، وقور و هنگام بال و گرفتارى، صبور و هنگام فراخى و نعمت شكور باشد. به آنچه كه خدايش 

 روزى فرموده است قانع باشد. به دشمنان خود ستم نكند.

  همانا دانش دوست مؤمن و بردبارىحت باشد.آسايش و راسختى خويش را بردوستان نيفكند وخود در

 2زير او و صبر، امير لشكر او و رفق و مدارا، برادر او و خوش برخوردى، پدر اوست.و

اند: براى هر مؤمن بر مؤمن ديگر، هفت حق واجب است كه خداوند متعال  ( پيامبر )ص( فرموده2) 

آن را واجب فرموده است: در چشم خود او را بزرگ شمارد و در سينه خود دوستى او را داشته باشد 

اش  اموال خود با او همراهى كند، غيبت او را حرام بشمرد، در بيماريش از او عيادت كند، جنازه و از

اند: خداوند  پيامبر )ص( فرموده  3 اش جز خير و نكويى نگويد. را تشييع كند و پس از مرگش در باره

از مؤمنانند،  كنند و ميان ايشان سه تن بيند كه مردمى در گناهكارى زياده روى مى متعال چون مى

فرمايد: اى بندگان گنهكار من! اگر اين نبود كه ميان شما مؤمنانى هستند كه  خداى جل جالله مى

دارند و در سحرها از  جالل و شكوه مرا دوست دارند و با نمازهاى خود زمين و مساجد آنان را آباد مى

 4 دادم. تادم و اهميتى نمىفرس كنند، هر آينه عذاب خود را بر شما فرو مى بيم من استغفار مى

 اند: هر كس بدى را ناخوش بدارد و خوبى او را شاد كند او مؤمن است. و پيامبر فرموده

و مناسك آن و آزاد   ( امام صادق )ع( فرموده است: برآوردن نياز مؤمن، برتر از هزار حج پذيرفته3)

ب با زين و لگام در راه خداوند كردن هزار برده در راه خداوند و آماده كردن و بخشيدن هزار اس

 5 است.

( همان حضرت فرموده است: هر كس برادر مؤمن خود را در كارى ببيند كه او را ناراحت 1) 

 دارد و بتواند آن گرفتارى را رفع كند و آن را رفع نكند، همانا بر او خيانت كرده است و هر كس  مى
                                                 

يى، آمده است و برخى از افعال به صورت مغايب و برخى به صورت مخاطب  ، چاپ آقاى كمره103روايتى است كه در باب هفتم خصال، ص  .1

 است. م.
 ام، زيرا متن روضة الواعظين مخدوش است. م. ، به متن خصال نظر داشتهروايت با اندك تفاوتى از خصال صدوق نقل شده است و در ترجمه .2
 ام، زيرا متن روضة الواعظين مخدوش است. م. روايت با اندك تفاوتى از خصال صدوق نقل شده است و در ترجمه، به متن خصال نظر داشته .3
 مشكاة االنوار في غرر االخبار طبرسى هم آمده است. م. 124در صفحه  .4
 قمرى، قم، آمده است. م. 1402كتاب مصادقة االخوان صدوق، چاپ  54در صفحه  .5
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 هم متخلق به اخالق او بشود. از دوستى با احمق اجتناب نكند چه زود است كه او

دهد و  يى )ستمگرى( كه او را آزار مى ( و فرموده است: مؤمن از چهار خصلت جدا نشود: همسايه2) 

كند و منافقى كه دنبالش را بگيرد و مؤمنى كه به آن رشگ ورزد. سماعه  شيطانى كه او را گمراه مى

دايت گردم، منظور از مؤمنى كه به او گويد: به امام صادق گفتم ف كه راوى اين حديث است مى

گويد و مردم باور  تر است. يعنى در باره او بد مى رشگ ببرد چيست؟ فرمود: اين از همه سخت

 1 كنند. مى

( پيامبر )ص( فرموده است: هر كس خدا را بشناسد و او را تعظيم كند، دهانش را از سخن گفتن و 3) 

اندازد. راوى  خويشتن را با نماز و روزه به رنج و زحمت مىدارد و  شكمش را از طعام خوردن باز مى

گويد، گفتم: اى رسول خدا! پدر و مادرمان فدايت باد! آيا ايشان اولياى خدايند؟ فرمود:  روايت مى

همانا اولياى خدا چون سكوت كنند، سكوت ايشان انديشه است و چون به چيزى بنگرند، نگريستن 

ويند گفتارشان حكمت است و چون ميان مردم راه بروند، راه رفتن ايشان عبرت است و چون سخن گ

ايشان بركت است و اگر مدت زندگانى كه براى آنان رقم زده شده است نباشد، از بيم عذاب و شوق 

 2 ماند. به بهشت جانهايشان در بدنهايشان پايدار نمى

صد تن از مؤمنان باشند عذاب يى را كه در آن  اند: خداوند مردم قريه ( پيامبر )ص( فرموده4) 

يى را  كند و خداوند قريه يى را كه در آن پنجاه مؤمن باشند عذاب نمى فرمايد. خداوند مردم قريه نمى

 فرمايد. كه در آن يك تن مؤمن باشد عذاب نمى

كه عظمتى دارد و   ( روايت است كه پيامبر )ص( به كعبه نگريستند و فرمودند: آفرين بر اين خانه5) 

رمت آن در پيشگاه خداوند بزرگ است و به خدا سوگند كه عظمت مؤمن از كعبه بيشتر است، زيرا ح

خداوند از آن يك چيز را محترم دانسته است و حال آنكه از مؤمن سه چيز حرام و محترم است، مال 

 او و خونش و اينكه نسبت به او گمان بد برده شود.

ر كس مؤمنى را آزار دهد مرا آزرده است و هر كس مرا اند: ه ( همچنين پيامبر )ص( فرموده1) 

بيازارد خدا را آزرده است و هر كس خدا را بيازارد در تورات و و انجيل و زبور و قرآن، نفرين شده 

 است.

                                                 
 خصال صدوق آمده است. م. 216در صفحه  .1
 ، همراه با ترجمه آقاى دكتر جواد مصطفوى آمده است. م.3، ج 333در اصول كافى، ص  .2
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اند: مثل مؤمن، همچون فرشته مقرب است، بلكه مؤمن نزد خداوند بزرگتر و  ( و نيز فرموده2) 

تر از زن و مرد مؤمنى كه توبه كرده  ت و هيچ چيز نزد خداوند محبوبتر از فرشته مقرب اس گرامى

اند، نيست و همانا مؤمن در آسمان چنان شناخته شده است كه آدمى ميان خانه و  و به خدا بازگشته

 خانواده و زن و فرزندش.

  مجلس سى و هفتم در بیان فضایل شیعه

دوست صميمى كه او از ماست و كسى كه  ( امام صادق )ع( فرموده است: شيعه سه گروهند،4) 

خواهد از مردم نان  خود را با محبت ما آراسته است و ما موجب آرايش اوييم و كسى كه به نام ما مى

 شود. بخورد و هر كس چنين كند فقير و نيازمند مى

ن وقت ( هم از ايشان روايت شده است: شيعيان ما را در سه مورد بيازماييد: به هنگام فرا رسيد5) 

كنند و راز ما را  نمازها ببينيد مراقبت ايشان چگونه است و در باره رازها بنگريد چگونه راز دارى مى

دارند و در باره اموال خود چگونه با برادران دينى خود در آن مواسات  از دشمنان پوشيده مى

 كنند. مى

زادگى،  ده خصلت مژده بده: حاللاند: اى على! شيعيان و ياران خود را به  ( پيامبر )ص( فرموده6) 

نيكو اعتقادى ايشان به خدا، دوست داشتن خداوند ايشان را، گشادگى گورهاى ايشان، در عبور از 

شود، دشمنى  صراط، نور ميان چشمهاى ايشان است، فقر از پيش چشمان و دلهايشان برداشته مى

رو ريختن گناهان و بديهاى ايشان، بودن خداوند با دشمنان ايشان، امان از خوره و پيسى و ديوانگى، ف

 1 آنان در بهشت با من و بودن من با ايشان.

اند.  ( امام باقر )ع( فرموده است: همانا شيعيان على )ع( داراى رنگ پريده و نزار و لبهاى خشكيده1)

 هايشان زرد است. شكمهاى ايشان تهى و رنگهايشان متغير و چهره

دهند و چهره و پيشانى بر  گيرد زمين را بستر خود قرار مى ا فرو مىرسد و آنان ر چون شب فرا مى

 2 نهند. سجده و اشك و دعا و گريستن آنان بسيار است.مردم شادند و ايشان اندوهگين. خاك مى

شود شيعه بودن فقط به دوست داشتن ما خاندان كفايت  ( امام باقر )ع( فرموده است: آيا تصور مى2) 

خدا كسى شيعه ما نيست مگر آنكه از خداى بترسد و پرهيزگار باشد. اى جابر! شود؟ سوگند به  مى

                                                 
 ت. م.جلد دوم خصال صدوق آمده اس 197جلد اول و  123اين سه روايت در صفحات  .1
 ، چاپ اعلمى، تهران. م.10نوزدهمين حديث كتاب صفات الشيعه صدوق است، ص  .2
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شيعيان فقط با فروتنى و خشوع بسيار و فراوانى ياد كردن خدا و افزونى روزه و نماز و رسيدگى به 

داران و يتيمان و راست گفتارى و تالوت قرآن و باز داشتن زبان از  همسايگان فقير و بينوايان و وام

شوند و آنان بايد امناى عشاير و خاندان خود باشند. جابر گفت: اى  م، جز به نيكى شناخته نمىمرد

فهمى  شناسم. فرمود: اى جابر! از راه بيرون مشو و كج پسر رسول خدا! من كسى را به اين صفت نمى

او را  دارم و واليت مكن. آيا به نظر تو همين كافى است كه كسى فقط بگويد من على را دوست مى

در حالى كه پيامبر )ص( از على )ع(  -در دل دارم؟ اگر كسى بگويد من رسول خدا را دوست دارم

يى دارد؟  ولى به عمل و سنت پيامبر عمل نكند، آيا اين دوستى پيامبر )ص( براى او نتيجه -بهتر است

ن خداوند و هيچ كس از خداى بترسيد و براى آنچه در پيشگاه خداوند است عمل كنيد و بدانيد كه ميا

ترين بندگان خدا در نظرش پرهيزكارتر و  خويشاوندى و قرابت نيست. دوست داشتنى و گرامى

توان به او نزديك و مقرب بارگاهش شد جز به  تر به فرمان اوست. به خدا سوگند كه نمى كننده عمل

يى نيست. هر  ت و بهانهفرمانبردارى. همراه ما حواله آزادى از دوزخ نيست و هيچ كس را بر خدا حج

كس فرمانبردار خدا باشد دوست ماست و هر كس نسبت به خداوند سركش باشد دشمن ماست. 

 1 شود جز با پارسايى و عمل. دوستى ما حاصل نمى

( امام صادق )ع( فرموده است: من و پدرم بيرون آمديم و چون به فاصله ميان مرقد مطهر پيامبر و 3) 

داد و سپس فرمود: به خدا سوگند   به گروهى از شيعيان رسيد و بر ايشان سالم منبر آن رسيديم، پدرم

دارم. شما در اين مورد مرا با كوشش و پارسايى يارى  كه من رائحه شما و جانهايتان را دوست مى

آيد مگر با كار و كوشش. هر كس از شما هر كس را امام  دهيد و بدانيد كه دوستى ما به دست نمى

گيرندگان در  اند بايد به چگونگى عمل او اقتداء كند. شما شيعيان و ياران خداييد و پيشىد خويش مى

ايد و در آخرت در ورود به بهشت پيشى  اين جهان و آن جهانيد. در دنيا به دوستى ما پيشى گرفته

 كنيم كه به درجات مختلف گيريد. ما براى شما بهشت را به ضمانت خدا و رسول خدا ضمانت مى مى

آن برسيد. اكنون براى رسيدن به درجات بهشت با يك ديگر هم چشمى كنيد. شما و زنان شما، مردان 

  2 يى است و هر مرد مؤمن دوست شما است و از صديقان است. و زنان پاكيد. هر زن مؤمن حوريه

                                                 
، ج 355، و به نقل از آن در محجة البيضاء في تهذيب االحياء كاشانى، ص 2، ج 74اين حديث از قول جابر )رضي اهلل عنه( در اصول كافى، ص  .1

 ، آمده است. م.4
جلد چهارم تفسير برهان مراجعه شود كه از  454و  453اشيه( و براى اطالع بيشتر از روايات به صفحات سوره هشتاد و هشتم )غ 4و  3آيات  .2

 جمله، همين روايت هم آمده است. م.
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سول خدا از مژده باد بر شما و مژده دهيد كه به خدا سوگند ر امير المؤمنين على )ع( به قنبر فرمود:

اين جهان رحلت فرمود در حالى كه بر امت خويش غير از شيعيان خشمگين بود. همانا هر چيز را 

تر انجمنها، انجمنهاى  شرفى است و شرف دين، شيعه است و هر چيز را سرورى است و سرور و گزينه

يان در آن سكونت شيعه است. هر آينه هر چيز را پيشوايى است و پيشواى زمينها، زمينى است كه شيع

دارند. به خدا سوگند اگر كسى از شما در زمين نبود خداوند بر مخالفان شما هيچ نعمتى ارزانى 

يى نيست. هر كس  شد و براى آنان در دنيا و آخرت بهره داشت و چيزى از پاكيها بهره ايشان نمى نمى

كارشان رنج و مشقت است و همه »ناصبى باشد، اگر چه در عبادت كوشا باشد مصداق اين آيه است: 

ارزش  هر ناصبى هر چند كوشش كند، كار و كوشش او پراكنده و بى« 1«. »در آتش فروزان معذبند

نگرند و هر كس با ايشان مخالفت كند كارش  كنند و مى است. شيعيان ما با پرتو خداوند نظر مى

بد مگر اينكه خداوند روحش را به خوا يى از شيعيان ما نمى شود. به خدا سوگند هيچ بنده باژگونه مى

هاى رحمت و باغهاى  برد و اگر در حال خواب مرگ او فرا رسد روانش را در گنجينه آسمان مى

دهد و اگر مرگ و اجل او هنوز فرا نرسيده باشد،  بهشت خويش و در سايه عرش خود قرار مى

تا در آن جاى گزيند. سوگند  فرمايد روانش را همراه يكى از فرشتگان امين خود به جسدش گسيل مى

نيازى و  غنا و بى  گزاران شما، ويژگان خدايند و همانا فقيران شما اهل به خداوند كه حاجيان و عمره

توانگران شما اهل قناعتند و همه شما اهل دعوت خداييد و شايسته آنيد كه دعاهاى شما را بپذيرد، يا 

 1 دعوت او را شما پذيرا باشيد و پاسخ دهيد.

( امام باقر )ع( فرموده است: از پيامبر )ص( در مورد بندگان برگزيده پرسيده شد. فرمودند: 1) 

شوند و چون كارى ناستوده انجام دهند،  كسانى هستند كه چون كار نيكو و پسنديده كنند شاد مى

كنند و چون گرفتار شوند شكيبايى  كنند و چون توانگر شوند سپاسگزارى مى طلب آمرزش مى

 2 كنند. كنند و چون خشمگين شوند، گذشت مى مى

( امير المؤمنين على )ع( فرموده است: اگر بر بينى مؤمن با شمشير خود ضربه زنم كه مرا دشمن 2) 

بدارد دشمن نخواهد داشت و اگر تمام نعمت دنيا را بر منافق بريزم كه مرا دوست بدارد دوست 

                                                 
چاپ اعلمى تهران مراجعه  11و  10هايى، حديث هشتم كتاب فضائل الشيعة صدوق است. به صفحات  اين روايت با اختالفات لفظى و كم و بيشى .1

 م. شود.
 و به نقل از آن در محجة البيضاء، آمده است. م. 31، به شماره 2، ج 240در كافى، ص  .2
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اند كه تو را  ان پيامبر )ص( جارى شده و فرمودهنخواهد داشت و اين، بدان جهت است كه بر زب

 1 مؤمنى دشمن نخواهد داشت و منافقى دوست نخواهد داشت.

( امام سجاد )ع( فرموده است: چون قائم ما قيام كند خداوند بيمارى و اندوه را از شيعيان ما 3) 

ز ايشان را برابر چهل مرد فرمايد و نيروى هر مرد ا دارد و دلهاى آنان را همچون آهن استوار مى برمى

 2 دهد و آنان حكام و گزيدگان زمين خواهند بود. قرار مى

 اند: اى على! شيعيان تو روز قيامت رستگارانند. ( پيامبر )ص( به على )ع( فرموده4) 

و هر كس به يكى از ايشان اهانت كند به تو اهانت كرده است و هر كس به تو اهانت كند، به من 

افكند و چه بد فرجامى  ت و هر كس به من اهانت كند، خدايش به آتش دوزخ مىاهانت كرده اس

است. اى على! تو از منى و من از تو. و سرشت تو از روح و سرشت من است. شيعيان تو از بازمانده 

دارد و هر كس آنان را  اند. هر كس آنان را دوست بدارد ما را دوست مى سرشت ما آفريده شده

را دشمن داشته است و هر كس به آنان مهر ورزد به ما مهر ورزيده است. اى على! دشمن بدارد ما 

  شوند. اى على چون فرداى شيعيان تو با آنكه عيوب و گناهانى داشته باشند مغفور و آمرزيده مى

قيامت در مقام محمود )شفاعت( بپا خيزم، خود، شفيع شيعيان تو خواهم بود و آنان را به اين موضوع 

بده. اى على! شيعيان تو شيعيان خدايند و ياران تو ياران خدايند و دوستان تو دوستان خدا و  مژده

حزب تو حزب خداست. اى على! هر كس با تو دوستى كند نيكبخت است و هر كس با تو دشمنى 

 كند بدبخت است. اى على! براى تو گنجى در بهشت است كه تو ذو القرنين )گنجور( آنى.

شده است كه امير المؤمنين پس از روزگار درازى يكى از شيعيان خود را ديد كه  ( و روايت1) 

اى!  كرد. به او فرمود: اى مرد سالخورده شده شكسته شده بود، در عين حال در راه رفتن چاالكى مى

كنى؟ گفت: اين براى دشمنان تو است.  گفت: آرى در فرمانبردارى از تو. فرمود: چرا چاالكى مى

 بينم. گفت: اى امير المؤمنين! براى تو است. اى مى هنوز در تو نيروى باقى ماندهفرمود: 

هاى ايشان از نور  انگيزد كه چهره اند: خداوند متعال مردمى را در قيامت برمى ( پيامبر فرموده2) 

ند. هايى از نور است و در سايه عرش قرار دار اند و بر ايشان جامه است، بر كرسيهايى از نور نشسته

منزلت ايشان چون پيامبران و شهيدان است، در عين آنكه نه پيامبرند و نه شهيد. مردى گفت: اى 
                                                 

 ، آمده است. م.129نهج البالغه، چاپ آقاى فيض االسالم و در امالى شيخ طوسى، ص  1099در صفحه  .1
 ه است. م.، چاپ جديد، آمد52، ج 317در خصال صدوق با ذكر اسناد و از آن در بحار االنوار، ص  .2
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نه. ديگرى گفت: اى رسول خدا! آيا من از ايشانم؟ فرمود: نه.  رسول خدا! آيا من از ايشانم؟ فرمود:

 1 شيعيان اويند.پرسيدند: اى رسول خدا! آنان كيستند؟ دست بر سر على نهاد و فرمود: اين مرد و 

پس از من نسبت به فقراى شيعيان و عترت على سبكى مكنيد، كه مردى اند: ( و پيامبر )ص( فرموده3)

 شود. هاى مضر و ربيعه پذيرفته مى از ايشان شفاعتش براى مردم به اندازه قبيله

 2 اند: شيعيان على روز رستاخيز رستگارانند. ( و پيامبر فرموده4) 

اند: چه بسا افراد ژوليده خاك آلوده كه جز دو جامه كهنه ندارد و نيازمند و زبون به  ( و فرموده5) 

 آورد. اش را بر مى رسد كه اگر خداوند را سوگند دهد خواسته نظر مى

اويند، روز قيامت ايمن   ( جابر بن عبد اهلل انصارى گفته است: شيعيان على و ديگر امامان كه از نسل6)

تر  مردم را به گمراهى فرا خواند چه كسى به او از همگان نزديكى خروج كند وو رستگارند.اگرمرد

اگر كسى خروج كند و مردم را به هدايت فرا خواند چه كسى  است؟ گفتند: شيعيان و يارانش. گفت:

 تر به اوست؟ نزديك

ه دست گفتند: شيعيان و انصارش. گفت: على بن ابى طالب اين چنين است. لواى حمد در رستاخيز ب

 3 تر افراد به او شيعيان و ياران اويند. اوست و نزديك

خيزد مگر اينكه  يى كه از شيعيان ما باشد براى نماز بر نمى ( امام باقر )ع( فرموده است: هيچ بنده1) 

گزارند و براى او تا هنگامى كه از  به شمار افرادى كه مخالف اويند از فرشتگان پشت سرش نماز مى

 كنند. شود دعا مى رغ مىنماز خويش فا

اند: هفتاد هزار تن از امت من بدون آنكه بر ايشان حسابى باشد وارد بهشت  ( پيامبر فرموده2) 

 اند: آنان شيعيان تو هستند و تو امام ايشانى. شوند، و سپس روى به على )ع( كرده و فرموده مى

را به سوى على )ع( برگرداندند و گويد: روزى حضور پيامبر )ص( بودم كه چهره خود  ( جابر مى3) 

فرمودند: اين جبريل است كه از  فرمودند: اى ابو الحسن! ترا مژده دهم؟ گفت: آرى، اى رسول خدا.

دهد كه خداوند به شيعيان و دوستان تو هفت خصلت ارزانى فرموده است:  قول خداوند به من خبر مى
                                                 

 ، آمده است. م.30دو روايت نزديك به اين در فضائل الشيعه صدوق، ص  .1
جلد سوم كتاب فضائل الخمسه من  95جلد دوم و  94در اين باره براى اطالع بيشتر از احاديثى كه در كتابهاى اهل سنت آمده است، به صفحات  .2

 زآبادى مراجعه فرماييد. م.الصحاح السته، تاليف استاد محترم آقاى سيد مرتضى فيرو
جلد سوم كتاب فضائل الخمسه من  95جلد دوم و  94در اين باره براى اطالع بيشتر از احاديثى كه در كتابهاى اهل سنت آمده است، به صفحات  .3

 الصحاح السته، تاليف استاد محترم آقاى سيد مرتضى فيروزآبادى مراجعه فرماييد. م.
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در تاريكى، ايمنى در هنگام بيم بزرگ،  آسانى هنگام مردن، آرامش و انس در هنگام وحشت، نور

برابرى در ترازوى عمل، جواز عبور از پل صراط و وارد شدن به بهشت پيش از ديگر مردم و پرتو 

 1 تابد. ايشان پيشاپيش و در سمت راست ايشان مى

ع ميرد هفتاد هزار فرشته او را تا كنار گورش تشيي ( امام صادق )ع( فرموده است: چون مؤمن مى4) 

گويند پروردگار  نشانند و مى آيند و او را مى نهند، نكير و منكر مى كنند و چون او را در گور مى مى

گويد: خداوند، پروردگار من و محمد )ص(، پيامبر من و اسالم، آيين من است. آنان  تو كيست؟ مى

راى او خوراك شود و ب كند گورش گشاده مى كنند و تا آنجا كه چشمش كار مى گور او را گشاد مى

اگر »فرمايد:  رسد و اين است معنى گفتار خداوند كه مى آورند و روح و ريحان بر او مى از بهشت مى

، يعنى روح و ريحان در گور و نعمت بهشت در «از مقربان باشد روح و ريحان و نعمت بهشت است

را تا كنار گورش تشييع  او  قيامت. سپس فرمود: و چون كافر بميرد هفتاد هزار تن از فرشتگان عذاب

اى كاش بار »گويد:  شنود مى كنند و او را با صدايى كه آن را همه چيز غير از آدم و جن مى مى

پروردگارا مرا برگردان شايد كه من به »گويد:  و مى« گشتم و از نيكوكاران بودم ديگر به جهان برمى

هرگز، اين سخنى است كه »گويند:  مى فرشتگان عذاب به او« جبران گذشته كار پسنديده انجام دهم.

و اگر به دنيا هم برگردانده شوند به همان »گويد:  يى مى و فرشته« گويد فقط خودش با حسرت مى

و چون او را در گورش نهند و مردم از او جدا شوند، « گردند. كارها كه از آن منع شده بودند بازمى

پرسند: خدا و پيامبر و آيين  نشانند و از او مى را مى نكير و منكر به بدترين حال همراه ترس و بيم او

زنند كه سراپايش را  آيد و توانا به دادن پاسخ نيست. آنان ضربتى به او مى تو چيست؟ و زبانش بند مى

گويد:  گويند: خدا و آيين تو چيست؟ مى آيد و باز مى كند و همه چيز از آن به لرزه مى عذاب مى

 گويند: دانم. مى نمى

گشايند و  ى، نه دانستى و نه هدايت شدى و نه رستگارى يافتى. آنگاه براى او درى از آتش مىآر

و اما اگر از »فرمايد:  آورند و اين است معنى گفتار خداوند كه مى براى او حميم دوزخ مى

 2 «اش حميم جهنم است و جايگاهش دوزخ. دروغگويان و گمراهان است، بهره

 ست:( شاعر چنين سروده ا1) 

                                                 
 يى آمده است. م. ، همراه با ترجمه آقاى كمره2، ج 165در خصال شيخ صدوق، ص  .1
 ، آمده است. م.4، ج 284اين روايت از قول شيخ صدوق با ذكر سلسله اسناد در تفسير برهان، ص  .2
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دارى  براى مردم همان چيزى را دوست بدار كه براى خويش و آنچه را كه براى خويش ناخوش مى» 

 «براى آنان مخواه. اگر خواهان پرهيزگارى هستى، اين اصل آن است و گر نه تو از آن دورى.

ى كننده! شايد كه به رستاخيز با مژده و ايمن اى كوشش» ( و اين دو بيت هم گفته شده است:2) 

برخورد كنى و از آن بيمى نداشته باشى. اين سخن استوار پيامبر است كه همچون مرواريد آن را به 

 «حق و راستى ميان شما فرموده و انشاء كرده است.

شود. از ما دوستى  آيين ما دوستى آل محمد است و هر كس آنان را دوست بدارد، دوست داشته مى» 

دلى براى خود بگيرد مستوجب عذاب است و هر گاه بميرد و واليت است و هر كس جز آل محمد ب

 «شود. يابد و اگر كنار آن برود رانده مى شود و كنار حوض پيامبر راه نمى وارد دوزخ مى

 مجلس سى و هشتم در ذكر فضائل امت محمد )ص(

آورده شما بهترين امتى هستيد كه براى مردم بيرون »( خداوند در سوره آل عمران فرموده است: 2) 

معنى آن اين است كه اى امت محمد )ص(! شما  1 «كنيد. ايد، امر به معروف و نهى از منكر مى شده

بهترين امتيد و گفته شده است كه اين آيه، ستايش امت محمدى است و خداوند هيچ قومى را پس از 

 فرمايد. -اينكه ستوده است عذاب نمى

، 2«رحمت من، همه موجودات را فرا گرفته است.»يد: فرما ( و خداوند متعال در سوره اعراف مى3) 

سپس ما آنانى از بندگان خود را كه برگزيديم، وارث علم قرآن »فرمايد:  و در سوره فاطر مى

گردانيديم. باز هم برخى از آنان نسبت به خود ستم كردند و برخى راه عدل پيمودند و برخى به فرمان 

 خدا بر كارهاى نيك پيشى گرفتند.

 3 پايان خداوند( است. يى است كه همان فضل بزرگ )عطاى بى ن رتبهاي

گيرنده به  در اين آيه، خداوند نخست از ظالم نام برده است كه از رحمت خداوند نوميد نگردد و پيشى

انجام نيكيها را در پايان آورده است كه شيفته نگردد و سپس همه آنان را در ورود به بهشت مژده داده 

در مورد اين آيه از پيامبر )ص( روايت «. شوند بهشت جاودانى كه همه وارد آن مى»است: و فرموده 

اند: همه مسلمانان اهل بهشتند، و نيز از آن حضرت نقل شده است كه  شده است كه فرموده

                                                 
 سوره مذكور است. م. 110آيه  .1
 سوره مذكور است. م. 156آيه  .2
 سوره مذكور است. م. 32آيه  .3
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يابد و ستمگران ما  رو ما نجات مى گيرند و ميانه گيرندگان ما به بهشت پيشى مى اند: پيشى فرموده

 1 شوند، و گفته شده است، همين آيه، سبب مسلمان شدن كعب االحبار بوده است. ده مىآمرزي

گيرنده )سابق( كسى است كه همه امور واجب و  ( امير المؤمنين على )ع( فرموده است: پيشى4) 

رو )مقتصد( كسى است كه همه امور واجب را انجام  دهد و ميانه مستحب و فضايل اخالقى را انجام مى

 كند. هد ولى در مورد مستحبات و فضايل كوتاهى مىد مى

و گفته شده است، خداوند به اين امت، مرتبه ابراهيم خليل و موسى كليم و حبيب خود )محمد( را 

 ارزانى فرموده است.

( در مورد مراتب ابراهيم خليل )ع( چنين است كه خليل از خداى خود پنج حاجت و نياز را 1)

اينكه ابراهيم )ع( آنها را مسألت كرد به او ارزانى فرمود و حال آنكه همان خواست و خداوند پس از 

پنج حاجت را به اين امت، بدون اينكه مسألت كنند، عنايت فرموده است. خليل )ع( نخست از خداوند 

آن »آمرزش را مسألت كرد و در سوره شعرا از قول او نقل شده است كه چنين عرضه داشته است: 

و همين مرتبه را به اين امت بدون آنكه « ارم خطاى مرا در روز رستاخيز بيامرزد.كسى كه طمع د

اى بندگان من كه نسبت به خود اسراف »مسألت كنند عنايت كرده، و در سوره زمر فرموده است: 

 «آمرزد. ايد! از رحمت خداوند نوميد مشويد كه خداوند همه گناهان را مى ورزيده

پروردگارا! »( اين است كه در همان سوره شعراء از قول او آمده است كه ( خواسته دوم خليل )ع2) 

 «شوند، مرا خوار و زبون مفرماى. در روزى كه بندگان برانگيخته مى

روزى كه خداوند پيامبر و كسانى را كه »و خداوند در سوره تحريم در باره اين امت فرموده است: 

 «يد.فرما اند خوار و زبون نمى همراه او گرويده

( خواسته سوم ابراهيم)ع( اين است كه وراثت بهشت را براى خود مسألت فرموده است و در سوره 3)

و در باره اين امت در سوره مؤمنون « پروردگارا و مرا از وارثان بهشت قرار بده.»شعرا آمده است: 

 «دانه در آنند.برند و ايشان جاو آنان خود وارثانند، كسانى كه فردوس را ارث مى»فرموده است: 

ه ( چهارم مسألت خليل )ع( در مورد پذيرش اعمال عبادى است و در سوره بقره آمده است ك4) 

 آن است كه توبهو او،»در سوره شورى فرموده است: در باره اين امت و« پروردگار ما! از ما بپذير.»
                                                 

ت و اقوالى كه در باره الفاظ و معانى سابق و مقتصد و ظالم آمده است. به مباحث مستوفاى طبرسى در مجمع البيان و براى اطالع بيشتر از روايا .1

 سوره فاطر )مالئكه( مراجعه فرماييد. م. 32ابو الفتوح رازى و سيد هاشم بحرانى ذيل آيه 
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 «پذيرد. را از بندگان خويش مى 

ن و عنايت كردن فرزندان نيكوكار و اعقاب صالح است و ( پنجم خواسته ابراهيم خليل در داشت5) 

و در « پروردگارا! مرا از فرزندان شايسته عطا فرماى.»فرمايد:  خداوند از قول او در سوره صافات مى

و خدا همان خدايى است كه شما را جانشين گذشتگان »سوره انعام در مورد اين امت فرموده است: 

 «اهل زمين قرار داده است.

( سپس خداوند متعال، شش خصلت و نعمت به ابراهيم )ع( بدون اينكه مسألت كند ارزانى فرموده 6) 

 است و به اين امت هم آن شش خصلت را بدون اينكه مسألت كنند، ارزانى فرموده است.

بلكه حنيف و مسلم  ابراهيم، يهودى و نصرانى نبود»( نخست آنكه، در باره ابراهيم فرموده است: 7) 

خداوند شما را از پيش مسلمان »سوره آل عمران( و براى اين امت هم فرموده است:  67)آيه .« بود

 سوره حج.( 78)بخشى از آيه « ناميده است.

« اى آتش! بر ابراهيم سرد و سالمت باش.»( دوم آنكه، خداوند براى ابراهيم چنين فرموده است: 1) 

و شما بر لبه پرتگاه آتش بوديد و از آن شما »است: ( و براى اين امت فرموده 21از سوره  69)آيه 

 سوره آل عمران.( 103)بخشى از آيه « را رهايى بخشيد.

 «و او را مژده داديم به پسرى بردبار.»( سوم، در باره ابراهيم فرموده است: 2) 

آنان  و مؤمنان را مژده بده كه براى»( و براى اين امت فرموده است: 37سوره  110)بخشى از آيه  

 سوره احزاب.( 47)بخشى از آيه « از سوى خداوند فضل بزرگى است.

سوره صافات.(، و  109)آيه « سالم بر ابراهيم»( چهارم آنكه، در باره ابراهيم )ع( فرموده است: 3) 

« بگو حمد خدا راست و سالم بر بندگانى كه او برگزيده است.»در مورد اين امت فرموده است: 

 ل.(سوره نم 59)آيه 

به ياد بياور بندگان ما ابراهيم و اسحاق »( پنجم آنكه، خداوند در مورد ابراهيم )ع( فرموده است: 4) 

« بندگان خداوند رحمان»، ص( و از امت محمد )ص( تعبير به 38سوره  45)بخشى از آيه « را

 سوره فرقان( كرده است. 63)بخشى از آيه 

سپاسگزار نعمتهاى خدا بود و »خليل )ع( فرموده است: ( ششم آنكه، خداوند در مورد ابراهيم 5) 

او شما را »سوره نحل.( و در مورد اين امت هم فرموده است:  121)بخشى از آيه « خدايش برگزيد.

 سوره حج.( 78)بخشى از آيه « برگزيد
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به  ( اما در مورد مراتب موسى )ع( چنين است كه خداوند به كليم ده رتبه ارزانى فرموده است و6) 

 امت محمد )ص( نيز همان را ارزانى داشته است.

 65)بخشى از آيه « و ما موسى را نجات داديم»( نخست آنكه، براى موسى )ع( فرموده است: 7) 

اين چنين بر ما حق است كه مؤمنان را نجات »سوره شعراء( و در باره امت محمد )ص( فرموده است: 

 سوره دهم.( 103)بخشى از آيه « دهيم.

من همراه شما دو تن »( دوم آنكه، كليم )ع( را با همراهى خود نصرت بخشيده و فرموده است: 8) 

همانا كه »سوره طه( و در باره اين امت فرموده است:  46)بخشى از آيه « بينم شنوم و مى هستم، مى

 )بخشى از آخرين آيه سوره نحل.(« خداوند همراه آنانى است كه پرهيزگارند

و او را در حال رستگارى براى مقام »ساختن كليم )ع( است و خداوند فرموده است:  ( سوم، مقرب1)

و ما به او »سوره مريم.( و براى اين امت فرموده است:  52)بخشى از آيه « قرب خود برگزيديم.

 سوره واقعه.( 85)بخشى از آيه « تر از شماييم. نزديك

ايم بر  و همانا منت گزارده»ست و فرموده است: ( چهارم، منتى است كه خداوند بر او گزارده ا2) 

بلكه خداوند بر شما »سوره صافات( و در باره اين امت فرموده است:  114)آيه « موسى و هارون.

 سوره حجرات.( 17)بخشى از آيه « گذارد. منت مى

ن كه بيم مك»( پنجم، ايمنى و بلندى مرتبت است و خداوند متعال خطاب به موسى فرموده است: 3) 

در كار دين سستى »سوره طه.( و براى اين امت فرموده است:  68)آيه « همانا تو بر آنان برترى

 «مكنيد و اندوهگين مباشيد، زيرا شما برتريد.

 سوره آل عمران.( 139)بخشى از آيه  

پروردگارا! »  ( ششم تقاضاى شناخت و سعه صدر از طرف موسى )ع( در آنجا كه آمده است:4) 

اى موسى! آنچه »و اين تقاضاى او پذيرفته شد كه خداوند فرموده است: « م را گشاده فرماى.ا سينه

آيا »سوره طه.( و در مورد اين امت فرموده است:  26و  25هاى  )آيه« خواستى به تو عطا گرديد.

 سوره زمر.( 22)بخشى از آيه « اش را براى اسالم گشاده داشته است. آن كس كه خداى سينه

و كار مرا »  هفتم، تقاضاى موسى )ع( براى آسان شدن كار كه در قرآن از قول او آمده است:( 5) 

خداوند براى شما » سوره طه.( و در باره اين امت فرموده است: 26)آيه « براى من آسان گردان.

 سوره بقره.( 185)بخشى از آيه  «آسانى را اراده فرموده و سختى را بر شما اراده نفرموده است.
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( هشتم، پذيرفتن و برآوردن خواسته است و خداوند متعال در اين مورد خطاب به موسى و هارون 6) 

 «همانا دعاى شما دو تن برآورده شد.»)ع( فرموده است: 

اند  دعاى آنان را كه گرويده»سوره يونس.(، و براى اين امت چنين فرموده است:  89)بخشى از آيه  

 26)آيه « دارد. آورد و از فضل خود برايشان فراوان ارزانى مى ند برمىا و كارهاى نيكو انجام داده

 سوره شورى.(

( نهم آنكه، خداوند آمرزش خود را به كليم )ع( عنايت فرموده و در قرآن چنين آمده است: 7) 

سوره قصص.(  16)بخشى از آيه « پروردگارا من بر خود ستم كردم، مرا بيامرز و خدايش آمرزيد.»

 د براى امت محمد )ص( چنين فرموده است:و خداون

 ابراهيم.(  سوره 10)بخشى از آيه « خواند تا گناهان شما را بيامرزد. خدايتان شما را فرا مى» 

 ( دهم آنكه، خداوند خواسته موسى )ع( را برآورده و خطاب به او فرموده است:1) 

.(، و خطاب به اين امت فرموده سوره طه 36)آيه « اى موسى! آنچه خواستى به تو عطا گرديد.» 

سوره ابراهيم.( و در  34)بخشى از آيه « و همه چيزى كه از او خواستيد به شما عطا گرديد.»است: 

يكسان »ايد به شما عطا شده است و فرموده است:  ضمن اين را هم فرموده است كه و آنچه نخواسته

 عنى براى كسى كه سؤال بكند يا نكند.)بخشى از آيه دهم سوره فصلت.(، ي« كنندگان براى سئوال

( اما در مورد مراتب حبيب خدا، همانا كه خداوند سبحان به حبيب خود محمد )ص( نه مرتبه 2) 

 عنايت فرموده است و نظير آن را به امت آن حضرت هم ارزانى فرموده است.

وبه پيامبر را همانا خداوند ت»( نخست پذيرش توبه، كه نسبت به حبيب خود فرموده است: 3) 

خواهد بر شما  و خداى مى»سوره توبه(، و در باره امتش فرموده است:  117)بخشى از آيه « پذيرفت.

به آنها باز »سوره نساء.( و نيز فرموده است:  27)بخشى از آيه « بازگشت به رحمت و مغفرت فرمايد.

 سوره توبه.( 118)بخشى از آيه  «لطف كرد تا توبه كنند.

« تا از گناه گذشته و آينده تو درگذرد»فرمايد:  مرزش، كه خطاب به حبيب خود مى( دوم آ4) 

)بخشى از آيه دوم سوره فتح.(، و خطاب به امت او فرموده است: )به درستى كه خداوند همه گناهان 

 سوره زمر.( 53)بخشى از آيه « آمرزد. را مى

و نعمت خود را بر تو تمام »است: ( سوم نعمت عنايت كردن، كه خطاب به آن حضرت فرموده 5) 

 )بخشى از آيه دوم سوره فتح.(، و خطاب به امت او فرموده است:« كند.
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 سوره مائده.( 3)بخشى از آيه « و نعمت خويش را بر شما تمام كردم.» 

و خداى تو را به نصرتى با عزت »( چهارم نصرت كردن، كه خطاب به آن حضرت فرموده است: 6) 

بر ما »سوره فتح(، و در همين مورد براى امت او فرموده است:  3)بخشى از آيه .« يارى خواهد كرد

 سوره روم.( 47)بخشى از آيه « نصرت اهل ايمان حق است.

همانا خدا و فرشتگان بر »( پنجم درود فرستادن بر آن حضرت است، كه خداوند فرموده است: 7) 

همان  43احزاب.(، و براى امت ايشان در آيه سوره  56)بخشى از آيه « فرستند. پيامبر درود مى

 «فرستد و فرشتگان او. اوست كه بر شما درود مى»ده است: سوره فرمو

گزيند  خداوند از ميان فرشتگان رسوالنى برمى»( ششم برگزيدن است، كه خداوند فرموده است: 1) 

و براى امت آن  سوره حج.(، كه منظور محمد )ص( است، 75)بخشى از آيه « و از ميان مردم.

« ايم داديم. سپس آن كتاب را به ارث كسانى از بندگان خود كه برگزيده»حضرت فرموده است: 

 سوره فاطر.( 32)بخشى از آيه 

)بخشى « و تو را به راه راست هدايت فرمايد.»( هفتم هدايت است، به حبيب خود فرموده است: 2) 

كننده كسانى كه  و همانا كه خداوند هدايت»ست: از آيه دوم سوره فتح.(، و براى امتش فرموده ا

 سوره حج.( 54)بخشى از آيه « اند به راه راست است. ايمان آورده

( هشتم سالم دادن است كه خداوند متعال به حبيب خود در شب معراج فرموده است: سالم و 3) 

 رحمت و بركات خدا بر تو باد اى پيامبر! و براى امتش فرموده است:

آيند، به آنان بگو: سالم بر شما باد! خداى شما  آورند پيش تو مى نان كه به آيات ما ايمان مىچون آ» 

 سوره انعام.( 54)بخشى از آيه « بر نفس خويش رحمت نوشته است.

و به زودى »( نهم مرتبه رضا و خشنود ساختن است، كه خداوند به حبيب خود فرموده است: 4) 

)آيه پنجم سوره و الضحى.(، و براى امتش فرموده « شنود شوى.خدايت چندان عطا فرمايد كه خ

سوره  59)بخشى از آيه « و هر آينه آنان را به جايى درآورد كه بسيار به آن خشنود باشند.»است: 

 حج.(

( از رحمتهاى ديگر خداوند بر اين امت و ويژگيهايى كه به آنان ارزانى داشته است بدون اينكه به 5) 

خداوند اراده »رزانى فرمايد آسانى و سبكى احكام اين آيين است و فرموده است: امتهاى ديگر ا

 «نفرموده است كه بر شما دشوارى قرار دهد.
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)آيات نهم مائده و هشتم نساء(، « خواهد كه بار شما را سبك فرمايد. خداوند مى»و هم فرموده است: 

 «است. براى شما در دين دشوارى قرار نداده»و نيز فرموده است: 

خداوند براى شما آسانى را اراده كرده و نسبت »سوره حج.(، و نيز فرموده است  78)بخشى از آيه  

 سوره دوم.(، 185)بخشى از آيه « به شما سختى را اراده نفرموده است.

« دارد. احكام پر رنج را كه چون زنجير بر گردنشان است همه را برمى»و نيز خداوند فرموده است: 

 سوره اعراف.( 157ز آيه )بخشى ا

( ديگر از نعمتهايى كه خداوند به اين امت ارزانى داشته اين است كه اگر بول يا مدفوع و نجاست 6) 

بايد آن را براى  چنان دشوار بود كه مى  كرد تكليف آنان هاى امتهاى ديگر سرايت مى ديگرى به جامه

مه را ببرند و حال آنكه براى اين امت هميشه از خود دور دارند يا اگر ممكن است آن قسمت جا

كنند  ها و بدن خويش را پاك مى كننده قرار داده است كه بوسيله آن جامه تخفيف داده و آب را پاك

« كننده بر شما فروفرستاديم. و از آسمان آبى پاك و پاك»شويند و خداوند فرموده است:  و مى

فرستد از آسمان آبى بر شما كه شما را با  فرو مى و»سوره فرقان.( و فرموده است:  48)بخشى از آيه 

 سوره انفال.( 11)بخشى از آيه « آن پاك فرمايد.

( از نعمتهاى ديگر اين است كه امتهاى گذشته مجبور بودند در حال عادت ماهيانه زنان از آنان به 1) 

رى كه زن حائض گيرى كنند و با آن هم خوراك و همنشين نشوند و هر جامه و بست طور كلى كناره

از آن استفاده كرده و ظرفهايى كه به آنها دست زده بود نجس بود و استفاده از آن جايز نبود و حال 

 آنكه براى ما اين امور همه جايز است و فقط همبستر شدن با زنان در آن حال حرام است.

نج نوبت است و در همين ( ديگر آنكه ميزان نماز آنان پنجاه ركعت بود و حال آنكه نماز ما فقط پ2) 

شود و زكات آنان يك چهارم اموال بود و حال آنكه زكات ما  پنج، ثواب و پاداش پنجاه داده مى

 يك دهم است و در پاداش معادل همان يك چهارم.

شدند در شب هم  ( ديگر آنكه در امتهاى گذشته چون از خوراك افطار روزه خود فارغ مى3) 

شدن براى آنان حرام بود و حال آنكه خداوند خوردن و آشاميدن و  خوردن و آشاميدن و همبستر

بخوريد و بياشاميد تا براى »همبستر شدن را در شبهاى رمضان براى ما حالل كرده و فرموده است: 

براى »و در همان آيه فرموده است: « شما خط سپيد روز از خط سياه شب در سپيده دم آشكار شود.

  سوره بقره(. 187)بخشهاى از آيه « همبستر شدن با زنان رواست. شما در شبهاى ماه رمضان
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بردند. از هر  ( ديگر اين است كه امتهاى گذشته قربانيهاى خود را بر دوش تا بيت المقدس مى4) 

برد و از هر كس پذيرفته  سوزاند و از ميان مى آمد و آن قربانى را مى شد آتشى مى كس پذيرفته مى

گشت و حال آنكه خداوند متعال قربانى امت پيامبر خود، محمد )ص(  سرده برمىشد شرمسار و اف نمى

را در شكم بينوايان و فقيران قرار داده است. از هر كس پذيرفته نشود، عقوبتهاى دنيايى از او برداشته 

 شود. مى

و جرح در باره قتل  ( ديگر اين است كه خداوند متعال براى آنان در كتاب تورات حكم قصاص را5) 

مقرر فرموده است و به آنان اجازه عفو كردن و گرفتن خونبها داده نشده است و ميان قتل و جرح 

در تورات بر بنى اسرائيل حكم »عمد و خطا در قصاص تفاوتى نيست و خداوند چنين فرموده است: 

ر مورد ما سوره مائده.(، و حال آنكه د 45)آيه ...« كرديم كه نفس را در مقابل نفس قصاص كنند 

اين موضوع تخفيف داده شده است و مختاريم كه قصاص و ديه و عفو را انجام دهيم و ميان قتل خطا 

اى اهل ايمان! براى شما در مورد ( »1و عمد فرق نهاده شده و خداوند متعال چنين فرموده است: )

هد از برادر و چون صاحب خون بخوا»فرمايد:  تا آنجا كه مى« كشتگان چنين قصاص نوشته شد.

 178)آيه « )دينى( خود گذشت كند ... اين تخفيفى براى شما از پروردگار شما و رحمتى است.

 سوره بقره.(

( ديگر اين است كه خداوند در موضوع توبه و بازگشت به خدا براى اين امت تخفيف داده است. 2) 

سى )ع( به قوم خود گفت: اى و ياد آوريد وقتى را كه مو»در اين مورد خداوند چنين فرموده است: 

 پرستى بر خود ستم كرديد. قوم! شما با گوساله

سوره بقره.(، و توبه آنان چنان  54)آيه « اكنون به سوى خداى خود باز گرديد و خويشتن را بكشيد.

بايد برخى، برخى ديگر را بكشند. گاه الزم بود پدر، پسر را يا پسر، پدر را و برادر، برادر  بود كه مى

افكند و بر  كرد يا شمشير از دست مى مادر، فرزندش را بكشد و هر كس از اين كار سرپيچى مى و

و پس از اينكه در يك جا، هفتاد هزار تن  1اش پذيرفته نبود آورد توبه خويشاوند خويش رحمت مى

ما عبارت كشته شدند، خداوند فرمان داد از كشتار دست بدارند و اين توبه آنان بود و حال آنكه توبه 

از طلب آمرزش با زبان و پشيمانى راستى و تعهد به باز نگشتن به انجام آن كار است و خداوند متعال 

                                                 
 جلد اول تفسير تبيان، چاپ نجف، مراجعه فرماييد. م. 248تا  246براى اطالع بيشتر در اين مورد به بحث شيخ طوسى قدس سره در صفحات  .1
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و كسانى كه چون كار زشت و بر خود ستم كنند خداى را ياد كنند و براى ( »3چنين فرموده است: )

سوره آل  135يه )آ« آمرزد؟ گناهان خود طلب آمرزش كنند و چه كسى گناهان را جز خداوند مى

سوره مائده.( و نيز  74)آيه « گردند؟ آيا آنان به سوى خداوند باز نمى»فرمايد:  عمران.( و نيز مى

اند هنوز هنگامى فرا نرسيده كه دلهاى ايشان براى ياد  آيا براى كسانى كه ايمان آورده»فرمايد:  مى

 سوره حديد.( 16)آيه « خدا خشوع كند؟

شد چشم  داده مى نگريست، دستور اى گذشته اگر كسى با نظر آلوده به زنى مى( همچنين ميان امته4) 

اش پذيرفته شود و حال آنكه توبه ما در اين مورد عبارت است از  خود را بيرون آورد تا توبه

 نگهداشتن چشم از گناه و توبه با قلب و تصميم به دوباره انجام ندادن آن.

بايست آن عضو را  كرد، مى ان به بدن زن نامحرم برخورد مى( همچنين اگر عضوى از اعضاى ايش1) 

 از بدن خود جدا كند و حال آنكه توبه ما در آن مورد پشيمانى و دوباره انجام ندادن آن است.

شد  اش نوشته مى داد، گناه او بر در خانه ( برخى از ايشان پوشيده و در خلوت اگر گناهى انجام مى2) 

داد و  ، مرتكب اين گناه شده است و سروشى از آسمان بر او اين ندا را مىكه فالن، پسر فالن، دوش

گرديد و حال آنكه هر كس از ما گناهى كند و آن را از چشمها  شد و رازش آشكار مى رسوا مى

گويد: اين بنده من گناه خود را از همنوعان خويش پوشيده  پوشيده بدارد خداى به فرشتگان خود مى

دش به آنان اندك است و حال آنكه به من پناه آورد كه شايد رحمت من او را فرا داشت، زيرا اعتقا

 گيرد.

دهم كه به سبب اعتقاد او به رحمت من آن گناهش را بر او بخشيدم. و چون روز رستاخيز  گواهى مى

 فرمايد: اى بنده من! اين من بودم كه اين اين بنده براى حساب نگهداشته شود، پروردگار به او مى

 دارم. گناه را در دنيا بر تو پوشيده داشتم و امروز هم آن را بر تو پوشيده مى

( از جمله فضيلتهاى ديگر اين امت، اين است كه گروهى از فرشتگان گرامى براى آنان به آمرزش 3) 

اند. خداوند متعال در اين مورد فرموده است:  خواهى و طلب رحمت از خداوند متعال گماشته شده

كشند و آنان كه بر گرد عرشند به ستايش خداى خود تسبيح  انى كه عرش خدا را بر دوش مىفرشتگ»

 )آيه هفتم سوره غافر.(« طلبند. گويند و به او ايمان دارند و براى اهل ايمان از خدا آمرزش مى مى

ته است ( ديگر آن است كه خداوند متعال اين امت را در اين جهان به منزله گواهانى بر خلق گماش4) 

اند: مؤمنان در دنيا  و در آخرت هم آنان را گواه و شفيع قرار داده است و پيامبر )ص( فرموده
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گواهانند، آنچه را نيكو ببينند و نيكو بدانند همان در نزد خداوند هم پسنديده و نيكوست و آنچه را 

 زشت ببينند، آن در پيشگاه خدا هم زشت است.

ديدم. گفتند: اى رسول خدا! آيا ما كه به  اى كاش برادران خود را مىاند:  ( پيامبر )ص( فرموده5) 

و شما را يارى كرديم؟ فرمود:   ايم برادران شما نيستيم و حال آنكه همراه شما هجرت شما ايمان آورده

 آيند. آرى، ولى برادران من آنانند كه پس از شما مى

دارند و همان گونه كه شما يارى  ست مىآورند و مرا همچون شما دو همچون شما به من ايمان مى

كنند. اى كاش  دهند و همان گونه كه شما مرا تصديق كرديد، آنها هم مرا تصديق مى داديد، يارى مى

 1 ديدم. برادران خود را مى

  مجلس سى و نهم در طهارت و ثواب آن

ن براى نماز ايد، چو اى كسانى كه گرويده»( خداوند متعال در سوره مائده فرموده است 2) 

فرمايد باشد كه شكر او بجا  برخيزيد، صورت و دستهاى خود را تا آرنج بشوييد ... تا آنجا كه مى

 2 «آوريد.

( امام باقر )ع( فرموده است، پيامبر )ص( روزى همراه ياران خويش نماز صبح گزاردند و سپس 3) 

فتاب طلوع كرد، ياران يكى پس از همراه اصحاب خود نشستند و با ايشان به گفتگو پرداختند، چون آ

ديگرى رفتند تا آنكه دو تن باقى ماندند كه يكى از ايشان از انصار مدينه و ديگرى از قبيله ثقيف 

خواهيد  خواهيد بپرسيد، اگر مى يى است كه مى دانم شما را مسأله بود، پيامبر به آن دو فرمودند مى

خواهيد خودتان طرح كنيد،  بازگو كنم و اگر مى پيش از آنكه از من بپرسيد مسأله شما را خودم

اى رسول خدا! شما به ما از سؤال ما خبر بده كه موجب رفع بيشتر شبهه و كوردلى است و  گفتند:

اى برادر انصارى تو از  تر ايمان است، پيامبر )ص( فرمودند: كننده دورتر از هر شك و ترديد و ثابت

، وانگهى تو شهرنشينى و اين مرد ثقفى، صحرانشين است. آيا كنند قومى هستى كه همواره ايثار مى

 دهى نخست پرسش او را طرح كنم؟ اجازه مى

اى تا در باره وضوى نماز  گفت: آرى و پيامبر )ص( به آن مرد ثقفى فرمودند: اى برادر! تو آمده

ن الرحيم خود و ميزان ثواب آن بپرسى، اكنون بدان كه چون دست در آب برى و بسم اهلل الرحم
                                                 

 ، چاپ جديد، آورده است. م.22، ج 444اين مبحث لطيف را مرحوم عالمه مجلسى از همين كتاب در بحار االنوار، ص  .1
 ، مراجعه شود. م.1، ج 451ر برهان، ص آيه ششم سوره پنجم )مائده( و براى اطالع بيشتر از روايات، به بحث مرحوم سيد هاشم بحرانى، تفسي .2
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ريزد و چون چهره خويش را بشويى، گناهانى  بگويى، گناهانى كه دستهايت انجام داده است فرو مى

ريزد و همچنين گناهانى كه زبان و دهانت  است فرو مى  كه چشمهايت با نگريستن ناروا فراهم آورده

شويى، گناهان ريزد و چون دو دست خود را ب از راه گفتار ناصواب به دست آورده است فرو مى

ريزد و چون بر سر و پشت پاهاى خود مسح كشى، گناهانى كه به  دست راست و چپ تو فرو مى

ريزد، و اين پاداش وضوى تو است. دنباله اين خبر به  اند فرو مى سوى آن قدمهايت گام برداشته

 1 خواست خداوند متعال در فصل نماز بيان خواهد شد.

ت، روزى امير المؤمنين على )ع( همراه پسرش محمد بن حنفيه نشسته ( امام صادق )ع( فرموده اس1) 

بود و فرمود: محمد برايم ظرف آبى بياور تا براى نماز وضو بگيرم محمد آب آورد، امير المؤمنين با 

به نام خدا و سپاس خدا را كه آب را »دست راست آب بر دست چپ خويش ريخت و فرمود 

 «ليد قرار نداد.كننده قرار داد و آن را پ پاك

پروردگارا! آلت جنسى مرا در پارسايى و عفت »و گفت  2سپس بر موضع بول خويش آب ريخت

، آنگاه مضمضه كرد )آب در دهان گرفت و «بدار و عورتم را بپوشان و بدنم را بر دوزخ حرام فرماى

من تلقين فرماى و كنم برهان مرا به  پروردگارا! در آن روز كه ترا ديدار مى»بيرون ريخت( و گفت 

 «زبانم را به ياد و نام خودت گشاده دار.

پروردگارا! بوى بهشت را بر من حرام مگردان »سپس استنشاق كرد و آب به بينى خود كشيد و گفت 

« كنند. و مرا از آن محروم مدار و مرا از آنان قرار بده كه بوى و رايحه و عطر بهشت را استشمام مى

شود  ها سياه مى پروردگارا! چهره مرا در آن روز كه چهره»ت و گفت آنگاه صورت خويش را شس

آنگاه دست راست « ام را سياه مفرماى. ها سپيد است چهره سپيد بدار و در آن روز كه برخى از چهره

پروردگارا! نامه عمل مرا به دست راستم عنايت فرماى و جاودانگى در »خويش را شست و گفت 

سپس دست چپ خويش را « انى فرماى و با من محاسبه آسانى انجام بده.بهشت را به دست چپم ارز

را بسته با غل بر گردنم   پروردگارا! كارنامه مرا به دست چپم عنايت مفرماى و آن»شست و گفت 
                                                 

تا  4( در منابع اهل سنت از طرق ديگر و نسبتا با تفصيل بيشتر در صفحات 549و  328اين روايت در امالى صدوق دو بار آمده است. )صفحات  .1

 آن به قلم اين بنده. م.قمرى و به ترجمه  1398اخبار مكه ابو الوليد ارزقى )قرن سوم هجرى( آمده است. رك. به: چاپ مكه،  7
خوانندگان ارجمند توجه خواهند داشت كه چون همواره آب در دسترس نبوده است، گاهى پس از قضاى حاجت و ادرار كردن با سنگ و كلوخ  .2

ايد به كتابهاى اند و به هنگام وضو، شستن آلت براى زدودن نجاست با آب واجب بوده است و در اين مورد ب كرده طاهر خود را پاك و خشك مى

 هاى عمليه مراجعه كرد. م. فقهى و رساله
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پروردگارا! »سپس بر سر خود مسح كشيد و گفت « برم. هاى آتش به تو پناه مى قرار مده، و از پاره

 «و بركتهاى خود بپوشان.مرا با رحمت و عفو 

لغزد بر  پروردگارا! پاهاى مرا در آن روز كه پاها مى»سپس بر هر دو پاى خويش مسح كشيد و گفت 

 «صراط استوار بدار و راه رفتن و كوشش مرا در چيزى قرار بده كه ترا از من خشنود دارد.

محمد! هر كس مانند اين  ( سپس سر خود را بلند فرمود و به پسرش محمد نگريست و فرمود: اى1) 

وضوى من وضو بگيرد و همين ادعيه را كه خواندم، بخواند، خداى عز و جل از هر قطره آب 

گويد و پاداش آن را تا روز  آفريند كه خداى را تسبيح و تقديس و تكبير مى يى مى وضويش فرشته

 1 نويسد. قيامت براى او مى

زند شيطان از او دور  گيرد همين كه به آب دست مى ىاند: كسى كه وضو م ( پيامبر )ص( فرموده2) 

شود و چون آب به بينى خود  شود و چون مضمضه كند، دل و زبانش را با حكمت روشن مى مى

كشيد، خدايش از آتش در امان دارد و بوى خوش بهشت را روزى او فرمايد و چون چهره خويش را 

دارد و چون دو  اش را سپيد مى شود چهره ه مىها سپيد و سيا بشويد، خداوند در آن روز كه چهره

فرمايد و چون بر سر خويش مسح  شويد، خداوند غلهاى آتشين را بر او حرام مى دستش را مى

كشد، خدايش در آن روز كه  زدايد و چون بر پاهاى خويش مسح مى كشد، خداوند گناهانش را مى مى

شود هفتاد هزار فرشته  ن با همسر خود همبستر مىو مؤمن چو 2گذراند لغزد او را از صراط مى پاها مى

يى در بهشت برايش ساخته  گشايند و چون غسل كند، به هر قطره آب خانه بال رحمت بر او مى

 شود. مى

گيرد چيست؟  مي( موسى )ع( گفته است: پروردگارا! پاداش كسى كه از بيم تو وضوى كامل 3) 

 3كند. الى كه پرتويى ميان چشمانش براى او نورافشانى مىحانگيزم در وز رستاخيز او را برمىفرمود ر

عذاب گور و فشار   اند: در خواب مردى از امت خويش را ديدم كه مقدمات ( پيامبر )ص( فرموده4) 

 قبر برايش فراهم شده بود، وضوى او پيش او آمد و او را از آن حفظ كرد.

                                                 
و به نقل از اين دو كتاب و فالح السائل در بحار  331و در امالى صدوق، ص  16اين روايت با ذكر سلسله اسناد در ثواب االعمال صدوق، ص  .1

 ، آمده است. م.80، ج 318االنوار، ص 
 ، آمده است. م.115در امالى صدوق، ص  .2
 . م.126همان كتاب، ص  .3



 ( جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان astanevesal.irسایت آستان وصال )  

 

78 

 

خويش را عمدا از جنابت غسل ندهد در ( امام صادق )ع( فرموده است: هر كس يك تار موى 1) 

 1 آتش است.

اش فراوان شود خوشحال  ( امير المؤمنين فرموده است: هر كس از اينكه خير و بركت خانه2) 

 شود، هنگام نشستن بر سر غذا وضو بگيرد يعنى هر دو دستش را بشويد. مى

د )بسم اهلل الرحمن الرحيم ( و روايت شده است، هر كس وضو بگيرد و نام خدا را بر زبان آور3) 

شود و اين وضو، خود كفاره گناهان ميان دو وضو است و هر كس بسم  بگويد( تمام بدنش پاك مى

 2 شود. اهلل نگويد، فقط همان اندامهايى كه آب به آن رسيده است پاك مى

 ( امام موسى بن جعفر فرموده است: هر كس براى نماز مغرب وضو بگيرد وضوى او كفاره4) 

گناهان صغيره او در روز خواهد بود و هر كس براى نماز صبح وضو بگيرد وضوى او كفاره گناهان 

 3 اش در شب خواهد بود. صغيره

( امام صادق )ع( فرموده است: هر كس وضو بگيرد و با دستمال خشك كند براى او حسنه نوشته 5) 

ك شود خداى برايش سى حسنه شود و هر كس وضو بگيرد و با دستمال خشك نكند تا خود خش مى

 نويسد. مى

 4 اند: هنگام وضو گرفتن چشمهاى خود را بگشايد شايد آتش جهنم را نبينيد. ( پيامبر فرموده6) 

 مجلس چهلم در آداب و امور پراكنده دیگر

به خود   مقام عبادت ى فرزندان آدم زيورهاى خود را درا»( خداوند متعال فرموده است: 8)

 5 «برگيريد.

روى به هنگام بيرون آوردن لباسهايت بگو  ( امام صادق )ع( فرموده است: چون به گرمابه مى1) 

پروردگارا! حلقه نفاق را از من بيرون آر و مرا بر ايمان استوار بدار، و چون به گرمخانه نخست 

جويم و  مىبرم و از آزار آن به تو پناه  درآمدى بگو، پروردگارا! من از شر نفس خود به تو پناه مى

چون به گرمخانه دوم برآمدى بگو پروردگارا! از من پليدى ناپاك را بزداى و پيكر و دل مرا پاك 
                                                 

 قمرى آمده است. م. 1391، چاپ آقاى غفارى، 273در ثواب االعمال و عقاب االعمال صدوق، ص  .1
 ، آمده است. م.1، ج 273در علل الشرائع صدوق، ص  .2
 ، آمده است. م.17در ثواب االعمال، ص  .3
 م. آمده است. 1، ج 266و علل الشرائع، ص  17در ثواب االعمال، ص  .4
 بخشى از آيه سى و يكم سوره هفتم )اعراف(. م. .5
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گردان و اندكى آب گرم بردار و بر فرق سر خويش بريز و هم بر دو پاى خود از آن بريز و اگر 

ه دوم اندكى درنگ كند. در گرمخان يى از آن بياشام كه مثانه را پاك و زه كشى مى مناسب بود جرعه

بريم و از او بهشت را مسألت  كن و چون به گرمخانه سوم درآمدى بگو از آتش به خدا پناه مى

آيى تكرار كن و بر تو باد كه آب  ميكنيم و اين سخن را تا هنگامى كه از آن گرمخانه بيرون  مى

و بر خود آب سرد مريز  كند سرد و افشره خنك نياشامى كه آشاميدن آن در گرمابه معده را تباه مى

كند و چون بيرون آمدى، آب سرد بر هر دو پاى خود )پشت پا( بريز كه اين  كه بدن را ناتوان مى

كشد و چون جامه خويش بر تن كردى بگو پروردگارا! جامه تقوى  كار بيمارى را از تنت بيرون مى

 1 درد در امان باشى.بر من بپوشان و مرا از پستى دور دار كه چون اين چنين كنى از هر 

كند و سه چيز نزار و الغر. آن سه، كه فربه  ( امام صادق )ع( فرموده است: سه چيز فربه مى2) 

كند، پيوسته به گرمابه رفتن و استشمام بوى خوش و جامه نرم پوشيدن است و آن سه، كه الغر  مى

يوسته به گرمابه رفتن، روز كند، پيوسته خوردن تخم مرغ و ماهى و پرخورى است. و منظور از پ مى

 2 شود. در ميان است. زيرا اگر همه روز گرمابه برود، از گوشت بدنش كاسته مى

اند: هر كس به خدا و روز رستاخيز ايمان آورده است بدون بستن لنگ  ( رسول خدا )ص( فرموده3) 

 3 رود. به گرمابه نمى

روياند  موى را مى افزايد و نور چشم را مىاند: با حنا خضاب كنيد كه  ( رسول خدا )ص( فرموده4) 

 4 بخشد. و زوجه را آرامش مى

( امام صادق فرموده است: سزاوار نيست كه زن خود را زينت نكند و هر چند به آويختن 1) 

گلوبندى به گردن و سزاوار نيست كه زن دست خود را خضاب نبندد هر چند فقط به حنا دست بزند 

و فرموده است شستن سر در هر جمعه با گل خطمى، زينهارى از پيسى و  و اگر چه سالخورده باشد،

و فرموده است سر خود را با برگ سدر بشوييد كه آن را همه فرشتگان مقرب و  5 ديوانگى است.

                                                 
جلد اول محجة البيضاى مال محسن كاشانى، چاپ حوزه و به نقل از من ال يحضره الفقيه صدوق  316كتاب الفقيه، در صفحه  27به نقل از صفحه  .1

 مكارم االخالق طبرسى، چاپ بيروت، آمده است. م. 52كه در صفحه 
 م االخالق طبرسى به نقل از من ال يحضره الفقيه آمده است. م.مكار 54در صفحه  .2
 ، آمده است. م.25و در الفقيه، ص  3، زير شماره 6، ج 497در كافى، ص  .3
 قمرى، بيروت، آمده است. م. 1392مكارم االخالق، چاپ  78به نقل از من ال يحضره الفقيه در صفحه  .4
 . م.60همان كتاب، ص  .5
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اند و هر كس سر خود را با برگ سدر بشويد خداوند هفتاد روز وسوسه  پيامبران مرسل تقديس كرده

كند و هر آن كس  فرمايد و هر كس خداوند نسبت به او چنين فرمايد گناه نمى شيطان را از او دور مى

و فرموده است: گرفتن ناخن و موى سبيل از جمعه تا جمعه )هر هفته  1 رود. گناه نكند به بهشت مى

و فرموده است: سه چيز از سنتها و آيين پيامبران است:  2روز جمعه( امان از بيمارى خوره است

 گيرى از زنان. و تراشيدن موى سر و شارب و بسيارى بهرهاستعمال عطر 

اند: چهار چيز از آيينهاى پيامبران است، استعمال عطر و مسواك و حنا بستن  ( پيامبر )ص( فرموده2) 

 گيرى از زنان. و بهره

: ( امير المؤمنين فرموده است: پيامبر )ص( به ما فرمان دادند چهار چيز را زير خاك پنهان كنيم3) 

 3 موى، دندان، ناخن و خون.

« زينت خود را به هنگام عبادت )در هر مسجد( به خود بگيريد.»( امام صادق )ع( در تفسير آيه 4) 

كند و موى را نيكو  فرموده است، يعنى موهاى خود را شانه كند كه شانه كردن روزى را جلب مى

 4 كند. گردد و بلغم را قطع مى آورد و موجب افزونى نيروى جنسى مى كند و حاجت را برمى مى

فرمودند  زدند و مى مي( پيامبر )ص( معموال چهل بار ريش خود را از زير و هفت بار از باال شانه 5) 

اند در مسواك زدن دوازده  فرموده شود و پيامبر )ص( اين كار موجب افزايش ذهن و قطع بلغم مى

دندان، جلوگيرى از فساد دندان، كاستن خصلت است، پاكى دهان، خشنودى پروردگار، سپيد شدن 

بلغم، افزايش اشتها، افزايش حسنات و كارهاى پسنديده، رسيدن به روش و سنت پيامبر، گواهى دادن 

فرشتگان بر آن، محكم كردن لثه، شستن راه قرائت قرآن، و دو ركعت نماز در حالى كه مسواك زده 

 5 هفتاد ركعت بدون مسواك است.باشند در نزد خداوند متعال بهتر و محبوبتر از 

( امام صادق فرموده است: سرمه موجب رويش موى مژه و كاسته شدن آبريزى چشم و گوارايى 1) 

 6 گردد. آب دهان و روشنى ديد مى

                                                 
 آمده است. م. 82الفقيه زير شماره  29در صفحه  .1
 . م.64مكارم االخالق، ص  .2
 جلد اول محجة البيضاى مال محسن فيض كاشانى نظير اين روايت از كتاب فقيه نقل شده است. م. 330در صفحه  .3
 مكارم االخالق به نقل از من ال يحضره الفقيه آمده است. م. 70در صفحه  .4
 يى آمده است. م. ل همراه با ترجمه آقاى كمرهجلد دوم خصا 250در صفحه  .5
 مكارم االخالق، چاپ بيروت، آمده است. م. 46به نقل از كتاب من ال يحضره الفقيه در صفحه  .6
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( امام موسى بن جعفر فرموده است: سه چيز موجب روشنى چشم است نگاه كردن به سبزه و 2) 

 1 به چهره زيبا. نگريستن به آب جارى و نظر انداختن

اند: پنج چيز موجب پيسى است. نوره كشيدن در چهار شنبه و جمعه و وضو  ( پيامبر )ص( فرموده3) 

ساختن و غسل كردن با آبى كه در آفتاب گرم شده است و غذا خوردن در حال جنابت و نزديكى با 

 2 زن در عادت ماهانه و خوردن در حال سير بودن.

موده است: سنت در نوره كشيدن، آن است كه در هر پانزده روز يك بار ( امام صادق )ع( فر4) 

انجام شود و اگر بيست روز بگذرد حتما نوره بكشد و هر كس چهل روز بگذرد و نوره نكشد مؤمن و 

 3 مسلمان نيست و كرامتى ندارد.

ر خويش را اند: هر كس به خدا و روز رستاخيز مؤمن است، زدودن موى زها ( رسول خدا فرموده5) 

 4 هر چهل روز يك بار ترك نكند و اگر چهل روز گذشت، هيچ تأخير در آن روا ندارد.

دانم چرا  ( امام صادق )ع( فرموده است: امير المؤمنين على )ع( روزى اندوهگين بود فرمود، نمى6) 

عبور ام و از ميان گله گوسپند  اندوهگينم در حالى كه بر كرياس و چهارچوب در خانه ننشسته

ام و دست و چهره خويش را با دامن جامه خود پاك  ام و شلوار خود را ايستاده نپوشيده نكرده

 ام. نكرده

اند: هر كس چون جامه نوى بپوشد بگويد سپاس پروردگارى را كه به من جامه  ( پيامبر فرموده1)

ت قرار ده كه در آن در پوشاند تا ميان مردم آراسته باشم و بگويد پروردگارا اين جامه را جامه برك

 آمرزد. راه خشنودى تو گام بردارم و مساجد تو را آباد دارم هنوز آن جامه را نپوشيده خدايش مى

( امام صادق )ع( فرموده است: هر كس جامه نو ببرد و بخواهد بپوشد، سى و شش مرتبه سوره 2) 

جامه بپاشد و سپس آن را بپوشد و برسد، اندكى آب بر آن « تنزل المالئكة»قدر را بخواند و چون به 

قبل از هر كار در آن دو ركعت نماز بگزارد و دعا كند و ضمن دعاى خود بگويد سپاس خداوندى را 

كه به من چيزى عنايت كرد كه ميان مردم آراسته باشم و برهنگى خويش را به آن بپوشم و در آن 

                                                 
 يى آمده است. م. جلد اول خصال، همراه با ترجمه آقاى كمره 245و  116در صفحات  .1
 يى آمده است. م. ه آقاى كمرهجلد اول خصال، همراه با ترجم 245و  116در صفحات  .2
 .محجة البيضاء آمده است. م 1جلد  326به نقل از من ال يحضره الفقيه در صفحه  .3
 همان كتاب و همان صفحه. .4
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مواره تا آن جامه كهنه شود فراخ روزى براى خداى خود نماز بگزارم و سپس خداى را ستايش كند، ه

و در گشايش خواهد بود. و روايت شده است كه على بن موسى الرضا )ع( جامه خود را از سمت 

كرد(  پوشيد )يعنى نخست دست راست خود را در پيراهن يا پاى راست خود را در شلوار مى راست مى

قل »و « قدر»هاى  ن هر يك از سورهخواست و بر آ پوشيد نخست قدح آبى مى و چون جامه نو مى

فرمود  پاشاند و مى فرمود و آن آب را بر جامه خود مى را ده مرتبه تالوت مى« كافرون»و « هو اللّه

هر كس نسبت به جامه نو خويش پيش از آنكه آن را بپوشد چنين كند تا هنگامى كه نخى از آن 

 موجود باشد در فراخى و گشايش زندگى خواهد كرد.

رساند و به تو فرمان  گويد: جبريل به حضور پيامبر آمد و گفت خدايت سالم مى ابن عباس مى (3) 

دهد انگشتر خويش را در دست راست كن و نگين آن را عقيق قرار بده و به پسر عمويت هم بگو  مى

انگشترش را در دست راست كند و عقيق نگين آن باشد، على )ع( پرسيد: اى رسول خدا عقيق 

فرمود: كوهى در يمن است كه به يگانگى خداوند و پيامبرى من و وصايت تو اقرار كرده چيست؟ 

است و براى آن عده از فرزندان تو كه امامند اقرار به امامت و براى شيعيان تو اقرار به بهشت كرده 

 1 «و براى دشمنان تو به دوزخ اقرار كرده است.»است و در خبر ديگرى آمده است كه 

انس بن  2 كرد. مى  گويد رسول خدا )ص( انگشتر خويش را در دست راست بن مالك مى( انس 4) 

گويد: پيامبر )ص( در دست مردى انگشترى زرين ديد. با چوبدستى كه در دست داشتند به  مالك مى

 انگشت آن مرد زدند و او انگشتر را بيرون آورد.

 3 كند. اط و خانه روزى را جلب مىامام صادق )ع( فرموده است: شستن ظرفها و رفت و روب حي

بيخ دندانهاى خود بنهيد كه موجب خوشبويى دهان و افزونى نيروى  4همان حضرت فرموده است سعد

 جنسى است.

اند: چهار چيز را ناخوش نداشته باشيد كه براى چهار چيز سودمند است: از زكام  ( پيامبر فرموده1) 

ناخوش نداشته باشيد كه مايه زينهارى از پيسى است و درد  مترسيد كه امان از جذام است و دملها را
                                                 

 آمده است. م. ق. 1377، چاپ 2، ج 70نظير اين روايت در عيون اخبار الرضا، صدوق، ص  .1
 كرد. م. است كه پيامبر )ص( انگشتر در دست راست مىبخش دوم جلد اول طبقات هم آمده  161در صفحه  .2
 ، چاپ بيرون هم آمده است. م.127در مكارم االخالق طبرسى، ص  .3
اند، و نوعى از خرماست و ظاهرا مقصود همان دانه خوشبو است. زيرا از روايت ديگرى كه  جويده سعد گياهى است خوشبوى كه دانه آن را مى .4

 شود. م. خالق آمده است چنين فهميده مىمكارم اال 191در صفحه 
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چشم را ناخوش مداريد كه امان از كورى است و سرفه را ناخوش مداريد كه زينهارى از فلج است. 

كند، جامه  كند، بو را گنديده مى اند آفتاب را چهار خصلت است: رنگ را دگرگون مى پيامبر فرموده

 1 شود. موجب درد و بيمارى مىكند و  را كهنه و فرسوده مى

( از موسى بن جعفر )ع( نقل است كه فرموده است: فشار خون )حالت دموى( را چهار نشانه است، 2) 

روايت شده كه  2خواب آلودگى و گيجى و دوار سر.هاى ريز آبله مانند بر پوست و نهخارش تن و دا

 اند. د را شبيه مردان بسازند لعن فرمودهپيامبر مردانى را كه خود را شبيه زنان و زنانى را كه خو

يى به من دادند و  همراه امام صادق )ع( كنار سفره بودم، تربچه 3 گويد: ( حنان بن سدير مى3) 

اش  فرمودند: اى حنان! تربچه بخور كه در آن سه خصلت است: برگ آن باد بر و مغز آن مدر و ريشه

 كننده بلغم است. قطع

پرسيدند آنها چيست؟  اند: گالبى )به( بخوريد كه در آن سه خصلت است: ( رسول خدا فرموده4) 

 4 كند. فرمود: دل را گرم و بخيل را بخشنده و ترسو را بيباك و شجاع مى

( امام صادق )ع( فرموده است: پياز بخوريد كه در آن سه خصلت است: دهان را خوشبو، لثه را 1) 

همان حضرت فرموده است چهار چيز طبيعت آدمى را  5 د.افزاي استوار و نيروى جنسى و نطفه را مى

و فرموده است، تره را  6كند: انار منطقه شام )يا عراق(، غوره پخته شده، بنفشه، كاسنى معتدل مى

كند )خون ريزى  برد، بواسير را بر طرف مى كند، بادها را مى چهار خصلت است: دهان را خوشبو مى

 7 س كه پيوسته آن را بخورد امان از جذام است.كند( و براى هر ك آن را قطع مى

ها )اعصاب( را استوار  برد پى اند: كشمش بخوريد كه صفرا و بلغم را از ميان مى ( پيامبر فرموده2) 

 8 زدايد. كند و اندوه را مى برد، خلق را نيكو و دهان را خوشبو مى سازد، بيماريها را از ميان مى مى

                                                 
 يى آمده است. م. جلد اول خصال همراه با ترجمه آقاى كمره 229در صفحه  .1
 همان كتاب، همان صفحه. .2
رجال حنان از راويان امام صادق و امام كاظم است. عمرى طوالنى داشته است و كتابى در باره صفة الجنة و النار تأليف كرده است. رك. به:  .3

 چاپ قم. م. 106نجاشى، ص 
 يى آمده است. م. جلد اول خصال همراه با ترجمه آقاى كمره 162و  153اين دو روايت در صفحات  .4
 يى آمده است. م. جلد اول خصال صدوق همراه با ترجمه آقاى كمره 229و  163در صفحات  .5
 همان كتاب و همان صفحات. .6
 همان كتاب و همان صفحات. .7
 مكارم االخالق، به نقل از امالى شيخ طوسى آمده است. م. 175در صفحه  .8
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ت: پنج ميوه بهشتى در دنياست: انار ترش و شيرين، به )گالبى(، انگور، و ( امام صادق فرموده اس3) 

 1 خرماى رطب مشان )مشان نوع بسيار خوبى از رطب است(.

ضمن وصيت و سفارشهاى پيامبر )ص( به على )ع( آمده است كه نه چيز موجب فراموشى است: 

، خواندن سنگ نبشته گورها، خوردن سيب ترش، گشنيز، پنير، آبى كه موش به آن دهان زده باشد

راه رفتن ميان دو زن، اين سو و آن سو افكندن شپش، خون گرفتن از گودى پشت سر، ادرار كردن 

امام صادق فرموده است خربزه بخوريد كه در آن ده خصلت فراهم است: پيه زمين  2 در آب راكد.

ميوه است و هم گل، دندان آورد، هم خوراكى است و هم آشاميدنى، هم  است، دردى و زيانى نمى

شويد و مدر است. در حديث  افزايد، مثانه را مى و خورش نان است، نيروى جنسى را مى  شوى است

خوردند و  كند، و پيامبر )ص( گاه خربزه را با خرما مى ديگرى آمده است، سنگ را در مثانه آب مى

 3 ا، موجب فلج است.گاه با شكر و نيز فرموده است، خوردن خربزه و خرماى رطب ناشت

( امام حسن مجتبى )ع( فرموده است: در سفره دوازده سنت است كه بر هر مسلمانى دانستن آن 1) 

الزم است. چهار سنت از آن واجب و عبارت است از: شناختن روزى دهنده اصلى )خداوند( و 

از آن مستحب  خشنودى به آنچه روزى شده است و نام خدا را بر زبان آوردن و شكر كردن. چهار

است كه شستن دست پيش از غذا و نشستن بر سمت چپ و خوردن غذا با سه انگشت و ليسيدن 

انگشتان است. چهار از آن ادب و فرهنگ است و عبارت است از خوردن از آنچه جلو است و 

 4 كوچك برداشتن لقمه و خوب جويدن و كم نگاه كردن به چهره مردم.

ر كس قطعه نانى يا خرمايى بيابد و آن را بخورد تا هنگامى كه در درون آن اند: ه ( پيامبر فرموده2) 

 5 شود تا خدايش بيامرزد. شخص باشد مورد غفران خداوند است و از بدنش دفع نمى

( امام صادق )ع( فرموده است با چوب ريحان و انار خالل مكنيد كه موجب تحريك براى 3) 

 6 شود. گرفتارى به جذام )خوره( مى

                                                 
 مكارم االخالق طبرسى چاپ بيروت آمده است. م. 185جلد دوم خصال و با اندك تفاوتى در صفحه  210و  189جلد اول و  261در صفحات  .1
 همان منابع و همان صفحات. .2
 همان منابع و همان صفحات. .3
 مكارم االخالق طبرسى چاپ بيروت آمده است. م. 141ن ال يحضره الفقيه در صفحه به نقل از م .4
 همان كتاب و همان صفحه. .5
 مكارم االخالق آمده است. م. 152به نقل از كتاب طب االئمه و از قول امام رضا )ع( در صفحه  .6
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اشهد ان ال اله اال اللَّه وحده ال شريك له » : ( همان حضرت فرموده است هر كس در بازار بگويد4) 

 .نويسد خداى براى او هزار هزار حسنه مى «و اشهد ان محمدا عبده و رسوله

را « قل هو اللّه احد»رود، سوره  اند: هر كس هنگامى كه به بستر مى ( و پيامبر )ص( فرموده5) 

 1 بخشد. اش را مى داوند گناه پنجاه سالهبخواند، خ

  فصلى در فضائل اذان

نداى نماز بلند كنيد  و چون شما»فرموده است « مائده»( خداوند متعال در آيه پنجاه و هشتم سوره 7)

انديشند و  گيرند و اين بدان سبب است كه ايشان مردمى هستند كه نمى آن را مسخره و بازيچه مى

شدند و با  اند، معموال كافران به هنگام نماز مؤمنان جمع مى ن در اين مورد گفتهمفسرا« عقل ندارند.

گفتند نماز بگزاريد، نماز مگذاريد. ركوع بكنيد، ركوع مكنيد. سجده بكنيد، سجده  استهزاء مى

 2 .مكنيد، و خداوند اين آيه را نازل فرمود

نداى پيامبر )ص( و نداى اسرافيل و نداى ( بدان كه ندا دادن بر پنج گونه است: نداى خداوند و 1) 

فرموده است « تحريم»ابراهيم )ع( و نداى مؤمنان. نداى خداوند آن است كه در آيه هفتم سوره 

 «هان! اى مؤمنان به درگاه خداوند توبه نصوح )با خلوص و دوام( كنيد.»

از قول ايشان « حقافا»( ندا و اذان گفتن رسول خدا )ص( آن است كه در آيه سى و يكم سوره 2) 

 «اى قوم ما! شما هم دعوت خدا را بپذيريد و به او ايمان آوريد.»آمده است كه 

و مردم را براى اداى »آمده است « حج»نداى ابراهيم )ع( آن است كه در آيه بيست و هفتم سوره 

ن است كه در نداى اسرافيل آ« مناسك حج فرا خوان! پياده و سواره از هر راه دور به سوى تو آيند.

و به نداى روزى كه منادى حق )اسرافيل( از مكان نزديك »آمده است « ق»آيه چهل و يكم سوره 

و »فرمايد  است كه مى« مائده»نداى مؤمنان در آيه پنجاه و هشتم سوره « ندا كند گوش فرا دار.

چنين فرموده « فصلت»و خداوند در آيه سى و سوم سوره « چون ندا دهيد )اذان گوييد( براى نماز.

چه كسى نيكو گفتارتر از آن كس است كه به سوى خدا فرا خواند و نيكوكار باشد و بگويد »است 

امام باقر )ع( فرموده است: هر كس براى رضاى خداوند « شدگان به فرمان خدايم. همانا من از تسليم

                                                 
تفسير مجمع البيان طبرسى، چاپ بيروت آمده  10و  9جلد  561صفحه  را بخواند در« قل هو اهلل»با تفاوت اندكى كه به جاى يك بار، صد بار  .1

 است. م.
 تفسير ابو الفتوح رازى چاپ مرحوم آقاى شعرانى هم همين روايت با اندك تفاوتى آمده است. م. 4جلد  259در صفحه  .2
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شود، از  ر آسمان پخش مىبيند و صدايش د ده سال اذان بگويد، خداوند به همان مقدار كه چشم او مى

كند و براى او،  بخشد و هر خشك و ترى كه صداى اذان او را بشنود او را تصديق مى خطاهايش مى

به شمار كسانى كه در مسجدى كه او در آن اذان گفته است سهمى است و براى او به شمار همه 

 1 شود. يى نوشته مى حسنه كسانى كه با صداى او نماز گزارند

 شود. اند: مؤذن با پيامبران و صديقان و صالحان محشور مى مبر )ص( فرموده( پيا1) 

گويد، او هم با خلوص و در  امام صادق )ع( فرموده است: هر كس بشنود كه مؤذن شهادتين را مى

دهم و از همه كسانى كه منكر هستند و  كننده باشد بگويد من هم چنين گواهى مى حالى كه تصديق

كنم و همه كسانى را كه به اين دو شهادت معترفند  همين دو گواهى كفايت مى كنند به سركشى مى

امام صادق )ع(  2 شود. دهم، به شمار همه منكران و همه مقران از خطاهايش آمرزيده مى يارى مى

كنم، در اين  فرموده است هر كس به هنگام شنيدن اذان صبح بگويد پروردگارا من از تو مسألت مى

تو روى آورده و شب تو گذشته و هنگام نماز گزاردن براى تو و صداهاى دعا  هنگام كه روز

برخاستن فرا رسيده است، توبه مرا بپذيرى كه تو بسيار توبه پذيرنده و مهربانى و همين كلمات را به 

 كنندگان است. هنگام نماز و اذان مغرب هم بگويد، اگر در آن شبانه روز بميرد از توبه

اند: هر كس براى رضاى خداوند متعال اذان بگويد خدايش پاداش چهل  ( فرموده( پيامبر )ص2) 

دارد و چهل هزار تن از گنهكاران امت مرا با شفاعت او به  هزار شهيد و چهل هزار صديق ارزانى مى

گويد، هفتاد هزار فرشته بر او درود  مى«   اشهد ان ال اله اال اللَّه »برد، همانا چون مؤذن  بهشت مى

كنند و او روز رستاخيز در سايه عرش است تا رسيدگى به  فرستند و براى او طلب آمرزش مى مى

نويسد.  را چهل هزار فرشته براى او مى« اشهد ان محمدا رسول اللَّه»حساب مردم تمام شود و پاداش 

اقتدا  و روايت شده است هر كس اذان و اقامه براى نماز بگويد پشت سرش دو صف از فرشتگان به او

 3 گزارند. كنند و هر كس فقط اقامه بگويد پشت سرش يك صف از فرشتگان نماز مى مى

كرد، سر آن  ( امام صادق )ع( فرموده است: چون جبريل )ع(، اذان را به پيامبر )ص( وحى مى3) 

به خود آمدند، به على )ع(   حضرت بر دامن على )ع( بود و چون تمام شد و رسول خدا از آن حال

                                                 
 قمرى، آمده است. م. 1391ثواب االعمال صدوق، چاپ آقاى على اكبر غفارى  52با ذكر سلسله اسناد در صفحه  .1
 جلد اول محجة البيضاى مال محسن فيض كاشانى آمده است. م. 338به نقل از من ال يحضره الفقيه در صفحه  .2
 ثواب االعمال صدوق آمده است و در حاشيه توضيحى از مرحوم عالمه مجلسى چاپ شده است. م. 54و  53در صفحات  .3
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آرى، فرمودند: اكنون بالل را فرا  مودند: شنيدى، گفت: آرى، پرسيدند: حفظ كردى؟ گفت:فر

 خوان و به او بياموز، على )ع( بالل را فرا خواند و به او آموخت.

فرزندى خود شكايت كرد، به  ( هشام بن ابراهيم به امام على بن موسى الرضا )ع( از رنجورى و بى1) 

چنين كردم و خداوند رنجورى  گويد: اش با صداى بلند اذان بگويد. هشام مى او دستور فرمود در خانه

اند: براى مؤذن در فاصله ميان اذان و  مرا از ميان برد و فرزندان من بسيار شدند. پيامبر )ص( فرموده

 .1اقامه، پاداش شهيدى است كه در راه خدا به خون خود طپيده باشد 

كااليى از بصره به مصر بردم و چون به مصر رسيدم همچنان كه در  گويد: ( عبد اللَّه بن على مى2) 

رفتم، پيرمردى بلند قامت و سخت سياه چرده را ديدم كه سرش اصلع و داراى  يكى از خيابانها مى

 موهاى سپيد بود و موهاى ريش او هم همگى سپيد بود.

فتند: بالل مؤذن و آزاد كرده تن داشت، يكى سپيد و ديگرى سياه. پرسيدم: اين كيست؟گدو قطيفه بر

رسول خداست، كاغذهاى خود را برداشتم و پيش او رفتم و سالم دادم و گفتم: اى شيخ سالم بر تو 

باد، گفت: سالم و رحمت و بركات خداوند بر تو باد گفتم: خدايت رحمت كناد، از آنچه از رسول 

گفتم: تو بالل مؤذن رسول خدايى،  دانى كه من كيستم؟ مگر مى اى براى من بگو، گفت: خدا شنيده

گريستيم، سپس به  بالل گريست و من هم گريستم آنچنان كه مردم كنار ما جمع شدند و ما همچنان مى

من گفت: اى پسر تو از كجايى؟ گفتم: اهل عراقم، به به گفت و اندكى درنگ و سكوت كرد و پس 

فرمود:  ن الرحيم. از رسول خدا شنيدم كه مىبسم اهلل الرحم( »3)ز آن گفت: اى برادر عراقى بنويس:ا

كنند مگر  مؤذنان امناى مردم بر نماز و روزه و گوشت و خون ايشانند، چيزى از خداوند مسألت نمى

 «شود. كنند مگر آنكه پذيرفته مى فرمايد و در هيچ موردى شفاعت نمى اينكه به ايشان عطا مى

 ر دانش من بيفزاى، گفت بنويس:( گفتم: خدايت رحمت كناد، بيشتر بگو و ب4) 

فرمود هر كس چهل سال براى رضاى خدا اذان بگويد  بسم اهلل الرحمن الرحيم، شنيدم رسول خدا مى» 

او عمل چهل صديق كه شايسته و پذيرفته   انگيزد در حالى كه براى خدايش روز رستاخيز او را برمى

  «فرمايد. باشد منظور مى

بسم اهلل الرحمن الرحيم، شنيدم رسول ( »1من بيفزاى، گفت. بنويس: ) گفتم: خدايت رحمت كناد، بر

انگيزاند در حالى كه  فرمود هر كس بيست سال اذان بگويد خدايش او را در قيامت بر مى خدا مى

                                                 
 همان كتاب و همان صفحات. .1
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گفتم: خدايت رحمت كناد، بيشتر بگو، گفت بنويس:  «براى او پرتوى چون پرتو آسمان دنياست.

فرمود هر كس ده سال اذان بگويد خداى عز و جل  رحيم. از پيامبر شنيدم مىبسم اهلل الرحمن ال( »2)

 «دهد. او را با ابراهيم )ع( در خيمه يا درجه او مسكن مى

بسم اهلل الرحمن الرحيم. شنيدم رسول ( »3گفتم: خدايت رحمت كناد بر من بيفزاى، گفت بنويس: )

فرمايد در حالى  وز قيامت او را مبعوث مىفرمود هر كس يك سال اذان بگويد خدايش در ر خدا مى

 «بخشد. كه گناهانش را هر چه باشد، هر چند همسنگ كوه احد، مى

( گفتم: خدايت رحمت كناد، بر من بيفزاى، گفت: آرى به شرط آنكه، اين را حفظ و براى رضاى 4) 

 خداوند به آن عمل كنى.

ا و براى رضاى او و اظهار ايمان و تقرب به فرمود هر كس در راه خد از پيامبر )ص( شنيدم مى( »5) 

بخشد و بر او منت  اش را مى خداوند فقط براى يك نماز اذان بگويد، خداوند متعال گناهان گذشته

 «دهد. دارد و در بهشت او را با شهيدان قرار مى نهد و در بازمانده عمرش او را از گناه باز مى مى

اى براى من بگو، گفت: اى  حديثى را كه در اين باره شنيده( گفتم: خدايت رحمت كناد، بهترين 6) 

هاى دلم را از يك ديگر گسيختى و گريست و من هم گريستم و  پسر! چه خبر است، بس كن كه رشته

بسم اهلل الرحمن الرحيم. شنيدم رسول خدا )ص( ( »7بر او رحمت آوردم، سپس گفت بنويس: )

اى عز و جل مردم را در صحراى قيامت جمع فرمايد، فرمود چون روز قيامت فرا رسيد و خد مى

فرستد و همراه آنان پرچمهايى و  خداوند متعال گروهى از فرشتگان نورى خود را به سوى مؤذنان مى

راياتى از نور است و اسبهايى )شتران( كه لگام آنان زبرجد سبز و زين و تنگ آنان از مشك تازه 

ايستند و در حالى كه فرشتگان آنان را رهبرى  و بر آنها مى شوند است و مؤذنان بر آنها سوار مى

 «گويند. كنند با صداى بلند اذان مى مى

چون گريه بالل آرام  ( در اين هنگام بالل با صداى بلند گريست آنچنان كه من هم سخت گريستم،8) 

ى. شنيدم كه گريى؟ گفت: دريغ كه چه چيزهايى بياد من آورد گرفت، گفتم: براى چه اين چنين مى

فرمود سوگند به كسى كه مرا  حبيب من و برگزيده خدا كه درود خدا بر او و بر خاندانش باد مى

اند از كنار مردم  براستى و حق بر پيامبرى مبعوث فرموده است، آنان همچنان كه بر اسبها ايستاده

شنوم. اسامة بن  ناله مىدارند و چون تكبير بگويند از امت خود صداى  گذرند و بانگ تكبير برمى مى

  زيد پرسيد: اى رسول خدا! آن ناله چيست؟ فرمود: ناله تسبيح و ستايش است و چون مؤذنان



 89 (محمود مهدوى دامغانى ) ترجمهروضة الواعظین؛ جلد دوم 

 

.. 

پرستيديم. سروشى  ميگويند ما در دنيا فقط او را  بگويند، امت من مى «اشهد ان ال اله اال اهلل» 

 «اشهد ان محمدا رسول اهلل»   گويد. راست گفتيد و چون مى

گويند اين آن كسى است كه پيام خدا را آورد و ما بدون اينكه او را ديده باشيم  امت من مى بگويند

گوييد، او كسى است كه پيام خدا را به شما رساند و  گويد راست مى به او ايمان آورديم. سروش مى

د و آنان را شما به او گرويديد. اكنون سزاوار است كه خداوند شما را با پيامبرتان در يك جا قرار ده

برند و آنجا چيزهايى از نعمت است كه نه چشمى ديده و نه گوشى شنيده و نه بر  به منازل ايشان مى

هر چند كه نيرو و توانى جز  -آنگاه بالل به من نگريست و گفت اگر بتوانى يى گذشته است. انديشه

 1 كه مؤذن بميرى، چنين كن. -به عنايت خدا نيست

 ان فضایل نمازمجلس چهل و یكم در بی

آورند و نماز  كسانى كه به غيب ايمان مى»فرموده است « بقره»( خداوند متعال در آيه دوم سوره 2) 

بگو هدايت خدا به حقيقت »فرموده است « انعام»و در آيه هفتاد و يكم سوره « دارند. را بر پا مى

و در آيه « كه نماز را بپا داريد.هدايت است و ما مأموريم كه تسليم فرمان خداى جهانيان باشيم و اين

بگو پروردگار من به عدل و درستى فرمان داده است و »فرموده است « اعراف»بيست و نهم سوره 

همانا »فرموده است « انفال»و در آيات دوم و سوم سوره « اينكه در هر عبادت روى به او آوريد.

 «دارند. سان شود ... و نماز را بپا مىهستند كه چون ذكرى از خدا شود دلهاشان تر  مؤمنان كسانى

همانا اهل ايمان رستگار شدند آنان كه در نمازشان »فرموده است « مؤمنون»و در آيات نخستين سوره 

 «فروتن و خاشع هستند.

يى به نام سخائيل است كه در هر نمازى براى نمازگزاران  اند: خدا را فرشته ( پيامبر فرموده1) 

گيرند و نماز  خيزند وضو مى گيرد، هنگام سحر چون مؤمنان برمى ر جهانيان مىبراتهايى از پروردگا

من »گيرد كه در آن چنين نوشته شده است  ميگزارند، براتى از خداوند براى ايشان  صبح را مى

پروردگار جاودانم، اى بندگان و كنيزكان من! شما را در پناه خود در آوردم و در حفظ و تحت 

كنم و گناهان شما تا نيم روز  دادم و سوگند به عزت خودم كه شما را زبون نمى حمايت خويش قرار

                                                 
تا  123ايت با ذكر سلسله اسناد در امالى شيخ صدوق با تفصيل بيشترى آمده است و به نقل از آن و با توضيح مرحوم مجلسى در صفحات اين رو .1

همان جلد بحار االنوار، به روايات فضيلت اذان و اقامه اختصاص  182تا صفحه  103بحار االنوار، چاپ جديد، آمده است. و از صفحه  84جلد  127

 م.دارد. 
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سازند  خيزند وضو مى رسد و آنان برمى ، و چون وقت ظهر فرا مى«براى شما آمرزيده و بخشيده است.

گيرد كه برات دوم است و در آن چنين  گزارند از خداى عز و جل براتى براى ايشان مى و نماز مى

من پروردگار توانايم، اى بندگان و كنيزكان من! خطاها و اعمال ناپسند شما را به »ده است نوشته ش

اعمال پسنديده مبدل كردم و از خطاهاى شما درگذشتم و به سبب خشنودى خود از شما، شما را به 

سازند و نماز  خيزند و وضو مى رسد و برمى ، و چون وقت نماز عصر فرا مى«آورم بهشت در مى

من خداوند جليلم »گيرد كه در آن نوشته شده است  گزارند براى آنان از خداوند برات سوم را مى مى

و ياد من جليل و پر شكوه است و قدرت من بزرگ است. اى بندگان و كنيزان من بدنهاى شما را بر 

ما آتش حرام كردم و شما را در مساكن نيكوكاران مسكن دادم و به رحمت خود شر اشرار را از ش

گزارند،  سازند و نماز مى خيزند و وضو مى رسد و برمى مي، و چون وقت نماز مغرب فرا «دور كردم.

من خداوند متعال جبار متكبرم. اى »گيرد كه در آن نوشته شده است  براى آنان برات چهارم را مى

ن سزاوار است بندگان و كنيزكان من! فرشتگان من با خشنودى از پيش شما به آسمان برآمدند و اكنو

رسد و  ، و چون وقت نماز عشاء فرا مى«كه از شما خشنود باشم و آرزوى شما را در قيامت برآورم.

گيرد كه در آن چنين نوشته است  گزارند، برات پنجم را براى آنان مى خيزند و وضو و نماز مى برمى

ى بندگان و كنيزكان من خدايم كه خدايى جز من نيست و پروردگارى غير از من وجود ندارد. ا»

هاى من رفتيد و به ياد من افتاديد و حق مرا  هاى خود طهارت ساختيد و به سوى خانه من! در خانه

از ايشان   شناختيد و فرايض مرا بجا آورديد، اكنون اى سخائيل! تو و ديگر فرشتگانم گواه باشيد كه

دهد كه اى فرشتگان خدا گواه  ىو سخائيل همه شب پس از نماز عشاء سه بار ندا م« خشنود شدم.

يى در  باشيد كه خداوند براى يكتاپرستان نمازگزار، آمرزش خويش را مقرر فرمود و هيچ فرشته

ماند مگر آنكه براى نمازگزاران آمرزش خواهى و تقاضاى مداومت بر اين كار را  آسمانها باقى نمى

ود و با خلوص براى خداى عز و جل از كند و هر مرد و زنى كه سعادت نماز شب به او ارزانى ش مى

جاى برخيزد و وضو بگيرد و با نيت صادق و دل پاك و بدن خاشع و چشم گريان نماز گزارد، 

دهد كه همراه او نماز گزارند و شمار فرشتگان هر  خداوند نه صف از فرشتگان را پشت سرش قرار مى

رى در باختر است و چون بنده از داند. يك سر هر صف در خاور و ديگ صف را كسى جز خدا نمى

 نويسد. شود، خداوند به شمار آن فرشتگان براى او حسنه مى نماز شب فارغ مى
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گويد: ربيع بن بدر هر گاه اين روايت را نقل  ( منصور كه يكى از راويان اين روايت است مى1) 

و گراميداشتى كه  گفت اى غافل از اين كرامت كه نماز شب است و از پاداش بزرگ آن كرد، مى مى

 شود غافل مباش. ات مى بهره

آيد  يى است كه در آن درمى رسد براى خورشيد دايره اند: چون هنگام نيم روز مى ( پيامبر فرموده2) 

شود نيم روز )ظهر( است و همه چيز كه فروتر از عرش است براى  و چون خورشيد وارد آن دايره مى

ساعت يكى از ساعتهايى است كه براى خدا نماز گزارده كند و آن  خداى من تسبيح و ستايش مى

شود و خداوند در آن ساعت بر امت من هم نماز را واجب فرموده است. و خداوند متعال در آيه  مى

از هنگام زوال آفتاب تا تاريكى شب نماز »فرموده است « بنى اسرائيل»هفتاد و هشتم سوره هفدهم 

« كه آن به حقيقت مشهود نظر فرشتگان شب و فرشتگان روز است. را بپا دار و نماز صبح را بجاى آر

شود و هر مؤمنى كه  گويد: اين ساعت، ساعتى است كه روز قيامت، جهنم در آن ساعت آشكار مى

موفق شده باشد در آن ساعت سجده و ركوع و قيام انجام داده باشد خداوند جسدش را بر آتش حرام 

ت كه آدم در آن ساعت از درخت ممنوع خورد و خدايش او را از فرمايد. نماز عصر هنگامى اس مى

 بهشت بيرون راند.

گويد: اين خطاى آدم بر سبيل مصلحت بود و بيرون كردن او از بهشت نيز بر  ( ابن فارسى مى3) 

سبيل مصلحت بوده نه براى خوار و زبون كردن او و خداوند به ذريه آدم مقرر فرموده است كه تا 

اند: براى امت من هم نماز گزاردن در آن  فرموده در آن ساعت نماز بگزارند. پيامبر مىروز قيامت 

تر نمازها در نظر خداوند است و خداوند در باره  عصر از محبوب ساعت مقرر شده است و نماز

مواظبت از آن به من سفارش فرموده است. و نماز مغرب هنگامى است كه خداوند توبه آدم )ع( را 

اش بر حسب زمان اين دنيا  و فاصله ميان خوردن آدم از درخت ممنوع تا پذيرفته شدن توبهپذيرفت 

سيصد سال بوده و بر طبق زمان در آخرت كه هر روزش هزار سال است، در فاصله ميان نماز عصر تا 

نماز عشاء بوده است و آدم سه ركعت نماز گزارد، ركعتى براى پوزش از خطاى خود و ركعتى براى 

 اش. زش از خطاى حواء و ركعتى براى پذيرش توبهپو

دهد كه مقصود از خطا، ترك كردن كار مستحبى است كه از آن، گاه به  ( ابن فارسى توضيح مى1) 

شود و آدم )ع( هم سه ركعت نمازى كه گزارده است براى اين بوده كه پاداش  معصيت هم تعبير مى

د و توبه او به پيشگاه خداوند براى اين بوده كه مقرب آن كار مستحب را كه انجام نداده است درياب
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مند بوده است. خداوند هم  شود نه از باب اينكه گناهانش آمرزيده شود. كه او از مقام عصمت بهره

شود و  اين سه ركعت را بر امت من فرض فرموده است و اين ساعتى است كه دعا در آن پذيرفته مى

كس در آن ساعت او را عبادت كند و فرا خواند، دعايش را خداى به من وعده فرموده است هر 

خدا را هنگام شب )نماز »مستجاب فرمايد. و اين نماز را خداوند به من مقرر داشته و فرموده است 

)آيه هفدهم از سوره روم(، اما نماز عشا براى اين « مغرب( و هنگام صبح )نماز صبح( ستايش كنيد.

ا ظلمتى است و خداوند به من و امت من فرمان داده است اين نماز را است كه گور و روز رستاخيز ر

در اين وقت بگزاريم تا گورهاى ايشان و مسيرشان براى گذشتن از پل صراط روشن شود و هيچ قدمى 

فرمايد  شود مگر اينكه خداوند بدن آن شخص را بر آتش دوزخ حرام مى براى نماز عشاء برداشته نمى

اند نيز مقرر فرموده است. اما نماز صبح  وند براى پيامبرانى كه پيش از من بودهو اين نماز را خدا

تابد و خداى عز و جل به من فرمان  كند بر دو شاخ شيطان مى چنين است كه چون آفتاب طلوع مى

داده است پيش از طلوع خورشيد و پيش از آنكه كافران خورشيد پرست به آن سجده كنند من و امتم 

سجده كنيم و شتاب در گزاردن اين نماز براى خدا خوشتر است و اين نمازى است كه براى خدا 

 1 دهند. فرشتگان گماشته بر شب و روز به گزاردن آن گواهى مى

ايستد چيست؟ حق  ( موسى )ع( گفته است: پروردگارا پاداش كسى كه براى نماز در پيشگاه تو مى1)

كنم و  ام و ركوع و سجودش بر فرشتگان خود مباهات مىتعالى فرموده است: اى موسى! من بر آن قي

 هر كس را كه به او نزد فرشتگانم مباهات كنم، عذاب نخواهم كرد.

اند و  اند: در خواب ديدم مردى از امت مرا فرشتگان عذاب احاطه كرده ( پيامبر )ص( فرموده2) 

 نمازش آمد و او را از آنان بازداشت و نجات داد.

)ع( فرموده است: زمستان، بهار مؤمن است. شب آن طوالنى است و كمك براى نماز  ( امام صادق3) 

 2 خواندن اوست و روزش كوتاه و مناسب روزه گرفتن اوست.

گزارى آن را در اول وقت انجام بده آنچنان كه گويى  ( و فرموده است چون نماز واجب مى4) 

ق به آن نشوى و چشم به موضع سجده خود آخرين نماز تو است و بيم آن دارى كه ديگر هرگز موف

                                                 
گويد در من ال يحضر الفقيه صدوق هم به  ، از شيخ صدوق نقل شده است، سيد هاشم بحرانى مى3، ج 259اين روايت در تفسير برهان، ص  .1

 صورت مرسل از امام مجتبى )ع( نقل شده است، بدون توضيحات ابن فارسى كه فتال آن را آورده است. م.
 شمسى. م. 1361ارى، حوزه قم، ، چاپ آقاى غف228در معانى االخبار، ص  .2
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داشته باش. و اگر بدانى چه كسى سمت راست و چپ تو ايستاده است )فرشتگان( نمازت را بهتر 

 بينى. بيند و تو او را مى خواهى گزارد و بدان كه در آن حال در پيشگاه خدايى هستى كه تو را مى

نافله بگزاريد هر چند دو ركعت سبك باشد كه اند: در ساعات غفلت نماز  ( پيامبر )ص( فرموده5) 

موجب بهشت است. پرسيدند اى رسول خدا ساعت غفلت چه هنگام است؟ فرمود ميان نماز مغرب و 

 1 عشاء )شايد منظور همان نماز است كه به غفيله مشهور است. م.(

نگويد تا آنكه دو  اند هر كس نماز مغرب بگزارد و تعقيب بخواند و سخن ( امام صادق )ع( فرموده6) 

شود و اگر چهار ركعت  ركعت نماز بگزارد، براى او در عليين )نامه عمل( آن دو ركعت نوشته مى

 2 شود. اى نوشته مى شده بگزارد براى او پاداش حج پذيرفته

( همان حضرت فرموده است گزاردن نماز واجب بهتر از بيست حج است و هر حجى بهتر از 7) 

 3 ز طالست كه صدقه داده شود تا تمام گردد.يى انباشته ا خانه

رسد( درهاى آسمان  رسد )ظهر و نيم روز فرا مى اند: چون آفتاب به زوال مى ( پيامبر )ص( فرموده1)

 شود. گردد و دعا پذيرفته مى شود و درهاى بهشت باز مى گشوده مى

ر شود )ظاهرا مقصود نماز يى به آسمان ب خوشا به حال كسى كه در آن هنگام براى او كار پسنديده

 اول وقت ظهر است. م.(

ايستد براى او سه خصلت است: فرشتگان  ( امام باقر )ع( فرموده است: چون نمازگزار به نماز مى2) 

ريزد  كنند، و از آسمان بر فرق سرش رحمت و نيكى فرو مى او را از جاى پاهايش تا آسمان احاطه مى

دهد اگر نمازگزار بداند با چه كسى مشغول مناجات است  و ندا مىشود  يى بر او گماشته مى و فرشته

 4 شود. خسته و تافته نمى

( امام صادق )ع( فرموده است: هر كس نمازهاى واجب را در اول وقت بگزارد و حدود آن را 3) 

ر برد و آن نماز به نمازگزا حفظ كند، فرشته آن نماز را در حالى كه پاك و رخشان است به آسمان مى

سپارم همچنان  دهد كه خدايت حفظ كند آنچنان كه مرا حفظ كردى و من تو را به خداى مى ندا مى

                                                 
 ق. م. 1391، چاپ آقاى غفارى، 69و  68ثواب االعمال صدوق، صفحات  .1
 ق. م. 1391، چاپ آقاى غفارى، 69و  68ثواب االعمال صدوق، صفحات  .2
 آمده است. م.، 1، ج 339و نيز محجة البيضاى فيض در ص  9در باب فضل الصالة كتاب من ال يحضره الفقيه صدوق ذيل شماره  .3
 ، آمده است. م.1، ج 339و نيز محجة البيضاى فيض در ص  9در باب فضل الصالة كتاب من ال يحضره الفقيه صدوق ذيل شماره  .4
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كه تو مرا به اين فرشته گرامى سپردى. و هر كس بدون سبب و عذر نماز را پس از وقت آن بگزارد 

دهد  دا مىبرد و آن نماز به او ن و حدودش را رعايت نكند، فرشته آن را به صورتى آلوده و سياه مى

مرا تباه كردى، خدايت تباه كند و مرا رعايت نكردى، خدايت رعايت نكند. سپس فرمود: نخستين 

شود، نمازهاى واجب و زكات و روزه و حج  چيزها كه از بنده چون در پيشگاه خدا بايستد پرسيده مى

آن مرده باشد نماز و واجب او و دوستى و واليت ما خاندان است. اگر به واليت ما اقرار آورده و بر 

شود و اگر اقرار به واليت ما نداشته باشد هيچ يك از اعمال او  زكات و روزه و حجش پذيرفته مى

 1 پذيرفته نخواهد شد.

نماز گزارد حاضر بودند.)ع( فرموده است: مردى وارد مسجدى شد كه رسول خدا )ص( ( امام باقر4)

نوك بر زمين زد آنچنان كه كالغ نوك بر »مبر فرمودند اش را چنان كه شايد انجام نداد. پيا و سجده

 2«زند و اگر با همين حال بميرد بر آيين ديگرى غير از آيين محمد )ص( مرده است. زمين مى

اند: تا وقتى كه آدمى نمازهاى پنجگانه خويش را به وقت خود بگزارد  ( و پيامبر )ص( فرموده1)

يابد و او را در  نمازها را تباه كند شيطان بر بر او دست مى شيطان از او ترسان و گريزان است و چون

 3 كشاند. گناهان بزرگ مى

گويد: پيش ام حميده رفتم كه به او رحلت امام صادق )ع( را تسليت بگويم،  ( ابو بصير مى2) 

اى ابو محمد اگر امام صادق )ع( را هنگام رحلت »گريست و از گريه او من هم گريستم. سپس گفت: 

ديدى، چشمهايش را گشود و فرمود همه كسانى را كه نزديكان منند  شان ديده بودى چيز عجيبى مىاي

و ميان من و ايشان خويشاوندى است جمع كنيد و ما همگان را جمع كرديم، امام )ع( به آنان نگريست 

 4 «و فرمود: همانا شفاعت ما به كسى كه نماز را سبك بشمرد نخواهد رسيد.

دهد  يى ميان مردم ندا مى رسد مگر آنكه فرشته اند: وقت هيچ نمازى فرا نمى )ص( فرموده( پيامبر 3) 

ايد با نمازتان تخفيف دهيد و فرو  كه برخيزيد، آتشهايى را كه براى خود و پشت خود برافروخته

 5 نشانيد.

                                                 
 ، چاپ جديد، آمده است. م.27، ج 167بخش دوم اين روايت در امالى صدوق و به نقل از آن در بحار االنوار، ص  .1
 . م.274و  273العمال صدوق، صفحات در ثواب االعمال و عقاب ا .2
 . م.274و  273در ثواب االعمال و عقاب االعمال صدوق، صفحات  .3
 ، آمده است. م.272اين روايت با ذكر سلسله اسناد در ثواب االعمال و عقاب االعمال صدوق، ص  .4
 آمده است. م. 3در باب فضل الصالة به شماره  55در من ال يحضره الفقيه، ص  .5
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وگند به خدا رسد و س اند: شفاعت من به كسى كه نماز خود را سبك بشمرد نمى ( و پيامبر فرموده4) 

 1 شود. كه كنار حوض كوثر بر من وارد نمى

اند: امير المؤمنين على )ع( مردى را ديدند كه شتابان و بدون رعايت  ( امام صادق )ع( فرموده5) 

گزارى. گفت: مدتى است،  گزارد، از او پرسيدند چند وقت است كه چنين نماز مى طمأنينه نماز مى

زند، اگر با اين حال بميرى  اوند مثل كالغ است كه نوك به زمين مىفرمودند: مثل تو در پيشگاه خد

به آيين ابو القاسم )ص( نخواهى مرد، سپس امير المؤمنين فرمود: همانا دزدتر دزدان كسى است كه 

 دزدد. از نماز خود مى

ص روز اين شخ انداخت فرمود: ( امام صادق )ع( در باره مردى كه عمدا نماز خود را به تأخير مى6) 

شود كه هيچ كس و هيچ مالى همراه ندارد. يعنى در بهشت براى او  قيامت در حالى برانگيخته مى

 چيزى نيست.

يى گماشته شده كه ندا  ( در روايت ديگرى از امام باقر )ع( نقل شده كه فرموده است: فرشته7) 

 2چشمش را هرگز نخواباند. دهد هر كس نماز عشاء نگزارده، بخوابد تا نيمه شب فرا رسد، خداوند مى

( روايت شده است كه پيامبر )ص( وارد مسجد شدند و گروهى از اصحاب آنجا بودند، فرمودند: 1) 

دانيد پروردگار شما چه فرموده است؟ گفتند: خدا و رسولش داناتر است. فرمودند:  آيا مى

و بر آن مواظبت كند، روز فرمايد هر كس اين پنج نماز واجب را به هنگام بگزارد  پروردگارتان مى

قيامت مرا ديدار خواهد كرد در حالى كه براى او پيش من عهدى است كه او را وارد بهشت كنم و 

هر كس آن را در وقت خود نگزارد و بر آن مواظب نكند كار او بر دست من است. اگر بخواهم 

 3 آمرزم. كنم و اگر بخواهم او را مى عذابش مى

هايم  پروردگارا! همانا كه من تبهكارتر تبهكارانم، طاعتم اندك و تباهى است: ( شاعر چنين سروده2) 

 توانم براى روزه و نماز و زكات خويش آرزو كنم. بسيار است. روز رستاخيز چه چيزى را مى

  مجلس چهل و دوم در ذكر فضایل نماز شب

رخى از شب را بيدار و متهجد و ب»( خداوند متعال در آيه هفتاد و نهم سوره هفدهم فرموده است. 4) 

و در « باش و نماز شب مخصوص تو است. باشد كه خدايت به مقام محمود )شفاعت( مبعوث گرداند.

