
  
  
  

  مقدمه
  بسم اللّه الرحمن الرحیم

لَِتْتمیم َمکارِِم  ( صلّى اللّه علیه وآله وسلّم) اْلُمتَّقیَن َوبََعَث ُنْخبََة اَءْصِفیائِِه ُمَحمَّدا الَّذى َحلّى اَْنبیائَُه اْلُمْرَسلیَن بِاَءْحَسِن ِحْلیَةِ  اَْلَحمُدلِلّهِ 
 َعلَْیِھْم َعَدَد اَْنفاسِ اْلُمَسبّحیَن ِمَن اْلمالئَِکِة َوالناسِ  اْلُمْنَتَجبیَن اَْفَضَل ِخصال الَنبیّیَن َفَصلَواُت اللِّه َعلَیِه وَ  ِصیائِهِ اَْخالقِ اْلُمْؤِمنیَن َو اَْکَمَل فى اَوْ 

مواتِ   .َواالَْ◌َرضینِ  اَْجَمعیَن َولَْعَنُة اللِّه َعلى اَْعدائِِھم ِمالَء السَّ

 
 اقدام مؤ منین و خادم طلبه علوم ائمه طاھرین محمد باقر بن محمد تقىاما بعد چنین گوید احقرتراب 

که چون عمده امتیاز بنى نوع انسان از سایر انواع حیوان  َحَشَرُه اللّه َمَع َموالیِه اْلمطَھریَن َصلَواُت اللِّه َعلَیِھم اْجَمعین
 ریف نبوى صلوات اللّه علیهو تََزیُّن بآداب مستحسنه است و بمقتضاى حدیث ش بتخلق باخالق حسنه

تمامى آداب پسندیده و جمیع اخالق حمیده در شرع انور و دین  ُبِعْثُت ِالُ◌تَِمَم َمکارَِم االَْ◌ْخال ق : وآله
شده بود  ظاھر و مبین گردیده و چون مختصرى از مکارم اخالق در کتاب عین الحیوة بیان اطھر آنحضرت

علیھم السالم از این ذرّه  مناھج متابعت اھل بیت رسالت جمعى از سالکان مسالک سعادت و ناھجان
که از طریقه مستقیمه ائمه طاھرین صلوات اللّه  حقیر التماس نمودند که رساله دربیان محاسن آداب

 قلیل البضاعة رسیده باشد، بروجه اختصار تحریر نماید و بجھت عموِم نفع ، علیھم باسانید معتبره باین
لھذا با ضیق . در آورد مضامین اخبار را در لباس لغت فارسى قریب الفھم بجلوه نسبت باھل ابن دیار

الّدالُّ َعلَى اْلَخیرِ  دانسته و از مقتضاى حدیث مجال و کثرت اشتغال رعایت حقوق اخوت ایمانى را الزم
 .امیدوار گردیده اجابت ملتمس ایشان نموده و برچھارده باب و خاتمه مرتب گردانید َکفاِعلِهِ 

  

  

 
 . باب اول در آداب لباس پوشیدن

 . باب دوم در آداب حلى و زیورپوشیدن و سرمه کشیدن و در آینه نظر کردن و خضاب کردن
 . باب سوم در آداب خوردن و آشامیدن

 . باب چھارم در فضیلت تزویج و آداب مجامعت ومعاشرت زنان و کیفیت تربیت فرزندان و معاشرت ایشان
 .ب مسواک کردن وناخن وشارب گرفتن و سرتراشیدن و شانه کردن و امثال اینھاباب پنجم در آدا

 . باب ششم در آداب بوى خوش استعمال کردن و گل خوش بوئیدن و روغن مالیدن
 . باب ھفتم در آداب حمام رفتن ودارو کشیدن و امثال آن

 . باب ھشتم در آداب خواب رفتن و بیدار شدن و بیت الخال رفتن
در آداب حجامت و تنقیه و ذکر بعضى از ادعیه و احراز و خواص بعضى از ادویه و معالجه بعضى  باب نھم
 . از امراض

 . باب دھم در آداب معاشرت مؤ منان و حقوق و اصناف ایشان
 .باب یازدھم درآداب مجالس وسالم و عطسه و مصافحه و معانقه و امثال اینھا

 . بیرون رفتنباب دوازدھم درآداب خانه داخل شدن و 
باب سیزدھم در آداب سوار شدن و راه رفتن و بازار رفتن و تجارت و زراعت نمودن و چھار پایان نگاه 

 . داشتن
 . باب چھاردھم در آداب سفر کردن

و بکتاب حلیة  دربیان بعضى از فواید متفرقه و ھریک از ابواب را بردوازده فصل مشتمل ساخت خاتمه
عامالن باین عجاله وافیه آنکه این  اءمول از ناظران در این رساله شافیه والمتقین مسمى گردانید م

رحمت یاد نمایند و برخطاى لفظ و معنى این معترف بعجز و  مجرم خطاپیشه رابدعاى مغفرت واستدعاى
 . ننمایند واللّه الموفق والمعین قصور را مؤ اخذه

  

  

  



  

 

  دنو کفش پوشی: در بیان آداب جامه : باب اول 

   درفضیلت تجمل و زینت کردن: فصل اول 
ھرگاه از حالل بھم  موافق احادیث معتبره بسیار زینت کردن و جامه ھاى پاکیزه و فاخر پوشیدن بدانکه

پروردگار است و اگر ازحالل بھم نرسد بھر  رسد و مناسب حال او باشد سنت است و موجب خوشنودى
زیادتیھاى لباس رامانع عبادت الھى نگرداند واگر حقتعالى وتحصیل  .چه میسرشود باید قناعت نماید

 .بدھد براو فراخ گرداند، درخور آن بخورد و بپوشد وصرف نماید وبه برادران مؤ من روزى را
آلوده نکند، چنانچه در حدیث معتبر از  و اگر روزى بر او تنگ شود قناعت نماید و بحرام و شبھه خود را

منقول استکه ھرگاه خدا نعمتى به بنده خود کرامت فرماید و اثر  ه السالمحضرت امام جعفر صادق علی
اگر براو ظاھر  و. او ظاھر شود او را دوست خدامینامند ویاد کننده نعمت پروردگار خواھد بود آن نعمت بر

 .خواھد بود نشود او را دشمن خدا مینامند و تکذیب کننده نعمت پرودگار
منقول است که ھرگاه حق تعالى نعمتى ببنده کرامت فرماید دوست میدارد و در حدیث دیگر از آنحضرت 
 .که اثرآن نعمت را براو ببیند

زینت کنید چنانچه  حضرت امیرالمؤ منین صلوات هللا علیه منقول است که از براى برادر مؤ من خود از
 .ھیئتى بیند براى بیگانه زینت کنید که خواھید شما را به خوش ترین

السالم در تابستان بر روى حصیر مى  عتبر منقول است که حضرت على بن موسى الرضا علیهوبسند م
خانه جامه ھاى گنده میپوشیدند و چون بیرون میآمدند براى  نشستند و در زمستان بر روى پالس و در

 .مردم زینت میکردند
میدارد و ترک  دوستحضرت صادق علیه السالم منقول است که حقتعالى زینت و اظھار نعمت را  واز

نعمت را در بنده خود ببیند باینکه جامه  زینت و اظھار بدحالى را دشمن میدارد و دوست میدارد که اثر
دارد، وخانه را نیکو دارد و ساحتھاى خانه را بِروبَد حتى آنکه چراع  خود را پاکیزه کند و خودرا خوشبو

 .ند و روزى را زیاد میکندفرو رفتن آفتاب روشن کردن فقر را زایل میک پیش از
است که براى  حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم منقول است که حقتعالى جمعى را خلق کرده واز

ایشان برداشته است پس بسوى  شفقت برایشان دنیا را تنگ کرده است و برایشان محبت دنیا را از
تنگى معاش و مکروھات دنیا صبر گردیده اند و بر  آخرت که حقتعالى ایشان رابسوى آن خوانده راغب

 خدا است از کرامت ابدى و جان خود را در رضاى خدا درباخته اند و آخر کار میکنند و مشتاقند بآنچه نزد
میدانند که  ایشان شھادت است پس چون بنشاءه آخرت روند حق تعالى از ایشان خوشنود باشد و

اندوخته اند و طال و نقره جمع نکرده  ت خودمرگ راھیست که ھمه را در پیش است پس توشه براى آخر
ضرورى قناعت مینمایند وزیادتیھا را در راه خدا میدھند که  اند وجامه ھاى گنده مى پوشند و بقوت

دشمنى  باشد و از براى رضاى خدا با نیکان دوستى میکنند و از براى خدا با بدان توشه آخرت ایشان
 . ت وایشانند متنعم بنعیم آخرتمى نمایند، ایشانند چراغھاى راه ھدای

خزپوشیده بودم  بن ابراھیم گوید که بخدمت حضرت ابى عبداللّه علیه السالم رفتم و جامه ھاى یوسف
بدرستیکه چون حضرت امام حسین  چه میفرمائید درجامه خز؟ فرمود که باکى نیست: ، پرسیدم که 

میرالمؤ منین علیه السالم عبداللّه بن چون حضرت ا علیه السالم شھید شد جامه خز پوشیده بود و
خوارج نھروان سخن گوید بھترین جامه ھاى خود راپوشید و به بھترین بوھاى  عباس را فرستاد که با

از بھترین مردمى  تو: خود را خوشبو کرد و بربھترین اسبان سوار شده و بنزد ایشان رفت ، گفتند خوش
ُقْل َمْن  عبداللّه بن عباس این آیه را خواند شان سوار شده ؟چرا لباس جباران را پوشیده و براسبان ای

یعنى بگویا محمد صلّى اللّه علیه وآله وسلّم که کى  َحرَّم زیَنَة اللِّه اَلتى اَْخَرَج لِِعباِدِه والطَّیِّباتِ ِمَن الرِّزقِ 
و نیکو را، پس که خدا براى بندگانش بیرون آورده است و روزیھاى طیب  حرام کرده است زینتى را

دارد، اماباید که  فرمود که جامه ھاى نفیس بپوش و زینت کن که خدا نیکو است و نیکو را دوست حضرت
 .از حالل باشد

ثورى که از مشایخ صوفیه است بمسجد الحرام آمد دید که  ودر حدیث معتبر وارد شده است که سفیان
پرقیمت نیکو پوشیده است ، گفت واللّه علیه السالم نشسته و جامه ھاى  حضرت امام جعفر صادق

اللّه علیه  اى پسر رسولخداصلّى: او را براین جامه ھاى سرزنش کنم پس نزدیک آمد، و گفت  بروم و
 .پدرانت چنین جامه ھا نپوشیده اند وآله سلّم وهللا که پیغمبر چنین جامه اى نپوشیده و ھیچ یک از

یه وآله وسلّم در زمانى بودند که روزى بر مردم تنگ بود، عل که حضرت رسول صلّى اللّه: حضرت فرمود
را خواند  روزى فراخ است سزاوارترین مردم بصرف کردن نعمتھاى خدا نیکانند، پس این آیه امروز برمردم

اى ثورى . خدا عطا کرده است  که گذشت و فرمودند که ما سزاوارترین مردمیم بتصرف کردن در آنچه
پس دامن جامه را باال کردند وباو نمودند جامه گنده بود  نى براى مردم پوشیده اماین جامه را که مى بی

نیکورا براى  بودند و فرمودند که این جامه گنده را براى خود پوشیده ام واین جامه ھاى که در زیر پوشیده
پوشیده بود، زیر جامه گنده جامه نازکى  مردم ، پس دست زدند و جامه باالى سفیان را دور کردند او در

 . نفس خود پوشیده و جامه باال را براى فریب دادن مردم پوشیده اى فرمودند که جامه پائین را براى لذت
امام رضا علیه  عرض کردم بخدمت حضرت: حدیث معتبر از عبداللّه بن ھالل منقول است که گفت  ودر



بدمزه و ناگوار میخورد و جامه  طعامھاى السالم که چه بسیار خوش میآید مردم را از احوال کسى که
مگر نمیدانى که حضرت یوسف : خشوع مینمایند، فرمود که  ھاى گنده میپوشد واظھار شکستگى و

 بود و قباھاى دیبا طالباف میپوشید، وبر مجالس آل فرعون مى نشست و حکم پیغمبر و پیغمبرزاده
امام مى باید که . میخواستند الت در حکمدرمیان مردم میکرد مردم را بالباس او کارى نبود، واز او عد

خدا حالل را برکسى حرام نکرده . کند، وحکم بعدالت کند آنچه گوید راست گوید و ھرگاه وعده کند وفا
و  ُقْل َمْن َحرََّم زیَنَة اللّهِ  : بسیارحرام را حرام کرده است پس خواندند این آیه را که است واندک و

 . فصل را در کتاب عین الحیوة ایراد نموده امبسیارى از اخبار مناسب این 

  دربیان جامه ھائیکه حرام است پوشیدن آنھا: فصل دوم 
آنست که  مردان را جامه حریر محض پوشیدن و جامه طاباف پوشیدن حرام است ، و احوط بدانکه

وط آنست که و باز اح. نباشد عرقچین و کیسه و چیزھائى که عورت را با آن نتوان پوشید ھم از حریر
آنست که چیزى که با ابریشم مخلوط کنند یا پشم یا  وبھتر. اجزاى جامه مانند سجاف ، حریر نباشد

 اولى آنست که بقدر ده یک یا زیاده باشد و اگر مجموع تار یا مجموع پود کتان یا ریسمان باشد و
دباغى کرده باشند بنا بر  که و باید که پوست حیوان مرده نباشد ھرچند. غیرحریر باشد، بھتر خواھد بود

تذکیه نیست نباشد، در نماز باید که پوست و پشم و  اشھر بین االصحاب ، پوست حیوانى چند که قابل
اجزاى حیوانى که گوشتشان حرام است نباشد، در سمور و سنجاب و خزى  مو وشاخ و دندان و سایر

نماز  اظھر در خزى و سنجاب آنست کهمعروف است خالف است و احوط اجتباب است اگر چه  که الحال
در باالى آنھا پوشیده باشند نماز  در آنھا جایز است و بھتر آنستکه در جامه اى که در زیر آن جامه ھا یا

آنست که ولى ، اطفال غیربالغ را نیز منع نماید از پوشیدن  و بھتر. نکنند، مبادا موئى چسبیده باشد
 .حریر و طال

منین علیه  که حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم بحضرت امیرالمؤ معتبر منقول است بسند
بھشت ، جامه حریر مپوش که  یا على انگشتر طال در دست مکن که زینت تست در: السالم فرمود که 

 . آن پوشش تست در بھشت
ش جامه حریر مپوش که حق تعالى بسبب این در قیامت پوستت را بآت: در حدیث دیگر فرمود که 

 .میسوزاند
بلى : از حضرت صادق علیه السالم پرسیدند که جایز است مرد را که اھل خود را بطال زینت کند؟ گفت 

 . زنان و کنیزان را اما پسران رانه
السالم فرزندان و زنان  که پدرم امام محمد باقر علیه: حدیث دیگر وارد است که ، آن حضرت فرمود در

و ممکن است که مراد از فرزندان دختران باشند  ت میفرمود، و باکى نیستخود را بزیور طال و نقره زین
 . نابالغ ھم باشد و احوط اجتنابست واحتمال دارد که شامل پسران

  درپوشیدن پنبه و کتان و پشم: فصل سوم 
پشمینه را  جامه ھا جامه اى است که از پنبه بافته باشند و بعد از آن کتان است ،و جامه یھترین

قناعت یا دفع سرما پوشیدن بد  شه پوشیدن و لباس خود قرا دادن کراھت دارد، اما گاھى از براىھمی
منین علیه السالم منقول است که بپوشید جامه پنبه را  چنانچه بسند معتبر از حضرت امیرالمؤ. نیست 

 حضرت. صلى هللا علیه وآله وسلم است و پوشش ما اھلى بیت است  که آن پوشش رسول خدا
 . اللّه علیه وآله وسلّم جامه مو و پشم نمى پوشید مگر از براى علتى رسول صلّى

در حدیث معتبر دیگر از حضرت صادق علیه السالم منقول است که نباید پوشید جامه مو و پشم مگر از 
 . براى عذرى

راھن گنده که پی روایت دیگر از حسین بن کثیر منقول است که حضرت صادق علیه السالم را دیدم در
گفتم فداى تو شوم مردم کراھت دارند از  پوشیده و جامه پشمینه بر باالى آن پیراھن گنده پوشیده ،

پدرم میپوشید و حضرت امام زین العابدین علیه السالم  : پوشیدن جامه پشمینه ، حضرت فرمود که
 . و ما نیز چنین میکنیمنماز مى ایستادند گنده ترین جامه ھا را مى پوشیدند  میپوشید و ھرگاه به

که تا مردن ترک  پنج چیز است: حضرت رسول صلّى اللّه وعلیه وآله وسلّم منقول است که فرمود از
دار سوار شدن ، بز را بدست خود دوشیدن ،  نمیکنم ، بر روى زمین با غالمان چیز خوردن ، وبر االغ جل

 . پشمینه پوشیدن وسالم بر اطفال کردن ، جامه
خود قرار دھند، بر آن ممتاز شوند از  میان این احادیث آنست که اگر پوشیدن شال را زىوجه جمع 

قناعت یا شکستگى یا دفع سرما بپوشند قصور ندارد و مؤ ید  دیگران مذموم است اما اگر گاھى براى
 در حدیث ابوذر غفارى وارد شده است که ، حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله این معنى است آنچه

زمستان بپوشند و  وسلّم فرمود که در آخرالزمان گروھى بھم رسند که جامه پشمینه در تابستان و
ھست ، آن جماعت را لعنت کنند مالئکه  گمان کند که ایشان را به این سبب بر دیگران فضلى و زیادتى

 .آسمانھا و زمینھا
حضرت صادق  پیغمبران است و ازامیرالمؤ منین علیه السالم منقول است که کتان از پوشش  از حضرت

حدیث دیگر منقول است که حضرت  علیه السالم منقول است که پوشیدن کتان بدن را فربه میکند، در
درھم یا پانصد درھم میخریدند و در زمستان مى پوشیدند  على بن الحسین علیه السالم جامه خز بھزار

 .رمودندمیفروختند و قیمتش را تصّدق میف و چون زمستان میگذست



   در بیان رنگھائیکه در جامه سنت یا مکروه است: فصل چھارم 
نیمرنگ و کبود  رنگھا در جامه سفید است و بعد از آن زرد و بعد از آن سبز و بعد از آن سرخ بھترین

سیاه کراھت شدید دارد در ھمه  وعدسى ، مکروه است سرخ تیره خصوصا در نماز و پوشیدن جامه
 . و عبا ھم سیاه نباشد بھتر است مه و عبا و موزه و اگر عمامهحال ، مگر در عما

اللّه علیه وآله وسلّم منقول است که بپوشید جامه سفید  در چند حدیث معتبر از حضرت رسول صلّى
 .پاکیزه ترین رنگھا است ، و مرده ھاى خود را در آن کفن کنید که آن نیکوتر و

جامه سفید  ضرت امیرالمؤ منین علیه السالم در اکثر اوقاتصادق علیه السالم مرویست که ح از حضرت
جعفرصادق علیه السالم را در میان  و حفص مؤ ذن روایت کرده است که دیدم حضرت امام. میپوشیدند

 .برنگ بِْه پوشیده بود قبر و منبر نماز میکردند، و جامه زردى
لیه السالم بیرون آمدند جبِه خزِ زرد و محمد باقر ع در حدیث حسن از زراره منقول است که حضرت امام

 .زرد پوشیده بودند عمامِهء زرد و رادء خزِ 
امام محمد باقر علیه السالم رفت ، دید  در حدیث معتبر منقول است که حکم بن عتبه بخدمت حضرت

کرده بودند پوشیده است ، حضرت فرمودند که در این جامه چه  که جامه سرخ تیره که بگل کافشه رنگ
این  چه گویم در چیزى که شما پوشیده باشید اما جوانان شوخ که درمیان ما: که  یگوئى ؟ حکم گفتم

کى حرام کرده است ، بعد از  حضرت فرمود که زینت خدا را. جامه را میپوشند، ما ایشانرا عیب میکنیم 
 . تازه داماد شده ام آن فرمود که باین سبب این جامه راپوشیده ام که

سن از حضرت امام جعفر صادق علیه السالم منقول است که جامه سرخ تیره پوشیدن در حدیث ح
 .کراھت دارد مگر براى نوداماد

طیلسان کبود  حدیث معتبر از یونس منقول است که حضرت امام رضا علیه السالم را دیدم که در
را که جامه برنگ گل  علیه السالم و از حسن زیّات منقول است که دیدم حضرت ابیجعفر. پوشیده بودند

کرده است که حضرت امام موسى علیه السالم را دیدم که  و محمد بن على روایت. سرخ پوشیده بودند
 واز ابى العال منقول است که حضرت صادق علیه السالم را دیدم که در. بودند جامه عدسى پوشیده

 .حال احرام برد یمنى سبزى پوشیده بودند
السالم منقول است که جبرئیل در روز آخر ماه مبارک رمضان بر حضرت  علیهاز حضرت امام جعفر صادق 

رسول صلّى  اللّه علیه وآله وسلّم نازل شد بعد از نماز عصر چون به آسمان رفت حضرت رسول صلّى
بطلب ، پس چون حاضر شدند حضرت  اللّه علیه وآله وسلّم فاطمه را طلب فرمود که شوھر خود على را

نشانید و دستش را گرفت و بردامن خود گذاشت و  ن علیه السالم را در جانب راستامیرالمؤ منی
میخواھید شما : نشانید را گرفت و بر دامن خود گذاشت پس فرمود که  حضرت فاطمه را در جانب چپ

ر جبرئیل گفت که د : بلى یا رسول اللّه ، فرمود که:به آنچه جبرئیل مرا به آن خبر داد؟ گفنتد را خبردھم
جامه بمن پوشاند یکى سبز و دیگرى  قیامت من در جانب راست عرش خواھم بود و خداى تعالى دو

عرش باشى و دو جامه چنین در تو پوشانند پس راوى عرض  سرخ برنگ گل ، تو یا على در جانب راست
برد  چنین را مکروه میدانند حضرت فرمود که چون خدا حضرت عیسى را بآسمان کرد که مردم رنگ سرخ

 .جامه چنین بر او پوشانید دو
السالم منقول است که شخصى از حضرت صادق علیه  و بسند معتبر از حضرت امیرالمؤ منین علیه

 . نماز بکنم ؟ فرمود که درآن نماز مکن که لباس اھل جھنم است السالم پرسید که در کاله سیاه
 .ز در موزه و عمامه وعبااز حضرت رسول منقول است که مکروه است سیاه مگر در سه چی

   در بعضى از آداب جامه پوشیدن: فصل پنجم 
جامه ھاى دراز پوشیدن و آستین جامه را دراز کردن و جامه را از روى تکبربر روى خاک کشیدن مکروه و 

 . مذموم است
زار و السالم رفت ببا حضرت امام جعفر صادق علیه السالم منقول است که حضرت امیرالمؤ منین علیه از

بند پا ولنگ راتانیمه ساق وردا را از پیش  سه جامه براى خود خرید بیک اشرفى پیراھن را تا نزدیک
کمر پس دست به آسمان برداشت و پیوسته حمد الھى مینمود بر این  تاپستان و از عقب تا پائین تر از

 . بخانه باز گشت نعمت تا
 . رد در آتش جھنم استحضرت صادق فرمود که جامه آنچه از غوزک پا میگذ

رْ  از حضرت موسى کاظم علیه السالم منقول است که حقتعالى به پیغمبرش فرمود که که  َوثیابََک َفطَّھِ
جامه ھاى آن حضرت  ترجمه لفظى اش آنست که جامه ھاى خود را پس پاک گردان حضرت فرمود که

 .شودآلوده ن پاک بود ولیکن مراد الھى آنست که جامه را کوتاه کن که
 .روایت دیگر یعنى بردار که بزمین کشیده نشود

وآله وسلّم  حسن از حضرت باقر علیه السالم منقول است که حضرت رسول صلّى اللّه علیه در روایت
میاویز که این از تکبراست و خداتکبر را  شخصى را وصیت فرمود زینھار که پیراھن و ازار خود را بلند

 .دوست نمیدادر
را  منقول است که حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم چون پیراھن مى پوشیدند آستین در حدیث معتبر

 .میکشیدند آنچه از سرانگشتشان میگذشت میبریدند
کشد  علیه وآله وسلّم به ابوذر فرمود که ھر که از روى تکبر جامه اش را بزمین حضرت رسول صلّى اللّه

تا بند پا ھم جایز است و  زار مرد تا نصف ساق است وحقتعالى در قیامت نظر رحمت باو نفرماید و ا
 . زیاده در آتش است



 
 در پوشیدن لباسى که مخصوص زنان یا کافران باشد: فصل ششم 

و ھمچنین  است مردان را پوشیدن لباسى که مخصوص زنان باشد مانند لچک و مقنعه و نیمتنه حرام
وقبا وعمامه و ھیچ یک را جایز  اشد مانند کالهحرام است زنان را پوشیدن لباسى که مخصوص مردان ب

 . مانند زنار و کاله ھاى فرنگى نیست پوشیدن لباسى که مخصوص کافران باشد
جایز نیست زنان را که شبیه بمردان شوند زیرا که رسول خدا  از حضرت امام محمد باقر منقول است که

که شبیه  ه به زنان شوند و لعنت کرد زنانى راوآله وسلّم لعنت کرد مردانى را که شبی صلّى اللّه علیه
 .بمردان شوند

خداى عزوجل وحى فرمود پیغمبرى از پیغمبرانش  از حضرت امام جعفر صادق علیه السالم مرویست که
جامه ھاى دشمنا مرا و نخورید طعامھاى دشمنان مرا و بمسلک دشمنان  که بگو بمؤ منان که نپوشید

 .نیز مانند آنھا دشمنان من خواھند بودننمائید که ایشان  من سلوک

   دربیان عمامه بستن: فصل ھفتم 
پیش  بر سربستن سنت است و با عمامه تحت الحنک بستن سنت است و یکطرف عمامه را از عمامه

شھید علیه الرحمه  و طرف دیگر را از عقب انداختن بروش سادات مدینه مشرفه سنت است و شیخ
 . ده پیچیدن سنت استگفته است که عمامه ایستا

که عمامه را  رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است که عمامه تاج عربان است ھرگاه از حضرت
 .برطرف کنند خدا عزتشان را برطرف خواھد کرد

 حضرت امام جعفر صادق علیه السالم منقول است که ھر که عمامه بپیچد بر سر در حدیث حسن از
 .را و دردى برسد که دوا نداشته باشد پس مالمت نکند مگر خودوتحت الحنک نبندد با

علیه وآله وسلّم عمامه بر سر  از حضرت امام رضا علیه السالم منقول است که حضرت رسول صلّى اللّه
 .و دیگرى را بعقب و حضرت جبرئیل نیز چنین کردند انداختند  بستند و یکطرف عمامه را بطرف پیش 

اقر علیه السالم منقول است که مالئکه در روز بدر عمامه ھاى سفید در سر از حضرت امام محمد ب
 .داشته و عالقه ھا انداخته بودند

سرحضرت امیرالمؤ  حضرت صاد منقول است که حضرت رسالت پناه صلّى اللّه علیه وآله وسلّم بر از
رو آویختند و طرف دیگر  عمامه را از پیش منین علیه السالم عمامه بدست مبارک خود پیچیدند و یک سر

سر آویختند پس فرمودند که برو، رفت و فرمودند که بیا، آمد آنگاه  را بقدر چھار انگشت کوتاه از عقب
ھرگاه عمامه  در فقه رضوى علیه السالم مذکور است که. که چنین است واللّه تاجھاى مالئکه  فرمودند

بِعزَّتَِک َو اَْکرِْمنى بَِکَرِمَک  مَّ اَْرَفْع ِذْکرى َو اَْعِل َشاْءنى َو اَِعزَّنىاللِّه اَللّھُ  بِْسمِ  بر سر گذارى این دعا بخوان
 .اَللُّھمَّ تَوِّْجنى بِتاجِ اْلَکراَمِة َو اْلِعزّ َواْلَقُبولِ  بَْیَن یََدْیَک َوبَْیَن َخْلِفکَ 

َسوِّْمنى بِسیماِء االْیماِن َو  مَّ اَللّھُ  در مکارم االخالق از کتاب نجات نقل کرده است که این دعا را بخوان
وگفته است که باید  َحْبَل االِْ◌ْسال ِم َوال تَْخلَْع رِْبَقَة االْ یم اِن ِمْن ُعُنقى تَوّْجنى بِتاجِ اْلَکرامِة َو َقلِّْدنى

 .عمامه را ایستاده بپیچید
و کالھھاى دراز  .اشتندرسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم چند قسم کاله داشتند که بر سر میگذ حضرت

 . علما گفته اند که مکروه است. است  که برطله میگویند وارد شده است که پوشیدن آنھا زى یھودان
 . از بعضى احادیث ظاھر میشود که پائین کاله را شکستن و برگردانیدن مکروه است

در میان امت  دار حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است که ھرگاه کالھھاى ترک از
ظاھرا مانند قاووق و کاله بکتاشى وامثال  بسیار شود زنا کردن در میان ایشان شایع شود وکاله ترک دار

 .آن باشد

  در بیان آداب زیرجامه پوشیدن: فصل ھشتم 
ابراھیم که زمین بمن  حضرت ابى عبداللّه علیه السالم منقول است که حقتعالى وحى فرمود بحضرت از

زمین حجابى قراده ، پس زیر جامه تا زانو  مى کند از دیدن عورت تو، پس میان عورت خود و شکایت
 .بعمل آورد وپوشید

از جامع بزنطى روایت شده است که ھر که زیرجامه را ایستاده بپوشد تا سه روز حاجتش برآورده 
 .نشود

ھالک وز رداب و  که مورثفقه رضوى مذکور است که زیر جامه را نشسته بپوش و ایستاده مپوش  در
اللِّه اَللُّھمَّ اْسُتْر َعْوَرتى َوالتَْھِتْکنى فى  بِْسمِ  عم والم میشود و در وقت پوشیدن این دعا را بخوان

 .اْلقیاَمِة َواْعُف َفْرجى َوال تَْخلَْع َعنّى َزیَنَة اْالَ◌یِمانِ  َعَرصاتِ 
اْسُتْر َعْوَرتى َو امْن َرْوَعتى َو  اَللُّھمَّ  ن دعا بخوانو در مکارم االخالق از کتاب نجات نقل کرده است که ای

یطاِن فى ذلَِک نَصیبا َوال لَُه اِلى ذلَِک ُوُصوالً َفیََضُع لِىَ  اْعُف َفْرجى َوال تَْجَعلْ  یُِجنى  لِلشَّ الَمکایَِد َوُیھَّ
 . الِْ◌رتِکابِ اْلَمحارِم

پیغمبران علیھم السالم پیراھن را پیش از زیر از حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم منقول است که 
 .جامه میپوشیدند

 . مپوش در روایت دیگر وارد شده است که ایستاده و روبقبله و روبآدم
 . از حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم منقول است که زیر جامه را ایستاده پوشیدن مورث اندوه است



  در آداب جامه نو بریدن و پوشیدن: فصل نھم 
بسند صحیح از حضرت امام محمد باقر علیه السالم منقول است که چون کسى جامه نو بپوشد این 

ُحْسَن ِعباَدتَِک َو َعَمالً بِطاَعَتِک َواَداَء  اْجَعْلُه ثَْوَب ُیْمِن َوتُقى َوبََرَکَة اللُّھمَّ اْرُزْقنى فیهِ  اَللُّھمِّ  :دعا بخواند
َملُ  اَْلَحْمُدلِلّهِ  ُشْکَر نِْعَمِتکَ  وبسند معتبر از حضرت  بِِه فى النّاسِ  الَّذى َکسانى ما اُوارى بِِه َعْوَرتى َواَتَجَّ

منقول است که حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم این دعا را تعلیم  امیرالمؤ منین علیه السالم
ُل بِِه فى الِّذى َکسانى مِ  اَْلَحْمُدلِلّهِ : نمود که در وقت پوشیدن جامه نو بخوانم مى َن اْللّباسِ ما اَتَِّجمَّ

پس فرمود یا على ھر که  َمساِجَدکَ  اْجَعْلھا ثِیاَب بََرَکٍة اَْسعى فیھا لَِمْرضاتَِک َو اَْعُمر َفیه النّاسِ اَللُّھمَّ 
 .ایندعا بخواند چون جامه را بپوشد آمرزیده شود

ست کسى که جامه نو بپوشد دست درحدیث دیگر از حضرت موسى بن جعفر منقول است که سزاوار ا
 .اَْلَحْمُدلِلِّه الَّذى َکسانى ما اُوارى بِِه َعْوَرتى َوْاتََجمَُّل بِِه فى النّاسِ َو اَتََزیَُّن بِِه بَْیَنُھمْ :بر آن بمالد و بگوید

 سى و دو مرتبه سوره حضرت ابیعبداللّه علیه السالم منقول است که ھر که آبى در ظرف نوى بکند و از
بپاشد در ھنگام پوشیدن پیوسته در فراخى روزى  انا انزلناه فى لیلة القدر بر آن بخواند و بر جامه نو

 .باشد باشد تا تارى از آن جامه باقى
َمٌدَرسُوُل اللّهِ  در حدیث دیگر از آنحضرت مرویست که چون جامه نو بپوشى بگو تا از  ال اِلَه اِالّ اللُّه ُمحَّ

درھم میشکند و چون بکسى  چیزى را که دوست دارى بسیار آنرا یاد مکن که آنراآفتھا نجات یابى و 
 .دل وا اثر میکند کارى داشته باشى در غایبانه او را دشنام مده که در

السالم چون جامه میپوشیدند جامه ھا  بسند معتبر منقول است که حضرت على بن موسى الرضا علیه
نو میپوشیدند قدح آبى میطلبیدند و سوره قل ھواللّه احد و  خترا در جانب راست میگذاشتند و چون ر

را بر جامه  سوره قل یا ایھاالکافرون ھر یک را ده نوبت در آن ظرف مى خواندند و آن آب آیة الکرسى و
باشد مادامکه تارى از آن جامه  میپاشیدند و مى فرمودند ھر که چنین کند پیوسته در فراخى روزى

 . باقى است
منین علیه السالم منقول است که چون خداى تعالى جامه نو بکسى  معتبر از حضرت امیرالمؤبسند 

آیة الکرسى  بپوشد باید که وضو بسازد و دو رکعت نماز بگذارد و در ھر رکعت سوره حمد و عطا فرماید و
و را پوشاند و خداوندى را که عورت ا و قل ھواللّه احد واناانزلناه فى لیلة القدر بخواند پس حمد کند

پس اگر چنین کند در  الَحْوَل َوالُقوَّة اِالّ بِاللِّه اْلَعِلّىِ اْلَعظیمِ  بگوید درمیان مردم او را مزین ساخت و بسیار
است ملکى خدا را بپاکى یاد کند وبراى او  آن جامه معصیت خدا نکند و بعدد ھر تاریکه در آن جامه

 .استغفار کند وبراو ترحم کند
درظرفى کند و  تبر از حضرت صادق علیه السالم منقول است که ھر که جامه نو ببرد و آبىمع بسند

بآیه تنزل المالئکة برسد اندکى از آب  سى وشش مرتبه سوره اناانزلناه فى لیلة القدر بخواند ھرگاه که
َرَزَقنى ما اَتََجمَُّل بِِه فى  اَْلَحْمُدلِلِّه الَّذى بکند و دعا کند و بگوید را نرم بجامه بپاشد پس دو رکعت نماز

و خدا را شکر کند پیوسته در فراخى نعمت باشد تا آن جامه  النّاسِ َو اُوارى بِِه َعْوَرتى َو اَُصلِّى فیِه لَِربّى
 .کھنه شود

  در سایر آداب جامه پوشیدن و کندن: فصل دھم 
در شب و روز از  از عریان شدن حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقولستکه نھى فرمود از

شود شیطان بسوى او نظر میکند و  حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم منقولستکه ھرگاه مرد عریان
و فرمود سزاوار نیست مرد را که جامه خود را از ران خود دور  .طمع میکند در آنکه او را به معصیت در آورد

اللّه  مود که چون جامه را از بدن بیرون آورید بسممیان جماعتى نشسته باشد و فر کند وقتیکه در
 . صبح بگوئید تا جنیان نپوشند و اگر نگوئید جنیان آنجامه را میپوشند تا

از حضرت صادق علیه السالم منقول استکه سزاوار نیست زن مسلمانرا که روپاک یا پیراھنى بپوشد که 
 .ته نمایان باشد

السالم آنقدر بود که  منقولستکه عرض مقنعه حضرت فاطمه علیه حضرت امام محمدباقر علیه السالم از
 .کنند تانصف بازوى آنحضرت میرسید وھمه زنانرا باید که چنین

از حضرت صادق علیه السالم بسند معتبر منقول استکه ادناى اسراف آنستکه جامه اندرون وبیرون یکى 
 .باشد

ده پیراھن داشته  پرسید که میتواند بود مؤ منحدیث دیگر منقولستکه اسحق بن عمار از آنحضرت  در
نیست اسراف آنست که جامه که باید  باشد فرمود بلى گفت که بیست پیرھن فرمود بلى این اسراف

 . وقت دیگر بپوشند بپوشى براى زینت نگاه داشته بعوض جامه که در
باشد اسراف است که کسى ده پیراھن داشته  در روایت دیگر از حضرت امام موسى سؤ ال کردند

جامه این بھتر است ، بلکه اسراف آنستکه جامه نگاھداشتنى را  فرمودند که نه بلکه از براى محافظت
 . بپوشى در جاھاى کثیف

از حضرت باقر منقول استکه کوتاه کردن جامه راحت جامه است و بیشتر بافى میماند وفرمود که جامه 
 .پاکیزه پوشیدن دشمن را منکوب میکند

حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم منقول استکه شستن جامه اندوه و غم را برطرف میکند و موجب از 
 .قبولى نماز میگردد

 .حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم فرمود که ھر که جامه پوشد باید پاکیزه باشد
است کمان  وطحضرت امیرالمؤ منین علیه السالم منقولستکه شش چیز است که ازاخالق قوم ل از



راھھا و جامه برزمین کشیدن از روى تکبر  گلوله انداختن و سنگریزه انداختن بیکدیگر و قندران خائیدن در
 . و بندھاى قبا و پیراھن را گشودن

جامه را پنبه  معتبر منقول استکه شخصى بخدمت حضرت صادق علیه السالم آمد دید که گریبان بسند
نظرمیکنى گفت از پینه جامه تعجب  یکرد حضرت فرمود که چرا چنینکرده اند آنشخصى بتعجب نظر م

در آنجا نوشته بود که ایمان . گذاشته بود فرمود بخوان  کتابى در پیش حضرت علیه السالم. میکنم 
 ندارد و مال نیست کسى را که معیشت باندازه نمى کند و نو نیست کسى را که ندارد کسى که حیا

 .جامه کھنه ندارد
امیرالمؤ منین علیه السالم فرمود که آنقدر پینه برجامه خود زدم که شرم کردم از آنکس که بر آن  حضرت

 .پینه میزد
پینه کند و چیزیکه  حضرت صادق علیه السالم منقولستکه ھر که گریبان جامه را پینه زند و کفش را از

 .براى خانه خرد بردارد بخانه برد از تکبر ایمن گردد

  در رنگ نعلین وموزه و کفش و چگونگى آنھا :فصل یازدھم 
و چکمه سیاه  رنگھا در نعل و کفش رنگ زرد است و بعد از آن سفید و بھتربن رنگھا در موزه بھترین

استکه پیش و عقبش بلند باشد و  است و در سفر سرخ خوبست و در حضر کراھت دارد و در نعل سنت
یراین مکروه است و ظاھرا که کفش نیز این حکم دارد غ میانش تھى باشد و ھمه اش برزمین نچسبد و

 .باشد که کفش سر پائى مکروه
بسند معتبر از حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم منقولستکه کفش نیکوپوشیدن بدنرا از بالھا نگاه 

 .میدارد و معین است بر تمامى نماز و وضو
کفش نیکو بپوشد و  ت را بامداد بخورد وحدیث دیگر فرمود که ھر که خواھد عمرش دراز باشد چاش در

 .ردا و باالپوش را سبک کند و با زنان بسیار جماع نکند
 .حضرت صادق علیه السالم فرمود اول کسیکه نعلین پوشید حضرت ابراھیم علیه السالم بود

پوشش یھودان  حدیث معتبر از آنحضرت منقولستکه نعل ھموار پوشیدن که ھمه اش بر زمین رسد در
 . ت و بر مذمت این قسم احادیث بسیار وارد شده استاس
را سست میکند و  احادیث معتبره وارد شده استکه نعل سیاه مپوش که چشم را ضعیف میکند و ذکر در

میدھد و ذکر را سخت میکند و غم را  مورث اندوه و غم است و بر تو باد بنعل زرد که چشم را جال
 . برطرف میکند و پوشش پیغمبران است

در حدیث دیگر وارد شده است که پوشیدن نعل سیاه موجب خیال وتکبراست و ھر که بپوشد در روز 
 .قیامت باجباران محشور شود

پوشیده باشد در شادى  حضرت امام محمد باقر علیه السالم منقولستکه ھر که نعل زرد بپوشد تا آنرا از
ُراْلنّاِظرینَ  یل میفرماید کهاسرائ و سرور باشد زیرا که حق تعالى در وصف بقره بنى  َصْفراُء فاقٌِع لَْونُھا تَسُّ

 .یعنى زرد بسیار زردى که شاد گردانند نظر کنند گانرا
نعل سفید  معتبر از سدیر صراف منقولستکه بخدمت امام جعفر صادق علیه السالم رفتم و بسند

که داخل بازار شود ونعل سفیدى  پوشیده بودم فرمود که آیا دانسته این نعل را پوشیده پس فرمود ھر
 را از جائى که گمان نداشته باشد راوى گوید که سدیر بخرد کھنه نکند آنرا مگر آنکه کسب کند مالى

 . نعل کھنه نشده بود که صد اشرفى از جائى بدستم آمد که گمان نداشتم مرا خبر داد که ھنوز آن
پوشد او را مال و فرزندان بھم رسد و ھر که نعل در حدیث دیگر وارد است که ھر که نعل زرد یا سفید ب

 .سیاه بپوشد ھیچیک را نیاید
 .در حدیث معتبر از حضرت صادق علیه السالم منقولستکه موزه پوشیدن نور چشم را زیاد میکند

 .در روایت دیگر فرمود که مداومت پوشیدن موزه امان میدھد از مرض سل و از مرگ بدو داد
پوشیده بودند  حضرت امام جعفر صادق علیه السالم را دیدم در سفر موزه سرخ روایت میکند که درفى

گرفته ام و براى گل وباران خوبست اما  پرسیدم که این موزه سرخ چیست فرمود که این را از براى سفر
 . در حضر ھیچ رنگ بھتر از سیاه نیست

  در آداب پوشیدن نعل و موزه و کفش: فصل دوازدھم 
نعل  ر از حضرت امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیه السالم منقولستکه چونمعتب بسندھاى

که ھر که بایکتاى کفش براه  بپوشى ابتدا بپاى راست بکن و در وقت کندن ابتدا بپاى چپ کن و فرمودند
 .دست یابد و دیوانه شود رود یعنى یکپا درکفش و دیگرى برھنه شیطان براو

حضرت صادق علیه السالم براھى میرفتم بند نعل  قولستکه گفت در خدمتاز عبدالرحمن بن کثیر من
آستین خود بدر آوردم و نعل را باصالح آوردم و حضرت دست بردوش  آنحضرت گسیخت من بند دیگر از

از قبر بیرون  بودند پس فرمودند ھر که نعل مؤ منى را بردارد براى اصالح آن چون در قیامت من انداخته
 .بکوبد او را برناقه گرم روى سوار کند تا در بھشت را آید حقتعالى

آنحضرت پاره شد حضرت پاى  از یعقوب سراج منقولستکه براھى در خدمت آنحضرت مى رفتم بند نعل
خود را گشود و بنزد آنحضرت آورد قبول نفرمود و گفت  پیاده روان شدند عبداللّه بن ابى یعفور بند نعل

 .رآن صبر نمایدب صاحب مصیبت اولى است که
آنحضرت بدیدن شخصى رفتم چون داخل شدند  عبدالرحمن بن ابیعبداللّه روایت کرده استکه در خدمت

 . فرمودند که نعلھا را بیرون آورید که کندن نعل راحت قدم است نعل را از پا بیرون آوردند و



نعل و از  رفتن با یکتاىکه حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم نھى فرمود از راه  منقول است
باشد که بندھایش را  ایستاده پوشیدن نعل دور نیست که کراھت ایستاده پوشیدن مخصوص نعلى

 . میباید بست
غایط : چیز است ھر که کند بیم آن ھست که دیوانه شود در حدیث دیگر از آنحضرت منقولستکه سه

 . تنھا خوابیدن با یکتاى موزه راه رفتن و در خانه کردن در میان قبرھا و
 . از حضرت امام جعفر صادق علیه السالم مقولستکه مداومت بر پوشیدن موزه امان مى دھد از خوره

 بِْسمِ  :در فقه الرضا مذکور است که چون خواھى موزن یا کفش بپوشى ابتداى بپاى راست کن و بگو
ٍد اَلّل ُھمَّ َوطّْى ء َقَدمى فى الُدنیا َوْاال ِخَرِة وَ  دٍ اللّه َوبِاللِّه َو اْلَحْمُدلِلِّه اَلّلُھمَّ َصّلِ َعلى ُمَحمَّ   َوآِل ُمَحمَّ

و  َقدام اَلّلُھمَّ َوقِِنى ِمند َجمیع ْاالفاتِ َواْلعاھاتِ َوِمَن ْاالَذى ثَبّْتُھما َعلَى االَیماِن َوال تَُزْلِزْلُھما یَْوَم زِْلزِلَِة ْاالَ 
 . تَْنَزْع َعنّى ُحلََّة االْیمان ْج َعنى ُکَل َغّمٍ َوَھّم َوالاَلّلُھمَّ َفرِّ : چون خواھى بکنى بگو

 بِْسمِ :در مکارم االخالق از کتاب نجات نقل نموده که موزه و نعل را نشسته بپوش و در قت پوشیدن بگو
ْىء ٍد َو َوطِّ ٍد َوآِل ُمَحمَّ ْنیا َوْاال اللِّه اَلّلُھمَّ َصّلِ َعلى ُمَحمَّ راِط یَْومَ َقَدَمىَّ فى الدُّ تَزُِّل  ِخَرِة َو ثَبّْتُھما َعلى الصِّ

 اللِّه اَْلَحْمُدلِلِّه الّذى َرَزَقنى ما اَقى بِِه َقَدَمىَّ ِمنَ  بِْسمِ :و در وقت کندن ایستاده بکن و بگو فیه ْاالَقدامِ 
 .ِصراِطَک الَسوِىّ  ْاالَذى اَلّلُھمَّ ثَبِّْتُھما َعلى ِصرِطَک َوال تَزِْلُھما َعنْ 

آینه نظرکردن وخضاب : مردان و زنان و سرمه کشیدن و در: در آداب حلى و زیور پوشیدن : باب دوم 
 کردن

  در فضیلت انگشتر بدست کردن و آداب آن: فصل اول 
 . مؤ کد است مردان و زنانرا انگشتر در دست راست کردن

ریفى یا نگین شریفى داشته در بعضى احادیث تجویز فرموده اند که در دست چپ بکنند اما اگر نقش ش
 .باشد باید که در قت استنجا بیرون آورد

در حدیث صحیح از حضرت امام رضا علیه السالم منقولستکه اگر خواھى انگشتر را بدست راست کن و 
 . اگر خواھى بدست چپ

له بسند معتبر از حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم منقول است که حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآ
 .وسلّم انگشتر را بدست راست میکردند

از حضرت امام محمد باقر علیه السالم منقولستکه حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم در دست 
 .راست میکردند انگشتر را

وسلّم بحضرت امیرالمؤ  سلمان فارسى رضى الّل ه عنه مرویستکه حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله از
عرضکرد که یا . راست بکن تا از مقربان باشى  م فرمود که یا على انگشتر در دستمنین علیه السال

فرمود که جبرئیل و میکائیل پرسیدند که چه انگشتر در دست کنم فرمود که  رسول اللّه کدامند مقربان
نکه تو یا على بآ سرخ بدرستیکه آن اقرا کرده است براى خدا بیگانگى و براى من پیغمبرى و براى عقیق

و براى شیعیان فرزندان تو بجنت  وصى منى و براى فرزندان تو بامامت و براى دوستان تو ببھشت
 . الفردوس

حضرت امام موسى علیه السالم سؤ ال کردند که بچه علت حضرت  در حدیث معتبر منقولستکه از
اصحاب  پیشواىعلیه السالم انگشتر در دست راست میکردند فرمود زیرا که آنحضرت  امیرالمؤ منین

صلّى اللّه علیه وآله وسلّم  یمین استکه در قیامت نامه ھایشانرابدست راست میدھند و حضرت رسول
است براى شیعیان ما که باین عالمت ایشانرا مى  در دست راست میکردند انگشتر را واین عالمتى

بقسمت کردن مال خود وقت فضلیت نمازھاى پنجگانه و بدادن زکوة و  شناسند و به محافظت کردن در
 . مؤ من خود و امربنیکى ھاکردن و نھى از بدیھا کردن با برادران

 منین علیه السالم منقولستکه حضرت جبرئیل بحضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله از حضرت امیرالمؤ
ببینم او را که در  وسلّم گفت ھر که انگشتر در دست راست کند و غرضش سنت و متابعت توباشد و

و از حضرت صادق . امیرالمؤ منین برسانم  امت متحیر مانده است دستش بگیرم و بتو و بحضرتقی
 . انگشتر در دست راست کردن منقولستکه از سنت پیغمبران است

که انگشترى در دست چپ داشته باشد که نام خدا  حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم فرمود که ھر
 .د و در دست دیگر کندآور درآن باشد در وقت استنجا بدر

رسول صلّى اللّه علیه وآله و سلّم نھى فرمود از  از حضرت صادق علیه السالم منقول استکه حضرت
 . شھادت و انگشت میان انگشتر کردن در انگشت

 .از حضرت صادق علیه السالم منقول است که انگشتر را ببند پائین انگشت برسانید
 . ر بسر انگشتان کردن عمل قوم لوط استدر روایتى وارد شده است که انگشت

اَلّلُھمَّ ُسْمنى بِسیماِء :در فقه الرضا علیه السالم مذکور است که در وقت انگشتر در دست کردن بگو
و ابن طاوس علیه الرحمه  ْاالیماِن َواْختْم لى بَِخْیرٍ َواْجَعْل عاقِبَتى اِلى َخْیرِ اِنَّک اَْنَت اْلَعزیُز ْاالَْکَرمُ 

َحْبَل  ُسوِمنى بسیماِء اِالْیماِن َو تَوِّجنى بِتاجِ اْلَکراَمِة َوَقلِّْدنى اَلّلُھمَّ  یتکرده است که ایندعا بخواندروا
 .ْاِالسال ِم َوال تَْخلَْع رِْبَقَة ْاالیم اِن ِمْن ُعُنقىِ 

  در بیان آنچه انگشتر از آن سازند: فصل دوم 
ا انگشتر طال در دست کردن حرام است و انگشتر آھن و برنج سنتست که انگشتر از نقره باشد و مردانر

 . و فوالد مردان و زنانرا مکروه است



چنانچه منقولستکه از حضرت صادق علیه السالم بسند صحیح و حسن که انگشتر رسول خدا صلّى 
 .اللّه علیه وآله وسلّم از نقره بود

امیرالمؤ منین  علیه وآله وسلّم بحضرت چندین حدیث معتبر منقولستکه حضرت رسول صلّى اللّه در
بدرستیکه رسول خدا صلّى اللّه علیه وآله  علیه السالم منقولستکه انگشتر غیر نقره در دست مکنید

 .در آن انگشتر آھن باشد وسلّم فرمود که پاک نیست دستى که
یث معتبر دیگر از ودر حد. درآن انگشتر آھن باشد در حدیث دیگر فرمود که پاک نکند خدا دستى را که

وآله وسلّم منقولستکه نماز نکند مرد در انگشتر آھن ونھى فرمود از  حضرت رسول صلّى اللّه علیه
 . برنج در دست کردن انگشتر

رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم از نقره بود و  از حضرت صادق علیه السالم منقولستکه انگشتر حضرت
 . د محمد رسول اللّهکرده بودن نگین نداشت و برآن نقش

  در فضیلت عقیق: فصل سوم 
یاقوت براى  که حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم چھار انگشتر در دست میکردند انگشتر منقولست

قوتش و عقیق براى حرز و دفع  شرافت و زینتش و فیروزه براى نصرت و یاریش و حدید صینى براى
موسى الرضا علیه السالم مرویستکه عقیق فقر  لى بنو در حدیث صحیح از حضرت ع. دشمنان وبالھا

 .دست کردن عقیق نفاق را زایل میکند و درویشى را برطرف میکند و در
در حدیث صحیح دیگر از آنحضرت منقولستکه ھر که قرعه بانگشتر عقیق بزند بھره او تمامتر بیرون 

 .میآید
کنید که مبارک  که انگشتر عقیق در دستحدیث معتبر از حضرت امام جعفر علیه السالم منقولست در

 .مقرون بخیر ونیکى باشد است و ھر که انگشتر عقیق داشته باشد امید ھست که عاقبتش
زین العابدین علیه السالم انگشتر عقیق دید پرسید  از ربیعة الراوى منقولستکه در دست حضرت امام

 . فرمود که این عقیق رومى است که این چه نگین است ؟
 . ت رسول فرمود که ھرکه انگشتر عقیق در دست داشته باشد حاجتش برآورده استحضر

 .از حضرت صادق علیه السالم منقولستکه انگشتر عقیق مورث ایمنى است در سفر
در حدیث دیگر از آنحضرت منقولستکه ھر که انگشترى بگیرد که نگینش عقیق باشد پریشان نشود و 

 .عاقبت کارش البته نیکوباشد
صادق  حدیث دیگر وارد شده است که حاکمى پى شخصى فرستاده بود بسبب جرمى ، حضرت در

 .نرسید علیه السالم فرمود که انگشتر عقیق باو برسانید چنان کردند مکروھى باو
وآله وسلّم آمد و شکایت کرد که  در حدیث دیگر منقولستکه شخصى بنزد حضرت رسول صلّى اللّه علیه

فرمود که چرا انگشتر عقیق در دست نداشتى که آن از ھر  د واموال مرا برد حضرتدزد در راه بمن رسی
 .را بدى نگاه میدارد آدمى

بسند معتبر دیگر از آنحضرت منقول است که انگشتر عقیق در دست کنید مادام که آدمى آن انگشتر را 
 .با خود دارد اندوھى باو نمیرسد

اقرار کرده است از  یق با خود دارید که آن اول کوھیست کهحدیث معتبر دیگر فرمود که انگشتر عق در
 . على بامامت براى خدابیگانگى و از براى من بپیغمبرى وازبراى تو یا

یک از نگینھا برانگشت خود بنشانم  در حدیث معتبر از بشیر دھان منقول است که عرض کردم کدام
ید که اینھا سه کوھند در بھشت اما کوه زرد و عقیق سف فرمود که چرا غافلى از عقیق سرخ و عقیق

زرد و عقیق سفید که اینھا سه کوھند در بھشت اما کوه عقیق سرخ پس  عقیق سرخ پس و عقیق
برخانه  برخانه رسول خدا صلّى اللّه علیه وآله وسلّم واما کوه عقیق زرد پس مشرفست مشرفست

حضرت امیرالمؤ منین  ت بر خانهحضرت فاطمه علیھم السالم و اماکوه عقیق سفید پس مشرف اس
نھرى جاریست از برف سردتر و ازشیر  علیه السالم و ھمه آنھا یک خانه است و از زیر ھر کوھى

محمد صلّى اللّه علیه وآله وسلّم وشیعیان ایشان و ھرسه نھر از  سفیدتر و نمیخورد از آن نھرھا مگر آل
محبان آل  تقدیس و تمجید الھى میکنند و از براى و بیکجا میریزد و این سه کوه تسبیح و کوثر میآید

عقیقھا را در دست داشته باشد  محمد طلب آمرزش میکنند پس ھر که از شیعیان آل محمد یکى از این
از جمیع بالھا وامان یابد از شرپادشاه ظالم واز ھر چه  نبیند مگر خیر ونیکى و فراخى روزى و سالمتى

 .ایدحذر مینم آدمى از آن میترسد و
باقر علیه السالم گذارنیدند تازیانه  در حدیث دیگر منقولست که شخصى را از برابر حضرت امام محمد

و روایت دیگر .انگشتر عقیق او کجاست اگر با او میبود تازیانه نمیخورد بسیار براو زده بودند حضرت فرمود
دوستتر دارد از  که خدا حضرت صادق علیه السالم منقولستکه دستى بسوى آسمان بلند نمیشود از

 .دستى که در آن انگشتر عقیق بوده باشد
 حضرت امام حسن علیه السالم منقولستکه چون حضرت موسى علیه السالم بر کوه در حدیث معتبر از

را آفرید پس فرمود که  طور با حق تعالى مناجات کرد و برزمین نظر کرد حق تعالى از نور روى او عقیق
دستى را که انگشتر عقیق در آن باشد اگر  دس خود که عذاب نکنم بآتش جھنمقسم خوردم بذات مق

 .داشته باشد والیت على بن ابى طالب علیه السالم
اللّه علیه وآله وسلّم و گفت یا محمد  در حدیث دیگر منقولستکه جبرئیل نازل شد بر حضرت رسول صلّى

ست بکن و نگینش را از عقیق بکن وبگو بعلى انگشتر را بدست را پروردگاره سالمت میرساند و میگوید
حضرت  علیه السالم پسر عمت که انگشتر را بدست راست بکند و نگینش را عقیق بکند بن ابیطالب



فرمود که کوھى است دریمن که  امیرالمؤ منین علیه السالم پرسید که یا رسول اللّه عقیق کدام است
به پیغمبرى و براى تو واوالد تو بامامت و براى شیعیان تو  نبراى خدا اقرار کرده است به یگانگى وبراى م

 . دشمنان تو بجھنم ببھشت و براى
کسیکه انگشتر عقیق در دست داشته باشد  از حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم منقولستکه نماز

 .داشته باشند بچھل درجه زیادتى دارد برنماز جماعتى که غیر عقیق در دست
حضرت امام جعفرصادق علیه السالم بودم در خانه منصور  یت کند که در خدمتسلیمان اعمش روا

 بیرون آوردند که تازیانه خورده بود حضرت فرمود که اى سلیمان ببین که عباسى پس شخصى را
اگر عقیق بود تازیانه  انگشترش چه نگین دارد گفتم یابن رسول اللّه عقیق نیست فرمود که اى سلیمان

فرمود که اى سلیمان انگشتر عقیق امان میبخشد از  را گفتم یابن رسول اللّه دیگر بفرما اش نمیزدند او
فرمود اى سلیمان انگشتر عقیق امان میبخشد از خون گفتم دیگر بفرما  دست بریدن گفتم دیگر بفرما

 نگین سلیمان خداى عزوجل دوست میدارد که بلند کند بدعا بسوى او دستى را که در او فرمود اى
عقیق باشد چگونه خالى  عقیق باشد گفتم دیگر بفرما فرمود که عجب دارم از دستى که در آن نگین

بفرما فرمود که نگاه دارنده آدمى است از ھر بال گفتم  میماند از دینار و درھم گفتم یابن رسول اللّه دیگر
حدیث را  سول اللّه روایت کنم اینبفرما فرمود که ایمن میگرداند از فقر گفتم یابن ر یابن رسول اللّه دیگر

 . السالم ؟ فرمود بلى از جدت حسین بن على علیه السالم از پدرش امیرالمؤ منین علیه
 .در روایت دیگر منقول است که دو رکعت نماز با انگشتر عقیق بھتر است از ھزار رکعت که با آن نباشد

  در فضیلت یاقوت وزبرجد و زمرد: فصل چھارم 
تبر از حضرت على بن موسى الرضا علیه السالم منقولستکه انگشتر یاقوت در دست کنید در حدیث مع

 .که پریشانى را زایل میکند
 . از حضرت امام جعفر صادق علیه السالم مرویتسکه سنتست انگشتر یاقوت در دست داشتن

انى است که از حضرت امام موسى صلوات هللا علیه منقولستکه انگشتر زمرد در دست کردن موجب آس
 .در آن ھیچ دشوارى نباشد

زبرجد وفرمود که  حدیث دیگر از حضرت امام رضا علیه السالم بھمین لفظ وارد شده است اما بلفظ در
فرمود که ھر که انگشترى یاقوت زرد  انگشتر زمرد در دست داشتن فقر را بتوانگرى بدل میکند و

 .دردست کند فقیر نشود

  زه و جزع یمانىدر فضیلت فیرو: فصل پنجم 
از حضرت امام جعفر صادق علیه السالم منقولستکه ھرکه انگشتر فیروزه در دست کند دستش فقیر 

 .نشود
رفتم در  حسن بن على بن مھران منقولستکه بخدمت حضرت امام موسى کاظم علیه السالم از

بود بسیار نظر کردم در آن  کُ اَللُّه اْلَملِ  فیروزه بود و نقشش  انگشت آنحضرت انگشترى دیدم که نگینش 
انگشتر فرمود که چه نظر میکنى ؟ گفتم حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم انگشتر فیروزه داشته 

بوده است فرمود که آن را میسناسى ؟ گفتم نه فرمود که ھمان انگشتر  اَللُّه الََملِکُ  است که نقشش
امیرالمؤ  آورد از بھشت و آنحضرت بحضرتاین سنگى استکه جبرئیل براى رسول خدا بھدیه  است و

 .منین بخشید
از حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم منقولستکه انگشتر جزع یمانى در دست کنید که رد نمیکند مگر 

 .متمردان شیاطین را
صلّى اللّه علیه  حضرت امام رضا علیه السالم منقولستکه حضرت امیرالمؤ منین فرمود که رسول خد از

بودند و با مانماز کردند و چون از نماز فارغ  لّم بیرون آمدند و انگشتر جزع یمانى در دست کردهوآله وس
فرمودند که این انگشتر را در دست راست خود کن و با آن نماز بکن که  شدند انگشتر را بمن دادند و

صاحبش نوشته  جزع یمانى برابر ھفتاد نماز است و تسبیح و استغفار میکند و ثوابش براى نماز در
 .میشود

خواستم و بسیار او را دوست میداشتم و فرزند  على بن محمد حمیرى گفت که دختر جعفربن محمود را
حضرت امام على نقى علیه السالم رفتم و این مطلب را عرض کردم پس  از او بوجود نمى آمد بخدمت

َرّبِ التََذْرنى  کن این آیه را  نقش  و فرمود که بگیر انگشترى که نگینش فیروزه باشد و برآن تبسم نمود
 .چنان کردم یکسال نگذشت که از آن زن پسرى بوجود آمد َفْردا َو اَْنَت َخْیُراْلوارِثینَ 

که من شرم میکنم از  حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقولستکه خداوند عالمیان میفرماید از
 . فیروزه باشد پس او را ناامید برگردانم انگشتر دستى که بسوى من بلند شود بدعا و درآن دست

 نگینھا  در فضیلت ُدر نجف وبلور و حدید صینى وسایر: فصل ششم 
رفتم و  معتبر از مفضل بن عمر منقولستکه گفت روزى بخدمت حضرت صادق علیه السالم بسند

ان و زنان مومنه است ھاى مرد انگشتر فیروزه در دست داشتم فرمود که اى مفضل فیروزه سیرگاه دیده
من دوست میدارم براى ھر مؤ من که پنج انگشتر در  یا دور گرداننده دردھاست از دیده ھاى ایشان و

فاخرترین ھمه است و عقیق و آن خالص تر است براى خدا وبراى ما  دست داشته باشد یاقوت و آن
میکند و چون  و قوت دل را زیاد فیروزه و آن چشم را قوت میدھد و سینه را گشایش مى دھد اھل بیت و

است و حدید صینى و آن را  پى کارى رود آنرا در دست کند پس چون برگردد حاجتش برآوره شده



بد نمیدانم در دست کردن آن را در وقتیکه  دوست نمیدارم که ھمیشه در دست داشته باشد ولیکن
میشود و حدید صینى شیاطین را دور اھل شربراى آنکه شر او ساکن  بدیدن کسى رود که از او ترسد از

میسازد  سبب دوست میدارم که داشته باشم پنجم آن درّى که در نجف اشرف خدا ظاھر میکند و باین
زیارتى یا حجى یا عمره در نامه  بدرستیکه ھر که آن را دست کند بھر نظر کردنى بآن خداوند عالمیان

باشد و اگر خدا رحم نمیکرد بر شیعیان ماھر آینه ھر  صالحان عمل او بنویسد که ثوابش ثواب پیغمبران و
ایشان توانند  بقیمت بسیار میرسد ولیکن خدا ارزان کرده است براى ایشان که توانگر و فقیر نگین از آن

عسکرى علیه السالم عرض کردم فرمود  ابوطاھر میگوید این حدیث را بحضرت امام حسن. در دست کرد
است گفتم شما ھیچ چیز را بر عقیق سرخ اختیار  دق علیه السالمکه این حدیث جدم بحضرت صا

فضلیت بسیارى که در آن وارد شده است بدرستى که پدرم خبرداد مرا که  نمیفرمائید فرمود بلى براى
اَنَا  است که انگشتر عقیق در دست کرد حضرت آدم علیه السالم بود دید که در عرش نوشته اول کسى
تا آخر نامھاى پنجگانه آل  الّ اَنَا َوْحدى ُمَحمٌَّد َصْفَونْى ِمْن َخْلقى اَیَّْد تُُه بِاَءخیِه َعلٌِى َو نََصْرتُُه بِهِ اْللُّه ال اِلَه اِ 

آمد متوسل شد بسوى خدا باین نامھاى مبارک و  عبا، پس چون حضرت از آن درخت میوه خورد و بزمین
رت آدم انگشترى از نقره ساخت و نگینش را از عقیق را قبول کرد پس حض ببرکت این نامھا خدا توبه اش

پس ابن سنتى  واین نامھاى پنجگانه را برآن نقش کرد و آن انگشتر رادر دست راست خود کرد سرخ کرد
 .شد که پرھیز کاران از فرزندانش ھمه بسنت او عمل کردند

عبداللّه  حسین بنحضرت امام جعفر صادق علیه السالم منقولستکه نیکو نگینست بلور واز  از
خوبست انگشتر کردن سنگریزه  منقولستکه سئوال کردم از حضرت امام على نقى علیه السالم که آیا

خواھد که استنجا کند از دست بیرون آورد یعنى اگر در  که از چاه زمزم بیرون آرند فرمود بلى اما چون
 .دست چپ باشد

  نقش کننددر بیان آنچه سزاوار است که درنگین : فصل ھفتم 
حسین بن خالد بخدمت حضرت امام رضا علیه السالم عرض کرد که جایز است شخصى استنجا کند و 

باشد حضرت فرمود که خوب نمیدانم این را از  الاِلَه اِالّ اللّهُ  نگینش  در دستش انگشترى باشد که نقش 
مود که بلى ولیکن ایشان پدران شما با انگشتر استنجا نمیکردند فر براى او گفت مگر رسول خدا و

نقش نگین  در دست راست میکردند پس از خدا بترسید وافترا برایشان مبندید پس فرمود که انگشتر را
بود با خود از بھشت آورده بود و حضرت نوح چون بکشتى  الاِلَه اِال اللُّه ُمَحمٌَّد َرسُوُل اللّهِ  حضرت آدم

 بگو الاِلَه اِالّ اللّهُ  ح چون از غرق شدن بترسى ھزار مرتبهسوار شد حق تعالى باو وحى فرمود که اى نو
افتاد باد تندى وزید  پس دعا کن تا من تو را و مومنان را از غرق شدن نجات دھم پس چون کشتى براه

بگوید بزبان سریانى  ال اِلَه اِالّ اللّهُ  ھزار مرتبه حضرت نوح از غرق شدن ترسید و او را مجال آن نشد که
طوفان بر طرف شد و کشتى براه افتاد پس حضرت نوح فرمود که  پس لُولیا اَْلفا اَْلفا یاماراثََقنھَ  گفت

بآن نجات بخشید سزاوار است که ھمیشه با من باشد پس در انگشتر خود ترجمه  سختى که خدا مرا
حضرت ابراھیم علیه السالم را چون در  و ال اِلَه اِالَ اللُّه اَْلَف َمرٍَّة یاَرّبِ اَْصِلَحنى را بعربى نقش کرده آن

اندازند جبرئیل بخشم آمد حق تعالى باو وحى فرمود که چه چیز   کفه منجنیق گذاشتند که در آتش
بیگانگى  گردیده است گفت پروردگار خلیل تست و ھیچکس نیست در این وقت که تو را باعث غضب تو

خداوند عالم باو وحى فرستاد که  گردانیده پس پرستد بغیر از او دشمن خود ودشمن او را براو مسلط
تو بنده من است ھر گاه که خواھم او را میگیرم پس  ساکت باش کسى تعجیل در امور میکند که مثل

وبجانب ابراھیم ملتفت شد گفت آیا تو را حاجتى و کارى در این وقت  جبرئیل خاطرش مطمئن شد
اِلَه  ال و فرستاد که در آن شش حرف نقش شده بودبتونه پس حق تعالى انگشترى براى ا ھست فرمود