                                                 
 . م.7، به نقل از فقه الرضا، ص 83، ج 21بحار االنوار، ص  .1
 ، آمده است. م.276اين دو روايت در ثواب اعمال و عقاب االعمال صدوق، ص  .2
 ، به نقل از من ال يحضره الفقيه صدوق. م.1، ج 339محجة البيضاى فيض )رضي اهلل عنه(، ص  .3
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اى جامه به خود پيچيده، هان شب را به نماز »آيات نخست سوره هفتاد و سوم چنين فرموده است 

ف بيفزاى و قرآن را با توجه برخيز مگر اندكى كه نصف يا چيزى كمتر از آن باشد يا چيزى بر نص

 «تالوت كن.

ن ( امام صادق )ع( فرموده است، مردى از على بن ابى طالب )ع( در باره نماز شب و خواندن قرآ5) 

كس يك دهم طول شب را مخلصانه و به اميد دريافت پاداش خداوند مژده باد كه هر»پرسيد، فرمود: 

ها و برگها و  فرمايد براى اين بنده من به شمار همه دانه نماز بگزارد خداوند عز و جل به فرشتگانش مى

هاى درختان و چمنزارها حسنه بنويسيد، و  ها و تنه درختانى كه امشب رسته است و به شمار همه شاخه

دارد و نامه  هر كس يك نهم مدت شب را نماز بگزارد، خداوند به او ده دعاى پذيرفته شده ارزانى مى

كند، و هر كس يك هشتم شب را نماز بگزارد خداوند به  راستش عنايت مى رستاخيز بدست عملش را

پذيرد، و  اش مى دارد و شفاعتش را در افراد خانواده او پاداش شهيدى شكيبا و راست نيت ارزانى مى

اش همچون ماه شب  هر كس يك هفتم شب را نماز بگزارد روزى كه از گورش برانگيخته شود چهره

گذرد، هر كس يك ششم  هد بود و همراه كسانى كه در امانند از پل صراط مىچهاردهم رخشان خوا

شود و  اش آمرزيده مى كنندگان ثبت و گناهان گذشته و آينده شب را نماز بگزارد نامش در نام توبه

هر كس يك پنجم شب را نماز بگزارد در خيمه ابراهيم )ع( كه خليل الرحمن است انيس او خواهد 

چهارم شب را نماز بگزارد از جمله نخستين فائزان است و همچون نسيم زودگذر از  بود و هر كس يك

( و هر كس يك سوم شب را نماز بگزارد 1شود ) گذرد و بدون حساب وارد بهشت مى پل صراط مى

شود  خورد وبه او گفته مى او در پيشگاه خدا غبطه مىماند مگر اينكه به منزلت  يى باقى نمى هيچ فرشته

خواهى وارد آن شو، و هر كس نيمى از شب را نماز بگزارد  يك از درهاى هشتگانه بهشت كه مىاز هر

چنان است كه اگر به گنجايش زمين هفتاد هزار بار طال به او بدهند قابل مقايسه با پاداش آن نيست و 

 ثوابش بيش از آزاد كردن هفتاد برده از نسل اسماعيل )ع( است.

هاى انباشته ريگ است و  را نماز بگزارد شمار حسنات او همچون توده ( و هر كس دو سوم شب2) 

تر از كوه احد است و هر كس يك شب كامل را به نماز و تالوت كالم خدا  كمترين حسنه او سنگين

شود كه كمترين آن بيرون شدن او  در حال ركوع و سجده و ذكر بگذارند چندان ثواب به او داده مى

روزى كه از مادر زاييده شده است، و به شمار همه آفريدگان خدا براى او  از گناهان است همچون

شود و گناه و حسد از دلش بيرون  شود و نور و پرتو در گورش پايدار مى حسنه و درجه نوشته مى
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شود و در زمره آنان كه در  ماند و آزادى از آتش به او ارزانى مى كشيده و از عذاب گور در امان مى

فرمايد: اى فرشتگان من! بنگريد كه اين  شود، و خداوند متعال به فرشتگانش مى نگيخته مىامانند برا

بنده من شبى را براى رضاى خاطر من زنده داشته و به عبادت پرداخته است، او را در فردوس مسكن 

دهيد و براى او يك صد هزار شهر در فردوس خواهد بود و در هر شهر هر چه دل بخواهد و چشم از 

آن لذت ببرد و چيزها كه به انديشه كسى خطور نكرده فراهم است و اين غير از كرامت و قربتى 

 1 ام. است كه برايش آماده ساخته

خيزد و  ( امام رضا )ع( فرموده است بر شما باد به نماز شب كه هيچ بنده مؤمنى در آخر شب برنمى1)

گزارد و هفتاد مرتبه در دعاى دست  هشت ركعت نماز و دو ركعت شفع و يك ركعت وتر را نمى

دهد و عمرش را  كند مگر اينكه خدايش او را از عذاب گور و عذاب دوزخ پناه مى خود استغفار نمى

هايى كه در آن نماز شب خوانده  دارد و سپس فرمود همانا خانه افزايد و روزيش را فراخ مى مى

 درخشد. ن براى اهل زمين است و مىشود پرتو آن براى مردم آسمانها همچون پرتو ستارگا مى

يى از بستر خواب نوشين خود در حالى كه  اند: هنگامى كه بنده ( رسول خدا )ص( فرموده2) 

خيزد تا خداى خود را با نماز شب گزاردن خشنود كند، خدايش به  چشمانش خواب آلوده است برمى

بينيد كه از بستر خود براى  مرا مى فرمايد آيا اين بنده كند و مى او بر فرشتگان خويش مباهات مى

ام برخاسته است؟ گواه باشيد كه او را آمرزيدم. و همان حضرت  نمازى كه بر او واجب نكرده

ماند ياوه  خواند اگر تصور كند روز گرسنه و بدون روزى مى اند: آن كس كه نماز شب مى فرموده

 2 پنداشته است.

شود براى اهل  ر آن نماز شب گزارده و قرآن تالوت مىهايى كه شبها د اند: خانه ( و فرموده3) 

 3 درخشد همچنان كه ستارگان آسمان براى مردم زمين. آسمان مى

روايت شده است كه جبريل )ع( به حضور پيامبر )ص( آمد و گفت: اى محمد! هر چه زندگى كنى 

خواهى  هر چه مىشوى و  سرانجام تو مرگ است و هر كه را دوست بدارى سرانجام از او جدا مى

                                                 
 . م.1، ج 169و  168و تهذيب االحكام طوسى، صفحات  125 يحضره الفقيه، ص به نقل از من ال 2، ج 394محجة البيضاء، ص  .1
 ، در محجة البيضاء آمده است. م.1، ج 168بخشى از اين حديث به نقل از تهذيب شيخ طوسى، ص  .2
 . م.125من ال يحضره الفقيه صدوق، ص  .3
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عمل كن كه به نتيجه آن خواهى رسيد. شرف مؤمن نماز شب گزاردن اوست و عزت او خويشتن 

 1 دارى از آزار مردم است.

( امام صادق فرموده است بر شما باد به گزاردن نماز شب كه سنت پيامبر شما و آيين نيكوكاران 4) 

 2 ست.پيش از شما و وسيله بيرون راندن بيمارى از تن شما

اش در روز زيبا و رخشان است و عبد اللَّه بن سنان  اند: هر كس نماز شب بگزارد چهره پيامبر فرموده

از اثر سجده نشان رخشندگى پايدار   بر رخسارشان»فرمايد  از امام صادق )ع( در باره اين آيه كه مى

 3 پرسيد. فرمود: منظور نشانه بيدارى در نماز شب است.« است

 صادق )ع( فرموده است، كسى كه نماز شب نگزارد از شيعيان ما نيست. ( امام1) 

يعنى از شيعيان مخلص ايشان نيست و يعنى كسى كه اعتقاد به فضل نماز شب و اينكه آن سنت مؤكد 

است، نداشته باشد، شيعه نيست. نه آنكه اگر كسى به سببى مانند كسالت آن را نخواند شيعه نيست، كه 

 مستحبى است و واجب نيست و البته داراى فضل بسيارى است. به هر حال نماز

يى در طول شب يكى دو بار يا چند بار  اند هر بنده ( امام باقر )ع( و امام صادق )ع( هر دو فرموده2) 

ممكن است بيدار شود. اگر برخيزد و نماز بگزارد چه بهتر و اگر لجبازى كند شيطان در گوش او 

بينى كه برخى از شما كه اين كار را كرده است از خواب خود سنگين و خسته  كند. آيا نمى ادرار مى

 4 خيزد. برمى

يى از خواب  است كه چون بنده« رها»( امام باقر )ع( فرموده است، شب را شيطانى بنام 3) 

گويد هنوز ساعت نماز شب فرا نرسيده  خواهد نماز شب بگزارد، بيخ گوش او مى خيزد و مى برمى

گويد هنوز وقت آن فرا نرسيده است  شود، باز همان شيطان مى خوابد، بار ديگر بيدار مى مى است، او

دمد و در آن هنگام در هر دو گوش آن بنده ادرار  دارد تا سپيده مى و همچنين او را از نماز باز مى

 5 آورد. جنباند با افتخار فرياد برمى كند و سپس در حالى كه از شادى دم مى مى

 
                                                 

 الوسط آورده است. م.و حديث اول را طبرانى هم در معجم ا 124من ال يحضره الفقيه، ص  .1
 و حديث اول را طبرانى هم در معجم االوسط آورده است. م. 124من ال يحضره الفقيه، ص  .2

 ، چاپ نجف هم نقل شده است. م.9، ج 334در تفسير تبيان شيخ طوسى، ص  .3

 به نقل از من ال يحضره الفقيه آمده است. م. 2، ج 394در محجة البيضاء، ص  .4

 ، چاپ جديد، مراجعه فرماييد. م.87بيشتر از مجموعه روايات فضيلت نماز شب به مبحث نماز شب در بحار االنوار، ج براى اطالع  .5
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 چهل و سوم در ذكر فضائل صلوات فرستادن بر پیامبر )ص(مجلس 

تر از صلوات فرستادن بر پيامبر )ص(  ( بدان كه خداوند متعال بندگان خود را به فرمانى لطيف5) 

فرمان نداده است و آن فرمان خدا در آيه پنجاه و ششم سوره سى و سوم )احزاب( است كه در آن 

فرستند. اى كسانى كه ايمان  درود مى فرشتگانش بر پيامبر همانا خداوند و»چنين فرموده است 

 «ايد شما هم بر او درود فرستيد و با تعظيم بر او سالم گوييد. آورده

( يعنى با توجه به نياز شديد شما به شفاعت پيامبر )ص( و وساطت آن حضرت براى شما نزد 1) 

جب فرموده است، همان گونه كه گواهى خداوند. و بدين ترتيب درود فرستادن بر پيامبر )ص( را وا

 دادن و اقرار به پيامبرى آن حضرت را واجب فرموده است.

فرستد و  وانگهى خداوند به ما فرمان داده است بر پيامبر )ص( درود فرستيم و خودش هم درود مى

اين پرداخت اندكى از حقوق پيامبرى و پدرى آن حضرت است و شايسته و سزاوار است كه بر 

اند: اى على! من و تو دو  مبر و آل ايشان درود و صلوات فرستاده شود، زيرا پيامبر )ص( فرمودهپيا

و از حقوق پدران و مادران است كه همواره بر ايشان رحمت و درود بفرستيم تا بدين  1پدر اين امتيم

 ترتيب حقوق ايشان را پرداخته باشيم.

دارد و بر  كراماتى است كه نسبت به ايشان مبذول مى منظور از درود فرستادن خداوند بر پيامبر )ص(

و منظور از درود فرستادن فرشتگان و  2افزايد و گراميداشتهاى ديگر تفضيل و بلندى مراتب او مى

ها  مؤمنان بر آن حضرت درخواست ايشان از محضر خداوند است كه بر آن علو درجه و كرامت

 بيفزايد.

ر كس توانايى به چيزى نداشته باشد كه گناهانش را بپوشاند، درود ( امام رضا )ع( فرموده است ه2) 

برد و فرموده است درود فرستادن  و صلوات بر محمد و آل محمد بفرستد كه گناهانش را از ميان مى

بر محمد و آل او، در پيشگاه خداوند معادل با تسبيح و تهليل و تكبير )سبحان اللَّه، ال اله اال اللَّه و اللَّه 

 اكبر( گفتن است.

 اند: در خواب مردى از امت خود را بر پل صراط ديدم كه سخت افتان  ( رسول خدا )ص( فرموده3) 

                                                 
چاپ جديد كه از منابع متعدد شيعه و سنى نقل  36، جلد 15تا  6براى اطالع بيشتر از منابع اين حديث مراجعه فرماييد به بحار االنوار، صفحات  .1

 شده است. م.

 ن تعبير از شيخ الطائفه طوسى در تفسير تبيان گرفته شده است. م.اي .2
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رفت. در اين هنگام  داشت و گاهى به عقب مى شد و گامى به جلو بر مى و خيزان بود. گاه آويخته مى

 ذرد.صلوات فرستادن او بر من آمد و او را استوار داشت تا از پل صراط بگ

هاى امت  گردند و سالم اند: براى خداوند فرشتگانى است كه در زمين مى ( پيامبر )ص( فرموده4) 

و آل او درود فرستد، خداوند  اند: هر كس بگويد خداى بر محمد كنند و فرموده مرا به من ابالغ مى

 1 انجام دهد. بنا بر اين اين كار را بسيار« درود خداوند بر تو باد!»فرمايد  خطاب به او مى

گويد: در حضور امام صادق )ع( نام يكى از پيامبران را بردم و بر او درود  ( معاويه بن عمار مى1) 

شود، نخست بر محمد )ص( درود فرست و  فرستادم، فرمود: هر گاه نام يكى از پيامبران برده مى

 سپس بر آن پيامبر و ديگر پيامبران.

مبر )ص( روزى پيش ما آمدند. گفتيم: اى رسول خدا سالم و درود گويد: پيا مى  2( كعب بن عجرة2) 

اللهم صل على محمد و آل محمد كما صليت على »فرستادن بر شما چگونه است؟ فرمودند: بگوييد 

ابراهيم و آل ابراهيم انك حميد مجيد و بارك على محمد و آل محمد كما باركت على ابراهيم و آل 

 3 «ابراهيم انك حميد مجيد.

فرستد، مگر اينكه  يى بر من درود از صميم دل و براستى نمى اند: هيچ آدمى زايده ( پيامبر فرموده3) 

نويسد و  افزايد و براى او ده حسنه مى فرستد و بر او ده درجه مى خداى عز و جل بر او ده درود مى

 فرمايد. ده خطا از او محو مى

خداوند به او مزد هفتاد و دو « حمد و آل محمددرود خداوند بر م»اند: هر كس بگويد  و فرموده

 آيد. دارد و از گناهانش همچون روزى كه از مادر متولد شده است بيرون مى شهيد ارزانى مى

( امير المؤمنين على )ع( فرموده است، هر گاه نيازى دارى كه دعا كنى نخست بر پيامبر و 4) 

تر از آن است كه چون  واه كه خداوند كريمخاندانش درود فرست و سپس حاجت خود را از خدا بخ

 از او دو حاجت بخواهند فقط يكى را برآورد.

 پروردگارا بر محمد و »( امام باقر )ع( فرموده است چون نماز عصر روز جمعه را بگزارى، بگو 5) 
                                                 

 .و همراه با ترجمه آقاى دكتر جواد مصطفوى آمده است. م 4، ج 249اين روايت با تفاوتى اندك در اصول كافى، ص  .1

در گذشته است. رك. به: اسد الغابه، ص  پس از سال پنجاهم هجرى كعب بن عجره از انصار، يعنى از همپيمانان بنى حارثه يا بنى عوف است. .2

 . م.4، ج 243

، 190و صحيح نسايى، ص  93اين روايت به همين الفاظ در كتاب الدعوات، باب الصالة على النبى صحيح بخار و هم در ادب المفرد بخارى، ص  .3

 آمده است. م. 1ج 
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اند به بهترين درودهاى خود درود فرست و برترين بركات خود را به  آل محمد كه اوصياى پسنديده

آنان ارزانى فرماى و سالم بر ايشان و بر ارواح و پيكرهاى ايشان و رحمت خدا و بركاتش بر ايشان 

كه هر كس پس از نماز عصر جمعه اين كلمات را بگويد، خداوند براى او صد هزار حسنه « باد

درجه بر آورد و صد هزار  كند و صد هزار نياز او را برمى صد هزار خطا را از او محو مى نويسد و مى

 1 افزايد. اش مى علو مرتبه

اند: هر كس بر من درود فرستد و بر آل من درود نفرستد، بوى بهشت را  ( پيامبر )ص( فرموده1) 

 شود. استشمام نخواهد كرد و همانا بوى خوش بهشت از فاصله پانصد سال راه استشمام مى

فرمودند: آيا به تو مژده دهم، گفت  فرمايد، پيامبر )ص( روزى به على )ع( ( امام صادق )ع( مى2) 

 آرى پدر و مادرم فداى تو باد كه همواره مژده دهنده به خير هستى، فرمود:

هم اكنون جبريل، خبر عجيبى را براى من آورد. على )ع( پرسيد: چه چيزى را به تو خبر داد؟ 

آن به خاندان من هم  فرمود: جبريل به من گفت هر گاه مردى از امت من بر من سالم فرستد و در پى

شود و فرشتگان خدا بر او هفتاد درود  سالم و درود فرستد، درهاى آسمان براى او گشوده مى

ريزد و حق تعالى  فرستند و با آنكه گنهكار و خطا كار باشد گناهانش همچون برگ درختان فرو مى مى

فتاد درود فرستاديد و من بر او گويد شما بر او ه فرمايد سپس به فرشتگان مى به او پاسخ پسنديده مى

فرستم و هر گاه بر من صلوات و درود فرستد و بر خاندان من سالم نفرستد ميان او  هفتصد درود مى

فرمايد اى فرشتگان من! دعاى او  دهد و مى شود و خدايش پاسخ نمى و آسمان هفتاد حجاب كشيده مى

ن، خاندان را هم به پيامبر ملحق كند و دعا همواره را بر آسمان باال مياوريد مگر اينكه در درود فرستاد

 در حجاب است تا آنكه در درود فرستادن خاندان مرا به من ملحق كنند.

شود و  اند: هر كس نام مرا پيش او ببرند و بر من درود نفرستد، وارد آتش مى ( پيامبر فرموده3) 

 كند. خداى متعال او را از خود دور مى

فرموده است: هر گاه كسى نماز بگزارد و پيامبر )ص( را در نماز خود ياد نكند  ( امام صادق )ع(4) 

 2 با نماز خود راهى غير از بهشت را پيموده است.

 پروردگارا درود فرست بر » و شايسته است كه به پيامبر و خاندان ايشان با اين كلمات درود بفرستد:
                                                 

 صدوق آمده است. م.ثواب االعمال و عقاب االعمال  189با ذكر سلسله اسناد در صفحه  .1

 ، از اصول كافى نقل شده است. م.2، ج 314در محجة البيضاء، ص  .2
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ترين و پر بارترين درودى كه بر پيشينيان و  اكمحمد و آل محمد، بهترين و برترين و خوشترين و پ

تر مهربانان.  اى اى مهربان كسى از خلق خود فرستاده كسانى كه پس از ايشان آمدند و بر هر

پروردگارا بر امير المؤمنين درود فرست و دوست بدار هر كس او را دوست بدارد و دشمن بدار هر 

در ريختن خون او شريك بوده است افزون و چند  كه او را دشمن بدارد و عذاب را بر آن كس كه

 برابر كن.

( پروردگارا درود فرست بر فاطمه، دختر پيامبرت محمد )ص( و لعنت كن هر كس را كه 1) 

پيامبرت را با آزار دادن او آزرده است. پروردگارا بر حسن و حسين كه دو امام مسلمانانند درود 

دارد و دشمن بدار هر كس آن دو را دشمن دارد  وست مىفرست. دوست بدار هر كس كه آن دو را د

اند افزون فرماى. پروردگارا سالم و  و عذاب را بر كسانى كه در ريختن خون ايشان شريك بوده

دارد و  درود بفرست بر على بن حسين، امام مسلمانان و دوست بدار آن كس كه او را دوست مى

 بر هر كس كه بر او ستم كرده است عذاب را بيفزاى. دارد و دشمن بدار آن كس كه او را دشمن مى

( پروردگارا بر محمد بن على بن حسين امام مسلمانان درود فرست. دوست بدار هر كس او را 2) 

دارد و بر هر كس كه بر او ستم كرده است  دارد و دشمن بدار هر كس او را دشمن مى دوست مى

 عذاب را بيفزاى.

دارد و  د، امام مسلمانان درود فرست. دوست بدار هر كس او را دوست مىپروردگارا بر جعفر بن محم

دارد و بر هر كس كه بر او ستم كرده و در ريختن خونش شريك  دشمن بدار هر كس او را دشمن مى

 بوده است عذاب را بيفزاى.

ت پروردگارا بر موسى بن جعفر، امام مسلمانان درود فرست و دوست بدار هر كس كه او را دوس

دارد و بر هر كس كه بر او ستم كرده و در ريختن  دارد و دشمن بدار هر كه او را دشمن مى مى

 خونش شريك بوده است عذاب را بيفزاى.

( پروردگارا بر على بن موسى الرضا امام مسلمانان درود فرست و دوست بدار هر كس او را 3) 

و بر هر كس كه بر او ستم كرده و در دارد  دارد و دشمن بدار هر كس او را دشمن مى دوست مى

 ريختن خونش شريك بوده است عذاب را بيفزاى.

دارد و  پروردگارا بر محمد بن على امام مسلمانان درود فرست و دوست بدار هر كس او را دوست مى

 دارد و بر هر كس كه به او ستم كرده است عذاب را افزون كن. دشمن بدار هر كس او را دشمن مى
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را بر على بن محمد، امام مسلمانان درود فرست و دوست بدار هر كس را كه او را دوست پروردگا

به او ستم كرده است عذاب را افزون   دارد و بر هر كس دارد و دشمن بدار هر كس او را دشمن مى مى

 كن.

ت ( پروردگارا بر حسن بن على، امام مسلمانان درود فرست و دوست بدار هر كس كه او را دوس1) 

دارد و بر هر كس كه به او ستم كرده است عذاب را  دارد و دشمن بدار هر كه او را دشمن مى مى

 افزون كن.

پروردگارا بر آن كه پس از او جانشين اوست، درود فرست كه امام مسلمانان است. خدايا دوست بدار 

 دارد. دارد و دشمن بدار هر كه او را دشمن مى هر كه او را دوست مى

روردگارا بر طاهر و قاسم دو پسر پيامبرت سالم فرست. پروردگارا بر رقيه دختر پيامبرت سالم ( پ2) 

فرست و هر كه را كه با آزار او پيامبرت را آزرده است از رحمت خود دور بدار، پروردگارا 

كننده براى خاندان  برگزيدگان ذريه پيامبرت درود فرست. پروردگارا بهترين جانشين و جبران

مبرت باش. خداوندا ايشان را در زمين قدرت و تمكين بخش. پروردگارا ما را از نيروهاى امدادى و پيا

ياران ايشان براى وصول به حق در آشكار و نهان قرار بده. پروردگارا تو خود انتقام ايشان را بگير و 

گر و سركش را خون آنان را مطالبه كن و از ايشان و ما و همه مردان و زنان مؤمن، ستم هر ستم

كفايت فرماى و شر هر جنبنده را كه تحت فرمان تو است باز دار كه تو از همه نيرومندتر و سخت 

 «ترى. عقوبت

اند بلكه آنان امناى پروردگار من و سروران  هرگز آنان به خيانتى توصيف نشده ( شاعر گفته است:3) 

 كه هر زنده و جمادى به تسبيح تو گوياست.اند. خداوند بر ايشان درود پياپى فرستد تا آنگه  يگانه

برترين پيامبران، آخر ايشان محمد )ص( است و خداوند يكتاى او بر او درود  ( و گفته شده است:4) 

گران در آن مورد  فرستاده است. دالئلى براى او اقامه شده است كه قابل انكار نيست و همه ستيزه

 اند. زبون و سرگردان شده

  رم در ذكر دعا كردن براى حاجتهاى مؤمنانمجلس چهل و چها

دورى و نزديكى من   و چون بندگان من از تو در باره»( خداوند متعال در سوره بقره فرموده است 6) 

و « آورم ... تا آخر آيه. پرسند، همانا كه من نزديكم و دعاى دعاكننده را هر گاه مرا بخواند برمى مى

خداى شما فرمود كه مرا )با خلوص( دل بخوانيد تا »موده است در آيه شصت سوره مؤمن )غافر( فر
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دعاى شما را مستجاب كنم و آنان كه از دعا و عبادت من سركشى كنند به زودى در حال زبونى به 

 «دوزخ خواهند افتاد.

( امام صادق )ع( فرموده است به هر كس سه چيز داده شود، از سه چيز ديگر هم محروم نيست: به 1) 

شود و به هر كس توفيق سپاسگزارى داده شود،  توفيق دعا داده شود، قبول آن هم داده مى هر كس

شود كه خداى عز و جل در  شود و به هر كس توكل داده شود، كفايت روزى مى فزونى هم داده مى

اگر سپاسگزارى كنيد »و « هر كس به خدا توكل كند خدايش بس است»كتاب خود فرموده است 

( پيامبر )ص( در وصيت خود 2) 1«دعا كنيد و مرا بخوانيد تا براى شما برآورم»و « زايمبراى شما بيف

شود )قطعا پذيرفته است(،  اند: اى على چهار كس دعايشان رد نمى به امير المؤمنين على )ع( فرموده

وم ا كند و دعاى مظلپيشواى عادل، پدر براى فرزندانش، كسى كه براى برادر دينى خود غايبانه دع

 2گاه باشد خواهم گرفت.زت و جالل خودم كه انتقام ترا هرگويد سوگند به ع جل مىكه خداى عز و

شود، مردى كه طالق زنش در اختيار اوست و زن  اند: دعاى پنج كس پذيرفته نمى و پيامبر فرموده

ه بار اش س دهد و مردى كه برده دهد و امكان پرداخت مهريه او را دارد و طالقش نمى آزارش مى

بگريزد و او را نفروشد و مردى كه از زير ديوار كژ شده كه در حال فرو ريختن است بدون شتاب 

نگريزد تا ديوار بر او فرو ريزد، و مردى كه به كسى وام داده و گواه نگرفته است و مردى كه در 

 3 اش نشسته و بدون اينكه در جستجوى روزى برآيد از خداوند طلب روزى كند. خانه

( امام صادق )ع( فرموده است، مردم به روزگار سليمان )ع( گرفتار قحطى و خشكسال شدند. براى 3) 

يى برخوردند كه بر روى پاهاى خويش ايستاده و دستها را بر  طلب باران بيرون آمدند. ناگاه به مورچه

ا را از فضل و احسان هاى تو هستيم، م گويد پروردگارا همانا ما خلقى از آفريده آسمان برافراشته و مى

خود به ما روزى برسان و ما را به گناههاى آدميان سفله و فرو مايه فرو   نيازى نيست، از پيشگاه تو بى

 .4مگير 

                                                 
خورشيدى، تهران، بدون ذكر سلسله اسناد  1354يى، چاپ  جلد اول خصال صدوق همراه با ترجمه آقاى كمره 269و  189و  122در صفحات  .1

 آمده است. م.

خورشيدى، تهران، بدون ذكر سلسله اسناد  1354يى، چاپ  وق همراه با ترجمه آقاى كمرهجلد اول خصال صد 269و  189و  122در صفحات  .2

 آمده است. م.

خورشيدى، تهران، بدون ذكر سلسله اسناد  1354يى، چاپ  جلد اول خصال صدوق همراه با ترجمه آقاى كمره 269و  189و  122در صفحات  .3

 آمده است. م.

 قل از ابو الصديق ناجى آمده است. م.به ن 2، ج 299محجة البيضا، ص  .4
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مقدم بر  ( امام صادق )ع( فرموده است هر كس در دعا كردن چهل تن از برادران دينى خود را1) 

 1شود.  خودش برآورده مىيش در مورد آنان وود دعا كند دعاسپس براى خخويش بدارد و دعا كند و

( همان حضرت فرموده است هر مؤمنى كه در شبانروز چهل گناه مرتكب شود و در حالى كه 2) 

كنم از پروردگارى كه خدايى جز او نيست، زنده  براستى از گناه پشيمان باشد بگويد استغفار مى

كنم كه  ل و كرامت و از خداوند مسألت مىپاينده است و پديد آورنده آسمانها و زمين صاحب جال

آمرزد. سپس فرمود: كسى كه در شبانروز مرتكب چهل  توبه مرا بپذيرد خداوند آن گناهانش را مى

 2 گناه شود در او خيرى نيست.

يى كه در هر روز هفت مرتبه بگويد از خداوند بهشت را  ( همان حضرت فرموده است، هر بنده3) 

گويد پروردگارا او را از من در پناه خود  برم، آتش مى داوند از آتش پناه مىكنم و به خ مسألت مى

بگير. امير المؤمنين )ع( فرموده است، در پنج مورد دعا كردن را غنيمت بشمريد، هنگام خواندن و 

تالوت قرآن و هنگام اذان و هنگام آمدن باران و هنگام روياروى شدن صفهاى جنگ براى شهادت و 

 3 كردن مظلوم كه براى آن حاجبى جز عرش نيست. هنگام دعا

كنند  ( امام صادق )ع( فرموده است، خداوند روزى بندگان را از جايى كه تصور و حساب نمى4) 

قرار داده است و اين به آن سبب است كه بنده چون راه روزى را درست نداند دعا كردنش بيشتر 

  دعا كند و دعايش را به كلمات يى كه شود. همان حضرت فرموده است هر بنده مى

شود، و فرموده است هر گاه بنده نيمه  ختم كند حاجتش برآورده مى «ما شاء اهلل و ال قوة اال باهلل» 

شب در پيشگاه خدايش بپاخيزد و چهار ركعت نماز بگزارد و در آن دل تاريك شب سجده شكر بجا 

دهد كه اى بنده من چه مقدار اين  او را ندا مى آورد و سپس صد بار ما شاء اهلل بگويد خداوند متعال

مقدر كردم و  كنى و حال آنكه خواستن و مشيت از من است و من برآوردن نياز ترا كلمه را تكرار مى

 خواهى بپرس. خواستم، اكنون هر چه مى

و اى سرور من با ت»گفت  گويد: امير المؤمنين على )ع( در سجده خود مى مى 4( اصبغ بن نباته1) 

كنم، طلب كسى را  كند و از تو طلب مى كنم كه بنده زبون با سرور خود مناجات مى چنان مناجات مى
                                                 

 يى آمده است. م. خصال همراه با ترجمه آقاى كمره 2جلد  318و  315در صفحات  .1

 يى آمده است. م. خصال همراه با ترجمه آقاى كمره 2جلد  318و  315در صفحات  .2

 ه با ترجمه آقاى دكتر جواد مصطفوى مراجعه فرماييد. م.اصول كافى همرا 2جلد  228تا  226براى اطالع بيشتر از اين روايات به صفحه  .3

 اصبغ بن نباته مجاشعى از اصحاب خاص على )ع( امير المؤمنين است كه پس از آن حضرت زنده بوده و از راويان عهد مالك اشتر است. رك. به: .4

 چاپ داورى، قم. م. 6رجال نجاشى، ص 
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شود و از تو آمرزش  كنى و چيزى از آنچه در نزد تو است كاسته نمى داند تو عطا مى كه مى

آمرزد و بر تو توكل  داند گناهان را كسى جز تو نمى خواهم، آمرزش خواهى كسى كه مى مى

 «داند تو بر همه كارى توانايى. كنم، توكل كسى كه مى مى

( امام صادق )ع( فرموده است، هر كس پس از نماز عصر هفتاد بار استغفار كند خداوند هفتصد 2) 

آمرزد و اگر او نداشته باشد  آمرزد و اگر او خطايى نداشته باشد از خطاهاى پدرش مى خطاى او را مى

بخشد و اگر آنها  گر او نداشته باشد از خطاهاى خواهر و برادرش مىبخشد و ا از خطاهاى مادرش مى

 1 بخشد. خطا نداشته باشند از خطاهاى نزديكان او به ترتيب قرابت ايشان مى

( امير المؤمنين فرموده است هر كس كه گرفتار باشد و هر چند گرفتارى او بزرگ باشد شايسته و 3) 

يى از بال در امان نيست. و فرموده است  ت. زيرا هيچ آسودهسزاوارتر براى دعا از شخص آسوده نيس

بوسيدند و بر لبها و چشمهاى خود  ديدند آن را مى يى مى رسول خدا )ص(، هر گاه ميوه تازه و نوباوه

فرمودند پروردگارا همچنان كه آغاز آمدن اين ميوه را در سالمت بما نشان دادى، آخر  نهادند و مى مى

گويد: گلى به امام صادق )ع( دادم.  مالك جهنى مى 2 ت و عافيت به ما نشان بده.آن را هم در سالم

گرفت و بوييد و بر چشمانش نهاد و فرمود هر كس گلى بدستش رسد آن را ببويد و بر چشم نهد و 

 آمرزد. صلوات بر محمد و آل محمد فرستد، هنوز آن را بر زمين ننهاده خدايش مى

پروردگارا زنان و مردان » ت هر كس در هر روز بيست و پنج مرتبه بگويد( امام صادق فرموده اس4) 

خداوند به شمار همه مؤمنان گذشته و آنانى كه تا روز قيامت « مؤمن و زنان و مردان مسلمان را بيامرز

 افزايد. اش مى كند و بر درجه نويسد و از خطاهايش محو مى آيند براى او حسنه مى مى

على )ع( فرموده است از وامى كه داشتم به پيامبر )ص( شكايت كردم. فرمودند: ( امير المؤمنين 1) 

نياز فرماى و به فضل خود از هر كس جز  پروردگارا مرا به حالل خود از حرامت بى»اى على بگو 

نياز فرماى. كه اگر به اندازه كوه صبير وام داشته باشى خداوند آن را اداء خواهد  خودت مرا بى

 تر از آن در يمن نيست.( بير نام كوهى است در يمن و هيچ كوهى بزرگتر و پرشكوه)ص« فرمود.

اند: هيچ مرد و زن مؤمنى از آغاز روزگار تا روز قيامت نيست مگر آنكه شفيع  ( پيامبر فرموده2) 

كسى خواهند بود كه در دعاى خود بگويد پروردگارا مردان و زنان مؤمن را بيامرز و چه بسا كه در 
                                                 

 يروت هم آمده است. م.مكارم االخالق طبرسى، چاپ ب 313در صفحه  .1

 قمرى. م. 1392، چاپ بيروت، به نقل از امالى صدوق، 170در مكارم االخالق طبرسى، ص  .2
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شود  شود كه به دوزخ درافكنده شود و به سوى دوزخ برده مى يى فرمان داده مى قيامت براى بنده روز

گويند پروردگارا اين همان كسى است كه براى ما دعا  و در آن هنگام مردان و زنان مؤمن مى

ر پذيرد و آن بنده رستگا اش بپذير و خداوند شفاعت ايشان را مى كرد، شفاعت ما را در باره مى

 1 يابد. شود و رهايى مى مى

( امام باقر )ع( فرموده است خداوند مردى صحرانشين را براى دو كلمه دعايى كه كرد آمرزيد، 3) 

خدايا اگر مرا عذاب كنى اين منم كه شايسته و سزاوار آنم و اگر مرا بيامرزى اين تويى كه شايسته و 

 سزاوار آنى و خدايش به همين دو كلمه آمرزيد.

گويد: به امام صادق )ع( گفتم دعاى يوسف )ع( در چاه چه بوده است؟ زيرا ما در  ابو بصير مى (4) 

آن اختالف نظر داريم. فرمود: همين كه يوسف در چاه افكنده و از زندگى خويش نااميد شد گفت 

سد و ر خدايا بر فرض كه گناهان چهره مرا در پيشگاه تو تباه كرده و نداى دعاى من به سوى تو نمى

كنم كه بر ناتوانى او رحمت  شود، من از تو به حق آن پيرمرد )يعقوب( مسألت مى برآورده نمى

 دانى. تابى او براى من و شوق من براى او را مى آورى و من و او را به يك ديگر برسانى كه تو بى

وردگارا اگر پر  دارم گويد: آنگاه امام صادق )ع( گريست و فرمود من عرضه مى ( ابو بصير مى5) 

رسد و  گناهان و خطاها چهره مرا در پيشگاه تو تباه كرده است و نداى دعاى من به سوى تو نمى

كنم و به محمد )ص( كه  شود من به حق خودت كه هيچ چيز چون تو نيست مسألت مى برآورده نمى

سپس امام صادق )ع(  كنم بار خدايا، بار خدايا، بار خدايا. و پيامبر تو و پيامبر رحمت است مسألت مى

فرمود اين دعا را بگوييد و فراوان بخوانيد كه چه بسيار در گرفتاريهاى بزرگ، من اين دعا را 

 خوانم. مى

يا اهلل، يا رباه، يا »يى در حال سجده سه بار بگويد  ( و همان حضرت فرموده است هر گاه بنده1) 

خود را بخواه. همچنين فرموده است دعا فرمايد بنده من حاجت  دهد و مى خدايش پاسخ مى« سيداه

 2 كند. كردن مرد براى برادر مؤمن خود در غياب او روزى را جلب و مكروه را دفع مى

گويد: عبد اهلل بن جندب را در عرفات ديدم كه با حال خوبى وقوف كرده  ( ابراهيم بن هاشم مى2) 

ريخت و چون مردم از  و به زمين مىبود دستهايش به سوى آسمان برافراشته و اشكهايش جارى بود 
                                                 

 ، همراه با ترجمه آقاى دكتر جواد مصطفوى آمده است. م.4، ج 270در اصول كافى، ص  .1

 ، آمده است. م.2، ج 306به نقل از اصول كافى در محجة البيضاء، ص  .2
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عرفات حركت كردند گفتم، اى ابو محمد چه حال خوبى در وقوف داشتى كه بهتر از آن نديدم. 

گفت: به خدا سوگند من دعا نكردم مگر براى برادران دينى خودم زيرا از امام موسى بن جعفر )ع( 

دهند  و دعا كند از عرش به او ندا مىهر كس براى برادر دينى خود در غياب ا»فرمود  شنيدم كه مى

به اين سبب خوش نداشتم يك صد هزار برابر مضمون شده را « براى تو صد هزار برابر آن است.

 1 شود يا نه رها كنم. براى يك دعا كه براى خود بكنم و ندانم كه مستجاب مى

گريستند،  ميه ( امام صادق )ع( فرموده است، عيسى بن مريم )ع( از كنار قومى گذشت ك3) 

گريند، فرمود: هم اكنون دعا كنند و توبه  كنند؟ گفتند: بر گناهان خود مى پرسيد: چرا گريه مى

 شود. نمايند، گناهانشان آمرزيده مى

خوانند از همه شما در  تر مى اند: كسانى كه در دنيا قنوت خود را طوالنى ( پيامبر )ص( فرموده4) 

 2 ترند. تر و طوالنىموقف روز قيامت داراى راحت بيش

شكايت كرد.   اند: آدم )ع( به پيشگاه خداوند از خود خورى و اندوه ( و پيامبر )ص( فرموده5) 

بگو. آدم )ع( آن را گفت و وسوسه و « ال حول و ال قوة اال باهلل»جبريل فرود آمد و گفت: اى آدم 

 اندوه از او برطرف شد.

نهد، درهاى آسمان  ميشود و خورشيد روى به زوال  وز مىاند: چون نيم ر ( و رسول خدا فرموده1) 

گردد. خوشا به حال كسى كه براى او در آن  شود و دعا پذيرفته و درهاى بهشت باز مى گشاده مى

 هنگام عملى پسنديده به آسمان بر شود.

( امام صادق )ع( فرموده است، هنگامى كه يوسف )ع( در زندان بود، جبريل آمد و گفت در 2) 

پروردگارا براى من گشايش و راهى براى بيرون شدن »تعقيب هر يك از نمازهاى واجب سه بار بگو: 

 3 «كنم روزى عنايت فرماى. قرار بده و مرا از جايى كه حساب نمى

( امير المؤمنين على )ع( فرموده است هر كس همين كه روز را به شب رساند سه بار اين دو آيه را 3) 

و صبحگاه )در نماز مغرب و صبح( تسبيح و ستايش گوييد و سپاس در آسمانها و  هنگام شام»بخواند 

)آيات هفدهم « زمين مخصوص اوست و شما نيز در تاريكى شب و نيم روز به ستايش او مشغول شويد

                                                 
 ، آمده است. م.586يت با اندك تفاوتى در اختيار معرفة الرجال، شيخ طوسى، ص اين روا .1

 . م.55ثواب االعمال، شيخ صدوق، ص  .2

 ، آمده است. م.95، ج 185به نقل از امالى صدوق با ذكر سلسله اسناد در بحار االنوار، ص  .3
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و هيجدهم سوره روم( هيچ چيزى از خيرهاى آن شب را از دست نخواهد داد و همه شرهاى آن شب 

و هر كس همين كار را در صبح انجام دهد هيچ خيرى از خيرهاى آن روز را از شود  از او دفع مى

 1 شود. دست نخواهد داد و همه شرهاى آن روز از او دفع مى

بگويد، دو «   بسم اللَّه» آيد اند: هر كس هنگامى كه از خانه خود بيرون مى ( پيامبر )ص( فرموده4) 

گويند در پناه  بگويد، مى «ال حول و ال قوة اال باللَّه»اگرگويند هدايت شدى و  مىه گماشته بر اوفرشت

گويند كارهاى تو كفايت شد و  بگويد، مى« توكلت على اللّه»قرار گرفتى و محفوظ شدى و اگر 

 2يى كه هدايت و حفظ و كفايت شده است دسترسى يابم.  گويد چگونه ممكن است به بنده شيطان مى

دهند كه اى جوينده  بامدادى نيست مگر آنكه دو فرشته ندا مى اند هيچ ( همان حضرت فرموده5) 

هست كه دعايش برآورده   يى خير و نيكى شتاب كن و اى جوينده شر و بدى بس كن. آيا دعاكننده

اش  يى هست كه توبه كننده شود، آيا آمرزش خواهى هست كه گناهش آمرزيده شود، آيا توبه

كند تا اندوهش برطرف شود. و تا هنگام غروب خورشيد  پذيرفته شود، آيا غمگينى هست كه دعا

 گويند. همچنان اين سخنان را مى

( امير المؤمنين على )ع( فرموده است، هر دعايى تا دعاكننده بر محمد و آل محمد درود نفرستد 1) 

 3 شود(. از رفتن به آسمان در پرده است )به آسمان برنمى

فرمود، براى مردان و زنان مؤمن دعا  ع( هر گاه دعا مى( روايت شده است كه فاطمه زهرا )2) 

كرد. به ايشان گفته شد: اى دختر رسول خدا چگونه براى مردم دعا  كرد و براى خود دعا نمى مى

 4 فرمايى؟ فرمود: نخست همسايه، سپس خانه. فرمايى و براى خود دعا نمى مى

داوند متعال به موسى بن عمران )ع( فرموده ( امام صادق )ع( فرموده است، از جمله سخنانى كه خ3) 

دارد و چون شب فرا رسد چشمش را خواب  اين است: اى پسر عمران هر كس بگويد مرا دوست مى

 در ربايد، در دوستى و محبت من صادق نيست.

دارد؟ اى پسر عمران! من بر  مگر چنين نيست كه هر دوستى، خلوت كردن با دوست را دوست مى

گيرد چشمها و دلهاى ايشان سرگردان  اهم. آنان چنانند كه چون شب آنان را در برمىدوستان خود آگ
                                                 

 ، با ذكر سلسله سند آمده است. م.199در ثواب االعمال صدوق، ص  .1

 با اندك تفاوتى از قول حضرت سجاد در اصول كافى، آمده است. م. .2

 ، آمده است. م.4، ج 250با ذكر سلسله اسناد از قول حضرت صادق در اصول كافى، ص  .3

 ، چاپ جديد، آمده است. م.43، ج 82با ذكر سلسله سند به نقل از علل الشرائع صدوق )رضي اهلل عنه(، در بحار االنوار، ص  .4
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كنند كه گويى مرا  شود. آنان با من چنان گفتگو مى است و عقوبت من مقابل چشمهاى آنان مجسم مى

گويند كه گويى در حضور منند. اى پسر عمران! با دل خود نسبت به  بينند و چنان با من سخن مى مى

هاى شب از چشم خود اشك بيفشان و مرا  خاشع و با تن خود براى من فروتن باش و در تاريكىمن 

 1 كننده خواهى يافت. فرا خوان كه تو مرا نزديك و اجابت

ام چگونه تو  گفته است، پروردگارا من كه نسبت به تو گناه و سركشى كرده ( امام صادق )ع( مى4) 

گنهكارم ولى دوستى تو در  ناسم چگونه تو را فرا نخوانم، هر چندش را فراخوانم و با آنكه تو را مى

ام و چشمان آكنده از اميد را به سوى تو  دل من است، دستهاى آكنده از گناه را به سوى تو بركشيده

ام. اى موالى من! تو بزرگترين بزرگانى و من اسيرتر اسيران. من اسير گناه و در گرو جرم  دوخته

كنم و  با گناه من مرا بازخواست فرمايى، من با توجه به كرم تو از تو درخواست مىخويشتنم، اگر تو 

كنم. پروردگارا!  اگر به ستم من مرا باز خواست فرمايى، من با توجه به عفو تو از تو درخواست مى

د اگر فرمان دهى كه مرا در آتش افكنند، به دوزخيان خبر خواهم داد كه من ال اله اال اللَّه و محم

كند و معصيت بنده تو را  ام. پروردگارا! طاعت و فرمانبردارى بنده تو را شاد مى گفته رسول اللَّه مى

كند به من ارزانى دار و آنچه را كه براى تو زيان ندارد بر  رساند، خدايا آنچه تو را شاد مى زيانى نمى

 ترين مهربانانى. من ببخشاى كه تو مهربان

ده است روزى در حالى كه ابراهيم خليل )ع( در كوهى كه كنار بيت ( امام صادق )ع( فرمو1) 

المقدس است به جستجوى چراگاهى براى گوسپندانش بود، آوايى شنيد و متوجه مردى بلند قامت 

گزارد، خليل )ع( به او گفت: اى بنده خدا براى چه  شد كه دوازده وجب طول قامتش بود و نماز مى

راى خداى آسمان. پرسيد: آيا كسى از قوم تو باقى مانده است؟ گفت: گزارى؟ گفت: ب كسى نماز مى

چينم و در  هاى اين درخت مى خورى؟ گفت: در تابستان از ميوه نه، گفت: از كجا و چه چيز مى

ات كجاست؟ با دست به كوهى اشاره كرد، ابراهيم )ع( فرمود:  خورم. پرسيد: خانه زمستان از آن مى

 ات ببرى كه امشب را پيش تو باشم؟ ود به خانهآيا ممكن است مرا با خ

من بر روى  كنى؟ گفت: توان گذشت. پرسيد: تو خود چه مى گفت: بين راه آبى است كه از آن نمى

روم. فرمود: مرا با خود ببر، شايد خداوند آنچه به تو ارزانى داشته است به من هم ارزانى  آب راه مى

                                                 
الجواهر السنية في »شيخ حر عاملى )رضي اهلل عنه( اين حديث قدسى را با ذكر سلسله اسناد از قول شيخ صدوق )رضي اهلل عنه( در كتاب  .1

 قمرى، نجف آورده است. م. 1384، چاپ 57، ص «االحاديث القدسيه
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( را گرفت و راه افتادند و چون به آب رسيدند، هر دو بر روى فرمايد. آن مرد عابد دست ابراهيم )ع

 آن حركت كردند و به خانه او رسيدند.

تر روزهاست؟ گفت: روز دين، روزى كه مردم از  ابراهيم )ع( از او پرسيد: كدام روز بزرگتر و سخت

م و به پيشگاه گريزند. ابراهيم فرمود: آيا موافقى كه تو و من دست بر آسمان برداري يك ديگر مى

خداى عز و جل دعا كنيم كه از شر آن روز مرا در امان بدارد؟ گفت: دعاى من براى تو چه سودى 

كنم و برآورده نشده است. فرمود: آيا به تو بگويم كه چرا دعايت  دارد كه سه سال است دعايى مى

 برآورده نشده است؟

فرمايد. تا  دعاى او را دير برآورده مىيى را دوست بدارد  گفت: آرى، فرمود: چون خداوند بنده

يى را دوست نداشته باشد  بنده  آنكه بنده بيشتر با او مناجات و از او استدعا و مسألت كند و هر گاه

اندازد. سپس به عابد فرمود: دعاى تو  آورد يا آنكه نوميدى در دل او مى دعاى او را سريع برمى

نى كه داراى زلف بود از كنار من گذشت. گفتم: اى چيست؟ گفت: روزى گله گوسفندى همراه جوا

 جوان اين گله از كيست؟

گفت: از ابراهيم خليل الرحمن است. گفتم: پروردگارا اگر تو را در زمين خليلى است او را به من 

 نشان بده. ابراهيم )ع( فرمود: دعايت برآورده شد كه من ابراهيم خليلم.

و دست دادند و چون خداوند پيامبر خود محمد )ص( را آن دو يك ديگر را در آغوش كشيدند 

 مبعوث فرمود، سنت مصافحه )دست دادن( را مقرر فرمود.

 خواند: ( روايت شده است كه على بن حسين سجاد )ع( سرور عابدان اين دعا را مى1) 

يدى پروردگارا! سوگند به جالل و عزت تو كه اگر از آن هنگام و آغاز روزگار كه سرشت مرا آفر

تا جاودانگى ابدى تو در خدايى، تو را با تمام وجودم و در هر چشم بر هم زدنى به اندازه حمد و 

اى ناتوانم  ترين نعمتى كه بر من ارزانى فرموده ستايش همه بندگان عبادت كنم، در اداى شكر پوشيده

كهاى چشم خويش همه و اگر همه معادن آهن جهان را با دندانهاى خويش ريز ريز بيرون آورم و با پل

زمين را شخم زنم با وجود آن مرا به اندازه عذاب همه مردم معذب كنى و جسم و جان مرا در دوزخ 

افكنى و جهنم را از من انباشته كنى تا آنجا كه در آتش، كسى جز من معذب نباشد و جز من كس 

 اندك است. گيره دوزخ نباشد، در قبال عقوبتى كه مستوجب آن هستم بسيار ديگرى آتش

 ( شاعر چنين سروده است:2) 
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اى مرا بخوانيد تا دعاى شما را برآورم و وعده تو راست است و در آن  پروردگارا تو خود فرموده

خوانم، بر من عفو عنايت كن كه مرا آرزويى جز عفو  هيچ ترديد نيست، و اكنون من تو را فرا مى

 پسنديده تو نيست.

هايى، من به نادانى  ها و سپاس ارا تو جبار آسمان و شايسته به ستايشپروردگ ( و گفته شده است:3) 

 گناه كردم، از من درگذر كه عفو تو از بندگانت از تو دور نيست.

پروردگارا چه بسيار گناهان را بر من پوشيده داشتى كه قبح آن گناهان از همه  و گفته شده است:

 عيبهايى.  ير باز بخشنده بزرگوار و پوشانندهگناهان افزون بوده است. شگفت نيست كه تو از د

  مجلس چهل و پنجم در شب و روز جمعه و فضل جماعت

ايد، هر گاه  اى كسانى كه ايمان آورده»( خداوند متعال در آيه نهم سوره جمعه فرموده است: 2) 

رها كنيد كه شود همان دم به سوى خدا بشتابيد و خريد و فروش را  براى نماز روز جمعه ندا داده مى

 «براى شما بهتر است، اگر بدانيد.

 «و سوگند به شاهد و مشهود.»و خداوند متعال در آيه سوم سوره بروج فرموده است 

اند كه خداوند متعال در آن  ( امام باقر )ع( فرموده است، روز جمعه را از اين جهت جمعه نام نهاده3) 

محمد )ص( و وصى او ببندند و چون خلق را در آن روز خلق خود را جمع فرمود كه ميثاق دوستى با 

 1روز جمع كرد نامش را جمعه نهاد

تر روزها روز جمعه است و مقصود از كلمه شاهد )در آيه سوم سوره  اند: گزيده پيامبر )ص( فرموده

 2 بروج( آن است و روز عرفه مشهود است.

نسبت به جمعه نماز بگزارد، خداى عز و ( امام باقر فرموده است، هر مسافرى كه با رغبت و محبت 4) 

 3 فرمايد. جل به او پاداش صد نماز جمعه شخص مقيم را ارزانى مى

( امام صادق )ع( فرموده است، هر كس در فاصله ظهر پنجشنبه تا ظهر جمعه از مؤمنان بميرد 5) 

 4 گيرد. خدايش او را از فشار قبر در پناه مى

                                                 
 ، چاپ نجف، آمده است. م.124اختصاص شيخ مفيد، ص اين روايت از جابر جعفى از قول امام باقر )ع( با توضيح و تفصيل بيشترى در  .1

 ، مراجعه فرماييد. م.298براى اطالع بيشتر از روايات ديگر در همين مورد به معانى االخبار، شيخ صدوق، ص  .2

 ، آمده است. م.59با ذكر سلسله اسناد در ثواب االعمال، شيخ صدوق، ص  .3

 ، آمده است. م.177ص و ثواب االعمال،  169در امالى صدوق، ص  .4



 113 (محمود مهدوى دامغانى ) ترجمهروضة الواعظین؛ جلد دوم 

 

.. 

شود، مگر اينكه خداوند  گامى به سوى نماز جمعه برداشته نمى( همان حضرت فرموده است، هيچ 6) 

كند و هر كس همراه ايشان در صف اول نماز بگزارد، چنان است  پيكر آن شخص را بر آتش حرام مى

 1 كه همراه رسول خدا در صف اول نماز گزارده باشد.

روهى كه با سكوت و آرامش اند: گ ( امير المؤمنين )ع( فرموده است، مردم در نماز جمعه سه دسته1)

شوند و همين كار، كفاره گناهان ده روز است. يعنى از  پيش از آنكه امام حاضر شده باشد، حاضر مى

جمعه تا جمعه بعد و سه روز افزون بر آن و اين به مناسبت گفتار خداوند است كه فرموده است هر 

دسته دوم گروهى كه فقط به ظاهر و  كس يك كار نيك انجام دهد براى او ده برابر آن خواهد بود.

شوند و پاداش آنان هم فقط همين حضور ايشان است و بس. دسته  براى ريا و تملق به نماز حاضر مى

رسند يا هنگامى كه امام به نماز  ديگر آنان هستند كه در هنگامى كه امام مشغول سخنرانى است مى

اند، و آنان از خداوند  بر خالف سنت عمل كرده گزارند، اين گروه رسند و نماز مى ايستاده است مى

فرمايد و اگر بخواهد ايشان  كنند، ولى بدست خداوند است كه اگر بخواهد به آنان عطا مى مسألت مى

 2 كند. را محروم مى

كند، روزها هم در  ( امام باقر )ع( فرموده است، چون خداوند بندگان را در قيامت مبعوث مى2) 

شناسند. روز جمعه پيشاپيش  شود، آنچنان كه مردم نام و خواص آنها را مى مى صحنه قيامت آشكار

كند و پرتويى رخشان دارد و ديگر روزها از پى آن روان است. گويى عروسى  روزها حركت مى

شود. و روز جمعه شاهد و گواه كسانى  گرامى و با وقار است كه به مردى آرزومند و توانگر هديه مى

اند. مؤمنان به اندازه شركت و پيشى گرفتن در گزاردن نماز  جمعه شركت كرده است كه در نماز

 3 شوند. جمعه وارد بهشت مى

( امام باقر )ع( فرموده است، نماز جمعه واجب است و جمع شدن براى آن هم همراه امام عادل 3) 

است و هيچ  واجب است. اگر كسى بدون علت سه نماز جمعه را ترك كند، سه فريضه را ترك كرده

 4 كند. كس جز منافق سه فريضه را ترك نمى

                                                 
 . م.221امالى، صدوق، ص  .1

 ، م.223امالى، صدوق، ص  .2

 . م.221امالى، صدوق، ص  .3

 . م.1، ج 180دعائم االسالم، قاضى نعمان مغربى، ص  .4
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و همان حضرت فرموده است، هر كس بدون عذر سه جمعه پياپى نماز جمعه را ترك كند، خداوند بر 

 1 زند. دلش زنگار مى

شود و  اند: روز جمعه برترين روزهاست. پاداش حسنات در آن دو چندان مى ( پيامبر )ص( فرموده4) 

در آن مرتفع و حوائج بزرگ  شود و اندوهها برتر و دعاها پذيرفته و برآورده مىدرجات در آن 

گردد. هر كس  شود و آن روزى است كه شمار رهاشدگان از آتش جهنم افزوده مى برآورده مى

دهد و اگر  حرمت و حق آن روز را بشناسد و دعا كند، خداوند او را از آزادشدگان از جهنم قرار مى

شود. و هر كس  معه بميرد، همچون شهيد مرده است و در قيامت ايمن مبعوث مىدر شب و روز ج

اندازد، مگر  حرمت آن را كوچك بشمارد و حق آن را تباه كند، خداوند متعال او را به آتش جهنم مى

 2 آنكه توبه كند.

ز آن ( از امير المؤمنين )ع( روايت شده كه فرموده است، شب جمعه شبى رخشان و سپيد و رو1) 

بسيار درخشنده و تابناك است. هر كس شب جمعه درگذرد خداوند براى او رهايى از فشار قبر را 

 3 فرمايد. نويسد و هر كس روز جمعه بميرد، خداوند براى او رهايى از آتش را مرقوم مى مى

و از  ( از امام صادق )ع( روايت شده است كه خداوند متعال از همه چيز، چيزى را برگزيده است2) 

 4 روزها، روز جمعه را انتخاب فرموده است.

آيا بنده »دهد:  ( امام باقر )ع( فرموده است، خداوند در هر شب جمعه از اول تا آخر شب ندا مى3) 

مؤمنى هست كه پيش از طلوع سپيده براى نيازهاى دنيا و آخرت خود مرا فرا خواند و حاجتش را 

اش را بپذيرم؟ آيا بنده مؤمنى  از سپيده توبه كند و توبهبرآورم؟ آيا بنده مؤمنى هست كه پيش 

هست كه روزى او بر او سخت و دشوار شده باشد و پيش از سپيده از من طلب افزونى كند تا بر 

 روزيش بيفزايم و گشايش دهم؟

دم مرا فرا خواند و شفايش دهم؟ آيا بنده  آيا بنده مؤمن بيمار و دردمندى هست كه پيش از سپيده

من زندانى و گرفتارى هست كه پيش از سپيده دم، خالص خود را مسألت كند و او را رهايى مؤ

                                                 
 ، به نقل از كتاب المقنعه. م.89، ج 163بحار االنوار، ص  .1

 لداعى از قول حضرت رضا )ع( از پيامبر )ص( آمده است. م.، به نقل از كتاب عدة ا89، ج 274بحار االنوار، ص  .2

 به نقل از محاسن برقى آمده است. م. 89جلد  272و  271بحار االنوار، صفحات  .3

 ، به نقل از المقنعه، آمده است. م.89، ج 286بحار االنوار، ص  .4
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يى هست كه پيش از سپيده دم از من دادخواهى كند و او را يارى دهم  بخشم؟ آيا بنده مؤمن ستم ديده

 1 و اين ندا دادن همچنان تا طلوع سپيده ادامه دارد.« و انتقامش را بگيرم؟

كند، برآوردن  )ع( فرموده است، بنده مؤمن چون حاجتى از خداوند متعال مسألت مى( امام صادق 1)

 2 اندازد تا او را به فضل روز جمعه مخصوص فرمايد. آن را تا روز جمعه به تأخير مى

اند: خداوند را براى بندگان خويش كرامتهايى است كه در هر شب و روز  ( همان حضرت فرموده2) 

فرمايد. بنا بر اين در شب و روز جمعه فراوان تسبيح و تهليل كنيد و خدا را  نى مىجمعه به ايشان ارزا

 3 بسيار ستايش كنيد و بر پيامبر )ص( فراوان درود فرستيد.

رسد، به چيزى سرگرم نشود  ( و هم از ايشان روايت شده است كه هر يك از شما كه به جمعه مى3) 

 4فرستد.  آمرزد و بر ايشان رحمت فرو مى وند بندگان را مىكه از عبادت باز ماند كه در آن روز خدا

و هم ايشان فرموده است، صدقه دادن روز و شب جمعه هزار برابر است و درود فرستادن بر پيامبر و 

آل او موجب هزار حسنه و زدودن هزار سيئه و رسيدن به هزار درجه است. آن كس كه در شب جمعه 

روز قيامت پرتوش در آسمانها رخشان است و همانا كه فرشتگان آسمانها فرستد تا  بر پيامبر درود مى

كنند و فرشته گماشته بر مرقد پيامبر )ص( تا روز قيامت براى او آمرزش  براى او طلب آمرزش مى

 5 كند. خواهى مى

( باز از همان حضرت روايت است كه از شامگاه پنجشنبه تا غروب روز جمعه فرشتگانى از آسمان 4) 

آيند كه با ايشان قلمهاى زرين و صفحات سيمين است و در آن چيزى از اعمال جز درود  رو مىف

 6 نويسند. فرستادن بر پيامبر )ص( را نمى

فرمود كه پنداشتيم مايل  گويد: امام صادق )ع( چندان بر نماز جمعه ما را تشويق مى ( زراره مى5) 

ا صبح به حضور شما بياييم. فرمود: نه، منظورم اين است براى آن به حضورش برسيم. پرسيدم: آيا فرد

 بود كه هر كجا هستيد مواظب باشيد.

                                                 
 بحار االنوار آمده است.  89جلد  279و  266مى و امالى صدوق در صفحات رواياتى نظير اين روايت از دعائم االسالم و تفسير على بن ابراهيم ق .1

 ، آمده است. م.89، ج 271و به نقل از آن در بحار االنوار، ص  58محاسن برقى، ص  .2

 ، آمده است. م.89، ج 314و به نقل از آن در بحار االنوار، ص  25المقنعه، ص  .3

 . م.34ثواب االعمال، صدوق، ص  .4

 ، آمده است. م.89، ج 314و بحار االنوار، ص  26مقنعه، ص ال .5

 . م.2، ج 31خصال، صدوق، ص  .6
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غسل جمعه سنت و مستحب مؤكد است و ترك آن شايسته نيست و امير المؤمنين )ع( هر گاه 

ترى و  كند ناتوان غسل جمعه را ترك مى  فرمود: تو از كسى كه خواست كسى را توبيخ كند، مى مى

 1 هر كس غسل جمعه كند، از آن جمعه تا جمعه بعد در طهارت معنوى است. فرموده است

( امام باقر )ع( فرموده است، هر كس موى سبيل خود را روز جمعه كوتاه كند و ناخن بگيرد و 1) 

هيچ « بنام خدا و براى خدا و بر سنت محمد و آل محمد»دهد بگويد  هنگامى كه آن كار را انجام مى

ريزد مگر اينكه خداوند پاداش آزاد كردن يك برده براى او  هيچ تار مويى فرو نمىخراشه ناخنى و 

هاى مكرر و ممتد  شود مگر به بيمارى مرگ )پيش از مرگ گرفتار بيمارى نويسد و بيمار نمى مى

 2 شود.( نمى

 3 اند: نماز جماعت بيست و پنج درجه از نماز فرد برتر است. ( پيامبر )ص( فرموده2) 

امام باقر فرموده است، سه چيز موجب كفاره گناهان است: وضو گرفتن در سحرهاى سرد، رفتن ( 3) 

 4 شب و روز به نماز جماعت و مواظبت بر نماز جماعت.

چنين فرمودند: اى عثمان! هر كس نماز صبح را با جماعت  5( پيامبر )ص( به عثمان بن مظعون4) 

شيد به ذكر و ياد خدا مشغول شود، براى او در بهشت بگزارد و سپس بنشيند و تا هنگام طلوع خور

هفتاد درجه است و فاصله ميان هر دو درجه به اندازه مسافتى است كه اسب گزيده با شتاب و تاخت 

در هفتاد سال بپيمايد. و هر كس ظهر را با جماعت بگزارد براى او در بهشت عدن پنجاه درجه است 

مسافتى است كه اسب گزيده تيز رو در پنجاه سال طى كند و هر كه فاصله ميان هر درجه به اندازه 

كس نماز عصر را با جماعت بگزارد، براى او پاداشى معادل آزاد كردن هشت تن از فرزندان اسماعيل 

)ع( است كه داراى زن و فرزند و سرپرست خانواده باشند. و هر كس نماز مغرب را در جماعت 

ج و عمره پذيرفته شده است و هر كس نماز عشا را با جماعت بگزارد براى او پاداشى معادل ح

 دارى شب قدر است. زنده بگزارد، براى او پاداشى همچون شب

                                                 
 ، به نقل از شهيد ثانى آمده است. م.89، ج 357بحار االنوار، ص  .1

ر اين مورد ، د1، ج 323، از قول حضرت صادق آمده است. در محجة البيضاء، ص 3، ج 417و اصول كافى، ص  30من ال يحضره الفقيه، ص  .2

 توضيحى هم آمده است. م

 . م.1، ج 128به صورتهاى مختلف در منابع اهل سنت هم آمده است. رك. به: اللؤلؤ و المرجان فيما اتفق عليه الشيخان، ص  .3

 . م.4و محاسن برقى، ص  1، ج 42و خصال صدوق، ص  314معانى االخبار، ص  .4

، 85دو هجرت به حبشه را هم انجام داده و به سال دوم هجرت درگذشته است. رك. به: استيعاب، ص از اصحاب و مهاجران بسيار محترم كه هر  .5

 ، در حاشيه اصابه. م.3ج 
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اند: آيا شما را به چيزى راهنمايى كنم كه خطاها را بيامرزد و بر حسنات  ( و نيز پيامبر فرموده1)

تن و فراوان به سوى مسجد گام ها، وضو گرف بيفزايد؟ گفته شد: آرى، فرمودند: با وجود سختى

برداشتن و منتظر نشستن پس از نماز براى نماز ديگر و هيچ كس از شما نيست كه در خانه خود تطهير 

كند و همراه مسلمانان نماز جمعه بگزارد و براى نماز ديگر منتظر بنشيند، مگر اينكه فرشتگان عرضه 

خيزيد، صفهاى خود  ت فرماى. و چون براى نماز بپا مىدارند: خدايا، او را بيامرز، خدايا او را رحم مى

ها را پر كنيد و چون امام شما تكبير گفت، شما هم تكبير بگوييد.  را راست و استوار بداريد و فاصله

 تر. براى مردها صفهاى جلو بهتر است و صفهاى آخر كم ارزش

ا شود، قيد اسالم را از گردن اند: هر كس از جماعت و گروه مسلمانان جد ( همان حضرت فرموده2) 

برداشته است. گفته شد: اى رسول خدا! منظور از جماعت مسلمانان چيست؟ فرمود: يعنى جماعتى كه 

 بر حق هستند، هر چند شمارشان اندك باشد.

( امام صادق )ع( فرموده است، پيامبر )ص( با همسايگان مسجد شرط فرمودند كه براى نمازها در 3) 

كنند يا  شوند بس مى د و فرمودند: آيا اين كسانى كه براى نماز در مسجد حاضر نمىمسجد حاضر شون

آنكه بگويم كسى اذان و اقامه بگويد و اگر حاضر نشدند به مردى از اهل بيت خودم يعنى على )ع( 

 آيند با هيزم و هيمه آتش بزند. دستور دهم خانه آنان را كه به نماز نمى

وزى پيامبر )ص( نماز صبح گزاردند و چون نماز تمام شد روى به اصحاب اند: ر ( و نيز فرموده4) 

 اند؟ خود فرمودند و سؤال كردند: آيا فالن و فالن در نماز حاضر شده

گفتند: نه، پرسيدند: آيا آنان در سفرند؟ گفتند: نه، فرمودند: همانا حضور در هيچ نمازى بر منافقان 

نيست و اگر آنان فضيلت اين دو نماز را بدانند، اگر با سختى تر از حضور در نماز صبح و عشاء  سخت

 1 شوند. هم باشد حاضر مى

اند: همانا صفهاى نماز جماعت امت من همچون صفهاى فرشتگان آسمان است و  ( و پيامبر فرموده5) 

گزاردن يك ركعت با جماعت معادل بيست و چهار ركعت است كه هر ركعت آن در نظر خداوند 

هاى روز  رود، خداوند ترس از عبادت چهل سال است. هر مؤمنى كه به نماز جماعت مى تر محبوب

دهد او را به بهشت برند، و بلند  فرمايد و سپس فرمان مى دهد و سبك مى قيامت را بر او تخفيف مى
                                                 

جلد اول محجة البيضاى فيض كاشانى )رضي اهلل  343اين روايت به همين صورت به نقل از من ال يحضره الفقيه صدوق )رضي اهلل عنه(، در ص  .1

 عنه( آمده است. م.
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رسد از  قرائت نماز چنان است كه لهيب و شراره آتش را به همان اندازه كه صداى شخص مى  خواندن

گذرد و با وارد شدن به بهشت شادمانى بسيار به او دست  كند و براحتى از پل صراط مى دور مى او

اند: هر كس نماز عشاء و نماز صبح را با جماعت بگزارد، در پناه  دهد. همچنين پيامبر )ص( فرموده مى

 1 گيرد. خداى عز و جل قرار مى

كه نماز خود را در مسجد نگزارند، نمازشان ( امام باقر )ع( فرموده است، از همسايگان مسجد 1) 

 2 پذيرفته نيست، مگر آنكه بيمار و گرفتار باشند.

 مجلس چهل و ششم در فضیلت مساجد

هنگامى كه ابراهيم و »( خداوند متعال در آيه يك صد و بيست و هفت سوره بقره فرموده است 3) 

« ردگارا از ما بپذير كه تو شنوا و دانايى.اسماعيل ديوارهاى كعبه را برافراشتند و عرضه داشتند پرو

همانا فقط كسانى كه به خدا و روز قيامت ايمان آورده، »و در آيه هيجدهم سوره توبه فرموده است 

كنند  ترسند و مساجد را آباد مى پردازند و از كسى جز خدا نمى ميدارند و زكات را  نماز را بر پا مى

 «باشند. و شايد كه ايشان از هدايت يافتگان

( بدان كه اين آيه را شأن نزول و داستانى است: يكى از سران قريش اسير مسلمانان شد. گروهى 4) 

از مسلمانان او را سرزنش كردند كه كافر است و قطع پيوند خويشاوندى كرده است و مشركان را در 

شمريد و  ما را برمىجنگ با پيامبر )ص( و مسلمانان يارى داده است. آن مرد گفت: چرا فقط معايب 

گوييد؟ گفتند: كارهاى پسنده شما چيست؟ گفت: ما مسجد الحرام را  -كارهاى پسنديده ما را نمى

دهيم و  كنيم، اشخاص خائف و ترسان را امان مى ايم، اسيران را آزاد مى داريم، پرده دار كعبه آباد مى

فرمايد  وبه را نازل فرمود كه در آن مىدار سقايت حاجيانيم و خداوند متعال، آيه هفدهم سوره ت عهده

دهند نرسد كه مساجد را آباد دارند. اعمال آنان تباه  مشركان را كه خود گواهى بر كفر خويش مى»

مساجد بر عهده كسانى است كه به خدا و روز   همانا فقط آباد كردن»و سپس فرموده است « است.

 3 قيامت ايمان دارند.

 د كه آبادى مسجد يعنى ساختمان آن و رفت و روب و و آراستن و گچكارىان پنداشته مشركان مى(1) 
                                                 

 اين روايت هم از قول حضرت صادق و از همان منبع در همان صفحه محجة البيضاء آمده است. م. .1

 جلد اول محجة البيضاى فيض كاشانى آمده است. م. 342من ال يحضره الفقيه و به نقل از آن در صفحه  103در صفحه  .2

شعرانى، ضمن نقل اين موضوع آمده است كه اسير مذكور عباس عموى جلد پنجم، چاپ مرحوم آقاى  469در تفسير ابو الفتوح رازى، صفحه  .3

 پيامبر )ص( بوده است. م.
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و امثال آن است و خداوند بيان فرموده است كه آبادى مساجد نخست به ايمان آوردن به خداوند و  

 سپس به فراوانى ركوع و سجود و اطاعت و عبادت است.

اوند اجازه فرموده برافراشته شود و هايى كه خد در خانه»( و خداوند در سوره نور فرموده است 2) 

شود و آيه يك  و منظور مساجد است كه بدين گونه آباد و مرمت مى« نام خداوند در آن برده شود.

 صد و بيست و هفتم سوره بقره هم ناظر به همين معنى است.

وند همانا مساجد مخصوص خداست پس نبايد با خدا»( و خداوند متعال در سوره جن فرموده است 3) 

و بدين گونه مساجد را به خود اضافه تخصيصى فرموده، « هيچ كس غير از او را پرستش كنيد.

« پس پروردگار اين خانه را عبادت كنند.»همچنان كه كعبه را بر خود اضافه فرموده و گفته است 

 )آيه سوم سوره ايالف.(

به مسجد پرستش نشده است.  ( امام صادق فرموده است، خداوند به چيزى برتر از سكوت و رفتن4) 

برند: مسجدى كه خراب شده و مردم  ميو فرموده است سه چيز به پيشگاه خداوند عز و جل شكايت 

اى كه بر آن گرد و خاك  گزارند. دانايى كه ميان نادانان گرفتار باشد. قرآن بسته در آن نماز نمى

 1 خواند. نشسته و كسى آن را نمى

اما مساجد فرخنده  ت در كوفه مساجدى فرخنده و مساجدى لعنت شده است.( امام باقر فرموده اس5) 

و مبارك، از جمله آنها مسجد غنى است و به خدا سوگند كه قبله آن مستقيم و سرشت آن پاكيزه 

است و همانا آن را مرد مؤمنى ساخته است و دنيا از ميان نخواهد رفت مگر اينكه كنار آن مسجد دو 

اند و  و كنار آن دو بوستان بوجود خواهد آمد. ولى اهل آن مسجد نفرين شدهچشمه خواهد جوشيد 

سعادت حضور در آن از ايشان سلب شده است. ديگر مسجد بنى ظفر و مسجد سهله و مسجد حمراء و 

 گويند. مسجد جعفى است كه امروز ديگر مسجد ايشان نيست و به آن درس هم مى

مسجد ثقيف، مسجد اشعث، مسجد جريربجلى و مسجد سماك اما مساجد نفرين شده عبارت است از: 

 2 هاى روزگار ساخته شده است. و مسجدى در ناحيه حمراء كه بر روى گور فرعونى از فرعون

                                                 
 . م.1، ج 69خصال، صدوق، ص  .1

جمهرة انساب العرب ابن حزم اندلسى، چاپ عبد السالم محمد  409و  342و  247هايى است كه نامشان در صفحات  غنى، جعفى، ظفر نام قبيله .2

قمرى، چاپ استاد فقيد جالل الدين محدث  283كتاب الغارات ثقفى، درگذشته  484آمده است. و اين روايت در صفحه  ق 1391هارون، مصر، 

 جلد هشتاد و سوم بحار االنوار آمده است. م. 360ارموى و به نقل از آن و منابع ديگر در صفحه 
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( امام صادق )ع( فرموده است، امير المؤمنين على )ع( از نماز گزاردن در پنج مسجد كوفه نهى 1) 

ر بن عبد اهلل بجلى، مسجد سماك بن مخرمة، مسجد فرموده است، مسجد اشعث بن قيس، مسجد جري

نگريست  شبث بن ربعى و مسجد تيم. گويد: امير المؤمنين على )ع( هر گاه به مسجد آنان مى

فرمود: اين همچون بيعت تيم است و معناى آن اين بود كه آنان از روى بغض و كينه، همراه على  مى

 1 باد.گزاردند. نفرين خدا بر آنان  )ع( نماز نمى

( امير المؤمنين على )ع( فرموده است، حريم مسجد از هر سو چهل ذراع است و همسايگى مسجد 2) 

 2 از هر سو تا چهل خانه است.

اند: هر كس مسجدى را رفت و روب كند، خداوند برايش پاداش آزاد  ( پيامبر )ص( فرموده3) 

ى را ناخوش آيد بيرون برد نويسد و هر كس هر چيزى را از آن كه چشم يى مى كردن برده

 3 نويسد. مي)غبارروبى كند( خدايش دو بهره از رحمت خويش برايش 

اند: هر كس روز پنجشنبه و شب جمعه مسجد را جاروب كند و همان  ( و همان حضرت فرموده4) 

 4 آمرزد. نشيند، بيرون ببرد خدايش او را مى اندازه خاكى كه در چشم مى

 گويد: روزى در مسجد كوفه حضور امير المؤمنين )ع( بوديم. ( اصبغ بن نباته مى5) 

چنان نكرده   فرمود: اى مردم كوفه! خداوند نسبت به شما محبتهايى فرموده كه نسبت به كس ديگرى

 است. نخست اينكه جايگاه نماز و مسجد شما را برترى داده است.

و محلى است كه ابراهيم خليل )ع( و  آنجا )مسجد كوفه( خانه آدم و نوح و ادريس عليهم السالم است

گزاريم و مسجد شما يكى از چهار مسجدى است كه خداوند  برادرم خضر )ع( و خودم در آن نماز مى

آن را برگزيده است. گويى روز قيامت آن را شبيه اشخاصى كه محرم هستند در دو جامه سپيد 

شود و  كند و شفاعتش پذيرفته مى بينم كه براى نمازگزاران در خود و اهل خويش شفاعت مى مى

روزگار سپرى نخواهد شد تا اينكه حجر االسود در آن نصب شود و زمانى خواهد آمد كه جايگاه نماز 

شود و جايگاه نماز گزاردن همه مؤمنان و دل  مى -كه از فرزندزادگان من است -گزاردن مهدى )ع(

                                                 
 يى. م. ، همراه با ترجمه آقاى كمره270خصال، صدوق، ص  .1

 ، به نقل از خصال صدوق با ذكر سلسله اسناد آمده است. م.84، ج 3نوار، ص بحار اال .2

 آمده است. م. 82، ج 383و به نقل از آن با توضيح در بحار االنوار، ص  108امالى صدوق، ص  .3

 ، چاپ آقاى غفارى. م.51ثواب االعمال، صدوق )رضي اهلل عنه(، ص  .4
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يد و با نماز گزاردن در آن به خداوند هر مؤمنى به سوى آن است. اين مسجد خود را خلوت مگذار

متعال تقرب جوييد و براى برآمدن حوائج خود در آن مسجد دعا كنيد و اگر مردم بركاتى را كه در 

اين مسجد است بدانند، از دورترين نقاط زمين هر چند با كشيدن خودشان بر زمين و برف باشد به 

 1 آيند. زيارت آن مى

هاى خدا در زمين است.  است، بر شما باد به رفتن به مساجد كه آنها خانه ( امام صادق )ع( فرموده1) 

كند  هر كس در حالى كه خود را پاكيزه كرده باشد به مسجد برود، خدايش او را از گناهان پاك مى

نويسد. در مساجد بسيار نماز بگزاريد و دعا كنيد و در مساجد مختلف نماز  و او را از زائران خود مى

كه هر سرزمين و بقعه، روز رستاخيز براى كسى كه در آن نماز گزارده است گواهى  بگزاريد

 2 دهد. مى

پيامبر مرسل وبنده صالحى وارد كوفه نشده مگر ه است، هيچ فرشته مقرب و( همان حضرت فرمود2)

اينكه در مسجد آن نماز گزارده است و رسول خدا )ص( هم شب معراج چون از فراز مسجد كوفه 

فرمود، فرشته از خداوند كسب اجازه كرد و پيامبر )ص( دو ركعت نماز در آن گزاردند. نماز عبور 

واجب در آن مسجد پاداش هزار نماز دارد و نماز مستحب پاداش پانصد نماز دارد و نشستن در آن 

 3 مسجد بدون قرآن خواندن هم عبادت است. و به اين مسجد برو هر چند با زحمت و سختى باشد.

به هر گامى كه  اند: هر كس به مسجدى برود كه در آن نماز جماعت باشد، ( پيامبر )ص( فرموده3) 

شود و اگر  اش افزوده مى شود و همان اندازه بر درجه دارد براى او هفتاد هزار حسنه نوشته مى برمى

كنند و در گمارد كه در گورش او را ديدار  در آن حال بميرد، خداوند هفتاد هزار فرشته بر او مى

 كنند. وحدت و تنهايى انيس او باشند و تا هنگامى كه مبعوث شود براى او استغفار مى

اند: هر كس صداى اذان را در مسجد بشنود و بدون عذر و علتى از آن  ( پيامبر )ص( فرموده1) 

 4 بيرون رود، منافق است. مگر اينكه بخواهد به مسجد برگردد.

د: هر كس مسجدى بسازد كه خداى در آن ياد كرده شود، خداوند ان ( و همان حضرت فرموده2) 

سازد و هر كس يك برده مسلمان را آزاد كند، مايه آزادى او از دوزخ  يى در بهشت مى براى او خانه
                                                 

 يد، كتاب المزار. م.، چاپ جد100، ج 390بحار االنوار، ص  .1

 ، آمده است. م.83، ج 384و به نقل از آن در بحار االنوار، ص  120امالى صدوق، ص  .2

 ، آمده است. م.83، ج 359به نقل از كتاب الغارات ثقفى در بحار االنوار، ص  .3

 ، آمده است. م.83، ج 372و به نقل از آن در بحار االنوار، ص  300امالى صدوق، ص  .4
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است و هر كس موى خود را در اسالم و راه خدا سپيد كرده باشد، آن سپيدى در قيامت براى او نور 

 خواهد بود.

اش مسجد باشد، خدايش  اند: هر كس سخن و حديث او قرآن، و خانه حضرت فرموده ( و همان3) 

 1 سازد. يى در بهشت مى براى او خانه

امير المؤمنين على )ع( فرموده است نماز در بيت المقدس معادل هزار نماز و نماز در مسجد بزرگ 

و نمازى كه مرد به تنهايى در خانه شهر معادل صد نماز و نماز در مسجد قبيله معادل دوازده نماز است. 

 2 خواند فقط يك نماز است. خود مى

( و همان حضرت فرموده است، هر كس به مسجد آمد و شد كند به يكى از اين خصال هشتگانه 4) 

يى،  شوند، يا دانش تازه مند مى رسد، دست يافتن به برادرى دينى كه در راه خدا از يك ديگر بهره مى

يى كه او را به هدايت رهنمون كند يا رحمتى كه منتظر آن است، يا  شنيدن كلمه يا آيه محكمى يا

 3 يى كه او را از كار زشتى باز دارد، يا ترك كردن گناهى از روى حيا يا بيم از خداوند. كلمه

 4 هاى شماست. ( امام صادق )ع( فرموده است، بهترين مساجد زنان شما، خانه5) 

ها بلند و طوالنى  ند: هر گاه ديديد قرآنها آراسته و مساجد زيور شده و منارها ( پيامبر )ص( فرموده1)

خوانند و مساجد راه عبور و مرور است، در آن  شده و قرآن را فقط براى نشان دادن آواز خوش مى

تر و گرانبهاتر است. همانا مساجد چنان مردمى آراسته و ظاهر  زمان، مؤمن از كبريت احمر هم كمياب

 يشان پاكيزه است، ولى دلهاى ايشان پليدتر از الشه مردار است.بدنها

  مجلس چهل و هفتم در فضیلت ماه رمضان

هاى  اند كه در آن ماه گاهى از شدت گرما بره ( ماه رمضان را از اين جهت رمضان ناميده3) 

شده كه گناهان اند و گفته شده است به اين نام، از آن جهت ناميده  مرده گوسپندان و كره شترها مى

 كند. را ذوب و نابود مى

 اى اهل ايمان بر شما هم »ره فرموده است. ـقـ( خداوند در آيه يك صد و هشتاد و سوم سوره ب4) 

                                                 
 همان جلد بحار االنوار نقل شده است. م. 385ز قول حضرت صادق از پيامبر )ص( در همان صفحه امالى و صفحه ا .1

 قمرى. م. 1383، چاپ مصر، 1، ج 148دعائم االسالم، قاضى نعمان، ص  .2

 ، چاپ سنگى. م.33و قرب االسناد حميرى، ص  48، و محاسن برقى، ص 23نهايه، شيخ طوسى، ص  .3

 . م.1، ج 325االحكام، شيخ طوسى، ص  تهذيب .4
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اند واجب بوده است و  روزه گرفتن نوشته و مقرر گرديد همچنان كه بر كسانى كه پيش از شما بوده

 «اين براى آن است كه شما پرهيزگار شويد.

ماه رمضان ماهى است كه »و هم در آيه يك صد و هشتاد و پنجم همان سوره فرموده است  (5) 

 «قرآن در آن نازل شده است براى هدايت مردم و با داليل روشن براى راهنمايى و امتياز حق از باطل.

و پس يى ايراد فرمودند  ( امام باقر )ع( فرموده است، پيامبر )ص( در جمعه آخر ماه شعبان خطبه6) 

افكند كه در آن شب  از حمد و نيايش خداوند چنين فرمودند: اى مردم! همانا ماهى بر شما سايه مى

قدر قرار دارد كه از هزار ماه برتر است. ماه رمضان است كه خداوند روزه گرفتن آن را واجب 

است و هر دارى و نماز مستحب گزاردن را مقرر فرموده  -فرموده است و براى شبى از آن شب زنده

كس در آن شب نماز مستحبى بگزارد پاداش آن معادل نماز گزاردن هفتاد شب در ماههاى ديگر است، 

هر كس در ماه رمضان يكى از كارهاى پسنديده و مستحب را انجام دهد، براى او پاداشى معادل 

دهد، چنان  فرمايد و هر كس در ماه رمضان يكى از واجبات را انجام پاداش عبادات واجب مقرر مى

است كه هفتاد فريضه در ماههاى ديگر. رمضان ماهى است كه خداوند بر روزى مؤمن در آن 

افزايد و هر كس در آن ماه، روزه دار مؤمنى را افطار دهد، نزد خداوند پاداشى چون آزاد كردن  مى

ما بر اين  آمرزيده خواهد شد. گفتند: اى رسول خدا! همه  اش برده خواهد داشت و گناهان گذشته

كار كه به روزه دار افطار بدهيم توانا نيستيم. فرمودند: خداوند متعال، كريم است و اين پاداش را به 

هر كس كه با يك جرعه شير يا آب گوارا يا دو دانه خرماى كوچك كسى را افطار دهد و بر بيشتر 

دگان خويش تخفيف دهد، فرمايد. و هر كس در اين ماه بر بر از آن قدرت نداشته باشد عنايت مى

اش آمرزش و پايان آن  يابد. رمضان ماهى است كه آغاز آن رحمت و ميانه حسابش تخفيف مى

پذيرش دعا و رهايى از آتش دوزخ است و شما را در اين ماه از چهار خصلت چاره نيست، دو خصلت 

لت من است و از آن موجب خشنودى خداوند از شماست و آن گواهى دادن به يكتايى خداوند و رسا

نياز نيستيد كه عبارت است از مسألت حوائج و بهشت. و از خداوند در اين  دو خصلت آن خودتان بى

 1 ماه براى خود عافيت را مسألت كنيد و از آتش دوزخ به خداى خود پناه بريد.

                                                 
كتاب فضائل االشهر الثالثة شيخ صدوق )رضي اهلل عنه(، چاپ دانشمند محترم  80و  71اين روايت با تفاوت اندكى در روايت دوم در صفحات  .1

 اند. م. داده ق، آمده است. ايشان مآخذ اين روايات را از كتابهاى ديگر هم نشان 1396آقاى غالمرضا عرفانيان، نجف، 
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له كردند رو به قب ( امام باقر )ع( فرموده است، پيامبر )ص( چون به هالل رمضان نظر مى1) 

پروردگارا! اين ماه را با امنيت و ايمان و سالمتى و اسالم و »داشتند:  ايستادند و چنين عرضه مى مى

ها و توفيق تالوت قرآن و كمك به نماز و روزه بر  عافيت شايان و روزى فراخ و از ميان رفتن بيمارى

. پروردگارا! ما را در اين ماه ما در آور. پروردگارا! ما را براى رمضان و رمضان را براى ما سالم بدار

سالم بدار، آنچنان كه چون سپرى شود ما را عفو فرموده و آمرزيده باشى و مورد رحمت خويش قرار 

فرمود: اى مردم! چون هالل ماه  كرد و چنين مى آنگاه روى خويش را به مردم مى« داده باشى.

ند و درهاى آسمان و بهشت و شو هاى سركش به زنجير كشيده مى كند، شيطان رمضان طلوع مى

 شود. هاى رحمت گشوده و درهاى دوزخ بسته مى دروازه

شود و خداوند متعال به هنگام هر افطار، گروهى از بندگان خويش را از آتش دوزخ  دعا پذيرفته مى

كننده و آمرزش خواهى هست؟ پروردگارا!  دهد آيا سئوال دهد و همه شب سروشى ندا مى نجات مى

كند عطا فرماى و اموال هر بخيل و ممسك را نابود فرماى. تا آنكه هالل  كه انفاق مىبه هر كس 

شود كه فردا بامداد براى دريافت پاداشهاى خود آماده  ندا داده مى  كند، به مؤمنان شوال طلوع مى

فرموده است سوگند به كسى كه جان من در دست  ( امام باقر )ع( مى1باشيد كه روز پاداش است. )

 1 وست اين پاداش درهم و دينار نيست.ا

( امام باقر )ع( فرموده است، همانا خداوند تبارك و تعالى را فرشتگانى است كه بر روزه داران 2) 

گويند: اى بندگان خدا! مژده باد بر شما كه اندكى  اند و همه شب هنگام افطار به آنان مى گماشته

ا فرخنده شديد و رقم فرخندگى بر شما زده شد و گرسنگى كشيديد و فراوان سير خواهيد شد. شم

دهند كه اى بندگان خدا! بر شما مژده باد كه  رسد، به آنان ندا مى چون شب آخر رمضان فرا مى

 2 خداوند شما را آمرزيد و توبه شما را پذيرفت و بنگريد كه در آينده چگونه خواهيد بود.

كند و  اوند پاداش كارهاى نيكو را چند برابر مىاند: در ماه رمضان خد ( پيامبر )ص( فرموده3) 

آمرزد  يى دهد، خدايش مى افزايد. هر كس در اين ماه صدقه فرمايد و درجات را مى خطاها را محو مى

آمرزد و هر كس خشم خويش را فرو خورد،  و هر كس به بردگان خود نيكى كند، خدايش مى

                                                 
كتاب فضائل االشهر الثالثة شيخ صدوق )رضي اهلل عنه(، چاپ دانشمند محترم  80و  71اين روايت با تفاوت اندكى در روايت دوم در صفحات  .1

 اند. م. ق، آمده است. ايشان مآخذ اين روايات را از كتابهاى ديگر هم نشان داده 1396آقاى غالمرضا عرفانيان، نجف، 

 ، چاپ جديد، آمده است. م96، ج 361امالى صدوق و به نقل از آن در بحار االنوار، ص  33كر سلسله اسناد در صفحه با ذ .2
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و پيوند خويشاوندى را در آن ماه رعايت كند، آمرزد و هر كس خلق خويش را نيكو كند  خدايش مى

 آمرزد. خدايش مى

رسد با بركت و  ( سپس فرمودند: اين ماه شما چون ديگر ماهها نيست. چون به سوى شما فرا مى4) 

گردد. اين ماهى است  شود با آمرزش گناهان سپرى مى رسد و چون از شما سپرى مى رحمت فرا مى

دو چندان پاداش است و كارهاى خير در آن پذيرفته است. هر كس از كه كارهاى پسنديده را در آن 

آمرزد. سپس فرمودند: بدبخت  شما در اين ماه براى خدا دو ركعت نماز مستحب بگزارد خدايش مى

واقعى كسى است كه اين ماه بر او بگذرد و گناهانش آمرزيده نشود و او در آن هنگام كه نيكوكاران 

 1 رسند زيانكار خواهد بود. يم مىبه پاداشهاى خداوند كر

( امام صادق فرموده است، هر كس روزه خود را به گفتار پسنديده و كردار پسنديده ختم كند، 5) 

پذيرد. گفته شد: اى پسر رسول خدا! گفتار پسنديده و كردار پسنديده  اش را مى خداوند روزه

تا نيست. پرسيدند: كردار پسنديده چيست؟ فرمود: گواهى دادن به اينكه خدايى جز پروردگار يك

 از اموال.  چيست؟ فرمود: بيرون كردن فطريه

اند: خداوند را در هر شب از ماه رمضان گروهى آزاد كرده و رسته از  ( و همان حضرت فرموده1) 

كننده افطار كند و چون شب آخر رمضان فرا  آتش است. غير از كسى كه با مسكر و مواد مست

 2 آمرزد. ه همه كسانى كه در طول ماه آمرزيده است، مىرسد به انداز مى

( پيامبر )ص( چون ماه رمضان نزديك شد، سه روز باقى مانده از شعبان، به بالل امر فرمودند ندا 2) 

دهد و مردم جمع شوند و چون مردم جمع شدند، پيامبر )ص( به منبر رفتند و پس از حمد و ثناى 

مردم! اين ماه كه شما را فرا رسيده، برترين ماههاست و در آن شبى  خداوند چنين بيان فرمودند: اى

شود.  قرار دارد كه بهتر از هزار ماه است. در اين ماه درهاى دوزخ بسته و درهاى بهشت گشوده مى

هر كس اين ماه را دريابد و آنچنان رفتار نكند كه آمرزيده شود، خدايش از رحمت خود دور بداراد. 

خدمت به پدر و مادر برايش فراهم شود و چنان رفتار نكند كه آمرزيده شود از و هر كس امكان 

                                                 
 ، چاپ جديد، آمده است. م.96، ج 361امالى صدوق و به نقل از آن در بحار االنوار، ص  33با ذكر سلسله اسناد در صفحه  .1

 همان جلد بحار االنوار آمده است. م. 313و  362امالى شيخ طوسى و به نقل از آنها در صفحات هر دو در امالى صدوق و ثواب االعمال و  .2
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رحمت خدا دور بادا و هر آن كس كه نام من پيش او برده شود و بر من درود نفرستد و آمرزيده 

 1نشود از رحمت خدا دور بادا. 

 2 رمضان است.( امام باقر )ع( فرموده است: براى هر چيز، بهارى است و بهار قرآن، ماه 3) 

( امير المؤمنين على )ع( فرموده است: بر شما باد در ماه رمضان به فراوانى استغفار و دعا، كه دعا 4) 

 3 كند. كند و استغفار، گناهان شما را محو مى بال را از شما دفع مى

هفت  اند: هر مؤمنى كه ماه رمضان را براى رضاى خداوند روزه بگيرد، خداوند پيامبر )ص( فرموده

فرمايد: نخست اينكه، اعمال ناروايى را كه با اعضاى خود انجام  خصلت را براى او واجب و مقرر مى

كند. سوم، خطاهاى پدرش را  برد. دوم، او را به رحمت خويش نزديك مى داده است از ميان مى

و گرسنگى فرمايد. پنجم، او را از تشنگى  هاى مرگ را بر او آسان مى دشوارى آمرزد. چهارم، مى

هاى بهشت به او  كند. هفتم، از ميوه دهد. ششم، آزادى از آتش دوزخ به او عنايت مى قيامت امان مى

 4 خوراند. مى

يى فرمودند: اى مردم! هر كس ماه رمضان  ( ابو هريره گفته است، پيامبر )ص( ضمن ايراد خطبه1) 

ا و ديگر اندام خود را از گناه و را با سكوت و آرامش روزه بگيرد و چشم و گوش و زبان و دسته

شود كه زانوانش كنار زانوهاى  دروغ و غيبت و آزار رساندن باز دارد، روز قيامت چنان مقرب مى

 5 گيرد. ابراهيم خليل )ع( قرار مى

اند: مردى از امت خود را در خواب ديدم كه از تشنگى زبانش بيرون افتاده  ( پيامبر )ص( فرموده2) 

گرفتند. در اين حال  خواست كنار حوض كوثر برود و آب بياشامد جلوش را مى مىبود و هر گاه 

 6 روزه ماه رمضان او آمد و او را آب داد و سيراب كرد.

گويد: به امام موسى بن جعفر )ع( گفتم پدرم از جد شما در باره اينكه در هر  ( على بن مغيره مى3) 

گفته بودند: در هر شب يك ختم قرآن؟ پدرم گفته شب يك ختم قرآن بخواند پرسيده بود و ايشان 

                                                 
 . م.1، ج 406، چاپ آقاى على اكبر غفارى، و تهذيب، شيخ طوسى، ص 90ثواب االعمال صدوق )رضي اهلل عنه(، ص  .1

 . م.96، ج 386و بحار االنوار، ص  228معانى االخبار، صدوق، ص  .2

 همان جلد بحار االنوار آمده است. م. 379امالى صدوق در صفحه  37نقل از صفحه به  .3

 همان جلد بحار االنوار آمده است. م. 369به نقل از خصال و امالى و علل الشرائع صدوق )رضي اهلل عنه(، در صفحه  .4

 .فضائل االشهر الثالثة شيخ صدوق آمده است. م 132با نقل سلسله اسناد در صفحه  .5

 . م.113فضائل االشهر الثالثة، صدوق، ص  .6
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بود: منظورم شبهاى ماه رمضان است. باز ايشان گفته بودند: در شبهاى رمضان؟ پدرم گفته بود: آرى 

و ايشان فرموده بودند: هر چه بتوانى بخوان و معموال پدرم در ماه رمضان چهل بار قرآن را ختم 

خوانم، گاه كمتر و گاه بيشتر، بستگى  ها قرآن مى ين اندازهكرد. من هم پس از مرگ پدرم به هم مى

رسد ثواب يك ختم را به پيامبر و  به فراغت و آمادگى يا خستگى من دارد و چون روز عيد فطر مى

كنم و براى هر يك از ائمه ديگر تا شما،  يكى را به على و يكى را به فاطمه عليهم السالم هديه مى

دهم. در  هر يك، ثواب يك ختم قرآن و تاكنون هم اين كار را ادامه مى كنم. يعنى براى چنين مى

مقابل اين چه پاداشى براى من خواهد بود؟ فرمود: پاداش تو اين است كه روز قيامت با آنان خواهى 

 1 بود. من تكبير گفتم و با تعجب پرسيدم: چنين پاداشى براى من است؟ سه بار فرمود: آرى.

اند: در سحرها چيزى بخوريد، هر چند جرعه آبى. همانا درودهاى خداوند بر  ( پيامبر فرموده1)

اند: همانا خدا و فرشتگانش بر آنان كه سحورى  خورند و فرموده كسانى است كه سحورى مى

اند: با خوردن سحر براى  فرستند و نيز فرموده كنند درود مى خورند و در سحرها طلب آمرزش مى مى

ييد و با انجام خواب قيلوله )پيش از ظهر( براى شب زنده دارى و نماز شب روزه گرفتن يارى بجو

 2 يارى بجوييد.

فرمود و اگر فراهم  مي( امام صادق )ع( فرموده است، پيامبر )ص( معموال با چيزى شيرين افطار 2) 

نها را فرمود: كبد و معده را پاكيزه و دهان را خوشبو و دندا كرد و مى نبود با آب گرم افطار مى

شويد و رگهاى هيجان زده را و صفراى  كند و گناهان را مى محكم و روشنى چشم را افزون مى

 3 بخشد. بخشد و حرارت معده و درد سر را تسكين مى تحريك شده را آرامش مى

اند: هر كس روزه دارى را افطار دهد، براى او مانند  ( امام صادق )ع( فرموده است، پيامبر فرموده3) 

شود، بدون اينكه از پاداش روزه دار چيزى كاسته شود و معادل ثواب  ش آن روزه دار منظور مىپادا

 دهند. دهد به افطار دهنده مى كارهايى كه او با نيروى اين طعام انجام مى

( همان حضرت فرموده است، افطار دادن تو به برادر مؤمنت و شاد كردن او پاداش بزرگترى از 4) 

 اند: روزه گشودن تو در خانه برادر مسلمانت، هفتاد برابر يا نود  و هم ايشان فرموده 4 روزه تو دارد.

                                                 
 ، همراه با ترجمه آقاى دكتر جواد مصطفوى آمده است. م.4، ج 423در اصول كافى، ص  .1

 بحار االنوار، از منابع مختلف آمده است. م. 96جلد  313تا  310در صفحات  .2

 طبرسى آمده است. م.همان جلد بحار االنوار، به نقل از مكارم االخالق  315در صفحه  .3

 . م.396محاسن برقى، ص  .4
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 برابر بيشتر از پاداش روزه تو است.

دانى اين شبها چه شبهايى است؟ گفت:آرى، پدر و مادرم  ( امام صادق )ع( به سدير فرمود: آيا مى5) 

توانى در هر شب از اين شبها  ى سدير! آيا مىفدايت باد! اين شبها، شبهاى ماه رمضان است. فرمود: ا

ده برده از نسل اسماعيل )ع( آزاد كنى؟ سدير گفت: پدر و مادرم فداى تو باد، ثروت من به اين كار 

توانى يك برده  كرد تا آنكه فرمود: آيا فقط مى رسد و امام صادق )ع( از شمار بردگان كم مى نمى

توانى  كه بر آن توانا نيستم. امام صادق )ع( فرمودند: آيا نمىگفت نه،  آزاد كنى و سدير همچنان مى

توانم ده مرد را هم  در هر شب ماه رمضان يك مرد مسلمان را افطار دهى؟ سدير گفت: آرى، مى

برادر مسلمانت را معادل با  افطار دهم. فرمود: اى سدير! مقصود من همين بود. همانا افطار دادن تو

نسل اسماعيل )ع( است و همانا افطار دادن تو به برادر مسلمانت و شاد كردن او يى از  آزاد كردن برده

 ات دارد. پاداش بيشترى از روزه

گويد: از ابن عباس پرسيدم، پاداش كسى كه رمضان را روزه بگيرد و حق آن  ( سعيد بن جبير مى1) 

م كه گوشت نشنيده و بر را بشناسد چيست؟ گفت: اى پسر جبير! آماده بشو تا حديثى براى تو بگوي

دل تو خطور نكرده باشد و در مورد اين پرسش كه از من كردى خود را آماده ساز و دل و جان خود 

را آسوده بدار )حواست را جمع كن( كه در آنچه پرسيدى علم گذشتگان و آيندگان است. سعيد 

و برگشته، نخست نماز صبح گويد: از پيش ابن عباس رفتم و فرداى آن روز، صبح بسيار زود پيش ا مى

گزاردم و آنگاه سؤال خود را ياد آورى كردم. ابن عباس روى خود را به طرف من كرد و گفت از 

فرمودند: اگر شما بدانيد چه خيرى در ماه  گويم. شنيدم، پيامبر خدا )ص( مى من بشنو كه چه مى

. شب اول رمضان خداوند كرديد رمضان براى شماست، همانا براى خداوند بيشتر سپاسگزارى مى

افزايد و براى شما پنجاه  بخشد و براى شما دو هزار هزار درجه مى گناهان آشكار و نهان امت مرا مى

رسد به هر گامى كه برداشته باشيد عبادت يك  سازد، و چون شب دوم فرا مى كند و مى شهر بر پا مى

نويسد، و خداوند متعال در  براى شما مى سال و پاداش يكى از پيامبران را و پاداش يك سال روزه را

دارد  يى در فردوس از مرواريد سپيد به شما ارزانى مى روز سوم در قبال هر تار مويى از بدن شما قبه

كه بر فراز هر قبه، دوازده هزار خانه نورانى است و در پايين آن هم همين مقدار خانه است و بر هر 

آيند كه  يى و در هر روز، هزار فرشته به حضور شما مى فرشتهخانه هزار سرير است و بر هر سريرى 

 يى است. همراه هر يك از ايشان هديه
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دارد كه در هر كاخ هفتاد  روز چهارم، خداوند متعال در جنت خلد، هفتاد هزار كاخ به شما ارزانى مى

حوريه هزار  يى است كه برابر هر هزار حجره و در هر حجره پنجاه هزار تخت و بر هر تخت حوريه

باشد. و خداوند  اند كه روسرى هر يك از ايشان بهتر از دنيا و هر چه در آن است مى خدمتكار ايستاده

كند كه در هر شهر هفتاد هزار سفره  روز پنجم، در جنت )جنة الماوى( هزار شهر به شما عطا مى

ها شصت هزار  آن كاسه گسترده است كه بر هر سفره هفتاد هزار كاسه نهاده شده كه در هر يك از

نوع خوراكى است كه هيچ يك شبيه به ديگرى نيست. روز ششم، در دار السالم يك صد هزار شهر را 

كند كه در هر شهر يك صد هزار خانه است و در هر خانه، صد هزار حجره و در هر  به شما عطا مى

هر سرير همسرى از است و بر   حجره، يك صد هزار تخت زرين است كه طول هر يك هزار ذراع

ها را صد  حور العين است كه بر آن سى هزار زلف بافته با در و ياقوت است كه هر يك از آن زلف

كشند. روز هفتم، در بهشت نعيم خداوند پاداش چهل هزار شهيد و چهل هزار  كنيزك بر دوش مى

و شصت هزار زاهد را  فرمايد. روز هشتم، به شما پاداش شصت هزار عابد صديق را براى شما مقرر مى

كند  دارد، و روز نهم، پاداشى را كه به هزار عالم و هزار معتكف و هزار جنگجو عنايت مى ارزانى مى

آورد و خورشيد و ماه و  دارد. و روز دهم، خداوند هفتاد هزار حاجت شما را بر مى براى شما مقرر مى

ها و هر چيز خشك و تر و همه  كلوخ ستارگان و جنبندگان و پرندگان و درندگان و همه سنگها و

( روز يازدهم، خداوند براى 1كنند. ) ماهيان در درياها و همه برگها بر درختان براى شما استغفار مى

ها را همراه پيامبرى از پيامبران و  دارد كه هر يك از حج شما پاداش چهار حج و چهار عمره مقرر مى

باشيد. روز دوازدهم، خداوند متعال خطاهاى شما را به هر عمره را همراه صديق يا شهيدى گزارده 

كند و در قبال انجام هر كار پسنديده  فرمايد و پاداش حسنات شما را دو چندان مى حسنات مبدل مى

فرمايد. روز سيزدهم براى شما پاداشى معادل عبادت مردم مكه و  يك ميليون حسنه براى شما مقرر مى

شمار همه سنگ و كلوخى كه ميان مكه و مدينه است به شما حق نويسد و خداوند به  مدينه مى

كند. روز چهاردهم، آن چنان است كه گويى شما با آدم و نوح و پس از آن دو با  شفاعت عنايت مى

ايد و پاداش شما چنان  ابراهيم و موسى و پس از ايشان با سليمان و داود عليهم السالم مالقات كرده

يست سال خدا را عبادت كرده باشيد. روز پانزدهم، خداوند حوائج دنيا و است كه با هر پيامبر دو

دارد و دعاى  آورد و پاداشى كه به ايوب )ع( عنايت كرده است به شما ارزانى مى آخرت شما را برمى

كنند و خداى در روز  فرمايد و فرشتگان حامل عرش براى شما طلب آمرزش مى شما را مستجاب مى
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كند، ده نور از جانب چپ و ده نور پشت سر شما خواهد بود. روز  نور عنايت مى قيامت به شما چهل

آييد شصت جامه به  دارد كه چون از گور خويش بيرون مى شانزدهم به شما اين عنايت را مبذول مى

شود كه بپوشيد و ابرى بر سر شما سايه خواهد انداخت تا از گرماى آن روز در امان  شما داده مى

 باشيد.

فرمايد من آنان و پدران ايشان را آمرزيدم و  رسد، خداى عز و جل مى ز هفدهم كه فرا مىرو

هاى روز قيامت را از ايشان برداشتم. روز هيجدهم، خداوند متعال به جبريل و ميكائيل و  سختى

دهد تا سال آينده براى امت محمد )ع(  اسرافيل و فرشتگان حامل عرش و كرسى و كروبيان فرمان مى

فرمايد. و چون  در جنگ بدر را به شما عنايت مى  كنندگان ستغفار كنند و روز قيامت پاداش شركتا

ماند مگر اينكه از خداوند اجازه  يى در آسمان و زمين باقى نمى روز نوزدهم فرا رسد هيچ فرشته

است و چون  يى يى و آشاميدنى گيرد كه همه روز به زيارت گورهاى شما بيايد و با هر فرشته هديه مى

گمارد كه شما را از شر هر شيطان رانده شده  بيست روز كامل شود، خداوند هفتاد هزار فرشته را مى

نويسد  ايد براى شما پاداش روزه صد ساله مى حفظ كنند و خداوند در قبال هر روزى كه روزه گرفته

و زبور و فرقان  دهد و پاداش كسانى كه تورات و انجيل و ميان شما و دوزخ خندقى قرار مى

نويسد و  فرمايد و به شمار پرهاى جبريل )ع( عبادت ساليانه بر شما مى اند براى شما مقرر مى خوانده

فرمايد و در قبال هر آيه  كنند براى شما منظور مى پاداش آنان را كه بر گرد عرش و كرسى تسبيح مى

د. روز بيست و يكم خداى گور را بر آور كه در قرآن است براى شما هزار حوريه را به همسرى در مى

دارد و گورهاى شما را  كند و ظلمت و وحشت را از شما بر مى شما به اندازه هزار فرسنگ گشاده مى

هاى شما را در زيبايى چون چهره يوسف پسر يعقوب )ع(  دهد و چهره همچون گور شهيدان قرار مى

فرستد. همان گونه كه به  ه حضور شما مى( روز بيست و دوم، خداوند فرشته مرگ را ب1كند. ) مى

شود و اندوه اين  دارد و بيم سؤال منكر و نكير از شما برداشته مى حضور پيامبران او را گسيل مى

فرمايد. روز بيست و سوم، از صراط همراه پيامبران و صديقان و  جهان و آن جهان را از شما مرتفع مى

شود كه گويى همه يتيمان امت مرا سير  ى به شما داده مىگذريد و چنان پاداش شهيدان و صالحان مى

ايد. روز بيست و چهارم از دنيا بيرون نخواهيد رفت  كرده و بر همه برهنگان امت من جامه پوشانده

مگر اينكه هر يك از شما جايگاه خويش را در بهشت خواهد ديد و به هر يك از شما پاداش هزار 

رمانبردارى از خدا از ديار خويش بيرون آمده باشند و پاداش آزاد بيمار و هزار غريب كه در راه ف
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فرمايد. روز بيست و پنجم، خداوند براى شما زير  كردن هزار بنده از نسل اسماعيل )ع( عنايت مى

كند و خداوند تبارك و تعالى  يى از نور است بنا مى عرش، هزار قبه سبز كه بر سر هر يك خيمه

د! من پروردگار شمايم و شما بندگان و كنيزكان منيد. در سايه عرش من، در فرمايد: اى امت احم مى

ها سايه بگيريد و گوارا بخوريد و بياشاميد و نه بيمى بر شماست و نه اندوهگين باشيد. اى امت  اين قبه

فرستم، آنچنان كه همگان شگفت كنند و به  محمد! سوگند به عزت و جالل خودم شما را به بهشت مى

يى كه از نور آفريده شده است سوار  بخشم و هر يك از شما را بر ناقه ك از شما هزار تاج نور مىهر ي

يى بر  هر حلقه، فرشته كنم كه لگام آن هم از نور است و در آن لگام هزار حلقه زرين است و كنار مى

شم، شود. روز بيست و ش پاست كه عمودى از نور در دست اوست و بدون حساب وارد بهشت مى

هاى شما را  بخشد و خانه نگرد و همه گناهان شما جز خون و اموال را مى خداوند با رحمت به شما مى

رسد،  فرمايد، چون روز بيست و هفتم فرا مى هر روز هفتاد بار از غيبت و دروغ و بهتان پاك مى

برهنه را جامه  ايد و هفتاد هزار پاداش شما چنان است كه گويى هر زن و مرد مؤمنى را يارى داده

ايد و تمام كتابهايى را كه بر پيامبران خود فرو  ايد و هزار جنگجوى در راه خدا را يارى داده پوشانده

( روز بيست و هشتم، خداوند براى شما در بهشت خلد صد هزار شهر نور 1ايد. ) فرستاده است خوانده

هد و در بهشت نعيم صد هزار خانه كه د دهد و در جنة الماوى هزار كاخ سيمين براى شما مى قرار مى

بخشد و در بهشت فردوس صد هزار شهر كه در هر يك هزار حجره است به  از عنبر رخشان است مى

كند كه در داخل هر  فرمايد و در بهشت خلد )جالل( صد هزار منبر از مشك عنايت مى شما ارزانى مى

خت از ياقوت و مرواريد است و بر هر منبر، هزار حجره از زعفران است و در هر حجره، هزار ت

يى است. چون روز بيست و نهم فرا رسد، خداوند هزار هزار محله را به شما مخصوص  تختى حوريه

يى سپيد است و در هر قبه تختى از كافور سپيد است و بر هر تخت،  دارد كه درون هر يك قبه مى

ت كه هفتاد هزار حله بر تن دارد و بر يى اس هزار بستر از سندس سبز است و بر هر بستر، حوريه

سرش هشتاد هزار زلف كه هر يك آراسته به مرواريد و ياقوت است. و چون سى روز كامل شود، 

خداوند براى شما در قبال هر روز كه گذشته است پاداش هزار شهيد و هزار صديق و عبادت پنجاه 

نويسد و براى شما به شمار تمام  ار روز مىدارد و در قبال هر روز روزه، پاداش دو هز ساله مقرر مى

فرمايد و براى شما، برات آزادى از دوزخ و  ها كه از آب رود نيل رسته است، درجه مقرر مى رستنى

شود. و بهشت را درى است كه نامش ريان )سيراب(  گذشتن از پل صراط و امان از عذاب نوشته مى
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مت، براى مردان و زنان روزه گير كه از امت محمد شود. در قيا است و تا روز رستاخيز گشوده نمى

دهد كه اى امت محمد! از اين در بسوى  شود و رضوان گنجور بهشت ندا مى )ص( باشند گشوده مى

آيند، و هر كس كه در ماه رمضان آمرزيده نشود  بهشت درآييد و امت من از اين در به بهشت در مى

 1 ول و ال قوة اال باللَّه العلى العظيم.پس در كدام ماه بايد آمرزيده شود و ال ح

 ( امير المؤمنين على )ع( فرموده است، پيامبر )ص( روزى براى ما خطبه خواندند و چنين فرمودند:1)

اى مردم! همانا ماه خدا با بركت و رحمت و مغفرت روى به شما آورده است، ماهى كه در پيشگاه 

ن بهترين روزها و شبهاست و ساعات آن برترين خداوند بهترين ماههاست و روزها و شبهاى آ

ايد.  ايد و از اهل كرامت قرار داده شده ساعتهاست. در اين ماه شما به ميهمانى خدا فرا خوانده شده

نفسهاى شما در آن، ستايش و خوابيدن شما، عبادت است. عمل شما در آن ماه پذيرفته و دعاى شما 

 برآورده است.

اى پاك از پروردگار خود بخواهيد تا شما را به روزه گرفتن آن ماه و تالوت هاى راست و دله با نيت

كتابش موفق بدارد. همانا بدبخت كسى است كه در اين ماه بزرگ از بخشش خداوند محروم گردد. 

با تشنگى و گرسنگى خود از تشنگى و گرسنگى روز قيامت ياد كنيد. بر درويشان و بينوايان خود 

انى داريد. بزرگان خود را گرامى بداريد و بر كودكان خود مهر ورزيد و پيوند ببخشيد و مال ارز

خويشاوندانتان را رعايت كنيد و زبانهاى خويش را نگهداريد و چشم و گوش از آنچه نگريستن و 

شنيدن آن نارواست فرو بنديد. بر يتيمان مردم محبت كنيد تا بر يتيمان شما محبت شود. از گناهان 

ى خدا توبه كنيد و به هنگام نمازهايتان دستهاى نياز خود را به سوى او برآوريد كه آن خود به سو

نگرد و  ساعات بهترين ساعتهاست. خداوند در آن ساعت به چشم رضا و مرحمت بر بندگان خود مى

چه دهد و هر  فرمايد و چون او را ندا دهند پاسخ ايشان را مى خواهند برآورده مى چون نيازى از او مى

بخشد. اى مردم! همانا كه در گرو كردارهاى خود هستيد  در آن هنگام از او مسألت دارند بر ايشان مى

هاى  با آمرزش خواهى آن بند را از خود بگسليد. پشتهاى شما از بار گناهانتان سنگين است، با سجده

ه است به عزت خود طوالنى خود از سنگينى آن بكاهيد. و بدانيد كه پروردگار كه يادش بلند مرتب

كنندگان را عذاب نكند و روز رستاخيز آنان را نترساند و  سوگند خورده است كه نمازگزاران و سجده
                                                 

كتاب ثواب االعمال شيخ صدوق )رضي اهلل عنه(، چاپ استاد محترم آقاى  96تا  93با ذكر سلسله اسنادى كه در خور اهميت نيست، در صفحات  .1

 ت. م.ق. آمده است. در امالى و فضائل االشهر الثالثه هم نقل شده اس 1391على اكبر غفارى، تهران 
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به دوزخ در نياورد. اى مردم! هر كس از شما در اين ماه روزه دار مؤمنى را افطار دهد در پيشگاه 

شود.  اش مى زش گناهان گذشتهيى براى او خواهد بود و موجب آمر خداوند پاداش آزاد كردن برده

گفته شد: اى رسول خدا! همه ما بر اين كار توانا نيستيم. فرمود: از آتش خود را نگهداريد، هر چند 

 نيم خرمايى. از آتش خود را نگهداريد، هر چند با افطار دادن يك جرعه آب باشد.  با افطار دادن

لغزند به آسانى  ر آن روز كه پاها بر صراط مىاى مردم! هر كس در اين ماه خلق خود را نيكو كند، د

گذرد و هر كس در اين ماه از زحمت خدمتگزاران و بردگان خويش بكاهد، خداوند  از آن مى

كند و هر كس در اين ماه شر خود را باز دارد، خداوند خشم خود را روز  حسابش را بر او سبك مى

دارد و  بدارد، خدايش به هنگام ديدار گرامى مى دارد و هر كس يتيمى را گرامى ديدار از او باز مى

فرمايد  هر كس پيوند خويشاوندى رعايت كند، خدايش روز ديدار، با رحمت خويش او را رعايت مى

 دارد. و هر كس پيوند خويشاوندى را قطع كند، خدايش روز ديدار رحمت خود را از او باز مى

فرمايد و هر  ند براى او آزادى از دوزخ را مقرر مىو هر كس در اين ماه نمازى مستحبى گزارد، خداو

يى بگزارد، خداوند پاداش هفتاد فريضه كه در ماههاى ديگر انجام شده باشد  كس در اين ماه فريضه

كند و هر كس در آن ماه بر من درود فراوان بفرستد، خداى ميزان و ترازوى او را در  به او عنايت مى

فرمايد و هر كس يك آيه قرآن در اين ماه بخواند براى  سنگين مىآن روز كه ترازوها سبك است، 

او پاداشى همچون ختم يك قرآن در ماههاى ديگر است. اى مردم! همانا درهاى بهشت در اين ماه 

گشاده است و از خداى خويش مسألت كنيد كه آنها را بر شما نبندد. شيطانها در اين ماه به زنجير 

 خود بخواهيد كه آنان را بر شما چيره نفرمايد.اند، از خداى  كشيده شده

گويد: برخاستم و گفتم: اى رسول خدا! برترين كارها در اين ماه  ( امير المؤمنين على )ع( مى1) 

 چيست؟ فرمودند: پارسايى و خوددارى از ارتكاب محرمات و گريستند.

ر آنچه در اين ماه بر سر گفتم: اى رسول خدا! چه چيز موجب گريستن شماست؟ فرمودند: اى على ب

بينم كه در حال نماز گزاردن  گريم. گويى تو را مى شمرند مى آيد و ريختن خون تو را حالل مى تو مى

ترين گذشتگان و آيندگان و همتاى آن كس كه ناقه ثمود را پى  براى خداى خود هستى كه بدبخت

گويد،  ود. امير المؤمنين مىش زند و از خون آن ريش تو خضاب مى كرد ضربتى بر فرق سرت مى

گفتم: اى رسول خدا! آيا در آن حال دين من سالم است؟ فرمودند: آرى، در سالمت دين خواهى بود. 

 آنگاه فرمودند:
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اى على هر كس تو را بكشد، من را كشته است و هر كس تو را دشمن بدارد، مرا دشمن داشته است و 

ت كه تو از منى و همچون خود منى. روح تو از روح من هر كس به تو دشنام دهد مرا دشنام داده اس

و سرشت تو از سرشت من است. خداوند متعال من و تو را آفريد و برگزيد. مرا براى نبوت انتخاب 

و هر كس منكر امامت تو باشد پيامبرى مرا انكار كرده است. اى على! تو   فرمود و تو را براى امامت

سر دختر منى و در زندگى و پس از مرگ من، خليفه من بر امتم وصى من و پدر فرزندان من و هم

هستى. فرمان تو، فرمان من است و نهى تو، نهى من است. به كسى كه مرا به حق مبعوث فرموده 

كنم  خورم و به حق آن كس كه مرا بهترين آفريدگان قرار داده است سوگند ياد مى است، سوگند مى

 1 ق خدا و راز خدايى و خليفه خدا بر بندگان اويى.كه تو حجت و امين خداوند بر خل

اند: همانا بهشت در هر سال براى فرا رسيدن ماه رمضان زيور و آراسته  ( پيامبر )ص( فرموده1) 

گويند و  وزد كه به آن متنزه مى رسد، نسيمى از زير عرش مى شود و چون شب اول ماه فرا مى مى

آيد و صداى بسيار  اى آويخته بر درها به اهتزاز در مىه شود برگهاى درختان و حلقه موجب مى

شود كه هيچ كس چنان آوايى نشنيده است. حوران بهشتى خود را آرايش  انگيزى شنيده مى دل

دهند: آيا كسى هست كه با  ايستند و ندا مى هاى آن مى هاى بهشت و غرفه كنند و كنار كنگره مى

گارى كند و خداوند ما را به ازدواج او درآورد؟ و سپس از اعمال صالح خود، ما را از خداوند خواست

دهند كه  پرسند: امشب چه خبر است؟ و چه شبى است؟ سروشهايى به آنان پاسخ مى گنجور بهشت مى

اى نيكان پسنديده خصلت، امشب، شب اول رمضان است كه در آن درهاى بهشت براى روزه داران 

فرمايد: اى رضوان! درهاى  اين هنگام خداوند متعال مى شود. گويد، در امت محمد )ص( گشوده مى

بهشت را بگشاى و اى مالك دوزخ! درهاى دوزخ را بر روزه داران از امت محمد )ص( ببند. اى 

جبريل! به زمين برو و شيطانهاى سركش را فرو گير و آنان را در بند و زنجير بكش و سپس در 

 2 محمد )ص( را تباه نكنند. درياهاى ژرف بينداز تا روزه امت حبيب من

يى هست كه به او  فرمايد: آيا پرسنده ( گويد و خداوند متعال در هر شب از ماه رمضان سه بار مى2) 

اش را بپذيرم؟ آيا آمرزش خواهى هست كه گناهش را  اى هست كه توبه كننده عطا كنم؟ آيا توبه

                                                 
عيون اخبار  297تا  295از قول چهار تن با ذكر سلسله اسناد از حضرت رضا )ع( و بعد با سلسلة الذهب از حضرت امير المؤمنين، در صفحات  .1

 ق. آمده است. م. 1377الرضاى صدوق، چاپ 

 ق. م. 1396، چاپ نجف، 126فضائل االشهر الثالثه، صدوق، ص  .2
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دست نيست و همواره وفادار است و بيامرزم؟ چه كسى به ثروتمندى كه هيچ گاه نيازمند و تهي

 دهد؟ ستمكار نيست وام مى

( و فرموده است: خداوند متعال را در هر روز ماه رمضان، هنگام افطار يك ميليون آزاد شده از 1)

آمرزد  رسد، در هر ساعت از آن يك ميليون نفر را مى آتش جهنم است و چون شبانروز جمعه فرا مى

اند و آخرين روز ماه رمضان به  و همه آنان سزاوار آتش و جهنم بوده سازد و از آتش دوزخ رها مى

فرمايد و  شمار همه كسانى كه از آغاز تا پايان ماه آمرزيده و از آتش آزاد فرموده است، آزاد مى

دهد همراه گروهى از فرشتگان به زمين  رسد، خداوند به جبريل )ع( فرمان مى چون شب قدر فرا مى

كند. جبريل  جبريل، پرچمى سبز است كه آن را پشت كعبه )بر بام كعبه( نصب مى فرو آيند. همراه

گشايد. و در شب قدر آن را  را ششصد بال است كه از آن ميان دو بال را جز در شب قدر نمى

گيرد و جبريل و فرشتگان در آن شب، ميان امت محمد )ص(  گشايد كه خاور و باختر را در بر مى مى

كنند و بر  يى كه به ياد خدا باشند مصافحه مى كنند و با هر نمازگزار و نشسته ىشب زنده دارى م

گويند تا هنگامى كه سپيده دم بدمد و چون سپيده بدمد، جبريل بانگ  دعاهاى ايشان آمين مى

گويند: خداوند متعال در  دهد، فرشتگان به جبريل مى دارد و خطاب به فرشتگان فرمان كوچ مى برمى

گويد: خداوند متعال امشب بر اين امت نظر افكند و  فرمايد؟ مى ج امت محمد )ص( چه مىمورد حوائ

 گناهان ايشان غير از چهار گروه را عفو فرمود.

كننده رحم و  اند: آن چهار گروه ميگساران و عاق پدر و مادر و قطع فرموده ( پيامبر )ص( مى2) 

 نامند. رسد، آن شب را شب جايزه مى ىكسى است كه دشمنى ورزد، و چون شب عيد فطر فرا م

آيند و بر  فرستد. آنان به زمين فرود مى ها مى بامداد عيد فطر، خداوند فرشتگان را به همه سرزمين

هاى خدا جز جن و آدميان  ايستند و با صدايى كه آن را همه آفريده ها و راهها مى دهانه كوچه

گزاردن به پيشگاه خداوند كريم برويد كه از گناهان گويند: اى امت محمد! براى نماز  شنوند، مى مى

شوند،  فرمايد و چون در محل نماز عيد حاضر مى كند و پاداشهاى گران عنايت مى بزرگ عفو مى

دهد  فرمايد: اى فرشتگان من! مزد كارگر چون كار خود را انجام مى خداوند متعال به فرشتگان مى

 دارند: چگونه است؟ آنان عرضه مى

گيرم كه من پاداش  فرمايد: شما را گواه مى گارا! بايد مزدش كامل پرداخت شود. خداوند مىپرورد

روزه رمضان و نمازشان را خشنودى و آمرزش خود از ايشان قرار دادم. و خداوند خطاب به بندگان 
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خواهيد از من بخواهيد كه سوگند به عزت و جالل  فرمايد: اى بندگان من! هر چه مى خويش مى

كنم و سوگند  م كه امروز در اين اجتماع خويش، هر چه براى دنيا وآخرت خود بخواهيد عطا مىخود

گيرم و  دارم و شما را در پناه مى به عزت خودم تا آنگاه كه مراقب باشيد، اسرار شما را پوشيده مى

شدم.  كنم. باز گرديد كه آمرزيده شديد. همانا مرا خشنود كرديد و من از شما خشنود رسوا نمى

شوند و از اينكه خداوند در روز عيد فطر، چنين نعمتها به بندگان خود در اين امت  فرشتگان شاد مى

 1 دهند. گردد و مژده مى شان رخشان مى ارزانى فرموده است چهره

  مجلس چهل و هشتم در شب قدر و فضیلت روزه

ما آن قرآن را در شب »است ( خداوند متعال در آيات سوم و چهارم سوره دخان چنين فرموده 2) 

فرخنده )قدر( فرستاديم. همانا كه ما بيم دهندگانيم. در آن شب هر كارى با حكمت مشخص 

 «گردد. مى

اند، شب برات است. )يعنى شب  اند مقصود از آن شب، شب قدر است و گروهى گفته گروهى گفته

ما آن را در شب قدر نازل »است  ( و خداوند متعال در آيه اول سوره قدر فرموده3) 2 نيمه شعبان(

 تا آخر سوره كه در باره شب قدر است.« كرديم.

 ( خداوند متعال در كتاب خود، هفت چيز را صفت مبارك )فرخنده( داده است.4) 

نخستين خانه كه »فرمايد  مكه را مبارك فرموده است و در آيه نود و ششم سوره آل عمران چنين مى

 «همان است كه در بكه و فرخنده است.براى عبادت خلق بنا شده، 

و اين قرآن كتابى »به قرآن هم، مبارك اطالق شده و در آيه نود و دوم سوره انعام فرموده است 

 «است كه ما آن را نازل كرديم با بركت بسيار.

مرا پيامبر »به عيسى )ع( هم، صفت مبارك داده شده و در سوره مريم، آيه سى ام چنين فرموده است 

درخت زيتون را هم مبارك ناميده و در آيه سى و پنجم  «ر داد و هر كجا باشم مبارك گردانيد.قرا

 «درخشد از درخت مبارك زيتون. مى»سوره نور فرموده است 

                                                 
 ، چاپ نجف، بدون تاريخ، آمده است. م.134الى شيخ مفيد، ص ضمن مجلس بيست و هفتم ام .1

، چاپ 10و  9، ج 61، چاپ نجف و به مجمع البيان شيخ طبرسى، ص 9، ج 222براى اطالع بيشتر در اين مورد به تفسير تبيان شيخ طوسى، ص  .2

بورى اشاره نكرده است به بحث مرحوم عالمه مجلسى )رضي اهلل ق.، بيروت، مراجعه فرماييد، و براى اطالع بيشتر از ديگر آيات كه فتال نيشا 1370

 بحار االنوار، چاپ جديد، مراجعه شود. م. 97جلد  2و  1عنه( در صفحات 
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سرزمينى كه موسى )ع( در آن به شرف گفتگو با خداوند رسيد، در آيه سى ام سوره قصص، بقعه 

 مباركه است.

و ما از آسمان آب مبارك را »يده و در آيه ششم سوره قاف فرموده است آب باران را هم مبارك نام

 «نازل كرديم.

شان خشنود باد در اين  گويد )يعنى شيخ صدوق( كه بيشتر مشايخ و استادان ما كه خداوند از همه

 موضوع اتفاق دارند كه شب قدر شب بيست و سوم رمضان است.

 1 غاز و انجام سال است.( امام صادق )ع( فرموده است، شب قدر آ1) 

دارى كند،  زنده ( امام كاظم )ع( فرموده است، هر كس شب قدر غسل كند و تا طلوع سپيده، شب2) 

 رود. از گناهان خود بيرون مى

اند: هر كس از روى ايمان و براى رضاى خدا شب قدر را شب زنده دارى و  ( پيامبر )ص( فرموده3) 

آمرزد و پيامبر )ص( در عين حال كه همواره بر اين  اش را مى عبادت كند، خداوند خطاهاى گذشته

 2 فرمودند، كه امشب، شب قدر است. فرمودند، بطور حتم نمى كار تشويق مى

( امام باقر )ع( فرموده است، هر كس شب بيست و سوم رمضان را شب زنده دارى كند و صد 4) 

فرمايد و شر كسانى را كه با او ستيزه  فراخ مىركعت نماز در آن بگزارد، خداوند روزى او را در دنيا 

فرمايد و او را از سوختن در دنيا و زير آوار ماندن و شر دزدان و جانوران  كنند از او كفايت مى

فرمايد و هنگامى كه از گور خود بيرون  دارد و بيم نكير و منكر را از او برطرف مى درنده محفوظ مى

شود  محشر درخشان است و نامه عملش به دست راست او داده مى اش براى همه مردم آيد پرتو چهره

شود و بدون حساب وارد  و براى او آزادى از دوزخ و عبور از پل صراط و امان از عذاب مقرر مى

خواهد بود كه چه   شود و در آن از همنشينان پيامبران و صديقان و شهيدان و نيكوكاران بهشت مى

 3 نيكو رفيقانى هستند.

هاى حج چون از عرفات به منى آمدند و وارد مسجد خيف شدند،  امام باقر )ع( در يكى از موسم (1) 

مردم به حضورشان آمدند و از شب قدر پرسيدند. امام برخاست و پس از حمد و ثناى خداوند چنين 

                                                 
 ، آمده است. م.97، ج 16گفتار صدوق و روايت حضرت صادق به نقل از خصال صدوق در بحار االنوار، ص  .1

 با اندك اختالفى آمده است. م. 144ذيل شماره  ،136در فضائل االشهر الثالثه، صدوق، ص  .2

 و نيز در وسايل شيخ حر عاملى به نقل از روضة الواعظين آمده است. م. 148، ذيل شماره 138فضائل، ص  .3
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ز دانم كدام شب ا كنم كه من هم نمى فرمود: از من در باره شب قدر پرسيديد، از شما پنهان نمى

رمضان است. ولى بدانيد هر كس كه ماه رمضان را درك كند و سالم باشد بايد روزه بگيرد و بخشى 

از شب را نماز گزارد و بر نمازهاى واجب خود مواظبت بيشتر كند و به نماز جمعه حاضر شود و 

ت كرده بامداد عيد فطر در نماز عيد شركت كند. همانا شب قدر را درك و جايزه پروردگار را درياف

 1 است.

 هايى است كه همچون جوايز بندگان نيست. گفته است، خداوند را جايزه ( امام صادق )ع( مى2) 

( ابن عباس گفته است، شب قدر از اين جهت به قدر موسوم شده است كه در آن مقدرات، از آن 3) 

 2 شود. از مصيبت و مرگ و روزى و چيزهاى ديگر. شب تا سال ديگر تعيين مى

يى ارزانى فرموده است كه اين كرامت  اند: خداوند متعال به من و امتم هديه ( پيامبر )ص( فرموده4) 

گشودن روزه و شكسته  يى است؟ فرمودند: را به امتهاى ديگر نداده است. پرسيدند: اين چه هديه

 3 خواندن نماز در سفر و هر كس چنين نكند، همانا هديه خدا را به او برگردانده است.

( امام صادق فرموده است، براى روزه دار دو شادى است: يكى هنگام گشودن روزه و افطار، 5) 

 ديگرى هنگام ديدار خداوند متعال.

براى خود  دهد اند: خداوند فرموده است، هر كارى كه آدمى انجام مى ( پيامبر )ص( فرموده6) 

شود( و روزه، روز  داش من داده مىدهم )پا اوست جز روزه كه براى من است و خود پاداش آن را مى

كند. و  قيامت سپر بنده مؤمن من است. همان گونه كه در دنيا سالح شما هر يك از شما را حفظ مى

دار چون روزه  دار در پيشگاه خداوند خوشبوتر از بوى مشك است و روزه همانا بوى دهان روزه

 يابد: گشايد، دو شادى مى مى

 4 كنم. بيند و او را وارد بهشت مى ديگرى هنگامى كه مرا مىيكى به خوردن و آشاميدن و 

                                                 
 آمده است. م.« فضل شهر رمضان»، ذيل شماره سوم 89اين روايت و توضيح بعدى حضرت صادق در ثواب االعمال، ص  .1

 ، از قول حضرت رضا آمده است. م.1، ج 182ضوع در عيون اخبار الرضاى صدوق، ص نظير اين مو .2

 ، بحار االنوار آمده است. م.96، جلد 322، جلد اول، خصال صدوق، در صفحه 10به نقل از صفحه  .3

 .بحار االنوار آمده است. م 96جلد  249و  248جلد اول خصال در صفحه  24هر دو روايت به نقل از صفحه  .4
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دار تا هنگامى كه از مسلمانى غيبت نكند، در حال عبادت است، هر  اند: روزه ( پيامبر )ص( فرموده1) 

اند هر كس براى خشنودى خداوند يك روز،  چند در بستر خود خوابيده و آرميده باشد و نيز فرموده

 1 شود. مرزش الهى براى او واجب مىروزه مستحب بگيرد، آ

( امام صادق )ع( فرموده است هر كس يك روز در گرما روزه بگيرد و تشنه شود، خداوند هزار 2) 

 2دهند. كشند و به او تا هنگام افطار بشارت و مژده مى اش دست مى گمارد كه بر چهره فرشته بر او مى

ى دهان تو و روح تو، اى فرشتگان من! گواه فرمايد: چه خوش است بو ( و خداوند متعال مى3) 

 باشيد كه او را آمرزيدم.

ها را  ( امير المؤمنين على )ع( فرموده است، روزه ماه رمضان و سه روز از هر ماه وسوسه سينه4) 

زدايد. هر كس سه روز از هر ماه روزه بگيرد، چنان است كه تمام سال را روزه گرفته باشد. كه  مى

 يى انجام دهد ده برابر آن براى اوست. ايد، هر كس كار پسنديدهفرم خداوند مى

 3 اند: هر چيز را زكاتى است و زكات بدن روزه است. ( پيامبر فرموده5) 

يى جز تشنگى ندارد  امير المؤمنين على )ع( فرموده است، چه بسيار روزه گيرى كه از روزه خود بهره

 4 نيست. ز رنج براى اويى ج و چه بسيار نمازگزارى كه از آن بهره

گيرى گوش و چشم و زبان  ( امام صادق به محمد بن مسلم فرموده است، اى محمد! چون روزه مى1) 

گيرى چون روزى كه روزه  و گوشت و پوست و خون و موى تو روزه بدارد و روزى كه روزه مى

 5 گيرى نباشد. نمى

خرامد و فرشتگان تا هنگام افطار براى او  ت مىگير شما در باغهاى بهش ( و فرموده است همانا روزه2) 

 كنند. دعا مى

 6 دار عبادت و نفس كشيدنش تسبيح است. اند: خواب روزه ( پيامبر فرموده3) 

 ( ابو هريره گفته است، هر كس روز هيجدهم ذى حجه را روزه بگيرد، خداوند براى او پاداش 4) 

                                                 
 همان جلد بحار االنوار آمده است. م. 247هر دو روايت به نقل از ثواب االعمال و امالى صدوق )رضي اهلل عنه( در صفحه  .1

 همچنان از همان دو كتاب در همان صفحه بحار االنوار، آمده است. م. .2

 محاسن برقى آمده است. م. 72صفحه  فضائل االشهر الثالثه صدوق و گفتار رسول خدا در 97گفتار حضرت امير در صفحه  .3

 شمسى، آمده است. 1328نهج البالغه، چاپ آقاى فيض االسالم،  144كلمات قصار امير المؤمنين )ع(، در صفحه  138ذيل شماره  .4

 بحار االنوار آمده است. م. 96جلد  292دو روايت نظير اين، از كتاب فقه الرضا و نوادر در صفحه  .5

 . م.62حميرى، ص قرب االسناد  .6
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كه پيامبر )ص( دست على )ع( را گرفت و به نويسد و آن روز غدير خم است  شصت ماه روزه مى

مسلمانان فرمود، آيا من ولى مؤمنان نيستم؟ گفتند، آرى اى رسول خدا چنين است، فرمود هر كس 

من موالى اويم، على موالى اوست. عمر به على )ع( گفت، به به اى على كه موالى من و موالى هر 

امروز دين شما »سوره مائده( را نازل فرمود كه  مسلمان شدى و خداوند اين آيه )بخشى از آيه سوم

 «را به حد كمال رساندم و نعمت خويش را بر شما تمام كردم.

اند، هر كس روز غدير خم را روزه بگيرد و آن را مبدل  ( و از برخى از ائمه نقل شده كه فرموده5) 

 1 نويسد. نكند، خداى پاداش روزه دهر براى او مى

ده است، هر كس روز بيست و هفتم رجب را روزه بگيرد، خداوند براى او ( امام صادق فرمو6) 

 2 نويسد. پاداش روزه هفتاد سال مى

 ( و روايت شده است كه روزه آن روز، كفاره شصت ماه روزه است.7) 

( روايت شده است، هر كس روز بيست و پنجم ذى قعده را كه روز گسترش زمين از زير كعبه 1)

 3 پوشاند. روزه بگيرد، خداوند گناه هفتاد سال او را مى)دحو االرض( است 

( روز هفدهم ربيع االول كه روز والدت پيامبر )ص( است، هر كس روزه بگيرد خداوند براى او 2) 

 4 نويسد. پاداش شصت سال روزه مى

  مجلس چهل و نهم در ده روز ذى حجه

و با موسى، سى »اعراف فرموده است،  ( خداوند متعال در آيه يك صد و چهل و چهارم از سوره4) 

شب وعده نهاديم. چون پايان يافت ده شب ديگر بر آن افزوديم و ميقات پروردگارش به چهل شب 

 5 كه منظور از ده شب، از ماه ذى حجه است.« تكميل شد.

نند و تا در آنجا منافع بسيار براى خود ببي»فرمايد،  ( مى28( و خداوند متعال در سوره حج )آيه 5) 

 يى از ذى حجه است. كه منظور دهه« نام خدا را در ايامى معين ياد كنند.

                                                 
 ثواب االعمال، چاپ استاد محترم آقاى غفارى، آمده است. م. 100امالى صدوق و دنباله آن در صفحه  3و  2صفحه  .1

وسائل الشيعه،  7جلد  329فضائل االشهر الثالثه صدوق و هم در صفحه  39و  20هر دو روايت با ذكر سلسله اسناد از امام صادق )ع( در صفحات  .2

 ديد، از كافى و تهذيب هم آمده است. م.چاپ ج

 بحار االنوار، نقل شده است. م. 97جلد  122نظير اين روايت از ثواب االعمال صدوق، در صفحه  .3

 شود. م. همان جلد بحار االنوار، از كتاب كنز الكراجكى آمده است كه پاداش يك سال روزه براى او نوشته مى 120در صفحه  .4

تفسير مجمع البيان طبرسى، چاپ بيروت، مراجعه  10و  9از جلد  485و  8و  7از جلد  81و  4و  3از جلد  473شتر به صفحات براى اطالع بي .5

 فرماييد. م.
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دم و سوگند به ده شب اول ذى  سوگند به سپيده»فرمايد،  ( و خداوند در آغاز سوره و الفجر مى6) 

 «شود. حجه و سوگند به جفت و طاق و سوگند به شب تار، هنگامى كه به روز روشن مبدل مى

در اين باره گفته است: منظور از كلمه فجر، روز است و منظور از شبهاى دهگانه، دهه ( ابن عباس 7) 

اول ذى حجه است و گفته شده است، منظور از وتر )طاق( روز عرفه است كه روز نهم ذى حجه است 

 و منظور از شفع )جفت(، روز عيد قربان است كه روز دهم است.

جهانيان است، در   متعال محمد )ص( را كه رحمت براى همه( امام رضا )ع( فرموده است، خداوند 8) 

بيست و هفتم رجب به پيامبرى مبعوث فرمود. هر كس اين روز را روزه بگيرد، خداوند برايش پاداش 

و در بيست و پنجم ذى قعده، خداوند خانه كعبه را بر زمين نهاد و آن  1 نويسد. روزه شصت ماه مى

 زمين نهاده و جايگاه امن و كسب ثواب براى مردم شد.نخستين رحمتى بود كه بر روى 

نويسد و روز اول ذى  ( هر كس اين روز را روزه بگيرد، خداوند برايش پاداش شصت ماه روزه مى1) 

حجه، ابراهيم خليل الرحمن متولد شده است و هر كس آن روز را روزه بگيرد، خداوند پاداش شصت 

 نويسد. ماه روزه براى او مى

گويد: از امام صادق )ع( در باره غسل كردن روز عرفه در سرزمينهاى  بد الرحمن بن سبابه مى( ع2) 

ديگر غير از عرفات پرسيدم. فرمود: هر كجا بودى غسل كن. و مستحب است كنار مشاهد ائمه، 

 اجتماع و دعا كنيم و آن روز را به روزه و نماز و تضرع بگذرانيم.

 طر، قربان(مجلس پنجاهم در ذكر دو عید )ف

گويند و گفته شده است عيد هر  ( بدان كه نامهاى عيد چهار است: در فارسى به عيد جشن مى4) 

روزى است كه در آن اجتماع باشد و مشتق از عود به معنى برگشتن است و مثل اين است كه بگوييم 

ه در آن از اندوه به اند. و گفته شده است، عيد از آن جهت عيد ناميده شده است ك آنان به آن برگشته

بينيد كه در روز عيد،  گردند و آن روز براى همه مردم، روز شادى است. مگر نمى شادى بازمى

كنند و جانوران وحشى را هم  كنند و پرندگان را شكار نمى زندانيان را هم مؤاخذه و تعقيب نمى

 فرستند. گيرند و كودكان را به مكتب نمى نمى

اند كه هر انسانى به آنچه كه خداوند به او وعده  ين جهت به آن نام عيد دادهاند از ا ( و هم گفته5) 

گويند كه انسانها در آن روز به توبه و  اند از اين جهت عيد مى رسد. و گفته داده است در اين روز مى
                                                 

 ، چاپ آقاى غفارى، بگونه ديگرى، يعنى پاداش هفتاد سال روزه آمده است. م.83اين روايت در ثواب االعمال صدوق، ص  .1
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گردد. و  گردند و خداوند هم به عطا و بخشش نسبت به ايشان برمى دعا كردن به پيشگاه خداوند برمى

گويند كه خداوند به بندگان مؤمن خود فوايد پسنديده و  اند، از اين سبب به آن عيد مى هم گفته

 دارد. فراوان ارزانى مى  عوايد بزرگ و بخشش

يعنى روز عيد ايشان كه در آن « يوم الزينه»سوره طه كه فرموده است  60( در قرآن، در آيه 1) 

 به معنى روز جزاست.« يوم الدين»ور كه شدند. همان ط روز، از همه جا آنجا جمع مى

گويد مزد  رسد خداوند به فرشتگانش مى ( پيامبر )ص( فرموده است، چون روز عيد )فطر( فرا مى2) 

 مزدور و كارگر، چون كار خويش را انجام دهد چگونه است؟

فرشتگان!  اى فرمايد: كامل پرداخت شود و خداوند مىويند پروردگارا بايد مزدش به طورگ آنان مىو

 1 گواه باشيد كه من آنان را بخشيدم.

كسانى كه دين خود را فسوس و »( خداوند متعال در آيه پنجاهم سوره اعراف فرموده است 3) 

گرفته و به بتهاى خود  مقصود از كلمه دين، يعنى عيد خود را فسوس و بازيچه مى« اند. بازيچه گرفته

آراستند و خداوند ايشان را به همين سبب  ور آنان را مىكردند و به انواع زي در آن روز توجه مى

 2 سرزنش فرموده است.

( در قرآن چهار عيد بيان شده است: نخست، عيدى براى عيسى )ع( و قوم او و آن گفتار خداوند 4) 

عيسى بن مريم گفت، پروردگارا بر ما »فرمايد  در آيه يك صد و چهاردهم سوره مائده است كه مى

آيند عيد و نشانى از سوى تو  يى فرست تا اين روز براى ما و كسانى كه پس از ما مى ائدهاز آسمان م

كسانى كه »دوم سوره فرقان فرموده است كه خداوند متعال در آيه هفتاد و دوم، اعياد كافران«. باشد

 3ت. در آن آيه، به معنى جشنهاى ايشان اس« زور»اند كلمه  كه برخى گفته« دهند گواهى دروغ نمى

براستى »سوم، عيد فطر است كه خداوند متعال در آيه چهاردهم و پانزدهم سوره اعلى فرموده است 

كه منظور از « كه رستگارى يافت آن كس كه خود را تزكيه كرد و با ذكر نام خدا به نماز ايستاد

 4 فطر است. منظور از نماز، نماز عيد تزكيه، پرداخت زكات فطر و منظور از ذكر نام خدا تكبير و
                                                 

، چاپ مرحوم آقاى شعرانى مراجعه شود. گفتار حضرت ختمى 7، ج 468و ابو الفتوح رازى، ص  8و  7، ج 17ص  به مجمع البيان طبرسى، .1

 ، آمده است. م.127الثالثه صدوق، ص  -مرتبت هم در فضائل االشهر

 ، هم آمده است. م.5ج  171اين تعبير كه دين در اين آيه به معنى عيد است در تفسير ابو الفتوح رازى، ص  .2

 مراجعه شود. م. 8و  7، ج 181براى اطالع بيشتر از اقوال مختلف در اين باره به مجمع البيان طبرسى، ص  .3

 تفسير ابو الفتوح رازى، چاپ مرحوم آقاى شعرانى مراجعه فرماييد. م. 12جلد  188و  62براى اطالع بيشتر به صفحه  .4
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ما به تو كوثر عطا كرديم، نماز »فرمايد  چهارم، عيد قربان است كه خداوند متعال در سوره كوثر مى

كه منظور از نماز در اين آيه، نماز عيد قربان است و مقصود از « بگزار براى خدايت و قربانى كن

 1 قربانى كردن هم، قربانى در روز عيد قربان است.

كند به قصد عبرت باشد نه به قصد  اوار است كه چون در مراسم عيد شركت مى( براى مؤمن سز1) 

اند نباشد و گفته شده است يكى از  تماشا، تا حال او مانند آنانى كه عيد خود را لهو و لعب گرفته

هدفها و حكمت اين دو عيد بياد آوردن قيامت و بيمهاى آن است كه برخى از احوال عيد موافق و 

رسد، شبى را بياد آر كه فرداى آن صبح رستاخيز است و  است. چون شب عيد فرا مى مانند قيامت

شنوى از نفخ صور بياد آور. خداوند متعال در اين باره در  چون صداى طبل و كوس و بوق را مى

و چون « كنيم جمع كردنى. و نفخه صور دميده شود و همه خلق را جمع مى»فرمايد  سوره كهف مى

روى، روز بيرون رفتن خود را از دنيا بياد آور و روزى را كه از  روز عيد به مصلى مىاز خانه خود، 

به نداى »فرمايد  شوى. خداوند متعال در سوره قاف، آيه چهل و يكم چنين مى گور به محشر برده مى

، و چون مردم را ديدى كه «روزى كه منادى حق )اسرافيل( از مكان نزديك ندا كند گوش فرا دار.

هاى نو و  هاى بسيار گرانبها و برخى در جامه روند، برخى در جامه حاالت مختلف به نمازگاه مى در

هاى كهنه، از اختالف احوال ايشان، اختالف احوال خلق خدا را در قيامت بياد آور كه  برخى در جامه

بينى كه  پيمودن مى هاى آراسته و با زيور بر تن دارند و برخى از ايشان را در راه برخى از ايشان جامه

 اند، از چگونگى عبور خود از پل صراط ياد آور. گروهى پياده و برخى سواره

رسند و سپس به كمك اعمال خود از آن  اند: مردم كنار پل صراط مى ( پيامبر )ص( فرموده2) 

گذرند. گروهى به سرعت برق، گروهى ديگر به سرعت باد و گروهى ديگر همچون اسبى كه در  مى

تاخت و تاز است و گروهى همچون حركت ستاره در مدار خود و گروهى چون مردى كه در  حال

 2 حال دويدن باشد و گروهى همچون راه رفتن معمولى.

( همچنين روزى را بياد آور كه خداوند در باره آن در آيه هشتاد و پنج سوره مريم چنين فرموده 1)

 بان به اجتماع محشور گردانيم و بدكاران را به روزى كه پرهيزگاران را به سوى خداى مهر»است 

                                                 
 ابو الفتوح رازى، چاپ مرحوم آقاى شعرانى مراجعه فرماييد. م. تفسير 12جلد  188و  62براى اطالع بيشتر به صفحه  .1

، چاپ جديد، از امالى صدوق و مناقب ابن شهر 8، جلد 71تا  64چند روايت نزديك و نظير اين روايت در مبحث صراط بحار االنوار، صفحات  .2

 آشوب و منابع ديگر آمده است. م.
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 1 اند. را در آيه مذكور به معنى تشنه دانسته« ورد»كه لغت « آتش دوزخ در افكنيم.

شوند: يك دسته ايشان سوار بر مركبهايند و يك  اند: مردم سه دسته حشر مى ( و پيامبر فرموده2) 

شوند. و چون در  هاى خويش كشيده مى چهرهبرند و يك دسته بر  كشند و مى دسته را پياده مى

مصالى خود نشستى و مردم را ديدى كه منتظر آمدن سلطانند و گروهى در آفتاب و گروهى در سايه 

اند، از ايستادن خود در عرصات قيامت ياد كن كه منتظر حساب و قضاوت در باره  و گروهى ايستاده

 خود خواهى بود.

اندازد تا  كيفر ستمكاران را به تأخير مى»سوره ابراهيم فرموده است ( خداوند در آيه چهل و سوم 3) 

روزى كه چشمهايشان در آن خيره و حيران است. ستمكاران همه شتابان سر به باال كرده و چشمها واله 

 «مانده و دلهاشان در اضطراب است.

پرچمها را ديدى گروهى عرق ريزان زير تابش خورشيدند و گروهى در سايه عرش، و چون رايات و 

از رايات و پرچمهاى قيامت ياد كن كه براى هر قوم رايتى است. و چون براى نماز برخاستى و 

ها مرتب شد از روزى كه به پيشگاه خدا عرضه بايد شد ياد كن و خداوند در آيه چهل و هشتم  صف

عت به منبر رود و چون امام جما« و خاليق را در صفى بر خدا عرضه كنند.»فرمايد  سوره كهف مى

و شروع به خواندن خطبه كند و مردم آرام و ساكت و خاموش باشند، آن روز را ياد آور كه محمد 

آيد و مردم خاموش و سرگردانند، و چون در خطبه نماز شروع به وعد و  )ص( براى شفاعت پيش مى

دبخت شد. و چون ديدى دهد فالن ب وعيد كرد و بيم و اميد داد، از آن روز ياد كن كه سروشى ندا مى

روند، اين گفتار  هاى مختلف مى كه پس از نماز پراكنده شدند و به راههاى مختلف و خوراكها و سفره

روزى كه رستاخيز بر پا شود »سوره روم فرموده است، به ياد آور  16تا  13خداوند را كه در آيات 

كارهاى نيكو انجام دادند به باغ بهشت  شوند. آنان كه ايمان آوردند و در آن روز مردم فرقه فرقه مى

مردم از گورها پراكنده بيرون »و از آيه ششم سوره زلزال ياد كن كه فرموده است « گيرند.  منزل

، و چون مستمندان و بينوايان را در راه ببينى كه دست نياز «آيند تا نتيجه كارهاى خويش را ببينند.

است از آيه دوازدهم سوره روم ياد كن كه فرموده است شان گرد نشسته  اند و بر چهره دراز كرده

، اين نمودارى از مقابله احوال «روزى كه رستاخيز بر پا شود بدكاران شرمنده و اندوهگين شوند.»

                                                 
 هم آمده است. م. 6و  5، ج 531مع البيان طبرسى، ص در تفسير مج« ورد»همين معنى براى كلمه  .1
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عيد با احوال قيامت است و مايه عبرت كسى است كه عبرت گيرد و موجب پند براى پندپذيران 

 است.

يى ايراد كرد و چنين  امير المؤمنين على )ع( روز عيد فطر خطبه( امام صادق )ع( فرموده است، 1) 

شود و بدكاران در  اى مردم! امروز شما روزى است كه در آن به نيكوكاران پاداش داده مى»  فرمود:

هايتان به  ترين روزها به قيامت شماست. با بيرون آمدن خود از خانه كنند. امروز، شبيه آن زيان مى

يرون آمدن از گورها و رفتن به پيشگاه خداوند ياد كنيد. و از توقف و ايستادن مصالى خود، از ب

هايتان بازگشت خود  خود در مصلى، وقوف خود در برابر خدا را ياد كنيد و از بازگشت خود به خانه

ترين و كمترين چيز كه براى  را به جهنم و بهشت فرا ياد آريد. و اى بندگان خدا! بدانيد نزديك

يى در آخرين روز ماه رمضان به آنان ندا  گير فراهم است، اين است كه فرشته و زنان روزهمردان 

دهد كه اى بندگان خدا! بر شما مژده باد كه گناهان گذشته شما آمرزيده شد و بنگريد كه در  مى

 1 «آينده چگونه خواهيد بود.

اش را  كس كه خداوند روزه همانا امروز براى هر»( در يكى از عيدهاى فطر هم چنين فرمود 2) 

پذيرفته و نمازش را سپاس داشته، عيد است و هر روزى كه در آن خدا معصيت نشود، آن روز عيد 

 2 «است.

( امام محمد بن على )ع( فرموده است، در روز عيد قربان هيچ كارى بهتر از قربانى )خونى كه در 3) 

پدر و مادر يا خويشاوندى كه از او گسيخته باشد و راه خدا ريخته شود( يا قدم برداشتن براى نيكى به 

نسبت به او نيكى و بخشش و تقدم بر سالم دادن كند و مردى كه خود از گوشت قربانى خويش اطعام 

مستمند و بردگان را براى خوردن آن دعوت كند و بررسى احوال اسيران،  كند و همسايگان يتيم و

 نيست.

هر كس روزه رمضان خود را به گفتارى نيكو و كردارى نيكو تمام ( امام صادق )ع( فرموده است، 1)

چيست؟ فرمود: گواهى شد: اى پسر رسول خدا! گفتار نيكوپذيرد. گفته  اش را مى كند، خداوند روزه

 3دادن به اينكه، خدايى جز خداى يگانه نيست و كردار نيكو، بيرون كردن فطريه از مال است. 

                                                 
 ، آمده است. م.90، ج 362و به نقل از آن در بحار االنوار، ص  62و  61در امالى صدوق، صفحات  .1

 ، آمده است. م.420، شمسى و ذيل شماره 1328، چاپ 1276در نهج البالغه فيض االسالم، ص  .2

 شمسى، آمده است. م. 1355يى، چاپ  ترجمه آقاى كمره، همراه با 100در امالى صدوق، ص  .3
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از اصحاب خود فرمود: چون شب عيد فطر رسيد، سه ركعت نماز مغرب  ( امام صادق )ع( به يكى2) 

يا ذا الطول يا ذا الحول يا مصطفى محمد و ناصره صل على » : را بگزار و سپس به سجده برو و بگو

 «محمد فاغفر لى كل ذنب اذنبته و نسيته و هو عندك في كتاب مبين.

ده محمد! بر محمد و آل او درود فرست و هر كنن اى صاحب قدرت و نيرو! اى برگزيننده و يارى» 

ام و آن در محضر تو، در كتابى آشكار ثبت است بر  ام و آن را فراموش كرده گناهى را كه انجام داده

 «اتوب الى اهلل» : و پس از آن صد بار بگو« من ببخشاى و بيامرز.

ام تشريق )يازدهم تا سيزدهم و پس از نماز مغرب و عشاء و نماز صبح، همان تكبيرهايى را كه در اي

اللَّه اكبر، اللَّه اكبر. ال اله اال اللَّه و اللَّه اكبر، اللَّه اكبر و هلل الحمد، اللَّه »  گويند، بگو، ذى حجه( مى

 «اكبر على ما هدينا و الحمد هلل على ما ابالنا.

 1 تشريق است. را مگو كه اين عبارت مخصوص ايام «و رزقنا من بهيمة االنعام»:  و عبارت

  مجلس پنجاه و یكم در ذكر زكات

كيست كه خدا را وام دهد، وامى نيكو، تا »سوره بقره فرموده است  245( خداوند متعال در آيه 4) 

مثل آنان كه اموالشان را »فرمايد  همان سوره مى 261، در آيه «خداوند براى او چندين برابر بيفزايد.

يى است كه هفت خوشه بروياند و در هر خوشه، صد دانه  مانند دانهكنند، به  در راه خدا انفاق مى

كسانى كه اموال خود را شب و روز پوشيده و »فرمايد  همان سوره مى 274و هم در آيه « باشد.

 «كنند، براى آنان نزد پروردگارشان پاداش ايشان خواهد بود. ميآشكار انفاق 

ايشان زكات اموالشان را بگير تا آنان را پاك و پاكيزه از »فرمايد  سوره توبه مى 103( و در آيه 1)

دانند كه اين  سازى و براى آنان دعا كن كه دعاى تو مايه آرامش است و خدا شنواى داناست. آيا نمى

فرمايد و بدرستى كه خداوند  ها را قبول مى پذيرد و صدقه خداوند است كه توبه را از بندگانش مى

 ،«است. پذير و مهربان بسيار توبه

كنند سيم و زر را و آن را در راه خدا  و كسانى كه اندوخته مى»فرمايد  همان سوره مى 34و در آيه 

كنند، آنان را به عذابى دردناك مژده بده. روزى كه )آن سيم و زر( در آتش دوزخ گداخته  انفاق نمى

 «اى خود اندوخته كرديد.شود و پيشانى و پشت و پهلوى آنها را به آن داغ كنند. اين است آنچه بر

                                                 
 شمسى، آمده است. م. 1355يى، چاپ  ، همراه با ترجمه آقاى كمره100در امالى صدوق، ص  .1
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و « نماز را بپا داريد و زكات را به فقيران بدهيد.»سوره نور فرموده است  55( و خداوند در آيه 2) 

و در آيه « پردازند. دارند و زكات را مى آنان كه نماز را بر پا مى»سوره لقمان فرموده است  4در آيه 

بخشد و او بهترين  ق كنيد، خودش عوض مىهر چه در راه خدا انفا»سوره سبا فرموده است  39

 «روزى دهندگان است.

و امر نشدند مگر اينكه خدا را با اخالص كامل در دين »( و در آيه پنجم سوره بينه فرموده است 3) 

 1 «پرستش و عبادت كنند و نماز را بر پا دارند و زكات را بپردازند و اين است دين درست.

است، دزدان سه گروهند: كسى كه زكات نپردازد. كسى كه مهريه و ( امام صادق )ع( فرموده 4) 

كابين زنان را نپردازد و خوردن آن را حالل بشمرد. و كسى كه وام بگيرد و قصد پرداخت آن را 

 2 نداشته باشد.

گيرنده( است و هر گاه  ( و فرموده است خداى را خشكسالهايى است كه نامش منتقمه )انتقام5) 

ها بر او چيره  يى مالى دهد كه حق خدا را از آن نپردازد، خداى از همان خشكسالى دهخداوند به بن

 3 گذارد. و آن را بر جاى مى ميرد رود و صاحبش مى فرمايد كه مال از ميان مى مى

يى كه زكات مالش را نپردازد نيست،  ( و باز همان حضرت فرموده است، هيچ سيم و زر دارنده1) 

دارد و مارى خشمگين را كه  مت، خداوند او را در بيابانى دور افتاده و خالى باز مىمگر اينكه روز قيا

كند و او از  گرداند و آن مار او را دنبال مى هاى سرش ريخته باشد بر او چيره مى از شدت زهر فلس

 گزد و سپس چون شود و مار او را به سختى مى يابد تسليم مى گريزد. سرانجام كه چاره نمى آن مى

پيچد و اين است معنى اين گفتار خداوند كه در آيه يك صد و هشتادم  گردنبندى بر گردنش مى

ورزند بر گردنشان گردنبند  بزودى روز قيامت آنچه را كه بخل مى»فرمايد  سوره آل عمران مى

، و هر كس داراى شتر و گاو و گوسپند باشد و زكات «شود. شود، بر گردنهاى ايشان طوق زده مى مى

هاى  دارد و همه جانوران با سم آن را ندهد، خداى روز قيامت او را در صحراى خالى و خشكى باز مى

                                                 
ه فتال نيشابورى )رضي اهلل عنه( برخى آيات مربوط به زكات واجب و صدقات مستحبى را آورده است. لطفا براى اطالع بيشتر از آيات زكات ب .1

همان  103بحار االنوار، چاپ جديد، و براى آيات زكات فطر به صفحه  96جلد  4تا  1بحث مستوفاى مرحوم عالمه مجلسى قدس سره در صفحات 

 همان جلد بحار االنوار مراجعه فرماييد. خداوند متعال به مرحوم 114تا  111جلد بحار االنوار، و براى آيات مربوط به صدقات مستحبى به صفحات 

 عالمه مجلسى جزاى خير از تشيع و شيعيان عنايت فرمايد و شيعيان را قدردان نعمت آن بزرگ قرار دهد. م.

 ، آمده است. م.1، ج 74با ذكر سلسله اسناد در خصال صدوق، ص  .2

 .شمسى، آمده است. م 1361، چاپ آقاى على اكبر غفارى، 235با ذكر سلسله اسناد در معانى االخبار صدوق، ص  .3
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گزند و هر كس  كنند يا همه جانوران گزنده او را با زهر و نيش خود مى خود او را لگدكوب مى

ستاخيز داراى نخلستان و تاكستان و مزرعه گندم و جو باشد و زكات آن را نپردازد، خداوند روز ر

 1 نهد. زمين او را تا ژرفاى هفت زمين بر گردنش مى

گويد: كسى مرا به حضور امام صادق )ع( فرستاد كه به ايشان  ( يكى از راويان به نام عبد اهلل مى2) 

گفت  ترساند و مى آيد و او را مى پندارد كه شبها در خواب زنى به سراغ او مى بگويم آن شخص مى

شنوند. امام صادق )ع( فرمودند: پيش او برو و  آورم كه همسايگانم مى برمى من از ترس چنان فرياد

پردازم. امام صادق فرمودند:  پردازى. به او گفتم. گفت: نه، به خدا سوگند كه مى بگو تو زكات نمى

 پردازى. پردازى به مستحق آن نمى به او بگو اگر زكات مى

شده است كه فرموده است، هر كس زكات خود را  ( در روايت ديگرى از امام صادق )ع( روايت3) 

كند به دنيا باز گردد و اين است معنى گفتار خداوند  نپردازد به هنگام مرگ )پس از مرگ( مسألت مى

تا آنگاه كه مرگ هر يك فرا رسد، گويد پروردگارا »فرمايد  كه در آيه نود و نهم سوره مؤمنون مى

 2 «صالح انجام دهم. عملى  مرا باز گردان، شايد به جبران

( و فرموده است در مورد ريختن خون دو كس تا هنگام ظهور قائم ما كسى به حكم خدا قضاوت 1) 

و  3كند، سنگسار كردن كسى كه زناى محصنه كرده باشد و زدن گردن كسى كه زكات نپردازد. نمى

ت را نپردازد، بايد به فرموده است هر كس قيراطى )واحد وزن معادل يك بيست و يكم مثقال( از زكا

پس از مرگ سيحى بميرد. و نيز فرموده است هركس در زندگى خود زكات نپردازد،آيين يهودى يا م

شود، مگر به سبب  كند و فرموده است، هرگز مالى در دريا و خشكى تباه نمى تقاضاى بازگشت مى

 4 زند. گيرد و گردنش را مى نپرداختن زكات و چون قائم قيام فرمايد، كسى را كه زكات نپردازد مى

( امير المؤمنين )ع( فرموده است، پيامبر )ص( در خطبه وداع خود چنين فرمودند: اى مردم! 2) 

زكات اموال خويش را بپردازيد. همانا هر كس كه زكات پرداخت نكند، او را نه نماز است و نه دين 

 و نه روزه و نه حج و جهاد.

                                                 
 ، آمده است. م.335با ذكر سلسله اسناد و شرح شيخ صدوق )رضي اهلل عنه( در معانى االخبار، ص  .1

 ق. آمده است. م. 1391، چاپ استاد محترم آقاى على اكبر غفارى، 280در ثواب االعمال صدوق )رضي اهلل عنه(، ص  .2

 ، آمده است. م.52، ج 325نوار، ص در كمال الدين و تمام النعمه صدوق و به نقل آن در بحار اال .3

 . م.281ثواب االعمال، ص  .4
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حسن مجتبى )ع( در مورد آغاز زكات پرسيدند، فرمود: خداوند عز  ( روايت شده است كه از امام3) 

پروردگارا زكات چيست؟ فرمود: ده  و جل به آدم )ع( وحى فرمود كه زكات خود را بپرداز. گفت:

ركعت نماز براى من بگزار. ده ركعت نماز گزارد و گفت: پروردگارا آيا اين زكات بر من و بر همه 

ن زكات كه نماز بگزارى بر عهده تو است و بر عهده فرزندانت كه مال اي خلق واجب است؟ فرمود:

 1 داشته باشند، پرداخت مال خواهد بود.

پردازد از مكاره دنيا  ( و گفته است صدقه چهار حرف است: حرف صاد آن كسى را كه صدقه مى4) 

قاف، موجب دارد. حرف دال آن دليل و راهنماى او به سوى بهشت است. حرف  و آخرت مصون مى

قرب بنده به پيشگاه خداوند متعال است و حرف هاء، هادى صدقه دهنده براى انجام اعمال نيكو است 

 شود. و سزاوار به رضوان اكبر مى  كه بدان وسيله شايسته

( موسى )ع( عرضه داشت: پروردگارا! پاداش كسى كه براى تو مستمندى را خوراك دهد 1) 

دهم كه روز قيامت به همگان ندا دهد كه فالن پسر  روشى فرمان مىچيست؟ فرمود: اى موسى! به س

 2 فالن از آزادشدگان از دوزخ است.

هاى آتش را با  ( رسول خدا )ص( فرمودند: در خواب چنين ديدم كه كسى از امت من، شراره2) 

ده پوشاند. صدقاتى كه دا كند و صورت خود را با دست خود مى دست خود از چهره خويش دور مى

 3 اش را پوشاند. بود، آمد و بر سرش سايه افكند و چهره

كند همچنان كه آب نمك  ( امام صادق )ع( فرموده است، صدقه دادن در روز، خطاها را ذوب مى3) 

 4 كند. كند و صدقه دادن در شب، آتش خشم خدا را خاموش مى را در خود حل مى

اى او در قبال هر درهم، همسنگ كوه احد، از يى دهد، بر اند: هر كس صدقه ( پيامبر فرموده4) 

 نعمتهاى بهشت خواهد بود.

اى امير المؤمنين  ( و روايت شده است كه مردى به حضور امير المؤمنين على )ع( آمد و گفت:5) 

بينم. او بر  مرا به تو نيازى است. فرمود: آن را روى زمين بنويس كه درماندگى را در تو آشكار مى

                                                 
 ق. كه شاگرد فتال هم بوده، آمده است. م. 588مناقب ابن شهر آشوب، درگذشته به سال  4جلد  10اين روايت در صفحه  .1

 . م.55الجواهر السنية في االحاديث القدسيه، شيخ حر عاملى، ص  .2

 . م.113وق، ص فضائل االشهر الثالثه، صد .3

 ، آمده است. م.96، ج 176، و به نقل از آن در بحار االنوار، ص 221امالى، صدوق، ص  .4
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، من بينوايى نيازمندم. آن حضرت به قنبر فرمودند: دو حله بر او بپوشان و آن مرد روى زمين نوشت

يى پوشاندى كه كهنه خواهد شد و من بزودى از ستايش بر تو  بر من جامه»اين ابيات را سرود. 

پوشانم. هر چند تو، در جستجوى پاداشى به آنچه كه من رسيدم نيستى ولى با نيايش و  ها مى جامه

رسى. همانا ستايش موجب زنده شدن ياد و نام كسى است كه ستايش  من به مكرمت مىستايش 

كند. در روزگار نسبت به كارهاى نيكى كه آغاز  شود، همچون باران كه كوه و دشت را زنده مى مى

 «شود. اى كوتاهى مكن كه هر بنده بزودى به آنچه انجام داده، پاداش داده مى كرده

گفت: آرى،  نياز فرمودى. رمود: صد دينار به او بدهيد. گفتند: او را براستى بى( امير المؤمنين ف6) 

فرمود، از مردم به اندازه منزلت ايشان قدردانى كنيد و سپس فرمود من در  كه شنيدم پيامبر مى

خرند و آزادگان را با بخشش و نيكى خويش  شگفتم از مردمى كه بندگان را با اموال خود مى

 1 خرند. نمى

( از پيامبر )ص( پرسيده شد: كدام صدقه از همه برتر است؟ فرمود: بر خويشاوندى كه در باطن 1) 

 2 خشمگين است.

كنيد كه در مورد مال فقط بايد زكات را پرداخت؟  ( امام صادق )ع( فرموده است، آيا تصور مى2) 

ت كه از جمله بايد به آنچه خداوند در مورد مال، غير از زكات، مقرر فرموده، بيشتر از زكات اس

دارند پرداخت شود. و همان حضرت  خويشاوندان و كسانى كه نياز خود را به تو عرضه مى

شناسى با دوستى و محبت به او چيزى  اند: براى رضاى خدا و در راه حق هر كس را كه نمى فرموده

و البته به كسى كه با .« به مردم سخن پسنديده بگوييد»فرمايد  بده نه با دشمنى و كينه كه خداوند مى

كند چيزى مده، و فرموده است به كسانى كه  كند و به باطل و ناحق دعوت مى حق ستيز و دشمنى مى

شناسى چيزى  كنى چيزى بده و به كسى كه او را نمى در در دل خود نسبت به ايشان احساس ترحم مى

 ميان يك درهم و چهار دانگ بده.

كامل و تمام شدن روزه با پرداخت زكات فطريه است، همان  ( و همان حضرت فرموده است،3) 

گونه كه كامل و تمام شدن نماز با درود فرستادن بر پيامبر )ص( است و هر كس روزه بگيرد و 

يى براى او نيست و هر كس نماز بگزارد و بر پيامبر )ص(  زكات فطر خود را عمدا نپردازد، روزه
                                                 

 يى آمده است. م. ، همراه با ترجمه آقاى كمره273با ذكر سلسله اسناد در امالى صدوق، ص  .1

 فارى، آمده است. م.، چاپ آقاى غ171با ذكر سلسله اسناد در ثواب االعمال صدوق )رضي اهلل عنه(، ص  .2



 151 (محمود مهدوى دامغانى ) ترجمهروضة الواعظین؛ جلد دوم 

 

.. 

ست، و خداوند متعال زكات فطريه را مقدم بر نماز آورده و در آيه عمدا درود نفرستد، او را نمازى ني

همانا رستگار شد آنكه پاك شد، زكات فطر را پرداخت كرد، و »چهاردهم سوره اعلى فرموده است 

 1 «ياد كرد نام پروردگارش را و نماز گزارد.

آراسته و زيور  ( امام صادق )ع( فرموده است، عيسى )ع( از كنار مردمى گذشت كه خود را4) 

را كه دختر فالنى است، امشب   كرده بودند. فرمود: چه خبر است؟ گفتند: اى روح اللَّه! فالن دوشيزه

برند، فرمود: امروز خود را آراسته و هياهوى شاد دارند  به خانه شوهرش كه فالن پسر فالنى است مى

 و حال آنكه فردا گريه خواهند كرد:

يامبر خدا! براى چه فردا گريه خواهند كرد؟ فرمود: براى اينكه عروس يكى از ايشان پرسيد: اى پ

خدا و رسول او راست  آنها امشب خواهد مرد. كسانى كه معتقد به گفتار آن حضرت بودند، گفتند:

گويند و منافقان گفتند: فردا نزديك است. قضا را، فردا صبح، چون آمدند عروس را خوش و  مى

 ى او پيش نيامده بود.سالمت ديدند و چيزى برا

يكى از ايشان گفت: اى روح خدا! كسى كه ديروز پيام دادى و گفتى ديشب خواهد مرد، نمرده 

دهد. بياييد با هم پيش او برويم. آنان، در  است، عيسى )ع( فرمود: خداوند هر چه بخواهد انجام مى

ه رسيدند، در زدند. همسرش گرفتند حركت كردند و بر در خانه او ك حالى كه از يك ديگر پيشى مى

آمد. عيسى )ع( به او فرمود: از همسرت براى من اجازه بگير كه من پيش او آيم. او به درون خانه 

رفت و به زن خويش گفت: عيسى كه روح و كلمه خداوند است همراه تنى چند بر در خانه است. 

 اى؟ شب چه كار نيكى انجام دادهزن، چادر بر سر افكند و عيسى )ع( پيش او آمد و از او پرسيد: دي

آمد و  دادم، هر شب جمعه مستمندى مى يى نكردم جز همان كه در گذشته هم انجام مى گفت: كار تازه

داديم. ديشب هم، همان فقير آمد  يى كه تا جمعه آينده براى او كافى باشد، چيزى به او مى ما به اندازه

ن من هم به كارهاى خويش سرگرم بودند. او چند بار و من به كارهاى خود سرگرم بودم و خويشاوندا

صداى خود را بلند كرد، ولى هيچ كس به او پاسخ نداد. آخرين بار كه صداى او را شنيدم، خودم 

داديم، دادم. عيسى )ع( فرمود: از جاى  برخاستم و بطور ناشناس، همان مقدارى را كه هميشه به او مى

 يى ديدند كه بر دم خود سر نهاده است. عيسى هاى او افعى ير جامهخود برخيز و كنار برو. ناگهان، ز

                                                 
 تفسير برهان، از تهذيب شيخ طوسى، نقل شده است. م. 4جلد  451در صفحه  .1
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 1 )ع( فرمود: به سبب آن كار نيك، اين بال از تو دفع شد. 

 مجلس پنجاه و دوم در فضیلت حج و احكام كسى كه آن را ترك كند

حج خانه بر عهده مردم، گزاردن »( خداوند متعال در آيه نود و نهم سوره آل عمران فرموده است 2) 

است و هر كس كفر ورزد، همانا   براى رضاى خداوند، بر هر كس كه استطاعت داشته باشد الزم

 «نياز از جهانيان است. خداوند بى

 شود. ( امام صادق )ع( فرموده است، هر كس سه حج بگزارد، هرگز فقير نمى1) 

رد و چه نگزارد به منزله گويد: هر كس سه سال پياپى حج بگزارد، پس از آن چه حج بگزا حريز مى

 2 گزارند. كسانى خواهد بود كه پيوسته حج مى

رسد و  ( امام صادق )ع( فرموده است، هر كس چهار بار حج بگزارد، هرگز فشار قبر به او نمى2) 

آورد كه ميان گور او تا هنگامى  ميرد، خداوند حج او را به صورت زيباترين آدميان در مى چون مى

گزارد و پاداش نمازهاى او براى آن شخص خواهد بود و بدان كه هر  ود نماز مىكه برانگيخته ش

اند: هر كس ده بار  ركعت از نماز آن فرشته، برابر هزار ركعت آدميان است. و همان حضرت فرموده

 3 يى نخواهد فرمود. حج بگزارد، خداوند هرگز از او محاسبه

من وقوف و تضرع و دعا كردن در بهترين جاها در نظر اند: خداوند بر امت  ( پيامبر )ص( فرموده3) 

 خود را واجب فرموده و در قبال آن بهشت را تكفل كرده است.

گردند، همان ساعتى است كه آدم كلماتى را از خداوند فرا گرفت و  ساعتى كه مردم از عرفات بازمى

چنين فرمودند: سوگند به  پذير و مهربان است، توبه او را پذيرفت. و سپس خداوند كه بسيار توبه

خدايى كه مرا بحق، مژده دهنده و بيم دهنده مبعوث فرموده است، خدا را در آسمان زمين )در 

ترين آسمانها( درى است كه به آن در رحمت و توبه و نياز و تفضل و احسان و بخشش و كرم  نزديك

شود.  دريافت اين خصال مى كند مگر اينكه سزاوار گويند. هيچ كس در عرفات وقوف نمى و عفو مى

و خدا را صد هزار فرشته گماشته بر عرفات است كه همراه هر يك از ايشان يك صد و بيست هزار 

 فرمايد. يى بر اهل عرفات است كه آن را بر ايشان نازل مى فرشته است و خدا را رحمت ويژه

                                                 
 ، آمده است. م.96، ج 116با ذكر سلسله اسناد در امالى صدوق و به نقل از آن در بحار االنوار، ص  .1

 ده است. م.، آم99، ج 18، و به نقل از آن در بحار االنوار، ص 1، ج 74در خصال صدوق، ص  .2

 ، آمده است. م.2، ج 212و ص  1، ج 146اين دو روايت در خصال صدوق، ص  .3
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د به اينكه اهل عرفات را گير گردند، خداوند، فرشتگان را گواه مى و چون آنان از عرفات بازمى

دهد باز گرديد در حالى كه  بخشيده است و بهشت را بر آنان واجب فرموده است و سروشى ندا مى

 1 ايد، كه شما مرا خشنود كرديد و من از شما راضى شدم. آمرزيده

اند: در خواب كسى از امت خود را ديدم كه از پيش رو و پشت سر و چپ و  ( پيامبر )ص( فرموده1)

راست تاريكى او را احاطه كرده است. در اين هنگام حج و عمره او آمدند و او را از تاريكى بيرون 

 2 كشيدند و وارد روشنايى كردند.

گويد: سالى حج رفتم و سپس براى ديدار امام صادق به مدينه رفتم. پرسيدند:  مى 3( مشمعل اسدى2) 

دانى براى  حج مشرف بودم. فرمود: آيا مى آيى؟ گفتم: فدايت گردم، به اى مشمعل! از كجا مى

دانم. فرمود: چون بنده به  حاجيان چه پاداشى است؟ گفتم: فدايت گردم، تا شما به من نياموزى، نمى

اين خانه )كعبه( هفت دور طواف كند و دو ركعت نماز طواف بگزارد و سعى ميان صفا و مروه را 

فرمايد و شش هزار نياز او را كه مربوط به  او محو مى انجام دهد، خداى براى او شش هزار خطا را از

 4 فرمايد. آورد و براى آخرت او هم همين گونه اندوخته مى امور دنيايى او باشد برمى

( امام صادق فرموده است: هر كس به ديدار كسى كه از حج برگشته است برود و با او دست 3) 

 5 ده است.دهد، همچون كسى است كه به حجر االسود دست كشي

اند: هر گاه كه آهنگ گزاردن حج كنى و بر مركب خود سوار شوى چون  ( پيامبر )ص( فرموده4) 

نويسد و  يى مى نهد خداى براى تو حسنه دارد و مى مركب تو حركت كند به هر گامى كه برمى

لبيك كند و چون لبيك گويى و جامه احرام بپوشى و محرم شوى، در قبال هر  خطايى را نابود مى

فرمايد و چون هفت دور بر كعبه  نويسد و ده خطاى تو را محو مى گفتن تو، ده حسنه برايت مى

طواف كنى، براى تو در پيشگاه خداوند عهدى خواهد بود كه پس از آن خدايت از عذاب تو شرم 

ت نماز فرمايد و چون كنار مقام دو ركعت نماز بگزارى، خداوند در قبال آن براى تو دو هزار ركع مى

                                                 
 ، چاپ جديد، آمده است. م.99، ج 249و به نقل از آن در باب فضل وقوف در عرفات بحار االنوار، ص  177در امالى صدوق، ص  .1

 ست. م.ق. آمده ا 1396، چاپ نجف، 113در فضائل االشهر الثالثه صدوق، ص  .2

 رجال نجاشى، چاپ داورى قم، آمده است.  299و  99شرح حال مختصرى از او و برادرش حكم كه از راويان امام صادق )ع( هستند در صفحات  .3

ت. شمسى، آمده اس 1355يى، چاپ  ، با ترجمه آقاى كمره493اين روايت با ذكر سلسله اسناد و اندكى افزونى در آخر آن در امالى صدوق، ص  .4

 م.

 آمده است. م. ق. 1391، چاپ آقاى غفارى، 74با ذكر سلسله سند در ثواب االعمال صدوق، ص  .5



 ( جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان astanevesal.irسایت آستان وصال )  

 

154 

 

نويسد و چون هفت بار سعى ميان صفا و مروه را انجام دهى، در پيشگاه خداوند براى تو  پذيرفته مى

شود و پاداشى همچون  پاداش چون كسى كه از سرزمين خود پياده به حج آمده باشد، منظور مى

هر چند  و چون تا غروب آفتاب در عرفات وقوف كنى، پاداش كسى كه هفتاد برده مؤمن آزاد كند.

شود و چون رمى  هاى كف آلوده درياها باشد، آمرزيده مى خطاى تو به شمار ريگهاى شنزارها و موج

جمره كنى )ريگ بزنى(، خداى در قبال هر يك از ريگها براى تو در تمام مدت آينده عمرت ده 

تو ده حسنه  نويسد و چون قربانى خود را بكشى در برابر هر قطره از خون آن همچنان براى حسنه مى

شود و چون هفت بار طواف ديگرت را انجام دهى و كنار مقام دو ركعت نماز بگزارى،  نوشته مى

گويد: گذشته تو آمرزيده شد، در اعمال خود تا يك  نهد و مى ات مى يى گرامى دست بر شانه فرشته

 1 صد و بيست روز دقت و تأمل كن.

مناسك خود را انجام داده بودند، مردى به حضور  ( روايت شده است پس از اينكه پيامبر )ص(1) 

ايشان رسيد و گفت: اى رسول خدا! پدرم و مادرم فداى شما باد، من از خانه خود بيرون آمدم به قصد 

اينكه همراه شما حج بگزارم و فرصت از دست رفت و نتوانستم چنان كنم و من مردى ثروتمندم مرا 

گزاران باشد.  ن را انجام دهم، براى من پاداشى چون پاداش حجبه كارى راهنمايى فرماييد كه چون آ

 پيامبر فرمودند:

گزاران را  به اين كوه ابو قبيس بنگر، اگر هموزن آن در راه خدا انفاق كنى، فضيلت و پاداش حج

 2 درك نخواهى كرد.

هى از فرشتگان رسد، خداوند گرو ( امام زين العابدين )ع( فرموده است، چون شامگاه عرفه فرا مى2) 

فرمايد: به اين بندگان من بنگريد كه خاك آلوده  فرستد و به آنان مى خود را به آسمان زمين فرو مى

اند. پيامبرى به سوى ايشان فرستادم كه او را تصديق كردند، سپس آهنگ  و ژوليده پيش من آمده

باشيد كه سزاوار است امروز  خانه من كردند و دعا كردند و مرا فرا خواندند و نياز خواستند. گواه

 پاسخ ايشان را بدهم.

همانا نيكوكاران آنان را شفيع بدكارانشان قرار دادم، و از نيكوكاران شفاعت ايشان را پذيرفتم و از 

دهد بر  كنند در حالى كه خطاهاى ايشان آمرزيده است. سپس به دو فرشته فرمان مى عرفات كوچ مى
                                                 

همان چاپ و با اختالفاتى لفظى در اخبار مكه، ابو الوليد  549ضمن روايت مفصلى با ذكر سلسله سند از قول حضرت باقر در امالى صدوق، ص  .1

 ، آمده است. م.2، ج 6ارزقى، ص 

 ، آمده است. م.72كر سلسله سند در ثواب االعمال صدوق، ص با ذ .2
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گويند: پروردگارا! به سالمت دار  ايستد و مى از ايشان يك طرف مىدو سوى گردنه بايستند، هر يك 

 1 بينى. يى نمى و پا شكسته  و به اين جهت است كه هيچ به زمين افتاده و دست

( از امام كاظم )ع( روايت شده كه فرموده است، هر كس به قصد حج بيايد و هفت دور بر كعبه 1) 

نويسد و هفتاد هزار  خداوند براى او هفتاد هزار حسنه مى طواف كند و دو ركعت نماز طواف بگزارد،

فرمايد و پاداش آزاد كردن هفتاد برده كه بهاى هر يك ده هزار درهم باشد،  خطاى او را محو مى

 2 نويسد. براى او مى

( از امام صادق )ع( روايت شده است كه مردى از ايشان پرسيد: آيا آزاد كردن يك برده بهتر 2) 

 زاردن حج مستحبى؟ فرمود: حج، پرسيد: دو برده؟ فرمود:است يا گ

فرمود: حج، تا آنجا كه پرسيد: آزاد  افزود و آن حضرت مى حج، و او همچنان بر شمار بردگان مى

 3 كردن سى برده بهتر است يا گزاردن حج مستحب؟ و همچنان فرمود حج بهتر است.

ده است، هر كس بدون آنكه گرفتارى يا ( همچنين از امام صادق )ع( روايت شده كه فرمو3) 

يى داشته باشد كه مانع از گزاردن حج واجب او باشد يا پادشاهى )حكومتى( او را از آن منع  بيمارى

 4 كرده باشد، حج نگزارد به هر يك از دو آيين مسيحى يا يهودى كه بخواهد بايد بميرد.

على )ع( چنين آمده است كه: حج خانه  ( و همان حضرت فرموده است، در وصيت امير المؤمنين4) 

 5 خداى خود را ترك مكنيد كه هالك خواهيد شد.

( و فرموده است رسول خدا )ص( بارها و جهاز خويش را بر مركب خود نهادند و فرمودند: اين 5) 

حجى است كه در آن ريايى و براى اينكه مردم بشنوند نيست و افزودند هر كس كه براى حج آماده 

 در جهاز او يك تار حرام باشد، خداوند حج او را از وى نخواهد پذيرفت.شود و 

 ( امام صادق )ع( فرموده است، از پيامبر )ص( پرسيده شد: فرداى قيامت رستگارى در چيست؟6) 

                                                 
 ، آمده است. م.65با ذكر سند و اندك تفاوت لفظى در محاسن برقى، ص  .1

 ، آمده است. م.73با ذكر سند و اندك تفاوت لفظى در ثواب االعمال صدوق، ص  .2

 ، آمده است. م.82نظير اين روايت در ثواب االعمال صدوق، ص  .3

ثواب االعمال و عقاب االعمال صدوق )رضي اهلل عنه(، چاپ استاد محترم آقاى على اكبر غفارى،  282و  281ا نقل سلسله سند در صفحات ب .4

 ق. آمده است. م. 1391

اكبر غفارى، ثواب االعمال و عقاب االعمال صدوق )رضي اهلل عنه(، چاپ استاد محترم آقاى على  282و  281با نقل سلسله سند در صفحات   .5

 ق. آمده است. م. 1391
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فرمودند: رستگارى در اين است كه با خداوند خدعه مكنيد كه خداوند با شما خدعه فرمايد. زيرا هر  

فرمايد. و اگر  كند و ايمان را از چنان كس خلع مى مى  دعه كند، خداى با او خدعهكس با خداوند خ

آن شخص شعور داشته باشد، بايد بداند كه به خود خدعه كرده است. پرسيدند: خدعه با خداوند 

 چگونه است؟

پرهيز  فرمودند: اينكه فرمان خدا را اجرا كند و قصد او غير از خدا باشد. از خدا بترسيد و از ريا

كنيد كه ريا شريك گرفتن با خداوند است و شخص ريا كار را در رستاخيز به اين چهار نام فرا 

شود كار و پاداش تو باطل شده است و امروز  و به او گفته مى« كافر، فاجر، غادر، خاسر»خوانند:  مى

 1 يى از آن نيست. تو را بهره

  مجلس پنجاه و سوم در فضیلت جهاد و تشویق بر آن

همانا كسانى كه ايمان آورده و »( خداوند متعال در آيه هفتاد و دوم سوره انفال فرموده است 2) 

 ...«كنند  اند و در راه خدا با اموال و جانهاى خويش جهاد مى هجرت كرده

اند و در  آنان كه ايمان آورده و هجرت كرده»( و در آيه بيست و يكم سوره توبه فرموده است 3) 

كنند در پيشگاه خدا درجه بزرگترى دارند و آنان  ا اموال و جانهاى خويش جهاد مىراه خدا ب

در آيه سى همان سوره فرموده ...« دهد به رحمتى از خود  كاميابانند. پروردگارشان آنان را مژده مى

 شمرند آنچه را كه اند و حرام نمى جنگ كنيد با آنان كه به خدا و روز قيامت ايمان نياورده»است 

پذيرند. از آنانى كه اهل كتابند تا آنكه جزيه بدست  اند و دين حق را نمى خدا و رسولش حرام شمرده

بيرون »در آيه چهل و دوم همان سوره فرموده است « خويش بپردازند و آنان خوار و كوچك باشند.

سبك و كه مقصود از « رويد سبك و سنگين و با اموال و جانهاى خويش در راه خدا جهاد كنيد.

باز  2سنگين اين است كه چه مجرد باشيد و چه متاهل و سپس در مورد ترك آن بيم و وعيد داده است.

ايد شما را چيست  اى كسانى كه ايمان آورده»هاى سى و نه و چهلم همان سوره فرموده است  در آيه

ود را به زمين شويد بر زمين؟ )خ در راه خدا سنگين مى شود بيرون رويد كه چون به شما گفته مى

چسبانيد( آيا راضى شديد به زندگى دنيا از آخرت و حال آنكه مايه زندگى دنيا در قبال آخرت  مى

و در آيه يك صد و .....« كند شما را عذابى دردناك  جز اندكى نيست، اگر بيرون نرويد عذاب مى
                                                 

 محجة البيضاى فيض، به تصحيح استاد محترم آقاى على اكبر غفارى، از امالى صدوق، آمده است. م. 6جلد  139در پاورقى صفحه  .1

 33ول در صفحه تفسير تبيان شيخ طوسى و با صورت فعل مجه 5جلد  223در صفحه « خفاف و ثقال»تعبيرى نزديك به اين در مورد كلمات  .2

 تفسير مجمع البيان شيخ طبرسى، آمده است. م. 6و  5جلد 
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اموال ايشان را خريد تا بدرستى كه خداوند از مؤمنان جانها و »فرمايد  دوازدهم از همان سوره مى

شوند. وعده دادنى بر  كشند و كشته مى كنند در راه خدا، مى آنكه براى ايشان بهشت باشد، كارزار مى

تر بر عهد خويش است، پس بر شما  حق در تورات و انجيل و قرآن، و چه كسى از خداوند وفاكننده

 «بى بزرگ است.مژده باد بر اين فروختن كه مبايعت كرديد به آن و آن كاميا

( در اين آيه، خداوند معامله را بر تو قرار داده است كه طمع شيطان، دشمن تو، از تو بريده شود 1) 

هاست از تو  و نفس تو را كه محل هر محنت و بالست و مال تو را كه موجب همه گناهان و سرپيچى

يب، كااليى را بخرد، آن را خريده است با اطالع از معايبى كه در تو هست و هر كس با اطالع از ع

كند. وانگهى بهترين پاداش را كه بهشت است براى تو وعده داده است و با كرم و فضل  فسخ نمى

خويش بر خود گواه گرفته و فرموده است، اين وعده حقى است كه در تورات و انجيل و قرآن 

به هنگام خريد چيزى گران آمده است و سپس در اين مورد به تو شاد باش گفته است، همان گونه كه 

 دهند. به بهايى ارزان، به خريدار مژده و بشارت مى

اند: جبريل )ع( چيزى را به من خبر داد كه چشم من از آن روشن و دلم شاد  ( پيامبر )ص( فرموده2) 

شد، گفت: اى محمد! هر كس از امت تو به جنگى در راه خدا برود، هر قطره باران كه بر او بريزد و 

 1 گواه او خواهد بود. قيامتدردسرى كه گرفتار آن شود، روز هر 

اند: بهشت را درى است بنام در جهادكنندگان كه ايشان به سوى آن  ( و همان حضرت فرموده3) 

اند. فرشتگان به آنان  روند، در حالى كه سالح بر دوش دارند و مردم همه در محشر ايستاده مى

پوشاند كه در  ترك كند، خداوند جامه زبونى و فقر بر او مى گويند. هر كس جهاد را خوشامد مى

رود. همانا كه خداوند متعال، امت من را با تاخت  زندگى زبون و بينوا خواهد بود و دين او از ميان مى

 2 هايش عزت و شوكت بخشيده است. و تاز اسبهايش و پيكانهاى نيزه

ه جنگجويى را برساند پاداشى همچون پاداش آزاد اند: هر كس پيام يا نام ( و همان حضرت فرموده1)

اند: اسبهاى  يى دارد و شريك در پاداش جهاد آن جهادكننده هم هست و نيز فرموده كردن برده

 3 جهادكنندگان، اسبهاى آنان در بهشت است.

                                                 
 . م.225، و ثواب االعمال صدوق، ص 1، ج 327فروع كافى، ص  .1

 . م.2، ج 42فروع كافى، همان صفحه، و تهذيب االحكام شيخ طوسى، ص  .2

وسائل الشيعه مرحوم شيخ حر عاملى )رضي  6جلد  14تا  5صفحات و تمام اين روايات در  225فروع كافى، همان صفحه، و ثواب االعمال، ص  .3

 ق، با استخراج از منابع مختلف به همت آن فقيد آمده است. م. 1387اهلل عنه(، چاپ مرحوم حاج شيخ عبد الرحيم ربانى شيرازى، 
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اند: تمام خير در شمشير و زير سايه شمشير است و مردم جز با شمشير  ( و همان حضرت فرموده2) 

 1 شوند و شمشيرها، كليدهاى بهشت و دوزخند. است نمىر

 ( امام صادق )ع( فرموده است: جهاد برترين چيزها پس از فرايض است.3) 

 اند: براى شهيد، از سوى خداوند متعال هفت خصلت است: ( پيامبر )ص( فرموده4) 

. دوم اينكه چون سر شود نخست اينكه با ريخته شدن نخستين قطره خونش، همه گناهانش آمرزيده مى

زدايند  اش غبار مى دارد و آن دو از چهره بلند كند، از دامن دو همسر خود از حوريان بهشت سر بر مى

گويد. سوم اين است كه از  گويند خوش آمدى، آفرين بر تو، او هم به آن دو، همان گونه مى و مى

ان بهشت بهترين عطر و بوهاى شود. چهارم اين است كه گنجور هاى بهشت بر او پوشيده مى جامه

دهند و  شود. پنجم منزلت او را به او نشان مى مند مى برند و از آن بهره خوش بهشتى را براى شهيد مى

خواهى برو. هفتم اين  شود، بشتاب و هر كجاى بهشت كه مى بيند. ششم، به روانش گفته مى آن را مى

 2 دن براى هر پيامبر و شهيدى واجب است.افكند و اين نظر افكن است كه به چهره خدا نظر مى

اند: از هر نيكوكار، نيكوكارترى هست تا آنكه شخص نيكوكار در راه خدا  ( پيامبر )ص( فرموده5) 

كشته شود و چون در راه خدا كشته شد، نيكوكارى برتر از او نيست. و باالتر از هر تبهكارى، 

درش را بكشد، كه در آن صورت برتر از آن ما تبهكارى است، مگر اينكه كسى، يكى از پدر يا

 3 تبهكارى نيست.

يكى از ايشان  شود. ( امام صادق )ع( فرموده است، دعاى سه تن پذيرفته است و برآورده مى1) 

 4جنگجوى در راه خداوند است. بنگريد كه در غيابش چگونه مواظب كارهاى او باشيد.

ر امير المؤمنين على )ع( كه فرموده است، هزار ضربه ( از امام رضا )ع( در باره معنى اين گفتا2) 

يعنى ضربه شمشيرى كه در راه  تر از مردن در بستر است پرسيده شد، فرمود: شمشير براى من، آسان

 5 خدا باشد.

                                                 
جهاد به فرمان امام معصوم و منصوب از جانب  ثواب االعمال صدوق آمده است و در پاورقى توضيح داده شده كه در صورتى كه 226در صفحه  .1

 خدا باشد، كليد بهشت است و اگر به فرمان او نباشد، كليد جهنم است. م.

، و گفتار رسول خدا هم در همان صفحه تهذيب 2، ج 41، و تهذيب االحكام طوسى، ص 1، ج 328گفتار حضرت صادق در فروع كافى، ص  .2

 آمده است. م.

 وسائل الشيعه، به نقل از آثار صدوق و طوسى، آمده است. م. 6جلد  13و  11و  10در صفحات  .3

 وسائل الشيعه، به نقل از آثار صدوق و طوسى، آمده است. م. 6جلد  13و  11و  10در صفحات  .4

 وسائل الشيعه، به نقل از آثار صدوق و طوسى، آمده است. م. 6جلد  13و  11و  10در صفحات  .5
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( از امير المؤمنين على )ع( روايت شده كه چنين فرموده است، همانا جهاد درى است كه خداوند 3) 

از اولياى خويش گشوده است و آن را براى ايشان كرامت و نعمت اندوخته، قرار آن را براى ويژگان 

كس آن را ترك اد جامه پرهيزكارى و دژ استوار وسپر مورد اعتماد خداوند است و هرداده است. جه

پوشاند و از آسودگى جدا  مىكند و از آن روى گرداند، خداوند جامه خوارى و روپوش زبونى بر او 

به درماندگى شود و گيرد. وبا زبونى خوار و كوچك مى و پوشش فرا مى دلش را پردهد وشو و دورمى

شود و آن كس كه جهاد را ضايع و تباه كند، خداوند از اينكه او  گرفتار و از انصاف باز داشته مى

گيرد و خداوند متعال در كتاب استوار خويش فرموده  يارى دادن را ترك كرده است بر او خشم مى

 1 «دارد. دهد و پاهاى شما را استوار مى اگر خدا را يارى كنيد، شما را يارى مى» است

 مجلس پنجاه و چهارم در امر به معروف و نهى از منكر

( بدان كه خداوند بر امت محمد )ص( نعمت بخشيده و آنان را گرامى داشته است به اينكه 5) 

اين صفت در كتاب خود  داوند ايشان را باكنندگان از منكرند و خ امركنندگان به معروف و نهى

شما »وصف كرده و ايشان را ستوده و در آيه يك صد و يازدهم سوره آل عمران چنين فرموده است 

كنيد  بهترين امتى هستيد كه براى مردم بيرون آورده شده است كه امر به معروف و نهى از منكر مى

 «ايد. و به خداوند ايمان آورده

اوند امر به معروف و نهى از منكر را با ايمان قرين فرموده است و آنان را حافظ در اين آيه، خد

حدود خداوند دانسته و به مؤمنان مژده داده است. و خداوند قومى ديگر را سرزنش كرده و عمل 

ترين عذاب را وعده داده است، به اين سبب كه امر به معروف  ايشان را زشت شمرده و به آنان سخت

اند و در آيه هفتاد و نهم سوره مائده  اند و دست ستمگر را از ستم باز نداشته منكر نكرده و نهى از

كسانى از بنى اسرائيل كه كافر شدند، لعنت شدند به زبان داود و عيسى بن مريم به »فرموده است، 

و چه  كردند كردند، نهى نمى سبب آنكه نافرمانى كردند و سركشى كردند، آنان از كار زشتى كه مى

 «كردند. بد بود آنچه مى

 بينى كه به گناه و و بسيارى از ايشان را مى»( و در آيه شصت و هشتم همان سوره فرموده است 1) 

                                                 
، آمده است و سلسله سند آن ذكر شده است و بخشى از خطبه 2، ج 42ير المؤمنين على )ع( در تهذيب االحكام شيخ طوسى، ص اين گفتار ام .1

شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد، چاپ محمد ابو الفضل  2جلد  74چاپ فيض االسالم و صفحه  85بيست و هفتم نهج البالغه است، كه در صفحه 

 ت و اندكى تفاوت دارد. م.ابراهيم، مصر، آمده اس



 ( جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان astanevesal.irسایت آستان وصال )  

 

160 

 

دارند ايشان  كنند. چرا باز نمى هر آينه بد است آنچه مىرا،خوردن ايشان حرام نند ويكدشمنى شتاب م 

 «دهند. حرام؟ هر آينه بد است آنچه ايشان انجام مى را خدا پرستان و دانايان از گفتار گناه و خوردن

دارند،  كنند و باز نمى كنند و آنان كه ايشان را نهى نمى ( خداوند در اين آيه، آنان را كه گناه مى2) 

 يكسان دانسته و كار هر دو گروه را زشت شمرده و به هر دو گروه وعيد داده است.

از كتاب خود ما را به معروف فرمان داده و از منكر نهى  ( و خداوند متعال در چند مورد ديگر3) 

فرموده است و بر انجام امر به معروف و نهى از منكر، پاداش بزرگ وعده داده است و بر ترك آن 

وعده عذاب دردناك داده است. همچنين پيامبر )ص( در گفتار خود مكرر اين موضوع را گوشزد 

 فرموده است.

و بايد باشند از شما گروهى »فرمايد  يه يك صد و يكم سوره آل عمران مى( خداوند متعال در آ4) 

كه فرا خوانند به سوى خوبى و فرمان دهند به خوبى و نهى كنند از بدى و آن گروه همانان 

 «رستگارانند.

( و خداوند متعال در آيات يك صد و شصت و پنج و يك صد و شصت و شش سوره اعراف 5) 

كننده  دهيد گروهى را كه خداوند هالك چون گفتند جمعى از ايشان چرا پند مىو »فرمايد:  چنين مى

و پوزشى به سوى پروردگار شما و باشد   دهد، گفتند معذرت ايشان است و آنان را عذابى سخت مى

كه ايشان بپرهيزند، پس چون فراموش كردند آنچه پند داده شدند به آن، آنانى را كه از بدى نهى 

دادند به  كردند به سبب كار ناپسنديده كه انجام مى ات داديم و آنان را كه ستم مىكردند، نج مى

 «عذابى دردناك گرفتيم.

شود و  ( امير المؤمنين على )ع( فرموده است، اى مؤمنان! هر كس ببيند ظلم و ستمى مى1) 

آن را انكار كند، همانا خوانند و حد اقل با دل خود  يى ببيند كه مردم را به انجام آن فرا مى ناپسنديده

يابد و هر كس آن را با زبان انكار كند و بگويد پاداش  خودش سالمت يافته و از عذاب رهايى مى

و آن كس كه با شمشير آن را انكار كند تا كلمه خداوند  -و او از شخص اول برتر است -يابد مى

سيده و به راه راست ايستاده و برتر و گفتار ستمگران پست شود، او كسى است كه به راه رستگارى ر

 1 نور يقين در دلش تابان شده است.

                                                 
، چاپ محمد ابو الفضل ابراهيم، مصر، بدون ذكر سند، و در وسائل الشيعه شيخ حر عاملى، 19، ج 305در شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد، ص  .1

 هم آمده است. م. 11، ج 405ص 
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هاى خداوند  ( امام باقر )ع( فرموده است، امر به معروف و نهى از منكر، دو آفريده از آفريده2) 

بخشد و هر كس آن دو را رها كند و خوار  است. هر كس آن دو را يارى دهد، خدايش عزت مى

 1 ايد.فرم بشمرد، خدايش زبون مى

كند كه در او سه خصلت  ( امام صادق )ع( فرموده است، كسى امر به معروف و نهى از منكر مى3) 

كند، خود انجام ندهد. در هر دو  دهد، دانا باشد و عمل كند. از آنچه نهى مى باشد: به آنچه فرمان مى

 2 مورد رعايت عدل و مهربانى را بكند.

امر به معروف كند و نهى از منكر نمايد يا به كار خيرى اشاره  اند: هر كس ( پيامبر )ص( فرموده4) 

 3 و راهنمايى كند، در پاداش آن شريك است.

هاى آتش از هر سو  اند: كسى از امت خود را در خواب ديدم كه شراره ( و همان حضرت فرموده5) 

ها نجات دادند و  ن شرارهاو را فرا گرفته بود. امر به معروف و نهى از منكر او آمدند و او را از ميا

 4 همراه فرشتگانش قرار دادند.

( امام صادق )ع( فرموده است، واى بر گروهى كه فرمان خدا را در مورد امر به معروف و نهى از 1)

 5 منكر نپذيرند.

( همان حضرت فرموده است، مردى از قبيله خثعم به حضور رسول خدا آمد و گفت: اى رسول 2) 

ده بهترين كار مسلمانى چيست؟ فرمودند: ايمان آوردن به خدا، پرسيد: پس از آن؟ خدا! به من خبر ب

فرمودند: رعايت پيوند خويشاوندى، پرسيد: پس از آن؟ فرمودند: امر به معروف و نهى از منكر. آن 

تر است؟ فرمودند: شرك به خدا، پرسيد: پس از آن؟  مرد پرسيد: كدام كار از همه نزد خدا ناخوش

د: بريدن پيوند خويشاوندى، پرسيد: پس از آن؟ فرمودند: امر كردن به كار ناپسند و باز فرمودن

 6 داشتن از كار پسنديده.

                                                 
 . م.2، ج 52، و تهذيب االحكام طوسى، ص 1، ج 344فروع كافى، ص  .1

 . م.1، ج 68ق، ص خصال صدو .2

 . م.2، ج 57، و تهذيب، ص 1، ج 343فروع كافى، ص  .3

 . م.113فضائل االشهر الثالثه صدوق، ص  .4

 . م.295و  291محاسن برقى، صفحات  .5

 . م.1، ج 344و فروع كافى، ص  26قرب االسناد حميرى، ص  .6
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اند: چگونه خواهيد بود هنگامى كه زنان شما تبهكار و جوانان شما بد كاره  ( پيامبر )ص( فرموده3) 

چنين خواهد شد؟ فرمودند: آرى  شوند و امر به معروف و نهى از منكر نشود؟ گفتند: اى رسول خدا!

و بدتر از اين وقتى است كه امر به منكر كنيد و نهى از معروف. گفتند: اى رسول خدا! آيا چنين 

خواهد شد؟ فرمودند: آرى و بدتر از اين وقتى است كه كار پسنديده را ناپسند و كار ناپسند را 

 1 پسنديده ببينيد.

فرمايد  آيه هفتم سوره تحريم نازل شد كه خداوند در آن مى ( امام صادق )ع( فرموده است، چون4) 

گيره  ايد، خودتان و كسان خود را حفظ كنيد از آتشى كه هيمه و آتش اى كسانى كه ايمان آورده»

نازل شد مردى از مسلمانان نشست و شروع به گريستن كرد و گفت من از خودم ....« آن مرد مانند و 

ام نهاده شد. پيامبر )ص( فرمودند: براى تو همين  يف خويشاوندانم بر عهدهعاجز و ناتوانم و اينك تكل

دهى، فرمان دهى و از آنچه خود را باز  اندازه بس است كه آنان را به هر چه خود را فرمان مى

 2 دارى، باز دارى. مى

 فرزندمجلس پنجاه و پنجم در واجب بودن نیكى كردن نسبت به پدر و مادر و حقوق واجب آنان بر 

از بنى اسرائيل   و هنگامى كه»( خداوند متعال در آيه هفتاد و هشتم سوره بقره چنين فرموده است 6) 

پيمان گرفتيم كه پرستش مكنيد جز خدا را و به پدر و مادر و خويشاوندان و يتيمان و مستمندان نيكى 

و بپرستيد »ساء فرموده است و در آيه چهلم سوره ن....« كردن را و بگوييد براى مردم سخن پسنديده 

 ...«خدا را و شريك مسازيد با او چيزى را و نيكى كردن به پدر و مادر 

بگو بياييد تا »( و خداوند متعال در آيه يك صد و پنجاه و دوم سوره انعام چنين فرموده است 1) 

و به پدر و مادر  بخوانم آنچه را خداوند شما بر شما حرام كرده است كه شريك مسازيد با او چيزى را

 «نيكى كردن.

و حكم كرد پروردگارت كه نپرستيد »( و در آيه بيست و پنجم سوره بنى اسرائيل فرموده است 2) 

مگر او را و به پدر و مادر نيكى كردن، اگر يكى از ايشان يا هر دوشان به پيرى برسند نزد تو به آن 

ه آن دو گفتار پسنديده بگوى و بگستران دو اف مگوى و آن دو را زجر مكن )سخن درشت مگو( و ب

براى آن دو بال تواضع از رحمت و بگو پروردگار من! بر آن دو رحمت فرماى، همچنان كه مرا در 

                                                 
 .يى آمده است. م ، همراه با ترجمه آقاى كمره1، ج 127خصال، ص  .1

 . م.2، ج 58تهذيب االحكام، شيخ طوسى، ص  .2
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وصيت كرديم »و خداوند متعال در آيه هشتم سوره عنكبوت فرموده است « كودكى پرورش دادند.

يز كنند كه به من شرك آورى در آنچه نيست انسان را به نيكى كردن به پدر و مادرش و اگر با تو ست

دهم شما را به  تو را به آن علمى، پس اطاعت مكن آن دو را، به سوى من است بازگشت شما و خبر مى

 «كرديد. آنچه مى

سفارش كرديم انسان را در باره خوبى كردن »( و در آيه چهاردهم سوره لقمان چنين فرموده است 3) 

شدنى بر سست شدن و از شير باز گرفتن او در دو سال كه  ادرش او را سستبه پدر و مادر، برداشت م

و در آيه پانزدهم سوره احقاف فرموده « شكر كن مرا و پدر و مادرت را، به سوى من است بازگشت.

به آدمى در باره نيكى كردن به پدر و مادرش سفارش كرديم، برداشت مادرش او را به »است 

 1 «دشوارى.

اند: برتر از هر كار پسنديده و نيكى، كارى بهتر است تا آنكه مرد در راه  )ص( فرموده ( پيامبر4) 

تر از آن نيست و بدتر  خدا كشته شود و چون در راه خداوند متعال كشته شود، عملى برتر و پسنديده

را يى هست تا آنكه كسى يكى از پدر و مادرش را بكشد كه چون يكى از آن دو  از هر كار بدى، بدى

 2 كشت، از آن كار بدترى نيست.

اند: بوى بهشت از فاصله پانصد سال راه  ( امام باقر )ع( روايت كرده كه پيامبر )ص( فرموده1)

 شود ولى عاق پدر و مادر و ديوث آن را نخواهد بوييد. احساس مى

 3 دهد و او آگاه است. پرسيدند: اى رسول خدا! ديوث كيست؟ فرمودند: كسى كه زنش زنا مى

( امام صادق فرموده است، به پدر و مادرتان نيكى كنيد تا فرزندانتان به شما نيكى كنند و نسبت به 2) 

 4 زنان مردم با عفت و پاكدامن باشيد تا نسبت به زنان شما با عفت و پاكدامن باشند.

زند مؤمن و اند: براى پدر و مادر هم رعايت حق فرزند واجب است هر گاه كه فر ( پيامبر فرموده3) 

 5 نيكوكار باشد. همان طور كه بر فرزند رعايت حقوق ايشان واجب است.

                                                 
بحار االنوار، چاپ  74جلد  29تا  22براى اطالع بيشتر از ديگر آيات مباركات قرآنى در اين مورد، به بحث مرحوم عالمه مجلسى در صفحات  .1

 جديد، مراجعه فرماييد. م.

 . م.2، ج 41تهذيب، شيخ طوسى، ص  .2

 م. .1، ج 20خصال، صدوق، ص  .3

 ، با دو سند آمده است. م.173و امالى صدوق، ص  1، ج 29در خصال، ص  .4

 يى آمده است. م. ، همراه با ترجمه آقاى كمره159و  29در خصال، ص  .5
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اند: پدران نخستين سه گروهند: آدمى، كه از او فرزند مؤمن متولد  ( امام صادق )ع( فرموده4) 

آيد و ميان آنان  شود. ابليس، كه از او كافر بوجود مى شود. جن، كه از او كافر و مؤمن زاييده مى مى

هاى ابليس، همگى نر هستند و ميان  گذارى و جوجه آوردن است و جوجه زايمان نيست، بلكه تخم

 1 ايشان ماده نيست.

( امام زين العابدين )ع( فرموده است، حق مادرت بر تو اين است كه بدانى او تو را در جايى كه 5) 

چندان عطا كرده است كه كند، حمل كرده و از ثمره دلش )مهر( به تو  هيچ كس كسى را حمل نمى

كند و با همه وجود خويش ترا نگهدارى كرده است و اهميت  هيچ كس به كسى چنان عطا نمى

داده كه خود گرسنه و تشنه بماند، ولى تو را سير و سيراب كند و خود برهنه بماند و تو را  نمى

ين را رها كرده و تو را از بپوشاند و خود در آفتاب باشد ولى بر تو سايه افكند و براى تو خواب نوش

توانى از عهده شكرش بيرون آيى  گرما و سرما حفظ كرده است تا تو براى او باقى بمانى و تو نمى

 مگر به يارى و توفيق خداوند.

( و حق پدرت بر تو اين است كه بدانى اصل تو از اوست و اگر او نبود تو نبودى و هر گاه در 6) 

بالى بدان كه پدرت اصل آن نعمت در او بوده است.  به خود مى بينى كه از آن خودت چيزى مى

سپاسگزار باش و هيچ نيرويى جز به لطف خداوند  خداى را سپاس و ستايش كن بر اين نعمت و پدر را

 2 نيست.

كرد،  ( امام صادق فرموده است، در حالى كه موسى بن عمران )ع( با خداوند متعال مناجات مى1) 

عرش خدا ديد. عرضه داشت: پروردگارا! اين كيست كه عرش تو بر او سايه افكنده مردى را در سايه 

 3 كرد. است؟ فرمود: اين نسبت به پدر و مادرش مهربان و نكوكار بود و سخن چينى نمى

اند: در خواب كسى را ديدم كه فرشته مرگ براى گرفتن جانش آمد و  ( پيامبر )ص( فرموده2) 

 4 پدر و مادر آمدند و او را از آن شخص باز داشتند.نيكى كردن و مهربانى به 

 نيكى كردن يارى دهد،رحمت فرمايد هر كس كه پدرش را براند: خداى  همان حضرت فرموده( و3) 
                                                 

 يى آمده است. م. ، همراه با ترجمه آقاى كمره159و  29در خصال، ص  .1

تحف  192تا  183أليف شده از جمله تحف العقول ابن شعبه، آمده است. صفحات در رساله حقوق حضرت سجاد كه در منابع پيش از قرن پنجم ت .2

 قمرى، قم. م. 1394العقول، چاپ 

 ، چاپ جديد، آمده است. م.74، ج 65كتاب امالى صدوق )رضي اهلل عنه( و به نقل از آن در بحار االنوار، ص  183و  108در صفحات  .3

 ، چاپ جديد، آمده است. م.74، ج 65)رضي اهلل عنه( و به نقل از آن در بحار االنوار، ص  كتاب امالى صدوق 183و  108در صفحات  .4
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خداى رحمت فرمايد هر كس كه فرزندش را بر نيكى كردنش يارى دهد، خداوند رحمت فرمايد  

خود را بر كار نيك يارى دهد و خداى رحمت همسايه و دوستى را كه همسايه و دوست و معاشر 

 1 فرمايد هر كس كه پادشاه خود را بر نيكى كردن يارى دهد.

هاى مرگ را بر او  دارد كه خداوند دشوارى ( امام صادق )ع( فرموده است، هر كس دوست مى4) 

به پدر  تخفيف دهد، نسبت به خويشاوندان نزديك خود بسيار رعايت پيوند خويشاوندى كند و نسبت

و مادرش مهربان و نيك رفتار باشد و اگر چنين بود، خداوند متعال سكرات مرگ را بر او آسان 

 2 شود. فرمايد و هرگز در زندگى فقير نمى مى

( از امام صادق )ع( روايت شده است كه مردى به حضور رسول خدا آمد و گفت: اى رسول خدا 5) 

. فرمودند: در اين صورت در راه خدا جهاد كن كه اگر كشته من در مورد جهاد بسيار با نشاط و راغبم

شوى و اگر در آن راه بميرى، پاداش تو  شوى زنده خواهى بود و در پيشگاه خداوند روزى داده مى

چون از جهاد برگردى چنان از گناهان پاك شوى، مانند روزى كه  بر عهده پروردگار است و

 اى. شده زاييده

پندارند به من انس دارند و بيرون رفتن  پدر و مادرى فرتوت است كه مى گفت: اى رسول خدا مرا

دارند. پيامبر فرمودند: در اين صورت با پدر و مادرت باش و سوگند بدان  مرا به جهاد خوش نمى

 3كس كه جان من در دست اوست، يك شبانروز انس داشتن آن دو با تو بهتر از يك سال جهاد است.

)ع( روايت است كه موسى بن عمران )ع( عرضه داشت: پروردگارا! به من سفارشى ( از امام باقر 1) 

كنم. موسى گفت: سفارش ديگر فرماى. دو  فرماى. سه بار فرمود: تو را در مورد خودم سفارش مى

 كنم. بار فرمود: تو را در مورد مادرت سفارش مى

ار فرمود: تو را به پدرت سفارشى موسى )ع( باز گفت: پروردگارا! مرا سفارشى ديگر فرماى. يك ب

كنم و به اين جهت گفته شده است دو سوم نيكى و مهربانى كردن براى مادر است و يك سوم آن  مى

 4 براى پدر.

                                                 
ق. آمده  1396كتاب فضائل االشهر الثالثه صدوق، چاپ استاد محترم آقاى ميرزا غالمرضا عرفانيان، نجف،  112ضمن حديث مفصلى در صفحه  .1

 است. م.

 . م.234ص  و امالى، صدوق، 2، ج 46امالى، طوسى، ص  .2

 ، آمده است. م.74، ج 52، و به نقل از آن همراه با شرح مرحوم مجلسى در بحار االنوار، ص 2، ج 16اصول كافى، ص  .3

 . م.305امالى، صدوق، ص  .4
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اند: خشنودى و رضاى خداوند همراه با خشنودى پدر و مادر است و سخط و خشم  ( پيامبر فرموده2) 

 ت.خداوند همراه با سخط و خشم پدر و مادر اس

اند: هيچ فرزند نيكوكارى نيست مگر اينكه چون يك نظر رحمت به پدر  ( و همان حضرت فرموده3) 

و مادر افكند براى او پاداش حجى پذيرفته است. گفتند: اى رسول خدا! و اگر در هر روز صد بار 

 1 تر است. بنگرد؟ فرمودند: آرى و خداوند بزرگتر و مهربان

خواهى بكن  شود هر كار مى د: به كسى كه عاق پدر و مادر است گفته مىان ( پيامبر )ص( فرموده4) 

خواهى بكن  شود، هر كار مى بخشم و بكسى كه به پدر و مادر نيكوكار است گفته مى كه من تو را نمى

هر كس به پدر و مادرش نيكى كند  2 اند: آمرزم و همان حضرت فرموده كه من بزودى تو را مى

 فزايد.ا خداوند بر عمرش مى

سوگند به جان تو كه نيكى كردن به پدر و مادر از بهترين »  ( شاعر چنين سروده است:5) 

 «هاست و همانا كه ناخشنودى پدر و مادر گناهى بزرگ است. پرهيزگارى

 «هيچ كس از مردم نسبت به پدر خويش بدكارتر از آنكه پدر را دشنام دهد نيست.»

ار و براى او خير خواه باش كه خداوند از دير باز سفارش پدر را گرامى بد»ديگرى سروده است 

 «.فرموده است كه نسبت به پدر بد رفتارى نشود

 فصل: در حق فرزند بر پدر

( بدان كه خداوند متعال همان گونه كه حقوق پدر و مادر را بر فرزندان واجب فرموده است، 2) 

 ده است و اين از حكمت خداوند است.همان گونه حق فرزندان را هم بر پدر و مادر واجب فرمو

كند در باره  خداوند شما را سفارش مى»فرمايد  ( خداوند متعال در آيه سيزدهم سوره نساء مى3) 

و عاجزان از فرزندان و »فرمايد  و در آيه يك صد و بيست و هفتم همان سوره مى« فرزندان شما.

 «.اينكه براى يتيمان به خوبى و دادگرى اقدام كنيد

اند: بوى فرزند از بوى بهشت است و چون پدر به فرزند خويش بنگرد و او  ( پيامبر )ص( فرموده4) 

اى است. گفتند: اى رسول خدا! اگر سيصد و شصت  را خشنود كند، براى او پاداش آزاد كردن برده

 3 تر از هر چيزى است. نظر افكند؟ فرمودند: آرى، خدا بزرگ

                                                 
 . م.1، ج 314امالى، طوسى، ص  .1

 منبع نقل كرده است. م.، چاپ جديد، اين دو روايت را از همين 74، ج 80مرحوم مجلسى هم در بحار االنوار، ص  .2

 ، چاپ جديد، اين دو روايت را از همين منبع نقل كرده است. م.74، ج 80مرحوم مجلسى هم در بحار االنوار، ص  .3
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يى در بهشت  نتان را بسيار ببوسيد كه براى شما در قبال هر سه بوسه درجهاند: فرزندا و پيامبر فرموده

 است كه اندازه آن پانصد سال راه است.

گفت: من ده  1بوسيد، اقرع بن حابس ( و گفته شده است كه پيامبر )ص(، حسن بن على )ع( را مى6) 

و مهربانى نكند به او مهربانى ام. پيامبر فرمودند: آن كس كه رحم  پسر دارم و هيچ كدام را نبوسيده

 شود. نمى

اند: از جمله حقوق فرزند بر پدر سه چيز است: نامش را نيكو نهد و به او  ( و پيامبر )ص( فرموده7) 

 2 نوشتن بياموزد و چون به حد بلوغ رسيد، او را همسر دهد.

س يك دختر داشته اند: دختران پوشيده و با حجاب چه فرزندان خوبى هستند. هر ك ( و فرموده8) 

و هر كس دو دختر داشته باشد،  دهد باشد، خداوند همان دختر را مانع و پرده ميان او و آتش قرار مى

برد و هر كس سه دختر يا سه خواهر داشته باشد، خداوند  خداوند به بركت آن دو او را به بهشت مى

 3 دارد. شركت در جهاد و پرداخت زكات را از او برمى

  و ششم در تشویق به انجام كار پسندیده و اداى امانت مجلس پنجاه

بگير عفو را و »( خداوند متعال در آيه يك صد و نود و هشتم سوره هفتم )اعراف( فرموده است 2) 

و در آيه هفتاد و هشتم سوره بيست و هشتم « امر كن به كار پسنديده و روى برگردان از نادانان.

 «مان گونه كه خداوند بر تو نيكى فرموده است.و نيكى كن ه»)قصص( فرموده است 

( امام صادق )ع( فرموده است، خدا رحمت كند مردى را كه مودت مردم را به خود جلب كند و 3) 

دانند و ناپسند است رها  پسندند و پسنديده است با آنان سخن بگويد و آنچه را ناپسند مى به آنچه مى

اره دو ضعيف بترسيد و منظور آن حضرت از آن، يتيم و زنان كند و نيز فرموده است از خداوند در ب

 است.

( امام صادق )ع( فرموده است: نيكى كردن چيز ديگرى است غير از زكات، با نيكى كردن و 4) 

 4 رعايت پيوند خويشاوندى به خداوند متعال تقرب جوييد.

                                                 
، 1، ج 107توان به اسد الغابه، ابن اثير، ص  هاى او مى پس از فتح مكه مسلمان شده است. براى اطالع بيشتر از شرح حال و بعضى فرومايگى .1

 اجعه كرد. م.مر

 قمرى(. م. 1392همان كتاب آمده است. )چاپ ششم،  219، چاپ بيروت و نيز در صفحه 220مكارم االخالق، طبرسى، ص  .2

 قمرى(. م. 1392همان كتاب آمده است. )چاپ ششم،  219، چاپ بيروت و نيز در صفحه 220مكارم االخالق، طبرسى، ص  .3

 ، چاپ استاد فقيد مرحوم ربانى شيرازى، آمده است. م.6، ج 522، در وسائل الشيعه، شيخ حر عاملى، ص 1، ج 169به نقل از فروع كافى، ص  .4
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و روزى را فراوان و مرگ را به  ( امام زين العابدين فرموده است، گفتار پسنديده، مال را افزون5) 

 شود. كند و سبب در آمدن به بهشت مى اندازد و دوستى خويشان را جلب مى تأخير مى

گفت.  ( روايت شده است كه امير المؤمنين على )ع( از كنار مردى گذشت كه سخنان ياوه مى6) 

كنى و آنان  اند امالء مى تهيى كه بر تو گماش گويى به دو فرشته ايستاد و فرمود: اى فالن! هر چه مى

 نويسند. بنا بر اين آنچه را براى تو سودمند است بگو و آنچه را ياوه است رها كن. مى

كاشتن درختى در  ( امام باقر )ع( فرموده است، رسول خدا )ص( از كنار مردى گذشتند كه مشغول7) 

اش پايدارتر  اهنمايى كنم كه ريشهيى بود. ايستادند و فرمودند: آيا تو را به كشت و زراعتى ر باغچه

تر است؟ گفت: آرى كه پدر و مادرم فداى  رسد و بار آن خوشتر و جاودانه است و زودتر به نتيجه مى

كه براى « سبحان اللَّه و الحمد للَّه و ال اله اال اللَّه و اللَّه اكبر»تو باد! فرمودند: در هر صبح و شام بگو 

هاى  هاى بهشتى است و آنها از نيكى ها، ده درخت از انواع ميوه بيحتو در قبال هر يك از اين تس

 جاودانند.

گيرم كه اين باغچه، وقف بر مسلمانان مستمند و مستحق  آن مرد گفت: اى رسول خدا! تو را گواه مى

آن كس كه عطا كند »دريافت صدقه و زكات است. و خداوند اين آيات سوره و الليل را نازل فرمود 

 1 «دهيم او را براى آسانى. گار باشد و راه نيكى را تصديق كند، بزودى توفيق مىو پرهيز

( موسى )ع( گفت: پروردگارا! پاداش كسى كه پيوند خويشاوندى را رعايت كند چيست؟ فرمود: 1) 

كنم و گنجوران بهشت او را ندا  هاى مرگ را بر او آسان مى اندازم، دشوارى مرگش را به تأخير مى

 خواهى وارد شو. كه پيش ما بشتاب و از هر در بهشت كه مى دهند مى

( موسى )ع( گفت: پروردگارا! پاداش آن كس كه آزار خويش را از مردم باز دارد و نيكى خود 2) 

گويد مرا بر تو راهى  را بر ايشان معمول دارد چيست؟ فرمود: روز رستاخيز آتش دوزخ به او مى

 2 نيست.

)ع( فرموده است، نيكى كن تا با تو نيكى شود. رحم كن تا بر تو رحم شود.  ( امير المؤمنين على3) 

از مردم به نيكى ياد كن تا از تو به نيكى ياد شود و پيوند خويشاوندى را رعايت كن تا خداوند بر 

 عمرت بيفزايد.

                                                 
 ، به نقل از مرحوم كلينى با ذكر سند آمده است. م.4، ج 471در تفسير برهان، ص  .1

 وق، آمده است. م.كتاب الجواهر السنية في االحاديث القدسيه شيخ حر عاملى به نقل از امالى صد 55در صفحه  .2
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ولى گفت،  ( پيامبر )ص( فرمودند: در خواب كسى از امت خويش را ديدم كه با مؤمنان سخن مى4) 

دادند. صله رحم او آمد و گفت: اى گروه مؤمنان! با او سخن بگوييد كه رعايت  ايشان پاسخش را نمى

 1 كرد. مؤمنان با او سخن گفتند و به او دست دادند و او همراه ايشان بود. پيوند خويشاوندى مى

ها پس از  ت بدىاس  ها و چه زشت ها پس از بدى ( امام باقر )ع( فرموده است، چه نيكوست خوبى5)

 ها. خوبى

و براى مردم سخن »فرمايد  ( همان حضرت در تفسير بخشى از آيه هشتاد و سوم سوره بقره كه مى1) 

فرموده است، براى مردم بهترين چيزى را بگوييد كه دوست داريد براى شما گفته « نيكو بگوييد.

دارد و نيز كسى  مؤمنان را دوست نمى كننده دشنام دهنده و طعنه زننده بر شود كه خداوند متعال لعنت

خواهد. و خداوند شخص با آزرم بردبار  دهد و با اصرار از مردم چيزى مى را كه فحش و دشنام مى

 2 دارد. كند، دوست مى عفيف و آن را كه تظاهر به عفت هم مى

وگيرى ها جل ( و همان حضرت فرموده است، كارهاى نيك و پسنديده از در افتادن به بدبختى2) 

كند و هر كار پسنديده صدقه است. نيكوكاران در اين جهان، نيكوكاران آن جهانند. و بدكاران در  مى

شوند، نيكوكارانند و  اين سرا، بدكاران آن سرايند و نخستين گروه از بهشتيان كه وارد بهشت مى

 3 افتند، بدكارانند. نخستين گروه از دوزخيان كه در آتش مى

هايى است كه از درون، بيرون آن و از بيرون، درون آن  اند: در بهشت غرفه فرموده ( پيامبر )ص(3) 

گزينند كه سخن نيكو بگويند و به  شود، كسانى از امت من در آنها مسكن مى آشكار است و ديده مى

مردم خوراك دهند و سبقت بر سالم دادن بگيرند و در حالى كه در دل شب مردم خفتگانند، ايشان 

گزارند. على )ع( گفت: اى رسول خدا! چه كسى از امت شما ياراى اين كارها را دارد؟  ىنماز م

دانى كه سخن گفتن نيكو آن است كه هر كس در صبح و شام ده بار  فرمودند: اى على! مگر نمى

 «سبحان اللَّه و الحمد هلل و ال اله اال اللَّه و اللَّه اكبر» : بگويد

دهد و مقصود از  مردم، هزينه خوراكى است كه آدمى بر عيال خود مىو منظور از خوراك دادن به 

نمازگزاردن در شب چنين است كه اگر كسى نماز مغرب و عشاء و صبح را با جماعت در مسجد 

                                                 
 . م.113فضائل االشهر الثالثه، ص  .1

 ، به نقل از تفسير عياشى و شيخ صدوق آمده است. م.1، ج 121در تفسير برهان، ص  .2

 ، آمده است. م.74، ج 407به نقل از امالى صدوق و امالى طوسى در بحار االنوار، ص  .3
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دارى كرده است و غرض از سبقت و نشر سالم،  زنده بگزارد، چنان است كه گويى تمام شب را شب

 يك از مسلمانان خوددارى نكند.اين است كه از سالم دادن بر هيچ 

خود را براى مؤمنان   ( امام صادق )ع( فرموده است، اى اسحاق! با منافق زبان بازى كن و دوستى4) 

 1 خالص گردان و اگر يهودى هم با تو همنشينى كرد با او به نيكى همنشينى كن.

ت يا شايسته و سزاوار ( و همان حضرت فرموده است، نسبت به هر كس كه شايسته و سزاوار اس1) 

 2 نيست نيكى كن. زيرا بر فرض كه كسى شايسته و سزاوار نباشد تو شايسته آنى كه نيكى كنى.

دارد  ( امام كاظم )ع( فرموده است، عيال مرد اسيران اويند. بر هر كس خداوند نعمتى ارزانى مى2) 

 زودى آن نعمت از ميان برود.بر اسيران خود گشايش و فراخى دهد و اگر چنين نكند، چه بسا كه ب

آيد و اعمال آدمى را در آن  يى فرو مى يى در آغاز روز با صحيفه اند: فرشته ( پيامبر )ص( فرموده3) 

نويسد. حد اقل در آغاز و پايان روز كار نيكى را براى نوشتن عرضه كنيد تا خداوند آنچه را ميان  مى

و خداوند « مرا ياد كنيد تا شما را ياد كنم.»مايد فر آن دو است براى شما بيامرزد كه خداوند مى

 «همانا ياد خدا بزرگتر است.»فرمايد  مى

( سلمان گفته است: خليل من پيامبر خدا، به هفت خصلت مرا سفارش فرموده است كه در هيچ 4) 

آن  تر است، نه به كنم، سفارش فرموده است: به آن كس بنگرم كه از من پايين حال آنها را رها نمى

كس كه از من برتر است. )منظور در امور مادى است( و اينكه بينوايان و نزديك شدن به آنان را 

دوست بدارم. و اينكه حق را بگويم، هر چند تلخ باشد. و پيوند خويشى را رعايت كنم، هر چند او بر 

  من پشت كرده باشد. و اينكه از مردم چيزى را نخواهم و سفارش فرموده است همواره

 3بگويم كه از گنجهاى بهشت است.  «ال حول و ال قوة اال باللَّه العلى العظيم» 

 زادگى است. اند: خوش محضر بودن از پاك ( پيامبر فرموده5) 

دارد  اند: هر كس از بيمارى عيادت كند، به هر قدمى كه در رفت و برگشت برمى ( پيامبر فرموده6) 

شود و هفتاد هزار هزار خطا از  ار هزار حسنه براى او نوشته مىتا به خانه خود باز گردد، هفتاد هز

                                                 
 . م.117امالى، شيخ مفيد، ص  .1

، چاپ مرحوم ربانى، كه از منابع مختلف عرضه 6، جلد 529و  528، و نيز رجوع كنيد به وسائل الشيعه، صفحات 1، ج 169فروع كافى، ص  .2

 شده است. م.

 سهو القلم از نويسندگان نسخه است. م.« سلمان»يى از قول ابو ذر آمده است و به احتمال زياد  در خصال صدوق، همراه با ترجمه آقاى كمره .3
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شود و هفتاد هزار هزار فرشته بر  افزوده مى  اش شود و هفتاد هزار هزار بر درجه خطاهاى او محو مى

 كنند. نشانند و براى او تا روز رستاخيز طلب آمرزش مى شود كه او را در گورش مى او گماشته مى

يى را كفن كند، خداوند از سندس و حرير بهشت بر او  اند: هر كس مرده رموده( پيامبر )ص( ف1) 

پوشاند. امير المؤمنين على )ع( فرموده است، بهترين صفات گزينه زنان، بدترين صفات مردان  مى

زيرا زن هر گاه متكبر و سرفراز باشد به كسى  است. و آن سرفرازى )گردن كشى( و بيم و بخل است.

كند و چون  شود و چون بخيل باشد مال خود و شوهرش را حفظ مى ش تسليم نمىجز شوهر خوي

 1ترسد.  بيمناك و ترسان باشد از آنچه به او روى آورد مى

نسبت به بازماندگان ديگران نيكوكارى كنيد تا نسبت به بازماندگان شما نيكوكارى شود. كار نيك 

آن هم بزرگ است و اندك آن هم بسيار  انجام دهيد و چيزى از آن را كوچك مشمريد كه كوچك

است و هيچ يك از شما نگويد كه فالن كس براى انجام كار نيك از من سزاوارتر است كه در آن 

گردد. همانا كه براى انجام نيك و بد  تر مى شود و او شايسته صورت به خدا سوگند همچنان مى

دهند. هر كس نهان خويش را  انجام مى افرادى هستند و هر گاه شما انجام آن را ترك كنيد، آنان

اصالح كند خداوند آشكار او را اصالح كند و هر كس براى دين خود كار كند، خداوند كار دنياى او 

فرمايد و هر كس در آنچه ميان او و خداى اوست نيكويى كند، خداوند رابطه ميان او و  را كفايت مى

 2 ايد.فرم مردم را نيكو و او را از ايشان كفايت مى

نيكى و خوبى هر جا باشد غنيمت است و سپاسگزار و ناسپاس را از آن  ( شاعر چنين سروده است:2) 

 برخوردار كن.