 ّ ٌد َرسُوُل اللِّه الَحْوَل َوال ُقوََّة اِال َحْسبى  بِاللِّه َفوَّْضُت اَْمرى اِلَى اللِّه اَْسَنْدُت ظَْھرى اِلَى اللّهِ  اِالّ اللُّه ُمَحمَّ
و نقش . سالمت میگردانم برتو سرد و  پس خدا وحى نمود که انگشتر را در دست کن که آتش را اللّهُ 

یعنى صبر  اِْصبِْر تُوَجْر اُْصُدُق ُتْنجَ  که از توریة بیرون آورده نگین حضرت موسى علیه السالم دو حرف بود
ُسْبحاَن َمْن اَْلَجَم اْلّجِنَّ  کن تا مزد یابى راست بگو تا بجات یابى و نقش نگین حضرت سلیمان این بود

طُوبى لَِعْبٍد ُذکَِر اللُّه ِمْن  عیسى دو حرف بود که از انجیل بیرون آورده بودونقش نگین حضرت  بَِکِلماتِهِ 
یعنى خوشا حال بنده که یاد کرده شود خدا بسبب او و واى بر  اَْجلِِه َو َوْیٌل لَِعْبٍد ُنِسَى اللُّه ِمْن اَْجلِهِ 

وسلّم  اللّه علیه وآله فراموش شود از خاطرھا بسبب او و نقش نگین حضرت رسول صلّى بنده که خدا
ْد َرسُوُل اللّهِ  این بود بود و نقش  اءْلِعزَُّة لِلّهِ  و نقش نگین امام حسن علیه السالم ال اِلَه اِالّ اللُّه ُمَحمَّ

و حضرت على بن الحسین علیه السالم انگشتر پدر خود را  اِنَّ اللَّه بالُِغ اَْمرِهِ  نگین حضرت امام حسین
 حضرت امام محمد باقر نیز انگشتر امام حسین را در دست میکردند و نقش انگشتر در دست میکردند و

بود و نقش انگشتر حضرت امام موسى علیه  اَللُّه َولّیى َو ِعْصَمتى ِمْن َخْلِقهِ  حضرت امام جعفر صادق
را  پدر خودبود پس جناب امام رضا علیه السالم دست دراز کردند ونمودند انگشتر  َحْسبَِى اللّهُ  السالم

منقولستکه نقش نگین  که در دست داشتند و در حدیث صحیح از حضرت امام جعفر صادق علیه السالم
بود ونقش نگین جناب امیرالمؤ منین صلوات  حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم محمد رسول اللّه

و در حدیث  بود اَْلِعَزُة للّهِ  لیه السالمبود و نقش نگین امام محمد باقر ع اَللّه اْلَمِلکُ  اللّه و سالمه علیه
کسى در نگین غیر نام خود وپدر  معتبر دیگر منقولست که از آن حضرت پرسیدند که آیا کراھت دارد که

است و  اَللُّه خالُِق ُکُل َشْیئى نقش انگشترى من خود چیزى نقش کند حضرت علیه السالم فرمود که
بود و  اَْلَحْمُدلِلِّه اْلَعلّى بوده و نقش انگشتر امام زین العابدین علیه السالم اَْلِعَزُة لِلّهِ  نقش انگشتر پدرم

بود و نقش انگشتر امیرالمؤ منین  َحْسبَى اللّهُ  انگشتر امام حسن و امام حسین علیھماالسالم  نقش 



 .بود اَللُّه اْلَملکُ  علیه السالم
 ام جعفر صادق علیه السالم این کلمات بوددر روایت معتبر دیگر منقولست که نقش نگین حضرت ام

 .اَلّلُھمَّ اَْنَت ثَِقتى َفِقنى َشرَّ َخْلِقکَ 
اَْنَت  در حدیث صحیح از حضرت امام رضا منقولستکه نقش نگین حضرت امام جعفر صادق علیه السالم

بود و  ْسبَى اللّهُ حَ  بود و نقش نگین حضرت امام موسى کاظم علیه السالم ثَِقتى َفْاِعصْمنى ِمَن النّاسِ 
 .ھاللى نقش کرده بودند  در زیرش شکل گلى و در باالیش 

ودر حدیث  ماشاَء اللُّه ال ُقوَِّة اِالّ بِاللّهِ  در حدیث صحیح دیگر منقولستکه نقش نگین حضرت امام رضا
ه معتبر دیگر از حضرت امام رضا علیه السالم منقولستکه نقش نگین حضرت امام زین العابدین علی

 .َخزّى َوَشقٌى قاتُِل اْلُحَسیِن ْبِن َعلّىٍ  السالم ابن بود
وسلّم را بمن  بن سنان میگوید که حضرت صادق انگشتر حضرت رسول صلّى اللّه علیه و آله عبداللّه

ٌد َرُسوُل اللّهِ  نمود نگین سیاھى داشت و در دو سطر نوشته بود  .ُمَحمَّ
آنکه صورت چیزى از  ى اللّه علیه وآله وسلّم نھى فرمود ازحدیث معتبر منقولستکه حضرت رسول صلّ  در

السالم منقولستکه عقل مردانرا در سه چیز  حیوانات بر آن انگشتر نقش کنند و ازحضرت صادق علیه
 . و نقش انگشترش و کنیتش امتحان میتوان کرد در درازى ریشش

ایمن شود از  لُّه الُقَوَة اِالّ بِاللِّه اْسَتْغِفُراللّهِ َماشاَءال در حدیث دیگر فرمود که ھر که نقش کند بر انگشترش
 فقر شدید و از جناب امام رضا علیه السالم منقولستکه نقش نگین حضرت امام محمد باقر چنین بود

روایت دیگر از حضرت در  ظَنّى بِاللِّه َحَسٌن و بِاْلنَّبّى اْلُمْوتََمْن َو بِاْلَوصِّى دى اْلَمَنِن َوبِاْلُحَسْیِن َواْلَحَسنِ 
امام محمد باقر علیه السالم مرویستکه انگشتر جناب امیرالمؤ منین صلوات اللّه علیه از نقره بود 

 بود و در بعضى روایات وارد است که نقش نگین امیرالمؤ منین علیه السالم نِْعَم اْلقاِدُر اللّهُ  نقشش
 .بود اَْلُمْلُک لِلّهِ 

فرموده بودند در  ند از حدید صینى سفید صاف این کلمات در آن نقشروایت دیگر انگشترى داشت در
ّ  اینست ھفت سطر و در جنگھا و در شدتھا در دست میکردند کلمات اللُّه َولُِکّلِ  اَْعَدْدُت لُِکِل َھْوٍل الاِلَه اِال

اَْسَتْغِفُراللِّه َولُِکّلِ َھَم َو َغّم  لُّه َولُِکّلِ َذْببٍ کبیَرةٍ ُمصیبٍَة ناِزلٍَة َحْسبَِى ال َکْربٍ الَحْوَل َوالُقوََّة اِالَ بِاللِّه َولُِکلِّ 
ِدَدٍة اْلَحْمُدلِلِّه ما بَِعلی ْبنِ  قاِدحٍ ماشاَء اللّهِ  و از اسمعیل  ابیطالِبٍ ِمْن نََعِم اللِّه َفِمَن اللّهِ  َولُِکّلِ نِْعَمٍة ُمِتجَّ

 ه السالم تمامش از نقره بود و برآن نقش بودبن موسى منقولست که انگشتر حضرت امام جعفر علی
واز حضرت امام محمد باقر علیه السالم منقولستکه ھر که در انگشتر خود  یاثَِقنى قِنى َشرََّجمیَع َخْلِقکَ 

نقلکرده است از  علیه الرحمه بروایت قاسم بن العال  از قرآن نقش کند آمرزیده شود ابن طاوس  آیه
از آن حضرت که بزیارت جدش امام  ى نقى علیه السالم که رخصت طلبیدمصافى خادم حضرت امام عل

انگشترى داشته باشى که نگینش عقیق زرد باشد و نقش  رضا علیه السالم بروم فرمود که با خود
ین باشد و بر روى دیگر نگین محمد وعلى نقش کرده باشند چون ا ماشاَء اللُّه الُقوَِّة اِالّ اَْسَتْغِفُر اللّه نگین

و دین ترا حفظ  خود دارى امان یابى از شر دزدان و راه زنان و براى سالمتى تو تمام تر است انگشتر را با
بھم رسانیدم و برگشتم که وداع کنم  خادم گفت بیرون آمدم و انگشتریکه حضرت فرمود. کننده تر است 

صافى گفتم لبیک اى آقاى  برگردانند چون برگشتم گفت اى چون وداع کردم و دور شدم فرمود که مرا
بر  انگشتر فیروزه ھم با خود داشته باشى بدرستیکه درمیان طوس و نیشابور شیرى من فرمود باید که

انگشتر را بشیر بنما و بگو موالى من  خواھد خورد بتو وقافله را منع خواھد کرد از رفتن تو پیش برو و این
اَلُمْلُک  نقش کنى و برطرف دیگر اَللُّه اْلَمِلکُ  نگین فیروزهیکطرف  میگوید که دور شو از راه و باید که بر

بود چون خالفت  اَللُّه اْلَملِکُ  زیرا که نقش انگشتر جناب امیرالمؤ منین علیه السالم لِلِّه اْلواِحِد اْلَقھارِ 
ینى امان مى بخشد از کرد و نگینش فیروزه بود و چنین نگ نقش اَْلُمْلُک لِلِّه الواِحِد اْلَقھارِ  آنجناب برگشت
 باعث ظفر و غلبه میشود در جنگھا خادم گفت که رفتم بسفر و بخدا سوگند که در حیوانات درنده و

. آوردم و شیر بر گشت  ھمان مکان که حضرت فرموده بود شیر بر سر راه آمد و آنچه فرموده بود بعمل
فرمود یک چیز ماند که نقل نکردى اگر عرضکردم  چون از زیارت بر گشتم آنچه گذشته بود بخدمت آنجناب

آقاى من شاید فراموش کرده باشم فرمود که شبى در طوس نزدیآ روضه  خواھى من نقل کنم گفتم اى
در دست تو دیدند و  علیه السالم خوابیده بودى گروھى از جنیان بزیارت قبر میرفتند آن نگین را امام رضا

بنزد بیماریکه داشتند و آن انگشتر را در آب  آوردند و بردند نقش آنرا خواندند پس آنرا از دست تو بدر
 خوارانیدند و بیمارشان صحت یافت پس انگشتر را برگردانیدند و تو در دست شستند و آبرا به بیمار خود

سببش را  راست کرده بودى ایشان در دست چپ تو کردند چون بیدار شدى بسیار تعجب کردى و
تو است ببر بازار و آنرا بھشتاد  اقوتى یافتى و آنرا برداشتى والحال ھمراهندانستى و بر بالین خود ی

خادم گفت که یاقوت . جنیان است که براى تو آورده بودند اشرفى خواھى فروخت و این یاقوت ھدیه آن
وایضا سیدبن طاوس روایت کرده است که شخصى آمد . ھشتاد اشرفى فروختم  را بردم ببازار و

میترسم که  ام جعفر صادق علیه السالم و گفت من میترسم از حاکم شھر جزیره وجناب ام بخدمت
بکشند آنجناب فرمود که انگشترى بساز  دشمنان من او را با من بخشم آورند و ایمن نیستم از آنکه مرا

 و در اَُعوُذ بَِجالِل اللّهِ  نگین سه سطر نقش کن در سطر اول که نگین آن حدید صینى باشد وبر روى
و در زیر نگین دو سطر نقش کن سطر  اَُعوُذ بَِرسُوِل اللّهِ  و در سطر سوم اَُعوُذ بَِکِلماتِ اللّهِ  سطر دویم

اَْشَھُداَْن  و در سطر سیم زیر نگین نقش کن اِنّى واثٌِق بِاللِّه َو ُرُسلِهِ  و سطر دویم اَمْنُت بِاللِّه و کتبه اول
 ن آن انگشتر را در ھر حاجتى که بر تو دشوار شود و ترسھایت بایمنىدر دست ک و ال اِالّ اللُّه ُمْخلِصا

بزودى وضع حمل او میشود  مبدل میشود و زنیکه زائیدن بر او دشوار شود بر او بندید که بمشیت خدا
نجاستى و چربى بآن نگین نرسد و با خود بحمام و  وھم چنین دفع میکند اثر چشم بد را و حذر کن که



نما آنرا که از اسرار خدا است و شما شیعیان از دشمنان خود مى  و خوب محافظت بیت الخال مبر
تعلیم مکنید مگر  خود که باید که این انگشتر را داشته باشید و از دشمنان پنھان دارید و ترسید برجان

 . تجریه کردم و اثرش را یافتم بکسیکه اعتماد براو داشته باشید راوى حدیث گفت که من
روایتکرده است که ھر که صبح کند در دستش انگشتر عقیق  امام محمد باقر علیه السالماز حضرت 

راست کرده باشد پیش از آنکه نظرش بر کسى بیفتد نگین آنرا بجانب کف  باشد که در انگشت دست
بِاللِّه َوْحَدُه اَمْنُت :پس بگوید بگرداند و بآن نظر کند و سوره انا انزلناه فى لیلة القدر را تا آخر بخواند دست

ٍد وَ  الَشریَک لَهُ  َعالنِیَتِِھْم َو ظاِھرِِھْم َو باِطنِِھْم َو اوَّلِِھْم َو  َو َکَفْرُت بِاْلِجْبتِ َوالطّاُغوتِ َو آَمْنُت بِِسرِّ آل ُمَحمَّ
و آنجه مى شود  چنین کند خداوند عالمیان او را نگاھدارد آنروز از شر آنچه از آسمان نازل چون آِخرِ ِھمْ 

حدیث دیگر منقولستکه ھر که انگشترى  از زمین بیرون میآید و در حرز و حمایت خدا باشد تا شام و در
ٍد َوَعِلٌى َولُِى اللّهِ  از عقیق بسازد و در نگین آن نقش کند خدا او را مرگ بد نگاھدارد و نمیرد مگر بر  ُمَحمَّ

 . دین حق

 به زنان واطفال پوشانیدندر زیور طال و نقره پوشیدن و : فصل ھشتم 
جایز است که  حدیث صحیح منقولستکه از حضرت امام جعفر صادق علیه السالم پرسیدند که آیا در

العابدین علیه السالم زینت میفرمود زنان  پسران نا بالغ را زیور و طال بپوشانند فرمود که حضرت امام زین
گر از آنجناب پرسیدند در این باب فرمود که پدرم امام در حدیث صحیح دی و اطفان خود را بزیور طال ونقره و

 .باقر علیه السالم زنان و فرزندان خود را زیور طال و نقره میپوشانیدند محمد
که باکى نیست و در  حدیث صحیح دیگر از آنحضرت پرسیدند از زیور کردن زنان بطال و نقره فرمودند در

رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم و  ف شمشیر حضرتحدیث معتبر دیگر از آنجناب منقولستکه سرغال
ھاى نقره داشت و زره آنجناب سه حلقه نقره در پیش و دو حلقه  دسته اش از نقره بود و در میان حلقه

 . در عقب داشت
علیه وآله وسلّم از  حضرت رضا علیه السالم منقولستکه ذوالفقار را جبرئیل براى رسول صلّى اللّه از

آنحضرت منقولستکه باکى نیست زیور کردن  د و زیورش از نقره بود و در حدیث حسن ازآسمان آور
فرمود که زیور شمشیر حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم  شمشیر بطال و نقره و در حدیث دیگر

 . بود دسته اش و سر دسته اش تمام از نقره
آنھا و شمشیرھا را بطال و نقره وبسند موثق زینت کردن قر در حدیث معتبر دیگر فرمود که باکى نیست

 .محمد باقر علیه السالم منقولستکه ھمیشه زنان زیور میپوشیدند دیگر از حضرت امام
کرسى که در  معتبر از فضل بن یسار منقولستکه از حضرت امام جعفر علیه السالم پرسید از در حدیث

باشد به و اگر آب طال بر آن مالیده  ود اگر طالآن طال باشد آیا میتوان در خانه نگاه داشت حضرت فرم
 . باشند باکى نیست

گردن  آن حضرت منقولستکه سزاوار نیست زن خود را معطل بگذارد و زینت نکند اگر چه در حدیث دیگر از
خالى باشد اگر چه بمالیدن  بندى داشته باشد که در گردن ببندد و سزاوار نیست که دستش از خضاب

 .ند سالدار باشدحنا باشد ھر چ
زیور طال احوط و  وارد شده است که جایز است دندانھا را طال بیکدیگر ببندد بدانکه در باب در روایت معتبر

 .باشد اولى آنستکه مردان اجتناب نمایند اگر چه در شمشیر و مصحف

  در آداب سرمه کشیدن: فصل نھم 
رسول صلّى اللّه وآله  مـنـقـولسـت کـه حـضـرت حـدیـث مـعـتـبـر از حـضـرت صـادق عـلیـه السـالم در

 . وسلّم سرمه سنگ بچشم میکشیدند و در وقت خواب طاق طاق
میلى از آھن بمن  در حدیث معتب از حسن بن جھم منقولستکه گفت حضرت امام رضا علیه السالم

الم بود باین میل حضرت امام موسى علیه الس نمودند و سرمه دانى از استخوان و فرمودند که اینھا از
 . سرمه بکش

بـسـند صحیح از حضرت صادق علیه السالم منقولستکه سرمه کشیدن در شب چشم را نفع میرساند 
 . و در روز زینت است

و در حـدیـث مـعـتـبـر دیـگر از حضرت امام محمد باقر منقولستکه سرمه سنگ در دیده کشیدن دھانرا 
 .خوشبو میکند و مژگان را محکم میکند

 .بسند موثق از حضرت صادق علیه السالم منقولستکه سرمه کشیدن دھان را شیرین میکند
در حدیث دیگر فرمود که سرمه کشیدن موى مژگان را مى رویاند و بینائى را تند میکند و اعانت میکند 

 .برطول دادن سجود
د و آب ریختن چشم را در حدیث دیگر فرمود که سرمه سنگ چشم را جال میدھد و موى مژه را مى رویان

 .زایل میکند
سرمه سنگ را که  روایـت دیگر فرمود که سرمه کشیدن قوت جماع را زیاد میکند وفرمود که ھرشب در

 .مشک نداشته باشد در دیده بکشد چشمش ھرگز آب سیاه نیاورد
بکشد و  در حدیث معتبر از حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم منقولستکه ھر که سرمه کشد باید طاق

 . اگر چنین ھم نکند باکى نیست
خواب سرمه  حـدیـث صـحـیح منقول است که حضرت رسول صلّى اللّه علیه و آله وسلّم پیش از در

 . میکشیدند چھار میل در دیده راست و سه میل دردیده چپ



کند نظر نورانى می حـدیـث معتبر از حضرت صادق علیه السالم منقولستکه چھار چیز است که رو را در
 . کشیدن وقت خواب کردن در روى نیکو و در آب جارى و در سبزه زار و سرمه

 .از حضرت امام رضا علیه السالم منقولستکه ھر که ایمان بخدا و روز قیامت دارد باید که سرمه بکشد
 . حـضـرت صادق علیه السالم فرمود که سرمه کشیدن در وقت خواب امان میدھد از آب آوردن چشم

رسد ھفت میل از سرمه  حـضـرت امـام رضـا عـلیـه السـالم مـنقولستکه ھر که را ضعف در باصره بھم از
 . چشم چپ سنگ در وقت خواب در چشم کشد چھار در چشم راست وسه در

مـنـقـولسـتـکـه حـضـرت رسـول صـلّى اللّه عـلیـه وآله  از حـضـرت امـام مـحـمـد بـاقـر عـلیـه السـالم
 . چـشـم سـه میل میکشیدند در وقت خواب در ھـروسـلّم 

کـه سـه مـیـل در چـشـم راسـت و دومـیـل در چشم چپ میکشیدند  روایـت دیـگـر وارد شـده اسـت
باد  علیه السالم فرمود بر شما باد بمسواک کردن کـه چـشـم را جال میدھد و برشما حضرت صادق

آدمى بلغم نازل میشود از  که چون مـسـواک مـیـکـند بسرمه کشیدن که دھان را خوشبو میکند زیرا
برطرف میشود وبدھان نازل میشود و دھان  چشم و جال مى یابد و چون سرمه مى کشد بلغم از چشم

 .خوشبو بشود
راسـت  مـذکـور اسـت کـه چـون اراده نـمـائى کـه سـرمـه بـکـشـى مـیـل را بـدسـت در فـقـه الرضـا

نَوّْر بََصرى واْجَعْل فیه نُورا  اَلّلُھمَّ  ن بزن و بگو بسم اللّه چون میلرا در چشم کشى بگوبگیر و در سرمه دا
 . َعلَىَّ ُدنیاى َو آِخَرتى طَریقِ اْلَحّقِ َو اْرُشْدنى اِلى َسبیِل الرَّشاِد اَلّلُھمَّ نَورْ  اُءْبِصُربِِه َحقََّک َواْھِدنى اِلى

اَلّلھـُمَّ اِنـّى  اسـت کـه ایـن دعـا بـخـوانـد در وقـت سـرمـه کشیدن در مـکـارم االخـالق روایـتـکـرده
ٍد اَْن تَْجَعَل النُّوَر فى بََصرى لُکَ ئَ اَسْـ  ٍد َوآِل ُمَحمَّ َواْلبَصیَرَة فى دینى َواْلیَقیَن فى َقْلبى َوْاِالْخالَص  بَِحّقِ ُمَحمَّ

َعَة فى فى َعَملى الَمَة فى نََفْسى َوالّسِ ْکَر لََک اَبَدا َوالسَّ  . مااَْبَقْیَتنى ِرْزقى َوالشُّ

   در آداب نظر به آئینه کردن: فصل دھم 
اللّه علیه وآله  مـعـتـبـر از حـضـرت صـادق عـلیـه السـالم مـنـقـولسـتـکـه رسول خدا صلّى بـسـنـد

یار نظر در آئینه کند از براى جوانى که بس وسلّم فرمودند که خداوند عالمیان واجب مى گرداند بھشت را
 . او را بصورت نیکو آفرید و او را معیوب نگردانیده است وحمد خدا بسیار گوید بر آنکه خدا

میکردند در  روایـات مـذکـور اسـت کـه حـضـرت رسـول صـلّى اللّه عـلیه وآله وسلّم نظر در بـعـضـى از
خود و زنان خود، خود را میساختند و  حابآینه وموى سرمبارک و ریش را شانه مـیـکردند و از براى اص

میدارد از بنده اش که چون بنزد برادران مؤ من رود از براى ایشان  میفرمودند که خدا میپسندد و دوست
 .و خود را بسازد زینت کند

ـُْدلِلّهِ  از حـضـرت امیرالمؤ منین علیه السالم منقولستکه چون در آئینه نظر کند باید که بگوید الَّذى  اَْلحـَم
 . َوزاَن ِمنّى ماشاَن ِمْن َغْیرى و اکرمنى باالسالم خـَلَقـَنـى فـَاَْحَسَن َخْلقى َوَصوََّرنى َفاَْحَسَن ُصَورتى

آیـنـه را بـدسـت  الرضـا عـلیه السالم و غیر آن مذکور است که چون خواھى در آینه نظر کـنـى در فـقـه
راست را بـرپـیـش سـر بگذار و بر روبکش و  آن نظر کنى دست چـپ بگیر و بگو بِْسِم اللِّه پس چون در

َخلََقنى بََشرا َسوِیّا َو َزیََّننى َولَْم  اَْلَحْمُدلِلِّه الَّذى آینه نظر کن و بگو ریش خود را بدست راست بگیر و در
لَنى َعلى پس آینه را از دست بگذار و  ُه لِْى دیناَکثیر ِمْن َخْلِقِه َو َمنَّ َعلَىَّ بِْاِالْسالِم َوَرِضیَ  ُیِشنى َوَفضَّ

 .اَلّلُھمَّ الُتَغیّْر مابِناِمْن نَِعِمَک َواْجَعْلنا ِالَءْنُعِمَک ِمَن الّشاکِریَن َوِالال ئَِک ِمَن اْلذ اکِرینَ  بـگـو
 در روایـت دیـگـر وارد شده است که آئینه را بدست چپ میگیرى چون روى خود را در آئینه دیدى بگو

ـْعـَْلنـى َجبّارا َشقیّا  الَّذى اَْحَسَن َواَْکَمَل َخْلقى َوَحسَن َخْلقى َو َخلََقنى َخْلقا َحْمُدلِلّهِ اَلْ  سـَوّیـا َولَْم یـَج
ٍد  َزیََّن ِمنّى ماشاَن ِمْن َغْیرى اَلّلُھمَّ َکما اَْحَسْنَت َخْلقى اَْلَحْمُدلِلِّه الَّذى ٍد َوآِل ُمَحمَّ َفَصّل َعلى ُمَحمَّ

ْن ُخلُقِى َوتَّممْ  ْلنـى فـى َوَحّسِ عـُیـُوِِن بـَرّیـَتـَِک َواْرُزْقنى  نِْعَمتَِک َعلَىَّ َوَزیّنى فى عـُیـُوِن خـَْلقـَِک َوجـَّمِ
 .َوالّراءَفَة َوالرَّْحَمَة یااَْرَحَم الرّاِحمینَ  اْلَقبوَل َو اْلَمھابَةَ 

منین علیه  علیه وآله وسلّم بحضرت امیرالمؤ دیـگر منقولستکه حضرت رسول صلّى اللّه در روایـت
ْن ُخْلقى َورِزْقى السالم فرمود که یا على چون در آئینه نظر کنى بگو ْنَت َخْلقى َفَحّسِ  . اَلّلُھمَّ َکما َحسَّ

  در فضیلت خضاب کردن مردان و زنان: فصل یازدھم 
پـا سـنـت  ب موى سر ودسـت ومردانراحضاب موى سر و ریش سنت مؤ کد است و زنان را خضا بدانکه

از نـوره بـر جـمیع بدن سنت  اسـت و مـردانرا خضاب دست و پا کراھت دارد مگر اندک رنگى که بعد
ناخن بسرخى مـایـل شـود چـنـانـچـه بـسـنـدھـاى  است حنا مالیدن از آن رنگ در دست بماند که رنگ

 لّم منقولستکه چھار چیز است که از سنتھاىصلّى اللّه علیه وآله وس مـعـتـبـر از حـضـرت رسالت
 .پیغمبرانست بوى خوش کردن و نزدیکى بزنان و مسواک کردن و خضاب کردن بحنا

ھزار درھـم کـه در  حـدیـث دیـگـر از آنحضرت منقولستکه یکدرھم در خضاب صرف شود بھتر است از در
وش دور میکند و غبار را از چشم بر طرف از گ راه خـدا صـرف نمایند و در آن چھارده خصلت ھست باد را

و  بینى را نرم میکند و دھانرا خوشبو میکند وبـن دنـدانـرا مـحـکـم مـیـکـند میکند و چشم را جال میدھد و
شاد میشوند و سبب  گندزیز بغل را دفع میکند و گم میکند وسوسه شیطانرا و مـالئکـه بسبب آن

خوش است و موجب خالصى از عذاب  د و زینت است و بوىخواشحالى مؤ منان و خشم کافران میشو
 . قبر مى شود ونکیر ومنکر شرم میکنند از آن

بن جھم گـفـت  حدیث دیگر فرمود که موى سفید خود را رنگ کنید و شبیه مشوید بیھودان و حسن در
ده بـودنـد خضاب ریش برنگ سـیـاه کـر کـه بـخـدمت حضرت امام رضا علیه السالم رفتم دیدم آنحضرت



عظیم ھست و خود را ساختن موجب زیـادتى عفت زنان است و  پـس فـرمـود کـه در خـضاب کردن اجر
عفت برداشتند بسبب این که شوھران ایشان خـود را براى ایشان نمى  جمعى از زنان دست از

وى سفید م عرض کرد که بما رسیده است که حنا موى سفید را زیاد میکند حضرت فرمود که آراستند
 .خود زیاد میشود بى حنا

شـخـصـى بـخـدمـت حـضـرت رسـول صـلّى اللّه عـلیـه وآله وسـلّم  در حـدیـث دیـگـر مـنـقـول اسـت کـه
است  نظر کرد دید موى سفید در ریش او بھم رسیده است فرمود که این موى سفید نور آمـد حـضرت

بـراى او نـورى بـاشد درقیامت  ـش او بـھـم رسـد ازپس فرمود که ھر که در اسالم یکموى سفید در ری
آمد فرمود که ھم نور است و ھم اسالم پس رفت و  پس آنشخص بحنا خضاب کرد و بـنـزد آنـحـضـرت

نـور اسـت و اسـالم اسـت و ایمان است و محبوب میگرداند بسوى زنان  خضاب سیاه کرد و آمد فـرمـود
 . نوبیم میافکند در دل کافرا و خوف

حضرت امام حسین علیه السالم آمدند دیدند که  در حدیث معتبر منقول است که گروھى بخدمت
کـرده اسـت در ایـن بـاب از آن حـضـرت سئوال کردند دست را بر ریش  آنـحـضـرت بـسـیـاھـى حـضـاب

جنگھا که یکى از  گذاشته و فرمودند که امر کرد رسولخدا صلّى اللّه عـلیـه وآله وسـلّم در خود
 . کافران مسلمانان بسیاھى خضاب کنند تا باعث غلبه ایشان شود بر

که حضاب سر وریش آیـا  در حدیث حسن منقول است که از حضرت صادق علیه السالم پرسیدند
مـنـیـن عـلیـه السالم براى آن خضاب نـمـیـفـرمـودند  سـنـت اسـت فـرمـود کـه بـلى حـضـرت امـیـرالمـؤ

 اللّه علیه وآله وسلّم فرموده بود که یا على موى ریـش تو از خون سرت خضاب سول صلّىکه حضرت ر
محمد باقر علیه  خواھد شد انتظار آن خضاب میکشید و حضرت امام حسین علیه السالم و حضرت امام

 .السالم ھر دو خضاب مى کردند
 الم فرمود که من براى آن خـضـاباسـت که حضرت امیرالمؤ منین علیه الس در حـدیـث دیـگـر مـنـقـول

 . نـمـیـکـنـم کـه ھـنـوز صـاحـب تـعـزیـه ام در وفـات جـنـاب رسول
 .در احـادیـت بـسـیـار مـنـقـول اسـت کـه حـضـرت رسـول صـلّى اللّه عـلیه وآله وسلّم خضاب میفرمودند

از حمام بیرون آمده  د بمردیکهحـدیـث مـعـتـبـر منقول است که حضرت صادق علیه السالم نظر کردن در
را خوش میآید که خـدا تـورا چـنـیـن خـلق کـنـد  بود و دستھایش را حنا بسته بود حضرت فرمود که آیا تو

حـمـام  خـبـر بـمـا رسـیـده اسـت کـه ھـر کـه داخـل حـمـام شـود بـایـد کـه اثـر گـفـت نـه واللّه ولیـکـن
مـراد آنـسـتـکـه چـون سالمت از  رت فرمود که غلط فـھـمـیـده بـلکـهبـر او دیده شود یعنى حنا حض

 .بگذارد حمام بدر آید بشکر این نعمت دو رکعت نماز
جمله عالمات بدى که در  در حدیث حسن منقولستکه حضرت صادق علیه السالم فرمودند که از

اھر شود و خضاب کـنـنـد و خـود را فرزندان عباس ظ آخـرالزمـان ظـاھـر شود آنستکه آثار زنان در مردان
و ظاھر آنستکه مراد خضاب دست و پا باشد زیرا که خضاب سر و ریش  مـشاطه گى کنند بروش زنان

 . از عالمات مردان است سنت است و
باکى نیست در حمام خلوق بدست و پا بمالد بجھة  در حـدیـث مـعـتـبـر مـنقول است از آنحضرت که

از بابت دوا اما خوشم نمیآید که ھمیشه این کار کند و خلوق بوى  ھم میرسدترکھائیکه در دست ب
 . است که زعفران داشته است و رنگ از آن در بدن میمانده است خوشى بوده

السـالم  دیگر از ابى الصبا منقول است که اثر حنا در دست حضرت امام محمد باقر علیه در حـدیـث
 .چنانچه بعد از این مذکور خواھد شد نا مالیدن بعد از دارو میمانددیـدم یـعـنـى اثر ضعیفى که از ح

صـادق عـلیـه السـالم مـنـقـول اسـت که سزاوار نیست زنرا که دستش  در حـدیـث مـعـتـبـر از حـضـرت
 و فـرمـود کـه امـر کـرد حضاب خالى گذارد اگر چه بمالیدن حـنـا بـاشـد ھـر چـنـد کـه پـیـر بـاشـد را از

شـوھـر دارو بـى شـوھـر را بـخـضاب اما شوھردار براى  رسـول خـدا صـلّى اللّه عـلیـه وآله وسـلّم زنـان
 .براى آنکه دستش بدست مردان نماند شوھرش اما بى شوھر

  در کیفیت خضاب و احکام آن: فصل دوازدھم 
قول است که باکى نیست در در حـدیـث صـحـیـح از حـضـرت امـام جـعـفـر صـادق عـلیـه السـالم من

 .خضاب کردن به وسمه براى مرد پیر
مـنـقـول اسـت کـه خـضـاب  حـدیـث صـحـیـح مـوثـق از حـضـرت امـام مـحـمـد بـاقـر عـلیـه السـالم در

و در چندین حدیث معتبر وارد شده است که  کرده به وسمه دندانھاى مرا سست کرد و در ھم شکست
شھید شد خضاب به وسمه در ریـش مـبـارک آنـجـنـاب بـود و  علیه السالمچون جناب امام حسین 

 السالم فرمود که خضاب کردن به وسمه موجب انس زنان است و مھابتى از آن در حضرت صادق علیه
 .دل کافران بھم میرسید

ھم زیاد در حدیث حسن از آنجناب منقول است که خضاب کردن بحنا ابرو را زیاد میکند و سفیدى مو را 
 .میکند

در حـدیـث صـحیح و حسن منقول است که امام محمد باقر علیه السالم خضاب بحنا میفرمودند خضاب 
 . سرخ رنگین

آبرو را میافزاید ودھانرا خوشبو  حـدیـث دیـگـر فـرمـود کـه خـضـاب بـحـنـا بـوھـاى بـد را زیـل مـیـکند و در
حضرت امام موسى علیه السالم منقولستکه ھر زنى که علت  زمى کند و فرزند را خوش رو میگرداند و ا

 .بحنا خضاب کند تا حیضش برگردد حیضش قطع شده باشد
در حدیث دیگر منقول است که حضرت امام حسین وامام محمد باقر خضاب بحنا و وسمه با ھم 



 .میکردند
خضابھا نزد خدا رنگ سیاه  از حـضـرت رسـول صـلّى اللّه عـلیـه وآله وسـلّم منقول است که بھترین

 . است
رسـول صـلّى اللّه عـلیـه  حـدیـث دیـگـر از حـضـرت صـادق عـلیـه السـالم مـنـقـولسـتـکـه حـضـرت در

بسیاھى خضاب کـنـنـد و بدانکه مشھور میان علماِء  وآله وسلّم رخصت فرمود زنانرا که سر خود را
ین مکروه است در حـال خـضـاب جـنب شدن و از مکروه است و ھمچن آنستکه جنب را خضاب کردن

باکى نیست  معتبره ظاھر میشود که چون حنا رنگ خود را داده باشد بعد از آن جنب شود بعضى اخبار
 . و ھمچنین مکروھست زن حایض را خضاب کردن

  خوردن و آشامیدن: در آداب : باب سوم 

امیدن وسایر استعماالت مى توان استعمال نمود و دربـیـان ظـرفـھـائى که در خوردن و آش: فـصـل اول 
  آنچه نھى از آن وارد شده است

غـیـراکـل و شرب خالفست  نـیـسـت خـوردن و آشـامـیـدن در ظـرف طـال و نـقـره و در اسـتـعـمـال جـایـز
ى زینت احـوط اجتنابست و بعضى گفته اند طعام و احوط اجتناب است و ھمچنین در نگاھداشتن براى

 حرام میشود اگر چـه طـعـام را در جـاى دیـگـر کـنـنـد و اگـر چـه دلیـلى را که در ظرف طال و نقره کنند
طال و نقره بسازند و در مانند  نـدارد امـا احـوط اجـتـنـابست و جمعى بـاطـل مـیـدانـنـد وضوئى را از ظرف

شوده باشد که در مشاھد مشرفه ھر دو طرفش گ سرمه دان و عنبر چه و سرقلیان و قندیلھا که
آئیـنـه را بطال و نقره گرفتن بلکه چوب ونیرا بنقره گرفتن خالفست و  میآویزند و ظرف مـصـحـف ودعـا و

که از نقره و طال  در ھمه اجتناب است اگر چه حرمت اینھا بر فقیر ثابت نیست و در نعلبکى قلیان احوط
وطال کوب چیزى خـوردن و آشـامیدن و اگر  ظرف نقره کوب باشد احتباط بیشتر باید کرد ومکروھست از

طال و نقره نرساند و اشـھـر مـیـان عـلمـاِء آنـسـت کـه جـایـز  بخورد بھتر است که دھانرا که بموضع
آنـرا بـعـنـوان  اسـتـعـمـال پـوسـت مگر پوست حیوانى که در حـال حـیـوة پـاک بـاشـد و نـیـسـت

است استعمال پوست حیوان مرده و  ا از دست مسلمانى گرفته باشند و حراممشروع کشته باشند ی
باشد که از دست مسلمان افتاده است مثل کفش در  ھمچنین پوستى که یافته باشند اگر چه گمان

اند که جـایـز اسـت اسـتـعـمـال مـیـتـه در عـمـلى کـه مـشـروط  مسجد مسلمانان و بعضى گفته
قـول قـویـسـت و احـوط  مـثـل آب بـزراعـت و حـیـوانـات دادن و امـثـال ایـنـھـا وایـننـبـاشـد  بـطـھـارت

دانـسـتـه انـد اسـتـعـمـال پوستى را که ظن بھم رسد که  اجـتـنـابـسـت و ھـمـچـنـیـن بـعـضـى جـایـز
 اب است واز دست مسلمانى افتاده است و خـالى از قـوتـى نیست و احوط اجتن آنرا کشته اند یا

اسـتـعـمـال مـیـتـوان کـرد امـا پـیـش  پوست حیوان طاھرى که گوشت آنرا نخورند وقـابـل تـذکـیـه بـاشـد
اسـتـعمال آن و ظرفى که در آن شراب کرده باشند ھر چند نجاست در  از دبـاغـى کـردن مـکـروه اسـت

و  ھر چه کاشى داشته باشدنکرده باشد مثل شیشه ومس بشستن پاک میشود و ھمچنین  آن نفوذ
کـدو و خـم بـى کـاشـى و  منفذى نداشته باشد کـه شـراب در جـرم آن جـا کـنـد و در مـثـل سـبـو و

میشود خصوصا در وقیتکه آنقدر در آب بگذارند که  امثال اینھا خالفست و اشھر آنستکه بآب کشیدن پاک
 . اجتنابستشراب در آن نماند و احوط  آب در آن نفوذ کند و اثر

وسلّم منقولستکه ھر که دردنیا از ظرف طال و نقره آب خورد و در  از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله
 .ظروف طال و نقره بھشت محروم باشد آخرت از

محمدبن اسمعیل بن بزیع از جناب امام رضا علیه السالم سـئوال  بـسـنـد مـعـتـبـر مـنـقـول اسـت کـه
موسى  و نقره حضرت اظھار کراھت فرمودند گفت بما روایت رسیده است کـه امـامطال  کرد از ظروف

نـه الحـمـدللّه ھـمـیـن حـلقـه  علیه السالم آئینه داشتند که بنقره گرفته بودند آنجناب فرمودند که
براى او  من است و فرمود که برادرم عباس را چون ختنه میکردند داشـت از نـقـره و آن آئیـنـه الحـال نـزد

درھم بود که  بـودنـد و آنـرا بـنـقـره گـرفـتـه بـودند که فبضه نقره اش نزدیک به ده چوبى ساخته
 .که آنرا شکستند ششصد و سى دینار عجمى باشد حضرت امام موسى علیه السالم فرمود

طال و نقره  عـلیـه السـالم منقول است که ظرف در حـدیـث مـعـتـبـر از حـضـرت مـوسـى بـن جـعـفـر
 .بآخرت ندارند متاع جماعتى است که یقین

آوردند بنزد حضرت امام جعفر صـادق  در حدیث دیگر از عمروبن ابى المقدام منقول است که ظرفى
نقره بر آن چسبانیده بودند دیدم آنجناب بدندان خود آنرا از آنطرف  عـلیـه السـالم کـه آب بـخورند پاره از

 .میکندند
کوب باشد یـا  موثق از آنجناب منقول است که مکروه است آب خوردن از ظرفیکه نقرهحـدیـث  در

 . شانه کردن از شانه چنین مکروه است بـعـضـى از آن نقره باشد و روغن مالیدن از روغن داد چنین و
د در حـدیـث معتبر از آنجناب منقول است که کراھت دارد خوردن چیزى که در سفالى که از مصر میآورن

 .پخته باشند
مخورید در ظرفھاى  روایـت مـوثـق از جـنـاب امـام رضـا عـلیـه السـالم مـنـقـول اسـت که طعال در

کـه بـخـدمـت امـام مـحـمـد تـقـى عـلیـه  سفالى که از مصر میآورند و از بزیع بن عمر مـنـقـول اسـت
ودنـد در مـیـان کـاسـه سـیـاھـى کـه در طـعـام تـنـاول مـى فـرمـ السـالم آمـدم دیـدم کـه حـضـرت

 .آن بـرنـگ زرد سـوره قل ھو اللّه احد نقش کرده بودند مـیـان



 در تـجـویـز خـوردن طـعـامـھـاى لذیـذ و مـذمـت حـرص و افـراط در آن: فـصـل دوم 
و بمردم  از احـادیـث اھـلبـیـت عـلیـھـم السالم ظاھر میشود که طعامھاى لذیذ خوردن بـدانـکـه

لذیذ را برخود حرام کردن خوب  خـورانـیدن و تکلف در خوبى و پاکیزه گى اینھا خوبست و طعامھاى
او رااز عبادت الھى باز دارد و مـانـنـد حـیـوانـات پـیـوسـته  نیست اما باید از حالل باشد و آنقدر نخورد که

تحصیل قوت  ود او از خوردن و آشامیدنبخوردن و آشامیدن نباشد بلکه باید منظور و مقص ھمتش مصروف
 .که خدا مسرفان را دوست نمیدارد عبادت باشد و باید آنقدر صرف کند که نسبت بحال او اسراف نباشد

امام جعفر صادق علیه السالم بسیار بود که نانھا و فـرنـى نفیس  بـسـنـد مـعـتـبـر مـنـقـولستکه حضرت
توسعه میدھیم  میفرمودند که ھرگاه خدا برما توسعه میدھد ما نیز لذیذ بمردم میخورانیدند و و حلواھاى

 . و ھرگاه خدا بر ما تنگ میگیرد ما نیز تنگ میگیریم
قیامت بر ایـنـھـا  حدیث معتبر دیگر از آنجناب منقولستکه سه چیز است که حق تعالى مؤ من را در در

که یاور او باشد و فرج او را حرام نگاه  حـسـاب نمیکند طعامیکه بخورد و جامه که بپوشد وزن صالحه
 .دارد

 مـیـگوید که بخدمت حضرت امام محمد باقر علیه السالم رفتم حضرت چـاشـت ابـو خـالد کـابـلى
طعامى نـخـورده بـودم پس  طـلبـیـدند و من خوردم با آنجناب طعامیکه ھرگز از آن نیکوتر و پاکیزه تر

شوم ھرگز باین خـوبـى طـعـام نخورده بودم لیکن  گفتم فداى تو فرمود که چگونه دیدى طعام ما را؟
کـه تـرجـمـه اش ایـنـسـتـکـه  َولَُیْسَئلُنَّ یـَْومـَِئٍذ عـَِن النَّعـیـم کتاب خدا است بیادم آمد این آیه که در

این آیه فیامت از نعمت الھى حضرت فرمود مراد از نعیم در  البـتـه سـؤ ال کـرده خـواھید شد در روز
خواھد  والیـت اھـلبـیـت عـلیـه السـالم اسـت کـه در روز قـیـامـت از شـمـا سئوال مذھب تـشـیـع و

 .شد
آن کریم تر است که سـؤ ال کـنـد از  بـسند صحیح از حضرت صادق علیه السالم منقولستکه حقتعالى از

 .کرده باشد کـه در دنـیـا بـر او حالل مـؤ مـن از خـوردنـى و آشـامـیـدنـى
 .بسند حسن از آنجناب منقولستکه طعام بعمل بیاور و یاران خود را بطلب و باایشان بخور

 . از حـضـرت رسـول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقولستکه باسیرى چیزى خوردن مورث پیسى است
حب آنـھـا را صا حـضرت امام جعفر صادق علیه السالم منقولستکه سه چیز است که خدا دشمن دارد از

 . مخل تعجب و خوردن طعام در ھنگام سیرى خـواب کـردن بـدون بـیـدارى شـب و خـنـده کـردن در غـیـر
از حـضـرت رسـول مـنـقـولسـتـکـه مومن در یک شکم چیزى میخورد و کافر در ھفت شکم چیزى میخورد 

 .یعنى بسیار میخورد
سیرى حضرت فـرمـود کـه  بخدمت آنجاب آمد و آروق میزد از حـدیـث دیـگـر مـنـقـولسـتـکـه ابو جحیفه در

قیامت گرسنه تر است پس ابو جحیفه بعد از آن  آروق خود را منع کن که ھر که در دنیا سیرتر است در
 . طعام سیر نخورد تا از دنیا رفت

 . در حدیث دیگر فرمود که ھیچ چیز را خدا دشمن نمیدارد مانند شکم پر از طعام
زنى فریاد  اب امیرالمؤ منین منقولستکه حضرت عیسى علیه السالم بشھرى رسید که مرد وجـن از

این زن من است و صالحه است و  میکردند وبا یکدیگر نزاعى داشتند از سبب آن پرسید مرد گفت که
سبب میخواھم از او جدائى اختیار کنم فرمود کـه بـھمه حال  عیبى ندارد اما من او را دوست نمیدارم و

چیست گفت که رویش کھنه و بیطراوت شده است بى آنـکه پیر شده باشد حضرت  این کراھت را بگو
بلى فرمود طعام  علیه السالم بآنزن فرمود که میخواھى که آب رویت بـرگـردد و تـازه شـود گفت عیسى

بـرد آنـزن چـنـیـن کـرد بـجـوش آمـد آبـرو را مـیـ که میخورى سیر مخور زیرا که طعام زیاد کـه در مـعـده
 .محبوب شوھر شد پـس بحال طراوت برگشت و

از حـضـرت امـام موسى علیه السالم منقولستکه اگر مردم میانه رو باشند در طعام خوردن ھمیشه بدن 
 .ایشان صحیح باشد

ت پـیـسـى اسـ حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقولستکه پنج خصلتست که مورث برص و از
وغـسـل کـردن بـآبـى کـه در آفـتاب گرم شده  نـوره کـشـیـده در روز جـمـعـه و چـھـارشـنـیـه و وضـو

 . خوردن و در حال حیض با زن جماع کردن و در وقت سیرى چیزى خوردن باشد و در حالت جنابت چیزى
که بآن قـوت  امىحـضـرت امـام جعفر صادق علیه السالم منقولستکه آدمى را ناچار است از طع از

براى طعام قرار دھد و یـکـحـصـه را براى آب  بـیـابـد و ھـرگـاه طـعـامـى خـورد باید که یک حصه شکم را
مکنید در فربه کردن خود چنانچه حـیـوانـات را بـراى کـشـتـن فـربه  و یکحصه را براى نفس و سعى

دردى و بیمارى  اد مـیشود و فرمود که ھرو فرمود که ھرگاه شکم سیر شد باعث طغیان و فـسـ میکنند
 .از بسیارى خوردن بھم میرسد بغیر از تبر که آن بناگاه میرسد

اى بـنـى اسـرائیـل تـا  حـدیـث دیـگـر مـنـقـولسـتـکـه حـضـرت عـیـسـى عـلیـه السـالم فـرمـود کـه در
مـخـوریـد زیـرا کـه چـون سـیـر بخورید و سیر  گـرسـنـه نـشـویـد چیزى مخورید و ھرگاه گرسنه شوید

 .میکنید  و پھلوھاى شما فربه میشود و پروردگار خود را فراموش  شدید گردنھاى شما گنده میشود
از حـضـرت امـام جـعـفـر صـادق عـلیه السالم منقولستکه کفران نعمت الھى است اینکه کسى گوید 

 .فالن طعام را خوردم مرا آزار کرد
و عـسـل بـنـزد آنـجـنـاب  صـلّى اللّه عـلیـه وآله وسـلّم مـنـقـولسـتـکـه روزى شـیـرحـضـرت رسـول  از

بـرزمـیـن گـذاشـتند گفتند یا رسـول اللّه حـرام مـیکنى خوردن این  آوردنـده ، انـدکـى تـنـاول نـمـودنـد و
طـیـّب و خـوشـبـوى بنزد  فرمود که نه اما تواضع و شکستگى میکنم براى خـدا و پـالوده بـسـیـار را؟

بآن فرو بردند و بدھان گذاشتند و فرمودند که حرام  حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم آوردند انگشتى



 . را عادت دھم بچیزیکه عادت نکرده ام نیست اما نمیخواھم خود
ه وسلّم نخورده در حـدیـث دیـگـر وارد اسـت کـه فـرمـود چـیـزیـکـه حـضـرت رسول صلّى اللّه علیه وآل

 . است نمیخواھم بخورم
که لباس  حـدیـث دیـگرازآنحضرت منقولستکه ھمیشه این امت با خیر و نعمت باشند مادام در

 .چنین کنند خدا ایشانرا خوار و ذلیل کند عـجـمـانـرانـپـوشـنـد و طـعـامـھـاى عـجـمانرا نخورند پس چون
م منقولستکه نیکونان خورشى است سرکه و ھمین بس علیه وآله وسلّ  از حـضـرت رسول صلّى اللّه

 .که نعمتى را بنزد او بیاورند دشمن دارد و نخواھد است در اسراف

  در بیان بعضى از آداب و اوقات طعام خوردن: فصل سوم 
خفتن بار دیـگـر طـعـام  است که چاشت رابامداد بخورد و درمیان روز دیگر چیزى نخورد وبعد از نماز سنت

مردم نظر نکند و طعام بسیار گرم نخورد و در طعام  ورد ولقـمه را کوچک بردارد و نیکو بجاید و بروىخـ
بکمتر از  سرد شود و بعد از آن بخورد و نانرا به کارد نبرد و استخوانرا پاک نکند و گرم ندمد بلکه بگذار تا

انگشتانرا بلیسد و در حالت  سه انگشت چیزى نخورد و دست در پـیـش دیـگران دراز نکند و کاسه و
بـسـازد یـا دسـت بـشوید ومضمضه واستنشاق بکند  جنابت مکروھست طعام و آب خـوردن و اگـر وضـو

 .مضمضه بکند یا دستھا رابشوید و مضمضه بکند کراھتش ضعیف میشود یا دست و رو را بشوید و
جنابت بى آنکه اینھا را بعمل آورد بیم در حـدیـث دیـگـر وارد اسـت کـه اگـر چـیـزى بـخـورد در حال 

 .آنستکه پیس شود
السالم شـکـایـت  حـدیـث مـعـتـبـر دیـگـر منقولست که پسر برادر شھاب بحضرت امام جعفر علیه در

و شام بخور و در میان دیـگـر چـیـزى  کـرد از دردھـا و امـتال و فساد معده حضرت فرمود که چاشت
لَُھْم رِْزُقُھْم فیھا ُبْکَرًة  در وصـف طـعـام اھـل بـھـشـت مـیفرماید ـد عـالمـیـانمـخـور زیـرا کـه خـداون

ترجمه اش اینستکه مھیا است براى اھل بھشت روزى ایشان در بھشت در بامداد و پسین یا  َوَعّشیا
 . خفتن

دن آخر روز پیغبران خور حـدیـث مـعـتـبـر از حـضـرت امـیـرالمؤ منین علیه السالم منقولست که طعام در
 . موجب خرابى بدن است بعد از نماز خفتن است پس آنرا ترک مکنید آه ترکش

آدمیرا پیر میکند و فرمود که چون آدمـى پـیر  در حـدیـث دیگر منقولست که ترک طعام خوردن طرف شب
میشود یا  البته چیزى بخورد که بھتر خواب میرود و دھانش خوشبو شد باید که در شب پیش از خواب

 .میشود خلقش نیکو
از حضرت امام موسى علیه السالم منقولستکه چیز خوردن شب را ترک مکنید اگر چه بپاره نان 

 . خشکى باشد که باعث قوت بدن و قوت جماع است
شنبه و شـب  حـضـرت صادق علیه السالم منقولستکه ھر که ترک کند طعام خوردن را در شب از

باو برنگردد و فرمود که طعام شب نافع  ـوت از او بـر طـرف شـود کـه تـا چھل روزیـکـشـنـبـه پـى ھـم ق
 . تر از طعام روز است

که در طرف  امـام رضا علیه السالم منقولستکه در بدن رگى ھست که آن عشا نام دارد و ھر از حـضـرت
بـدارد چـنـانـچـه مـرا گرسنه  شب چیزى نمیخورد آن رگ او را نفرین میکند تا صبح میگوید خدا ترا

مرا تشنه داشتى پس البته ترک مکنید عشا را اگر چه  گـرسـنـه داشتى خداترا تشنه بدارد چنانچه
 .بدمى آب باشد بلقمه نان باشد و اگر چه

از حـضـرت صـادق عـلیـه السـالم منقول است سزاوار نیست که مومن از خانه بیرون رود تا آنکه چاشت 
 . یادتى عزت او استنخورد که باعث ز

در حدیث دیگر فرمود که ھرگاه خواھى که پى حاجتى بروى پاره نان با نمک بخور که بیشتر باعث عزت 
 .تو است و حاجتت زودتر بر میآید

بدرستیکه طـعـامـى  حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم منقولستکه طعام را بگذارید تا سرد شود از
فرمود بگذارید تا سرد شود که خدا آتش را طعام  ه علیه وآله وسلّم آوردندبـنـزدیک رسول خدا صلّى اللّ 
 . سرد است ما نگردانیده و برکت در طعام

ندارد وشیطان در آن بھره دارد و در  از حـضـرت امام رضا علیه السالم منقولستکه طعام گرم برکت
دم شب بر سفره حـضـرت امـام مـنـقـولستکه گفت حاضر ش حـدیـث مـوثـق از سـلیـمـان بـن خـالد

تـریـد و  السالم در تابستان خوانى آوردند آه نانى در آن بود و کـاسـه آوردنـد کـه جـعـفـر صـادق علیه
که امان میطلبیم از خدا از آتش  گـوشت در آن بود پس دست بر آن گذاشتند و بر داشتند و فـرمـودنـد

این گـرمـى را نـداریم و صبر بر آن نمیتوانیم کرد چگونه تاب  جھنم پناه مى بریم بخدا از آتش جھنم تاب
کـه مـیـتـوانـسـت خـورد  ایـنـرا مـکـرر فـرمـودنـد تـا طـعـام چـنـان شـد. کنیم برآتش جـھـنـم  آوریم و صبر

 . پـس تناول فرمود ما نیز تناول کردیم
 رمود از دمیدن در خوردنى و آشامیدنىاز حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقولست که نھى ف

. 
از حضرت صادق علیه السالم منقول است که مکروه است سه دمیدن در گرھھا وافسانه ھا و در طعام 

 . و در موضع سجده
در حـدیـث دیـگـر از آن حـضـرت منقولستکه اگر از براى سرد کردن بدمد قصور ندارد و حمل بر ضرورت و 

 .ردحالت استعجال میتوان ک
از حـضرت امیرالمؤ منین علیه السالم منقول است که مخورید از باالى ترید و از پھوھایش بخورید که 



 . برکت در باالى طعام است
در حـدیـث مـعـتبر از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقولست که ھرگاه یکى از شما طعام 

 .خورد باید که از پیش خود بخورد
کاسه طعام را  منقولستکه آنحضرت کاسه طعام را میلیسیدند و میفرمودند که ھر کهحدیث دیگر  در

 .بلیسد چنانستکه مثل آن طعام را تصدق کرده باشد
میفرمود و میگفت  حـضـرت امـیـرالمـؤ مـنـیـن عـلیـه السـالم بـتـمـام انـگـشـتـان تناول مـنـقـولسـتـکـه

دعا کنند براى او بفراخى روزى و حسنات  بر او صلوات فرستند وکه ھر که کاسه طعام را بلیسد مالئکه 
 .مضاعف براى او بنویسند

بـنـدگـاه  امام جعفر صادق علیه السالم منقول است که در وقت طعام خوردن دو زانو بروش از حضرت
و انـگـشـت تـنـاول مـیـکـردنـد  مـى نـشـسـتـنـد و دسـت بـرزمـیـن مـیـگـذاشـتـنـد و بـسـه

اللّه عـلیـه وآله وسـلّم چـنـین طعام تناول میفرمودند نه بروش  مـیـفـرمـودنـد کـه رسـول خـدا صـلّى
 .جباران که بدو انگشت چیز میخوردند متکبران و

صلّى اللّه علیه وآله وسلّم فرمود که ھرگاه کسى طعام خورد و  بسند معتبر منقولستکه حضرت رسول
 .د خداوند عالمیان فرماید که خدا برکت دھد ترارابلیسد وبمک انگشتان خود

را بـدسـتمال  صـادق عـلیـه السـالم مـنـقـولسـت کـه آنحضرت کراھت داشتند از اینکه دست از حـضـرت
میمکیدند یا بطفلى که در پھلوى آنحضرت بود  پاک کنند در وقتیکه چیزى از طعام در آن باشد تا آنکه خود

 . طعام حرمت میدادند که میمکید براى
طعام او را ضرر نرساند تـا گـرسـنـه  از حـضـرت امیرالمؤ منین علیه السالم منقولستکه کسى که خواھد

ـْمـِن اَلْرحـیـمِ  چون خواھد بخورد نـشـود و معده پاک نشود چیزى نخورد و بـگـوید و  بِْسِم اللِّه اَلْرح
 .عام داشته باشدنیکوبجاید ودست از طعام وقتى بکشد که ھنوز خواھش ط

مـکـنید که  مـعـتبر منقولستکه حضرت على بن الحسین علیه السالم فرمود که استخوانرا پاک بـسـنـد
 .میبرند چیزى را که بھتر از این باشد جنیان را در آن بھر ھست و اگر پاک کنید ایشان از خانه شما

زده خصلت است که برھر مسلمان حسن منقولستکه در خوان دوا بـسـنـد مـعـتـبـر از حـضرت امام
 چھار از آنھا فرض است و چھار دیگر سنت است و چھار دیگر تاءدیب است اما فرض :واجبست که بداند

بـاشـد بآنچه خدا باو  آنستکه منعم خود را بشناسد و بداند که نعمت از جانب پروردگار است و راضى
اما سنت پس دست شستن پیش از طعام و  وعطا کرده است و بسم اللّه بگوید و خدا را شکر کند 

و انگشتان رالیسیدن و امـا تـاءدیب پس از پیش خود  برجانب چپ نشستن و بسه انگشت چیز خوردن
 . کوچک برداشتن و بسیار خائیدن و در روى مردم نگاه نکردن چیز خوردن و لقمه را

علیه السـالم  السالم بحضرت امام حسنمـعـتـبـر مـنـقـولسـتـکه حضرت امیرالمؤ منین علیه  در حـدیـث
آورى از طبابت طـبـیـبـان مـسـتـغـنـى  فـرمـود کـه میخواھى ترا تعلیم کنم بچھار خصلت که اگر بجا

فرمود منشین بر طعامى مگر وقتیکه گـرسـنه باشى و برمخیز از  شـوى ؟ گـفـت بلى یا امیرالمؤ منین
 .برو م بجا و ھر گاه خواھى که بخواب روى بیت الخالوقتیکه خواھش داشته باشى و نر طعام مگر

بـِْسِم اللِّه  از حـضـرت رسـول صـلّى اللّه عـلیـه وآله وسـلّم مـنـقـولسـت کـه وقـتـیـکـه طعام میخوردند
بطعام  دیگرى چیزى بر نمیداشتند و پـیـش از مـھـمانان شروع  مى گفتند و از پیش  الرَّْحمِن الرّحیم

میخوردند و گاھى انگشت چھارم  بانگشت مھین و انگشت بعد از آن و انگشت میانین طعام میکردند و
میخوردند و ھرگز بدو انگشت چیزى نمیخوردند و میفرمودند  را ھم ضم میکردند و گاھى بتمام انگشتان

 . است که این خوردن شیطان

  در سایر آداب طعام خوردن: فصل چھارم 
اگر بـدست  ست چیزى بخورد و دو زاو بنشیند وخوابیده چیزى نخورد امااسـت کـه بـدسـت را سـنـت

بر روى زانو گـذارد بـدتـر اسـت  چپ تکیه کند باکى نیست و چھار زانو نشستن مکروھسست و اگر پا را
خدمتکاران و غالمان چیز خوردن و بـر روى زمـیـن چـیـزى خـوردن  و تـنھا چیزى خوردن مکروه است و با

و بعد  و مـشـھـور اینستکه در وقت راه رفتن چیزى خوردن مـکـروھـسـت و پیش از طعام اسـتسـنـت 
دست را  و در دست شستن پیش از طعام سنت است که. از طعام دست شستن سنت است 

جـانـب راسـت اوسـت و  بدستمال خشک نکنند و اول صاحب خانه دست بشوید و بعد از آن ھر که در
از جانب چپ صـاحـب خانه ابتدا کنند و خود آخر  تا آخر مجلس و در شستن بعد از طعامبـتـرتیب بشویند 

در یکطشت بشویند و آب را نـریـزنـد و بـر سـرخـوانى که شراب در  ھمه بشوید و سنت است که ھمه
آنمجلس  چیزى خوردن حرام است و بعضى گفته اند که ھر حرامى که خورند یا کنند در آن خوردند

مـسـلمـانـان کـنـنـد بـحـرام و  خوردن حرام است حتى بر سر سـفـره جـمـاعـتـى کـه غـیـبـتچیزى 
 .بخورند سـنـت اسـتـکـه در اول و آخر طعام نمک

مـنـقـولسـتـکـه حـضـرت رسـول صـلّى اللّه  در حـدیـث مـعـتـبـراز حـضـرت امـام مـوسـى عـلیـه السـالم
کسیکه توشه خود را تنھا بخورد و کسیکه سفر تنھا برود : رمود سه کس راف عـلیـه وآله وسـلّم لعـنـت

 .کسیکه در خانه تنھا بخوابد و
در طعام چھار چیز جمع شود آن تمام است ھر گـاه که  در حـدیـث دیـگـر از آن حضرت منقولستکه چون

 آخرش حمد الھى بسیار بر آن دراز شود و نام خدا در اولش گفته شود و در از حالل باشد و دست
 .بکنند

السالم حاضر میشد کاسه مى  در حدیث صحیح منقولستکه چون خوان طعام نزد حضرت امام رضا علیه



قدرى بر مى گرفتند و در آن کاسه مى گذاشتند و  طلبیدند و از طعامھائیکه لذیذتر بود از ھر طعامى
 .درویشان بدھند میفرمودند که بمساکین و

منقولستکه حضرت یعقوب بمفارقت فـرزنـد  ره از حـضـرت صـادق عـلیـه السـالمدر احـادیـث مـعـتـبـ
فربھى کشت و بریان کرد و مرد صالح روزه دارى در نـزدیـک خـانـه  بـراى آن مـبتال شد که روزى گوسفند

ى بال و گفت مھیا وبـوى آنـرا شـنـیـد و غـافـل شد که باو بخوراند پس جبرئیل در ھمان شب آمد او بـود
دید پس بعد از آنحضرت یعقوب میفرمود در  باش از جانب خدا ودر ھـمـان شـب حـضـرت یوسف آنخواب را

راه که ھر که چاشت میخواھد بطعام یعقوب حاضر شود و در  وقت چاشت که ندا میکردند تا یکفرسخ
 .میکردند شب نیز چنین ندا

 .که بیاید رد مکنیددر حدیث دیگر منقولست چون طعام حاضر شود ھر سائلى 
بسند صحیح از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقولستکه ملعون است کسى که بنشیند بر 

 .سرخوانى که در آن شراب خورند
نخورد چیزى بر سر  حدیث معتبر دیگر از آنحضرت منقولستکه ھرکه ایمان بخدا و روز قیامت دارد پس در

مخور طعام در خوانیکه بعد از رفتن تو بر  فقه الرضا مذکور است که سفره که در آن شراب خورند و در
وارد شده است که چیز خوردن در حالت جنابت سبب فقر و بى  سر آن شراب خورند و در چندین حدیث

 .چیزى میشود
فرمود از خوردن و  احـادیـث بـسیار وارد شده استکه حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم نھى در

 .باشد میدن بدست چپ مگر آنکه مضطر باشد و در دست راستش علتىآشا
السـالم کـه حـضـرت رسول صلّى اللّه  بـسـنـدھـاى مـعـتـبـر مـنـقـولسـتـکـه از حـضـرت صـادق عـلیـه

پھلوى راست و پھلوى چپ چیزى تـنـاول نفرمود تا از دنیا رفت و  علیه وآله وسلّم ھرگز تکیه کرده بر
 .خود مى نشست و بروش بندگاه چیزى میخورد از جھت تواضع و فروتنى نزد پروردگار اهبروش بندگ

 .در حدیث دیگر منقولست از آنحضرت که نباید تکیه کرده و برو خوابیده چیزى بخورند
در خدمت  حدیث حسن منقولستکه روزى عباد بصرى که از مشایخ صوفیه و علماِء عامه است در

تـنـاول مـیـفـرمـودنـد و دسـت چـپ  لسـالم نـشـسـتـه بـود و حـضـرت طـعـامحـضـرت صـادق عـلیـه ا
مگر نمیدانید که حـضـرت پـیـغـمـبـر صـلّى اللّه عـلیه وآله وسلّم  خـود را برزمین گذاشته بودند عباد گفت

ین باز برزم کرده است از تکیه کرده در وقت طعام حـوردن حـضـرت لحـظه دسترا برداشتند و نھى
پـس حـضـرت فـرمـود کـه واللّه کـه  گذاشتند دسترا، باز عباد اعاده آن سـخـن کـرد تـاسـه مـرتـبـه

 . وسلّم ھرگز این نھى نفرمورده حـضـرت رسول صلّى اللّه علیه وآله
علیه السالم منقولستکه ھرگاه بخوردن طعام بنشینید بـروش  بـسـند معتبر از حضرت امیرالمؤ منین

که این نشستن را  زانـو بـنـشـینید و یک پاى را بروى پاى دیگر مگذارید و چھار زانو منشینید اه دوبـنـدگـ
زانو که نھى واقع شده است آنستکه  و صاحبش را خدا دشمن میدارد و ظاھر اینحدیث آنستکه چھار

 .بروش جباران یک پا را برران گذارد
خوان مـى  لّه علیه وآله وسلّم چون بر سرحـدیث دیگر منقول استکه حضرت رسول صلّى ال در

مى نشستند بھمان روش مى  نـشـسـتـنـد از پـیـش خود طعام میخوردند و بروشى که در تشھد نماز
راسترا برشکم پاى چپ مى گذاشتند و میفرمودند  نشستند و زانوى راست را بر باالى زانوى چپ و پاى

 . ندگان مى نشینممیخورم و بروش ب که من بنده ام بروش بندگاه
که مکروه است آدمى را که از دست چپ چیزى بخورد یا  از حضرت صادق علیه السالم منقول است

 . بردارد و حال آنکه تواند از دست راست برداشتن بیاشامد یا چیزى به آن
که در در حـدیـث مـعـتـبـر از حـضـرت امـیـرالمـؤ مـنـیـن عـلیـه السـالم منقول است که باکى نیست 

 .حال راه رفتن چیزى بخورند
نماز صـبـح بـیـرون  حـدیـث دیـگر فرمود که روزى حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم پیش از در

فرو برده بودند و میخوردند و بنماز می آمدند بالل  آمـدنـد و پـاره نـانـى در دسـت داشتند که درمیان شیر
 .از کردندمردم نم اقامه نماز مى گفت پس با

در حـدیـث مـعـتـبـر از حـضـرت امـام جـعـفـر صـادق عـلیـه السـالم منقول است که مخور چیزى در حالت 
 . راه رفتن مگر آنکه مضطر باشى

علیھم اجمعین منقول  احـادیـث مـعـتـبره بسیار از حضرت امیرالمؤ منین وائمه طاھرین صلوات اللّه در
از طعام خوردن بشوید و فـرمـودنـد کـه  ه اش بسیار شود دست را پیشاست که ھر که خواھد خیر خان

بـعـد از طـعـام فـقـر را زایـل مى کند و روزى را زیاد میکند و چرک را  دسـت شـسـتـن پـیـش از طـعـام و
 .جامه دور میکند و چشم را جال میدھد و دردھا را از بدن دور میکند از

 .ت کـه دستھا را ھمه در یکطرف بشوئید تا اخالق شما نیکو شوداز حـضـرت صـادق مـنـقـول اسـ
از طـعـام اول صاحب  حـدیـث مـعـتـبـر از آنـحـضـرت مـنـقـول اسـت کـه در دسـت شـسـتـن پـیـش در

از طعام فارع شود ابتدا از کسى میکند  خانه میشوید که دیگران را دشوار نباشد دست شستن و چون
 .گاه نشسته باشدکه در جانب راست در

در روایـت دیـگـر ایـنـسـتـکـه در شـسـتـن پـیـش از طـعـام اول صاحب خانه بشوید و در بعد از او ھر که 
 . در جانب راست نشسته است

خود آخر ھمه میشوید  روایـت دیـگـر در شـسـتـن بـعـد از طـعام ابتدا بدست چپ صاحبخانه میکنند و در
 . نکه صبر کند بر آلودگى دستزیرا که او اولى است بای

پیش از  حـدیث حسن از مرازم منقول است که دیدم حضرت امام موسى علیه السالم که چون در



طعام که مى شستند دست را  طـعـام دسـت مـیـشـسـتند دست را بدستمال پاک نمیکردند و بعد از
 .بدستمال پاک میکردند
طـعـام  ـر عـلیـه السـالم مـنـقـول اسـت کـه دسـت را بـراىحـضـرت امـام جـعـف در حـدیـث مـعـتـبـر از

برکت در طعام ھست و  خـوردن کـه بـشـوئى بدستمال پاک مکن زیرا که تا ترى در دست ھست
را از رو بـرطـرف مـیـکـنـد و روزى را زیـاد مـیکند  فرمودند که بعد از شـسـتـن دسـت بـر رو مـالیـدن کـلف

 منقول است که شکایت کرد بآنحضرت از آزار چشم حضرت فرمود که چون بـعـد از عمرو از مـفـضـل بـن 
ـْسـِِن :طـعـام دسـت بـشـوئى دسـتـھـا را بـر ابـروھـا بـمـال و سـه نـوبـت بـگـو اَْلحـَمـُدلِلِّه اْلمـُح

ـْضـِِل، ـْعـِِم اْلمـُف ـْمـِِل اْلمـُن از حضرت امام . رگز آزار چشم ندیدم گـویـد کـه چـنـین کردم ھ مـفـضـل اْلمـُج
طعام دست مى  السالم منقول است که چون حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم بعد از رضا علیه

علیه السالم فرمود که در اشـنـان  شـسـتـند آب در دھان میکردند و مضمضه میفرمودند و حضرت صادق
ھان را خوشبو میکند وبرقوت جماع میافزاید و منقول که د کـه دسـت بـآن مـیـشـوئید سعد داخل کنید

 امام رضا علیه السالم باشنان دست مى شستند اشنان را در دھـان مـى کـردنـد است که چون جناب
تـقـى عـلیـه السـالم بـعـد از آنـکـه  و مـیـخـوائیـدنـد و مـیـانـداخـتـنـد و مـنـقـول اسـت کـه امـام مـحـمـد

شـسـتـنـد دسـتـھـا رابـر سـر و رو مـالیـدنـد پـیـش از آنـکـه  ل فـرمـودنـد و دسـتچـاشـت تـنـاو
 .اَللُّھمَّ اْجَعْلنى ِممَّْن الُیْرِھْق َوْجَھَه َقَتٌر َوِذلَةٌ  پاک کنند و فرمودند بدستمال

چـون دسـت را اسـت کـه  روایـت دیـگـر از حـضـرت رسـول صـلّى اللّه عـلیـه وآله وسـلّم مـنـقـول در
اَللُّھمَّ اِنّى  پـیش از آنکه بدستمال پاک کنى و بگو بـعـد ازطـعـام بـشـوئى بـرروى دیـده ھـا بـمـال

ـْضـَةِ  ـْتِ َواْلبـَغ از جـنـاب امـام رضـا عـلیـه السـالم مـنـقـول  اَْساَءلَُک الزّیَنَة َواْلَمَحبََّة َواَعـُوُذبـَِک مـَِن اْلمـَق
پاکیزه باشد باکى نیست که طعام خورد بدون آنکه دست بـشـویـد واز  ر کـه دسـتـشاسـت کـه ھـ

آمـدنـد و چـون  یـونـس مـنـقـول اسـت کـه حـضـرت مـوسـى عـلیـه السـالم بـمـنـزل مـن فـضـل بـن
این طریقه  بـیـندازم قبول نکردند و فرمودند که طـعـام حـاضـر شـد دسـتـمـال آوردم کـه در دامـن ایـشـان

 . عجمان است
دست  صادق علیه السالم منقول است که چون بعد از طعام دست بشوئى بآن ترى که در و از حـضرت

 . ھست دیده ھاى خود را مسح کن که این امان است از درد چشم
از طـعـام  دیگر منقول است که چون رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم از دست شستن بعد در روایت

اَْلَحْمُدلِلِّه الّذى َھدنا َواَْطَعَمنا َوَسقانا َوُکَل  رغ مـیشدند دست را بر رو میکشیدند و این دعا میخواندندفـا
 .بَالٍء صالٍح اَْوالنا

امـیـرالمـؤ مـنـیـن  حدیث موثق منقول است که حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم بحضرت در
آخر طعام نمک بخور که ھر که در طعام افتتاح  لى در اول طعام وعـلیـه السـالم فـرمـود کـه یـا عـ

 .دفع کند از او ھفتاد نوع از انواع بال را که آسانتر آنھا خوره باشد واختتام بنمک کند خدایتعالى
آنھا دیوانگى و خـوره و پـیسى  روایت حسن دیگر عافیت یابد از ھفتاد و دو نوع از انواع بال که از جمله در

دندان و درد شکم و در حدیث معتبر از حـضرت امام محمد باقر  و در روایت دیگر از درد گلو و از درداست 
بدانند که چه  منقول است که در نمک شفاى ھفتاد نوع از انواع درد ھـسـت و اگـر مردم علیه السالم

سـى علیه السالم که وحـى نـمـود بـمـو منفعتھا در نمک ھست مداوا نکنند مگر بآن فرمود که حقتعالى
اختتام بنمک کنند و اگر نکنند وببالئى میتال شوند مالمت نکنند مگر خود  امر کن قوم خود را که افتتاح و

 .را
اثناى نماز عـقـربى گزید  روایت دیگر منقول است که حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم را در در

فرمود که لعنت خدا بـر تـو باد نه نیکوکار رامیگذارى  غ شدحضرت نعلین بر او زد و او را کشت و چون فار
مالید و  آنکه او را آزار میرسانى پس نمک سـائیـده طـلبـیـد و بر موضع گزیده عقرب نه بدکردار رامگر

و غیر آن نشوند و در بعضى روایات  فرمود که اگر مردم منفعتھاى نمک را بـدانـنـد مـحتاج بتریاق فاروق
 .خویست وعقل را زیاد میکند رد شده است که ابتدا بسرکه نیزمعتبره وا

در روایـت دیـگـر از حـضـرت امـام جـعـفـر صـادق عـلیـه السـالم منقول است که ما ابتدا بنمک و ختم 
 . بسرکه میکنیم

ورد رو در روایـت دیـگـر از آنـجـنـاب مـنـقـول اسـت کـه ھـر کـه نـمـک بـپـاشـد بـر اول لقمه که میخ
 .بتوانگرى آورد

خلفاى بـنـى  حدیث دیگر منقول است که آنجناب فرمود که من روزى بمجلس سفاح که یکى از در
گرفت و بنزد خـود کـشید پاى من  گسترده بود پس دست مرا  عـبـاس بود رفتم در وقتى که سفره اش 

 . ن کفران نعمت استکه خدا داند زیرا که ای بر کنار سفره واقع شد پس آنقدر غمگین شدم
در روایـت دیـگـر از آنـجـنـاب منقول است که طول بدھید نشستن بر سر سفره را این ساعتى است که 

 .از عمر شما حساب نمیشود
آنحضرت بر سـر سـفـره  حـدیـث مـعتبر منقول است که از یاسر خادم امام رضا علیه السالم که چون در

مگر آنکه بر سر سفره میطلبیدند حتى مھتر و  زرگى نمى گذاشتندمـى نـشـسـتـنـد ھـیـچ کـوچک و ب
مرویست که آنجناب چون خلوت میشد و سفره میآوردند غالمان خود  و از ابراھیم بن العباس. حجام 

 .خوان میطلبیدند حتى دربانان و خدمتکاران را ھمه را بر سر
 ون طعام خورید نعلین و کفش را از پـاعلیه وآله وسلّم منقول است که چ از جناب رسول صلّى اللّه

معتبر وارد شـده اسـت  ودر اخبار.بـیـرون کـنـید که سنت نیکو است و بیشتر راحت مى یابد پاھاى شما
بـایـد بـدسـت چـیـزى   چیزى مى تواند خورد پـس  کـه یـک امتیاز انسان از حیوانات دیگر آنستکه بدست



جماعتى  مـنـقول است که حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم با مـعـتـبـره بـخـورد و بـاسـانـیـد
و بعد از ھمه دست میکشیدند  طعام میخوردند یعنى مـیـھـمـانـان پـیـش از ھـمه دست دراز میکردند

مـنـقـول اسـت کـه حـضـرت رسول صلّى اللّه علیه وآله  براى آن که ایشان بـیـشـتـر چـیـزى بـخـورنـد و
معلوم  چیزى نمیخوردند بلکه بر روى سفره مـیـخـوردنـد و از فحواى اخبار چنین ھرگز برخوانوسلّم 

 . خوردن خم نباید شد واللّه یعلم میشود خوانھا را پایه دار و بلند میساختند از روى تکبر که براى طعام
که وقت نـمـاز  پرسید) ع (سماعة بن مھران که از حضرت صادق  در حـدیـث مـوثـق مـنـقول است از

اول طعام بخورید و  اگر ابتداى وقت نماز باشد: طـعـام رسـیـده بـکـدام یـک ابـتدا کنیم فرمود مـیـشـود و
 .خوردن وقت فضیلت بدر رود ابتدا بنماز کنند اگر وقت پاره گذشته باشد و بیم آن باشد که تا طعام

  در بیان دعاى وقت طعام خوردن: فصل پنجم 
میگذارند چھار ھزار ملک  رسـول صـلّى اللّه عـلیـه وآله وسـلّم مـنـقول است که چون خوان راحـضـرت  از

مـالئکـه مـیـگـویـنـد خـدا بـرکـت فرستد بر شما و  در دور آن احاطه میکنند اگر بنده بسم اللّه گـفـت
 نیست و بعد از فارغمیگویند بیرون رو اى فاسق که تو را بر ایشان سلطنتى  برطعام شما پس باشیطان

ـُْدلِلّهِ  شدن اگر گـفـتـنـد مـالئکـه مـیـگـویند که ایشان جماعتى اند که نعمت داد خدا بـایـشـان  اَْلحـَم
ـِْم اللّه پـس ادا کـردنـد شـکـر پـروردگـار خـود و اگـر اول نـگـفـتـنـد مـالئکه با شیطان میگویند که  در بـِس

بخور و اگر خوان را برداشتند و ایشان حمد الھى نکردند مالئکه میگویند  بیا اى فاسق و با ایشان طعام
 .کردند  ایشان گروھى اند که خدا بایشان نعمت داد و ایشان پروردگار خود را فراموش که

در حـدیـث مـعـتـبـر از حـضـرت ابـیـعـبـداللّه صـلوات اللّه عـلیـه مـنـقـول اسـت کـه چـون خـوان را بگذارند 
 و چون خوان را بردارند بگو بـِْسِم اللِّه َعلى اَوَّلِه َو آِخرِهْ  و چون شروع کنى بـخـوردن بـگـو بِْسِم اللّهِ بگو

 .اَْلَحْمُدلِلّهِ 
نـام خـدا بر اول طـعـام بـبـرد و  حـضـرت امـیـرالمـؤ مـنـیـن عـلیـه السـالم مـنـقـول اسـت کـه ھـر کـه از

 .از آن طـعـام از او سئوال نکنند بـکـنـد ھـرگـز حـمـد خـدا را در آخـر
بـسـنـد حـسـن از حـضـرت صادق علیه السالم منقول است که ھرگاه مسلمانى خواھد که طعام 

پیش از آنکه لقمه بدھانش رسد  بِْسِم اللِّه َواْلَحْمُدلِلِّه َرّب اْلعالَمینَ  بـخـورد و چون لقمه رابرادر و بگوید
 .انش را بیامرزدخدایتعالى گناھ

در حـدیـث دیـگـر مـنـقـول اسـت کـه چـون سـفـره نـزد حـضـرت رسـول صـلّى اللّه عـلیـه وآله وسلّم 
ُسْبحانََک  اَلَلُّھمَّ ما اَْحَسَن ماتَْبَتلینا ُسْبحانََک ما اَْکَثَر ماتُْعطینا ُسْبحانَکَ  میگستردند این دعا میخواندند

 .ُفَقراِء اْلُمْؤِمیَن َواْلُمؤ ِمناتِ َواْلُمْسِلمیَن َواْلُمْسِلماتِ  للُّھمَّ اَْوِسْع َعلَْینا َوَعلىمااَْکَثَر ماتُعافینا اَ 
در روایـت مـعـتبر دیگر منقول است که چون طعام نزد حضرت امام زین العابدین مى گـذاشـتـنـد ایندعا 

ـْناهُ  ھذا ِمْنَک َو ْم َفْضلَِک َوعطائِکَ  اَللُّھمَّ  مى خواندند َو اْرُزْقنا َحلَفا اِذا اَءَکْلناُه َو ُربَّ  َفبارِْک لَنافیِه َوسـَوِّغ
 و چون خوان را برمیداشتند ایندعا میخواندند َرَزْقَت َفاَْحَسْنَت اَللُّھمَّ اْجَعْلنا مـِْن اَلشـّاکِرینَ  ُمْحتاجٍ اِلَْیهِ 

ْن َخلَقَ  اْلبَْحرِ َو َرَزَقنا ِمنَ الَّذى حـَمـَلَنـا فـى اْلبـَرّ َو  اَْلَحْمُدلِلّهِ  لَنا َعلى َکثیرٍ ِمْن َخْلِقِه ِممَّ  الطَّیّباتِ َوَفضَّ
 .تَْفضیال

اَْلَحْمُدلِلِّه  از حـضرت صادق علیه السالم منقول است که نام خدا برطعام ببرید چون فارغ شوید بگوئید
 .الَّذى ُیْطِعُم َوالُیْطَعمْ 

رسـول صـلّى اللّه عـلیـه وآله  ـتـکـه چـون خـوانـرا بـر مـیـداشـتـنـد حـضـرتحـدیـث دیـگـر مـنـقـولس در
ـْثـَْرَت َواَطَْبَت َوباَرْکَت ماَشبَْعُت َواَْرَوْیُت اَْلَحْمُدللِّه الَّذى ُیْطِعُم :وسـلّم ایـن دعـا مـیـخـوانـدنـد اَلّلھـُمَّ اَک

 .َوالُیْطَعمُ 
جـعـفـر عـلیـه السـالم منقول است که که فرمود پدرم بعد از طعام  در حـدیـث حـسـن از حـضـرت امـام

َوَحَملَنا فى  الَّذى اَْشبََعنا فى جائِعیَن َواَْروانا فى ظاِمئیَن َواوانا فِى ضاحینَ  اَْلَحْمُدلِلّهِ  ایندعا میخواندند
 .راجلیَن َواَمَننا فى خائِفیَن َواَْخَدَمنا فى عانینَ 

 ز زرارة منقول است که با حضرت صادق علیه السالم طعام خوردم بسیار میگفتدر حـدیـث کالصحیح ا
 .اَْلَحْمُدالِلِّه الَّذى َجَعلَنى اَْشَتھیهِ 

در حـدیـث مـعـتـبـر دیـگـر از آنـحـضـرت مـنقول است که روزى حضرت امیرالمؤ منین مـیـفـرمـودنـد کـه 
م بگوید که آزارش نـکـنـد و آزار کـشـیـدم حـضـرت فـرمـود بر طعا بِْسِم اللّهِ  مـن ضامنم از براى کسیکه

گفته باشى و بربعضى نگفته باشى اى  بِْسِماللّهِ  کـه شـایـد چـند رنگ طعام خورده باشى بر بعضى
 . احمق

در حـدیث صحیح منقولستکه شخصى بخدمت حضرت صادق علیه السالم عرض کرد که از طعام آزار 
نمیگوئى ؟ گفت نه فرمود باین سـبب آزار میکشى ھرگاه از سخن  ِم اللّهِ بِسْ  میکشم فرمود که مگر

 .بگو بِْسِم اللّهِ  فارغ شوى و عود بخوردن کنى
ـِْم اللّهِ  در روایـت صـحـیـح دیگر منقولست از آنجناب که ھرگاه چند ظرف باشد برھر ظرفى یک بـگـو  بـِس

 . بِْسِم اللِّه على اوله و آخره گوراوى گـفـت که اگر فراموش کنم چه کنم ؟ فرمود ب
اَلّلُھمَّ ھذا ِمْنَک َو  در روایـت مـعـتـبـر دیـگـر مـنـقـول اسـت کـه آنجناب بعد از طعام این دعا را خواندند

ٍد َرُسولِکَ  دٍ  صلّى اللّه علیه وآله وسلّم بُِمَحمَّ ٍد َو آِل ُمَحمَّ  .اَلّلُھمَّ لََک اْلَحْمُد َصّلِ َعلى ُمَحمَّ
طعام خوردن و حرف  حـضـرت امـیرالمؤ منین علیه السالم منقول است که خدا را یاد کنید در ھنگام از

است که در وقت صرف کردن آن شکر  بسیار مگوئید که آنطعام نعمت و روزى خدا است برشما واجب
 .خداو یاد او وحمد او بکنید



بنزد حضرت  ـنـقـول اسـت کـه چون مالئکهمـعـتـبـر از حـضـرت صـادق عـلیـه السـالم م در حـدیـث
 گفت بخورید گفتند نمى خوریم تا بگوئید ابراھیم علیه السالم آمدند و گوساله بریان براى ایشان آورد و

ـُْدلِلّهِ  و چـون فـارغ شـویـد بـگـوئیـد بِْسِم اللّهِ  حـضـرت جبرئیل رو کرد بسوى سه ملک دیگر و گفت  اَْلحـَم
 .وار است که حقتعالى چنین بنده را خلیل خود گرداندالزم است یا سزا

در حـدیث معتبر از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقولستکه طعام خورنده شکر کننده بھتر 
 . از روزه دار خاموش است

حـمـد خدا  حدیث دیگر منقول است که حضرت صادق علیه السالم بسماعه گفت اى سماعه بخور و در
الحسین بـعـد ازطـعـام  خور که خاموش باشى و منقولست بسند صحیح که حضرت على بنکن و م

َعلَْینا َواََفَضَل اَْلَحْمُدللِّه الَّذى  الَّذى اَْطَعَمنا َوَسقانا َوَکفانا َواَیََّدنا َواوانا َواَْنَعمَ  اَْلَحْمُدللّهِ  ایـنـدعا خواندند
 .ُیْطِعُم َوالُیْطَعمُ 

طعام آزار نکشیدم زیرا  از حضرت امیرالمؤ منین منقول است که فرمود ھرگز از امتالى حـدیـث معتبر در
 . برآن گفته ام ھیچ لقمه را بنزدیک دھان نبرده ام مگر آنکه نام خدا

در حـدیـث مـعـتـبـر دیـگـر مـنقول است که آنحضرت فرمود که من ضامنم ھر که این کلمات را بـگـویـد 
ماءِ  اَلّلُھمَّ  زار نکندھـیچ طعامى او را آ اَلرَّْحمِن الرَّحیم الَّذى  اِنّى اَْسَئُلَک بِاْسِمَک َخْیرِ ْاالَْسماَء ْاالَْرضِ َوالسَّ

ُر َمَعُه داءٌ   .الیَضُّ
 دیگر منقول است که شخصى از ضعف معده بحضرت علیه السالم شکایت کـرد حـضـرت در روایت

اَلّلُھمَّ َھنِّْئنیِه اَلَلُھمَّ َسوِّْغنیِه  ـوى دسـت بـر شـکـم بمال و بگوفـرمـود چـون از طـعـام خـوردن فـارغ ش
 .اَلّلُھمَّ اَءْمَر اْءنیهِ 

بگوید  بِْسِم اللّهِ  در حـدیـث صـحیح از آنحضرت منقول است که چون خوان حاضر شود اگر یکى از حاضران
 . از دیگران مجزیست

  در آداب بعد از طعام: فصل ششم 
ـث مـعتبر از حضرت امام رضا منقول است که ھرگاه جیزى خوردى بر پشت بخواب و پاى راست در حـدی

 .را بر روى پاى چپ گذار
آنچه از خوان برزمین افتد  حـدیـث مـعـتـبـر از حـضـرت امـیرالمؤ منین علیه السالم مرویستکه بخورید در

 .شفا نماید بآن طلب که خوردن آن شفاى ھر دردیست بام الھى براى کسیکه
شکایت کرد از درد تھیگاه فرمود کـه بر تو باد  در حـدیـث دیـگـر منقول است که شخصى بحضرت صادق

 . بخور پس چند کسیکه صاحب این درد بودند کردند و زایل شد از ایشان آنچه از خوان بر زمین میافتد
چون خوان را دادشـتـنـد  ام خوردیمحـدیـث دیـگـر مـعـاویـة بـن وھـب گـوید که در خدمت آنحضرت طع در

میفرمودند بعد از آن فرمودند که خوردن اینھا فقر و درویشى  بـرمـیـچـیـدند آنچه از خوان افتاده بود تناول
 .و فرزندان را زیاد میکند را بر طرف میکند

بردارد بخورد یک  وسـلّم مـنـقـول است ھر که پاره نانى بیابد از حـضـرت رسـول صـلّى اللّه عـلیـه وآله
آنراو بردارد  او باشد و ھر که پـاره نـانـى در مـیان جاى کثیفى یا نجسى بیابد پس بشوید حسنه از براى

 .براى او ھفتاد حسنه بوده باشد
است که حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم روزى بخانه عـایـشـه  درحدیث معتبر دیگر منقول

فـرمـودنـد و گـفـتند اى  دنـد کـه بـرزمـیـن افـتـاده اسـت بـرداشـتـنـد وتـنـاولپـاره نـانـى دیـ آمـدنـد
خدا از جماعتى که گریخت دیگر بسوى ایشان بر  عایشه گرامى دار نعمتھاى خدا را برخود که نعمت

 .نمیگردد
بخورد و  امىاز حـضـرت امـام رضـا عـلیـه السـالم منقول است که ھر که درخانه طع درحـدیـث صـحـیـح

و از امـام . مـرغـان و حـیـوانـات بـگـذارد از آنطعام چیزى بیفتد آنرا بردارد و اگر در صـحـرا بـاشـد بـراى
منقول است که اگر در صحرا باشد برمدار اگر چه یک ران گوسفند باشد و  مـحـمـد تـقـى علیه السالم

دیدم که بعد از طعام  صادق علیه السالم بودمعبداللّه ارجائى منقول است که گفت در خدمت حضرت  از
حـتـى کـنـجـد و امـثـال آنرا گفتم فداى تو شوم اینھا را  مـى گـردد و آنـچـه بـرزمـیـن افـتـاده بـرمـیـدارد

 . فرمود که اینھا روزى تست مگذار از براى دیگرى که اینھا شفایند از ھمه دردى ھم بر مى چینید
ل است که خوردن آن فقر را برطرف میکند از خورنده آن و فرزندان و فرزندان درحـدیـثـت دیگر منقو

 . فرزندان او تا فرزند ھفتم
 . در روایـت دیـگـر ھر که بخورد خدا نگاه دارد او را از دیوانگى و خوره و پیسى و زرداب و حماقت

است پس بـردارد و  افتادهحـدیـث منقول است که ھر که خرمائى یا پاره نانى به بیند که برزمین  در
بسندھاى معتبر از حـضـرت رسـول صـلّى  پـاک کند و بخورد در شکمش قرار نگیرد مگر آنکه بھشت اورا

اسـت کـه آنچه از سفره میریزد مھر حـورالعـیـن اسـت و بـسـنـد  اللّه عـلیـه وآله وسـلّم مـنـقـول
لقمه نانى  ه علیه وآله داخل بیت الخال شدندمنقول است که روزى امام حسن صلوات اللّ  معتبردیگر

فرمودند که ھرگاه بیرون آیم این را بمن  دیدند که افتاده است برداشتند و بغالمى از غالمان خود دادند و
چـه شـد لقـمه نان گفت خوردم فرمود که تر آزاد کردم از براى خدا  ده پس چون بیرون آمدند پرسیدند که

رسـول خـدا شـنیدم  زاد کـردن غـالم چـه بـود؟ حـضـرت فـرمـود کـه از جـدمپرسید که سـبـب آ شخصى
آنرا در شـکـمش قرار نگیرد مگر آنکه خدا او را از  که ھر که لقمه بیابد و آنرا پاک کند یا بشوید پس بخورد

 . انیدهمن نمیخواھم در بندگى بدارم کسى را که خدا از آتش جھنم آزاد گرد آتش جھنم آزاد گرداند و
در حـدیـث صـحـیـح از حـضـرت صـادق عـلیـه السـالم منقول است که نیم خورده مومن شفاى ھفتاد 



 . درد است
آنقدر مى لیسم که  حدیث دیگر منقول است که آن حضرت فرمود که من انگشتان خود را بعد از طعام در

حق تعالى نعمت فـراوان بدرستیکه  خادم من گمان میکند که این از حرص است و ھمچنین نیست
مغز گندم نان سفید مى پختند وبآن اسـتـنـجـا مـیکردند و بر  عـطـا فـرمـود بـاھـل نھر ثرثار بحدیکه از

دیـد  میمالیدند تا آنکه کوه عظیمى از آن نانھا جمع شد روزى مـرد صـالحـى گـذشـت مقعد اطفال خود
نعمت خدا را از خود برمگردانید  گفت از خدا بترسید وزنـى از زنـان نـجـاسـت طفل خود را پاک میکند 

پس حق تعالى برایشان غضب فرمود و باران آسمان و گیاه  آنزن گفت که ما رااز گـرسـنـگـى نـمیترسیم
میان خود  بازداشت تا آنکه محتاج شدند بآن نانھا که استنجا کرده بودند و بتراز و در زمین را از ایشان
 .قسمت میکردند

حـضـرت امـام رضـا عـلیـه السـالم مـنـقـول است که آن  ـنـد مـعـتـبـر از یـاسـر و نـادر خـادمـانبـس
نخیزید تا فارغ  بخادمان خود که اگر من باالى سر شما بایستم در وقت طـعـام خـوردن بر حضرت میفومود

چیزى میخورد میفرمود که مـیـطلبید مى گفتند  شوید از طعام خوردن و بسیار بود که یکى از ماھا را
 .طعام خوردن ما را خدمت نمیفرمود بگذارید تا فارغ شود و در وقت

در فـضـیـلت نـان و سـویـق و گـوشـت و روغـن و سـایـر آنـچه از حیوانحاصل میشود و : فـصـل ھـفـتـم 
 سرکه و شیرینیھا

گرامى دارید نان را که  ـلّم منقول است کهمـعـتـبـر از حـضـرت رسـول صـلّى اللّه عـلیـه وآله وس بـروایـت
بـسـیـارى از اھل زمین تا آنکه براى شما بعمل آمده  کار کرده اند در آن مالئکه از مابین عرش تا زمین و

 روزى حضرت دانـیـال بـنزد کشتیبانى آمده و گرده نانى باو داد که مرااز آب است بعد از آن فرمود که
نان در زیر پاى مردم افتاده  نداخت و گفت این نان را چه میکنم در پیش ما اینبگذران کشتى بان نان را ا

آسمان بلند کرد و گفت پروردگارا نان را گرامى دار  است و پا بر آن مـیمالند پس دانیال دست بسوى
 خداوند عالمیان وحى نمود بآسمان کـه باران  چه کرد با نان و چه گفت پس  بتحقیق که دید این بنده

ایشان بجائى رسید که از  مبار برایشان و وحى فرمود بزمین که گیاه مرویان براى ایشان تا آنکه کار
فرزندى داشـتـنـد روزى یـکـى بـدیـگـرى گـفت که  گرسنگى یکدیگر را میخوردند پس دو زن که ھر یک

کرد از  فرزند دیگرى رسید ابامرا بخوریم و فردا فرزند تو را بخوریم پس چون نوبت ب بیا من و تو امروز فرزند
حضرت فرمود که کار شما باینجا  خوردن فرزند و نـزاع کـردنـد و مـخاصمه بنزد حضرت دانیال آوردند

بآسمان برداشت و گفت پروردگارا عود کن بـر مـا  رسـیـده اسـت ؟ گـفتند بلى و بدتر پس دست
 بگناه کشتى بان پس حضرت بـاریتعالى فرمودعقاب مکن اطفال و بیگناھان را  بـفـضـل و رحـمـت خود و

ازایـشـان فـوت شـده اسـت  بآسمان که باران ببار و بزمین که گیاه برویان براى خلقم آنچه در ایـن مـدت
 . صغیر ایشان بـدرسـتـیـکـه مـن رحـم کـردم بـر ایـشـان و طفل

دق عـلیـه السـالم منقول است که نان را بـسـنـد صـحـیـح و غـیـر صـحـیـح از حـضـرت امـام جـعـفـر صـا
 .در زیر کاسه مگذارید

در حدیث فرمود که نانرا گرامى دارید گفتند گرامى داشتن نان کدامست ؟ فرمود که چون نان حاضر 
 .شود بخورید و انتظار چیزى دیگرى مبرید

رندگان که نان مبارکست د حـضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم مرویستکه نانرا بو مکنید بروش از
 .پروردگار خود مى کنید وبآن نماز میکنید و روزه میدارید وحج خانه

براى ما در نان ومیان ما وآن جدائى میفکن که اگر نان  در روایـت دیـگـر فرمود که خداوندا برکت بده از
 .و روزه نمیگیریم و فرائض خدا را اداد نمیتوانیم کرد نباشد مانمازنمیکنیم

حـدیـث دیـگـر فـرمـود کـه چـون نـان و گـوشـت حـاضـر شـود ابـتدا بنان کنید و رخنه گرسنگى را بنان در 
 .ببندید پس گوشت بخورید

اللّه و آله  صـحـیـح از حـضـرت امـام رضـا عـلیـه السـالم منقول است که حضرت رسول صلّى بـسـنـد
 . برکتیست ھر گرده وسلّم فرمود که گرده ھاى نانرا کوچک کنید که با

 .در چند حدیث معتبر منقول است که نانرا بروش عجمان از کارد مبرید و لیکن بدست بشکنید
 .در بعضى روایات وارد شده است که اگر نان خورش نباشد نانرا بکارد مى توان برید

مـانـنـد  گندم حـدیـث از حـضـرت امـام رضـا علیه السالم منقول است که فضیلت نان جو برنان در
مگر آنکه دعا کرده است بـراى  فـضـیـلت ما اھل بیت است برسایر مردم و ھیچ پیغمبرى نیست

اسـت بـر او و داخل ھیچ شکمى نمى شود مگر آنکه ھر  خـورنـده نـان یـا آش جـو وبـرکـت فـرسـتـاده
 ان است و حق تعالىمیکند و نان وطعام جو قوت پـیـغمبرانست و طعام نیک دردیکه در آن ھست بیرون

نمیشود چیزیکه  نگردانیده است قوت پیغمبرانرا مگر نان جو و فرمود که داخل شکم صاحب مرض سل
 .نافعتر از نان برنج باشد

 امـام جـعـفـر عـلیـه السـالم مـنـقـول اسـت کـه بـراى صـاحـب اسـھـال در روایـت دیـگـر از حـضـرت
 .بـراى صـاحـب سل و دردھا را ازبدن میکشدبـرنـج نـیـکـوسـت و ھـمـچـنـیـن 

رسول صلّى اللّه علیه  حـدیـث دیـگـر از آنـحـضـرت مـنـقـول اسـت کـه پـیـوسـتـه خـوراک حـضـرت در
 .وآله وسلّم نان جوبود تا از دنیا مفارقت کردند

خوراکى است سویق نیکو  حـدیـث صـحـیـح از حـضـرت امـام رضـا عـلیـه السـالم مـنـقـول اسـت که در
 .میکند یعنى آرد بو داده گرسنه را سیرمیکند و طعام را ھضم

الھى ساخته شده است و گوشت  از حـضـرت صـادق عـلیـه السـالم مـنـقـول اسـت کـه سویق بوحى



پیغمبرانست و قاو وت خشک پیسى را زایـل مـیـگرداند  را میرویاند و استخوان را محکم میکند و خوراک
 میرویاند و استخوانرا سخت میکند و بشره را نازک میکند و قوت جماع را زیاد ت خوردن گوشتو بازی

 .میکند و اگر سه کف سویق خشک ناشتا خورده شود بلغم و صفرا را برطرف میکند
در حـدیـث دیـگـر فـرمـود کـه سـویـق ھـفـتـاد نـوع بـال را دفـع مـى کـنـد و ھـر کـه چھل صباح بخورد 

 . ین او پر مى شود از قوتکنف
قوت میدھد وصفرا را  حـدیـث دیـگـر فـرمـود کـه سـویـق عـدس تـشـتـگـى را زایل میکند و معده را در

 .دواست و ھیجان خون و حرارت را برطرف مى کند فرو مى نشاند ومعده را پاک مى کند و ھفتاد درد را
ى عـلیـه السـالم منقول است که زنى که خون حـضـرت امـام مـحـمـد تـقـ در حـدیـث صـحـیـح از

 .بند نشود سویق باو باید خورانید تا بند شود حیضش
 حـضـرت امـام جـعـفـر صـادق عـلیـه السـالم مـنقول است که بھترین نان خورش در حـدیـث صـحـیـح از

ولَْحم طَْیرٍ  د کهمـیـفرمای ھا دردنیا و آخرت گوشت است مگر نشنیده که حق تعالى در وصـف بـھـشـت
 .یعنى گوشت مرغ از آنچه خواھش داشته باشند آنرا ِمّمایَْشَتُھونَ 

بآنحضرت عرض نـمودند که نزد ما روایت  َعْبُد االْْعلى َوُمْسَمعْ  در حـدیـث مـعـتبر دیگر منقول است که
پر گوشت را حضرت وآله وسلّم که خدا دشمن مـیـدارد خـانـه  میکنند از حضرت رسول صلّى اللّه علیه

دشمن  میگویند اما این معنى ندارد که ایشان فھمیده اند بلکه معنیش آنستکه خدا فرمود که راست
 .میدارد خانه را که گوشت مردم را بغیبت در آنخانه بخورند

وآله وسلّم گوشت  حـدیـث دیـگـرازآنـحـضـرت مـنـقـول اسـت کـه حـضـرت رسول صلّى اللّه علیه در
را بـسـیار دوست میداشت و روزى که  یخوردند و دوست مى داشتند و فرمود که پـدرم گـوشـتبسیار م

و حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم فرمود که ما  فوت شد سى درھم براى گوشت جدا کرده بود
 . دوست میداریم گروه قریش گوشت را

گوشت خوردن در بدن گوشت  درحـدیـث حـسن از حضرت صادق علیه السالم منقول است که
میشود و ھر که کج خلق شود اذان در گـوشـش  مـیـرویـانـد و کـسـیکه چھل روز گوشت نخورد کج خلق

 چـھـل روزبـگـذرد و گـوشـت نـخـورد توکل بر خدا کند و قرض کند و بخورد که ھـر کـه: بـگـوئیـد وفـرمـود
 .قرضش ادا میشود

رضا علیه السالم عرض کرد کـه اھـل  شخصى بخدمت حضرت امامدرحـدیـث صـحـیح منقول است که 
گویند که سودا را بحرکت میآورد وازآن دردسـر ودردھـاى  بـیـت ما گوشت گوسفند نمیخوردند و مى

گـوشـت گـوسـفـنـد  مـیـرسـد حـضـرت فـرمـود کـه اگـر خـداى عـزوجـل گـوشـتـى بـھـتـر از دیـگـر بـھـم
 .ى اسمعیل را گوسفند قرار نمیدادمـیـدانـسـت فـدا

بـحـضرت موسى علیه  امـام مـحـمـد بـاقـر عـلیـه السـالم مـنـقـول اسـت کـه بـنـى اسـرائیـل ازحـضـرت
بود حق تعالى وحى نمود بحضرت  السالم شکایت کردند از پیسى که در میان ایشان بسیار شده

 .ر بخورندچغند موسى که امر کن ایشانرا که گوشت گاو را با
پـیـسـى را زایل میکند و فرمود که شیر گاو  از حـضـرت صـادق مـنـقـول اسـت کـه مـرق گـوشـت گـاو

 . گوشت گاو درد است دواست و روغن گاو شفا است و
 .در چـنـد حـدیـث منقول است که ھر که یک لقمه چربى گوشت بخورد بقدر آن درد از بدنش بیرون رود

است چون لجن  مـؤ مـنـیـن عـلیه السالم منقول است که اردک گاومیش مرغانحـضـرت امـیـرال از
ودراج حبشى مرغان است  مـیخورد و مرغ خانگى خوک مرغان است زیرا که فضله آدمى میخورد

آمده باشند وزنکى بزیادتى قوت پاکیزه خود ایشانرا  چـرانـمـیـخـورى دو کـبـوتـر بـچـه راکه تازه بیرون
 .باشد تربیت کرده

در احـادیـث مـعـتـبـره وارد شـده اسـت کـه خـواھـد خـشـم او کـم شـود وانـدوھـش زایل شود گوشت 
 .دراج بخورد

از جناب امام موسى علیه السالم منقول است که گوشت کبک ساق پا را قوى میگرداند و تب را دور 
 .میکند

که گوشت اسفرود  یـه السـالم منقول استحـدیـث صـحـیـح از حـضـرت امـام مـحـمـد تـقـى عـل در
 .یرقان بریان کنید و یا بخورانید مبارکست و پدرم آنرا دوست میداشت و میفرمود که براى صاحب

السـالم منقول است که گوشت ھبره را خوردن باکى نیست و از براى  از جـنـاب امـام مـوسـى عـلیـه
 . د بربسیارى جماعو درد پشت نافع است و اعانت میکن دفع بواسیر

 رضـا عـلیـه السـالم سـؤ ال کردند از گوشت گوره خر، فرمود که چون وحشى است از حـضـرت امـام
 . خوردن آن جایز است اما نخوردنش نزد من بھتر است

از حـضـرت امـام موسى علیه السالم منقول است که باکى نیست در خوردن گوشت و شیر و ورغن 
 . گاومیش

فرمود از خـوردن  حـسـن مـنـقـول اسـت که حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم نھىحـدیـث  در
بلکه نباید حورد تا آنکه آتش یا آفتاب آنرا  گـوشـت خـام و فرمود که این خوردن حیوانات درنده است که

 .تغییر دھد
وشت خام فرمود که در حدیث صحیح منقول است که از حضرت صادق علیه السالم پرسیدند از خوردن گ

 . طعام درند گان است
شـده  بـسـیار منع وارد شده است از گوشت قدید که در سایه خشک کرده باشند و وارد دراحـادیـث

بعضى احادیث تجویز خوردنش ھم  اسـت کـه دردھـا را بـحـرکـت مـیـآورد و مـعـده را سست میکند و در



 . وارد شده است
منقول است که سه چیز است که بدنرا خراب میکند و بسیار باشد که  از حضرت صادق علیه السالم

 . کردن بکشد خوردن گوشت قدید بدبو وباامتالى معده بحمام رفتن و جماع با زنان پیر آدمى را
خوردنى نیستند و بدن را فربه مى  درحـدیـث دیـگـر از آنـحـضـرت مـنـقـول اسـت که سه چیز است که

الغر میکنند و دو چیز است که بھمه چـیـز نـفـع  ه خوردنى اند وبدنراکنند و سه چیز است ک
 چـیز ضر نمیرسانند و دو چیز است که بھمه چیز ضرر میرسانند و بھیچ جھت نفع مـیـرسـانـنـد و بـھـیـچ

پـوشـیـدن و بوى خوش کردن و  نمیرسانند اما آنھائى که خوردنى نیستند و فربه میکنند پیراھن کـتـان
میکنند گـوشـت خـشـک و پـنـیـر وشکوفه خرما و اما آن دو  ه مالیدن و اما آنھا که خوردنى اند والغرنور

 نفع میرسانند آب نیم گرم و انار و اما آن دو چیز که بھمه جھت ضرر میرسانند چیز که بھمه جھت
 .گوشت خشک کرده و پنیر

علیه وآله وسلّم گوشت دست و کـتـف  اللّه در احادیث بسیار وارد شده است که حضرت رسول صلّى
از گـوشـت ران گـوسـفند کراھت داشتند براى آنکه بمحل بول  گـوسـفـنـد را دوسـت مـیـداشـت و

 . نزدیک است
فـرزنـدان خـود  سـنـد مـنـقـولسـت کـه حـضـرت آدم گـوسفندى قربانى کرد براى پیغمبران از بـچـنـدیـن

آخرالزمان صـلّى اللّه علیه وآله وسلّم دست  برد و از آنجمله براى پیغمبر بـراى ھـر پـیغمبرى عضوى نام
 .آنجناب آنرا دوست میداشت و برھمه اعضاى گوسفند تفضیل میداد گوسفند را نام برد باین سبب

در حـدیـث حـسـن از حضرت صادق علیه السالم منقول است که گوشت باشیر پخته باشند مرق 
 . پیغمبران است

نـاب امـیرالمؤ منین منقول است که که ھرگاه ضعف بر مسلمانى مستولى شود گوشت را با شیر از جـ
 .بپزد و خورد

وسستى بدن  حـدیـث دیـگر منقول است که یکى از پیغمبران بحق تعالى شکایت نمود از ضعف در
 .میدھد وحى رسید باو که گوشت را با شیر طبخ کن و بخور که بدنرا قوت

عـتـبـر مـنـقـول اسـت کـه مـحـبـوب تـریـن طـعـامـھـا نـزد حـضـرت رسول صلّى اللّه علیه در روایـت مـ
 .وآله سلّم آش انار بود

بسند صحیح منقول است که حضرت صادق علیه السالم ذبیبه را دوست مى داشتند و آن آش یا قلیه 
 .بوده است که مویز در آن میکرده اند

است و احادیث مـعـتـبـره  ـرق گوشت که نان در آن ترید کرده اند وارد شدهاحـادیـث بـسـیـار مـدح م در
 .مـیکند و رنگ را سرخ میکند و تب را زایل میکند در مـدح کـبـاب مـنـقـول اسـت کـه ضـعـف را زایـل

است که اصبغ بن نباته گفت روزى بخدمت حضرت امیرالمؤ منین رفتم در پـیـش  در حدیث معتبر منقول
امـیـرالمؤ منین مرا ضرو میکند  ـضـرت گـوشت بریانى نھاده بود فرمود که نزدیک بیا و بخور گفتم یاح آن

 میکنم که چون آن دعـا را بخوانى ھیچ چیز تو را ضرر نرساند فرمود که نزدیک بیا که تو را دعائى تعلیم
ماِء اَلرَّحْ  بِْسمِ   .الرَّحیِم الَّذى الیَُضرَُّمَع اِْسِمِه َشْیئٌى َوالداءٌ  منِ اللِّه َخْیرْاالَْسماِء ِمالََءْاالَْرضِ َوالسَّ

مـدح کـله نـیـز در حـدیـث وارد شـده اسـت کـه محل تذکیه است که وبچراگاه از ھمه اعضاِء نزدیکتر 
 . است و از کثافات دورتر است

که تا چـھـل روز  هحـضـرت امـیرالمؤ منین علیه السالم منقول است که برشما باد بخوردن ھر یس از
خـداونـد عـالمـیـان بـر حـضـرت رسول صلّى اللّه  قـوت عـبـادت مـیـدھـد و از جـمـله مـائده ایـسـت کـه

 .گردانید علیه وآله وسلّم نازل
پیغمبران بحق تعالى شکایت نمود از ضعف  از حـضـرت صـادق عـلیـه السـالم مـنقولست که پیغمبرى از

 . فرمود بخوردن ھریسه تعالى او را امرو کمى قوت جماع حق 
خداوند عالم ھدیه فرستاد براى پیغمبرش صـلّى اللّه  در حـدیـث دیـگـر از آن نحضرت منقول است که

 ھـریـسـه از ھریسه ھاى بھشت که دانه اش در باغھاى بھشت روئیـده بـود و عـلیـه وآله وسـلّم
صـلّى اللّه عـلیـه وآله  بـودنـد پـس چـون حـضـرت رسـولحـوران بـھـشـت بـدسـت خـود بـعـمـل آورده 

برقوت آنحضرت افزود و آن چیزى بود که خدا میخواست  وسـلّم آنـرا تـنـاول فـرمـودنـد قـوت چـھـل مـرد
 .خوشحال گرداند که پیغمبرش را باین

ویک قفیز باقال را  برنج و یکقفیز نخود مدح مثلثه وارد شده است و آن طعامى بوده است که یک قفیز
 .بعوض باقال دانه دیگر میکرده اند میکوفته اند و مى پخته اند و گاھى

مـدح تـلبـیـن نـیـز وارد شـده اسـت و آن حـلواى رومـى بـوده اسـت کـه از آرد وشـیـرو عسل بعمل 
 .میآورده اند

در خدمت  لبید وھرون بن موفق منقول است که حضرت امام موسى علیه السالم روزى مرا ط از
حلوا فرمود که ما و شیعیان ما  آنحضرت طعامى خوردم و حلواى بسیار آورده بودند گفتم چه بسیار است

 .را از شیرینى خلق شده ایم پس دوست میداریم حلوا
از عبداالعلى منقول است که روزى در خدمت حضرت صادق طعام خوردم مرغى آوردند که میانش را از 

 .کرده بودندخرما و روغن پر 
صادق عـلیـه  حدیث موثق منقول است از یونس بن یعقوب که او گفت ما در مدینه بودیم حضرت در

بفرستید ما کاسه کوچکى بخدمت آنحضرت  السـالم بـنـزد مـا فـرسـتادند که براى ما پالوده بسازید وکم
 . فرستادیم

 ھى بخورد و بعداز آن خرما یا عـسـلحضرت منقول است که ھر که ھر شب ما در حـدیـث دیـگر از آن



حـضـرت رسـول صـلّى اللّه  نـخـورد تـا صـبـح رگ فـالج در بـدن او مـتـحـرک مـیـبـاشـد وفـرمـود کـه
بِِه َخْیرا ِمْنُه  اَلّلھـُمَّ بـارِْک لَنـافـیِه َواَْبِدْلنا:مـیـکـردنـد مـیـفـرمـود عـلیـه وآله وسـلّم چـون مـاھـى تـنـاول

 . بھتر از این بما عطا کن یعنى خداوندابرکت ده براى ما در این ماھى و بعوض این
که بر شما باد بخوردن ماھى که اگر بى نان  بـسـند معتبر از حضرت موسى بن جعفر منقول است

 . بخورید گوارا است بخورید کافى است و اگر با نان
 .د برخوردن ماھى که بدنرا میکاھانداز حضرت امیرالمؤ منین منقول است که مداومت منمائی

 .در روایت دیگر منقول است که ماھى تازه پیه جسم را مى گدازد
ھرگاه  حـدیـث صـحـیـح وارد اسـت که شخصى بخدمت حضرت امام حسن عسکرى نوشت که در

درجواب نوشتند که حجامت  حجامت میکنم صفرا بھیجان مى آید و اگر نمیکنم خون آزار میکند حضرت
آنمرد چنین کرد ھمیشه در   باشند بخور پس  کن وبعد از آن ماھى تازه که با آب ونمک کباب کردهب

 .عافیت بود
 دیگر از آنحضرت منقول است که تخم سبکست و خواھش گوشت را برطرف میکند و در حـدیـث مـعـتبر

مى فرزند ک شخصى بخدمت حضرت امام رضا علیه السالم شکایت کرد از. مفسده گوشت راندارد
 .فرمود که استغفار بکن و تخم مرغ را با پیاز بخور

از حـضـرت جـعـفـر علیه السالم منقول است که پیغمبرى بخدا شکایت کرد از کمى فرزند ونسل وحى 
 .باو رسید که تخم با گوشت بخورد

 . در حدیث دیگر فرمود که زرده تخم سبکست و سفیده اش سنگین است
 .قول است که بسیار خوردن تخم زیاد میکند فرزند رااز حضرت امام موسى من

ائمـه تـنـاول  در مـدح سـرکـه بـازیـت وارد شـده اسـت کـه خـوراک پـیـغـمـبـران اسـت و احـادیـث
بـسـیـار وارد شـده اسـت و مـنـقـول اسـت کـه  مـیـفـرمـودنـد ودر مـدح سـرکـه احـادیـث مـعـتـبـره

نـزد حـضـرت رسول سرکه بود و میفرمودند خانه که سرکه در آن باشد خالى  شـھـابـھـتـریـن نـان خـور
 . نیست  نان خورش  از

حـضـرت امـیـرالمؤ منین علیه السالم فرمود که نیکونان خورشى است سرکه که صفرا را فرو مینشاند و 
 .دل را زنده میکند

مـعـده را مـى  اب بھم رسیده باشد کرمحـضرت صادق بطرق متعدده منقول است که سرکه که از شر از
قطع میکند فرمود کـه بـنـى اسـرائیـل  کشد و بن دندان را محکم میکند و عقل را قوى میکند و شھوت را

 مـیـخـوردنـد و مـا در اول طعام نمک میخوریم و در آخر طعام سرکه میخوریم در اول و آخـر طـعـام سـرکـه
. 

شـده اسـت و منقول است که  خـوردن روغـن زیـت و بـرخـود مـالیـدن آن وارداحـادیـث بـسـیـار مـدح  در
زیتون نیز بسیار وارد شده است و منقول است که  نان خورش پیغمبران و برگزیدگان است و مدح میوه

 .دفع بادھا میکند
ى مـانـنـد بچیز سند از ائمه طاھرین علیھم السالم منقول است که مردم طلب شفا ننموده اند بچندین

 .خائیدن کندر بلغم را مى گدازند عـسـل و آن شفاى ھر دردیست و خوردن عسل و تالوت قرآن و
 شـده اسـت و مـراد از آن یـا نـبـات اسـت یـا قـنـد یـا او قبیل نُْقل در مـدح شـکـر احـادیـث بـسـیـار وارد

خـواب تـنـاول  السالم در وقت چیزى از شکر مى ساختند و منقول است که حضرت امام موسى علیه
مى کند و در روایـتـى وارد شـده اسـت  مـیـفـرمـودنـد و مـنقولست که بھمه جھة نافع است و دفع بلغم

و بغیر آن چیزى نداشته باشد و ھمه را شکر بخرد مسرف  کـه اگـر کـسـى ھزار درھم داشته باشد
 .نخواھد بود

پنجاه سـال و زیـاده  بسیار وارد شده است و از براى پیران که مـدح روغـن خصوصا روغن گاو احادیث در
 . اسـت و منقول است که روغن گاو شفاست داشـتـه بـاشـنـد مـنـع از خـوردن روغـن وارد شـده

درحـدیـث معتبر منقول است که حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم ھر چه میخوردند و مى 
یعنى خداوندا بـرکـت ده بـراى مـا در این که  باِرْک لَنافیِه َواَْبِدْلنا َخْیرا ِمْنهُ  اَلّلُھمَّ  آشامیدند مى گفتند

اَلّلُھمَّ بارِْک  خوردیم و بعوض آن بھتر از آن بما عطا فرما و چون شیر تـنـاول مـیـفـرمـودند مى گفتند
 .میدیم و از این بیشتر بما عطا فرمایعنى خداوندا برکت ده براى ما در این که آشا لَنافیِه َوزِْدنا ِمْنهُ 

است از شـیـرده  حـضـرت امـام مـحمد باقر علیه السالم منقولست که شیریک گوسفند سیاه بھتر از
مـنـقـول اسـت کـه شـیـر .شـیـرده گـاو سـیـاه  گـوسـفـنـد سـرخ و شـیـریـک گـاو سـرخ بـھـتـر اسـت از

صادق علیه السالم عـرض کـرد کـه شـیـر خـوردم و آزار  بخدمت حضرت خـوراک پیغمبرانست و شخصى
 . از آن حضرت فرمود که شیر آزار نمى کند ولیکن باشیر چیز دیگر خورده و آزار کشیده کـشـیـدم

شـخصى به آنحضرت شکایت کرد از ضعف بدن فرمود که شیر بخور که گوشت را مى رویاند و استخوانرا 
 .سخت مى کند

رمـود کـه ھـر کـه آب پـشـتـش مـتـغـیـر شـود یـعـنـى فـرزنـد از او حاصل نشود شیر حـضـرت مـوسـى فـ
 .با عسل بخورد

مـنـقـول است که برشما  مـوثـق کـالصـحـیـح از حـضـرت رسـول صـلّى اللّه عـلیـه وآله وسـلّم بـسـنـد
 . تھمه گیاه در شیرش ھس باد بشیر گاو که آن از ھمه درختى میخورد و خاصیت

حـضـرت امـیـرالمـؤ مـنـیـن عـلیـه السـالم فـرمـود کـه شـیـرگـاو دواسـت و در حـدیـث دیـگر منقول است 
 . که براى فساد معده نافع است

حـضـرت امـام مـوسـى عـلیـه السـالم فـرمـود که پول شتر نافع تر است از شیر او وحق تعالى در 



 . شیرش شفا قرار داده است
 . یگر منقول است که شیرشتر شفاى ھمه دردھا استدر روایت د

 . در روایتى چند مدح شیر االغ و خاصیت آن وارده شده است
در حـدیـث مـعـتـبـر از حـضـرت مـوسـى بـن جـعـفـر عـلیـه السـالم منقول است که ھر که خواھد که 

 .ماست او را ضرر نرساند بازنیان بخورد
وارد شده است که در  الم فرمود که دوست میدارم پنیر را و در روایتىامام محمد باقر علیه الس حضرت

 .فرزند میشود طرف چاشت مضر است و در طرف شب نافع است و موجب تولد
که خوردن مغز گردکان در تابستان حرارت  از حـضـرت امـیـرالمـؤ مـنـیـن عـلیـه السالم منقول است

احداث مى کند و در زمستان گردھا را گرم مى کند وسرما را  دربدن اندرون را بحرکت میآورد و ملھا را
 .دفع مى کند

در چـند روایت وارد شده است که پنیر و مغز گردکان را چون با ھم بخورى دواست و ھر یک را که تنھا 
 . بخوردى درد است

   در فوائد سبزى ھا و میوه ھا و سایر ماءکوالت: فصل ھشتم 
ھا را گشاده مى  لیه السالم منقول است که نیکو طعامى است برنج رودهحضرت امام جعفر صادق ع از

 . که ما بیماران خود را ببرنج دوا میکنیم کند و بواسیر را قطع مى کند و در چند روایت وارد شده است
شخصى بخدمت حضرت صادق علیه السالم از درد شکم شکایت نمود  در حدیث موثق منقول است که

کف  نج را بشوى و در سایه خشک کن و اندکى بریان کن و نرم بکوب و ھر صبح یکبر حضرت فرمود که
 .بخور

در روایت دیگر منقول است که آنحضرت را درد شکم بود فرمود که برنج را با سماق بپزید و چون تناول 
 .نمود برطرف شد

از طعمام و بعد از  در حدیث معتبر منقول است که حضرت امام رضا علیه السالم نخود بریان کرده پیش
 .طعام تناول میفرمودند

 .در روایت معتبره بسیار وارد شده است که خوردن عدس دل را نرم مى کند و آب دیده را جارى مى کند
در روایت معتبره منقول است که خوردن باقال ساق را پر مغز مى کند و دماغ را زیاد مى کند و تولید خون 

 .تازه مى کند
منقول است که خوردن  رویست که باقال رابا پوست بخورید که معده را دباغى مى کند وروایت دیگر م در

شخصى بحضرت امام موسى علیه السالم  لوبیا بادھاى اندرونى را دفع مى کند ومنقول است که
 . خود داخل کن شکایت کرد از بھق فرمود که ماش در طعام

صلّى اللّه علیه وآله وسلّم میآوردند  حضرت رسولدر حدیث معتبر منقول است که اگر چند طعام بنزد 
 .بخوردن خرما مینمود که در میان آنھا خرما بود ابتدا

 .حضرت على بن الحسین علیه السالم خرما را دوست میداشتند
آنحضرت خرماى  سلیمان بن جعفرى منقول است که رفتم بخدمت حضرت امام رضا علیه السالم نزد از

و فرمود که اى سلیمان نزدیک بیا و  نحضرت باھتمام از روى خواھش تناول مینمودبرنى گذاشته بود و آ
تناول میفرمائید فرمود بلى دوست میدارم که حضرت رسول  بخور پس گفتم فداى تو شوم بسیار بجد

العابدین  وسلّم و امیرالمؤ منین علیه السالم و امام حسن و امام حسین وامام زین صلّى اللّه علیه وآله
خرما را دوست میداشتند و من  و امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیھماالسالم و پدرم ھمگى

از طینت ما خلق شده اند و دشمنان ما شراب را  دوست میدارم و شیعیان ما دوست میدارند زیرا که
 .خلق شده اند دوست میدارند زیرا که از آتش

دانه خرماى عجوه که از خرماھاى  که ھرروز ھفتاز حضرت صادق علیه السالم منقول است که ھر 
 .زھرى و سحرى و شیطانى باو ضرر نرساند اطراف مدینه است تناول نماید ناشتا ھیچ

در حدیث دیگر فرمود که ھر که ھفت دانه خرماى عجوه در ھنگام خواب بخورد کرمھاى شکمش را مى 
 .کشد

ز بھشت آمده است انار ملس وسیب شامى و در احادیث معتبره منقول است که پنج میوه است که ا
 . به و انگور رازقى و رطب مشان

را کنده و  حدیث معتبر از حضرت صادق علیه السالم منقول است که کراھت دارد پوست میوه در
 .براى شما بآاب فرو برید وبخورید درحدیث دیگر فرمود که بر روى ھر میوه زھرى ھست پس چو بیاورند

موسى بن جعفر علیه السالم پرسیدند از انجیر و خرما وسایر  ول است که از حضرتدرحدیث صحیح منق
نھى  با ھم خوردن چونست ؟حضرت فرمود که حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم میوه ھا دو دانه

از مسلمانان خورى چنى  فرمود از این پس اگر تنھا باشى بھر روسى که خواھى بخور و اگر با جمعى
اگر خواھى دو تا دوتا بخورى رفیق خود را اعالم  یک دانه یک دانه بخور و در حدیث دیگر فرمود کهمکن و

 .بخور کن و از او رخصت بگیر و
در روایت معتبر منقول است که روزى امام رضا علیه السالم دیدند که غالمان میوه را نیم خورده انداخته 

شده اید دیگران مستغنى نیستند بکسى که محتاج باشد ُسْبحاَن اللِّه اگر شما مستغنى :فرمود اند
 .بخورانید

درحدیث موثق از حضرت صادق علیه السالم منقول است که دو چیز است که بدو دست میباید خورد 
 .انگور وانار



حضرت امام موسى علیه السالم فرمودند سه چیز است که ضرر نمى رساند انگور رازقى و نیشکر 
 . وسیب

از کشتى  تبره از حضرت صادق علیه السالم منقول است که چون حضرت نوح علیه السالممع دراحادیث
تعالى باو وحى فرمود که انگور  فرود آمد از دیدن استخوان مرده ھا غم عظیم او را عارضى شد پس حق

 .سیاه بخور تا غمت زایل شود
ندوه و غم باو وحى رسید که انگور در حدیث دیگر فرمود که پیغمبرى از پیغمبران بخدا شکایت نمود از ا

 .بخورد
دوست  حدیث حسن منقول است که حضرت على بن الحسین علیه السالم انگور را بسیار در

انگورى بنزد آنحضرت گذاشت و  میداشتند روزى روزه بودند چون وقت افطار شد ُام ولد آنحضرت خوشه
ادند پس ام ولد بتنھائى رفت و آن انگور را از بسائل د اول انگور بود پس سائلى رسید حضرت آن انگور را

رفت و  آنجناب گذاشت پس سائل دیگر رسید باز حضرت آن را بسائل دادند و باز کنیزک سائل خرید وبنزد
 .خرید و آورد تا چھار مرتبه پس در مرتبه چھارم تناول فرمودند

او گذاشتند  مد انگورى بنزداست که ابوعکاشه بخدمت حضرت امام محمد باقر علیه السالم آ منقول
کسى که میترسد که سیر نشود  حضرت فرمود که مرد پیر وطفل خورد یک دانه یک دانه میخوردند و

 . دانه بخور که مستحب است سه دانه و چھار دانه میخورد و تو دو دانه دو
ناشتا خوردن  منقول است که بیست و یکدانه مویز سرخ بدو سند از حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم

 .مرگ را  مگر مرض  جمیع مرضھا را دفع میکند
بدو سند از حضرت صادق علیه السالم منقول است که مویز طائف عصبھاى بدن را محکم میکند و کالل 

 .و ماندگى را میبرد و نفس را خوشخال میکند
ناراست و فرمود ا حدیث معتبر از آنجناب منقولستکه میوه صد و بیست قسم است و بھتر از ھمه در

طعام مى کند و فرمود که ھیچ میوه نزد  برشما باد بخوردن انار که گرسنه را سیر میکند و سیررا ھضم
وسلّم محبوبتر از انار نبود و نمیخواست که با او در خوردن کسى  حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله

 .شریک شود
کافر میخورد  رى دانه از بھشت ھست و چوناحادیث معتبره بسیار وارد شده است که در ھر انا در

 .مستحب است که انار را تنھا بخورند ملکى میآید وآن دانه را برمیدارد که او نخورد و باین سبب
که ھر مؤ منى که یک انار را تمام بخورد خدا شیطان را از  از حضرت صادق علیه السالم منقول است

روشنى دل  که دو انار تمام بخورد خدایتعالى شیطان را ازروز دور کند و ھر مؤ منى  روشنى دل او چھل
شیطان را از روشنى دل او یکسال  او صد روز دور کند و ھر مؤ من که سه انار تمام بخورد خداى تعالى

گردد گناه نمى کند و ھر که گناه نکند داخل بھشت  دور گرداند و ھر که یک سال شیطان از او دور
 .میشود

معده  آن حضرت منقول است که بر شما باد بخوردن انار شیرین که ھیچ حبه ازآن در در حدیث صحیح از
 .دور میکند مؤ من نمیافتد مگر آنکه دردى را برطرف مى کند و سوسه شیطان را از او

چھل روز روشن باشد و در حدیث  در حدیث حسن منقولست که ھر که یک انار ناشتا بخورد دلش تا
دباغى معده میکند و شعور را میافزاید وفرمود که انار ترش و  با پیھش بخورید که دیگر فرمود که انار را

 . تر است در شکم شیرین شایسته
روز جمعه یک انار ناشتا بخورد تا چھل روز  از حضرت امام موسى علیه السالم منقول است که ھرکه در

ورد تا صد وبیست روز وسوسه شیطان بخورد تا ھشتاد روز و اگر سه تا بخ دلش را روشن کند واگر دو تا
معصیت خدا نکند  او دور گرداند و ھر که وسوسه شیطان از او دورشود معصیت خدا نکند و ھر که را از

 .داخل بھشت شود
 .در حدیث دیگر فرمود که دود چوب درخت خرما حشرات و گزندگان زمین را برمیاندازد

 .ست که سیب معده را جال میدھدبسند معتبراز حضرت صادق علیه السالم منقول ا
استیالى اجنه و  امام موسى علیه السالم فرمود که خوردن سیب نافع است براى زھر و سحر و حضرت

 . غلبه بلغم و ھیچ چیز منفعتش از آن تندتر نیست
 .در روایات معتبره وارد شده است که خوردن سیب دفع تب و رعاف وطاعون مى کند

ھیچ دوائى  نقول است که سویق سیب خشک قطع رعاف مى کند و فرمود کهروایت معتبره دیگر م در
که چه منفعتھا در سیب ھست  در دفع زھرھا بھتر از سویق سیب نیست و فرمود که اگر مردم بدانند

 . ھر آینه بیماران خود را دوا نکنند مگر بسیب
 .دباغى میکند معده را از حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم منقول است که بخورید سیب را که

میکند و معده را  حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم منقول است که خوردن بِْه دل ضعیف را قوى از
از حضرت صادق علیه السالم منقول است  و. پاکیزه مى کند و دل را زیرک و مرد ترسان را شجاع میکند

 .نیکو مى کند که بِه رنگ را صاف مى کند و فرزند را
 .یث دیگر فرمود که ھر که بِْه ناشتا بخورد آب منى او پاکیزه میشود و فرزندش وجیه میشوددر حد

گویا گرداند چھل صباح و  حدیث معتبر دیگر فرمود ھر که یک بِْه بخورد حق تعالى حکمت رابرزبان او در
فرمود که بِْه غم مگر آنکه بوى بِْه با او بوده و  فرمود که خداى تعالى ھیچ پیغمبر را نفرستاده است

 .چنانچه دست عرق چبین را میریزد اندوھگین را میبرد
السالم منقول است که انجیر، گند دھان را زایل میکند  در حدیث حسن از حضرت امام رضا علیه

 کند و مورا میرویاند و با آن بدواى دیگر حاجت نیست و شبیه ترین میوه ھاست واستخوان را سخت مى



 . بمیوه ھاى بھشت
است که بخورید امرود را که جال میدھد دل را و  بسند معتبر از حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم منقول

 . بامرالھى دردھاى اندرونى راساکت میکند
امرود دباغى معده میکند و قوت  در حدیث معتبر دیگر از حضرت صادق علیه السالم منقول است که

 . از ناشتا خوردن ر استمیدھد معده را و باسیرى خوردن نافع ت
 . در حدیث دیگر فرمود که براى دفع قولنج نافع است

مى کند و براى  حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم منقول است که خوردن انجیر سده ھا را نرم از
بخورید وبسیار مخورید و منقول است که  بادھاى قولنج نافع است در روز بخورید وبسیار بخورید و درشب

 .مجامعت را مى افزاید یکند بواسیر و نقرس را وقوتدفع م
موسى دیدم که نزد آنحضرت ظرف آبى گذاشته  از زیاد قندى منقول است که رفتم بخدمت حضرت امام

پس فرمود که حرارتى بر من غالب شده بود وآلوى تازه حرارت را فرو  و درمیان آن آلوى سیاه ریخته اند
بدن مى  اند و آلوى خشک خونرا ساکن میکند و دردھاى کھنه را ازوصفرا را ساکن میگرد مى نشاند

 .کشد
سئوال نمود که اطباى شما چه  در حدیث معتبر منقول است که حضرت صادق علیه السالم از شخصى

طعام باید خورد فرمود که من مى گویم بعد ازطعام  میگویند در باب ترنج ؟ گفت که مى گویند پیش از
 .بخورید

یگر فرمود که بخورید ترنج که آل محمد میخوردند آنرا و فرمود که نان خشک ھضم میکند ترنج در حدیث د
 .را
وسلّم راخوش  حضرت امام رضا علیه السالم منقول است که حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله از

د و در نارنج را ھمه ترنج مى گوین میآمد نگاه کردن بسوى ترنج سبز و سیب سرخ بدانکه عرب لیمو و
 . بعضى احادیث مدح مویز وارد شده است

پوسترا میرویاند  حضرت صادق علیه السالم منقول است که سنجد مغزش گوشترا میرویاند و پوستش از
معده را دباغى مى کند وامان میدھد از  و استخوانش استخوانرا و خوردن سنجد گردھا را گرم میکند و

 .میدھد و رک خوره را قطع مى کند تبواسیر واز تقطیر بول وساق پا را قو
دردى و :بخورید خربزه که در آن ده خصلت ھست  از حضرت صادق علیه السالم منقول است که

و آشامیدنى است و میوه است و گل است واشنان است که  فسادى در آن نیست و خوردنى است
میکند و  را میشوید و ادرار بول نان خورش است و قوت جماع را زیاد میکند ومثانه دھانرا پاک مى کند و

 .ریگ مثانه را دفع میکند
خوردن ناشتا مورث فالج است و حضرت رسول صلّى اللّه علیه  از حضرت امام رضا منقول است که خزیزه

 .میخوردند را با رطب میل میفرموند و دوست میداشتند و گاھى شکر و قند با خربزه وآله وسلّم خربزه
رسول صلّى اللّه علیه وآله  صادق علیه السالم منقول است که چون حضرتبسند معتبر از حضرت 

اَلّلُھمَّ َکما اََرْیَتنا اَوَّلَھا فى :دیده میگذاشتند و میگفتند وسلّم میوه تازه میدیدند میبوسیدند و بر ھر دو
پس بنما بما آخرش را یعنى خداوندا چنانکه نمودى بما اولش را در عافیت  عافیٍة َفاَءرِنا آِخَرھا فى عافیة

 . در عافیت
بِْسِم  در حدیث دیگر از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است که ھرکه میوه بخورد و اول

 .بگوید باو ضرر نرساند اللّهِ 
آنکه سبزى در آن  حضرت صادق منقول است که ھرگز خوانى نزد حضرت امیرالمؤ منین نمیآوردند مگر از

فرمود که ھر که شب بخوابد وھفت  که دلھاى مؤ منان سبز است وبسبزى مایل است و بود و فرمود
قولنج ایمن گردد و فرمود کسیکه خواھد مال و فرزندش زیاد  برگ کاسنى در معده او باشد در آنشب از

 .برگ کاسنى را شود بسیار بخورد
مگر آنکه قطره از آب بھشت از آن  در حدیث دیگر فرمودکه نیکو سبزیست کاسنى ، ھیچ برگى نیست

که قطراتش بریزد و فرمود کاسنى بھترین سبزیھا  بر روى آن ھست پس در وقت خوردن حرکت مدھید
میکند و پسر میآورد و فرمود که فضیلت آن بر سبزیھا مانند فضیلت ما  است و فرزندان را بسیار نیکو

 . برجمیع خالیق است
دردھا است ھیچ دردى در اندرون  دن کاسنى شفاى ھمهحضرت امام رضا علیه السالم فرمود خور