( و هم گفته شده است: كار نيك و پسنديده خود را هر چند در نظرت خوار و كوچك و ناتوان 3) 

وشى بسپر كه گويى انجام آيد افزون كن، و در عين حال آن را پس از انجام دادن، چنان به فرام

 اى و آن كار نيك در نظر و پيش مردم بزرگ و مشهور است. نداده

ديگرى گفته است. از نيت و قصدى كه براى انجام نيكى كردى، سپاسگزار تو هستم و همانا نيت تو 

 به انجام كار نيك، خود، كارى پسنديده است.

                                                 
خورشيدى، آمده است.  1328نهج البالغه، چاپ آقاى فيض االسالم، تهران،  1180در صفحه  226تار امير المؤمنين على )ع( ذيل شماره اين گف .1

 م.

 همان چاپ نهج البالغه، آمده است. م. 1275و  1205اين گفتار و گفتار بعدى هم در صفحات  .2
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  فصل: در ذكر واجب بودن اداى امانت

كند شما را  بدرستى كه خدا امر مى»فرمايد  تعال در آيه شصت و يكم سوره نساء مى( خداوند م2) 

 1 «كه امانات را به صاحبان و اهل آن برسانيد.

( امام صادق )ع( فرموده است، امانتها را به صاحبانش رد كنيد هر چند قاتل حسين بن على )ع( 3) 

شما باد كه امانات را بر كسانى كه شما را باشد و همان حضرت فرموده است: از خدا بترسيد و بر 

 2 اند برگردانيد. امين دانسته و آن را به شما سپرده

( امام زين العابدين )ع( به شيعيان خودش فرموده است، بر شما باد به رد كردن امانات و سوگند 4) 

بن على )ع( به كسى كه محمد )ص( را به حق به پيامبرى گسيل فرموده است، اگر قاتل پدرم حسين 

 3 همان شمشيرى را كه با آن پدرم را كشته است به من امانت دهد، آن را به او پس خواهم داد.

ترين بندگان در پيشگاه خداى عز و جل، مردى است كه  ( امام صادق )ع( فرموده است، دوست5) 

رده است همراه در گفتارش راستگو باشد و مواظب نمازهايش، و انجام آنچه را كه خدا بر او واجب ك

با رعايت و اداى امانت و سپس فرمود: به هر كس امانتى سپرده شود، چون آن را به صاحبش برساند 

شود. در مورد برگرداندن امانت به صاحبش عجله  هاى دوزخ از گردنش گشوده مى هزار گره از گره

گمارد  د را بر او مىسپرند، شيطان، صد شيطان سركش از ياران خو كنيد كه چون امانتى به كسى مى

كنند كه او را هالك و تباه گردانند، مگر آن كس كه خداى عز و  كه او را گمراه كنند و وسوسه مى

 4 جل او را در پرده عصمت بدارد.

اند: به بسيارى روزه و نماز مردم منگريد و نيز به بسيار حج گزاردن و  ( پيامبر )ص( فرموده6) 

 5 ايشان منگريد، بلكه به راست گفتارى و اداى امانت بنگريد. كارهاى نيك و هياهوى نماز شب

  مجلس پنجاه و هفتم در تشویق بر ازدواج و فضیلت آن

زنان و مردان بدون همسر را همسر »( خداوند متعال در آيه سى و سوم سوره نور فرموده است 2) 

 سازد  نياز مى ز فضل خود آنان را بىدهيد و نيكوكاران از بندگان و كنيزانتان. اگر فقير باشند خداوند ا
                                                 

 آيه هشتم سوره مؤمنون كه صفت رد كردن امانت را از صفات ممتاز مؤمن شمرده است. م.آيات ديگرى هم در همين مورد نازل شده، از جمله،  .1

 . م.177و  148امالى، صدوق، صفحات  .2

 . م.177و  148امالى، صدوق، صفحات  .3

 . م.177و  148امالى، صدوق، صفحات  .4

 . م.2، ج 51عيون اخبار الرضا، صدوق، ص  .5



 173 (محمود مهدوى دامغانى ) ترجمهروضة الواعظین؛ جلد دوم 

 

.. 

 «و خداوند فراخ رحمت و داناست.

مردان، كارگزاران و فرمانروايانند بر زنان »فرمايد  ( و خداوند در آيه سى و هشتم سوره نساء مى3) 

فرمايد  و در آيه پنجم همان سوره مى« به آنچه خداوند افزونى داده است بعضى از ايشان را بر بعضى.

 «و كابين زنان را با خوشرويى بدهيد. مهريه»

يابى از زنان و خنده و گفتگو با  ( امام باقر )ع( فرموده است، سرگرمى مؤمن سه چيز است: بهره4) 

 1 برادران و نماز گزاردن در شب.

خواهد در حالى كه پاك و پاكيزه باشد با خدا ديدار كند،  اند: هر كس مى ( پيامبر )ص( فرموده5) 

 2 ر حالى كه همسرى براى خود گرفته باشد، ديدار كند.خدا را د

دارم و روشنى  اند: از اين جهان شما زنان و بوى خوش را دوست مى ( و همان حضرت فرموده6) 

 3 چشم من در نماز قرار داده شده است.

زب گزارد، بهتر از هفتاد ركعتى است كه ع اند: يك ركعت نمازى كه ازدواج كرده مى ( و فرموده7) 

و به ياران خود فرمودند: بدترين مردگان شما، آنانند كه عزب )بدون آنكه ازدواج كرده  4 گزارد. مى

 5 ميرند. باشند( مى

يى برتر از زن نبرده است كه چون به او بنگرد،  اند: مرد مسلمان پس از اسالم هيچ بهره ( و فرموده8) 

فر رود و غايب باشد، آن زن مال مرد و شادش كند و چون فرمانى دهد، اطاعت كند و چون به س

تواند ازدواج كند و هر  اند: اى جوانان! هر كس از شما كه مى و فرموده 6 نفس خويش را حفظ كند.

بگيرد كه روزه، آرام بخش نيروى جنسى است. به اين گونه    تواند ازدواج كند، بسيار روزه كس نمى

اند و به كسانى كه امكان نداشته باشند، فرمان  دواج دادهبه جوانانى كه امكان داشته باشند امر به از

هاى آن  اند كه با روزه گرفتن كه موجب ضعف و آرام كردن نيروى جنسى است و از انگيزه داده

 7 كند، عفت و پارسايى كنند. جلوگيرى مى

                                                 
 يى، آمده است. م. ترجمه آقاى كمره ، همراه با1، ج 165خصال، ص  .1

 ق. م. 1385، قاضى نعمان مغربى، چاپ مصر، 2، ج 10دعائم االسالم، ص  .2

 يى آمده است. م. در خصال، صدوق، همراه با ترجمه آقاى كمره .3

 ، آمده است. م.3، ج 55به نقل از منابع خاصه و عامه در محجة البيضاى فيض، ص  .4

 ، آمده است. م.3، ج 55اصه و عامه در محجة البيضاى فيض، ص به نقل از منابع خ .5

 ، آمده است. م.3، ج 54، در محجة البيضاء، ص 5، ج 347به نقل از كافى، ص  .6

 االخالق طبرسى، آمده است. م. -و مكارم 1، ج 472يى در صحيح بخارى، و سنن ابى داود، ص  با اندك اضافه .7
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تاد ( امام صادق )ع( فرموده است، دو ركعت نماز كه شخص داراى همسر بگزارد، برتر از هف1) 

ترين مردگان شما آنانند كه  اند: پست ركعت است كه شخص بدون همسر بگزارد و پيامبر فرموده

 عزب مرده باشند.

( امام صادق فرموده است، مردى به حضور پدرم آمد. پدرم از او پرسيد آيا زن دارى؟ گفت: نه، 2) 

بدون همسر به صبح بياورم و  فرمود: دوست ندارم كه دنيا و هر چه در آن است از من باشد و شبى را

سپس فرمود دو ركعت نمازى كه مرد داراى زن بگزارد برتر از آن است كه شخص بدون همسر تمام 

شب را نماز بگزارد و روز را روزه بگيرد. سپس پدرم هفت دينار به او بخشيد و فرمود با اين پول 

 1 شماست.اند: همسر بگيريد كه مايه افزونى روزى  ازدواج كن و فرموده

( امام صادق فرموده است: خداوند متعال هيچ چيزى را كه مورد نياز باشد، رها نكرده مگر آنكه به 3) 

مبر به منبر رفت و پس هاى خداوند اين بود كه روزى پيا پيامبر خود آموخته است و از جمله آموزش

آگاه پيش من آمد هربان وم! جبريل از سوى خداوند ماى مرد»ستايش خداوند چنين فرمود از نيايش و

هاى درختند كه چون هنگام چيدن آن فرا رسد و چيده نشوند، خورشيد  و گفت دوشيزگان مانند ميوه

اند كه چون به حد بلوغ رسند، دارويى بهتر از شوهر  ريزند. دوشيزگان هم همان گونه آن را فرو مى

 ان در امان بود كه به هر حال بشرند.تو كردن براى آنان نيست و گر نه از فساد و تباهى ايشان نمى

با كسانى كه شايسته و  مردى برخاست و گفت: اى رسول خدا! با چه كسانى ازدواج كنيم؟ فرمودند:

 كفو شما باشند. پرسيد: آنان كيستند؟ فرمودند: مؤمنان، شايسته و كفو يك ديگرند.

دوست داشته باشد در   يرد، چيزى كهاند: هر كس زنى را براى زيبايى او بگ ( پيامبر )ص( فرموده4) 

او نخواهد ديد و هر كس با زنى براى مال او ازدواج كند، در واقع با مال او ازدواج كرده است و 

 2 گذارد. بر شما باد كه با زنان متدين ازدواج كنيد. خدايش با آن وامى

م، سخن از زنان و برترى گويد: در محضر رسول خدا نشسته بودي ( جابر بن عبد اللَّه انصارى مى1) 

برخى از ايشان بر برخى ديگر به ميان آمد. پيامبر فرمودند: آيا در اين باره براى شما سخنى بگويم؟ 

گفتيم: آرى، اى رسول خدا! فرمودند: از بهترين زنان شما زنانى هستند كه بسيار فرزند آورند و سخت 

پرده باشد و از غير شوهر  شوهر متواضع و بى مهربان باشند. در اهل خود عزيز و پوشيده و نسبت به
                                                 

 ، آمده است. م.3، ج 55، در محجة البيضاء، ص 5، ج 329به نقل از كافى، ص  .1

 ، آمده است. م.2، ج 195در دعائم االسالم، ص  710نظير اين، ذيل شماره  .2
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خود را سخت پوشيده دارد، و زنى كه سخن شوهر را بشنود و فرمانش را اطاعت كند و در خلوت 

خواهد به او ارزانى دارد همراه با لطافت زنانه. سپس فرمود: آيا بگويم بدترين  آنچه را كه شوهر مى

زنى كه با اهل خود متواضع و فروتن است و نسبت به  زنان شما كيست؟ گفتند: آرى! فرمودند: آن

پروا، و در  كند و چون شوهرش نيست بى توز است، از زشتى پارسايى نمى همسر سركش، نازا و كينه

پذيرد و گناه  كند، همچون مركب چموش، و عذرى از شوهر نمى دارى مى -خلوت از شوهر خويشتن

 1 بخشد. او را نمى

ا دوشيزگان ازدواج كنيد كه دهانشان خوشبوتر است و فرزندان بيشتر ( و فرموده است: ب2) 

 2 هاى ايشان استوارتر است. ترند و رحم ترند و بهتر و نرم آورند و نكوخوى مى

خواندند فرمودند: اى مردم! از  ( امام صادق فرموده است: پيامبر ضمن آنكه براى مردم خطبه مى3) 

 ر گلخن و مزبله( پرهيز كنيد.خضراء الدمن )سبزهاى رسته بر كنا

 3 گفتند: منظور چيست؟ فرمودند: زن زيبايى كه در محيط بد پرورش يافته است.

توان قدر و منزلتى تعيين كرد  ( امام صادق )ع( فرموده است، براى زن نيكوكار و پسنديده نمى4) 

خاك نيست كه خاك از  كه چون سيم و زر نيست، بلكه از آن بهتر است و زن بد را ارزشى به اندازه

 4 آن گران قدرتر است.

( امام صادق )ع( فرموده است، از اخالق پيامبران، دوست داشتن زنان است و پيامبر )ص( 1)

 5 ترين ايشان است كه كابين او كمتر باشد. اند: برترين زنان امت من، زيباروى فرموده

 اى؟ آيا ازدواج كرده( زيد بن ثابت گفته است، پيامبر )ص( از من پرسيدند: 2) 

گفتم: نه، فرمودند: ازدواج كن تا عفت و پاكدامنى بر عفت خود بيفزايى و با پنج گروه از زنان 

 ازدواج مكن. گفتم: اى رسول خدا! آنان چه گروههايى هستند؟ فرمودند:

هميدم شهبرة، لهبرة، نهبرة، هيدرة، و لفوت. گفتم: اى رسول خدا! از اين لغات كه فرمودى چيزى نف

 فرمود: مگر شما عرب نيستيد؟ شهبرة، زن كبود چشم بد زبان است.

                                                 
 ، آمده است. م.203و  202در مكارم االخالق طبرسى، صفحات  .1

 ، آمده است. م.203و  202در مكارم االخالق طبرسى، صفحات  .2

 ، آمده است. م.2، جلد 196و  195سالم، قاضى نعمان مغربى، صفحات با اندك تفاوتى در دعائم اال .3

 ، آمده است. م.2، جلد 196و  195با اندك تفاوتى در دعائم االسالم، قاضى نعمان مغربى، صفحات  .4

 هم آمده است. م. 201در مكارم االخالق طبرسى، ص  .5
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لهبرة، زن بلند قامت الغر است، نهبرة، كوتاه بسيار كوچك است، هيدرة، پير زن است و لفوت يعنى 

 1 زنى كه از شوهر ديگر داراى فرزند است.

اند: پر  ده شده است و نيز فرمودهاند: هر كس ازدواج كند نيمى از عبادت به او دا ( پيامبر فرموده3) 

 2 ترين ايشان است. ترين زنان، كم هزينه بركت

اند: براى زن جايز نيست كه هيچ شبى بدون اينكه خود را بر شوهرش عرضه كند  پيامبر )ص( فرموده

بخوابد. پرسيدند: اى رسول خدا! چگونه خود را عرضه دارد؟ فرمودند: چون جامه از تن خويش 

 و وارد بستر شد، پوست بدن خود را به بدن شوهرش بمالد. بيرون آورد

اند: هر گاه مرد، زن خويش را به بستر خود فرا خواند و زن سرپيچى كند و نپذيرد،  ( و فرموده4) 

 كنند. فرشتگان آن زن را تا صبح نفرين مى

بوى بهشت بر او اند: هر زنى كه بدون دليل از شوهرش تقاضاى طالق كند،  ( پيامبر )ص( فرموده5) 

 حرام است.

( و روايت شده است كه زنان به پيامبر )ص( گفتند: اى رسول خدا! مردان، ثواب و فضيلت جهاد 6) 

در راه خدا را در ربودند. ما چه كارى انجام دهيم كه به آن وسيله بتوانيم پاداش مجاهدان در راه خدا 

 شما برابر كار مجاهدان در راه خداوند است.را دريابيم؟ فرمودند: كار خانه و اشتغال هر يك از 

  مجلس پنجاه و هشتم در حسن خلق و بردبارى و فرو خوردن خشم

پس به رحمتى از »( خداوند متعال در آيه يك صد و پنجاه و چهارم سوره آل عمران فرموده است 2) 

 «شدند. مى بودى از گرد تو پراكنده كنى بر ايشان و اگر بدخوى و سخت دل مى خدا نرمى مى

 «و بدرستى كه همانا تو بر خلق عظيمى.»( و در آيه چهارم سوره قلم فرموده است 3) 

اند: خوش خلقى نيمى از دين است و به آن حضرت گفته شد، بهترين چيزى  ( پيامبر )ص( فرموده4) 

 كه به انسان مسلمان عطا شده است چيست؟ فرمودند: خلق نيكو.

 ها خلق خوش است. ( فرموده است، نيكوترين نيكويى( امير المؤمنين على )ع5) 

اند و به  ( ام سلمه به پيامبر گفت: پدر و مادرم فدايت باد! زنى كه دو شوهر داشته و هر دو مرده6) 

تر آن دو را انتخاب كن و  خلق اند، او كداميك را برگزيند؟ فرمودند: اى ام سلمه! خوش بهشت رفته
                                                 

 ، آورده است. م.2، ج 512است. ابن اثير هم در نهايه، ص  ، با ذكر سلسله سند آمده318در معانى االخبار صدوق، ص  .1

 هم آمده است. م. 198نظير اين، در مكارم االخالق طبرسى، ص  .2
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بهتر بوده است. اى ام سلمه! خوش خلقى، خير دنيا و آخرت را در آن را كه براى خانواده خود 

 1 ربوده است.

جويى با مردان پرهيز كنيد كه آنان بر دو  ( امير المؤمنين على )ع( به پسران خود فرمود: از ستيزه7) 

كند يا نادانى كه شتابان در صدد مقابله  گروهند، يا زيركى كه براى شما مكر و چاره انديشى مى

يى از  آيد. سخن چون نر و پاسخ چون ماده است و و چون دو زوج با يك ديگر درآميزند چاره رمىب

 نتيجه و فرزند نيست.

توانيد به همه مردم عطا كنيد، آنان را با  اند: شما هرگز با اموال خود نمى ( پيامبر )ص( فرموده8) 

 2 اخالق پسنديده خود فرا گيريد.

ترين  ترين ايشانند و نكوكارترين مردم، خيرخواه خلق از لحاظ ايمان، نيك اند: برترين مردم و فرموده

 3 تر مردم آن كسى است كه مردم از او سود برند. ايشان نسبت به مردمند و گزينه

( امام صادق فرموده است، خداوند متعال به داود )ع( وحى فرمود كه با مردم معاشرت كن و 1)

خواهى  ارهاى زشت ايشان دورى كن تا روز قيامت به آنچه از من مىاخالق آنان را مراعات و از كرد

 4 برسى.

 5 ( همان حضرت فرموده است، هر كس بدخوى باشد، خويش را شكنجه داده است.2) 

اند: مردى را در خواب ديدم كه به زانو درآمده و ميان او و رحمت خدا  ( پيامبر )ص( فرموده3) 

 6 او آمد و دستش را گرفت و به رحمت خدا درآورد.پرده قرار گرفته است. حسن خلق 

اند: جبريل روح االمين، از سوى پروردگار جهانيان پيش من آمد و گفت،  ( همان حضرت فرموده4) 

ترين شما به  اى محمد! بر تو باد به نيك خلقى كه خير دنيا و آخرت را در ربوده است. و همانا شبيه

 ترين شماست. خوى من، خوش

                                                 
ق. قم، آورده است.  1385، چاپ 223اين هر سه مورد را ابو الفضل على طبرسى، نوه طبرسى بزرگ هم در مشكاة االنوار في غرر االخبار، ص  .1

 م.

 ، عينا آمده است. م.5، ج 185، با اضافاتى، و در نهايه ابن اثير، ص 2، ج 103فى، ص در اصول كا .2

 ، همراه با ترجمه آقاى دكتر جواد مصطفوى با اندك اختالفى آمده است. م.3، ج 156در اصول كافى، ص  .3

 ، آمده است. م.2، ج 325بخشى از آن در نهايه ابن اثير، ص  .4

 ق. قم. م. 1394چاپ  ،270در تحف العقول، ص  .5

 . م.113فضائل االشهر الثالثة، صدوق، ص  .6
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شان جز  ام صادق فرموده است: چند اسير را پيش پيامبر آوردند. دستور فرمودند گردن همه( ام5) 

يكى را بزنند. آن مرد گفت: پدر و مادرم فداى تو باد! چگونه فقط مرا از ميان ايشان آزاد كردى؟ 

فرمودند: جبريل به من خبر داد كه در تو پنج خصلت است كه خداوند و پيامبرش آن را دوست 

ند، نسبت به همسرت غيرتمندى، با سخاوت و خوش خويى و راست گفتارى و شجاعت دارى. دار

چون آن مرد اين سخنان را شنيد، مسلمان شد و اسالمى پسنديده داشت و در يكى از جنگها، همراه 

 1 رسول خدا به سختى جنگ كرد و به شهادت رسيد.

من خبر بده. فرمود: عفو و گذشت از هر  ( مردى به امام صادق )ع( گفت: از مكارم اخالق به6) 

كس كه به تو ستم كرده است و پيوستن به كسى كه از تو بريده است و بخشيدن به كسى كه تو را 

 محروم كرده است و گفتن حق هر چند به زيان تو باشد.

بر شما دارد و خداوند آن را دوست مى( و نيز فرموده است، بر شما باد به رعايت مكارم اخالقى كه 7)

 2رساند.  بوده است، مىروزه گير باد به حسن خلق كه صاحب خود را به درجه كسى كه نمازگزار و

خواهد خداوند او را به رحمت خويش درآورد و در  ( و همان حضرت فرموده است، هر كس مى1) 

 بهشت خود مسكن دهد، خلق خويش را نيكو كند و انصاف دهد و بر يتيم رحمت آورد و ضعيف را

 يارى دهد و براى خداوند كه او را آفريده است تواضع كند.

ترين شما در فرداى قيامت به من و سزاوارترين شما به شفاعت،  اند: نزديك ( پيامبر )ص( فرموده2) 

 3 تر شما به مردم است. تر و نزديك خوى دارتر و خوش راستگوتر و امانت

ام و سبب صيد دوستى است و بردبارى گور رويى، د ( امير المؤمنين فرموده است، گشاده3) 

هاست و صلح دوستى و مسالمت، پوشش معايب است و هيچ چيزى براى تقرب، چون خوش  عيب

 4 خويى نيست.

معاذ  -( امام صادق )ع( فرموده است، چون به حضور پيامبر )ص( آمدند و گفتند سعد بن4) 

رخاستند، و دستور فرمودند جنازه سعد بن درگذشت، از جاى برخاستند و ياران ايشان هم از جاى ب

معاذ را غسل دادند و خود كنار چهار چوب در خانه ايستادند و چون غسل و كفن و حنوط او تمام شد 
                                                 

 ، به نقل از حضرت باقر آمده است. م.1، ج 255در خصال صدوق، ص  .1

 ، چاپ جديد، آمده است. م.77، ج 148به نقل از تحف العقول، ضمن سخنان رسول خدا )ص( در بحار االنوار، ص  .2

 ، آمده است. م.150در همان جلد بحار االنوار، ص با اندك تفاوتى، از همان منبع  .3

 ، چاپ محمد ابو الفضل ابراهيم، با اندك اختالفى آمده است. م.18، ج 97در شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد، ص  .4



 179 (محمود مهدوى دامغانى ) ترجمهروضة الواعظین؛ جلد دوم 

 

.. 

و سرير نهادند، رسول خدا بدون ردا و پاى برهنه از پى تابوتش راه افتادند. گاه سمت راست و گاه 

ند و آنگاه خود وارد گور شدند و جنازه را در لحد گرفتند تا كنار قبر آورد سمت چپ آن را مى

ها را پر كنم و  فرمودند به من سنگ و گل بدهيد تا ميان خشت نهادند و خشت چيدند و مرتب مى

ها خاك ريختند و با زمين هموار فرمودند، خطاب به مردم  چون از آن كار فارغ شدند و روى خشت

گردد، ولى خداوند دوست دارد كه هر  شود و ويران مى ىدانم كه اين گور هم كهنه م گفتند: من مى

كند آن را محكم و استوار انجام دهد، همين كه خاك بر روى گور هموار شد، مادر  كس كارى مى

حالت باد!( پيامبر فرمودند: اى مادر سعد! چنين   سعد گفت: درخت طوبى براى تو است. )خوشا به

ين مكن كه همانا سعد را، فشار گور، فشارى سخت داد. تكليفى بطور قطع بر پروردگار خود تعي

گويد، پيامبر )ص( همراه مردم بازگشتند و ايشان گفتند: اى رسول خدا! چنان ديديم كه نسبت به 

اش بدون ردا و  فرموديد. در پى جنازه سعد به آن گونه رفتار كرديد كه نسبت به هيچ كس رفتار نمى

ان بدون ردا و كفش بودند، من هم از آنان پيروى كردم. كفش حركت كرديد. فرمودند: فرشتگ

گرفتيد؟ فرمودند: دست  پرسيدند: چرا گاهى سمت راست و گاهى سمت چپ سرير را بر دوش مى

گرفتم. گفتند: چرا شخصا در غسل او  گرفت، من هم مى من در دست جبريل بود، هر كجا را كه او مى

ديد و او را زير لحد پنهان كرديد و سپس فرموديد، همانا اش نماز گزار نظارت فرموديد و بر جنازه

 1 سعد را فشارى رسيد؟ فرمودند: آرى، اين به آن جهت بود كه سعد با همسر خويش بدخوى بود.

تر از خوش خويى نيست و  اند: هيچ چيزى را در ترازوى عمل سنگين ( پيامبر )ص( فرموده1) 

خوش خوى در هر صورت به بهشت است و از ترش خويى اند بر شما باد به خوش خويى كه  فرموده

فرمود: پروردگارا آفرينش مرا  بر حذر باشيد كه به هر حال در جهنم است و آن حضرت همواره مى

 2 نيكو آفريدى، خدايا اخالق مرا هم پسنديده و خوش فرماى.

شوند  د، وارد بهشت مىان اند: دو مرد كه با هم ايمان آورده و هجرت كرده ( پيامبر )ص( فرموده2) 

 گويد: ولى درجه يكى بر ديگرى به بلندى ثرياست. ديگرى مى

 تر بود. خوى فرمايد: زيرا از تو خوش پروردگارا! چرا او را بر من برترى دادى؟ مى

 ( امير المؤمنين على )ع( چنين سروده است:3) 

                                                 
 م.و ترجمه آن به قلم اين بنده.  دبخش دوم جلد سوم طبقات ابن سع 13تا  1براى اطالع بيشتر در اين مورد در منابع بسيار كهن، رك. به: صفحات  .1

 ، چاپ محمد ابو الفضل ابراهيم، با اندك اختالفى آمده است. م.18، ج 97در شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد، ص  .2
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س با مردان مدارا كند، راه كسى كه از پاسخ فرو مايگان پرهيز كند، آبرويش مصون است و هر ك» 

دارند و هر كس آنان را خوار  صواب رفته است. هر كس مردان بزرگ را هيبت بدارد، هيبتش را مى

 1 «و زبون كند، بزرگ نخواهد شد.

اگر به دانش نيازمند باشم، گاهى به نادانى نيازمندترم. مرا براى » خواند: و اين ابيات را هم مكرر مى

كه به بردبارى لگام زده شده است. هر كس راستى مرا بخواهد، من راست و با بردبارى اسبى است 

صداقتم و كسى كه كژى مرا بخواهد من كژ خواهم بود و اگر بعضى از مردم بگويند در او سماجت 

 2 «اند، ولى زبونى از نادانى بدتر است. )زشتى( است، همانا كه راست گفته

بينم  امروز بر بردبارى من بيفزاى كه من بردبارى را چنان مىپروردگارا! »( و سروده شده است 1) 

 «خورد. كه هيچ كس از آن پشيمان نيست و بردبار هرگز بر آن پشيمانى نمى

بينم و هيچ  هيچ چيزى را چون بردبارى براى دوست خود شايسته نمى»( و هم گفته شده است 2) 

 «خويى براى مرد بدتر از نادانى نيست.

اگر احوال شخص كريم دگرگون شود، خلق او همواره شريف خواهد »روده است ديگرى چنين س

 «دارد. كند و خوبى را پوشيده مى بود. از همنشينى فرومايه پرهيز كن كه زشتى را آشكار مى

  فصل: در فرو خوردن خشم

و فروخورندگان خشم و »( خداوند متعال در آيه يك صد و سى سوره آل عمران فرموده است: 4) 

و بندگان خداى »و در آيه شصت و چهارم سوره فرقان فرموده است: « عفوكنندگان از مردم

روند و چون نادانان ايشان را مورد خطاب قرار دهند، گويند  بخشنده، آنان كه بر زمين آرام راه مى

و هر گاه كه خشم گيرند، خود عفو »، و در آيه سى و ششم سوره شورى فرموده است: «سالم.

 «د.كنن مى

همان حضرت فرموده است،  3 ( امام صادق )ع( فرموده است: خشم كليد هر بدى و شرى است.5) 

حواريون به عيسى )ع( گفتند: اى معلم خير! به ما بياموز كه چه چيزى از همه شديدتر است؟ فرمود: 

د: به اينكه كنيم و از آن در امان بمانيم؟ فرمو خشم خداوند. گفتند: با چه چيزى از خشم خدا پرهيز
                                                 

قمرى،  1393 ، جمع و شرح عبد العزيز سيد االهل، بيروت،19اين دو بيت در كتاب من الشعر المنسوب الى االمام الوصى على بن ابى طالب، ص  .1

 آمده است. م.

 ديوان منسوب به حضرت على همراه با ترجمه آقاى محمد جواد نجفى، چاپ ادبيه تهران، آمده است. م. 29اين ابيات در صفحه  .2

 ، همراه با ترجمه آقاى دكتر جواد مصطفوى آمده است. م.3، ج 412با ذكر سلسله سند در اصول كافى، ص  .3
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خشم مگيريد. پرسيدند: سرچشمه خشم از كجاست؟ فرمود: از كبر و جبروت و كوچك شمردن 

 1 مردم.

 2بندد. اند: اى على! بر هر كس تنگ خلقى چيره شود، آسايش از او رخت مى )ص( فرموده( پيامبر1)

كردن سنگى بودند.  ( امام صادق فرموده است: پيامبر )ص( از كنار قومى گذشتند كه مشغول بلند2) 

پرسيدند: اين كار براى چيست؟ گفتند: براى اينكه نيرومندتر خود را بشناسيم، فرمودند: آيا به شما 

بگويم نيرومندترين شما كيست؟ گفتند: آرى، فرمودند: نيرومندترين شما كسى است كه چون 

چون خشم گيرد، خشمش او خشنود شد، خشنودى او، او را به گناه نكشاند و كار ياوه انجام ندهد و 

 3 را از حق بيرون نبرد. و چون قدرت يافت، مرتكب كارى كه بر حق نيست نشود.

ترين مردم، آن كسى است كه با مردم بيشتر مدارا كند و  ( و همان حضرت فرموده است، عاقل3) 

 ترين مردم، كسى است كه بيشتر خشم خود را فرو خورد. دور انديش

كه كنيزكى از امام سجاد )ع( در حال ريختن آب بر دست ايشان بود و امام ( روايت شده است 4) 

شد. آفتابه از دست كنيزك افتاد و بر چهره آن حضرت برخورد كرد و  براى وضو گرفتن آماده مى

آن را دريد. امام سجاد )ع( سر خود را به طرف كنيزك بلند كرد. كنيز گفت: خداوند عز و جل 

و عفوكنندگان از »، فرمود: خشم خود را فرو خوردم. گفت: «گان خشمفروخورند»فرمايد:  مى

فرمود: « دارد. كنندگان را دوست مى و خداى احسان» ، فرمود: خدايت عفو فرمايد. گفت:«مردم

 4 برو كه تو آزادى.

( امام صادق )ع( فرموده است، مردى از ياران امير المؤمنين على )ع( از زنان خود شكايت كرد. 5) 

ام )ع( از جا برخاست و چنين فرمود: اى مردم! در هر حال از زنان اطاعت مكنيد و آنان را بر اموال ام

دار كارهاى عيال باشند، كه اگر آنها آزاد گذاشته شوند، آزادند و  امين قرار مدهيد و نگذاريد عهده

ايم كه به هنگام  چنان يافتهكار را شتابان به تباهى كشند. ما آنان را  ها درافتند و ممكن است به مهلكه

ميل به چيزى شكيبايى ندارند. غرور و به خود شيفتگى هميشه با آنان است، هر چند سالخورده و 

                                                 
 ، هم آمده است. م.219)ع( در مشكاة االنوار طبرسى، ص  به نقل از حضرت رضا .1

 ، چاپ جديد، هم آمده است. م.77، ج 48، در بحار االنوار، ص 500به نقل از مكارم االخالق طبرسى، ص  .2

 قمرى، هم آمده است. م. 1385، چاپ قم، 247و  218در مشكاة االنوار طبرسى، صفحات  .3

 قمرى، هم آمده است. م. 1385، چاپ قم، 247و  218حات در مشكاة االنوار طبرسى، صف .4
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كنند. خير را  ناتوان شوند. هر گاه از چيزى اندك منع شوند، نسبت به چيز بسيار هم سپاسگزارى نمى

گويند و در سركشى پافشارى  بهتان مىدارند. سخن ياوه و  كنند و شر را به خاطر مى فراموش مى

شوند، ولى در هر حال با آنان مدارا كنيد و نيكو سخن بگوييد، شايد كارها را  دارند و شكار شيطان مى

 پسنديده انجام دهند.

 چيزى )يا هنگام بيمم رغبت به چيزى و روى گرداندن از( امام صادق فرموده است، هركس به هنگا1)

 1فرمايد. آتش دوزخ حرام مىشتندار باشد، خداوند پيكرش را برخويت وغضب،واميد( وبه هنگام شهو

ممكن است گاهى مرد  ( روايت شده است كه در حضور امام باقر )ع( سخن از خشم رفت، فرمود:2) 

چنان خشم بگيرد كه هرگز خشنود نگردد و به همين سبب به دوزخ درافتد. هر مردى چون خشمگين 

كند و اگر نشسته است برخيزد و  نشستن پليدى شيطان )خشم( را از او دور مى شود بنشيند كه اين مى

گيرد، برخيزد و به او نزديك شود و دست به بدن او  هر مردى كه بر رحم و خويشاوند خود خشم مى

 2 گيرد. بكشد كه چون رحم دست بر رحم كشد، آرام مى

ه خدا در روز قيامتند تا آنكه از حساب ترين خلق ب ( امام صادق فرموده است، سه گروه نزديك3) 

آسوده شوند، نخست كسى كه در حال خشم، قدرتش او را وادار به ستم نسبت به زير دستان نكند، و 

كسى كه ميان دو كس حركت كند )قضاوت كند( و به اندازه دانه جوى يكى را بر ديگرى ترجيح 

 3 ندهد و كسى كه در مورد سود و زيان خود حق را بگويد.

اند: هر كس در حالى كه قدرت بر اجراى خشم دارد، خشم خود را فرو خورد،  ( پيامبر فرموده4) 

خواهد براى  خواند تا هر حورى را كه مى خداوند متعال او را روز قيامت در حضور همگان فرا مى

 4 اند هر كس در حال مداراى با مردم درگذرد، شهيد درگذشته است. خود برگزيند. و فرموده

 اند: مداراى با مردم، صدقه است. و فرموده

اند: نيرومندى به كشتى گرفتن و بر زمين زدن پهلوان نيست. نيرومند كسى است كه به  ( و فرموده1) 

 5 هنگام خشم خويشتندار باشد.

                                                 
 قمرى، تهران، با ذكر سلسله اسناد آمده است. م. 1377، چاپ 241در ارشاد شيخ مفيد، ص  .1

 ، دومين روايت باب غضب. م.3، ج 412اصول كافى، ص  .2

 يى آمده است. م. ، همراه با ترجمه آقاى كمره1، ج 110خصال، ص  .3

 هم، آمده است. م. 218االنوار، ص  در مشكاة .4

 ، چاپ جديد، آمده است. م.77، ج 151به نقل از تحف العقول در بحار االنوار، ص  .5
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 ( مردى به ابو ذر گفت: تو همانى كه فالن تو را از اين شهر تبعيد كرده است.2) 

يى  كرد. ابو ذر فرمود: اى برادر! پيش روى من گردنه او تو را تبعيد نمى بود اگر خيرى در تو مى

سخت است، اگر از آن گردنه نجات يابم، اين سخن تو براى من زيانى ندارد و اگر از آن نجات پيدا 

 گويى. نكنم، بدتر از آنم كه مى

نياز را دوست  ا عفت بىاند: همانا خداوند متعال، شخص با آزرم بردبار ب ( پيامبر )ص( فرموده3) 

 1 خواهد، نفرت دارد. دارد و از شخص بد زبان فحش دهنده كه با اصرار از مردم چيزى مى مى

از سخنان خشم برانگيز خوددارى و مدارا كن و بردبارى كن كه »( و چنين سروده شده است 4) 

 «ت ندارم پاسخم ندهند.كنم تا به آنچه دوس تر است. من پاسخ گويى را رها مى بردبارى به من شبيه

هيچ چيز براى فرومايه، بهتر از پاسخ دادن و بگو مگو كردن نيست. »( و سروده شده است 5) 

 «سكوت و پاسخ ندادن به فرومايه، بر او دشوارتر از دشنام دادن است.

 مجلس پنجاه و نهم در نكویى فروتنى )تواضع( و نكوهش تكبر

و بر زمين از روى »سوره بنى اسرائيل )االسراء( فرموده است  ( خداوند متعال در آيه سى و نهم7) 

و در « ناز و تكبر راه مرو، همانا كه تو زمين را رخنه نخواهى كرد و به بلندى كوهها نخواهى رسيد.

دهيم آن را براى  اين است سراى آخرت كه قرار مى»آيه هشتاد و سوم سوره قصص فرموده است: 

و »و در آيه هيجدهم سوره لقمان فرموده است: « خواهند. زمين را نمى آنان كه برترى و تباهى در

مگردان به تكبر رويت را براى مردمان و راه مرو بر زمين با ناز و تكبر. بدرستى كه خداوند دوست 

 «دارد هر متكبر خرامنده را. نمى

 2 ( امام صادق )ص( فرموده است، سه چيز اصول كفر است: حرص، استكبار و حسد.1)

( همان حضرت فرموده است، ابليس كه نفرين خدا بر او باد به ياران خود گفت، اگر بتوانيد سه 2) 

دهم، كه هر چه كند پذيرفته نيست،  خصلت را در آدمى بوجود آوريد، به اعمال ديگر او اهميتى نمى

كند و  و آن سه خصلت اين است كه: كارهاى خوب خود را بسيار پندارد و گناه خود را فراموش

 خودبين شود.

                                                 
 ، همراه با ترجمه آقاى دكتر جواد مصطفوى آمده است. م.3، ج 174بخش اول اين روايت در اصول كافى، ص  .1

 يى آمده است. م. جمه آقاى كمره، جلد اول، همراه با تر129و  115در خصال، صفحات  .2
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( امام باقر )ع( فرموده است، سه چيز، شكننده پشت آدمى است، بسيار پنداشتن كار نيك، 3) 

 1 فراموش كردن گناه و شيفتگى به انديشه خود.

ترين اشخاص كسى  ترين مردم پادشاهانند و منفورترين و زبون اند: بدبخت ( پيامبر )ص( فرموده4) 

 2 زبون بشمرد.است كه مردم را خوار و 

( حسن بن جهم از حضرت رضا )ع( پرسيد حد تواضع چيست؟ فرمود: به مردم همان گونه احترام 5) 

گويد، به ايشان گفتم: فدايت گردم،  بگذارى كه انتظار دارى با تو همان گونه رفتار كنند. حسن مى

 3 ام. گونهام؟ فرمود: بنگر كه من در نظرت چ دوست دارم بدانم من در نظر شما چگونه

اند: خداوند به داود )ع( وحى فرمود كه اى داود! همان گونه كه آفتاب از هر  ( پيامبر فرموده6) 

آيد، رحمت من هم آنچنان است كه گنجايش هر كس را كه در آن  كس كه در آن بنشيند كم نمى

، رساند درآيد دارد و همچنان كه سستى و سبكى به كسى كه مرتكب آن نشود زيانى نمى

ترين مردم در روز قيامت  كنندگان و سركشان بايد بدانند از فتنه محفوظ نيستند و همانا نزديك سستى

 4 به من، متواضعان هستند و دورترين ايشان متكبرانند.

( امير المؤمنين على )ع( فرموده است، هيچ بزرگى و حسبى چون فروتنى نيست و هيچ تنهايى 7) 

از متكبر كه ديروز نطفه بوده و فردا   خود شيفتگى نيست و در شگفتم وحشتناكتر از خودپسندى و به

 5 مردارى بوى ناك است.

شوند و  ( امام صادق )ع( فرموده است، متكبران به صورت و شكل مورچه مبعوث و محشور مى1) 

 6 كنند. مردم تا هنگام فراغت از حساب آنان را لگد مال مى

اند. هر كس سركشى كند،  اند كه بر بندگان گماشته سمان دو فرشتهاند: در آ ( پيامبر )ص( فرموده2) 

 7 كنند. آورند و او را پست مى مقامش را فرو مى

                                                 
 يى آمده است. م. ، جلد اول، همراه با ترجمه آقاى كمره129و  115در خصال، صفحات  .1

 مشكاة االنوار طبرسى هم نقل شده است. م. 226از همين كتاب در صفحه  .2

 ، چاپ جديد، آمده است. م.75، ج 118ار، ص و به نقل از آن در بحار االنو 145، و امالى صدوق، ص 2، ج 50عيون اخبار الرضا، ص  .3

 . م.93الجواهر السنية في االحاديث القدسيه، شيخ حر عاملى، ص  .4

 البالغه، چاپ آقاى فيض االسالم، آمده است. م. -نهج 1129و  1135ضمن كلمات قصار و حكمت آميز آن حضرت در صفحات  .5

 . م.6، ج 216البيضاى فيض، ص و محجة  11، ذيل شماره 2، ج 310اصول كافى، ص  .6

 ، آمده است. م.75، ج 126، و به نقل از آن در بحار االنوار، ص 2، ج 122اصول كافى، ص  .7
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يى است بنام سقر  ( امام باقر )ع( فرموده است، در جهنم كوهى است بنام صعود و در آن كوه دره3) 

رود،  آن چاه بر كنار مى)سعر( و در آن چاهى است بنام هيهب )هيمب، برهوت(، هر گاه روپوش 

 1 آورند، جايگاه سركشان در آن چاه است. دوزخيان از شدت گرماى آن فرياد برمى

( هم ايشان فرموده است، پيامبر )ص( مردى از بنى تميم را نصيحت فرمودند و به او گفتند: از 4) 

كه از باليدن است و اينكه دامن ازار و پيراهنت بر زمين كشيده شود )بسيار بلند باشد( پرهيز كن 

 دارد. خداوند متعال به خود باليدن را دوست نمى

در مسجد حضور امام باقر بوديم، مرد سياه پوستى عبور كرد كه با تبختر راه  2 گويد: بشير نبال مى

رفت. امام باقر فرمودند: اين مرد سركشى است. گفتم: نه، گدا و مستمند است. فرمود: نه، كه  مى

 سركش است.

كرد كه گويى بر  ( امام صادق )ع( فرموده است، امام سجاد )ع( چنان آرام و با وقار حركت مى5) 

 3 شد. سرش مرغى نشسته است و به طرف چپ و راست منحرف نمى

يى بر او گماشته است كه چون براى  يى نيست مگر آنكه فرشته اند: هيچ بنده ( پيامبر فرموده1)

 4 كند. كشد و چون تكبر كند، خداوندش او را پست مى خداوند تواضع كند، او را بر مى

اند: هر كس در دلش به اندازه قسمتى از دانه خردل كبر باشد، به بهشت  ( همان حضرت فرموده2) 

 5 شود. وارد نمى

اند: آن كسى كه جامه خود را از تكبر به زمين كشد، خداوند روز قيامت به او نظر  ( و فرموده3) 

 6 فرمايد. نمى

اند: اساس تواضع، اين است كه هر كس را ببينى، تقدم بر سالم كنى و پاسخ آن كس  ( و فرموده4) 

دهد، بدهى و اينكه هر جاى مجلس كه جاى بود، بنشينى و خوش نداشته باشى  را كه بر تو سالم مى

 كه ستايش شوى و پاك دانستن و نيكو دانستن خود را دوست نداشته باشى.

                                                 
 هم، نظير اين از پيامبر )ص( آمده است. م. 4، ج 597در مستدرك حاكم نيشابورى، ص  .1

 . م.56لى، ص از راويان ستايش شده و مورد اعتماد است. رك. به: رجال ابن داود ح .2

 ، چاپ جديد، آمده است. م.46، ج 70، چاپ ايران، و به نقل از آن در بحار االنوار، ص 125محاسن برقى، ص  .3

 ، نظير اين روايت آمده است. م.2، ج 312در اصول كافى، ص  .4

 ، آمده است. م.2، ج 309، از اصول كافى، ص 6، ج 216در محجة البيضاء، ص  .5

 ، نقل شده است. م.2، ج 119همان مأخذ به دو صورت از كافى كلينى رضوان اهلل عليه و از مصابيح بغوى، ص  218در صفحه  .6
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جويى، تو كه سرانجام در خاك  اى متكبر كه به كبر خود برترى مى»  ده است:( شاعر چنين سرو5) 

خواهى بود، كبر چيست؟ اى قوم! اين خانه غرور با باطل خود شما را مفريبد. كوشش كنيد، كه 

رسد و از مرگ در امان نيست، غفلت  داند چه هنگام مرگ فرا مى همگان مسافريد و آيا آدمى كه نمى

فرض كن كه همه زمين را مالك شوى و بندگان براى تو فروتنى »ى سروده است ديگر« ورزد؟ مى

روى و اين يكى و آن يكى بر تو خاك  كنند تازه چه خواهد بود؟ مگر سرانجام به گور نمى

به خدا توكل كردم و غير از خدا به كس اميد نبستم و روزى از »( و گفته شده است 6« )ريزد؟ نمى

 «از جانب خداوند است.مردم نيست بلكه روزى 

گفت كسى مثل من روى به  به آن كسى كه به خود شيفته بود و مى»( و ديگرى گفته است: 7) 

يى نزديك هستى، چرا تواضع  نهد، گفتم: اى كسى كه به بيرون شدن از دنيا هر لحظه تراجع نمى

 «كنى؟ نمى

 مجلس شصتم در پسندیدگى سخا و بخشش و نكوهش بخل )زفتى(

كسانى كه اموال »اوند متعال در آيه دويست و هفتاد و پنجم سوره دوم )بقره( فرموده است ( خد2) 

كنند، پاداش آنان براى ايشان نزد پروردگارشان است  خود را شب و روز و پوشيده و آشكار انفاق مى

 «شوند. و بيمى بر ايشان نيست و آنان اندوهگين نمى

نازل شده است، كه چهار درهم داشت، درهمى در شب و اين آيه، در شأن على بن ابى طالب )ع( 

 1 درهمى در روز و درهمى پوشيده و درهمى را آشكارا صدقه داد.

و هر كس از بخل نفس »( و خداوند در آيه هفدهم سوره شصت و چهارم )تغابن( فرموده است 3) 

 «خويش خوددارى كند، همانا كه آنان رستگارانند.

 2 شود، بخل )زفتى( و بد خلقى. اند: دو خصلت در قلب مؤمن فراهم نمى ( پيامبر )ص( فرموده4) 

 3 شوند. يى ايمان و بخل با يك ديگر جمع نمى ( و فرموده است، هرگز در دل بنده5) 

 ( به امام صادق )ع( گفته شد، چه خصلتى براى مرد از همه چيزى نكوتر است؟6) 

                                                 
، چاپ انتشارات آفتاب، تهران، 1، ج 398اين شأن نزول در منابع اهل سنت هم آمده است. از جمله، رجوع كنيد به تفسير كشاف زمخشرى، ص  .1

 . م.64دى، ص بدون تاريخ، و به اسباب النزول واح

 ، چاپ دار الشعب قاهره، آمده است. م.1790، در احياء علوم الدين غزالى، ص 8، ج 141به نقل از ترمذى، ص  .2

 ، آمده و منبع آن مستدرك حاكم ذكر شده است. م.6، ج 74در محجة البيضاء، ص  .3
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و بخشندگى، بدون اينكه در مقابل آن جبران بخواهد و فرمود: وقارى كه آميخته با هيبت و بيم نباشد 

 1 سرگرمى به غير از كاالى دنيايى.

( همان حضرت فرموده است، گزيدگان و نيكان شما، بخشندگان شمايند و بدان شما، بخيالن 7) 

شمايند و از كارهاى پسنديده، نيكى كردن به برادران است و كوشش و قدم برداشتن براى رفع 

آنان و اين كار موجب به خاك ماليده شدن بينى شيطان و رهايى از دوزخ و وارد شدن به نيازهاى 

خبر را به اصحاب گزيده و رو سپيد خود بگو.   فرمود: اى جميل! اين 2بهشت است. آنگاه به جميل

گويد، گفتم: قربانت گردم ياران گزينه من چه كسانند؟ فرمود: كسانى كه نسبت به برادران  جميل مى

دينى خود در سختى و راحتى نكوكارند. جميل سپس خود در اين مورد توضيح داده و گفته است: 

اين كار براى توانگران آسان است و خداوند آنانى را كه نيازمندند و در عين حال، ديگران را بر خود 

 گزينند، ستوده و فرموده است، هر كس بخل نفس خويش را نگهدارى كند، رستگار است. برمى

( امام باقر )ع( فرموده است، با چهار كس نزديك مشو و برادرى مكن، احمق و بخيل و جبان و 1) 

گيرد و  زند. بخيل از تو مى خواهد به تو سود رساند، ولى زيان مى دروغگو. كه احمق هر چند مى

اهى گريزد. دروغگو هم بر فرض كه گ دهد. جبان از تو و از پدر و مادر خود مى چيزى به تو نمى

 3 توان تصديق كرد. راست بگويد، او را نمى

( همان حضرت فرموده است، چند اسير را به حضور پيامبر آوردند، دستور فرمودند همه آنان جز 2) 

يك تن را اعدام كنند. آن مرد گفت: اى رسول خدا! چگونه مرا از ميان ايشان آزاد فرموديد؟ 

اد كه در تو پنج خصلت است كه خدا و رسول خدا آن فرمودند: جبريل از سوى خداوند به من خبر د

را دوست دارند، غيرت نسبت به همسر و سخا و خوش خلقى و شجاعت و راست گفتارى. آن مرد 

چون اين سخن را شنيد، مسلمان و داراى اسالم پسنديده شد و در جنگى همراه پيامبر )ص( چنان 

 4 جنگ و پايدارى كرد كه شهيد شد.

                                                 
 است. م.هم از همين كتاب روضة الواعظين آمده  231در مشكاة االنوار طبرسى، ص  .1
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 آمده است. م.

 شمسى، تهران، آمده است. م. 1354، جلد اول، چاپ 255و  226در خصال، صفحات  .3

 شمسى، تهران، آمده است. م. 1354ل، چاپ ، جلد او255و  226در خصال، صفحات  .4
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اند: سخاوتمندتر مردم كسى است كه زكات مالش را بپردازد و پر  ص( فرموده( پيامبر )3) 

ترين مردم در اين جهان، آن كس است كه براى اين جهان ارزشى قائل نباشد. )دنيا در نظرش  ارزش

تر مردم آن كس است كه از  تر، بخيل است و بخيل مهم و ارزشمند نباشد.( و از همه مردم كم آسايش

 1 خدا بر او واجب فرموده است، بخل بورزد.پرداخت آنچه 

سروران آن جهان  ( امير المؤمنين على )ع( فرموده است، سروران اين جهان، سخاوتمندان و4) 

 2 پرهيزگارانند.

كنم از كسى كه دنيا به او روى آورد و بخل بورزد و از  ( امام صادق )ع( فرموده است، شگفت مى1) 

رساند و امساك با  باشد و بخل بورزد. زيرا انفاق با اقبال دنيا زيانى نمى كسى كه دنيا به او پشت كرده

 3ادبار دنيا نفعى براى او ندارد.

( و فرموده است، خداوند متعال، آيين اسالم را براى شما برگزيده است. با سخا و خوش خلقى 2) 

 نسبت به آن اداى وظيفه كنيد.

زفتى و تنگ چشمى و ننگ و ترس، كاستى است. بخشنده  ( امير المؤمنين على )ع( فرموده است،3) 

رو باش و سختگير مباش. از بخشيدن اندك آزرم مكن، زيرا محروم  باش ولى مسرف مباش. ميانه

كنم از بخيل كه نسبت به فقر كه از آن گريزان  كردن از آن كمتر است. و فرموده است، شگفت مى

دهد. در دنيا چون مستمندان  كند، از دست مى جو مىيى را كه جست كند و توانگرى است، شتاب مى

هاست و  شود. بخل، گرد آورنده همه بدى كند و در آخرت چون توانگران با او محاسبه مى زندگى مى

 4 شود. لگامى است كه با آن به سوى هر بدى كشيده مى

 رد.( روايت شده است كه امير المؤمنين )ع( دو اسير را به حضور پيامبر )ص( آو4) 

دستور فرمودند اعدام شوند. گردن يكى از ايشان زده شد و چون خواستند گردن دومى را بزنند، 

فرمايد او را مكش كه ميان قوم  رساند و مى جبريل )ع( فرود آمد و گفت: اى محمد! خدايت سالم مى

پيامبر خود خوش خلق و سخاوتمند است. مرد يهودى همچنان كه منتظر اعدام شدن نشسته بود، از 

                                                 
 هم، به نقل از همين كتاب روضة الواعظين آمده است. م 232و  231در مشكاة االنوار طبرسى، صفحات  .1

 هم، به نقل از همين كتاب روضة الواعظين آمده است. م 232و  231در مشكاة االنوار طبرسى، صفحات  .2

 هم، به نقل از همين كتاب روضة الواعظين آمده است. م 232و  231 در مشكاة االنوار طبرسى، صفحات .3

 نهج البالغه، چاپ آقاى فيض االسالم، آمده است. م. 470و  121، 64، 34، 3هاى  اين كلمات قصار، ذيل شماره .4
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آورد؟ فرمود: آرى، گفت: سوگند به خدا  پرسيد، اين فرستاده خداى تو است كه براى تو خبر مى

كه هرگز درهمى اندوخته نكردم و به برادران خود دادم و هرگز از جنگ روى گردان نشدم و چهره 

، رسول دهم كه خدايى جز پروردگار يگانه نيست و تو كه محمدى ترش نكردم. اكنون هم گواهى مى

 1 خدايى، پيامبر فرمودند: اين از كسانى است كه حسن خلق و سخاوتش او را به بهشت كشاند.

اند: شخص سخاوتمند به خدا و بهشت و مردم نزديك و از دوزخ دور است و  ( پيامبر )ص( فرموده1)

 2 بخيل از خدا و بهشت و مردم دور و به دوزخ نزديك است.

هاى آن در دنياست. هر كس  بخشش، درختى است در بهشت كه شاخه اند: ( همان حضرت فرموده2) 

كشاند و بخل هم درختى است در  هاى آن چنگ زند، همان شاخه او را به بهشت مى يى از شاخه به شاخه

يى از آن بياويزد، همان شاخه او را به دوزخ  هاى آن در دنياست، هر كس به شاخه دوزخ كه شاخه

 3 برد. مى

 اد )ع( فرموده است، سروران اين جهان سخاوتمندان،و سروران آن جهان، پرهيزگارانند.( امام سج3) 

اند: اى على! بخشنده باش كه خداوند هر بخشنده را دوست دارد و هر كس  ( پيامبر )ص( فرموده4) 

آيد آن را برآور كه بر فرض او شايسته نباشد، تو شايسته برآوردن حاجت  براى حاجتى پيش تو مى

 4 ى.اوي

ورزى و از خداوند طمع آن را  اى نگاه دارنده مال! چه اندازه بخل مى»( شاعر چنين سروده است، 5) 

بينى كه آن را  يى با خود مالى برده است؟ آيا نمى دارى كه جاودانه با مال خود باشى، آيا هيچ مرده

 «كند. براى ديگرى جمع مى

كند و سخاى او همه عيبهايش  ان مردم آشكار مىبخل آدمى، عيب او را مي»( ديگرى گفته است 6) 

 «بينم سخاوت، پوشش همه عيبهاست. پوشاند. بر خود جامه بخشش بپوش كه من مى را از مردم مى

كنى تو را ستايش كنند و خداوند اين را به شخص  بينم كه آرزو مى مى»( ديگرى گفته است: 7) 

بخشد،  نهد و اندك مى باره كه بسيار منت مىفرمايد. چگونه ممكن است شخص شكم بخيل روزى نمى

 «.سرورى كند؟

                                                 
 هم آمده است. م. 232در مشكاة االنوار طبرسى، ص  .1

 ، آمده است. م.1778دين غزالى، ص ، و احياء علوم ال8، ج 140در سنن ترمذى، ص  .2

 ، آمده است. م.1776در احياء علوم الدين، ص  .3

 هم آمده است. م. 232در مشكاة االنوار طبرسى، ص  .4
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هنگامى كه دنيا به تو روى آورده است، هرگز بخل مورز كه در آن حال، »( و سروده شده است 8) 

تر  كاهد و اگر دنيا پشت كند، در آن صورت شايسته بخشش و زياده روى در آن، چيزى از آن نمى

 «.ماند. ايدار نيست و شكر و سپاس بخشش، باز مىاست كه آن را ببخشى، زيرا دنيا پ

ها جمع شود، بخل، بدترين آنهاست و بدتر از بخل،  چون عيبها و آفت»  ( و نيز سروده شده است:1)

 هاى نادرست و طول دادن در برآوردن آن است. وعده دادن

شد، خيرى وجود يى كه دروغ باشد، خيرى نيست و نيز در گفتارى كه كردار مخالف آن با در وعده

 «ندارد.

  مجلس شصت و یكم در حقوق برادران و نزدیكان و همسایه

و بترسيد از خدايى كه »( خداوند متعال در آيه نخست سوره چهارم )نساء( فرموده است 3) 

يعنى بترسيد از « ها، بدرستى كه خداوند بر شما نگهبان است. شويد به آن و رحم درخواست كرده مى

 1 ى خويشاوندى را بگسليد.اينكه پيوندها

و همسايه صاحب قرابت و همسايه دور و همسايه »( و در آيه چهلم همان سوره فرموده است: 4) 

 «ديوار به ديوار و در راه مانده نيازمند.

شايد كه شما هم چون والى »( و در آيه بيست و پنجم سوره چهل و هفتم )محمد( فرموده است 5) 

آن گروه، »و سپس فرموده است « هايتان را بگسليد. يد و پيوند خويشاوندىشويد، در زمين تباهى كن

 «آنانند كه خدا لعن كرد ايشان را و آنان را كر و چشمهايشان را كور كرد.

( از امام صادق )ع( پرسيده شده است، كمترين حق مؤمن بر برادر مؤمن چيست؟ فرمود: بايد در 6) 

 2 خود را بر برادر خويش ترجيح ندهد. چيزى كه خود نيازمندتر به آن است،

 3 ( و فرموده است، با مواسات ميان برادران خويش، به خداوند تقرب جوييد.7) 

 4 ( و فرموده است، حرمت مؤمن، از كعبه بزرگتر است.8) 

چيز شومى هست،   ( گفته شده است در محضر امام صادق )ع( از شومى سخن رفت. فرمود: در سه9) 

اش سنگين و همسرش از او ناخشنود باشد.  ه و مركب. شومى زن در آن است كه مهريهدر زن و خان
                                                 

 آمده است. م. 3، ج 100همين تفسير از حضرت باقر )ع( در تفسير تبيان شيخ طوسى، ص  .1

 ، چاپ جديد، آمده است. م.74، ج 391ار، ص ، در بحار االنو8و  7به نقل از خصال صدوق، صفحات  .2

 ، چاپ جديد، آمده است. م.74، ج 391، در بحار االنوار، ص 8و  7به نقل از خصال صدوق، صفحات  .3

 م.«. به خدا سوگند حق مؤمن از كعبه بزرگتر است.»به اين صورت آمده است  23در اختصاص شيخ مفيد، ص  .4
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شومى مركب در چموشى و سركشى آن است. شومى خانه در كمى مساحت و بدى همسايگان و 

 1 بسيارى عيب آن است.

كند.  اند: بر مسلمان روا نيست كه از برادر دينى خود بيش از سه روز دورى ( پيامبر )ص( فرموده1) 

اند: چهار چيز شكننده پشت است، پيشوايى كه نافرمانى خدا كند و در عين  همان حضرت فرموده

حال فرمانش مطاع باشد. زنى كه مردش او را نگهدارى كند و او بر آن مرد خيانت ورزد و فقرى كه 

 2 براى آن عالجى پيدا نشود و همسايه بد در محل سكونت.

است، دوستى را حد و مرز و شروطى است و هر كس اين شروط در آن ( امام صادق )ع( فرموده 2) 

نباشد، او را به كمال دوستى نسبت مدهيد. نخست آنكه، آشكار و نهان او براى تو يكسان باشد. دوم 

آنكه، زينت تو را زينت خود و ناپسند تو را، ناپسند خود بداند. سوم اينكه، مال و واليت، دوستى او 

دگرگون نسازد. چهارم آنكه، چيزهايى را كه در توانايى اوست، از تو باز ندارد. پنجم  را تغيير ندهد و

 3 ها، تو را رها نكند. ها و بدبختى آنكه، در گرفتارى

( امام صادق )ع( فرموده است: ابليس كه خدايش نفرين كناد، گفته است، مرا بر پنج گروه 3) 

ت، هر كس با نيت راست به خدا پناه برد و در همه يى نيست و ديگر مردم در مشت منند، نخس چاره

كار خويش بر او توكل كند. دوم، آن كس كه در شب و روز، تسبيح و ستايش او از خداوند فراوان 

باشد. سوم، هر كس كه براى برادران مؤمن خود به همان چيز خشنود باشد كه براى خود خشنود 

. پنجم، هر كس كه به آنچه خداوند قسمت او است. چهارم، آن كس كه در مصيبت بيتابى نكند

 4 اش نباشد. فرموده است، راضى باشد و تنها همت او روزى

دارى  خود دوست مى  ( امام باقر )ع( فرموده است، برادر مسلمانت را دوست بدار و آنچه را براى4) 

چون نيازمند شدى دارى، براى او ناخوش بدار.  براى او دوست بدار و آنچه را براى خود ناخوش مى

از او بخواه و چون او از تو چيزى خواست به او بده و هيچ خيرى را از او اندوخته مدار كه او از تو 

دارد. پشت او باش كه او هم براى تو پشت و پشتيبان است. چون به سفر رفت،  خيرى را اندوخته نمى
                                                 

يى، آمده  ، با ترجمه آقاى كمره1، ج 122، و به همين صورت در خصال، ص 3، ج 423( در محجة البيضاء، ص نظير اين روايت از پيامبر )ص .1

 است. م.

 ، آمده است. م.1، ج 196اين روايت هم در خصال، ص  .2

 ، آمده است. م.74، ج 173، در بحار االنوار، ص 1، ج 133، و خصال صدوق، ص 397به نقل از امالى صدوق، ص  .3

 يى، آمده است. م. ، همراه با ترجمه آقاى كمره1، ج 256در خصال، ص  .4
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گرامى و محترم بدار كه او از تو و در غيبت او نگهدارش باش و چون باز آمد به ديدارش برو. او را 

تو از اويى. و اگر بر تو عتاب كرد از او جدا مشو تا عتاب و دلتنگى او از ميان برود، چون خيرى به 

 1 او برسد، خدا را حمد و ستايش كن و اگر گرفتار شد، او را يارى بده و اندوهى بر او ميفزاى.

بتواند برادر دينى خود را يارى دهد و او را يارى  ( امام صادق )ع( فرموده است، هر مؤمنى كه1) 

 2 دهد. ندهد، خداوند در دنيا و آخرت او را يارى نمى

اند: هر كس همسايه خود را آزار دهد، خداوند بوى بهشت را بر او حرام  ( پيامبر )ص( فرموده2) 

اش را تباه  يهفرمايد و جايگاه او دوزخ است، كه چه بد جايگاهى است و هر كس حقوق همسا مى

كند، از ما نيست و جبريل )ع( چندان در باره همسايه سفارش كرد كه پنداشتم بزودى از او ارث 

 3 خواهد برد.

( امام صادق )ع( فرموده است، هر كس موضوعى براى برادر مؤمن خود بسازد و بگويد و 3) 

فكند، خداى تعالى او را از واليت بخواهد به آن وسيله، مروت او را نابود كند و او را از چشم مردم بي

 4 آورد. فرمايد و به واليت شيطان در مى خويش بيرون مى

( و همان حضرت فرموده است، هر كس آزار خويش را از همسايه خود باز دارد، خداوند 4) 

بخشد و هر كس عفت بطن و فرج داشته باشد، )شكمباره و زن باره و  لغزشهاى او را روز قيامت مى

اره نباشد.( در بهشت چون فرشته محبوبى خواهد بود و هر كس برده مؤمنى يا كنيزك مؤمنى غالم ب

 شود. يى ساخته مى را آزاد كند، برايش در بهشت خانه

( و به يكى از ياران خود فرموده است، هر كس از برادران دينى كه سه بار بر تو خشم گرفت و در 1)

( و فرموده است، به برادرت 2) 5را دوست خود قرار بده عين حال در باره تو چيز بدى نگفت، او 

شود و مبادا كه تو را بر  كمال اعتماد را مكن و از شتاب و سرعت درگذشت، هرگز طلب آمرزش نمى

 زمين افكند.

 ( و به يكى از ياران خود فرموده است، دوست خود را از آن رازهاى خويش آگاه كن كه اگر3) 

                                                 
 ، چاپ نجف، آمده است. م.22ترى است كه در اختصاص شيخ مفيد، ص  بخشى از روايت مفصل .1

 ، با ذكر سند آمده است. م.484در ثواب االعمال و عقاب االعمال صدوق، ص  .2

 ، آمده است. م.74، ج 150ترى در بحار االنوار، ص به نقل از امالى صدوق، با ذكر مطالب بيش .3

 يى آمده است. م. ، با اندك اضافه4، ج 62در اصول كافى مترجم، ص  .4

 .ها آمده است. م ، چاپ جديد، با توضيح در پاورقى74، جلد 174و  173به نقل از امالى صدوق )رضي اهلل عنه(، در بحار االنوار، صفحات  .5
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 1 زيانى به تو نرسد. زيرا دوست ممكن است روزى دشمن شود. دشمنت بر آن آگاه شود، 

توانى تمام حقوق  ( و همان حضرت از قول امير المؤمنين على )ع( فرموده است كه چگونه مى4) 

امام باقر )ع( فرموده است، هر مؤمنى  2برادرى را ادا كنى و كداميك از مردان كامال مهذب است؟

ناه آورد و نيازش را برآورده كند خداوند در قبال آن هفتاد و سه كه درمانده و گرفتارى به او پ

آورد كه هفتاد و دو نياز آن از امور آن جهانى و يكى از حوائج اين جهانى است.  نيازش را برمى

كمترين عنايت خداوند در اين جهان، اين است كه از آن شخص و زن و فرزند و اموالش دفاع 

و كمترين عنايت در آخرت اين است كه براى آن شخص، درهاى بهشت  كند فرمايد و رفع بال مى مى

 3 آيد. خواهى وارد شو و او پيش ما مى گويند از هر درى كه مى شود و به او مى گشوده مى

( امير المؤمنين على )ع( فرموده است، بهترين كارهاى پسنديده، عيادت بيماران است و رسول 5) 

 اده است.خدا ما را به اين كار فرمان د

( امام صادق )ع( فرموده است، از بيماران عيادت كنيد و بخواهيد براى شما دعا كنند، كه دعاى 6) 

 ايشان همچون دعاى فرشتگان است.

هاى موسى )ع( با خداوند متعال اين بود كه پرسيد،  ( امام باقر )ع( فرموده است، از جمله مناجات7) 

 يادت كند چه مزدى است؟پروردگارا! براى كسى كه از بيمارى ع

 4 شود كه تا روز حشر در گورش به عيادت و ديدارش برود. يى گماشته مى فرمود: فرشته

اند: خداوند در عقوبت گناهان براى گنهكاران در دنيا در هيچ مورد چنان  ( پيامبر )ص( فرموده1)

عقوبتى است كه براى شتابى ندارد كه در مورد ستم و بريدن پيوند خويشاوندى، و اين همراه با 

 شود. آخرت او اندوخته مى

دارد كه خداوند در روزى او گشايش دهد و  اند: هر كس دوست مى ( و همان حضرت فرموده2) 

 5 مرگش را به تأخير اندازد، حتما رعايت پيوند خويشاوندى كند.

                                                 
 ها آمده است. م. ، چاپ جديد، با توضيح در پاورقى74، جلد 174و  173صدوق )رضي اهلل عنه(، در بحار االنوار، صفحات  به نقل از امالى .1

 ها آمده است. م. ، چاپ جديد، با توضيح در پاورقى74، جلد 174و  173به نقل از امالى صدوق )رضي اهلل عنه(، در بحار االنوار، صفحات  .2

، همراه با ترجمه آقاى دكتر سيد جواد مصطفوى، آمده 3، ج 286و  285نزديك به اين روايت در اصول كافى، صفحات چند روايت نظير و  .3

 است. م.

 با ذكر سند آمده است. م. 231در ثواب االعمال صدوق، ص  .4

 ، آمده است. م.74، ج 89، در بحار االنوار، ص 1، ج 18به نقل از خصال، ص  .5
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هار چيز را ضمانت دار شود، من براى او چ اند: هر كس براى من يك چيز را عهده ( و نيز فرموده3) 

اش فراخ شود و  كنم، او رعايت پيوند خويشاوندى كند، تا خاندانش او را دوست بدارند و روزى مى

 1 بر عمرش افزوده گردد و خدايش او را به بهشتى كه وعده فرموده است، درآورد.

دانيد،  مىدانيد حق همسايه چيست؟ شما از حق همسايه جز اندكى را ن ( و فرموده است، آيا مى4) 

اش از آزارش در امان نباشد به خدا و روز رستاخيز ايمان نياورده است. چون  همانا كسى كه همسايه

همسايه وام بخواهد، بايد به او وام داد و چون خيرى به او رسد، بايد شادباش بگويدش و چون اندوه 

را از خانه همسايه چندان  و مصيبتى به او رسد، بايد او را تسليت دهد و نبايد ساختمان خانه خود

بلندتر بسازد كه مانع از وزش نسيم گردد، مگر به اجازه او و چون ميوه نوبر بخرد، بايد براى همسايه 

كند بايد آن ميوه را پوشيده به خانه خود برد و نبايد اجازه دهد  بفرستد و اگر به او هديه نمى

دكان همسايه تحريك، و ناراحت شوند و كودكانش آن ميوه را آشكارا مصرف كنند كه اشتهاى كو

سپس رسول خدا فرمودند: همسايگان سه نوعند: برخى از آنان سه حق دارند، حق اسالم و حق 

همسايگى و حق نزديك بودن. برخى از آنان دو حق دارند، حق اسالم و حق همسايگى. )در مورد 

ه فقط حق همسايگى براى او همسايگان دورتر( و برخى يك حق دارند و آن همسايه كافر است ك

 2 محفوظ است.

 3 اش كنار او گرسنه بماند از مؤمنان نيست. ( و فرموده است، آن كس كه سير باشد و همسايه5) 

ها، آنان  دوستان هنگام آسايش و راحت بسيارند، ولى در سختى»( شاعر چنين سروده است: 1)

كنى تو را مفريبد كه براى  برادرى و دوستى مىبنا بر اين، ادعاى دوستى كسانى كه با آنان  اندكند.

گويد من وفا دارم، ولى چنان نيست كه به گفتار خود عمل  تو در سختى دوستى نيست. هر كسى مى

 «كند. دار كه چون سخنى گويد به آن عمل مى كند، مگر مرد نژاده و دين

ها  و به هنگام بروز سختى بينم كه يك دل از دوستان كسانى را با صفا مى»( ديگرى گفته است 2) 

 «شكيبا و پايدار باشند.

هر دوستى كه دوستى او براى خدا نباشد من به دوستى و صميميت او »( ديگرى گفته است 3) 

 «اعتماد ندارم.

                                                 
 ، آمده است. م.2، ج 37باشد، در عيون اخبار الرضا، ص  ، خداوندش مى«خاندانش»ترى كه به جاى  به صورت صحيحبا اندك تفاوت و  .1

 هم از همين كتاب آمده است. م. 213در مشكاة االنوار طبرسى، ص  .2

 ، آمده است. م.2، ج 134نظير اين در امالى شيخ طوسى، ص  .3
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پندارى كه من دوست تو هستم. اين  ورزى و مى با دشمن من دوستى مى»( ديگرى گفته است 4) 

من كسى نيست كه فقط با زبان مرا دوست داشته باشد، بلكه دوست  گفتار تو مايه شگفتى است، برادر

 «من كسى است كه در غياب هم، دوست من باشد.

  مجلس شصت و دوم در فضیلت ذكر و ذاكران و مذكران

پس ياد كنيد مرا تا ياد »( خداوند متعال در آيه يك صد و چهل و نهم سوره بقره فرموده است 6) 

 «مرا و ناسپاسى مكنيد مرا. كنم شما را و شكر كنيد

ايد، ياد كنيد خدا  اى گروهى كه ايمان آورده»( و در آيه چهل و دوم سوره احزاب فرموده است 7) 

مردان و زنانى كه خدا را بسيار »و در آيه سى و ششم همان سوره فرموده است « را ياد كردنى بسيار.

 «اند. يادكننده

يى و برايشان  پس پند بده كه تو پند دهنده»ه فرموده است ( و در آيه بيست و دوم سوره غاشي8) 

 1 «چيره نيستى.

اند: خداوند فرموده است، با ايمان مرا ياد كنيد تا من هم از صميم جان شما را ياد  ( مفسران گفته9) 

كنيد تا  داشتن ياد كنم. با توبه مرا ياد  كنم. با حالت تسليم و مسلمانى مرا ياد كنيد تا شما را با گرامى

با آمرزش گناهانتان شما را ياد كنم. با پوزش خواهى مرا ياد كنيد تا با آمرزش شما را ياد كنم. با 

خواهش و سؤال مرا ياد كنيد تا با بخشش و دهش شما را ياد كنم. شما با دعا مرا ياد كنيد تا با عطا 

ن شما را ياد كنم. بدون غفلت مرا شما را ياد كنم. شما با آمرزش خواهى مرا ياد كنيد تا من با غفرا

 2 ياد كنيد تا بدون درنگ شما را ياد كنم.

اند: اى على! بهترين اعمال سه خصلت است، انصاف دادن از خويشتن و  ( پيامبر )ص( فرموده1) 

 3 همراهى انسان با برادر دينى خود در راه خدا و در همه حال به ياد خدا بودن.

امام صادق )ع( نقل شده كه فرموده است، ذكر و ياد كردن خداوند متعال به ( از امام باقر )ع( يا 2) 

هفت چيز آدمى بخش شده است كه عبارت است از: زبان، روح، نفس، عقل، معرفت، سر، قلب، و هر 
                                                 

 1393، چاپ بيروت، 493هاى ديگر، رك. به: رياض الصالحين نووى، ص  ت و براى اطالع بيشتر از نمونهآيات مورد ذكر در قرآن بسيار زياد اس .1

 . م.2، ج 266قمرى و محجة البيضاء، ص 

هايى آمده  تر و با افزونى ، چاپ مرحوم على اصغر حكمت، مراجعه فرماييد كه لطيف1، ج 414در اين باره به تفسير كشف االسرار ميبدى، ص  .2

 ست. م.ا

 ، آمده است. م.1، ج 145ضمن حديثى از امام باقر )ع( در خصال مترجم، ص  .3
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يك نياز به استقامت و پايدارى دارد. استقامت و راستى ياد با زبان، اقرار از روى راستى و درستى 

روح، راستى در استغفار است. استقامت نفس، پوزش خواهى است. استقامت قلب، است. استقامت 

براستى يقين داشتن است. استقامت عقل، براستى پند گرفتن است. استقامت معرفت، براستى سرفراز 

بودن است و استقامت عقل، براستى پند گرفتن است. استقامت معرفت، براستى سرفراز بودن است و 

 انى( سرشار بودن از عالم اسرار و خشنود بودن به آن است.استقامت سر )نه

( ذكر زبان، حمد و ثناى خداوند است و ذكر نفس، تالش و كوشش است و ذكر روح، خوف و 3) 

رجا )اميد و بيم( است. ذكر دل، صدق و صفاست و ذكر عقل، تعظيم و حياست و ذكر معرفت، تسليم 

 1 و على است. و رضاست و ذكر نهان، مقام شهود حق جل

( امير المؤمنين على )ع( فرموده است، تمام خير در سه خصلت جمع شده است، نگريستن و 4) 

ارزش است. هر خاموشى كه در  خاموشى و سخن گفتن. هر نگاهى كه در آن اعتبار نيست، سهو و بى

حال آن  آن انديشه نيست، غفلت است و هر سخنى كه در آن ياد خدا نيست، غفلت است. خوشا به

گريد و  انديشه و كالمش ذكر خداوند است و بر گناه خود مى  كس كه نگاهش عبرت و سكوتش

 2 مردم از گزندش در امانند.

كند چيست؟  ( موسى )ع( گفت: پروردگارا! پاداش آن كس كه با زبان و دل خويش تو را ياد مى1) 

 3 دهم. ش قرار مىفرمود: اى موسى! روز قيامت او را در سايه عرش و حمايت خوي

اند: در خواب يكى از امت خويش را ديدم كه شيطانها او را احاطه كرده  ( پيامبر )ص( فرموده2) 

 4 بودند. ياد كردن او از خداوند متعال آمد و او را از ميان ايشان نجات داد.

ز قرآن به ياد گويد، به امام باقر )ع( گفتم: برخى از مردم چنانند كه چون چيزى از ا ( جابر مى3) 

آورند و مدهوش  شود، چنان فريادى بر مى آورند يا براى ايشان چيزى از قرآن خوانده مى مى

كند. فرمود: سبحان  شوند تا آنجا كه اگر دستها و پاهاى كسى از ايشان بريده شود احساس نمى مى

 هدف، نرم شدن و دل سوختن اند. همانا اللَّه! اين از كارهاى شيطانى است. به اين كار فرمان داده نشده

                                                 
 ، آمده است. سندش ضعيف و مورد اعتراض است. م.2، ج 166اين روايت بدون نسبت به امام باقر و امام صادق )ع( در خصال مترجم، ص  .1

 ، آمده است. م.1، ج 120در خصال مترجم، ص  .2

 ، آمده است. م.55لسنية في االحاديث القدسيه شيخ حر عاملى، ص در الجواهر ا .3

 ، ضمن حديث مفصلى آمده است. م.113در فضائل االشهر الثالثه صدوق )رضي اهلل عنه(، ص  .4
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 1 و اشك ريختن و از خدا بيم كردن است. 

اند: هر مسلمان كه پس از نماز صبح در مصالى خود بنشيند و ذكر خدا  ( پيامبر )ص( فرموده4) 

شود، و  بگويد تا آفتاب بدمد، براى او پاداشى همچون پاداش حاجيان است و گناهانش آمرزيده مى

يابيد، در آن به گردش پردازيد. گفتند: باغهاى بهشت چيست؟  اغهاى بهشت را مىاند: هر گاه ب فرموده

 فرمودند: مجالس ذكر.

دهند، مگر  نشينند و جلسه تشكيل نمى اند: هيچ قومى براى ذكر خدا نمى ( و پيامبر )ص( فرموده5) 

تان  يل شد و همهدهد كه برخيزيد، سيئات شما به حسنات تبد اينكه سروشى از آسمان به آنان ندا مى

نشينند، مگر اينكه  آمرزيده شديد و هيچ گروهى از مردم زمين براى ذكر خداوند به زمين نمى

 2 نشينند. گروهى از فرشتگان هم همراه ايشان به زمين مى

نشينند، مگر اينكه فرشتگان  اند: هيچ قومى براى ذكر خدا به زمين نمى ( و همان حضرت فرموده6) 

آيد. من هم آنان را ياد  گيرد و آرامش بر آنان فرو مى كنند و رحمت آنان را فرا مى مىآنان را احاطه 

 3 كنم. مى

كند ابالغ كن كه من هر چند  به آن برادرت كه نسبت به من نيكى مى ( شاعر چنين سروده است:1)

ولى نگاه من بينمش. هر چند جايگاه او از جايگاه من دور است  بينم، همواره مى به ظاهر او را نمى

افتم، زيرا كسى را كه هيچ گاه  داند كه من هيچ گاه به ياد او نمى پيوسته به ديدار اوست. خداى مى

كنم، چگونه الزم است كه به يادش باشم. چگونه ممكن است هرگز مونسى جز او را  فراموش نمى

 «يى كه او موالى اوست، اندوهگين باشد. آرزومند بود و چگونه بنده

  ت و سوم در اوقات و آنچه متعلق به آن استمجلس شص

همانا شمار ماهها نزد خداوند دوازده »( خداوند متعال در آيه سى و ششم سوره توبه فرموده است 3) 

 «ماه است در كتاب خدا، روزى كه آسمانها و زمين را بيافريد و از آنها چهار ماه حرام است.

زمان را كه در حال گردش است آفريد و فصلهاى  ( بدان كه خداوند متعال دنيا و مكان و4) 

چهارگانه و سال و ماه و روز و شب را پديد آورد و از گردش روزگار، فصلهاى بهار و تابستان و پاييز 

 آيد. و زمستان پديد مى

                                                 
 ، آمده است. م.4، ج 421با ذكر اسناد در اصول كافى مترجم، ص  .1

 ، آمده است. م.3، ج 142، و مسند احمد، ص 12، ج 271، و سنن ترمذى، ص3ج ، 23، و مسند احمد بن حنبل، ص8، ج 72در صحيح مسلم، ص .2

 ، آمده است. م.3، ج 142، و مسند احمد، ص12، ج 271، و سنن ترمذى، ص 3، ج 23، و مسند احمد بن حنبل، ص8، ج 72در صحيح مسلم، ص .3
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( و مقصود از چهار ماه حرام، ذى قعده و ذى حجه و محرم و رجب است كه سه ماه آن پياپى و 5) 

 1 ديگر است و يكى از آنها جدا و به تنهايى است. پيوسته به يك

يعنى حساب مستقيم و راست است و در آن، يعنى در « اين دين قيم است»فرمايد  ( و خداوند مى6) 

اند كه حرمت آن بزرگ و  ماههاى حرام، بر خود ستم مكنيد و اين ماهها را از اين جهت حرام ناميده

 جنگ در آن حرام است.

قر )ع( فرموده است، ايام اللَّه )روزهاى خدا( سه روز است: روزى كه قائم آل محمد قيام ( امام با7) 

 2 كند و روز رجعت و روز رستاخيز. مى

اند: روز جمعه، روز عبادت است و خدا را در آن عبادت كنيد. روز شنبه از  ( پيامبر )ص( فرموده8) 

سه شنبه روز نرمى و ماليمت و  به از بنى اميهآل محمد )ص( است و يك شنبه از شيعيان ايشان و دوشن

)شايد هم روز نرم شدن آهن براى داود )ع( منظور باشد. م.( و روز چهار شنبه از بنى عباس و روز 

 پنجشنبه روز مباركى است كه بامدادش براى امت من فرخنده است.

د كه اگر در آن روز ( امام صادق )ع( فرموده است، هر كس قصد سفر دارد، روز شنبه سفر كن1) 

گرداند و هر كس نيازها بر او  سنگى از كوهى بخواهد فرو افتد، خداوند آن را به جاى خود بر مى

دشوار است، روز سه شنبه آنها را مسألت كند كه سه شنبه روزى است كه خداوند در آن آهن را بر 

 3 داود )ع( نرم ساخته است.

از ما و يك شنبه از شيعيان ما و دوشنبه از از دشمنان ما و سه ( امام صادق )ع( فرموده است، شنبه 2) 

شود و جمعه براى  شنبه از بنى اميه و چهار شنبه روز خوردن دارو است و پنجشنبه حوائج برآورده مى

نظافت و استعمال بوى خوش و روز عيد مسلمانان است و آن بهتر از روز فطر و عيد قربان است. و 

ست و آن روز جمعه و هيجدهم ذى حجه بوده است. قائم خاندان ما روز جمعه غدير بهترين اعياد ا

شود و در روز جمعه هيچ كارى بهتر از صلوات فرستادن بر  كند و قيامت روز جمعه بر پا مى ظهور مى

 4 پيامبر )ص( نيست.

  گويد به حضرت ابو الحسن عسكرى )امام هادى( ( صقر بن ابى دلف، ضمن خبرى طوالنى مى3) 
                                                 

 ست. م.، چاپ نجف هم آمده ا5، ج 214اين عبارت در تفسير تبيان شيخ طوسى، ص  .1

 ، آمده است. م.365با ذكر سند در معانى االخبار صدوق، ص  .2

 ، آمده است. م.2، ج 154بخش نخست اين روايت در خصال مترجم، ص  .3

 . م.2، ج 155خصال مترجم، ص  .4
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فهمم، فرمود: كدام  شود كه معنى آن را نمى گفتم: اى سرور من! حديثى از پيامبر )ص( روايت مى

اند، با روزها ستيز مكنيد كه با شما ستيز كند. فرمود:  حديث است؟ گفتم: اين گفتار پيامبر كه فرموده

نام رسول خداست. يك آرى، ايام يعنى آنچه كه آسمانها و زمين را بر پا داشته است، شنبه كنايه از 

شنبه كنايه از امير المؤمنين على و دوشنبه كنايه از حسن و حسين )ع( و سه شنبه از على بن الحسين و 

محمد بن على و جعفر بن محمد و چهارشنبه كنايه از موسى بن جعفر و على بن موسى و محمد بن على 

شوند و  حق به سوى او جمع مى و من است. پنجشنبه كنايه از پسر پسرم است كه گروه و عصابه

كند همچنان كه آكنده از ستم و ظلم شده باشد و اين  اوست كه زمين را آكنده از عدل و قسط مى

 1 است معنى ايام و در اين جهان با آنان ستيز مكنيد كه در آن جهان با شما ستيز نكنند.

ماهها نزد خدا و در كتاب خدا، همانا شمار »فرمايد  ( امام صادق )ع( در تفسير اين آيه كه مى1)

فرموده است، محرم و صفر و ربيع االول و ربيع « روزى كه آسمانها و زمين را آفريد، دوازده است

اآلخر و جمادى االولى و جمادى اآلخر و رجب و شعبان و رمضان و شوال و ذو القعده و ذو الحجه 

از ذى حجه و محرم و صفر و ربيع است و چهار ماه آن حرام است كه عبارت است از بيست روز 

 2 االول و ده روز از ربيع اآلخر.

( و فرموده است، شمار ساعتهاى روز هم دوازده است و بهترين ساعت شب و روز هنگام 2) 

شود  شود، درهاى آسمان گشوده و نسيم رحمت وزيده مى نمازهاست و سپس فرمود: چون نيم روز مى

يى به آسمان  دارم در آن ساعت براى من عمل پسنديده دوست مىنگرد و  و خداوند به خلق خود مى

 3 صعود كند. سپس فرمود: بر شما باد به دعا كردن پس از نمازها كه مستجاب است.

 4 ( امام صادق )ع( فرموده است، شب قدر، شب آغاز سال است.3) 

روز و از آن، شش ( از امام صادق )ع( پرسيده شد، سال چند روز است؟ فرمود: سيصد و شصت 4) 

شود و سال سيصد و پنجاه و چهار روز باق  روزى كه خداوند جهان را در آن آفريده است، كاسته مى

 5 ماند. مى

                                                 
 معانى االخبار صدوق، آمده است. م. 124و  123ضمن حديث مفصلى در صفحات  .1

 مده و بر خالف مشهور است. م.، آ2، ج 260در خصال صدوق، ص  .2

 در همان صفحه خصال آمده است. م. .3

 ، آمده است. م.97، ج 16به نقل از خصال و با اندك افزونى كه آخر سال هم هست در بحار االنوار، ص  .4

 . م.2، ج 256خصال، ص  .5
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فرموده است، ...« همانا شمار ماهها نزد خدا دوازده است »( امام صادق )ع( ضمن تفسير همان آيه 5) 

وند متعال است و قلب ماه رمضان، شب قدر تر و آغاز ماهها، ماه رمضان است كه ماه خدا درخشنده

 1 است و قرآن هم در شب اول اين ماه نازل شده است و از اين ماه با خواندن قرآن استقبال كنيد.

گذرد مگر اينكه در آغاز  ( امير المؤمنين على )ع( فرموده است، هيچ روزى بر آدمى نمى6) 

كارهاى تو هستم. در من سخن پسنديده بگو و  ام و من گواه گويد، اى پسر آدم! من روزى تازه مى

كار پسنديده انجام بده تا روز قيامت به سود تو گواهى دهم كه چون امروز بگذرد، ديگر هرگز مرا 

 نخواهى ديد.

اند كه جنگ در آن  ( و سال دوازده ماه است، نخست محرم و به اين سبب آن را محرم نام نهاده1)

شود و اصطالح صفر اليد  ناميده شده كه مكه در آن ماه خلوت مىحرام است. پس از آن ماه صفر 

اند كه علف  )تهيدست( هم از همين است. دو ماه ربيع االول و ربيع اآلخر را از اين سبب ربيع نام نهاده

اند. و جمادى االولى و جمادى الثانيه را  برده هاى خود را به چرا مى رسته و آنان گله و گياه بر زمين مى

اند و  شده است به اين نام، نام نهاده بسته است و منجمد مى سبب آنكه در آن دو ماه آب يخ مىبه 

اند و ترجيب به معنى تعظيم است، مخفف هم  اند، رجب ناميده كرده رجب را از اين جهت كه تعظيم مى

ت: تلفظ شده است. كميت در شعر خود آن را مخفف بكار برده است و ترجمه شعر كميت چنين اس

ماه شعبان را از « خواهم، هر چند بزرگ و معظم باشند. غير از خاندان عصمت براى خود سپرى نمى»

شود. ماه  اند كه در آن خير فراوانى به لحاظ همسايه بودن با رمضان انجام مى اين روى شعبان گفته

اند به  ند و هم گفتهمرد ها و كره شترها از شدت گرما مى اند كه بره رمضان را از آن روى رمضان گفته

اند كه  برد. شوال را از اين جهت شوال نام داده سوزاند و از ميان مى اين سبب است كه گناهان را مى

 اند. گيرى بوده داشته و در حال لقاح و جفت هاى خود را برافراشته مى ماده شتران، دم

اند  كرده نشسته و خوددارى مى ىاند كه از جنگ در آن باز م ذى قعده را از اين جهت به اين نام گفته

 اند. اند به اين نام، نام نهاده گزارده و ذى حجه را از اين روى كه در آن حج مى

اند كه مشهور بوده است. روزهاى هفته چنين است كه يك شنبه از آن  و ماه را از اين جهت شهر گفته

ك بوده است و سپس عدد دو و روى به اين نام، ناميده شده كه خداوند نخستين عددى كه آفريده ي

گفته است، پيامبر )ص( روز دوشنبه متولد شد و روز دوشنبه حجر االسود را  دوشنبه. ابن عباس هم مى
                                                 

 ، آمده است. م.97، ج 11به نقل از امالى صدوق، در بحار االنوار، ص  .1
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نصب فرمود و روز دوشنبه به پيامبرى مبعوث شد و روز دوشنبه از مكه به سوى مدينه هجرت فرمود 

 1 و روز دوشنبه رحلت فرمود.

شنبه ناميد و سپس عدد چهار و چهارشنبه و پس از  ده و آن روز را سهسپس خداوند عدد سه را آفري

آن عدد پنج و پنجشنبه را آفريد و جمعه از اين روى جمعه ناميده شده است كه خداوند متعال همه 

 شنبه از اين روى به 2 خلق آسمانها و زمين را جمع كرد و از ايشان پيمان به واليت آل محمد گرفت.

يافت. خداوند آغاز آفرينش اشياء را روز يك شنبه قرار   آن پايانشده كه آفرينش درگذارى  سبت نام

داد و در آخرين ساعت روز جمعه از آفرينش فراغت يافت كه در آن ساعت آدم را آفريد و آن 

 شود. ساعتى است كه قيامت هم، همان ساعت بر پا مى

و همانا كه آسمانها و زمين و »فرموده است  ( خداوند متعال در آيه سى و هفتم سوره پنجاهم )ق(1) 

 «آنچه را ميان آنهاست در شش روز آفريديم و رنجى به ما نرسيد.

و روزى كه خداوند در آن از آفرينش فراغت يافت به سبت معروف شد كه در كالم عرب به معنى 

 3 قطع است و كار آفرينش در آن پايان يافت.

 ند بهشت را روز پنجشنبه آفريد و آن را مونس نام نهاد.اند: خداو ( پيامبر )ص( فرموده2) 

( و روايت شده است كه يهوديان به حضور پيامبر )ص( آمدند و از آفرينش آسمانها و زمين از 3) 

ايشان پرسيدند، فرمودند: خداوند زمين را روز يك شنبه و دوشنبه آفريد و كوهها و آنچه را در آن 

خت و شهرها و آباديها و صحراها را روز چهار شنبه آفريد. آسمان را است، سه شنبه آفريد. آب و در

روز پنجشنبه آفريد و آفتاب و ماه و ستارگان و فرشتگان را روز جمعه آفريد. پرسيدند: اى محمد! 

گفتى، درست گفته بودى  پس از آن چه شد؟ فرمود: بر عرش مستوى شد، گفتند: اگر تمام آن را مى

پس از آن خداوند استراحت كرد. پيامبر )ص( از اين سخن ايشان خشم گرفت و خودشان گفتند كه 

 4 «گويند شكيبا باش. بر آنچه مى»فرمايد  اش خطاب به پيامبر مى و آيه فوق نازل شد كه در دنباله

 زارـشوند و ششصد ه زار زن باردار مىـشصد هـانروز شـتى از شبـته شده است در هر ساعـ( و گف4) 
                                                 

جلد اول به قلم  191و  96تولد و بعثت و رحلت رسول خدا )ص( در دوشنبه در منابع كهن آمده است. مثال به ترجمه طبقات، صفحات  موضوع .1

 اين بنده مراجعه فرماييد. م.

 در مجلس فضيلت روز جمعه منابع برخى از بخشهاى اين روايت نشان داده شد. م. .2

 خورشيدى، تهران. م. 1332، چاپ 220اغب اصفهانى، ص براى اطالع بيشتر، رك. به: مفردات ر .3

 سوره )ق(، آمده است. م. 37در تفسير ابو الفتوح رازى، چاپ مرحوم آقاى شعرانى، ذيل آيه  .4
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شوند و  ميرند و ششصد هزار عزيز، زبون و ششصد هزار زبون، عزيز مى و ششصد هزار مىزايند  مى 

 1 فرمايد. خداوند ششصد هزار بنده را از آتش دوزخ آزاد مى

تواند  توان بهايى يافت كه مى ( امير المؤمنين على )ع( فرموده است، براى بازمانده عمر آدمى نمى5) 

 )سعادت را( زنده كند. ان كند و آنچه را ميرانده استدر آن، آنچه را از دست داده جبر

يازم و روزگار آنچه را كه يك روز اصالح  به روزگار دست و پاى مى»( شاعر چنين سروده است 1) 

 «كند. كند، تباه خواهد ساخت. امروز آن را اصالح و فردا تباهش مى مى

ستگانم از درنگ كردن من پيش چندان زيستم و عمر كردم كه ب»( ديگرى چنين سروده است 2) 

ايشان افسرده شدند و عمرى طوالنى دارم. آرى آن كس كه دويست و چهارده سال عمر كند، بايد از 

 «درنگ و مقام خود و فرا رسيدن صبح و پس از آن فرا رسيدن شب افسرده باشد.

  مجلس شصت و چهارم در فضیلت ماه رجب

در باره ماه حرام و كارزار كردن در »فرمايد  )بقره( مى سوره دوم 215( خداوند متعال در آيه 4) 

 «پرسند. بگو كارزار كردن در آن بزرگ )گناه بزرگ( است. آن از تو مى

بدان كه خداوند متعال در كتاب خويش چهار چيز را حرام )محترم و قابل احترام( نام نهاده است: 

ز جايى كه بيرون رفتى پس بگردان و ا»فرمايد  سوره بقره مى 146نخست مسجد مكه و در آيه 

فرمايد  سوره پنجم )مائده( مى 98، دوم كعبه است كه خداوند در آيه «رويت را سوى مسجد الحرام.

 ،«خداوند كعبه را محترم قرار داد براى قوام مردم.»

جز اين نيست كه به من فرمان »فرمايد  سوره بيست و هفتم )نمل( مى 94سوم شهر مكه كه در آيه 

هاى  چهارم ماه« ده شده است كه بپرستم پروردگار اين شهر را كه حرام )محترم( گردانيد آن را.دا

حرام است كه در سوره توبه فرموده است، از ماهها، چهار ماه حرام است و نيز در آيه يك صد و نود 

ه است و در آيه سوم سوره پنجم )مائده( فرمود« ماه حرام»و يك سوره دوم )بقره( فرموده است 

وانگهى خداوند متعال ماه « هاى خداوند و ماههاى حرام را حالل نداريد. )حرمتش را مشكنيد( نشانه»

پرسند  از تو مى»سوره بقره فرموده است  115رجب را به حرمت و احترام تخصيص داده و در آيه 

 2 «از ماه حرام و كارزار كردن در آن.

                                                 
 كننده كثرت است. م. اين ارقام بيان .1

آن باره دانسته است. رك. به: ترجمه مغازى، ص محمد بن عمر واقدى در مغازى در جنگ نخله كه در ماه رجب بوده است، شأن نزول آيه را در  .2

 ، مركز نشر دانشگاهى، تهران، به قلم اين بنده. م.1، ج 13
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اهها بوده است، زيرا در آن ماه معجزه بزرگ آن حضرت ( ماه رجب از روزگار نوح )ع( بهترين م1)

صورت گرفت كه همراه مؤمنان سوار بر كشتى شد و نجات پيدا كردند و دشمنان ايشان با طوفان 

 1 هالك شدند.

( امام صادق )ع( فرموده است، نوح )ع( روز اول ماه رجب بر كشتى سوار شد و به آنان كه 2) 

روز را روزه بگيرند. و فرمود هر كس آن روز را روزه بگيرد، آتش به همراهش بودند فرمان داد آن 

گيرد و هر كس هفت روز روزه بگيرد، درهاى دوزخ بر او بسته  اندازه مسير يك سال از او فاصله مى

 2 افزايد. شود و هر كس بيفزايد، خداى تعالى بر عمرش مى مى

يك روز از آغاز يا روزهاى وسط يا آخر آن ( امام باقر )ع( فرموده است، هر كس از ماه رجب 3) 

فرمايد و روز رستاخيز درجه او را در بهشت با ما قرار  روزه بگيرد، خداوند بهشت را بر او واجب مى

ات را  شود خداى تعالى گناهان گذشته دهد و هر كس دو روز از آن ماه روزه بگيرد، به او گفته مى مى

واظب باش. هر كس سه روز از آن ماه را روزه بدارد، گويندش آمرزيد. اعمال آينده خود را نيكو م

كه خداى گناهان گذشته و بازمانده عمرت را بخشيد و براى هر يك از برادران و دوستان گنهكار 

خود كه خواهى شفاعت كن و هر كس هفت روز روزه بدارد، درهاى هفتگانه دوزخ بر او بسته 

شود و  زه بدارد، درهاى هشتگانه بهشت براى او گشاده مىشود و هر كس هشت روز از رجب را رو مى

 3 شود. از هر كدام كه خواهد به بهشت وارد مى

( امام رضا )ع( فرموده است، هر كس براى رغبت به ثواب و پاداش خداى عز و جل، روز اول 4) 

زه بگيرد، شود و هر كس يك روز از وسط آن ماه رو ماه رجب را روزه بگيرد، بهشت بر او واجب مى

شود و هر كس روزى از روزهاى  هاى ربيعه و مضر پذيرفته مى شفاعت او براى افرادى به شمار قبيله

دهد و شفاعتش را در مورد  آخر آن ماه را روزه بدارد، خداى متعال او را از پادشاهان بهشت قرار مى

رد، هر چند ميان ايشان كسى پذي و عمو و عمه و خاله و دايى و آشنايان و همسايگانش مى پدر و مادر

گويد: چند روزى از ماه رجب باقى مانده بود كه به حضور امام صادق  سالم مى 4 مستوجب آتش باشد.
                                                 

، به قلم اين 8، ج 47شمسى، تهران و ترجمه نهاية االرب نويرى، ص  1347، برگرفته از تفسير عتيق نيشابورى، چاپ 131در قصص قرآن، ص  .1

 ماه رجب آمده است. م. بنده، سوار شدن نوح )ع( به كشتى در

 ، چاپ استاد محترم آقاى على اكبر غفارى، آمده است. م.78با ذكر سند در ثواب االعمال، ص  .2

 ، به نقل از فضائل االشهر الثالثه صدوق آمده است. م.7، ج 350وسائل الشيعه، شيخ حر عاملى، ص  .3

 ق. قم، آمده است. م. 1377پ ، چا1، ج 291با ذكر سلسله سند در عيون اخبار الرضا، ص  .4
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اى؟ گفتم: نه،  آيا در اين ماه هيچ روزه گرفته  1 )ع( رسيدم. چون به من نگريست، فرمود: اى سالم!

ون رفته است كه اندازه آن را جز خداى اى پسر رسول خدا! فرمود: چنان پاداشى از دست تو بير

داند. اين ماه را خداوند برترى داده و حرمتش را بزرگ فرموده و كرامت خود را  متعال كسى نمى

براى روزه گيران در آن ارزانى داشته است. گفتم: اى پسر رسول خدا! آيا اگر از باقى مانده اين ماه 

 يابم؟ فرمود: ر اين ماه دست مىروزه بدارم به بخشى از پاداش روزه گيران د

اى سالم! هر كس يك روز از روزهاى آخر اين ماه را روزه بدارد، براى او موجب زينهارى از سختى 

سكرات مرگ و فشار گور و بيم شديد آخرت است و هر كس دو روز را روزه بدارد، براى او اجازه 

ها  اه را روزه بدارد، روز رستاخيز از بيمعبور از پل صراط خواهد بود و هر كس سه روز از آخر اين م

 2 شود. هاى آن در امان خواهد بود و حكم برائت از آتش به او عطا مى و سختى

اند: همانا رجب ماه اصم خداوند و ماهى سخت بزرگ است و از اين جهت  ( پيامبر )ص( فرموده1) 

حرمت و بزرگى نيست. مردم  گويند كه هيچ ماهى را در پيشگاه خداى متعال چنان به آن اصم مى

داشتند و اينك كه اسالم آمده است بر تعظيم و برترى آن افزوده  دوره جاهلى هم آن را بزرگ مى

است. همانا ماههاى رجب و شعبان دو ماه من است و رمضان ماه امت من است. همانا هر كس از روى 

اش،  شود و اين روزه اوند مىايمان و به قصد اطاعت خدا روزه بگيرد، مستوجب رضوان اكبر خد

 بندد. كند و درى از درهاى دوزخ را بر او مى آتش خشم خدا را بر او خاموش مى

و اگر به اندازه گنجايش زمين بر او طال داده شود، برتر از پاداش روزه او نيست و هيچ چيز جز 

د خالص گرداند و آن اش را براى خداون تواند پاداش او را كامل كند، بشرط آنكه روزه حسنات نمى

مستجاب و برآورده خواهد بود كه اگر براى   شخص چون آن روز را به شام رساند، براى او ده دعاى

دارد و گر نه بهتر از هر دعايى كه يكى از اولياء و  دنياى خويش خواسته باشد، خدايش ارزانى مى

 رمايد.ف دوستان و برگزيدگان خداوند كرده باشد، براى آخرتش اندوخته مى

تواند توصيف  ( و هر كس از ماه رجب دو روز روزه بدارد، هيچ كس از اهل آسمان و زمين نمى1) 

كرامت او را پيش خداوند متعال كند و براى او پاداشى معادل پاداش ده تن از صادقان و همه 

 به اندازه آنانيامت هم ـشود و روز ق اند نوشته مى ام دادهـرشان انجـمـايى كه ايشان در مدت عـكاره
                                                 

 ظاهرا منظور سالم حناط )گندم فروش( است كه در رجال نجاشى، چاپ قم، نام و آثار او آمده است. م. .1

 ، به نقل از امالى صدوق، آمده است. م.7، ج 351وسائل الشيعه، ص  .2
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 آيد و از رفيقان آنان خواهد بود. شود و به بهشت در مى كند و همراه آنان محشور مى شفاعت مى 

دهد و  ( هر كس سه روز از ماه رجب را روزه بگيرد، خداوند ميان او و آتش، خندقى قرار مى2) 

فرمايد  ار، خداوند به او مىنهد كه درازى آن به اندازه هفتاد سال راه است و به هنگام افط حجابى مى

حق تو بر من واجب شد و دوستى و واليت خود را براى تو واجب كردم. اى فرشتگانم! گواه باشيد 

 اش را بخشيدم. كه همه گناهان گذشته و آينده

يابد، از قبيل ديوانگى و  ( و هر كس از ماه رجب، چهار روز روزه بدارد، از همه بالها عافيت مى3) 

گيرد و براى او پاداشى معادل پاداش  ره و فتنه دجّال و از عذاب گور در امان قرار مىپيسى و خو

اش در زمره نخستين  شود و كارنامه كننده و بازگشته به سوى خدا نوشته مى خردمندانى توبه

 شود. كنندگان بدست راستش داده مى عبادت

كه روز قيامت او را خشنود فرمايد و ( و هر كس از رجب، پنج روز روزه بگيرد، بر خداوند است 4) 

اش چون ماه كامل درخشنده خواهد بود  شود كه چهره در آن روز در حالى از گور خويش مبعوث مى

شود و به او  شود و بدون حساب به بهشت برده مى و به شمار ريگزارهاى انبوه برايش حسنه نوشته مى

و هر كس از رجب، شش روز روزه بگيرد، در گويند هر خواسته كه دارى از خداى خويش بخواه.  مى

درخشد و  تر از خورشيد مى اش پرتوى رخشنده شود كه از چهره حالى از گور خود برانگيخته مى

كنند و  شود كه همه اهل قيامت از چهره و نور او كسب روشنايى مى افزون بر آن نورى به او داده مى

گذرد و از حقوق پدر و  و بدون حساب از صراط مىشود  در زمره آنان كه در امانند برانگيخته مى

 يابد. ماند و عافيت مى مادر و گسيختن پيوند خويشاوندى در امان مى

هفتگانه دوزخ بر او   ( و هر كس هفت روز از رجب روزه بگيرد، در قبال هر روز يكى از درهاى5) 

 كند. شود و خداى عز و جل جسدش را بر آتش حرام مى بسته مى

اش  هر كس هشت روز از رجب را روزه بدارد، درهاى هشتگانه بهشت در قبال هشت روز روزه ( و1) 

 خواهى به آن داخل شو. براى او باز و به او گفته خواهد شد از هر در بهشت كه مى

  ال اله اال اللَّه:  ( و هر كس از رجب نه روز را روزه بدارد، در حالى كه بانگ2) 

گرداند  اش را از جانب بهشت به سوى ديگرى بر نمى آيد و چهره ود بيرون مىبرداشته باشد، از گور خ

درخشد، آنچنان  اش را پرتوى است كه براى همه اهل محشر مى و چون از گور خود بيرون آيد، چهره
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شود، اين است كه بدون  گويند اين پيامبرى برگزيده است و كمتر چيزى كه به او بخشيده مى كه مى

 وارد خواهد شد. حساب به بهشت

، ده روز روزه بگيرد، خداوند متعال براى او دو بال سبز كه در آن در و ( و هر كس از رجب3) 

كننده چشم از  بخشد كه به كمك آن دو بال، همچون برق خيره ياقوت به رشته كشيده شده است مى

اش را به كارهاى پسنديده مبدل  گذرد و خداوند كارهاى نكوهيده پل صراط به سوى بهشت مى

شود و پاداش او چنان  اند نوشته مى و كسانى كه به عدل و قسط قيام كردهفرمايد و از نزديكان  مى

خواهد بود كه گويى خداى عز و جل را هزار سال ايستاده و شكيبا و با نيت خالص عبادت كرده 

 است.

يابد  يى پاداشى برتر از او نمى ( و هر كس از رجب، يازده روز روزه بدارد، روز رستاخيز هيچ بنده4) 

 كس كه به اندازه او يا بيش از او روزه گرفته باشد. مگر آن

( و هر كس از رجب، دوازده روز روزه بدارد، روز رستاخيز بر او دو جامه سبز از سندس و 5) 

خرامد و اگر يكى از آن دو جامه به سوى دنيا آويخته شود،  شود كه در آن دو مى استبرق پوشانده مى

 گردد. كند و فضاى جهان خوشبوتر از مشك مى مىميان خاور و باختر جهان را روشن 

يى  ( و آن كس كه سيزده روز از رجب را روزه بدارد، روز رستاخيز براى او در سايه عرش سفره6) 

هاى آن از مرواريدهايى است كه هر يك هفتاد  شود كه پايه )ميز ناهارى( از ياقوت سبز نهاده مى

اند كه در هر يك هفتاد  هايى از در و ياقوت نهاده سينى برابر مرواريدهاى اين جهان است و بر آن

خورد در حالى  هزار نوع خوراكى است كه رنگ و بوى هيچ يك چون ديگرى نيست و او از آن مى

 كه مردم در رنج و سختى بزرگى هستند.

چ دهد كه هي او مى  ( و آن كس كه چهارده روز از رجب را روزه بدارد، خدايش چنان پاداشى به7) 

هاى بهشتى كه  چشمى نديده و هيچ گوشى نشنيده و بر دل هيچ كس خطور نكرده است، از جمله كاخ

 با در و ياقوت بنا شده است.

( و آن كس كه پانزده روز از رجب روزه بگيرد، روز رستاخيز در محل آنان كه در زينهارى و 1) 

چون از كنارش بگذرد، نگويد خوشا به ايستد و هيچ فرشته مقرب و پيامبر مرسلى نيست كه  امانند مى

خرامى و ساكن  اى و در بهشت مى حال تو كه تو در زينهارى و مقربى و شرف يافته و مورد غبطه

 آنى.
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( و آن كس كه شانزده روز از رجب روزه بدارد، از نخستين كسان است كه بر مركب نور سوار 2) 

 رود. دار الرحمن مىآيد و به  شود و در عرصات بهشت به پرواز در مى مى

( و آن كس كه هفده روز از رجب روزه بدارد، روز رستاخيز براى او بر پل صراط هفتاد چراغ 3) 

اش  نهند تا در روشنى آن از پل صراط به سوى بهشت رود و فرشتگان با سالم و درود بدرقه نور مى

زه بدارد، همراه ابراهيم )ع( شوند. و آن كس كه هيجده روز از رجب رو كنند و از پى او روان مى مى

 در خيمه او خواهد بود و بر تختهاى در و ياقوت خواهد نشست.

( و آن كس كه نوزده روز از رجب روزه بدارد، خداوند در بهشت عدن، كنار كاخ ابراهيم و آدم 4) 

اسخ او را دهد و آن دو پ سازد. آن مرد بر آن دو پيامبر سالم مى )ع( كاخى از مرواريد تازه برايش مى

 شود. دهند و در قبال هر روز براى او پاداشى معادل هزار سال روزه نوشته مى با درود و خوشامد مى

( و هر كس از رجب بيست روز روزه بدارد، چنان است كه گويى بيست هزار سال خدا را پرستش 5) 

 كرده است.

اعت او براى گنهكارانى به ( و هر كس از رجب بيست و يك روز روزه بدارد، روز رستاخيز شف6) 

 شود. شمار افراد قبيله مضر و ربيعه پذيرفته مى

دهد  ( و هر كس بيست و دو روز از ماه رجب روزه بدارد، سروشى از ساكنان آسمان او را ندا مى7) 

فرمايد و نعمت  كه اى بنده برگزيده خدا! بر تو مژده باد كه خدايت گرامى و بزرگداشت ارزانى مى

 فرمايد. پيامبران و صديقان و شهيدان و صالحان كه نيكو دوستانى هستند به تو عنايت مى دوستى با

شود، خوشا بر تو اى  ( و هر كس بيست و سه روز از رجب روزه بدارد. از آسمان به او ندا داده مى8) 

 بنده خدا كه اندكى رنج كشيدى و نعمت جاويد يافتى.

پاداش گران پروردگار   برداشته شود )پس از مرگ( به سوىخوشا بر تو كه چون پرده از پيش چشم 

 روى و در بهشت، همسايه خداوند جليل خواهى شد. كريمت مى

( و هر كس بيست و چهار روز از رجب را روزه بدارد، چون فرشته مرگ پيش او آيد براى او به 1) 

است و در يك دست  يى از ديباى سبز كه سوار بر اسبى از اسبهاى بهشت صورت جوانى در حله

حريرى سبز، آميخته با عطر مشك تازه و در دستى ديگر قدحى زرين، آكنده از شراب بهشت دارد 

شود. فرشته مرگ سپس  شود، و به هنگام بيرون رفتن جان، سكرات مرگ بر او آسان مى ظاهر مى

كه ساكنان آسمانها  دمد نهد و از آن رايحه دل انگيزى بيرون مى گيرد و در آن ديبا مى روحش را مى
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شود و  كنند. آن شخص در حالى كه سيراب است به گور خود وارد مى همگى آن را استشمام مى

آيد تا كنار حوض بر پيامبر وارد شود. و آن كس كه بيست و پنج روز  سيراب از گور خود بيرون مى

كنند كه بر  مالقات مى از رجب روزه بدارد، چون از گور خويش بيرون آيد، هفتاد هزار فرشته با او

هاى گرانبها همراه دارند  دست هر يك از ايشان پرچمى از در و ياقوت است و هر يك زيورها و جامه

گويند: اى دوست خدا! به سوى پروردگارت بشتاب و او از نخستين كسانى است كه همراه  و به او مى

 و اين بهره و كاميابى بزرگ است. شود مقربانى كه خداى از ايشان خشنودند، به بهشت عدن وارد مى

( و هر كس از رجب بيست و شش روز را روزه بدارد، خداوند براى او در سايه عرش صد كاخ از 2) 

يى سرخ از حرير بهشت است و او در حالى كه  سازد كه بر سر هر كاخى خيمه در و ياقوت مى

حساب پس دادن خواهند بود. و هر  گزيند و مردم در حال برخوردار از نعمتهاست، در آنها مسكن مى

كس بيست و هفت روز از رجب را روزه بگيرد، خداوند گورش را به اندازه مسير چهار صد سال راه 

 فرمايد. گشاده و همه آن مساحت را آكنده از مشك و عنبر مى

( و آن كس كه بيست و هشت روز از رجب را روزه بدارد، خداوند عز و جل ميان او و آتش 3) 

دهد كه هر خندق به بزرگى فاصله ميان آسمان و زمين است و پيمودن آن پانصد  ت خندق قرار مىهف

 سال راه است.

آمرزد، هر چند از مال مردم  ( و آن كس كه بيست و نه روز از رجب را روزه بدارد، خدايش مى4) 

رط آنكه فقط اين روزه را يكدهم باج گرفته باشد و هر چند زنى باشد كه هفتاد بار زنا داده باشد، به ش

 1 گرفته باشد.  براى كسب رضاى خداوند و رهايى از دوزخ

دهد كه اى  ( و هر كس از ماه رجب سى روز روزه گرفته باشد، سروشى از آسمان او را ندا مى1) 

بنده خدا! خطاهاى گذشته تو را خداوند آمرزيد و در اعمال آينده خويش كوشش كن و به دقت 

بخشد كه در هر شهر چهل  ها به او چهل هزار شهر را مى ند متعال در هر يك از بهشتبنگر، و خداو

هزار هزار كاخ زرين و در هر كاخ چهل هزار هزار خانه و در هر خانه چهل هزار هزار تخت نهاده 

شده و بر هر تخت چهل هزار هزار سفره زرين گسترده است كه بر هر سفره چهل هزار كاسه زرين 

و در هر كاسه چهل هزار هزار نوع خوراكى و آشاميدنى است كه هر يك رنگ و بوى  قرار دارد
                                                 

حرف نشوند، كه اين گونه روايات از مقتضيات است، نه از علل تامه، خوانندگان ارجمند از اين گونه روايات تعجب نفرمايند و خداى ناخواسته من .1

 و در غير آن صورت، ممكن است در نظر مبتدى با روايات ديگر معارض باشد. م.
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مخصوصى دارد و در هر خانه چهل هزار هزار تخت زرين كه پهنا و درازاى هر يك دو هزار ذراع 

يى از فرشتگان قرار گرفته كه سيصد هزار زلف از نور دارد و  است، نهاده شده و بر هر تخت دوشيزه

سازند تا آنكه روزه گيرنده بهشت به آن برسد  ا هزار هزار كنيزك با مشك و عنبر معطر مىهر زلفى ر

و اين پاداش كسى است كه تمام ماه رجب را روزه بگيرد، گفته شد: اى رسول خدا! آن كس كه به 

جام سبب ضعف و بيمارى نتواند روزه بگيرد يا زنانى كه پاكيزه نيستند و عذر شرعى دارند، چه بايد ان

دهند تا به آنچه كه وصف فرمودى برسند؟ فرمودند: براى هر روز گرده نانى به مستمندان بدهد و 

يى بدهد به آنچه  سوگند به كسى كه جان من در دست اوست، هر كس، هر روز از رجب، چنين صدقه

به اندازه شدگان اهل آسمانها و زمين جمع شوند كه  رسد و اگر همه آفريده گفتم و به بيش از آن مى

رسند. گفته شد: اى رسول  رسد، نمى پاداش او برسند، به يكدهم آنچه كه در بهشت به آن شخص مى

خدا! كسى كه قادر به انجام اين صدقه نباشد، چه كند كه به آنچه توصيف فرمودى برسد؟ فرمودند: 

سبحان اللَّه الجليل، »يد: ام، اين تسبيح را صد بار بگو در هر روز از ماه رجب از آغاز تا پايان روز سى

 1 سبحان من ال ينبغى التسبيح اال له، سبحان االعز االكرم، سبحان من لبس العز و هو اهل له.