میکند و شخصى را تب عارض میشد و صداع داشت  فرزند آدم نیست مگر آنکه کاسنى آنرا از بیخ
بر روى کاغد پھن کنند و روغن بنفشه بر آن بریزند و بر پیشانیش  حضرت فرمود کاسنى را بکوبند و

 .تب و صداع را برطرف میکند بیندازند که
صلّى اللّه علیه وآله وسلّم است و بادروج سبزى  حضرت صادق فرمود که کاسنى سبزى حضرت رسول

 . خرفه سبزى حضرت فاطمه علیھماالسالم است امیرالمؤ منین است و برگ
مرویست و آنکه باید در اول طعام خورده شود که فتح سده میکند و  احادیث بسیار در تعریف بادروج

چون در  اد میکند وسل را میبرد و آروق را خوشبو مى کند و امان است از خوره ورا زی اشتھاى طعام
 .شکم ساکن شود ھمه دردھا را زایل میکند

موسى بن جعفر علیه السالم منقول است که شخصى را علت سپرز عارض  در روایت معتبر از حضرت
 .شدفرمود که سه روز باو تره بخورانید چنان کردند بصحت مبدل  شده بود
دھان را  صادق علیه السالم منقول است که بخور تره را که در آن چھار خصلت ھست گند از حضرت

مداومت کند بر آن از خوره ایمن  برطرف میکند و بادھا را دفع میکند و بواسیر را قطع مى کند و ھر که



 . است
 .منقول است که حضرت امیرالمؤ منین تره را با نمک سائیده تناول میکردند

علیه وآله وسلّم  حدیث معتبر از حضرت صادق علیه السالم منقول است که حضرت رسول صلّى اللّه در
 . ویسع و یوشع بن نون است که خوراک حضرت الیاس  فرمود که برشما باد بخوردن کرفس 

 . از حضرت امام موسى مرویست که خوردن سیب ترش و گشنیز مورث فراموشى است
نقول است که بر روى زمین سبزى شریفتر و نافعتر از برگ خرفه نیست و آن از حضرت امام جعفر م

 . سبزى حضرت فاطمه است
 .درحدیث دیگر فرمود که برشما باد بخوردن کاھو که خونرا صاف مى کند

از نماز خفتن  معتبراز حضرت امام جعفر علیه السالم منقول است که ھر که تره تیزک را بعد درحدیث
فرمود که کاسنى و بادروج از ما است  صبح نفس او را کشد بسوى خوره و در حدیث دیگرسیر بخورد تا 

 . و تره تیزک از بنى امیه است
میکرد بخریدن  روایت دیگر از خادم حضرت امام موسى منقول است که ھرگاه آنحضرت ما ار امر در

د بعضى از مردم که مى گویند احمقن سبزى میفرمود که تره تیزک بسیار بخریم و میفرمود که چه بسیار
و حال آنکه حقتعالى میفرماید که آتش افروز جھنم مردمند و  که تره تیزک در کنار رودخانه جھنم میروید

 .سنک کبریت پس چون تواند بود که سبزى در جھنم بروید سنگھاى بتان یا
از بخوردن چغندر و از حضرت صادق علیه السالم منقول است که حقتعالى از یھودان دفع کرد خوره 

 . بیرون آوردن رگھاى گوشت
 .حضرت امام موسى فرمود که نیکو سبزیست چغندر

آن شفاست و درآن  امام رضا علیه السالم فرمود که بخورانید به بیماران خود برگ چغندر را که حضرت
د و در حدیث اصلش سودا را بحرکت میآور درد نیست و مضرت ندارد و بیمار را بخواب راحت میاندازد و

 .الجنب نشده است چیزى مثل برگ چغندر دیگر فرمود که داخل شکم صاحب ذات
صلّى اللّه علیه وآله وسلّم که دمبالن داخل من است که  در حدیث معتبر منقولست حضرت رسول

 . شد و من از بھشت آمده و آبش شفاى چشم است بربنى اسرائیل نازل
ضرت رسول دوست میداشتند کدو را درمیان دیگ و از میان منقولست که ح در چندین حدیث معتبر

و وصیت نمود بحضرت  برمیچیدند کدورا و امر میفرمودند زنان خود را که کدو در طعام بسیار بکنند صحن
 .کدوکه دماغ و عقل را زیاد میکند امیرالمؤ منین علیه السالم که یا على برتوباد بخوردن

خصلت ھست تخمش طعام را ھضم میکند و ریشه اش  ترب سهاز حضرت صادق منقول است که در 
 دیگر فرمود که رگش مورث ادرار وبول است و در روایت دیگر تخمش ادرار بول قطع بلغم میکند و در روایت

 .میکند
که خوردن گرزقوت جماع را زیاد  در حدیث معتبر از امام جعفر و امام موسى علیھماالسالم منقول است

 .مى کند یدھد از قولنج و دفع بواسیرمیکند و امان م
برخوردنش بکنید که ھیچکس نیست  در چھار حدیث معتبر وارد شده است که بخورید شلغم و مداومت

 .میگذارد مگر آنکه در او رگ خوره ھست و شلغم آن رگ را
 .دنددر حدیث معتبر منقول است که حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم خیار را با نمک میخور

باعث زیادتى برکت  حضرت صادق علیه السالم منقول است که خیار را از تھش ابتدا بخوردن کنید که از
بادنجان را که درد را میبرد وبا آن درد نیست  و در حدیث معتبر از آنجناب منقول است بخورید. آن میگردد

 . منافعش وارد شده است و احادیث بسیار درمدح و
سند که پیاز گند دھن را میبرد و بلغمرا زایل  السالم منقول است که بچندیناز حضرت صادق علیه 

برطرف میکند و پیھاى بدنرا محکم میکند و بن دندانرا سخت میکند و  میگرداند و سستى وواماندگى را
 .مجامعت را میافزاید ونسل را زیاد میکند و تب را میبرد و بدنرا نازک مى کند قوت

است که چون داخل شھرى بشوید پیاز آنشھر ار بخورید که طاعون آنشھر را از  از حضرت رسول منقول
 .شما دور مى کند

وآله وسلّم فرمود  حدیث حسن از حضرت امام محمد باقر منقولست که حضرت رسول صلّى اللّه علیه در
 اگر کسى بمسجد نرود باکى نیست که ھر که سیربخورد بجھة بوى بدش داخل مسجد ما نشود اما

 .که آنرا بخورد
منقول است که پیاز و تره را خام و پخته خوردن باکى نیست اما کسى که  از حضرت صادق علیه السالم

 .داخل مسجد نشود زیرا که کراھت دارد بسبب آزار کسى که در پھلوى او مى نشیند بخورد
سفوف کند و بخورد  احادیث در مدح ابشم وارد شده است که تقویت معده مى کند و اگر در صبح ناشتا

 .رطوبت معده را دفع میکند
در حدیث معتبر از حضرت صادق علیه السالم منقول است حق تعالى آدم رااز خاک آفرید پس خوردن 

 .خاک را بر فرزندان او حرام گردانید
از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است که ھر که گل بخورد و بمیرد در خون خود 

 . شده استشریک 
و دردھا در  حضرت امام محمد باقر منقولست که بزرگترین دامھاى شیطان خوردن خاک و گل است از

سوداوى از آن متولد میشود و  بدن حادث مى کند و خارش بدن و بواسیر از آن بھم میرسد و دردھاى
یر کاسته است در بسبب آن کم شده است و از اعمال خ قوت را از ساق وقدم میبرد و ھر چه از قوتش

 .عذاب میکنند قیامت او را بر آن حساب و



وساوس شیطانست خوردن گل و گل  حضرت امام موسى علیه السالم فرمود که چھار چیز است که از
 . ریش را خائیدن را بدست خورد کردن و ناخن را بدندان گرفتن و

مردار و خون و گوشت خوک مگر است مانند  در احادیث معتبره وارد شده است که خوردن ھرگلى حرام
که خوردن آن بقدریک نخود شفاست از ھر دردى و امان است  گل قبر حضرت امام حسین علیه السالم

 . از ھر خوفى
  

  در فضیلت ضیافت مؤ منان و آداب آن: فصل نھم 
ى بکن اگر تکلیف خوردن حضرت امام جعفر صادق منقول است که چون برادر مؤ من بخانه تو بیاید او را از

 . دست و روشستن بآب یا بعرق خوشبو بکن قبول نکند تکلیف آشامیدنى بکن اگر قبول نکند تکلیف
جمله گرامى داشتن آدمى برادر مؤ منش را آنست که تحفه او را  از حضرت رسول منقول است که از

 .تکلیف نکند براى اوحاضر داشته باشد براى او بتحفه بیاورد و چیزى که نداشته باشد  قبول کند وآنچه
آنچه را حاضر دارد از براى آوردن  حضرت صادق علیه السالم فرمود که ھالک شد کسى که حقیر شمارد

حقیر شمارد آنچه را برادر مؤ من او مى آورد و بسند حسن از  نزد برادر مؤ من خود و ھالک شد ھر که
بیاور و اگر  تو آید آنچه حاضر دارى براى اواست که ھرگاه برادر مؤ من تو نطلبیده وبنزد  آنحضرت منقول

 . طلبیده باشى او را براى او تکلف کن
منقول است که با این ابى یعفور بخدمت حضرت صادق علیه السالم رفتم  در حدیث حسن از ھشام

محبت مؤ  چاشت طلبید ھشام گفت که من کمتر چیزى میخورم حضرت فرمود مگر نمیدانى که آنحضرت
ھر چند او را بیشتر دوست دارد  بردار مؤ من او بقدر آنست که از طعام او میخورد یعنىمن نسبت به 

 . بسیار وارد شده است طعامش را بیشتر میخورد و براین مضمون احادیث
حضرت امام رضا علیه السالم فرمود که سخى و صاحب ھمت ازطعام مردم میخورد تا مردم از طعام او 

 .رندبخورند وبخیل طعام او نخو
میباشد در  رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم فرمود که ولیمه و مھمانى سنت در پنج چیز حضرت

در وقتى که از سفر بخانه خود  عروسى و عقیقه و ختنه کردن پسر و خانه نو خریدن یا بنا کردن و
 .برگردد

او ولیمه که مخصوص  در حدیث دیگر وقتى که از سفر حج برگردد و منقول است که آنحضرت نھى فرمود
 .توانگران باشد و فقرا را در آنجا نطلبند

خود است  معتبره وارد شده است که ھر که داخل شھرى شود مھمان برادر مومن و اھل دین دراحادیث
برخصت صاحبان خانه که مبادا طعامى  تا از آن شھر بیرون رود و سزاوار نیست که مھمان روزه دارد مگر

نیست اھل خانه را روزه داشتن مگر برخصت مھمان که مبادا  د ضایع شود و سزاواربراى او بعمل آورن
 .شرم کند وطعام نخورد بسبب روزه ایشان

علیه وآله وسلّم که حد ضیافت سه روزه است و  بسند معتبر منقول است از حضرت رسول صلّى اللّه
آنقدر نمانید نزد برادر مومن خود که نسبت باو مى کنى و فرمود که  بعد از سه روز تصدق و تبرعیست

 .درھم شکنید که دیگر چیزى نداشته باشد که خرج شما کند که او را
برخاست  مھمانى دیدم که) ع (رویات کرده است که در خانه حضرت امام جعفر صادق  ابن ابى یعفور

که حضرت رسول  آوردند و فرمودند پى کارى حضرت او را منع کردند و خود برخاستند و آن کار را بجا
 . از خدمت فرمودن مھمان صلّى اللّه علیه وآله وسلّم نھى فرموده است

بود دست دراز کرد که چراغ را ) ع (امام رضا در حدیث دیگر منقول است که مھمانى در خدمت حضرت
ئیم و خود اصالح چراغ کردند وفرمودند که اما اھل بیت خدمت نمیفرما اصالح کند حضرت او را منع کردند

 .خود را مھمان
وسستى آنستکه کسى بتو  از حضرت امام محمدباقر علیه السالم منقول است که از جمله ضعف

آدابست خدمت فرمودن مھمان پس چون مھمان  احسانى کند و تو بعوض مکافات او نکنى و از خالف
و را مدد نکنید بر رفتن که فرود آمدن و وقتى که خواھد بار کند و برود ا بیاید او را اعانت ویارى کنید در

بعمل آورید که  دلیل برخّست نفس است و در رفتن توشه ھمراھش بکنید و توشه نیکو و حوشبو این
 . این دلیل جوانمردیست

اللّه علیه وآله وسلّم منقول است که از جمله حق مھمان آن است  بسند معتبر از حضرت رسول صلّى
شخصى  حضرت امام محمدباقر علیه السالم منقول است که چونبروید تا در خانه و از  که ھمراه او

امور مخفى خانه خود را بھتر  بخانه کسى برود ھر جا که صاحب خانه امر میکند بنشیند که صاحب خانه
 .میداند

وسلّم منقول است که ھشت کسند که اگر بایشان مذلتى و  از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله
بر  ند مگر خود را کسیکه بر سفره حاضر شود که او را نطلبیده باشند و کسیکهنکن خوارى برسد مالمت

و احسان از لئیمان  صاحب خانه تحکم کند و کسیکه طلب خیراز دشمنان خود بکند و کسیکه طلب فضل
دو کس باشد بى رخصت ایشان و کسى که  و بخیالن بکند و کسیکه خود را داخل کند در رازى که میان

کسیکه در مجلسى بنشیند که سزاوار آنمجلس نباشد  د بپادشاھان و صاحبان حکم واستحفاف کن
 .گوش باو ندھد وکسیکه با شخصى سخن گوید

 . در حدیث دیگر فرمود که بطعام خود صیافت کن کسیرا که از براى خدا او را دوستدارى
او برادرى کنم  ى خدا باامام محمدباقر علیه السالم فرمود که یک برادر مؤ من را که از برا حضرت



فرمود که چون حضرت رسول با مھمانان  سیرکنم بھتر است نزد من از آنکه ده مسکین را سیر کنم و
 .میکردند و بعد از ھمه دست میکشیدند طعمام تناول میفرمودند پیش از ھمه شروع

خودش بعداز ھمه  حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم میفرمود کسیکه بجماعتى آب دھد باید که
 .آب بخورد

تو بیاید مپرس که  حضرت صادق علیه السالم بسند صحیح منقول است که چون برادر مؤ من تو بخانه از
که جواد و جوانمرد آنستکه ھر چه دارد حاضر  امروز چیزى خورده ولیکن ھر چه حاضر دارى بنزد او بیاور

 .سازد
 طعامى کند و مؤ منى از آن بخورد اسراف نکرده است در حدیث دیگر فرمود اگر کسى ھزار درھم صرف

. 
دراحادیث معتبره بسیار وارد شده است که ھر که ایمان بخدا و روز قیامت دارد باید که مھمان خود را 

 .گرامى دارد
حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم فرمود که از جمله حق مھمان آنست که او را گرامى دارند و 

 .او حاضر کنندخالل براى 
خورد خدا  بسیار وارد شده است که ھرگاه مھمان میآید با روزى خود میآید و چون طعام دراحادیث

 .وعیال تو را بیرون میبرد صاحبخانه رامیآمرزد و در روایت دیگر چون بیرون میرود گناه تو
من نزد من بخورد است که یک لقمه که برادر مؤ  در حدیث صحیح از حضرت صادق علیه السالم منقول

کردن و از حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم منقول است که ھر مؤ منى  دوست تر میدارم از بنده آزاد
آسمان را پر  مھمانى را بشنود و به آن شاد شود گناھانش آمرزیده شود اگر چه میان زمین و که صداى

 .کرده باشد
است که ھر خانه که مھمان به آن خانه نمیرود از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول 

 .مالئکه داخل آن خانه نمیشوند
از حضرت صادق علیه السالم منقول است که از حقوق واجبه مؤ من بر مؤ من آنست که او را اگر 

 .بضیافت بطلبد قبول کند
خود را که  امت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم فرمود که وصیت مى کنم حاضران و غائبان حضرت

که این از اموریست که در دین  دعوت مسلمانان را قبول کنند بضیافت اگر چه پنج میل راه باشد
اگر مؤ منى مرا براى دست گوسفندى بطلبد  الزمست و ھر میل یک ثلث فرسخ است و فرمود که

 .ل نکندآنست که شخصى برادرش او را بطعامى بخواند و او قبو میروم و فرمود که بدترین عجزھا
  

   درفضیلت خالل و آداب آن: فصل دھم 
صلّى اللّه علیه  حضرت صادق علیه السالم منقول است که جبرئیل علیه السالم براى حضرت رسول از

بن دندان را باصالح مى آورد و روزى رازیاد  وآله وسلّم مسواک وخالل و حجامت راآورد و فرمود که خالل
 .مى کند

خالل مکنید بچوب ُگل و بچوب درخت انار که ھردو رگ خوره : السالم فرمودحضرت امام موسى علیه 
 .رابحرکت مى آورند

نشود و فرمود که  صادق علیه السالم فرمود ھر که به نى خالل کند تا شش روز حاجتش برآورده حضرت
رخت خرما و یافتند خالل مى کردند بغیرازبرگ د حضرت رسول صلّى اللّه علیه و آله وسلّم بھر چه مى: 

 . نى
 که حضرت رسول صلّى اللّه علیه و آله و سلّم نھى فرمود از خالل کردن بچوب در حدیث دیگر فرمود

 .درخت انار و درخت مورد و نى و فرمود که بحرکت مى آورند عرق خوره را
و بى از حضرت امیرالمؤ منین صلوات اللّه علیه و آله منقول است که خالل کردن بچوب گز مورث فقر 

 . چیزیست
را که چون خالل کنیم  حدیث دیگر فرمود که حضرت رسول صلّى اللّه علیه و آله وسلّم امر مى کرد ما در

 . آب نحوریم تا سه نوبت مضمضه کنیم دھن را بآب
که خالل از  حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است که از جمله حق مھمان آنست از

نمیدارند مانند آنکه ببینند در دندان  و فرمود خالل کنید که مالئکه ھیچ چیز را دشمنبراى او مھیا کنى 
 . بنده طعامى

 حضرت امام جعفر صادق علیه السالم منقول است که ھر چه از طعام در بن دندان در حدیث صحیح از
 .مانده باشد بخورد و آنچه در میان دندان مانده باشد بیندازد

آورى بخور و  علیه السالم مرویست که ھر چه را بزبان از میان دندانھا بدر مىامام موسى  از حضرت
 .آنچه را بخالل بدر میآورى میخواھى بخور و میخواھى بینداز

از حضرت صادق علیه السالم منقول است که آنچه بخالل بیرون میاورد فرو نبرد که جراحتھاى اندر ونى 
 .بھم میرسد

احادیث معتبره وارد شده  ست که ھر چه را بخالل بیرون میآورى بینداز و دراحادیث دیگر وارد شده ا در
 .اشنان بشوئید است که اندرون وبیرون دھان را بعد از طعام بسعد و

  



  در فضیلت آب وانواع آن: فصل یازدھم 
 . در احادیث معتبره وارد شده است که بھترین آشامیدنیھاى دنیا و آخرت آب است

خدا او را آخرت  لیه السالم منقول است که ھر که محظوظ و ملتذ باشد از آب دنیاحضرت صادق ع از
آب چه مزه دارد فرمود که مزه  ملتذ گرداند ازآشامیدنیھاى بھشت و شخصى از آنحضرت پرسید که

ایم ھر چیز صاحب حیوتى را آیا ایمان نمى آورند بخدا  زندگانى حق تعالى میفرماید که از آب آفریده
 . نکافرا

 ثُمَّ لَُتْسَئلُنَّ یَْوَمئٍِذ َعِن النَّعیمِ  از حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم منقول است که در تفسیر آیه کریمه
یعنى پس سئوال کرده خواھید شد در روز قیامت از نعمتھاى دنیا فرمود که مراد از آن نعمتھا رطب و آب 

 . سرد است
بدترین آنھا بر روى  آب زمزم بھترین آبھا است بر روى زمین وحدیث دیگر از آنحضرت منقول است که  در

کافران در آنجا وارد میشوند در شب و معذب  زمین آبیست که در برھوت است در بالدیمن که ارواح
 .میباشد

 .در حدیث دیگر فرمود که آب زمزم دواست از براى ھر دردى که از براى آن بخورند
آب زمزم شفا است از ھر دردى و در روایت دیگر از براى ھر  حضرت صادق علیه السالم فرمود که

 .مطلبى که بخورند آن مطلب حاصل شود
حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم فرمود که بخورید آب باران بدرستى که بدن راپاک مى کند و بیماریھا 

 .و دردھا را ازبدن دفع مى کند
وارد شده است که  خوردن تگرگ و در روایت دیگر حضرت صادق علیه السالم نھى وارد شده است از از

که شخصى از یاران ما در مکه بیمار شد  مصادف روایت کرده است. خوردن تگرگ براى دندان نافع است 
کردم حال او را فرمود که اگر من بجاى   صادق علیه السالم عرض  تا آنکه بحال مرگ افتاد بخدمت حضرت

ناگاه ابرى بلند  و میخورانیدم پس ما طلب کردیم ، نزد ھیچ کسى نیافتیمآب ناودان کعبه با شما بودم از
ناودان پر کردم و آوردم بنزد بیمار و از آن آب  شد ورعد و برق ظاھر شد و باران آمد قدحى گرفتم واز آن

 . آشامید و در ساعت شفا یافت
فرات بردارند مگر  را از آب حضرت صادق علیه السالم منقول است که گمان ندارم طفلى را که کامش از

از آب بھشت در آن مى ریزد فرمود که اگر  آنکه دوست ما اھل بیت باشد و فرمود که پیوسته دو ناودان
 . براى شفا بنزد کن مى روم میان من و آب فرات راه بسیار باشد

 . ن برومدر حدیث دیگرفرمود که اگر نزدیک فرات میبودم دوست میداشتم که ھر صبح و شام بنزد آ
از حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم منقول است که اگر اھل کوفه کام فرزندان خود را از آب بردارند ھر 

 .آینه ھمه شیعه ما باشند
سه مثقال از مشک  حضرت امام زین العابدین علیه السالم منقول است که ملکى در ھر شب میاید و از

 . برکتش زیاده از نھر فرات نیست مشرق و مغرب عالمبھشت در آب فرات مى ریزد و ھیچ نھرى در 
رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم نھى کرد از شفا طلبیدن از  در احادیث بسیار وارشد شده که حضرت

 . در کوھھا میباشد وبوى گوگرد میده و فرمود که گرمى آنھا از گرمى جھنم است آبھاى گرم که
آنھا عرض  لسالم فرمودند که والیت و دوستى ما را بر ھمهامام حسن وامام حسین علیھماا حضرت

 .تلخ و شور شد کردند ھر آب که قبول کرد شیرین و نیکو شد و ھر آب که قبول نکرد
کسى طلب شفا کند از آب تلخ و آبى که  حضرت امام محمد باقر علیه السالم کراھت داشتند از آنکه

حضرت نوح در وقت طوفان آبھا را طلبید ھمه اجابت او  میفرمود که بوى گوگرد از آن شنیده میشود و
 .از آب تلخ و آب گوگرد پس نفرین کرد ولعنت کرد ھر دو را کردند بغیر

 .حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم فرمود که آب نیل مصر دلھا را مبى میراند
را ساکن مى  فراحضرت صادق علیه السالم منقول است که آب سرد حرارت را فرو مى نشاند و ص از

که آب جوشانیده براى ھمه دردى نافع  کند و طعام را در معده مى گدازد و تب را زایل مى کند و فرمود
 .است و بھیچ جھة ضرر ندارد

 . حضرت امام موسى علیه السالم فرمود که خوردن آب سرد لذتش بیشتر است
بظرف دیگر  تبه بجوشد و از ظرفامام رضا علیه السالم فرمود که آب جوشانیده که ھفت مر حضرت

 .برگردانند تب را زایل میکند وقوت میدھد ساق و قدم را
کرد از خوردن  ابى طیفور منقول است که بخدمت امام موسى علیه السالم رفت آنحضرت را نھى از ابن

قل گرداند و غضب را فرو مى نشاند و ع آب حضرت فرمود که خوردن آب بد نیست ،طعام را در معده مى
 .را زیاد میکند و صفرا را کم مى کند

از آن خوردند  دیگر بخدمت حضرت صادق علیه السالم رفت حضرت خرما تناول فرمودند و آب بعد شخصى
 از براى این میخورم که لذت آب را بیابم گفت اگر آب بعد از خرما نخورید بھتر است حضرت فرمود که خرما

. 
  

  در آداب آب خوردن: فصل دوازدھم 
امام حسین  حضرت امام جعفرصادق علیه السالم منقول است که ھر بنده که آب بخورد و حضرت از

آنحضرت را حق تعالى صد ھزار حسنه  صلوات اللّه علیه و اھلبیت او را یاد کند و لعنت کند کشندگان
ان باشد که صد ھزار بیندازد و صد ھزار درجه براى او بلند کند و چن براى او بنویسد وصد ھزار گناه از او



گرداند و اگر باین نحو  آزاد کرده باشد وحق تعالى در قیامت او را خوشحال و مطمئن خاطر محشور بنده
َقَتلَِة اْلُحَسْیِن  اْلُحَسْیِن َو اَْھِل بَْیتِِه َو اَْصحابِِه َو لَْعَنُة اللِّه َعلَى َصلَواُت اللِّه َعلَى@: @بگوید خو بست 

 .َواَْعدائِهِ 
منقول است که گاه باشد که شخصى یک شربت آب بخورد و خدا او را  در حدیث صحیح از آنحضرت

دارد و حمد خدا  خوردن ببھشت برد باینکه آب بخورد و ھنوز خواھش داشته باشد که از لب بر بھمان آب
الى بسبب بگوید پس باز بخورد پس حقتع بگوید پس بخورد و ھنوز سیر نشده از لب باز گیرد و حمد خدا

 .این بھشت را بر او واجب گرداند
در حدیث معتبر دیگر از آنحضرت منقول است که حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم چون آب 

 .اَْلَحْمُدلِلِّه الَّذى َسقاناَعْذبَا ُزالالً َولَْم ُیْسِقنا مِلْ◌حا اءجا َولَْم ُیؤ اِخْذنابُذنُوبِنا :میخوردند ایندعا میخواندند
 بگوید پس باز بِْسم اللّهِ  در روایت دیگر از آن حضرت منقول است که ھرگاه کسى پیش از آب خوردن

بگوید مادام که آن آب درشکم او باشد تسبیح خدا  اَْلَحْمُدلِلّهِ  بگوید و بخورد پس بعد از خوردن بِْسِم اللّهِ 
 .گوید و ثوابش از براى او باشد

یاماُء، ماَء َزْمَزم َو  واھى در شب آبخورى ظرف را بردار حرکت بده وبگودر حدیث دیگر فرمود که ھرگاه خ
الم  . ماَء فٌراتٍ یَْقراآنَِک السَّ

الم ِمْن ماِء َزْمَزٍم َوماِء اْلُفراتِ  در روایت دیگر فرمود ھر که در شب آب بخورد و سه مرتبه بگوید  َعلَْیَک السَّ
 .آب خوردن شب باو ضرر نرساند

الَّذى َسقانى َفاَُروانى َواَْعطانى  اَْلَحْمُدلِلّهِ  ر منقول است در وقت آب خوردن این دعا بخوانددر روایت دیگ
ْن تَْسقیِه فى اْلَمعاِد ِمند َحْوضِ  َفاَْرضانى َوعافانى َو َکفانى ٍد صلّى اللّه علیه وآله  اَللُّھمَّ اْجَعْلنى ِممَّ ُمَحمَّ

 .َرْحَمتِِک یااَْرَحَم الرّاحِمینَ بِ  وسلّم َوتُْسِعُدُه بُِمراَفَقتِهِ 
فرمود که آب بسیار مخور که ھر دردى را بسوى تو میکشد و تا تاب درد  حضرت صادق علیه السالم

خوردن ضرر ندارد اما  دوا مخور و حضرت امام رضا علیه السالم فرمود که بر باالى طعام آب بسیار دارى
دو کف طعام بخورد و آب بعد از آن نخورد و  ر کسى بقدردر غیر آن حال آب بسیار مخور و فرمود که اگ

نمیشود و مشھور میان علماء آنستکه آب ایستاده خوردن مکروه  عجب دارم که چرا معده اش ششق
 .که بسه نفس خورده شود است و سنت است

خوبست و آب بیک نفس خوردن خوبست و بھتر  احادیث بسیار وارد شده است که ایستاده خوردن
ایستاده بخورد و در شب نشسته چنانچه از حضرت امام جعفر  که بسه نفس خورده شود و در روزآنست

 منقول است که آب ایستاده خوردن باعث غلبه زرداب و صفرا میشود و در حدیث صادق علیه السالم
 .دیگر فرمود که آب ایستاده خوردن بیشتر باعث قوت و صحت بدن میشود

یه السالم منقول است که آب ایستاده مخورید که باعث دردى میشود که دوا از حضرت امیرالمؤ منین عل
 .نداشته باشد مگر آنکه خدا عافیت دھد

مخور و بر دور  حدیث صحیح از حضرت امام جعفر صادق علیه السالم منقول است که ایستاده آب در
رسد مالمت نکند مگر خود بالئى باو  ھیچ قبر مگرد و در آب ایستاده بول مکن پس ھر که چنین کند و

 . مراد از این احادیث آب خوردن شبست ابن بابویه علیه الرحمه گفته است که.را
بدو سند حسن از حضرت صادق علیه السالم منقول است که آبرا بسه نفس خوردن بھتر است از 

 . خوردن بیک نفس
برندارد  دم از آبحدیث دیگر منقول است که شخصى بخدمت آنحضرت عرض کرد که اگر کسى  در

مردن میگویند که این  سیراب شود چون است ؟ حضرت فرمود که مگر لذت ھست در غیر این ؟ گفت
 .آنستکه در وقت آشامیدن نام خدا نبرد شرب ھیم است یعنى شتر تشنه حضرت فرمود که شرب ھیم

س آب بخور و اگر آزاد در روایت دیگر منقول است که اگر آنکسى که آب بتو میدھد بنده تو باشد بسه نف
 .باشد بیک نفس آب بخور

در قدح  حضرت صادق علیه السالم منقول است که حضرت رسولخدا دوست میداشتند آبخوردن از
قدحھا از شام بھدیه  شامى را و میفرمودند که پاکیزه ترین ظرفھاى شما است و براى آنحضرت

 .میآوردند
 .باقر علیه السالم از کوزه سفالى آب مى خوردند در حدیث دیگر منقول است که حضرت امام محمد

گذاشته بودند و  روایت معتبر منقول است که حضرت رسول گذشتند بر جماعتى که دھان به آب در
 . است میخوردند حضرت فرمود که بدست بخورید که بھترین ظرفھاى شما

آداب آب خوردن آنستکه در  در احادیث معتبره از حضرت امام محمد باقر علیه السالم منقول است که
بگو و از پیش دسته کوزه واز جائیکه شکسته باشد یا  اَْلَحْمُدلِلّهِ  بگو و چون فارغ شوى بِْسِم اللّهِ ابتدا

 . رخنه داشته باشد نخورى که این دو موضع جاى شیطان است
 . حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم نھى فرمود از دمیدن بدھان در آب

حاضر باشد که  رت صادق علیه السالم منقول است که دمیدن در آب وقتى مکروھست که دیگرىحض از
دیگر از آنحضرت نھى وارد شده است از آب  خواھد از آن آب بخورد که مبادا او را خوش نباشد و در حدیث

 .ر میشودبمکید و کم کم بخورید ودھانرا پر مکنید که باعث درد جگ خوردن بدست چپ و فرمود که آبرا
شام میآوردند  است که حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم گاھى در قدحھاى آبگینه که از منقول

در خزف و اگر ظرف حاضر نبود آب در  آب تناول میکردند و گاھى در قدح چوب و گاھى در پوست و گاھى
 .کف میکردند و میآشامیدند

فرزندان و  تربیت تو کیفیف: جامعت و معاشرت زنان م: دربیان فضیلت تزویج و آداب : باب چھارم 



 معاشرت ایشان
  

   در فضیلت تزویج کردن و نھى از رھبانیت: فصل اول 
داشتن  معتبر از حضرت صادق علیه السالم منقول است که از اخالق پیغمبرانست دوست بسندھاى

مگر آنکه محبت زنان او را زیاده  ازنان و فرمود که گمان ندارم کسیرا که درایمان چیزى زیاد شود او ر
 .بیشتر میشود  زیاده میشود فضیلت ایمانش  میشود و فرمود که ھر که محبت زنان او را

رضا منقول است که سه چیز است که از سنت پیغمبرانست بوى خوش  در حدیث صحیح از حضرت امام
 . ر با ایشان مقاربت کردنزیادتى بدنرا ازاله کردن وزنان بسیار داشتن یا بسیا کردن وموھاى

بسندھاى معتبر بسیار از حضرت رسول منقول است که فرمود از دنیاى شما اختیار کرده ام زنان وبوى 
 . خوش را و روشنى دیده من در نماز است

بوى خوش و  حدیث معتبر منقول است که سکین نخعى اختیار عبادت کرده بود و ترک زنان و در
جواب نوشتند اما زنان ، پس  و در این نامه بحضرت صادق نوشت آنحضرت درطعامھاى لذیذ کرده بود 

وسلّم چند عدد از زنان داشتند و اما طعام لذیذ پس  میدانى که حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله
وآله وسلّم گوشت و عسل تناول میفرمودند و حضرت رسول فرمود که ھر که  رسول صلّى اللّه علیه

دیگر و فرمود که  میآورد نصف دین خود را حفظ کرده است از خدا بپرھیزد و نصف بعقد خود در زنى
من را از آنکه زنى بگیرد شاید خدا او را  بدترین مردھاى شما عزبانند و فرمود که چه چیز مانع است مؤ

بعت سنت من وفرمود که ھر که خواھد متا الاِلَه اِالّاللّهُ  زمین را بگفین فرزندى روزى کند که سنگین کند
 . بکند از سنت من زن خواستن است

و یکشب بى زن  امام محمدباقر فرمود که خوشم نمیآید که دنیا و آنچه در دنیاست داشته باشم حضرت
عزبیکه شبھا تمام نماز بکند و روزھا روزه  بخوابم پس فرمود که دو رکعت نماز که کدخدا بکند بھتر از

 .باشد
 وآله وسلّم فرمود که ھر که ترک کدخدائى بکند از ترس پریشانى پس علیه حضرت رسول صلّى اللّه

 اِْن یَُکونُوا ُفَقراَء ُیْغنِِھُم اللُّه ِمْن َفْضلِهِ  بتحقیق که گمان بد برده است بخدا زیرا که حقتعالى میفرماید
 .یعنى اگر ایشان فقیران باشند بى نیاز میگرداند ایشان را خدا از فضل خود

بخدمت رسول  بر از حضرت صادق علیه السالم منقول است که زن عثمان بن مظعون آمدحدیث معت در
روزھا روزه مى باشد و شبھا نماز میکند و  خدا صلّى اللّه علیه وآله وسلّم و گفت یا رسول اللّه عثمان

ستاده عثمان آمدند وفرمودند که اى عثمان خدا مرا برھبانیت نفر بنزد من نمیآید حضرت غضبناک بنزدى
نزدیکى میکنم  مستقیم سھل آسان فرستاده است روزه میگیرم و نماز میکنم و با زنان خود ولیکن بدین

 . نکاح زنان است پس ھر که دین مرا خواھد باید که بسنت من عمل کند و از سنت من
سلّم رسول خدا صلّى اللّه علیه وآله و در حدیث دیگر از آنحضرت منقول است که سه زن آمدند بنزد

نمیکند پس حضرت بیرون آمدند و از روى غضب رداى خود را  یکى گفت که شوھرم با زنان نزدیکى
 برمنبر آمدند و حمد وثناى الھى گفتند و فرمودند که چرا جماعتى از اصحب من برزمین میکشیدند تا

ش میبویم و بوى خو گوشت نمیخورند و بوى خوش نمیبویند و نزدیک زنان نمیروند من گوشت میخورم و
 . بنزد زنان میروم و ھر که سنت مرا نخواھد از من نیست

بنزدیک من  حدیث دیگر منقول است که زنى آمد بخدمت حضرت رسول و شکایت کرد که شوھرم در
ھیچ بوى خوش را نگذاشتم مگر آنکه  نمیآید حضرت فرمود که خود را خوشبو کن تا بنزدیک تو بیاید گفت

میکند حضرت فرمود که اگر میدانست چه ثواب دارد در آمدن بنزد  م و از من دورىخود را بآن خوشبو کرد
وثواب آن دارد  نمیکرد پس فرمود که چون متوجه جانب تو میشود دو ملک باو احاطه میکنند تواز تو دورى

رگ کند گناھان از او میریزد چنانچه ب که شمشیر کشیده و در راه خدا جھاد کند پس چون با تو مجامعت
 .گناھان بدر میآید از درخت میریزد پس چون غسل میکند از

حضرت صادق علیه السالم فرمود که دورکعت نماز که کدخدا میکند برابر است با ھفتاد رکعت نماز که 
 .عزب بکند

  

  در اصناف زنان و صفات پسندیده و ناپسندیده ایشان: فصل دوم 
ببین که چگونه  ه ایست که در گردن خود میافکنى پسحضرت صادق منقول است که زن بمنزله قالد از

یک قیمت ندارند، زن صالحه طال و نقره  قالده براى خود میگیرى و فرمود که زن صالحه و غیر صالحه ھیچ
او بھتر است از طال و نقره و زن غیر صالحه بخاک ھم نمیارزد  قیمت و قدر او نیست بلکه او بھتر است

خود دختر  ت رسول فرمود که دختر بکفو و مثل خود بدھید و از کفو و ماننداوست و حضر خاک بھتر از
 .که فرزند از او بھمرسانید بخواھید و از براى نطفه خود زنیرا پیدا کنید که شایسته آن باشد

است که ھر که زنى بخواھد براى حسن و جمال یا از  درحدیث صحیح از حضرت امام جعفر صادق منقول
 ماند واگر ازبراى دین دارى وصالح او بخواھد حق تعالى مال وجمال او را روزى دو محروم براى مال از ھر

 .کند
که فرزند بسیار آورد و زن مقبولى  حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم فرمود که زن باکره بخواھید

روزقیامت مگر نمیدانى  میکنم بشما با امتھاى پیغمبران دیگر در که فرزند نیاورد مخواھید که من مباھات
ایشان را  میکنند و حضرت ابراھیم  در زیر عرش الھى از براى پدران خود طلب آمرزش  که فرزندان



 . کوھى از مشک و عنبر و زعفران نگاھدارى میکند و حضرت ساره ایشان را تربیت مینماید در باالى
ن خوشبوتر و رحمھاى ایشان خشک تر بخواھید که دھنھاى ایشا در حدیث دیگر فرمود که دختران باکره

شما  پرشیرتر است و فرزندان آورنده ترند مگر نمیدانید که مباھات میکنم ببسیارى و پستانھاى ایشان
خشمناک بر در بھشت مى ایستد  در روز قیامت حتى بفرزندى که ناتمام از شکم افتاده باشد او میآید و

گوید که نمیروم تا پدر و مادرم پیش از من نروند،  پس حق تعالى میفرماید که داخل بھشت شو، مى
میفرماید که پدر و مادرش را بیاور داخل بھشت کن پس بطفل خطاب  پس حق تعالى بملکى امر

 .ایشانرا داخل بھشت کردم براى زیادتى رحمت من نسبت بتو میفرماید که
چشم بررگ  ون فراخ چشم سیاهامیرالمؤ منین علیه السالم منقول است که بخواه زن گندم گ از حضرت

 .سر میانه باال پس اگر نخواھیش بیا مھر رااز من بگیر
میفرستاد  دیگر منقول است که حضرت رسول صلّى اللّه وآله وسلّم چو بخواستگارى زنى در حدیث

 .باشد میفرمود که گردنش را بو کنند که خوشبو باشد و غوزک پایش پر گوشت
زن سفیدى داشته باشد  م منقول است که از سعادت آدمى است کهاز حضرت امام رضا علیه السال

کنید از مویش بپرسید چنانچه از رویش  وحضرت صادق فرمود که چون خواھید زنى را خواستگارى
 . میپرسید که نصف حسن مو است

زند زنیست که فر معتبر ازحضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقولستکه بھتر بن زنان شما بسند
خویشان خود عزیز باشد و نزد شوھرش  بسیار آورد و دوست شوھر باشد وصاحب عفت باشد ودرمیان

بشاشت کند و از دیگران شرم کند و عفت ورزد، ھر چه شوھر  ذلیل باشد و از براى شوھر خود زینت و
اما  ایقه نکندفرماید اطاعت کند و چون شوھر با او خلوت کند آنچه از او خواھد مض گوید شنود و آنچه

بدترین زنان شما زنیست که  بشوھر در نیاویزد که او را به تکلف بر جماع بدارد بعد از آن فرمود که
فرزند نیاورد و کینه ورز باشد و از اعمال قبیحه  درمیان قوم خود خوار باشد وبرشوھر مسلط باشد و

 د و چون شوھر آید مستورى اظھار کندشود زینت کند و خود را بدیگران نمای پروانکند و چون شوھر غایب
مضایقه کند از آنچه  وسخنش را نشنود و اطاعتش نکند و چون شوھر با او خلوت کند مانند شتر صعب

 .شوھر باو اراده دارد قبول نکند و از تقصیرش در نگذرد
ت آمد و گف حدیث دیگر منقول است که شخصى بخدمت حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم در

مى آیم مشایعت میکند و چون مرا  زنى دارم که ھرگاه بخانه میروم مرا استقبال میکند و چون بیرون
براى روزى غم میخورى خدا متکفل روزى تو و دیگران  غمگین میبیند مى گوید که چه غم دارى اگر از

ا کارکنان حضرت فرمود که خد. غم میخورى خدا غم تو را زایل میکند شده است و اگر براى آخرت
زنان امت من  در حدیث دیگر فرمود که بھترین. از کارکنان خداست و نصف ثواب شھید دارد دارداینزن
 .خوش روتر و مھرش کمتر باشد آنستکه

فرمود که خوبى زن آن است که مھرش کم باشد و زائیدنش آسان باشد و  حضرت صادق علیه السالم
 .وار باشدآنست که مھرش گران و زائیدنش دش شومى زن

 وآله وسلّم فرمود که بھترین زنان شما زنان قریشند و مھربانترین زنانند حضرت رسول صلّى اللّه علیه
دیگران و مصداق قریش در  بشوھران و رحیم ترین ایشانند بفرزندان و امانند بشوھران و باعفتند از

 .اینزمان ساداتند
وند عالمیان میفرماید که چون خواھم جمع کنم منقول است که خدا در حدیث معتبر دیگر از آنحضرت

صبر کننده  نیکیھاى دنیا و آخر ترا باو میدھم دل شکسته خاشع و زبان ذکر کنند و بدنى براى مسلمانى
شود شوھر خود را نگاھدارى کند ومال  بر بال و زن مؤ منه که ھر گاه باو نظر کند شاد شود و چون غایب

 .شوھر را ضایع نکند
 حضرت امام محمد باقر علیه السالم منقول است که در بنى اسرائیل شخصى بود صحیح ازدر حدیث 

باو شبیه بود و دو  بسیار عاقل بیشمار داشت و یک فرزند داشت از زن عفیفه که در شکل و شمایل
گفت که ھمه مال من ازیکى ازشماھا  فرزند داشت از زن دیگر که عفتى نداشت چون وقت فوت او شد

از من است بنزد قاضى رفتند قاضى گفت که بنزد آنسه  چون مرد ھر یک دعوى کردند که مالاست ، 
من  بروید پیش یکى از آنھا رفتند مرد پیرى بود گفت که بروید به نزد فالن برادر برادر که بعقل مشھورند

ر بزرگتر از من بروید که بنزد براد که از من بزرگتر است ، بنزد او که رفتند نه پیر بود و نه جوان او گفت
اول سئوال کردند بچه سبب برادر کوچکتر از ھمه پیرتر و تو از  چون بنزد او رفتند او را جوان یافتند پس

صبر مى  از ایشان جوانترى گفت اما آن برادر کوچک زن بسیار بدى دارد و بربدیھاى او ھمه بزرگترى و
ھمه پیرت مینماید و اما آنبرادر دیگر  کرد باین سبب از کند که مباداببالى دیگر مبتال شود که صبر نتواند

باین سبب میانه حال مانده است و من زنى دارم که  زنى دارد که گاه گاھى خوشحالش مى کند
ھرگز آزرده ام نمى کند باین سبب جوان مانده ام پس برادران حال خود را  ھمیشه مرا خوشحال دارد و

آن بیائید تا در میان شما  وان پدر خود را بدر آورید و بسوزانید و بعد ازکردند گفت اول بروید و استخ نقل
برادرانش کلنگھا برداشتند و چون بر سرقبر  حکم کنم چون رفتند پسر کوچک شمشیرى برداشت و

زدند که قبررا بشکافند برادر کوچک شمشیر کشید که نمى گذارم قبر  رسیدند آندو برادر کلنگ بر قبر
قاضى  فید ومن از حصه خود گذشتم و مال را بشماھا گذاشتم چون بنزد قاضى آمدندبشکا پدرم را

میبودید چنانچه برادر کوچک را شفقت  مالھا را بپسر کوچک داد و بآنھا گفت که اگر شماھا ھم فرزند او
 .پدر، شما را ھم مانع میشد فرزندى مانع شد از در آوردن و سوختن

  



  راه آندر آداب نکاخ و ا: فصل سوم 
خواستگارى نماید دو  حدیث حسن از حضرت صادق علیه السالم منقول است که ھرگاه کسى اراده در

اَتََزوَُّج َفَقّدْرلى ِمْن اِلنّسآَء  اَللُّھمَّ اِنّى اُریُد انْ  رکعت نماز بگذارد و حمد الھى را بگوید واین دعا بخواند
ُھمَّ َفْرَجا َواَعظََمُھمَّ بََرَکًة َو َقّدْر لى َولَدا طیّبا تَْجَعلَُه  ْفِسھا َو مال َو اَْوَسْعُھنَّ رِْزَقاَواَْحَفظَُھمَّ لى فى نَ  اََعفَّ

 . صالِحا فى َحیوتى َوبَْعَد َمْوتى َخلَفا
 .در حدیث معتبر منقول است که سنتست تزویج در شب واقع شود

 خبر رسید که شخصى زنىموثق منقول است که بحضرت امام محمد باقر علیه السالم  درحدیث
ندارم که میان ایشان  خواست در ساعتى که ھوا گرم بوده است ، درمیان روز، حضرت فرمود که گمان

 .اتفاق و الفت بھم رسد پس بزودى از ھم جدا شدند
 . درحدیث معتبر دیگر منقول است که عقد کردن در ماه شوال خوبست

که عقد کند یا زفاف کند وماه در عقرب باشد عاقبت  درحدیث معتبر از حضرت صادق منقول است که ھر
 .نیکونبیند

در روایت دیگر منقول استکه ھر که در تحت الشعاع عقد یا زفاف کند بداند که فرزندى که منعقد شود 
 .پیش از تمام شدن سقط میشود

و بدانکه . ت نکاح اس حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم منقول است که روز جمعه روز خواستگارى و از
 پیش از عقد نکاح خطبه خواندن سنت است مؤ منان را طلبیدن و میھمانى کردن در نکاح سنت است و

. 
وآله وسلّم منقول است از سنت پیغمبرانست طعام دادن در وقت تزویج  از حضرت رسول صلّى اللّه علیه

وحلس بمردم  ولیمه فرمود رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم چون میمونه را تزویح نمود و حضرت
 .اند خورانید و آن چنگالى بوده است که از خرما و روغن و کشک میساخته

الزم است و در روزدوم نیکى است  از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم فرمود که ولیمه روز اول
چون دختر حضرت امام محمد تقى علیه السالم  ودر روز سوم ریا و سمعه است و منقول است که

َوَصلَّى  اِْقرارا بِنِْعَمتِِه َوال اِلَه اِالّاللُّه اِْخالصا لَِوْحدانِیَّته اَْلَحمُد لِلّهِ  خواند ماءمون را عقد کردند این خطبه را
اَْغناُھْم بِاْلَحالِل  االَناِم اِنْ  اَّما بَْعُد َفَقْد کاَن ِمْن َفْضِل اللِّه َعلَىِ  اللُّه َعلى َسیِّد بَرِیَّتِِه َواالَْ◌ْصِفیآِء ِمْن ِعْتَرتِهِ 

یَُکونُوا ُفَقرآء ُیْغنِِھُم  االَْ◌یامى ِمْنُکْم َوالصّالِحیَن ِمْن ِعباِد ُکْم َواِمائُِکْم اِنْ  َعِن اْلَحراِم َفقاَل ُسْبحانََه َواَْنِکُحو
 .َعلیمٌ  اللُّه ِمْن َفْضلِِه َواللُّه واِسعٌ 

رساله گنجایش ذکر آنھا را ندارد و در باب  وطه مذکور است واینسایر خطبه ھاى طوالنى در کتب مبس
 . تاءلیف کردم آداب صیغه نکاح رساله جدائى

  

   در بیان آداب زفاف و مجامعت: فصل چھارم 
و جماع کردن  زفاف کردن در وقتى که ماه در برج عقرب باشد یا تحت الشعاع باشد مکروه است بدانکه

و ازمابین ناف تا زانو از ایشان  یض باشد یا با خون نفاس باشد حرام استدر فرج زن در وقتى که حا
پیش از غسل کردن جماع را نیز بعضى حرام میدانند و  تمتع بردن مکروه است و بعد از پاک شدن و

 ضرورتى باشد پس امر کند زن را که فرج را بشوید و با او مقاربت کند و زن احوط اجتنابست مگر آنکه
میتوان کرد ودر وطى دبر زن  گر غسل وسایر اعمالیکه او را میباید کرد بجا آورد با او جماعمستحاضه ا

میدانند و احوط اجتناب است و بھتر آنست با زن خود  خالفست بعضى حرام میدانند و اکثر علماء مکروه
کنیز  خصت زن و درمنى خود را بیرون فرج نریزد و بعضى علماء حرام میدانند بیر که جماع کند وآزاد باشد

 . باکى نیست
 . از حضرت صادق علیه السالم منقول است که نباید مرد رادخول کردن بزن خود در شب چھارشنبه

پى با خود قرار  امام موسى علیه السالم فرمود که ھر که جماع کند با زن خود در تحت الشعاع حضرت
 .دھد افتادن فرزند را از شکم پیش از آنکه تمام شود

باعث این میشود  صادق علیه السالم فرمود که جماع مکن در اول ماه و میان ماه و آخر ماه که تحضر
باشد یا صرع داشته باشد نمى بینى  که فرزند سقط شود و نزدیکست که اگر فرزندى بھم رسد دیوانه

 .در اول ماه یا در آخر ماه میباشد کسى را که صرع مى گیرد اکثر آنست که یا
وسلّم فرمود که ھر که جماع کند با زن خود در حیض پس فرزندیکه  صلّى اللّه علیه وآلهحضرت رسول 

 .مبتال شود بخوره یا پیسى پس مالمت نکند مگر خود را بھم رسد
حضرت صادق علیه السالم فرمود که دشمن ما اھلبیت نیست مگر کسیکه والدازنا یا مادرش در حیض 

 .باو حامله شده باشد
کسى خواھد بازن  بر از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است که چونچندین معت در

بازى و خوش طبعى بکند و بعد از آن جماع  خود جماع کند بروش مرغان بنزد او نرود بلکه اول با او دست
 .بکند

صادق علیه السالم منقول است که در وقت جماع سخن مگوئید که بیم  در حدیث صحیح از حضرت
بھم  که بھم رسد الل باشد و در آن وقت نظر بفرج زن مکنید که بیم آنست فرزندى که آنست فرزندى

 . کرده بفرج در وقت جماع رسد کور باشد ودر روایات دیگر از آنحضرت منقول است که باکى نیست نگاه
سته باشند در چندین حدیث معتبر وارد شده است که مرد و زن در حالتى که خضاب بحنا و غیر آن ب

 .جماع نکنند



وزن دور شود  حضرت امام موسى علیه السالم پرسیدند که اگر در حالت جماع جامه از روى مرد از
 . چون است ؟ فرمود باکى نیست چیست ؟ فرمود باکى نیست باز پرسیدند اگر کسى فرج زنرا ببوسد

د و باو نظر کند چونست ؟ کسى زن خود را عریان کن از حضرت صادق علیه السالم پرسیدند که اگر
بھتر میباشد و پرسیدند که اگر بدست و انگشت با فرج زن و کنیز خود بازى  فرمود که مگر لذتى از این

و پرسیدند که آیا  .چونست ؟ فرمود باکى نیست اما بغیر اجزاى بدن خود چیزى دیگر در آنجا نکند کند
 . میتواند درمیان آب جماع بکند فرمود باکى نیست

 . ر حدیث صحیح از حضرت امام رضا علیه السالم پرسیدند ازجماع کردن در حمام فرمود باکى نیستد
باشد که آن  صادق علیه السالم فرمود که مرد با زن و کنیز خود جماع نکند در خانه که طفل حضرت

 .طفل زناکار میشود یا فرزندیکه از ایشان بھمرسد زناکار باشد
که جانم در فبضه  علیه وآله وسلّم منقول است که فرمود بحق آن خداوندى حضرت رسول صلّى اللّه از

بیدار باشد که ایشان را ببیند یا  قدرت اوست اگر شخصى با زن خود جماع کند ودر آن خانه شخصى
 .ایشان بھم رسد رستگار نباشد وزناکار باشد سخن و نفس ایشان را شنود فرزندى که از

را دور مى کردند و  علیه السالم اراده مقاربت زنان مینمودند خدمتکاران ینچون حضرت امام زین العابد
 .را میبستند و پرده ھا را مى انداختند درھا

از حضرت صادق علیه السالم منقول است که کسى با کنیزى جماع کند و خواھد که با کنیز دیگر پیش 
 .از غسل جماع کند، وضو بسازد

باشد که بیند  باکى نیست باکنیز و طى کند و در خانه دیگرى حدیث صحیح وارد شده است که در
دو کنیز خود بخوابد اما مکروھست  وشنود و مشھور میان علماء آنست که باکى نیست که مرد در میان

 .که در میان دو زن آزاد بخوابد
و آزاد د موثق از حضرت صادق علیه السالم منقول است که باکى نیست مرد میان دو کنیز و در حدیث

آنحضرت پرسید که آیا مرد عریان ،  بخوابد وفرمود کراھت دارد مرد روبقبله جماع کند و در حدیث دیگر از
 .روبقبله و پشت بقبله جماع نکند و در کشتى جماع نکند جماع میتواند کرد، فرمودند که نه ، و

د براى غسل کردن علیه السالم فرمود دوست نمیدارم کسیکه در سفر آب نیاب حضرت امام موسى
 .اند کند مگر آنکه خوف ضررى داشته باشد بر خود و بعضى از علماء قایل بحرمت شده جماع

محتلم شده باشد پیش از آنکه  حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم نھى فرمود از آنکه کسیکه
 .ند مگر خود رابھم رسد دیوانه باشد مالمت نک غسل کند جماع کند و فرمود اگر بکند و فرزندى

حضرت صادق علیه السالم فرمود مکروه است جنب شدن در وقتیکه آفتاب طلوع میکند و زرد میباشد و 
 . ھمچنین در زردى آفتاب وقت فرو رفتن

کردن و از  امیرالمؤ منین علیه السالم فرمود که مستحب است در شب اول ماه رمضان جماع حضرت
امیرالمؤ منین علیه السالم یا  سالت پناه وصیت نمود بحضرتابوسعید خدرى منقول است که حضرت ر

را بشو و آن آب را از   بکن تا بنشیند و پاھایش  على چون عروسى داخل خانه تو شود کفشھایش را
 بپاش چون چنین کنى خدا ھفتاد ھزار نوع رحمت بر تو بفرستد که بر سر عروس درخانه تا منتھاى خانه

دیوانگى و خوره و پیسى تا در  کت بھر گوشه آن خانه برسد و ایمن گردد عروس ازفرود آید تا آنکه آن بر
از خوردن شیر وسرکه و گشنیز و سیب ترش پس حضرت  و منع کن عروس را تا ھفت روز. آن خانه باشد

 گفت یا رسول اللّه بچه سبب منع کنم او را اینھا؟ فرمود زیرا که رحم بسبب امیرالمؤ منین علیه السالم
افتاده باشد بھتر است از  خوردن اینھا سرد و عقیم میشود و فرزند نمى آورد و حصیریکه در ناحیه خانه

یا على جماع مکن با زن خود در اول ماه و میان ماه که  : زنى که فرزند از او بوجود نمیآید، پس فرمود که
 جماع مکن بعد از پیشین که اگریا على . دماغ راه مى یابد بآنزن و فرزندانش  دیوانگى و حوره و خبط

حاصل شود ایمن  یا على در وقت جماع سخن مگو که اگر فرزندى. فرزندى بھم رسد احول خواھد بود
بپوشد در آنحالت که نظر کرده بفرج در  نیستى که الل باشد و نگاه نکند احدى بفرج زن خود و چشم

ن دیگرى با زن خود جماع مکن که اگر على بشھوت و خواھش ز یا. آنحالت باعث کورى فرزند میشود
قرآن  یا على ھر که جنب با زن خود در فراش خوابیده باشد. مخنث یا دیوانه باشد فرزندى بھم رسد

یا على جماع مکن با زن . را نخواند که میترسم آتشى از آسمان بر ھر دو نازل شود و بسوزاند ایشان
باشى و او دستمالى از براى خود داشته باشد و ھر دو  خود مگر آنکه تو دستمالى از براى خود داشته

 یا على. پاک نکنید که دشمنى در میان شما پیدا میشود و آخر بجدائى میکشد خود را به یک دستمال
خران بر رختخواب بول  ایستاده با زن خود جماع مکن آن فعل خران است و اگر فرزندى بھم رسد مانند

 .میکند
یا على در شب . فرزندى بوجود آید شر بسیار از او بظھور آید جماع مکن که اگریا على در شب عید فطر 

 یا. مکن که اگر فرزندى بھم رسد شش انگشت یا چھار انگشت در دست داشته باشد عید قربان جماع
مردم باشد یا رئیس و  على در زیر درخت میوه دار جماع مکن که اگر فرزندى بھم رسد جالد و کشنده

 .م باشدسرکرده ظل
مگر آنکه پرده بیاویزى که اگر فرزندى بوجود آید ھمیشه در بدحالى و  یا على در برابر آفتاب جماع مکن

آید جرى باشد در  یا على در میان اذان و اقامه جماع مکن که اگر فرزندى بوجود. باشد تا بمیرد پریشانى
و که اگر چنین کنى فرزندى که بھم وض یا على چون زنت حامله شود با او جماع مکن بى. خون ریختن 

نیمه شعبان جماع مکن که اگر فرزندى حاصل شود شوم  یا على در شب. رسد کوردل و بخیل باشد
یا على در روز آخر ماه شعبان جماع مکن که اگر فرزندى بھم . سیاھى باشد باشد و در رویش نشان

پشت بام جماع  یا على بر. ست او بودعشار و یاور ظالمان باشد و ھالک بسیارى از مردم بر د رسد



یا على چون بسفرى بروى در . باشد مکن که اگر فرزندى بھم رسد منافق و ریا کننده و صاحب بدعت
بوجود آید مالش را بنا حق صرف کند و اسراف کنندگان برادر  آنشب که میروى جماع مکن که اگر فرزندى

ظالمان  اشد جماع مکن که اگر فرزندى بھم رسد یاوربسفرى روى که سه روزه راه ب شیاطین اند و اگر
قرآن و راضى بقسمت خدا  یا على در شب دوشنبه جماع بکن که اگر فرزندى بھم رسد حافظ. باشد
 .باشد

فرزندى بھم رسد بعد از سعادت اسالم او را روزى شود و  یا على اگر جماع کنى در شب سه شنبه و
 یا على اگر جماع. وانمرد و زبانش از غیبت و بھتان پاک باشدج  رحیم و دستش  دھانش خوشبو ودلش

علماء باشد و اگر در  کنى در شب پنجشنبه و فرزندى بھم رسد حاکمى از حکام شریعت یا عالمى از
کنى با زن خود و فرزندى بھم رسد شیطان  روز پنجشنبه وقتى که آفتاب در میان آسمان باشد نزدیکى

یا على اگر جماع کنى در . را روزى میکند سالمتى در نیا و دین  د و خدا اونزدیک او نشود تا پیر شو
و  فرزندى بھم رسد خطیب و سخنگو باشد و اگر در روز جمعه بعد از عصر جماع کنى شب جمعه و

نماز خفتن امید ھست  فرزندى بھم رسد از دانایان مشھور باشد و اگر جماع کنى در شب جمعه بعداز
مکن که اگر فرزندى بھم رسد ایمن نیستى  یا على در ساعت اول شب جماع. ال باشدآن فرزند از ابد

یا على این وصیت را از من بیاموز چنانچه از جبرئیل . اختیار نماید که ساحر باشد و دنیا را بر آخرت
 . آموختم

سدرة المنتھى فرمود  حدیث معتبر منقول است که در روز عقد فاطمه صلوات اللّه علیھا حقتعالى امر در
داشت از مروارید و مرجان و جواھر براھل  را که آنچه دارى فرو ریز براى نثار حضرت فاطمه پس آنچه

بردند و تا روز قیامت مفاخرت میکنند و بھدیه بیکدیگر میفرستند و  بھشت نثار کرد پس حوران نثار را
علیه وآله  ضرت رسول صلّى اللّهکه این نثار حضرت فاطمه است و در شب زفاف استر اشھب ح میگویند

فاطمه سوار شو و سلمان لجام  وسلّم را آوردند و قطیفه بر روى آن انداختند و حضرت فرمود که اى
اثناى راه صداى مالئکه بگوش مبارک حضرت  استر را میکشید وحضرت رسول از عقب روان شد ودر

ند و گفتند که حقتعالى ما را بجھة زفاف با ھزار ملک فرود آمد رسید جبرئیل با ھزار ملک و میکائیل
موافقت مى  فرستاده است پس جبرئیل و میکائیل اللّه اکبر میگفتند و مالئکه با ایشان حضرت فاطمه

 .نمودند و باین سبب سنت شد که در شب زفاف اللّه اکبر بگویند
عامھا بعمل مى ط روایت دیگر منقول است که شخصى بحضرت صادق علیه السالم عرض کرد که ما در

ھیچ طعامى نمیآید فرمود زیرا که برطعام  آوریم و بسیار پاکیزه و خوشبو میکنیم وبوى طعام عروسى از
 .است که براى حالل مھیا میشود عروسى نسیم بھشت میوزد چون طعامى

عروسى در شب واقع شود و طعام در چاشت پخته  در احادیث معتبره وارد شده است که سنتست
شده است که نثار عروسى را میتوان برداشت اما چون غارت میکنند و  بعضى از اخبار وارد شود و در
معلوم باشد که  مى ربایند کراھت دارد و علما گفته اند وقتى جایز است برداشتن که بقرائن ازیکدیگر

 .صاحبانش راضى اند که مردم بردارند
زیرا که  ر گاه شما را بعروسى بطلبند دیر برویدباقر علیه السالم منقول است که ھ از حضرت امام محمد

 .چون آخرت را بیاد شما مى آورد دنیا را بیاد شما میآورد وچون شما را بجنازه بخوانند زودتر بروید
صلّى اللّه علیه وآله وسلّم نھى فرمود از جماع کردن در  در حدیث دیگر منقول است که حضرت رسول

مالئکه و مردم  تردد کنند و فرمود که ھر که در میان راه جماع کند خدا و راه که مردم زیر آسمان و بر سر
 .او را لعنت کنند

جماع کردن پنھان و :فرمود که بیاموزید از کالغ سه خصلت را حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم
 . رفتن و بسیار حذر کردن بامداد بطلب روزى

گاه کسى خواھد با زن خود نزدیکى کند تعجیل نکند  که ھرحضرت امیرالمؤ منین علیه السالم فرمود 
پیش از جماع و ھر گاه کسى زنى ببیند و خوشش آید پس برود با اھل خود  که زنان راکارھا میباشد

زنى نداشته  کند که آنچه با این ھست با آن ھم ھست و شیطان را بر دل خود راه ندھد و اگر جماع
محمدوآل محمد بفرستد پس از فضل خدا  خدا را بسیار بگوید وصلوات بر باشد دو رکعت نماز بکند و حمد

 .میفرماید آنچه او را حرام بى نیاز گرداند زنى سئوال کند که البته باو عطا
منقول است که چون مرد وزن جماع کنند عریان نشوند مانند دو خر زیرا  در حدیث معتبر از حضرت رسول

 .شان دور میشوندچنین کنند مالئکه از ای که اگر
امام محمد باقر علیه السالم منقول است که جایز نیست جماع کردن با  در حدیث معتبر دیگر از حضرت

 . از آنکه نه سال تمام شود پس اگر بکند وعیبى رسد بآن زن ضامن است دختر پیش
اب و از وقت آفت حدیث معتبر دیگر منقول است که مکروه است جماع کردن میان طلوع صبح تا طلوع در

که در آن روز آفتاب بگیرد و در شبیکه  فرو رفتن آفتاب تا بر طرف شدن سرخى طرف مغرب و در آن روزى
درآن باد سیاه یا باد سرخ یا باد زرد حادث شود واللّه اگر جماع  در آنشب ماه بگیرد و در شب یا روزیکه

زیرا که آیات  زند چیزى را که دوست دارداوقات پس او را فرزندى بھم رسد نبیند در آن فر کند در این
از غسل دادن میت پیش از آنکه  در فقه الرضا مسطور است که چون بعد. غضب الھى را سھل شمرده 

 . آن جماع بکن غسل کنى خواھى که جماع کنى وضو بساز بعد از
رسد یا حرارت کسى را دردى در بدن بھم  از حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم منقول است که ھرگاه

 .کند تا ساکن شود بر مزاجش غالب شود پس با زن خود جماع
از حضرت صادق علیه السالم منقول است که ھر که درحالت خضاب با زن خود جماع کند فرزندیکه بھم 

 .رسد مخنث باشد



نیز را در جماع مکن اما ک امام محمدباقر علیه السالم فرمود که زن آزاد را در برابر زن آزاد دیگر حضرت
 . برابر کنیز دیگر جماع کردن باکى نیست

السالم ھرگاه بعد  حدیث صحیح از حضرت امام رضا علیه السالم منقول است که حضرت صادق علیه در
 .از جماع و پیش از غسل اراده جماع میکردند وضو مى ساختند

خدا نقش کرده باشند جماع در روایت دیگر منقول است که اگر کسى انگشترى با او باشد که برآن نام 
 .نکند

  درآداب نماز و دعا در شب زفاف و در وقت مقاربت زنان: فصل پنجم 
بیاورند بگو که پیش از  حدیث صحیح از حضرت امام محمد باقر منقول است که چون عروس را بنزد تو در

کنند که دو رکعت نماز  بکن و بگو که او را نیز امر آن ، وضو بسازد و تو ھم وضو بساز و دو رکعت نماز
 و صلوات بر محمد وآل محمد بفرست پس دعا کن و امرکن آن زنان را که با او بگذارد پس حمد الھى بگو

بَْیَننا  اْرُزْقنى اءْلَفھا ُو ُودَّھا َو رضاھا َو اْرِضنى بِھا َواْجَمعْ  اَللُّھمَّ : آمده اند آمین بگویند و این دعا بخوان
جانب  بعد از آن فرمود که بدان الفت ازاْلَحالَل َو تَْکَرُه اْلَحرامَ  عٍ َو اَنََس اِْئتِالف َفاَءنََّک ُتِحبُّ بِاَْحَسِن اِْجتِما

گردانیده مکروه طبع  خداست و دشمنى از جانب شیطان است و میخواھد که آنچه را که خدا حالل
 .مردم گرداند

قول است که چون در شب زفاف بنزد علیه السالم من در حدیث حسن از حضرت امام جعفر صادق
 بِاَمانَتَِک اََخْذتُھا َو بَِکِلماتَِک اِْسَتْحلَْلُتھا َفاِنْ  اَلّلُھمَّ  بگیر و روبقبله آور و بگو عروس بروى موى پیشانیش را

یط َقَضْیَت لى ِمْنھا َولَداَفاْجَعْلُه ُمباَرکا تَقیا ِمْن شیَعِة آلِ  ٍد َوال تَْجَعْل لِلشَّ  .اِن فیِه َشَرکا َوالنَصیباُمَحمَّ
َعلى کِتابَِک  اَللُّھمَّ :در حدیث معتبر دیگر از آنحضرت منقول است که دست بر باالى پیشانیش بگذار و بگو

َسوّیا َو  َفْجَعْلهُ  اِْسَتْحلَْلُت َفْرَجھا َفاِْن َقَضْیَت لى فى َرِحَمھا َشْیئا تََزوَّْجُتھا َو فى اَمانَتَِک اََخْذتُھا َو بَِکِلماتِک
فرزند چگونه شرک شیطان میشود فرمود که اگر در وقت جماع نام  راوى پرسید ال تَْجَعْلُه شَرَک َشْیطانٍ 

جماع از ھر دو  شیطان دور میشود و اگر نبرند َذَکر خود را با َذَکر آنشخص داخل میکند پس خدا ببرند
شیطان در کسى شریک شده است  همیباشد و نطفه یکى است پرسید که بچه چیز میتوان دانست ک

شریک نشده است و ھر که دشمن ماست شیطان  ؟ فرمود که ھر که ما را دوست میدار شیطان در او
 . او را شریک شده است

 . بر ابن مضمون احادیث از طرق عامه و خاصه بسیار وارد شده است
بَِکلِماتَِک  اَلّلُھمَّ :دعا را بخوانداز حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم منقول است که در وقت زفاف این 

 .َعما َسَرحَ  اْجَعْلھا َولُودا َوُدودا التَْفَرْک تَاءُکُل ِمّماراَح َوالتَْسَئلُ  اِْسَتْحلَْلُتھا َوباَمانَِتَک اََخْذتُھا اَلّلُھمَّ 
اللِّه  بَِکلِماتِ :در روایت معتبر دیگر از حضرت صادق علیه السالم منقول است که این دعا بخواند

َواْجَعْلُه  اَلّلُھمَّ اِْن َقَضْیَت لى فى َرِحَمھا َشْیئا َفاْجَعْلُه بارّا تَقیا اْسَتْحلَْلُت َفْرَجھا َوفى اَمانَِة اللِّه اََخْذتُھا
یطانِ   .ُمْسِلما َسوّیا َوال تَْجَعْل فیِه َشَرکا لِلشَّ

بیان کردند و  را در نطفه آدمى حدیث دیگر از آنحضرت منقول است که حضرت شریک شدن شیطان در
فرمود که ھرگاه اراده جماع داشته  بسیار عظیم شمردند راوى گفت که چه باید کرد که این واقع نشود

مواتِ  بِْسمِ  باشى بگو َوْاالَْرضِ اَلّلُھمَّ اِْن َقَضْیَت ِمنّى فى  اللِّه الرَّْحمن الرَّحیِم الَّذى الاِلَه اِالّ ُھَو بَدیُع السَّ
یطاِن فیِھَشَرکا َوال نَصیبا َوال َحظّا َواْجَعْلهُ  ه اللّْیلَة َخلیفةً ھذ ُمْؤِمنا ُمْخلِصا ُمَصّفى ِمَن  َفال تَْجَعْل لِلشَّ

یط اِن َورِْجزِِه َجلَّ ثَناُؤکَ   .الشَّ
وپنان ببرد بخدا از  بِْسِماللّه در حدیث دیگر فرمود که چون خواھد که شیطان شریک نشود بگوید

 . نشرشیطا
بِْسِم  از حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم منقول است که چون کسى اراده جماع داشته باشد بگوید

یطاِن َوَجنِّبِ الّشیطاِن ما َرَزْقَتنى پس اگر فرزندى بوجود آید شیطان ھرگز باو  الِل َوبِاللِّه اَلّلُھمَّ َجنبَّنى الشَّ
 .ضرر نرساند

اَلّلُھمَّ  : سالم منقول است که چون اراده جماع کنى ایندعا بخواناز حضرت امام محمد باقر علیه ال
 .اْرُزْقنى َولَدا َواْجَعْلُه تَّقیا َزکیّا لَْیَس فى َخْلِقِه زیاَدٌة َوالنُْقصاٌن َواْجَعْل عاقِبََتُه اِلى َخْیرٍ 

 
  در بیان حق زن و شوھر بر یکدیگر واحکام ایشان: فصل ششم 

که حق تعالى  قر علیه السالم و امام جعفر صادق علیه السالم منقول استحضرت امام محمد با از
قرارداده است زیرا که از براى مردان چھار زن و  براى زنان غیرت جایز نداشته است و از براى مردان غیرت

حالل گردانیده است و از براى زن بغیر از یک شوھر حالل نکرده است اگر  از متعه و کنیز آنچه خواھد
زنان بد و زنان مؤ  دیگر طلب کند یا اراده نماید نزد خدا زناکار است و غیرت و رشک نمیبرند مگر وھرش

 .منه صاحب رشک نمى باشند
در حدیث معتبر از حضرت صادق علیه السالم منقول است که فرمود رشک بردن زنان ازبسیارى دوستى 

 . ایشان است نسبت بشوھران
یه وآله وسلّم منقول است که گفتن مرد با زن خود که من ترا دوست از حضرت رسول صلّى اللّه عل

 .میدارم ھرگز از دل او بدر نمیرود
حضرت رسول  حدیث صحیح از حضرت امام محمد باقر علیه السالم منقول است که زنى آمد بخدمت در

ست که اطاعت برزن فرمود الزم ا صلّى اللّه علیه وآله وسلّم و گفت یا رسول اللّه چیست حق شوھر
بى رخصت او تصدق نکند و روزه سنت بى رحصت او ندارد و  شوھر بکند و نافرمانى او نکند و از خانه او



بدر  او کند مضایقه نکند اگر چه بر پشت پاالن شتر باشد و از خانه او بى رخصت او ھر وقت ارده نزدیکى
مالئکه رحمت ھمه او را لعنت  غضب و نرود و اگر بى رخصت بدر برود مالئکه آسمان و زمین و مالئکه

بر مرد از ھمه کس عظیمتر است فرمود که حق پدر  کنند تا بخانه برگردد گفت یا رسول اللّه حق کى
عظیمتر است فرمود که حق شوھر، پرسید که من بر شوھر آنقدر حق  گفت حق کى بر زن از ھمه

ترا بحقیقت  ن گفت که قسم میخورم بآن خدائیکهبر من دارد؟ فرمود که از صد تا یکى که آنز ندارم که او
 . فرستاده است که ھرگز شوھر نکنم

زنى بخدمت حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم آمد وسؤ ال کرد  در حدیث دیگر منقول است که
حقھا آنستکه  شوھر بر زن چیست فرمود که زیاده از آنستکه توان گفت پس فرمود که از جمله از حق
بنیکوترین بوھاى خوش خود را  سنت بى رخصت او ندارد واز خانه بى رخصت او بیرون نرود وروزه 

وببھترین زینتھا خود ر ابیاراید و ھر بامداد و شام خود را  خوشبو کند و نیکوترین جامه ھاى خود را بپوشد
 .که اگر اراده جماع داشته باشد ابا نکند براو عرضه کند

بى رخصت او بکسى ندھد و اگر بده گناھش براى زنست و ثوابش  یچ چیزدر حدیث دیگر فرمود که ھ
 شب نخوابد که شوھر از او خشمناک باشد زن گفت ھر چند شوھر بر او ظلم کرده براى شوھر و ھیچ

 . باشد؟ فرمود که بلى
بسرآورد وشوھر از او آزرده باشد نمازش مقبول  حضرت صادق علیه السالم فرمود که ھر زنیکه شب

باشد و ھر زنى که بوى خوش براى غیر شوھر بکند نمازش مقبول نیست  باشد تا شوھر از او راضىن
 .خوش را از خود بشوید تا آن بوى

غالم گریخته و زنى که شوھرش از او :نمیرود فرمود سه کسند که ھیچ عمل ایشان به آسمان باال
 .باشد از روى تکبر بلند آویخته راضى نباشد و کسى که جامه خود را

مردان آنست که جان ومال خود را در راه خدا صرف کنند تا  در احادیث معتبره وارد شده است که جھاد
 .زنان آنست که بر آزار شوھران و غیرت آوردن ایشان صبر کنند کشته شوند وجھاد

کند  سجده صلّى اللّه علیه وآله وسلّم فرمود که اگر امر میکردم که کسى براى غیر خدا حضرت رسول
خود را طول ندھد براى آنکه منع  ھرآینه میگفتم که زنان براى شوھران سجده کنند و فرمود که زن نماز

که ھرزنى که شوھر او را براى مجامعت بطلبد و او تاءخیر  کند شوھر را از آنچه از وى خواھد و فرمود
 .شود رود پیوسته مالئکه او را لعنت کنند تا شوھر بیدار کند تا شوھر بخواب

زکوة  منقول است که زن از مال خود ھم چیزى بیرخصت شوھر نمیتواند داد مگر حج یا در حدیث صحیح
 . یا نیکى به پدر و مادر یا صله واحسان بخویشان

حضرت صادق علیه السالم منقول است که ھر زنیکه بشوھرش بگوید که من ھرگز  در حدیث صحیح از
 .ھمه برطرف میشود   تو نیکى ندیده ام ثواب عملھایش از

در احادیث معتبره بسیار وارد شده است که حق زن بر مرد آنستکه او را سیر کند و بدنش را بپوشاند و 
 .اگر بدى کند بر او بخشد و عفو کند

مالیدن باو بدھد و ھر  حدیث دیگر منقول است که رو ترش نکند نزد او و یکروز نه یکروز روغن براى در
و وسمه ھر شش ماه یکبار باو بدھد و در ھر  وشت براى او بیاورد و رنگ مانند حناسه روز یکمرتبه گ

براى زمستان دواز براى تابستان وباید که خانه اش را خالى نگذارد از  سال چھار جمامه اش بده دو از
که ھمه کس  براى مالیدن سر و از سرکه و زیت و روزى یکمن کھنه قوت باو بدھد و میوه ھا روغن

 .او بگیرد رند باو بخوراند ودر عیدھا زیاده از اوقات دیگر خوردنى براىخو
 . یتیمان و زنان: از حضرت صادق منقول است که بترسید از خدا در حق دو ضعیف 

زنان بھتر سلوک  رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم فرمود که بھترین شما آنکسى است که با حضرت
نزد خدا کسى است که احسان باسیران  ن اویند و محبوبترین بندگانکند وفرمود که عیال مرد اسیرا

 .خود بیشتر بکند
حضرت صادق فرمود که موجب ھالک صاحب مروتست که در شھرى که زنش در آنشھر باشد شب در 

 .خانه دیگر بخوابد و نزد او نیاید
زنان مکن ،  شورت باامیرالمؤ منین وصیت فرمود بحضرت امام حسن علیه السالم که زینھار م حضرت

بدار و بیرون مفرست و تا توانى  راءى ایشان ضعیف و عزم ایشان سست است وایشانرا پیوسته در پرده
بایشان خدمتى بغیر آنچه متعلق بخودشان دارد مگذار که  چنان کن که بغیر از تو مردى را نشناسند و

 ھتر است زیرا که زن گلى استایشان و خوشنودى ایشان حسن و جمال ایشان ب این از براى حال
و خود را بسیار  خدمتکار نیست وھمچنین خودش را گرامى دار و سخنش را در حق دیگران قبول مکن

 . بدست او مده
علیه وآله وسلّم منقول است که زنانرا در غرفه وباالخانه جا  در حدیث معتبر از حضرت رسول صلّى اللّه

ایشان  و سوره یوسف را تعلیم ایشان مکنید و چرخ رشتن بیادنوشتن بایشان میاموزید  مدھید وچیزى
 .بدھید و سوره نور را بایشان تعلیم کنید

نیکى  علیه وآله وسلّم نھى فرمود از آنکه زنانرا برزین سوار کنند و فرمود که در حضرت رسول صلّى اللّه
پناه برید از بَدان ایشان و از  اطاعت زنان مکنید تا آنکه بطمع نیفتد در امر کردن بشما ببدیھا بخدا

 .نیکانشان در حذر باشید
 .حضرت امام محمد باقر فرمود که رازى بایشان مگوئید و در باره خویشان شما آنچه گویند اطاعت مکنید

 . حضرت امیرالمؤ منین فرمود که مردیکه کارھاى او را زنى تدبیر کند ملعونست
ون اراده جنگ داشتند با زنان خود مشورت میکردند و آنچه حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم چ



 .ایشان مى گفتند خالف آن میکردند
او را سرنگون در  رسول صلّى اللّه علیه و آله وسلّم فرمود که ھر که اطاعت زن خود بکند خدا حضرت

براى سیر  فرمود که از او رخصت طلبد که جھنم اندازد گفتند یا رسول اللّه این اطاعت کدام است ؟
برود و او رحصت بدھد و جامه ھاى نازک از او طلبد که در بیرون  بحمامھا و عروسیھا و عیدھا و عزاھا

 .او بگیرد بپوشد و براى
او را بحال خود مى گذارى منتفع  در حدیث دیگر فرمود که مثل چنین مثل استخوان کج پھلوست اگر

بر کن بر ناخوشیھاى ایشان و بدانکه از جمله ص میشوى و اگر میخواھى که راست کنى میشکند پس
چھار ماه یکمرتبه با او جماع کند اگر حاضر باشد و عذرى نداشته باشد و  حقوق زن بر مرد آنستکه ھر

آنھاى دیگر  واجبست و اگر چند زن داشته باشد و پیش یکزن یکشب بخوابد واجب است که پیش این
پیش ھرزنى ھر چھار شب  آنستکه مطلقا واجبست که ھر یک ، یک شب بخوابد و جمعى را اعتقاد

این احوط است و در کنیز ومتعه اینھا واجب نیست  یکشب بخوابد خواه یکزن داشته باشد و خواه زیاده و
داشته باشد یا خود دفع شھوت او بکند یا او را بشوھر دھد و در بعضى  اما بھتر آنست که کنیزى که

علماِء آنست که اگر  نند و آنھا زنا کنند گناھش بر اوست و مشھور میانوارد شده است که اگر نک اخبار
ھفت شب مخصوص اوست واگر غیر با  کسى زنى داشته باشد و زن دیگر بخواھد اگر باکره است تا

 .کره است تاسه روز
  

  در بیان دعاھاى طلب فرزند و فضیلت آن: فصل ھفتم 
گلھاى بھشت و فرمود  منقول است فرزند صالح گلیست از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم از

بسیار بھم رسانید که من ببسیارى شما در  که از سعادت آدمى فرزند صالح است و فرمود که فرزند
 .قیامت مباھات خواھم کرد

 . حضرت امیرالمؤ منین فرمود بیمارى اى که بفرزند برسد کفاره پدر و مادر او است
وآله وسلّم  است که روزى جبرئیل نازل شد و حضرت رسول صلّى اللّه علیهحدیث صحیح منقول  در

گفت که یا محمد حق تعالى براى  فرمود دو طفل ما آزار داشتند و بگریه ایشان متاءذى شدیم جبرئیل
 الاِلَه اِالّ اللّهُ  ایشان گریه کنند تا ھفت سال گریه ایشان فرزندان شما شیعه چند برانگیزد که چون اطفان

چون بحد بلوغ  باشد و چون ھفت سال بگذرد گریه ایشان طلب آمرزش باشد براى پدر و مادر پس
 .شریک نباشند برسند پدر و مادر در ثواب ایشان شریک باشند و در گناھشان
وضع حملش میشود تا فرزند را از شیر باز  از حضرت رسول منقول است که زن از روزیکه حامله میشود تا

حد کافران مرابطه نماید و دفع ایشان از مسلمانان کند و اگر در  ثواب کسى دارد که در سرمیگیرد مثل 
 .بمیرد ثواب شھیدان را دارد این مابین

وآله وسلّم منقول است که عیسى بقبرى گذشت که  در حدیث صحیح از حضرت رسول صلّى اللّه علیه
صاحبش را عذاب نمیکردند، از آنحال  سال دیگر بھمان قبر گذشت صاحبش را عذاب میکردند پس در

رسید و راھى  پروردگار خود وحى باو رسید که در این سال فرزند شایسته از او بحد بلوغ سئوال کرد از
آمرزیدم پس حضرت فرمود میراثى که از  را اصالح کرد و یتمى را جا داد باین سبب او را بکرده فرزندش

 .بعد از او عبادت خدا کند براى خدا از بنده میماند فرزندیست که
بمیرد گویا ھرگز در میان مردم نبوده است و کسیکه  در روایت دیگر منقول است که کسیکه بى فرزند

 . گویا نمرده است بمیرد فرزندى از او بماند
وسلّم منقول است که حقتعالى بردختران مھربانتر  در حدیث معتبر از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله

منادى برسناند بزنیکه با او خویشى داشته باشد و محرم او باشد خدااو را  پسران و ھر مردیکهاست از 
پسران نعمتند و خدا بر  قیامت شاد گرداند و حضرت صادق علیه السالم فرمود که دختران حسناتند و در

 .حسنه ثواب میدھد و از نعمت سؤ ال میکند
چه ضرر دارد  ده ام دخترى بھمرسانیده و نمیخواھى او رایکى از اصحاب خود را فرمود که شنی آنحضرت

 .دختران بود بتو؟ گلى است بو میکنى او را روزیش برخداست و حضرت رسول پدر
سئوال کرد دخترى او را روزى کند که بعد از  در حدیث دیگر فرمود که حضرت ابراھیم از پروردگار خود که

مرگ دختران کند و بمیرند ثواب نداشته باشد و در قیامت نزد  که آرزوى مرگ بر او گریه کند فرمود که ھر
 .عاصى باشد خدا

علیه وآله وسلّم نشسته بود خبر  در حدیث دیگر منقول است که شخصى نزد حضرت رسول صلّى اللّه
رنگش متغبر شد حضرت فرمود که زمین او رابرمیدارد و  باو رسید که دختر براى او متولد شده است

کردند و  روبه اصحاب خود  میافکند و خدا روزیش میدھد و گلیست او را مى بوئى پس  سایه آسمان براو
بخدا سوگند که بفریاد او برسید  فرمودند که ھر که یک دختر دارد بارش گرانست و ھر که دو دختر دارد

داشته باشد آزارھا را از او بردارید و کسیکه چھار دختر  وکسى که سه دختر داشته باشد جھاد و سایر
 .را یارى کنید اى بندگان خداباو قرض بدھید اى بندگان خدا باو رحم کنید اى بندگان خدا او

دھد او را بھشت  حدیث صحیح دیگر ازآنحضرت منقول است که ھر که سه دختر یا سه خواھر را نفقه در
 .را واجب شود نفقه دھد بھشت او واجب میشود بعد از آن فرمود که ھر که دو تا یا یکى را ھم

از حضرت امام جعفر صادق علیه السالم منقول است که ھرگاه کسى را فرزند دیر بھمرسد این دعا را 
شْکرى َعْن تََفکرُّى بَْل َھْب لى عاقِبََة  ال تَْذْرنى َفرِدا َواَْنَت َخْیُر اْلوارِثیَن َوحیدا َوْحشا َفیَْقُصرُ  اَلّلُھمَّ :بخواند

َواَْشُکُرَک ِعْنَد تَماِم النِّْعَمِة یا َوّھاُب یا  آنَُس بِِھْم ِمَن اْلَوْحَدٍة َواَْسُکُن اِلَْیِھْم ِمَن اْلَوْحَدةِ  نَاثا ِصْدقٍ ُذُکورا َو اَ 



 رِْضوانََک فى ِصْدقِ اْلَحدیثِ َواَداِء ْاالَ  ثُمَّ اَْعِطنى فى ُکّلِ عافیٍَة ُشْکرا َحتّى ُتْبلُِغنى ِمْنھا َعظیُم یا ُمْعِظمْ 
 .بِاْلَعْھدِ  مانَِة َو َوفاءٍ 

َرّبِ َھْب لى ِمْن لَُدْنَک  در حدیث حسن دیگر فرمود که براى طلب فرزند در سجده این دوآیه را بخواند
عاِء َرّبِ التََذْرنى َفْردا َواَْنَت َخْیر اْلواِرِثینَ   .ُذرّیًَة طَیِّبًَة اِنََّک َسمیُع الدُّ

خواھد زنش حامله شود بعداز نماز جمعه دو رکعت نماز بکند و رکوع و و در روایت دیگر فرمود که ھر که 
َواَْنَت َخْیُر  اِنّى اَْساَءلَُک بِماَساَءلََک بِِه َزَکرِیّا َرّبِ ال تََذْرنى َفْردا اَلّلُھمَّ :سجود را طول بدھد پس بگوید

عاِء اَلّلُھمَّ بِاِْسِمکَ طَیِّبًَة اِنَّ  اْلوارِثیَن اَلّلُھمَّ َھْب لى ِمْن لَُدْنَک ُذرّیَةً  اِْسَتْحلَْلُتھا َوفى اََمانَِتَک  َک َسمیُع الدُّ
یطاِن فیِه َشَرکا َوالنَصیبا َرِحَمھا َولَداَفاْجَعْلُه ُغالما ُمباَرکا َزکِیا َوال تَْجَعلْ  اََخْذتُھا فِاِْن َقَضْیَت فى  .لِلشَّ

 حمد باقر علیه السالم عرض کرد که مرا فرزندکه ابرش کلبى بحضرت امام م در روایت دیگر منقول است
اَْسَتْغُفرِاللَّه َربّى َواَتُوُب  نمیشود فرمود که در ھر روز یا ھر شب صد مرتبه استغفار کن و بھتر آنستکه

پس ده  ُسْبحا َن اللّه در حدیث دیگر از آنحضرت منقول است که ھر صبح و شام ھفتاد نوبت. بگوید اِلَیهِ 
 اَْسَتْغِفُراللَّه َربّى َواَتُوُب اِلَیهِ  پس یک نوبت ُسْبحاَن اللّهِ  پس نُه نوبت ِفُراللَّه َربّى َواَتُوُب اِلَیهِ اَْسَتغْ  نوبت

بگوید راوى میگوید که جمع کثیر باین عمل مداومت کردند و فرزندان بسیار بھم رسانیدند و در ھر یک از 
 در روایت دیگر از حضرت امام جعفر صادق علیه السالم. یتوان کردتنھا اکتفا م اَْسَتْغِفُراللّهَ  این ھا بگفتن

فراموش کنى در وقت  منقول است که از براى فرزند در ھر سحر صد مرتبه استغفار بکن و اگر شبى
نمیشود فرمود که چون اراده جماع کنى  دیگر قضا کن وشخص دیگر بآنحضرت شکایت کرد که مرا فرزند

در حدیث دیگر منقول است شخصى بخدمت امام رضا علیه  .َزْقَتنى َذَکرا َسَمْیُتُه ُمَحّمدااَلّلُھمَّ اِْن رَ  بگو
بلند  ھمیشه بیمارم و مرا فرزند نمیشود فرمود که در خانه خود صدا باذان گفتن السالم شکایت کرد که

جعفر صادق از حضرت امام  در حدیث دیگر. کن چنان کرد بدنش صحیح شد و فرزندان بسیار بھمرسانید
فرزند نمیشود حضرت فرمود که چون  علیه السالم منقول است که شخصى شکایت کرد که مرا

النّوِن اِْذ  َوَذا:بخوان انشاِء اللّه خدا ترا فرزندى روزى میکند خواھیکه به نزد زن خود بروى این سه آیه را
الظّالِمیَن  ظلُّماتِ اَْن الاِلَه اِالّ اَْنَت ُسْبحانََک اِنّى ُکْنُت ِمنَ فى ال َذَھَب ُمغاِضبا َفظَنَّ اَْن لَْن نَْقِدَر َعلَیِه َفنادى

ْیناُه ِمَن اْلَغّم َوَکذلِکَ  َفْردا َواَْنَت َخْیُر  نُْنجى اْلُمْؤمنیَن َوَزَکرِیّا اِْذ نادى َربَُّه َرّبِ ال تََذْرنى َفاْسَتَجْبنا لَُه َو نَجَّ
را فرزند نشود نیت کند که اگر مرا فرزند بشود على نام خواھم  که ھر که در حدیث دیگر فرمود .اْلوارِثَینَ 

منقول است که  از حضرت امام زین العابدین علیه السالم. چنین کند خدا او را پسرى روزى کند کرد و اگر
 َرّبِ ال خیر دنیا و آخرت خدا باو عطا فرماید ھر که این دعا را بسیار بخواند ھر چه خواھد از مال و فرزند و

 َولّیِا یَرثُنى فى َحیوتى َویَْسَتْغِفُرلى بَْعَد َمْوتى َواْجَعْلهُ  تََذْرنى َفْردا َواَْنَت َخْیُر اْلواِرثیَن َواْجَعْل لى ِمْن لَُدْنکَ 
یطاِن فیِه نَصیبا اَلّلُھمَّ اِنّى و از  نََّک اَْنَت اْلَغُفُور اْلَرحیمُ اَءْسَتْغِفُرَک َو اَتُوُب اِلَیَک اِ  َخْلقا َسویّا َوال تَْجَعْل لِلشَّ

منقول است که ھرگاه زنى را  از حضرت صادق علیه السالم. براى فرزند ھفتاد مرتبه این دعا بخواند
بقبله کن و آیة الکرسى بخوان و دست بر پھلوى او بزن و  حملى باشد وچھار ماه بر او بگذرد روى او را

 یعنى خدایا من او را محمد نام کردم چون چنین کند خدا آنفرزند را پسر ُه ُمَحمَّدااَلّلُھمَّ اِنّى َقْدَسَمْیتُ  بگو
در چند حدیث . باو بخشد گرداند پس اگر او را محمد نام کند مبارک باشد واگر نام نکند خدا اگر خواھد

کند او  وعزم کند که او را محمد یا على نام معتبر وارد شده است که ھر که زن او حملى داشته باشد
در کتاب طب االئمه . او را على نام کن که عمرش درازتر باشد در حدیث دیگر آنستکه. پسر شود

 که شخصى بخدمت حضرت امام محمد باقر علیه السالم شکایت کرد کمى فرزند را روایتکرده است
 اَْسَتْغِفُراللّهِ  تاد مرتبهو ھف ُسْبحاَن اللّهِ  آنحضرت فرمود سه روز بعد از نماز صبح و نماز خفتن ھفتاد مرتبه

ُکْم بِاَْمواٍل  اَربَُّکْم اِنَُّه کاَن َغّفارا ُیْرِسُل الّسماُء َعْلیُکم ِمْدرارا وَ  اِْسَتْغِفُرو بگو و بعد از آن این آیه را بخوان ُیِمدُّ
 ماع کن که خدا پسریکهپس در شب سیم با زن خود ج لَُکْم اَْنھارا َوبَنیَن َویَْجَعُل لَُکْم َجنّاتٍ َویَْجَعلُ 

که شخصى بنزد  در کتاب نوادر الحکمه روایت کرده است. خلقتش درست باشد بتو عطا میفرماید
ھشت دختر بھم رسانیده ام و روى  حضرت امام جعفر صادق علیه السالم آمد و گفت یابن رسول اللّه

ود را بر جانب راست ناف پاى زن بنشینى دست راست خ پسرى ندیده ام حضرت فرمود وقتیکه در میان
پس در  اناانزلناه را ھفت نوبت بخوان و بعد از آن جماع کن و چون اثر حمل ظاھر شود زن بگذار و سوره

بخوان آن مرد گفت که چنین  شبھا دست بر جانب راست ناف زن بگذار و ھفت مرتبه سوره اناانزلناه را
مام حسن منقول است که ھر که فرزند ا از حضرت. کردم و ھفت پسر پى ھم خدا بمن روزى کرد

 .خواھد باید که استغفار بسیار گوید
  

  طفل ندر احکام ایام حمل و آداب روز والدت و نام نھاد: فصل ھشتم 
از حضرت صادق علیه السالم منقول است که زن حامله بِه بخورد تا فرزندش خوشبوتر و رنگ فرزند صاف 

 .تر باشد
چیزیکه زن زائیده  حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم فرمود که اولمعتبر منقول است که  بسند

که بعد از زائیدن حضرت عیسى رطب  بخورد باید که رطب باشد چنانچه حقتعالى بحضرت مریم فرمود
فرمود که نه دانه خرما از خرماھاى مدینه بخورد و اگر  بخورد گفتند که اگر وقت رطب نباشد چه کند؟

سوگند  خرماھئیکه باشد بخورد بدرستیکه حق تعالى میفرماید که بعزت و جال خودم نه ازنباشد نه دا
 . که ھرزنى تازه زائیده که رطب بخورد فرزند او را بردبار گردانم

والدت فرزند خرماى  حدیث معتبراز حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم منقول است که زنانرا بعد از در
 .رزند زیرک و بردبار شودبرنى بخوارنید تا آنکه ف



حامله بخورانید کندر  حدیث دیگر از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است که بزنان در
و عقلش زیاد میشود و اگر پسر باشد  بدرستیکه طفل در شکم مادر کندر غذاى او شود دلش محکم

 .ر عزیز میباشدو بسبب این نزد شوھ شجاع میشود و اگر دختر باشد سرینش بزرگ
بن الحسین صلوات اللّه علیه چون وقت والدت زن میشد  در حدیث معتبر منقول است که حضرت على

 .بیرون کنید که اول مرتبه نظر زن بر عورت طفل نیفتد میفرمود که زنانرا خانه
 بآنحضرت بشارت فرزند میدادند نمیپرسید که پسر است یا دختر بلکه اول منقول است که چون

نیست  یپرسید که خلقتش درست است ؟ پس اگر میگفتند که درست است و عیبى در خلقتشم
یعنى سپاس خداوند را که از من نیافرید فرزندیرا  اَْلَحْمُدالِلِّه الَّذى لَْم یَْخلُْق ِمنّى َشْیئا مشوھا میفرمود

 .که قبیح و معیوب باشد
جاوشیر بگیر و در  متولد شود بقدر عدسى از حضرت صادق علیه السالم منقول است که چون فرزند از

چپش بریز و در گوش راستش اذان بگو و  آب حل کن و دو قطره در بینى راست طفل و یکقطره در بینى
نافش را ببرند که اگر چنین کنى ھرگز ترس باو نرسد وام الصبیان  در گوش چپش اقامه بگو پیش از آنکه

 .نرساند او راضرر
د که قابله با دیگرى را بگوئید که اقامه در گوش راستش بگویند که ھرگز ضرر جنیان در حدیث دیگر فرمو

 .باو نرسد ودیوانه نشود
 .حضرت امام محمد باقر علیه السالم فرمود که کام طفل رابآب فرات بردارید و اقامه در گوشش بگوئید

علیه السالم بردارید و اگر آب در روایت دیگر وارد شده است که کامش را بآب فرات و تربت امام حسین 
 .فرات نباشد بآب باران بردارید

بردارید که حضرت  حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم منقول است که کام فرزندان خود را بخرما از
وامام حسن صلوات اللّه علیھما وحضرت  پیغمبر صلّى اللّه علیه وآله وسلّم چنین کرد با امام حسن

فرمود که ھرکه فرزندى از او متولد شود باید که اذان در گوش راست  ه وآله وسلّمرسول صلّى اللّه علی
 . در گوش چپ او بگوید که نگاھدارنده او است از شر شیطان او واقامه

در  حسنین صلوات اللّه علیھما ظاھر میشود که مکروه است طفل را در ابتداى والدت از حدیث والدت
 .ر جامه سفید پیچندجامه زرد پیچیدن و سنتست که د

 السالم منقول است که کام طفل خود را بتربت حضرت امام حسین علیه السالم از حضرت صادق علیه
 .بردارید که امام میدھد او را از دردھا وبالھا

از حضرت صادق علیه السالم منقول است که شخصى را تھنیت فرمود براى پسرى که خدا باو عطا 
ُه َوَرَزَقَک بِرَّهُ  َرَزَقکَ  کرده بود و گفت یعنى خدا  اللُّه ُشْکَر اْلواِھبِ َوباَرَک لََک فى اَْلَموُھوبِ َوبَلََغ بِِه اَُشدَّ

دھد براى تو در آنچه بتو بخشیده  روزى کند ترا شکر آن خداوندى که فرزند را بتو بخشیده است و برکت
 . ى بتو نیکوکار باشد و نزدیک باین عباراتتو را نیکى او یعن است واورا بنھایت قوت برساند و روزى کند

سرایر  از حضرت امام حسن علیه السالم منقول است که ابن ادریس علیه الرحمة در کتاب بسند بسیار
دشوار شود درد زائیدن بنویسد  از حضرت امام جعفر صادق علیه السالم روایت کرده است ھر گاه برزن

ببندد برران راستش و چون وضع حمل بشود باز کن آیات این  سماناز براى او در پوست این آیات را و بری
 لَْم یَْلبَُثوا اِالّ ساَعًة ِمْن نَھارٍ َکاَءنَُّھمَّ یَْومَ  اللِّه الرَّْحمِن الرَّحیم َکاَءنَُّھْم یَْوَم یََرْوَن ما ُیَوعُدونَ  بِْسمِ  است

 .اِْمَراَءة ِعْمرااِن َرّبِ اِنّى نََذْرُت لَک مافى بَْطنى ُمَحرَّرا ْذقالَتْ یََرَونَھا لَْم یَلَُبَثُوا اِالّ َعَشیًّة اَْوُضحاھا اِ 
السالم آمد  لف کتاب طب االئمه روایت کرده است که شخصى بخدمت حضرت امام محمد باقر علیه مؤ

 برو این آیه را بر او بخوان و گفت زن من از درد زائیدن مشرف برمردن شده است حضرت فرمود که
نَْسیا َمْنسیّا َفنادیھا ِمْن تَحتِھا اَالّ  اِلى ِجْذعِ النَّْخلَِة قالَْت یالَْیَتنى ِمتُّ َقْبَل ھذا َوُکْنتُ  جائَھا اْلَمخاضُ َفاءَ 

 ند بگوپس بآواز بل َعلَْیِک ُرطَبَا َجنِیّا َربُِّک تََحَتک َسریّا َوُھزّى اِلَیِک بِِجْذعِ النََّخلَِة ُتساقِطْ  تَْحَزنى َقْد َجَعلَ 
ْمَع َوْاالَبصاَر َوْاالَْفئَِدَة لََعلَُّکْم تَْشُکرُونَ  اَْخَرَجُکْم ِمْن ُبطُوِن اءمَّھاتُِکْم ال تَْعلَُموَن َشْیئا َوَجَعلَ  َواللّهُ   لَُکُم السَّ

 .چون بخوانى در ساعت نجات میباید بیارى خدا َکذلَِک اْخُرْج اَیُّھا الطَّلَُق اُْخُرْج بِاِْذِن اللّهِ 
پاکیزن بمشک و  دیگر از آنحضرت روایت کرده است که براى دشوارى زائیدن این آیات را در ظرف بسند

یََرْونَھا لَْم  َکاَءنَُّھْم یَُومَ  برشکم و فرجش بپاشند زعفران بنویسند و بآب چاه بشویند و بخورد آنزن بدھند و
بَالٌغ َفَھْل ُیْھلُِک اِالّ اْلُقوُم  یََرْوَن ماُیوَعُدوَن لَْم یَْلبَُثوا اِالّ ساَعًة ِمْن نَھارٍ  یَْومَ  یَْلبَُثوا اِالّ َعشیًَّة اَْوُضحاھا َکاَءنَُّھمْ 

تَْصدیَق الَّذى بَْیَن یََدْیِه َو  َقَصِصِھْم ِعْبَرًة ِالُ◌ولى ْاالَْلبابِ ما کاَن َحدیثا یَْفَترى َولکِنْ  اْلفاِسُقوَن لََقْد کاَن فى
 .َوَرْحَمًة لَِقوٍم ُیْؤمُنونِ  ئٍى َوُھًدىتَْفصیَل ُکِل َشیْ 

کرده است که این آیات را از براى حامله در کاغدى بنویسد و در  بسند دیگر از حضرت صادق روایت
نزنند وبر کمر  شو در ماھیکه در آنماه وضع حمل او میشود و چیزى بر آن به پیچند اما گره وقتیکه داخل

بعد از زائیدن بزودى بگشایند و یک ساعت باو  و آزار زائیدن باو نرسد وآنزن بیندند چون چنین کنند درد 
مواتِ َوْاالَْرَض کانَتا َرنَقا اََولَمْ  نگذارند آیات اینست َفَفَتْقناُھماَوَجَعْلنا ِمَن اْلماِءُکلَّ  یََرالَّذیَن َکَفُروا اَنَّ السَّ

ْمُس تَْجرى لُِمْسَتَقرٍّ لَھا  نَْسلَُخ ِمْنُه النھااَر َفاِذا ُھمْ َوآیٌَة لَُھُم اللَّْیُل  َشیٍىء َحى اََفالُیْؤمُنونَ  ُمْظلُِموَن َوالشَّ
ْرناُه َمنازَِل َحتّى عاَد َکاْلُعْرُجونِ  تَْقدیُر اْلَعزیزِ  ْمُس یَْنبَغى لَھا اَْن تُْدرَِک اْلَقَمَر  اْلَعلیِم َواْلَقَمُر َقدَّ اْلَقدیِم الالشَّ

اَنّا َحَمْلنا ُذرّیََتُھْم فى اْلُفِلک اْلَمْشُحوَن َوَخلَْقنا  النَّھارِ َوُکلُّ فى َفلٍَک یَْسبَُحوَن َوآیٌَة لَُھمْ اللّْیُل سابُِق  َوال
 لى حینٍ لَُھْم َوال ُھْم ُیْنَقُذوَن اِالّ َرْحَمًة ِمنّا َو َمتاعا اِ  ِمْن ِمْثلِِه مایَر َکُبوَن َواِْن نََشاْء نَْغرِْقُھْم َفال َصریخَ  لَُھمْ 

یَْوَم  َکاَءنَُّھمْ  و درپشت کاغذ این آیات را بنویسد یَْنسلُونَ  َوْنِفَخ فى الصُّورِ َفاِذا ُھْم ِمَن ْاالَْجداثِ اِلى َربِِّھمْ 
یَْوَم یََرْونَھا لَْم  نَُّھمَّ بَالٌغ َفَھْل یَْھِلُک اِالّ اْلَقْوُم اْلفاِسُقوَن َکاءَ  یََرْوَن ماُیْوَعُدوَن لَْم یَْلبَُثوا اِالّ ساَعًة ِمْن نَھارٍ 

 .یَْلبَُثوا اِالّ َعِشیًَّة اَْوَضحیھا



که داللت بر  حضرت امام محمد باقر علیه السالم منقول است که راست ترین نامھا نامى است از
 . بندگى خدا کند مثل عبداللّه و بھترین نامھا نام پیغمبران است

بگذارید و اگر نام نگذارى  ل است که فرزند را در شکم مادرنامحضرت امیرالمؤ منین علیه السالم منقو از
مرا نام نگذاشتى و رسول خدا صلّى اللّه علیه وآله  سقط میشود و در قیامت با پدر خود گوید که چرا

فاطمه را در شکم نام گذاشت و محسن آن فرزنداست که بعد از حضرت  وسلّم محسن فرزند حضرت
 .عمر علیه اللعنة او را شھید کرددر شکم بود که  رسول ھنوز

از حضرت امام موسى علیه السالم منقول است که اول نیکى که پدر با فرزند خود میکند آنست که او را 
 .نام نیکى بگذارد

بوجود آید و ھیچیک را  رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم فرمود که ھر که چھار فرزند از براى او حضرت
 . را جفا کرده استبنام من مسمى نسازد م

نمیشود که در  دیگر از امام موسى علیه السالم منقول است که فقر و بینوائى داخل خانه در حدیث
 .طالب یا عبداللّه یا فاطمه بوده باشد آنخانه نام محمد یا احمد یا على یا حسن یا حسین یا جعفر یا

: ه علیه وآله وسلّم آمد و گفت بخدمت حضرت رسول صلّى اللّ  در حدیث معتبر منقول است که شخصى
من که آن  رسیده است ، چه نام کنم ؟ او را فرمود که نام کن او را بھترین نامھا نزد مرا پسرى به ھم

 . حمزه است
علیه السالم بخانه شخصى رفتم ، طفلى بیرون  از جابر منقول است که گفت با حضرت امام محمد باقر

دارى ؟ گفت محمد پرسیدند که چه کنیت دارى ؟ گفت ابوعلى  آمد حضرت از او پرسید که چه نام
از شیطان در حظیره محکمى در آورده بدرستیکه ھرگاه شیطان میشنود که کسى  حضرت فرمود خود را

میکنند بنام یکى از  را آواز مى کنند یا محمد یا على آب میشود تا آنکه بشنود که کسى را آواز او
 .مى کنددشمنان ما شاد میشود و فخر 

منقول است که شخصى بحضرت صادق علیه السالم گفت که خدا بمن پسرى داده  در حدیث دیگر
فرمود آوردند و  فرمود که مبارک باشد چه نام کرده او را؟ گفت محمد حضرت سر را بجانب زمین است

جان  بزمین برسد پس فرمودند که مکرر است محمد را مى گفتند تا آنکه نزدیک شد که روى ایشان
جمیع اھل زمین فداى حضرت رسول اللّه علیه وآله وسلّم باد  خودم و فرزندانم و زنانم و پدر و مادرم و

خانه نیست  نام مبارکى کرده او را دشنام مده و او را مزن و بد باو مرسان و بدانکه ھیچ چون او را چنین
 .میگردانند رکه در آن اسم محمد باشد مگر آنکه ھر روز آنخانه را مقدس و مطھ
وآله وسلّم نھى فرمود از نام  در چندین حدیث وارد شده است که حضرت رسول صلّى اللّه علیه

فرمود که دشمن ترین نامھا نزد خدا حارث و مالک و خالد  گذاشتن باسم حکم و حکیم و خالد و مالک و
باشد  م در وقتى نام محمدچھار کنیت ابوعیسى و ابوالحکم و ابومالک و ابوالقاس است و نھى فرمود از

 .نباشد که نام و کنیت ھر دو موافق حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم
 . در حدیث وارد شده است که یاسین نام نکند که مخصوص حضرت پیغمبر است

کسى باشد  حضرت رسول منقول است که ھر گروھى که جمع شوند براى مشورت و در میان ایشان از
. راءى ایشان بر آن قرار میگیرد باشد یا حامد یا محمود یا احمد البته آنچه خیر استکه نامش محمد 

بگشائید و روبسوى او   گرامى دارید و جا از براى او در مجلس  فرمود فرزندى را که محمد نام کنید او را
ھر روز صبح  ىفرمود که ھر اھل بیتى که در میان ایشان نام پیغمبرى باشد البته حق تعال ترش مکنید و

 . و پسین ملکى میفرستد که دعا کند برایشان بقدس و پاکى
بدانکه از جمله اعمالیکه در  فقه الرضا علیه السالم مذکور است که نام را در روز ھفتم تعیین بکنید و در

بعضى واجب میدانند و احوط آنست که نیت  وقت والدت سنت مؤ کد است غسل دادن طفل است و
براى رضاى خدا و سرش اول بشوید و بعد از آن جانب راستش را  یدھم این طفل را ازکند که غسل م
 .چپش را وبعد از آن جانب

  

   در عقیقه کردن و سر تراشیدن و آداب ھر یک: فصل نھم 
واجب میدانند و  عقیقه فرزند سنت مؤ کد است بر کسیکه قادر بر آن باشد و بعضى از علماءِ  بدانکه

طفل بر پدر سنت است و بعد از بلوغ تا آخر  ر روز ھفتم واقع شود واگر تاءخیر کند تا بلوغبھتر آنستکه د
 . عمر بر خودش سنت است

 .در احادیث معتبره بسیار وارد شده است که عقیقه واجب است بر کسیکه او فرزندى بھم رساند
او در معرض مردن و انواع  در احادیث بسیار منقول است که فرزند در گرو عقیقه است یعنى اگر نکنند

 . بالھا است
وکسیکه فقیر  حضرت صادق علیه السالم منقول است که عقیقه الزم است بر کسیکه غنى باشد از

نیست او اگر عقیقه براى او نکنند تا  باشد بعد از آنکه بھمرساند بکند و اگر بھم نرساند بر او چیزى
 . مجزیست وقتیک قربانى براى او بکنند از عقیقه

گوسفندى براى عقیقه و بدست  در حدیث دیگر منقول است که از آنحضرت پرسیدند که ما طلب کردیم
که نه طلب کنید تا بیابید که خدا دوست میدارد  نیامد چه میفرمائید تصدق کنیم قیمتش را؟ فرمود

 .خورانید طعام و ریختن خون را
فرمود که اگر پیش از  رد عقیقه اش میباید کردحدیث دیگر پرسیدند که فرزندى که در روز ھفتم بمی در

 .بکنند ظھر بمیرد عقیقه ندارد و اگر بعد از ظھر بمیرد عقیقه



که نمیدانم که پدرم براى من  در حدیث معتبر از عمربن یزید منقول است که بخدمت آن حضرت عرضکرد
 .قه کرداو در پیرى خود را عقی عقیقه کرده است یا نه فرمود که عقیقه بکن ، پس

فرزند را در روز ھفتم نام مى گذارند و عقیقه میکنند و سر  در حدیث حسن از آنحضرت منقول است که
براى قابله  موى سرش را بانقره میکشند و آن نقره را تصدق میکنند و پا وران عقیقه را مى تراشیدند و

 .تصدق میکنند میدھند و که مدد کرده است در زائیدن میفرستند و باقى را بخورد مردم
براى تو متولد شود عقیقه میکنى در روز ھفتم  در حدیث موثق دیگر فرمود که ھرگاه پسرى با دخترى

 را بتراش در روز ھفتم و بوزن موى سرش طال و نقره تصدق کن  سرش  گوسفند یا شترى و نام بگذار و
. 

زائیده باشد آن را بمادر  ر بى قابلهحدیث دیگر وارد شده است که ربع گوسفند را بقابله میدھند و اگ در
مسلمانان بدھد و ھر چند زیاده باشد بھتراست و  میدھند که بھر که خواھد بدھد اقال بخورد ده کس از

 .اگر قابله زن یھودیه باشد قمیت ربع گوسفند باو میدھند خود از گوشت عقیقه نمیخورد و
مشھور میان علما آنستکه عقیقه یا . میدھنددر روایت دیگر وارد شده است که بقابله ثلث گوسفند 

 .شتریا گوسفند یا بزمیباشد
وسلّم در روز والدت  حضرت امام رضا علیه السالم منقول است که حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله از

فاطمه در روز ھفتم از ایشان عقیقه کردند و  اذان در گوش حسنین صلوات اللّه علیھما گفتند و حضرت
یک اشرفى و باید که اگر شتر باشد پنج ساله یا در شش یا بیشتر و اگر  پاى گوسفند را دادند بابقابله 

ھفت باشد و اگر  باشد یک ساله یا در دو باشد یا بیشتر و اگر گوسفند باشد اقال ششماھم یا در بز
نمالیده باشند و بھتر آنست که  ھفت ماه تمام باشد بھتر است و میباید که خصیه اش را نکشیده

باشد وبسیار الغر نباشد و کور نباشد ولنگ  باشند و مغز شاخش نشکسته باشد و گوشش نبریده
 .رفتن دشوار باشد بسیار لنگ نباشد که برآن راه

عقیقه از باب قربانى نیست ھر  در حدیث معتبر از حضرت صادق علیه السالم منقول است که
فربه تر باشد بھتر است و مشھور میان علماِء  دگوسفندى که باشد خوبست غرض گوشت است ھر چن

نرباشد و عقیقه دختر ماده باشد و گمان فقیراینست که از براى  آنست که سنت است که عقیقه پسر
خوبست و  نر بھتراست موافق احادیث معتبره بسیار واز براى ھر دو گوسفند ماده ھم ھر دو گوسفند

طعامیکه در آن پخته باشد  خورند بلکه بھتر آنستکه ازسنت است که پدر و مادر از گوشت عقیقه ن
آنستکه عیال پدر و مادر ھم که در خانه ایشان  نخورند و خوردن مادر کراھتش بیشتر است و بھتر

نخورند وسنتست که استخوانھا را نشکنند بلکه از بندھا جداکنند  میباشند از آن گوشت و طعام
این  اقلش آن است که بآب ونمک بپزند بلکه محتمل است کهبپزند و خام تصدق نکنند و وسنتست که

قیمتش را تصدق کردن  بھتر باشد، واگر خام تصدق کنند ھم خوبست واگر حیوان عقیقه بھم نرسد
که جماعتى که بخوردن عقیقه حاضر شوند  فایده ندارد بلکه باید صبر کند تا بھم رسد وشرط نیست

یدن بھتر است و مشھور آنست که سنت است که اول سر بتراشند و طلب فقیر باشند اما صلحا و فقرا را
 .را بکشند آخر عقیقه

رابطال یا نقره کشیدن و تصدق  درحدیث وارد شده است که سر تراشیدن و عقیقه را کشتن و موى سر
سرتراشیدن سنتست که ھمه سر رابتراشند وزلف و کاکل  کردن در یکجا ویک وقت میباید کرد و در

 .نگذارند
طفل کاکل  وارد شده است که طفلى را نزد حضرت رسول آوردند که براى او دعا کند و آن در روایتى

روایتى وارد شده است که  داشت حضرت دعا براى او نکردند و فرمودند که کاکلش را بتراشند اما
در جانب  وامام حسین علیھماالسالم دو گیسو رسولخدا صلّى اللّه علیه وآله وسلّم براى امام حسن

 .چپ سرایشان گذاشتند
در روایت دیگر در میان سر و ممکن است که این مخصوص ایشان باشد یا آنکه در تراشیدن اول کراھت 

 .داشته باشد
 . در روایتى وارد شده است که سنت است که زعفران بر سر او بمالند بعداز تراشیدن

 . قه بر سر طفل و آن از عمل جاھلیت استدر احادیث بسیار نھى وارد شده است از مالیدن خون عقی
در روایت معتبر مرویست از حضرت امام جعفر صادق علیه السالم که در وقت کشتن گوسفند عقیقه 

بِلَْحِمِه َوَدُمھا بَِدِمِه  لَْحُھما و نام او را بگوید بِْسِم اللِّه َوبِاللِّه اَلّلُھمَّ َعقیَقٌة َعْن فالُنِ  این دعا بخواند
المُ  ُمھا بَِعْظِمِه اَلّلُھمَّ اْحَعْلھاَوَعظْ  ٍد َعلَْیِه َوآلِِه السَّ  .وِقاَء آِل ُمَحمَّ

َوثَناًء َعلَى َرُسوِل  اللِّه َوبِاللِّه َواْلَحْمُدلِلِّه َواللُّه اَْکبَُر اِیمانا بِاللّهِ  بِْسمِ  در روایت دیگر فرمود که این دعا بخوان
ْکرُ  اللِّه َواْلِعْصَمُة ِالَ◌ْمرِهِ  اِنََّک  اَلّلُھمَّ  پس اگر پسر باشد بگوید لِرِْزقِِه َواْلَمْعرَِفُة بَِفْضلِِه َعلَْینا اَْھَل اْلبَْیتِ  َوالَشُّ

نَِبیَِک  َوُسنَّةِ  مااَْعطَْیَت َو ُکُل ما َصَنْعنا َفَتَقبَّْلُه ِمنّاَعلى ُسنَِّتکَ  َوَھْبَت لَنا َذَکرا َواَْنَت اَْعلَُم بِما َوَھْبَت َوِمْنکَ 
یطاَن الرَّجیَم لََک َسَفْکُت الّدِماَء الَشریَک لَکَ  َوَرُسولَِک صلّى اللّه علیه وآله وسلّم َواْخَساء  َعناالشَّ

ُدھا بِِجْلِدِه َوِجلْ  َوَدُمھا بِْدِمِه َوَعْظُمھا بَِعْظِمِه َوَشْعُرھا بَِشْعرِهِ  َواْلَحْمُدلِلِّه َرّب اْلعالَمیَن اَلّلُھمَّ لَْحُمھا بِلَْحِمهِ 
 .وبجاى فالن بن فالن نام طفل و پدرش را بگوید اَلّلُھمَّ اْجَعْلھا وِقاًء لُِفالِن ْبِن فالُنٍ 

ْھُت َوْجِھَى لِلَّدى یا در حدیث موثق دیگر فرمود که ایندعا را بخواند  َقْوِم اِنّى بَرٌىء ِمماتُْشرُِکوَن اِنّى َوجَّ
مواِت َوْاالَْرَض خَ   اْلُمْشرِکیَن اِنَّ َصلوتى َونُُسکى َوَمْحیاَى َوَمماتى لِلِّه َربِّ  نیفا ُمْسلِما َوما اَنَا ِمنْ َفطََرالسَّ

اَلّلُھمَّ  اَلّلُھمَّ ِمْنَک َولََک بِْسِم اللِّه َوبِاللِّه َواللُّه اَْکبَرُ  اْلعالَمیَن الَشریَک لَُه َوبِذلَِک اُِمْرُت َواَنَا ِمَن اْلُمْسِلمینَ 
ٍد َوتََقبَّْل ِمْن فالُنٍ  َصلِّ  ٍد َوآِل ُمَحمَّ  .و نام فرزند را ببرد پس آنرا بکشد َعلى ُمَحمَّ

  



 آداب ھر یک  در ختنه کردن پسران و دختران و سوارخ کردن گوش ایشان و: فصل دھم 
 است بعد از در روز ھفتم سنت مؤ کد است ختنه کردن پسران و اگر در روز ھفتم نکند ھم سنت بدانکه

گفته اند نزدیک ببلوغ بر ولى طفل  آن تا بالغ شدن طفل و بعد از بالغ شدن برخودش واجبست و بعضى
ومستحب است که اندکى ببرند بسیار نبرند وسوراخ  واجب است و ختنه کردن دختران نیز سنت است

 . وباال گوش چپ از براى پسران سنت است کردن نرمه گوش راست را
السالم منقول است که ختنه کنیدفرزندان خود را در روز ھفتم که  صادق علیه در حدیث معتبر از حضرت

کسیکه ختنه  میکند بدن طفل را و گوشت بدن او زودتر میروید و زمین کراھت دارد از بول بشتر پاکنیره
 .نکرده باشد

 . در حدیث صحیح فرمود که گوش پسر را سوراخ کردن و در روز ھفتم ختنه کردن از سنت است
از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است که زمین نجس میشود از بول کسیکه ختنه 

 .نکرده باشند چھل روز
 .در حدیث دیگر فرمود که زمین ناله مى کند بسوى خدا از بول او

در حدیث صحیح از حضرت امام موسى علیه السالم منقول است که پسر را در روز ھفتم ختنه کردن 
 . ست واگر پیش اندازند باکى نیستسنت ا

حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم فرمود کسیکه مسلمان شود ختنه اش میکنند اگر ھشتاد سال 
 .داشته باشد

اما باعث این  چند حدیث وارد شده است که ختنه کردن در مردان سنت است و در زنان سنت نیست در
 .میباشد ز این بھترمیشود که نزد شوھران گرامى باشند و چه چیز ا

اللّه علیه وآله وسلّم ھجرت  در حدیث معتبر منقول است که چون زنان بخدمت حضرت رسول صلّى
ختنه میکرد حضرت فرمود که اى ام حبیب آن کاریکه  کردند زنى آمد او را ام حبیب میگفتند وزنان را

ن ترک کنم حضرت فرمود که نه یا رسول اللّه مگر آنکه نھى فرمائى و م داشتى ھنوز دارى ؟گفت بلى
به ته َمُبر واندکى بگیر  حالل است بیاتا تو را بیاموزم که چه باید کرد چون ختنه کنى زنان را بسیار بلکه

نزد شوھر عزیزتر میدارد پس ام عطیه خواھر او آمد که  که رو را نورانى تر ورنگ را صاف تر میگرداند و
 که چون زنانرا مشاطه گى کنى براى جال دادن پارچه ھاىمیکرد حضرت فرمود  زنان را مشاطه گى

را بموھاى ایشان  جامه بر روى ایشان مالیدن خوب نیست آب روى ایشانرا مى برد و موھاى دیگران
 . پیوند مکن

است که در وقت ختنه کردن پسر این دعا بخوانند و اگر  از حضرت امام جعفر صادق علیه السالم منقول
 بالغ شدن طفل ھر وقت که میسر شود بر آنطفل بخوانند که از اوحرارت آھن را شود تادر آنوقت میسر ن

ھذه سنتک و سنة نبیک صلواتک علیه و آله واتباع  اللھم از کشتن و غیر آن دفع میکند، دعا اینست
 وبارادتک وقضائک المر اردته وقضاء حتمته وامر انفذته واذقته حرالحدید فى منالک و لنبیک بمشیتک

وادفع االفات عن بدنه  ختانه وحجامته بامر انت اعرف به منى اللھم فطھره من الذنوب وزد فى عمره
 . فانک تعلم والنعلم واالوجاع عن جسمه وزده من الغنى وادفع عنه الفقر

رضا علیه السالم سؤ ال کردم که تھنیت ومبارکباد  از حسین بن خالد منقول است که از حضرت امام
گفت فرمود که چون حضرت امام حسن علیه السالم متولد شد جبرئیل علیه  ر چه روز بایدفرزند را د

و امر کرد که او را  براى تھنیت بر حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم نازل شد در روز ھفتم السالم
ن در والدت و گوشش را سوراخ کنند و ھمچنی نام بگذارند وسرش را بتراشند و عقیقه از براى او بکنند

روز ھفتم جبرئیل آمد و باینھا امر کرد و ایشانرا دو گیسو بود در  حضرت امام حسین علیه السالم در
 . سر و در گوش راست در نرمه گوش سوراخ کردن و در گوش چپ بر باالى گوش جانب چپ

الف بروید و باز غ حضرت صاحب االمر صلوات اللّه علیه منقول است که اگر پسرى را ختنه کنند و از
زیرا که زمین ناله میکند بسوى خدااز بول  سرحشفه را پنھان کند مى باید بار دیگر ختنه بکنند او را،

 .چھل روز کسیکه ختنه اش در غالف باشد تا
نکرده باشد پیشنمازى مردم نکند  از حضرت امام جعفر صادق علیه السالم منقول است کسى که ختنه

نکنند زیرا که بزرگترین سنتھاى پیغمبر را ترک کرده است  ر بمیرد براو نمازو گواھیش مقبول نیست و اگ
 .مردن ترک کرده باشد مگر آنکه از ترس

کردند ھاجر مادر اسماعیل بود که ساره مادر اسحق  در حدیث دیگر منقول است که اول زنى را که ختنه
 .روز سنت جارى شد که زنانرا ختنه کنندو باعث زیادتى خوبى او شد و از آن از روى غضب او را ختنه کرد

  

 در آداب شیر دادن و تربیت کردن فرزندان و رعایت ایشان: فصل یازدھم 
از دو سال  منتھاى شیردادن فرزند دو سال است و مشھور میان علما آنستکه بى عذرى زیاده بدانکه

ویکماه کمتر ندھند مگر آنکه  ازبیست شیر دادن جایز نیست مگر آنکه آزارى داشته باشد مضطر باشند و
بر اجرت اونباشد و مادر شیر نداشته باشد یا آزارى داشته  ضرورتى باشد که دایه بھم نرسد یاقادر

میآید و گفته اند  علماِء واجب میدانند که مادر بفرزند بخوراند از شیر اولى که به پستان باشد جمعى از
 .مى یابداگر آن شیر راندھند باقى نمى ماند یاقوّت ن

از حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم منقول است که نافع و مبارک ترین شیرھا براى فرزند شیر مادر 
 . است

فرزند خود را  حدیث دیگر منقول است حضرت امام جعفر صادق علیه السالم دیدند که مادر اسحق در



تان شیر بده که یکى بعوض دو پس شیر میدھد فرمود که اى مادر اسحق از یک پستان شیر مده از ھر
کمتر از بیست و یکماه شیر میدھند بفرزند ظلم  طعام است و دیگرى بعوض آب و فرمود که ھر چه

 . است بر طفل
گرفت اما  دیگر فرمود که دایه کبر شیر نده بفرزند شما و دایه یھودى و نصرانى میتوان در حدیث صحیح

ایشانرا از خوردن شراب و گوشت خوک  رند ومنع مى باید کردبایشان نباید داد که بخانه خود بب فرزند را
 .مسلمانان و ایشان حالل میدانند وسایر چیزھائیکه حرام است در دین

 .در احادیث معتبره نھى کرده اند از شیرى که از زنا بھم رسیده باشد
الل کند کنیز خود ح بعضى اخبار وارد شده است که اگر زنا کند و فرزندى بھم رساند گر صاحب کنیز در

میتوان داد و در اخبار نھى وارد شده است از شیر  را وآن مردى را که زنا کرده است آن شیر را بفرزند
 .رسیده باشد زنى که خودش از زنا بھم

حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم نھى فرمود از شیر زن احمق یا زنى که چشمش معیوب باشد 
 .د در فرزندزیرا آه شیرتاءثیر میکن

باشد زیرا که در طفل  امیرالمؤ منین علیه السالم فرمود که دایه بگیرید که بصورت و سیرت نیکو حضرت
 . سرایت مى کند وطفل شبیه میشود بدایه در صورت و سیرت

بازى کند و بعد از آن  حضرت صادق علیه السالم منقول است که فرزند خود را تا ھفت سال بگذار که از
 . سعى کن و اگر نه امید خیرى از او نیست سال دیگر سعى کن در تربیت او اگر نیک شد دیگرتا ھفت 

او را بگذار که بازى کند وھفت سال دیگر خط وسواد او را بیاموز و  در حدیث دیگر فرمود که ھفت سال
 .دیگر حالل و حرام خدا را باو بیاموز ھفت سال

ول است که طفل را ھفت سال نگاه دارى و تربیت بدنش باید السالم منق از حضرت امیرالمؤ منین علیه
بیست وسه  ھفت سال آداب باو مى باید آموخت و ھفت سال دیگر خدمتش میباید فرمود و تا کرد و

بعد از آن تجربه ھا او را حاصل  سال قدش بلند میشود و تا سى و پنج سال عقلش زیاد میشود و دیگر
 .میشود

ه است که پسران که شش ساله شدند میباید که با یکدیگر در یک لحاف در روایت دیگر وارد شد
 .نخوابند

رختخواب ایشانرا جدا  روایت دیگر وارد شده است که پسران و دختران که ده ساله شوند باید که در
را زود احادیث بیاد ایشان بدھید که مخالفان  کنند و حضرت صادق علیه السالم فرمود که فرزندان خود

 .نرا گمراه نکنندایشا
ابى طالب علیه  احادیث معتبره وارد شده است که تاءدیب کنید فرزندان خود را بر محبت على بن در

عالمت فرزند زنا است که قبول محبت  السالم اگر قبول نکنند نظر کنید در امر مادرھایشان یعنى این
 .امیرالمؤ منین علیه السالم نمیکند

دعا کند که با  محبت ما اھلبیت را در دال خود بیابد مادرش را بسیارصادق فرمود که ھر که  حضرت
بر پدر آنست که او را بنام نیکو  پدرش خیانت نکرده است و از حضرت رسول منقول است که حق فرزند

 .را بدارد بخواند و نیکو تاءدیب کند و بکسب نیکو او
علیه السالم آمد و گفت من  صادقدر حدیث دیگر منقول است که سکونى بخدمت حضرت امام جعفر 

دخترى داده است فرمود که اى سکونى زمین او  غمگینم فرمود که سبب غم تو چیست گفت خدا بمن
زندگانى میکند بغیر عمر تو و روزى تو را نمیخورد پس فرمود که او را  را برمیدارد و روزیش برخداست و

که رسول خدا  ست بر پیشانى گذاشتند و فرمودندکرده گفت فاطمه حضرت فرمودند که آه آه و د چه نام
باشد آنستکه مادر نیک براى او بگیرد و  صلّى اللّه علیه وآله وسلّم فرمودند حق فرزند بر پدر اگر پسر

 بیاموزاند واو را ختنه کند و شناگرى یاد دھد او را واگر دختر باشد مادر نامش را نیک تعیین کند و قرآن باو
یوسف باو نیاموزاند و در باال  ر دھد ونامش را نیک کند و سوره نور به یاد او دھد و سورهنیک براى او قرا

فرستند پس فرمود که چون فرزند خود را فاطمه نام کرده او را  خانه ھا جاندھد واو را زود بخانه شوھر
 . نفر ین مکن و مزن دشنام مده و

حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم فرمود  از حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم منقول است که
شنا کردن و تیرانداختن را و حضرت امام موسى فرمود که شوخى و کج  که بفرزندان خود بیاموزانید

 .در کودکى عالمت آنست که در بزرگى دانا و بردبار خواھد بود خلقى طفل
میشوند چنانچه  باشد و عاق فرزندانرسول مرویست که پدر و مادر را نیز گناه عقوق فرزند می از حضرت

یارى کنند فرزندان خود را در نیکى کردن  پدر ومادر میشوند وفرمود که خدا رحم کند پدر ومادرى را که
 . بایشان

 السالم منقول است که حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم فرمود که خدا از حضرت صادق علیه
چگونه اعانت کند فرمود  زند خود را برنیکى او راوى عرض کرد کهرحم کند کسى را که اعانت نماید فر

براو دشوار باشد و نکند از او در گذرد و تکلیفھاى  که کار آسانى که از او بعمل آید قبول کند و کارى که
 .و تندى باو نکند دشوار باو نکند و سفاھت

عرض کرد که با که نیکى السالم  در حدیث دیگر منقول است که شخصى بخدمت حضرت صادق علیه
 . اند فرمود که با فرزند خود نیکى بکن کنم فرمود که با پدر و مادرت گفت ایشان مرده

صلّى اللّه علیه وآله وسلّم فرمود که دوست دارید اطفال خود را  در حدیث دیگر فرمود که حضرت رسول
روزى میدھید  مان میکنند که شمابایشان و اگر وعده کنید وفا کنید بآن زیرا که ایشان گ و رحم کنید

 .ایشان را



حضرت امام موسى علیه السالم فرمود که خدا غضب نمیکند براى چیزى مثل آنکه غضب براى ظلم 
 .برزنان و طفالن میکند

فرزند خود را ببوسد  حدیث صحیح از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است که ھر که در
خدا او را در قیامت شاد کند و ھر که قرآن  یسد وھر که فرزند خود را شاد کندخدا حسنه براى او بنو

 پدر و مادر او را بطلبند و دو حله بایشان بپوشانند که از نور آن دو حله بیاموزاند بفرزند خود در قیامت
 .روى اھل بھشت روشن شود

ه وسلّم آمد و گفت ھرگز صلّى اللّه علیه وآل در حدیث دیگر فرمود که شخصى بخدمت حضرت رسول
 . او رفت حضرت فرمود که این مرد در نزد من از اھل جھنم است اطفال خود را نبوسیده ام چون

 .در حدیث دیگر فرمود ھر که طفلى داشته باشد باید که با او طفالنه بازى کند
ست دارد فرزند حضرت صادق علیه السالم فرمود که خدا رحم مى کند بنده خود را بسبب آنکه بسیار دو

 .خود را
که دو پسر  حدیث دیگر مرویست که حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم دیدند شخصى را در

ھر دو را مثل ھم مھربانى  داشت و یک پسر را نبوسید و دیگرى را میبوسید حضرت فرمود که چرا
نکه یکى عالم تر وصالح تر باشد و زیادتى قرار ندھد مگر آ نکردى و بدانکه بھتر آنستکه در میان فرزندان

 .زیادتى دھد باین سبب او را
در حدیث معتبر از حضرت امام جعفر صادق علیه السالم منقول است که چون پسر سه ساله شود 

و چون سه سال و ھفت ماه وبیست روز از عمرش بگذرد  الاِلَه اِالّ اللّهُ  باومى گویند که ھفت مرتبه بگو
ٌد َرُسوُل اللّهِ  ت مرتبه بگویدباو مى گویند که ھف پس چھار سالش تمام شود باو مى گویند که  ُمَحمَّ

ٍد َوآلِهِ  ھفت مرتبه بگوید تمام شود او را وامیدارند که خدا را   چون پنج سالش  پس َصلَى اللُّه َعلى ُمَحمَّ
ھفت سالش تمام شود نماز بیادش میدھند و بنمازش میدارند و چون  سجده کند پس چون شش

وضو و نماز  شود وضو را باو یاد میدھند و امر بنماز میکنند او را چون نه سالش تمام شود تمام  سالش 
نماز را یاد گرفت خدا پدر و مادرش را  را خوب بیادش میدھند و بر ترک وضو و نماز میزنند پس چون وضو و

 .بیامرزد
مود از آنکه حربه آھن باطفال بپوشانند یا در روایت دیگر منقول است که حضرت امیرالمؤ منین نھى فر

 .بدست ایشان بدھند
خواب بشوئید که  حدیث معتبر دیگر فرمود آه چربى و کثافت دست و روى اطفال را در شب پیش از در

 .نویسندگان اعمال متاءذى میشوند شیطان میآید وایشانرا بو میکند و در خواب میترسند و مالئکه
وسلّم منقول است ھر که ببازار رود و تحفه بخرد و بردارد و براى  ه علیه وآلهاز حضرت رسول صلّى اللّ 

است و باید که  بخانه آورد چنانستکه تصدقى براى جمعى از فقرا برداشته و بایشان رسانیده عیال خود
راخوشحال کند چنان است که بنده از  اول بدختران بدھد پیش از پسران بدرستیکه ھر که دخترى

کسیکه دیده پسرى را روشن کند واو را شاد گرداند چنان است که  اسمعیل را آزاد کرده است و فرزندان
 .گریسته باشد وھر که از ترس خدا بگرید خدا او را داخل بھشت گرداند خدا  از ترس 

که گوشت در بدن  حضرت امام جعفر صادق علیه السالم منقول است که باطفال خود بخوارنید قاو وت از
 .ن میرویاند و استخوان ایشان را محکم میکندایشا

 .در حدیث دیگر فرمود که انار بخوارنید بایشان که زودتر بحد جوانى و قوت میرساند
طفلى گریه بسیار  کتاب طب االئمه از حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم روایت کرده است که اگر در

 َفَضَر ْبنا َعلى مستولى شود این آیه را بخواند او کند یازنى در خواب ترسد یا کسى از دردى بیدارى بر
 .اْلِحْزبَْیِن اَْحصى لِما لَِبُثوا اَءَمدا اَذنِِھْم فى اْلَکْھِف ِسنیَن َعَددا ُثمَّ بََعْثناُھْملَِنْعلََم اَىُّ 

 .وارد شده است که دخترى که شش ساله شود مرد نامحرم او را نبوسد و بردامن ننشاند
را بمجلس  منقول است که حضرت امام رضا علیه السالم در مجلسى بودند دخترىحدیث دیگر  در

رسید پرسید که چند سال دارد  آوردند مردم میبوسیدند و در دامن مینشانیدند و چون نوبت بحضرت
 .و بدامت ننشانید گفتند که پنجسال حضرت او را دور کرد و نبوسید
ش سالش تمام شود مادر او را برھنه در پھلوى خود در حدیث دیگر وارد شده است که دخترى که ش

 . نخواباند که بمنزله زناست
در حدیث دیگر وارد شده است دختریکه شش ساله شد پسران او را نبوسند و پسر که از ھفت سال 