( امير المؤمنين على )ع( فرموده است، هر كس يك روز از روزهاى نخست يا ميانه يا آخر رجب 1)

و هر كس سه روز در دهه اول و سه  آمرزد اش را مى را روزه بگيرد، خداوند گناهان گذشته و آينده

اش آمرزيده  روز در دهه دوم و سه روز در دهه سوم رجب روزه بدارد، گناهان گذشته و آينده

فرمايد  شود و هر كس يك شب از شبهاى رجب را به عبادت زنده بدارد، خدايش از آتش آزاد مى مى

كس در ماه رجب براى خشنودى پذيرد و هر  و شفاعت او را در مورد هفتاد هزار خطا كار مى

دارد كه هيچ  هايى او را گرامى مى يى بپردازد، خداوندش روز قيامت در بهشت با پاداش خداوند صدقه

 2 چشم چنان نديده و هيچ گوش چنان نشنيده و بر هيچ دلى خطور نكرده است.

نش و فضيلت و گفته است، چشم من هرگز كسى را از لحاظ زهد و دا مى 3( مالك بن انس فقيه2) 

رفتم به من توجه  پارسايى و عبادت خدا چون جعفر بن محمد )ع( نديده است. من به حضور ايشان مى
                                                 

 فضائل االشهر الثالثه و در مجلس هشتادم امالى صدوق 30و  24ثواب االعمال و صفحات  82و  78اين روايت با ذكر سلسله سند در صفحات  .1

 بحار االنوار، چاپ جديد، آمده است. م. 98جلد  26وسائل الشيعه شيخ حر عاملى و صفحه  7جلد  352)رضي اهلل عنه( و به نقل از آنها در صفحه 

 ، آمده است. م.7، ج 354و به نقل از آن و امالى صدوق در وسائل، ص  38در فضائل االشهر الثالثه، ص  .2

در مدينه. براى اطالع از آثار علمى او، رك. به: االعالم، زركلى،  179و درگذشته  93ن چهارگانه اهل سنت متولد مالك بن انس يكى از پيشوايا .3

 . م.6، ج 128ص 
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فرمود. روزى به ايشان گفتم: اى پسر رسول خدا! پاداش كسى كه يك روز از ماه  و مرا احترام مى

ه خدا سوگند هر گاه و ب -رجب را از روى ايمان و براى رضاى خدا روزه بگيرد چيست؟ چنين فرمود

كرد كه  پدرم از پدرش، از پدر بزرگش، از پيامبر )ص( نقل مى -كرد صادق بود حديثى نقل مى

 اند: فرموده

هر كس يك روز از رجب را از روى ايمان و براى رضاى خدا روزه بگيرد، خطاهايش آمرزيده 

ه بگيرد چيست؟ فرمود: شود. گفتم اى پسر رسول خدا! پاداش كسى كه يك روز از شعبان روز مى

اند: هر كس يك روز از  كرد كه فرموده پدرم از پدرش، از پدر بزرگش، از پيامبر )ص( نقل مى

 1 شود. شعبان را براى رضاى خدا و از روى ايمان روزه بگيرد خطاهايش آمرزيده مى

تر از  فاند: در بهشت جويى است كه نامش رجب و آب آن سپيدتر و شفا ( امام صادق فرموده3) 

تر از عسل است. هر كس يك روز از رجب روزه بگيرد، خداوند از آب آن جوى  برف و يخ و شيرين

 2 آشاماند. به او مى

ها كجايند؟  رجبى دهد ( همان حضرت فرموده است، روز رستاخيز سروشى از درون عرش ندا مى4) 

ان تاج پادشاهى آكنده از درخشد، بر سرش شان براى مردم محشر مى خيزند كه چهره گروهى برمى

مرواريد و ياقوت است. همراه هر يك از ايشان هزار فرشته از سوى راست و هزار فرشته از سوى 

آيد  گويند اى بنده خدا! كرامت خداى بر تو گوارا باد! از عرش هم ندا مى اند و به او مى چپ ايستاده

ايگاه شما را گرامى و عطاى شما را كه اى بندگان و كنيزكان من! سوگند به عزت و جالل خودم ج

ها جارى است و  دارم كه از زير آن جوى هايى از بهشت به شما ارزانى مى دهم و غرفه جزيل قرار مى

كنندگان چه نيكوست، شما براى من در ماهى روزه مستحبى  جاودانه در آن خواهيد بود و پاداش عمل

ام. اى فرشتگان من! اى بندگان و  كرده گرفتيد كه حرمت آن ماه را بزرگ و حق آن را واجب

كنيزكان مرا به بهشت درآوريد. امام صادق اضافه فرموده است كه اين پاداش كسى است كه چيزى 

 3 از ماه رجب را روزه بگيرد، هر چند يك روز از دهه اول يا دوم يا آخر آن باشد.

 

                                                 
 ، آمده است. م.324در امالى صدوق، ص  .1

 ، آمده است. م.7، ج 355، و وسايل، ص 31در فضائل االشهر الثالثه، ص  .2

 هاى مستحب، آمده است. م. ، در بحث روزه7، ج 355، و وسايل، ص 31 فضائل االشهر الثالثه صدوق، ص .3
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  مجلس شصت و پنجم در فضیلت ماه شعبان

ماه سه نام است: شعبان و از آن روى به اين نام، ناميده شده است كه در آن  ( بدان كه براى اين2) 

اند براى اين است كه در آن ماه براى مؤمنان  شود و هم گفته براى ماه رمضان خيرات منشعب مى

شود و نام ديگرش  شود. نام ديگرش غفران است كه در آن گناهان آمرزيده مى روزى پراكنده مى

 1 سايه رمضان است.جيران است كه هم

يى  ( امام صادق )ع( فرموده است، روزه شعبان، اندوخته بنده براى روز رستاخيز است و هيچ بنده3) 

نيست كه در شعبان فراوان روزه بگيرد مگر اينكه خداوند كارهاى زندگى او را اصالح و شر دشمن او 

عبان روزه بگيرد، اين است كه فرمايد و كمترين پاداش براى كسى كه يك روز از ش را كفايت مى

 2 شود. بهشت براى او واجب مى

( امام رضا )ع( فرموده است، هر كس در ماه شعبان هفتاد بار به پيشگاه خداوند استغفار و طلب 4) 

 3 باشد.  شود، هر چند به شمار ستارگان آمرزش كند، گناهانش براى او آمرزيده مى

اه من و رمضان ماه خداى عز و جل است، هر كس يك روز از اند: شعبان م ( پيامبر )ص( فرموده1) 

ماه من روزه بگيرد، روز قيامت شفيع او خواهم بود و هر كس دو روز از ماه مرا روزه بگيرد، گناهان 

شود،  شود و هر كس سه روز از ماه مرا روزه بگيرد به او گفته مى اش بخشيده مى گذشته و آينده

ات آمرزيده شد.( و هر كس ماه رمضان را روزه بدارد و  )گذشته مواظب كردار آينده خود باش

اش  شهوت و زبان خود را حفظ كند و آزار خود را از مردم باز دارد، خداوند گناهان گذشته و آينده

فرمايد و شفاعت او را در مورد خطاكاران موحد به شمار ريگزارها  بخشد و او را از آتش رها مى را مى

 4 پذيرد. مى

( امام رضا )ع( فرموده است، شب نيمه شعبان، شبى است كه خداوند گردنهاى بندگان را از آتش 2) 

آمرزد. به ايشان گفته شد، آيا براى آن شب نمازى  فرمايد و گناهان بزرگ را در آن شب مى آزاد مى

در آن بيشتر از شبهاى ديگر هست؟ فرمود: چيز واجبى نيست ولى اگر دوست داريد كه نماز مستحبى 

                                                 
 شود. م. ، آمده است كه شعبان شهرى است كه خير در آن افزون مى2، ج 124در عيون اخبار الرضا، ص  .1

 ، آمده است. م.97، ج 68، در بحار االنوار، ص 11به نقل از امالى صدوق، ص  .2

 . م.2، ج 57 عيون اخبار الرضا، صدوق، ص .3

 ، ضمن حديثى آمده است. م.13در امالى صدوق، ص  .4
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شب بگزاريد، بر شما باد كه نماز جعفر طيار رضوان اللَّه عليه را بگزاريد و فراوان دعا و طلب آمرزش 

گويند آن شب،  گفته شد، مى 1 فرمود: در آن شب دعا مستجاب است. و ياد خدا كنيد كه پدرم مى

 شب صدور برات و مقدرات است. فرمود: نه، آن مربوط به شب قدر در رمضان است.

 اند: شعبان ماه من است و رمضان ماه خداى عز و جل است. ( پيامبر )ص( فرموده3) 

هر كس يك روز از ماه من روزه بگيرد، روز قيامت شفيع او خواهم بود و هر كس ماه رمضان را 

 2 شود. روزه بگيرد، از آتش آزاد مى

استغفر اللَّه و أسأله »بگويد ( امام رضا )ع( فرموده است، هر كس در هر روز شعبان هفتاد بار 4) 

 3 شود. شود و در بهشت وارد مى براى او آزادى از دوزخ و عبور از پل صراط نوشته مى« التوبه

صدقه را پرورش  يى بدهد، خداوند آن ( امام صادق )ع( فرموده است، هر كس در ماه شعبان صدقه5) 

و روز قيامت در حالى كه آن صدقه به  دهيد دهد، همان گونه كه شما كره شتر خود را پرورش مى مى

 4 بزرگى كوه احد شده است به او خواهد رسيد.

( همان حضرت فرموده است، هر كس سه روز از شعبان روزه بگيرد و روزه آن را متصل به 1) 

 5 فرمايد. رمضان كند، خداوند براى او پاداش روزه دو ماه پياپى را مقرر مى

رمضان و شعبان موجب پذيرش توبه است، هر چند براى گناه ريختن  ( و نيز فرموده است، روزه2) 

 6 خون حرامى باشد.

( ابن عباس نقل كرده است كه روزى ياران رسول خدا )ص( در حضور ايشان در باره فضايل 3) 

كردند، پيامبر فرمودند: شعبان، ماهى شريف و ماه من است. حامالن عرش خدا حق  شعبان گفتگو مى

كنند و آن ماهى است كه در آن روزى مؤمنان براى ماه رمضان  ناسند و آن را تعظيم مىش آن را مى

شود كه روزى مؤمنان در آن بيشتر  شود و به اين جهت شعبان ناميده مى افزوده و بهشت آذين بسته مى

ر شود. اين ماه، ماه عمل است. پاداش حسنه هفتاد برابر است و خطا و گناه در آن بخشيده و كا مى

                                                 
 ، آمده است. م.17با ذكر سلسله سند در امالى صدوق، ص  .1

 ، آمده است. م.97، ج 71، و به نقل از آن در بحار االنوار، ص 373با ذكر سلسله سند در امالى صدوق، ص  .2

 . م.2، ج 57عيون اخبار الرضا، صدوق، ص  .3

 ، با ذكر سلسله سند، آمده است. م.373در امالى صدوق، ص  .4

 ، با ذكر سلسله سند، آمده است. م.397در امالى صدوق، ص  .5

 همان مأخذ، همان صفحه. م. .6
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فرمايد و به  پسنديده، پذيرفته است. خداوند در اين ماه به بندگان و پرستندگان خود مباهات مى

 بالد. نگرد و بر حامالن عرش به وجود آنان مى داران و نمازگزاران به چشم محبت مى -روزه

! در اين هنگام على بن ابى طالب )ع( برخاست و گفت: اى رسول خدا! پدر و مادرم فداى تو باد

چيزى از فضايل شعبان را بيان فرماى تا رغبت ما بر نماز و روزه آن افزون گردد و براى خداوند 

جليل در آن كوشش بيشتر كنيم. پيامبر )ص( فرمودند: هر كس روز نخست اين ماه را روزه بدارد، 

 دارد و پاداش هر حسنه معادل يك سال عبادت است. خداوند برايش هفتاد حسنه مرقوم مى

 ريزد. كننده او فرو مى ( و هر كس دو روز از شعبان روزه بگيرد، گناهان درمانده4) 

و هر كس سه روز از آن ماه را روزه بدارد، براى او هفتاد درجه از مرواريد و ياقوت در بهشت 

 شود. برافراشته مى

( هر كس 6)دهد،  ( هر كس چهار روز از آن ماه را روزه بدارد، خدايش بر روزى او گشايش مى5) 

 شود. پنج روز از آن ماه را روزه بدارد، در نظر بندگان محبوب مى

 گردد. ( هر كس شش روز از آن ماه را روزه بدارد، هفتاد نوع بال از او برطرف مى1)

( هر كس هفت روز از شعبان را روزه بدارد، از ابليس و سپاهيانش در روزگار و مدت عمر خويش 2) 

 ماند.( گيرد. )محفوظ مى در پرده عصمت قرار مى

 رود تا از حوض قدس بياشامد. ( هر كس هشت روز از آن ماه را روزه بدارد، از دنيا بيرون نمى3) 

( هر كس نه روز از آن ماه را روزه بگيرد، نكير و منكر به هنگام سؤال در گور بر او مهربانى 4) 

 كنند. مى

 فرمايد. داوند گورش را هفتاد ذراع گشاده مى( هر كس ده روز از آن ماه را روزه بدارد، خ5) 

 شود. ( هر كس يازده روز از آن را روزه بدارد، بر گورش يازده مناره نور نصب مى6) 

( هر كس دوازده روز از آن را روزه بدارد، از هنگام مرگ تا نفخ صور هر روز نود هزار فرشته 7) 

 آيند. به ديدار او در گورش مى

 كنند. وز از آن را روزه بدارد، فرشتگان هفت آسمان براى او طلب آمرزش مى( هر كس سيزده ر8) 

هاى  ( هر كس چهارده روز از آن را روزه بدارد، به همه جانوران از دواب و درندگان و ماهى9) 

 شود كه براى او آمرزش خواهى كنند. درياها الهام مى
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دهد كه سوگند به  ار عزت او را ندا مى( هر كس پانزده روز از آن ماه روزه بگيرد، پروردگ10) 

 سوزانم. عزت خود تو را به آتش نمى

( و هر كس شانزده روز از شعبان را روزه بدارد، هفتاد دريا از درياهاى آتش براى او خاموش 11) 

 شود. مى

 شود. ( و هر كس هفده روز از آن را روزه بدارد، همه درهاى دوزخ بر او بسته مى12) 

 شود. س هيجده روز از آن ماه را روزه بدارد، همه درهاى بهشت برايش گشوده مى( و هر ك13) 

( و هر كس نوزده روز از شعبان را روزه بدارد، هفتاد هزار كاخ مرواريد و ياقوت از كاخهاى 14) 

 شود. بهشت بر او ارزانى مى

ن به همسرى او ( و هر كس بيست روز از آن را روزه بدارد، هفتاد هزار زوجه از حور عي15) 

 شود. درآورده مى

فرستند و با بالهاى خود  ( و هر كس بيست و يك روز از آن را روزه بگيرد، فرشتگانش درود مى1) 

 كشند. به بدن او مى

( و هر كس بيست و دو روز از شعبان را روزه بدارد، هفتاد هزار حله ديبا و استبرق براى او آماده 2) 

 شود. و بر او پوشانده مى

( و هر كس بيست و سه روز از آن را روزه بدارد، به هنگام بيرون آمدن از گور براى او مركبى از 3) 

 كشد. شود و به سوى بهشت پر مى آورند كه بر آن سوار مى نور مى

( و هر كس بيست و چهار روز از شعبان روزه بدارد، شفاعتش در باره هفتاد هزار تن از موحدان 4) 

 پذيرفته است.

 شود. و هر كس بيست و پنج روز از آن را روزه بدارد، به او حكم برائت از نفاق ارزانى مى (5) 

( و هر كس بيست و شش روز از آن را روزه بدارد، خداوند برايش فرمان گذر از پل صراط 6) 

 نويسد. مى

ش ( و هر كس بيست و هفت روز از آن را روزه بدارد، خداوند فرمان برائت از دوزخ عطاي7) 

 فرمايد. مى

 اش روز قيامت رخشنده خواهد بود. ( و هر كس بيست و هشت روز از آن را روزه بدارد، چهره8) 

 رسد. ( و هر كس بيست و نه روز از آن را روزه بدارد، به رضوان خداوند بزرگ مى9) 
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كه اى فالن! دهد  ( و هر كس سى روز از شعبان را روزه بدارد، جبريل از برابر عرش او را ندا مى10) 

ات را خداى عز و جل بخشيد و  بر كار و عمل تازه خود بدقت بنگر و مواظب باش كه گناهان گذشته

هاى باران و برگهاى درختان و ريگهاى  گويد، اگر شمار ستارگان آسمان و قطره خداوند جليل مى

ه شعبان، اين كار بر ريگزارها و روزهاى جهان هم بود، بر تو بخشيدم و پس از روزه گرفتن تو در ما

 1 خداوند دشوار نيست.

 مجلس شصت و ششم در ذكر فضایل مكه كه خدایش همواره در حمایت بداراد

سوگند به انجير و زيتون و سوگند به طور سينا و اين شهر امان »( خداوند متعال فرموده است 2) 

است: كعبه، بيت الحرام، مايه قوام  بدان كه خداوند متعال خانه كعبه را به ده نام ياد فرموده 2 «)مكه(

و آن را مصلى )نمازگاه( نام  3«پس محل آن به سوى بيت عتيق است»مردم، عتيق كه فرموده است 

و بگيريد از جايگاه ايستادن »داده و در آيه يك صد و نوزدهم از سوره دوم )بقره( فرموده است 

و »ده و در بخش ديگرى از همان آيه فرموده است و آن را مثابه و امن نام دا« ابراهيم جايگاه نماز را

و آن را مبارك و هدى و مأمن نام « هنگامى كه گردانيديم خانه كعبه را محل ثواب براى مردم و امن

همانا نخستين خانه كه براى مردم نهاده شد، همان است »سوره سوم فرموده است  96نهاده و در آيه 

 33و آن را شعائر نام نهاده و در آيه « نمايى براى جهانيان است.كه در بكه است و فرخنده و مايه راه

هاى خدا را همانا كه آن از  و كسى كه تعظيم كند، نشانه»سوره بيست و دوم )حج( فرموده است 

 «پرهيزكارى دلهاست.

اند: خداوند از چيزهايى، چهار چيز را برگزيده است، از فرشتگان، جبرئيل  ( پيامبر )ص( فرموده3) 

و ميكائيل و اسرافيل و عزرائيل را برگزيده است. از پيامبران، چهار تن را براى قيام با شمشير 

برگزيده است و آنان ابراهيم و موسى و داود و من هستيم. از خاندانها، چهار خاندان برگزيده و در 

را بر جهانيان  خداوند آدم و نوح و خاندان ابراهيم و خاندان عمران»سوره سوم فرموده است  30آيه 

 «برگزيده است.

                                                 
، چاپ جديد، 97د جل 71تا  69به نقل از فضائل االشهر الثالثه و امالى و ثواب االعمال مرحوم صدوق )رضي اهلل عنه(، در بحار االنوار، صفحات  .1

 هم آمده است. م. 7، ج 370آمده است. و در وسايل الشيعه شيخ حر عاملى، ص 

 77تا  75براى اطالع بيشتر از آيات قرآنى كه در آن ذكرى از مكه شده است به بحث مستوفاى مرحوم عالمه مجلسى در بحار االنوار، صفحات  .2

 ، مراجعه فرماييد. م.99جلد 

 م.«. و طواف كنند خانه عتيق )ديرينه( را»همين سوره فرموده است  31وره بيست و دوم )حج( است و در آيه س 35اين، آيه  .3



 ( جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان astanevesal.irسایت آستان وصال )  

 

216 

 

« و التين و الزيتون و طور سينين و هذا البلد االمين»از شهرها، چهار شهر را برگزيده و فرموده است 

بلد »كوفه و از « طور سينين»بيت المقدس و از « و الزيتون»مدينه و از « و التين»كه منظور از 

 1 مكه است.« االمين

ى مريم و آسيه و خديجه و فاطمه را برگزيده است. و از حج، چهار چيز را ( و از زنان چهار تن، يعن1)

برگزيده است كه ثج و عج و احرام بستن و طواف است. ثج به معنى قربانى كردن و عج، فرياد مردم 

 به لبيك گفتن است.

زها، جمعه و از رو ( و از ماهها، چهار ماه رجب و شوال و ذو القعده و ذو الحجه را برگزيده است.2) 

 2 و هشتم و نهم و دهم ذى حجه را برگزيده است.

ها، امتهاى ابراهيم و موسى و عيسى و محمد صلوات اللَّه عليهم را  و گفته شده است از ميان امت

برگزيده است. و از ميان امت محمد )ص(، چهار صنف را برگزيده است كه علماء و پارسايان و ابدال 

پيامبر )ص(، چهار تن را برگزيده است كه سلمان و ابو ذر و مقداد و  و جنگجويانند. و از ياران

عمارند. از شبها، چهار شب را برگزيده است كه نيمه شعبان و شب قدر و شب عيد فطر و شب عيد 

 قربان است.

است. ، اكبر سبحان اللَّه و الحمد للَّه و ال اله اال اللَّه و اللَّه:  و از كلمات چهار كلمه را برگزيده است كه

 3ها، چهار رودخانه را برگزيده است كه نيل و فرات و سيحان و جيحان است.  و از ميان رودخانه

هاى بهشت است، فرات كه در اين جهان و آن  اند: چهار رودخانه از رودخانه ( پيامبر )ص( فرموده3) 

آن جهان به صورت جهان به همان صورت آب است. نيل كه در آن جهان عسل است و سيحان كه در 

 4 شراب و جيحان كه به صورت شير است.

( امام صادق )ع( فرموده است، نامهاى مكه، ام القرى و مكه و بكه و بساسة و ام رحم است. و 4) 

راند به بساسة معروف بود و چون هر گاه  كردند، مكه آنان را از خود بيرون مى چون هر گاه ستم مى

 5 شد. ناميده مى« ام رحم»حمت قرار گرفتند به بردند، مورد ر به آن پناه مى

                                                 
 ، مراجعه فرماييد. م.4، ج 477براى اطالع از روايات ديگر در اين باره به تفسير برهان، ص  .1

 ، آمده است. م.1، ج 212تا اين جاى روايت در خصال صدوق، ص  .2

، به 273و  271دخانه را نبايد با سيحون و جيحون اشتباه كرد. براى اطالع در مورد سيحان و جيحان به ترجمه تقويم البلدان، صفحات اين دو رو .3

 خورشيدى، مراجعه فرماييد. م. 1349قلم استاد عبد المحمد آيتى، چاپ بنياد فرهنگ ايران، 

 يى آمده است. م. رجمه آقاى كمره، همراه با ت1، ج 230اين روايت هم در خصال صدوق، ص  .4

 ، چاپ جديد، آمده است. م.99، ج 77به نقل از خصال صدوق، در بحار االنوار، ص  .5
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  كعبه برگزيده است  اند: كلماتى كه خداوند براى ابراهيم )ع( هنگام ساختن ( پيامبر )ص( فرموده5) 

 «اللَّه اكبر»و « ال اله اال اللَّه« »الحمد للَّه»، «سبحان اللَّه» 

و مكه بهترين شهرها و برترين سرزمينها و  است و كعبه از اين جهت كعبه ناميده شده كه ميان دنياست

 1 نخستين زمينى است كه بر روى آب پديد آمده است.

يى كه براى مردم وضع شده است، همان است كه در  نخستين خانه»( خداوند متعال فرموده است 1) 

ها  و چون خداوند متعال سرزمين مكه را بر روى آب آفريد، ديگر سرزمين« بكه است و مبارك است.

سوره هفتاد و نهم )و  30را از زير آن بگسترانيد و اين است معنى گفتار خداى عز و جل كه در آيه 

از فضيلتهاى بزرگ مكه، اين است كه  2 «و زمين را پس از آن گسترانيد.»النازعات( فرموده است 

امبر ما محمد خداوند متعال آن را حرم قرار داده است و محل بهترين گذشتگان و آيندگان يعنى پي

)ص( است و محل رشد و پرورش آن حضرت و جايگاه برانگيخته شدن ايشان به پيامبرى است و مكه 

 هاست. تر سرزمين تر و محبوب در نظر رسول خدا )ص( دوست داشتنى

گويد: چون پيامبر )ص( به مدينه هجرت فرمود، همين كه در جحفه كه  ( مقاتل بن سليمان مى2) 

ه است رسيد و راه مكه را ديد، مشتاق مكه شد و از محل تولد خويش و نياكانش كه ميان مكه و مدين

آنجا بود ياد آورد. جبريل )ع( به حضورش آمد و گفت: آيا به شهر و محل تولد خود مشتاقى؟ 

همانا آن كس كه بر تو قرآن را واجب »فرمايد  فرمود: آرى، جبريل گفت: خداوند عز و جل مى

سوره بيست و هشتم،  86)بخشى از آيه « ز گرداننده تو است به جاى بازگشتساخت، هر آينه با

مردى از بنى زهرة  3 گرداند در حالى كه بر آن پيروز شده باشى. قصص(، يعنى تو را به مكه برمى

فرمود: به خدا  ديدم و خطاب به مكه مى 4گويد، پيامبر )ص( را سوار بر ناقه خود در حزورة مى

تر زمينهاى خدا در نظر منى و اگر مرا از تو بيرون  رين زمين خدا و دوست داشتنىسوگند كه تو بهت

 5 رفتم. كردند، هرگز نمى نمى

                                                 
 ، آمده است. م.99، ج 65به نقل از علل الشرائع صدوق )رضي اهلل عنه(، در بحار االنوار، ص  .1

 ، نظير اين روايت، آمده است. م.1، ج 300در تفسير برهان، ص  .2

 ، چاپ مرحوم آقاى شعرانى. م.8، ج 491تفسير ابو الفتوح رازى، ص  .3

ميالدى، مصر، ذيل همين كلمه آمده است.  1906، چاپ 3، ج 271حزورة، نام بازار مكه است و اين روايت در معجم البلدان ياقوت حموى، ص  .4

 م.

 بنده هم آمده است. م. ، به قلم اين2، ج 175اين روايت در ترجمه داليل النبوة بيهقى، ص  .5
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 كنند. و روايت شده است كه پرندگان براى رعايت تعظيم كعبه، از فراز آن پرواز نمى

  مجلس شصت و هفتم در ذكر فضل مدینه و بیت المقدس و كوفه

و اگر بخواهند، هر »يه هفتاد و هشتم سوره هفدهم )االسراء( فرموده است ( خداوند متعال در آ2) 

آينه بجنبانندت از زمين تا بيرون كنند تو را از آن و آنگاه درنگ نكنند )پس از تو( همراه تو مگر 

بگو آمد حق و نابود شد باطل و بتحقيق كه باطل نابودشدنى »تا آنجا كه فرموده است « اندكى.

 «است.

گويد: چون پيامبر )ص( به مدينه آمدند، يهوديان بر امامت ايشان در آن شهر حسد  بن عباس مى( ا3) 

ورزيدند و چون مرتب شدن كارهاى ايشان را ديدند، همگى به يك ديگر گفتند ما از بودن اين مرد 

ند و در اين شهر ناراحتيم و در امان نيستيم كه دين ما را تباه نكند. روزى به حضور پيامبر آمد

پرسيدند: آيا تو پيامبرى؟ فرمودند: آرى، پرسيدند: از جانب خدا؟ فرمودند آرى. گفتند: بنا بر اين 

دانى كه اين شهر سرزمين پيامبران نيست و سرزمين پيامبران، شام است كه ابراهيم )ع( و  خودت مى

شام برو كه اگر پيامبر  پيامبران پس از او، آنجا بودند و اگر تو نيز پيامبرى همچون ايشان هستى به

باشى، خداوند بزودى در آن شهر تو را از روميان محفوظ خواهد داشت كه آنجا سرزمين مقدس و 

اند. گويد پيامبر )ص( در سه  محل حشر است و مدتهاست كه پيامبران در اين سرزمين )مدينه( نبوده

در اين هنگام جبريل فرود آمد و  ميلى مدينه اردو زدند تا مستقر شوند و يارانشان آنجا جمع شوند.

خواهند تو را از مدينه بيرون كنند و به شام روانه  آن آيه را آورد كه مقصود اين است، يهوديان مى

شوند و اين  دارند و در آن صورت آنان اندكى پس از تو آنجا مقام خواهند داشت و سپس هالك مى

سازم و آنان  كنند، نابود مى مبران سركشى، مىآيين و سنت من است كه گروههايى را كه نسبت به پيا

سازم ولى همين كه پيامبرشان از پيش ايشان برود  را در حالى كه پيامبرشان ميان ايشان باشد، نابود نمى

شوند. و پيامبر )ص( به مدينه برگشتند و به ايشان اين آيه از همان سوره وحى شد كه  عذاب مى

ر مرا در آوردن راستى و بيرون آور مرا بيرون آوردن راستى، و بگو پروردگارا درآو»فرمايد  مى

 «قرار ده براى من از نزد خودت حجتى يارى دهنده.

فرمود و بدست آن   يعنى مرا به مدينه درآور و سپس به مكه برسان و خداوند دعاى ايشان را برآورده

است معنى گفتار خداوند حضرت سرزمين يهوديان و مكه را گشود و بر آنان پيروزى بخشيد و اين 

 1 ...«و بگو آمد حق و نابود شد باطل »فرمايد  كه در همان آيه مى

                                                 
 همان جلد تفسير ابو الفتوح رازى، آمده است. م. 272و بخش ديگرى در صفحه  7جلد  265بخشى از اين روايت در صفحه  .1
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( امير المؤمنين على )ع( فرموده است، مكه حرم خدا و مدينه حرم رسول خدا و كوفه حرم من 1) 

 1 شكند. افتد، مگر آنكه خداوند پشتش را در هم مى است. هيچ ستمگرى به فكر ستم در آن نمى

گذارد، مگر مكه و  ( امام صادق )ع( فرموده است، دجال همه آبشخورهاى زمين را زير پا مى2) 

يى گماشته شده است و آن را از طاعون و دجال  هاى مدينه، فرشته مدينه را كه بر هر محله از محله

 2 كند. حفظ مى

( و فرموده 4هاست )( و همان حضرت فرموده است، حد روضه در مسجد پيامبر )ص( تا راه سايبان3) 

 3 انگيزد. است، هر كس در مدينه بميرد، خدايش او را روز قيامت در زمره آنان كه در امانند برمى

اند: گزاردن يك نماز در اين مسجد من پاداشى معادل هزار نماز در مساجد  ( پيامبر )ص( فرموده5) 

 4 ر است.ديگر غير از مسجد الحرام را دارد، ولى مسجد الحرام از آن برت

( امام صادق )ع( فرموده است، رفتن به مسجد قبا و ديگر مشاهد و مساجد را رها مكنيد. مسجد قبا 6) 

 6و مسجد فضيح  5همان مسجدى است كه از روز نخست بر تقوى بنا نهاده شده است و مشربه ام ابراهيم

خبر رسيده است كه پيامبر مسجد فتح است. و به ما   و گورستان شهيدان احد و مسجد احزاب كه همان

فرمودند: سالم بر شما باد به آنچه صبر و شكيبايى  آمدند، مى )ص( هر گاه كنار گور شهيدان مى

اى »كرديد و خانه عاقبت )بهشت( چه نيكو است. و مناسب است در مسجد فتح اين دعا را بخواند 

رفتارى مرا بگشاى، همچنان كه فريادرس فرياد زنان! اى برآورنده دعاى مضطران! اندوه و غصه و گ

 7 «از پيامبر خود در اين مكان گشودى و شر و بيم دشمنانش را در اين جا از او كفايت فرمودى.

( و حضرت صادق )ع( فرموده است، مسجد فضيح را به مناسبت درخت خرمايى كه آنجا بوده و 1) 

 اند. گفته فضيح نام داشته است، فضيح مى

                                                 
 ، آمده است. م.284نظير اين روايت با مختصر تفاوتى در امالى طوسى، ص  .1

 ق. قاهره، آمده است. م. 1384، چاپ 4ج ، 120نظير اين روايت از قول پيامبر )ص( در صحيح مسلم، ص  .2

 ، آمده است. م.70نظير اين روايت در محاسن برقى، ص  .3

و صحيح  99جلد  382و  381روايات مكررى با اندك تفاوتى در اين باره به نقل از ثواب االعمال و كامل الزيارات در بحار االنوار، صفحات  .4

 م.، همان چاپ، آمده است. 4، ج 124مسلم، ص 

در آن ساكن بوده و منزل و جايگاه نمازگزاردن پيامبر )ص( هم بوده است.  -پسر رسول خدا -مشربه ام ابراهيم، محلى كه ماريه، مادر ابراهيم .5

 . م.100، ج 213رك. به: بحار االنوار، ص 

 166براى اطالع بيشتر به بحار االنوار، صفحات  مسجد فضيح، مسجدى است كه در آن خورشيد براى نماز گزاردن امير المؤمنين على برگشت. و .6

 مراجعه فرماييد كه از منابع مختلف شيعه و سنى آمده است .. م. 41جلد  191تا 

 ، آمده است. م.100، ج 215اين روايت به نقل از كامل الزيارات در بحار االنوار، ص  .7
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منزه است آنكه شبى »وند متعال در نخستين آيه سوره هفدهم فرموده است. ( بيت المقدس: خدا2) 

يعنى ...« ايم برد  بنده خود را از مسجد الحرام به سوى مسجد االقصى كه اطراف آن را بركت داده

. بدان كه 1ها فرخنده و پر بركت قرار داده است بيت المقدس كه اطراف آن را با جويبارها و ميوه

الى ربوة »و « مسجد االقصى»قدس در قرآن نامهايى ذكر شده است كه عبارت است از براى بيت الم

و گردانيديم »كه خداوند در آيه پنجاه و سوم سوره بيست و سوم فرموده است « ذات قرار و معين

و « پسر مريم و مادر او را آيتى و جاى ساختيم آن دو را به مكانى داراى قرار و آب گواراى جارى.

 مفسران را عقيده بر اين است كه آنجا بيت المقدس است.بيشتر 

( امام صادق )ع( فرموده است، مقصود از كلمه ربوة، نجف كوفه و مقصود از آب گواراى روان، 3) 

 2 رودخانه فرات است.

و بشنو روزى »و مكان قريب كه خداوند متعال در آيه چهل و يكم از سوره پنجاهم )ق( فرموده است 

يعنى صخره بيت المقدس و آن را از اين جهت نزديك « كند نداكننده از جايى نزديك. كه ندا مى

ايستد و ندا  يى بر آن مى تر است. فرشته ها هيجده ميل به آسمان نزديك اند كه از ديگر زمين گفته

دهد كه  هاى گسيخته از يك ديگر! خداوند به شما فرمان مى و مفصل  دهد اى استخوانهاى پوسيده مى

 3 راى قيامت و رسيدگى فراهم آييد.ب

اى قوم من! »كه خداوند متعال در آيه بيست و يكم سوره مائده فرموده است « ارض المقدسة»و 

 هاى اطراف آن است. كه منظور بيت المقدس و دهكده« داخل شويد در آن زمين پاك گردانيده شده

 ه دنيا كجاست؟ فرمودند:( عبد اهلل بن سالم گفت: اى محمد! به من خبر بده ميان1) 

بيت المقدس است. گفت: براى چه؟ فرمودند: محل حشر و نشر است و عرش و صراط و ميزان از آن 

است. گفت: درست گفتى، از خيمه موسى بن عمران به من خبر بده كه كجاست؟ فرمودند: همان 

ست داود )ع( و جاى بيت المقدس است. گفت: چه كسى بيت المقدس را ساخته است؟ فرمودند: نخ

پس از او پسرش سليمان )ع(. گفت: به من خبر بده كه آدم از كدام زمين آفريده شده است؟ 

 فرمودند: سر و صورتش از خاك محل كعبه و بدنش از بيت المقدس است.

                                                 
 . م.6، ج 446تفسير تبيان، شيخ طوسى، ص  .1

 ، آمده است. م.100، ج 228نقل از كامل الزيارات و روايتى نزديك به اين از معانى االخبار صدوق در بحار االنوار، ص اين روايت به  .2

 . م.10، ج 286، و تفسير ابو الفتوح، ص 10و  9، ج 151مجمع البيان طبرسى، ص  .3
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اند: چهار شهر محفوظ است، مكه و مدينه و بيت المقدس و نجران و مدينة  ( پيامبر )ص( فرموده2) 

اند: چهار شهر از بهشت است، مكه و مدينه و بيت المقدس و شهرى ميان  يز فرمودهو ن 1الجنه

هاى سيحان و جيحان )نام دو رودخانه در آسياى غربى كه قبال توضيح داده شد. م.( كه به آن  رودخانه

و چهار كاخ كه  2شود گويند و همان مصيصه است و اين چهار شهر با فرشتگان حفاظت مى منصوره مى

رت است از كاخ اسكندريه و آن را ذو القرنين ساخته است و عسقالن و ملطية و مسجد كوفه كه عبا

 قبة االسالم است.

 3 هايى كه از بهشت است و در دنيا روان است، سيحان و جيحان و نيل و فرات است. و رود خانه

ه شد و فرشتگان با رحمت ( عبد اهلل بن سالم به پيامبر گفت: لطفا از آنجا كه از آسمان درى گشود3) 

يى كه در بيت المقدس است و  صخره  بر بنى اسرائيل فرود آمدند، به من خبر بده. فرمودند: مقابل

يى است كه خداوند برگزيدگان خويش از  معراج پيامبران هم از همان جاست و بيت المقدس، بقعه

 4«1»پيامبران و اولياء و فرشتگان مقرب را آنجا جمع فرموده است. 

( كوفه: امام باقر )ع( فرموده است، كوفه شهر پاك و پاكيزه است. آرامگاه پيامبران مرسل و غير 1) 

مرسل و اوصياى صادق و مسجد سهيل در آن است كه خداوند هيچ پيامبرى را مبعوث نفرموده است 

شود و كوفه  ىمگر اينكه در آن نماز گزارده است. عدل خداوند و قائم و جانشينان او در آن ظاهر م

 5 جايگاه و خانه پيامبران و اوصيا و نيكوكاران است.

( امام صادق )ع( فرموده است، مكه حرم خدا و حرم رسول خدا و حرم على بن ابى طالب بشمار 2) 

آيد. يك ركعت نماز در آن معادل صد هزار نماز و يك درهم صدقه در آن معادل يك صد هزار  مى

خدا و حرم رسول خدا و حرم امير المؤمنين على است. يك ركعت نماز درهم است. مدينه هم حرم 

در آن، معادل ده هزار ركعت و يك درهم صدقه در آن، معادل ده هزار درهم است. كوفه هم حرم 

 6آن، معادل هزار ركعت است. خدا و حرم رسول خدا و حرم اميرالمؤمنين است و يك ركعت نماز در

                                                 
 در معجم البلدان هم از آن نام برده نشده است. فرماييد نام پنج شهر آمده است. مدينة الجنه را نفهميدم كجاست، مالحظه مى .1

 ، مراجعه شود. م.8، ج 80در باره مصيصه كه از شهرهاى شام )آسياى صغير( است به معجم البلدان، ص  .2

 . م.1، ج 230خصال صدوق، ص  .3

 102جلد  271و  270البلدان و صفحات معجم  8جلد  120تا  110براى اطالع بيشتر در باره بيت المقدس به بحث ياقوت حموى در صفحات  .4

 بحار االنوار مراجعه شود. م.

 . م.100، ج 440بحار االنوار، ص  .5

 . م.100، ج 400بحار االنوار، ص  .6
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( فرموده است، نماز نافله در اين مسجد )مسجد كوفه( معادل است با ( امير المؤمنين على )ع3) 

يى كه با پيامبر )ص( گزارده آيد و نماز واجب معادل با حجى است كه با پيامبر )ص( گزارده  عمره

 1 اند. آيد و در اين مسجد هزار پيامبر و هزار وصى نماز گزارده

امبرى نيست مگر اينكه در مسجد كوفه نماز ( امام صادق فرموده است، هيچ بنده صالح و پي4) 

گزارده است و در شبى كه پيامبر )ص( به معراج برده شدند، جبريل به ايشان گفت: اى رسول خدا! 

 اى. دانى هم اكنون كجايى؟ اكنون برابر مسجد كوفه آيا مى

عت نماز بگزارم. پيامبر فرمودند: اى جبريل! از خداى من براى من اجازه بگير تا آنجا بروم و دو رك

يى  جبريل از پيشگاه خداوند كسب اجازه كرد و اجازه داده شد و همانا سمت راست آن باغى و روضه

 هاى بهشت است. از روضه

هاى  يى از روضه ( و در خبر ديگرى آمده است كه وسط آن و بخش آخر آن هم همچنان روضه1)

نماز مستحبى در آن معادل پانصد نماز و بهشت است و نماز واجب در آن معادل هزار نماز است و 

نشستن در آن، بدون آنكه قرآن بخوانند و ذكرى بگويند عبادت است و اگر مردم بدانند در آن چه 

 2 رسانند. بركتى است، هر چند با خزيدن بر روى زمين باشد، خود را به آن مى

بهشت است، هزار و هفتصد هاى  يى از روضه ( امام باقر )ع( فرموده است، مسجد كوفه روضه2) 

اند. طرف راست آن رحمت و جانب چپش مكرمت است. عصاى موسى و  پيامبر در آن نماز گزارده

 درخت كدو و نگين و خاتم سليمان در آن است.

تر منطقه بابل و مجمع  تنور طوفان از آن جوشيده و كشتى نوح در آن ساخته شده است و آن برگزيده

 3 پيامبران است.

گويد: حضور امام صادق )ع( رسيدم، نخست براى ما حديثى  بد اهلل بن طلحه هندى )نهدى( مى( ع3) 

بيان فرمود و سپس همراه ايشان حركت كرديم و به نجف رسيديم. جايى ايستاد و نماز گزارد و سپس 

مگر  به پسر خود اسماعيل فرمود: برخيز و كنار مدفن سر پدرت امام حسين )ع( نماز بگزار. من گفتم:

 اند؟ فرمود: سر آن حضرت را به شام نبرده

                                                 
 . م.28كامل الزيارات، ص  .1

 ، آمده است. م.100، ج 386، و به نقل از آن در بحار االنوار، ص 2، ج 146تفسير عياشى، ص  .2

 ، و با توضيح مرحوم مجلسى در همان صفحه بحار االنوار، آمده است. م.3، ج 493كافى، ص  .3
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 1 آرى به شام بردند ولى فالن بنده ما آن را در ربود و آورد و اين جا به خاك سپرد.

دارم كه مؤمن نگين انگشترش از پنج چيز باشد، ياقوت  ( امام صادق )ع( فرموده است، دوست مى4) 

تر است. فيروزه كه مايه  براى خدا و ما خالصانه كه از همه فاخرتر است. عقيق كه از هر نگين ديگر

سازد و بر  كند و سينه را گشاده مى شود و نور چشم را تقويت مى مسرت خاطر زنان و مردان مؤمن مى

دارم كه مرتب از آن به دست كنم ولى به  افزايد. آهن چينى هر چند خودم خوش نمى نيروى دل مى

آيد كه شر و غضب آنان را خاموش  دست كردن آن بدم نمىهنگام رويارويى با مردم شرور از به 

كند و سنگها و  دارم، براى اينكه ديوان سركش را پراكنده مى كند ولى همراه داشتن آن را دوست مى

است؟ فرمود: هر كس به آن بنگرد،  درهاى سپيد ناحيه نجف. گفتم: اى سرور من! در آنها چه فضيلتى

نويسد و اگر لطف و رحمت خداوند بر شيعيان ما  ران و صالحان را مىخداوند به هر نظر، اجر پيامب

شد كه به هيچ قيمت پيدا نشود، ولى خداوند آن را براى ايشان  نبود، هر نگين از آن چنان گران مى

 فراوان و ارزان قرار داده است كه توانگر و مستمند ايشان بتوانند از آن نگين انگشتر بسازند.

  لت كربال و تربتفصلى در بیان فضی

( امام صادق )ع( فرموده است، محل مرقد امام حسين )ع( از روزى كه در آن دفن شده است، 2) 

شود و هيچ  هاى بهشت است و از آنجا اعمال زائران آن حضرت به آسمان برده مى يى از روضه روضه

كند،  ين را مسألت مىيى در آسمان و زمين نيست مگر اينكه از خداوند زيارت مرقد امام حس فرشته

 2 گردند. آيند و گروهى به آسمان بازمى گروهى فرود مى

يى  اند: مرقد امام حسين بيست ذراع در بيست ذراع در بيست ذراع، روضه ( همان حضرت فرموده3) 

 3 هاى بهشت است. از روضه

آنكه كعبه را  ( امام باقر )ع( فرموده است، خداوند كربال را بيست و چهار هزار سال پيش از4) 

بيافريند، آفريده است و آن را پاكيزه فرمود و بر آن بركت افزوده است و پيش از آنكه خداوند 

خلق را بيافريند، آن را قرار داده است و همواره چنين خواهد بود و خداوند آن را در بهشت هم 

 4 ها قرار داده است. بهترين زمين

                                                 
 ، آمده است. م.249، در همان جلد بحار االنوار، ص 25به نقل از فرحة الغرى، ص  .1

 ، آمده است. م.101، ج 110به نقل از كتابهاى مختلف در بحار االنوار، ص  .2

 همان كتاب آمده است. م. 111و منابع ديگر در صفحه ، 6، ج 72به نقل از تهذيب طوسى، ص  .3

 ، آمده است. م.107به نقل از كامل الزيارات با اندكى افزونى در آخر روايت و از منابع ديگر در همان جلد بحار االنوار، ص  .4
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مرقد امام حسين معادل با حج، و نماز مستحبى معادل با  همان حضرت فرموده است، نماز واجب كنار

 1 عمره است.

 2( و فرموده است، در خاك مرقد امام حسين )ع( شفاى هر درد است و آن داروى بزرگ است.5) 

برداريد كه امان از  ( باز همان حضرت فرموده است، كام نوزادان خود را با تربت امام حسين )ع(6) 

 3 هر درد است.

 4 و فرموده است تربت مرقد امام حسين )ع( از كنار مرقد تا هفتاد ذراع است. (1) 

نياز نيستند، حصيرى كه بر آن نماز  ( امام كاظم )ع( فرموده است، شيعيان ما از چهار چيز بى2) 

بگزارند و انگشترى كه در دست كنند و مسواكى كه با آن مسواك كنند و تسبيح از تربت سيد 

ه داراى سى و سه دانه باشد، هر گاه با آن ذكر بگويند خداوند برايشان در قبال هر دانه الشهداء )ع( ك

نويسد و هر گاه بدون اينكه ذكر بگويند، با آن تسبيح بازى كنند، خداوند براى  آن چهار حسنه مى

 5 دارد. آنان بيست حسنه مرقوم مى

  شصت و هشتم در ذكر چگونگى آفرینش آدمى مجلس 

 ند متعال در آيات دوازدهم تا پانزدهم سوره مؤمنون چنين فرموده است.( خداو4) 

« يى از گل، پس گردانيديم او را نطفه در قرار گاهى استوار و همانا آفريديم انسان را از خالصه( »5) 

و همانا به تحقيق شما پس از آن مردگانيد و سپس روز قيامت شما مبعوث و »فرمايد  تا آنجا كه مى

 «شويد. ته مىبرانگيخ

اوست آنكه شما را آفريده »( و خداوند متعال در آيه پنجم سوره بيست و دوم )حج( فرموده است 6) 

گردد به سوى فرو  فرمايد و برخى از شما باز مى است از خاك و سپس از نطفه .... تا آنجا كه مى

 «ترين عمرها. مايه

 «ا شما را گوناگون آفريده است.و همان»فرمايد  ( و در آيه چهاردهم سوره نوح مى7) 

                                                 
 . م.251كامل الزيارات، ص  .1

 . م.275همان كتاب، ص  .2

 . م.278همان كتاب، ص  .3

 . م.279ص همان كتاب،  .4

 . م.6، ج 75تهذيب االحكام، شيخ طوسى، ص  .5
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همانا كه ما آدمى را از نطفه آميخته با هم آفريديم »فرمايد  ( و در آيه دوم سوره دهر )انسان( مى8) 

 «كه بيازماييم او را شنواى بينا.

ماند و سپس چهل روز  ( روايت شده است كه نطفه چهل روز در رحم بصورت نطفه باقى مى9) 

از آن چهل روز به صورت مضغه است، سپس چهل روز به صورت گوشت و بصورت علقه است. پس 

 1شود و اين شش ماه است.  روز روح به آن دميده مى  آيد. پس از آن در مدت بيست استخوان در مى

 ( امام صادق )ع( فرموده است، ميان سلمان )رضي اهلل عنه( و مردى بگو و مگو شد.1) 

يى  سلمان تو كيستى؟ سلمان گفت: آغاز آفرينش من و تو نطفه آن مرد براى تحقير سلمان گفت: اى

چركين بوده و انجام من و تو مردارى بوناك است و چون روز قيامت فرا رسد و ترازوها را بنهند، 

 آن كس كه ترازويش سبك باشد، فرومايه و پست است.

ده كه مرگش پوشيده و ( امير المؤمنين على )ع( فرموده است، اى بيچاره و درمانده آدمى زا2) 

دهد  شود. پشه آزارش مى بيماريها و دردهايش نهان است. و كردارش در نامه عملش جمع و حفظ مى

سازد. آدمى زاده  شود و عرق بدنش او را بوناك مى يى آب كه در گلويش بگيرد، كشته مى و از قطره

اند خود را روزى دهد و نه تو را با فخر چه كار است، آغازش نطفه و پايانش مردار است. نه مى

 2 تواند مرگ خويش را از خود براند. مى

يابد و چون  اند: هر كس چهل سال در اسالم عمر كند، از انواع بال عافيت مى ( پيامبر )ص( فرموده3) 

شود و چون شصت سال عمر كند، بازگشت به سوى آنچه  پنجاه سال عمر كند، حسابش بر او آسان مى

گردد و چون هفتاد سال عمر كند، خدا و  شود نصيب او مى ارد و خشنود مىكه خداوند دوست د

پذيرد و  دارند و اگر هشتاد سال عمر كند، خداوند حسناتش را مى ساكنان آسمانها دوستش مى

بخشد و به  اش را مى بخشد و اگر نود سال عمر كند، خداوند گناهان گذشته و آينده خطاهايش را مى

كند و شفاعتش  شود و براى اهل خانه خود شفاعت مى ند در زمين داده مىاو عنوان اسير خداو

 3 شود. پذيرفته مى

                                                 
 هم اين روايت آمده است. م. 8، ج 72در تفسير ابو الفتوح رازى، ص  .1

همان جلد كتاب  150و بخشى ديگر از آن در صفحه  424بخشى از اين گفتار على )ع( در شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد، ذيل حكمت شماره  .2

 آمده است. م. 459حكمت شماره مذكور و ذيل 

يى، اين روايت همراه چند روايت ديگر كه نظير آن است، آمده  ، ذيل شماره پانزده، همراه با ترجمه آقاى كمره2، ج 323خصال، صدوق، ص  .3

 است. م.



 ( جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان astanevesal.irسایت آستان وصال )  

 

226 

 

رود، و  هر سالخورده و هر دنيا دارى ناچار روزى به سوى نيستى مى» ( شاعر چنين سروده است:4) 

 «ماند. شود و فقط خداوند مقدس ذو الجالل باقى مى ها پوسيده و كهنه مى پس از كوشش

  ت و نهم در شناخت قلبمجلس شص

( خداوند متعال در آيه يك صد و چهل و يكم سوره چهارم فرموده است كه از جمله صفات 2) 

و معنى آن  «كنند خدا را مگر اندكى. كنند و ياد نمى براى مردم ريا كارى مى»منافقان اين است كه 

 چنين است كه آنچه براى خدا نباشد، جز اندك نيست.

دارد ديدار  پس هر كس آرزو مى»ر آيه يك صد و دهم سوره كهف فرموده است ( و خداوند د3) 

پروردگارش را، همانا كار نيكو و پسنديده انجام دهد و در پرستش و عبادت خداى خود هيچ كس را 

، ابن عباس در اين باره گفته است: يعنى هر كس ديدن پاداش خدا را اميد «شريك و انباز نگيرد.

و در  1 ده انجام دهد و در عبادت پروردگار خود براى هيچ كس ريا كارى نكند.دارد، كار پسندي

پس بپرست خدا را در حالى كه دين خود را براى او »آيات دوم و سوم سوره سى و نهم فرموده است 

و در آيه چهاردهم سوره چهلم فرموده « خالص كرده باشى و همانا كه دين خالص براى خداوند است.

كنندگان دين براى او باشيد و اگر چه ناخوش دارند  انيد خدا را در حالى كه خالصپس بخو»است 

و فرمان داده نشدند مگر آنكه خدا را »فرمايد  و در آيه پنجم از سوره نود و هشتم مى« كافران.

پرستش كنند در حالى كه خالص دارندگان دين براى او باشند و نماز را بر پاى دارند و زكات را 

 2 «ند و اين است آيين راست.بپرداز

اند: در آدمى پاره گوشتى است كه اگر آن درست و سالمت باشد، ديگر  ( پيامبر )ص( فرموده4) 

شود  اعضاى بدن با آن سالمند و چون آن پاره گوشت دردمند و فاسد شود، ديگر اعضاى بدن تباه مى

 3 و آن قلب است.

 چيز موجب قساوت قلب است.اند: اى على! سه  ( و همان حضرت فرموده5) 

 4 شنيدن سخن ياوه، در طلب شكار رفتن و به درگاه پادشاهان و دولتمردان رفتن.

                                                 
 ، چاپ بيروت، آمده است. م.6و  5، ج 499اين معنى در تفسير مجمع البيان طبرسى، ص  .1

 ، مراجعه فرماييد. م.8، ج 125بيشتر از آيات ديگر به بحث اخالص در كتابهاى اخالق و مثال محجة البيضاء، ص براى اطالع  .2

 ، آمده است. م.255، و مشكاة االنوار، طبرسى، ص 4، ج 339در نهايه، ابن اثير، ص  .3

 ، آمده است. م.101، ذيل شماره 1، ج 141در خصال، صدوق، ص  .4
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روياند، همچنان كه  مى كند و در آن نفاق را اند: چهار چيز قلب را تباه مى ( و پيامبر )ص( فرموده6) 

يوستگى به درگاه قدرتمند و دهد، شنيدن سخن ياوه، بد زبانى، پ روياند و پرورش مى آب گياه را مى

 1 شكار كردن.

ميراند، گناه بر گناه و بسيارى مشورت با زنان  اند: چهار چيز قلب را مى ( و همان حضرت فرموده1) 

گويى و سخنى او  كه سخنى تو مى -يعنى بسيار گفتگو كردن با آنان، ستيز و مجادله كردن با نادان

و همنشينى با مردگان. گفته شد: اى رسول خدا!  -دگرد گويد و هرگز به سوى خير بر نمى مى

 2 مردگان چه كسانى هستند؟ فرمودند: هر توانگر خوش گذران.

هاى شقاوت، خشكى چشم و سنگينى دل و آزمندى در طلب روزى و  اند: از نشانه ( و فرموده2) 

 اصرارورزيدن بر گناه است.

شود، همچنان كه بدنها خسته  افسرده و ملول مى اند: اين دلها ( امير المؤمنين على )ع( فرموده3) 

ها را روى كردن و پشت كردنى است، هر گاه روى آورد آن را به انجام كارهاى  شود و همانا دل مى

مستحب هم واداريد و هر گاه پشت كرد، فقط به انجام كارهاى واجب واداريد و به همان اكتفاء 

 3 كنيد.

تر از خطا و گناه نيست، دل با خطا  كننده چيزى براى دل تباه( امام باقر فرموده است، هيچ 4) 

 4 كند. شود و پايين آن را باال و باالى آن را پايين مى آميزد و سرانجام گناه بر آن چيره مى مى

آيد. اگر  شود، نقطه سياهى در دلش پديد مى اند: مؤمن هر گاه مرتكب گناهى مى ( پيامبر فرموده5) 

خورد و اگر بر  رود و قلبش صيقل مى د و از گناه دست بدارد، آن نقطه از ميان مىتوبه و استغفار كن

شود و اين همان زنگى است كه خداوند در كتاب خود آن را ياد  گناه بيفزايد، آن نقطه هم افزوده مى

 5 اند بر دلهايشان زنگار بسته است. نه چنين است كه آنچه كسب كرده»كرده و فرموده است 

رسد مگر اينكه  اند: هر كارى را حق و حقيقتى است و هيچ بنده به حقيقت اخالص نمى رموده( و ف6) 

 او را بستايند. دهد دوست نداشته باشد كه در هيچ كارى كه براى خدا انجام مى

                                                 
 يى آمده است. م. ، همراه با ترجمه آقاى كمره5، ج 214دوق، ص روايت در خصال ص .1

 يى آمده است. م. ، همراه با ترجمه آقاى كمره5، ج 214روايت در خصال صدوق، ص  .2

 نهج البالغه، چاپ آقاى فيض االسالم، آمده است. م. 1221و  1117در دو حكمت از حكمتهاى امير المؤمنين على )ع( در صفحات  .3

 ، آمده است. م.255نقل از محاسن برقى در مشكاة االنوار طبرسى، ص به  .4

 ، چاپ بيروت، آمده است. م.10و  9، ج 453در تفسير مجمع البيان طبرسى، ص  .5
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شنوند و  دهد كه تمام مردم مى ( و فرموده است، چون روز قيامت شود، سروشى چنان ندا مى1) 

برخيزيد و پاداش خود را از كسانى كه براى آنان پرستيدند كجايند؟ بندگان را مىه گويد: آنانى ك مى

 1 پذيرم. عمل كرديد بگيريد كه من هيچ عملى را كه چيزى از دنيا و مردم دنيا با آن آميخته باشد، نمى

ترين اعضاى بدن است، زيرا سرچشمه عقل و كان دانش و خردمندتر  ( و بدان كه قلب شريف2) 

دن است. گنجينه شناخت است و منظر خداوند سبحان است و آن براى تمام بدن چون امير و عضو ب

فرمانده است و ساالرى است كه صالح آن را اثرى شايان و فساد آن را زيان فراوان است. اگر آن 

ت شود. همچنان كه در اين باره رواي نيكو باشد، جسم نيكو است و اگر آن تباه شود، همه بدن تباه مى

هم نقل شده است، ولى همين دل با همه شرف و فضيلتى كه دارد از هر سو به آفات و عيبهايى محاط 

و پيچيده است و هر چيز كه عزيزتر و گرانبهاتر باشد و سودش افزون باشد، آفات و دشمنانش هم 

ن دل مؤمن اند و گشاده است و آ ها پنج نوع است، دلى كه آن را گسترده بيشترند. گفته شده است دل

است و دلى كه بر يك سو نهاده و دور انداخته است و آن دل كافر است و دلى كه آن را كشته و سر 

اند و آن دل منافق است و دلى كه خسته و زخمى است و آن دل گنهكار است و قلبى كه صيقل  بريده

 كننده است. پذيرفته است و آن دل توبه

اى به ظاهر چركين براى من دوست  پاكيزه در جامه ( يكى از دانشمندان گفته است، دلى3) 

 اى )پيكرى( آراسته. تر از دلى چركين است در جامه داشتنى

 ترين آنهاست. گناه ها كم ترين دل و گفته شده است، رقيق

گويم: دل شخصى كه خدا را  ترين چيزها چيست؟ مى ( مردى گفته است، اگر به من بگويند عجيب4) 

 و از فرمان او سرپيچى كند. بشناسد و سپس گناه

كند و اگر دنيا در  ( و گفته شده است، چون آخرت در دلى جايگزين باشد، دنيا بر آن ترحم مى5) 

آورد كه آخرت كريم و بزرگوار و دنيا پست و  نگرد و رحمتى نمى دلى باشد، آخرت بر آن نمى

و آشاميدنى و هيچ خواب و  فرومايه است. و گفته شده است، چون بدن دردمند شود، هيچ خوراك

راحتى آن را گوارا نيست. دل هم اگر به محبت دنيا وابسته شود، پندها و اندرزها بر آن گوارا نيست. 

دارد همچنان كه  هاى خود را پوشيده مى و گفته شده است، مخلص راستين آن كسى است كه نيكويى

 معايب خود را.

                                                 
 ، آمده است. م.312از همين كتاب در مشكاة االنوار طبرسى، ص  .1
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متعال روى آورد، خداوند دلهاى بندگانش را متوجه او ( و گفته شده است، چون بنده به خداوند 1)

 كند. مى

گويى  كنى كه همچون فروتنان و بندگان سخن مى ( و گفته شده است، اى آدمى زاده! آزرم نمى2) 

و همچون جباران و سركشان سطوت دارى و كردارت، كردار منافقان است و با لباس عابدان خود را 

كنى و در عين حال با گوشه چشم چنان  ون متواضعان، تواضع مىكنى و به ظاهر همچ آراسته مى

 نگرى، چون نگريستن غارت برندگان. مى

( 3ها كه در تو هست، صفات مخلصان نيست. بنگر كه در روز قيامت با كدام گروه خواهى بود؟ ) اين

رفتارى  بار ديگر كسى خطاب به نفس خود چنين گفته است، اى نفس! گفتارى چون گفتار زاهدان و

 بندى؟ چون رفتار منافقان دارى و با اين حال طمع در بهشت مى

 هيهات! كه براى بهشت گروههاى ديگرى هستند و آنان را كردارى به جز كردار تو است.

 خواند: ( و روايت شده است كه امام صادق )ع( فراوان اين دو بيت را مى4) 

بينم كه گويى از آن  ميكار است ولى دلها را نشانه شاهراه براى هر كس كه آن را بخواهد، آش» 

شود در حالى كه نجات او  كنم از آن كس كه هالك مى شاهراه در كورى هستند. همانا شگفت مى

 1 «كنم. يابد تعجب مى موجود است و همانا از آن كس كه نجات هم مى

 ( شاعرى ديگر گفته است:5) 

و حال آنكه با خطاى خود با جبار آسمان مبارزه  كنم شود كه بر خطاى خود زارى نمى مرا چه مى» 

ام(، با آنكه كتاب خدا را خواندم، باز از بدبختى و بد انديشى عصيان  ام )رويا روى شده كرده

ورزيدم، و چگونه ممكن است رهايى يابم و حال آنكه خداى من فرموده است اى رياكاران! به سوى 

كرد و اكنون  ود، اين بنده آشكارا مرا معصيت مىها برويد و خداوند خواهد فرم دوزخ و آتش

داد و مرااراده  پندارد از دوستان و دوستداران من است. او كردارهايش را براى بندگان انجام مى مى

 «كرد. كرد و در معنى كسى ديگرى غير از مرا اراده مى نمى

 مجلس هفتادم در محبت خدا و دوست و دشمن داشتن در راه خدا

 اند،  و كسانى كه ايمان آورده»د در آيه يك صد و شصت و يكم سوره دوم فرموده است ( خداون2) 
                                                 

رد فتال، اين دو بيت و چند بيت ديگر به خود امام صادق )ع( نسبت داده مناقب ابن شهر آشوب، دانشمند قرن ششم و شاگ 4جلد  274در صفحه  .1

 ، چاپ جديد هم ابيات ديگرى از همين منبع آمده است. م.47جلد  26تا  24شده است. و در بحار االنوار، صفحات 



 ( جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان astanevesal.irسایت آستان وصال )  

 

230 

 

 «ترند در دوست داشتن براى خدا. سخت

نبايد گروندگان كافران را »( و خداوند متعال در آيه بيست و هشتم سوره آل عمران فرموده است 3) 

از خداوند در چيزى نيست مگر آنكه به جاى مؤمنان به دوستى بگيرند و هر كس اين كار را بكند، 

 «بپرهيزيد از ايشان پرهيز كردنى )از ايشان در تقيه باشيد(.

اى آن كسان كه گرويديد، يهوديان و »( و در آيه پنجاه و هفتم سوره پنجم )مائده( فرموده است 4) 

ايشان را  مسيحيان را دوستان خود مگيريد. برخى از ايشان دوستان برخى ديگرند و هر كس از شما

« كند. دوست بگيرد، همانا او از ايشان است. همانا و بدرستى كه خداوند قوم ستمگران را هدايت نمى

ايد. پدران و  اى كسانى كه ايمان آورده»و در آيه بيست و سوم سوره نهم )توبه( فرموده است 

 «يد.اند، دوستان خود مگير برادرانتان را در صورتى كه كفر را بر ايمان برگزيده

اند به  نيابى گروهى را كه ايمان آورده»سوره پنجاه و هشتم )مجادله( فرموده است  23( و در آيه 5) 

خدا و روز قيامت كه دوست بدارند كسى را كه مخالفت و ستيزه كرده است با خدا و رسولش، هر 

 «چند پدران يا پسران يا برادرانشان باشند.

ايد  اى كسانى كه ايمان آورده»)ممتحنه( چنين فرموده است ( و در آيه اول سوره شصت و يكم 6) 

 «دشمن من و دشمن خودتان را دوست مگيريد.

ايد هر كس  اى كسانى كه ايمان آورده»( و در آيه پنجاه و نهم سوره پنجم )مائده( فرموده است 7) 

دارد و آنان هم  مى از شما از دينش برگردد، زود باشد كه خداوند گروهى را بياورد كه آنان را دوست

 «همانا حزب خدا غالبانند.»تا آنجا كه فرموده است « دارند. خدا را دوست مى

دوستان در آن روز برخى دشمن »سوره چهل و سوم فرموده است  67( و خداوند متعال در آيه 8) 

 «برخى هستند مگر پرهيزگاران.

دوست داشتن است؟ خداوند متعال ( امام صادق )ع( فرموده است، مگر دين چيزى جز محبت و 9) 

 1 خدايتان دوست بدارد. اگر شما خدا را دوست داريد، از من پيروى كنيد تا»فرمايد  مى

يى او را با آرزو و  كنند، طبقه ( همان حضرت فرموده است، مردم خدا را با سه حالت پرستش مى1) 

شود. گروهى ديگر از بيم  ده مىپرستند كه اين پرستش آزمندان است و طمع شمر رغبت در پاداش مى
                                                 

است. و به نقل از محاسن برقى، در مشكاة ، آمده 3، ج 190در اصول كافى مترجم، ص  5نظير اين روايت با توضيحى در آغاز آن، ذيل شماره  .1

 ، از حضرت باقر نقل شده است. م.120االنوار طبرسى، ص 
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پرستند، اين هم پرستشى چون پرستش بردگان و آميخته با بيم است. ولى من  آتش و دوزخ او را مى

پرستم و اين پرستش افراد گرامى و موجب زينهارى و امان است. زيرا  خدا را به سبب محبت به او مى

)بخشى از آيه نود و يكم سوره بيست و « نند.و آنان امروز از بيم در اما»فرمايد  خداوند متعال مى

اگر شما خدا را دوست داريد، از من پيروى كنيد تا »فرمايد  ( و نيز خداوند متعال مى2هفتم( )

)بخشى از آيه سى و يكم سوره سوم(، و « خدايتان دوست بدارد و گناهان شما را براى شما ببخشايد.

ورزد و هر كس كه خداى عز و جل به او  و محبت مىهر كس به خداوند محبت بورزد، خداوند به ا

 1 محبت ورزد، از كسانى است كه در امان و زينهارى است.

آمد و سخنان ايشان  ( همان حضرت فرموده است، زنى از جن بنام عفراء به حضور پيامبر )ص( مى3) 

شدند. چند روزى  مىرفت و آنان بدست او مسلمان  شنيد و سپس نزد جنيان صالح و نيكوكار مى را مى

نيامد، پيامبر )ص( از جبريل )ع( در باره او پرسيدند، گفت: به ديدار يكى از خواهران خود رفته 

 دارد. است كه او را براى خدا دوست مى

دارند.  پيامبر فرمودند: خوشا به حال كسانى كه يك ديگر را براى خدا و در راه خدا دوست مى

شت ستونى از ياقوت سرخ برافراشته كه بر آن هفتاد هزار كاخ و در بدرستى كه خداوند متعال در به

هر كاخ هفتاد هزار غرفه است كه آنها را براى كسانى كه در راه خدا يك ديگر را دوست دارند و 

 كنند، آفريده است. زيارت مى

ار و در ( رسول خدا )ص( روزى به يكى از ياران خود فرمود: اى بنده خدا! در راه خدا دوست بد4) 

مهرى كن كه دوستى و واليت خدا  راه خدا دشمن بدار و در راه خدا مهرورزى كن و براى خدا بى

اش  چشد، هر چند نماز و روزه را بدون اين كار نمى  آيد و هيچ كس مزه ايمان جز با اين بدست نمى

بر پايه دنياست. براى هاى مردم در اين روزگار شما بيشتر  ها و دوستى بسيار باشد و حال آنكه برادرى

ورزند و اين براى آنان در پيشگاه  آن يك ديگر را دوست دارند يا نسبت به يك ديگر كينه مى

ورزم  دارم و كينه مى سازد. آن مرد گفت: چگونه بدانم كه در راه خدا دوست مى خداوند كارى نمى

كه از او دورى و با او  و ولى و دوست خداوند كيست كه او را دوست بدارم و دشمن خداوند كيست

بينى؟ گفت: آرى،  ستيز كنم؟ پيامبر )ص( براى او به على )ع( اشاره كردند و فرمودند آيا اين را مى

فرمودند: دوستدار اين مرد دوست خداست، او را دوست بدار و دشمن اين مرد دشمن خداست، او را 
                                                 

 يى آمده است. م. ، همراه با ترجمه آقاى كمره1، ج 187اين روايت در خصال صدوق، ص  .1
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بكشد و دشمن اين را دشمن بدار، هر  دشمن بدار. و اين مرد را دوست بدار، هر چند پدر و پسرت را

 1 چند پدر يا پسرت باشد.

گويد، همنشينى كند يا كسى را  ( امام صادق )ع( فرموده است، هر كس با كسى كه عيب ما را مى1) 

كه از ما بريده است، مدح گويد يا با كسى كه حقوق ما را قطع كرده است، پيوستگى داشته باشد، يا 

ته است، بگسلد يا دشمن ما را دوست و دوست ما را دشمن بدارد، به كسى كه از كسى كه با ما پيوس

 2 فاتحة الكتاب و قرآن عظيم را نازل فرموده است، كافر شده است.

گويد در حال زندگى  ( على )ع( فرموده است، براى انسان مؤمن سه دوست است، دوستى كه مى2) 

گويد من همراه تو هستم تا هنگامى  ى كه مىو مرگ همراه تو هستم و آن عمل شخص است و دوست

گويد من  شود و دوستى كه مى كه بميرى و آن مال شخص است و چون مرد، آن مال از وارثانش مى

اند: هر كس  كنم و آن فرزند اوست. پيامبر )ص( فرموده تا كنار گورت با تو هستم و سپس رهايت مى

بود و اگر انسان سنگى را دوست داشته باشد، خدايش ما را دوست بدارد، روز قيامت همراه ما خواهد 

 3 فرمايد. با آن محشور مى

هاى ايمان اين است كه در راه خدا دوستى  ترين دستگيره ( امام صادق )ع( فرموده است، از محكم3) 

كس كافرى را دوست بدارد، خدا  ورزى و در راه و براى خدا بخشش كنى و نكنى و هر كنى و كينه

دارد كه دوست دشمن خدا،  اشته و هر كس كافرى را دشمن بدارد، خدا را دوست مىرا دشمن د

 4 دشمن خداوند است.

يابد، كسى كه خدا و  اند: سه چيز است كه در هر كس باشد مزه ايمان را مى ( پيامبر )ص( فرموده1) 

فقط در دارد  تر باشد و هر كس كه مرگ را دوست مى رسولش در نظرش از هر چيز ديگر محبوب

تر از آن است كه به  راه خدا دوست بدارد و آن كس كه افتادن در آتش در اين جهان براى او محبوب

 5 كفر برگردد، پس از آنكه خدايش از آن نجات داده است.

                                                 
، 27، ج 54)رضي اهلل عنه(، در بحار االنوار، ص  به نقل از تفسير امام عسكرى )ع( و معانى االخبار و عيون اخبار الرضا و علل الشرائع صدوق .1

 آمده است. م.

 ، آمده است. م.27، ج 53، در بحار االنوار، ص 34و  35به نقل از امالى صدوق، صفحات  .2

 ، آمده است. م.95و  79نظير اين روايت در همان جلد بحار االنوار، صفحات  .3

 . م.، آمده است3، ج 189در اصول كافى مترجم، ص  .4

 هم آمده است. م. 123در مشكاة االنوار طبرسى، ص  .5
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اند: سوگند به كسى كه جان من در دست اوست، هرگز وارد بهشت  ( همان حضرت فرموده2) 

و ايمان نخواهيد آورد تا آنكه محبت بورزيد، آيا شما را به كارى  شويد تا آنكه ايمان بياوريد نمى

 ايد؟ راهنمايى كنم كه چون آن را انجام دهيد، مهرورزى كرده

ميان خود سالم دادن را آشكار كنيد و فرموده است هنگامى كه مردم تظاهر به علم كنند و عمل را 

ند و قطع صله رحم كنند، در آن حال توزى كن ضايع سازند و زبانى اظهار محبت و در دل كينه

 1 فرمايد. خدايشان لعنت و كر و كورشان مى

كنى و  خدا را عصيان مى»جسته است.  ( شاعرى چنين سروده و امام صادق )ع( هم به آن تمثل مى3) 

كارها عجيب است.اگر محبت نمايى،سوگند به جان خودت كه اين در نكه تظاهربه دوستى او مىحال آ

 2« دارد. اشد، او را فرمانبردارى، زيرا دوستدار، مطيع كسى است كه او را دوست مىتو صادق ب

خواهد با من نشيند، تن من با او خواهد  تو را در دل خود همسخن خويش قرار دادم و هر كس مى» 

بود، )من خود ميان جمع و دلم جاى ديگر است( تن من، انيس و همنشين من است. ولى انيس واقعى 

 3 «روانم، حبيب دل من است.من در 

نفس دوستدار خدا، نفس زبونى است و كدام دوستدار و عاشق است كه »  ( ديگرى سروده است:1)

زبون نباشد و چون نفس دوستدار به پروردگارش پيوسته شود، محال است كه چيز ديگرى را به جاى 

 «او بخواهد.

گويم مگر يك روز  دا سوگند آيا عاشقى؟ مىگويند تو را به خ به من مى»  ( و سروده شده است:2) 

يى نوشيدم كه شيرينى آن همچنان  بوده است كه از عشق خالى باشم؟! از جام عشق در گهواره جرعه

 «در سينه و گلوى من پايدار است.

 ( ديگرى سروده است:3) 

                                                 
 هم آمده است. م. 123در مشكاة االنوار طبرسى، ص  .1

، به حضرت صادق )ع( نسبت داده شده 47، ج 24، و به نقل از آن در بحار االنوار، ص 4، ج 275اين دو بيت هم در مناقب ابن شهر آشوب، ص  .2

اين دو بيت را از رابعه عدويه  409اند و در مصباح الهداية، ص  گويد، امام صادق )ع( به آن تمثل جسته كه مى است و ظاهرا حق با فتال است

 دانسته است. م.

، چاپ استاد فقيد جالل الدين همايى، 423و  262اين دو بيت لطيف هم از رابعه عدويه است و در مصباح الهداية، عز الدين محمود كاشى، ص  .3

همان كتاب مراجعه  263و  262نكته كه از رابعه است، آمده است و براى اطالع از شرح حال رابعه به حاشيه مرحوم همايى در صفحات با ذكر اين 

 فرماييد. م.
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ى آن را بر حذر باش كه با احمق دوستى كنى كه احمق همچون جامه پوسيده است، هر گاه يك جا» 

 شود. وصله زنى، همين كه باد حركتش دهد، جاى ديگرش دريده مى

اى شكاف و شكستگى شيشه به هم بر آيد؟ يا چون  و همچون شكاف بزرگ در شيشه است و آيا ديده

كند. يا  پراند و چون گرسنه شود، عرعر مى خر چموشى است كه اگر سيرش كنى به مردم لگد مى

كند و چون سير شود، تبهكارى  اش دارى از همسايه دزدى مى اگر گرسنهچون برده بد كاره است كه 

 «كند. مى

  هاى نفسى و نفس مجلس هفتاد و یكم در تشویق بر مخالفت با خواسته

آراسته شد براى مردمان »( خداوند متعال در آيه سيزدهم سوره سوم )آل عمران( فرموده است: 5) 

 ....«.و پسران و اموال فراوان از زر و سيم  هاى نفسى از داشتن زنان دوستى خواسته

دارم نفس خود را كه هر آينه  و برى نمى»سوره دوازدهم )يوسف( فرموده است  53( و در آيه 6) 

 «نفس، امركننده به بدى است.

و اما آنكه بترسد از »( و خداوند متعال در آيه چهلم سوره هفتاد و نهم )النازعات( فرموده است 7) 

 «ردگارش و باز دارد نفس را از خواهش، همانا كه بهشت جايگاهش خواهد بود.مقام پرو

و تنبيه كند،   اند: هر كس به جاى سرزنش ديگران نفس خود را سرزنش ( پيامبر )ص( فرموده8) 

 1 دارد. خدايش او را از بيم روز قيامت در امان مى

كه آن را به فرمانبردارى خداوند  ( امام سجاد )ع( فرموده است، حق نفس تو بر تو اين است1) 

 2 بگمارى.

كنند، چگونه از  اند: شگفتا از مردمى كه از بيم بيمارى از خوراك پرهيز مى ( پيامبر )ص( فرموده2) 

 3 كنند. بيم آتش، از گناه خوددارى نمى

از فرمان شناسند گناه و  فرمايد، هر گاه بندگانى كه مرا مى ( امام سجاد فرموده است، خداوند مى3) 

 4 سازم كه مرا نشناسد. من سرپيچى كنند كسى را بر آنان چيره مى

                                                 
 ، چاپ آقاى على اكبر غفارى، آمده است. م.216با ذكر سلسله سند در ثواب االعمال شيخ صدوق )رضي اهلل عنه(، ص  .1

 ، آمده است. م.3، ج 439قوق امام سجاد )ع(، در محجة البيضاء، ص به نقل از رساله ح .2

 ، از امير المؤمنين على )ع( آمده است. م.141نظير اين روايت در تحف العقول ابن شعبه حرانى، ص  .3

 . م.319الجواهر السنية، شيخ حر عاملى، ص  .4
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اند: مادر حضرت سليمان به او گفت: پسركم! از خواب فراوان شب پرهيز  ( پيامبر )ص( فرموده4) 

 دارد. كن كه خوابيدن بسيار در شب، آدمى را روز رستاخيز فقير مى

برد و بسيار خنديدن، ايمان را  خى كردن، آبرو را مىاند: فراوانى شو ( و همان حضرت فرموده5) 

 برد. سازد و بسيار دروغ گفتن، ارج آدمى را از ميان مى نابود مى

شود؟ فرمود: به اينكه كردارش با  ( به امام صادق )ع( گفته شد، رستگار چگونه شناخته مى6) 

رش هماهنگ نباشد، گفتارش هماهنگ باشد و چنان كسى رستگار است و هر كس كردار و گفتا

 ايمانش عاريتى است.

فرمايد كه من پروردگارم، پروردگارى جز من نيست،  اند: خداوند متعال مى ( پيامبر )ص( فرموده7) 

 ام و دلهاى ايشان در دست من است. من پادشاهان )قدرتمندان( را آفريده

دهم و هر قوم كه از فرمان  مى هر قوم كه مرا اطاعت كنند، دلهاى پادشاهان را بر ايشان مهربان قرار

 دهم. من سرپيچى كنند، دلهاى پادشاهان را بر ايشان خشمگين قرار مى

هر آينه خود را با دشنام دادن به قدرتمندان مشغول مداريد و به سوى خدا باز گرديد و توبه كنيد كه 

 1 من دلهاى آنان را بر شما مهربان كنم.

يى براى يك گناه از گناهانش، صد سال در دوزخ بماند  ن است بندهاند: همانا ممك ( پيامبر فرموده8) 

 )منتظر بماند( و حال آنكه به زنان و برادران خود كه در بهشت باشند، بنگرد.

يى از  يى از دلش نباشد و بازدارنده ( امام صادق )ع( فرموده است، هر كس براى او اندرز دهنده1)

و همنشينى كه راهنمايش باشد، نباشد، گردن در اختيار دشمن خواهشهاى نفسى نداشته باشد و براى ا

 خود )شيطان( نهاده است.

يى )مأموريت جنگى(  ( امير المؤمنين على )ع( فرموده است، پيامبر )ص( گروهى را به سريه2) 

فرستادند و چون بازگشتند، به آنان فرمودند: خوشآمد و درود بر قومى كه جهاد كوچك را انجام 

 جهاد بزرگ بر عهده ايشان باقى مانده است. گفته شد: دادند و

اى رسول خدا! جهاد بزرگ چيست؟ فرمود: جهاد با نفس و سپس افزودند، بهترين جهادها، جهاد 

 2 كسى است كه با نفس خود كه ميان دو پهلوى اوست پيكار كند.

                                                 
 . م.220امالى، صدوق، ص  .1

 ، چاپ دار الشعب، مصر، آمده است. م.1457تفاوتى در احياء علوم الدين، غزالى، ص به نقل از پيامبر )ص(، با اندك  .2
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ه مرا فرمان برد او را به گويد كه خداوند متعال چنين فرموده است: هر بنده ك ( پيامبر )ص( مى3) 

گذارم و اهميت  گذارم و هر بنده كه مرا نافرمانى كند، او را به خودش وامى غير خودم وانمى

 1 دهم كه در كدام وادى هالك و تباه شود. نمى

 دارد. ( امام صادق )ع( فرموده است، خداوند هر كس را كه از فرمانش سرپيچى كند، دوست نمى4) 

امام حسن مجتبى )ع( ما را بدرقه فرمود و چون خواستيم از ايشان جدا  2 گويد: ( ابو ليلى مى5) 

شويم، گفتيم ما را پندى بفرماى. فرمود: از خداوند بترسيد و از طمع پرهيز كنيد كه طمع زنگ و 

 گردد. زنگار مى

ها، و شود مگر از قساوت دل ( امير المؤمنين على )ع( فرموده است، چشمها و اشكها خشك نمى6) 

 شود مگر از افزونى گناهها. دلها با قساوت نمى

خواهى از آفريدگار خود فرمانبردارى نكنى، از  ( و همان حضرت به مردى فرمودند: اگر مى7) 

دارى از مملكت او بيرون شو و اگر به قضا و قدر او  روزى او مخور و اگر دشمن او را دوست مى

ى خود جستجو كن. بر فرض كه خداوند براى معصيت خود خشنود نيستى، پروردگارى غير از او برا

براى شكر نعمتش معصيت نشود. عقل شمشير برنده است،   داد، واجب و شايسته بود كه بيم هم نمى

 خواهش نفس خود را با عقل خويش بكش.

كجا  تر از سال ديگر نيست ولى خداوند آن را هر ( امام باقر )ع( فرموده است، هيچ سالى كم باران1) 

دهد. هر گاه قومى گناه كنند، خداوند ميزان باران الزم آن سال ايشان را در  بخواهد قرار مى

اش  برد كه خداوند حتى از عذاب سوسك در النه هاى ديگر و فالتها و درياها و كوهسارها مى سرزمين

گشايد  گنهكاران مى دارد و راهش را به سوى محله غير غافل نيست. از زمين گناهكاران باران را باز مى

 و سپس فرمود، اى صاحبان بينش! عبرت بگيريد.

 اند: هاى امير المؤمنين على )ع( چنين ديدم كه پيامبر )ص( فرموده ( در يكى از نامه2) 

شود و چون كم فروشى و كاستن از ترازو  هاى ناگهانى بسيار مى چون زناكارى بسيار شود، مرگ

فرمايد و چون زكات پرداخت نشود،  گرفتار كاستى و خشكسالى مىمعمول شود، خداوند آن مردم را 

                                                 
 . م.139الجواهر السنية، شيخ حر عاملى، ص  .1

ب ظاهرا منظور ابو ليلى انصارى است كه از اصحاب رسول خدا بوده و در تمام جنگهاى حضرت امير در التزام ايشان بوده است. رك. به: استيعا .2

 . م.4، ج 170البر، در حاشيه االصابه ابن حجر عسقالنى، ص  ابن عبد
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يابد. و چون در  اش كاستى مى ها و معادن همه گيرد و ميوه زمين بركتهاى كشاورزى خود را باز مى

شكنى كنند، خداوند دشمن  شوند و چون پيمان مورد احكام ستم روا دارند، گرفتار ستم و دشمنى مى

ها در دست بدان قرار  فرمايد و چون پيوند خويشى را بگسلند، ثروت مىايشان را بر آنان چيره 

گيرد و چون امر به معروف و نهى از منكر انجام ندهند و از اهل بيت گزيده من پيروى نكنند،  مى

فرمايد و در آن حال نيكان ايشان هم كه دعا كنند،  خداى اشخاص شرور ايشان را بر آنان چيره مى

 1 شود. مستجاب نمى

( و فرموده است، در تورات چنين نوشته شده است: اى موسى! من تو را آفريدم و برگزيدم و 3) 

نيرو بخشيدم و به اطاعت از خود فرمانت دادم و تو را از معصيت نهى كردم. اگر از من فرمانبردارى 

موسى! حتى  دهم. اى دهم و اگر معصيت كنى، تو را در آن يارى نمى كنى، تو را بر آن كار يارى مى

 2 در فرمانبردارى تو مرا بر تو حق نعمت است و در معصيت تو براى من بر تو حجت است.

 ها آميخته است و رسيدن به آتش با شهوات. اند: رسيدن به بهشت با سختى ( پيامبر فرموده4) 

ر ( خداوند متعال به داود )ع( فرموده است، بر من حرام است كه عالمى را كه دلش دوستدا1)

 هاست، پيشوا و رهبر پرهيزكاران قرار دهم. شهوت

اند: هر كس دانشش بر خواسته نفسى او چيره شود، علمش علم نافع است و  ( پيامبر )ص( فرموده2) 

 گريزد. اش مى هر كس شهوت خود را زير گامهايش نهد، شيطان از سايه

كنى و آنچه را  ماند، ويران مى ى مىآنچه را كه باق»( امام سجاد )ع( اين ابيات را فرموده است: 3) 

اى اگر مرگت ناگهانى فرا رسد و  كنى و هيچ كدامش آباد نيست. آيا انديشيده كه فانى است، آباد مى

اى، آيا فقط به اين خشنودى كه در  هيچ خيرى كه در پيشگاه خدا عذر خواه تو باشد بدست نياورده

 3« ه دين تو كاسته باشد؟زندگى ثروتمند و مال تو افزون باشد و حال آنك

 مجلس هفتاد و دوم در فضیلت صبر

آزماييم شما را به  و هر آينه مى»( خداوند در آيه يك صد و پنجاهم سوره بقره فرموده است 5) 

ها و مژده بده شكيبايان را ..... تا آنجا كه  چيزى از بيم و گرسنگى و كاستن از اموال و جانها و ميوه

                                                 
 . م.36تحف العقول، ابن شعبه حرانى، ص  .1

، ج 109بحار االنوار به نقل از البداية و النهايه ابن كثير، ص  46جلد  87تا  83اين ابيات به همت استاد محمد مهدى خرسان در پاورقى صفحات  .2

 ضرت سجاد )ع( قطعى نيست. م.، آمده است و نسبت آن به ح9

 ، به نقل از توحيد صدوق )رضي اهلل عنه(، آمده است. م.56در الجواهر السنية في االحاديث القدسيه، شيخ حر عاملى، ص  .3
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و در آيه يك صد و چهل و يكم از سوره آل عمران « م ايشان راه يافتگانند.فرمايد و آنان، ه مى

 «دارد. و خداوند صابران را دوست مى»فرمايد  مى

و فرمان بريد خدا و رسولش را و نزاع مكنيد كه »فرمايد  ( و در آيه چهل و هشتم سوره انفال مى6) 

 «د همراه صابران است.سست شويد و دولت شما از ميان برود و صبر كنيد كه خداون

شوند صبركنندگان  جز اين نيست كه تمام داده مى»فرمايد  ( و در آيه چهاردهم سوره زمر مى7) 

 «پاداششان را بدون حساب.

توانى  ( امام صادق فرموده است، در مورد دشمنان و اشخاص كافر نعمت، شكيبا باش كه تو نمى8) 

ن كرده است مكافاتى بهتر از آن بدهى كه در مورد او آن كسى را كه خداوند را در مورد تو عصيا

 1 خدا را اطاعت كنى.

( امام رضا )ع( فرموده است، مؤمن، مؤمن نخواهد بود تا آنگاه كه در او سه خصلت باشد، خصلتى 1)

 از پروردگارش و خصلتى از رسولش و خصلتى از ولى خدا.

اوست و خداوند متعال در آيه بيست و ششم آن خصلت كه از پروردگار است، پوشيده نگهداشتن راز 

سازد مگر آن را كه بپسندد از  داناى غيب و كسى را بر غيب خود آگاه نمى»سوره جن فرموده است 

و اما سنتى كه از پيامبر بايد در مؤمن باشد، مدارى با مردم است كه خداى عز و جل « پيامبرى.

بگير عفو را و به كار نيك فرمان بده و از »موده است پيامبرش را به مداراى با مردم فرمان داده و فر

 «جاهالن اعراض كن.

سوره اعراف( و اما خصلتى كه از ولى خدا بايد در مؤمن باشد، صبر در سختى و  199)بخشى از آيه  

و »فرمايد:  تهيدستى است كه خداوند در بخشى از آيه يك صد و هفتاد و هفتم سوره بقره مى

 2 «ى و تهيدستى و هنگام كارزار.صبركنندگان در سخت

( امام باقر )ع( فرموده است، خداوند متعال براى يك زن، توانايى صبر ده مرد را قرار داده است 2) 

 3 شود. و چون باردار شود، توان شكيبايى ده مرد ديگر بر او افزوده مى

شد كه در خانه خود درگذشت. چنان اندوهگين  ( روايت شده است كه پسرى از عثمان بن مظعون3) 

براى خويش عبادتگاهى قرار داد و در آن به عبادت پرداخت. اين خبر به اطالع پيامبر )ص( رسيد. 
                                                 

 هم آمده است. م. 24اين گفتار امام صادق )ع( به نقل از همين كتاب، در مشكاة االنوار طبرسى، ص  .1

 يى آمده است. م. ، همراه با ترجمه آقاى كمره2، ج 205و ص ، 1، ج 110در خصال، ص  .2

 يى آمده است. م. ، همراه با ترجمه آقاى كمره2، ج 205، و ص 1، ج 110در خصال، ص  .3
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خداوند براى ما رهبانيت را مقرر و مرقوم نداشته است. همانا رهبانيت امت من،   1 فرمودند: اى عثمان!

اش كه براى بهشت، هشت در و براى جهاد در راه خداوند است. اى عثمان بن مظعون! توجه داشته ب

شوى كه چون به هر در بهشت برسى، اين پسرت را كنار خود  دوزخ، هفت در است. آيا خشنود نمى

 كند؟ گفت: ببينى كه دامنت را گرفته و براى تو در پيشگاه خدايت شفاعت مى

رد عزيزان از دست آرى اى رسول خدا!، ديگر مسلمانان گفتند: اى رسول خدا! آيا براى ما هم در مو

رفته چنين پاداشى هست؟ فرمودند: آرى، براى هر كدام شما كه صبر كند و مصيبت خود را براى 

 رضاى خدا تحمل كند.

كند و بر دشنام   ( موسى )ع( عرضه داشت: پروردگارا! پاداش كسى كه بر آزار مردم شكيبايى4) 

 2دهم. هاى روز قيامت به تن خويش يارى مىشنيدن از آنان شكيبا باشد چيست؟ فرمود: او را در ترس

( امير المؤمنين على )ع( فرموده است، صبر شجاعت و عجز آفت است. صبر دو نوع است: صبر 1) 

دارد، و صبر براى ايمان، همچون سر براى پيكر است و  بر آنچه خوش نيست و صبر از آنچه خوش مى

 3 در پيكرى كه سر نباشد، خيرى نيست.

اند: پنج چيز است كه اگر در آن وارد شويد، بر مثل آن توانا نيستيد، هيچ  ضرت فرموده( همان ح2) 

يى از چيزى جز گناه خود نترسد و از هيچ كس جز خداى خود اميد نداشته باشد. و شخص نادان  بنده

 داند پرسيده شود، آن را بياموزد. و صبر براى ايمان از اينكه شرم نكند كه چون از چيزى كه نمى

 چون سر براى پيكر است. و كسى را كه صبر نباشد، براى او ايمان نيست.

فرمايد ولى عمل  اند: خداوند گاهى براى بنده، بهتر و برتر درجه بهشت را مقرر مى ( پيامبر فرموده3) 

 افتد تا به آن درجه برسد. رسد و چندان در بال و سختى مى او به آن درجه نمى

 گرفتار مصيبتى شديد، مصيبت مرا بياد آوريد كه بزرگترين مصيبت است.اند: چون  ( و فرموده4) 

اند: بزرگترين پاداشها در مقابل بزرگترين بالهاست و خداوند چون قومى را دوست  ( و فرموده5) 

سازد. هر كس خشنود باشد، خشنودى خدا براى اوست و هر كس خشمگين  بدارد آنان را گرفتار مى

 ست.شود، خشم خدا براى او

                                                 
ال سوم كنندگان در بدر است. در شعبان س جناب عثمان بن مظعون از اصحاب بسيار محترم و پارساى پيامبر )ص( و از مهاجران به حبشه و شركت .1

 ،. م.288، ص 1، بخش 3هجرت در گذشت و نخستين كس است كه در بقيع دفن شد. رحمت و بركات خدا بر او باد! رك. به: طبقات ابن سعد، ج 

 ، آمده است. م.56به نقل از حضرت باقر در الجواهر السنية، ص  .2

 آمده است. م. ، چاپ آقاى فيض االسالم،1102بخشى از اين گفتار در نهج البالغه، ص  .3
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اند: چون گناهان بنده زياد شود و عملش چندان نباشد كه آن را بپوشاند، خداوند او  ( و نيز فرموده6) 

 فرمايد تا گناهش را از ميان ببرد. را گرفتار اندوه مى

( گويد، شبى چراغ پيامبر )ص( خاموش شد. استرجاع فرمود. )انا للّه و انا اليه راجعون( گفتند: 7) 

آيا خاموش شدن چراغ، مصيبت است كه چنين فرموديد؟ فرمودند: آرى، هر چيز كه اى رسول خدا! 

 شود. شود و برايش پاداش آن منظور مى مؤمن را آزار دهد، براى او مصيبت محسوب مى

تسليت داد و ضمن  ( گفته شده است، چون پسر اشعث بن قيس مرد، امير المؤمنين على )ع( او را8) 

ن شوى، سزاوار است و اگر شكيبايى كنى عوض و پاداش فقدان پسرت در آن فرمود: اگر اندوهگي

پيشگاه خداوند است. چون سرنوشت بر تو جارى شود، اگر شكيبا باشى براى تو پاداش است و اگر 

 اى(. بيتابى كنى، سرنوشت جارى شده در حالى كه تو بزهكارى. )ماتم ديده

 و همراه هر سختى آسانى است. ( شاعر گفته است، كليد در گشايش، صبر است1) 

 ماند و از پى هر كار، كارى است. روزگار بر يك حال باقى نمى

يازى آن شكيبا باش كه روزگار همچنان گذشته است،  بر روزگار و دست»( ديگرى گفته است 2) 

 گاه شادى و گاه اندوه است. نه شادى هميشگى است و نه اندوه.

 هى و حسدمجلس هفتاد و سوم در ذكر خیر خوا

و آرزو مكنيد آنچه را فزونى داد »( خداوند متعال در آيه سى و هفتم سوره نساء فرموده است 4) 

 «خداوند برخى از شما را به برخى.

( امام صادق )ع( فرموده است، چون نوح )ع( بيرون آمد، ابليس پيش او آمد و گفت: بر روى 5) 

بر اين تبهكاران نفرين كردى و مرا از آنان رهايى  زمين هيچ كس از تو بيشتر بر من منت ندارد كه

آموزم، از حسد بپرهيز كه آن بر من چنين كرد و از حرص  بخشيدى. اكنون دو خصلت به تو مى

 1 بپرهيز كه بر آدم چنان كرد.

( همان حضرت فرموده است، مردى كه در وجودش بخل و رشك و بيم باشد، ايمان نياورده است 6) 

 2 آزمند و بخيل نيست. و مؤمن ترسو و

                                                 
قصص قرآن مجيد، برگرفته از تفسير عتيق سورآبادى، به  130يى، آمده است و در صفحه  ، همراه با ترجمه آقاى كمره1، ج 90در خصال، ص  .1

 گونه ديگرى آمده است. م.

 ، به نقل از خصال، آمده است. م.75، ج 301در بحار االنوار، ص  .2
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 1 كنم، حسد و حرص و دروغ. ( پيامبر فرمودند: اى على! تو را از سه خصلت بسيار بد نهى مى7) 

كنم،  اند: هر كس براى من پنج چيز را ضمانت كند، من براى او بهشت را ضمانت مى ( و فرموده8) 

خواهى براى كتاب خدا و خير خواهى در راه خداى عز و جل و خير خواهى براى رسولش و خير 

 2 خير خواهى براى دين خدا و خير خواهى براى جماعت مسلمانان.

 اند: حسود از همه مردم داراى راحتى كمترى است. ( و فرموده1)

اند: دين خيرخواهى است، دين خير خواهى است، دين خيرخواهى است. گفتند براى  ( و فرموده2) 

خدا و رسولش و كتاب خدا و پيشوايان مسلمانان و براى همه  چه كسى اى رسول خدا! فرمودند: براى

 گروندگان.

 3 خورد. خورد، آنچنان كه آتش هيزم را مى اند: رشك، ايمان را مى ( و نيز فرموده3) 

آورد و تو را  اند: سرزنشى براى برادرت آشكار مكن كه خدايش بر او رحمت مى ( و فرموده4) 

 4 فرمايد. گرفتار مى

كنم،  داوند متعال به حضرت سليمان )ع( وحى فرمود كه تو را به هفت چيز سفارش مى( و خ5) 

نخست اينكه بر كسى از بندگان من حسد نبرى. دوم آنكه از بندگان شايسته من غيبت نكنى. سليمان 

 عرضه داشت: پروردگارا! همين دو مرا بس است.

ه برد و از سبب قرب او پرسيد. گفته ( حضرت موسى )ع( مردى را كنار عرش ديد و بر او غبط6) 

 5 برد. فرمود، حسد نمى شد: نسبت به فضيلت و برترى كه خداوند به بندگان خود عنايت مى

 ( و گفته شده است، براى حسود هيچ راحتى نيست و حسود داراى اندوههاى طوالنى است.7) 

كند و موجب  ون مى( يكى از حكيمان گفته است، حسد نفس را ناتوان و اندوه را افز8) 

 شود. خوابى شب مى دارى و بى زنده شب

دانى دراين كار نسبت  آيا مىبرد بگو، به كسى كه بر من رشك مى»  ( شاعرى چنين سروده است:9) 

اى كه به آنچه عنايت كرده  اى؟ نسبت به كار خداوند ترك ادب كرده به چه كسى ترك ادب كرده

                                                 
 ان چاپ، آمده است. م.، هم1، ج 140در خصال صدوق، ص  .1

 ، همان چاپ، آمده است. م.1، ج 265در خصال صدوق، ص  .2

 م. 3، ج 416اصول كافى مترجم، ص  .3

 . م.562، و منهاج الصالحين، ص 4، ج 63اصول كافى مترجم، ص  .4

 ، چاپ مصر. م.1676احياء علوم الدين، ص  .5
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شود و تو به آنچه جستجو  كه نعمت براى من افزون مى اش اين است است، راضى نيستى. نتيجه

 «رسى. كنى نمى مى

كنند كه من بميرم و اگر بميرم راهى نيست كه در  برخى از مردان تمنا مى»( ديگرى گفته است: 10) 

ميرند(، زندگى مخالف من، پس از من براى من زيانى ندارد و مرگ  آن يكه و تنها باشم )همگان مى

  كند. به كسى كه بر خالف آنكه در گذشته است، مى اند، مرا جاودانه نمى از من مرده كسانى كه پيش

 1« ديگر( آماده شو كه گويى هم اكنون خواهد بود.  خواهد باقى بماند بگو، براى ديگرى )مصيبت

 ( ديگرى سروده است:1) 

آيد. به آنان  از ما فرو مى چون مرگ به خانه قومى فرا رود و آنان را نابود كند، بر در خانه ديگرى» 

كنند بگو از ما به خويشتن آييد. )بيدار شويد( بزودى آنچه را ما ديديم،  كه سرزنش مى

 2 «كنندگان هم خواهند ديد. سرزنش

  مجلس هفتاد و چهارم در ذكر توكل

و بر خداوند توكل »( خداوند متعال ضمن آيه بيست و هفتم سوره پنجم )مائده( فرموده است 3) 

 «كنيد، اگر مؤمنانيد.

موسى گفت، اى قوم من! اگر شما »( و در آيه هشتاد و چهارم از سوره دهم )يونس( فرموده است 4) 

 «ايد، پس بر او توكل كنيد اگر منقادان هستيد. به خدا ايمان آورده

يعقوب گفت: اى پسران من! از »( و در آيه شصت و هفتم سوره دوازدهم )يوسف( فرموده است 5) 

كنم شما را از خداوند  هاى مختلف وارد شويد و من كفايت نمى يك دروازه وارد مشويد و از دروازه

كنند  در چيزى، فرمانى نيست مگر براى خدا، بر او توكل كردم و همانا بر او توكل مى

 «كنندگان. توكّل

آنان گفتند همانا كه  پيامبران ايشان به»( و در آيه سيزدهم سوره چهاردهم )ابراهيم( فرموده است 6) 

گزارد و نشايد  ما هم بشرى مانند شماييم ولى خداوند بر هر يك از بندگان خويش كه بخواهد منت مى
                                                 

، 4، ج 443فقط با اشاره به اينكه شعرى جاهلى است در عقد الفريد، ابن عبد ربه اندلسى، ص  اش آمده باشد و اين ابيات بدون آنكه نام سراينده .1

 هم آمده است. م. 3، ج 281اند در امالى قالى، ص  ميالدى، مصر، آمده است و در حاشيه همان صفحه گفته 1967چاپ 

ده است عايشه، همسر حضرت پيامبر )ص( به اين دو بيت تمثل ، همان چاپ، آمده است و گفته ش2، ج 322اين دو بيت در عقد الفريد، ص  .2

، چاپ بوالق، به عالء بن قرظه، دايى فرزدق، نسبت داده شده است. 19، ج 49جسته است. در حاشيه همان صفحه آمده است كه در اغانى، ص  مى

 م.
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و « ما را كه بياوريم به شما محبتى مگر به فرمان خداوند و بايد كه متوكالن بر خداوند توكل كنند.

نكنيم بر خدا و حال آنكه هدايت  و چيست ما را كه توكل»در آيه بعد همان سوره فرموده است 

فرموده است ما را به راههاى ما و هر آينه صبر خواهم كرد بر آنچه كه ما را آزار دهيد و همانا بايد بر 

 «كنندگان. توكل كنند توكّل خدا

و توكل كن بر خداى زنده »( و در آيه شصت و يكم سوره بيست و پنجم )فرقان( فرموده است 1) 

 «ميرد. كه نمى

و هر كس توكل كند بر خدا همانا كه »( و در آيه سوم سوره شصت و پنجم )طالق( فرموده است 2) 

 «همو، او را كافى است.

اند: اينكه  ( حسن بن جهم از امام رضا )ع( پرسيده است كه حد توكل چيست؟ و ايشان فرموده3) 

 1 همراه خداوند از هيچ كس ديگر بيم نداشته باشى.

دارد كه پرهيزكارتر )نيرومندتر( مردم باشد، بايد  اند: هر كس دوست مى فرموده ( پيامبر )ص(4) 

 2 بر خداوند توكل كند.

شود و هر كس به خدا  ( امام باقر )ع( فرموده است، هر كس به خداوند توكل كند، مغلوب نمى5) 

 3 شود. پناه ببرد منهزم نمى

د، هر مخلوق و آفريده كه به آفريده ديگرى فرماي اند كه خداوند مى ( رسول خدا )ص( فرموده6) 

كنم و اگر چيزى از من بخواهد  غير از من پناه ببرد، همه وسايل آسمان و زمين را از او قطع مى

گويم و هر آفريده كه از ديگر آفريدگان به  دهمش و اگر مرا دعا كند و بخواند، پاسخش نمى نمى

كند، و اگر چيزى از من بخواهد، عطايش  ضمانت مى خودم پناه آورد، آسمانها و زمين روزى او را

 4 آمرزمش. گويم و اگر از من آمرزش خواهى كند، مى كنم و اگر فرا خواندم، پاسخش مى مى

اند: هر كس به سوى خدا منقطع شود، خداى هزينه و روزى او را از  ( و همان حضرت فرموده7) 

به دنيا بپيوندد، خدايش او را به آن  فرمايد و هر كس كند، كفايت مى جايى كه حساب نمى

                                                 
 ، آمده است. م.13االنوار طبرسى، ص  و همين گونه در مشكاة 332با اندك تفاوتى در تحف العقول ابن شعبه حرانى، ص  .1

 ، آمده است. م.398با اندك تفاوتى در مصباح الهداية عز الدين محمود كاشانى، ص  .2

 هم آمده است. م. 17از همين كتاب در مشكاة االنوار طبرسى، ص  .3

 شده است. م.، روايت 3، ج 104، و نظير آن در اصول كافى، ص 163الجواهر السنية، شيخ حر عاملى، ص  .4
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شود، همانا بر  اند: هر كس از اينكه نيرومندتر مردم باشد شاد مى گذارد. و هم ايشان فرموده وامى

شود، از خداى بترسد و پرهيزكار  تر مردم باشد شاد مى خداوند توكل كند و هر كس از اينكه گرامى

شود، در آنچه در دست خداوند است بيشتر  شد شاد مىبا  نيازتر مردم باشد و هر كس از اينكه بى

 1 اعتماد كند تا آنچه كه در اختيار اوست.

 ( و گفته شده است، حقيقت توكل، اعتماد بر خداوند است.1) 

دهد و تو سرگرم  ( و گفته شده است، توكل اين است كه بدانى عمل تو را كسى جز تو انجام نمى2) 

گيرى و بدانى كه  آيد و تو خود به آن پيشى مى اگهانى به سوى تو مىبه آنى و اينكه بدانى مرگ ن

 فرمايد. نياز مى خداوند تو را در همه حال بى

و گفته شده است، دلبستگى به خداوند  2( و گفته شده است، توكل، پناه بردن به خداوند است3) 

انا پادشاهان و فروتر از اند، آن كس كه با نيت صادق به خداوند توكل كند، هم است. و نيز گفته

نياز  شوند و چگونه ممكن است او نيازمند گردد و حال آنكه موالى او، بى ايشان به او نيازمند مى

 ستوده است.

اند: خداوند به حكمت و جالل خويش، آسايش و گشايش را در رضا و يقين  ( پيامبر )ص( فرموده4) 

 قرار داده است.قرار داده است و اندوه دشوارى را در شك و خشم 

 كشد. ام مرا مى ( ابو ذر )رضي اهلل عنه( گفته است، اندوه فردايى كه هنوز به آن نرسيده5) 

خواهى كه از تو  ( و گفته شده است، هر گاه تو خود از خداوند خشنود نباشى، چگونه از او مى6) 

 خشنود شود.

ن نيستم كه براى فردا خوراكى نگه من چنا»در دوره جاهلى چنين سروده است:  3( نابغه ذبيانى7) 

 «دارم و اندوخته كنم. فردا هم از اندوختن خوراك براى پس فردا بايد پرهيز كرد.

 مردم را مال است و من دو مال دارم كه آنان ندارند، در»چنين سروده است.  4( محمد بن حاتم8) 

                                                 
 ، چاپ دار الشعب مصر، آمده است. م.2484در احياء علوم الدين، غزالى، ص  .1

 . م.396مصباح الهداية، عز الدين محمود كاشى، ص  .2

ح حال زياد بن معاويه كه بيشتر به نابغه ذبيانى معروف است، از شاعران بزرگ دوره جاهلى و درگذشته حدود هيجده سال قبل از هجرت است. شر .3

 ميالدى، بيروت، آمده است. م. 1969، چاپ 1جلد  107تا  92و اشعار او در منابع مختلف و از جمله در الشعر و الشعراء، ابن قتيبه، صفحات 

 ،2، ج 38محمد بن حاتم مرورودى از حافظان مشهور حديث خراسان در قرن سوم هجرى است. براى اطالع از شرح حالش به تذكرة الحفاظ، ص  .4

 مراجعه شود. م.
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كنند، مال من خشنودى به آن  همان حال كه مردم ثروتمند با اسبها )سواران( خود را پاسدارى مى 

 «است كه مردم مالك آنند.  چيزى است كه مالك آنم و مال ديگر من نوميدى از آن چيزى

 چنين سروده است: 1( دعبل بن على خزاعى1) 

دوم و حال آنكه آن در جستجوى من است و روزى من بيشتر از من در  در جستجوى روزى خود مى» 

 «جستجو است.

 جم در ذكر مال و فرزندمجلس هفتاد و پن

مال و پسران آرايش زندگانى اين »( خداوند متعال در آيه چهل و پنجم سوره كهف فرموده است 3) 

 «جهانى است و چيزهاى پايدار شايسته نزد پروردگار تو از لحاظ پاداش و اميد بهتر است.

نيست كه اموال و جز اين »( و در آيه شانزدهم سوره شصت و چهارم )تغابن( فرموده است 4) 

 «فرزندان شما بال و موجب آزمايش است و خداوند نزد او مزد بزرگ است.

بدان آنچه بيش از  ( گويند مردى از نيازمندى خود به امير المؤمنين على )ع( شكايت كرد، فرمود:5) 

 2روزى و قوت خود در دنيا بدست آرى، همانا كه در آن مورد گنجور ديگرانى. 

اند: دينار و درهم، كسانى را كه  ؤمنين على )ع( فرموده است كه پيامبر )ص( فرموده( امير الم6) 

 3 پيش از شما بودند، نابود كردند و همان دو نابودكننده شما هم هستند.

شود آزمندى در  شود و دو خصلت در او جوان مى اند: آدمى زاده پير مى ( پيامبر )ص( فرموده7) 

 4 طول عمر. مورد مال و آزمندى در مورد

( عيسى بن مريم )ع( فرموده است، دينار درد دين و عالم پزشك دين است و چون ديديد كه 8) 

 كشد به او بدگمان شويد و بدانيد كه او براى غير از خود، خيرخواه نيست. پزشك درد را به خود مى

ول خدا كهنه شده ( امام صادق )ع( فرموده است، روزى على )ع( به حضور پيامبر آمد و جامه رس1)

بود، در اين هنگام دوازده درهم براى پيامبر )ص( آوردند. ايشان فرمودند اى على! اين پول را بردار 

گويد به بازار آمدم و پيراهنى به دوازده درهم خريدم  يى بخر كه بپوشم. على )ع( مى و براى من جامه
                                                 

از شاعران بزرگ قرن دوم و سوم هجرت است كه نود و هشت سال زندگى كرده است و شرح حال و اشعارش در منابع مختلف و از جمله در  .1

 ، چاپ افست، مدينه، آمده است. م.8، جلد 385تا  382تاريخ بغداد، صفحات 

 ، چاپ مرحوم فيض االسالم. م.1165نهج البالغه، ص  .2

 ، آمده است. م.2580، با ذكر سلسله اسناد و ذيل شماره 4، ج 4در اصول كافى مترجم، ص  .3

 . م.1، ج 105خصال صدوق، ص  .4
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يى غير از اين را بيشتر  ند: اى على! جامهو آن را به حضور پيامبر آوردم چون به آن نگريستند، فرمود

دانم. فرمودند: برو  گيرد؟ گفتم: نمى اش آن را از ما پس مى كنى فروشنده دارم. آيا فكر مى دوست مى

گيرد. من پيش فروشنده رفتم و گفتم: پيامبر اين جامه را خوش نداشتند و جامه ديگرى  ببين پس مى

دوازده درهم را به من پس داد و آن را نزد رسول خدا آوردم و خواهند، لطفا آن را پس بگير. او  مى

 آن حضرت با من به بازار آمدند كه خود پيراهنى بخرند.

گريست. از او پرسيدند تو را چه  چشم پيامبر )ص( به كنيزكى افتاد كه كنار راه نشسته بود و مى

ه براى آنان چيزى بخرم، آن را شود؟ گفت: اى رسول خدا! افراد خانه چهار درهم به من دادند ك مى

گم كردم و ياراى بازگشت به خانه ندارم. پيامبر )ص( چهار درهم از آن پول را به او دادند و 

فرمودند به خانه برگرد. آنگاه پيامبر )ص( به بازار آمدند و پيراهنى به چهار درهم خريدند و پوشيدند 

 و سپاس و ستايش خدا را بجا آوردند.

هاى  اى به من بپوشاند، خدايش از جامه گفت هر كس جامه يى را ديدند كه مى برهنه ميان راه مرد

بهشتى بر او بپوشاند. پيامبر، همان پيراهن را كه خريده بودند بيرون آوردند و به آن مرد پوشاندند و 

پاس و دوباره به بازار برگشتند و با چهار درهمى كه باقى مانده بود، پيراهن ديگرى خريدند و با س

ستايش خداوند پوشيدند و به سوى خانه خود برگشتند. آن كنيزك همچنان كنار راه نشسته بود و 

ترسم مرا  ام و مى روى؟ گفت: اى رسول خدا! تأخير كرده ات نمى گريست. فرمودند؟ چرا به خانه مى

ر در خانه ات راهنمايى كن. و پيامبر )ص( آمدند و ب بزنند، فرمودند: حركت كن و مرا به خانه

ايستادند و سالم دادند، ولى كسى پاسخ نداد. بار دوم سالم فرمود و پاسخى نيامد و چون براى بار سوم 

 سالم دادند، پاسخ آمد كه اى رسول خدا! سالم و رحمت و بركات خدا بر تو باد! فرمودند:

ولى خوش داشتيم كه  چرا بار اول و دوم كه سالم دادم، پاسخ نداديد؟ گفتند: سالم شما را شنيديم،

مكرر بشنويم. فرمودند: اين كنيزك تأخير كرده است، او را بر اين گناه مگيريد. گفتند: اى رسول 

خدا! به پاس آمدن شما او در راه خدا آزاد است. پيامبر فرمودند: خدا را شكر، هيچ دوازده درهمى 

 1يى را از بردگى آزاد فرمود.  اند و بردهبا آن دو برهنه را پوش ام كه خداوند تر از اين نديده پر بركت

( امام سجاد )ع( فرموده است، حق فرزند تو اين است كه بدانى او از توست و نيكى و بدى او در 1) 

اين جهان مضاف به تو است و از تو در باره تربيت او و راهنمايى او براى شناخت خداوند عز و جل و 
                                                 

 يى، آمده است. م. ، چاپ آقاى كمره2، ج 263اين روايت در خصال، ص  .1
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شود و در مورد او چنان رفتار كن كه بدانى اگر به او  يده مىكمك به فرمانبردارى او از خداوند پرس

 1 شوى. شوى و اگر بدى كنى، عقاب مى نيكى كنى، پاداش داده مى

رفت،  ( امام صادق )ع( فرموده است، عيسى بن مريم )ع( همراه سه تن از ياران خود پى كارى مى2) 

كشد و  ن خود گفت: اين طال مردم را مىدر راه از كنار چند خشت زرين گذشتند. عيسى )ع( به يارا

به راه خود ادامه داد. يكى از آن سه تن گفت: مرا كارى است و برگشت و پس از او، آن دو تن 

ديگر هم برگشتند و هر سه تن خود را كنار آن خشتهاى زرين رساندند. دو تن از ايشان به سومى 

و آن را زهر آلوده كرد تا آن دو را بكشد  گفتند برو خوراكى براى ما بخر. او رفت، خوراكى خريد

و با او در برداشتن طالها شريك نباشند. آن دو هم گفتند، چون او باز آيد بكشيمش تا شريك ما 

نباشد و چون باز آمد، برخاستند و او را كشتند و سپس خوراك را خوردند و آن دو هم كشته شدند. 

ن خشتهاى زرين مرده يافت. عيسى )ع( به فرمان عيسى )ع( پيش آنان برگشت و هر سه را كنار آ

 كشد. خداوند ايشان را زنده كرد و به آنان گفت، مگر نگفتم كه اين زر مردم را مى

گويد: نخستين درهم و دينار كه در زمين سكه زده شد، ابليس به آن نگريست و  ( ابن عباس مى3) 

س به سينه خود چسباند. آنگاه فرياد كشيد و چون درهم و دينار را ديد، برگرفت و بر چشم نهاد و سپ

از شادى، دوباره آنها را به سينه فشرد و گفت: شما دو چيز، موجب روشنى چشم منيد و ميوه دل من 

دهم كه بت پرست نباشند. براى من همين  هستيد. اگر آدميزادگان شما را دوست بدارند، اهميتى نمى

 2 دارند.كافى و بس است كه آدميان شما را دوست ب

( برخى از ياران پيامبر )ص( گفتند: اى رسول خدا! چگونه است كه ما نسبت به فرزندان خود 1)

 شوند. شويم و آنان به آن اندازه بر ما اندوهگين نمى سخت اندوهگين مى

 ايد. اند( و شما از ايشان پديد نيامده فرمودند: زيرا آنان و وجودشان از شماست )از شما پديد آمده

اند: عيسى بن مريم )ع( از كنار گورى عبور كرد كه كسى را كه در آن گور بود  ( پيامبر فرموده2) 

دهند. عرضه داشت:  دادند. سال بعد از كنار همان گور گذشت و ديد او را عذاب نمى عذاب مى

 دادند، امسال كه از كنار پروردگارا! سال گذشته از كنار اين گور گذشتم، صاحب آن را عذاب مى

دهند. خداى عز و جل به او وحى فرمود كه اى روح اهلل! او را پسرى نيكو  گذرم عذابش نمى اين مى
                                                 

 ، آمده است. م.189ضمن رساله حقوق امام سجاد، در تحف العقول ابن شعبه حرانى، ص  .1

 ، آمده است. م.6، ج 43در محجة البيضاء، ص « و گفته شده است»نظير اين روايت با كلمه  .2
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كار در رسيد كه راهى را اصالح و يتيمى را پناه داد و من به سبب آنچه پسرش انجام داد او را 

 آمرزيدم.

خود براى عيال  يى بخرد و آن را اند: هر كس به بازار رود و هديه ( و همان حضرت فرموده3) 

يى حمل كند و در دادن هديه،  خويش حمل كند، همچون كسى است كه براى مردمى نيازمند صدقه

يى از  نخست از دختران شروع كند كه هر كس دختر خود را شاد كند، همچون كسى است كه برده

ست كه فرزندان اسماعيل )ع( را آزاد كرده است و هر كس چشم پسر خويش را روشن كند، چنان ا

 1 آورد. از بيم خداوند گريسته است و هر كس از بيم خدا بگريد، خدايش به بهشت در مى

( امير المؤمنين على )ع( فرموده است، گرفتارى و اندوه فراوان خود را در مورد اهل و فرزندانت 4) 

رمايد و اگر ف قرار مده كه اگر آنان از دوستان خدا باشند، خداوند دوستان خود را تباه و رها نمى

 2 دشمنان خدايند، چرا بايد اندوه و همت تو در باره دشمنان خدا باشد.