 .بگذارد زنان را نبوسد
یشان را ندھد در احادیث معتبره وارد شده است که معلونست کسیکه عیال خود را ضایع گذارد و خرج ا

 . یعنى با قدرت
نعمتى باو  امام موسى علیه السالم فرمود که عیال آدمى اسیران او یند پس کسى را که خدا حضرت

 .او زایل شود کرامت کند بر اسیران خود توسعه کند اگر نکند بزودى آن نعمت از
یا دو عمه را بکشد حاجب  حضرت صادق علیه السالم فرمود ھر که خرج دو دختر یا دو خواھر یا دو خاله

 . او باشند از آتش جھنم
نمى رسد مگر  رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم فرمود که در بھشت درجه ھست که بآن درحه حضرت

که برخرج عیال و آزار ایشان  کسى که احسان به خویشان کند وصاحب عیالى امام عادل و: سه کس 
 .صبر کند

است که پنج کسند که نفقه دادن ایشان واجبست فرزند و پدر و  قولاز حضرت صادق علیه السالم من
شامل جد و  بنده و فرزند شامل فرزند فرزندان ھم ھست ھر چند پائین روند و پدر و مادر مادر و زن و



 .جده پدرى و مادرى ھست ھر چند باال روند
  

 ایشاندر بیان حق پدر و مادر بر فرزند و وجوب رعایت حرمت : فصل دوازدھم 
از جمله اشرف  رعایت حرمت پدر و مادر از عمده شرایع دین است و ایشانرا از خود راضى داشتن بدانکه

از جمله گناھان کبیره است و حق  طاعات است و عاق ایشان بودن و ایشان را از خود آزرده داشتن
که کافر شو در این باب اطاعت تو کافر باشند و تو را امر کنند  تعالى در قرآن فرموده است اگر پدر و مادر

 . اما در دنیا با ایشان نیکو مصاحبت کن ایشان مکن
شخصى بخدمت حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم آمد و گفت  در حدیث معتبر منقول است که

بسوزانند  حضرت فرمود که تو را وصیت میکنم که بخدا شرک نیاورى ھر چند تو را بآتش مرا وصیتى بکن
میکنم که اطاعت پدر و مادر بکنى  آنکه بزبان حرفى بگوئى و دلت برایمان ثابت باشد و تو را وصیتمگر 

خواه مرده باشند ھرچند تو را گویند که از زن و مال خود  و با ایشان نیکى کنى خواه زنده باشند و
 . از جمله ایمان است بگذرى بکن که این

که حق پدر بر فرزند چیست فرمود آنکه نام او  رت پرسیددر حدیث دیگر منقول است که شخصى از آنحض
و پیش از آنکه پدر بنشیند او ننشیند و کارى نکند که مردم بپدرش دشنام  را نگوید و پیش از او راه نرود

 .دھند
مادر خود خواه  صادق علیه السالم فرمود که چه مانع است احد از شما را که احسان کند بپدر و حضرت

بکند و حج بنیابت ایشان بکند و روزه از براى  و خواه مرده بآنکه بعد از مردن نماز براى ایشانزنده باشند 
ثوابش بآنھا عاید شود وھم بخودش و بسبب این نیکى که بایشان کرده  ایشان بدارد و آنچه میکند ھم

 .ثواب بسیار باو میدھد است خدا
لّه علیه وآله وسلّم آمد و گفت یا رسول ال در حدیث حسن فرمود که شخصى نزد حضرت رسول صلّى

با مادرت تا سه مرتبه پرسید چنین فرمود و در مرتبه چھارم فرمود که  اللّه با کى نیکى کنم ؟ فرمود که
 . با پدرت

وسلّم آمد و گفت یا رسول  در حدیث دیگر فرمود که شخصى بخدمت حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله
کن در راه خدا که اگر کشته شوى نزد خدا زنده  ھاد حضرت فرمود که جھاداللّه بسیار رغبت دارم بج

خواھى یافت و اگر بمیرى مزدت با خدا است و اگر زنده برگردى از گناھان  خواھى بود و روزى در بھشت
ند دار  دارم که با من انس  میآئى مانند روزیکه از مادر متولد شده گفت یا رسول اللّه پدر و مادر پیرى بدر

که پس با پدر و مادر خود باش بحق آن خداوندى  ونمى خواھند که من از ایشان جدا شوم حضرت فرمود
که ایشان یکشبانه روز با تو داشته باشند بھتر است از یکسال  که جانم بدست قدرت اوست انسى

 .راه خدا جھاد کردن در
و مادر را نمیتواند ادا کرد مگر در دو  رحضرت امام محمد باقر علیه السالم فرمود که کسیکه جزاى حق پد

 .بخرد و آزاد کند یا بر او قرضى باشد و ادا کند یکى آنکه پدر بنده باشد و او را:چیز
 گاھست که کسى نیکوکار است با پدر و مادر در زندگى ایشان و بعد از مرگ در حدیث دیگر فرمود که

را عاق پدر ومادر  ایشان نمیکند پس خدا او ایشان قرضى ایشان را ادا نمیکند و طلب آمرزش براى
چون مردند قرضشان را ادا  مینویسد و گاه ھست که کسى عاق ایشانست در زندگى ایشان پس

 .را نیکوکار مینویسد میکند و استغفار از براى ایشان میکند پس خدا او
 : در حدیث دیگر فرمود که سه چیز است که خدا بھیچ وجه در آن رخصتى نداده است

 .اول پس دادن امانت از ھر که باشد خواه نیکوکار و خواه بد کردار
 .دوم وفا بعھد و پیمان کرده خواه با نیکوکار و خواه با بد کردار
 .سوم نیکى با پدر و مادر خواه نیکوکار باشند و خواه بد کردار

فرمود که چون روز  ى وحدیث دیگر فرمود که ادناى حقوق پدر ومادر آنستکه اف بر روى ایشان نگوئ در
جانى بوى آنرا از پانصد ساله راه  قیامت شود پرده از پرده ھاى بھشت را بگشایند پس ھر صاحب

در حدیث دیگر فرمود کسیکه از روى خشم و غضب نظر  بشنود مگر کسیکه عاق پدر و مادر باشد و
دیگر  او را قبول نکند و در حدیث وقتیکه بر او ظلم کنند ایشان ، خدا ھیچ نماز بسوى پدر و مادر کند در

معتبر منقول است که  فرمود که از عقوق است آنکه کسى تندنظر کند بسوى پدر و مادر و در حدیث
که شخصى پسرش با او راه میرود و تکیه بر  حضرت امام محمد باقر علیه السالم فرمودند که پدرم دید

حضرت صادق علیه السالم فرمود . ا زنده بودپسر سخن نگفت ت دست پدر کرده است پدرم دیگر با آن
دیگران ھم از  نیکى کنید تا فرزندان شما بشما نیکى کنند و از زنان دیگران عفت کنید تا که با پدران خود

او آسان کند باید که با خویشان  زنان شما عفت کنند فرمود که ھر که خواھد خدا سکرات مرگ را بر
اگر چنین کند سختیھاى مرگ را حقتعالى بر او آسان کند و  نیکى کند خود احسان کند و با پدر و مادر

در حدیث صحیح از حضرت امام محمد باقر علیه السالم منقول .پریشانى نرسد ھرگز در زندگانى او
اعال مراتب  که چھار خصلت است که ھر کس از مؤ منان در او آن خصلتھا جمع شود حق تعالى است

یتیمى را جادھد و متوجه احوال او  کسى که: ھاى عزت و شرف او را جا دھدبھشت در بلندترین غرفه 
ضعیف و شکسته را رحم کند و یارى نماید و کارھاى او را  گردد و از براى او بجاى پدر باشد و کسیکه

ایشانرا  خرج پدر و مادر را بکشد و باایشان مداراکند و نیکى با ایشان کند ھرگز متکفل شود و کسیکه
نکند و اعانت کند او را بر خاماتیکه باو  ه نکند و کسیکه بنده خود را یارى کند وسفاھت و تندى با اوآزرد

 .است باو نفرماید مى فرماید و کاریکه بر او دشوار



سه دعا است که البته مستجابست  در حدیث معتبر از حضرت صادق علیه السالم منقول است که
ایشان بر فرزندیکه عاق ایشان باشد و نفرین مظلوم بر ظالم  ار و نفریندعاى پدر و مادر براى فرزند نیکوک

منى دعا کند  براى کسیکه انتقام او را از آن ظالم بکشد و دعاى مؤ منیکه براى برادر مؤ و دعاى مظلوم
ونفرین مؤ من بر کسیکه برادر مؤ  که او را از براى رعایت ما اھلبیت شریک در مال خود ساخته باشد

 .که او را اعانت کند ونکند باو محتاج شده باشد و قدرت داشته باشدمنش 
منقول است که ھر فرزند نیکوکارى که از روى شفقت و  از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم

نظر کند ھر نگاه کردنى ثواب یک حج مقبول براى او نوشته شود گفتند یا  مھربانى بسوى پدر و مادر
 . ند روزى صد مرتبه نظر کند فرمود که خدا بزرگتر و کریم تر استاللّه ھر چ رسول

مادر از روى ترحم و  حدیث دیگر فرمود نگاه کرده بر روى عالم عبادتست و نظر کردن بسوى پدر و در
براى خدااو را دوست دارى عبادتست فرمود که  مھربانى عبادتست و نظر کردن بر روى برادر مؤ منیکه

دنیا باین کس میرسد عقوق پدر و مادر و ظلم کردن بر مردم و کفران  عقوبتش زود درسه گناه است که 
 . و خلق کردن نعمت خدا

است که در میان بنى اسرائیل عابدى بود  در حدیث دیگر از حضرت امام محمد باقر علیه السالم منقول
درش بنزد او آمد و از خود پیوسته مشغول عبادت بود روزى ما که او را جریح میگفتند و در صومعه

شد و جوابش  او را آواز داد جوابش نداد بار دیگر آمد و او را طلب کرد باز مشغول نماز مشغول نماز بود
نماز بود مادرش گفت که از خداى  نداد و پس بار سیم آمد و او را طلب کرد باز سخن نگفت ومشغول

وز دیگر زن زناکاریکه در بنى اسرائیل بود آمد و نزد در ر. بگیرد بنى اسرائیل مى خواھم که تو را باین گناه
این فرزند از او  نشست و فرزندى زائید و گفت این فرزند از جریح است با من زنا کرده است و صومعه او

مردم رابزنا مالمت میکرد خود زنا  بھم رسیده است درمیان بنى اسرائیل شھرت کرد که آنکسى که
کنند پس مادرش آمد و بر روى خود میزد جریح گفت خاموش  او را بردار کرده است و پادشاه فرمود که

آن  بالئیست که به نفرین تو متوجه من شده است چون مردم این را شنیدند از سبب باش که این آن
توراست میگوئى ؟گفت که آن طفل  واقعه پرسیدند عابد نقلکرد آنچه گذشته بو گفتند ما چون بدانیم که

پرسید که تو فرزند کیستى ؟ طفل بامر الھى بسخن آمد و گفت  ن بیاوردند عابد از آن طفلرا بیاورید چو
 ام که شبانى گوسفندان فالن میکند پس از کشتن نجات یافت و سوگند خورد که من فرزند فالنکسى

تیفا زیاده از آنست که اس تازنده باشد خدمت مادر بکند و از او جدا نشود و احادیث در حق پدر و مادر
 .توان نمود

 دربیان آداب مسواک کردن و شانه کردن و ناخن و شارب گرفتن و سرتراشیدن و امثال آن: باب پنجم 
  

  در بیان فضلیت مسواک کردن: فصل اول 
پیغمبرانست و  احادیث معتبره از حضرت صادق علیه السالم منقول است که مسواک کردن از سنت در

جبرئیل مرا امر بمسواک میفرمود تا آنکه  آله وسلّم فرمود که پیوستهحضرت رسول صلّى اللّه علیه و
یزد و در روایت دیگر فرمود که جبرئیل آنقدر مرا امر بمسواک کرد که  ترسیدم دندانھایم سائیده شود یا بر

 .کردم که بر امت من واجب خواھد کرد گمان
از سنت پیغمبرانست وپاک کننده : مسواک دوازده خصلت است حضرت صادق علیه السالم فرمود که در

چشم است و موجب خوشنودى پروردگار است وبلغم را دفع میکند و حافظه را  دھانست وجال دھنده
وپوسیدن دندانرا  میکند و دندانھا را سفید میکند و حسناترا مضاعف میگرداند و پوست انداختن زیاد

 .میکند و مالئکه بآن خشنود میشوند میبرد و بن دندانرا محکم میکند واشتھاى طعام را زیاد
را برطرف میکند و نور چشم را زیاد میکند و حضرت رسول  در حدیث دیگر فرمود که آب ریختن چشم

 .دندانھاى شما را زرد مى بینم چرا مسواک نمیکنید فرمود که چرا من
بر توباد بمسواک  در حدیث دیگر منقول است که به حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم وصیت فرمود که

 . کردن براى ھر نمازى
سنتھاى حنیفه  معتبر از حضرت امام موسى و امام رضا صلوات اللّه علیھما منقول است که بسند

سر است پس مسواک کردن و شارب  حضرت ابراھیم ده است پنج در سر وپنج در بدن اما آنھا که در
د و مضمضه کردن یعنى آب در دھن کردن گشوده شو گرفتن وموى سر را دو حصه کردن که جاى مسح

کردن یعنى آب در بینى کردن و باال کشیدن و اما آن پنج که در بدن  و گردانیدن و ریختن و استنشاق
 . ناخن گرفتن ختنه کردن و پشت زھار را تراشیدن و موى زیر بغلھا را کندن واستنجا کردن و است پس

گرفتن و ریش را بلند گذاشتن و موى  سر است موى شارب در روایت دیگر منقول است که آن پنج که در
و آن پنج که در بدن است موھاى بدن را ازاله کردن و  سر را تراشیدن و مسواک کردن و خالل کردن

 . و غسل جنابت کردن و استنجا بآب کردن ختنه کردن و ناخن گرفتن
این بود که برامت من دشوار بود ھر آینه وسلّم منقول است که اگر نه  از رسولخدا صلّى اللّه علیه وآله

السالم منقول  میگردانیدم بر ایشان که در وقت ھر نماز مسواک بکنند و از حضرت صادق علیه واجب
خود را بردھان تو میگذارد و ھر  است که چون بنماز شب برخیزى مسواک بکن که ملکى مى آید و دھان

 .میبرد پس باید که دھان تو خوشبوباشد چه از قرآن و دعا و ذکر که میخوانى بآسمان
امام موسى علیه السالم سئوال کرد که آیا میتواند کسیکه بنماز  على بن جعفر از برادر خود حضرت

 انگشت مسواک کند و او تواند که مسواک بھم رساند حضرت فرمود که اگر ترسد که شب برخیزد با



 . صبح طالع شود باکى نیست
صادق علیه السالم دو سال پیش از فوت ترک مسواک  ت که حضرت امام جعفردر حدیث دیگر منقول اس

 .آنحضرت بسیار ضعیف شده بود کردند بسبب آنکه دندانھاى
منقول است که سه چیز است که حافظه را زیاد میکند و  از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم

 . آن خواندنکندر خوائیدن و مسواک کردن و قر دردھاى بدن را میبرد
در حدیث دیگر فرمود که چھار چیز است که از سنت پیغمبرانست بوى خوش کردن و با زنان نزدیکى 

 . کردن و مسواک کردن و خضاب بحنا کردن
بدبوى کافران ،  حضرت امام محمد باقر منقول است که خانه کعبه بخدا شکایت کرد از نفسھاى از

جماعتى را بسوى تو خواھم فرستاد که  ار گیر که بعوض ایشانحقتعالى باو وحى فرمود که اى کعبه قر
پس چون حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم مبعوث شد  دھانھاى خود را بچوب درختان پاک کنند

 .خالل از براى آنحضرت آورد جبرئیل مسواک و
کرد از مسواک  امام جعفر صادق علیه السالم سؤ ال درحدیث معتبر منقول است که شخصى از حضرت

فرمود که مسواک را پیش از وضو باید کرد و اگر کسى فراموش کند تا وضو  کردن بعد از وضو حضرت
 . بعد از وضو مسواک کند پس سه مرتبه مضمضه کند بعداز مسواک کردن بسازد

بنماز بایستد  حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم منقول است که اگر کسى با وضو مسواک کند و از
نگاه میدارد واگر مسواک نکند بکنارى  ملک میآید و دھان را بردھان او مى گذارد وآنچه مى گوید بخاطر

 .میایستد و قرائتش را میشنود
از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است که دو رکعت نماز که با مسواک باشد بھتر 

 .است از ھفتاد رکعت نماز که بى مسواک باشد
ث دیگر منقول است که حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم فرمود که مسواک کردن در بیت درحدی

 . الخال مورث گند دھانست
فرمود که مسواک  است از حضرت امام محمد باقر که مسواک کردن در حمام دندانھا را میریزد و منقول

 .را ترک مکن در ھر سه روز اگر چه بیک مالیدن باشد
  

  در فضیلت سر تراشیدن و آداب آن: فصل دوم 
ترک نمى  حضرت امام موسى علیه السالم منقول است که سه چیز است ھر که لذتشان را یافت از

 . مو را از بیخ گرفتن و جامه ار کوتاه کردن و وطى کنیزان کردن: کند
در آن جا نکنند و  صادق علیه السالم فرمود که موى سر را از بیخ بگیر تا چرک نگیرد و جانوران حضرت

 .گردنت گنده شود و دیده ات جال یابد و بدنت راحت یابد
 . حضرت صادق علیه السالم فرمود که من ھر جمعه سر میتراشم

 .درحدیث دیگر فرمود که موى پشت سر را تراشیدن غم را زایل میکند
را  شود چشم صحیح از حضرت امام موسى علیه السالم منقول است که چون موى سر بلند درحدیث

 .میدھد ضعیف مى کند و نورش را کم مى کند و مویش را ازاله کردن دیده را جال
بتراشى رو بقبله کن و ابتدا کن  در فقه الرضا علیه السالم مذکور است که چون خواھى که موى سر را

رحین شروع استخوان که از پھلوھاى گوش بلند شده اند و د از پیش سر از جانب پیشانى و بتراش تا دو
ُمْسِلما َومااَنَا ِمْن اْلُمْشِرکیَن اَلّلُھمَّ  اللِّه َوبِاللِّه َوَعلى ِملَِة َرُسوِل اللِّه ُسنَّتِِه َحنیفا بِْسمِ  این دعا بخوان

ْنى الرّدى َزیّنى بِالتُّقى َوَجنِّبْ  اَلّلُھمَّ  پس چون فارغ شوى بگو َشْعَرٍة نُورا ساِطعا یَْوَم اْلِقیَمةِ  اَْعطَنى بُِکلِ 
 .َوال َضرّا اْلَمعاصى َوَجمیَع ماتَْکَرُه ِمنّى َفاِنّى الاَْملُِک لَِنْفسى نَْفعا َوَجنِّْب َشْعرى َوبََشرى

اللِّه َوبِاللِّه َوَعلى ِملَِة َرُسوِل اللِّه  بِْسمِ  در روایت دیگر منقول است که در وقت شروع این دعا بخواند
اَلّلُھمَّ َزیّنى  و چون فارغ شود بگوید ِه اَلّلُھمَّ اَْعِطنى بُِکّلِ َشْعَرٍة نُورا یَْوَم اْلَقیَمةِ َوآلِ  َصلَّى اللُّه َعلَْیهِ 

 . بِالتَّْقوى َوَجنِّْبنَى الرَّدى
  

  در آداب موى سر نگاھداشتن: فصل سوم 
چیز سنت  دو زنان را بى ضرورتى و عذرى موى سر را تراشیدن حرام است و مردان را یکى از بدانکه

بگذارند و تربیت کنند بآنکه بشویند  است یا آنکه موى سر را بتراشند واین بھتر است یا آنکه موى سررا
که در میان سرته مو ظاھر شود و چون در اول اسالم تراشیدن  و شانه کنند و موى سر را دو حصه کنند

رسول صلّى  نظرھا قبیح بنماید حضرتمیان عرب پیغمبر وامام نباید کارى بکنند که در  عیب عظیم بود در
 .در حج و عمره میتراشیدند اللّه علیه وآله وسلّم موى سر را بقدر چھار انگشت مى گذاشتند و

وآله وسلّم منقول است که ھرکه موى سر را بلند  در حدیث معتبر از حضرت رسول صلّى اللّه علیه
 ند و بلند نگذارند و در چندین حدیث وارد شده استبکنند یا آنکه از ته ببر بگذارد نیکو رعایت و تربیتش

وآله وسلّم موى سر را  که از حضرت صادق علیه السالم پرسیدند که آیا حضرت رسول صلّى اللّه علیه
آنحضرت مو را بحدى بلند نمیگذاشتند که احتیاج  دو حصه مى کردند و میانش را میشکافتند فرمود که

 ند که به نرمه گوش میرسید و ھیچ یک از پیغمبران موى سر نگاهگذاشت باین بشود بلکه آنقدر مى
 .نمیداشتند

در حدیث دیگر فرمود که ھر که موى سر را بلند بگذارد ومیانش را نگشاید حق تعالى در قیامت بپاره از 



 .آتش بگشاید
ى بحد بلوغ آنکه زن حدیث وارد شده است که حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم نھى فرمود از در

در میان سر یا در اطراف سر گره بزند و  رسیده باشد بروش مردان جمیع موھاى سر را در پیش سر یا
 .نیاویزد

که حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم نھى فرمود از کاکل گذاشتن و  در حدیث دیگر منقول است
شدند بسبب آنکه  بنى اسرائیل ھالکخضاب کردن و فرمود که زنان   را در پیش سر گره زدن ونقش  مو

محتمل است که مراد از نقش خضاب آن  موى سر را در پیش سر گره میزدند و نقش خضاب میکردند و
سوزن بدست و بدن میزنند و سرمه و غیر آن در آن میریزند  باشد که متعارفست در میان زنان عرب که

 .شامل باشداحتمال دارد که نفشھاى حنا را ھم  که رنگش میماند و
از حضرت صادق علیه السالم پرسیدند از زنى که موى باالى پیشانى  در حدیث دیگر منقول است که

میبافد فرمود  مى کند و موھاى رو را مى کند براى زینت یا آنکه گیس خود را با گیس دیگرى رامیبرد یا
 . که باکى نیست

موى ھمان زن ببافد باکى نیست اما با موى زن حیوانات یا  در حدیث دیگر فرمود که اگر با پشم یاموى
باشند که  زن دیگر را با موى خود پیوند نکنند و بدانکه اگر با موى حیوانى پیوند کرده دیگر نبافند وموى

کردن جایز نیست مگر آنکه از پشم و  گوشتش حرام باشد در حال نماز میباید با او نباشد که در آن نماز
 .آن میتوان کرد شد که نماز در موئى باشد که پیش مذکور

  

 در فضیلت شارب گرفتن یعنى موى لب باال را تا ته گرفتن: فصل چھارم 
 . سنت مؤ کد است ، ھر چند بیشتر از ته بگیرند بھتر است

از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است که شارب خود را دراز مکنید که شیطان در آن 
 .مى شودجا میکند وپنھان 

از سنت حضرت  حضرت صادق علیه السالم منقول است که شارب گرفتن رفع غم و وسواس میکند، و از
موى شارب تا آنکه برسد بدم لب باال،  رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم فرمود که سنت است ، گرفتن

 .که بته مو میرسید و حضرت صادق شارب را آنقدر میگرفتند
صادق علیه السالم منقول است که ناخن وشارب گرفتن از جمعه تا جمعه دیگر از حضرت امام جعفر 
 . امان میدھد از خوره

کن که  حدیث دیگر وارد شده است که شخصى بخدمت آنحضرت عرض کرد، که دعائى تعلیم من در
 .روز جمعه باشد باعث زیادتى روزى شود حضرت فرمود، که شارب و ناخن بگیر و باید که در

ھر که ناخن و شارب در ھر جمعه بگیرد، در وقت : ث معتبر دیگر از آنحضرت منقول است که در حدی
دٍ  گرفتن بگوید ٍد َوآِل ُمَحمَّ بعدد ھر ریزه که از مو و ناخن او بریزد،  بِْسِم اللِّه َوبِاللِّه َوَعلى ُسنَِّة ُمَحمَّ

 . رماید، بیمار نشود مگر ببیمارى مرگاسمعیل آزاد کردن باو عطا ف حقتعالى ثواب یک بنده از فرزندان
پنجشنبه شارب و  حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است که ھر که در روز شنبه و از

 . ناخن بگیرد، عافیت یابد و از درد دندان و درد چشم
ن خود را شبیه بیھودان و گبرا شارب را از ته بگیرید وریش را بلند بگذارید،: حدیث دیگر فرمود، که  در

 .خود را نگیرد مگردانید، فرمود که از ما نیست ھر که شارب
  

  در آداب ریش بلند کردن: فصل پنجم 
قبضه گذاشتن  سنت است ریش را میانه گذاشتن نه بسیار بلند و نه بسیار کوتاه و زیاده از بدانکه

شیدن ریش حرام است ، اما ترا مکروه است ، واحتمال حرمت نیز دارد، مشھور میان علما آنست که
احوط آنست که اصالح بسیار تند که شبیه بتراشیدن  بررو و دو طرف لب پائین را تراشیدن جایز است ،

 .باشد نکنند
 . از حضرت صادق علیه السالم منقول است که آنچه از ریش زیاده از یک قبضه است در آتش است

از محمدبن مسلم  نچه زیاده از قبضه باشد ببر وحدیث دیگر منقول است که دست بر ریش بگیر و آ در
محمد باقر علیه السالم میکرد،  گفت دیدم که مصلحى اصالح ریش حضرت امام: منقول است که 

 . حضرت باو فرمود که ریش را مدور کن
بشخصى  حضرت صادق علیه السالم منقول است که حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم از

را باصالح میآورد چون این  دراز داشت ، فرمودند که چه میشد اگر این مرد ریش خودگذشتند که ریش 
 .حضرت آمد، حضرت فرمود که چنین کنید ریش را خبر باو رسید، ریش را میانه ساخت ، بخدمت آن

در حدیث معتبر منقول است که حضرت امام محمد باقر علیه السالم پھلوھاى رو را تنگ میکردند، 
 .زیر ذقن را ھم مى چیدند مویش را و

على بن جعفر از  حدیث دیگر منقول است که آنحضرت ریش را تنگ میکردند و انبوه نمى گذاشتند، در
گرفت ، حضرت فرمود که از عارض  حضرت امام موسى علیه السالم پرسید، که از روى ریش میتوان

 . یعنى از پھلوھاى رو بلى و از پیش رونه
پیش گروھى  ست که حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم فرمود، که در زمانحدیث دیگر منقول ا در

 .را مسخ کرد بودند که ریشرا میتراشیدند و شارب را مى تابیدند، حقتعالى ایشان



حقتعالى توبه حضرت آدم را قبول  از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است که چون
بآسمان کرد و گفت پروردگارا حسن وجمال مرا زیاده  برداشت رو فرمود، سر بسجده گذاشت و چون سر

نداشت گفت پروردگارا این   بسیار سیاھى بر رویش روئید، پیشتر ریش  گردان پس بعد از آن ریش
 . قیامت ؟باو وحى رسید، که این زینت تو و زینت تو زینت مردان فرزندان تست تا روز چیست

  

   سفید و حکم کندن آن در بیان فضیلت موى: فصل ششم 
سفید در سر  امیرالمؤ منین علیه السالم منقول است که پیش از زمان حضرت ابراھیم موى حضرت

فرزندانش در آنمجلس حاضر  ورویش بھم نمى رسید، پس گاه بود که کسى بمجلسى میآمد پدر و
زمان حضرت ابراھیم  کدام یک پدر شماست چون بودند میان پدر و فرزندان فرق نمیکرد، میپرسید که

سفیدى قرار ده که از فرزندان خود ممتاز شوم ، پس موى سر و  شد دعا کرد خداوندا براى من موى
 .ریشش سفید شد

رسید حضرت  حضرت صادق علیه السالم منقول است که اول کسیکه موى سفید در محاسن اوبھم از
پروردگارا این چه چیز است ؟  ید گفتابراھیم علیه السالم بود، نظر کرد موى سفید در ریش خود د

 . گفت پروردگارا وقار مرا زیاده گردان خطاب باو رسید که این باعث وقار آدمى است ،
است که چون حضرت ابراھیم علیه السالم موى سفید در محاسن خود  از حضرت امام محمد باقر منقول

 ، دریک چشم زدن معصیت اووسپاس خداوندى را سزاست که مرا باین سن رسانید دید گفت حمد
 . نکردم

نکنید، که آن نور مسلمانى است ،  از حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم منقول است که موى سفید را
 . اسالم ، نورى باشد براى او در قیامت ھر که موى سفید در ریش او پیدا شود در

ن در روز قیامت بایشان سخن است که سه کسند که خداوند عالمیا از حضرت امام جعفر صادق منقول
الیم  رحمت بسوى ایشان نمى افکند، اعمال ایشان را نمى پسندد، براى ایشان عذاب نمیگوید، نظر

که او را منى بیاید یا با  کسیکه موى سفید خود را بکند و کسیکه با دست خود بازى کند: مھیا است 
که این حدیث محمول بر آن باشد که براى نیست  جاى بدن خود و کسیکه دیگران باو لواطه کنند، دور

زیرا که در حدیث صحیح از حضرت امام رضا علیه السالم منقول است  غرض فاسدى موى سفید را بکند
 . کندن را دوست تر میدارم ، از  نیست موى سفید را بریدن و کندن ، اما بریدنش  که باکى

 . ریدن ھر دو باکى نیستدرحدیث دیگر ھم وارد شده است از آنحضرت که کندن و ب
درحدیث دیگر فرمود که حضرت امیرالمؤ منین تجویز بریدن موى سفید میفرمودند، اما کندنش را مکروه 

 . مى دانست
که موى سفید در  حضرت امام رضا منقول است که حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم فرمود از

جوانمردى است ، در جاى زلف  مت سخاوت وپیش سر میمنت است و مبارک است ، در عارضھا عال
 . مراد ابتداى سفید شدن است عالمت شجاعتست ، و در پشت سر شوم است و ظاھرا

  

   در کندن موى بینى و بازى کردن با ریش: فصل ھفتم 
بگیرد و باحوال  حدیث معتبر از حضرت رسول منقول است که باید ھر کس موى شارب و موى بینى را در

 . بپردازد، که اینھا باعث زیادتى جمال او است بدن خود
 .از حضرت صادق علیه السالم منقول است که موى بینى را گرفتن رو را نیکو میکند

است گل  حضرت امام موسى علیه السالم منقول است که چھار چیز است که از وسواس شیطان از
 . خائیدن ش راخوردن و گل را بدست ریزه کردن و ناخن را بدندان گرفتن و ری

 .از حضرت صادق منقول است که بسیار دست بر ریش مگذار که رو را معیوب و بدنما میکند
  

  در فضیلت ناخن گرفتن: فصل ھشتم 
از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است که ناخن گرفتن دردھاى بزرگ را منع میکند، 

 .روزى را فراخ میکند
که چون بلند شود  براى این امر کرده اند بناخن گرفتن: علیه السالم فرمود که  امام محمد باقر حضرت

فرمود که سنت مؤ کد است ناخن  حضرت صادق. شیطان در آن جا مى کند، مورث فراموشى است 
حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم مردانرا میفرمود، که  در حدیث دیگر منقول است که گرفتن

روایت دیگر وارد  بگیرید وزنان را میفرمود که اندکى بلندتر بگذارید، که زینت شما است و در ناخن را از ته
سبب آن پرسیدند، فرمود که چگونه  شده است ، که چند گاه وحى بر حضرت رسولخدا نازل نشد از

 .نمیگیرید و چرک انگشتانرا ازاله نمى کنید وحى باز نایستد و حال آنکه شما ناخن
  

  در بیان آداب و اوقات ناخن گرفتن:  فصل نھم
 . منقول است که حضرت رسول نھى فرمود از گرفتن ناخن بدندان

روز جمعه  حدیث حسن از حضرت امام جعفر صادق علیه السالم منقول است که ناخن گرفتن در در



 .زھا بریزدباشى بساى تا از ری ایمن مگرداند، از خوره و کورى و پیسى و اگر احتیاج بگرفتن نداشته
در چند حدیث دیگر فرمود که شارب و ناخن در ھر جمعه بگیر واگر نباشد از سوھان و غیر آن حک کن تا 

 .دیوانگى و خوره و پیسى بتو نرسد
 .در حدیث دیگر فرمود، که ھر که در ھر جمعه ناخن و شارب بگیرد پیوسته باطھارت باشد تا جمعه دیگر

شارب گرفتن و سر را باخطمى شستن در ھر جمعه فقر را برطرف مى در حدیث دیگر فرمود که ناخن و 
 .کند و روزى را زیاد مى کند

خواندان بعد  دیگر منقول است که بآنحضرت عرض کردند، که خبربما رسیده است ، که تعقیب درحدیث
د که سفر کردن بشھرھا، حضرت فرمو از نماز صبح تا طلوع آفتاب نافع تر است براى زیادتى روزى از

نافع تر باشد؟ گفتم بلى فرمود که ناخن و شارب را در ھر  میخواھى چیزى بتو تعلیم کنم که از این ھمه
 .بسائیدن باشد جمعه بگیر اگر چه

شخصى را دیدند که آزار چشم داشت ،  در حدیث معتبر منقول است که حضرت امام رضا علیه السالم
گر بجا آورى ھرگز درد چشم نبینى ؟ گفت بلى ، فرمودند ا فرمود که میخواھى بتو چیزى بیاموزانم که

 .ناخن بگیر آن شخص چنین کرد ھرگز درد چشم ندید که در ھر پنجشنبه
 .از حضرت امام محمد باقر نیز منقول است که ھر که باین مداومت کند آزار چشم نبیند، ھرگز

چک از دست چپ بکنید، پستابگیرد در حدیث معتبر وارد شده است که در ناخن گرفتن ابتدا بانگشت کو
 .وبانگشت کوچک دست راست ختم کند

کوچک دست  دیگر وارد شده است که ھر که روز چھارشنبه ناخن بگیرد و ابتدا کند بانگشت درحدیث
 . راست و ختم کند بانگشت کوچک دست چپ ، او را امان دھد از درد چشم

راست و تا  ابتدا کند بناخن انگشت کوچک دستدیگر وارد شده است که اگر روز پنجشنبه  درروایت
مھین بگیرد، امان یابد از درد  انگشت مھین بگیرد، پس ابتدا کند بانگشت کوچک دست چپ و تا انگشت

بگیرد ابتدا بانگشت دست چپ کردن بھتراست ، اگر در روز  چشم ، دور نیست که اگر در روز چھارشنبه
 ت کوچک آن دست کند، اگر در روز پنجشنبه گیرد ابتدا در ھردر ھر دستى بانگش پنجشنبه گیرد ابتدا

بانگشت کوچک دست  دستى بانگشت کوچک آن دست کند، اگر در روز جمعه یا سایر روزھا گیرد، ابتدا
ابتدا بانگشت کوچک دست چپ  چپ کند و ختم بانگشت کوچک دست راست بکند، اگر در ھر وقت

 . ه استبکند خوبست چنانچه على بن بابویه گفت
ناخن را براى روز  حدیث دیگر منقول است که ھر که ناخنھاى خود را در روز پنجشنبه بگیرد، یک در

 .جمعه بگذارد، خدا پریشانى از او زایل گرداند
 .از حضرت امام رضا علیه السالم منقول است که در روز سه شنبه ناخن بگیرید

ناخن ھاى خود را در  له وسلّم منقول است که ھر کهحدیث معتبر از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآ در
بیرون کند، دوا را در آنھا داخل کند، کسى که در  روز جمعه بگیرد حق تعالى دردھا را از سرانگشتان او

 .و شارب بگیرد، از درد دندان و درد چشم عافیت یابد روز شنبه یا پنجشنبه ناخن
برطرف  است که ناخن ھا را در روز جمعه گرفتن ھر دردى رامنین علیه السالم منقول  از حضرت امیرالمؤ

 .میکند، در روز پنجشنبه گرفتن روزى را فراخ میکند
گویند  منقول است که بحضرت امام موسى علیه السالم عرض کردند، که اصحاب ما مى در حدیث دیگر

بگیر و اگر صبر نباید کرد تا روز جمعه  که البته ناخن را در روز جمعه میباید گرفت فرمود اگر خواھى در روز
 .شده است ، که ھر گاه بلند شود بگیرد جمعه شود چنانچه در حدیث دیگر وارد

از حضرت صادق علیه السالم منقول است که ھر که در روز جمعه ناخن بگیرد، ریشته کردن بن ناخن ھا 
 .از او بر طرف شود

فرزندانشت بسیار  ه ھر که پنجشنبه ناخن بگیرد،حضرت امام محمد باقر علیه السالم منقول است ک از
ھر دو را بیابد، در روز پنجشنبه بگیرد  شود و درد چشم نبیند، اگر کسى خواھد ثواب پنجشنبه و جمعه

را در پنجشنبه بگیرد و در روز جمعه سوھانى بر آن بمالد که ریزه  و یکى را براى جمعه بگذارد، یا ھمه
دٍ  تن بگویدبریزد،در وقت ناخن گرف چند ٍد َوآِل ُمَحمَّ چنانچه در باب  بِْسِم اللِّه َوبِاللِّه َوَعلى ُسنَِّة ُمَحمَّ

راست اول انگشت شھادت را مى  شارب گرفتن گذشت ، آنچه مشھور است که در ناخن گرفتن دست
آن انگشت انگشت مھین و بعد از آن انگشت میانه و بعد از  گیرد، بعد از آن انگشت کوچک را و بعد از آن

اول انگشت بعد از انگشت کوچک را بگیرد، پس انگشت میان پس انگشت مھین  دیگر و در دست چپ
ذکر کردیم  انگشت کوچک پس انگشت شھادت ، در اخبار اھل سنت وارد شده است و آنچه پیش پس

 . از اخبار شیعه است و عمل بآن کردن اولى است
  

  ر چیزھا که دفن باید کرددر دفن کردن مو وناخن و سای: فصل دھم 
اَلَْم نَْجَعِل ْاالَْرَض کِفاتا  از حضرت امام جعفر صادق علیه السالم منقولست در تفسیر این آیه کریمه که

حالتیکه زنده اند،  یعنى آیا نگردانیده ایم ، زمین را محل انضمام و اجتماع و پنھان شدن در اَْحیاًء َواَْمواتا
 . دفن کردن ، مو و ناخن است ت فرمود که مراد از حال زندگىدر حالتیکه مرده اند حضر

السالم منقول است که حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله  در حدیث معتبر از حضرت امیرالمؤ منین علیه
 . را که چھار چیز را در خاک پنھان کنیم ، مو و ناخن و دندان و خون وسلّم امرفرمود، ما

آدمى جدا میشود و  لیه وآله وسلّم منقول است که ھفت چیز است که ازحضرت رسول صلّى اللّه ع از
دان و دندان و نطفه که پاره خون شده  آنھا در دفن میباید کرد، مو و ناخن و خون وخون حیض و بچه



 .باشد
  

   در فضیلت شانه کردن موى سر و ریش: فصل یازدھم 
پوشیدن دشمن را  منقول است که جامه پاکیزه حدیث معتبر از حضرت امام جعفر صادق علیه السالم در

میکند، سر را شانه کردن تب را میبرد و  منکوب میکند، روغن بربدن مالیدن بدحالى و پریشانى را زایل
 .میکند ریش را شانه کردن دندانھا را محکم

ور مى بسیار شانه کردن تب را د از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است که سر را
 .میکند گرداند، روزى میآورد وقوت جماع را زیاد

 .از حضرت صادق علیه السالم منقول است که شانه کردن فقر را برطرف میکند، دردھا را میبرد
در حدیث دیگر فرمود که روزى را زیاد میکند، مو را نیکو میکند، حاجت را روا میکند، پشت را محکم 

 .میکند، بلغم را قطع میکند
 .وایت دیگر موجب بسیارى فرزند میشوددر ر

طاعون را از  دیگر فرمود که شانه کردن عارض دندانھا را محکم میکند، شانه کردن پائین ریش درحدیث
 .شانه کردن سر بلغم را قطع میکند این کس دور مى گرداند، شانه کردن زلف وسواس سینه را میبرد،

  

  و انواع شانه ھا در آداب و اوقات شانه کردن: فصل دوازدھم 
در حدیث معتبر منقول است که در میان جانماز حضرت امام جعفر صادق علیه السالم شانه بود، که ھر 

 .گاه از نماز فارغ میشدند شانه میکردند
ُخُذوا َزیَنَتُکْم ِعْنَد  در حدیث حسن از حضرت امام موسى علیه السالم منقول است در تقسیر آیه کریمه

یعنى بگیرید زینت خود را نزد ھر مسجدى ، حضرت فرمود از این زینت است شانه کردن  ُکِل َمْسجِدٍ 
 . پیش از ھر نمازى

 . در حدیث دیگر نزد ھر نماز واجب و سنتى
در حدیث دیگر فرمود، که ھرگاه سر و ریش را شانه کنى شانه را بر سینه خود بکش که اندوه و بیمارى 

 .را میبرد
وبشمارد یکى  سالم منقول است که ھر که ریش خود را ھفتاد نوبت شانه کندحضرت صادق علیه ال از

که در حمام شانه مکن که مو را تنگ  یکى شیطان تا چھل روز نزدیک او نیاید، و در حدیث دیگر فرمود
 .میکند

اراده شانه کردن داشته باشد، شانه را بدست راست بگیرد در حالتیکه  در حدیث دیگر فرمود کسیکه
ْن َشْعرى َوبََشرى  باشد، و بر باالى سر بگذار و پیش سر را شانه کند و بگوید تهنشس اَلّلُھمَّ َحّسِ

اَلّلُھمَّ التَُردَّنى َعلى َعَقبى َواْصرِْف َعنّى  پس عقب سر را شانه کند و بگوید َوطَیِّْبُھما َواْصرْف َعنّى اْلَوباءَ 
ْیطاِن َوال تَُمکِّْنُه ِمْن قی اللھم َزیِّنّى بزینة  پس ابروھا را شانه کند بگوید، ادَى َفیُردّنى َعلى َعَقبىَکْیَد الشَّ

اَلّلُھمَّ َسرِّْح َعنّى اْلُغُموَم  پس ریش را از طرف باال بزیر شانه کند، شانه را بر سینه بمالد و بگوید الھدى
سوره  پس از پائین ریش بطرف باال شانه کند و انِ َواْلُھُموَم َواْلُھُموَم َو َوْحَشَة الصُُّدورِ َو َوْسَوَسَة الّشْیط

 .بخواند اِنااَْنَزْلناُه فى لَْیلََة اْلَقْدرِ 
در روایت دیگر وارد شده است که چون خواھى ریش را شانه کنى از زیر ریش بطرف باال چھل مرتبه 

 جانب پائین ھفت مرتبه شانه کن و سورهبخوان ، از طرف باال ب اِنّااَْنَزْلناُه فى لَْیلَِة اْلَقْدرِ  شانه کن و سوره
 .تا آخر دعا اَلّلُھمَّ َسرِّحْ  بخوان پس بگو َواْلعاِدیاتِ 

از حضرت امام رضا علیه السالم منقول است که ھر که شانه را ھفت مرتبه بر سر وریش و سینه 
 .بکشد دردى نزدیک او نیاید

میشود،  انه مکن که باعث ضعف دلحضرت امام موسى علیه السالم منقول است که ایستاده ش از
 .نشسته شانه کن که دل را قوى میکند، پوست را پر میکند

در حدیث دیگر وارد شده است که حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم بآب شانه میکردند یعنى 
 .شانه را بآب فرو میبردند و میمالیدند

َصّلِ َعلى  اَلّلُھمَّ ش سنتست که این دعا بخواند،در روایت دیگر وارد شده است که در وقت شانه کردن ری
ٍد َواَْلْبسنى َجماالً فى َخْلِقکَ  ٍد َوآِل ُمَحمَّ ْن َشْعرى َوبََصرى َوال تَْبَتلِیَنى ُمَحمَّ  َوزیَنًة فى ِعباِدَک َوَحّسِ
 .یا اَْرَحَم الرَّاِحمینَ ِمْن ِعباِدَک  بِالنِّفاقِ َوْاْرُزْقنى اَْلَمھابََة بَْیَن بَِریَّتَِک َوالرَّْحَمةَ 

 واز حضرت امیرالمؤ. السالم منقول است که ایستاده شانه کند صاحب قرض شود از حضرت صادق علیه
 .میشود منین علیه السالم منقول است که ایستاده شانه کردن باعث فقر و پریشانى

از طرف پائین چھل  وسلّم ریش را در حدیث دیگر منقول است که حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله
 .میکردند، و میفرمودند که روزى را زیاد میکند، بلغم را قطع میکند مرتبه و از طرف باال ھفت مرتبه شانه

از قاسم بن ولید منقول است که از حضرت صادق علیه السالم پرسید از روغن دان و شانه که از 
 . استخوان فیل باشد، فرمود که باکى نیست

حضرت شانه  نقول است که بخدمت حضرت امام موسى علیه السالم رفت دید کهحسن بن عاصم م از
جماعتى در عراق ھستند که  از استخوان فیل در دست دارند، بآن شانه میکنند گفت فداى تو شوم

فرمود که چرا، پدرم یک شانه یا دو شانه از این داشتند،  شانه کردن از استخوان فیل را حالل نمیدانند،



 .کنید، باستخوان فیل که تب را میبرد که شانهپس فرمود 
 .دراحادیث بسیار وارد شده است که ائمه علیھم السالم بشانه استخوان فیل شانه میکردند

 . در روایتى از حضرت صادق علیه السالم منقول است که بشانه نقره شانه کردن مکروه است

  مالیدن و گل بوئیدن و روغن: در آداب بوى خوش کردن : باب ششم 
  

 دربیان سبب پیدا شدن بوھاى خوش در زمین: ول ا فصل
بھشت بر  معتبر از حضرت امام جعفر صادق علیه السالم منقول است که چون آدم وحوا از درحدیث

مروه و حضرت حوا چون در بھشت از  زمین آمدند، حضرت آدم بر کوه صفا قرار گرفت ، حضرت حوا بر کوه
بسته بود، چون بزمین آمد گفت چه امید داشته باشم از  د را شانه کرده وبوى خوش آنجا گیسوى خو

کرده ام ،حال آنکه الحال خدا از من در خشم است ، پس گیسوھاى خود را  مشاطگى که در بھشت
بر زمین ھند  آن بوى خوش که از گیسوى او فرو ریخت باد بمشرق و مغرب برد و اکثرش را  پس  گشود

آنحضرت منقول است که چون  ر بوھاى خوش در ھند میروید، در حدیث دیگر ازریخت باین سبب اکث
تناول نمود، جامه ھا و زیورھاى بھشت ھمه از او  حضرت آدم از آن درخت که نھى شده بود از خوردن آن

ھاى بھشت را گرفت و عورت خود را بآن پوشانید چون برزمین آمد باد  فرو ریخت ، پس برگى از برگ
سبب  خوش آن برگ را به ھند رسانید و درختان گیاھھاى ھند را خوشبو گردانید، باین جنوب بوى

آن گیاھھا خورد آھوى مشک  گیاھھاى خوشبو در ھند میباشد و اول جانورى که از آن برگ بھشتى یا از
جارى شد تا آنکه جمع شد در پیش نافش و از  بود، چون از آن برگ خورد بوى خوش در گوشت و خونش

 .مشک بھم رسیدآن 
  

  درفضیلت بوى خوش و آداب آن: فصل دوم 
 . در احادیث معتبره وارد شده است که عطر و بوى خوش کردن از جمله اخالق پسندیده پیغمبرانست

 .از حضرت صادق منقول است که بوى خوش دلراقوى میکند، قوت جماع را میافزاید
بوى خوش را در  اوار نیست مرد را که ترک کندحدیث صحیح از حضرت امام رضا منقول است که سز در

 .در ھر جمعه و اینرا البته ترک نکند ھر روز، اگر قادر نباشد یکروز نه یک روز و اگر قادر نباشد،
 از حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم منقول است که بوى خوش بر شارب مالیدن از اخالق پیغمبرانست

. 
 .آدمى را مینویسند بسبب آنکه ایشانرا خوش میآید گرامیداشتن مالئکه است که اعمال

بمالد تا شب  حضرت امام جعفر صادق علیه السالم مرویستکه ھر که در ھر روز بوى خوش بر خود از
از ھفتاد نماز که بى بوى خوش  عقلش با او باشد، و فرمود که نماز کسیکه خوشبو باشد بھتر است

 . داده بوى خوش و زنان و مسواک غمبرانراباشد، فرمود که سه چیز است که خدا پی
بالغى که در ھر جمعه شارب و ناخن بگیرد و چیزى از بوى خوش  در حدیث دیگر فرمود که الزم است بر

آنحضرت  حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم چون روز جمعه میرسید بوى خوش نزد بر خود بریزد و
 .بر روى مبارک میمالید که بوى خوش داشت و تر میکرد ونبود، روپاک بعضى از زنان را میطلبید 

بر موضعى که سجده میفرمودند بعداز آن  در حدیث دیگر منقول است که حضرت امام جعفر صادق
آنحضرت ، حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم میفرمودند که   میشناختند آنموضع را از بوى خوش

ترک مکن ،  خود را خوشبو کن ، در روز جمعه البته ناچار است و گفت که یکروز در میان جبرئیل مرا
خوش زنان باشد، روزى عثمان بن  میفرمود که در روز جمعه البته خود را خوشبو کنید اگر چه از بوى

خوش و چیزى چند از لذتھا ترک کنم ، حضرت فرمود  مظعون بخدمت آنجناب عرضکرد، که میخواھم بوى
مالئکه بوى خوش مؤ من را میبویند، و در ھر جمعه البته ترک مکن و  ، کهکه ترک بوى خوش مکنید

 . ھر چه صرف نمائى در بوى خوش اسراف نیست فرمود که
حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلتم زر در بوى خوش زیاده از طعام  در حدیث دیگر منقول است که

خوش مردان  اھر و بویش مخفى باشد و بوىمیکردند، فرمود که بوى خوش زنان باید که رنگش ظ صرف
 .باید که بویش ظاھر و رنگش مخفى باشد

 منقول است که ناخن بگیرید در روز سه شنبه ، وحمام بروید در روز چھارشنبه از حضرت امام موسى
 . روز جمعه حجامت بکنید در روز پنجشنبه ، و ببھترین بوھاى خوش خود را خوشبو کنید در

دل را میگشاید، غم را زایل میکند،  ضا علیه السالم منقول است که چھار چیز است کهاز حضرت امام ر
 . و بسبزه نظر کردن بوى خوش کردن و عسل خوردن و سوارى کردن

 .حضرت امیرالمؤ منین فرمود که باید زن مسلمان پیوسته براى شوھر، خود را خوشبو کند
علیه وآله وسلّم  ت که در حضرت پیغمبر صلّى اللّهحضرت امام محمد باقر علیه السالم منقول اس از

نبود دویم آنکه در ھیچ راھى نمى گذشت  سه خصلت بود که در دیگرى نبود، اول آنکه آنحضرت را سایه
آن راه مى گذشت میدانست که آنجناب از آنراه عبور نموده اند از  مگر آنکه دو روز یا سه روز که کسى از

سجده  نده بود، سیم آنکه بھر سنگ و درختى که مى گذشتند آنجناب رادر آنراه ما بوى خوشى که
 .میکردند

از حضرت رسول منقول است که ھر زنى که بوى خوش کند و از خانه بیرون آید پیوسته لعنت الھى بر او 



 .باشد تا بخانه برگردد
  

   در کراھت رد کردن بوى خوش: فصل سوم 
بیاورند رد کند، و  که آیا کسى میتواند بوى خوش را که براى اوحضرت صادق علیه السالم پرسیدند  از

 .کرامت را قبول نکند، فرمود که سزاوار نیست او را که رد کند،
آوردند روغن خوشبوئى ، حضرت گرفتند  در حدیث دیگر فرمود که بنزد حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم

 . بعد ازآن فرمودند که ھرگز بوى خوش را رد نمیکنممالیده بودند،  و برخود مالیدند و در آنروز روغن
درحدیث دیگر منقول است که حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم رد نمیکردند بوى خوش و 

 .شیرینى را که براى آنجناب میآوردند
ظرفى که در آن  حسن بن جھم منقول است که گفت رفتم بخدمت حضرت رضا علیه السالم براى من از

مالیدم فرمود، که دیگر بردار و در گود پائین  بود آورد و فرمود که بردار بخود بمال قدرى برداشتممشک 
 مالیدم پاره دیگر ماند فرمود که این را ھم بدانجا بمال مالیدم ، بعد از آن گردن خود بمال برداشتم و

گفتم کرامت . مگر خر رافرمود که حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم میفرمود که رد نمیکند، کرامت 
 . تکیه کردن تواضع کنند و مانند آن کدامست ؟ فرمود، که بوى خوش و بالشیکه براى نشستن و

  

  در فضیلت مشک و عنبر و زعفران: فصل چھارم 
 .از حضرت امام جعفر صادق علیه السالم منقول است که بوى خوش مشکست و عنبر و زعفران وعود

قلع داشتند،  ل است که حضرت امام زین العابدین علیه السالم مشک دانى ازمعتبر دیگر منقو درحدیث
 .مشک برخود میمالیدند و ھر وقت که اراده رخت پوشیدن میکردند، آنرا مى طلبیدند و از

در حدیث دیگر وارد شده است که شیشه از مشک داشتند در جانماز خود و ھرگاه بنماز برمیخاستند 
 .برخود میمالیدند

بر خود میمالیدند  دیث دیگر منقول است که حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم آنقدر مشکح در
منقول است حضرت رسول مشک  که رنگ مشک از فرق مبارک ایشان ظاھر بود و در حدیث صحیح

آنرا مى گرفتند، و چون بیرون میآمدند از بوى خوش  دانى داشتند، که ھرگاه وضو میساختند با دست تر
 .میآیند میدانستند، که آنحضرت

آبنوس و در آن خانه ھا بود که در ھر  در حدیث دیگر منقول است که جناب امام رضا حقه بیرون آوردند، از
 .بود خانه بوى خوشى بود ویکى از آنھا مشک

کرد که آیا مشک را در  درحدیث صحیح منقول است که على بن جعفر از حضرت امام موسى سؤ ال
 . من میکنم و باکى نیست برخود میمالند، داخل میتوان کرد فرمود کهروغنى که 

 .در روایت دیگر منقول است که باکى نیست که مشک داخل طعام کنند
حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم خود را بمشک و عنبر  در روایت دیگر وارد شده است که

 .خوشبو میکردند
میآورده اند  وآن بوى خوشى بوده است که از چندین چیز بعملدر مدح خلوق وارد شده است  احادیث

 .مداومت بر آن نکنند یک جزوش زعفران بوده است ، و در بعضى اخبار وارد شده است ،
و دور نیست که این نھى ھا بر آن باشد . در روایت دیگر وارد شده است که شب تا صباح بر بدن نگذارند

 .که رنگش در بدن بسیار نماند
  

  درفضیلت غالیه: صل پنجم ف
من با  موثق منقول است که اسحق بن عمار بخدمت حضرت صادق علیه السالم عرضکرد، که بسند

حضرت فرمود که غالیه کم و بسیارش  تجار سودا میکنم و غالیه برخود میمالم براى آنکه مرا فقیر ندانند،
او را اسحق گفت که من بفرموده بمالد کافیست ،  مساویست کسیکه اندک غالیه گاه گاه برخود

 . درھم غالیه میخرم و تمام سال باین خوشبو مى شوم حضرت عمل کردم و سالى ده
است که حضرت على بن الحسین علیه السالم شبى از خانه بیرون آمدند، و جبه  در حدیث دیگرمنقول

از آنجناب که در این  سیدندخود را بغالیه خوشبو کرده بودند، پر  و عباى خز پوشیده بودند و ریش  خز
میخواھم عبادت کنم ، و حوران بھشت را از خدا  شب باین ھیئت براى چه بیرون آمده اید؟ فرمود که

 . عبادت زینت و بوى خوش کردن سنت است خواستگارى کنم ، یعنى براى
آوردند، که رضا علیه السالم فرمود که روغنى براى آنجناب بعمل  در حدیث صحیح منقول است که امام

ُقْل اَعُوُذ بَِرّبِ النّاسِ  عنبر داخل کرده بودند، و فرمود که در کاغذى آیة الکرسى و سوره در آن مشک و
و آیه چند از آیات حفظ نوشتند و در میان غالف شیشه آن روغن گذاشتند، و  َوُقْل اَُعوُذ بِرَّبِ اْلَفلَقِ 

 .پیوسته بر ریش خود میمالیدند
مشک از براى آنجناب  منقول است که جناب امام رضا علیه السالم فرمود، که روغن را باروایت دیگر  در

ماءمون بحضرت نوشت ، که مردم شما را در  بعمل آوردند، و بھفتصد درھم برآمد و فضل بن سھل وزیر
اى نوشتند که مگر نمیدانى که یوسف پیغمبر خدا بود و جامه دیب این باب عیب میکنند، حضرت در جواب

حضرت  میپوشید و بر کرسیھاى طال مى نشست و باینھا از حکمتش چیزى کم نمیشد پس طال باف



 . فرمود که غالیه ساختند بچھار ھزار درھم
  

  در فضیلت و آداب روغن بربدن مالیدن: فصل ششم 
ا زیاد میکند و دماغ ر حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم منقول است که روغن مالیدن بشره را نرم از

یا بدخالى ، و تنگى روزیرا برطرف میکند و رو  مى کند و مجارى آبرا در بدن آسان میکند و خشونت جلد،
 .را نورانى میگرداند

و در حدیث دیگر . از حضرت صادق علیه السالم منقول است که روغن مالیدن توانگریرا ظاھر مى کند
 .فرمود که فقر را زایل میکند

بدن جارى  اقر علیه السالم منقول است که در شب روغن مالیدن در عروقحضرت امام محمد ب از
دیگر فرمود ھر که بر مؤ منى روغن  و در حدیث. میشود، و بشره را سیراب میکند، و رو را سفید میکند

 .نورى بنویسد که در قیامت باو عطا فرماید بمالد، حق تعالى براى او بعدد ھر موئى
اَلّلُھمَّ اِنّى اَْساَُلَک  م منقول است که چون روغن را بر کف دست بریزى بگواز حضرت صادق علیه السال

ناِن َواْلَمْقتِ  ْیِن َوالشَّ پس کف دست را بر باالى سر بگذارد و از  الزَّْیَن َوالزّیَنَة َواْلَمَحبََّة َواَُعوُذبَِک ِمَن الشَّ
 . آنجا ابتدا کند بروغن مالیدن

ْنیا  ست که چون روغن را بر کف بریزى بگودر روایت دیگر وارد شده ا اَلّلُھمَّ اِنّى اَْساَُلَک الزّیَنَة فى الدُّ
ْنیا َوْاالِخَرةِ  ناِن فى الدُّ ْیِن َوالشَّ  .َواَعُوُذبَِک ِمَن الشَّ

 .در چند حدیث نھى وارد شده است از مداومت بروغن مالیدن در ھر روز
لند و در روایت دیگر ھفته یکمرتبه یا دو مرتبه اما زنانرا ھر در روایتى وارد شده است که ماھى یکبار بما

 . روز مالیدن بدنیست
  

  در فوائد روغن بنفشه: فصل ھفتم 
روغنھاى  حدیث حسن از حضرت صادق علیه السالم منقول است که روغن بنفشه سید، و بھترین در

مثل فضیلت ما است بر  نھاو در حدیث دیگر فرمود که فضلیت روغن بنفشه بر سایر روغ. شماست 
و در روایت دیگر فرمود که . بر سایر خلق  و در حدیث دیگر مثل فضیلت شیعیان ما است. سایر مردم 

و در حدیث دیگر فرمود که . بمالید که درد را از سر و چشم میبرد نیکو روغنى است روغن بنفشه بسیار
 . روغن بنفشه شما چیزى نمیآید که ما بیشتر دوست داریم از از ناحیه

حضرت  از عقبه منقول است که شخصى از استر افتاده بود و دماغش آفت یافته بود، در روایت دیگر
یافت ، بعد از آن فرمود که  صادق علیه السالم فرمود روغن بنفشه در دماغش بچکانید چنان کردند شفا

براى شیعیان ما نرم است  تابستان خنک است ، و اى عقبه روغن بنفشه در زمستان گرم است ، و در
و اگر مردم فضیلت آنرا بدانند، ھر آینه یک وقیه از آن قیمتش یک  ، و براى دشمنان ما خشک است ،

 .میشود اشرفى
بچکانید، که حضرت رسول صلّى  حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم فرمود که روغن بنفشه ، در بینى

وائد این روغن را بدانند، از آن بسیار بخورند، و در حدیث دیگر ف اللّه علیه وآله وسلّم فرمود که اگر مردم
میکند و  گرمى تب را بشکنید بروغن بنفشه و در حدیث دیگر منقولست که درد سر را زایل فرمود که

 .دماغ را باصالح مى آورد
  

  در فوائد روغن بان و روغن زنبق: فصل ھشتم 
میگیرند و از حضرت صادق علیه السالم منقول است که  بدانکه بان فستق ھندى است ، که از آن روغن

 . نیکو روغنى است روغن بان
پایش بھم رسیده  حدیث دیگر منقول است که شخصى بآنجناب شکایت کرد از ترکھائیکه در دست و در

آن شخص  برناف خود بگذار، و یا روغن را در ناف بریز، بود، فرمود که پنبه را بگیر، و روغن بان بر آن بریز، و
 .آزار از او زایل شد یک مرتبه چنین کرد، آن

وسلّم منقول است که ھر که روغن بان بر خود بمالد،  بسند معتبر از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله
 .بخوابد بقدرت الھى باو ضرر نتواند رسانید و در پیش روى شیطان

بمالید روغن بان ، که آن امان است از ھر السالم منقول است که برخود  از حضرت امیرالمؤ منین علیه
وسلّم منقول است که  و از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله. و پیغمبر آنرا استعمال میفرمودند دردى ،

 . ھیچ چیز براى بدن ، بھتر از روغن زنبق نیست
 .چکانیدنددر روایت دیگر منقول است که حضرت امام موسى و امام رضا علیھماالسالم ، در بینى می

در روایت دیگر از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است که در روغن زنبق منافع بسیار 
 . ھست ،و در آن شفاى از ھفتاد درد ھست

و ظاھر آنست که  حضرت صادق علیه السالم نیز مرویستکه در روغن زنبق ، شفاى ھفتاد درد است ، از
 .رازقى میگویندمراد زنبق سفید باشد که آنرا 

در بسیارى از احادیث بلفظ رازقى وارد شده است ، که از کالم بعضى ظاھر میشود که زنبق ، یاسمن 



 . سفید است
  

  در فوائد سایر روغنھا: فصل نھم 
که : السالم فرمود است که حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم بحضرت امیرالمؤ منین علیه منقول

بخورد، وبمالد، شیطان چھل صباح نزدیک از  ت بخور، و بربدن بمال ھر که روغن زیتیاعلى ، روغن زی
 .نیادید

 . در بعضى اخبار وارد شده است که روغن گل خیرى ، روغن لطیفى است
 .در روایت دیگر وارد شده است که حضرت امام موسى علیه السالم روغن گل خیرى برخود میمالیدند

صداع ایشان را  ه حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم در وقتیکهحدیث موثق منقول است ک در
 .عارضى میشد، روغن کنجد در بینى مى چکانیدند

 .در حدیث معتبر دیگر منقول است که آنجناب دوست مى داشتند که روغن کنجد در بینى بچکانند
  

  در فضیلت بخور و انواع و آداب آن: فصل دھم 
الم منقول است که سزاوار است مرد را که ھرگاه قادر باشد جامه ھاى خود از حضرت صادق علیه الس

 .را به دود خوشبو بدارد
 .از حضرت امام رضا علیه السالم مردم بوى بخور بسیار مى شنیدند

آمدند در  روایتکرده استکه با حضرت امام موسى علیه السالم بحمام رفتم چون حضرت بیرون مرازم
 .را نیز خوشبو کنید ند و خود را خوشبو کردند پس فرمود که مرازمزحتکن عود سوز طلبید

موسى کاظم علیه السالم میخواستند که بخور  در روایت دیگر وارد شده است که چون زنان حضرت امام
صیحانى که نوعى است که خرماھاى مدینه میگرفتند و خرما و  کنند اول یک ھسته خرما از خرماى

بوى خوش را  ک میکردند، و در آتش میانداختند و چون اندکى دود میکرد بعد از آندانه پا پوست را از آن
 .بیشتر باعث خوش بوئى میشود مى انداختند و جامه را بر بخور میداشتند و میگفتند که این

است که عود خالص بویش در بدن تا چھل روز میماند،  از حضرت امام جعفر صادق علیه السالم منقول
 .دیگر پرورده باشند بویش تا بیست روز میماند بوھاى خوش وعودى که با

در حدیث دیگر منقول است که جناب امام رضا علیه السالم با عود ھندى خالص بخور میکردند و بعد از 
 .آن گالب و مشک بر خود مى مالیدند

 ع از شفاستدر روایت دیگر وارد شده است که حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم بعود ھفت نو
. 