 اند: فتنه و گرفتارى امت من، مال است. اند كه پيامبر )ص( فرموده ( همان حضرت گفته5) 

اند: پروردگارا! هر كس به تو ايمان آورده و گواهى داده است كه من پيامبر تو  ( پيامبر فرموده6) 

، ديدار خودت را محبوب او قرار بده و قضاى خود را بر او آسان بگير و مال او را اندك قرار هستم

 بده.

آيد و  اند: اگر آدمى را دو صحراى طال باشد، در جستجوى سومى بر مى ( و همان حضرت فرموده1)

 3پذيرد. كند و خداوند توبه هر كس را كه توبه كند مى درون آدمى را چيزى جز خاك انباشته نمى

 4 ماند، آز و آرزو. شود و دو چيز از او باقى مى اند: آدمى پير و فرتوت مى ( و فرموده2) 

اند: دل شخص پير، در دوستى دو چيز، جوان است، جمع كردن مال و دوست  ( و نيز فرموده3) 

 داشتن عمر طوالنى.

تر از آزمندى در  زيان بخشاند: اگر دو گرگ گرسنه ميان گله گوسپندى رها شوند،  ( و فرموده4) 

 5 مورد مال و شرف براى آدمى نيستند.

                                                 
 ، با ذكر سلسله سند، آمده است. م.239در ثواب االعمال صدوق )رضي اهلل عنه(، ص  .1

 ، چاپ مرحوم فيض االسالم، آمده است. م.1341در نهج البالغه، ص  344ذيل حكمت شماره  .2

 ، چاپ دار الشعب مصر، آمده است. م.1765وم الدين، ص در احياء عل .3

 يى. م. ، چاپ آقاى كمره1، ج 106خصال، ص  .4

 ، آمده است. م.4، ج 3دو روايت نظير اين، در اصول كافى مترجم، ص  .5
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 يى است و آزمون امت من در مورد مال است. اند: هر امتى را فتنه و گرفتارى ( و فرموده5) 

گويند، چه چيزى پيش فرستاده است  اند: چون آدمى بميرد، فرشتگان به يك ديگر مى ( و فرموده6) 

 1 زى از خود به جا گذاشته است.گويند، چه چي و آدميان مى

شود كه مرگ را دوست ندارم؟ فرمودند: آيا  ( مردى از انصار گفت: اى رسول خدا! مرا چه مى7) 

مال دارى؟ گفت: آرى، فرمودند: آن را پيش بفرست كه دل آدمى با مال اوست، اگر آن را پيش 

دارد كه خودش همراه آن  دوست مىدارد به آن ملحق شود و اگر آن را نگهدارد،  بفرستد، دوست مى

 2 باشد.

كنندگان مال خيرى نيست مگر براى بخشندگان آن. مال  براى اندوخته»( شاعر چنين سروده است 8) 

 «كند كه باده نسبت به ميگساران. به دارندگان خود گاهى چنان مى

كنى، آيا از  مىهان! اى كسى كه با آزمندى نسبت به دنيا مال را جمع » ( ديگرى گفته است:9) 

كنى و روا و حالل براى وارث  ترسى؟ آيا آن را به حرام و ناروا جمع مى پرسش در آن باره نمى

شوى  شود و خود بدبخت مى كنى، كامياب مى گذارى؟ آن كس كه براى او جمع مى گذارى مى وامى

 «تر اموال است. همانا كه اين مال بدتر و زشت

  یزكارىمجلس هفتاد و ششم در زهد و پره

 «اى خردمندان از من بترسيد.»سوره دوم فرموده است  198( خداوند متعال در بخشى از آيه 2) 

گويند و آنان  آنان كسانى هستند كه راست مى»همان سوره فرموده است  177( و در آيه 3) 

 «پرهيزكارانند.

ها و  ها از پشت خانه انهنيكى آن نيست كه درآييد به خ»همان سوره فرموده است  189( و در آيه 4) 

ها شويد از درهاى آن و بترسيد از خداوند،  ليكن نيكو آن كسى است كه پرهيزگار شد، و وارد خانه

 «شايد كه شما رستگار شويد.

ايد، بترسيد از خدا چنان كه  اى كسانى كه گرويده»سوره سوم فرموده است  102( و در آيه 5) 

 «لبته مگر آنكه مسلمان باشيد.شايسته ترسيدن از اوست و نميريد ا

                                                 
 ، م.6، جلد 43و  42محجة البيضاء، صفحات  .1

 ، م.6، جلد 43و  42محجة البيضاء، صفحات  .2
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از فرمانش ت كه ازخداوند اطاعت كرده شود وشايسته اساند، ( پيامبر)ص( درمورد اين آيه فرموده6)

 1سرپيچى نشود و همواره ياد كرده شود و فراموش نشود و سپاس او را بدارند و كفران نشود. 

ايد، صبر كنيد و شكيبا باشيد و  ويدهاى كسانى كه گر»همان سوره فرموده است  200( و در آيه 7) 

 «آماده باشيد و بترسيد از خدا، باشد كه شما رستگار شويد.

بگو متاع اين جهانى اندك است و آخرت براى آن كس »سوره نساء فرموده است  77( و در آيه 8) 

 «كه پرهيزگارى كند بهتر است.

 «ر نيكى و پرهيزكارى.هميارى كنيد ب»( و در آيه دوم سوره پنجم فرموده است 9) 

 «پذيرد. همانا جز اين نيست كه خداوند از پرهيزگاران مى»همان سوره فرموده است  27و در آيه 

اين است سراى آخرت كه قرار »سوره بيست و هشتم )قصص( فرموده است  83( و در آيه 10) 

جام پسنديده از خواهند در زمين تفوق و تباهى را، و سران دهم آن را براى كسانى كه نمى مى

 «پرهيزگاران است.

شما در پيشگاه   ترين همانا كه گرامى»سوره چهل و نهم )حجرات( فرموده است  73( و در آيه 11) 

 «خداوند پرهيزكارترين شماست.

پس پاك مشماريد نفسهايتان را كه او »سوره پنجاه و سوم )النجم( فرموده است  32( و در آيه 1) 

 «رهيزگار شد.داناتر است به آنكه پ

و هر كس بپرهيزد از خداوند براى او »( و در آيه دوم سوره شصت و پنجم )طالق( فرموده است 2) 

 «برد. دهد او را از جايى كه گمان نمى دهد و روزى مى راه بيرون شدن از اندوه قرار مى

نى كه به غيب راهنماست براى پرهيزكاران، آنا»( و خداوند در آيه دوم سوره دوم فرموده است 3) 

 «اند. گرويده و ايمان آورده

بر آنان كه ايمان آورده و كارهاى پسنديده انجام »سوره پنجم فرموده است  93( و در آيه 4) 

اند، بشرط آنكه پرهيزگار باشند و ايمان آورند و اعمال  اند، گناهى نيست در آنچه كه خورده داده

ايمان بياورند و پرهيزكارى و نيكوكارى كنند و خداوند  پسنديده انجام دهند و باز پرهيزكار باشند و

 «دارد. نيكوكاران را دوست مى

                                                 
، آمده 1، ج 304قول صدوق )رضي اهلل عنه(، با ذكر سند از قول حضرت صادق )ع(، در تفسير برهان، سيد هاشم بحرانى، ص  اين تفسير از .1

 است. م.
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هايند. داخل  ها و سرچشمه همانا پرهيزكاران در بهشت»سوره حجر فرموده است  45( و در آيه 5) 

ان هاى ايش شويد در آنها به سالمتى و در حالى كه در امانيد و بيرون كشيديم آنچه از كينه در سينه

ها  رسد ايشان را در آن سختى و نباشند آنان از بهشت بود. برادران بر سريرهاى رويارو، نمى

 «شدگان. بيرون

بدرستى كه پرهيزكاران در »سوره چهل و چهارم )دخان( فرموده است  51( و خداوند در آيه 6) 

طبر و روى به يك پوشند از ديباى نازك و س ها خواهند بود. مى جايى امين در بهشتها و سرچشمه

خواهند در آن هر ميوه  آوريم. مى ديگر دارند، همچنين حوران فراخ چشم را به همسرى ايشان در مى

 «را در حالى كه در امانند.

ها و  همانا پرهيزكاران در بهشت»( و در آيه پانزدهم سوره پنجاه و يكم فرموده است 7) 

شان. كه آنان پيش از آن نيكوكاران بودند. آنان اندكى اند آنچه را داد خداي هايند. فراگيرنده سرچشمه

كننده و  كردند و در اموال آنان حقى براى سئوال خفتند و در سحرها آمرزش خواهى مى از شب را مى

 «محروم بود.

همانا پرهيزكاران در بهشتها و نعمتهايند. »سوره پنجاه و دوم فرموده است  17( و در آيه 8) 

ه خدايشان به آنان داده است و پروردگارشان آنان را از عذاب دوزخ حفظ برخوردار از آنچه ك

 «فرموده است.

و گشادگى  همانا پرهيزكاران در بهشتها»سوره پنجاه و چهارم فرموده است،  54( و در آيه 9) 

 «هستند، در مجلسى پسنديده در پيشگاه پروردگارى توانا.

ها  همانا پرهيزگاران در سايه»)مرسالت( فرموده است  ( و در آيه چهل و يكم سوره هفتاد و هفت1) 

كرديد.  هايى كه اشتها كنند. بخوريد و بياشاميد گوارا، به سبب آنچه عمل مى هايند و ميوه و سرچشمه

 «دهيم. همانا ما نيكوكاران را چنين پاداش مى

الل و جمال و عالء و سوگند به ج»فرمايد  ( امام باقر )ع( گفته است كه خداى عز و جل چنين مى2) 

نياز قرار  گزيند مگر اينكه او را بى يى خواسته مرا بر خواسته خود نمى ام هيچ بنده بهاء و بلندى مرتبه

كنم و آسمانها و زمين  گردانم و دشوارى او را كفايت مى دهم و همتش را متوجه آخرتش مى مى

 1 نى هر بازرگان خواهم بود.تر از بازرگا كند و براى او سود بخش روزى او را ضمانت مى

                                                 
 ، با دو سلسله سند آمده است. م.322در الجواهر السنية، شيخ حر عاملى، ص  .1
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( روايت شده است كه مردى به پيامبر )ص( گفت: چيزى به من بياموزيد كه چون به آن عمل 3) 

كنم، خداوند در آسمان و مردم در زمين مرا دوست بدارند. فرمودند: به آنچه در پيشگاه خداوند 

پارسايى كن تا مردم دوستت است رغبت كن تا خدايت دوست بدارد و از آنچه در دست مردم است، 

 1 بدارند.

( امام سجاد فرموده است، زهد را ده درجه است، باالترين درجه زهد، فروترين درجه ورع است و 4) 

باالترين درجه ورع، فروترين درجه يقين است و فراترين درجه يقين، فروترين درجه رضا است و 

تا غمگين نشويد بر »ل بيان شده و فرموده است اى از آيات كتاب خداى عز و ج همانا كه زهد در آيه

( امير المؤمنين 5) 2 (57از سوره  24)آيه « آنچه فوت شد از شما و شاد نشويد به آنچه داد شما را.

شوند، راست  هايى است كه به آنها شناخته مى على )ع( فرموده است، همانا براى پرهيزكاران نشانه

به عهد و كمى فخر كردن و كمى بخل و رعايت پيوند  گفتارى و پرداخت امانت و وفا كردن

گيرى جنسى( و بخشش به نيكى و  خويشاوندى و مهربانى بر ناتوانان و كمى معاشرت با زنان )بهره

خوش خويى و بردبارى بسيار و پيروى كردن از دانشى كه آدمى را به خداوند متعال نزديك 

اصل  است و طوبى درختى است در بهشت كه ريشه و سازد. براى ايشان سرانجام پسنديده و طوبى مى

آن در خانه رسول خداست و هيچ مؤمنى نيست مگر آنكه شاخى از آن درخت در خانه اوست. هيچ 

 آورد. گذرد مگر اينكه همان شاخه براى او مى چيزى در دل او نمى

اگر كالغى از پايين  و اگر سوارى كوشا صد سال در سايه آن بتازد، از سايه آن بيرون نخواهد شد و

شود. همانا به اين كار  رسد و پير و در هم شكسته و سپيد مى آن به پرواز درآيد، بر فراز آن نمى

رغبت كنيد، همانا مؤمن سرگرم نفس خويشتن است و مردم از او در آسايشند. چون شب او را فرو 

كند و با آن  . خدا را ياد مىكند نهد و براى خداوند متعال سجده مى پوشد، پيشانى بر خاك مى مى

خواهد گردنش را از آتش رها فرمايد. همانا كه اين  كند و مى كس كه او را آفريده، راز و نياز مى

 3 چنين باشيد.

                                                 
 ، آمده است. م.244نظير اين حديث در احياء علوم الدين غزالى، ص  .1

 آمده است. م. 113و به نقل از محاسن برقى در مشكاة االنوار طبرسى، ص  201در تحف العقول ابن شعبه حرانى، ص  .2

 ، آمده است. م.147بخشى از اين گفتار در تحف العقول ابن شعبه حرانى، ص  .3
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دهد و  اند: عابدتر مردم آن كس است كه چيزهاى واجب را انجام مى ( پيامبر )ص( فرموده1) 

د و پرهيزگارتر مردم كسى است كه همواره حق را كن زاهدتر مردم كسى است كه از حرام دورى مى

كند،  گويد، چه به سود خود و چه به زيان خويش. و پارساتر مردم آن است كه ستيزه را رها مى مى

تر  كند و گرامى تر كسى است كه گناهان را رها مى كوش هر چند حق با او باشد و از همه مردم سخت

تر مردم آن كس است كه آنچه را به او ربطى ندارد،  زلتمردم پرهيزگارتر ايشان است و بزرگ من

 1 كند. تر مردم آن است كه با مردم گرامى آميزش مى كند و كامياب رها مى

( امام صادق )ع( فرموده است، خداوند تبارك و تعالى به يكى از پيامبران بنى اسرائيل وحى 2) 

كنى، در دنيا تنها و غريب و دل افسرده و دارى در بارگاه قدس مرا ديدار  فرمود كه اگر دوست مى

پرد و از  اندوهگين و از مردم كناره گير باش، همچون پرنده تنهايى كه در سرزمين دور افتاده مى

رسد،  نوشد و چون شب فرا مى ها را مى خورد و آب سرچشمه آنچه بر سر شاخهاى درختان است مى

گيرد. به پروردگار خود انس گرفته و از  دگان النه نمىبرد و با ديگر پرن تنهايى به النه خود پناه مى

 2 جويد. ديگر پرندگان دورى مى

پرهيزگارتر مردم باشى  اند: به واجبات عمل كن تا ( پيامبر )ص( به امام حسين بن على )ع( فرموده3) 

ى نيازتر مردم باشى و از محرمات خوددار و به آنچه خداى قسمت فرموده است، خشنود باش تا بى

كن تا پارساتر مردم باشى و با هر كس كه همسايه تو است خوش رفتار باش تا مؤمن باشى و با هر 

 3 كند، نيكو مصاحبت كن تا مسلمان باشى. كس كه با تو مصاحبت مى

ورزى  اند: صالح آغاز اين امت با زهد و يقين است و تباهى پايان آن با بخل ( پيامبر )ص( فرموده1) 

 4 و آرزوست.

( امير المؤمنين على )ع( فرموده است، پارسايى مايه ثبات و پايدارى ايمان است و طمع موجب 2) 

 5 زوال آن است.

                                                 
 ، چاپ جديد، آمده است. م.77 ، ج112ضمن حديث مفصلى، در مجلس ششم امالى صدوق، و به نقل از آن در بحار االنوار، ص  .1

 ، به نقل از امالى صدوق، آمده است. م.342در الجواهر السنية في االحاديث القدسيه، شيخ حر عاملى، ص  .2

 ، به نقل از امالى طوسى، از قول حضرت صادق آمده است. م.77، ج 121در بحار االنوار، ص  .3

 ، آمده است. م.2846با اندك تفاوتى در احياء علوم الدين، ص  .4

هم آمده  196، در معانى االخبار صدوق، ص 4آمده است. شماره  281و  124و  114و  45از همين كتاب در مشكاة االنوار، طبرسى، صفحات  .5

 است. م.
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( امام صادق )ع( فرموده است، چون گناهان آدمى بسيار شود و چيزى كه آن را از ميان ببرد 3) 

وسيله گناهانش از ميان  فرمايد تا به آن نيابد، خداى عز و جل او را در اين جهان گرفتار اندوه مى

رسد  فرمايد تا آنگاه كه روز ديدار خدايش فرا مى برود و اگر چنان نكند، در گورش او را عذاب مى

 1 چيزى از گناهانش بر او نمانده باشد كه بر ضد او گواهى دهد.

ن گفتن اند: هر كس خدا را بشناسد و او را تعظيم كند، دهان خود را از سخ ( پيامبر )ص( فرموده4) 

دارد و خويشتن را با گرفتن روزه و گزاردن نماز به زحمت  و شكم خود را از خوراك باز مى

اندازد. گفتند: اى رسول خدا! پدر و مادرمان فداى تو باد! آيا چنين كسى از اولياى خداوند است؟  مى

ن گويند، سخن فرمودند: همانا اولياى خدا چون خاموش باشند، خاموشى آنان انديشه است و چون سخ

آورند،  ايشان ياد خداوند است و چون بنگرند، نگريستن آنان، عبرت است و كالمى كه بر زبان مى

حكمت است و چون ميان مردم آمد و شد كنند، آمد و شد آنان بركت است و اگر مدت عمرى كه 

يم عذاب و شوق به خداوند براى آنان مقدر فرموده است نباشد، جانهاى ايشان در كالبدهاى ايشان از ب

 2 ماند. ثواب پايدار نمى

 3 خداوند بترسد. تر مردم باشد، از دارد گرامى اند: هر كس دوست مى ( همان حضرت فرموده5) 

اند:  يى مفصل فرموده است، اى مردم! همانا مردم سه گونه ( امير المؤمنين على )ع( ضمن خطبه1) 

شود و از چيزى از  ى از دنيا كه به او برسد، شاد نمىزاهد و راغب و صابر. زاهد آن است كه به چيز

شود. صابر آن است كه ممكن است با دل خود آرزوى رسيدن به  آن كه از دست بدهد، اندوهگين نمى

داند نفس خود  چيزى را داشته باشد ولى اگر به چيزى از دنيا دست يابد، چون سوء عاقبت آن را مى

دهد از حالل يا حرام چيزى را بدست  سى است كه اهميت نمىدارد. راغب آن ك را از آن باز مى

 4 آورده باشد.

                                                 
هم آمده  196ص  ، در معانى االخبار صدوق،4آمده است. شماره  281و  124و  114و  45از همين كتاب در مشكاة االنوار، طبرسى، صفحات  .1

 است. م.

هم آمده  196، در معانى االخبار صدوق، ص 4آمده است. شماره  281و  124و  114و  45از همين كتاب در مشكاة االنوار، طبرسى، صفحات  .2

 است. م.

هم آمده  196ر صدوق، ص در معانى االخبا 1، آمده است. شماره 281و  124و  114و  45از همين كتاب در مشكاة االنوار طبرسى، صفحات  .3

 است. م.

 اين خطبه در نهج البالغه به چشم اين بنده نخورد. م. .4
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( از امام صادق )ع( در باره زاهد در دنيا پرسيده شد. فرمود: آن كسى است كه حالل دنيا را از بيم 2) 

 1 كند. حساب و حرام آن را از بيم عقاب رها مى

ه است، حيا كنيد. گفتند: اى رسول خدا! ( پيامبر )ص( فرمودند: از خداوند آنچنان كه شايست3) 

چكار بايد انجام دهيم؟ فرمودند: اگر بتوانيد انجام دهيد، هيچ يك از شما شب را به روز نياورد مگر 

گيرد و شكم خود و آنچه را در آن  اينكه مرگش برابر چشمانش باشد. سر خود و آنچه را در بر مى

ا ياد كند و هر كس طالب آخرت است، زيور زندگى گنجد، حفظ كند. قبر و پوسيدگى در آن ر مى

 2 اين جهانى را رها كند.

اى از كتاب  ( به امام صادق )ع( گفته شد، زهد در اين جهان چيست؟ فرمود: خداوند خود در آيه4) 

رود و خشنود و شاد  تا اندوهگين مشويد از آنچه از دست شما مى»خويش آن را معين فرموده است: 

 «شود. ه به شما داده مىنشويد به آنچ

( امير المؤمنين على )ع( فرموده است، زهد، ثروت واقعى است و پارسايى سپر است. و بهترين 5) 

زهدها پوشيده نگهداشتن آن است. زهد، كالبدها را فرسوده و آرزوها را محدود و مرگ را نزديك و 

ده است و هر كس آن را از دست سازد. هر كس به زهد دست يابد، بهره خويش بر آرزوها را دور مى

يى چون عمل صالح  دهد، به رنج افتاده است و هيچ گرامى بودنى چون تقوى نيست و هيچ بازرگانى

پارسائيى چون خوددارى كردن به هنگام شبهه نيست و هيچ زهدى به اندازه   سود بخش نيست و هيچ

تا »خداوند متعال فرموده است:  خوددارى از حرام ارزش ندارد. تمام زهد ميان دو كلمه است كه

بنا بر اين « شود. رود و شاد نشويد به آنچه به شما داده مى اندوهگين نشويد از آنچه از دست شما مى

هاى  آيد شاد نشود، كرانه رود، اندوهگين و به آنچه كه بدست مى هر كس كه از آنچه از دست مى

زو و سپاسگزارى در نعمتها و پارسايى از زهد را در دست گرفته است. اى مردم! زهد كوتاهى آر

حرام است و اگر به اين حال دست نيافتيد، مبادا كه حرام بر صبر شما پيروز شود و مبادا كه 

سپاسگزارى در نعمتها را فراموش كنيد كه خداوند با حجتهاى آشكار و ظاهر و كتابهاى روشن عذرى 

 3 براى شما باقى نگذاشته است.

                                                 
هم آمده  196در معانى االخبار صدوق، ص  1، آمده است. شماره 281و  124و  114و  45از همين كتاب در مشكاة االنوار طبرسى، صفحات  .1

 است. م.

 ، آمده است. م.366مالى صدوق، ص ا 90، و مجلس 13در قرب االسناد حميرى، ص  .2

يى  ، چاپ مرحوم فيض االسالم، ضمن خطبه171، ضمن حكم و بخشى ديگر در ص 1078بخشى از اين گفتار حضرت امير در نهج البالغه، ص  .3

 آمده است. م.
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اند: از جمله زهد و پارسايى يحيى بن زكريا )ع( اين است كه در دوران  فرموده( پيامبر )ص( 1) 

هاى مويين و كالههاى پشمينه پوشيده و  كودكى به بيت المقدس آمد و به راهبان و عالمان كه جامه

به عبادت مشغول بودند نگريست و ديد آنان بر استخوانهاى ترقوه خود زنجير بسته )آن را شكافته و 

اند. يحيى )ع( كه چنين ديد، پيش مادر آمد و  هاى درهاى مسجد بسته از آن گذرانده( و به حلقه زنجير

يى از مو و كالهى پشمينه فراهم آر تا به بيت المقدس روم و همراه  گفت: مادر جان براى من جامه

يد و با او در اين راهبان و عالمان دينى به عبادت پردازم. مادر گفت: باشد تا پيامبر خدا )پدرت( باز آ

مشورت كنم و از او اجازه بگيرم. چون زكريا )ع( آمد، مادر سخن يحيى )ع( را به اطالع او رساند. 

زكريا )ع( به يحيى گفت: پسركم! چه چيز تو را به اين كار واداشته است و حال آنكه تو هنوز 

اى كه بميرند؟  د، نديدهان پسركى كوچكى. گفت: پدر جان! آيا كسانى را كه از من كوچكتر بوده

يى( از موى و كالهى پشمينه بباف. يحيى  يى )جبه فرمود: چرا، و به مادر گفت: براى يحيى مدرعه

)ع( آن خرقه مويين و كاله پشمينه بر تن و سر كرد و به بيت المقدس آمد و با ديگر راهبان به 

 عبادت خداوند مشغول شد.

ى به نزارى جسم خويش نگريست و گريست. خداوند به خرقه مويين گوشت بدنش را آب كرد. روز

گريى و حال آنكه سوگند به عزت و جالل  او وحى فرمود كه اى يحيى! از نزارى پيكر خويش مى

پوشى. يحيى )ع(  خودم كه اگر يك بار به دوزخ نظر افكنى، عالوه بر خرقه مويين، خرقه آهنى مى

و دندانهايش آشكار شد. اين خبر به مادرش رسيد، فرو ريخت   هايش چندان گريست كه گوشت گونه

خود را پيش او رساند، زكريا هم آمد و راهبان و دانشمندان يهود هم جمع شدند و به زكريا گفتند: 

 ام. هاى يحيى فرو ريخته است. يحيى فرمود: من خود اين موضوع را نفهميده گوشتهاى گونه

ين همه گريستن واداشته است. همانا از پروردگار خود ( زكريا گفت: پسرم! چه چيزى تو را به ا1) 

 خواسته بودم تو را به من عنايت كند تا چشم من به تو روشن گردد. يحيى گفت:

پدر جان! تو خود به من چنين دستور دادى. فرمود: پسركم! چه هنگام چنين دستورى دادم؟ گفت: 

كنندگان از بيم خدا عبور  ز آن جز گريهيى است كه ا مگر شما نگفتى كه ميان بهشت و دوزخ گردنه

كنند. گفت: آرى، چنين گفتم، اكنون بيشتر كوشش كن كه كار تو غير از كار من است. يحيى  نمى

دهى دو قطعه نمد  )ع( برخاست و خرقه خويش را تكان داد. مادرش گفت: پسر جان! آيا اجازه مى

شيده شود و اشك تو را هم خشك كند و به هايت بگذارى تا دندانهايت پو فراهم آورم كه بر گونه
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خواهى انجام بده. مادر دو قطعه نمد فراهم ساخت كه دندانهاى يحيى  خود بگيرد؟ گفت: هر چه مى

)ع( را پوشيده بدارد و اشكهايش را به خود جذب كند و هر گاه كه آن دو پاره نمد بسيار خيس 

نگشتانش، اشكى كه در آن جمع شده بود فرو فشرد و از ميان ا داشت و مى شد، آنها را بر مى مى

كرد و عرضه  نگريست، سر بر آسمان مى چكيد. زكريا )ع( هر گاه به پسر و اشكهاى ريزان او مى مى

ترين مهربانانى! و هر گاه زكريا  داشت: پروردگارا! اين پسر من و اشكهاى چشم اوست و تو مهربان مى

نگريست و  و بيم دهد، نخست به چپ و راست مجلس مى خواست بنى اسرائيل را موعظه كند )ع( مى

گفت. روزى براى موعظه نشست و يحيى )ع(  ديد، سخن از بهشت و دوزخ نمى اگر يحيى )ع( را مى

يى نشست. زكريا )ع( نخست به چپ و راست  در حالى كه عبا بر سر پيچيده بود آمد و گوشه

جبريل )ع( از قول خداوند تبارك و تعالى نگريست و چون يحيى را نديد، چنين گفت: حبيب من 

يى بنام غضبان است كه به  چنين نقل كرد كه در جهنم كوهى بنام سكران است. در بيخ اين كوه، دره

آيد. در اين دره چاهى است كه ژرفاى آن صد سال راه است و  سبب خشم خداوند متعال به خشم مى

هايى از  هايى آتشين است و سلسله هاى آتشين و جامهدر آن تابوتهايى آتشين و در آن تابوتها، صندوق

هاى آتشين. يحيى )ع( سر برآورد و فرمود: اى واى از غفلتى كه از  آتش در آن قرار دارد و غل

سكران باشد و سرگشته روى به بيابان نهاد. زكريا )ع( از مجلس برخاست و پيش مادر يحيى رفت و 

برخاست و در طلب  ه بيم آن دارم او را زنده نيابى. مادرفرمود: برخيز و در جستجوى يحيى باش ك

فرزند برآمد. در همان حال از كنار گروهى از جوانان بنى اسرائيل گذشت كه به او گفتند: اى مادر 

خواهم پسرم يحيى را بيابم، در حضور او سخن از آتش رفته است و او  روى؟ گفت: مى يحيى! كجا مى

در به راه خود ادامه داد و جوانان هم همراهش شدند تا آنكه به چوپانى سرگشته بيرون آمده است. ما

اى؟  ها نديده رسيدند. مادر يحيى )ع( به او گفت: اى شبان گوسپندان! آيا نوجوانى را با اين نشانى

 گفت:

شايد در جستجوى يحيى هستى؟ گفت: آرى، او پسر من است. در حضورش سخنى از آتش رفته و 

مده است. چوپان گفت: هم اكنون او را كنار گردنه فالن ديدم كه پاهاى خود را در سرگشته بيرون آ

گويد: اى موالى من! سوگند به عزت تو كه از اين آب سرد  آب نهاده و سر بر آسمان افراشته و مى

نخواهم چشيد تا آنكه به منزلت خود در پيشگاه تو بنگرم. مادر به آن سوى رفت و چون او را ديد، 

و نزديك شد و با محبت سر فرزند را بر سينه نهاد و او را به خدا سوگند داد تا همراهش به خانه به ا
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( يحيى )ع( همراه مادر به خانه برگشت. مادر به يحيى گفت: آيا موافقى كه خرقه 1برگردد. و )

بپزم؟  تر است و براى تو عدس مويين را از تن خود برون آورى و خرقه پشمين بپوشى كه اندكى نرم

يحيى موافقت كرد. چون از آن عدس خورد و بسيار خورد، خواب بر او چيره شد، آنچنان كه براى 

يى  يى بهتر از خانه من و همسايه نماز شب بيدار نشد. در خواب سروشى به او گفت: اى يحيى! خانه

ش مرا بيامرز، اى؟ يحيى بيدار شد و برخاست و عرضه داشت: پروردگارا! لغز بهتر از من پيدا كرده

يى جز سايه بيت المقدس نخواهم نشست و به مادر  پروردگارا! سوگند به عزت تو كه ديگر در سايه

 گفت، همان خرقه مويين مرا بدهيد. مادر خرقه مويين را به او داد و او را در آغوش كشيد.

رگز از لذت زندگى زكريا فرمود: اى مادر يحيى! او را رها كن كه پرده از دل او برداشته شده و ه

برد. يحيى )ع( برخاست، جبه خويش پوشيد و شب كاله بر سر نهاد و به بيت المقدس  يى نمى بهره

 1 آمد و شروع به عبادت خدا كرد و با ديگر خردمندان بود تا سرانجام چنان شد كه شد.

از ساختن سد   گويد: در يكى از كتابهاى آسمانى چنين يافتم كه چون ذو القرنين مى 2( وهب2) 

كرد و سپاهيانش همراهش بودند، از كنار  آسوده شد، به راه خود ادامه داد، همان گونه كه حركت مى

گزارد. ذو القرنين همراه سپاهيان خود همان جا ايستاد تا نمازش تمام شد  پيرمردى گذشت كه نماز مى

به خود راه ندادى و پريشان و سپس به او گفت: چگونه اين همه سپاهيان كه كنار تو رسيدند بيمى 

 خاطر نشدى؟ گفت:

كردم كه سپاهيانش از تو بيشتر و پادشاهيش گرانقدرتر و نيرويش تواناتر است و  با كسى مناجات مى

 يافتم. گرداندم، به نياز خود در پيشگاه او دست نمى اگر چهره به سوى تو برمى

من با تو مواسات كنم و براى انجام برخى از  ( ذو القرنين گفت: آيا موافقى كه همراه من بيايى و1) 

كارهاى خويش از تو كمك بگيرم؟ گفت: آرى، به شرط آنكه براى من چهار خصلت را ضمانت 

يى كه پيرى را بر آن  كنى، نعمتى كه از ميان نرود و صحتى كه در آن رنج و بيمارى نباشد و جوانى

ذو القرنين گفت: كدام آفريده است كه توانا  راه نباشد و زندگانى و عمرى كه مرگ در آن نباشد.

 به انجام اين امور باشد؟

                                                 
ه(، بدون هيچ كم و بيشى با ذكر سلسله سند، )رضي اهلل عن -سوره بيست و يكم )انبياء( در تفسير برهان، از امالى صدوق 89اين موضوع ذيل آيه  .1

 آمده است. م.

هجرى قمرى است. براى اطالع بيشتر به االعالم  114و درگذشته  34هاى اسرائيلى است. متولد  منظور وهب بن منبه، مورخ و عالم به افسانه .2

 ، مراجعه فرماييد. م.9، ج 150زركلى، ص 
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پير گفت: من با كسى هستم كه به اين كارها تواناست و در اختيار اوست و تو خود در اختيار اويى و 

 راه خود را بگير و برو.

وسى )ع( رسيد داد به گروهى از خردمندان امت م ( همچنان كه ذو القرنين به راه خود ادامه مى2) 

كردند و چون ايشان را ديد به آنان گفت: اى قوم! از  كه به حق راهنمايى شده بودند و به آن عمل مى

خبر خود براى من بگوييد كه من تمام خاور و باختر و خشكى و دريا و زمين و كوه و دشت و 

من خبر دهيد كه چرا ام. اينك به  ام و به گروهى چون شما برنخورده روشنى و تاريكى آن را گشته

ايم كه مرگ را فراموش نكنيم و  هايتان قرار دارد؟ گفتند: چنين كرده گور مردگان شما بر در خانه

هاى شما در ندارد؟ گفتند: ميان ما كسى دزد نيست و  ياد آن را دلهاى ما بيرون نرود. پرسيد: چرا خانه

: چرا ميان شما اميران نيستند؟ گفتند: هيچ كس هم مورد سوء ظن نيست و همگان امين هستند. پرسيد

كنيم. پرسيد: چرا حاكم نداريد و كسى بر شما پادشاه نيست؟  بدان سبب كه به يك ديگر ستم نمى

جوييد و  جويى نداريم. پرسيد: چرا بر يك ديگر برترى نمى كنيم و ستيزه گفتند: مال اندوزى نمى

كنيم. پرسيد: چرا  و با يك ديگر مواسات مى تفاوتى نداريد؟ گفتند: چون بر يك ديگر مهربانيم

كنيد؟ گفتند: به مناسبت الفت دلهاى ما با يك ديگر و اصالح  اختالف با يك ديگر نداريد و نزاع نمى

افتد؟  نمى  دهيد و قتلى ميان شما اتفاق ميان خودمان. پرسيد: چگونه است كه به يك ديگر دشنام نمى

ايم.  هاى خويش را لگام بردبارى زده ايم و نفس خود پيروزشدههاى نفسانى  گفتند: ما بر خواسته

ايد و چگونه راه و روش شما مستقيم و راست است؟ گفتند: به اين سبب  پرسيد: چرا همگان هم عقيده

كنيم.  ورزيم و هيچ يك از ديگرى غيبت نمى گوييم و نسبت به يك ديگر مكر نمى است كه دروغ نمى

يان شما هيچ مستمند و بينوا نيست؟ گفتند: از اين روى كه ما اموال خود را گفت: به من بگوييد چرا م

كنيم. پرسيد: چرا ميان شما هيچ تندخو و خشنى نيست؟ گفتند: نتيجه فروتنى و  برابر تقسيم مى

 افتادگى است. پرسيد: سبب آنكه عمر شما از همه درازتر است چيست؟

 كنيم. پرسيد: يم و به دادگرى حكم مىنه گفتند: بدين سبب است كه حق را گردن مى

كنيم.  شويد؟ گفتند: به سبب آنكه از آمرزش خواهى غفلت نمى چرا گرفتار خشكسالى و قحطى نمى

كنيد؟ گفتند: به آن سبب كه ما خويشتن را براى بال و گرفتارى آماده  پرسيد: چرا بيتابى نمى

 دهيم. ايم و خود خويشتن را تسليت و آرامش مى ساخته



 ( جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان astanevesal.irسایت آستان وصال )  

 

260 

 

كنيم و از ستارگان و  رسد؟ گفتند: از اين روى كه جز به خدا توكل نمى رسيد: چرا آفتها به شما نمىپ

كنيم. گفت: اى قوم! به من بگوييد آيا پدران شما همين گونه رفتار  منازل بروج، طلب باران نمى

ا بينوايان كردند و ب كردند؟ گفتند: آرى، آنان را چنين ديديم كه به مستمندان خود رحم مى مى

گذشتند و به هر كس كه نسبت به  ورزيدند و از هر كس كه به آنان ستم كرده بود، درمى مواسات مى

كردند و پيوند  كردند و براى بدكاران خود آمرزش خواهى مى ايشان بدى كرده بود، نيكى مى

تند و هيچ گاه گف داشتند و همواره راست مى كردند و امانت را مسترد مى خويشاوندان را رعايت مى

گفتند و بدين سبب بود كه خداوند كارشان را اصالح فرمود. ذو القرنين ميان ايشان تا  دروغ نمى

 1 هنگام مرگ خويش مقيم شد و به هنگام مرگ پانصد ساله بود.

شنود  ( امير المؤمنين على )ع( فرموده است، اى مردم! بترسيد از خدايى كه چون سخن بگوييد مى1) 

داند و به ياد مرگ باشيد، همان چيزى كه چون از آن  زى را در ضمير خود نهان داريد، مىو چون چي

گيرد و اگر شما آن را  بگريزيد به شما خواهد رسيد و اگر در جايى مقيم باشيد، شما را فرو مى

 2 كند. فراموش كنيد، او شما را ياد مى

به زينتى آراسته است كه مردمان به زينتى بهتر اند: خداوند تو را  ( پيامبر )ص( به على )ع( فرموده1)

اند و آن زهد در دنياست و دنيا را چنان قرار داده است كه به زهد  از آن در نظر خداوند آراسته نشده

 3 يى نيست(. تواند دست يازد )تو را از آن بهره تو نمى

همانا »م شده كه فرموده است اند: همه چيزهاى تقوى در اين گفتار خداوند فراه ( و پيامبر فرموده2) 

( و پيامبر 3) 4 )آيه نود سوره شانزدهم، نحل(...« دهد به دادگرى و احسان  خداوند فرمان مى

 اند: از خدا بترسيد كه همه خير در آن جمع و فراهم است. فرموده

 است.و گفته شده است، پرهيزگاران، سروران و فقيهان، پيشوايانند و نشستن با آنان موجب فزونى 

ترسم خواهش نفس و  ميترين چيزى كه از آن بر امت خويش  اند: همانا ترسناك ( پيامبر فرموده4) 

 5 سپرد. دارد و درازاى آرزو آخرت را به فراموشى مى درازاى آرزوست، خواهش نفس از حق باز مى

                                                 
 ، آمده است. م.12، ج 175و به نقل از آن دو منبع در بحار االنوار، ص  103وق )رضي اهلل عنه(، ص ، و امالى صد161در علل الشرائع، ص  .1

 ، چاپ مرحوم فيض االسالم. م.1168نهج البالغه، ص  .2

 ، آمده است. م.291با ذكر سلسله سند و اندكى اختالف در محاسن برقى، ص  .3

 ود در مجمع البيان طبرسى، ذيل آيه مذكور آمده است. م.نظير اين روايت از قول جناب عبد اهلل بن مسع .4

 ، چاپ دار الشعب مصر. م.2834احياء علوم الدين، غزالى،  .5
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شده است، به او  اند: هر گاه ديديد به مردى در دنيا زهد و پارسايى داده ( و همان حضرت فرموده5) 

 شود. نزديك شويد كه حكمت بر او القاء مى

اش فرسوده و  اش از نى و خوراكش قطعه نانى و سرش ژوليده و جامه اند: مؤمن خانه ( و فرموده6) 

 1 داند. دلش خاشع است و هيچ چيز را با سالمت دينش برابر نمى

ريد كه يك ماهه بهاى او را بپردازد. ( روايت شده است كه اسامة بن زيد كنيزى به صد دينار خ7) 

كنيد كه چيزى را با مهلت  چون پيامبر )ص( اين سخن را شنيدند، فرمودند: آيا از اسامه شگفت نمى

خرد؟ همانا كه اسامه داراى آرزوى دراز است و سوگند به آن كسى كه جان من در  يك ماهه مى

هنوز دو پلكم به يك ديگر نرسيده، ممكن  پندارم زنم مگر آنكه مى دست اوست، من چشم بر هم نمى

پندارم كه پيش از آنكه چشم از  نگرم مگر اينكه مى فرمايد و به سويى نمى  است خداوند قبض روحم

پندارم پيش از فرو  نهم مگر آنكه مى يى بر دهان نمى آن سوى بردارم، ممكن است بميرم و هيچ لقمه

انديشيد،  س چنين افزودند: اى آدميان! اگر درست مىبردن آن ممكن است به كام مرگ فرو شوم. سپ

نفسهاى خود را به مرگ وعده دهيد و سوگند به آن كس كه جان من در دست اوست، آنچه وعده 

 2 .توانيد آن را عاجز كنيد ايد، هر آينه خواهد آمد و شما نمى داده شده

)ع( كه نامش همام بود به ايشان  ( و روايت شده است كه يكى از ياران عابد امير المؤمنين على1) 

نگرم. آن حضرت در اين  گفت: پرهيزگاران را براى من چنان توصيف فرماى كه گويى بر ايشان مى

كه خداوند همراه »مورد نخست سكوت فرمود و سپس گفت: اى همام! خدا را بپرهيز و نيكى كن 

وره شانزدهم، نحل( همام به اين )آيه آخر س« آنان است كه پرهيزگارند و آنانى كه نيكوكارانند.

سخن قانع نشد تا آنكه على )ع( تصميم گرفت شرح دهد و برخاست و نخست ستايش و نيايش خدا را 

 و درود بر مصطفى )ص( را بر زبان آورد و سپس بيان فرمود:

يد، از اما بعد، همانا كه خداى سبحانه و تعالى آفريدگان را آفريد و در آن هنگام كه ايشان را بيافر

نياز و از معصيت ايشان در امان بود كه عصيان هر كس كه از او عصيان ورزد براى او  اطاعت آنان بى

زيانى ندارد و اطاعت هر كس كه او را اطاعت كند، براى او سودى ندارد. سپس وسايل روزى ايشان 

در دنيا اهل فضيلتند، را ميان ايشان بخش فرمود و جايگاه هر يك را در جهان قرار داد. پرهيزكاران 
                                                 

 ، آمده است. م.70، ج 311اين دو گفتار رسول خدا )ص( به نقل از همين كتاب روضة الواعظين در بحار االنوار، ص  .1

 پ. م.، همان چا2845احياء علوم الدين غزالى، ص  .2
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گفتارشان صواب و از روى راستى است و پوشاك آنان در حد اعتدال و رفتارشان تواضع است. 

اند و گوشهاى خود را بر دانشى كه براى  چشمهاى خود را از آنچه خداوند برايشان حرام كرده بسته

آسايش و خوشى و اگر  اند. در سختى و رنج چنانند كه ديگران در ايشان سود بخش است وقف كرده

اجل و عمرى كه خداوند براى ايشان مقدر فرموده است نبود، به اندازه يك چشم بر هم زدن از شوق 

يافت. آفريدگار در چشمهاى ايشان  به ثواب و بيم از عقاب جانهايشان در كالبدهايشان استقرار نمى

بينند  ند كه گويى آن را مىبزرگ است و هر چه جز اوست، كوچك است. آنان نسبت به بهشت چنان

بينند و در آن در حال  و در آن از نعمت برخوردارند و نسبت به دوزخ چنانند كه گويى آن را مى

نزار و نيازهايشان اندك و   عذابند. دلهاى ايشان اندوهگين و از آزارشان ايمنى است. پيكرهايشان

يى بسر آورند كه در پى آن آسايشى نفسهاى ايشان عفيف و پارساست. روزگارى اندك را با شكيبا

يى است كه خدايشان براى آنان فراهم فرموده است. دنيا  جاودانه است. اين بازرگانى آسان و پر بهره

آنان را خواست ولى آنان، آن را نخواستند و دنيا آنان را گرفتار بند و بال ساخت و ايشان جانشان را 

( اما شبها آنان بر پا ايستادگانند و آيات قرآن را 1د. )فديه دادند و خود را از آن رهايى بخشيدن

سازند و بوسيله آن، درمان درد خويش  خوانند و با انديشيدن در آن خود را اندوهگين مى برشمرده مى

بندند و از شوق با  گذرند كه در آن تشويقى است، به آن اميد مى يى مى جويند و چون به آيه را مى

يى  پندارند كه برابر ديدگان آنان است و چون به آيه ند و چنان مىنگر جان خويش به آن مى

پندارند كه هياهوى دم  سپارند و چنان مى گذرند كه در آن بيم است، گوشهاى دل خود را به آن مى مى

و بازدم دوزخ بيخ گوش ايشان است. و آنان با قامت خميده در حال ركوعند و پيشانى و كف دست و 

اهاى خود را بر خاك نهاده )در حال سجده( و از خداوند آزادى گردن خود را از زانو و سر پنجه پ

كنند. اما روزها بردبار و دانا و پرهيزگارند. بيم از خدا آنان را همچون تيرتراش داده  آتش مسألت مى

ت و يى نيس پندارد كه بيمارند و حال آنكه آنان را بيمارى نگرد و مى ( نظركننده به آنان مى2است، )

گويد همانا حواسشان پرت است. آرى كه كارى بزرگ حواس آنان را  نگرد، مى كسى كه به ايشان مى

 پرت كرده است.

 شمرند. شوند و كار بسيار را، بسيار نمى آنان به مقدار اندك از كار خود خشنود نمى
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از ايشان را سازند و از كردارهاى خويش بيمناكند. چون يكى  خود خويشتن را به كاهلى متهم مى

گويد من به خويشتن از ديگران داناترم و  كند و مى شود بيم مى كنند از آنچه گفته مى ستايش مى

 خداى به آنچه كه در نفس من است از من داناتر است.

پندارند قرار بده و براى من آنچه را  گويند بر من مگير و مرا بهتر از آنچه مى بار خدايا! به آنچه مى

بينى و دور  هاى هر يك از ايشان اين است كه براى او نيرويى در دين مى بيامرز. از نشانه دانند كه نمى

انديشى آميخته با نرمى و ايمانى همراه با يقين و آزمندى در طلب دانش و دانشى آميخته با بردبارى و 

ى در ميانه روى در هزينه در عين توانگرى، و خشوعى در عبادت و تحمل در تنگدستى و شكيباي

سختى و طلب حالل، و در هدايت و رستگارى چاالك و پر نشاط، و از طمع دورى جستن و در عين 

رساند، همتش  دهد، در ترس و بيم است. چون روز را به شب مى حال كه كارهاى شايسته انجام مى

 برد خداست. شب را در حالى بسر مى رساند، همتش ياد سپاسگزارى است و چون شب را به صبح مى

كند در حالى كه از پرهيزى كه از غفلت كرده است  كه از غفلت خويش هراسان است و صبح مى

شادمان است و از فضل و رحمت خداوند خشنود است. اگر نفس او، او را به زحمت اندازد و بر او 

شود و  آورد. روشنى چشمش در چيزى است كه زايل نمى سخت گيرد، باز هم خواسته آن را برنمى

ماند.  ماند و زهد و پارسايى او در چيزى است كه باقى نمى او در چيزى است كه باقى مىرغبت 

 بردبارى را با دانش درآميخته و گفتار را با عمل همراه ساخته است.

 بينى كه آرزويش كوتاه و نزديك است. كسالت و تنبلى از او دور است. او را مى

قانع و خوراكش اندك و در امور خود ( لغزشهايش اندك است، قلبش خاشع و نفسش 1) 

گيرنده است و نسبت به دين خود سخت مواظب است، شهوتش مرده و خشمش فرو برده و خير  آسان

و نيكى از او مورد آرزوست و شر او مأمون است. چنين كسى اگر ميان غافالن باشد، نامش در زمره 

شود. از هر كس كه به او ستم  نوشته نمى شود و اگر ميان ذاكران باشد، از غافالن ذاكران نوشته مى

كند و به هر كس كه از او  بخشد و به هر كس كه او را محروم ساخته است، عطا مى كرده است مى

پيوندد. ناسزا دادن از او دور است و گفتارش نرم است. ناپسند او پوشيده و كار  گسسته است مى

ها پايدار و در  كننده است. در سختى شر او پشتاش حاضر و فراهم و خير او روى آورنده و  پسنديده

كند و در مورد  ها شكيبا و در آسايش سپاسگزار است. بر آن كس كه دوست ندارد، ستم نمى ناخوشى

اندازد. در مورد حق، پيش از آنكه بخواهند بر او  دارد خود را به گناه نمى كسى كه او را دوست مى
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كند و آنچه را  اند، تباه نمى نچه را كه براى نگهدارى به او دادهكند. آ گواه بياورند، خود اعتراف مى

 -برد و به همسايه آزار نمى كند و كسى را با لقبهاى زشت نام نمى به او تذكر دهند، فراموش نمى

كند و در كار ياوه و باطل  دهد، شادى نمى رساند و در پيشآمدهاى ناگوار كه براى ديگران رخ مى

كند و اگر بخندد،  رود. اگر سكوت كند، سكوتش او را غمگين نمى حق بيرون نمى شود و از وارد نمى

كند تا خداوند براى او انتقام بگيرد.  شود و اگر بر او ستم شود، شكيبايى مى اش بلند نمى صداى خنده

خود از خويشتن در رنج است و مردم از او در راحتى هستند. نفس خود را براى آخرت خويش به 

رساند. دورى كردن او از هر كس كه از او  اندازد و مردمان را از كار خويش به آسايش مى زحمت مى

شود  شدنش به كسى كه به او نزديك مى آاليش ماندن است و نزديك كند براى زهد و بى دورى مى

شدنش براى مكر و خدعه  نيست و نزديك  براى رحمت و نرمى است. دورى او از تكبر و بزرگى

 نيست.

گويد: در اين هنگام همام فريادى برآورد و بيهوش شد و درگذشت و امير المؤمنين  ( راوى مى1) 

هاى رسا به كسانى كه  )ع( فرمود: به خدا سوگند از همين اتفاق بر او بيم داشتم و آرى كه موعظه

 كند. شايسته آنند، چنين مى

د: اى واى بر تو، هر اجلى را وقتى يكى از حاضران پرسيد: اى امير مؤمنان! شما در چه حالى؟ فرمو

كند و بر تو باد كه  گذرد و براى هر مرگ، سببى است كه از آن تجاوز نمى است كه از آن در نمى

 1 نهد. ديگر از اين گونه سؤال نكنى كه گفتار شيطان است كه بر زبانت مى

لى خداوند جز آنچه را خواهد به آرزويش برسد و مرد مى» ( شاعر در اين باره چنين سروده است:2) 

هاى من! و حال آنكه تقواى خدا  گويد مال و بهره خواهد. آدمى مى كه خود اراده فرموده است نمى

 «توان از آن بهره گرفت. بهترين چيزى است كه مى

ها را براى من فراهم آورد و كدام ثروت بهتر از قناعت است؟  قناعت تمام عزت» ديگرى گفته است:

 «ه خويش قرار بده و پس از آن پرهيزكارى را كاالى خود قرار بده.قناعت را سرماي

اندازى و دنيا را آزمندانه و  اى كسى كه از نادانى، نفس خويش را به زحمت مى»  ديگرى گفته است:

كنى، نه دنيا براى تو است و نه تو براى دنيا و اين دو اندوه و همت را فقط يك  با كوشش طلب مى

 «همت قرار بده.

                                                 
تا  132در صفحات  186چاپ مرحوم فيض االسالم و به شماره  602خطبه همام، خطبه يك صد و هشتاد و چهارم نهج البالغه است كه در صفحه  .1

يش از ميالدى، مصر، آمده است و براى اطالع از منابعى كه پ 1960شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد، چاپ محمد ابو الفضل ابراهيم،  10جلد  162

 ، سيد عبد الزهراء حسينى خطيب، مراجعه فرماييد. م.3، ج 64اند، به مصادر نهج البالغه، ص  تنظيم نهج البالغه، اين خطبه را آورده
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 جلس هفتاد و هفتم در ذكر دنیام

جز اين نيست كه مثل زندگانى دنيا، » سوره دهم )يونس( چنين فرموده است: 24( خداوند در آيه 4) 

خورند  مثل آبى است كه آن را ما از آسمان فرو فرستاديم، پس گياهان با او درآميخت. از آنچه مى

د و گمان بردند اهل زمين كه بر آن قدرت مردمان و چهار پايان و زمين پيرايه گرفت و آراسته ش

 دارند. ناگاه فرمان ما به آن زمين در شب يا روز در رسيد و آن را همچون زمين درو شده قرار داديم.

ها را براى گروهى كه انديشه  كنيم نشانه گويا كه ديروز وجود نداشته است. اين گونه بيان مى

 «كنند. مى

و بزن براى آنان داستان زندگى دنيا را »)كهف( چنين فرموده است: سوره هيجدهم  45( و در آيه 1) 

پس آميخت به آن روييدنى زمين پس خشكيده گرديد  چون آبى كه فرو فرستاديم آن را از آسمان.

 «كه پراكنده كرد آن را بادها و خداوند بر همه چيز تواناست.

بدانيد كه همانا زندگى دنيا »ده است. ( و در آيه بيستم سوره پنجاه و هفتم )حديد( چنين فرمو2) 

ها و فرزندان.  بازيچه و بيهوده و آرايش و فخر كردن ميان شماست و مباهات كردن در افزونى مال

مانند بارانى كه به شگفت آورد كافران را روييدن آن. پس خشك شود و آن را زرد شده بينى و سپس 

از خدا و خشنودى و نيست زندگى دنيا مگر در هم شكسته و در آخرت شكنجه سخت است و آمرزش 

 1 كاالى فريب.

مرا با دنيا چكار؟ همانا مثل من و مثل دنيا، همچون سوارى است كه در »اند  ( پيامبر )ص( فرموده3) 

 خيزد. روزى تابستانى و گرم از خواب نيم روزى از زير درختى برمى

 2 گذارد. كند و آن درخت را به حال خود وامى سپس كوچ مى

دنيا در قبال آخرت مثل آنست كه يكى از شما انگشت به دريا زند. »اند:  ( و همان حضرت فرموده4) 

 3 پس بنگرد كه انگشتش چه اندازه آب به خود گرفته است.

                                                 
فحات براى اطالع بيشتر از ديگر آياتى كه در اين مورد نازل شده است به بحث مستوفاى مرحوم عالمه مجلسى )رضي اهلل عنه( در بحار االنوار، ص .1

 ، مراجعه فرماييد. م.73، جلد 7تا  1

، آمده 5، ج 353، و بدون هيچ تفاوت به نقل از اصول كافى در محجة البيضاء، ص 1727با اندك تفاوت لفظى در احياء علوم الدين غزالى، ص  .2

 است. م.

 ، آمده است. م.4، ج 229، به نقل از مسند احمد، ص 1730در احياء علوم الدين، ص  .3
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يى است كه براى آن نيستى و براى اهل آن  ( امير المؤمنين على )ع( چنين فرموده است: دنيا خانه5) 

كند و دل  شده است، و آن سرسبز و شيرين به سوى خواهان خود شتاب مى كوچ كردن از آن مقدر

كه در حضور داريد از آن كوچ كنيد و در آن بيش   سازد. با بهترين توشه نظركننده را دچار اشتباه مى

 1 از نياز مطلبيد و بيش از آنچه به شما رسيده است از آن مخواهيد.

ماند مگر در  يى است كه هيچ كس از آن به سالمت نمى نه( و همان حضرت فرموده است، دنيا خا1) 

 شود. آن، و به هيچ چيز كه براى دنيا انجام شود، رستگارى فراهم نمى

شوند و از  اند، از آن بيرون برده مى مردم در آن گرفتار آزمايشند، آنچه از دنيا را كه براى دنيا گرفته

كه براى غير دنيا )آخرت( تهيه كنند، در آن شود و آنچه از آن را  ايشان حساب پس گرفته مى

يى است كه در عين  شوند و همانا كه دنيا در نظر خردمندان همچون سايه پايدارند و بر آن وارد مى

 2 گردد. شود و تا آن را افزون بينى كم مى بينى، جمع مى اش مى آنكه گسترده

ت كه لمس كردن آن نرم و زهرش ( و همان حضرت فرموده است، همانا مثل دنيا مثل مار اس2) 

آيد روى  كشنده است. و چون مدت مصاحبت آن با تو اندك است از آنچه كه تو را خوش مى

برگردان و اندوههاى آن را از خود بزداى كه به جدايى از آن يقين دارى و در آن از آن بر حذر باش 

 3 رساند. ه مكروه و ناخوشى مىكند او را ب كه دل بسته به دنيا چون از آن اطمينان به شادى مى

دارى  ( و هم ايشان فرموده است، اى دنيا! اى دنيا! از من فاصله بگير، آيا خود را به من عرضه مى3) 

ورزى؟ هرگز زمان فريب تو نرسد، بدور باش، ديگرى غير از مرا بفريب. مرا  يا نسبت به من شوق مى

و رجوعى در آن نيست. زندگى تو كوتاه و ارزش تو ام  در تو نيازى نيست، تو را سه بار طالق داده

 اندك و آرزوى تو كوچك است.

 4 آه از كمى توشه و درازى راه و دورى سفر و سختى جايى كه بر آن بايد وارد شد.

كننده دنيا كه به  كند، به او فرمود: اى نكوهش ( و همان حضرت شنيد مردى دنيا را نكوهش مى4) 

نهى يا دنيا بر تو؟ دنيا  كنى، تو بر دنيا جرم و گناه مى پس آن را نكوهش مىشوى و س دنيا فريفته مى

                                                 
 چاپ مرحوم فيض االسالم آمده است. م. 142و  123نهج البالغه است كه در صفحات  62و  45هاى  از خطبه .1

 چاپ مرحوم فيض االسالم آمده است. م. 142و  123نهج البالغه است كه در صفحات  62و  45هاى  از خطبه .2

 قمرى. م. 1377، چاپ 112ارشاد، شيخ مفيد، ص  .3

 ، چاپ فيض االسالم. م.1138و  1109 نهج البالغه، صفحات .4
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( همان حضرت فرموده است، شيرينى دنيا، تلخى 5) 1تو را كجا به هوس انداخت و فريب داد؟

 2 رستاخيز و تلخى دنيا، شيرينى رستاخيز است.

 گذرد. بان مىرساند و شتا دهد و زيان مى ( و باز فرموده است، دنيا فريب مى1)

خداوند آن را براى پاداش دوستان خود و شكنجه دشمنان خويش پسنديده است و همانا مردم دنيا، 

دهد و آنان از  اند، چاوش به آنان ندا مى چون مسافرانى هستند كه در همان حال كه جايى فرود آمده

 3 كنند. آنجا كوچ مى

 4 ر گناه است.( امام صادق )ع( فرموده است، دوستى دنيا سر ه2) 

 5 ( مسيح )ع( به حواريون فرموده است، همانا دنيا پل است، از آن بگذريد و آبادش مكنيد.3) 

افزايد و زهد در دنيا، دل و بدن را  اند: رغبت به دنيا، اندوه و غم را مى ( پيامبر )ص( فرموده4) 

 6 كند. آسوده مى

شود،  وابسته شود، از آن سه خصلت را دارا مى ( امام صادق )ع( فرموده است، دل هر كس به دنيا5) 

 7 رسد. آيد و اميدى كه به آن نمى رسد، آرزويى كه بدست نمى اندوهى كه به پايان نمى

( امام باقر )ع( فرموده است، دنيا گوناگون است، آنچه از آن كه به سود تو باشد با وجود ناتوانى 6) 

توانى با نيرو و قدرت  تو باشد بر سرت خواهد آمد و نمى به تو خواهد رسيد و آنچه از آن كه به زيان

آن را از خود منع كنى. سپس در پى اين سخن فرموده است، هر كس از آنچه كه از دست بشد نااميد 

 8 شود. شود و هر كس به آنچه كه به او برسد قانع باشد، چشمش روشن مى شود، بدنش آسوده مى

داوند تبارك و تعالى متكفل روزى است، اين همه كوشش تو ( امام صادق فرموده است، اگر خ7) 

 براى چيست و اگر روزى تقسيم شده است ديگر آزمندى براى چه؟

                                                 
 ، چاپ فيض االسالم. م.1138و  1109نهج البالغه، صفحات  .1

 ، چاپ مرحوم فيض االسالم. م.1269و  1186نهج البالغه، صفحات  .2

 ، چاپ مرحوم فيض االسالم. م.1269و  1186نهج البالغه، صفحات  .3

 . م.1، جلد 37و  33و  15خصال، صدوق، صفحات  .4

 . م.1، جلد 37و  33و  15خصال، صدوق، صفحات  .5

 . م.1، جلد 37و  33و  15خصال، صدوق، صفحات  .6

 . م.2، ج 320اصول كافى، ص  .7

 قمرى، قم، ضمن حكمتهاى پيامبر )ص( آمده است. م. 1394، چاپ 27تحف العقول، ابن شعبه، ص  .8



 ( جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان astanevesal.irسایت آستان وصال )  

 

268 

 

كند، بخل يعنى چه؟ و  و چون حساب بر حق است، اندوختن چيست و چون خداى تعالى جبران مى

خبرى براى چه و  ىفرمايد گناه براى چه و چون شيطان دشمن است غفلت و ب چون خداى عقوبت مى

چون گذشتن از پل صراط بر حق است، خودپسندى و شيفتگى چيست و چون هر چيز بسته به 

 1سرنوشت است، اندوه چيست و چون دنيا فانى است، دلبستگى به آن براى چه؟

خبرترين مردم كسى است كه از دگرگونى و حال به حال شدن دنيا پند  اند: بى ( پيامبر فرموده1)

 نيازترين مردم كسى است كه اسير حرص نباشد. بىنگيرد و 

اند،  نوشته ( امير المؤمنين على )ع( فرموده است، هر گاه حكيمان و فقيهان به يك ديگر نامه مى2) 

هاست: هر كس همتش  اند كه چهارمى همراه آن نبوده است و آن سه جمله اين نوشته سه چيز را مى

فرمايد و هر كس نهان خويش را اصالح  اى او را كفايت مىبراى آخرت باشد، خداوند گرفتارى دني

فرمايد و هر كس آنچه را ميان او و خداوند است اصالح كند،  كند خداوند آشكاراى او را اصالح مى

 2 فرمايد. خداوند آنچه را ميان او و مردم است اصالح مى

بيرون آمد و هر گاه كه او ( امام صادق )ع( فرموده است، روزى داود )ع( براى خواندن زبور 3) 

ماند مگر آنكه با او همخوانى  خواند، هيچ پرنده و جانور وحشى و كوه و سنگى باقى نمى زبور مى

كرد، داود )ع( همچنان به راه خود ادامه داد تا كنار كوهى رسيد كه پيامبرى به نام حزقيل در آن  مى

نوران را شنيد، دانست كه داود )ع( آمده كرد و چون حزقيل آواى كوهها و پرندگان و جا زندگى مى

دهى كه باالى كوه و پيش تو آيم؟ گفت: نه. خداوند به  است. داود گفت: اى حزقيل! آيا اجازه مى

حزقيل وحى فرمود كه داود را سرزنش مكن و از من عافيت بخواه. حزقيل برخاست و دست داود را 

اى؟  ه اى حزقيل! آيا تاكنون آهنگ گناهى كردهگرفت و او را كنار خود برد. داود از او پرسيد ك

اى كه از شهوت و لذت آن بهرمند شوى؟  اى و دوست داشته گفت: نه. پرسيد آيا به دنيا توجه كرده

كنى؟ گفت:  شود، پرسيد در آن هنگام چه مى گفت: آرى، اين موضوع گاهگاهى در من ظاهر مى

گيرم. داود )ع( وارد آن دره شد و ديد بر  مى شوم و از آنچه در آن است عبرت وارد اين دره مى

يى آهنى نصب است كه بر آن چيزى نوشته  يى است و لوحه تختى جمجمه و استخوانهاى پوسيده

است. داود )ع( به آن لوحه نگريست و در آن چنين نبشته بود: من فالن پادشاهم كه هزار سال 
                                                 

 آمده است. م. يى، ، همراه با ترجمه آقاى كمره7در امالى صدوق، ص  .1

 . م.1، ج 143خصال، ص  .2
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ام گرفتم و سرانجام عمر من چنين شد كه پادشاهى كردم و هزار شهر ساختم و از هزار دوشيزه ك

آيد به  خاك، بستر من و سنگ بالش، و ماران و كرمها همسايگان من شدند. هر كس به زيارت من مى

 1 دنيا شيفته نشود.

فرمايد: اى مردم! همانا كه دنيا سراى ناپايدارى  هاى خود چنين مى ( امير المؤمنين در يكى از خطبه1)

ى و جاودانى است. از رهگذر خود براى اقامتگاه خود توشه برگيريد. و آخرت سراى پايدار

هاى خويش را در پيشگاه آن كس كه نهان شما بر او پوشيده نيست پاره مكنيد و دلهاى خود را  پرده

ايد و  از اين جهان بيرون بريد پيش از آنكه بدنهاى شما از آن بيرون برده شود. شما در دنيا زندانى شده

شناسد،  ايد. همانا دنيا چون زهر است، كسى كه آن را نمى براى آخرت آفريده شده حال آنكه

گويند چه  گويند چه پيش فرستاده است و آدميان مى ميرد، فرشتگان مى يى مى خوردش. چون بنده مى

باقى نهاده است. چيزهايى را پيش بفرستيد كه براى شما باقى بماند و همه را در اين جهان باقى 

يد كه به زيان شما باشد، كه محروم كسى است كه از خير مال خود محروم شود و بر آن كسى مگذار

كه با خيرات و صدقات ترازوى خويش را سنگين و جايگاه خود را در بهشت نيكو و راه گذر خود از 

 2 پل صراط را هموار ساخته است، بايد رشك برد.

ورزد، چه دنيا به او  م از كسى كه در دنيا بخل مىكن ( امام صادق )ع( فرموده است، من شگفت مى2) 

رساند و  روى كرده باشد و چه دنيا از او روى برگردانده باشد، زيرا انفاق با اقبال دنيا او را زيان نمى

 3 بخشد. بخل با ادبار دنيا او را سودى نمى

ا و آخرت به من ( روايت است كه مردى براى امام حسين )ع( نوشت: اى سرور من! از خير دني3) 

بنام خداوند بخشاينده مهربان. همانا هر كس خشنودى خدا را »خبر بده. براى او چنين مرقوم فرمود 

كند و هر كس  هر چند در قبال ناخشنودى خلق جستجو كند، خداوند امور مردم را از او كفايت مى

 4گذارد. و السالم.  وامى در صدد خشنودى مردم در قبال ناخشنودى خدا باشد، خدايش او را با مردم

                                                 
 ، آمده است. م.14، ج 25به نقل از امالى و كمال الدين صدوق )رضي اهلل عنه(، در بحار االنوار، ص  .1

 ، چاپ مرحوم فيض االسالم. م.644، ص 194نهج البالغه، خطبه  .2

 آمده است. م.، هم 230از همين كتاب روضة الواعظين در مشكاة االنوار طبرسى، ص  .3

 . م.225اختصاص، مفيد، ص  .4
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رفتم به فردى مسيحى  همراه امير المؤمنين على )ع( راه مى 2گويد: در حيره  مى 1( حارث اعور 4) 

دانى اين ناقوس چه  آيا مى رسيديم كه ناقوسى را به صدا درآورده بود. على )ع( به من فرمود:

 گويد؟ گفتم: خدا و رسول خدا و پسر عمويش داناترند. مى

گويد به حق و راستى كه خدايى جز  نوازد و مى ود: اين ناقوس مثل دنيا و خرابى آن را مىفرم

خداوند نيست و اين راست راست است. همانا دنيا ما را فريفته است و سرگرم ساخته و سرگردان 

يا كرده است و به گمراهى كشانده است. اى فرزند دنيا! آرام آرام و با دقت، اى دل بسته و فرزند دن

كند. هيچ روزى از  كه حواس خويش را فقط در جمع آن دارى، همانا كه دنيا گروه گروه را فانى مى

يى را كه باقى است تباه كرديم  كند. همانا خانه گذرد، مگر اينكه يكى از اركان ما را ويران مى ما نمى

ايم، مگر آنكه  ه كردهفهميم در آن چ ايم و نمى يى كه فانى است دل بسته، و وطن گزيده و در خانه

 بميريم.

 دانند؟ فرمود: گويد، گفتم: اى امير مؤمنان! آيا مسيحيان اين را مى ( حارث مى1) 

دادند. حارث  دانستند، مسيح )ع( را براى خود غير از خداوند خدا قرار نمى اگر اين را به حقيقت مى

دهم كه همان گونه كه  گند مىگويد، پيش آن مرد مسيحى رفتم و گفتم: تو را به حق مسيح سو مى

نواختى آن را به صدا درآور! او شروع به زدن به ناقوس كرد و من حرف به حرف تا آخر  ناقوس مى

گفتم. گفت: تو را به حق پيامبرتان سوگند، چه كسى اين موضوع را به تو خبر داده است؟ گفتم: 

)ص( خويشاوندى است؟ گفتم: آرى، مردى كه ديروز همراه من بود. پرسيد: آيا ميان او و پيامبر 

پسر عموى پيامبر است. پرسيد: تو را به حق پيامبرتان سوگند آيا اين تفسير را او از پيامبر شنيده 

ام كه خاتم پيامبران،  است؟ گفتم: آرى. او ايمان آورد و گفت: به خدا سوگند، من در تورات ديده

 3 كند. ىگويد، تفسير م پيامبرى است كه آنچه را ناقوس مى

گشت، نخست پيش دخترش فاطمه )ع(  ( و روايت است كه هر گاه پيامبر )ص( از سفر بازمى2) 

فرمود. يك بار كه پيامبر )ص( به سفرى رفته بودند، فاطمه )ع(  رفت و مدتى پيش او توقف مى مى

ادى بازگشت يى براى در حجره، به ش براى خود دو دستبند و گردنبندى و دو گوشواره از نقره و پرده

                                                 
 . م.88حارث بن عبد اهلل اعور از اصحاب پسنديده آن حضرت است. رجوع كنيد به اختيار معرفة الرجال، شيخ طوسى، ص  .1

 . م.154ب، ص حدود العالم من المشرق الى المغر حيره: شهركى است از عراق بر كران باديه و هواى آن از كوفه بهتر است. رك. به: .2

 ، از امالى و معانى االخبار، نقل شده است. م.14، ج 334يى، و بحار االنوار، ص  ، همراه با ترجمه آقاى كمره225در امالى صدوق، ص  .3
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پدرش و شوهرش فراهم فرموده بود. و چون پيامبر )ص( از سفر برگشتند، همچنان، نخست به خانه 

 فاطمه )ع( رفتند.

دانستند بروند يا بمانند. در  ياران بر در خانه ماندند و چون مدت توقف پيامبر )ص( طول كشيد، نمى

شد و چون پيامبر  ايشان ديده مى  ر چهرهاين هنگام رسول خدا )ص( بيرون آمدند و آثار ناراحتى د

)ص( كنار منبر خود نشستند، فاطمه )ع( كه گمان برده بود ناراحتى پيامبر )ص( از ديدن آن دو 

ها و پرده است، آنها را بيرون آورد و پرده را باز كرد و به حضور  دستبند و گردنبند و گوشواره

رساند و  د، فرمود: به پدرم بگو دخترت سالم مىبر پيامبر )ص( فرستاد و به كسى كه آنها را مى

ها را در راه خدا انفاق كنيد. همين كه فرستاده اين پيام را گزارد، پيامبر )ص( سه بار  گويد اين مى

 فرمودند:

يى  پدرش فداى او باد! دنيا از محمد و آل محمد نيست. اگر دنيا در پيشگاه خداوند به اندازه بال پشه

آشاميد و سپس برخاستند و به خانه  اشت، هرگز كافر يك جرعه آب هم از آن نمىد ارزش و خير مى

 1 فاطمه )ع( رفتند.

( و روايت شده است كه چون اسماعيل، پسر حضرت صادق )ع( درگذشت و از دفن او فارغ 1) 

شدند، حضرت صادق در حالى كه سر خود را به زير افكنده بود، نشست و مردم هم گرد آن حضرت 

ند. سپس امام صادق سر خويش را بلند كرد و چنين فرمود: اى مردم! همانا كه دنيا سراى جدايى نشست

شود  است و جاى ناهموارى است و خانه هموار نيست. با آنكه فراق عزيزان سوزى است كه دفع نمى

كردن  -و سوگى است كه از آن چاره نيست، ولى مردم در خوب سوگوارى داشتن و درست انديشه

گوى او خواهد بود  -يك ديگر برترى دارند و هر كس دريغا گوى برادرش نشود، برادرش دريغابر 

رود و سپس به اين بيت ابو خراش هذلى،  و هر كس فرزندش پيش از او نرود، او پيش از فرزندش مى

 تمثل جستند:

  و ال تحسبى انى تناسيت عهده             و لكن صبرى يا اميم جميل         

 2گمان مدار كه عهدش زياد خود ببرم             و ليك صبر چو من اى اميم نيك بود         

                                                 
 يى، آمده است. م. ، همراه با ترجمه آقاى كمره234امالى صدوق، ص  .1

يى است از همان جا نقل شد. اميم، مخفف اميمة، نام همسر عروة،  روده آقاى كمره، همان چاپ، و ترجمه شعر هم كه س238در امالى صدوق، ص  .2

برادر ابو خراش هذلى است كه به ابو خراش اعتراض كرد كه چرا از انتقام گرفتن خون برادرش غافل است. اين بيت همراه پنج بيت ديگر در 

 ، چاپ ساسى، آمده است. م.21، ج 45اغانى، ص 
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 تر است؟ ( به امام صادق گفته شد، چه خصلتهايى براى آدمى از همه پسنديده2) 

گفت: وقارى كه همراه با هيبت نباشد و بخششى بدون اينكه انتظار پاداش داشته باشد و اشتغال به غير 

 1 ى دنيا.از كاال

مغبون است و  ( امير المؤمنين على )ع( فرموده است، هر كس دو روزش با يك ديگر برابر بود3) 

هر كس فقط همتش دنيا باشد از دنيا اندوهش سخت است و هر كس فردايش از امروزش بدتر باشد، 

شود، نابود محروم است و هر كس چون امور دنيايش روبراه شود، اهميتى ندهد كه كار آخرتش تباه 

جويى براى رفع نقص خود نباشد، هواى نفس بر او چيره شده است و  شده است و هر كس در چاره

هر كس روى به نقصان داشته باشد، مرگ براى او بهتر است. همانا دنيا سرسبز و شيرين است و براى 

ق داده است. آنان آن گروهى هستند. گروهى هم براى آخرتند، دلهاى آنان مفاخرت دنيا داران را طال

شوند. همانا  در باره دنيا چشم و هم چشمى ندارند و به خرمى آن شاد و از سختى آن اندوهگين نمى

كند و اگر او غافل است ولى از او غافل نيستند. و همانا باقى  طالب دنيا را مرگ طلب و جستجو مى

ال گروهى را آفريده است كه با نظر رود. همانا خداوند متع مانده هم از پى از دست رفته، از ميان مى

محبت دنيا را بر ايشان سخت و تنگ قرار داده است و آنان را در آن به زهد و پارسايى واداشته است 

اند و با سختى  و آنان به دار السالمى )بهشت( كه آنان را به سوى آن فرا خوانده است، رغبت كرده

كرامتهايى كه در پيشگاه خداوند است مشتاقند و  كنند و به زندگى شكيبايند و بر ناخوش صبر مى

بخشند و سرانجام كارشان شهادت است و به ديدار خدا  جانهاى خود را براى كسب رضاى خداوند مى

دانند كه مرگ راه گذشتگان و بازماندگان  روند در حالى كه خداوند از ايشان خشنود است و مى مى

پوشند و فقط به  گيرند. جامه خشن مى از سيم و زر برمىيى غير  است و آنان براى آخرت خود توشه

فرستند و فقط در راه و  كنند و آنچه را كه فزون است، پيش مى اندازه روزى و ميزان الزم قناعت مى

دارند. آنان چراغهاى تابانند و در آخرت برخوردار از  ميبراى خدا، ديگران را دوست و دشمن 

 2 نعمتهايند. و السالم.

مام رضا )ع( فرموده است، عيسى بن مريم )ع( به حواريون فرمود: اى بنى اسرائيل! چون دين ( ا1) 

دهيد، اندوهگين مباشيد، همان گونه كه  شما سالم و در امان ماند، از آنچه از دنياى خود از دست مى
                                                 

 هم آمده است. م. 231در مشكاة االنوار طبرسى، ص از همين كتاب  .1

 شمسى، آمده است. م. 1361، چاپ حوزه، 198بخشى از گفتار حضرت است كه تمام آن در معانى االخبار، صدوق، ص  .2



 273 (محمود مهدوى دامغانى ) ترجمهروضة الواعظین؛ جلد دوم 

 

.. 

د، اندوهى دنيا داران چون كارهاى دنياى ايشان سالم بماند، در مورد آنچه از دين خود از دست بدهن

 1 خورند. نمى

پس از نماز  ( امام باقر )ع( فرموده است، هنگامى كه امير المؤمنين على )ع( مقيم كوفه بودند،2) 

 فرمود: شنيدند، چنين مى عشاء سه مرتبه با صداى بلند، آنچنان كه همه مردم داخل مسجد مى

شويد كه ميان شما نداى كوچ  اى مردم! خدايتان رحمت كناد! براى كوچ كردن از اين جهان آماده

دادن، داده شده است و درنگ كردن در دنيا پس از آنكه نداى رحيل داده شده است، چه اندازه 

خواهد بود؟ خدايتان رحمت كند! آماده شويد و بهترين توشه را كه تقوى و پرهيزگارى است با خود 

ل صراط است و بيم بزرگ در پيش برداريد و بدانيد كه راه شما بر صحراى قيامت و گذر شما از پ

ها بگذريد و در آنها فقط به  است و در راه خود گردنه دشوار و منازل بيمناك داريد كه بايد از آن

توان از خطر بزرگ و بيم آن نجات پيدا كرد و از بدى منظر و شدت اخبار مربوط به  رحمت خدا مى

 2 شود. وى جبران نمىآن رهايى يافت و يا هالكى است كه پس از آن به هيچ ر

( امام صادق )ع( فرموده است، نوح )ع( دو هزار و پانصد سال زندگى كرد، هشتصد و پنجاه سال 1) 

پيش از آنكه به پيامبرى مبعوث شود و نهصد و پنجاه سال ميان قوم خود آنان را به هدايت دعوت 

د آمدن از كشتى و فرو كرد و دويست سال مشغول ساختن كشتى بود و پانصد سال پس از فرو مى

كش كردن آب و ساختن شهرها و سكونت فرزندانش در آنها. و چون فرشته مرگ پيش او آمد، نوح 

 )ع( از او پرسيد:

دهى از آفتاب به سايه  ام كه جانت را بستانم. گفت: آيا اجازه مى اى؟ گفت: آمده براى چه آمده

رفت، گفت: اى فرشته مرگ! گويى همه مدت بروم؟ گفت: آرى. و چون نوح )ع( از آفتاب به سايه 

اقامت من در دنيا به همين اندازه رفتن من از آفتاب به سايه بوده است، كار خود را انجام بده! فرشته 

 3 مرگ جانش بگرفت.

بخشد  ( امام صادق )ع( فرموده است، چون دنيا به كسى روى آورد، محاسن ديگران را هم به او مى2) 

 4 گيرد. كند، محاسن خودش را هم از او مىو چون بر او پشت 

                                                 
 . م.2، ج 137اصول كافى، ص  .1

 ، آمده است. م.202، به نقل از نهج البالغه، خطبه 73، ج 134بحار االنوار، ص  .2

 ، آمده است. م.11، ج 286، در بحار االنوار، ص 306به نقل از امالى صدوق، ص  .3

 ، آمده است. م.78، ج 205به نقل از تحف العقول و كشف الغمه در بحار االنوار، ص  .4
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يى كه آغازش رنج و پايانش نيستى  ( امير المؤمنين على )ع( فرموده است، چه وصفى كنم از خانه3) 

نياز و توانگر گردد، شيفته  است. در حاللش حساب و در حرامش عقاب است. هر كس در آن بى

و هر كس براى دنيا تالش كند، آن را از دست  گردد مى  شود و هر كس نيازمند باشد، اندوهگين مى

كند.( و هر كس به جاى خود نشيند و در پى آن نباشد، دنيا به سراغش  دهد )دنيا او را رها مى مى

 آيد. مى

 هر كس به آن نگريست، او را بينا كرد و كسى كه به زيور دنيا نگريست، او را كور كرد.

كند  عال به دنيا وحى فرمود كه هر كس را به تو خدمت مىاند: خداوند مت ( پيامبر )ص( فرموده1) 

افكند، تو خدمتگزارش باش و چون بنده در دل شب تار با  در رنج افكن و هر كس تو را كنار مى

فرمايد و چون او بار خدايا،  كند، خداوند نور را در دلش ثابت مى خداى خود خلوت و مناجات مى

فرمايد: آرى اى بنده من! از من بخواه تا عطايت كنم و بر  مى گويد، پروردگار جليل بار خدايا مى

فرمايد: بنگريد كه اين  خود من توكل كن تا امور تو را كفايت كنم. آنگاه خداوند به فرشتگان مى

سرايان  بنده من در دل اين شب تار با من خلوت كرده است و حال آنكه غافالن و بازيگران و ياوه

اند: بر شما باد به پارسايى و عبادت و  كه او را آمرزيدم. و سپس فرمودهخفتگانند، گواه باشيد 

توجه باشيد. چه  كوشش، و در اين دنيا كه فريبنده و سراى نيستى است و به شما توجهى ندارد، بى

هاى به خود را كه نيست و نابود كرده است و چه بسيار به كسانى كه به آن اعتماد  بسيار فريفته

اند، تسليم كرده است و  انت ورزيده است و چه بسيار كسان را كه به آن اعتماد كردهاند، خي كرده

بدانيد كه برابر شما، راههاى دور و سفرى بيم آور است و گذر شما بر پل صراط است و براى مسافر 

يى از توشه نيست و هر كس كه توشه بر ندارد و به سفر برود، به رنج خواهد افتاد و هالك  چاره

 1 هد شد، تا آخر خبر.خوا

يى به هشتاد دينار خريدم و قباله نوشتم و تنى چند از افراد عادل را  گويد: خانه ( شريح قاضى مى2) 

گواه گرفتم و چون اين خبر به على )ع( رسيد، قنبر غالم خود را پيش من فرستاد و احضارم فرمود. 

اى و گواهان عادل  اى و قباله نوشته هيى خريد همين كه به حضورش رسيدم، فرمود: اى شريح! خانه

 اى؟ اى و ثمن آن را پرداخته گرفته

                                                 
 ، آمده است. م.74، ج 87يى و به نقل از آن در بحار االنوار، ص  ، چاپ آقاى كمره279در امالى صدوق، ص  .1
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نگرد  ات مى آيد كه نه به قباله مىگفتم: آرى، فرمود: اى شريح! ازخدا بترس كه بزودى كسى پيش تو

سپارد. پس بنگر كه مبادا اين  برد و به گورت مى ات بيرون مى پرسد و تو را از خانه ات مى و نه از خانه

بهاى آن را از پول حالل نپرداخته باشى كه در اين صورت  خانه را از مالك اصلى آن نخريده باشى و

اى. سپس فرمود: اى شريح! اگر به هنگام خريد  در هر دو سرا، يعنى اين جهان و آن جهان، زيان كرده

خريدى. گفتم:  -ىنوشتم كه آن را به دو درهم نم يى مى اين خانه پيش من آمده بودى، براى تو قباله

 نوشتم: فرمودى؟ فرمود: چنين مى اى امير مؤمنان! چه مرقوم مى

يى خوار و زبون از بنده ديگرى كه به سوى  بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم. اين چيزى است كه بنده

يى از او در سراى غرور كه جاى  كوچيدن )مرگ( فرا خوانده شده، خريده است، خانه

 اه نابودشوندگان است، خريده است.شوندگان و اردوگ نيست

حدود چهارگانه اين خانه، چنين است: حد نخست آن به پيشامدهاى ناگوار است و حد دوم به 

كننده  هاى غم و اندوه و حد سوم به اسباب مصيبت و سوگ و حد چهارم به خواهش نفس تباه انگيزه

شود. اين شخص شيفته به آرزو همه  و شيطان اغواءكننده، و در اين خانه، در حد چهارم گشوده مى

اين خانه را از آن شخص فرا خوانده به سوى مرگ، خريد به بهاى خروج از قناعت و ورود در زبونى 

طلب، و هر زيانى كه بر اين مشترى برسد، جبران آن بر عهده كسى است كه اجسام پادشاهان را 

كند. و  بع و حمير را از آنان سلب مىپوساند و جان ستمگرانى چون خسرو و قيصر و پادشاهان ت مى

دهند و آن را  كنند و زيور مى كنند و ساختمان مى افزايند و جمع مى همه كسانى كه مال بر مال مى

كنند، همه آنان را در موقف  ميكنند و به خيال باطل خويش براى فرزند اندوخته  برافراشته مى

اهكاران، زيان برند. عقلى كه از بند خواسته نفس برند و آنجا تب رستاخيز براى رسيدگى و قضاوت مى

شود كه  رهايى يافته و به ديده نيستى بر اهل جهان نگريسته است، گواه اين معامله است. و شنيده مى

دهد كه براى دو بين هم حق آشكار است و  سروش پارسايى بانگ برداشته و در عرصات جهان ندا مى

كارهاى شايسته خويش توشه برگيريد و آرزوها را با در نظر  امروز و فردا بايد كوچ كرد. پس از

 1 گرفتن مرگ، كوتاه و آن دو را به يك ديگر نزديك كنيد كه كوچ و نيستى فرا رسيده است.

گفت: اى آدميزادگان! از دنيا  ( امام صادق )ع( فرموده است، عيسى بن مريم )ع( به ياران خود مى1) 

شما شايسته دنيا نيستيد و دنيا شايسته   خويش را از آن بيرون بريد كهبه سوى خدا بگريزيد و دلهاى 
                                                 

چاپ مرحوم فيض االسالم آمده است و رجوع فرماييد به شرح نهج  824ها و رسايل نهج البالغه در صفحه  يى است كه در بخش نامه ى نامهسوم .1

 ميالدى. م. 1961، چاپ محمد ابو الفضل ابراهيم، مصر، 14، ج 27البالغه ابن ابى الحديد، ص 
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ماند. دنيا، مكار درد انگيز است.  مانيد و نه آن براى شما باقى مى شما نيست. نه شما براى آن باقى مى

فريفته كسى است كه به آن فريفته شده باشد و گول خورده كسى است كه به آن اطمينان كند و 

كسى است كه آن را اراده كند و دوست بدارد. بنا بر اين به سوى خداوند كه پديد آورنده شونده  تباه

تواند از فرزند  شماست توبه كنيد و خداى خود را پرهيز كنيد و بترسيد از روزى كه نه پدرى مى

 خويش چيزى را برطرف كند و نه فرزندى از پدر خويش.

فرزندان شما كجايند؟ فرا خوانده شدند و پاسخ گفتند و در  پدرانتان، مادرانتان، برادران و خواهران و

دل خاك آرميدند و همسايه مردگان و در شمار نابودشدگان شدند و از دنيا بيرون رفتند و از دوستان 

نياز  اند، نيازمند شدند و از آنچه كه در دنيا باقى گذاردند، بى جدا شدند و به آنچه كه پيش فرستاده

شود و همچنان سرگرم و غافليد؟ مثل شما در اين جهان،  ار به شما پند و بيم داده مىگرديدند. چه مقد

ورى جنسى است. آيا از آن كس كه شما را  شان فقط شكمهايشان و بهره مثل چهار پايان است كه همت

كنيد و حال آنكه او به كسانى كه از او سركشى كنند، وعده آتش داده است  آفريده است آزرم نمى

ما از آنان نيستيد كه از عهده آتش برآييد و خداوند به كسانى كه از او فرمان برند، وعده بهشت و ش

داده است و همسايگى با او در فردوس برين. در اين باره كوشش كنيد و اهل رسيدن به آن باشيد. از 

كنيد، توبه خويشتن انصاف دهيد و بر ناتوانان و نيازمندان خود رحمت آوريد و به سوى خدا توبه 

خوى باشيد و از پادشاهان سركش و فرماندهان فراعنه مباشيد كه  نصوح و راست. و بندگانى پسنديده

كنند، پروردگارى كه در هم  سازد، سركشى مى نسبت به خدايى كه آنان را با مرگ مغلوب مى

اه روز رستاخيز شكننده همه سركشان و خداى آسمانها و زمين و همه پيشينيان و آيندگان است و پادش

كننده است و عذاب او بسيار دردناك است. هيچ ستمگرى از او راه گريز ندارد و هيچ  و سخت عذاب

چيز از دست قدرتش بيرون نيست و هيچ چيز بر او پوشيده و از علم او نهان نيست. شمار همه چيز در 

آورد. اى آدمى ناتوان! به  مىدانش او آشكار است و هر گنهكار يا فرمانبردار را در بهشت و دوزخ در

خواهى بگريزى از آن كس كه در دل شب تار و روز روشن در جستجوى تو است و در همه  كجا مى

حاالت تو، تو را در نظر دارد؟ آن كس كه بايد پند دهد، پند خويش ابالغ كرد و آن كس كه پند 

 بپذيرد، رستگار است.

 1«نيكبختان بوند پندپذير       نيكخواهان دهند پند وليك      »          

                                                 
 ، آمده است. م.14 ، ج288به نقل از امالى صدوق، در بحار االنوار، ص  .1



 277 (محمود مهدوى دامغانى ) ترجمهروضة الواعظین؛ جلد دوم 

 

.. 

( خداوند متعال به موسى )ع( چنين فرموده است: اى موسى! دنيا سراى عقوبت است و آن را 1) 

نفرين شده قرار دادم. همه چيز در آن نفرين شده است، جز آنچه كه براى من است. اى موسى! همانا 

ند و ديگران به اندازه نادانى خويش بر آن ورز بندگان صالح من در دنيا به اندازه دانش خود زهد مى

شود و هيچ  كنند و هيچ يك از بندگان من كه دنيا را در نظر بزرگ دارد، چشمش روشن نمى رغبت مى

 1 شود. مند مى شمرد مگر اينكه از آن بهره كس آن را كوچك نمى

د، كه بر تو چه زيان فرموده است، اگر بتوانيد كه معروف نشويد، چنان كني ( امام صادق )ع( مى2) 

رسد كه مردم تو را نستايند؟ و براى تو چه زيان دارد كه چون در پيشگاه خداوند ستوده باشى، در  مى

فرموده است، در دنيا خيرى نيست مگر براى دو كس، آن  ( على )ع( مى3نظر مردم نكوهيده باشى؟ )

ا بازگشت به خدا جبران كند و كس كه هر روز نيكى بيفزايد و آن كس كه بتواند خطاى خود را ب

چگونه ممكن است توبه كسى پذيرفته شود و به خدا سوگند، اگر چنان سجده كند كه گردنش 

 2 شكسته شود، خدا توبه او را جز به دوستى و واليت ما خاندان نخواهد پذيرفت.

ه باشد كه فرموده است، مثل دنيا و آخرت، مثل مردى است كه داراى دو معشوق ( مسيح )ع( مى4) 

 گيرد. هر گاه يكى را راضى كند، ديگرى بر او خشم مى

( به پيامبر )ص( گفته شد، آدمى در دنيا چگونه بايد باشد؟ فرمود: كمر بسته و دامن به كمر زده، 5) 

همچون كسى كه در پى كاروان است. پرسيدند: مدت اقامت در دنيا چند است؟ فرمود: به اندازه 

 ز كاروان تا به آن برسد.زمان شخص عقب مانده ا

 3پرسيدند: فاصله ميان دنيا و آخرت چه اندازه است؟ فرمودند: به اندازه چشم بر هم زدنى.

بينند  اند، مى شده  گويى آن روز كه ايشان آنچه را وعده داده»( خداوند عز و جل فرموده است 6) 

 چهل و ششم )احقاف(.تا آخر آيه سى و پنجم سوره « اند. جز ساعتى از روز درنگ نكرده

اند: دنيا چون خوابهاى خوش خفتگان است، با اين تفاوت كه دنيا داران را  ( پيامبر )ص( فرموده1) 

 4 دهند. بر اعمال خود جزا و سزا مى

                                                 
 ، آمده است. م.60در الجواهر السنية، شيخ حر عاملى، ص  .1

 ، آمده است. م.27، ج 167و ص  70، ج 109، در بحار االنوار، ص 395و  119اين هر دو روايت از امالى صدوق، صفحات  .2

 آمده است. م.، 73، ج 123از اين جا تا آخر اين مبحث، بدون ذكر اشعار در بحار االنوار، ص  .3

 ، چاپ دار الشعب مصر، آمده است. م.1725اين گفتار در احياء علوم الدين، ص  .4
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يى كه در راه افكنده بودند عبور فرمودند،  ( و گفته شده است كه پيامبر )ص( از كنار الشه بزغاله2) 

ارزش است؟ سوگند به خدا كه دنيا در  بينيد كه اين الشه براى صاحبش چه بى ا مىبه ياران گفتند: آي

 1 نظر خداوند، خوارتر از اين الشه است در نظر صاحبش.

اند: دنيا سراى كسى است كه او را سراى ديگر نباشد و مال كسى است  ( و پيامبر )ص( فرموده3) 

اندوزد و آن را كه فهم نيست،  براى دنيا مال مى كه او را مال ديگر نباشد. آن كس كه عقل ندارد،

كند و آن را كه فقه نيست، بر آن  طلبد و آن را كه علم نيست، بر دنيا ستيز مى شهوات دنيا را مى

 كند. ورزد و آن را كه يقين نيست، براى دنيا كوشش مى رشك و حسد مى

اش را براى  ا كسى كه خداى سينهآي»( و روايت است كه پيامبر )ص( اين آيه را تالوت فرمود 4) 

 )زمر(. 39سوره  22آيه « اسالم گسترده است و او بر پرتوى از خداى خود است.

 شود. گفتند: ( و سپس فرمودند: چون پرتو بر دل افتد، دل گشاده و گسترده مى5) 

راى يى است كه شناخته شود؟ فرمودند: آرى، خويشتن را از س اى رسول خدا! آيا براى آن نشانه

 2 فريب كندن، و بازگشت به سراى جاودانه و آماده شدن براى مرگ پيش از فرا رسيدن آن.

( و همان حضرت به ابن عمر فرمودند: در دنيا چنان باش كه گويى غريب يا رهگذرى و خويشتن 6) 

 را در شمار مردگان بشمار.

در همه روزگار خويشتن را غريب باش و جهان را رهگذرى پندار و »( شاعر چنين سروده است: 7) 

 «مردگان بشمار و دنيا را دور افكن و به سراى فريب پناه مبر. از

طالب دنيا را هر چند عمرش دراز باشد و از دنيا به نعمتها و »( شاعرى ديگر چنين سروده است: 1) 

مام شود، بينم كه ساختمانى بسازد و آن را به انجام رساند و همين كه ت شادى برسد، همچون كسى مى

 «ويران گردد.

كنى، از خواستگاريش كناره  اى كسى كه از دنيا خواستگارى مى»( ديگرى چنين سروده است: 2) 

بگير تا سالمت مانى. همانا كسى كه زن بسيار فريب را به همسرى گزيند، عروسى او به سوگوارى 

 3 نزديك است.

                                                 
 ، آمده است. م.4، ج 306، و مستدرك حاكم، ص 2، ج 129روايتى نظير اين، با اندك تفاوت لفظى، در اصول كافى، ص  .1

 . م.4، ج 311مستدرك حاكم، ص  .2

 ، چاپ دار الشعب مصر، هم آمده است. م.1714حياء علوم الدين غزالى، ص دو بيت باال و اين دو بيت در ا .3
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 ( ديگرى چنين سروده است:3) 

كنم و در پى فزونى مال نخواهم بود.  زنده بمانم به قوت روزانه قناعت مىبزودى از اين پس هر چه » 

 چنين فرض كن كه دنيا به سوى تو آيد، مگر سرانجام آن نيستى نيست؟

 «يى است كه اندكى بر تو سايه افكند و سپس روى به نيستى نهد. دنياى تو، همچون سايه

و با زندگى پيوسته است و زندگى را جز با اندوه اندوههاى ت» 1 ( ابو العتاهيه چنين سروده است:4) 

خورى مگر آميخته با زهر. چون  كنى. شيرينى دنياى تو زهر آلوده است و انگبين را نمى سپرى نمى

كند. چون كارى تمام شود،  در نعمتى هستى آن را با عبادت پاس دار كه گناهان، نعمتها را زايل مى

 2 ان رفتن باش، همين كه گويند تمام شد.شود و منتظر از مي نفع آن نزديك مى

 مجلس هفتاد و هشتم در اندوه و گریستن از بیم خدا

از آنان مترسيد و اگر مؤمنيد از من »سوره آل عمران فرموده است  170( خداوند متعال در آيه 6) 

 «بترسيد.

 «رسيد از من.از ايشان مترسيد و بت»سوره پنجم )مائده( فرموده است  5( و در بخشى از آيه 1)

ترسند از پروردگارشان از باالى  مى»سوره شانزدهم )نحل( فرموده است  52و در بخشى از آيه 

ترسند از پروردگارشان و بيم  مى»سوره سيزدهم )رعد( فرموده است:  22و در بخشى از آيه « خود.

 «دارند از بدى حساب.

خوانند  از راه بيم و اميد ما را فرا مى»موده سوره بيست و يكم )انبياء( فر 90( و در بخشى از آيه 2) 

 «كنندگانند. و براى ما خضوع

شادى »سوره بيست و هشتم، ضمن بيان قوم قارون چنين فرموده است  77( و در بخشى از آيه 3) 

 «دارد. كنندگان را دوست نمى مكن كه خداوند بسيار شادى

خنديد و  كنيد و مى ا از اين سخن شگفت مىآي»سوره پنجاه و سوم )نجم( فرموده است  59و در آيه 

 «گرييد. نمى

                                                 
هجرى، از شاعران بزرگ و پيوسته درگاه بنى عباس است. براى اطالع از  211و درگذشته  130اسماعيل بن قاسم معروف به ابو العتاهيه، متولد  .1

، چاپ دار المعارف مصر، به اهتمام عبد 227ييد به طبقات الشعرا، ابن معتز، ص هاى شعر او در كتابهاى بسيار كهن، مراجعه فرما شرح حال و نمونه

 ، بيروت. م.1969چاپ  675الستار احمد فراج، و به الشعر و الشعراء، ابن قتيبه، ص 

 ست. م.، چاپ مرحوم دكتر على اكبر فياض، آمده ا247بيت آخر، مثل ساير در بسيارى از كتابها، از جمله تاريخ بيهقى، ص  .2
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اند: هر چشمى روز رستاخيز گريان است مگر سه چشم، چشمى كه از بيم  ( پيامبر )ص( فرموده4) 

خدا بگريد و چشمى كه از كارهاى حرام چشم پوشى كند و چشمى كه در راه خدا شب را باز و بيدار 

 1 بماند.

ه است: سليمان بن داود )ع( گفته است، همه چيزها كه به مردم داده شده و ( امام باقر )ع( فرمود5) 

دانند به ما آموخته شده است و  دانند و نمى داده نشده است به ما عنايت شده است و آنچه كه مردم مى

هيچ چيز را برتر از بيم خدا در نهان و آشكار، و ميانه روى در توانگرى و نيازمندى، و گفتن سخن حق 

 2 دانيم. راه خدا، در حال خشم و رضا، و تضرع در همه حال به سوى خدا، نمى در

كنم از كسى كه از چهار چيز بيم داشته باشد، چگونه به  ( امام صادق )ع( فرموده است، شگفت مى6) 

« حسبنا اهلل و نعم الوكيل»ترسد، چگونه به ذكر  كنم از كسى كه مى برد، تعجب مى چهار چيز پناه نمى

به نعمت و فضلى از خدا رسيدند كه هيچ »برد، كه شنيدم خداى عز و جل در پى آن فرمود  اه نمىپن

كنم از كسى كه اندوهگين است، چگونه به اين گفتار خداوند  ، و شگفت مى«رسد. بدى به آنان نمى

پى آن  و خداوند در« ال اله اال انت، سبحانك انى كنت من الظالمين»برد كه فرموده است  پناه نمى

كنم از  و شگفت مى« دهيم. پس او را از اندوه رهانيديم و اين چنين مؤمنان را نجات مى»فرمايد  مى

و كار خود »فرمايد  خداوند كه مى كسى كه نسبت به او مكر و خدعه شده است چگونه به اين گفتار

را خداوند در پى آن برد، زي پناه نمى« گذارم كه خداوند بيناى بر بندگان است را به خداوند وامى

كنم از  ، و تعجب مى«و خداوند او را از همه بديها كه انديشيده بودند مصون داشت.»فرموده است 

برد كه فرموده است  خواهد چگونه به اين گفتار خداوند پناه نمى كسى كه دنيا و زيور آن را مى

بر »فرمايد  و در پى آن مى، «خواهد و هيچ نيرو و قوتى نيست مگر به خداوند. آنچه خداوند مى»

بينى، چه بسا كه خداوند بهتر از باغ تو به من  فرض كه مرا از خودت داراى مال و فرزند كمترى مى

 3 ارزانى فرمايد.

( امام صادق )ع( فرموده است، نسبت به خداوند اميدوار باش، چنان اميدى كه تو را به سرپيچى از 1) 

 4 شته باش، چنان بيمى كه تو را از رحمتش نااميد نگرداند.فرمان او نكشد و از خداوند بيم دا

                                                 
 ، چاپ اسالميه. م.4، ج 234اصول كافى، ص  .1

 ، به نقل از خصال صدوق، آمده است. م.14، ج 130در بحار االنوار، ص  .2

 ، آمده است. م.2، ج 429سوره كهف در تفاسير، از جمله در تفسير برهان، ص  38، و ضمن تفسير آيه 1، ج 206در خصال صدوق، ص  .3

 ، آمده است. م.118و از همين روضة الواعظين در مشكاة االنوار، ص  ،10در امالى صدوق، ص  .4
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اند، پنج تن هستند، آدم، يعقوب،  كنندگانى كه بسيار گريسته ( همان حضرت فرموده است، گريه2) 

يوسف، فاطمه دختر محمد )ص( و على بن حسين )ع(. اما آدم )ع( بر دورى از بهشت چندان گريست 

هه اشك آشكار شد، و يعقوب )ع( بر فراق يوسف چندان گريست اش دو آبرا كه بر روى دو گونه

كنى تا آنجا  كه بينايى چشمش از ميان رفت و به او گفته شد، به خدا سوگند همواره يوسف را ياد مى

شدگان باشى، و يوسف چندان بر فراق يعقوب گريست كه زندانيان به او  كه بيمار شوى يا از هالك

ز آرام بگير يا روز گريه كن و شب آرام بگير و او با آنان همين گونه گفتند يا شب گريه كن و رو

قرار گذاشت. و فاطمه )ع( بر فراق رسول خدا )ص( چندان گريست كه مردم مدينه به ستوه آمدند و 

پيام دادند ما را از بسيارى گريه خود به ستوه آوردى و آن بانوى بزرگوار به مقبره شهيدان )احد( 

گشت. اما على بن حسين )ع( بر امام  گريست و سپس بر مى خواست مى هر چه مى رفت و آنجا مى

نهادند مگر آنكه  حسين )ع( بيست تا چهل سال گريست و هيچ گاه خوراكى مقابل ايشان نمى

گريست تا آنجا كه يكى از بردگانش گفت: اى پسر رسول خدا! فدايت گردم، من بر تو بيم دارم  مى

 كه هالك شوى. فرمود:

دانيد. وانگهى  نمى دانم كه شما برم و من از خداوند چيزها مى همانا اندوه و شكايت خود را به خدا مى

آورم  هيچ گاه كشتارگاه و چگونگى به خاك و خون كشيده شدن فرزندان فاطمه )ع( را به ياد نمى

 1 فشرد. مگر اينكه عقده، گلويم را مى

سى كه از بيم تو بگريد و چشمش اشك بريزد چيست؟ موسى )ع( عرضه داشت: پروردگارا! پاداش ك

اش را از سوزش آتش رستاخيز محفوظ و او را از بيم بزرگ در امان  فرمود: اى موسى! چهره

 2 دارم. مى

( امام صادق )ع( فرموده است: چون مرگ حضرت امام حسن مجتبى فرا رسيد، شروع به گريستن 1) 

جود قرب منزلت خود به پيامبر )ص( كه در باره تو چنان فرمود. گفتند: اى پسر رسول خدا! با و

اى و سه بار اموال خود را با خداى خود تقسيم  اند و با آنكه بيست بار پياده حج گزارده فرموده

كنى؟ فرمود:  اى، باز هم گريه مى يى را نگهداشته اى و لنگه اى كه حتى يك لنگه كفش را داده كرده

 3 خست بيم رستاخيز و دوم فراق دوستان.گريم، ن آرى، بر دو چيز مى

                                                 
 ، آمده است. م.43، ج 155به نقل از خصال صدوق، در بحار االنوار، ص  .1

 ، آمده است. م.55به نقل از توحيد صدوق، در الجواهر السنية في االحاديث القدسيه، شيخ حر عاملى، ص  .2

 ، نظير اين، آمده است. م.212ل حديث شماره نهم و در تذكرة الخواص سبط ابن جورى، ص ، ذي39در امالى صدوق، مجلس  .3
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اش به سوى دست چپش  اند: مردى از امت خود را در خواب ديدم كه كارنامه )ص( فرموده( پيامبر2)

اش را بگرفت و در دست راستش نهاد و مردى ديگر از امت خود  رفت. بيم او از خداوند كارنامه مى

 1 ه از بيم خدا ريخته بود او را از آتش نجات داد.شود، اشكهايى ك را ديدم كه به سوى آتش برده مى

اند: هر كس چشمش از بيم خدا اشك فشاند، در برابر هر قطره اشكش براى  ( پيامبر )ص( فرموده3) 

شود كه در آن نعمتهايى است كه هيچ چشم  او در بهشت كاخى آراسته به مرواريد و جواهر ساخته مى

 يچ كس خطور نكرده است.نديده و هيچ گوش نشنيده و بر دل ه

يى تا بهشت بيش از فاصله زمين تا  ( امام صادق فرموده است، ممكن است گاه فاصله ميان بنده4) 

اش با  عرش باشد به سبب گناهانش، و اگر او از بيم خداى عز و جل و پشيمانى بگريد، چنان فاصله

 شود كه چون پلكش به تخم چشمش. بهشت نزديك مى

اند، خداوند متعال چنين فرموده است: سوگند به عزت و جالل خودم كه بنده خود  ده( پيامبر فرمو1)

كنم، اگر در دنيا از خوف من در امان باشد، روز  دهم و براى او دو امان فراهم نمى را دو بيم نمى

 2 دهم. اندازم و اگر در دنيا از من بيم داشته باشد در آخرت امانش مى قيامت او را در بيم مى

گويد: روز بسيار گرمى، پيامبر )ص( در سايه درختى نشسته بودند. مردى  ( مردى از انصار مى2) 

آمد و جامه از تن بيرون آورد و شروع به غلتيدن بر روى ريگهاى گرم كرد. گاه پشت و گاه شكم و 

 گفت: نهاد و مى گاه پيشانى خود را بر خاك و ريگ مى

تر از اين است كه من با  محضر خداوند است، به مراتب سخت اى نفس! مزه گرما را بچش كه آنچه در

نگريستند و چون آن مرد جامه پوشيد، اشاره  كرد، مى دهم. پيامبر )ص( به آنچه او مى تو انجام مى

 فرمودند و او را فرا خواندند. چون آمد، پرسيدند:

دهد. چه چيزى تو را بر اين  اى بنده خدا! كارى انجام دادى كه نديده بودم كسى ديگر از مردم انجام

كار واداشت؟ گفت: بيم از خداوند مرا به اين كار واداشت و به نفس خويش گفتم، بچش كه آنچه در 

محضر خداوند است، بيش از اين است كه من نسبت به تو انجام دادم. پيامبر فرمودند: همانا از خداى 

ورزد.  اهل آسمان به اين كار تو مباهات مىترسى و همانا خدايت به  خود آنچنان كه سزاوار است مى

سپس به ياران خود گفت: اى حاضران! به اين دوست خود نزديك شويد تا براى شما دعا كند. آنان 
                                                 

 . م.113فضائل االشهر الثالثه، ص  .1

 . م.1، ج 39خصال، ص  .2
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نزديك شدند و او دعا كرد و چنين عرضه داشت: پروردگارا! كار ما را بر هدايت استوار كن و توشه 

 1 ار بده.ما را تقوى، و بهشت را جايگاه بازگشت ما قر

اى از نفس تو وجود  ( امام سجاد )ع( فرموده است، اى آدمى زاده! تا آنگاه كه براى تو پند دهنده3) 

كنى و خوف، جامه زيرين و اندوه، جامه رويى تو  دارد و با همت خويش كار خود را محاسبه مى

شوى و از كار تو  ىميرى و برانگيخته م است به خير خواهى بود. اى آدمى زاده! همانا كه تو مى

 2پرسند. براى آن پاسخ آماده دار مى

اش(  اند: هر كس بر گناه خود چندان گريه كند كه اشكهايش بر ريشش )چهره ( پيامبر فرموده4) 

 فرمايد. اش را بر آتش حرام مى روان شود، خداى چهره

بيرون آيد، خداوند او اند: هر كس از بيم خدا به اندازه بال مگس از چشمش اشك  ( و نيز فرموده1)

 دارد. را از بيم بزرگ در امان مى

پنداشتند و حال آنكه او را  آمدند، او را بيمار مى اند: چون مردم به ديدار داود )ع( مى ( و فرموده2) 

 يى جز ترس از خداوند و آزرم از او نبود. بيمارى

داند خداوند نسبت به  گذشته كه نمى اند: بنده مؤمن ميان دو بيم است، يكى بيم روزگار ( و فرموده3) 

داند خداوند براى او چه  آن با او چه خواهد فرمود و ديگر روزگار باقى مانده از زندگيش كه نمى

مقدر فرموده است. بايد آدمى از خويش براى خويش توشه برگيرد و از دنياى خود براى آخرت 

، پس از مرگ عذر خواهى وجود توشه بردارد كه سوگند به آن كس كه جان من در دست اوست

 3 ندارد و پس از دنيا فقط دو سراى است، بهشت و دوزخ.

 ( امام على بن الحسين )ع( چنين سروده است:4) 

گردد، داناى كارگزارى كه فرمانش روان و چيره است. هر  پادشاهى توانگر كه قضاى او باز نمى» 

 ولتمندى در قبال خداى بزرگ كوچك است.سايد و هر د عزيزى در قبال عزت او چهره بر خاك مى

 همانا پادشاهان سركش در قبال عزت صاحب عرش خاشع و تسليم و كوچكند.

 بينى، فرمان به رها كردن آن و زهد و پارسايى هاى دنيا كه مى خداوند با توجه به آنچه از گرفتارى

                                                 
 ، آمده است. م.70، ج 378، و به نقل از آن در بحار االنوار، ص 257امالى صدوق، ص  .1

 ، آمده است.70، ج 367بحار االنوار، ص  ، و به نقل از آن در114امالى طوسى، ص  .2

 ، آمده است. م.70، ج 367، با اندك تفاوتى، و نيز در بحار االنوار، ص 2، ج 70در اصول كافى، ص  .3



 ( جلسه آموزش مداحی نورالثقلین همدان astanevesal.irسایت آستان وصال )  

 

284 

 

ده است و تو به جهان داده است. پس تالش و كوشش كن و غافل مباش كه زندگى تو از ميان رون 

 ديگر و وادى مرگ خواهى رفت.

جويى برسى، وصول به آن هم براى تو زيان بخش  و دنيا را مجوى كه بر فرض به آنچه از آن مى

 1 «است.

اى نفس! كوشش كن و آماده شو براى روزى كه در آن روز از همسر »( ديگرى سروده است: 5) 

 «دهد. ورزند و دسته و گروه تو را پناه نمى به تو مهرى نمى ساخته نيست و پدر و مادر مهربان  كارى

  مجلس هفتاد و نهم در فضیلت فقر و به اندازه كفاف داشتن و نظایر آن

از براى درويشانى است كه در راه »سوره دوم فرموده است  275( خداوند در بخشى از آيه 2) 

 «.اند خداوند محاصره و باز داشته شده

و آنان را كه پروردگارشان را بامداد و »سوره ششم )انعام( فرموده است  52آيه  ( در بخشى از3) 

 «خوانند، طرد مكن. شامگاه فرا مى

و شكيبا گردان نفس خويش را با »سوره هيجدهم )كهف( فرموده است  27( و در بخشى از آيه 4) 

 «ند رضايت او را.خواه خوانند پروردگارشان را در بامداد و شبانگاه و مى آنان كه فرا مى

اى مردمان! بخوريد از آنچه در زمين است حالل و »سوره دوم فرموده است  164( و در آيه 5) 

 «پاكيزه و پيروى مكنيد گامهاى شيطان را كه همانا او براى شما دشمنى آشكار است.

هايى  اكيزهايد، بخوريد از پ اى آنان كه ايمان آورده»همان سوره فرموده است  167( و در آيه 6) 

 «پرستيد. كه به شما روزى كرديم و خدا را شكر گزاريد، اگر او را مى

داند كه بزودى ممكن است گروهى از شما بيماران  مى»( و در آيه بيستم سوره مزمل فرموده است 7) 

باشند و گروهى در حال رفت و آمد در زمين و جستجو از فضل خداوند باشند و ديگران در راه خدا 

يى مساوى  كنند و مجاهدان درجه خداوند متعال ميان كسانى كه كسب و بازرگانى مى «كنند.جهاد 

 بيان فرموده است.

و بخوريد و بياشاميد و اسراف »سوره هفتم )اعراف( فرموده است  30( و خداوند متعال در آيه 8) 

 «دارد. مكنيد كه او مسرفان را دوست نمى

                                                 
است به ، اين ابيات از قول ابن عساكر به حضرت سجاد نسبت داده شده است. ابيات مذكور كه مفصل 9، ج 109در البداية و النهايه ابن كثير، ص  .1

 همان جلد، استخراج شده است. م. 87تا  83بحار االنوار، در پاورقى صفحات  46همت استاد محمد مهدى خرسان مصحح محترم جلد 
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و چشمهاى خود را »وره بيستم )طه( به پيامبرش فرموده است س 130( و خداوند متعال در آيه 9) 

مگشاى به سوى آنچه كامياب كرديم به آن اصنافى از ايشان را از خوشى زندگانى اين جهانى تا آنان 

و »و در آيه بعد فرموده است « تر است. را مفتون سازيم در آن و روزى پروردگار تو بهتر و پاينده

دهيم  خواهيم كه ما تو را روزى مى صبر كن بر آن. ما از تو روزى نمى نماز وفرمان بده كسانت را به 

 «و انجام نيك از پرهيزكاران است.

( امام كاظم )ع( فرموده است، پيامبران و فرزندان و پيروان واقعى ايشان به سه خصلت اختصاص 1) 

 1 دارند، دردمندى در بدنها و بيم از پادشاهان و تنگدستى.

رضا )ع( فرموده است، هر كس مسلمان تنگدستى را ببيند و بر او آن گونه كه به ثروتمند  ( امام2) 

كند كه خداوند بر او خشمگين  دهد، سالم ندهد، خدا را روز قيامت در حالى مالقات مى سالم مى

 2 خواهد بود.

ان خودش الكن ( امير المؤمنين على )ع( فرموده است، فقر و تنگدستى آدم زيرك را از بيان بره3) 

 كند. آدم تنگدست در شهر خويش هم غريب است. و گنگ مى

كند و به ميزان روزى و كفايت  كند و براى حساب عمل مى خوشا به حال كسى كه رستاخيز را ياد مى

كند. توانگر در غربت، گويى در وطن خويش است و تنگدست در وطن خويش، گويى در  قناعت مى

شود. تنگدستى، مرگ بزرگ است. خداوند سبحان در  ت كه نابود نمىغربت است. قناعت، مالى اس

ماند مگر  اموال توانگران به اندازه روزى مستمندان وظيفه مقرر فرموده است. هيچ فقيرى گرسنه نمى

آنكه توانگر از پرداخت وظيفه خوددارى كند. فروتنى توانگران براى نيازمندان چه نيكوست به شرط 

اعتنايى نيازمندان به توانگران است، براى نشان  ى خداوند باشد و بهتر از آن بىآنكه براى كسب رضا

 3 پايان است. دادن توكل بر خداوند. قناعت، گنج بى

اند: هر كس مرد يا زن مؤمنى را به سبب فقر و تنگدستى او تحقير كند،  ( پيامبر )ص( فرموده4) 

 4 كند. و سپس رسوا مىخداوند روز رستاخيز او را نخست به همگان معرفى 

                                                 
 . م.70، ج 46بحار االنوار، ص  .1

 . م.256امالى، صدوق، ص  .2

 ، آمده است. م.1293 و 1267، 1232، 1156، 1103، 1079در نهج البالغه، چاپ مرحوم فيض االسالم، صفحات  .3

 . م.2، ج 33عيون اخبار الرضا، ص  .4
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اند: پروردگارا! مرا مسكين زنده بدار و مسكين بميران. و در گروه مسكينان  ( پيامبر فرموده5) 

 1 محشور فرماى.

( گفته شده است 1) اند: پروردگارا! مرا مسكين زنده بدار و مسكين بميران و پيامبر )ص( فرموده

دارم.  وگند شما را در راه خدا دوست مىمردى به حضور پيامبر )ص( آمد و گفت: به خدا س

دارى، براى فقر آماده شو كه فقر به سوى كسى كه مرا دوست بدارد،  فرمودند: اگر مرا دوست مى

 2 تر از ريزش و حركت سيل است. شتابان

اند: به كسانى كه از شما فروترند بنگريد و به كسانى كه از شما فراترند  ( و همان حضرت فرموده2) 

 3 شود نعمتهاى خدا را كوچك مشماريد. د كه موجب آن مىمنگري

دارد.  يى را دوست بدارد، او را در دنيا گرسنه مى اند: چون خداى بنده ( و همان حضرت فرموده3) 

شود دوست خدا گاه  گفتند: چگونه؟ فرمودند: در جايى كه خوراك ارزان و خير فراوان هم پيدا مى

اند: درهاى بهشت بر بينوايان و مستمندان  يابد. و فرموده ير كند نمىخوراكى كه شكم خود را با آن س

آيد و خداوند از سخاوتمندان خشنود  گشوده است و رحمت خداوند بر آنان كه مهربانند فرو مى

 اند: است. و فرموده

 نيازى در نيازى آخرت است و بى فقر بر دو گونه است: فقر دنيا و فقر آخرت، فقر در اين جهان بى

 اين جهان نيازمندى آخرت و هالك و نابودى است.

اند: به من وحى نشده است كه مال بيندوزم و از بازرگانان باشم، ولى به من  ( و پيامبر )ص( فرموده4) 

كنندگان باش و خدايت را تا آنگاه  وحى شده است كه به ستايش پروردگارت تسبيح بگوى و از سجده

 4 تش كن.آورد، پرس كه مرگ به تو روى مى

اش تحقير مكن كه  ( لقمان به پسرش فرموده است: پسرك من! هيچ كس را به سبب كهنگى جامه5) 

 خداى تو و خداى او يكى است.

رسد، دو بنده مؤمن كه هر دو از اهل  ( امام صادق )ع( فرموده است: چون روز قيامت فرا مى6) 

گويد:  نيا و ديگرى توانگر. فقير مىايستند، يكى فقير در د بهشت خواهند بود براى حساب مى

                                                 
 ، آمده است. م.72، ج 49به نقل از جامع االخبار در بحار االنوار، ص  .1

 ، آمده است. م.72، ج 4در بحار االنوار، ص  .2

 ، هم آمده است. م.2، ج 246نظير اين در علل الشرائع، ص  .3

 ، آمده است. م.3، ج 144محجة البيضاء، ص از ابن منذر و حاكم و ديلمى در  .4
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دانى كه مرا به واليتى نگماشتى كه  پروردگارا! من براى چه اينجا بايستم و سوگند به عزت خودت مى

در آن دادگرى يا ستم كرده باشم و مالى به من ارزانى نفرمودى كه حق آن را پرداخته يا نپرداخته 

دانى و چنين مقدر فرموده  رسيد و تو خود مى مىباشم و روزى من هم كه فقط به اندازه كفايت 

ديگرى  گويد، رهايش كنيد به بهشت برود. ام راست مى گويد: بنده بودى. خداى جل و جالله مى

شود كه اگر چهل شتر بياشامند، سيراب  ماند و از او چندان عرق جارى مى همچنان عرق ريزان مى

پرسد: چه چيز تو را معطل داشت؟  فقير از او مىشود. آن مرد  شوند و سپس به بهشت وارد مى مى

شدم و  گويد: طول بررسى حساب، مرتب در مورد يكى پس از ديگرى مورد پرسش واقع مى مى

شدم تا آنكه سرانجام خداوند به رحمت خود مرا  گرديدم و از چيز ديگر پرسيده مى آمرزيده مى

گويد من همان فقيرى هستم كه هم اكنون در  كنندگان ملحق فرمود. تو كيستى؟ مى پوشاند و به توبه

 ات را شاد و دگرگون ساخته است. گويد: آرى، نعمتها چهره حساب با تو بودم. مى

( امير المؤمنين على )ع( فرموده است، پاك نكردن تارهاى عنكبوت از خانه و ادرار كردن در 1) 

و شانه زدن ايستاده و باقى  حمام و چيز خوردن در حال جنابت و خالل كردن به چوب شوره گز

گذاردن خاكروبه در خانه و سوگند دروغ و زنا كردن و آزمندى و خوابيدن ميان نماز مغرب و عشاء 

و خوابيدن پيش از طلوع خورشيد و عادت به دروغ و بسيار گوش دادن به آواز خوش و چيزى عطا 

ند خويشاوندى، موجب فقر و نكردن به فقير مرد در شب و ترك اندازه نگهداشتن و گسستن پيو

 افزايد خبر دهم؟ تنگدستى است. سپس فرمودند، آيا حاال به شما از چيزهايى كه بر روزى مى

گفتند: آرى، فرمود: جمع ميان دو نماز و خواندن تعقيب پس از نماز صبح و عصر و رعايت پيوند 

دينى و صبح زود در طلب خويشاوندى و طلب آمرزش و جارو كردن كنار خانه و همراهى با برادر 

روزى رفتن و امانت دارى و سخن حق گفتن و پاسخ موذن را دادن )همخوانى با موذن( و سخن نگفتن 

در مستراح و ترك آزمندى و سپاسگزارى از منعم و پرهيز از سوگند دروغ و شستن دست )وضو 

ريخته است روزى را هاى نان و خوراك كه در سفره  گرفتن( پيش از خوراك خوردن و خوردن ريزه

افزايد و هر كس در روز سى بار سبحان اهلل بگويد، خداوند هفتاد نوع گرفتارى را از او برطرف  مى

 1 تر آن فقر است. فرمايد كه آسان مى

 ( عياشى )عباسى( از حضرت رضا در باره چگونگى هزينه بر عيال سؤال كرد.2) 

                                                 
 يى، آمده است. م. ، چاپ آقاى كمره1، ج 93، و ص 2، ج 277در خصال صدوق، ص  .1
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دم، نفهميدم. فرمود: خدايت رحمت كناد! مگر فرمودند: بين دو مكروه. گويد، گفتم: فدايت گر

و آنان كه چون انفاق كنند »  دارد و فرموده است دانى كه خداوند اسراف و امساك را خوش نمى نمى

 1 «كنند و ميان آن در حد اعتدال باشند. ورزند و نه امساك مى نه اسراف مى

گيرى پوشيده و پرهيز و سحرگاه  جفت اند: از كالغ سه خصلت را بياموزيد، ( پيامبر )ص( فرموده1) 

 2 در طلب روزى بيرون شدن.

اند: هر كس صبح كند در حال سالمت جسم و امنيت خاطر و داشتن  ( و همان حضرت فرموده2) 

روزى روزانه، گويى همه دنيا براى او آماده است. اى پسر جشعم! براى تو از دنيا همان مقدار كه 

يى كه بر سرت سايه  يى كه برهنگى تو را بپوشاند و حجره جامهگرسنگى تو را جلوگيرى كند و 

افكند، كافى است و اگر چهار پايى هم براى سوارى داشته باشى چه بهتر و گر نه نان و نمكى كافى 

 3 است و در مورد چيزهاى ديگر بر تو حساب و عذاب است.

 اند: . و فرمودهپذيرد اند: قناعت، گنجى است كه فنا نمى ( همان حضرت فرموده3) 

 4 نيازى نفس است. نيازى، بى نيازى در فراوانى آبرو نيست، همانا بى بى

( ذو القرنين گفته است: هر كس قناعت كند، از مردم روزگارش آسوده است و بر اقران خويش 4) 

 بيشى دارد.

 ( مسيح )ع( فرموده است: آز را از دل خود بيرون كن تا بند از پايت بگسلد.5) 

كند كه اى  اند: هيچ توانگر و فقيرى نيست مگر آنكه روز قيامت آرزو مى و پيامبر )ص( فرموده (6) 

 5 داشت. كاش در دنيا فقط به اندازه روزى و كفاف مى

شود كه پيامبر  گويد، به امام صادق )ع( گفتم: از قول پدرت روايتى نقل مى مى 6( عيص بن قاسم7) 

 اند. آيا صحيح است؟ فرمود: ده)ص( هيچ گاه از نان گندم سير نش

 7 پيامبر )ص( هرگز نان گندم نخوردند و از نان جو هيچ گاه سير نشدند.

                                                 
 يى آمده است. م. ، چاپ آقاى كمره1، ج 93، و ص 2، ج 277در خصال صدوق، ص  .1

 . م.1، ج 257عيون اخبار الرضا، ص  .2

 ، آمده است. م.61صدوق، مجلس  ، و امالى2، ج 42در امالى طوسى، ص  .3

 ، آمده است. م.7، ج 339، در محجة البيضاء، ص 8، ج 188به نقل از صحيح بخارى، ص  .4

 ، آمده است. م.72، ج 66به نقل از تمحيص، در بحار االنوار، ص  .5

 ، مراجعه فرماييد. م.214براى اطالع بيشتر از اين راوى به رجال نجاشى، ص  .6

 ، آمده است. م.16، ج 219، و بحار االنوار، ص 92دوق، ص در امالى ص .7
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 گفته است، پيامبر )ص( تا هنگام رحلت هيچ گاه از نان جو هم سير نشدند. ( عايشه هم مى1) 

 1انه قرار بده.اند: پروردگارا! روزى محمد )ص( را به اندازه كفاف روز فرموده ( پيامبر )ص( مى2) 

گفته است: همواره دنيا بر ما سخت و تيره بود تا آنكه پيامبر )ص( رحلت فرمودند.  ( عايشه مى3) 

 پس از رحلت ايشان دنيا بر ما فرو باريد، فرو باريدنى.

( و گفته شده است كه پيامبر )ص( تا هنگام رحلت هيچ گاه بر سفره رنگين ننشستند و هيچ گاه 4) 

 2 آرد بيخته فراهم شده باشد، نخوردند.نانى كه از 

در حالى كه از  گفته است: فرمايد كه مى نقل مى 3( حضرت على بن ابى طالب )ع( از ابو جحيفه5) 

زدم به حضور پيامبر رسيدم. فرمودند: باد گلويت را بگير كه آن كس از مردم كه  سيرى باد گلو مى

 4 تر است. رسنهدر دنيا سيرتر باشد، روز رستاخيز از همگان گ

اند: گرسنگى، پرتو حكمت و معرفت است و سيرى، موجب دورى از  ( پيامبر )ص( فرموده6) 

 خداوند است. دوستى درويشان موجب تقرب به خداوند است.

شود و هر كس با خوراكى اندك  خود را سير مكنيد كه نور معرفت در دلهاى شما خاموش مى

 كنند. و شب زنده دارى مىچشم بر گرد ا بخوابد، فرشتگان سيه

دلهاى خود را با بسيار خوردن و آشاميدن نميرانيد، زيرا دلها هم چون گياهان اگر بيش از اندازه آب 

 ميرند. بخورند، مى

دو چيز ميان  برد؟ فرمودند: ( و از آن حضرت پرسيدند: چه چيزى بيشتر انسان را به جهنم مى7) 

 5 تهى، شكم و فرج.

د: هر كس براى عيال خود در طلب حالل كوشش كند، در راه خداوند است و همانا ان ( و فرموده8) 

 6 طلب كسب حالل، واجب واجب است.

 ايستد و تا هنگام فراغت او يى باالى سرش مى اند: هر كس روزى حالل بخورد، فرشته ( و فرموده1)

                                                 
 ، آمده است. م.7، ج 329در محجة البيضاء، ص  .1

 ، مراجعه فرماييد. م.3، ج 218، و ترجمه نهاية االرب، ص 1، ج 384براى اطالع از روايات ديگر در اين زمينه به ترجمه طبقات، ص  .2

 . م.5، ج 157على است. رك. به: اسد الغابه، ابن اثير، ص  از اصحاب رسول خدا و امير المؤمنين .3

 . م.2، ج 39عيون اخبار الرضا، ص  .4

 . م.2، ج 38عيون اخبار الرضا، ص  .5

 . م.3، ج 201محجة البيضاء، ص  .6
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قرار گيرد، همه فرشتگان يى از حرام در شكم بنده  طلبد و چون لقمه از خوردن، برايش آمرزش مى 

نگرد و  كنند و تا چيزى از آن لقمه در درونش باشد خداى به او نمى آسمانها و زمين او را نفرين مى

اش را  يى از حرام بخورد، همانا گرفتار خشم خداست. اگر توبه كند، خداى توبه هر كس لقمه

 ر او سزاوارتر است.پذيرد و اگر مرگ او را در ربايد و توبه نكرده باشد، آتش ب مى

كننده فقر! دلگير مباش كه اگر به ديده عبرت بنگرى،  اى سرزنش» ( شاعر چنين سروده است:2) 

عيب توانگرى بيشتر است. از جمله برترى و شرف فقر بر توانگرى، اگر با نظر درست بنگرى، اين 

ه فقير باشى، مرتكب شوى و حال آنكه براى آنك است كه تو براى رسيدن به ثروت مرتكب گناه مى

 «شوى. نافرمانى خداوند نمى

اى نفس! اگر به ميزان كفاف و روزى بسنده كنى، همواره گرامى »چنين سروده است:  1( شافعى3) 

 نيازى. و بى

 «آورد. ها و آرزوها را از خود دور كن و رها ساز كه چه بسيار آرزو كه مرگ را فرا مى آزمندى

دارد  ها تو را از خانه جاودانگى )بهشت، رستاخيز( غافل مى آزمندى» ( ديگرى چنين سروده است:4) 

و لذت زندگانى كه وصول به آن سودبخش نيست و در حالل آن نقش حساب خورده است و حرام 

 «آن موجب رسيدن به زقوم )نام درختى است در دوزخ( در روز رستاخيز است.

  مجلس هشتادم در آشكارا سالم دادن

داده شويد به تحيتى،   و چون تحيت»سوره چهارم )نساء( فرموده است  88تعال در آيه ( خداوند م6) 

 پس تحيت دهيد به بهتر از آن، يا همان گونه تحيت دهيد.

 «به درستى كه خداوند بر همه چيز محاسب است.

اند  هو چون كسانى كه به آيتهاى ما ايمان آورد»سوره ششم )انعام( فرموده است:  54( و در آيه 1) 

 «پيش تو آيند، بگو سالم بر شما باد، پروردگار شما بر خويشتن رحمت را نوشته است.

ها درآييد، پس سالم  پس چون به خانه»سوره بيست و چهارم )نور( فرموده است:  61( و در آيه 2) 

 «كنيد بر خودتان سالم كردنى از نزد خداوند فرخنده و پاكيزه.

                                                 
هجرى است، در غزه  204ذشته و درگ 150شافعى: محمد بن ادريس بن عباس بن عثمان بن شافع، يكى از ائمه چهارگانه فقه اهل سنت، متولد  .1

براى اطالع بيشتر از شرح حال و  فلسطين متولد، و در دو سالگى به مكه آورده شد و پنج سال پيش از مرگ به مصر رفت و همان جا درگذشت.

گان نامه دانشوران ناصرى كه و در كتابهاى فارسى به بحث مفصل نويسند 6، ج 250اند، به االعالم زركلى، ص  آثارش و منابعى كه در باره او نوشته

 چاپ دوم است، مراجعه كنيد. م. 9جلد  326تا  272در صفحات 
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و چون پيش تو آيند و تو را به چيزى »و هشتم )مجادله( فرموده است: سوره پنجاه  9( و در آيه 3) 

 «تحيت گويند كه خدايت آنچنان تحيت نفرموده است.

سام در لغت ايشان به معنى م عليك والالست كه يهوديان پيش پيامبر آمدند وگفتند:روايت شده اس(4)

 1يه سوره مجادله را نازل فرمود. مرگ است و پيامبر در پاسخ فرمودند و بر شما، و خداوند اين آ

اند: به هر كس كه پيش از سالم دادن، سخنى بگويد، پاسخ مدهيد و نيز  ( و پيامبر فرموده5) 

 2 اند: هيچ كس را تا سالم نداده است به خوراك خويش فرا مخوانيد. فرموده

رات و سه چيز از ( امام باقر )ع( فرموده است: سه چيز از درجات پسنديده و سه چيز از كفا6) 

هاست. آن سه چيز كه درجه است، آشكار ساختن سالم و خوراك  ها و سه چيز از خوشبختى بدبختى

باشد. و آن سه چيز كه كفاره  دادن به مردم و خواندن نماز شب در حالى كه مردم خوابيده باشند، مى

اهان سرد و رفتن و موجب آمرزش و پوشش گناهان است، نيكو وضو گرفتن در صبحگاهان و شامگ

هاست، بخل و  روز و شب به نماز جماعت و محافظت بر حضور آن است. سه چيزى كه از بدبختى

هاى  ها و مايه امساك و هواى نفس حاكم و شيفتگى آدمى به خويشتن است. و آن سه كه از خوشبختى

تنگدستى و گفتن روى در حال توانگرى و  رستگارى است، بيم از خداوند در نهان و آشكار و ميانه

 3 كلمه حق در حال خشنودى و خشم است.

( امير المؤمنين على )ع( فرموده است كه رسول خدا از سالم دادن به چهار كس نهى فرمودند، بر 1)

بازد و بر آن  مست تا هنگامى كه مست است و بر كسى كه پيكرتراش است و بر آن كس كه نرد مى

گويم بر شطرنج باز  افزايم و مى ى ديگر را كه پنجمى است مىكند و من يك مى 4كس كه بازى چهارده

 5 سالم مدهيد.

( امير المؤمنين على )ع( فرموده است: بر شش تن شايسته نيست سالم داده شود و شش خصلت از 2) 

خصلتهاى قوم لوط است. اما آن شش تنى كه سالم دادن بر آنان روا نيست، يهوديان و مسيحيان و نرد 

 ازان و ميگساران و نوازندگان بربط و طنبور و كسانى كه با دشنام دادن به مادران شادىو شطرنج ب
                                                 

 ، آمده است. م.250، ص 10و  9، و تفسير مجمع البيان طبرسى، ج 546، ص 9نظير اين گفتار در تبيان طوسى، ج  .1

 ، م.72، ص 1خصال، صدوق، ج  .2

 يى، آمده است. م. ى كمره، همراه با ترجمه آقا111، ص 1در خصال، ج  .3

 كنند. م. يى است كه با چهارده مهره بازى مى بازى .4

 يى، آمده است. م. چاپ آقاى كمره 290و  294و  221و  111در خصال، ج اول، صفحات  .5
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 كنند و شاعران هستند. مى 

هاى قوم لوط است، مهره بازى )تيله بازى( و تلنگر زدن و جويدن سقز  و آن چيزها كه از خوى

 1 ت.هاى قبا و پيراهن اس )آدامس( و دامن بر زمين كشيدن و باز گذاشتن دگمه

( امام باقر )ع( فرموده است: بر يهوديان و مسيحيان و زرتشتيان و بت پرستان و ميزبانان ميگساران 3) 

زنند و بر نمازگزاران  و نرد و شطرنج بازان و فرومايگان و شاعرانى كه به زنان شوهردار تهمت مى

الم دادن مستحب و پاسخ آن توانند پاسخ دهند، زيرا س نمازگزاران، از اين روى كه نمى -سالم مدهيد

و بر رباخواران و بر كسى كه براى قضاى حاجت نشسته است، و بر كسى كه در  -واجب است

 2 كند نيز سالم مدهيد. گرمابه است و كسى كه آشكارا گناه مى

يى ايستاده بود  يى از فرشتگان از كنار مردى كه بر در خانه ( همان حضرت فرموده است: فرشته4) 

ز آن مرد پرسيد: چه چيزى تو را بر در اين خانه بر پا داشته است؟ گفت: برادر دينى من گذشت. ا

 است، خواستم بر او سالم دهم. فرشته پرسيد:

اى؟ گفت: نه ميان من و او  آيا ميان تو و او پيوند خويشاوندى است و يا براى نيازى آمده

درى دينى است و من به خاطر پروردگار ام، فقط حرمت برا خويشاوندى است و نه براى حاجتى آمده

 دهم. فرشته گفت: پرسم و سالم مى جهانيان، احوال او را مى

فرمايد همانا كه به خاطر من چنين كردى و  رساند و مى من فرستاده خداوند هستم، خدايت سالم مى

معنى اينكه  و از آتش پناه دادم.  من بهشت را بر تو واجب كردم و از خشم خويش تو را معاف داشتم

كنم،  دهد اين است كه براى تو از سوى خود سالمت آرزو مى يى به برادر دينى خود سالم مى بنده

يعنى سالمت، و گفته « فسالم لك من اصحاب اليمين»فرمايد:  مانند اين گفتار خداوند است كه مى

ن است كه او را به دهد، معناى آن اي شده است هنگامى كه كسى به بنده مطيع و پرهيزگار سالم مى

دهد،  سبب فرمانبردارى از خداوند گرامى داشته و پاداش داده است و چون بر گنهكاران سالم مى

 3 معناى آن اين است كه بيدار شو و غافل مباش.

                                                 
 يى، آمده است. م. چاپ آقاى كمره 290و  294و  221و  111در خصال، ج اول، صفحات  .1

 يى، آمده است. م. چاپ آقاى كمره 290و  294و  221و  111در خصال، ج اول، صفحات  .2

 ، آمده است. م.199، و امالى صدوق، ص 344، ص 74، و بحار االنوار، ج 176، ص 2در كافى، ج  .3
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اند: سالم، يكى از نامهاى خداوند است. آن را ميان خود آشكار سازيد و  ( پيامبر )ص( فرموده1) 

چون از كنار قومى بگذرد و بر ايشان سالم دهد، بر فرض كه آنان پاسخ ندهند، همانا انسان مسلمان 

 تر، پاسخ خواهد داد. كسى كه از ايشان بهتر است و پاكيزه

ترين مردم كسى است كه از دعا كردن ناتوان باشد و  اند: همانا ناتوان ( و همان حضرت فرموده2) 

 1 بورزد. ترين مردم كسى است كه از سالم دادن بخل بخيل

گفته است: سه چيز است كه هر كس در خود فراهم آورد ايمان  ( عمار بن ياسر )رضي اهلل عنه( مى3) 

را در خود فراهم آورده است، بخشش در تنگدستى و انصاف دادن نسبت به خويشتن و سالم دادن به 

 2 دانشمند و عالم.

 مجلس هشتاد و یكم در حیاء )آزرم(

دارند از مردم و پوشيده  پوشيده مى»سوره چهارم )نساء( فرموده است:  107( خداوند در آيه 5) 

 «.دارند از خدا نمى

هيچ راز گفتنى ميان سه كس نيست »سوره پنجاه و هشتم )مجادله( فرموده است:  7( و در آيه 6) 

 «.مگر اينكه او چهارمى ايشان است و هيچ پنج تنى مگر اينكه او ششمى ايشان است

چيزى جز يك  شان باد! كاظم )ع( فرموده است: از مثالهاى پيامبران كه درود خدا بر همه( امام 7) 

خواهى بكن، و اين هم در  كنى، هر چه مى كلمه باقى نمانده است و آن اين است كه چون آزرم نمى

 3 مورد بنى اميه است.

فرموده، نه بخش آن ( امام صادق )ع( فرموده است: خداوند تبارك و تعالى، شهوت را ده بخش 1) 

در زنان و يك بخش آن در مردان است و اگر چنين نبود كه خداوند در آنان نه بخش از آزرم را هم 

 4 قرار داده است، هر آينه به هر مردى نه زن چسبيده بود.

( و همان حضرت فرموده است: حيا و آزرم ده بخش است، نه بخش آن در زنان و يك بخش آن 2) 

رود و  بيند، دو بخش از آزرم او مى رسد و خون مى چون دوشيزه به حد بلوغ مى در مردان است و

                                                 
 ، هم از همين كتاب نقل شده است. م.200اين دو روايت در مشكاة االنوار طبرسى، ص  .1

 ان صفحه مشكاة االنوار، آمده است. م.به نقل از كتاب سيد ناصح الدين در هم .2

 يى آمده است. م. جلد اول چاپ آقاى كمره 205و  13در خصال، صفحات  .3

 يى آمده است. م. جلد اول چاپ آقاى كمره 205و  13در خصال، صفحات  .4
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ماند. اگر تبهكارى  رود و پنج بخش آن باقى مى كند دو بخش ديگر آن از ميان مى چون ازدواج مى

 1 ماند. رود و اگر پاكدامن بماند، آن پنج بخش باقى مى كند، همه آزرمش از ميان مى

اند: ايمان برهنه و جامه آن آزرم و زيورش وفا و مروتش كار نيك و ستون  وده( پيامبر )ص( فرم3) 

 3 و هر چيز را اساس است و اساس اسالم، محبت خاندان ماست. 2 و مايه بر پايى آن پارسايى است.

( امام صادق فرموده است: سه خصلت است كه اگر كسى دارا نباشد، هرگز به خير او اميد نيست، 4) 

در نهان از خدا نترسد و آن كس كه در پيرى بيمى به دل راه ندهد و رعايت نكند و آن آن كس كه 

 كس كه از هيچ عيبى آزرم نكند.

آرايد و هرگز  اند: هرگز آزرم با چيزى همراه نيست مگر آنكه آن را مى ( پيامبر )ص( فرموده5) 

 4 كند. فحش و دريدگى همراه چيزى نيست مگر آنكه آن را آلوده مى

اند: همانا هر دين را خوى و خصلتى است و چهره اخالق اسالمى آزرم  ( و همان حضرت فرموده6) 

 است.

است و شخص مؤمن در   اند: آزرم از زندگان، از ايمان است، يا آزرم از ايمان ( و هم ايشان فرموده7) 

 5 بهشت خواهد بود.

ند: از خداوند چنان آزرم كن كه از ( و به پيامبر )ص( گفته شد: مرا نصيحت فرماييد. فرمود1) 

 6 كنى. مردان صالح خويش آزرم مى

 ( و باز فرموده است: آزرم كنيد از خداى، چنان كه شايسته آزرم است. گفتند:2) 

كنيم. فرمود: نه چنين است، كه هر كس از خداى چنان كه بايد آزرم  اى رسول خدا! ما آزرم مى

و اندرونش را حفظ كند و مرگ و پوسيده شدن را به ياد آورد، اش را و شكم  كند، سر خود و انديشه

كند و هر كس چنين كند، همانا كه از خداى  و هر كس آخرت را بخواهد، زيور اين جهان را رها مى

 7 چنان كه شايد و بايد آزرم كرده است.

                                                 
 يى آمده است. م. جلد اول چاپ آقاى كمره 205و  13در خصال، صفحات  .1

 ، آمده است. م.82، ص 27ر بحار االنوار، ج به نقل از امالى طوسى د .2

 به نقل از محاسن برقى، در بحار االنوار، همان صفحه، همان جلد، آمده است. م. .3

 م. 193، ص 1امالى طوسى، ج  .4

 ، آمده است. م.165، ص 3صورت دوم اين روايت در اصول كافى، ج  .5

 ه است. م.، آمد329، ص 71از همين كتاب در بحار االنوار، ج  .6

 ، آمده است. م.333، ص 71به نقل از قرب االسناد حميرى و امالى و خصال صدوق با اندك اختالفى در بحار االنوار، ج  .7
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 1 ماند. ( و گفته شده است: هر كس جامه آزرم بپوشد، عيبش بر مردم پوشيده مى3) 

كنى، هر چه  ترسى و آزرم نمى هر گاه از سرانجام شبها )روزگار( نمى»( شاعر چنين سروده است: 4) 

خواهى بكن، و حال آنكه به خدا سوگند در زندگى و دنيا چون آزرم از ميان برود، خوشى باقى  مي

باشد، مهترى و كند و تا حياء باقى  ماند. آدمى تا گاهى كه حياء و شرم دارد و به نيكى زندگى مى نمى

بزرگى باقى است. چه بسيار گناه و زشتى كه ميان من و انجام آن، حياء مانع شد و حياء داروى آن 

 «بود و چون حياء از ميان برود، دوايى نيست.

شود و او را ميان خانه از  چه بسا كسى كه از عشق او پيراهن دريده مى»( ديگرى گفته است: 5) 

 «بينى. شود، او را زير پرچم فرمانده مى ، ولى چون پرچم برافراشته مىپندارى شدت حياء بيمار مى

 مجلس هشتاد و دوم در ارتكاب قتل و زنا

عمد بكشد،   و كسى كه مؤمنى را به»سوره چهارم فرموده است:  96( خداوند متعال در آيه 7) 

 «جزايش جهنم است، جاودانه در آن.

و مكشيد نفسى را كه خداوند حرام »ئيل( فرموده است: سوره هفدهم )بنى اسرا 35( و در آيه 1) 

 «كرده است مگر به حق.

و پيرامون زنا مگرديد. به درستى كه كارى زشت و »همان سوره فرموده است:  34( و در آيه 2) 

 «راهى ناستوده است.

ى يا اند: آدمى هرگز در پيشگاه خداوند گناهى بزرگتر از كشتن پيامبر ( پيامبر )ص( فرموده3) 

يى كه خداوند آن را قبله بندگان قرار داده است و ريختن نطفه خود در  امامى و ويران كردن كعبه

 2 مورد حرام، انجام نداده است.

نالد كه از سه گناه، خون  اند: زمين هرگز به درگاه خداى خود چنان نمى ( و همان حضرت فرموده4) 

زنا بر آن ريخته شود يا خوابيدن پيش از دميدن حرامى كه بر آن ريخته شود يا آبى كه از غسل 

 3 آفتاب بر آن.

 ( امام صادق )ع( فرموده است: خداوند به داود )ع( وحى فرمود كه اى داود! به من شاد باش، و 5) 

                                                 
 ، چاپ مرحوم فيض االسالم. م.1175نهج البالغه، ص  .1

 يى، آمده است. م. چاپ آقاى كمره 1جلد  151و  135در خصال صدوق، صفحات  .2

 يى، آمده است. م. چاپ آقاى كمره 1جلد  151و  135صفحات  در خصال صدوق، .3
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كنم و نفرين  مند شو كه بزودى خانه را از تبهكاران خالى مى با ياد من لذت ببر و با مناجات با من بهره

 1 دهم. ش را بر ستمكاران قرار مىو لعنت خوي

 تر از كشته شدن مؤمن است. اند: نابود شدن دنيا بر خداوند آسان ( پيامبر )ص( فرموده6) 

اند: همانا كه اگر ساكنان آسمانهاى هفتگانه و زمينهاى هفتگانه در ريختن  ( و همان حضرت فرموده7) 

 2 اندازد. به آتش مى خون مؤمنى شريك باشند، خداى عز و جل همه را با روى

 3.گيرد، خونهاست اند: نخستين چيزى كه روز قيامت مورد بررسى قرار مى ( و فرموده8) 

اند: اگر كسى در خاور كشته شود و كسى در باختر به كشته شدن او راضى باشد، او  ( و فرموده9) 

 هم همچون كسى است كه او را كشته و در خونش شريك است.

فرموده است: خداوند متعال به موسى )ع( چنين وحى فرمود كه به گروه بنى  ( امام صادق )ع(1)

اسرائيل بگو از كشتن نفس حرام به غير حق بر حذر باشيد كه هر كس از شما در دنيا كسى را بكشد، 

 4 خداوند او را در آتش صد بار همان گونه كه مقتول را كشته است، خواهد كشت.

گيرد، خونهاى  ست: نخستين چيزى كه روز قيامت مورد بررسى قرار مى( امام باقر )ع( فرموده ا2) 

شود و سپس ديگر قاتالن  دارند و ميان آن دو قضاوت مى مردم است. نخست دو پسر آدم را بر پا مى

كنند تا آنجا كه هيچ كس از ايشان باقى نماند. پس از آن حساب ديگران را بررسى  را محاكمه مى

آيد و  پاشد، مى مقتول، در حالى كه خون خويش را به چهره قاتلش مى كنند. روز رستاخيز مى

تواند هيچ سخنى  گويند: تو كشنده اويى؟ و او نمى گويد: اين شخص مرا كشته است. به قاتل مى مى

 5 را از خداوند پوشيده دارد.

با شيطان شود،  گويد و گفته مى ( امام صادق )ع( فرموده است: هر كس اهميت ندهد كه چه مى3) 

شريك است و هر كس اهميت ندهد كه مردم او را بدكاره بدانند، شريك شيطان است و هر كس از 

برادر مؤمن خود بدون اينكه ميان آن دو ستمى واقع شده باشد غيبت كند، شريك شيطان است و هر 

 كس به دوست داشتن حرام و شهوت زنا خشنود باشد، او هم شريك شيطان است و سپس فرمود:
                                                 

 ، آمده است. م.92به نقل از امالى صدوق، در الجواهر السنيه شيخ حر عاملى، ص  .1

 ، و هم در ثواب االعمال و عقاب االعمال صدوق، آمده است. م.402، ص 2نظير آن در دعائم االسالم، قاضى نعمان، ج  .2

 ، چاپ استاد على اكبر غفارى، آمده است. م.326صدوق، ص  در عقاب االعمال .3

 ثواب االعمال و عقاب االعمال شيخ صدوق چاپ آقاى على اكبر غفارى آمده است. م. 327و  326در صفحات  .4

 ثواب االعمال و عقاب االعمال شيخ صدوق چاپ آقاى على اكبر غفارى آمده است. م. 327و  326در صفحات  .5
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دارد. دوم آنكه به همان گناهى كه از  هايى است، نخست اينكه ما خاندان را دشمن مى زنازاده را نشانه

شمرد. چهارم آنكه براى مردم بد  آن متولد شده است، عالقه دارد. سوم آنكه كار دين را سبك مى

ر پدرش، محضر است و هيچ كس براى برادرانش بد محضر نيست، مگر آنكه در بسترى غير از بست

 1 اش بسته شده يا مادرش در عادت ماهانه به او باردار شده است. نطفه

شود،  ( همان حضرت فرموده است: چون چهار چيز آشكار شود، چهار چيز در نتيجه آن آشكار مى4) 

هاى سخت اتفاق افتد و چون زكات پرداخت نشود، چهار پايان نابود  چون زنا معمول گردد، زلزله

شود و چون ذمه و  كنند، ريزش باران متوقف مى ون حاكمان و قاضيان در قضاوت ستمشوند و چ مى

 2 شوند. پيمان را كوچك بشمرند، مشركان بر مسلمانان پيروز مى

( امير المؤمنين على )ع( فرموده است: آن كس كه زنا كردن را دوست داشته باشد، اگر تصور 1) 

 كند حالل زاده است، دروغ پنداشته است.

اند: هر كس با زنى مسلمان يا يهودى و مسيحى و زرتشتى، چه آزاد و چه كنيز،  ( پيامبر فرموده2) 

زنا كند و از گناه خويش توبه نكند و در حالى كه بر آن اصرار بورزد بميرد، خداوند در گورش 

سوى او  ها و اژدهاهاى آتشين تا روز رستاخيز به گشايد كه از آنها مارها و كژدم سيصد دريچه مى

شوند و بدين  آيند و چون از گور خود برانگيخته شود، مردم از بوى بد بدنش سخت ناراحت مى مى

 3 برند. شوند تا آنگاه كه او را به آتش مى گونه خود و عملش شناخته مى

اند: اى گروه مسلمانان! از زنا پرهيز كنيد كه در آن شش خصلت است، سه  ( پيامبر )ص( فرموده3) 

ر اين جهان و سه خصلت در رستاخيز. آن سه خصلت كه در اين جهان است، از ميان بردن خصلت د

ارزش، و تنگدستى و نقصان عمر است و آنچه مربوط به آخرت است، خشم پروردگار عز و جل و 

بدى رسيدگى به حساب و جاودانگى در آتش است. سپس پيامبر )ص( فرمود: نفسهايشان آنان را 

 4 ه خداوند بر آنان خشم گيرد و در عذاب جاودانه بمانند.گمراه كرده است ك

 5 اند: چون زنا بسيار شود، مرگ ناگهانى بسيار خواهد شد. ( و همان حضرت فرموده4) 

                                                 
 يى آمده است. م. ، جلد اول همراه با ترجمه آقاى كمره224و  205خ صدوق، صفحات خصال، شي .1

 يى آمده است. م. ، جلد اول همراه با ترجمه آقاى كمره224و  205خصال، شيخ صدوق، صفحات  .2

 . م.332و  311، 300عقاب االعمال، صدوق، صفحات  .3

 . م.332و  311، 300عقاب االعمال، صدوق، صفحات  .4

 . م.332و  311، 300عقاب االعمال، صدوق، صفحات  .5
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( امام صادق )ع( فرموده است: چون خداوند جهان را بر پا داشت، به موسى )ع( چنين وحى 5) 

دهم، اگر نيك باشد، پاداش نيك و اگر بد  ا پاداش مىفرمود: كه من در اثر كارهاى پدران، پسران ر

باشد جزاى بد. زنا مكنيد كه در نتيجه، با زنان شما زنا شود و هر كس پاى در بستر مسلمانى نهد، پاى 

 1 شود. شود. هر گونه كه رفتار كنى، همان گونه با تو رفتار مى در بسترش نهاده مى

رسد، خداوند بوى بسيار بدى را  : چون روز رستاخيز فرا مى( امير المؤمنين على )ع( فرموده است1)

آيد.  بينند كه نفسهاى ايشان بند مى سازد كه همه حاضران چنان آزار مى در صحراى قيامت منتشر مى

گويند: نه،  دانيد اين بوى آزار دهنده چيست؟ مى شود كه آيا مى در اين هنگام به آنان ندا داده مى

 ار داد.ولى ما را به سختى آز

شود: اين بوى بد آلت جنسى زناكاران است و كسانى كه با بار گناه زنا، با خداى خود  گفته مى

اند. آنان را لعنت كنيد كه خدايشان لعنت كناد! و هيچ كس باقى  اند و در دنيا توبه نكرده مالقات كرده

 2 گويد: پروردگارا زناكاران را لعنت فرماى! ماند، مگر اينكه مى نمى

  جلس هشتاد و سوم در باده و ربا خوارىم

ايد! به  اى كسانى كه گرويده»سوره پنجم )مائده( فرموده است:  92( خداوند متعال در آيه 3) 

درستى كه باده و قمار و بتها و تيرهاى قرعه، پليد و از كردار شيطان است. پس از آنها اجتناب 

خيزند مگر  خورند، از جاى برنمى نى كه ربا مىكسا»سوره دوم فرموده است:  276و در آيه « كنيد.

همچون كسى كه شيطان با دست زدن به او، او را ديو زده كرده است ... و خداوند بيع را حالل و ربا 

را حرام كرده است. پس هر كس كه او را پند و اندرز پروردگارش رسيد و خوددارى كرد، براى 

هر كس به آن برگردد، همانا آنان اصحاب آتش و در اوست آنچه گذشته است و كارش با خداست، و 

 «اند. آن جاودانه

 خواران و طنبور زنان هستند. ( از امام صادق )ع( در مورد فرو مايگان پرسيده شد. فرمود: باده4) 

يى است كه ندا  ( همان حضرت فرموده است: همانا پروردگار را در هر روز و شب، فرشته5) 

! آرام بگيريد و از گناهان پرهيز كنيد و اگر حرمت چهار پايان چرنده و دهد، اى بندگان خدا مى

                                                 
اين ...« چون خداوند مكافات را در جهان مقرر فرمود، به موسى )ع( »ارتباط جمله اول را با عبارت بعد نفهميدم. شايد هم اين چنين معنى شود:  .1

 ده است. م.، آم49روايت به نقل از محاسن برقى، در الجواهر السنية في االحاديث القدسيه، ص 

 . م.312عقاب االعمال، صدوق، ص  .2
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كودكان شيرخوار و پيران در حال ركوع نباشد، همانا كه چنان عذابى بر شما فرو ريزد كه از بدبختى 

 تسليم آن شويد.

يى كه  رهاند: هر كس به خدا و روز رستاخيز ايمان آورده باشد، هرگز بر سف ( پيامبر )ص( فرموده6) 

 نشيند. كنند، نمى بر آن باده نوشى مى

( امام صادق فرموده است: سه گروه به بهشت وارد نخواهند شد، آن كس كه خون كسى را بريزد 1)

 1 گسار و سخن چين. و باده

( امام باقر )ع( فرموده است: رسول خدا )ص( در باره باده، ده تن را لعنت و نفرين فرموده است: 2) 

خت آن را به آن نيت كاشته است، نگهبان آن را، فشار دهنده آن را، نوشنده آن را، ساقى كسى كه در

شود، خريدار و فروشنده آن  برد، آن كس كه براى او برده مى آن را، كسى كه آن را براى كسى مى

 2 گيرد. را و كسى را كه بهاى آن را مى

چهل روز نمازش پذيرفته نيست و اگر در  ( امام باقر )ع( فرموده است: هر كس باده نوشى كند،3) 

 3 شود. آن چهل روز نمازش را ترك كند، به سبب ترك نماز، عذاب او دو برابر مى

ماند و چون  گسار، ميان آسمان و زمين متوقف مى ( در خبر ديگرى آمده است كه نماز شخص باده4) 

 4 شود. توبه كند به او برگردانده مى

اند: نخستين چيزهايى كه خداوندم مرا از آنها منع فرمود، پرستش بتها و  ( پيامبر )ص( فرموده5) 

گسارى و دشنام دادن بود. همانا پروردگار من، مرا رحمت براى جهانيان مبعوث فرموده است و  باده

هاى قرعه و ديگر بدعتها را از  اينكه ابزارهاى موسيقى و مزامير و ديگر امور جاهلى و بتها و چوبه

يى از بندگان من در دنيا  م و پروردگار من جل جالله سوگند خورده است كه هيچ بندهميان ببر

گسارى نخواهد كرد، مگر آنكه در آخرت، نخست به همان اندازه كه باده نوشى كرده است از  باده

 5 حميم دوزخ به او خواهد آشامانيد، چه پس از آن آمرزيده شود و چه معذب باشد.

 كند، همنشينى مكنيد و به او زن مدهيد و از  اند: با كسى كه باده نوشى مى رموده( و پيامبر )ص( ف6) 
                                                 

 . م.262عقاب االعمال، صدوق، ص  .1

 ، آمده است. م.131، ص 1با اندك تفاوت لفظى، در دعائم االسالم، ج  .2

 . م.290عقاب االعمال، صدوق، ص  .3

 . م.290عقاب االعمال، صدوق، ص  .4

 ، آمده است. م.245، ص 17املى، ج به نقل از فروع كافى در وسايل الشيعه شيخ حر ع .5
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گسار،  اش را تشييع مكنيد كه باده او زن مخواهيد و اگر بيمار شد، به عيادتش مرويد و اگر مرد، جنازه

ت اش كج اس اش سياه و چشمانش كبود و آرواره و چانه شود كه چهره روز قيامت در حالى مبعوث مى

 ريزد و زبانش از پشت سرش بيرون آمده است. و آب دهانش فرو مى

گسار اگر بيمار شد، عيادتش مكنيد و اگر گواهى داد، مپذيريد و اگر در  اند: باده ( همچنين فرموده1)

اش را برمياوريد  باره او گفتگو شد، او را پاك خصلت معرفى مكنيد و اگر خواستگارى كرد، خواسته

گسار،  اش حاضر مشويد، و باده قل كرد، راست مپنداريد و اگر مرد به تشييع جنازهو اگر حديثى ن

آيد كه در آن حال  كند. براى باده نوش حالتى پيش مى خداوند را با گناه بت پرستان مالقات مى

شناسد و باده نوشى گناهى است كه از همه گناهان بزرگتر است، همچون درختى  خداى خود را نمى

پيچد و از آن باال  ر درختان بلندتر باشد )همچون درختى كه بر هر درخت ديگر مىكه از ديگ

اش سياه است و بانگ بدبختى و  شود كه چهره گسار روز قيامت در حالى مبعوث مى رود(. باده مى

 1 فريادش بلند خواهد بود.

باده خوددارى كنيد ( قصى بن كالب فرزندان خود را چنين پند داد كه اى فرزندانم از آشاميدن 2) 

 2 كند. كه اگر هم بدنها را اصالح كند، ذهنها را ويران مى

دانى به چه  ( امام صادق )ع( فرموده است: باده نوشى، گناهى بزرگتر از ترك نماز است. آيا مى3) 

 3 شناسد. آيد كه در آن حال، خداى خود را نمى سبب؟ زيرا باده نوش به حالتى در مى

سؤال شد كه مدمن شراب يعنى چه؟ « مدمن»ق )ع(، در مورد معنى و تفسير كلمه ( از امام صاد4) 

 4 آشامد. فرمود: يعنى هر گاه به آن دسترسى پيدا كند، آن را مى

پذيرد و  اند: هر كس جام شراب در دست خويش نهد، خداى دعايش را نمى ( پيامبر )ص( فرموده5) 

پذيرد و هر كس هر گاه بيابد بياشامد، خداوند  ا نمىهر كس باده بنوشد، خداوند چهل روز نمازش ر

نويسد. پرسيدند: اى رسول خدا! خبال چيست؟ فرمودند: عصاره و مايع  او را از اهل خبال مى

 5 بدگوارى كه ويژه دوزخيان است.

                                                 
 ، آمده است. م.249به نقل از امالى صدوق و من ال يحضره الفقيه در همان جلد وسايل الشيعه، ص  .1

 يى آمده است. م. ، چاپ آقاى كمره4با ذكر سلسله سند از قول محمد بن ضحاك در امالى صدوق، ص  .2

 ، آمده است. م.250شرائع، در همان جلد وسايل الشيعه، ص به نقل از فروع كافى، محاسن برقى و علل ال .3

 ، آمده است. م.266، ص 17به نقل از فروع كافى و تهذيب طوسى با توضيح بيشترى در وسايل الشيعه، ج  .4

 ه است. م.، آمد164با اندك تفاوت لفظى كه خبال را به معنى ترشحات زنان بدكاره معنى كرده است، در معانى االخبار صدوق، ص  .5
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ترين آن گناهش به آن اندازه است كه مرد با  اند: ربا هفتاد جزء است و آسان ( پيامبر )ص( فرموده1)

 مادر خود در خانه كعبه زنا كند.

 اى على! گناه درهمى از ربا در پيشگاه خداوند، بزرگتر از هفتاد زنا با محارم در خانه كعبه است.

اند: ربا، هفتاد دروازه گناه است و كمترين معادل گناه آن، چنان است كه مردى با  ( و نيز فرموده2) 

 مادر خويش همبستر شود.

و همان حضرت  وده است: گناه هر گونه ربا خوارى، همچون گناه شرك است.( امام صادق فرم3) 

 1 اند: گناه يك درهم ربا در پيشگاه خداوند، بزرگتر از هفتاد زناى با محارم است. فرموده

( امير المؤمنين على )ع( فرموده است: اى گروه مردم! نخست فقه بياموزيد و سپس بازرگانى. 4) 

تر از حركت  سپس بازرگانى. سوگند به خدا كه ربا در اين جهان، پوشيدهنخست فقه، نخست فقه، 

 مورچه بر سنگ سياه است.

اند: هر كس احكام دينى خود را نياموزد و بازرگانى و داد و ستد كند، به ربا  ( و هم ايشان فرموده5) 

 2 افتد. و پس از آن به دوزخ مى

  مجلس هشتاد و چهارم در وبال ظلم

و خدا را از آنچه ستمگران »سوره چهاردهم )ابراهيم( فرموده است:  43متعال در آيه  ( خداوند7) 

 «.كنند غافل مپندار مى

كنند  و به زودى آنان كه ستم مى»( و در آخرين آيه سوره بيست و ششم )شعراء( فرموده است: 8) 

 3«گردند خواهند دانست به كدام بازگشت گاهى بازمى

است، نخست آن   اند: سه خصلت است كه در هر كس باشد، ايمانش كامل ( پيامبر )ص( فرموده9) 

كس كه چون راضى و خشنود شد، رضايتش او را در گناه و باطل وارد نكند. دوم آن كس كه خشم، 

او را از حق بيرون نبرد. سوم آن كس كه چون قدرت يافت، چيزى را كه از او نيست به ديگران 

 4 ارتباط ندارد خشم نگيرد(.نبخشد )براى چيزى كه به او 

                                                 
، 6اين روايات با تفاوتهاى لفظى اندك، به نقل از فروع كافى و تهذيب و من ال يحضره الفقيه و مجالس )امالى( صدوق، در وسائل الشيعه، ج  .1

 ، آمده است و منابع آن به اهتمام فقيد سعيد، آقاى حاج شيخ عبد الرحيم ربانى شيرازى، استخراج شده است. م.429تا  422صفحات 

 . م.148، ص 3محجة البيضاء، ج  .2

 ، مراجعه شود. م.305، ص 75براى اطالع بيشتر از آيات قرآن، به بحث مستوفاى مرحوم عالمه مجلسى، در بحار االنوار، ج  .3

 يى، آمده است. م. ، چاپ آقاى كمره124، ص 1ضمن حديث مفصلى، در خصال صدوق، ج  .4
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( امام صادق )ع( فرموده است: من براى افراد اين امت كه حق ما را بشناسند، آرزوى رستگارى و 1) 

نجات دارم مگر براى هر يك از اين سه گروه، همنشين پادشاه ستمگر، و كسى كه از هواى نفس 

 1 كند. كند، و آن كس كه آشكارا تبهكارى و بدى مى پيروى مى

ترين مردم آن است كه براى مردم همان چيزى را خوش بدارد كه  اند: عادل ( پيامبر )ص( فرموده2) 

ترين  دارد، و سركش دارد و همان چيز را ناخوش بدارد كه براى خود ناخوش مى براى خود خوش مى

 مردم كسى است كه غير از قاتل خود را بكشد و غير زننده خود را بزند.

ع( فرموده است: چون مرگ پدرم، امام سجاد، فرا رسيد مرا به سينه خود فشرد و ( امام باقر )3) 

كنم به آنچه پدرم هنگام شهادت خويش به من سفارش فرمود و  فرمود: اى پسركم! تو را سفارش مى

گفت كه امير المؤمنين هم به ايشان سفارش فرموده است و آن سفارش اين بود كه اى پسرم! پرهيز 

 2يابد.  يى غير از خدا بر تو نمى ذر باشيد از ستم كردن نسبت به كسى كه نصرت دهندهكنيد و بر ح

دار كارى از كارهاى مردم گردد و عدالت كند و در  ( امام صادق فرموده است: هر كس عهده4) 

اش را كنار زند )حاجب نداشته باشد( و در كار مردم بنگرد، بر  خانه خود را گشوده دارد و پرده

د متعال است كه روز قيامت از بيم در امانش دارد و او را به بهشت درآورد، و نيز فرموده است: خداون

 3گمارد. چون خداوند به رعيتى اراده خير فرمايد، براى آنان پادشاهى مهربان و وزيرى دادگر برمى

كه خداى  و ظلمى آمرزد ( امام باقر فرموده است: ظلم سه گونه است، ظلمى كه خداى آن را مى5) 

آمرزد،  فرمايد. آن ستمى كه خداوند آن را مى آمرزد و ظلمى كه خداوند آن را رها نمى آن را نمى

آمرزد، ستمى است كه آدمى نسبت  شرك آوردن به خداوند است و آن ستمى كه خداوند آن را نمى

ها دارد، و آن ستمى كه خداوند آن را ر به خود در روابط خودش و خداى خودش معمول مى

فرمايد وامهاى ميان مردم با يك ديگر است. و همان حضرت فرموده است: آنچه كه مظلوم از  نمى

 4 گيرد. آورد، بيشتر از آن است كه ظالم از دنياى او مى دين ظالم بدست مى

اند: عيسى بن مريم )ع( براى سخنرانى ميان بنى اسرائيل برخاست و فرمود:  ( پيامبر )ص( فرموده1) 

كنيد و آن را از اهل دانش  اسرائيل! حكمت را به جاهالن و نااهالن مياموزيد كه به آن ستم مىاى بنى 

                                                 
 ، آمده است. م.59، ص 1در خصال صدوق، همان چاپ، ج  .1

 . م.110امالى، صدوق، ص  .2

 ، آمده است. م.340، ص 75، و به نقل از آن در بحار االنوار، ج 148امالى، صدوق، ص  .3

 ، آمده است. م.311، ص 75، در بحار االنوار، ج 153به نقل از امالى صدوق، ص  .4
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كنيد و هيچ ستمكارى را بر ستمش يارى مدهيد كه فضل خود را باطل  باز مداريد كه به آنان ستم مى

 1 كنيد. مى

ر كند، خداى جل ( امام صادق فرموده است: چون بر كسى ستم شود و شروع به نفرين بر ستمگ2) 

پندارد كه تو بر او  كند و مى فرمايد: اين جا، كس ديگرى هم هست كه بر تو نفرين مى جالله به او مى

خواهى، در باره  خواهى، نفرين تو و نفرين او را برآورده كنم و اگر مى اى. اكنون اگر مى ستم كرده

 هر دو به تأخير اندازم و عفو من شما را فرا گيرد.

يى براى آخرت است و روز  ر المؤمنين على )ع( فرموده است: ستم بر بندگان چه بد توشه( امي3) 

تر از روز ظالم بر مظلوم است. براى مردم ستمگر سه نشانه است، نخست اينكه از  مظلوم بر ظالم، سخت

آنكه  كند. دوم كسى كه از او برتر است )خدا و پيامبر و ائمه( با ارتكاب معصيت و گناه سرپيچى مى

 2 كند. كند. سوم آنكه ستمكاران را پشتيبانى مى به زير دستان خود با چيرگى ستم مى

 ( از امير المؤمنين على )ع( پرسيده شد: آيا دادگرى برتر است يا بخشندگى؟4) 

دهد و بخشندگى و سخاوت آنها را از جهت  فرمودند: دادگرى همه كارها را به جاى خود قرار مى

رد. دادگرى، رهبرى همگانى و بخشندگى، عرضى خاص است و دادگرى برتر و ب خود بيرون مى

شود و ستم، به درگيرى و شمشير بر  به آوارگى مى انصافى بر حذر باش كه منجر تر است. از بى شريف

 3 انجامد. روى يك ديگر كشيدن مى

 4 كند. ىاند: از ستم بر حذر باشيد كه دلهايتان را ويران م ( پيامبر )ص( فرموده1) 

ترين مردم، روز قيامت، در پيشگاه خداوند، كسى است كه  اند: محبوب ( و همان حضرت فرموده2) 

تر از  تر و سخت عذاب تر است. و مبغوض امام عادل باشد و مجلس او از همگان به خداوند نزديك

 همگان در پيشگاه خداوند، پيشواى ستمگر است.

و همت به ستم بر كسى نبندد، گناهان كوچك او بخشيده اند: هر كس صبح كند  ( و فرموده3) 

 5 شود. مى

                                                 
 ، آمده است. م.286، ص 14ز امالى صدوق، در بحار االنوار، ج ، و تمام آن به نقل ا253بخشى از آن در معانى االخبار، ص  .1

 ، چاپ عمده. م.186، ص 2نهج البالغه، ج  .2

 نهج البالغه، چاپ مرحوم فيض االسالم. م. .3

 ، آمده است. م.315، ص 75به نقل از صحيفة الرضا در بحار االنوار، ج  .4

 ، م.325، ص 2اصول كافى، ج  .5
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براى هر فرماندهى و واليتى ناچار عزل خواهد بود و گردش روزگار »( شاعر چنين سروده است: 4) 

ماند، احسان و دادگرى  بستن و گشودن است و بهترين روشى كه در روزگاران براى والى باقى مى

 «است.

  گیرى از عیوب مردم ر حفظ زبان و راستى و كنارهمجلس هشتاد و پنجم د

ايد! خدا را  اى كسانى كه گرويده»سوره نهم )توبه( فرموده است:  120( خداوند متعال در آيه 6) 

 «.پرهيز كنيد و همراه راستگويان باشيد

ايد! اجتناب  اى كسانى كه گرويده»سوره چهل و نهم )حجرات( فرموده است:  12( و در آيه 7) 

كنيد بسيارى از گمان را. به درستى كه بعضى از گمانها گناه است و عيب يك ديگر را جستجو، و 

دارد كه بخورد گوشت مرده برادرش  برخى از برخى ديگر غيبت مكنيد. آيا يكى از شما دوست مى

زد كند هيچ سخنى را مگر اينكه ن تلفظ نمى»سوره پنجاهم )ق( فرموده است:  18( و در آيه 8« )را؟

 «او، نگهبانى است آماده.

 «زننده. -واى بر هر عيبگوى طعن»)همزة( فرموده است:  104( و در آيه اول سوره 9) 

 ( امير المؤمنين )ع( فرموده است: هيچ چيزى سزاوارتر براى بازداشتن از زبان نيست.1)

ره نيكوكاران است ( امام صادق )ع( فرموده است: نام بنده مؤمن تا هنگامى كه ساكت است در زم2) 

 1 شود. و چون سخن بگويد، در نيكوكاران يا بدكاران نوشته مى

( امام سجاد فرموده است: حق زبان تو اين است كه آن را از فحش و ناسزا باز دارى و آن را عادت 3)

 2فايده را رها كنى و نسبت به مردم سخن پسنديده و نيكو بگويى. به خير دهى و سخنان ياوه بى

اند: قبول كنيد كه به شش خصلت عمل كنيد تا من براى شما بهشت را تعهد  پيامبر )ص( فرموده( 4) 

دهيد، خالف مكنيد و چون شما را بر  گوييد، دروغ مگوييد و چون وعده مى كنم. چون سخن مى

كارى امين كردند، خيانت مكنيد. چشم و شهوت خويش را محفوظ بداريد و دستها و زبانهايتان را باز 

 3 داريد.

 اند: براى ما زيور و مايه آرايش باشيد و زشت و ناپسند مباشيد. به مردم،  ( امام صادق )ع( فرموده5) 

                                                 
 . م.249، و اختصاص مفيد، ص 2، ج 116كافى، ص  .1

 ، م.449، ص 3از رساله حقوق امام سجاد )ع( است. محجة البيضاء، ج  .2

 يى. م. ، چاپ آقاى كمره287، ص 1خصال، ج  .3
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 1 نيكو سخن بگوييد و زبانهاى خود را از سخن ياوه و گفتار زشت باز داريد.

ز شما به ( امير المؤمنين على )ع( فرموده است: دروغ به جد و شوخى به صالح نيست و اگر يكى ا6) 

يى دهد و برنياورد، ناپسند است. همانا كه دروغ، به ستمگرى و بدكارى راهبر  كودك خود وعده

است و بدكارى، به دوزخ. و ممكن است يكى از شما چندان دروغ گويد كه مشهور به دروغ و بدى 

ن حال در شود و چندان دروغ گويد كه در دلش به اندازه سر سوزنى از راستى باقى نماند و در اي

 2 شود. پيشگاه خداوند كذاب )بسيار دروغگو( ناميده مى

آنكه چيزى را كه  از امام باقر پرسيدم، حق خداوند بر بندگان چيست؟ فرمود: 3 گويد: ( زراره مى7) 

 4 دانند، درنگ كنند. دانند، نگويند و در مورد آنچه هم كه مى نمى

ل در دو آيه قرآن به بندگان خود چنين فرموده است: ( امام صادق )ع( فرموده است، خداوند متعا1) 

دانند، روايت نكنند. در آيه نخست، فرموده  كه تا چيزى را درست ندانند، نگويند و چيزى را كه نمى

سوره  168)آيه « آيا از آنان ميثاق كتاب گرفته نشده كه بر خداوندى چيزى جز حق نگويند.»است: 

بلكه به آن چيزى كه به علم آن احاطه نداشتند و هنوز از تأويل » هفتم( و در آيه دوم فرموده است

 5 سوره دهم(. 39)آيه « آن آگاه نشده بودند، تكذيب كردند.

 ( و روايت شده است كه سلمان فارسى )رضي اهلل عنه( از كنار گورستان گذشت و گفت:2) 

دانيد كه  نان خانه گور! آيا مىاى مؤمنان و مسلمانان آرميده در گورها! سالم بر شما باد! اى ساك

اش برگشت و خوابيد، هنوز چشمش گرم نشده بود كه سروشى در  امروز جمعه است؟ چون به خانه

خواب ندايش داد كه سالم بر تو باد! سخنى گفتى و شنيديم. و سالم دادى و پاسخت داديم و پرسيدى 

دانيم كه پرندگان روز جمعه چه  گويم آرى، ما حتى مى دانيد كه امروز جمعه است، مى آيا مى

گويند، پروردگار مهربان ما، پاك و منزه است. هر  گويند؟ گفت: مى چه مى گويند. سلمان پرسيد: مى

 كس كه به نام خدا سوگند دروغ بخورد، بزرگى خدا را نشناخته است.

                                                 
 . م.292و  240امالى صدوق، صفحات  .1

 . م.292و  240امالى صدوق، صفحات  .2

زرگ و فقها و متكلمان مشهور شيعه كه از اصحاب سه امام بزرگوار است. براى اطالع هجرى از مشايخ ب 150زرارة بن اعين در گذشته به سال  .3

 قمرى، نجف مراجعه فرماييد. م. 1381، چاپ 76بيشتر به رجال عالمه حلى، ص 

 ، ذيل همان آيه سوره يونس، آمده است. م.2، ج 186به نقل از كلينى )رضي اهلل عنه( در تفسير برهان، ص  .4

 ، ذيل همان آيه سوره يونس، آمده است. م.2، ج 186كلينى )رضي اهلل عنه( در تفسير برهان، ص  به نقل از .5
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ود را با دارد كسى كاالى خ ( امام صادق )ع( فرموده است، خداوند تبارك و تعالى خوش نمى3) 

 سوگند به فروش برساند.

خورد، راست بگويد و اگر راست  ( و همان حضرت فرموده است، هر كس به خدا سوگند مى4) 

شود، خشنود شود و هر كس  نگويد، از بندگان خدا نيست و براى هر كس به خدا سوگند خورده مى

 1 خشنود نشود، از بندگان خدا نيست.

ت، خداوند خروس سپيدى آفريده است كه گلويش زير عرش و ( امام باقر )ع( فرموده اس5) 

پاهايش در زمين هفتم است او را بالى در خاور و بالى ديگر در باختر است. هيچ خروسى آواز 

گويد، منزه است  كوبد و مى خواند تا او آواز كند و چون بخواهد بخواند، بال بر هم مى نمى

فرمايد: هر كس به من سوگند  . و خداوند در اين حال مىپروردگار بزرگ و مانند او هيچ چيز نيست

 2 نياورده است.  گويد، ايمان دروغ بخورد، به آنچه اين خروس مى

گويد، با خداوند  ( امام صادق فرموده است، هر كس سوگندى دروغ بخورد و بداند كه دروغ مى1) 

 3 به ستيزه برخاسته است.

آرى، پرسيدند: آيا ممكن ، ممكن است ترسو باشد؟ فرمودند:ن)ص( پرسيده شد: آيا مؤم( ازپيامبر2)

 4 است بخيل باشد؟ فرمودند: آرى، پرسيدند: آيا ممكن است دروغگو باشد؟ فرمودند: نه.

اند: هر كس سكوت كند، رستگار است. و بيشتر خطاهاى آدمى زاده در زبان اوست و  ( و فرموده3) 

 5 دارد. و جل گناهانش را پوشيده مىهر كس زبان خويش را باز دارد، خداى عز 

 6 اند: بال بر زبان و گفتار، گماشته است. ( و فرموده4) 

اى در حجره و بند تو است و چون  ( امير المؤمنين على )ع( فرموده است، سخن تا آن را نگفته5) 

زر  گفتى، در بند و حجره خود خواهد بود. زبان خويش را اندوخته بدار، همان گونه كه سيم و

                                                 
 . م.272و  271، 269ثواب االعمال، صدوق، صفحات  .1

 . م.272و  271و  269ثواب االعمال صدوق، صفحات  .2

 . م.272و  271و  269ثواب االعمال صدوق، صفحات  .3

 . م.118محاسن برقى، ص  .4

 ، چاپ دار الشعب، مصر. م.1540و  1537احياء علوم الدين، صفحات  .5

، اين كالم، به ابو بكر نسبت داده شده 1، ج 18و فرائد الآلل، ص  25، ذيل شماره 1، ج 17در كتابهاى امثال از جمله مجمع االمثال ميدانى، ص  .6

 لم اين بنده. م.، به ق1، ج 282است و مراجعه فرماييد به ترجمه نهاية االرب، ص 
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دانى مگو كه  دارى و چه بسا كه يك كلمه، نعمتى را سلب كند. آنچه را كه نمى خويش را اندوخته مى

يى مقرر فرموده است كه به روز باز پسين از تو در باره آن  خداوند سبحان براى همه اعضاى تو وظيفه

شود و آن كس  ن مىشود و هر كس كه زبانش بر او فرمانروا باشد، نفسش خوار و زبو باز خواست مى

شود و آن كس كه خطايش افزون شود آزرمش كاسته  كه سخن بسيار گويد، خطايش افزون مى

شود و آن كسى كه پارسايى او  شود و آن كس كه آزرمش كاسته شود، پارسايى او كاسته مى مى

 1 افتد. ميرد و آن كس كه دلش بميرد، به دوزخ مى كاسته شود، دلش مى

اند: سه خصلت است كه اگر هر سه يا يكى از آنها در كسى باشد، روزى كه  فرموده( پيامبر )ص( 6) 

يى جز سايه خدا نيست، او در سايه خدا خواهد بود، نخست كسى كه به مردم همان را بدهد كه  سايه

هيچ كس را مقدم و مؤخر ندارد، مگر اينكه بداند آن   خواهد. دو ديگر آن كس كه خود از ايشان مى

رد محبت يا خشم خداوند است و آن كس كه برادر مسلمان خود را به عيبى متهم نكند، مگر شخص مو

رود، عيب ديگرى  آنكه آن عيب را در خود از ميان برده باشد و هر عيبى كه از آدمى از ميان مى

شود و براى آدمى شايسته و بسنده است كه از عيب مردم، به اصالح خويشتن  براى او آشكار مى

 2 زد.بپردا

( امير المؤمنين على )ع( فرموده است، خداوند متعال به موسى چنين وحى فرمود كه اين 1) 

هاى چهارگانه مرا رعايت كن. نخست آنكه تا همه گناهان خويش را آمرزيده نبينى به عيب  سفارش

. سوم ديگران مپرداز. دوم تا هنگامى كه گنجهاى مرا فانى نبينى، براى روزى خود اندوهگين مباش

اى، به هيچ كس جز من اميد مبند و چهارم اينكه تا شيطان را  آنكه تا زوال پادشاهى و قدرت مرا نديده

 3 اى، از مكر او ايمن مباش. مرده نديده

اند: هر كس از مؤمنى در مورد آنچه كه در او هست غيبت كند، خدا آن دو را در  ( پيامبر فرموده2) 

از مؤمنى در مورد آنچه كه در او نيست غيبت كند، پرده عصمت  فرمايد و هر كس بهشت جمع نمى

 اى جاودانه در آتش است و چه بد سرانجامى است. كننده شود و چنان غيبت ميان آن دو قطع مى

 ( امير المؤمنين فرموده است، هر كس با غيبت، گوشت مردمان را بخورد، اگر تصور كند حالل 3) 

                                                 
 ، چاپ مرحوم فيض االسالم. م.1257و  1239و  1078نهج البالغه، صفحات  .1

 يى. م. ، چاپ آقاى كمره1، ج 109خصال، صدوق، ص  .2

 ، آمده است. م.53به نقل از توحيد صدوق، در الجواهر السنيه شيخ حر عاملى، ص  .3
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 1 يبت بپرهيزيد كه نان خورش سگهاى دوزخ است.گويد. از غ زاده است، دروغ مى

( امام صادق فرموده است، اگر آنچه را كه خداوند نسبت به برادر مؤمن تو پوشيده داشته است 4) 

 2 بگويى، غيبت است و بهتان آن است كه در مورد او چيزى بگوئيد كه در او نيست.

من خود آن چيزى را كه با دو چشم ( و همان حضرت فرموده است، هر كس در مورد برادر مؤ5) 

سوره  20خويش ديده و با دو گوش خود شنيده است بگويد، در زمره آنانى است كه خداوند در آيه 

دارند كه كار زشت  كسانى كه دوست مى» بيست و چهارم )نور( در باره آنان چنين فرموده است:

 3 ك در دنيا و آخرت است.اند، آشكار شود، آنان را عذابى دردنا ميان آنان كه گرويده

يى است كه در حضور با  يى كه دورو و دو زبان باشد، بد بنده ( امام باقر )ع( فرموده است، بنده1) 

برادر خويش نيكو برخورد كند و در غياب او، از او غيبت كند و گوشتش را بخورد و اگر چيزى به 

 4 دهد. ش نمىا برد و اگر گرفتار شود، يارى او عطا شود، بر او رشك مى

يى، و در غياب، گونه ديگر  ( امام صادق )ع( فرموده است، هر كس در حضور مردم به گونه2) 

 5 شود. باشد، يا با آنان دو رو باشد، روز رستاخيز در حالى كه زبانى از آتش دارد، مبعوث مى

دارى  ست نمى( همان حضرت فرموده است، عيسى )ع( به يكى از ياران خود فرمود، آنچه را دو3) 

نسبت به تو انجام دهند، نسبت به هيچ كس انجام مده و اگر كسى به گونه راست تو سيلى زد، گونه 

 6 چپ خويش را در اختيارش بگذار.

( و فرموده است، از كسى غيبت مكن تا غيبت كرده نشوى و براى برادرت چاه مكن كه خود در 4) 

 شود. با تو رفتار مىآن افتى كه هر گونه رفتار كنى، همان گونه 

اند: نشستن در مسجد به انتظار نماز تا هنگامى كه حدثى از تو سر نزده،  ( پيامبر )ص( فرموده5) 

 7 غيبت كردن. عبادت است. گفته شد: اى رسول خدا! منظور از حدث چيست؟ فرمودند:

                                                 
 . م.203امالى، صدوق، ص  .1

 . م.184معانى االخبار، صدوق، ص  ، و2، ج 358كافى، ص  .2

 . م.2، ج 357كافى، ص  .3

 . م.316، و ثواب االعمال، صدوق، ص 2، ج 343كافى، ص  .4

 . م.319نظير اين روايت در ثواب االعمال و عقاب االعمال، ص  .5

 ، ضمن نصايح حضرت عيسى، آمده است. م.14، ج 287به نقل از امالى صدوق در بحار االنوار، ص  .6

 ، آمده است. م.75، ج 259، در بحار االنوار، ص 171به نقل از جامع االخبار، ص  .7
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آنكه از لحاظ دينى شود مگر  ( امير المؤمنين )ع( فرموده است، هيچ مجلسى با غيبت آميخته نمى6) 

كننده و شنونده هر دو در گناه  شود. گوشهاى خود را از شنيدن غيبت پاك داريد كه غيبت ويران مى

غيبت نان خورش سگان دوزخ است، و هر كس به  فرمود: شريكند و از پيامبر )ص( شنيدم كه مى

و آن را زشت بشمرد شود و هر كس به عيب مردم بنگرد  عيب خود بنگرد، از عيب ديگران غافل مى

 1 عيب را بپسندد، چنين شخصى، خود احمق است.  و براى خود آن

اند: هر كس بهتانى به زن مؤمن يا مرد مؤمنى بزند يا آنچه را در او نيست بگويد،  ( پيامبر فرموده1) 

 دارد تا از عهده آنچه گفته است برآيد. خداى عز و جل او را بر كوهى از آتش باز مى

 شوند. اند: چهار گروه، موجب افزونى آزار دوزخيان مى مان حضرت فرموده( و ه2) 

هاى ناگوار دوزخ  اند، به آن چهار گروه، از آشاميدنى با آنكه دوزخيان خود در آزار و شكنجه

گويند: اين چهار گروه  دارند. دوزخيان به يك ديگر مى شود و فرياد بر آه و واى برمى آشامانيده مى

افزايند؟ گروهى، آويخته از تابوتى آتشينند و گروهى، خود  كه آزار بر آزار ما مى شود را چه مى

آيد و گروهى  كشند و گروهى، از دهانشان چرك و خون بيرون مى معده و روده خويش را بيرون مى

 خورند. گوشت خود را مى

اهى است كه آزار گويند: اين گروه را چه گن يى كه موكل بر آن تابوت است، مى دوزخيان به فرشته

گويد: بر گردن اينان اموال مردم بوده است و قصد پرداخت آن را  اند؟ مى بر آزار ما افزوده

گويند: اين  كشند، مى اند. به فرشته موكل بر گروهى كه معده و روده خويش را بيرون مى نداشته

 اند؟ گروه را چه گناهى است كه آزار بر آزار ما افزوده

اعتنايى نداشتند كه نجاست ادرار به هر كجاى بدنشان برسد، پاك كنند. سپس به گويد: توجه و  مى

گويند: اينان را چه گناهى است  آيد، مى فرشته موكل بر آنان كه از دهانشان چرك و خون بيرون مى

شنيدند،  كردند. هر سخن ناپسندى را كه مى گويد: ياوه سرايى مى اند؟ مى كه آزار بر آزار ما افزوده

گويند: گناه اينان  خورند، مى كردند. سرانجام به فرشته موكل بر آنان كه گوشت خود را مى زگو مىبا

 2كردند.  گويد اينان غيبت و سخن چينى مى افزايند؟ مى چه بوده است كه چنين آزار بر آزار ما مى

 مجاهد در« و زنش بردارنده هيمه است.»( خداى عز و جل در باره زن ابو لهب فرموده است: 3) 
                                                 

 ، آمده است. م.75، ج 259به نقل از جامع االخبار در بحار االنوار، ص  .1

 . م.295ثواب االعمال و عقاب االعمال صدوق، ص  .2
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 1 تفسير اين آيه گفته است، يعنى سخن چين بوده است. 

( گفته شده است كه پيامبر )ص( از كنار دو گور عبور فرمودند و گفتند: صاحب اين دو گور 4) 

كرد و  بر خود پرهيز نمى شوند، نه در مورد گناهى بزرگ، يكى از ايشان از ترشح ادرار عذاب مى

يى از درختى برداشتند و به دو نيم  پيامبر )ص( قطعه چوب تر و تازهديگرى سخن چين بود. آنگاه 

كردند و هر نيمه را روى گورى كاشتند )فرو كردند(. پرسيده شد: اى رسول خدا! چرا چنين 

 فرموديد؟ گفتند: شايد تا اين چوبها خشك نشده است، از عذاب آنها تخفيف داده شود.

مراه رسول خدا )ص( در حركت بوديم، نسيمى بدبو وزيد. گويد: ه ( جابر )رضي اهلل عنه( مى1) 

فرمودند: گروهى از منافقان، نام گروهى از مؤمنان را بردند و از آنان غيبت كردند و اين نسيم بدبو 

 بدان سبب وزيدن گرفت.

گويى، آرام سخن بگو و روز هم پيش از سخن  اگر در شب سخن مى»( شاعر چنين سروده است: 2) 

گويى، پر حرف  كن. بردبارى مايه آرايش، و سكوت مايه سالمت است و چون سخن مى گفتن، دقت

شوى و حال آنكه بارها در مورد سخن گفتن،  مباش. هيچ گاه در مورد سكوت خود پشيمان نمى

 «اى. شده پشيمان

توانى، استوار بگوى كه سخن زنده، و  سخن بگوى، ولى تا آنجا كه مى»( ديگرى گفته است: 3) 

يابى كه بگويى، سكوت تو از سخن  وت، همچون جماد است. و اگر گفتارى استوار و صحيح نمىسك

 «ناصواب، صواب است.

گيرى و  كنى و بر او عيب مى آن را كه در او عيبى نيست، سرزنش مى»  ( ديگرى گفته است:4) 

اك را شمرى. در چشم خود از من خس و خاش حال آنكه عيبى را كه در خودت هست، زشت نمى

بدون آنكه عذر  بينى. بينى و حال آنكه مهره )قطعه چوبى( را كه در چشم خودت هست نمى مى

پذيرى.  دارى و حال آنكه عذر قابل قبول ديگرى را نمى موجهى داشته باشى، خويشتن را معذور مى

 «داند، انجام دهد. دهد، اگر خود آن چيزى را كه زشت مى آدمى از خويشتن انصاف نمى

  هشتاد و ششم در رضا و شكر براى خداى متعال مجلس

چگونه به خدا كافر »سوره دوم )بقره( چنين فرموده است.  28و  27( خداوند متعال در آيه 6) 

 كند و به سوى ميراند و باز زنده مى شويد و حال آنكه مردگان بوديد و شما را زنده كرد و باز مى مى
                                                 

 م.«. سخن چين بيچاره هيزم كش است.» ، آمده است و به قول سعدى1، ج 428در تفسير تبيان شيخ طوسى، ص  .1
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 «كه در زمين است، آفريده است. ى شما، همه چيزهايى راگرديد. اوست آن كسى كه برا او بازمى 

اى بنى اسرائيل! ياد كنيد نعمت مرا كه بر شما »همان سوره چنين فرموده است  45( و در آيه 1) 

 «ارزانى داشتم و بدرستى كه من برترى دادم شما را بر جهانيان.

 «را ناسپاسى مكنيد.و شكر كنيد مرا و م»همان سوره فرموده است  148( و در آيه 2) 

امروز دين شما را براى شما كامل كردم و »سوره پنجم )مائده( فرموده است  6( و خداوند در آيه 3) 

 «نعمت خويش را بر شما تمام ساختم و پسنديدم براى شما دين اسالم را.

لكن خواهد كه بر شما سختى قرار دهد و  خداى نمى»( و در آيه دهم همان سوره فرموده است 4) 

 «خواهد شما را پاك گرداند و نعمت خويش را بر شما تمام كند، شايد كه شما شكرگزارى كنيد. مى

اگر سپاسگزارى كنيد، همانا بر شما »سوره چهاردهم )ابراهيم( فرموده است  8( و در آيه 5) 

 «افزايم و اگر ناسپاسى كنيد، همانا عذاب من بسيار سخت است. مى

 «و اندكى از بندگان من سپاسگزارند.»سى و چهارم )سبا( فرموده است  سوره 13( و در آيه 6) 

 1 اند: دو نعمت پوشيده و ناشناخته است، امنيت و عافيت. ( پيامبر )ص( فرموده7) 

اند: دو خصلت است كه بسيارى از مردم در آن دو، به فتنه و آزمايش  ( همان حضرت فرموده8) 

 2 ش است.افتند و آن دو، تندرستى و آساي مى

 ( امام باقر )ع( فرموده است، بنده، ميان سه چيز است، بالء و قضاء و نعمت.9) 

به هنگام بال و گرفتارى، شكيبايى بر او واجب و به هنگام قضاى خداوند، تسليم بودن به آن واجب 

 3 است و در نعمت خداوند، سپاسگزارى بر او واجب است.

كس بگويد، سپاس و حمد پروردگارى را كه مرا هدايت  ( امام سجاد )ع( فرموده است، هر10) 

 4 فرمود، حق شكر نعمتهاى خدا را اداء كرده است.

و »سوره بيست و هشتم )قصص( است  77( امير المؤمنين على )ع( در تفسير اين آيه كه آيه 11) 

 نيرو و ، فرموده است، يعنى فراموش مكن كه از تندرستى و «فراموش مكن بهره خود را از دنيا

                                                 
 يى. م. ، چاپ آقاى كمره1، ج 144و  70خصال، صفحات  .1

 يى. م. ، چاپ آقاى كمره1، ج 144و  70خصال، صفحات  .2

 . م.6محاسن برقى، ص  .3

 يى. م. ، چاپ آقاى كمره1، ج 144و  70خصال، صفحات  .4
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 1 آسايش و جوانى و نشاط خود، جهان ديگر را طلب كنى.

( امام صادق )ع( فرموده است، عافيت، نعمتى پوشيده است كه چون موجود است، ارزش آن به 1)

كنند و عافيت، نعمتى است كه  رود، آن را ياد مى شود و هر گاه از دست مى فراموشى سپرده مى

 2 توان شكر آن را گزارد. نمى

( امام باقر )ع( فرموده است، اى فالن! با توانگران همنشينى مكن، زيرا بنده، هنگامى كه با آنان 2) 

پندارد كه خداوند بر خود او نعمتهايى ارزانى داشته است و همين  كند، نخست چنين مى همنشينى مى

 3 .پندارد كه خداى متعال را بر او نعمتى نيست خيزد، چنين مى كه از مجلس آنان برمى

اند: هر كس فردى يهودى يا مسيحى يا زرتشتى يا كسى را كه بر آيين اسالم  ( پيامبر )ص( فرموده3) 

نيست، ببيند و بگويد سپاس خداوندى را كه مرا با آيين اسالم و اعتقاد به قرآن و پيامبرى محمد 

ت، خداوند هرگز )ص( و امامت على )ع( و اخوت مؤمنان و قبله بودن كعبه بر تو برترى بخشيده اس

 4 فرمايد. ميان او و آن فرد را در دوزخ جمع نمى

( امام صادق )ع( فرموده است، هر كس بيمار و گرفتار و كسى را كه اندامى از اندامهايش قطع 4) 

شده است، ببيند و سه بار بدون اينكه آن شخص بشنود، بگويد سپاس خداوندى را كه مرا از گرفتارى 

شدم، هرگز آن بال و گرفتارى به او نخواهد  خواست من هم گرفتار مى و اگر مىتو مصون داشته است 

 5 رسيد.

اند: چون مؤمن عطسه زند و به سبب بيمارى يا هر سبب ديگر سكوت كند،  ( پيامبر فرموده5) 

گويند: سپاس و ستايش پروردگار جهانيان را و اگر خودش بگويد سپاس خدا  فرشتگان از سوى او مى

 6 گويند، خدايت بيامرزاد. تگان در پاسخش مىرا، فرش

دارد كه سپاسگزارى  ( امام صادق فرموده است، خداى عز و جل، به گروهى نعمتها ارزانى مى6) 

 كنند و سازد و شكيبايى مى شود و گروهى را به اندوهها گرفتار مى كنند و مبدل به گرفتارى مى نمى

                                                 
 ، ذيل آيه مذكور، آمده است. م.3، ج 336بحرانى، ص از قول شيخ صدوق، در تفسير برهان، سيد هاشم  .1

 يى، با ذكر سلسله سند از قول امام صادق )ع( آمده است. م. ، چاپ آقاى كمره229در امالى صدوق، ص  .2

 ، آمده است. م.74، ج 194، در بحار االنوار، ص 153به نقل از امالى صدوق، ص  .3

 . م.يى ، چاپ آقاى كمره267امالى، صدوق، ص  .4

 ، آمده است. م.71، ج 24، با اندك اختالفى، در بحار االنوار، ص 2، ج 97به نقل از كافى، ص  .5

 ، آمده است. م.3، ج 397به نقل از كافى، در محجة البيضاء، ص  .6
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 1 شود. ىها و اندوهها بر ايشان نعمت م آن مصيبت 

و به هر  «الحمد للَّه رب العالمين»آورد، بگويد  اند: به هر كس نعمتها روى مى ( امام صادق فرموده1)

بگويد كه گنجهاى  «ال حول و ال قوة اال باللَّه العلى العظيم»  آورد، فراوان كس تهيدستى روى مى

 2 است. بهشت است و در آن شفاى هفتاد و دو درد است كه كوچكترين آن اندوه

هاى نعمت بدست شما رسيد، بازمانده آن را با كمى  ( امير المؤمنين فرموده است، چون گوشه2) 

سپاسگزارى، از دست مدهيد. اى آدمى زاده! چون ديدى كه پروردگارت سبحانه و تعالى نعمتهاى 

شود.  نمى رساند، مواظب باش كه هر كس سپاسگزارى كند، از افزونى محروم خود را بر تو پياپى مى

افزايم. از رميدن نعمتها  كه خداى متعال فرموده است، اگر سپاسگزارى كنيد، همانا نعمت را بر شما مى

 3 بترسيد كه چنين نيست كه هر گريخته، باز گردد.

( موسى )ع( عرضه داشت: پروردگارا! آدم )ع( چگونه توانسته است حق نعمت تو را سپاسگزارى 3) 

يش او را آفريدى و فرشتگان خود را به سجده كردن بر او واداشتى و در كند كه خود به دست خو

دانست اين همه  بهشت خويش او را مسكن دادى؟ خداوند به موسى )ع( وحى فرمود كه آدم )ع( مى

 4 از من و به اراده من است و همين شكر او بود.

است، همان اجر و پاداش  خورد و سپاسگزار اند: براى كسى كه چيز مى ( پيامبر )ص( فرموده4) 

گيرد و براى تندرست سپاسگزار، همان پاداش گرفتار  دارى است كه به قصد قربت روزه مى روزه

 5 شكيباست، و براى عطاكننده سپاسگزار، همان پاداش محروم قانع است.

د. و ( امام صادق )ع( فرموده است: نعمت، گريزپا و رمنده است. با سپاسگزارى بند بر پايش نهي5) 

گفته است، سپاسگزارى آن است كه آدمى احوال چهارگانه خويش را در نعمت و سختى و 

خداوندى كه مرا به اين نعمت رهبرى   فرمانبردارى و سرپيچى بداند. در حال نعمت بگويد، سپاس

فرمود و در حال سختى بگويد، سپاس خداوندى را كه اين گرفتارى را افزون از اين قرار نداد و آن 

                                                 
 . م.182امالى، صدوق، ص  .1

 ، آمده است. م.194نظير آن در ثواب االعمال صدوق، ص  .2

، چاپ مرحوم فيض االسالم، آمده است، توجه داريد كه در چاپهاى 1185و  1141، 1083م، در نهج البالغه، صفحات ضمن كلمات قصار و حك .3

 شود. م. صفحه اختالف ديده مى 10بعدى تا 

 ، آمده است. م.2، ج 98نظير اين، در كافى، ص  .4

 ، آمده است. م.71، ج 22ديگر در بحار االنوار، ص  ، و به ضميمه چند روايت2، ج 94، و كافى، ص 50در قرب االسناد حميرى، ص  .5
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ا در مورد دين من مقرر نفرمود و در قبال اين گرفتارى براى من پاداشى واجب فرمود. و در حال ر

فرمانبردارى بگويد، سپاس پروردگارى كه توفيق اين عبادت و طاعت را به من ارزانى فرمود و در 

ن كنم حال سرپيچى بگويد، سپاس خدايى كه مرا خوار و زبون نساخت تا بتوانم اين سرپيچى را جبرا

برد و عفو  و سپاس خداوند را كه اين گناه را از گناهانى قرار داده است كه توبه آن را از ميان مى

گيرد. و گفته شده است، سپاسگزارى، مايه افزونى نعمت و زينهارى از  خداوند آن را در بر مى

 دگرگون شدن آن است.

را كفران كنى )بپوشى( براى پروردگار  هر گاه خير و نيكى به تو برسد و آن»( شاعر گفته است: 1) 

 جهانيان سپاسگزار نيستى.

ديد، آن را براى تو پايدار  كرد آن را مى بود كه چون ديده به آن دقت مى اگر براى شكر، پيكرى مى

 ساختم تا ببينى و بدانى كه من مردى سپاسگزارم. مى

 كند. ا آن را بيدار مىولى شكر و سپاسگزارى، نهفته در ضمير است و كلمات روان و شيو

ام،  تالش كردم كه نسبت به آنچه در مورد من انجام دادى، سپاسگزارى كنم و هر چند كوتاهى كرده

بخشى و سپاسگزارى  ولى به هر حال سپاسگزارم. و تو بدون درخواست من به من عطاى جزيل مى

 شمارى. اندك را بسيار مى

  ب بستن و زشتى خود را به كودكى زدنمجلس هشتاد و هفتم در موى سپید و جواز خضا

خدا آنست كه آفريد شما را از ناتوانى »فرمايد  سوره سى ام )روم( مى 54( خداوند متعال در آيه 3) 

 «و پس از ناتوانى، نيرو و پس از نيرو، ناتوانى و پيرى را قرار داد.

است وقتى كه آنان كه ايمان آيا نرسيده »فرمايد  سوره پنجاه و هفتم )حديد( مى 16( و در آيه 4) 

 «اند، دلهايشان براى ياد خدا بترسد. آورده

گويد و به آنان  -( امام صادق فرموده است، سه گروهند كه خداى روز رستاخيز با آنان سخن نمى5) 

فرمايد و آنها را نخواهد ستود و ايشان را عذابى دردناك است، آنان كه ريش خود را  نظر رحمت نمى

 1 ان كه استمناء كنند و آنان كه با آنان لواط شده باشد.بكنند و آن

 اند: موهاى سپيد در جلو سر، فرخنده و در دو شقيقه )گيسوان(، نشانه شجاعت، و  ( پيامبر فرموده1) 

                                                 
 يى، آمده است و اختالف مطالب اين روايت با آنچه كه مالك جهنى نقل كرده، بيان شده است. م. ، چاپ آقاى كمره1، ج 125در خصال، ص  .1
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 1 بر دو گونه، نمودار سخاوت و در پشت سر، نافرخنده است.

فرمايد كه رسول خدا )ص( در وصيت  ( امام صادق )ع( از پدرش از قول امير المؤمنين نقل مى2) 

اند: اى على! يك درهم كه به مصرف خضاب برسد، بهتر از هزار درهم است كه  خود چنين فرموده

در راه خدا انفاق شود و در آن چهارده خصلت است، حالت سنگينى و بادى را كه در گوشهاست رفع 

كند. بيمارى را  ا خوش و لثه را استوار مىكند. ديد چشم را پر فروغ و بينى را ماليم و بوى دهان ر مى

شود و كافر  كند. مؤمن از ديدن آن خشنود مى برطرف و وسوسه شيطان را كم و فرشتگان را شاد مى

كنند و  برد و موجب زينت و خوشبويى است و نكير و منكر از ديدن آن شرم مى به آن رشك مى

 2 كننده از عذاب گور است. موجب آزادى خضاب

گويد: امام كاظم )ع( را ديدم كه با رنگ سرخ خضاب كرده بود. گفتم:  مى 3لى بن مؤمل( ع3) 

قربانت گردم، اين خضاب خاندان شما نيست. فرمود: آرى، من هم قبال با وسمه )رنگ سياه( خضاب 

كردم، دندانهايم سست شد. به روزگار رسول خدا )ص( مردى مسلمان شد، امير المؤمنين على )ع(  مى

 ا با رنگ زرد خضاب فرمود.او ر

چون اين خبر به اطالع پيامبر )ص( رسيد، فرمودند: نشان مسلمانى است. سپس با سرخ خضاب كرد و 

چون به اطالع پيامبر )ص( رسيد، فرمودند: نشان اسالم و ايمان است و پس از آن با رنگ سياه خضاب 

 4 كرد و پيامبر فرمودند: نشان اسالم و ايمان و نور است.

فرمايى؟ فرمود:  ( به امير المؤمنين على )ع( گفته شد: چرا موهاى سپيد خويش را خضاب نمى4) 

 خضاب، نوعى زيور و آرايش است و ما در مصيبت هستيم.

 5 )ظاهرا مقصود، مصيبت رحلت حضرت ختمى مرتبت است.( 

اى رسول خدا!  گفت: ( امام باقر )ع( فرموده است، مردى بنام شيبة هذلى به حضور پيامبر آمد و5) 

توانم نماز و روزه و حج مستحبى و جهاد انجام دهم.  ام و نمى ام و ناتوان گرديده من پيرى فرتوت شده

اكنون سخنى به من بياموزيد كه خدايم به من بهره رساند و اى رسول خدا! بر من تخفيف بده! پيامبر 

                                                 
 ، همان چاپ، آمده است. م.1، ج 220در خصال، ص  .1

 ، آمده است. م.78در مكارم االخالق طبرسى، ص  به نقل از من ال يحضره الفقيه صدوق، .2

 آمده است. م. 4نام اين راوى، فقط با افزودن لقب حجازى، در مجمع الرجال، قهپايى، جلد  .3

 يى. م. ، چاپ آقاى كمره304امالى، صدوق، ص  .4

 . م.1293نهج البالغه، چاپ مرحوم فيض االسالم، ص  .5
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كرد و پيامبر فرمودند: هر سنگ و كلوخ فرمودند: همين سخن خود را تكرار كن و او سه بار تكرار 

و درخت و گياهى كه اطراف تو است، از رحمت بر تو گريست. اكنون، چون نماز صبح خود را 

 «سبحان اللَّه العظيم و بحمده و ال حول و ال قوة اال باللَّه العلى العظيم» : گزارى، ده بار بگو مى

ديوانگى و جذام و تنگدستى و شكستگى عافيت  كه خداوند متعال با اين تسبيح تو را از كورى و

 بخشد. مى

 آن مرد گفت: اى رسول خدا! اين براى امور دنيايى است، براى امور آخرت چه كنم؟

پروردگارا! به لطف خود هدايتم كن و از رحمت خود بر من فرو ريز »فرمودند: پس از هر نماز بگو 

شمرد كه ده بار  حالى كه با انگشتان دست خود مىو از بركتهاى خود بر من فرو فرست.( آن مرد در 

شمرد؟  بينى كه اين دايى تو چگونه محكم اين اذكار را مى براه افتاد، مردى به ابن عباس گفت: مى

پيامبر )ص( كه اين سخن او را شنيدند، فرمودند: همانا اگر اين اذكار را عمدا ترك نكند و تا هنگام 

 1شود كه از هر كدام كه بخواهد وارد شود.  راى او گشوده مىمرگ رعايت كند، هشت در بهشت ب

اند: خوشا به حال كسى كه عمرش طوالنى و كردارش، پسنديده باشد و در  ( پيامبر )ص( فرموده1) 

حالى كه خدايش از او راضى باشد، به جهان ديگر برود و بدا به كسى كه عمرش دراز و كردارش 

اند هر كس در  او راضى نباشد، به جهان ديگر برود. و فرمودهناپسند و در حالى كه خدايش از 

شود و كسى كه در باقيمانده  اش گرفته نمى باقيمانده عمر خويش نكوكارى كند، به گناهان گذشته

 2 شود. عمر خود بدكارى كند، به تمام گناهان خويش گرفته مى

آن حضرت در حالى كه ردايى بلند ( امام صادق فرموده است، مرد عربى به حضور پيامبر آمد و 2) 

فرمودند: آرى، كه من  پوشيده بودند، آمدند. آن مرد گفت: همچون جوانمردان پيش من آمديد.

جوانمرد و پسر جوانمرد و برادر جوانمردم. آن مرد گفت: در اينكه خود جوانمردى ترديد نيست، 

گفتار خداوند را در مورد ابراهيم  ولى چگونه پسر جوانمرد و برادر جوانمرد هستيد؟ فرمودند: مگر

ها( را به زشتى ياد  گفتند شنيديم جوانمردى بنام ابراهيم آنان )بت»اى كه فرموده است  نشنيده

  و من پسر و از نسل ابراهيم هستم و روز جنگ احد سروشى از آسمان بانگ برداشت كه« كرد. مى

 رادر من و من برادر اويم.على ب« شمشيرى جز ذو الفقار و جوانمردى جز على نيست»

                                                 
 . م.57امالى صدوق، ص  .1

 . م.57صدوق، ص امالى  .2
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همان مرد گفت: اى رسول خدا! چگونه پيرى و سپيد شدن موى، زود به سراغ شما آمده است؟ 

 1 هاى هود و واقعه و مرسالت و عم، موى مرا سپيد كرد. فرمودند: سوره

حرمت اند: در مجالس فقط براى سه طبقه بايد جا باز كرد، براى سالخوردگان به  ( پيامبر فرموده1) 

 سن و سال ايشان، و براى دانشمند و براى افراد قدرتمند به سبب قدرت ايشان.

كند، گروهى كه ريش  حرمتى نمى اند: به سه گروه، كسى جز منافق بى ( و همان حضرت فرموده2) 

 2 اند و به دانشمندان و پيشوايان دادگر. و موى خود را در اسالم سپيد كرده

اند: هر كس موى خود را در اسالم سپيد كند، سپيدى مويش روز  ( و همان حضرت فرموده3) 

فرمايد:  كند و خداى متعال مى قيامت، نورى فرا روى او خواهد بود كه او را به بهشت راهنمايى مى

 3 ام كه موى خود را در اسالم سپيد كرد و به من شرك نورزيد. آفرين بر اين بنده

پيد بنده مؤمن، پرتوى از نور من است و پرتو خود را به آتش اند: موى س ( و پيامبر )ص( فرموده4) 

 سوزانم. خويش نمى

خردساالن ما مهرورزى  كه سالخوردگان ما را احترام و بر اند: از ما نيست كسى فرمودهپيامبر)ص( ( 5)

 4 نكند و حق عالمان را نشناسد. و پيرمرد ميان خانواده خود همچون پيامبر ميان امت خويش است.

( امام صادق )ع( فرموده است، بنده تا هنگامى كه به چهل سالگى نرسيده است، گشايشى در كار 6) 

فرمايد: به اين بنده خود، چهل  رسد، خداوند به فرشتگانش وحى مى اوست و چون به چهل سالگى مى

سال عمر دادم. اكنون بر او سخت گيريد و مواظبت كنيد و كم و بيش و بزرگ و كوچك عملش را 

 5 بنويسيد.

رسد به او  گويد، امام باقر فرموده است: چون بنده به چهل سالگى مى ( راوى همين روايت مى1)

يى از تو پذيرفته نيست و البته شخص چهل ساله از شخص  گويند مواظب خويش باش كه بهانه مى

)خداوند( خواهد يكى است  بيست ساله سزاوارتر به مواظبت نيست كه آن كس كه از ايشان عمل مى

 و چشمش از آن دو خفته نيست و بر عهده تو است كه براى بيم آخرت كه برابر تو است، عمل كنى

                                                 
 ، آمده است. م.191، آمده است و بخشى از آن در خصال صدوق، ص 119در معانى االخبار صدوق، ص  .1

 ، آمده است. م.75و مكارم االخالق طبرسى، ص  168نظير اين در مشكاة االنوار طبرسى، ص  .2

 ، آمده است. م.75و مكارم االخالق طبرسى، ص  168نظير اين در مشكاة االنوار طبرسى، ص  .3

 ، آمده است. م.75، ج 136به نقل از جامع االخبار در بحار االنوار، ص  .4

 يى. م. ، چاپ آقاى كمره1، ج 37امالى صدوق، ص  .5
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 و سخنان ياوه را از خود رها كنى و واگذارى. 

بينم موى سپيد رسته است، گويى در باطن انديشه و  هر روز كه مى»( شاعر چنين سروده است: 2) 

توانم تو را از انديشه  با مقراض از برابر چشم خويش ببرم، نمى بينش من رسته است. بر فرض كه تو را

 «و خيال خويش دور كنم.

همانا پيرى بر تو جامه گسترد و پس از پيرى چيزى جز رفتن نيست، از فرصت پيرى براى ( »3) 

گيرى كن و همچون روزگار جوانى آن را تباه مكن. افسوس كه ما آنچه را كه براى ما  خويش بهره

 «كنيم. شود، كوشش مى كنيم و براى آباد ساختن آنچه كه خود ويران مى ماند، ويران مى مى باقى

اگر درست بدانى، اين جهان، مايه كم نور شدن تدريجى چشمها و سست »( ديگرى گفته است: 4) 

شوندگان  يى هم كه ميان هالك گريى، بر زنده شدن استخوانها و خانه مرگ است. اگر بر گذشتگان مى

 «كنى. انديشى و گريه مى ست، گريه كن. بر خود با شدت و سختى گريه كن، اگر مىا

رسد و  آيا مايه شگفتى نيست كه چون مصيبتى به جوانمردى مى»( ديگرى چنين سروده است: 5) 

دهند و حال  گريند و گروهى او را تسليت مى دهد، گروهى به درد براى او مى چيزى را از دست مى

ربايد و كسى او را در اين سوگ تسليت  وى سپيد، بازمانده جوانى او را مىآنكه پيرى و م

 «گويد. نمى

خندى و حال آنكه مرگ باالى سرت  شود كه مى اى پير! تو را چه مى»( ديگرى سروده است: 6) 

 «رسيده است. از خنده و خود را به كودكى زدن، دست بردار كه اى پير! مرگت فرا رسيده است.

  و هشتم در بیان توبه مجلس هشتاد

پس فرا گرفت آدم از پروردگارش »سوره دوم )بقره( فرموده است  36( خداوند متعال در آيه 2) 

 «اش را پذيرفت. همانا كه او توبه پذيرنده مهربان است. يى را و خداى توبه چند كلمه

شايسته كردند يا بر و آنان كه چون كار نا»سوره سوم )آل عمران( فرموده است  130( و در آيه 3) 

كنند. و چه كسى  خويشتن ستم روا داشتند، خدا را ياد كردند و بر گناهان خويش آمرزش خواهى مى

 «دانند. كنند و آنان مى آمرزد؟ و اصرار نكردند بر آنچه مى جز خداوند گناهان را مى

ش توبه بر خداوند جز اين نيست كه پذير»سوره چهارم )نساء( فرموده است  23و  22( و در آيه 4) 

كنند و آنانند كه  در مورد كسانى است كه به نادانى كار بد را انجام داده و سپس بزودى توبه مى

ها را انجام  پذيرد و خداى داناى درست كردار است و براى آنان كه بدى خداوند توبه آنان را مى
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توبه كردم و براى كسانى كه  گويد هم اكنون رسد، مى دهند و چون يكى از ايشان را مرگ فرا مى مى

 «ايم. يى نيست. براى آنان عذابى دردناك فراهم ساخته ميرند، توبه در حال كفر مى

و هر كس پس از ستم خود، توبه كند »فرمايد  سوره پنجم )مائده( در باره دزد مى 44( و در آيه 5) 

 «پذيرد. اش را مى و نكوكار شود، همانا خداوند توبه

به آنان كه كافر شدند، بگو اگر باز ايستند، »سوره هشتم )انفال( فرموده است  40( و در آيه 6) 

 «شود و اگر برگردند، پس به حقيقت گذشته است روش پيشينيان. گذشته ايشان آمرزيده مى

و اينكه نخست از خداى خود آمرزش خواهى و »سوره يازدهم )هود( فرموده است  3( و در آيه 7) 

گرديد تا برخوردار كند شما را برخوردارييى پسنديده تا مدتى كه نام برده شده  سپس به سوى او باز

 «دهد هر صاحب فضيلتى را جزاى فضيلت او را. است و مى

پس از پى ايشان بازماندگان بازماندند كه نماز »سوره نوزدهم )مريم( فرموده است  61( و در آيه 8) 

س زود باشد كه ببينيد شر را مگر كسى كه توبه كرد و را تباه و خواهشهاى نفس را پيروى كردند. پ

 «بگرويد و كار شايسته انجام داد.

همگان به  و اى گروندگان!»سوره بيست و چهارم )نور( چنين فرموده است  32( و ضمن آيه 9) 

 «سوى خدا توبه كنيد و باز گرديد، شايد كه رستگار شويد.

و برگرديد به سوى پروردگار خود و اسالم »موده است سوره سى و نهم )زمر( فر 55( و در آيه 1) 

 «آوريد پيش از آنكه عذاب به شما برسد و سپس يارى كرده نشويد.

ايد  كه ايمان آوردهياى كسان»شم )تحريم( فرموده است شسوره شصت و 8درآيه ( و خداوند متعال 2)

 «و درگذرد از گناهان شما. توبه كنيد به سوى خدا، توبه خالص. شايد كه پروردگار شما بپوشاند

فرمايد: من خدايم، خدايى جز من نيست. من  اند: خداى جل جالله چنين مى ( پيامبر )ص( فرموده3) 

ام و دلهاى ايشان در دست من است. هر قوم كه مرا فرمان برند، دلهاى پادشاهان  پادشاهان را آفريده

گروهى كه از من سرپيچى و نافرمانى كنند، دهم و هر  )هيأت حاكمه( را بر ايشان مهربان قرار مى

دهم. همانا خود را با دشنام دادن به پادشاهان  دلهاى پادشاهان را نسبت به ايشان سخت و خشن قرار مى

 سرگرم مكنيد.

 1 به سوى من باز گرديد و توبه كنيد تا دلهاى آنان را بر شما مهربان قرار دهم.

                                                 
 ، آمده است. م.75، ج 341به نقل از امالى صدوق، در بحار االنوار، ص  .1
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ست، در دنيا دو امان از عذاب خداوند سبحان وجود دارد كه ( امير المؤمنين على )ع( فرموده ا4) 

يكى از آن دو از دسترس شما بيرون شده است. بر شما باد كه به امان دوم دست زنيد و توسل جوييد. 

امانى كه در دسترس بود و به آسمان بر شد، پيامبر )ص( است و آن امان كه باقى مانده، استغفار 

 1 است.

و تا هنگامى كه تو ميان ايشانى، »سوره هشتم )انفال( فرموده است  34در آيه  ( خداوند متعال5) 

كنند، خداوند آنان را عذاب  كند و تا هنگامى كه آنان استغفار مى خداوند آنان را عذاب نمى

كند آن را با توبه،  و در دنيا خيرى نيست مگر براى دو تن، نخست كسى كه اگر گناهى مى« كند. نمى

گيرد و به هر كس سعادت توبه عطا  ها پيشى مى كند و كسى كه به انجام نيكى بران مىتدارك و ج

شود و به هر كس سعادت استغفار ارزانى شود، از آمرزش  شود، از پذيرفته شدن آن محروم نمى

هر كس بدى يا بر خود »سوره چهارم )نساء( آمده است  111و اين موضوع در آيه  2شود محروم نمى

 22و در آيه « سپس از خداوند آمرزش خواهى كند، خدا را آمرزنده مهربان خواهد يافتستم كند و 

نادانى بدى كرده و   همانا پذيرش توبه بر خداوند براى آنانى است كه به»همان سوره فرموده است 

پذيرد و خداى داناى درست كردار  كنند و آنانند كه خداوند توبه آنان را مى سپس به زودى توبه مى

 «است.

مادرت بر تو  ( امير المؤمنين على )ع( به شخصى كه در حضور ايشان استغفر اللَّه گفت، فرمودند:1) 

دانى استغفار، درجه افراد بسيار بلند مرتبه است و شش چيز الزمه آن است، نخست،  بگريد! آيا مى

. سوم، پرداخت حقوق پشيمانى بر گناه گذشته. دوم، تصميم، بر باز نگشتن به آن گناه براى هميشه

خلق خدا به ايشان تا آنكه خدا را سبك بار و بدون آنكه تعهدى بر تو باشد، مالقات كنى. چهارم آنكه 

اى انجام دهى. پنجم آنكه كوشش كنى  همه امور واجبى را كه بر عهده تو بوده و ترك كرده

جا كه پوست بدنت به استخوانت گوشتهايى را كه از حرام بر تو روييده است با اندوهها آب كنى تا آن

بچسبد. ششم آنكه سختى فرمانبردارى و اطاعت را به پيكر خود بچشانى، همچنان كه شيرينى گناه را 

 3 توان استغفر اللَّه بر زبان آورد. اى و در اين هنگام مى به آن چشانده

                                                 
 ، آمده است. م.78ج ، 67به نقل از مناقب سبط ابن جوزى، در بحار االنوار، ص  .1

 . م.1141و  1118نهج البالغه، چاپ مرحوم فيض االسالم، صفحات  .2

 ، چاپ مرحوم فيض االسالم. م.1271نهج البالغه، ص  .3



 321 (محمود مهدوى دامغانى ) ترجمهروضة الواعظین؛ جلد دوم 

 

.. 

اوند در آن سوره آل عمران نازل شد كه خد 130( امام صادق )ع( فرموده است: چون آيه 2) 

و آنانى كه چون كارى ناشايسته كنند يا بر خود ستم روا دارند، خدا را ياد كنند و از »فرموده است 

گويند  ابليس بر فراز كوهى به مكه شد كه به آن كوه ثور مى« گناهان خويش آمرزش خواهى كنند.

 ها را فرا خواند. و با صداى بلند همه عفريت

اين آيه قرآن نازل  گفتند: اى سرور ما! براى چه ما را فرا خواندى؟ گفت:آنان، همه پيش او آمدند و 

آيد؟ عفريتى گفت: من آنان را از توجه به اين آيه، با اين كار  شده است. چه كسى از عهده آن بر مى

دارم. شيطان گفت: تو در خور اين كار نيستى. يكى برخاست و همان گونه سخن  و آن كار، باز مى

برخاست و گفت: من از عهده  1س هم همان گونه پاسخ داد. در اين هنگام، وسواس خناسگفت و ابلي

 آيم. اين كار برمى

فريبم تا نخست در خطا و گناه افتند و چون  ابليس پرسيد: چگونه؟ گفت: آنها را به وعده و آرزو مى

و شايسته اين كارى و او را برم. ابليس گفت: آرى، ت به گناه افتادند، استغفار كردن را از ياد ايشان مى

 2 تا روز قيامت بر اين كار گماشت.

گريست به حضور پيامبر آمد و سالم داد.  در حالى كه مى 3( روايت شده است كه معاذ بن جبل1)

پيامبر )ص( پاسخ سالمش را دادند و پرسيدند: چه چيز تو را به گريه واداشته است؟ گفت: اى رسول 

نيكو اندام و خوش چهره و تر و تازه ايستاده و بر جوانى خود چنان خدا! بر در خانه، جوانى 

خواهد به حضور شما برسد. فرمودند: اى معاذ! او را  گريد كه مادرى بر مرگ فرزند خود، و مى مى

 پيش من بياور.

معاذ او را به حضور آورد. سالم داد و پيامبر پاسخ دادند و پرسيدند: اى جوان! چه چيزى تو را به 

ام كه اگر خداوند به  ريه واداشته است؟ گفت: چگونه گريه نكنم و حال آنكه گناهانى انجام دادهگ

بينم كه به زودى مرا خواهد گرفت و هرگز مرا  برد و چنين مى برخى از آن مرا بگيرد، به دوزخم مى

 برم كه به  مى اى؟ گفت: به خداوند پناه نخواهد آمرزيد. پيامبر پرسيدند: آيا به خداوند شرك آورده
                                                 

گريزد. رجوع كنيد به: مفردات راغب اصفهانى، ص  كند و مى نشينى مى وسواس خناس: يعنى شيطانى كه چون نام خدا را بر زبان آورند، عقب .1

 ، چاپ مرحوم شعرانى. م.514، ص 12، و به تفسير ابو الفتوح رازى، ج 159

 يى، آمده است. م. ، چاپ آقاى كمره465در امالى صدوق، ص  .2

هجرى در اردن، از اصحاب محترم پيامبر )ص( و از انصار، و به شدت مورد  18سال قبل از هجرت و در گذشته به سال  20معاذ بن جبل، متولد  .3

 ، و ترجمه آن به قلم اين بنده. م.3، ج 120و توجه عمر بن خطاب بوده است. رك. به: بخش دوم طبقات ابن سعد، ص محبت 
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 پروردگار خويش شرك ورزيده باشم.

اى؟ گفت: نه. پيامبر فرمودند: خداوند گناهانت را  فرمودند: آيا خون ناحقى ريخته و كسى را كشته

آمرزد. جوان گفت: گناهان من از كوههاى  هر چند به بزرگى كوههاى بركشيده و استوار باشد، مى

گناهان تو را هر چند به اندازه زمينهاى هفتگانه و درياها و  بلند هم بيشتر است. فرمودند: خداوند

بخشد. گفت: اى رسول خدا! از همه آنان  ها و آنچه در زمين است باشد، مى ريگها و درختان و ميوه

 بزرگتر است. فرمودند:

بخشد. گفت: از آن هم بزرگتر  اگر گناهانت به بزرگى آسمانها و ستارگان و عرش و كرسى باشد، مى

است. پيامبر )ص( خشمگين بر او نگريستند و فرمودند: اى جوان! واى بر تو، گناهان تو بزرگتر است 

 يا خداوندت؟ جوان چهره بر خاك ساييد و گفت:

دانم كه پروردگارم از هر  پروردگار من منزه است. هيچ چيز بزرگتر از خداى من نيست و من مى

آمرزد؟ جوان  گناهان بزرگ را كسى جز خداى بزرگ مىبزرگى، بزرگتر است. پيامبر فرمودند: آيا 

گفت: اى رسول خدا! سوگند به خدا كه نه، و پس از آن سكوت كرد. پيامبر فرمودند: آيا يكى از 

شكافتم، مردگان  كنى؟ گفت: آرى. من مدت هفت سال گورها را مى گناهان خود را براى من نقل مى

را تشييع  تم. قضا را دخترى جوان از انصار درگذشت، چون اوداش آوردم و كفنها را برمى را بيرون مى

و دفن كردند و برگشتند و شب فرا رسيد، من رفتم، گورش را شكافتم، جسد را بيرون آوردم و تمام 

كفن او را بيرون كشيدم و او را بر لبه گورش برهنه انداختم و خواستم برگردم، شيطان به سراغ من 

بينى تا آنجا كه  ست و وسوسه كرد كه مگر سپيدى شكم و سرين او را نمىآمد و او را در نظرم آرا

( ناگاه 1برگشتم و خويشتن دارى نتوانستم و با او نزديكى كردم و جسد را به همان حال رها كردم. )

گفت: اى جوان! واى بر تو از حاكم روز قيامت و آن روزى  از پشت سر خويش صدايى شنيدم كه مى

دارد، و تو ميان گروه مردگان مرا اين چنين از  تو را در پيشگاه خويش بر پا مىكه خداوند من و 

گور بيرون كشيدى و برهنه و جنب رها كردى كه به هنگام بررسى حساب اين چنين باشم. اى واى بر 

پندارم كه هيچ گاه بوى دالويز بهشت را درك كنم و  تو و جوانى تو از آتش دوزخ! و من خود نمى

بينى؟ پيامبر فرمودند: اى تبهكار! از من دور شو كه بيم  اى رسول خدا! وضع مرا چگونه مى اكنون تو

آن دارم كه من هم به آتش تو بسوزم و تو بسيار نزديك به آتش دوزخى، و همواره اين سخن را بر 

يى  توشهكردند كه او را دور كنند. آن جوان به مدينه رفت و اندك زاد و  آوردند و اشاره مى زبان مى
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برداشت و به يكى از كوهها پناه برد و جامه پشمينه پوشيد و به عبادت پرداخت و هر دو دست 

 خويش را به گردن خود بست و فرياد برداشت كه:

 ام. پروردگارا! من بنده تو، بهلول هستم كه در پيشگاهت خود را به زنجير كشيده

شناسى. خدايا! هم اكنون از پشيمانانم و  است مى پروردگارا! تو خود مرا و گناهى را كه از من سرزده

براى توبه پيش پيامبرت رفتم. مرا از پيش خود راند و بر وحشت و ترسم افزود. اكنون به نام و جالل 

كنم كه نوميدم نگردانى و دعاى مرا بپذيرى و از رحمت  و عظمت پادشاهى تو، از تو مسألت مى

گريست و جانوران وحشى  گفت و مى ه همين سخن را مىخويش مأيوسم نفرمايى. چهل روز هموار

گريستند و چون چهل شبانروز گذشت، دستهاى خود را به آسمان بلند كرد و  هم از رحمت بر او مى

 عرضه داشت:

اى، به  پروردگارا! در اين نياز و خواسته من چه كردى؟ اگر دعاى مرا پذيرفته و گناهم را آمرزيده

اى و مرا عقوبت خواهى فرمود، هم اكنون آتشى فرست كه در  گر نپذيرفتهپيامبرت وحى فرماى و ا

اين دنيا مرا با آن، يا عقوبت ديگرى هالك و نابود فرمايى و از رسوايى روز رستاخيز رهايم ساز! در 

( 2فرمايد: ) سوره آل عمران را نازل فرمود كه در آن مى 130اين هنگام، خداوند بر پيامبر )ص( آيه 

استغفار كردند و   نى كه چون كار ناشايسته و بر خود ستم كردند، خدا را ياد، و از گناه خويشو آنا»

 «دانند. كيست كه گناهان را بيامرزد جز خداوند و آنان بر گناهان خويش اصرار نورزيدند و ايشان مى

به پيامبر ( يعنى گناه بزرگى چون زناى با مردگان و نبش گورها و دزدى كفنها، و سپس خطاب 1) 

ورزد. در آيه  )ص( است كه اگر او را راندى به كجا برود؟ و وانگهى بر كار و گناه خود اصرار نمى

همانا كه پاداش آن گروه، آمرزشى است از پروردگارشان و بهشتهايى »بعد از اين آيه، فرموده است: 

و چون اين آيات « ن.كه آبها در آن جارى است. جاويدان در آن هستند و نيكوست مزد كاركنندگا

فرمودند، بيرون آمدند و به ياران  زدند و آن را تالوت مى نازل شد، پيامبر )ص( در حالى كه لبخند مى

 خود فرمودند:

اى رسول  تواند مرا به خانه آن جوانى كه توبه كرده است، راهنمايى كند؟ معاذ گفت: چه كسى مى

امبر )ص( حركت فرمود و چون كنار آن كوه رسيد، خدا! به ما خبر رسيده كه او در فالن جاست. پي

به جستجوى آن جوان از كوه باال رفت و ناگاه او را ديدند كه در شكاف ميان دو صخره ايستاده و 

اش از آفتاب سياه شده و پلكهاى چشمش از بسيارى  دستهايش را به گردن خويش بسته است و چهره
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ويد: پروردگارا! تو مرا نيكو و خوش چهره آفريدى، گ گريه زخم شده و آويخته گرديده است و مى

اى، آيا در آتش مرا خواهى سوخت يا در جوار  دانستم نسبت به من چه اراده فرموده اى كاش مى

رحمت خويش مرا پناه خواهى داد؟ پروردگارا! بسيار به من احسان فرمودى و نعمت ارزانى داشتى، 

فرمايى يا مرا به سوى دوزخ  بهشت را روزى من مى دانستم سرانجام من چيست، آيا اى كاش مى

رانى؟ پروردگارا! گناه من، بزرگتر از آسمانها و زمين و عرش بزرگ و كرسى گسترده تو است،  مى

گفت و  سازى. و همواره چنين سخن مى آمرزى يا روز قيامت رسوا مى دانستم كه مرا مى اى كاش مى

ان وحشى بر گرد او بودند و پرندگان بر فراز سرش ريخت و جانور گريست و خاك بر سر مى مى

گريستند. پيامبر )ص( نزديك رفتند و دستهايش را از گردنش گشودند و  صف كشيده و همگان مى

خاك از سرش زدودند و فرمودند: اى بهلول! بر تو مژده باد كه تو آزادشده خداوند از آتش 

ين گونه بايد جبران كرد كه بهلول جبران كرد و دوزخى. سپس به ياران خود فرمودند: گناهان را هم

 1 سپس آيات نازل شده را تالوت كردند و بهلول را به بهشت مژده دادند.

 2كننده نيست. توبه  تر از جوان اند: هيچ چيزى در پيشگاه خداوند محبوب ( پيامبر )ص( فرموده2) 

رزش خواهى با زبان و نيت باز نگشتن ( گفته شده است: الزمه توبه چهار چيز است، استغفار و آم1) 

به گناه از صميم دل، و كندن خويشتن از مظان گناه، و دورى جستن از دوستان و يارانى كه در گناه 

 اند. مشوق او بوده

تا پير نشده بودى و مويت سپيد نشده بود، از توبه كردن تأخير »( شاعر چنين سروده است: 2) 

ظر چيستى؟ آيا پس از سپيد شدن موى سر، هنوز هم از گناه دست اى، منت كردى. اكنون كه پيرشده

دانى به چه  گيرى؟ شگفتا كه تو خود آگاهى و مى دارى؟ و آيا پس از گذشتن عمر پند نمى برنمى

 «گيرى. چيزى خواهى رسيد و باز هم عبرت نمى

هواره همگان قرار نه، سوگند به كسى كه آسمان را برافراشته و زمين را گ»( ديگرى گفته است: 3) 

 ورزد، نابودشونده است. داده است، همانا كسى كه بر گناه اصرار مى

 «جويى كن. خواهى ستيزه خواهى سخن مرا راست پندار و مى مى

( گفته شده است: چهار چيز را با چهار چيز بشوى، چهره را با اشك، زبان را با استغفار، دل را با 4) 

 بازگشت به خدا.انديشه، و گناه را با توبه و 

                                                 
 ، آمده است. م.2، ج 316به نقل از صدوق )رضي اهلل عنه( در تفسير برهان، ص  .1

 ، به نقل از انس، آمده است. م.170در مشكاة االنوار طبرسى، ص  .2
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  مجلس هشتاد و نهم در وصیت

نوشته شد بر شما كه چون مرگ »  سوره دوم )بقره( فرموده است: 176( خداوند متعال در آيه 6) 

يكى از شما فرا رسد، اگر مالى دارد، وصيت كند براى پدر و مادر و نزديكان خويش به نيكى و اين 

 «حقى است بر پرهيزكاران.