را روغن بمالند و  روایت دیگر منقول است که تحفه که براى مرد روزه دار آورند آن است که ریشش در
 .گیسش را شانه کنند و جامه اش ببخور بدارند جامه اش را ببخور بدارند، و تحفه زن روزه دار آنست که

اللّه علیه وآله وسلّم در وقت سیّد بن طاوس علیه الرحمه روایت کرده است که حضرت رسول صلّى 
ِّْب َعَرقِنا َوَزّکِ َروایَِحنا  اَْلَحْمُدلِلِّه الَّذى بِنِْعَمتِِه تَتِمُّ الصّالِحاتِ اَلّلُھمَّ  بخور کردن این دعا را میخواندند طَی

عا فِیَتَِک اِیّاناَوَکراَمتَِک لَنا اِنََّک َعلى  َوبَْینَ التَّْقوى زاَدتا َواْلَجنََّة َمعاَدنا َوال تَُفرِّْق بَْیَننا َواَْحس ُمْنَقلَبنا َواْجَعلِ 
 .ُکّلِ َشْیئٍى َقدیرٌ 

 اَْلَحْمُدللّهِ  گفته است که در روایت دیگر منقول است که در وقت بخور و بوى خوش کردن این دعا بخوانند
َوباالً َعلَىَّ  وَّْلَتنى َواِْجَعْل ذلَِک َرْحَمًة َوال تَْجَعْلهُ تَْسُلْبنى ما خَ  َرّبِ اْلعالَمیَن اَلّلُھمَّ اَءْمِتْعنى بِما َرَزْقَتنى َفال

ِّْب ِذْکرى بَْیَن َخْلِقَک َکما  . طَیَّْبَت بََشرى َونَْشواَى بِفْضِل نِْعَمتَِک ِعْندى اَلّلُھمَّ طَی
  

 دربیان فضیلت گالب و گل سرخ و انواع گلھا: فصل یازدھم 
و آله وسلّم منقول است که گالب بررو ریختن آب رو را زیاد میکند و از حضرت رسول صلّى اللّه علیه 

 .پریشانى را بر طرف میکند
باو نرسد، و چون گالب را  حدیث دیگر فرمود که ھر که گالب بر رو بمالد، در آنروز بدحالى و پریشانى در

 .محمد و آل محمد بفرستد بر رو، و دستھا مالد، حمد خدا بکند، و صلوات بر
در روز اول ماه مبارک رمضان یک کف گالب بر رو  حضرت صادق علیه السالم منقول است که ھر کهاز 

 از خوارى و پریشانى ، و ھر که در آنروز بر سرش یک کف گالب بریزد، در آن بریزد، در آنروز ایمن گردد
 .سال از مرض سرسام و ذات الجنب ایمن گردد

ول است که حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم ھر دو منین منق بسند معتبر از حضرت امیرالمؤ
این بھترین  گل سرخ پر کرده بمن عطا فرمودند، چون نزدیک بمشام خود بردند، فرمودند که کف را از

 .گلھاى بھشت است بعد از گل مورد
ردند از صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است که چون مرا بآسمان ب در حدیث دیگر از حضرت رسول

ماھى خواست که  قطره چند بر زمین ریخت ، و گل سرخ از آن روئید پس از آن گل بدریا افتاد، عرق من
باریک درازى دارد، خواست که بردارد،  بردارد و دعموض که کرمیست در میان آب و سر پھنى دارد و دم

محاکمه کرد، و نصف را ملکى را فرستاد، که درمیان ایشان  در میان ایشان نزاع شد، پس حقتعالى
 را بدعموص ، باین سبب پنج برگ سبزى که در زیر گل میباشد دو تا بشکل دم بماھى داد، و نصف



و از ھیچ طرف  ماھى است ، که از ھر طرف پرى دارد و سه تا بشکل دم دعموص است ، که باریکست
ماھى و نصفش بشکل دم بشکل دم  پرى ندارد، و یک طرفش پرى دارد و طرف دیگر ندارد، که نصصفش

 . دعموص است
چون آنحضرت را بمعراج بردند زمین از رفتن آنحضرت محزون شد، و باین  در روایت دیگر منقول است که

خواھد که  در آن روئید، و چون بر گشتند زمین شاد شد، و گل سرخ در آن روئید، پس کسى سبب کبر
سرخ را ببوید و در روایت دیگر، از  استشمام نماید گلبوى حضرت پیغمبر صلّى اللّه علیه وآله وسلّم را 

علیه وآله وسلّم وارد شده است که گل سفید از عرق من  طرق عامه ، از حضرت رسول صلّى اللّه
 . و گل سرخ از عرق جبرئیل ، و گل زرد از عرق براق روئیده در شب معراج ،

 الیدن ، فضائل بسیار دارد و چون حضرتاست که بوئیدن نرگس ، و روغنش را م در روایتى وارد شده
درمیان آتش نرگس براى  ابراھیم را در آتش انداختند و حق تعالى آتشرا بر او برد وسالم گردانید،

 .رسید آنحضرت رویانید و از آنروز نرگس در میان مردم بھم
رمود که نیکو اللّه وآله وسلّم ف از حضرت امام موسى علیه السالم منقول است که حضرت رسول صلّى

 . آبش باعث شفاى چشم است میروید و  گلى است مرزنگوش و در زیر عرش 
ببوئید که قوت شامه را میافزاید واز حضرت صادق  در روایت دیگر منقول است که بسیار مرزنگوش را

 . گل بیست و یک نوع دارد وسید و بھترین ھمه ، گل مورد است علیه السالم منقول است که
  

  در آداب گل بوئیدن: زھم فصل دوا
رسول صلّى اللّه  حدیث صحیح از حضرت امام جعفر صادق علیه السالم و در حدیث معتبر از حضرت در

ببوئید و بردیده ھاى خود بگذارید، که آن از  علیه وآله وسلّم منقول است که ھر گاه گلى بشما بدھند،
 . بھشت آمده است

السالم  یت کرده است که گلى بحضرت امام جعفر صادق علیهمعتبر، از مالک جھنى ، روا در حدیث
که گلى را بگیرد وببوید و بر دیده  دادم ، گرفتند و بوئیدند وبر ھر دو دیده گذاشتند، پس فرمودند که ھر

دٍ  ھاى بگذارد و بگوید ٍد َوآِل ُمَحمَّ ھنوز بر زمین نگذاشته باشد، که گناھانش  اَلّلُھمَّ َصّلِ َعلى ُمَحمَّ
 .مرزیده شودآ

ھا گذاشته ،  حضرت امام على نقى علیه السالم منقول است که ھر که گلى را ببوید و بردیده از
از حسنات بقدریکه بیابان عالج که در  صلوات بر محمد و ائمه علیھم السالم بفرستد، حق تعالى براى او

 .دد دیگ بیابان محو نماید، بنویسد و از گناھاى او، بع مابین مکه و شام و عراق کشیده شده است
 در آداب حمام رفتن و سر وبدن شستن و دارو کشیدن و آداب بعضى ازاغسال: باب ھفتم 

  

  در فضیلت حمام: فصل اول 
 .منقول است که عمر گفت که بد خانه ایست حمام ، عورت را ظاھر مى کند و پرده را مى درد

خانه ایست حمام ، جھنم را بیاد میآورد و چرک را از حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم فرمود که نیکو 
 .بدن میبرد

بدنرا زیاد میکند و  حضرت امام موسى علیه السالم منقول است که حمام یک روز در میان ، گوشت از
 .میکند ھر روز رفتن ، پیه گرده ھا را مى گدازد و بدنرا الغر

تحلیل رفت ، بخدمت حضرت  ه گوشتم ھمهاز سلیمان جعفرى منقول است که گفت بیمار شدم تا آنک
بلى ، فرمود که یک روز : گوشت بدنت برگردد، گفتم  امام رضا علیه السالم رفتم ، فرمود که میخواھى

گوشت بدنت عود میکند و زینھار که ھر روز مرو، که باعث مرض سل مى  نه یک روز بحمام برو، که
 .شود

و کسى که گوشت  د، یک روز بحمام برود و یک روز نرود،حدیث دیگر فرمود کسیکه خواھد فربه شو در
 .زیاد داشته باشد و خواھد که الغر شود، ھر روز بحمام برود

از حضرت امام محمد باقر علیه السالم منقول است که بھترین دواھاى شما حقنه و حجامت کردن و 
 . دوادر بینى چکانیدن و حمام است

باید که زنش را بحمام  که ایمان بخدا و روز قیامت داشته باشد، روایت دیگر وارد شده است که ھر در
اینکه این در بالدیست که در آن بالد باعتبار گرمى ھوا  نفرستد و علما تاءویل کرده اند به دو وجه ، اول

 بحمام رفتن ، دوم آنکه مراد آنست که زن خود را رخصت دھد که براى سیر کردن احتیاج ندارند زنان
 .رودبحمامھا 

  

  در آداب داخل شدن و بیرون آمدن و دعائیکه باید خواند: فصل دوم 
در احایث معتبره وارد شده است که ھر که ایمان بخدا و روز قیامت دارد، باید که بى لنگ داخل حمام 

 .نشود
از حضرت امام جعفر صادق علیه السالم منقول است که ھر که با لنگ بحمام داخل شود، حقتعالى 

 .ان او را بپرده ستر بپوشاندگناھ
در حدیث دیگر فرمود ھر که داخل حمام شود و دیده خود را از نظر کردن بعورت دیگران بپوشاند، حق 



 .تعالى او را از حمیم جھنم ایمن گرداند
لنگ و از داخل  رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم نھى فرمود از غسل کردن در زیر آسمان بى حضرت

مالئکه و نھى فرمود از داخل شدن  ا بى لنگ و فرمود که در نھرھا، ساکنان ھستند ازشدن در نھرھ
 . حمام بى لنگ

 السالم منقول است که داخل حمام مشو، بعد از آنکه اندک چیزى در معده تو از حضرت صادق علیه
و در وقتیکه حمام مش باشد که حرارت معده را از تو فرو نشاند و این بیشتر باعث قوت بدنست و داخل

 . معده پر باشد از طعام
ھر گاه آنحضرت اراده حمام رفتن میکردند اندک چیزى تناول میفرمودند  در حدیث دیگر منقول است که

اندک چیزى میباید  گفت که مردم میگویند که ناشتا بحمام رفتن بھتر است فرمودند که نه بلکه راوى
 .ا ساکن گرداندخورد که صفرا را فرونشاند و حرارت اندرون ر

خوردن صفرا وسودا را پاک  روایت دیگر فرمود که حمام رفتن ناشتا بلغم را پاک میکند و بعد از چیزى در
بعد از چیزى خوردن بحمام برو و اگر خواھى کم  میکند و فرمود که اگر خواھى گوشت بدنت زیاد شود

 .شود ناشتا برو
است که در وقتیکه در رختکن حمام جامه ھا را از خود بسند معتبر از حضرت صادق علیه السالم منقول 

 پس چون داخل خانه اول حمام بشوى بگو اَلّلُھمَّ اْنَزْع َعنّى َرْبَقَة لنِّفاقِ َوثَبّتْنى َعلَى ْاالیمانِ  میکنى بگو
اَلّلُھمَّ اَءْذِھْب  شوى بگو و چون داخل خانه دوم اَلّلُھمَّ اِنّى اَُعوُذبَِک ِمْن َشرِّ نَْفسى َواْسَتعیذُبَک ِمْن اَذهُ 

ْر َجَسدى َوَقْلبى و بگیر از آب گرم و بر سر بریز و بعضى از آن آبرا پا بریز و اگر  َعنّى الرِّْجَس النَِّجَس َوطَّھِ
صبر کن ، پس  جرعه از آن بخورى بخور، که مجراى بول را پاک میکند و در خانه دوم ساعتى توانى که

نةَ  ، بگو چون داخل خانه سوم شودى و مکرر این را بگو تا ھنگام بیرون  نَُعوُذ بِاللِّه ِمَن النّارِ َونَْسَئُلُه اْلجَّ
و خربزه در حمام مخور، که معده را فاسد میکند و آب سرد  آمدن از آنخانه گرم و زینھار که آب سرد

بدنت  یز که درد را ازرا ضعیف میکند و چون از حمام بیرون آئى آب سرد بر پا بر برخود مریز، که بدن
پس چون اینھا  اَللُّھمَّ اَْلِبْسنى التَّْقوى َوَجنّْبنى الرَّدى میکشد، چون مشغول جامه پوشیدن شودى بگو

 . که گفتم بکنى ، از ھمه درد ایمن شوى
از حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم منقول است که چون بعد از بیرون آمدن تو از حمام برادر مؤ من 

 .اَْنَعَم اللُّه بالَکَ  تو در جواب بگو طاَب َحّماُمَک َوَحمیُمکَ  دبگوی
در روایت دیگر وارد شده است که حضرت امام حسن علیه السالم از حمام بیرون آمدند شخصى 

باز او را منع کردند پس  طاَب َحّماُمکَ  حضرت او را منع کردند، پس گفت طاَب اِْسِتْحماُمکَ  بآنحضرت گفت
طاَب ماطَُھَر ِمْنَک َوطَُھَر ماطاَب  باز منع کردند او را گفت پس چه گویم ؟ فرمود که بگو َحمیُمکَ طاَب  گفت
توفیق طاعات آنچه  یعنى خدا طیب و پاکیزه و نیکو گرداند بنیکى معنوى بسبب مغفرت گناھان و ِمْنکَ 

ھالت وضاللت آنچه پاکیزه و لوث گناھان و ج پاک شده است ، در حمام از اعضاى بدن تو و پاک گرداند از
 .عقل و سایر قوى و اعضاى شریفه باشد نیکوست از تو، که آن دل و نفس و

 و او در جواب بگوید اَْنَقى اللُّه ُغْسلَکَ  در روایت دیگر منقول است کسى که از حمام بیرون آید باو بگوید
َرُکُم اللّهُ   .طَھَّ

ببندید، و فرمود که  حمام بیرون میآئید، عمامه بر سرصادق علیه السالم فرمودند که ھرگاه از  حضرت
 .شقیقه را زایل میکند بعد از بیرون آمدن از حمام ، پاھا را بشوئید، که درد

امام جعفر صادق علیھماالسالم ھر گاه از حمام  در حدیث دیگر منقول است که حضرت امام محمد باقر و
 .سر مى پیچیدند و میفرمودند که امانست از درد سرتابستان عمامه بر  بیرون میآمدند در زمستان و

در روایت وارد شده است که چون کسى داخل حمام شود و حرارت بر او غلبه کند، آب سرد بر خود 
 .بریزد، تا حرارتش ساکن شود

 .از حضرت امام موسى علیه السالم وارد شده است که در روز چھارشنبه بحمام بروید
  

 . چه در حمام نباید کرد و آنچه تجویز شده استدر بیان آن: فصل سوم 
که در حمام  است از حضرت صادق علیه السالم که حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم میفرمود منقول

 . خود مسائید که مورث خوره است بر پشت نخوابید که پیه گرده ھا را مى گدازد و آجر وسفال بر پاى
پسر خود بحمام نرود، که نظر کند بعورت او و فرمود که پدر و  د باحضرت صادق علیه السالم فرمود که مر

پدر و مادر و  نیست که نظر کنند بعورت فرزند خود و فرزند را جایزنیست که نظر کند بعورت مادر را جایز
فرمود که کسى نظر بعورت کسى کند در  حضرت رسولخدا صلّى اللّه علیه وآله وسلّم لعنت: فرمود که 
 .او نظر کنند ا بى لنگ رود، که دیگران بعورتحمام ، ی

ھا را مى گدازد و الغر میکند آدمى را، و در  در حدیث دیگر فرمود که بر پھلومخواب در حمام که پیه گرده
میشود و سر را به گل مشو، که غیرت را میبرد و سفال بر بدن ممال ،  حمام شانه مکن ، که مو تنگ

گفته است که مراد  و ممال ، که آبرو را میبرد و ابن بابویه علیه الرحمهپیسى است و لنگ بر ر که مورث
 . گل مصر و سفال شام است

از حضرت امام موسى علیه السالم پرسیدند، از قرآن خواندن در حمام  در حدیث صحیح منقول است که
 . باکى نیست: کردن در حمام چونست ؟ فرمود که  و جماع

 امام محمد باقر علیه السالم پرسیدند که آیا حضرت امیرالمؤ منین نھى حضرت در روایت حسن دیگر از
کسى عریان باشد، اگر  وقتى نھى میفرمود که: میفرمود از قرآن خواندن در حمام ؟ حضرت فرمود که 



 . لنگ بسته باشد باکى نیست
واند، اگر باکى نیست مرد را که در حمام قرآن بخ: از حضرت صادق علیه السالم منقول است که 

 . غرضش رضاى خدا باشد نه خوش خوانى
اگر : گفت که  روزى آنحضرت میخواستند بحمام روند، حمامى: حدیث صحیح دیگر منقول است که  در

نیست مؤ من کارش از این سبکتر میباشد  در کار: میخواھید حمام را براى شما خلوت کنم ، فرمود که 
 .که حمام را براى او قورق کنند

بمالد و پیسى باو  ھر که از حمام سفالى بردارد و بربدن خود: امام رضا علیه السالم فرمود که  حضرت
از غسل مردم جمع شده باشد در حمام  برسد، مالمت نکند مگر خود را و کسى که غسل کند از آبیکه

 .و خوره باو برسد مالمت نکند مگر خود را
پھلو مخواب که  زینھار که در حمام بر: ل است که حدیث موثق از حضرت صادق علیه السالم منقو در

میرسد و شانه مکن که مو را مى ریزاند،  پیه گرده ھا را آب میکند، و بر پشت مخواب که درد اندرون بھم
و سر را بگل مشو که رو را سمج و بدنما میکند، ولنگ را بر سرو  و مسواک مکن که دندانھا رامى ریزاند

حوض ھاى  رد، و کف پا را بسفال مساى که باعث پیسى میشود و از آبیکه درآبرو را میب روممال که
غساله یھودى و نصرانى  کوچک در حمام ھاى سنیان جمع میشود از غسل مردم غسل مکن که در آن

میشود و خدا خلقى از سگ نجستر خلق نکرده  و گبر و دشمن ما اھلبیت که از ھمه بدتر است جمع
 . از سگ نجستر است اھلبیت دارداست و کسیکه عداوت ما 

 بول کردن در حمام ، مورث فقر و پریشانى است: از حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم منقول است که 
. 

مرد با کنیزانش بحمام بروند اما باید که لنگ بسته باشند مانند خران برھنه : در حدیث دیگر فرمود که 
 .نباشند که نظر بعورت یکدیگر کنند

نبسته باشند زیرا که  ایتى وارد شده است که در حمام سالم نکنند و آن در صورتى است که لنگرو در
 . کرده اند بر مردم در احادیث بسیار وارد شده است که ائمه در حمام سالم

  

 در فضیلت شستن سر وبدن و دفع بوھاى بد از خود کردن: فصل چھارم 
خوشبو کردن بدن  کافى است آب از براى: منقول است که  حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم از

 .فرمود ھر که جامه بپوشد باید که پاکیزه باشد
چشم را دفع  شستن سر چرک را میبرد و آزار: امیرالمؤ منین علیه السالم منقول است که  از حضرت

ه خود را پاکیزه کنید نماز و فرمود ک میکند و شستن جامه ، غم و اندوه را میبرد و پاکیزگى است براى
میشوند ودر پى اصالح بدن خود باشید، بدرستیکه خدا دشمن  بآب از بوى بدى که مردم از آن متاءذى

بوى  آن کثیف گندیده را که پھلوى ھر که بنشیند از او متاءذى شود فرمود که آب را مى دارد از بندگانش
 .خوش خود گردانید

تعالى غضب نکرد بر بنى اسرائیل مگر وقتیکه  حق: است که  از حضرت امام رضا علیه السالم منقول
نشد از ایشان مگر وقتیکه ایشان را از مصر بیرون کرد و حضرت رسول  ایشان را داخل مصر کدر و راضى

در مصر میسازند آب  سر خود را بگل مصر مشوئید، و از کوزه که: اللّه علیه وآله وسلّم فرمود که  صلّى
 .و مذلت میآورد و غیرت را میبرد مخورید، که خوارى

را گل مصر  دوست نمى دارم که سر خود: حضرت امام محمد باقر علیه السالم منقول است که  از
 .بشویم ، از ترس آنکه مرا ذلیل گرداند و غیرت مرا ببرد

 آنکه گرى در سرم جابر جعفى منقول است که شکایت کرد بحضرت امام محمد باقر علیه السالم از از
مورد را بکوب و آبش را بگیر و با سرکه  : ھست و بسیار مى ریزد و جامه مرا چرکین میکند، فرمود که

بسیار تند باشد بر ھم بزن ، آنقدر که کف کند، پس سر و ریش را بآن  که از شراب بعمل آورده باشند و
 .زایل میشود لتتمام بمال و بشوى ، پس بروغن شیر تازه سر و ریش را چرب کن ، که آن ع بقوت

  

  در فضیلت شستن سر با سدر و خطمى: فصل پنجم 
را باخطمى  ناخن و شارب گرفتن و سر: حدیث حسن از حضرت امام جعفر صادق منقول است که  در

 .شستن ، فقر و درویشى را زایل میکند و روزى را زیاد میکند
امان مى دھد از پیسى و  شستن سر با خطمى در ھر جمعه ،: در حدیث موثق دیگر فرمود که 

 . دیوانگى
ھر که ناخن و شارب بگیرد و سر را با خطمى بشوید در روز جمعه ، ثواب : در روایت دیگر فرمود که 

 .کسى دارد که یک بنده آزاد کرده باشد
 .شستن سر با خطمى ، دل را مى گشاید وسودا و اندوه را بر طرف میکند: در حدیث دیگر فرمود که 

وثق از حضرت امام موسى علیه السالم منقول است که شستن سر با سدر روزى را زیاد در حدیث م
 .مى کند

تعالى حضرت رسول  چون حق: حدیث معتبر از حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم منقول است که  در
بسیارى  ظاھر گرداند و آنحضرت کمى مسلمانان و صلّى اللّه علیه وآله وسلّم را امر فرمود که اسالم را

شد، حق تعالى حضرت جبرئیل را با یک برگ سدر از درخت سدرة المنتھى  کافران را دید بسیار غمگین



 .که سر را بآن بشوید، پس بآن شستن ، اندوه آنحضرت بر طرف شد فرستاد،
دھد از  شستن سر با خطمى امان مى: معتبر از حضرت صادق علیه السالم منقول است که  در حدیث
 . بیزار میگرداند از پریشانى و سر را پاک مى کند از گرى درد سر و

برگ سدر مى  حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم سر خود را با: حدیث دیگر فرمود که  در
ملک مقرب و ھر پیغمبر مرسل ، آنرا  بشوئید سر خود را با برگ سدر، که ھر: شستند و میفرمودند که 

بشوید، حق تعالى و سوسه شیطان را ھفتاد روز از او دور  ه سرش را بآنبپاکى یاد کرده است و ھر ک
نکند،  ھفتاد روز وسوسه شیطان از او دور شود، معصیت خدانکند وھر که معصیت خدا گرداند و ھر که

 .داخل بھشت شود
 شستن سر با خطمى چرک و جانوران سر را بر: از حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم منقول است که 

 .طرف میکند

  
  
  
  
  

   فصل ششم

  در فضیلت دارو كشیدن
در . است دارو كشیدن پاك كننده بدن: حضرت امیر المؤمنین علیھ السالم منقول است كھ در حدیث حسن از

امام جعفر صادق علیھ السالم بھ  با حضرت: عبدالرحمن بن ابى عبدّهللا گفت: حدیث صحیح منقول است كھ
دیگر بكش كھ پاك كننده بدنست و : ام، فرمود كھ روزیست كشیده چند: ارو بكش، گفتمد: حمام رفتم، فرمود كھ

دارو  شخصى را حضرت تكلیف: در حدیث دیگر منقول است كھ. چند حدیث وارد شده است بر این مضمون
 از. گرداند تو را كھ پاك مى باز بكش،: ام، فرمود كھ سھ روز است كھ كشیده: كشیدن كردند، او گفت كھ

كند و بدن  دارو كشیدن، دفع دلگیرى و پریشانى خاطر مى :حضرت امیر المؤمنین علیھ السالم منقول است كھ
كھ نجس و  موھاى بدن را از خود بیندازید،: حضرت امام موسى علیھ السالم منقول است كھ از. كند را پاك مى
شود، آب پشت را قطع  ند مىبل موى بدن چون: در حدیث صحیح از آنحضرت منقول است كھ. كثیف است

آورد و نوره كشیدن، آب پشت  كند و ضعف و تنبلى مى سست مى آید و بندھا را كند، یعنى فرزند بوجود نمى مى
حضرت امام رضا  از. كند كند و بدن را فربھ مى ھا را زیاد مى كند و پیھ گرده بدن را قوى مى كند و را زیاد مى

پیغمبرانست، بوى خوش كردن و سر تراشیدن و  چیز است كھ از اخالق چھار: علیھ السالم منقول است كھ
موى شارب و پشت : از حضرت رسول صلّى هللا علیھ وآلھ منقول است كھ .نوره مالیدن و بسیار جماع كردن

  .شود گیرد و پنھان مى زیر بغل را بلند مگذارید كھ شیطان در آنجا جا مى زھار و

   فصل ھفتم

  وى زیر بغلدر ازالھ كردن م
بغل را، كھ  دراز مكنید موى زیر: معتبر از حضرت رسول صلّى هللا علیھ وآلھ منقول است كھ در حدیث

حضرت امام جعفر صادق علیھ السالم  :در حدیث معتبر دیگر منقول است كھ. شود شیطان در آنجا پنھان مى
در حدیث دیگر . كند ھا را سست مى دوش كندن موى زیر بغل: كھ فرمودند گذاشتند و مى زیر بغل را دارو مى

حدیث دیگر  در. دارو گذاشتن زیر بغل بھتر است از تراشیدن و تراشیدن بھتر است از كندن :منقول است كھ
رفتند و ھمین موضع را  بغل بھ حمام مى بسیار بود كھ آنحضرت از براى ازالھ موى زیر: وارد شده است كھ

موى زیر بغل را : حضرت امیر المؤمنین علیھ السالم منقول است كھ از. دآمدن كشیدند و بیرون مى دارو مى
  .است كند و پاك كننده است و سنّت رسول صلّى هللا علیھ وآلھ بغل را برطرف مى كندن، گند



   فصل ھشتم

 در غایت زمانیكھ نوره را تأخیر توان كرد
ایمان بھ خدا و روز قیامت  ھر مردیكھ: كھ در حدیث معتبر از حضرت رسول صلّى هللا علیھ وآلھ منقول است

نگذارد و حالل نیست زنى را كھ ایمان بھ خدا و قیامت  دارد، باید موى پشت زھار را زیاده از چھل روز
است  از حضرت صادق علیھ السالم منقول. كند ازالھ موى زھار را زیاده از بیست روز داشتھ باشد اینكھ ترك

در حدیث . زھار و میان پا را كشیدند موى پشت لیھ وآلھ در ھر جمعھ دارو مىحضرت رسول صلّى هللا ع: كھ
سنّت در نوره كشیدن، آن است كھ ھر پانزده روز یك  :صحیح از حضرت صادق علیھ السالم منقول است كھ

 بیست و یكروز و در روایتى بیست روز، بر او بگذرد كھ نوره نكشیده باشد، قرض مرتبھ بكشند و اگر كسى
نیست و او را ھیچ كرامت  ند و نوره بكشد و كسى كھ چھل روز بگذرد كھ نوره نكشد، او مؤمن و مسلمانك

ھر كھ ایمان بھ خدا و روز قیامت دارد، : منقول است كھ از حضرت رسول صلّى هللا علیھ وآلھ. نزد خدا نیست
 .روز قرض كند و پس نیندازد چھل روز نگذارد، پس اگر چیزى نیابد، بعد از چھل موى زھار را زیاده از

. ھر پانزده روز، نوره بمالد دارم از براى مؤمن كھ دوست مى: حضرت امیر المؤمنین علیھ السالم فرمود كھ
كھ پشت زھار را یك ھفتھ بیشتر نگذارد و ھر كھ نوره را  باید: از حضرت صادق علیھ السالم منقول است كھ

  .نیستكند، نمازش مقبول  زیاده از یكماه ترك

   فصل نھم

  در دعاھاى وقت نوره كشیدن
ببوید و بر سر بینى  ھر كھ پیش از نوره كشیدن، اندكى از نوره بردارد و: صادق منقول است كھ از حضرت

 از حضرت على بن. داُوَد َكما اََمَر بِالنُّوِرة، او را نوره نسوزاند ُسلَْیماِن ْبنِ   َصلَّى ّهللاُ َعلَى: بگذارد و بگوید
را بخواند، خدا او را از چركھا  ھر كھ وقت نوره مالیدن بر بدن، این دعا: الحسین علیھ السالم منقول است كھ

بعوض آن مو بھ او موئى كرامت فرماید كھ در آن مو گناه نكند و  و كثافتھاى دنیوى و از گناھان پاك گرداند و
بدرستیكھ یك تسبیح از  الھى كند تا روز قیامت و از بدنش ملكى خلق كند كھ از براى او تسبیح بعدد ھر موئى

اَلّلھُمَّ طَیّْب ما َطھَُر ِمنّى َو : اھل زمین و دعا این است تسبیح مالئكھ ثوابش برابر است با ثواب ھزار تسبیح
َو  ُسنَِّة اْلُمرَسلیَن َو اْبتِغآَء ِرْضوانَكَ  اِنّى تَطَھَّْرُت اْبتِغآء ماطاَب ِمنّى َو اَْبِدْلنى َشْعراً طاِھراً ال یَْعصیَِك، الّلھُمَّ  طَھِّرْ 

ْن یَْلقاكَ  َمْغفَِرتََك فََحّرم َشْعرى َو بََشرى َعلَى النّاِر َو طَھِّرْ  َعلى  َخْلقى َو طَیّْب ُخْلقى َو َزكِّ َعَملى َواْجَعْلنى ِممَّ
ْمَحِة ِملَِة اِْبراِھیَم َخلیلَِك َو دینِ  دٍ  اْلَحنَفیَِّة السَّ بَِشرایِِعَك تابِعاً لُِسنَِّة  صلّى هللا علیھ وآلھ َحبیبَِك َو َرسُولَِك عاِمالً  ُمَحمَّ

وآلھ َو تأدیِب اَْولیائَِك الّذیَن  آِخذاً بِِھ ُمتؤِدباً بِتأدْیبَِك َو تَأدیِب َرسُولَِك صلّى هللا علیھ نَبیَّك َصلَّى ّهللاُ َعلَْیِھ َو آلِھِ 
  .َعلَْیِھمْ  اْلِحْكَمةَ فى ُصُدوِرِھْم َو َجَعْلتَھُْم َمعادَن ِعلِْمَك َصلواتُكَ  َرْعتَ َغَذْوتَھُْم بِاَدبَِك َو زَ 

   فصل دھم

  در اوقات نوره كشیدن و سایر آداب آن
بھتر است در فضیلت و نفع  یك مرتبھ در تابستان دارو كشیدن،: از حضرت صادق علیھ السالم منقول است كھ

احتراز كنید از نوره : المؤمنین علیھ السالم مروى است كھ از حضرت امیر. بكشنداز ده مرتبھ كھ در زمستان 
حضرت  از. چھارشنبھ، كھ روز نحس مستمر است، جھنّم در روز چھارشنبھ خلق شده است مالیدن در روز

است نوره در روز جمعھ و  پنج چیز است كھ مورث پیسى: رسول صلّى هللا علیھ وآلھ منقول است كھ
آفتاب گرم باشد، در حال جنابت چیزى نخوردن، زن را  بھ مالیدن، وضو و غسل بھ آبى كردن كھ درچھارشن

از حضرت امام رضا علیھ السالم منقول است . در حال سیرى چیزى خوردن در حال حیض جماع كردن، و
دو حدیث، این  كھ در روز جمعھ نوره بكشد و پیس شود، مالمت نكند مگر خود ا و دور نیست كھ ھر: كھ

كھ حدیث گذشت كھ حضرت پیغمبر صلّى هللا  زیرا. محمول بر تقیھ باشد، یا آنكھ یكى از طریق اھل سنّت است



بھ خدمت حضرت صادق : در حدیث معتبر دیگر منقول است كھ. كشیدند مى علیھ وآلھ در روز جمعھ دارو
: حضرت فرمود جمعھ مكروه است،كھ نوره كشیدن در روز : گویند السالم عرض كردند كھ مردم مى علیھ

در حدیث دیگر منقول . كشیدن در روز جمعھ تر است از نوره چنین نیست كھ تو گمان كرده چھ چیز پاك كننده
آیا مرد در حال : خدمت حضرت امام موسى علیھ السالم بنویسد كھ على بن یقطین خواست كھ بھ: است كھ

نیست، نوره باعث  رت از باب اعجاز بھ او نوشتند كھ باكىتواند كشید و فراموش كرد، حض مى جنابت دارو
در حدیث حسن . باكى نیست: پرسیدند، فرمود از حضرت صادق علیھ السالم نیز. زیادتى پاكیزگى جنب است

تواند كرد،  السالم پرسیدند كھ كسى كھ دارو كشد ایستاده بول مى از حضرت صادق علیھ: منقول است كھ
بیم آن است كھ  كسى كھ در وقت دارو كشیدن بنشیند،: در روایت دیگر منقول است كھ. باكى نیست :فرمود كھ

علیھ السالم بھ حمام رفتند، حضرت لنگى بستند از  بشیر نَیّال با حضرت امام محّمد باقر. بعلت فتق مبتال شود
بیرون كردند و  بعد از آن او راحمام را طلبیدند، آنچھ باال و پائین لنگ بود دارو مالید،  ناف تا زانو و خدمتكار

در بعضى احادیث تجویز آن وارد . بكشى چنین كن از ناف تا زانو خود كشیدند و با بشیر گفتند كھ ھرگاه دارو
از حضرت صادق علیھ السالم : دیگرى بمالد بھ سند حسن منقول است كھ غیر عورتین را: شده است كھ

بدن بمالد براى آنكھ بوى  ا روغن زیت مخلوط كند و بعد از نوره بركھ آیا جایز است كھ كسى آرد را ب پرسیدند
حضرت امام موسى علیھ السالم چنین : منقول است كھ در حدیث دیگر. باكى نیست: نوره را ببرد، فرمود كھ

بدن  از حضرت صادق علیھ السالم پرسیدند آرد را بعد از نوره بر: منقول است كھ كردند و در حدیث دیگر مى
در : اسرافست، حضرت فرمود كھ گویند كھ مردم مى: باكى نیست، راوى گفت كھ: توان مالید، فرمود كھ مى

فرمایم كھ آرد پختھ را با روغن زیت مخلوط  است كھ مى چیزیكھ اصالح بدن كند اسراف نیست، من بسیار
  .ضرر برساند باشد كھ مال را تلف كند و بھ بدن مالم، اسراف در چیزى مى مى كنند و بر بدن مى

   فصل یازدھم

  در فضیلت حنا مالیدن بعد از نوره
كردند  اراده حمام مى پدرم حضرت موسى بن جعفر علیھ السالم ھرگاه: كند كھ حسین بن موسى روایت مى

نمدھا بر : فرمودند كھ توانست شد، پس مى كھ داخل نمى كردند بھ مرتبھ حمام را بسیار گرم مى: فرمودند كھ مى
بآنحضرت  شدند، روزى از حمام بیرون آمدند، شخصى از آل زبیر و بعد از آن داخل مى حمام میانداختند زمین

رنگ حناست، پدرانم : تست؟ فرمود این رنگ چیست كھ در دست: رسید و اثر حنا در دست حضرت دید، گفت
رو بكشد و بعد از دارو حنا از ھر كھ بھ حمام رود و دا: اند كھ كرده از رسول خدا صلّى هللا علیھ وآلھ روایت

در حدیث معتبر منقول . دیگر پا بمالد او را امان باشد از دیوانگى و خوره و پیسى و آكلھ تا نوره كشیدن سر تا
السالم حنا برداشتند و بر ناخنھاى خود گذاشتند، پس  حكم بن عتیبھ دید كھ حضرت صادق علیھ: است كھ

كار را  در كارى كھ شما بكنید، اما این: چھ توانم گفت: این باب؟ گفت گوئى در مى اى حكم چھ: فرمودند كھ
شود بھ ناخن مردگان، ما  شبیھ مى اى حكم، ناخنھا بعد از نوره: كنید حضرت فرمود كھ پیش ما جوانان مى
مام حضرت امام محّمد تقى علیھ السالم از ح: دیگر منقول است كھ در حدیث. گردانیم بھ حنا رنگشان را بر مى

حنا : فرمود كھ حضرت صادق علیھ السالم. از سر تا پاى مباركش مانند گل سرخ شده بود از حنا بیرون آمد و
و ھر كھ . كند كند و فرزندان را نیكو مى خوشبو مى كند و دھان را برد و آبرو را زیاد مى مالیدن، بوى بد را مى

  .شود برطرف مىبمالد فقر و پریشانى از او  بعد از دارو سر تا پا حنا

   فصل دوازدھم

  در آداب غسل جمعھ و سایر اغسال
استحاضھ و نفاس و  كھ غسلھاى واجب، بنا بر مشھور میان علماء، شش غسل است، جنابت و حیض و بدان

لى اَلّلھُمَّ طَھِّْر قَْلبى َو َزكَّ َعمَ : دعا را بخواند مستحب است كھ در وقت غسل جنابت این. مس میّت و غسل میّت
 التَّوابیَن َو اَْجَعْلنى ِمَن اْلُمتِطَھِّریَن و اگر این دعا بخواند َسْعیى َو اْجَعْل ما ِعْنَدَك َخْیراً لى اَلّلھُمَّ اْجَعْلنى ِمنَ  َو تَقَبَّلْ 

ِشفآًء  ، اَلّلھُمَّ اْجَعْلھُ طَھُوراً وَ لِسانى َمْدَحَك َو الثَّناء َعلَْیكَ  بھتر است اَلّلھُمَّ طَھِّْر قَْلبى َو اْشَرْح َصْدرى َو اَْجِر َعلى
در تفسیر حضرت امام حسن . اند بعد از غسل ذكر كرده ٍء قَدیٍر و بعضى این دعا را َو نُوراً اِنََّك َعلى ُكلِّ َشْیى

 ھر كھ بعد از وضو یا غسل جنابت این دعا بخواند گناھان او بریزد،: است كھ عسكرى علیھ السالم مذكور



ملكى خلق فرماید كھ  ریزد و بھر قطره از قطرات وضو و غسل او، حقتعالى رگ از درختان مىچنانچھ ب
محّمد بفرستد و ثوابش از او باشد و گناھانش  تسبیح و تھلیل و تقدیس الھى كند و صلوات بر محّمد و آل

داً  اِّال اَْنتَ  ُسْبحانََك الّلھُمَّ َو بَِحْمِدَك اَّشھَُد اَْن ال اِلھ :آمرزیده شود دعا اینست  اَْستَْغفُِرَك َو اَتُوُب اِلَْیَك َو اَْشھَُد اَنَّ ُمَحمَّ
. اَْوِصیآئھُ أْوِصیائُكَ  بَْعَد نَبِیَِّك َعلى َخْلقَِك َو اَنَّ اَْولیائھُ ُخْلفآؤَك وَ  َعْبُدَك َو َرسولَُك َو اَْشھَُد اَنَّ َعلِیّاً َولیَِّك َو َخلیفَتُكَ 

دانند و  غسل جمعھ است و بعضى از علماء واجب مى ت و دو غسل است، از جملھ آنھااما غسلھاى سنّت شص
 غسل جمعھ واجب است بر: در احادیث معتبره وارد شده است كھ. باشد ترك نكنند احوط آن است كھ تا مقدور

از . بدر سفر براى كمى آ اند زنان را كھ ترك كنند مردان و زنان در سفر و حضر، مگر آنكھ رخصت داده
پاكیزه كننده و كفاره گناھانست از جمعھ تا جمعھ  غسل جمعھ: حضرت صادق علیھ السالم منقول است كھ

اِّال ّهللاُ  اَْشھَُد اَْن ال اِلھ: ھر كھ غسل جمعھ بكند و بگوید: آنحضرت منقول است كھ در حدیث دیگر، از. دیگر
داً  ٍد وَ  َوْحَدهُ ال َشریَك لَھُ َو اَْشھَُد اَنَّ ُمَحمَّ اْجَعْلنى ِمَن التَّوابیَن  َعْبُدهُ َو َرسولُھُ الّلھُمَّ َصلِّ َعلى ُمَحّمٍد َو آِل ُمَحمَّ

دعا پاك میگرداند او را تا جمعھ دیگر و بھتر آن است كھ این دعا  َواْجَعْلنى ِمَن اْلُمتَطِھریَن، این غسل و
الّلھُمَّ طَھّْرنى َو طَھِّْر قَْلبى ِمْن : لِسانى و باز بگوید ْنِق ُعْسلى َو اَْجِر َعلىالّلھُمَّ طَھّْرنى َو طَھِّْر قَْلبى َو اَ  :رابخواند

: چون از غسل فارغ شوى، بگو: است كھ آفٍَة تَْمَحُق بِھا دینى َو تُْبِطُل بِھا َعَملى، و در فقھ الرضا مذكور ُكلِّ 
دٍ ُغْسلى َو اَْجِر َعلى  الّلھُمَّ طَھّْر قَْلبى َو اَْنقِ  َصلَى ّهللاُ َعلَْیِھ َو آلِِھ َواْجَعْلنى ِمَن  لَسانى ِذْكَرَك َو ِذْكَر نَبیَِّك ُمَحمَّ

ھر چند نزدیكتر : آنستكھ اْلُمتَطَھَّریَن و وقت آن از صبح صادق روز جمعھ است تا پیشین و مشھور التَّوابیَن وَ 
تواند  ھ آب یافت نشود، در روز پنجشنبھ مىدر روز جمع كھ: است بھ پیشین بھتر است و اگر خوف داشتھ باشد

از صبح  تواند كرد و نیت قضا در كار نیست و بعد از وقت پیشین تا شام روز جمعھ مى كرد و اگر فوت شود،
در روزھاى دیگر ھفتھ ھم : كھ تواند كرد و در فقھ الرضا مذكور است روز شنبھ تا شام بھ قصد قضا مى

سنّت است غسل در شبھاى طاق ماه مبارك . است این را علما قائل نشده تواند كرد و ظاھراً كسى از مى
و شب پانزدھم و شب ھفدھم و آن شبى است كھ مؤمنان و كافران در بدر جمع  رمضان، خصوصاً در شب اول

تقدیرات سال در آن نوشتھ  و در روزش، اعظم فتحھاى اسالم واقع شد و شب نوزدھم و آن شبى است كھ شدند
شبى است كھ اوصیاء انبیاء در آن شب شھادت یافتند و  بنا بر بعضى احادیث، شب بیست و یكم و آنشود  مى

 بآسمان رفتھ است و حضرت موسى از دنیا رفتھ و احتمال قوى دارد كھ شب قدر حضرت عیسى در آن شب
كند  غسل مى آن شب دو بوده باشد و شب بیست و سیم و آن شب قدر است بر احتمال قوى و قول اكثر و در

در شبھاى دھھ آخر : روایات وارد شده است كھ یكى مقارن غروب آفتاب و دیگر در آخر شب، در بعضى از
در شب عید فطر و روزش روز عید قربان و اظھر آن است كھ در این دو  سنّت است غسل. ھر شب غسل بكند

روز ھشتم ذیحجھ و  عید واقع سازد،توان كرد و لكن افضل آن است كھ پیش از نماز  را تا شب مى روز غسل
صلّى هللا علیھ وآلھ ھر كھ ماه رجب را  منقول است از رسول خدا. روز عرفھ نزد زوال و شب نیمھ رجب

ماه و آخر ماه از گناھان بدر آید، مثل روزیكھ از مادر متولد شده است و  دریابد و غسل كند در اول ماه و میان
بھ نظر نرسیده است  اند، اگر چھ حدیثى بخصوص است و اكثر علماء گفتھ مبعث و آن بیست و ھفتم رجب روز

روز مباھلھ كھ بیست و چھارم ذیحجھ است و  و شب نیمھ شعبان و روز غدیر خم كھ ھیجدھم ذى حجھ است و
روز دحواالرض بنا بر مشھور و آنروز بیست و پنجم ذى القعده است و  اند روز بیست و پنجم و بعضى گفتھ

حدیث معلى بن خنیس  روز غسل نیز حدیثى بھ نظر نرسیده است و روز نوروز، بنا بر مذھب بعضى و ندر ای
شود و ھمچنین سنّت است  برج حمل منتقل مى بر آن داللت دارد و مشھور آن است كھ روزیست كھ آفتاب بھ

سل زیارت حضرت دانند و احوط آن است كھ ترك نكند، غ واجب مى غسل براى احرام حج یا عمره و بعضى
استخاره مطلقا،  علیھ وآلھ و ائمھ معصومین صلوات ّهللا علیھم اجمعین از نزدیك و دور و غسل رسول صلّى هللا

طلب حاجت وارد شده است و غسل  خصوصاً نمازھاى خاص استخاره و براى نمازھاى مخصوص كھ در
عمداً ترك كرده باشد و تمام قرص گرفتھ نماز كسوف، ھرگاه  سنّت است غسل از براى قضاى. توبھ از گناھان
كند  غسل مى اند بواسطھ قضا واجب است و احوط آن است كھ ترك نكند، بعضى گفتھ: اند گفتھ باشد و بعضى

قول قوى است و سنّت است غسل از براى  اگر عمداً ترك كرده باشد، اگر چھ تمام قرص نگرفتھ باشد و این
شدن خانھ كعبھ و از براى طواف و از براى داخل شدن حرم مدینھ و  خلداخل شدن مكھ معظمھ و از براى دا

شدن شھر مدینھ  داخل شدن شھر مدینھ مشرفھ و از براى داخل شدن حرم مدینھ و از براى داخل از براى
غسل فرزندى كھ متولد شود چنانچھ گذشت  مشرفھ و از براى داخل شدن مسجد رسول و از براى كشتن ھدى و

قول بعضى و آن ھفدھم ماه ربیع االول است و آنچھ بھ نظر رسیده  والدت حضرت رسول، بنا برو غسل روز 
چلپاسھ و  براى زیارت در آنروز سنّت است و غسل براى نماز طلب باران، و از براى كشتن است غسل از

د غسل سنّت كھ او را دار زده باشن غسل بعد از كشتن است و ھمچنین ھرگھ شخصى برود از براى دیدن كسى
اند كھ ھرگاه سعى بعد از سھ روز باشد سنّت  و اكثر علماء گفتھ اند است بعد از دیدن و بعضى واجب دانستھ

غیر آن و بعضى  حق او را كشتھ باشند یا بھ باطل و خواه بطریقى شرعى او را كشتھ باشند یا است خواه بھ
ناقصى بر وجھ ضرورت بھ عمل آمده باشد مثل  ناند كھ سنّت است اعاده غسل، ھرگاه بھ عنوا علماء گفتھ

 ھرگاه جامھ میان دو كس مشترك باشد و منى در آن بیابد و معلوم نباشد كھ از :اند جبیره و تقیھ و ھمچنین گفتھ



اند كھ سنّت است و ظاھر  گفتھ كدام یك بوده است، ھر دو را غسل كردن سنّت است و براى كفن كردن میت نیز
پیش از كفن كردن بھ جا آورد و ھمچنین سنّت است  غسل مس میّت است كھ سنّت است آن است كھ ھمان

اند كھ ھرگاه شخصى جنب مرده باشد سنّت  از غسل دست بمالد و بعضى گفتھ غسل، ھرگاه كسى مرده را بعد
السالم  جعفر صادق علیھ كھ غسل جنابت بدھند او را، پیش از غسل میّت، یا بعد از آن و از حضرت امام است

زیر سقفى بجا آور و چون خواھى شروع كنى  منقول است كھ چون خواھى غسل عید فطر بھ جا آورى، در
ٍد صلّى هللا بگو الّلھُمَّ اَْیماناًبَِك وَ  علیھ وآلھ و چون از غسل فارغ شوى بگو  تَْصدیقاً بِِكتابَِك َو اتّباَع ُسنَِّة نَبیَِّك ُمَحمَّ

ْجَس و بدان اَرةً الّلھُمَّ اَْجَعْلھُ َكفّ  كھ تفاصیل اغسال و احكام آنھا را این  لَُذنُوبى َو طُْھراً لَِدنَسى الّلھُمَّ أْذِھْب َعنّى الرِّ
  .كتاب عبادات نوشتھ خواھد شد وّهللا الموفق رسالھ گنجایش ندارد انشاء ّهللا در

  
 

  در آداب خواب رفتن و بیدار شدن و بیت الخالء رفتن

  باب ھشتم

   اولفصل 

  در بیان اوقات خواب
و بعد از عصر مكروه است و  بدان كھ خواب كردن بعد از طلوع صبح تا طلوع آفتاب و میان نماز شام و خفتن

 .تا عصر، خواب قیلولھ است و سنّت است پیش از ظھر در وقت گرمى ھوا و بعد از نماز ظھر

كھ خواب مكن پیش از طلوع  حمزه ثمالى فرمود از حضرت على بن الحسین علیھ السالم منقول است كھ بھ ابى
حقتعالى روزى بندگان را در این وقت قسمت مینماید و ھر  دارم، زیرا كھ آفتاب كھ من از براى تو دوست نمى

 .شود خواب است از رونزى محروم مى كھ در این وقت در

كند از سھ چیز، از  فریاد مى از حضرت رسول صلّى هللا علیھ وآلھ مروى است كھ زمین بھ سوى خدا نالھ و
زنا كند بر روى آن، یا خواب كردن بر آن پیش از طلوع  خون حرامیكھ بر آن ریختھ شود، یا غسلى كھ از

 .آفتاب

كند و رو  رنگ را زرد مى كند و از حضرت صادق منقول است كھ خواب بامداد شوم است و روزى را منع مى
بدرستیكھ حقتعالى روزى را مابین طلوع صبح تا طلوع آفتاب  است، كند و این خواب شومى را قبیح متغیر مى

اسرائیل در این  زینھار كھ این خواب را نكنید و فرمود كھ مرغ بریان و ترتجبین بر بنى نماید، پس قسمت مى
 .شد نازل نمى شد، ھر كھ در این وقت در خواب بود بھره او وقت نازل مى

نماز خود بنشیند از طلوع صبح تا طلوع آفتاب خدا او را مستور  حضرت رسول فرمود كھ ھر كھ در جاى
 .گرداند از آتش جھنّم

 .در حدیث دیگر فرمود كھ مثل ثواب حج كننده خانھ كعبھ داشتھ باشد و گناھانش آمرزیده شود

ب بخواند و پیش از برآمدن آفتا اما در چند حدیث تجویز وارد شده است كھ اگر نماز بكند و قدرى تعقیب بخواند
فردا : كھ جناب امام رضا علیھ السالم بھ شخصى فرمود كھ باكى نیست، چنانچھ در حدیث صحیح منقول است

است كھ  كنم و از حضرت صادق علیھ السالم منقول بیا كھ من بعد از نماز صبح خواب مى بعد از طلوع آفتاب
طلوع آفتاب بخواب روى باكى  یش ازبھ شخصى فرمود كھ چون نماز صبح كردى و ذكر خدا خواندى، اگر پ

 .نیست



و خواب قیلولھ نعمت  از حضرت امام محّمد باقر علیھ السالم منقول است كھ خواب اول روز سفاھت است
 .گرداند و خفتن از روزى محروم مى است و خواب بعد از عصر حماقت است و خواب میان نماز شام

ت كھ خواب كردن پیش از نماز طلوع آفتاب و پیش از نماز از حضرت امیر المؤمنین علیھ السالم منقول اس
 .خفتن، پریشانى و فقر میآورد

آمد عرض كرد كھ من  در روایت دیگر منقول است كھ شخصى بھ خدمت حضرت رسول صلّى هللا علیھ وآلھ
حال ترك كردى و ال فرمود كھ آیا خواب قیلولھ مى حافظھ قوى داشتم، اكنون فراموشى بر من غالب شده است،

 .اش برگشت خواب قیلولھ بكن، چنان كرد حافظھ كرده گفت بلى فرمود كھ باز

منقول است كھ نیكو یاورى است  كند و در روایت دیگر وارد شده است كھ قیلولھ كنید كھ شیطان قیلولھ نمى
 .خواب قیلولھ بر بیدارى و عبادت شب

   فصل دوم

  در وضو ساختن پیش از خواب
برود، براى او حكم مسجد  لیھ السالم منقول است كھ ھر كھ وضو بسازد و بھ رختخواباز حضرت صادق ع

وضو ندارد، از لحاف تیمم كند، اگر با وضو یا تیمم بخوابد  داشتھ باشد و اگر در میان رختخواب بیادش آید كھ
 .كند چنانست كھ نماز مى تا بیاد خداست،

كھ جنب باشد و نخوابد مگر با  ت كھ نخوابد مسلمانى، در حالىاز حضرت امیرالمؤمنین علیھ السالم منقول اس
بھ خاك، زیرا كھ روح مؤمن را در وقت خواب بآسمان  وضو و اگر آب نیابد براى غسل و وضو، تیمم كند

ھاى  گنجینھ فرستد، پس اگر اجلش رسیده است او را در نماید بركت بر او مى قبول مى برند و حقتعالى او را مى
 .گرداند بدن او بر مى سپارد، اگر نرسیده است با امینان خود از مالئكھ بھ د مىرحمت خو

باصحاب خود فرمود كھ كدام  در حدیث معتبر دیگر منقول است كھ روزى حضرت رسول صلّى هللا علیھ وآلھ
كنید،  من، فرمود كھ كدامیك از شماھا شب را احیا مى دارید، سلمان گفت كھ یك از شما تمام سال روزه مى

 كنید، سلمان گفت كھ من، پس عمر بخشم آمد كدامیك از شما ھر روز ختم قرآن مى :سلمان گفت كھ من فرمود
گوید، در اكثر روزھا روزه  مى خواھد بر ما كھ از قریشیم فخر كند و دروغ این مردیست از فارس، مى: و گفت

باشد، حضرت  ر اكثر روزش خاموش مىخواب است و د نیست و در اكثر روزھا روزه نیست و در اكثر شب
كھ  لقمان حكیم است، از او سؤال كن، تا جوابت بگوید، عمر پرسید، سلمان فرمود فرمود كھ او مانند و شبیھ

كھ حسنھ بكند ده برابر بھ او  فرماید كھ ھر دارم و حقتعالى مى اما روزه سال، من ماھى سھ روز روزه مى
كنم،  گیرم و با ماه رمضان پیوند مى آنكھ ماه شعبان را روزه مى شود با ل مىدھم، این برابر روزه سا ثواب مى

فرمود ھر كھ  مى خوابم و از حضرت رسول صلّى هللا علیھ وآلھ شنیدم كھ شب، ھر شب با وضو مى اما بیدارى
سھ مرتبھ  باشد و اما ختم قرآن در ھر سھ روز، با وضو بخوابد، چنانست كھ تمام شب را بھ عبادت احیا كرده

المؤمنین علیھ  خوانم و از حضرت رسول صلّى هللا علیھ وآلھ شنیدم كھ بھ حضرت امیر مى قُْل ھَُو ّهللاُ اََحُد را
ھوّهللا است، ھر كھ سوره قل ھو ّهللا را یكبار بخواند،  فرمود كھ یا على مثل تو در میان امت، مثل قل السالم مى

و ھر  و ھر كھ دوبار بخواند، چنانست كھ دو ثلث قرآن را خوانده استرا خوانده است  چنانست كھ ثلث قرآن
زبان دوست دارد ثلث ایمان در او  كھ سھ بار بخواند، چنانست كھ قرآن را ختم كرده است، پس ھر كھ ترا بھ

دوست دارد و بدست خود ترا یارى كند تمام ایمان در او كامل  كامل شده است و ھر كھ تو را بھ زبان و دل
دوست  بھ حق خداوندى كھ مرا براستى فرستاده است سوگند كھ اگر تو را اھل زمین شده است، یا على

كرد، پس عمر ساكت  جھنّم عذاب نمى دارند، خدا ھیچكس را بآتش میداشتند چنانچھ اھل آسمان تو را دوست مى
 .شد، كھ گویا سنگى بھ دھانش گذاشتند

   فصل سوم



  ش از خوابیدندر مكان خوابیدن و آداب پی
است كھ مكروه نیست،  مشھور میان علماء آن است كھ خوابیدن در مساجد مكروه است و ظاھر احادیث آن

 .در آنھا نیز تجویز واقع شده است مگر در مسجد الحرام و مسجد رسول صلّى هللا علیھ وآلھ و

كس را لعنت كرد، كسى كھ تنھا  سھ در احادیث معتبره بسیار وارد شده است كھ رسول خدا صلّى هللا علیھ وآلھ
یورد بخوابد، فرمود كھ اگر كسى تنھا بخوابد بیم آن است كھ  چیزى بخورد، و تنھا بھ سفر رود، و تنھا در

 .دیوانھ شود

تنھا بخوابد بگوید اَلّلھُمَّ انِْس  از حضرت امام موسى علیھ السالم منقول است كھ ھر كھ در خانھ یا بیابانى
 .أِعنّي َعلى وْحَدتىَوْحَشتى َو 

خوابیدن بر بامى كھ دیوار  در حدیث دیگر منقول است كھ حضرت رسول صلّى هللا علیھ وآلھ نھى فرمود از
 .رود دیوار نداشتھ باشد، از امان خدا بدر مى نداشتھ باشد و فرمود كھ ھر كھ بر بامى بخوابد كھ

بر بامى تنھا بخوابد، یا  كھ مكروه است كھ كسى از احادیث معتبره از حضرت صادق علیھ السالم منقول است
و زن ھر دو در این حكم مساویند، پرسیدند كھ اگر سھ  بر بامى كھ دیوار نداشتھ باشد بخوابد و فرمود مرد

 .چونست فرمود نھ بلكھ ھر چھار طرف میباید دیوار داشتھ باشد طرف دیوار داشتھ باشد

 .ندى دیوار، دو زرع استدر بعضى روایات وارد شده است كھ حد بل

 .در بعضى از احادیث تجویز یك ذرع و یك شبر ھم وارد شده است

 .حضرت امیر المؤمنین علیھ السالم نھى فرمود از خوابیدن بر سر راه

چرب و آلوده بخوردنى  از حضرت رسول صلّى هللا علیھ وآلھ نھى وارد شده است از آنكھ كسى با دست
دیوانھ شود، مالمت نكند مگر خود را و فرمود كھ  و شیطان بر او دست یابد، یا بخوابد، كھ اگر چنین كند،

خواب  بوید و در خوابیدن دست و دھانش را بشوئید، كھ اگر نكنید شیطان ایشان را مى اطفال خود را در وقت
 .ترسند مى

ھ خواب داخل شود، بجام در چندین حدیث از حضرت رسول صلّى هللا علیھ وآلھ منقول است كھ ھر كھ خواھد
 .داخل شده باشد بَِدر َرود و بھ او ضرر نرساند كنار جامھ خود را بر رختخواب بكشد كھ اگر جانورى

از حضرت امیر المؤمنین علیھ السالم وارد شده است كھ باید پیش از خواب بھ بیت الخالء رود و بعد از آن 
 .بخوابد

   فصل چھارم

  در سایر آداب خوابیدن
بر دست چپ خوابیدن و  كھ بر دست راست رو بھ قبلھ بخوابد و دست راست را زیر رو بگذارد و سنّت است

المؤمنین علیھ السالم منقول است كھ خواب بر چھار قسم  بر رو خوابیدن مكروه است، چنانچھ از حضرت امیر
میباشند،  وردگار خودرود و منتظر وحى پر ھاى ایشان بخواب نمى خوابند و دیده مى است، پیغمبران بر پشت

خوابند كھ آنچھ  بر دست چپ مى خوابد رو بھ قبلھ، پادشاھان و فرزندان ایشان مؤمن بر دست راست مى
 .خوابد ھر دیوانھ و مبتالئى بر رو در افتاده مى اند گوارا شود، شیطان و برادران او و خورده



خوابیده است او را بیدار كنید  بینید كھ بر رودر حدیث معتبر دیگر فرمود كھ آدمى بر رو نخوابد و ھر كھ را 
اراده خواب كند، باید كھ دست را بر زیر جانب راست رو بگذارد،  و مگذارید بر آنحال، فرمود كھ ھرگاه كسى

 .داند كھ از این خواب بیدار خواھد شد یا نھ نمى بدرستیكھ

 .احادیث در فضیلت خوابیدن بر دست چپ بسیار وارد شده است

   نجمفصل پ

 در آداب و ادعیھ كھ پیش از خواب باید خوانده شود
دست را در زیر سر  در حدیث صحیح از حضرت امام محّمد باقر علیھ السالم منقول است كھ ھرگاه كسى

ْھُت َوْجھى اِلَْیَك َو فَوَّ  گذاشتھ بخوابد بگوید بِْسِم ّهللاِ اَلّلھُمَّ اِنّى اَْمرى اِلَْیَك َو اَْلَجاُْت  ْضتُ اَْسلَْمُت نَْفسى اِلْیَك َو َوجَّ
ْلُت اِلَْیكَ  ْلُت َعلَْیَك َرْھبَةً ِمْنَك َو َرْغبَةً اِلَْیَك الَمْلَجأ ظَْھرى اِلَْیَك َو تََوكَّ َو ال َمْنجا ِمْنَك اَلَْیَك اَمْنُت بِِكتابَِك الَّذى  َو تََوكَّ

 .بخواند سبیح حضرت فاطمھ علیھما السالمبَِرسولَك الَّذى اَْرَسْلَت و بعد از آن ت اَْنَزْلَت وَ 

نَْفسى َو ُذّریَتى َو اَْھل بَْیتى َو مالى  در حدیث صحیح دیگر فرمود كھ ترك نكند در وقت خواب این دعا را اُعیذُ 
مود حضرت رسول فر تعویذ مى ِمْن ُكلِّ َشْیطاٍن َو ھاَمٍة َو ِمْن ُكلِّ َعْیِن الَمٍة كھ باین دعا بَِكلِماِت ّهللاِ التّاماتِ 

 .ّهللا علیھما را صلّى هللا علیھ وآلھ امام حسن و امام حسین صلوات

ّهللاُ اََحُد و سوره قُْل یا اَیّھَا  در حدیث صحیح از حضرت صادق علیھ السالم منقول است كھ سوره قُْل ھُوَ 
نسبت پروردگار  شرك و قُْل ھَُو ّهللاُ اََحدُ  كھ قُْل یا اَیّھَا اْلكافِرُوَن بیزارى از اْلكافِرُوَن را پیش از خواب بخوان

 .است

بگوید اَْلَحْمُدّ�ِ الَّذى َعال فَقَھََر  در حدیث صحیح دیگر فرمود كھ ھر كھ بعد از خوابیدن در رختخواب سھ مرتبھ
ِ الَّذى َ الَّذى یُْحیِى اْلَمْوتى َو یُمیُت ْاالْحیاء َو ھُوَ اْلَحْمدُ  بَطََن فََخبََر َو اْلَحْمُدِ�ِّ الَّذى َملََك فَقََدَر وَ  اَْلَحْمُدِ�ِّ َعلى ُكلِّ  ِ�ِّ

 .متولد شده بود ء قَدیر از گناھان بیرون میآید، مانند روزى كھ از مادر شى

 .از حضرت امام رضا علیھ السالم منقول است ھر كھ آیةالكرسى در وقت خواب بخواند، از فالج ایمن گردد

حقتعالى ھزار ملك بھ  لسالم منقول است كھ ھر كھ سوره یس پیش از خواب بخواند،از حضرت صادق علیھ ا
 .كند او موكل گرداند كھ او را از شر شیاطین و ھر بالئى حفظ

َوقََعِت اْلواقَِعْھ ھر شب پیش از خواب  از حضرت امام محّمد باقر علیھ السالم منقول است كھ ھر كھ سوره اِذا
 .ماه شب چھارده باشد و مانندبخواند، در قیامت روى ا

ِ وَ  در حدیث دیگر فرمود كھ ھر كھ سوره ِ است، پیش از خواب بخواند،  ھائى كھ در اَّولشان َسبََّح ِ�ِّ بُِح ِ�ِّ یُسَّ
االمر عجل ّهللا فرجھ برسد و اگر بمیرد، در ھمسایگى حضرت رسول  نمیرد تا بھ خدمت حضرت صاحب

 .د او راعلیھ وآلھ جا دھن صلّى هللا

و ھیچ گزنده نگزد اَُعوُذ  در حدیث دیگر فرموده كھ ھر كھ ھر شب این دعا را بخواند، تا صبح او را عقرب
 مابََرأ َو ِمْن َشرِّ ُكلِّ دابٍَّة ھَُو اِخذُ  یُجاَوْزھُنَّ بَُر َو ال فاِجُر ِمْن َشرِّ ماَذَرأ َو ِمْن َشرِّ  بَِكلِماِت ّهللاِ التَّاماِت الَّتى ال

 .َعلى ِصراٍط ُمْستَقیمٍ  بِناِصیِتَھا اِنَّ َربّى

بخواند خانھ بر سرش خراب  از جناب امام رضا علیھ السالم منقول است كھ ھر كھ در وقت خواب این آیھ را
 .ْن بَْعِدِه اِنَّھُ كاَن َحلیماً َغفُوراً مِ  ْاالْرَض اَْن تَُزِو الَولَئِْن زالَتا اِْن اَْمَسَكھُما ِمْن اََحدٍ  نشود اِنَّ ّهللاَ یُْمِسُك السَّمواِت وَ 

اَلّلھُمَّ اِنّى اَْحتَْبَسُت نَْفسى  از حضرت صادق علیھ السالم منقول است كھ چون كسى برختخواب رود، بگوید
 .ْولیائَِك َحتَّى تَتَوفَّاھا َعلى ذلِكَ عاِرفَةً بَِحقِّ اَ  ِرْضوانَِك َو َمْغفَِرتَك َو اْن َرَدْدتُھا فَاْرُدْدھا ُمؤِمنةً  فَاْحتَبِْسھا فى َمَحلِّ 



خواندند و بعد از آن  آیةالكرسى مى در حدیث دیگر فرمود كھ حضرت رسول صلّى هللا علیھ وآلھ در این وقت
این است كھ یَقِظَتى و بھتر  بِاّ�ِ َو َكفَْرُت بَالطّاُغوِت اَلّلھُمَّ اْحفَْظنى فى َمنامى َو فى بِْسِم ّهللاِ آَمْنتُ : گفتند مى

 .آیةالكرسى را تا ھُْم فیھا خالِدُوَن بخواند

علیھا بخوان و آیةالكرسى  در حدیث دیگر فرمود كھ چون برختخواب رفتى تسبیح حضرت فاطمھ صلوات ّهللا 
 .سوره والصافات و ده آیھ از آخر سوره والصافات بخواند و قُْل اَعوُذ بَِربِّ اْلفَلَق و ده آیھ از اول

بخوان اَْشھَُد اَْن ال اِلھ  حیح دیگر منقول است كھ آنحضرت فرمودند كھ این دعا را در وقت خوابدر حدیث ص
داً َصلَل ّهللاِ  لَ بَِعظََمِة ّهللاِ َو اَعُوُذ بِقُْدَرِة ّهللاِ َو اَعُوُذ بَِجال ّهللاُ َعلَیِھ َو آلِِھ َو آلِِھ َعْبُدهُ َو َرسْولُھُ اَعوذُ  اِّال ّهللاُ َو اَنَّ ُمَحمَّ

اَعُوُذ بَِرْحَمِة ّهللاِ ِمْن َشّر  قَدیُر َو اَُعوُذ بَِعْفو ّهللاِ َو اَعُوُذ بُِغْفراِن ّهللاِ وَ  َو اَعُوُذ بُِسْلطاِن ّهللاِ اِنَّ ّهللاَ َعلى ُكّل َشْیئى
اَمِة َواْلھاَمِة َو ِمْن َشرّ  فََسقَِة اْلِجّن َو ْاالْنِس َو مْن َشرِّ فََسقَِة  اٍر َو ِمْن شِّ ُكّل دابَة َصغیَرة اَْو َكبیَرٍة بِلَْیٍل اَْو نَھ السَّ

ٍد َعْبِدَك َو َرسولَك َو آلِِھ الطّاِھرینَ  اْلَعَجِم َو ِمْن َشرِّ الّصواِعَق َو اْلبَْرِد اَلّلھُمَّ َصلِّ َعلى اْلَعَرِب وَ   .ُمَحمَّ

ّهللاُ اََحُد در وقت خواب بخواند، گناه پنجاه  در حدیث صحیح دیگر فرمود كھ ھر كھ صد نوبت سوره قُل ھُوَ 
 .اش آمرزیده شود سالھ

آیھ شھدّهللا و آیھ سخره و  در حدیث دیگر فرمود كھ ھر كھ در وقت خواب سھ مرتبھ آیة الكرسى و یك مرتبھ
نند و سى ملك را موكل او گرداند كھ شیاطین را از او دور گردا آیھ آخر سوره حم سجده را بخواند، حقتعالى دو

بیدار شدن او و ثواب ھمھ  فرماید كھ تحمید و تسبیح و تھلیل و تكبیر خدا بگویند و استغفار كنند تا ملك را امر
 .از او باشد

اراده خواب داشتھ باشد پھلو را بر  بھ سند معتبر از حضرت امیر المؤمنین علیھ السالم منقول است كھ كسى كھ
لَنى  اُعیُذ نَْفسى َو دینى َو اَْھلى َو مالى َو َخواتیَم َعَملى َو ما دزمین نگذارد تا این دعا را بخوان َرَزقَنى ربّى َو َخوَّ

ِة ّهللاِ َو َعَظَمة ّهللاِ وَ  ة َو قُْدَرِة ّهللاِ وَ  َجبَرُوِت ّهللاِ َو ُسْلطاِن ّهللاِ َو َرْحَمِة ّهللاِ َو َراًفَةِ  بِِعزَّ َجالِل  ّهللاِ َو ُغْفراِن ّهللاِ َو قُوَّ
ِمْن َشّر  ّهللا صلّى ّهللاُ َعلَْیِھ َو آلِِھ َو بِقُْدَرِة ّهللاِ َعلى ما یَشاءُ  َو بُِصْنِع ّهللاِ َو اَْركاِن ّهللاِ َو بَِجْمِع ّهللاِ َو بَِرسُول ّهللاِ 

ِمَن السَّماء َو  ِض َو ما یَْخُرُج ِمْنھا َو ما یَْنِزلُ ِمْن َشّر ما یَُدّب فى ْاالَرْ  الَساَمِة َو اْلھاَمِة َو ِمْن َشرِّ اْلِجّن َو ْاالْنِس وَ 
قَدیُر َو ال  ء بناِصیَتِھا اِنَّ َربّى َعلى ِصراٍط َمْستَقیم َو ھَُو َعلى ُكّل َشى ما یَْعُرُج فیھا َو مْن َشرِّ ُكّل دابٍَّة َربّى اِخذُ 

ةَ اِّال بِاّ� اْلَعلّى اْلَعظیم این تعّوذیست كھ حضرت رسول صلّى هللا علیھ وآلھ از براى بدرستیكھ  َحْوَل َوال قُوَّ
را بر زیر رو بگذارد و  خواندند و فرمود كھ چون كسى اراده خواب كند، باید كھ دست علیھما السالم مى حسنین

ُ َعلى ٍد َصلَّى ّهللاُ َعلَ  بگوید بِْسِم ّهللاِ َوَضْعُت َجْنبي ِ�ِّ ِوالیَِة َمْن اْفتََرَض ّهللاُ طاَعتَھُ  یِھ َو آلِِھ وَ ِملٍَة اِْبراھیَم َو دیِن ُمَحمَّ
غارت و خانھ  یَشأ لَْم یَُكْن ھر كھ این دعا بخواند در وقت خواب محفوظ بماند، از دزد و ماشاء ّهللاَ كاَن َو ما لَمْ 

وقت خوابیدن بخواند، قُْل ھَُو ّهللاُ اََحُد در  فرود آمدن، و مالئكھ از براى او استغفار كنند فرمود كھ ھر كھ
 .بر او موكل گرداند كھ در آن شب او را پاسبانى كنند حقتعالى پنجاه ھزار ملك

اِلھَ اِّال ّهللاُ بگوید، خدا خانھ  از حضرت صادق علیھ السالم منقول است كھ ھر كھ پیش از خواب صد مرتبھ ال
 .ریزد انش بریزد چنانچھ برگ از درختان مىمرتبھ استغفار كند، گناھ ھر كھ صد. در بھشت از براى او بنا كند

التَّكاثُْر را در وقت خواب بخواند،  از حضرت رسول صلّى هللا علیھ وآلھ منقول است كھ ھر كھ سوره اَْلھیُكمُ 
از بالھا محفوظ مانند و اگر صد بار بخواند گناه پنجاه سالھ از آینده  گناھانش آمرزیده شود، او و ھمسایگانش

 .ه شودآمرزید عمرش

اُْشِھُدَك اَنََّك اْفتََرْضُت َعلَّي طاَعِة َعلِى  در حدیث معتبر دیگر فرمود كھ ھر كھ در وقت خواب بگوید اَلّلھُمَّ اِنّى
ِد ْبنِ  ْبِن اَبى طالٍِب وَ  ٍد و َ ُموسَ  اْلَحَسن َو اْلُحَسْین َو َعلِّى ْبِن اْلُحَسْین َو ُمَحمَّ ى ْبِن َجْعفٍَر َو َعلِّى و َ َجْعفَِرْبِن ُمَحمَّ

ِد ْبِن َعلِىٍّ َو َعلِّى ْبِن اْلَحَسِن ْبنِ   ْبِن ُموسى َعلِىّ  ِة اْلقائِِم َصلَواُت ّهللاَ َعلَیِْھ َو َعلَیِْھمْ  َو ُمَحمَّ اَْجَمعیَن و در  َعلِّى َو اْلُحجَّ
 .آنشب بمیرد داخل بھشت شود