 1 كس بدون وصيت بميرد، به مرگى همچون مرگ دوره جاهلى مرده است.اند: هر رموده( پيامبر)ص( ف7) 

اند: سزاوار نيست بر مؤمن كه هيچ شبى بخوابد مگر اينكه وصيت  ( و همان حضرت فرموده8) 

 2 اش زير سرش باشد. نامه

 3 اند: وصيت موجب اتمام كم و كاستى زكات است. ( و فرموده9) 

4 كس به هنگام مرگ وصيتى پسنديده نكند، موجب كاستى در مردانگى و خرد اوست.هراند:  ( و فرموده1)
 

( امير المؤمنين على )ع( فرموده است: هر كس وصيت كند و در آن حيف و ستمى روا ندارد، 2) 

چنان است كه آن مال را در زندگى خويش در راه خدا صدقه داده باشد و براى من تفاوتى نيست در 

 5 ثان خود زيانى برسانم يا آن مال را از ايشان دزديده باشم.آنكه به وار

 6.( امام صادق فرموده است: وصيت، حقى است بر هر مسلمان3) 

رسد مگر اينكه خداوند چشم و  يى را مرگ فرا نمى ( و همان حضرت فرموده است: هيچ مرده4) 

ا وصيت كرده است يا نه و اين گرداند كه بفهمد آي گوش و عقل او را در مورد وصيت به او بر مى

 7 گويند و آن حق هر مسلمان است. يى است كه به آن راحتى مرگ مى همان راحتى

برند،  اند: هر كس به هنگام مرگ، براى خويشاوندانى كه ارث نمى ( باز همان حضرت فرموده5) 

 8 پذيرد. وصيت نكند، سرانجامش به گناه پايان مى

 كس به هنگام مرگ، وصيت پسنديده نكند، موجب كاستى در مروت و اند: هر ( پيامبر فرموده6) 
                                                 

 ، آمده است. م.352، ص 6، در وسائل الشيعه، ج 102نعه شيخ مفيد، ص به نقل از المق .1

 ، آمده است. م.352، ص 6، در وسائل الشيعه، ج 102به نقل از المقنعه شيخ مفيد، ص  .2

 . م.382، ص 2تهذيب، شيخ طوسى، ج  .3

 . م.234، ص 2فروع كافى، ج  .4

 . م.383و  382، ص 2تهذيب، ج  .5

  . م.383و  382، ص 2تهذيب، ج  .6

 . م.383و  382، ص 2تهذيب، ج  .7

 مجموعه اين روايات با ذكر اسناد، در مبحث وصيت وسائل الشيعه، آمده است. م. .8
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 خرد اوست. 

( گفته شد: اى رسول خدا! چگونه بايد وصيت كرد؟ فرمودند: چون مرگش فرا رسد و مردم پيش 7) 

او جمع شوند، بگويد: پروردگارا! اى پديد آورنده آسمانها و زمين! اى آگاه آشكار و نهان! اى 

كنم و گواهى  و دشمن! پروردگارا! من در اين جهان به پيشگاه تو عهد و اقرار مىمهربان به دوست 

يى كه تو را شريك و انبازى نيست و محمد بنده و فرستاده تو  دهم كه خدايى جز تو نيست يگانه مى

است و همانا كه بهشت و دوزخ حق است و حساب و برانگيختن و ميزان و قدر حق است و قرآن 

اى و تو خود، خداى حق و آشكارى. خداوند به محمد )ص( بهترين  تو فرو فرستادهچنان است كه 

پاداش را دهاد! و به محمد و آل او بهترين تحيت را عنايت فرمايد. پروردگارا! اى ساز و برگ من به 

هنگام گرفتارى، و اى ياور من به هنگام سختى، و اى ولى نعمت من! تو كه خداى من و خداى پدر و 

كه اگر يك چشم بر هم زدن مرا به خودم واگذارى، به بدى  يى به خود وامگذار ان منى، مرا لحظهنياك

شوم. خدايا! انيس وحشت من در گورم باش و اين عهد مرا روزى كه تو را  نزديك و از نيكى دور مى

 كنم به من ارزانى فرماى. سپس به نيازهاى خود وصيت كند. ديدار مى

مالك »سوره نوزدهم )مريم( آمده و فرموده است:  91است كه در آيه  ( اين وصيت، همان1) 

و اين عهد و پيمان « باشند شفاعت را، مگر كسى كه بگيرد از نزد خداى بخشنده عهد و پيمانى را. نمى

 ميت است و وصيت بر هر مسلمانى حق است و الزم است كه اين را حفظ و به اين عمل كند.

گويد: اين گونه وصيت كردن را پيامبر )ص( به من آموختند و  )ع( مى( امير المؤمنين على 2) 

 1 فرمودند: جبريل )ع( به من آموزش داد.

اند كه خداوند فرموده است: اى آدمى زاده! سه  ( يكى از اين دو بزرگوار )پيامبر يا على( گفته3) 

دم كه اگر افراد نعمت به تو ارزانى داشتم، نخست آنكه، چندان از معايب تو چشم پوشى كر

سپردند، و بر تو مال بخشيدم، آنگاه از تو  دانستند، تو را به خاك نمى ات آن عيبها را مى خانواده

چيزى به وام خواستم و خيرى پيش نفرستادى، و براى تو در هنگام مرگ در مورد يك سوم مالت 

 2 اختيار قرار دادم، باز هم خيرى انجام ندادى و پيش نفرستادى.

 پيامبر )ص( ضمن وصيت خود به على )ع( چنين فرمودند:( 4) 

                                                 
 ، آمده است. م.359، ص 6با ذكر اسناد از فروع كافى و تهذيب و استبصار در وسائل الشيعه، ج  .1

 . م.67، ص 1خصال، ج  .2
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كنم كه بايد آن را حفظ و عمل كنى )و سپس  اى على! تو را در باره خودت به خصالى سفارش مى

فرمودند: خدايا! خود او را يارى فرماى(، نخست راستى است و هرگز نبايد از دهانت دروغى بيرون 

تاخى مكن. سوم بيم از خداوند متعال آنچنان كه گويى او را آيد. دوم پارسايى و هرگز به خيانت گس

بينى. چهارم بسيار گريستن براى خدا كه در قبال هر قطره اشك براى تو هزار خانه در بهشت  مى

 شود. ساخته مى

پنجم آنكه، مال و جان خود را فداى دين خويش كنى. ششم آنكه سنت مرا در نماز و روزه و صدقات 

از هر ماه سه روز، وز نماز بگزارى )واجب و نافله( ونى پنجاه و يك ركعت در شبانرمن عمل كنى، يع

روزه بگيرى، پنجشنبه اول و آخر هر ماه و چهارشنبه وسط آن را، اما در مورد صدقه دادن بايد چندان 

 اى.آنگاه سه بار فرمودند: حال آنكه اسراف نكردهكردم و گويا اسراف  كنى كه با خود بگويى كوشش

بر تو باد به خواندن نماز شب و سه بار فرمودند: بر تو باد به خواندن نماز ظهر و بر تو باد كه در همه 

ات بلند كن و قنوت بخوان، و بر تو  حال قرآن تالوت كنى، و در نمازهايت دستهايت را مقابل چهره

اخالق پسنديده و دورى باد كه به هنگام هر وضو گرفتن، مسواك بزنى و بر تو باد مواظبت به انجام 

 1كردن از اخالق نكوهيده و اگر چنين نكردى، كسى جز خويشتن را سرزنش مكنى. 

  مجلس نودم در بیان عالئم قیامت

فرمان خدا فرا خواهد رسيد، »( خداوند متعال در آيه نخست سوره شانزدهم )نحل( فرموده است: 2) 

 «به آن شتاب مكنيد.

نزديك شد براى مردم حساب ايشان »ست و يكم )انبياء( فرموده است: ( و در آيه نخست سوره بي3) 

و نزديك شود »همين سوره فرموده است:  97و در آيه « كنندگانند. خبرى، اعراض و ايشان در بى

 «.وعده درست

نزديك شد قيامت و »( و خداوند متعال در آيه نخست سوره پنجاه و چهارم )قمر( فرموده است: 4) 

 «.شدماه شكافته 

گويد: در مدينه، كنار ديوار خانه رسول خدا نشسته بوديم و پيامبر  كند و مى ( مردى روايت مى5) 

 كنيد؟ يى بودند. به ما نگريستند و فرمودند: چه مى )ص( در حجره

 گفتيم. پرسيدند: در باره چه چيزى؟ گفتيم: در باره قيامت. فرمودند: شما قيامت را گفتيم: سخن مى
                                                 

 ، آمده است. م.68، ص 77در بحار االنوار، ج به نقل از روضه كافى،  .1
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يد تا آنكه پيش از آن ده چيز را ببينيد، برآمدن خورشيد از باختر، دجال، دابة االرض، و نخواهيد د 

سه مرحله از فرو شدن زمين، يكى در خاور، ديگرى در باختر و سومى در جزيرة العرب، و ظهور 

 عيسى )ع( و خروج يأجوج و مأجوج.

گذارد و  د كه هيچ چيز را باقى نمىآي وانگهى در آخر الزمان آتشى در يمن از ژرفاى زمين بيرون مى

راند. هر چه از پيش آن بگريزند، همچنان براى آنان پا برجاست و  همگان را به سوى محشر پيش مى

 1 راند. آنان را به سوى محشر مى

ماه و خورشيد(   هاى پياپى و گرفتن دو بار خورشيد )يا گرفتن ( امام باقر )ع( فرموده است: زلزله6) 

بينيد از برپايى قيامت ياد كنيد و  هاى قيامت است و هر گاه چنين مى وحشت آور، از نشانه و طوفانهاى

 2 به مساجد خود پناه بريد.

خوانان تبهكار  اند: در آخر الزمان، گروهى پارسايان نادان و قرآن قرآن ( پيامبر )ص( فرموده1) 

 3 خواهند بود.

پانزده خصلت را انجام دهند، بال بر ايشان نازل  اند: هر گاه امت من ( و همان حضرت فرموده2) 

شود. پرسيده شد: آن خصال چيست؟ فرمودند: هر گاه في را مايه دولت و ثروت بگيرند، و  مى

تصرف امانت را غنيمت شمرند، و زكات و صدقات را در غير مورد مصرف كنند، و مرد از همسرش 

با دوستش نيكى و با پدرش ستم كند، و پيروى و فرمانبردارى و از مادرش سرپيچى كند، و 

هاى ابريشم و ديبا براى مردان و بكار بردن آالت و ابزار لهو و لعب، و  گسارى و پوشيدن پارچه باده

استفاده از كنيزكان آوازه خوان، و اينكه كسى را از بيم شر و بدى احترام نهند، و پيشواى قوم 

يشينيان اين امت را لعنت كنند، در عين حال در مساجد ترين ايشان باشد، و آيندگان اين امت پ پست

هياهو كنند، در اين هنگام سه چيز را توقع داشته باشند، طوفانهاى سرخ و فرو شدن زمين و دگرگون 

 4 شدن.

رسد كه آدمى مخير ميان ناتوانى يا تكبر و  اند: زمانى بر اين مردم فرا مى ( و پيامبر )ص( فرموده3) 

 هر كس آن زمان را درك كند، بايد ناتوانى را بر سركشى و غرور برگزيند.شود.  سركشى مى

                                                 
 ، به نقل از خصال صدوق آمده است. م.304، ص 6در بحار االنوار، ج  .1

 يى، آمده است. م. ، چاپ آقاى كمره465در امالى صدوق، ص  .2

 ، آمده است. م.1، ج 125نظير اين روايت از قول انس در محجة البيضاء، ص  .3

 ، آمده است. م.6، ج 311الشيخ، در بحار االنوار، ص  به نقل از امالى ابن .4
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شوند.  آيد كه در آن دانشمندان همچون دزدان كشته مى اند: روزگارى بر مردم مى ( و نيز فرموده4) 

 اى كاش در آن زمان، دانشمندان خود را به نادانى بزنند.

رود و  طهاى قيامت اين است كه علم از ميان مىها و شر اند: از نشانه ( و همان حضرت فرموده5) 

كند و شمار مردان كاسته و شمار زنان  گسارى و زن بارگى رواج پيدا مى شود. باده نادانى آشكار مى

 شود، آنچنان كه براى پنجاه زن يك مرد خواهد بود. افزون مى

يان امت من ظهور خواهد اند: مهدى )ع( م كند كه پيامبر )ص( فرموده ( ابو سعيد خدرى نقل مى6) 

نه سال است و امت من به روزگار  كرد. اگر مدت حكومتش كوتاه باشد، هفت سال و گر نه هشت يا

 اند. رسند كه چنان نعمتى را نديده او به نعمتى مى

بارد و زمين چيزى از گياه  شوند. آسمان بر ايشان فراوان باران مى مند مى نكوكار و بدكار ايشان بهره

كنند و  آيند و مال طلب مى دارد و اموال، بسيار فراوان خواهد بود. به حضور او مى باز نمى خود را

 1 شود. فراوان بخشيده مى

( روايت درست در مورد مدت حكومت حضرت مهدى )ع( همان است كه در فصل امامت ايشان 1) 

 آورديم.

رسد. هر  شود، پنج بال بر شما مىاند: هر گاه پنج خصلت ميان شما آشكار  ( پيامبر )ص( فرموده2) 

هاى سخت خواهد بود و هر گاه رباخوارى آشكار شود، به  گاه زناكارى ميان شما آشكار شود، زلزله

شود و چون سلطان  زمين فرو شدن خواهد بود و هر گاه زكات پرداخت نشود، چهار پايان نابود مى

 شوند. قير شود، مشركان بر مسلمانان پيروز مىايستد و هر گاه ذمه و تعهد تح ستم ورزد، باران باز مى

گيرند و حال آنكه روزگار ما را، عيبى  مردم همگان بر روزگار خرده مى»( شاعر سروده است: 3) 

شمريم و حال آنكه عيب در ماست و اگر روزگار زبان  جز ما نيست. روزگار خود را معيوب مى

پوشيم. واى بر شخص غريب  هاى پشم و موى بز مى بگشايد، ما را هجو خواهد كرد. براى فريب جامه

خورد و حال آنكه برخى از ما برخى ديگر را  هنگامى كه پيش ما بيايد. گرگ گوشت گرگ را نمى

 2 «خورند. آشكارا مى

                                                 
، مراجعه 3، ج 335، آمده است و به فضائل الخمسه من الصحاح السته، ص 4، ج 558در باب الفتن صحيح ابن ماجه و مستدرك حاكم، ص  .1

 فرماييد. م.

جناب عبد المطلب نسبت داده شده است. همچنين در عيون  ، به روايت ريان بن صلت از قول حضرت رضا به178اين ابيات در امالى صدوق، ص  .2

 ، هم نقل شده است. م.49، ج 111، نيز همين گونه است و از همين منبع در بحار االنوار، ص 2، ج 177اخبار الرضا، ص 
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اند كه محفوظ بماند و  ها، زيورهايى افكنده بينيم بر بارها و زين مى»  ( ديگرى چنين سروده است:4) 

گويند روزگار تباه است و حال آنكه خود  ماند. مى شود و محفوظ نمى يى ريخته مىحال آنكه آبروها

 1 «تباهند و روزگار تباه نيست.

كند بگو: به روزگار ستم  به آن كس كه دگرگونى روزگار را نكوهش مى» ( و سروده شده است:5) 

كدورت در خود كنى،  كنى. آدمى را نكوهش كن. صفاى روزگار تيره نشده است. ستيزه مى مى

 «ماست.

  مجلس نود و یكم در مرگ و روح

ميرد مگر به  هيچ نفسى نمى»سوره سوم )آل عمران( فرموده است:  140( خداوند متعال در آيه 2) 

 «فرمان خداوند، اجلى ثبت شده در قضاى خداوند.

 «هر نفسى چشنده مرگ است.»همان سوره فرموده است:  185( و در آيه 3) 

پس فرمان مرگ را چيره فرمود، »خشى از آيه دوم سوره ششم )انعام( فرموده است: ( و در ب4) 

 «اجلى كه نزد او معين و معلوم است.

براى هر امت اجلى است كه چون فرا رسد »سوره هفتم )اعراف( فرموده است:  33( و در آيه 5) 

 «.توانند كرد يى مقدم و مؤخر نمى لحظه

اندازد  و ليكن از راه لطف تأخير مى»شانزدهم )نحل( فرموده است: سوره  61( در بخشى از آيه 6) 

 «تا وقتى معين و چون اجل ايشان فرا رسد، ديگر يك لحظه مؤخر و مقدم نخواهد شد.

هيچ قومى را اجل »سوره بيست و سوم )مؤمنون( فرموده است:  43( و خداوند متعال در آيه 7) 

 «شود. مقدم و مؤخر نمى

هر چيزى جز ذات پاك »از آخرين آيه سوره بيست و هشتم )قصص( فرموده است:  ( و در بخشى8) 

 «خداوند نابود است.

و هيچ كس عمرى طوالنى نكند »سوره سى و پنجم )فاطر( فرموده است:  11( و در بخشى از آيه 9) 

 «يا از عمرش كاسته نشود، مگر آنكه در كتاب ثبت است و همانا اين بر خداوند آسان است.

شخص تو و همه ايشان خواهيد »سوره سى و نهم )زمر( فرموده است:  30( و در بخشى از آيه 10) 

 «.مرد

                                                 
 است، يعنى مردان. م.« رجال»، كلمه «رحال»ها به جاى كلمه  در برخى از نسخه .1
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تا به لطف از گناهان شما درگذرد و اجل »سوره هفتاد و يكم )نوح( فرموده است:  4( و در آيه 11) 

يچ به تأخير اگر بدانيد ديگر ه شما را تا وقت معين به تأخير افكند كه اجل الهى چون فرا رسد،

 «نخواهد افتاد.

دارد. نخست مرگ را و حال آنكه  اند: آدمى زاده دو چيز را ناخوش مى ( پيامبر )ص( فرموده1) 

مرگ براى مؤمن مايه آسودگى از آزمايش است، و دوم اندكى مال را و حال آنكه اندكى مال 

 1 موجب اندكى حساب است.

فرمايد: بر بندگان خويش سه نعمت ارزانى  جل مى( امام صادق فرموده است، خداوند عز و 2) 

بود هيچ  ام. نخست آنكه پس از گرفتن روح، بوى بد را بر ايشان چيره ساختم و اگر چنين نمى داشته

 سپرد. دوستى جنازه دوست خويش را به خاك نمى

زندگى  بود، هيچ كس دو ديگر آنكه آرامش را پس از مصيبت بر ايشان چيره ساختم و اگر چنين نمى

يى كه بر گندم و جو چيره كردم و اگر چنين نبود،  ساخت. سوم اين حشره خود را روبراه نمى

 كردند. پادشاهان گندم و جو را همچون سيم و زر اندوخته مى

كنم. سه چيز از شگفتى  گفته است: از شش چيز شگفت مى ( سلمان كه خداى از او خشنود باد مى3) 

دارد، دورى ياران محبوب  ام وامى ه چيز به گريه. آن سه چيز كه به گريهدارد و س ام وامى به خنده

يعنى محمد )ص( و گروه اوست و هول مطلع )بيم مرگ و رستاخيز( و ايستادن برابر خداى عز و جل 

دارد، جستجوگر دنياست كه مرگ به جستجوى اوست و غافل  ام وامى است و آن سه چيز كه به خنده

داند آيا  گشايد و نمى شود و آن كس كه دهان خود را به خنده مى غفلت نمى خبرى كه از او و بى

 2 خداى از او خشنود است يا خشمگين.

( امام صادق )ع( فرموده است: چون مؤمن بميرد و چهل تن از مؤمنان بر جنازه او جمع شوند و 4) 

داناترى، خداوند تبارك و تعالى  دانيم و تو از ما به او بگويند پروردگارا ما از او چيزى جز نيكى نمى

 3 دانيد، بخشيدم. دانم كه شما نمى فرمايد: من گواهى شما را پذيرفتم و آنچه را از او مى مى

و صلصال بن دلهمس   گويد: همراه گروهى از بنى تميم به حضور پيامبر رسيدم مى ( قيس بن عاصم5) 

مند شويم كه ما  يى فرماى كه از آن بهره عظههم در محضر ايشان بود. گفتم: اى رسول خدا! ما را مو
                                                 

 ، آمده است. م.1، ج 106يى، ص  هدر خصال، چاپ آقاى كمر .1

 آمده است. م. 70، ج 387، و بحار االنوار، ص 1، ج 290، و خصال صدوق، ص 116در محاسن برقى، ص  .2

 يى، آمده است. م. ، چاپ آقاى كمره2، ج 316در خصال صدوق، ص  .3
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مردمى صحرا نشينيم. فرمودند: اى قيس! توجه داشته باش كه همراه عزت زبونى و همراه زندگى 

يى است و خداوند بر همه چيز مراقب  كننده مرگ و همراه دنيا آخرت است و براى هر چيز حساب

شود و در  قرينى نيست كه همراه تو دفن مىاست و هر زندگى را مدت معينى است و ترا چاره از 

اى او زنده خواهد بود. اگر آن همنشين تو گرامى باشد، تو را گرامى خواهد داشت  حالى كه تو مرده

شويد و از تو  و اگر فرو مايه باشد، تو را رها خواهد كرد و سرانجام هم او با تو و تو با او محشور مى

ا نيكو و شايسته قرار بده كه اگر شايسته باشد به او انس خواهى پرسند، و آن ر فقط در باره او مى

 افتى و آن عبارت از كردار تو است. گرفت و اگر ناشايسته باشد، از او به وحشت مى

داريم كه اين سخنان در چند بيت شعر گنجانيده شود تا به  ( گفتم: اى رسول خدا! دوست مى1) 

يم و آن را براى خويش اندوخته قرار دهيم. پيامبر به كسى اعرابى كه اطراف ما هستند، افتخار كن

 فرمودند حسان بن ثابت را پيش ايشان بياورد.

من شروع به انديشه كردم تا شعرى مناسب بسرايم و پيش از آنكه حسان بيايد، كلمات فراهم آمد و 

هماهنگ است و چنين خواهيد  كنم با آنچه مى گفتم: اى رسول خدا! ابياتى به ذهنم رسيد كه خيال مى

از كردار خود همنشينى بگزين كه همنشين آدمى در گور همان چيزى است كه انجام ( »2سرودم: )

دهد، و ناچار پس از مرگ بايد همان را ساز و برگ خود بشمارى، براى روزى كه به آدمى ندا  مى

يابى به جز به  غال مىشوى و اشت آورد. بنا بر اين اگر به چيزى سرگرم مى شود و روى مى داده مى

آنچه خداوند به آن خشنود است، سرگرم مباش. آدمى هرگز پس از مرگ و پيش از آن، با چيزى جز 

كردار خويش قرين و مصاحب نيست. همانا كه آدمى ميهمان اهل خود است، اندكى ميان ايشان 

 1 «كند. اقامت و سپس كوچ مى

آن كسى است كه از همه بيشتر به ياد مرگ است و  ترين مردم اند: زيرك ( پيامبر )ص( فرموده3) 

زير خاك در امان از عقاب   بهترين كسى كه بايد به او رشگ برد و غبطه خورد، كسى است كه

 2 آرميده و اميدوار به وصول پاداش است.

( امام صادق فرموده است: پس از مرگ براى آدمى پاداشى از اين جهان جز در سه مورد نخواهد 1) 

يى كه در زندگى خود آن را مقرر و جارى ساخته و پس از مرگ او همچنان جارى  ، يكى صدقهرسيد
                                                 

، و براى اطالع از برخى كلمات قصار و نمونه 3، ج 28ير، ص صلصال بن الدلهمس هم از اصحاب پيامبر )ص( است. رك. به: اسد الغابة، ابن اث .1

 ، و فهرست آن مراجعه فرماييد. م.6و  3، 2شعر قيس به عقد الفريد، مجلدات 

 هم آمده است. م. 6، ج 130در بحار االنوار، ص  1يى، آمده است و شماره  ، چاپ آقاى كمره35و  14در امالى صدوق، صفحات  .2
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يى كه آن را معمول داشته و پس از مرگش به آن عمل شود، سوم  باشد، ديگر آيين و روش پسنديده

 1 فرزند نيكوكارى كه براى او پس از مرگش آمرزش خواهى كند.

يى ايراد فرمود و پس از ستايش  لمؤمنين على )ع( در بصره خطبه( امام صادق فرموده است: امير ا2) 

دنيا هر چند دراز باشد كوتاه »و نيايش خداوند و درود بر پيامبر )ص( و خاندان چنين بيان داشت: 

است و در گذشته از آن براى مقيم در آن مايه عبرت، و مرده براى زنده پند و موعظه است. براى 

ى نيست و براى آدمى از فردا اطمينانى نيست. نخستين براى ميانه راهبر و ديروزى كه گذشت بازگشت

شوند  ميانه براى آخرى رهبر است و همگان از همه جدا و در عين حال هر يك به ديگرى پيوسته مى

و مرگ بر همگان چيره است و روز بيمناك )رستاخيز( براى همه نزديك است و آن روزى است كه 

بخشند، مگر آن كس كه با دل سليم به پيشگاه خداى آيد. سپس فرمود:  سود نمىدر آن مال و پسران 

نياز نيستيد و از كارى كه  اى گروه شيعيان من! شكيبايى و پايدارى كنيد بر كارى كه از پاداش آن بى

شما را بر عقاب آن يارا و توانى نيست خوددارى كنيد. ما صبر و شكيبايى بر فرمانبردارى از خدا را 

ايم. بدانيد كه شما در مدت زندگى محدود و  تر از صبر و تحمل عذاب خداى عز و جل يافته سانآ

ايد و ناچار اين مدت به پايان و شماره نفسها به آخر  نفسهاى شمرده شده و آرزوى دراز قرار گرفته

فرمود: شود. سپس از چشمهايش اشك سرازير شد و اين آيه را تالوت  رسد و آرزو درنورديده مى مى

 2 دانند. دهيد مى اند كه آنچه را انجام مى همانا بر شما گماشتگان و نويسندگان گرامى بر گماشته شده»

بافد تا بپوشد و  مى  يى خبرى كه جامه ( و امير المؤمنين )ع( همچنين فرموده است: چه بسيار بى3) 

شود. به همان  خانه گور او مىسازد كه در آن سكونت كند و همان  يى مى شود و خانه همان كفنش مى

 حضرت گفته شد: آماده شدن براى مرگ چيست؟

هاى پسنديده و  فرمود: انجام دادن امور واجب و پرهيز كردن از امور ناروا و سرگرم بودن به خوى

دهد مرگ بر او درآيد، يا او خود را به كام مرگ  در آن صورت است كه شخص اهميت نمى

 3 دراندازد.

ضرت فرموده است: چون خداى تبارك و تعالى خواست جان ابراهيم )ع( را بازستاند، ( همان ح1) 

فرشته مرگ را پيش او فرستاد. او به ابراهيم )ع( سالم داد و ابراهيم پاسخش را داد و فرمود: آيا به 
                                                 

 هم آمده است. م. 6، ج 130در بحار االنوار، ص  1يى، آمده است و شماره  ، چاپ آقاى كمره35و  14صفحات  در امالى صدوق، .1

 ، آمده است. م.384و  382، صفحات 77االنوار، ج ، و به نقل از آن در بحار68و  35المؤمنين على )ع( در امالى صدوق، صفحات اين گفتار امير .2

 همان منابع، همان صفحات. .3
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اى كه  دعوت خدا را بپذير. ابراهيم )ع( گفت: آيا ديده اى يا براى قبض روح؟ گفت: كارى آمده

ستى، دوست خويش را بميراند؟ فرشته مرگ برگشت و در پيشگاه خداى عز و جل ايستاد و گفت: دو

اى كه  پروردگارا! خود سخن ابراهيم )ع( را شنيدى. خداى فرمود: پيش او برگرد و بگو آيا ديده

 1 حبيبى ديدار حبيب را ناخوش دارد؟ همانا كه دوست، دوستدار ديدار دوست خويش است.

صادق )ع( فرموده است: هر كس جنازه مؤمنى را تشييع كند و تا هنگامى كه او را دفن  ( امام2) 

دارد كه جنازه او را تشييع و تا  كنند همراهى كند، خداى عز و جل هفتاد هزار فرشته را وامى مى

 2 آيد، براى او آمرزش خواهى كنند. هنگامى كه از گور براى حشر بيرون مى

بريل )ع( به حضور پيامبر )ص( آمد و گفت: اى محمد! بر فرض هر چه ( و روايت است كه ج3) 

خواهى دوست بدار كه سرانجام از او  بخواهى زندگى كنى، سرانجام مرده خواهى بود و هر كه را مى

يابى و بدان كه شرف  خواهى عمل كن كه به هر حال مكافات آن را مى اى و هر چه مى جداشونده

 3 نيازيش از مردم است. نماز شب خواندن است و عزت او در بى دارى او به زنده مرد، شب

يى در خور سفر  ( به امام صادق )ع( گفته شد: ما را پندى بده! فرمود: كار خويش بساز و توشه1)

دراز خويش فراهم آور و خود وصى خويش باش و بر ديگرى اطمينان مكن كه آنچه براى تو سزاوار 

 4 ستد.و شايسته باشد، براى تو بفر

( امير المؤمنين در خطبه بلندى چنين ايراد فرموده است: اى مردم! هر كس كه روى زمين گام 2) 

رود و شب و روز در ويران كردن عمرها شتابان است و هر كس  دارد، سرانجام به درون آن مى برمى

ا كه تو روزى و يى است. و همان يى را خورنده را كه رمقى است، روزى و قوتى است و هر دانه و حبه

ورزد. از مرگ،  قوت مرگى، و هر كس روزگار را شناخته باشد از آماده شدن براى مرگ غفلت نمى

 يابد. هيچ توانگرى به مال خويش و هيچ تنگدستى به فقر خويش رهايى نمى

اند: چون آدمى كفن خويش را آماده سازد، هر گاه به آن بنگرد، پاداش و  ( پيامبر )ص( فرموده3) 

 5 جرى خواهد داشت.ا

                                                 
 ، آمده است. م.12، ج 78در بحار االنوار، ص  64به نقل از علل الشرائع صدوق، ص  .1

 يى، آمده است. م. ، چاپ آقاى ميرزا باقر كمره234و  217در امالى صدوق، صفحات  .2

 يى، آمده است. م. ، چاپ آقاى ميرزا باقر كمره234و  217در امالى صدوق، صفحات  .3

 ، آمده است. م.270، ص 78ر االنوار، ج به نقل از سرائر در بحا .4

 يى، آمده است. م. ، چاپ آقاى كمره328در امالى ص  .5
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 كرد. تابى مى ( امام صادق )ع( مردى را ديدند كه در مرگ پسر خويش بى4) 

كنى؟ اگر تو هم  تابى و از مصيبت بزرگتر غفلت مى فرمودند: اى فالن! آيا براى مصيبت كوچكتر بى

در  كنى. مصيبت تو تابى نمى آماده براى مرگ و آنچه بر سر فرزندت آمد بشوى، به اين شدت بى

 1 باشد. آماده نبودن براى مرگ بزرگتر، از سوگ تو در باره پسرت مى

اند: به روزگاران گذشته گروهى پيش پيامبر خود آمدند و گفتند از خداى  ( همان حضرت فرموده5) 

خود بخواه تا مرگ را از ميان ما بردارد. دعا كرد و خداوند مرگ را از آنان برداشت. شمار آنان 

شد، نيازمند بود كه به پدر و  ها براى آنان تنگ گرديد و مرد چون صبح مى د كه خانهچنان بسيار ش

مادر و پدر بزرگ و مادر بزرگ خود روزى و خوراك برساند و به آنان رسيدگى كند و بدين گونه 

از ترتيب زندگى باز ماندند و به حضور پيامبرشان باز آمدند و گفتند از خداوند بخواه تا مرگ و اجل 

ما را كه براى ما بود، برگرداند و او از خداى مسألت كرد و خداوند مرگ و اجل را بر ايشان 

 2 برگرداند.

اند: هر مؤمنى كه جسد مؤمنى را غسل دهد و چون آن را از اين پهلو به آن پهلو  ( امام باقر فرموده1)

آن بيرون كشيده و ميان آن  بگرداند، بگويد: پروردگارا! اين بدن بنده مؤمن تو است كه روحش را از

غير از  -اى و عفو و بخشش و عفو و بخشش، خداوند گناهان يك سال او و بدنش جدايى افكنده

 3 آمرزد. را مى -اش گناهان كبيره

يى را بشويد و در آن رعايت امانت  ( و امام صادق )ع( فرموده است: هر كس جسد مؤمن مرده2) 

ده شد: رعايت امانت را چگونه انجام دهد؟ گفتند: آنچه را شود. پرسي كند، گناهش آمرزيده مى

 4«2»بيند، خبر ندهد.  مى

( روايت شده است كه از امام حسين )ع( پرسيده شد: اى پسر رسول خدا! شب را چگونه به صبح 3) 

ام در حالى كه پروردگارم بر فراز سرم و  اى )حال تو چگونه است(؟ فرمودند: صبح كرده آورده

ش رويم و مرگ در جستجوى من است و پس دادن حساب مرا در برگرفته است و من دوزخ پي

                                                 
 ، هم آمده است. م.116، ص 6، و روايت چهارم در بحار االنوار، ج 358و  305در امالى صدوق، صفحات  .1

 ، هم آمده است. م.116، ص 6، و روايت چهارم در بحار االنوار، ج 358و  305در امالى صدوق، صفحات  .2

 . م.232ثواب االعمال صدوق، ص  .3

 . م.232ثواب االعمال صدوق، ص  .4
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توانم از خود  يابم و آنچه را خوش ندارم نمى دارم نمى گروگان كردار خويشم. آنچه را دوست مى

بخشدم.  كند و اگر خواهد مى ام مى برانم و كارها به دست كس ديگرى است كه اگر خواهد شكنجه

( و روايت شده است كه امام صادق )ع( از كنار قومى كه 4) 1ز من فقيرتر است؟پس كدام فقيرى ا

از ايشان كسى مرده بود، عبور فرمود و ايستاد و آنان را تسليت داد و فرمود: اى قوم! اين مرگ، نه 

د: پذيرد. آيا اين مرده شما تاكنون مسافرتى نكرده بود؟ گفتن آغازش با شما بوده و نه به شما پايان مى

چرا. فرمود: اين را هم يكى از سفرهايش فرض كنيد. اگر او پيش شما برگشت كه برگشته است و 

 گر نه شما پيش او خواهيد رفت.

ام تا از غرايب علم به  ( و روايت است كه مردى به حضور پيامبر آمد و گفت: به حضورت آمده5) 

اى؟ گفت: سرمايه دانش چيست؟  چه كرده من بياموزى. پيامبر فرمودند: نسبت به سرمايه دانش و علم

اى؟  اى؟ گفت: آرى. فرمودند: در آن مورد چه كرده فرمودند: آيا خداى تبارك و تعالى را شناخته

خواهد. فرمودند: برو و اين كار را محكم كن، سپس برگرد تا  گفت: هر چه خداى عز و جل مى

 غرايب علم را به تو بياموزم.

شماست و قيامت و   يى چنين فرموده است: سرانجام و عاقبت پيش روى خطبه( امير المؤمنين در 6) 

راند. سبك بار شويد و به آنان ملحق گرديد و  دهد و مى مرگ از پى شماست كه شما را سوق مى

 2 همانا پيشينيان شما منتظر آيندگان شمايند.

يابد و هر كس هم  ى نمى( در خطبه ديگرى فرموده است: كسى كه از مرگ بترسد، از مرگ رهاي1) 

شود و هر كس دنبال آرزوى خود بشتابد و لگام آن را  پايدارى و بقاء را دوست بدارد به او عطاء نمى

لغزاند و چون تو از يك سو و مرگ از سوى ديگر به سوى يك ديگر  رها كند، مرگ او را مى

به خدا سوگند آدمى چنان  رسيد. از گناه دورى كنيد، دورى. حركت كنيد، چه زود به يك ديگر مى

يى حركت  و امام )ع( در پى جنازه 3 گناهان را از نظر پوشيده داشته كه گويى آمرزيده شده است.

صداى خنده مردى را شنيد. فرمود: گويى در دنيا مرگ براى غير ما نوشته شده است و  كرد. مى

پنداريم كه به زودى  مسافرانى مى بينيم گويا حق بر غير ما واجب شده است و گويا مردگانى را كه مى

                                                 
 يى آمده است. م. ، چاپ آقاى كمره609در امالى صدوق، ص  .1

 ، م.71نهج البالغه، چاپ مرحوم فيض االسالم. ص  .2
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خوريم و هر زن و مرد مرده  نهيم و ميراث آنان را مى گردند. آنان را در گورهايشان مى پيش ما برمى

 ايم. را فراموش كرده و به آفتها گرفتارشده

بيند و هر كس  كنم از كسى كه مرگ را فراموش كرده است و حال آنكه مرگ را مى و شگفت مى

 1 شود. ار ياد كند، از جهان به اندك خشنود مىمرگ را بسي

( امام صادق )ع( فرموده است، در تورات چنين نبشته شده است: به شما مهر ورزيديم، توجه 2) 

كشند  نكرديد. شما را خواستيم بر سر شوق بياوريم، به شوق نيامديد. به كسانى كه ديگران را مى

نهد و آن دوزخ است. اى چهل  هيچ گاه ديده بر هم نمى كنم كه خداوند را شمشيرى است كه اعالم مى

سالگان! براى بررسى حساب آماده شويد. اى پنجاه سالگان! كاشته و زراعتى هستيد كه هنگام درو 

ايد. اى  ايد و چه به جا گذاشته كردنش فرا رسيده است. اى شصت سالگان! بنگريد چه پيش فرستاده

ردگان بشمريد. اى هشتاد سالگان! حسنات شما براى شما نوشته هفتاد سالگان! خويش را در شمار م

شود. اى نود سالگان! شما اسيران خدا در زمين خداييد. امام صادق  شود و خطاهاى شما نوشته نمى مى

شود؟ راوى  در اين هنگام فرمودند: در مورد مرد كريمى كه اسيرى داشته باشد، چه گفته مى

كند. فرمودند: خيال  دهد و نسبت به او نكوكارى مى آشاميدنى مى گويد: گفتم به او خوراك و مى

اند: چون خداوند آدم را  ( پيامبر )ص( فرموده1) 2كند؟ با اسير خود چگونه رفتار مى كنى خداوند مى

آفريد، زمين شكايت كرد كه چرا خاك و گل آدمى را از آن برداشتند و خداوند وعده داد كه آن را 

شود كه خاكش را از آنجا  و هيچ كس نيست مگر آنكه در همان زمينى دفن مى به زمين برگرداند

 اند. برگرفته

 ( روايت است كه سعد بن ابى وقاص براى عيادت سلمان به حضورش رفت.2) 

سلمان )رضي اهلل عنه( گريست. سعد گفت: اى ابو عبد اهلل! چه چيز تو را به گريه واداشته است و حال 

ر حالى كه از تو خشنود بودند رحلت فرمودند و تو كنار حوض به حضور آن آنكه پيامبر )ص( د

كنم و براى حرص نسبت به دنيا هم  تابى نمى حضرت خواهى رسيد؟ سلمان گفت: من از بيم مرگ بى

نيست ولى رسول خدا )ص( با ما عهد فرموده است كه ساز و برگ ما همچون ساز و برگ و توشه 

 ه اينك در اطراف من اين وسايل موجود است و تمام آن وسايل عبارتيك مسافر باشد و حال آنك
                                                 

 . م.1133هج البالغه، همان چاپ، ص ن .1

 ، آورده است. م.136، ص 6مرحوم عالمه مجلسى هم از همين كتاب )روضة الواعظين( اين موضوع را در بحار االنوار، ج  .2
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 1 يى. يى و آفتابه بود از فنجانى و ديگچه 

براى هر اجتماع دو »( امير المؤمنين على )ع( به هنگام دفن فاطمه زهرا )ع( چنين سروده است: 3) 

يكى را پس از  دوست، جدايى است و هر جدايى جز مرگ اندك است. همانا از دست دادن من

شوى و دوستى  يابد. به زودى از ياد من روى گردان مى ديگرى، دليل آن است كه دوستى ادامه نمى

 2«كنى و پس از من، دوست براى دوست حديث خواهد گفت. مرا فراموش مى

با دقت و فرصت عمل كن كه خواهى مرد و اى آدمى! براى خود انتخاب »  ( و سروده شده است:4) 

ه كه بوده و گذشته است گويى هرگز نبوده است و آنچه كه خواهد بود، گويى اتفاق افتاده كن. آنچ

 «است.

بندى و حال  اى كسى كه سرمنزل او زير زمين است! آيا به دنيا انس مى»( ديگرى سروده است: 1)

در آنكه غريبى؟ همه روزگار چون شبانروزى بيش نيست و مرگ بسيار نزديك و فرو آينده است. تو 

 «بينى مغلوب گرفتارى از دست دادن مال يا جدا شدن از دوستانى. روزگار همان گونه كه مى

بينديش كه مرگ چگونه اقوام ثمود و عاد و فراعنه را نابود كرد، و از »( ديگرى سروده است: 2) 

كرده  شدند نابود اين خانه پوسيدگى بپرس كه چه بسيار پادشاهان را كه بر اسبهاى گزينه سوار مى

 «اند. است و از اين خانه نيستى بپرس كه چه مقدار پادشاهان گرانقدر خاك و خاكستر شده

روزگارى در نعمت به سر بردم و در شادى، و مورد رشگ بودم. سرانجام »( ديگرى سروده است: 3) 

 «گور خانه من و خاك بسترم شد.

  فصلى در روح

به كسانى كه در راه خدا كشته »ره( فرموده است: سوره دوم )بق 154( خداوند متعال در آيه 5) 

 «كنيد. -شوند، مردگان مگوييد، بلكه آنان زندگانند ولى شما درك نمى مى

شوند،  آنانى را كه در راه خدا كشته مى»سوره سوم )آل عمران( فرموده است:  169( و در آيه 6) 

شوند و به آنچه خداى از فضل  داده مىمردگان مپنداريد كه آنان نزد پروردگارشان زندگانند و روزى 

دهند كه بيمى  اند مژده مى دارد شادند، و به آنانى كه هنوز به آنان نپيوسته خويش به آنان ارزانى مى

 «شوند. بر ايشان نيست و آنان اندوهگين نمى

                                                 
 يروت. م.، چاپ احسان عباس، ب90، ص 4اين موضوع در كتابهاى اهل سنت هم آمده است. از جمله مراجعه فرماييد به طبقات ابن سعد، ج  .1

، و در من الشعر المنسوب الى االم 216، ص 43تر در بحار االنوار، ج  يى و به صورت مفصل ، امالى صدوق، چاپ آقاى كمره491در صفحه  .2

 ، چاپ عبد العزيز سيد االهل، به نقل از زهر اآلداب حصرى قيروانى، آمده است. م.109الوصى على بن ابى طالب، ص 
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 بدان كه روح، جسمى رقيق و هوايى است كه در مجارى بدن جريان دارد و خداوند متعال از ارواح

آنان خبر داده است كه اجساد ايشان در خاك پوسيده شده است و همانا در مرحله برزخ، نعمت و 

رسد. و آن كه حقيقت انسان است، زنده است و پيكر و كالبد، همچون زره  عذاب به ارواح ايشان مى

ح و لباسى است كه براى صيانت ارواح است و اين سخن بر مذهب كسانى است كه معتقدند آدمى رو

 تر گوييم همانا برخى از اجزاى آدمى لطيف است و در نظر ما آدمى همين جمله معروف است و مى

 رسد، هر چند در اين پيكر آدمى نباشد. است و نعمت به آن مى

هم اكنون آتش دوزخ را بر »سوره چهلم )مؤمن، غافر( فرموده است:  46( خداوند متعال در آيه 1) 

و اين آيه، دليل بر آن است كه ارواح ...« رند و چون روز قيامت شود دا آنها صبح و شام عرضه مى

 ايشان زنده است.

شود و همان گونه صورت  ( به امام صادق )ع( گفته شد: گاهى در خواب چيزى ديده مى2) 

خوابد، از روح  بينند و هيچ منطبق با واقع نيست. فرمود: مؤمن چون مى پذيرد و گاهى خواب مى مى

گيرد. هر چه را كه روح مؤمن در ملكوت آسمان و  متدى به سوى آسمان صورت مىاو حركت م

جايى كه محل تعيين سرنوشت و تدبير است ببيند، حق و مطابق با واقع است و آنچه را در زمين ببيند، 

 خوابهاى پريشان است.

دنش باقى رود؟ فرمود: آرى. گفته شد: يعنى چيزى در ب گفته شد: مگر روح مؤمن به آسمان مى

ماند؟ فرمود: اگر همه روح از بدن بيرون رود و چيزى در آن باقى نماند، در اين صورت شخص  نمى

رود؟ فرمود: مگر خورشيد را در وسط آسمان  ميميرد. گفتم: پس روح چگونه از بدن بيرون  مى

حركت آن  بينى كه شعاع آن تا زمين گسترده است؟ روح هم همين گونه است، اصل آن در بدن و نمى

 1 ممتد است.

رود. آنچه كه  خوابند، ارواح ايشان به آسمان مى ( امام باقر )ع( فرموده است: بندگان چون مى3) 

بيند،  بيند، حق و راست است و آنچه را كه در هوا و فاصله زمين تا آسمان مى روح در آسمان مى

، هر كدام يك ديگر را بشناسند، ارزش است. همانا كه ارواح سپاهيان متحدند خوابهاى آشفته و بى

شوند و آنچه ناآشنا باشند، با يك ديگر اختالف و ناهماهنگى دارند و  كنند و هماهنگ مى ائتالف مى

                                                 
 ، به نقل از امالى صدوق، آمده است. م.31، ص 61ج  در بحار االنوار، .1
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يابند و چون در  شوند يا از يك ديگر نفرت مى هنگامى كه ارواح در آسمانند با يك ديگر آشنا مى

د و هر گاه در آسمان نسبت به يك ديگر شون آسمان آشنا و هماهنگ شدند، در زمين هماهنگ مى

 1 كنند. نفرت پيدا كنند، در زمين از يك ديگر نفرت پيدا مى

خوابد و  گويد: از پيامبر )ص( پرسيدم، چگونه است كه مرد مى ( امير المؤمنين على )ع( مى4) 

وابد مگر خ يى نمى بيند كه گاه حق و گاهى باطل است؟ فرمودند: اى على! هيچ بنده خوابهايى مى

بيند حق است. سپس كه  شود. آنچه در پيشگاه خدا مى اينكه روحش به پيشگاه پروردگار برده مى

بيند، خوابهاى  دهد، آنچه در فاصله آسمان تا زمين مى بدنش مى  خداوند فرمان به بازگشت روحش به

 2 آشفته و پريشان است.

نام هزع است كه ميان خاور و باختر انباشته ( امام صادق )ع( فرموده است: شيطان را عفريتى به 1) 

 3 آيد. است و همه شب به خواب مردم مى

يى از فرشتگان است كه او را هفتاد هزار چهره  ( امير المؤمنين )ع( فرموده است: روح نام فرشته2) 

ستايش  اش هفتاد هزار زبان دارد كه با هر زبان به هفتاد هزار لغت خداوند را تسبيح و است و هر چهره

 4كند.  شود كه با ديگر فرشتگان روز قيامت پرواز مى يى آفريده مى كند و از هر ستايش او فرشته مى

اند: خداوند متعال روح را از پنج چيز آفريده است، نخست از جوهر نور،  ( برخى از حكيمان گفته3) 

ى است و دو چشم و دليل بر اين موضوع آنست كه تا هنگامى كه روح در بدن است، بدن نوران

انديشد و كارهاى ظاهرى و باطنى از آن  گويد و دل مى شنود و زبان سخن مى بيند و گوش مى مى

شود، و از جوهر بوى خوش، به اين  كند و چون روح از بدن زايل شد، همه اين امور زايل مى بروز مى

شود، و از  دت بدبو مىبوست و چون از آن جدا شد، به ش دليل كه تا در بدن روح قرار دارد، خوش

شود مرده  جوهر بقاء و زندگى، زيرا تا روح در بدن است، زنده است و چون روح از آن زايل مى

است، و ديگر جوهر حيات، كه تا روح در بدن است، حى است و چون روح از آن بيرون شود مرده 

رود،  آن بيرون مى است، و سرانجام از جوهر دانش كه تا روح در آن است داناست و چون روح از

 داند. ديگر چيزى نمى

                                                 
 ، آمده است. م.31، ص 61، در بحار االنوار، ج 88به نقل از امالى صدوق، ص  .1

 ، آمده است. م.159، در همان جلد بحار االنوار، ص 89به نقل از امالى صدوق، ص  .2

 ، آمده است. م.159 ، در همان جلد بحار االنوار، ص89به نقل از امالى صدوق، ص  .3

 سوره بنى اسرائيل نقل كرده است. م. 85، ضمن تفسير آيه 5اين گفتار امير المؤمنين را مرحوم مجلسى در همان جلد بحار االنوار، ص  .4
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مرگ زندگى مرا تيره ساخته و گناهانم آمرزيده نشده است و مرگ »( شاعر چنين سروده است: 4) 

زا افكنده است. اى كسى كه در جستجوى گنجى! من  مرا تنها در صحراهاى دور افتاده و وحشت

 «ام. كننده اكنون گروگان گناهان و خطاهاى درمانده

 س نود و دوم در ذكر گورمجل

گويد: پيامبر )ص( سوره تكاثر را تالوت فرمودند و گفتند تكاثر اين است: كه  ( ابن عباس مى2) 

اموال را بدون حق جمع كنند و آن را از رساندن به مستحق و مصرف در راه حق باز دارند و در 

ى كه از گورها به محل جمع شدن ها بيندوزند و چون به گورهاى خود درآييد، به زودى هنگام گنجينه

و محشر خود برسيد و صراط را بياورند و بر دو كناره دوزخ نهند، به يقين چيزهايى را خواهيد 

 شويد. دانست و سپس از نعمتها كه بر شما ارزانى شده، پرسيده مى

ذت شويد، خوراك، آشاميدنى گوارا و سرد، ل گويد: از پنج نعمت پرسيده مى ( ابن عباس مى3) 

 ها و اعتدال آفرينش. هاى خانه خواب و سايه

شود، نعمت واليت على بن ابى  ( و در اخبار ما روايت شده است كه نعمتى كه از آن پرسيده مى4) 

 1 طالب )ع( است.

 ( امام صادق )ع( فرموده است، امير المؤمنين )ع( به گورستان سر كشيد و فرمود:5) 

هاى شما، ديگران در آن ساكن شدند و همسران ازدواج  ا خانهاى ساكنان خاك و اى اهل غربت! ام

 كردند و اموال شما تقسيم شد. اينها خبرهايى است كه پيش ماست.

خبر پيش شما چيست؟ سپس آن حضرت روى به ياران خود كرد و فرمود: اگر به آنان اجازه سخن 

 2 است. دادند كه بهترين توشه پرهيزكارى گفتند و خبر مى شد، مى داده مى

( امام صادق )ع( فرموده است: هر كس جنازه مؤمنى را تشييع كند تا او را دفن كنند، خداى عز 6) 

گمارد كه تا هنگام خروج او از  كننده را بر آن شخص مى و جل هفتاد هزار فرشته از فرشتگان تشييع

 3 كنند. گورش براى او آمرزش خواهى مى

 س جنازه مسلمانى را تشييع كند، روز قيامت به او چهار شفاعت( و امام باقر فرموده است: هر ك7) 

                                                 
تا  48، صفحات 24، و به بحث مرحوم عالمه مجلسى در بحار االنوار، ج 502، ص 4براى اطالع بيشتر در اين مورد به روايات تفسير برهان، ج  .1

 ، مراجعه فرماييد. م.66

 ، آمده است. م.1137اين موضوع در نهج البالغه، چاپ مرحوم فيض االسالم، ص  .2

 ، آمده است. م.346نظير اين روايت در ثواب االعمال، ص  .3
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گويد، چنين  گويد مگر اينكه فرشته به او مى كند و سخنى نمى شود و هيچ تقاضايى نمى ارزانى مى 

 1 چيزى براى تو خواهد بود.

( ابو بصير گفته است، امام صادق به من فرمودند: آيا هيچ گاه دردمند و دژم و اندوهگين 1)

شوى، مرگ و تنهايى خودت را در  شوى؟ گفتم: چرا به خدا سوگند. فرمودند: هر گاه چنين مى نمى

هايت فرو ريخته و مفاصل تو از يك ديگر گسسته و  گور به ياد آور كه تخم چشمهايت بر گونه

تى، خورند و پوسيدگى خود را به خاطر آور و اينكه از دنيا بريده و كوتاه دس كرمها از گوشت تو مى

 2 دارد. دارد و از آزمندى نسبت به دنيا باز مى كه اين كار تو را به عمل وامى

چون حسن، پسر امام حسن مجتبى )ع(، درگذشت، همسرش فاطمه، دختر امام حسين )ع(، بر سر ( و2)

 گرفت. اين بانو خواند و بر پا بود و روزها روزه مى يى زد و آنجا مقيم شد. شبها نماز مى گورش خيمه

از زيبايى چون فرشتگان بود. چون يك سال گذشت، به خدمتكاران خويش گفت: چون تاريكى شب 

گويد:  فرا رسيد، اين خيمه را از جاى بكنيد. چون شب فرا رسيد، شنيد سروشى بانگ برداشته و مى

 3 آيا آنچه را گم كرده بودند يافتند؟ و سروشى ديگر پاسخ داد: نه، كه نوميد شدند و بازگشتند.

يى بودند و چون كنار گور رسيدند، چندان  ( و روايت است كه پيامبر )ص( در تشييع جنازه3) 

 گريستند كه اشگ جامه ايشان را خيس كرد و فرمودند: برادران من! براى چنين روزى آماده شويد.

س از اند: گور، نخستين خانه آخرت است. اگر كسى از آن برهد، امور پ ( و همان حضرت فرموده4) 

 4 تر است و اگر از عذاب آن رهايى نيابد، آنچه پس از آن است، دشوارتر است. آن آسان

( گفته شده است، نوّاء، همسر فرزدق شاعر درگذشت. گروه بسيارى از سران بصره از جمله حسن 5) 

اش حاضر شدند. حسن بصرى به فرزدق گفت: اى ابو فراس! براى چنين روزى  بصرى در تشييع جنازه

و چون همسرش را به خاك سپردند، « ال اله اال اهلل»اى؟ گفت: گواهى هشتاد ساله  چه آماده كرده

اگر مرا از عذاب گور در امان ندارى، پس از آن از التهاب و شدت »  كنار گور ايستاد و چنين سرود:

ه سوى فرزدق را ب و سختى بيشتر بيمناكم، چون روز رستاخيز، رهروى تندخو و كشندگانى خشن،

                                                 
 ، آمده است. م.346نظير اين روايت در ثواب االعمال، ص  .1

 ، آمده است. م.345، ص يى در امالى صدوق، چاپ آقاى كمره .2

 ، آمده است. م.167، ص 44به نقل از ارشاد مفيد در بحار االنوار، ج  .3

 ، آمده است. م.242، ص 6به نقل از جامع االخبار، در بحار االنوار، چاپ جديد، ج  .4
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زادگانى كه با چشمان كبود و غل به گردن به سوى دوزخ برده شوند، سخت  آتش بكشند، همانا آدمى

 1 «زيان كارند.

دار شوى، بدان كه  هر گاه براى يك بار سرپرستى كارهاى قومى را عهده»( و سروده شده است: 1) 

برى، بدان كه سرانجام تو  رستان مىيى را به گو شود، و هر گاه جنازه از تو در باره ايشان پرسيده مى

برند. اى كسى كه گورى به ظاهر آراسته دارى، شايد كه زير آن در غل  را هم پس از او همان جا مى

 «و زنجير كشيده باشى.

  مجلس نود و سوم در قیامت و صراط و نصب موازین

د از آن روزى كه در بترسي»سوره دوم )بقره( چنين فرموده است:  281( خداوند متعال در آيه 3) 

 «.گرديد آن به سوى خدا بازمى

و بترسيد روزى را كه هيچ جزا داده نشود شخصى به »همان سوره فرموده است:  48( و در آيه 4) 

جاى شخص ديگرى چيزى را، و هيچ شفاعتى پذيرفته نشود و فدايى، عوض شخص گرفته نخواهد 

 «شد و آنان در آن روز يارى داده نخواهند شد.

پيش از آنكه روزى فرا رسد كه نه خريدى در آن »همان سوره فرموده است:  254( و در آيه 5) 

 «است و نه دوستى و نه شفاعتى.

ها سياه و برخى  روزى كه برخى از چهره»سوره سوم )آل عمران( فرموده است:  105( و در آيه 6) 

تو را پاك و »فرموده است:  55ه و در همان سوره ضمن بيان مقام عيسى )ع( در آي« شود. سپيد مى

دهم و كسانى را كه از تو پيروى كنند، برتر از آنان كه كافرند تا  منزه از آنانى كه كافرند قرار مى

دهم و سپس بازگشت شما پيش من است و ميان شما در آنچه اختالف داريد، حكم  روز قيامت قرار مى

 «خواهم كرد.

همانا كسانى كه كافر شدند و در حال كفر مردند، اگر »ست: همان سوره فرموده ا 90( در آيه 7) 

براى آزادى خود از عذاب خدا برابر همه زمين طال به فديه آورند، هرگز از هيچ يك از ايشان 

 «شود. پذيرفته نمى

در آن روز »است:   سوره چهارم )نساء( در بيان شدت پشيمانى ايشان چنين فرموده 42( و در آيه 8) 

 فر ورزيدند و از فرمان پيامبر سرپيچى كردند، دوست دارند كه اى كاش با خاك يكسان آنان كه ك
                                                 

 . م.285ص ، 8، چاپ دار الشعب مصر، و محجة البيضاء، فيض كاشانى، ج 2904احياء علوم الدين، غزالى، ص  .1
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 «بودند و از خداوند سخنى را و چيزى را پوشيده بتوانند داشت.

آنانى كه كافر شدند، اگر دو برابر آنچه در »سوره پنجم )مائده( چنين فرموده است:  36( در آيه 1) 

اشد و بخواهند آن را فديه دهند تا به آن از عذاب روز قيامت در امان اش براى آنان ب زمين است، همه

 «شود و براى آنان عذاب دردناك است. بمانند، از ايشان پذيرفته نمى

و اگر آنان را هنگامى كه بر آتش »سوره ششم )انعام( فرموده است:  27( و خداى متعال در آيه 2) 

اى كاش به دنيا برگردانده شويم تا ديگر به آيات خداى  گويند: باز دارندشان ببينى، در آن حال مى

 «خود تكذيب نكنيم و از گروندگان باشيم.

آرى احوال قيامت كه پيش از آن بر ايشان پوشيده بود، براى ايشان »در آيه بعد چنين فرموده است: 

ه بودند، باز آشكار شود و اگر بار ديگر به دنيا برگردند، همانا به همان كارى كه از آن نهى شد

 «خواهند گشت و هر آينه كه آنان دروغگويانند.

به درستى كه آنان كه به لقاء خدا تكذيب كردند، »همان سوره چنين فرموده است:  31( و در آيه 3) 

زيان كارند. پس چون قيامت ناگهان آنان را فرا رسد، گويند واى بر ما كه چه افراطى كرديم و آنان 

شتهاى خود گيرند. آرى كه چه بد بار گرانى بر دوش دارند. زندگى دنيا جز گناهان خويش را بر پ

( و 4« )انديشيد؟ بازيچه و هوس نيست و همانا كه سراى ديگر براى اهل تقوا نيكوتر است. آيا نمى

روزى كه بعضى از آيات پروردگارت فرا رسد، در آن »همان سوره فرموده است:  158باز در آيه 

كسى كه پيش از آن ايمان نياورده يا در ايمان خود كسب خيرى نكرده است،  روز ايمان آوردن

 «بخشد. سودى نمى

تا آنكه خداوند، پليد را از پاكيزه جدا سازد و »سوره هشتم )انفال( فرموده است:  37( و در آيه 5) 

 «خ افكند.پليدان را بعضى با بعضى ديگر درآميزد و با هم فراهم آورد. آنگاه همه را در آتش دوز

و روزى كه همه را به محشر در آورد، گويا در »سوره دهم )يونس( فرموده است:  45( و در آيه 6) 

 «شناسند. اند و در آن روز يك ديگر را مى دنيا بيش از ساعتى از روز درنگ نكرده

مع مردم در آن ج  روز محشر روزى است كه»سوره يازدهم )هود( فرموده است:  102( و در آيه 7) 

 «شوند و جزاى عمل خويش را ببينند.

و كار قيامت )در سرعت( همچون چشم بر »سوره شانزدهم )نحل( فرموده است:  77( و در آيه 1) 

 «تر از آن است. به درستى كه خداوند بر همه كارى تواناست. هم زدن يا نزديك
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مه هر انسانى را طوق و ما كارنا»سوره هفدهم )بنى اسرائيل( فرموده است:  13( و در آيه 2) 

ات  گردنش ساختيم و روز قيامت كتابى براى او بيرون آوريم كه آن را گسترده ببيند. تو خود كارنامه

 «را بخوان كه تو خود براى رسيدگى به حساب خود كافى هستى.

و ياد آور روزى كه »سوره هيجدهم )كهف( فرموده است:  49تا  47( و خداوند متعال در آيات 3) 

آن كوهها را به حركت درآوريم و زمين را صاف و هموار بينى و همه را در محشر آوريم و يكى در 

را فرو نگذاريم، و در صفى بر خدا عرضه كنند )و به كافران گفته شود( همان گونه كه اول بار شما 

ايم، و  ادهرا آفريديم، باز به سوى ما آمديد. بلكه پنداشته بوديد كه هرگز براى شما موعدى قرار ند

در آن روز نامه خلق را پيش نهند و گناهكاران را از آنچه كه در آن كارنامه است، بيمناك خواهى 

 گويند: ديد و مى

يى است كه هيچ كار كوچك و بزرگ را فرو نگذاشته و همه را جمع  اى واى بر ما! اين چگونه نامه

 «هيچ كس ستم نخواهد كرد. كرده است؟ و همه كارهاى خويش را حاضر يابند و خداوند به

و ما ترازوهاى عدل را براى »سوره بيست و يكم )انبياء( فرموده است:  47( و خداوند در آيه 4) 

روز قيامت خواهيم نهاد و به هيچ كس ستم نخواهد شد و اگر عملى همچون دانه خردلى باشد، در 

 «حساب آوريم و تنها علم ما از همه حساب رسان كفايت خواهد كرد.

اى مردم! از خداى خود »( و در آيات نخست سوره بيست و دوم )حج( چنين فرموده است: 5) 

بترسيد كه زمين لرزه قيامت، حادثه بس بزرگى است. چون آن روز را ببينيد، هر زن شيرده، كودك 

ان كند و هر زن باردارى، بار رحم خويش بيفكند و مردم را چون مست شيرى خود را از بيم فراموش مى

 «بينى و مست نيستند، بلكه عذاب خدا سخت است.

و چون نفخه در »و دو آيه بعد سوره بيست و سوم )مؤمنون( چنين فرموده است:  101( و در آيه 6) 

پرسند، و هر كس  صور دميده شود، ديگر نسب و خويشى نخواهد بود و از يك ديگر حال نمى

ايشان رستگارانند و آنان كه   ن است( همترازويش سنگين است )و آنان كه ترازويشان سنگي

 «اند. اند و در دوزخ جاودانه ترازويشان سبك است هم آنان كسانى هستند كه زيان كرده

روزى كه زبانها و دستها و پاهايشان بر »سوره بيست و چهارم )نور( فرموده است:  24( و در آيه 1) 

 «دهند. مىاند، گواهى  كرده كارهاى ناشايسته ايشان و آنچه مى
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اى مردم! از خدا بترسيد و بينديشيد از »سوره سى و يكم )لقمان( فرموده است:  33( و در آيه 2) 

روزى كه نه هيچ پدرى را به جاى فرزند و نه هيچ فرزندى را به جاى پدر، پاداش و كيفر ندهند. البته 

 «كه وعده خدا بر حق است.

پروردگارا ديديم و شنيديم. ما را »ين فرموده است: سوره سى و دوم )سجده( چن 12( و در آيه 3) 

 «برگردان تا كار شايسته انجام دهيم كه اكنون به چشم يقين مشاهده كرديم.

آيا به جز ساعتى انتظار خواهند »سوره چهل و سوم )زخرف( چنين فرموده است:  66( و در آيه 4) 

 «خبرند. نان غافل و بىكشيد تا آنكه قيامت ناگهان آنان را فرا خواهد رسيد و آ

روزى كه هيچ حمايت و يار و ياورى، »سوره چهل و چهارم )دخان( فرموده است:  41( و در آيه 5) 

 «كسى را از چيزى نرهاند و آنان يارى داده نشوند.

و آنگاه كه در صور بدمند، اين است »سوره پنجاهم )ق( فرموده است:  22تا  10( و در آيات 6) 

شود در حالى كه با او دو فرشته است يكى كه او را به محشر  و هر كسى حاضر مىگاه،  روز وعده

كشاند و ديگرى كه گواه است. همانا كه از اين در غفلت بودى تا پرده از كارت برداشتيم و امروز 

 «چشم تو تيز گرديده است.

اقعه بزرگ هنگامى كه آن و»( و در آيه نخست سوره پنجاه و ششم )واقعه( فرموده است: 7) 

 «.)قيامت( واقع گردد

هرگز )روز قيامت( خويشان و فرزندان شما »سوره شصتم )ممتحنه( فرموده است:  3( و در آيه 8) 

 «كنيد بيناست. افكند و خداوند به آنچه مى رسانند. روز قيامت ميان شما جدايى مى سودى به شما نمى

ياد آريد روزى كه شما را در محشر »است: سوره شصت و چهارم )تغابن( فرموده  9( و در آيه 9) 

 «فرمايد و آن روز زيان و پشيمانى است. جمع مى

و هيچ كس از خويشاوند خويش »سوره هفتادم )معارج( چنين فرموده است:  14تا  9( و در آيه 10) 

 دارد كه كاش بتواند از نپرسد. چون حقيقت حالشان را به آنها بنمايند، آن روز گنهكار دوست مى

كردند و هر  كه او را حمايت مى  عذاب آن روز با فدا دادن پسرانش و زن و برادرش و خويشاوندانش

 «كه روى زمين است، نجات يابد.
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گاه  همانا روز فصل )قيامت( وعده»سوره هفتاد و هشتم )نبأ( فرموده است:  22تا  17( و در آيات 1) 

محشر آيند، و درهاى آسمان كه ابواب مختلف خلق است. آن روز كه در صور بدمند و فوج فوج به 

 است، گشاده گردد و كوهها همچون سراب گردد.

 «همانا دوزخ در كمين است و جايگاه مردم سركش است.

پس چون آن واقعه »سوره هفتاد و نهم )نازعات( چنين فرموده است:  41تا  34( و در آيات 2) 

ياد آرد و دوزخ براى هر كس كه ببيند، بزرگ رخ دهد، روزيست كه آدمى هر چه كرده است 

آشكار گردد. پس آن كس كه سركشى كرده و زندگى دنيا را برگزيده، دوزخ جايگاه اوست و آن 

كس كه از مقام خداى خود ترسيده و نفس را از هواى نفس باز داشته است، همانا كه بهشت جايگاه 

 «اوست.

آن روز كه صداى بلند آسمانى »ين فرموده است: سوره هشتادم )عبس( چن 37تا  33( و در آيات 3) 

گريزد،  گريزد و از پدر و مادر و زن و پسرانش هم مى فرا رسد، آن روز كه هر كس از برادرش مى

 «براى هر كس از ايشان در آن روز چنان گرفتارى است كه به كسى نتواند پرداخت.

 1 جشن عروسى است. ( امام صادق )ع( فرموده است: قيامت براى پرهيزكاران،4) 

انگيزتر جاها براى اين مردم )آدمى( سه جايگاه  تر و وحشت ( امام رضا )ع( فرموده است: سخت5) 

بيند، و روزى كه  شود و اين جهان را مى آيد و زاييده مى است، روزى كه از شكم مادر بيرون مى

بيند  شود و احكامى را مى مىبيند، و روزى كه از گور برانگيخته  ميرد و آخرت و اهل آن را مى مى

كه در دنيا مانندش را نديده است و همانا كه خداوند متعال در آيه چهاردهم سوره نوزدهم )مريم( بر 

يحيى )ع( براى اين سه مورد، آرزوى سالمتى فرموده و ترس او را امان داده است. و فرموده است 

« شود. و روزى كه در آن زنده برانگيخته مىميرد  سالم حق بر او باد در روز تولدش و روزى كه مى»

همان سوره براى خود در اين سه مورد آرزوى سالمتى كرده است  33و عيسى بن مريم )ع( در آيه 

ميرم و روزى كه زنده برانگيخته  و سالم حق بر من باد روزى كه به دنيا آمدم و روزى كه مى»

 2 شوم. مى

 آورند كه چون نامه عملش به  يى پير و سالخورده را مى بنده( امام صادق فرموده است: روز قيامت 1)
                                                 

 ، آمده است. م.176، ص 7، در بحار االنوار، ج 10، ص 1به نقل از خصال، ج  .1

 ، آمده است. م.104، ص 7، در بحار االنوار، ج 142، ص 1، و خصال، ج 53به نقل از عيون اخبار الرضا، ص  .2
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شود. بررسى آن طول  شود، به ظاهر چيزى جز خطاها و كارهاى زشت در آن ديده نمى او سپرده مى

دهى كه مرا در آتش افكنند؟ خداى  دارد: پروردگارا! آيا فرمان مى كشد و آن بنده عرضه مى مى

كنم كه تو را عذاب دهم و حال آنكه در دنيا براى من نماز  مى فرمايد: آزرم جبار جل جالله مى

 1 خواندى. اين بنده مرا به بهشت بريد. مى

تواند گام از گام بردارد تا آنكه در مورد  يى به روز قيامت نمى اند: هيچ بنده ( پيامبر )ص( فرموده2) 

ت و از جوانيش كه چگونه چهار چيز از او پرسيده شود، از مدت عمرش كه چگونه سپرى ساخته اس

آن را گذرانيده است و از اموالش كه چگونه به دست آورده و چگونه هزينه كرده است و از دوستى 

 2 او با اهل البيت.

( امام صادق فرموده است: چون خداوند اراده فرمايد كه مردم را زنده كند و بر انگيزاند، چهل 3) 

 3 شود. مفاصل جمع و بر آن گوشت روييده مىبارد.  شبانروز آسمان بر زمين باران مى

شود مگر اينكه دو  ( امير المؤمنين على )ع( فرموده است: روز قيامت گور هيچ كس شكافته نمى4) 

گويند: دعوت پروردگار عزت را پاسخ بگوى. همانا بزرگترين  گيرند و مى فرشته بازوان او را مى

را از حرام و راه نافرمانى خدا به دست آورده باشد و اندوهها روز قيامت، اندوه كسى است كه مالى 

آن را كس ديگرى به ارث برده و در راه فرمانبردارى از خداوند هزينه كرده باشد و به آن طريق 

 4 وارد بهشت شود و حال آنكه شخص اول وارد دوزخ شود.

ه تكليف تن در نداد و به گردن»سوره نود )بلد( فرموده است:  12و  11( خداوند متعال در آيات 6) 

اند: راهى به  ( در باره صراط گروهى گفته7« )چگونه توانى دانست كه آن عقبه و گردنه چيست؟

فراخ و پيمودن آن آسان است و براى دوزخيان تنگ و   بهشت يا دوزخ است كه براى بهشتيان

ت كه بهشتيان را از اند: صراط عبارت از ادله و براهينى اس پيمودنش دشوار است و برخى هم گفته

 5 شود. سازد و موجب شناخت آن دو مى دوزخيان مشخص مى

                                                 
 يى، آمده است. م. ، چاپ آقاى كمره37در امالى صدوق، ص  ب .1

 ، آمده است. م.258، ص 7على بن ابراهيم و خصال، در بحار االنوار، ج  به نقل از تفسير .2

 ، آمده است. م.32، در همان جلد بحار االنوار، ص 107به نقل از امالى صدوق، ص  .3

 ، آمده است. م.106، ص 7به نقل از امالى صدوق، در بحار االنوار، ج  .4

ق، مراجعه فرماييد.  1379، چاپ بيروت، 495، ص 10و  9له به تفسير مجمع البيان طبرسى، ج براى اطالع بيشتر به تفاسير آيات مذكور از جم .5

 م.
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شود كه تيزتر از لبه شمشير  ( امام باقر )ع( در خبرى طوالنى فرموده است: سپس صراط نهاده مى1) 

است و بر آن سه پل قرار دارد، پل نخستين مربوط به امانت و رحم است و پل دوم مربوط به نماز 

وم مربوط به عدل پروردگار جهانيان است كه خدايى جز او نيست. بر همه تكليف است و پل س

دارد. اگر از آن رهايى يابند، نماز  شود كه از آن بگذرند، نخست امانت و رحم آنان را باز مى مى

رسند و اين است معنى گفتار خداوند  دارد و چون از آن باز رهند، به محضر عدل خدا مى بازشان مى

همانا پروردگارت در كمينگاه ستمكاران »سوره هشتاد و نهم )و الفجر( فرموده است:  14آيه كه در 

مانند و فرشتگان اطراف  لغزند و گاه آويخته مى دارند، گاه مى مردم بر صراط گاه قدمى برمى«. است

فرماى دارند كه اى خداى بردبار! بيامرز و گذشت فرماى و به رحمت خويش عنايت  ايشان بانگ برمى

اند و چون كسى به رحمت خداوند از آن نجات پيدا  و ايشان را سالمت بدار و مردم بر آن چون پروانه

گويد: سپاس خداوندى را كه مرا از تو نجات داد، آن هم پس از نااميدى  نگرد و مى كند، به صراط مى

 1 و به فضل خويش، همانا كه پروردگار ما بسيار آمرزنده سپاسگزار است.

تر از  گذرند. پل صراط باريك ( امام صادق )ع( فرموده است: مردم از پل صراط گوناگون مى2) 

گذرند، گروهى همچون تاخت  تر از لبه شمشير است. گروهى از آن همچون برق مى موى و برنده

گذرند. گروهى هم  اسب و گروهى ديگر، چون حركت راهوار اسب و گروهى چون پيادگان مى

 2گذرند.  لى كه آتش برخى از اندام ايشان را گرفته و برخى را رها كرده است، مىآويخته و در حا

روز سنجش حق   و سنجيدن در آن»سوره هفتم )اعراف( فرموده است:  7( خداوند متعال در آيه 4) 

 ...«است و هر كس ترازويش سنگين باشد 

نهيم  امه هر انسان را بر گردنش مىكارن»سوره هفدهم )بنى اسرائيل( فرموده است:  13( و در آيه 1) 

 ...«آوريم  و روز قيامت براى او نامه عملى بيرون مى

و آنان در صفى به پروردگار تو »سوره هيجدهم )كهف( فرموده است:  48( و در بخشى از آيه 2) 

 «.شوند عرضه مى

زوهاى عدل براى دهيم ترا و قرار مى»سوره بيست و يكم )انبياء( فرموده است:  47( و در آيه 3) 

 ...«.روز قيامت و به هيچ كس هيچ ستمى نخواهد شد 

                                                 
 ، چاپ جديد، آمده است. م.65، ص 7به نقل از تفسير على بن ابراهيم، در بحار االنوار، ج  .1

 ، آمده است. م.64، ص 8، در بحار االنوار، ج 107به نقل از امالى صدوق، ص  .2
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اند: عبارت از عدل و برابرى و قسمت صحيح است، همان گونه كه  ( در مورد ميزان برخى گفته4) 

گويند گفتار فالن كس موزون است و كردارهايش موزون و سنجيده است، و اين معنى  مى

 اند: كالم است و برخى گفتهيى است كه اليق به فصاحت  پسنديده

توان سنجيد  منظور از ميزان، ترازويى دو كفه است و هر چند سنجش كارهاى بندگان را با ترازو نمى

شود صحيح است و گفته شده است: نور در  هاى عمل كه كردارها در آن ثبت مى ولى سنجش نامه

ونه اخبار از آن مصلحت در تكليف شود، و براى ما در اين گ يى و ظلمت در كفه ديگر نهاده مى كفه

 1 است.

البته كه ما كسانى را كه پيامبران »( خداوند متعال در آيه ششم سوره هفتم )اعراف( فرموده است: 6) 

 «كنيم و هم از پيامبران خواهيم پرسيد. اند )امتها(، سؤال مى براى ايشان فرستاده شده

روزى كه گواهى دهد بر آنان زبانها و »وده است: سوره بيست و چهارم )نور( فرم 24( و در آيه 7) 

 «.دستها و پاهايشان به آنچه عمل كردند

زنيم و  امروز بر دهان آنان مهر خاموشى مى»سوره سى و ششم )يس( فرموده است:  65( و در آيه 8) 

 «.اند دهند به آنچه به دست آورده گويند و پاهايشان گواهى مى دستهاى آنان با ما سخن مى

( موضوع پرسش و سنجش در موقف محشر، هر چند كه خداوند داناى به احوال بندگان است و 9) 

باشد. زيرا پرسش و سنجش و گواهى   داناى به نفس خويش، مانعى ندارد كه براى آن غرض خاصى

سازد و از يك ديگر مشخص  دادن اعضاى بدن، فرق ميان بهشتيان و دوزخيان را روشن و آشكار مى

شود و براى ما هم اطالع و دانستن آن موجب مصلحت در  شان بيشتر مى و بهشتيان شاد و بهرهشوند  مى

باشد. و موضوع محاسبه مورد اجماع است و قرآن هم در آن  اين جهان كه سراى تكليف است مى

كند اينكه خود ما  و كفايت مى»دهد، همچون اين گفتار خداوند كه فرموده است:  مورد گواهى مى

هاى عمل مورد اجماع و در قرآن آمده  همچنين موضوع گواهى دادن اعضا و نشر نامه« كنيم. بررسى

است. ولى اين پرسيدن هر چند همگانى است بر مؤمنان آسان و بر كافران دشوار است كه در آن 

 توبيخ و مناقشه است.

آورد تا  يى مى و بيّنهاند: خداوند برهان  ( و در مورد چگونگى گواهى دادن اندامها گروهى گفته1) 

اند: خداوند گواهى دادن را در آن به صورت مجاز به اندامها نسبت داده  گواهى دهد و برخى گفته
                                                 

 ، آمده است. م.137ر عينا در االقتصاد الهادى الى طريق الرشاد، شيخ طوسى، ص اين گفتا .1
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است و هر دو حال مجاز است، و گفته شده است: گواهى دهنده، خود شخص گنهكار است، بر 

صورت، حقيقت است  كند كه در اين دهد و به آن اقرار مى خويشتن به آنچه كرده است، گواهى مى

شود كه داللت بر فرق ميان  هايى ظاهر مى و مجاز نيست و گفته شده است در اندام و اعضاء نشانه

 1 مطيع و گنهكار خواهد داشت و همه اين امور جايز و خداوند داناتر است.

ا چنين دانم هنگامى كه به من بگويى اى بنده من! چر پروردگارا! نمى»( شاعر چنين سروده است: 2) 

 «و چنان كردى و گناه انجام دادى و از فرمان من سرپيچيدى چه پاسخ دهم.

دانستم كنار ميزان و پل صراط حال من چگونه است و  پروردگارا! كاش مى»( ديگرى گفته است: 3) 

هاى من به حضورت عرضه  در آن هنگام كه دشمنان و شاكيان اطراف منند و انواع ستم و ياوه گويى

 «شود. مى

  مجلس نود و چهارم در شفاعت و حوض

به مقام محمود   باشد كه خدايت»سوره هفدهم )اسراء( فرموده: است  79( خداوند متعال در آيه 5) 

 2 «)شفاعت( برانگيزاند.

اند: منظور از اين مقام، مقامى است كه در آن براى امت خويش  ( پيامبر )ص( خود فرموده1) 

 3 شفاعت خواهم كرد.

اند: هر كس به حوض من ايمان نياورد،  ام رضا )ع( فرموده است كه پيامبر )ص( فرموده( ام2) 

خدايش كنار حوض من نرساند و هر كس به شفاعت من ايمان نياورد، خدايش شفاعت مرا به او 

اند و بر  نرساند. همانا شفاعت من براى كسانى از امت من است كه مرتكب گناهان كبيره شده

 4 اهى و اعتراضى نيست.نيكوكاران كه ر

سوره بيست و يكم( كه  28( و به امام رضا )ع( گفته شد: اى پسر رسول خدا! معنى اين آيه )آيه 3) 

چيست؟ فرمود: يعنى براى « كنند مگر براى كسى كه خدا از او راضى است شفاعت نمى»فرمايد:  مى

 5 كسى كه خداوند از دين و آيين او خشنود است.

                                                 
 ق تهران، آمده است. م. 1400، چاپ 137و  136اين مباحث هم عينا در كتاب االقتصاد الهادى الى طريق الرشاد، شيخ طوسى، صفحات  .1

 م. ، مراجعه فرماييد.438، ص 2براى اطالع بيشتر به تفسير برهان، ج  .2

 ق. مراجعه فرماييد. م. 1379، چاپ بيروت، 435، ص 6و  5به تفسير مجمع البيان طبرسى، ج  .3

 ، چاپ جديد، آمده است. م.34، ص 8، در بحار االنوار، ج 5، و امالى صدوق، ص 78به نقل از عيون اخبار الرضا، ص  .4

 ، چاپ جديد، آمده است. م.34، ص 8حار االنوار، ج ، در ب5، و امالى صدوق، ص 78به نقل از عيون اخبار الرضا، ص  .5
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اند: شفاعت من براى آن دسته از امت من است كه مرتكب گناهان كبيره  فرموده( و پيامبر 4) 

 1 اند، غير از شرك به خدا و ستم. شده

( امام صادق فرموده است: و هر كس سه چيز را منكر شود از شيعيان ما نيست، معراج و پرسش در 5) 

 2 گور و شفاعت.

پيامبر )ص( به منبر رفتند و بر مردم آن را گويد: چون سوره كوثر نازل شد،  ( ابن عباس مى6) 

خواندند و چون فرود آمدند، مردم به ايشان گفتند: اى رسول خدا! اين چيزى كه خداوند به شما 

ارزانى فرموده است، چيست؟ فرمودند: جويى است در بهشت كه از شير سپيدتر و از قدح پايدارتر 

 تر است(. تر و انباشته است )از تير راست

شوند كه  هايى از مرواريد و ياقوت برپاست. پرندگانى سبز رنگ بر آن وارد مى و كرانه آن خيمهبر د

يى همچون گردن شتران تنومند دارند. گفتند: اى رسول خدا! آن پرندگان چه  گردنهاى كشيده

كه از دهم؟ گفتند: آرى: فرمودند: هر كس  تر از آنان خبر نيكبختند. فرمودند: آيا به شما از نيكبخت

 3 شود. گوشت آن پرندگان بخورد و از آن آب بياشامد، به رضوان خداوند فائز مى

اند: مخير شدم كه گروهى از امت من به بهشت بروند يا من شفاعت كنم و  ( پيامبر )ص( فرموده1) 

كار پنداريد كه براى مؤمنان پرهيز تر است. آيا مى تر و پسنديده من شفاعت را برگزيدم، زيرا همگانى

 شفاعت خواهد بود كه براى مؤمنانى است كه آلوده و خطاكارند.

( ميان مسلمانان در اينكه مقام شفاعت ثابت است اختالفى نيست ولى اهل وعيد معتقدند كه 2) 

گوييم  مقتضاى شفاعت، فقط براى افزون كردن منافع عبادت و برتر شدن درجات است و ما مى

گويند اقتضاى  هم هست و دليل بر باطل بودن ادعاى كسانى كه مىاقتضاى آن، اسقاط زيان گناهان 

كنيم تا بر  آن فقط زيادى در منافع عبادت است، اين است كه هنگامى كه ما از خداوند مسألت مى

درجات و كرامات رسول خدا بيفزايد، ما شفيع رسول خدا باشيم، و هيچ يك از مسلمانان چنين 

تقدند و نه از لحاظ لفظى. بنا بر اين شفاعت ويژه اسقاط زيان گناهان موضوعى را نه از لحاظ معنى مع

 است، هر چند زيادى منافع را هم در برگيرد.

                                                 
 . م.9، ص 2خصال، صدوق، ج  .1

 ، چاپ جديد، آمده است. م.37، ص 8، در بحار االنوار، ج 177به نقل از امالى صدوق، ص  .2

 ده است. م.، در باب صفت حوض آم16، ص 8نخستين روايتى است كه به نقل از مجمع البيان طبرسى، در بحار االنوار، ج  .3
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  مجلس نود و پنجم در رجاء و وسعت رحمت خداى متعال

و رحمت من همه چيز را در »سوره هفتم )اعراف( فرموده است:  156( خداوند متعال ضمن آيه 4) 

و خداوند به مؤمنان »سوره سى و سيم )احزاب( فرموده است:  43ضمن آيه و « بر گرفته است.

به آن دسته از بندگانم كه بر »سوره سى و نهم )زمر( فرموده است:  53و ضمن آيه « مهربان است.

سوره چهل و دوم  19و ضمن آيه « اند، بگو از رحمت خداوند نوميد مشويد. خويشتن اسراف ورزيده

 «.خداوند نسبت به بندگان خود بسيار مهربان است» )شورى( فرموده است:

رسد، خداوند براى بنده مؤمن گنهكار خويش  اند: چون روز رستاخيز فرا مى ( پيامبر )ص( فرموده5) 

آمرزد  سازد و سپس براى او آنها را مى فرمايد و نخست او را بر يك يك گناهانش آگاه مى تجلى مى

فرمايد و آنچه را كه بنده دوست ندارد  آگاه نمى پيامبر مرسلى راو بر اين كار هيچ فرشته مقرب و 

 1فرمايد، مبدل به حسنات شويد. دارد و سپس به خطاهاى او مى كسى بر آن آگاه گردد، پوشيده مى

( امير المؤمنين )ع( فرموده است: نسبت به چيزى كه اميدى به آن ندارى، اميدوارتر باش تا چيزى 1) 

رى، كه موسى بن عمران )ع( براى آنكه آتشى براى زن و فرزند خويش فراهم كه اميد آن را دا

آورد، بيرون آمد و خداوند با او سخن فرمود و او در حالى كه پيامبر شده بود، برگشت. ملكه سبا هم 

بيرون آمد و سپس همراه سليمان )ع( مسلمان شد و جادوگران فرعون بيرون آمدند و همگان مؤمن به 

 2 اوند برگشتند.پيشگاه خد

( امام صادق )ع( فرموده است: چون روز رستاخيز فرا رسد، خداوند تبارك و تعالى چنان رحمت 2) 

 3 بندد. دهد كه ابليس هم بر رحمت حق تعالى طمع مى خود را گسترش مى

اند: در خواب ديدم كه مردى از امت من بر لبه جهنم ايستاده است و  ( پيامبر )ص( فرموده3) 

 4 وارى او به لطف خداوند آمد و او را از آن گرفتارى نجات داد.اميد

( امام كاظم )ع( فرموده است: خداى متعال را هر روز جمعه هزار نفخه رحمت است كه به هر 4) 

دارد. هر كس كه پس از عصر جمعه، صد بار سوره قدر را بخواند، خداى  يى بخواهد، ارزانى مى بنده

 فرمايد. هزار رحمت ديگر چون آن را، به او عنايت مى عز و جل آن هزار رحمت و

                                                 
 ، آمده است. م.287، ص 7در بحار االنوار، ج  201به نقل از عيون اخبار الرضا، ص  .1

 ، آمده است. م.45، ص 78به نقل از تحف العقول، ابن شعبه حرانى، در بحار االنوار، ج  .2

 يى، آمده است. م. ، چاپ آقاى كمره205در امالى صدوق، ص  .3

 . م.113وق، ص فضائل االشهر الثالثه، صد .4
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( امير المؤمنين فرموده است: بر نيكان اين امت هم از عذاب خدا احساس امان و زينهارى مكنيد 5) 

و براى « كند. بجز زيانكاران، كسى از مكر خدا احساس ايمنى نمى»كه خداوند سبحان فرموده است: 

همانا »مت خداوند، نوميد مباشيد كه خداوند سبحان فرموده است: بدان اين امت هم از بخشش و رح

 1«شود غير از كافران كسى از رحمت خدا نوميد نمى

اند: خداوند متعال روزى كه آسمانها و زمين را آفريد، صد رحمت پديد  ( پيامبر )ص( فرموده1)

ت مادر بر فرزند آورد كه فقط يك بخش آن را در زمين قرار داده است كه به سبب همان رحم

كنند و همچنين پرندگان و ديگر جانداران، و نود و نه  خويش و چهار پايان به يك ديگر مهرورزى مى

بخش ديگر را براى روز قيامت اندوخته فرموده است و در آن روز اين نود و نه را با رحمت اين 

 2 كند. جهانى خود ضميمه و آن را صد مى

تر از اين است  هر كس در دنيا گناهى كند و عذاب شود، خداوند عادل اند: ( پيامبر )ص( فرموده2) 

كه دوباره او را عذاب فرمايد و هر كس در دنيا گناهى كند و خداوند آن را در اين جهان پوشيده 

تر از آن است كه چون چيزى را عفو فرمود، دوباره به آن موضوع  بدارد و او را عفو فرمايد، گرامى

 3 باز گردد.

اند، به آسمان ببرند، همين قدر كه  اند: چون فرشتگان آنچه را نوشته ( و همان حضرت فرموده3) 

فرمايد: گواه باشيد  خداى متعال در آغاز و پايان آن نامه، كار نيكى را مشاهده فرمايد، به فرشتگان مى

 ام آمرزيدم. كه من آنچه را ميان اين نامه است، بر بنده

اند: نبايد هيچ يك از شما بميرد، مگر اينكه نسبت به خداوند متعال  رموده( و باز همان حضرت ف4) 

 4 گمانى به خداوند بهاى بهشت است. خوش گمان باشد، و خوش

اند: خداى متعال پيش از آنكه آسمانها و زمينها را بيافريند، به دست خويش كتابى  ( و فرموده5) 

از جمله مطالب آن اين است كه رحمت من بر خشم  يى( مرقوم داشته و زير عرش نهاده است و )نامه

 5 من پيشى گرفته است.

                                                 
 ، چاپ مرحوم فيض االسالم، آمده است. م.1255، چاپ عبده، و ص 236، ص 2در نهج البالغه، ج  .1

 ، چاپ دار الشعب، آمده است. م.2324با اندك تفاوتى در احياء علوم الدين، ص  .2

 محجة البيضاء، و در آن عبارت، مقدم و مؤخر است. م.اين موضوع هم از قول امير المؤمنين و هم از قول رسول خدا، آمده است، از جمله در  .3

 ،. م.389، ص 1امالى طوسى، ج  .4

 ، آمده است. م.2324، و احياء علوم الدين، ص 263، ص 7با اندك تفاوتى در محجة البيضاء، ج  .5
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اند: سوگند به كسى كه جان من در دست اوست، خداوند متعال بر بنده خويش  ( و فرموده6) 

 1 باشد. تر از مادرى مهربان و دلسوز به فرزندش مى مهربان

را سه بار تكرار   ناد! و اين سخناند: خداى، مبتران را لعنت ك ( و باز همان حضرت فرموده7) 

 فرمودند. پرسيده شد: اى رسول خدا! مبتران چه كسانى هستند؟

كنند. خداوند متعال به موسى )ع( فرمود:  فرمودند: كسانى كه مردم را از رحمت خدا نوميد مى

 قارون از تو يارى خواست و او را يارى ندادى و حال آنكه سوگند به عزت خودم، اگر از خودم

 2 گذشتم. رسيدم و از گناهش درمى كرد، به فريادش مى فرياد خواهى مى

( و روايت شده است كه پيامبر )ص( به بالين جوانى كه در حال مرگ بود، آمدند و فرمودند: 1) 

يابى؟ گفت: به خدا اميدوارم، در عين حال بيم دارم. فرمودند: اين دو حالت در دل  خود را چگونه مى

شود، مگر اينكه خداوند آنچه را اميد دارد به او ارزانى و او را از آنچه بيم دارد، در  مىيى جمع ن بنده

و گفته شده است براى يكى از پادشاهان بنى اسرائيل مردى از عابدان را وصف  3 دارد. امان مى

ت: اى كردند. او را خواست و از او تقاضا كرد از هم صحبتان و مالزمان درگاه باشد. عابد به او گف

پادشاه! چه نيكو سخنى گفتى، ولى اگر روزى به خانه خود در آيى و ببينى كه من با كنيزك تو 

كنم چه خواهى كرد؟ پادشاه خشمگين شد و گفت: اى تبهكار! آيا گستاخى تو چنان است  شوخى مى

وز توانى اين سخن را بر زبان آورى؟ عابد گفت: مرا پروردگار كريمى است كه اگر در ر كه مى

راند و از روزى خويش  گيرد و مرا از درگاه خويش نمى هفتاد گناه از من ببيند، بر من خشم نمى

فرمايد. پس چگونه ممكن است از درگاه او مفارقت جويم و به درگاه كسى بپيوندم كه  محروم نمى

عصيان گيرد. پس اگر مرا در حال سرپيچى و  پيش از آنكه از فرمانش سرپيچى كنم، بر من خشم مى

 ( سروده شده است:2ببيند، چه كار خواهد كرد؟ )

گناهان من بسيار است و ياراى بر دوش كشيدن آن را ندارم. در عين حال، عفو تو از گناه من » 

پروردگارا! در اين جهان رحمت تو مرا در برگرفته است و همانا كه من به  تر است. بزرگتر و باشكوه

 «دترم.روز رستاخيز به رحمت تو نيازمن

                                                 
 ، آمده است. م.2324، و احياء علوم الدين، ص 263، ص 7با اندك تفاوتى در محجة البيضاء، ج  .1

 ، آمده است.385، ص 8، و محجة البيضاء، ج 64نظير آن در االحاديث القدسيه، شيخ حر عاملى، ص  .2

 ، آمده است. م.7، ج 253سنن ابن ماجه در محجه البيضاء، ص  4361به نقل از شماره  .3
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  مجلس نود و ششم در بهشت و چگونگى آن

و مژده بده آنانى را كه ايمان آوردند »سوره دوم )بقره( فرموده است:  25( خداوند متعال در آيه 2) 

و كارهاى پسنديده انجام دادند به اينكه براى آنان باغهايى است كه در آن جويبارها روان است و هر 

آماده از ميوه، گويند اين همانى است كه پيش از اين به ما خورانده گاه به آنان روزى دهند، روزى 

شده است و هر چه براى آنان بياورند به يك ديگر مانند است و ايشان را در بهشت جفتهاى پاكيزه 

 «اند. است و آنان در آن جاودانه

پروردگار  پيشى گيريد به سوى آمرزش»سوره سوم )آل عمران( فرموده است:  133( و در آيه 3) 

 1«خود و بهشتى كه پهناى آن همه آسمانها و زمين را فرا گرفته و مهيا براى پرهيزگاران است

اند: خشتهاى بهشت، خشتى از زر و خشتى از ياقوت است و صحنه آن،  ( پيامبر )ص( فرموده4) 

رحمت،  هايش، ياقوتهاى سرخ و سبز و زرد است و درهاى آن گوناگون است. در مشك تازه و كنگره

از ياقوت سرخ است و در صبر، درى يك لختى و از ياقوت سرخ و بدون حلقه است. در شكر، داراى 

اش( به اندازه پانصد سال راه  دو مصراع و از ياقوت سپيد است و فاصله ميان دو مصراع آن )دهانه

! آنان را كه دارد: پروردگارا است. ناله اشتياق آن به قدرت خداوند متعال بلند است و عرضه مى

شايسته منند در آور. در بال، داراى يك مصراع و از ياقوت زرد است و كمتر كسى از آن وارد 

 شود. مى

كنندگان به خداوند متعال و  كه زاهدان و پارسايان و رغبت -( اما در بزرگ كه بندگان صالح5) 

ند، در دو جويبار در صف شوند و چون به بهشت در آي از آن وارد مى -كسانى كه با او انس دارند

كنند. در آن فرشتگانى از  مرتب، ميان كشتيهاى ياقوت كه پاروهايش از مرواريد است، حركت مى

كنند. نام آن جنة  هاى آن، نهرها حركت مى هاى سبز بر تن دارند و بر كناره نور هستند كه جامه

 2سرخ و كف آن مرواريد است.هاى آن ياقوت  المأوى و جنة عدن است كه ميان بهشتهاست و ديواره

( امير المؤمنين فرموده است: طوبى درختى است در بهشت كه ريشه آن در خانه رسول خدا )ص( 1)

يى از آن در خانه اوست و هيچ چيز به دل آن مؤمن  است و هيچ مؤمنى نيست، مگر اينكه شاخه

سوارى تيزرو در سايه آن صد آورد و اگر  گذرد مگر اينكه همان شاخه براى او آن را حاضر مى نمى
                                                 

 ، مراجعه شود. م.80تا  71، صفحات 8براى اطالع بيشتر از آيات ديگرى كه در اين مورد آمده است به بحار االنوار، ج  .1

 ، آمده است. م.117، ص 8، با توضيح لغات در بحار االنوار، ج 128به نقل از امالى صدوق، ص  .2
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اش بيرون رود و اگر كالغى از پايين آن به پرواز در آيد به باالى آن  تواند از سايه سال بتازد، نمى

 1 شود. رسد و شكسته و پير مى نمى

( روايت است كه مردى از ابن عباس پرسيد: با آنكه خداوند متعال از خدمتگزاران و جفتها و بوى 2) 

هاى بهشت خبر داده و در كتاب خود نازل فرموده است، چه چيزى از آن  يها و ميوهخوش و آشاميدن

 را پوشيده داشته است؟ ابن عباس گفت:

آن جنت عدن است كه خداوند آن را روز جمعه بيافريد و سپس آن را پوشيده داشت و هيچ 

آنان را كه شايسته آنند،  هاى آسمانها و زمينها آن را نديده است تا هنگامى كه يى از آفريده آفريده

در آن در آورد و خداى متعال سه بار به آن بهشت فرمود سخن بگو و گفت: خوشا به حال مؤمنان، و 

گويد، رسول خدا  خداى بزرگ فرمود: خوشا به حال مؤمنان و خوشا به حال تو. ابن عباس مى

سخن راست بگويد و فرمودند: هر كس در او شش خصلت باشد، از آن مؤمنان است. آن كس كه 

وعده خويش برآورد و امانت خويش را بپردازد و به پدر و مادرش نيكى كند و پيوند خويشاوندى را 

 رعايت كند و از گناه خويش آمرزش خواهى كند، مؤمن است.

هاى آراسته فرو  ( امير المؤمنين فرموده است: در بهشت درختى است كه از باالى آن جامه3) 

آن اسبهاى ابلقى قرار دارند كه زين و لگام شده و داراى بال هستند و از آن اسبها  ريزد و پايين مى

شوند و در هر كجاى بهشت كه بخواهند  شود. اولياى خدا سوار بر آن اسبها مى هيچ مدفوعى دفع نمى

اين  گويند: پروردگارا! چه چيزى تر قرار دارند، مى آيند، بندگانى كه در درجه پايين به پرواز در مى

خوابيدند و نماز  فرمايد: اينان شبها نمى بندگانت را به اين كرامت رسانده است؟ خداى جل جالله مى

كردند و ترسى  خوردند و روزه داشتند و با دشمن پيكار مى گزاردند و روزها چيزى نمى شب مى

 2 ورزيدند. دادند و بخل نمى نداشتند و صدقه مى

ه اى ابو حمزه! آيا بهشت در زمين است يا در آسمان؟ گفت: كدام ( از انس بن مالك پرسيده شد ك1)

 زمين و كدام آسمان است كه گنجايش بهشت را داشته باشد؟

 3 پرسيدند: پس كجاست؟ گفت: فراتر از آسمان هفتم، زير عرش خداوند.

                                                 
 امالى صدوق، آمده است. م. 133در خصال و صفحه  .1

 ، آمده است. م.118، ص 8، در بحار االنوار، ج 175به نقل از امالى صدوق، ص  .2

 ، ضمن تفسيرى كه مرحوم عالمه مجلسى از آيات مربوط به بهشت فرموده، آمده است. م.83، ص 8در بحار االنوار، ج  .3
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طال  ( پيامبر )ص( فرمودند: وارد بهشت شدم، ديدم در جبهه آن سه خط زرين با زر نه، با آب2) 

 بود. «ال اله اال اللَّه، محمد رسول اللَّه» : نوشته شده است. سطر نخست

سطر دوم چنين بود: آنچه كه پيش فرستاديم، اينجا يافتيم. آنچه در آن جهان خورديم، سودى بود كه 

 امتى گنهكار و پروردگارى بسيار بخشنده. برديم و آنچه گذاشتيم، زيان كرديم. سطر سوم چنين بود:

 اند: در بهشت هيچ درختى نيست مگر اينكه ساقه آن زرين است. ( و همان حضرت فرموده3) 

شود. خوراك آنان چيزى همچون هواى معطر  اند: از اهل بهشت فضوالتى دفع نمى ( و فرموده4) 

 شود، همچنان كه نفس كشيدن. است. حمد و تسبيح خدا به آنان الهام مى

ى كه كتاب را بر محمد )ص( نازل فرموده است، همانا كه بهشتيان را اند: سوگند به كس ( و فرموده5) 

تر  تر و زشت شود، به همان نسبت كه در دنيا روز به روز شكسته همواره بر حسن و زيبايى افزوده مى

 شوند. مى

ترين منزلت بهشتيان اين است كه هشتاد هزار خادم دارند و نود و دو درجه،  اند: پست ( و فرموده6) 

شود و مساحت منزل آنان به اندازه ميان  براى آنان گنبدى از مرواريد و ياقوت و زبرجد زده مىو 

 يى از اطراف دمشق( و صنعاء است. جابيه )دهكده

كنند،  شود. بهشتيان سرها را بلند مى اند: در بهشت ناگهان پرتوى آشكار مى ( و پيامبر فرموده7) 

يى است كه بر روى همسر خويش لبخند زده  اى پيشين حوريهشود پرتو آشكار شدن دندانه معلوم مى

 است.

گويد: بهشت را هفت ديوار و هشت پل است كه همگى محيط بر بهشتند، ديوارى  ( ابن عباس مى8) 

از سيم، ديگرى از زر و سيم، سومى از زر، چهارمى از مرواريد، پنجمى از گوهر، ششمى از زبرجد، 

هايش از گهر و ياقوت و  ر دو ديوار، فاصله صد سال راه است. پايههفتمى از نور رخشان. ميان ه

 دهانه هر يك مسير صد سال راه است.  زبرجد است. هشت در دارد كه

جنت فردوس شايسته نيست مگر براى اشخاص كريم. كريم باش و »  ( شاعرى چنين سروده است:1) 

 «با عفو و سالم وارد بهشت شو.

رود و ساقى همسر خويش ميان  يى است كه با ناز راه مى ر بهشت دوشيزهد» ( ديگرى گفته است:2) 

پندارى براى چه كسى آفريده شده است؟ براى  يى از مشك و عبير است. مى درختان است. آميزه

هايش گلگونه است و گويى مرواريدى در نقش دينار  يى آزاده كه گونه قرآن خوان پارسا، معشوقه
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آيد، مويهايش آويخته و صاف است. دامن كشان كنار جويبار  پيش مىخرامد و  است. با ناز مى

آور  شدنش موجب شادى است. در آفرينش شگفت كند. شوخ و شنگى او آراسته و نزديك حركت مى

 فروش. ميدهد، از باده فردوس نه از باده  و آميخته با پرتو است. به دوست، جام باده رخشان مى

سنديده ياقوتين، آوازى همچون آواى نى لبك دارند. به به! چه شادى هاى بسيار پ پرندگان در غرفه

 «شگفت انگيزى است كه پروازكنندگان در هر نقطه بهشت كه بخواهند، فراهم است.

  مجلس نود و هفتم در دوزخ و چگونگى آن

ا را و آنان كه كافر شدند و آيات م»سوره دوم )بقره( فرموده: است  39( خداوند متعال در آيه 4) 

 «اند. تكذيب كردند، آنان دوزخيان و در آتش جاودانه

همانا آنان را كه به آيات ما كافر شدند به »سوره چهارم )نساء( فرموده است:  56( و در آيه 5) 

دهيم  زودى در آتش درافكنيم و هر چه پوستهاى آنان بسوزد، به جاى آن پوستهاى ديگرى به آنان مى

 «تا عذاب را بچشند.

خورند، به  همانا آنان كه اموال يتيمان را به ستم مى»همان سوره فرموده است:  10و در آيه ( 6) 

 «برند و به زودى در آتش فروزان خواهند افتاد. حقيقت، در شكم خويش آتش فرو مى

كنند و  اندوخته مى و آنان كه زر و سيم را»سوره نهم )توبه( فرموده است:  34( و خداوند در آيه 7) 

شان بده به عذابى دردناك، روزى كه آن سيم و زر در آتش  كنند، مژده ا در راه خدا هزينه نمىآن ر

دوزخ گداخته گردد و پيشانيها و پهلوها و پشتهاى ايشان را با آن داغ نهند. اين است آنچه براى خود 

 «كرديد. اندوخته كرديد، پس بچشيد آنچه را كه اندوخته مى

و هيچ كس از شما نيست مگر »سوره نوزدهم )مريم( چنين فرموده است:  71( و خداوند در آيه 1) 

 «.آنكه به دوزخ وارد شود و اين حكم قطعى پروردگار تو است

( امام صادق )ع( فرموده است: روزى پيامبر )ص( نشسته بودند، ناگاه جبريل در حالى كه پريده 2) 

ند: چرا تو را چنين اندوهگين و افسرده رنگ و اندوهگين و افسرده بود آمد. پيامبر )ص( فرمود

هاى جهنم را نهادند؟ پيامبر )ص( پرسيدند:  بينم؟ گفت: اى محمد! چرا چنين نباشم كه امروز كوره مى

 هاى دوزخ چيست؟ گفت: كوره

خداوند متعال فرمانى صادر فرمود كه هزار سال دوزخ را برافروختند تا سرخ شد و سپس فرمان داد 

هم برافروختند تا از سرخى به سپيدى گراييد. باز فرمان داد هزار سال ديگر هزار سال ديگر 
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زا گرديد و اگر يك حلقه از زنجيرى كه درازى آن هفتاد ذرع  برافروختند، آنچنان كه سياهى وحشت

يى از گندابهاى دوزخ بر  است بر دنيا نهاده شود، از گرماى آن همه جهان ذوب خواهد شد و اگر قطره

مين فرو افتد، همه اهل دنيا از بوى گندش نابود خواهند شد. گويد، پيامبر )ص( و جبريل آبهاى ز

رساند و  يى پيش آن دو گسيل داشت و فرمود: خدايتان بر شما سالم مى )ع( گريستند. خداوند فرشته

قرار  فرمايد شما را از اينكه گناهى انجام دهيد كه در دوزخ عذابتان كنم، در پرده عصمت و امان مى

 1 دادم.

كنند. آيا  ( امير المؤمنين فرموده است: همانا در دوزخ آسياهايى است كه گروهى را با آن آرد مى3) 

پرسيد، كسانى كه خوراك آن آسياها هستند كيستند؟ و چون پرسيدند، فرمود: عالمان تبهكار و  نمى

)شايد هم عارفان دروغگو سرپرستانخيانتكار و  وزيرانستم پيشه و  ستمگرانخوانان بدكار و قرآن قرآن

پرسيد،  گويند. آيا از من نمى دروغگو( و همانا دوزخ را شهرى است كه به آن حصينه )كهن دژ( مى

 2 شكنان و از دين برگشتگانند. در آن كيست؟ و چون پرسيدند، فرمود: در آن پيمان

يى به نام سقر )در بعضى از  ( امام كاظم )ع( ضمن خبر مفصلى چنين فرموده است كه جهنم را دره1)

ها سعير( است كه از هنگامى كه خدايش آفريده هيچ بازدمى نداشته است و اگر خداوند اجازه  نسخه

يى به اندازه النه مار گشوده شود، هر چه را كه بر روى زمين است خواهد سوزاند  دهد و از آن روزنه

گريزند و در  برند و مى ، به يك ديگر پناه مىو دوزخيان همگان از گرما و بوى گند و كثافت اين دره

آن كوهى است كه همه گرفتاران در آن دره از گرما و بوى گند و كثافت آن و آنچه كه خداوند در 

برند و در آن كوه، دره ژرفى است كه همه  آن براى اهلش فراهم آورده است به يك ديگر پناه مى

ت آن و آنچه براى اهلش فراهم شده است به يك ديگر گرفتاران در آن كوه، از گرما و گند و كثاف

گريزند. در آن چاه،  برند و در آن دره ژرف، چاهى است به همان صفت كه همگان از آن مى پناه مى

مارى است كه همه گرفتاران در آن چاه از خطر آن مار و زهرى كه خداوند در نيشهاى او نهاده است 

وق است كه در آنها پنج تن از امتهاى گذشته و دو تن از اين گريزند. در شكم آن مار هفت صند مى

گويد: به امام كاظم )ع( گفتم: فدايت گردم، آن پنج تن و دو تن چه  امت قرار دارند. راوى مى

                                                 
و  437اند كه در تفسير على بن ابراهيم، ص  ، آمده است و در پاورقى افزوده361، ص 8به نقل از صدوق )رضي اهلل عنه(، در محجة البيضاء، ج  .1

 در اوسط طبرانى هم آمده است. م.

 ، آمده است. م.311، ص 8، در بحار االنوار، ج 142، ص 2ز خصال، ج به نقل ا .2
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فرمود: آن پنج تن عبارتند از قابيل كه برادرش هابيل را كشت و نمرود كه با ابراهيم  كسانى هستند؟

توانم كسانى را زنده كنم و كسانى را  گرى كرد و گفت: من هم مى زه)ع( در مورد خداوند ستي

بميرانم. و فرعونى كه گفت من پروردگار بلند مرتبه شمايم، و آن مرد يهودى كه يهوديان را به اين 

آيين واداشت و بولس مسيحى كه مسيحيان را به آيين تثليث واداشت و از اين امت هم دو اعرابى 

 1 هستند.

و آن روز »  فرمايد: سوره هشتاد و نهم )و الفجر( كه مى 23اند: چون آيه  م باقر )ع( فرموده( اما2) 

« جهنم را پديد آورند و همان روز آدمى متذكر كار خود گردد و آن تذكر را براى او چه سودى؟

 نازل شد، از پيامبر )ص( در باره آن پرسيدند. فرمودند:

خدايى كه غير از او خدايى نيست چون همگان را در صحراى روح االمين به من خبر داده است كه 

آورند و آن را هزار لگام است و هر لگامى را صد هزار فرشته از  قيامت جمع فرمايد، جهنم را مى

فرشتگان غضب در دست دارند و دوزخ را هياهو و سختى و دم و بازدمى است كه از آن شرر بيرون 

شوند، ولى از جهنم  حساب با بودن دوزخ نگهدارد، همگان نابود مى زند و اگر خداوند خلق را براى مى

 2 برد. آيد كه همگان چه نيك و چه بد را در آن ظلمت فرو مى مى  ظلمتى بيرون

اند: دوزخيان از سختى عذابى كه در آن  كند كه امام باقر )ع( فرموده ( عمرو بن ثابت نقل مى1) 

پندارى در باره قومى كه مرگ  كشند. اى عمرو! چه مى ىبينند همچون سگان و گرگان زوزه م مى

اند،  شود و در دوزخ تشنه و گرسنه رسد تا بميرند و از عذاب آنان هم كاسته نمى آنان فرا نمى

روى و زيانكار، مانده در دوزخ و پشيمان و  چشمهايشان را غبار پوشانده، كر و الل و كورند و سيه

شود و در  شود. و از عذاب ايشان كاسته نمى آنان هيچ رحمتى نمى خداوند بر آنان خشم گرفته و بر

خورند و با قالبهاى آتشين از  آشامند و از زقوم مى شوند و از گنداب گرم آن مى دوزخ گداخته مى

كنند و  گير و خشن رحم نمى زنند و فرشتگان سخت كنند و با گرزهاى آتشين آنان را مى بدنهايشان مى

اند. اگر  اند و در زنجير و غل بسته اند و با شيطانها در يك بند كشيده شده چهره افتادهآنان در دوزخ بر 

آورد. اين است حال  شود و چون نيازى بخواهند، كسى نيازشان را برنمى دعايى كنند برآورده نمى

 3 كسانى كه به دوزخ درافتند.

                                                 
 ، آمده است. م.311، ص 8، در بحار االنوار، ج 34، ص 2به نقل از خصال صدوق، ج  .1

 ، آمده است. م.281، ص 8، در بحار االنوار، ج 322به نقل از امالى صدوق، ص  .2

 ، آمده است.284و  281، صفحات 8 به نقل از امالى صدوق، در بحار االنوار، ج .3
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ايى  دند، از كنار هيچ آفريده( همان حضرت فرموده است كه چون پيامبر )ص( را به معراج بر2) 

رويى ديد تا آنكه از كنار كسى گذشت  عبور نفرمود مگر آنكه در او شادى و مهر و لطف و گشاده

كه توجهى نكرد و سخنى نگفت و پيامبر او را ترشروى و خشمگين ديدند. به جبريل فرمودند: از 

گر اين شخص. اين كيست؟ كنار هيچ كس نگذشتم مگر اينكه خوش روى و شاد و مهربان بود م

فرمود: اين مالك دوزخ است و خدايش او را چنين آفريده است. پيامبر فرمودند: دوست دارم از او 

بخواهى كه آتش دوزخ را به من نشان دهد. جبريل به مالك دوزخ گفت: اين محمد )ص( رسول 

يى از دوزخ را  ى. او زبانهخداوند است و از من خواسته است از تو بخواهم كه آتش را به او نشان ده

 1 به آن حضرت ارائه داد و پس از آن تا هنگام رحلت هرگز خندان ديده نشدند.

اند: اگر در اين مسجد صد هزار تن يا بيشتر حاضر باشند و مردى از  ( پيامبر )ص( فرموده3) 

 دوزخيان نفسش به آنان برسد، مسجد و هر چه در آن باشد، آتش خواهد گرفت.

اند: همانا در آتش، مارهايى چون گردن شتران تنومند، وجود دارد كه  همان حضرت فرموده( و 1)

هر بار گزش آنان تا چهل سال سوزش دارد و در آن كژدمهايى به بزرگى استر وجود دارد كه درد و 

 2 شود. سوزش گزش آنان تا چهل سال احساس مى

ر، هفتاد هزار كوه است و در هر كوه، هفتاد ( ابن عباس گويد: جهنم را هفت در است و بر هر د2) 

هزار دره و در هر دره، هفتاد هزار وادى و در هر وادى، هفتاد هزار شق و در هر شقى، هفتاد هزار 

خانه، و در هر خانه هفتاد هزار مار است كه بلندى هر يك به اندازه مسير سه روز راه است و بلندى 

آيند و او را از  لند است. اين مارها به سراغ آدميان دوزخى مىنيشهاى آن مارها چون درختان خرماى ب

كنند. آدمى، گاه از بيم  گيرند و شروع به كندن تمام گوشتهاى او مى لبها و پلكهاى چشمش مى

 3 افتد و هفتاد سال در آن سرگردان است. گريزد و در نهرى از نهرهاى دوزخ مى مى

ام و هنگامى كه نامه  گويى من در قيامت بر پا ايستاده پروردگارا!»( شاعر چنين سروده است: 3) 

فرمايد: نامه عمل خود را  خوانم، اشگهايم ريزان است. پروردگار جبار به من مى عمل خويش را مى

 اى به تو خواهم داد. بخوان كه اى بنده من! اينك پاداش آنچه را كه انجام داده

                                                 
 ، آمده است.284و  281، صفحات 8به نقل از امالى صدوق، در بحار االنوار، ج  .1

 ، م.360ص  8محجة البيضاء، ج  .2
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 363 (محمود مهدوى دامغانى ) ترجمهروضة الواعظین؛ جلد دوم 

 

.. 

نامه عملم كه مصيبتهاى بزرگ را بر من فراهم كرده و ( اى واى بر من از توقف من در آنجا و از 4) 

ام به من  بر شمرده است. گناهان گذشته و قديمى مرا كه آنها را از ياد برده و و فراموش كرده

شود و براى بندگان خدا، خداوند خود  شناساند. ميزان و ترازو براى قضاوت و بررسى نهاده مى مى

هاى ديگرى گريان، روى به آتش  ا رنگ باز و خندانند و چهرههايى ب تر قاضيان است. چهره بسنده

 «دارند.

( سخن ما در اينجا به پايان رسيد و در آغاز كتاب گفتيم كه بسيارى از اخبار و روايات ظاهرش بر 5) 

رسد و الزم است خواننده در باره آن تأمل و دقت كند و آن را به  خالف حق و از حشوها به نظر مى

افق با اصول و داليل عقلى است توجيه كند و من در اين كتاب هر خبرى را كه طريقى كه مو

ام ولى از شرح و معناى آن  آوردم، هر چند به ظاهر حشو و سست به نظر برسد، به معنى آن آگاه بوده

از بيم طوالنى شدن كتاب خوددارى كردم و سزاوار است كه كسى تصور نكند كه من حشوى مذهبم 

 آميزم و خداى را شكر كه من مردى محقق هستم و الحمد للَّه رب العالمين. يك ديگر مى با و امور را

پايان سپاس و ستايش فراوان خداوند متعال را كه به اين بنده خود توفيق ترجمه اين كتاب را ارزانى 

 داشت.

الحرام  كمترين بنده درگاه نبوى، محمود مهدوى دامغانى مشهد مقدس رضوى، دوشنبه هفتم ذى حجة

  ميالدى 1987خورشيدى و سوم اوت  1366قمرى، دوازدهم مرداد  1407

. 