انزلناه بخواند، حقتعالى یازده  زده مرتبھ سوره انادر روایت معتبر دیگر فرمود كھ ھر كھ در وقت خواب یا
 .حفظ كنند تا صبح ملك بر او موكل گرداند، كھ او را از شیطان



وقت خواب این آیات را  در حدیث معتبر از حضرت امیر المؤمنین علیھ السالم منقول است كھ ھر كھ در
ْحمَن اَیّاًماً تَْدُعوا فَلَھُ االْسماُع اْلُحْسنى َو الاْدُعو ال قُْل اْدُعو ّهللاُ اَوْ : بخواند از دزد ایمن گردد تَْجھَْر بَِصلَواتَِك َو  رَّ

ِ الَّذى لَْم یَتَِّخْذ َولَداً َو لَمْ  ال تُخافِْت بِھا َواْبتََغ بَْیَن ذلِكَ  یَُكْن لَھُ َشریُك فى اْلُمْلِك َو لَْم یَُكْن لَھُ َولُّى  َسبیالً َو قُْل اْلَحْمُدِ�ِّ
 .َو ِكبّْرهُ تكبیراً  ِمَن الُذلِّ 

خواب این دعا را بخواند  در حدیث معتبر از حضرت على بن الحسین علیھ السالم منقول است ھر كھ در وقت
ُل فَال َشْیئى قَْبلََك َو اَْنتَ  فقر و پریشانى از او برطرف شود و ھیچ گزنده بھ او  ضرر نرساند اَلّلھُمَّ اَْنَت ْاالوَّ

السَّمواِت اْلَسْبِع َو  ُدونََك َو اَْنَت االَخُر فَال َشْیئى بَْعَدَك اَلّلھُمَّ َربُّ  فَال َشْیئَى فَْوقََك َو اَْنَت اْلباِطُن فَال َشْیئىِ الظّاِھُر 
ْبع َو َربَّ التَّْوریةِ  بُوِر َو اْلقُرآِن اْلَحكیِم اَُعوُذبَِك ِمنْ  َربُّ ْاالَرضیَن السَّ َشرِّ ُكلِّ ّدابٍَّة اَْنَت آِخُذ  َو االْنجیِل َو الزَّ

 .ُمْستَقیمٍ  بِناِصیَتِھا اِنََّك َعلى ِصراطٍ 

الَّذى بِیَِدِه  برختخواب سوره تَباَركَ  از حضرت رسول صلّى هللا علیھ وآلھ منقول است كھ ھر كھ در وقت رفتن
ٍد َعنّىاَلّلھُمَّ َربَّ اْلِحلِّ َو اْلَحراِم بَ  اْلُمْلُك بخواند، پس چھار مرتبھ تَِحیَّةً َو َسالماً بگوید، حقتعالى دو  لِّْغ روَح ُمَحمَّ

حضرت رسول صلّى هللا علیھ وآلھ روند بگویند كھ فالن شخص ترا سالم  ملك را موكل گرداند، كھ بھ نزد
 .پس حضرت فرماید بر او باد سالم و رحمت و بركات الھى میرساند

   فصل ششم

و   پریشان دیدن در دفع ترسیدن در خواب و خواب
  محتلم شدن

از خواب ده مرتبھ بگوید  از حضرت امام جعفر صادق علیھ السالم منقول است كھ ھر كھ در خواب ترسد پیش
حضرت فاطمھ  یُْحیى َو یُمیُت َو یُمیُت َو یُْحیى َو ھَُو َحىُّ ال یَُموُت پس تسبیح ال اِلھَ اِالّ ّهللاُ َوْحَدهُ ال َشریَك لَھُ 

 .بخواند

 .در طب االئمة زیاد كرده است كھ آیةالكرسى و قل ھو ّهللا احد نیز بخواند

دردى بیخوابى بر او  از حضرت امیر المؤمنین علیھ السالم منقول است كھ چون در خواب ترسد، یا از
لِما   اْلِحْزبَْیِن اَْحصى ْثنا لِنَْعلََم اَىُ اَذانِِھْم فى اْلَكْھِف ِسنیَن َعَدداً ثُمَّ بَعَ  مستولى شود، این آیھ را بخواند فََضَرْبنا َعلى

 .این آیھ را بر او بخوانند لَبِثُوا اََمداً و اگر طفلى بسیار گریھ كند،

خواب ترسد، در وقت  در حدیث صحیح از حضرت امام محّمد باقر علیھ السالم منقول است كھ ھر كھ در
 .اَعوُذو بَِرِب اْلفَلَِق َو آیةُالُكرسى بخواند خوابیدن سوره قُْل اَعوُذو بَِربِّ النّاس َو قُلْ 

اَعوُذ بَِكلماِت ّهللاِ ِمْن َغَضبِِھ َو  در روایت دیگر منقول است كھ براى ترسیدن، شب ده مرتبھ بخواند این دعا را
خواند و بگوید اِْذ یَُغّشْیُكُم ب ِعباِدِه َو ِمْن ھََمزاِت الشَّیاطیَن َو اَْن یَْحُضروَن و آیة الكرسى ِمْن ِعقابِِھ َو مْن َشرّ 

 .نَْوَمُكْم ُسباتاً  النّعاُس اََمنَةً ِمْنھُ َو َجَعْلنا

عرض كرد كھ زنى  در حدیث معتبر منقول است كھ شھاب بن عبدربھ بھ خدمت حضرت صادق علیھ السالم
ُ  تسبیحى و در رختخواب و سى ترساند، فرمود كھ با خود بردار در خواب من میآید و مرا مى و چھار مرتبھ َهللاّ

اِلھَ اِّال ّهللاُ َوْحَدهُ ال َشریَك لَھُ لَھُ  ُسْبحاَن ّهللاِ و سى و سھ مرتبھ اَْلَحْمُدّهللاِ بگو و ده مرتبھ ال اَْكبَر و سى سھ مرتبھ
 ف الَّلْیِل َو النَّھاِر َو ھَُو َعلى ُكلِّ َشْیئٍى قَدیُر،لَھُ اْختِال اْلَحْمُد یُْحیى َو یُمیُت َو یُمیُت َو یُْحیى بِیَِدِه اْلَخْیر وَ  اْلُمْلُك َو لَھُ 

ّهللاِ را پیش از الحمد ّهللا بگوید،  و ظاھراً در تسبیح حضرت فاطمھ در وقت خواب مخیر است میان آنكھ ُسْبحانَ 
 .یا بعد از آن

این دعا بخواند  برختخواب رود در حدیث صحیح از آنحضرت منقول است كھ ھر كھ ترسد كھ محتلم شود چون
 .الشَّْیطاُن فى اْلیَْقظَِة َو اْلَمنامِ  ْاالْحتِالِم َو مْن ُسوِء ْاالْحالِم َو ِمْن أْن یَتَالَعَب بِىَ  اَلّلھُمَّ اِنّى اَُعوُذبَِك ِمنَ 



خواب پریشان ببیند، از آن  در حدیث حسن از حضرت امام جعفر صادق علیھ السالم منقول است كھ اگر كسى
َو لَْیَس  ِمَن الشَّْیطاِن لِیَْحُزَن الَّذیَن آَمنُوا  بگوید اِنََّما النَّْجوى خوابیده است بھ پھلوى دیگر بگردد و پھلو كھ

ِھْم َشْیئاً اِالّ بِاْذِن ّهللا پس بگوید ُعْذُت بِما بُوَن َو اَْنبیائُھُ  بِضارِّ ِعباِدِه اْلُمْرَسلُوَن َو  عاَذْت بِِھ َمالئَِكةُ ّهللاِ اْلُمقَرَّ
الِحوَن ِو ِمْن َشرِّ ما َراَْیُت وَ  جیم الصَّ  .ِمْن َشرِّ الشَّیطاِن الرَّ

بیدار شود بگوید اَُعوُذ بِما  در روایت معتبر دیگر از آنحضرت منقول است كھ چون خواب پریشان ببیند و
بوَن َو اَْنبیاُء ّهللاِ اْلُمرَسلُونَ  عاَذْت بِِھ َمالئَِكةُ ّهللاِ  الُِحوَن َو ْاالئَمةُ الّراِشُدوَن اْلَمْھِدیُّوَن ِمْن َشرِّ  َو ِعباُد ّهللاِ  اْلُمقَرَّ الصَّ

جیِم پس ما نى َو ِمَن الشَّْیطاِن اْلرَّ  .بسوى جانب چپ خود سھ نوبت آب دھان بیندازد رأْیُت ِمْن ُرؤیاى اَْن تَُضرَّ

دخترى دارم در شب و روز بسیار در روایت دیگر وارد شده است، كھ شخصى بآنحضرت شكایت كرد كھ 
 .ترسد فرمود كھ فصدش بكن مى

ترسد گاھى بسیار حالش  مى در روایت دیگر منقول است كھ شخصى شكایت كرد كھ دخترم در خواب بسیار
گویند از تصرف جن است، فرمود كھ فصدش بكن و  مى شود و حس مى شود و اعضایش سست و بى صعب مى

 .روز بده بخورد، چنین كرد شفا یافت ھآب شربت را با عسل بپز و س

زنى در خواب من  در حدیث دیگر منقول است كھ شخصى بھ حضرت صادق علیھ السالم شكایت كرد، كھ
بعد . دھى دھم، فرمود كھ بھ مستحق نمى مى دھى گفت ترساند حضرت فرمود كھ مگر زكوة نمى میآمد و مرا مى

 .آنحال از او برطرف شدفرستاد و  مى از آن زكوة را بھ خدمت حضرت

   فصل ھفتم

  در دعاھا براى دفع بیدارى و براى بیدار شدن
  
  

  در آخر شب
منقول است كھ ھر كھ در وقت خوابیدن این آیھ را  در حدیث معتبر از حضرت امام جعفر صادق علیھ السالم

كاَن یَْرُجو الِقاَ َربِّھ فَْلیَْعَمْل َعَمالً صالِحاً َو ال  ْم اِلھُ واِحُد فََمنْ اِلَىَّ اِنَّما اِلھُكُ   بََشُر ِمْثلُُكْم یُوحى بخواند قُْل انَّما اَنَا
 .بِِعباَدِة َربِّھ اََحداً ھر وقت از شب كھ خواھد بیدار شود یُْشِركْ 

كھ ھر كھ خواھد در : فرمود در روایت دیگر از آنحضرت منقول است كھ حضرت رسول صلّى هللا علیھ وآلھ
ِمَن اْلغافِلیَن  اَلّلھُمَّ ال تؤِمنّى َمْكَرَك َو ال تَْنِسنى ِذْكَرَك َو ال تَْجَعْلنى زد، چون برختخواب رود بگویدآخر شب برخی

چون این دعا بخواند، حقتعالى ملكى را موكل سازد، كھ او  اَقُوُم ساَعةَ َكذا َو َكذا یعنى در فالن ساعت برخیزم
 .بیدار كند را در آن ساعت

خواھد در شب بیدار شود، در  عتبر از حضرت امام موسى كاظم علیھ السالم منقول است كھ ھر كھدر حدیث م
اَْنبِْھنى الَحّب  ِذْكَرَك َو ال تُؤِمنّى َمْكَرَك َو ال تَْجَعْلنى ِمَن اْلغافِلیَن وَ  وقت خواب رفتن بگوید اَلّلھُمَّ ال تَْنِسنى

نُوَب اِالّ اَْنَت یا اَْرَحَم  اَْساَلَُك فَتُْعطینى َو اْستَْغفُِرَك فَتَْغفَِرلى اِنَّھُ ال یَْغفِرُ  جیَب لى وَ السَّاعاِت اِلَْیَك اَْدعوَك فیھا فَتَسْ  الذُّ
اِحمیَن كھ چون این دعا بخواند دو  حقتعالى دو ملك بفرستد، كھ او را بیدار كنند، اگر بیدار نشود امر كند آن الرَّ

و اگر بیدار شود ھر حاجتى كھ بطلبد  كنند، اگر در آنشب بمیرد شھید مرده باشدملك را كھ از براى او استغفار 
 .خدا بھ او عطا فرماید



عزم كند در ساعتى از ساعات  در حدیث معتبر از حضرت امام محّمد باقر علیھ السالم منقول است كھ ھر كھ
دو ملك را بفرستد كھ در آن ساعت اراده او صادق است، البتھ  شب براى عبادت برخیزد و خدا داند كھ در آن

 .تا بیدار شود او را حركت دھند

عارض شود، خوابش نبرد  در حدیث معتبر از حضرت صادق علیھ السالم منقول است كسى كھ بیخوابى او را
اًِن دائِمُ  ْلطاِن ُكّل یَْوٍم ھَُو فى َشأن این دعا بخواند ُسْبحاَن ّهللاَ ذى الشَّ  .السُّ

برسول خدا از بیخوابى،  دیگر منقول است كھ حضرت فاطمھ علیھما السالم شكایت فرموددر روایت معتبر 
ِكنَ  فرمود كھ این دعا بخوان یا ُمْشبَع اْلبُطُونِ  اْلُعرُوِق الّضاِربَِة َو یا  اْلجایَِعِة َو یا كاِسَى اْلُجیُوِب اْلعاِریَِة َو یا ُمسَّ

نْ  اِھَرِة َسكِّ اِربَِة َو ائَذْن لَِعْینى نَْوعاً عاِجالً  ُمنَِّوَم اْلُعیُوِن السَّ  .ُعرُوقَى الضَّ

   فصل ھشتم

  در بیان نماز و دعا براى خوابھاى نیك دیدن
  

  و آداب بیدار شدن
است كھ ھر كھ خواھد حضرت رسول صلّى هللا علیھ وآلھ را  از حضرت امام جعفر صادق علیھ السالم منقول

بعد از  غسل نیكوئى بعمل آورد، چھار ركعت نماز بگذارد و در ھر ركعتىاز نماز خفتن  در خواب ببیند، بعد
محّمد و آل محّمد بفرستد، بر جامھ  حمد صد مرتبھ آیة الكرسى بخواند، بعد از نماز ھزار مرتبھ صلوات بر

و حالل و حرام جماع نكرده باشد، دست راست را در زیر جانب راست ر پاكیزه بخوابد كھ بر روى آن جامھ با
ةَ اِّال بِاّ�ِ پس صد مرتبھ بگوید ُسْبحاَن ّهللاِ َو اْلَحْمُدّ�ِ َو ال اِلھ اِالّ  بگذارد و صد  ّهللاُ َو ّهللاُ اَْكبَُر َو ال َحْوَل َو ال قُوَّ

 .را در خواب ببیند مرتبھ بگوید ماشاءّهللا، چون چنین كند حضرت رسول صلّى هللا علیھ وآلھ

خواب ببیند، چون بخوابد این دعا  است كھ اگر بخواھد امیر المؤمنین علیھ السالم را دردر روایت دیگر منقول 
بِلُْطفَِك اْلَخفِّى ما لَطُفَت بِِھ لَِعْبٍد اِالّ َكفى  لَھُ لُْطُف َخفُِى َو اَیاِدْیِھ باِسطَةُ ال تُْقبَْض اَْسألُكَ  بخواند اَلّلھُمَّ اِنّى اَْسألَُك یاَمنْ 

 .َمْوالَى اَمیُر اْلُمؤِمنیَن َعلِّى ْبَن اَبى طالٍِب فى َمنامى اَْن تُِریَنى

با وضو بر جانب راست  در روایت دیگر منقول است كھ اگر كسى خواھد یكى از مردگان را بخواب ببیند،
ِمْنَك  ُن یُْعَرُف منھ،اَللھُمَّ اَْنَت اْلَحىُّ الَّذى ال یُْوَصُف َو االْیما بخوابد، تسبیح حضرت فاطمھ را بخواند، پس بگوید

َمْنجا ِمْنَك اَالّ اِلْیَك فَاَْسألَُك  ُكْنَت َمْلَجأهُ َو ما اَْدبََر ِمْنھا لَْم یَُكْن لَھُ َمْلَجأُ َو ال بََدأِت ْاالْشیاُء َو الَْیَك تَُعوُد فَما اَْقبََل ِمْنھا
ْحمِن  بِال اِلھ اِالّ اَْنَت وَ  دٍ اَْسألَُك بِبِْسِم اللِّھالرَّ حیم َو بَِحقِّ ُمَحمَّ َعلٍى  َحبیبَِك َصلَّى ّهللاُ َعلَْیِھ َو آلِِھ َسیِّد النَّبیّیَن َو بََحقِ  الرَّ

نَِّة َشباِب اَْھِل اْلجَ  َو بَِحقِّ اْلَحَسِن َو اْلُحَسْیِن الَّذیَن َجَعْلتَھُما َسیِّدىْ  َخْیَر اْلَوِصیّیَن َو بَِحقِّ فاِطَمة َسیّدِة نِساِء العالَمین
ٍد َو اَنْ  َعلَْیِھُم السَّالُم اَْجَمعیَن اَنَّ  ٍد َو آِل ُمَحمَّ ٍد َو آِل ُمَحمَّ لَِى َعلى ُمَحمَّ تُِریَنى َمیِتّى فى اْلحاِل الّتى ھَُو فیھا و  تُصَّ

ذى الّلھُمَّ الَّ  فرمودند بِاْسِمكَ  رسول صلّى هللا علیھ وآلھ برختخواب میرفتند، مى منقول است كھ چون حضرت
 .اَْحیانى بَْعَد ما اَماتَنى َو اَلْیِھ النَُّشُورُ 

ُسْبحاِن ّهللاِ َربِّ النَّبییَن َو  خیزد بگوید از حضرت صادق علیھ السالم منقول است كھ چون كسى از خواب بر مى
ء قَدیُر و چون این آیھ را  ُكلِّ َشْیى َعلى اْلُمستَْضَعفیَن َو الَحْمُد ّ�ِ الَّذى یُْحیى اْلَمْوتى َو ھُوَ  الِِھ اْلُمْرَسلیَن َو ربِّ 
 .گفت بنده من و شكر كرد مرا فرماید كھ راست بگوید، حقتعالى مى

گفتند، اَلّلھُمَّ  بلند مى در حدیث دیگر منقول است كھ چون آن حضرت در آخر شب برمیخاستند، بھ صداى
حیُم  اِلھَ اِالّ اَْنَت ظَلَْمُت نَْفسى فَاْغفِْرلى َو اْرحْمنى َغَضبََك ال اْلَمالئَِكِة َو الُّروِح َسبَقَْت َرْحَمتُكَ  اِنََّك اَْنَت التَّواب الرَّ

 .اْلَغفُورُ 



از حضرت صادق علیھ السالم منقول است كھ ھر كھ ھر وقت از پھلو بھ پھلوى دیگر بگردد، بگوید اَْلَحْمُدّ�ِ َو 
 .ّهللاُ اَْكبَرُ 

و از پھلو بھ پھلوى دیگر  سالم منقول است كھ چون در میان شب بیدار شود،از حضرت امام على نقى علیھ ال
اْلعالَمیَن َو اِلِھ الُْمْرَسلیَن َو  ء قَدیُر ُسْبحاَن ّهللاِ َربّ  اْلقَیُّوُم َو ھَُو َعلى ُكلِّ َشى بگردد، بگوید ال اِلھَ اَالّ ّهللاُ اْلَحىُّ 

ْیعِ  ُسْبحاَن ّهللاِ َربِّ السَّمواتِ  ْیِع َو ما فیِھنَّ وَ  السَّ َربِّ اْلَعْرِش اْلَعظیِم َو َسالُم َعلَى  َو ما فیِھنَّ َو َربِّ ْاَالرضیَن السَّ
 .ّ�ِ َربِّ اْلعالَمینَ  اْلُمرَسلیَن َو اْلَحْمدُ 

ِ الَّذى َردَّ َعلىَّ ُروحى  در روایت دیگر وارد شده است، كھ چون از خواب برخیزد بگوید ِالْحَمَدهُ َو اَْعبَُدهُ اَْلَحْمُدِ�ِّ
باب، چون از مقدمات  دعاى نظر كردن در عقیق در آداب انگشتر بدست كردن گذشت، و سایر دعاھاى این و

شد با سایر دعاھاى وقت خواب، و این رسالھ گنجایش  نماز شب است، انشاء ّهللا در كتاب عبادات بیان خواھد
 .زیاده از این نداشت

   فصل نھم

  ب راست و دروغ و تعبیر خوابدر سبب خوا
كھ چھ سبب دارد مؤمن  در حدیث معتبر منقول است كھ از حضرت امام جعفر صادق علیھ السالم پرسیدند،

رود روحش بھ جانب آسمان  كھ چون مؤمن بخواب مى شود، فرمود بیند و اثر از آن ظاھر نمى گاھى خواب مى
 بیند، در ن مىمؤمن در ملكوت آسما كند، پس آنچھ روح حركت مى

خواب پریشان است، راوى  بیند، شود، آنچھ در زمین و ھوا مى محل تقدیر و تدبیر آن حق و اثرش ظاھر مى
ماند، فرمود كھ اگر چنین باشد، خواھد مرد، بلكھ از  نمى رود و ھیچ در بدن پرسید كھ آیا روحش ھم بآسمان مى

 زمین است، ھمچنین روح اصلش در بدن است و آسمان است و روشنى و شعاعش در بابت آفتابست كھ در
 .كند پرتوى از او بآسمان حركت مى

رود، روح او  كھ بخواب مى در روایت دیگر از حضرت امیر المؤمنین علیھ السالم منقول است كھ ھر مؤمنى
ر ھوا آنجا ببیند، حق است، آنچھ در وقت برگردانیدن د برند، پس آنچھ در را بھ نزد عرض پروردگار او مى

 .است، بر این مضمون احادیث بسیار است بیند، خواب پریشان مى

گویند، در ھر  ھزغ مى در حدیث معتبر از حضرت صادق علیھ السالم منقول است كھ شیطانى ھست كھ او را
 .بینند مردم میآید و باین سبب خواب پریشان مى كند از بدن خود و بخواب شب از مشرق تا مغرب را پر مى

سؤال كردند، او عاجز شد،  بكر آمدند، از او مسئلھ چند یت دیگر مروى است كھ دو نصرانى نزد ابىدر روا
گفت، از جملھ آنھا، آن بود كھ پرسیدند كھ خواب  پس حضرت امیر المؤمنین علیھ السالم ایشان را جواب

طانى مقرر ساختھ فرمود كھ حقتعالى روح را خلق كرده است و براى آن سل راست و دروغ چھ سبب دارد،
ماند، پس  بدن مى رود و سلطانش در رود، روح بیرون مى سلطان او نفس است، چون آدمى بخواب مى است و

ھر چھ خواب راست است از مالئكھ است،  گذرد بگروھى چند از مالئكھ و گروھى چند از جن، پس روح مى
 .ھر چھ خواب دروغ است از جن است

پاكیزه و یقینش درست است و  باشد، زیرا كھ نفسش خوابھاى مؤمن صحیح مىدر روایت دیگر منقول است كھ 
 .پس خواب او بھ منزلھ وحى است كند، رود، با مالئكھ مالقات مى چون روحش بدر مى

در حدیث دیگر منقول است كھ وحى بعد از حضرت رسول صلّى هللا علیھ وآلھ قطع شد، اما خوابھاى بشارت 
 .دھنده ھست

 .ر وارد است كھ خوابھاى راست، یك جزو از ھفتاد جزو است از پیغمبرىدر حدیث دیگ



در حدیث حسن از حضرت صادق علیھ السالم منقول است كھ رأى مؤمن و خواب او، در آخر الزمان بر ھفتاد 
 .جزو از اجزاى پیغمبریست

سول صلّى حضرت ر شد در حدیث صحیح از حضرت امام رضا علیھ السالم منقول است كھ چون صبح مى
 .دھنده دیده است گفت كھ آیا كسى خواب بشارت هللا علیھ وآلھ با اصحاب خود مى

شخصى از حضرت رسول صلّى  در حدیث معتبر دیگر از حضرت امام محّمد باقر علیھ السالم منقول است كھ
ْنیا و فى  فى اْلَحیوة  لَھُْم اْلبُْشرى اَلّلذیَن آَمنُوا َو كانُو یَتَّقُونَ  هللا علیھ وآلھ سؤال كرد از تفسیر این آیھ كریمھ الدُّ

ایشان را بشارت ھست در زندگانى دنیا و در  االِخَرِة یعنى آن كسانى كھ ایمان آوردند و پرھیزگار بودند
بیند و بآن بشارت  زندگانى دنیا خوابھاى نیكوست كھ مؤمن در دنیا مى آخرت، حضرت فرمود كھ بشارت

 .شود و شاد مى یابد مى

اول بشارت خدا از  در حدیث حسن از حضرت صادق علیھ السالم منقول است كھ خواب بر سھ قسم است،
 .براى مؤمن، دویم ترسانیدن شیطان، سیم خوابھاى پریشان

خوابھائى است كھ در اول شب  شود، آن در حدیث معتبر دیگر فرمود كھ خوابھاى دروغ كھ اثرش ظاھر نمى
دھند  متمرد است و آنھا خیالى چند است كھ نزد او صورت مى و استیالى شیاطینشود كھ وقت سلطنت  دیده مى

كھ آن  شود، ندارد و اما خوبھاى راست، آن خوابى چند است كھ در ثلث آخر شب دیده مى شیاطین و اصلى
 كند، مگر آنكھ جنب خوابیده باشد، نمى باشد و تخلف وقت نزول مالئكھ است وقت سحر و آن خواب راست مى

 ذكر و یاد خدا بھ جا نیاورده باشد پیش از خواب كھ اگر با این حاالت وضو، یا آنچھ سزاوار است از یا بى
 .آید آید، یا دیر بھ عمل مى خوابیده باشد، خوابش یا بھ عمل نمى

علیھ وآلھ فرمود كھ ھر كھ  از حضرت على بن موسى الرضا علیھ السالم منقول است كھ رسول خدا صلّى هللا
تواند شد بصورت من و  بیدارى، زیرا كھ شیطان متمثل نمى را در خواب ببیند چنانست كھ مرا دیده است درم

 .پیغمبریست شیعیان خالص ایشان و بدرستیكھ خوابھاى راست، یك جزؤ از ھفتاد جزؤ از نھ بصورت یكى از

شود و ھر كھ  دروغ نمى ناز حضرت رسول صلّى هللا علیھ وآلھ منقول است كھ در آخر الزمان خواب مؤم
مقام آن است كھ چون حق سبحانھ و تعالى روح مؤمن  تر است و بھ تحقیق این راستگوتر است، خوابش درست

ایشان  است و او را ارتباطى بارواح انبیاء و اوصیا داده است و در عالم ارواح با را از عالم قدس خلق كرده
لشكرھاى مجتمع بودند فوج فوج در  رد شده است كھ ارواح،محشور بوده است چنانچھ در احادیث بسیار وا

شوند و آنچھ در عالم  آشناى یكدیگر بودند در عالم بدن ھم آشنا مى عالم ارواح، پس ارواحى كھ در آن عالم
نمایند و چون بھ حسب  مى شناسند و از یكدیگر نفرت نفرت داشتند در این عالم نیز یكدیگر را نمى جدائى و

اند و بھ انواع تعلقات  بدنھاى كثیف ظلمانى محبوس گردانیده متناھیھ آن ارواح مقدسھ را در زندان مصالح غیر
بُعدى و غفلتى رو  اند، باین سبب او را از عالم قدس نفسانى و خیاالت شیطانى مبتال ساختھ جسمانى و شھوات

اند، ارواح ایشان بھ مالء  گاه الھىكھ مقربان در داده، اما اشخاص را در این باب اختالف بسیار است، جمعى
محشورند و  تعلقات جسمانى ایشان را از آن عالم دور نینداختھ است، بلكھ بھ بدن با مردم اعلى در آویختھ و این

مردم محشورند و ارواح ایشان پیوستھ با قدسیان  ارواح ایشان را از آن عالم دور نینداختھ است، بلكھ بھ بدن با
ربانى  اند و پیوستھ روح القدس با ایشان مشغول راز و نیاز است و افاضات محادثھ كالمھ ومال أعلى مشغول م

اند، بغیر این  آن عالم را فراموش كرده على الدوام بر ارواح ایشان فایض است و جمعى ھستند از اشقیا كھ بلكھ
ثرت شقاوت و ضاللت نشأه گذرانند، حتى جمعى از ایشان از ك خاطر نمى نشأه فانیھ و لذات دنیھ چیزى بھ

ایشان را مھر بر دیده و  نمایند، كنند و پیغمبران را در امر معاد تكذیب مى این نشأه را بھ اور نمى دیگر غیر
اند و جمعى دیگر ھستند كھ با وجود تشبث  بر ایشان بستھ ھاى خیر و سعادت را اند و راه گوش و دل ایشان زده
گاھى گوش و  اند، راتب علیھ برنداشتند و در مقام نفس لوامھ خود را داشتھاز تحصیل م باین عالیق دنیھ دست

واعظان و راھنمایان بشر محشورند و  شنوند، زمانى با دھند و گاھى از ملك نصیحت مى دل بھ شیطان مى
 را فجورند، گاه بلوث گناه خود را میآالیند و گاه بآب تضرع و توبھ خود زمانى با شیاطین انس مشغول فسق و

خطا و سیئات بعدى عظیم از  نمایند و این جماعت چون روح ایشان را باعتبار اشغال و تعلقات و تطھیر مى
سموات بھم رسیده، در وقت خواب كھ نفس را اشغال بدنى فى  جناب قاضى الحاجات و انبیاء و ائمھ و مالئكھ

گردید،  شد مسدود بدنى بر او داخل مى ھاى مشاعر شد و خیاالت فاسده كھ از راه روزنھ الجملھ فراغى حاصل
اندازد و بآسمان صورت و  اختالف مى فى الجملھ او را آشنایان قدیم بھ یاد میآى و با دوستان روحانى طرح

گردد، اما چون در اول شب پاره از صور خیاالت  قدسیان ھمزبان مى معنى عروج مینماید و با روحانیان و



ناقص است،  كند و ربطش بآن عالم ز در ھواى تعلقات خود پرواز مىضمیرش حاضر است، ھنو بیدارى در
باطلھ او را بھ صورتھاى گوناگون در نظر  شوند و خیاالت و عالیق پس باین علت، شیاطین بر او مستولى مى

 شود، پرواز او بھ عالم شود و نقش خیاالت بیدارى بیشتر محو مى دورتر مى او میآورند و ھر چھ از اول شب
ھواھا و خواھشھا و زینتھاى  شود از ما بین آسمان و زمین و شود تا آنكھ چون وقت سحر مى  رساتر مىباال

شود و لطف  فایق گردیده، استیالى شیاطین ضعیف مى رنگین بدر رفتھ و بزیر عرش الھى بھ صحبت مقربان
شیاطین و  و دور كردن عساكر براى تنبیھ غافالن و بیدار كردن خواب غفلت ربودگان ربانى مالئكھ آسمانى را

شود و  سبحانى، بر ارواح مؤمنان فائض مى فرستد، لھذا در آنوقت، خوابھاى رحمانى و افاضات جنیان فرو مى
اند، بیدار میكنند و باین  و توبھ و پشیمانى آنچھ در روز بھ غفلت كرده ایشان را براى نماز و تضرع و زارى

ِھَى أَشدُّ َوْطأ َو اَْقَوُم قیالً در شأنش  اند، و آیھ كریمھ اِنَّ ناِشئَةَ اللّْیل تھنماز شب را در آنوقت مقرر ساخ سبب
شود موافقت دل با زبان در آن بیشتر  آن است كھ عبادتیكھ در شب كرده مى اند كھ حاصل مضمونش فرستاده

ازه آن نعمتھاى بى اندازه اند تر است، پس زھى سعادتمندى كھ قدر آنوقت را بداند و و گفتار در آن درست است
شیطانى یار و یاور خود گرداند و روح مقدس خود را از  را بشناسد و مالئكھ روحانى را بر دفع وساوس

و نیاز  پاك گردانیده، بھ ساحت پروردگار خود رساند و در آنوقت مبارك كھ ھنگام راز آلودگى تعلقات دنیھ
قدر خود را بداند و اندكى اصل خود را  از ایشان گرداند و قدرىنیاز، خود را ھم آو مقربان است با خداوند بى

 كم نفروشند و آن طایر عرشى را در قفس عالیق محبوس نگرداند َو فَقَّنَا بیاد آورد و آن جوھر قدس را بھ بھاى
 .فِلینَ لِتَْنبیِھ نِْوم اْلغا ّهللاُ تَعالى َو سائَِر اْلُمؤِمنیَن لُِسلُوك َمسالِكب اْلُمقَّربیَن وَ 

زینتھاى دنیوى و در وقت خواب  ھاى الوان و ھاى رنگارنگ تعلقھاى جسمانى و شیشھ بدان كھ چون این پرده
بھ مراتب علیھ باز بصیرتش با این خیاالت آمیختھ است لھذا  در پیش دیده دل آویختھ است، و با وجود عروج

ھست كھ  عتبار مناسبات شكلھا و صورتھاشود، و ھر چیزى را با بصورتھاى دیگر دیده مى در خواب چیزھا
مؤف محبوسان سراى غرور بآنھا  در كالم الھى و سخنان انبیا و اوصیا براى عقلھاى ضعیف و بصیرتھاى

اند مدار ایشان بر محسوسات است لھذا معقوالت را  معزول ساختھ اند، چون ایشان خود را از معقوالت مثل زده
خط و خال نیكو دارد و  اند كھ دنیا مانند مار است كھ اند، چنانچھ فرمودهنمای محسوسات بایشان مى در لباس

اند  است، چنانچھ علم كھ باعث حیات دلھاست تشبیھ كرده شود و در میانش زھر كشنده طفل نادان بآن فریفتھ مى
را بار  بدنھاست و چنانچھ سبزى زمین بآب است سر سبزى دلھا بعلم است، و چنانچھ علم بآب كھ باعث حیوة

كند و علم ظلمتھاى  را برطرف مى اند زیرا كھ نور تاریكیھاى ظاھر دیگر بنور آفتاب و چراغ تشبیھ كرده
كند، كالم حقتعالى و انبیاء و اوصیاء باین امثال  زایل مى شكوك و شبھات و حیرتھاى جھاالت و ضالالت را

 ز باعتبار ضعف بصیرت ایشان ھر چیزھمانست كھ مذكور شد لھذا در عالم خواب نی مشحون است و سّرش
آن است كھ از آن صورتھا  شود باین سبب خواب محتاج بتعبیر میباشد و كار تعبیر كننده بصورت نموده مى

در میان فضلھ افتاده است، یا دستش بفضلھ آلوده  بیند كھ بذى صوت منتقل میشود چناچھ كسى در خواب مى
میداند كھ  تر است، یاست كھ در پیش مردم آگاه از فضلھ و جیفھ گندیدهاین صورت دن شده است، معبر میداند كھ
بیند كھ در میان آبست، علمى  او میكند یا مى بیند كھ مارى متوجھ او شد مالى رو بھ مالى بدست او میآید یا مى

 عظیم و مخصوص انبیاء اوصیاء است و معجزه حضرت یوسف تعبر خواب او را رو میدھد و این علمى است
كتب دیگر كھ در خاطر  این مقام محتاج ببسطى ھست كھ این رسالھ گنجایش این ندارد انشاء ّهللا در بود، تحقیق

 .است اگر خدا خواھد بر وجھ كامل مذكور شود

بینم و تعبیر خواب  مى در حدیث صحیح از حضرت امام رضا منقول است كھ فرمود بسیار است كھ خوابى
 .واقع میشود مان نحو كھ تعبیر میكنمبراى خود میكنم و خواب بھ

شوھرش در سفر بود خواب  در حدیث معتبر دیگر فرمود كھ زنى در زمان حضرت رسول صلّى هللا علیھ وآلھ
فرمود، كھ شوھرت میآید بسالمت پس چنان  اش شكست، بحضرت عرض كرد حضضرت دید كھ ستون خانھ

حضرت چنین تعبیر فرمود، و شوھرش آمد، باز  چون خوابى دید شد، بار دیگر شوھرش بسفر رفت و او
گفت  بسفر رفت او چنین خوابى دید، بمرد شومى برخود و این خواب را نقل كرد، و او مرتبھ دیگر شوھرش

 .خواب براى او نكرد كھ شوھرت میمیرد چنان شد این خبر بآنحضرت رسید فرمود كھ چرا تعبیر

خواب مؤمن در میان زمین  ول است كھ حضرت رسول میفرمود كھاز حضرت امام محّمد باقر علیھ السالم منق
براى خود تعبیر كند یا دیگرى براى او تعبیر كند، پس  و آسمان بر باالى سرش پرواز میكند، تا آنكھ خود آن

در حدیث  .كردند واقع میشود پس خواب خود را نقل مكنید مگر براى شخصى كھ عاقل باشد بآن نحو كھ تعبیر
براى مؤمنى كھ خالى باشد از حسد و  گر از آنحضرت منقول است كھ خواب را نقل نمیباید كرد مگرمعتبر دی

 .عداوت و طغیان



آفتاب بر سرم تابیده  در حدیث حسن منقول است كھ شخصى بخدمت حضرت صادق آمد، گفت خواب دیدم كھ
اگر ھمھ ترا فرا میگرفت در  بتو خواھد رسد، بود نھ بر بدنم حضرت فرمود، كھ نور ساطعى و دین شاملى

كھ دیگران بپادشاھى تاًویل میكنند، حضرت فرمود كھ كدام یك از  دین حق غوطھ میخوردى آنشخص گفت
بآن امید بھشت بھم  پادشاه بودند كھ تو این خیال میكنى و كدام پادشاھى بھتر است از دین حق كھ پدران تو
 .میرسانى

كھ خواب دیدم كھ داخل  محّمد بن مسلم بھ خدمت آنحضرت عرض كرد،در روایت معتبر دیگر منقول است كھ 
ریخت حضرت فرمود كھ متعھ خواھى كرد، زنت  خانھ شدم زنم آمد و گردكان بسیارى شكست بر سر من

 پوشیده باشى بر بدنت پاره پاره خواھد كرد، زیرا كھ پوست گردكان بھ منزلھ مطلع خواھد شد و رختھاى نو كھ
پوشیدم در بر كردم، بر  مى ّمد بن مسلم گفت كھ چون صبح جمعھ شد رختھاى نو كھ در عیدھاجامھ است، مح

خانھ بردم و متعھ كردم زنم مطلع شد، آمد بر سر ما و آن  در خانھ نشستم دخترى گذشت او را طلبیدم و بھ
 .خانھ ماندم رختھاى نوام را پاره پاره كرد دختر گریخت و من در

دامادى داشتم كھ مرده  ترسم، یگر بآنحضرت عرض كرد كھ خوابى دیدم و بسیار مىمنقول است كھ شخص د
بمیرم حضرت فرمود، كھ انتظار مرگ بكش ھر صبح  ترسم است خواب دیدم كھ دست در گردن من كرد و مى

 ماما معانقھ مردگان با زندگان عالمت طول عمر است، بگو كھ داماد تو چھ نا و شام و از مرگ گریزان مباش
معانقھ با ھمنام آنحضرت در  داشت گفت حسین فرمود زیارت امام حسین ترا نصیب خواھد شد زیرا كھ ھر كھ

 .كند توفیق زیارت آنحضرت مییابد خواب مى

اگر ترسان باشد ایمن  در حدیث صحیح از آنحضرت منقول است كھ ھر كھ در خواب ببیند كھ در حرم است
دست داشتم فرمود كھ آھن بر سرش بود،  دیدم كھ چوب نیزه در گردد و شخص دیگر عرض كرد كھ خواب

داد چون آھن نداشت خدا بھ تو دخترى خواھد داد پس  ترا پسرى مى داشت خدا گفت نھ، فرمود كھ اگر آھن مى
دوازده دختر بھم  كردند بعد از آن پرسیدند كھ آن نیزه چند بند داشت گفتم دوازده بند فرمود ساعتى صبر
شخصى نقل كردم او گفت كھ من فرزند یكى از  گوید كھ من این حدیث را بھ اند، محّمد بن یحیى مىخواھى رس

 .آن دخترھایم و یازده خالھ دارم

على بن یقطین را در  در حدیث صحیح منقول است كھ حضرت امام رضا علیھ السالم فرمود كھ دیشب موالى
 .كردم كھ بدین حق در خواھد آمد تعبیرخواب دیدم، كھ در میان دو چشمش سفیدى بود، چنین 

  در حدیث دیگر منقول است كھ یاسر خادم بھ خدمت حضرت امام رضا علیھ السالم

ھا شكست،  افتاد و شیشھ عرض كرد، كھ در خواب دیدم كھ ھفده شیشھ در میان قفسى بود ناگاه آن قفس
یشان من ھفده روز پادشاه شود، بعد اھلبیت و خو باید شخصى از حضرت فرمود، كھ اگر خوابت راستست مى

 .ابراھیم در كوفھ با ابوالسرایا خروج كرد و بعد از ھفده روز مرد از آن بمیرد، پس محّمد بن

خواب دیدم كھ قدحى از شیر  در روایت دیگر منقول است كھ حضرت رسول صلّى هللا علیھ وآلھ فرمود، كھ در
آمد، پرسیدند كھ بھ چھ چیز تعبیر كردید  ناخنھایم بیرون مى انبدست من دادند و آنقدر خوردم كھ دیدم از می

 .فرمود كھ بھ علم

كھ خواب دیدم كھ  در حدیث دیگر منقول است كھ شخصى بھ خدمت حضرت صادق علیھ السالم عرض كرد،
دیدم كھ بر اسب چوبى سوار بود و شمشیرى  از شھر كوفھ بیرون رفتم بھ موضع معروفى و در آنجا شخصى

ترسیدم، حضرت فرمود كھ داللت بر این  كردم و مى را مشاھده مى داد و من او دست داشت و حركت مىدر 
یاد آور  خواھى بھ فریب شخصى را از روزى خود برآورى، از خدا بترس و مرگ را بھ مى كند، كھ تو مى

از معدنش اخذ كرده است و علم را  دھم كھ خدا علم عظیم بھ تو داده چنین مكن، آنشخص گفت كھ گواھى مى
خواھم بفروشم من چون دیدم  آمد، گفت مزرعھ دارم بھ تو مى بدرستیكھ شخصى از ھمسایگان من بھ نزد من

  .من ندارد در خاطر گذرانیدم و عرض كردم كھ بھ قیمت بسیار ارزانى از او بخرم كھ مشترى دیگر غیر

  



 در آداب بیدارى و مذمت خواب بسیار: دھم  فصل
ول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است که سخن گفتن و صحبت داشتن بعد از نماز از حضرت رس

 . خفتن مکروه است
سه چیز در  حدیث معتبر دیگر از آنحضرت منقول است که شب بیدارى داشتن خوب نیست مگر در در

 .بخانه شوھرش برند نماز شب کردن ، قرآن خواندن در آن و در طلب علم و براى عروسى که
بخواب نمى روند، کسیکه قصد کشتن  از حضرت صادق علیه السالم منقول است که پنج کسند که

باشد و امینى نداشته باشد که براو اعتماد کند و  کسى داشته باشد، کسیکه مال بسیار داشته
ته بھتان بسیار گفته باشد وکسیکه مال بسیارى از او خواھند و مال نداش کسیکه در میان مردم دروغ و

والرضوان میفرمود که  و کسیکه محبوب را خواھد و ترسد که از او جدا شود و پدرم علیه الرحمة باشد
بسیار میکنند، زیرا که ھمه کس باید در پى  ممکن است که این تنبھى باشد مردمى را که خواب غفلت

ت ، اندرونى است و پیوسته در پى کشتن این کس اس کشتن نفس اماره خود باشد که دشمن
این کس دارد امینى ندارد، نفس و شیطان و ھواھا و شھوات ھمه اتفاق  سرمایه ایمان و طاعات که

بندگى بسیار  بر غارت آنھا و دروغ و بھتان بسیار گفته است ، ھر کس از ھمه کس طاعات و کرده اند
ب او را از دست و بخواب غفلت قر میخواھند و آنچه باید تحصیل نکرده اند و چون خدا محبوبى دارند

 .او باشد چگونه خواب کند میدھند، پس کسیکه این ھمه اسباب بیدارى در
از حضرت صادق علیه السالم منقول است که عجب دارم از کسیکه دعواى محبت الھى میکند، شبھا 

 .خواب میکند
ید که کم از حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم منقول است که ھر که از شبیخون عذاب خدا ترسد، با

 .خواب بکند
 . منقول است که چھار چیز است که کمش بسیار است ، آتش و خواب و دشمنى و بیمارى

مى گفت زینھارکه  حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است که مادر حضرت سلیمان باو از
 .فقیر میکند در شب خواب بسیار مکن که بسیارى خواب شب آدمى را در قیامت

میدارد، خواب کردن بى آنکه بیدارى  ت صادق علیه السالم فرمود که سه چیز را خدا دشمنحضر
سیرى چیزى خوردن ، فرمود که اول معصیتى که خدا را  کشیده باشد، خنده کردن بى تعجبى و با

بمحبت دنیا و محبت ریاست و محبت طعام و محبت زنان و محبت خواب و محبت  کردند بشش چیز بود،
 . راحت

که در دیده ھاى مردم  از حضرت امام محمد باقر علیه السالم منقول است که شیطان را سرمه ھست
در بینى مردم میچکاند، سرمه  میکشد، لعوقى ھست که در حلق مردم میکند، سعوطى ھست که

 . است اش پینکى است و لعوقش دروغ است و سعوطش تکبر
ستى چھار است ، مستى شراب و مستى مال و حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم فرمود که م

 . مستى خواب و مستى پادشاھى
پروردگار کدام  حضرت امام محمد باقر علیه السالم منقول است که حضرت موسى مناجات کرد، که از

تا صباح مانند مردار افتاده است و  یک از بندگان خود را دشمن میدارى ، خطاب رسید آنکسى که شب
 .شب مى رساندروز را ببطالت ب

از حضرت امام موسى علیه السالم منقول است که دیده خود را بخواب عادت مده که ھیچ عضوى در 
 .بدن شکر خدا کمتر از دیده نمیکند

فارغ بودن را،  صادق علیه السالم فرمود که خدا دشمن میدارد، بسیارى خواب کردن و بسیارى حضرت
بیدارى کشیدن ھم مذموم است و در  یبرد و بدانکه بسیارىفرمود که بسیارى خواب دنیا و آخرت را م

است ، تمام شب بیدار بودن کراھت دارد، در اخبار وارد  غیر شبھائى که مخصوص احیاى آنھا وارد شده
 بدانکه در خواب و. بر آدمى حقى ھست ببسیارى بیدارى حق آنرا ضایع نباید کرد شده است که دیده را
منین علیه السالم منقول  چنانچه از حضرت امیرالمؤ. دن و نشستن کراھت داردبیدارى رو بآفتات خوابی

که رو بآفتاب نشستن دردھاى پنھانى را ظاھر  است که کسیکه در آفتاب نشیند پشت را بآفتاب کند،
 .میکند

ھنه ک رو بآفتات مکنید که مورث ھیجان بخار است و رو را متغیر میکند، و جامه را در حدیث دیگر فرمود،
 .میکند، دردھاى اندرونى را بظھور مى آورد

علیه وآله وسلّم بسند معتبر منقول است که در آفتاب چھار خصلت ھست ،  از حضرت رسول صلّى اللّه
 .شود متغیر میکند، آنکس را بدبو میکند، وجامه را کھنه میکند، باعث دردھاى مى رنگ را

  

  در آداب بیت الخالء: فصل یازدھم 
بر سر گیرد بھتر است  ھد که داخل بیت الخالِء شود سر را بپوشاند و اگر در باالى عمامه چیزىخوا چون

اْلُمْخِبثِ  اللِّه َوبِاللِّه اَلّلُھمَّ اِنّى اَُعوُذبَِک ِمَن اْلَخبیثِ  بِْسمِ  ، و بسم اللّه بگوید و این دعا بخواند باین عنوان
ْیط ْاالَْذى  بِْسِماللِّه َوبِاللِّه َوالاِلَه اِالّ اللُّه َرّبِ اَْخِرْج َعنّى ودیگر بگوید اِن الرَّجیمِ اْلُمْخبِثِ الرِّْجسِ النَِّجسِ الشَّ

َعنّى  فیماتَْصرِفُه َعنّى ِمَن ْاالَذى اَوِ اْلَغّمِ الَّذى لَْوَجبَْسَتهُ  َسْرحا بََغْیرِ ِحسابِ َواْجَعْلنى لََک ِمَن الّشاکِرینَ 
 اْلُبْقَعِة َواَْخرِْجنى ِمْنھا سالِما َوُحْل بَْینى َو بَْیَن طاَعةِ  ُد اَْعِصْمنى ِمْن َشرِّما فى ھِذهِ َھلَْکُت لََک اْلَحمْ 

ْیطاِن الرَّجیمِ  و چون داخل شود پاى چپ را مقدم دارد، بنابر مشھور و حدیثش بنظر نرسیده است ،  الشَّ
نھد و نظرش بعورت او نیفتد و چون درست  بگوید تا شیطان چشم برھم بِْسِم اللّه چون عورتش باز شود



و جمعى گفته اند که سنت  اَلّلُھمَّ اْذَھْب َعنّى اْلَغذى َوْاالَذى َواْجَعْلنى ِمْن اْلُمِتطَّھِرینَ  بنشیند بگوید
گذارد، و مستندش بنظر نرسیده است و چون  است که تکیه بر پاى چپ کند و پاى راست را گشاده

اَلّلُھمَّ َکما اَْطَعْمَتنیِه طَیّبا فى  بعضى گفته اند مطلقا ایندعا بخواند یرون آید، وغایط یا بول بدشوارى ب
 .عافِیٍَة َفاَءْخرِْجُه ِمنّى َخبیثا فى عافِیَةٍ 

الخال که نظر به  حدیث است که بر ھر بنده فرشته موکل است که سر او را بزیر میاندازد در بیت در
عاقبت خورشھاى تست که سعى بسیار  ید که ایفرزند آدم ، اینحدث خود کند، پس آن فرشته مى گو

که از کجا بھم رساندى و عاقبت بکجا رسید، پس سزاوار  در خوبى و پاکیزگى آنھا میکردى ، پس فکرکن
ا چون نظرش بآب استنج اَلّلُھمَّ اْرُزْقنَى اْلَحالَل َوَجنّْبنى اْلَحرامَ  بنده این دعا بخواند آنست که در این حال

ْن  اَلّلُھمَّ  وچون خواھد استنجا کند بگوید اَْلَحْمُدلِلِّه الَّذى َجَعَل اْلماَء طَُھورا َولَْم یَْجَعْلُه نَجِسا افتد بگوید َحصِّ
ِرُبنى ِمْنَک یاَذاْلَجالِل َوْاِالْکرامِ  َفْرجى َواْسُتْر َعْوَرتى َوَحرِّْمنى َعلَى النّارِ َوَوفِّْقنى خیزد و چون بر لِما ُیقَّ

و چون  اَْلَحْمُدلِلِّه الَّذى َھنانى طَعامى َو َشرابى َوعافانى ِمَن اْلبَْلوى دست بر شکمش بمالد وبگوید
الَّذى  اَْلَحْمُدلِلّه خواھد بیرون آید پاى راست را مقدم دارد، بنابر مشھور و دست بر شکمش بمالد و بگوید

تَُه َواَءْبقى فى َجَسدى ُقوَّتَ  و در بعضى  َعنّى اَذاُه یالَھا ِمْن نِْعَمٍة الیِْقِدُر اْلقاِدرُوَن َقْدَرھا ُه َواَْخَرجَ َعرََّفنى لَذَّ
مرتبه وارد شده است ، سنت است که بعد از انقطاع قطرات بول استبرا  سه یالَھا نِْعَمةٍ  از کتب حدیث

نزدیک مقعد  پ رابعضى استبرا را واجب میدانند، طریق استبرا آنست که انگشت میان دست چ کند،
بزیر َذَکر گذارد، انگشت مھین را  گذاشته بقوت بکشد تا زیر خصیتین سه مرتبه پس انگشت شھادت را

مرتبه ، اکثر علماِء گفته اند، که سر َذَکر را سه مرتبه بفشارد و  بر باالى آن بقوت بکشد تا سر َذَکر سه
نشستن در  ه دفع بواسیر میکند، بسیارمستندى ندارى و سنت است استنجا بآب سرد کردن ، ک این

 . بیت الخال مکروھست
الخالھا نوشتند که بسیار نشستن در بیت الخال باعث  منقول است که حضرت لقمان فرمود که در بیت

باستخوان و سرگین کردن مکروه است ، زیرا که اجنه بخدمت حضرت رسول  بواسیر مى شود، استنجا
حضرت استخوان را براى  مدند، از براى خود و حیوانات خود طعامى طلبیدنداللّه علیه وآله وسلّم آ صلّى

سبب استخوان را پاک کردن خوب نیست و  ایشان و سرگین را براى حیوانات ایشان قرار داد، باین
خصوصا نان کراھت شدید دارد، استنجا بچیزھاى محترم مثل  ھمچنین استنجا بسایر مطعومات کردن

علیه  علیه السالم و نوشته که در آن قرآن یا نام خدا یانام پیغمبران یا ائمه نتربت حضرت امام حسی
کافر مى شود، استنجا  السالم یا حدیث یا فقه بوده باشد، حرام است و اگر بر وجه استخفاف کند

است در صورتى که در آن انگشترى  بدست راست کردن مطلقا مکروه است ، و بدست چپ ھم مکروه
اند علماِء اسماِء انبیا و ائمه معصومین صلوات اللّه علیھم را  ن اسم خدا باشد والحاق کردهباشد که در آ
را ھر چند  نام ایشان کنده باشند و مکروه است با خود بردن به بیت الخال چنین انگشترى ھر گاه بقصد

قره سکه دار مگر ھمچنین با خود بردن ن در انگشت نباشد و ھمچنین باخود بردن قرآن و تعویذ و دعا و
کردن در بیت الخال که باعث گند دھان مى شود،  آنکه در کیسه باشد و مکروه است مسواک

مگر بذکر خدا و دعاھاى مقرره و آیة الکرسى و حمد الھى کردن و آنچه  مکروھست حرف گفتن در آنحال
خود گفت که  داوندمیگوید از پى آن گفتن چنانچه منقول است که حضرت موسى در مناجات با خ مؤ ذن

که حالتى چند بر من مى  حالتى چند بر من است که حضرت موسى در مناجات با خداوند خود گفت
تو را یاد کنم ، فرمود که اى موسى در ھمه حال مرا  گذرد، که تو را از آن بزرگتر میدانم که در آن احوال

اگر اسم از حضرت رسول صلّى اللّه  حال نیکوست و واجب است ، ردّسالم یا یاد کن که یاد من در ھمه
کند، حمد  وآله وسلّم را بشنود صلوات بفرستد بنابر قول جمعى و سنت است که اگر عطسه علیه

ترسید که تا بیرون آمدن فوت  بگوید، صلوات بفرستد، جایز است که اگر کارى با کسى داشته باشد و
و منقول است که ھر که در بیت الخال سخن بگوید  شود، باشاره و دست زدن اعالم نتواند کرد، سخن

مکروه است خوردن و آشامیدن در حال بول و غایط و استنجا بآبى کردن  بگوید حاجتش بر آورده نشود و
 .متغیر شده باشد بغیر نجاست مگر آنکه آب دیگر یافت نشود که بویش

  

  است  رد شدهدربیان احوال و اوضاع و مکانھائى که نھى از آنھا وا: فصل دوازدھم 
وطى او توند کرد،  که عورت خود رااز ناظر محترم بپوشاند نه از زن و متعه خود و نه از کنیزیکه واجبست

َذَکر و خصیتین و دبر و فرج زن است ، سنت  نه اطفالى که تمیز نداشته باشند و سایر حیوانات ، و عورت
یا کوى و اگر در صحرا باشد، دور شود که  آنکه پنھان شود در خانه است که تمام بدن را بپوشاند یا

کردن در حالت بول  را نبیند و اکثر علماِء برآنند که حرام است رو بقبله کردن و پشت بقبله کسى جثه او
چنانچه از حضرت امام رضا علیه السالم  و غایط خواه در صحرا باشد، خواه در بنا واحوط اجتنابست

از روى فراموشى پس بخاطرش آید و از براى تعظیم و اجالل قبله  ندمنقول است ھر که برابر قبله بول ک
حالت استنجا نیز  دیگر از آنجا برنخیزد، مگر آنکه حقتعالى او را بیامرزد، احوط آنست که در بگردد بجانب

احواط آنست که از مابین مشرق و  رو و پشت بقبله نکند، سنت است که رو بمشرق یا مغرب بکند و
قبله را نداند سعى کند، در معرفت قبله تا خاطر جمع کند،  تناب کند، احوط آنست که اگرمغرب نیز اج

بھتر  نکرده است و اگر متعذر باشد باکى نیست و در این صورت اگر پشت بقبله کند که رو و پشت بقبله
طر داشته باشد برود تا خا است ، سنت است که از جھة بول بر جاى بلندى یا جائى که خاک بسیار

حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم از  جمع باشد که باو ترشح نمیکند چنانچه منقول است که
 میکردند تا آنکه ھرگاه اراده بول میکردند بجاى بلندى میرفتند یا جائیکه ھمه کس بیشتر احتراز از بول



 .خاک نرم بسیارى بود که مبادا بول ترشح کند
ت که بیشتر عذاب قبر از سھل شمردن بول و از کج خلقى است و در اس در احادیث بسیار وارد شده

 . کردن مکروه است ، در آب ایستاده بول کرده بدتر است آب بول
بول  وارد شده است تجویز بول کردن در آب روان و وارد شده است که در آب ایستاده در احادیث معتبره

است ، بھتر آنست که  گى و غلبه فراموشىکردن باعث تسلط اجنه و شیاطین مى شود، مورث دیوان
است ، بلکه غایط را ھم ایستاده کردن مکروه  غایط را ھم در میان آب نکند و ایستاده بول کردن مکروه

 . است
 السالم منقول است که ھر که ایستاده بول کند، بیم آن ھست که دیوانه شود و از حضرت صادق علیه

جانوران و بول کردن و  مکروه است ، مکروه است بول کردن در سوراخاز جاى بسیار بلند بزیر بول کردن 
ھمچنین در میان راھھا و کنار آبھا و در مسجدھا و  غایط کردن در مجراى آب ھر چند آب نداشته باشد،

 در خانه ھا و در جاھائیکه مردم بسبب آن دشنام دھند و لعنت کنند، در زیر نزدیک بدیوارھاى مسجد و
درختان میباشند که نگاه  دار در وقتیکه میوه داشته باشد زیرا که مالئکه در آنوقت بآن درختان میوه

که در غیر وقت میوه ھم مکروه است ، در جاھائیکه  میدارند میوه را از ضرر جانوران و بعضى گفته اند
 . جائى که مردمان از آن متاءذى مى شوند حتى از بوى آن مردم قافله فرود آیند و

 حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است که حقتعالى لعنت کرده است ث معتبر ازدر حدی
مردمرا از آب مباحى که  ، کسى را که غایط کند در سایه که قافله در آنجا منزل کند، کسى که منع کند

وز یا ھر یا آبى که ملک جماعتى باشد، ھر ر در چاھھا و چشمه ھا مردم بنوبت بر آن وارد میشوند،
منع کنند، و کسى که راه شارع مردم را سد کند بدیوار  شب نوبت شخصى باشد صاحب نوبت را

 . یا عشور گرفتن کشیدن یا راھزنى کردن
 ب

در آداب حجامت کردن و تنقیه و بعضى از ادویه و معالجه بعضى از امراض وذکر بعضى از ادعیه : اب نھم 
 واحراز

  

 و صبر کردن بر آن و بیان شدت ابتالى مؤ منان در ثواب بیمارى: فصل اول 
رسول صلّى اللّه  حدیث صحیح از حضرت امام جعفر صادق علیه السالم منقول است که روزى حضرت در

صحابه از سبب آن سئوال کردند، حضرت  علیه وآله وسلّم سر بجانب آسمان کردند، تبسم فرمودند
فرود آمدند، بنده مؤ من صالحى را در جاى نمازش نیافتند، زمین  فرمود که تعجب کردم از دو ملک که به

و او در بند  و گفتند پروردگارا فالن بنده تو را در جاى نمازش طلب کردیم نیافتیم او را، بآسمان رفتند
در حال صحت از افعال خیر در شب و  بیماریست ، حق تعالى فرمود که بنویسید براى بنده من مثل آنچه

 . ت مادام که در بند من استروز مى کرده اس
چون بر مؤ من ضعف  حدیث معتبر دیگر از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است که در

و قوت میکرده است ، براى او بنویسند و  پیرى غالب شود حق تعالى امر مى فرماید که آنچه در جوانى
ر بنویسد آنچه در حال صحت میکرده است از براى مؤ من بیما ھمچنین ملکى را موکل مى گرداند، که

 .براى کافر بیمار بنویسد آنچه در حال صحت میکرده است از کارھاى بد کارھاى خیر و از
یک شب از  حدیث حسن و غیر آن از حضرت امام محمد باقر علیه السالم منقولست که بیدارى در

که حقتعالى ملک دست چپ را  نقول استبیمارى و درد بھتر است از عبادت یکساله و در حدیث دیگر م
 .ننویسد امر میفرماید که در ایام بیمارى گناه بر مؤ من

در حدیث معتبر از حضرت امام محمد باقر منقول است که بدنى که بیمارى نکشد طغیان بھم مى 
 . رساند، خیرى نیست در چنین بدنى

است با عبادت  اله و دو شب تب برابرحدیث دیگر فرمود، که یک شب تب برابر است با عبادت یکس در
 . دو ساله و سه شب تب برابر است با عبادت ھفتاد ساله

 . از حضرت صادق علیه السالم منقول است که یکشب تب کفاره گناھان گذشته و آینده است
تعالى میفرماید که ھر  حدیث معتبر از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است که حق در
شکایت نکند، بدل میکنم از براى او گوشتى  ه سه شب بیمارى بکشد، باحدى از عیادت کنندگانشک

خون او پس اگر او را عافیت دھم از گناھان پاک میکنم او را و اگر  بھتر از گوشت او و خونى بھتر از
 .بسوى رحمت خود مى برم او را بمیرانم

یه وآله وسلّم منقول است که ھر که یکشب بیمارى عل در احادیث معتبره از حضرت رسول صلّى اللّه
کند او را آنچه شرط قبول کردن است بآنکه کسى را خبر ندھد از آنچه کشیده  بکشد و قبول کند و قبول

 .فرماید چون صبح شود خدا راشکر کند، حقتعالى بفضل خود ثواب عبادت شصت ساله باو عطا و
دیشب مرا خواب نبرد و تب  شکایت نه آنست که بگوید در حدیث حسن از آنحضرت منقول است که حد

که ھیچکس بآن مبتال نشده است ، آنچه بمن  داشتم بلکه آنست که بگوید که ببالئى مبتال شده ام
 .اینھا رسیده بھیچکس نرسیده است ، مثل

درحدیث دیگر فرمود، که تب رسول مرگ است ، و زندان خداست در زمین و گرمیش از جھنم است ، 
 . بھره مؤ من از جھنم ھمین است

بھره مى رساند  حضرت على بن الحسین علیه السالم منقول است که نیکو دردیست تب بھر عضوى از



 .او از بال وخیرى نیست درکسى که ببال مبتال نشود
 در روایت دیگر وارد شده است که مؤ من چون تب میکند گناھان از او مى ریزد، مانند برگ از درخت و اگر

دارد، از پھلو به پھلو که  الاله االاللّه دارد، فریادش ثواب سبحان اللّه بر رختخواب بیفتد ناله اش ثواب
 .میگردد، مانند کسى است که در راه خدا شمشیر میزند

او را از گناھان و  حضرت امام رضا علیه السالم منقول است که بیمارى براى مؤ من پاک کننده است از
، فرمود که یکشب دردسر ھر گناھى  نسبت باو از براى کافران عذاب و لعنت استرحمت الھى است 

 . را بر طرف میکند، مگر گناھان کبیره
از سه تحفه از  حضرت صادق علیه السالم منقول است که چون حقتعالى بنده را دوست دارد، یکى از

بسیار وارد شده است که بالى  معتبره براى او مى فرستد، یا تب یا درد چشم یا درد سر، در احادیث
از ایشان اوصیاِء ایشان بعد از اوصیاِء ھر که نیکوتر و فاضلتر  پیغمبران از ھمه شدیدتر است ، پس بعد

که ایمانش  عظیم تر است ، مؤ من را بقدر ایمان و اعمال نیکش باو بال میرساند، پس ھر است بالیش
ضعیف تر و عمل نیکش کمتر  ت ، ھر که ایمانشنیکوتر است بالیش بیشتر اس  صحیح تر و عملش 

 . است بالیش کمتر است
حضرت صادق علیه السالم منقول است که ثواب عظیم با بالى عظیم میباشد،  در احادیث معتبره از

حقتعالى را بندگان خالص  گروھى را خدا دوست نمیدارد مگر آنکه ایشانرا مبتال میگرداند، فرمود که ھیچ
آنکه از ایشان میگرداند بسوى غیر ایشان و ھیچ  ان ھیچ تحفه برزمین نمیفرستد مگرھست که از آسم

 . میگرداند از دیگران بسوى ایشان بالئى نمى فرستد مگر آنکه
باقر علیه السالم منقول است که چون حقتعالى بنده را دوست  بروایت معتبر دیگر از حضرت امام محمد

براى دفع آن  ه دادنى ، مى ریزد بر او بال را ریختنى پس اگر خدا رااو را در بال غوط داشت غوطه میدھد
بدھم آنچه طلبیدى قادرم بر آن و اگر  بال بخواند حقتعالى مى فرماید، لبیک اى بنده من اگر زود بتو

 .براى تو ذخیره کنم براى روز جزا بھتر است ، از
شب بر او نمى گذرد، مگر  من چھلدر حدیث حسن از حضرت صادق علیه السالم منقول است که مؤ 

 .آن متذکر و آگاه گردد آنکه او را امرى رو میدھد، که اندوھگین شود و بسبب
منزلتى ھست که ھیچکس بآن منزلت نمیرسد،  در حدیث صحیح از آنحضرت منقول است که در بھشت

اب براى او ھست ھر آینه فرمود که اگر مؤ من بداند که در مصیبتھا چه ثو مگر آنکه بالئى ببدن او برسد،
 .کند که بدنش را از مقراض پاره پاره کنند آرزو

السالم فرمود، که خداوند عالمیان یاد میکند مؤ من را بتحفه بال چنانچه  حضرت امام محمد باقر علیه
طبیب بیمار را پرھیز  از سفر تحفه براى اھل خود بفرستد، او را پرھیز مى فرماید از دنیا چنانچه کسى

 .ى فرماید از چیزھائى که باو ضرر مى رساندم
وسلّم را  حضرت صادق علیه السالم منقول است که شخصى حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله از

دیوار تخم کرد و آن افتاد و بر روى  بخانه خود طلبید، چون داخل خانه او شدند، دیدند که مرغى برباالى
یفتاد و نشکست حضرت تعجب فرمودند، آن شخص گفت که از ن میخى که در میان دیوار بود بند شد و

بحق آن خداوندى که ترا براستى فرستاده است ھرگز نقصانى بمن نرسیده  این تعجب مى فرمائید؟
امید خیر در او  حضرت برخاستند طعام او را تناول نفرمودند و گفتند ھر که نقصانى باو نرسد است ،
 . نیست

مبتال میکند، بھر مرگى او را مى میراند، اما عقلش را بر  مؤ من را بھر بالئى در حدیث دیگر فرمود، خدا
بینى که شیطان برمال و فرزندان و اھل حضرت ایوب مسلط شد، و بر عقلش  طرف نمى کند، نمى

 .نشد، که بآن عقل خدا را به یگانگى بشناسد مسلط
آن بود که مؤ من در دل خود چیزى مى  حقتعالى مى فرماید که اگر نه در حدیث حسن دیگر فرمود، که

 .آینه عصا به بر سر کافر مى بستم که ھرگز دردسر باو نرسد یافت ھر
  

   در فضیلت و آداب حجامت: فصل دوم 
بسند صحیح از حضرت صادق علیه السالم منقول است که که دوا چھار چیز است ، حجامت و دوا در 

 . بینى چانیدن و حقنه کردن وقى کردن
فرمودند که چه  حدیث دیگر منقول است که آنحضرت گذشتند بر جماعتى که حجامت میکردند، در

 .را بیشتر از بدن میکشد میشد شما را اگر تاءخیر میکردید تا پسین روزیکشنبه که درد
در حدیث دیگر فرمود که حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم در روز دوشنبه بعد از عصر حجامت 

 .باجرت حجام گندم دادندکردند، 
بعد از عصرحجامت  حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم روز دوشنبه: حدیث دیگر فرمود که  در

 . از بدن میکشد کشیدنى میکردند، و فرمود که حجامت کردن در آخر روز دوشنبه درد را
در روز جمعه حجامت  امام موسى علیه السالم شخصى دید که حضرت: در روایت دیگر منقول است که 

جمعه حجامت میکنى ؟ حضرت فرمود که ھرگاه خون زیادتى کند بر  میکردند، گفت فداى تو شوم در روز
 . و خواه در روزآیة الکرسى بخوان و حجامت بکن تو خواه در شب

ھر که حجامت کند در روز سه شنبه : علیه وآله وسلّم منقول است که  از حضرت رسول صلّى اللّه
را از  چھاردھم یا بیست و یکم ماه او را شفا دھد از دردھاى ھمه سال ، شفا بخشد او م یاھفدھ

 . دردسر و درد دندان و دیوانگى و خوره و پیسى



 شخصى دید که حضرت امام على نقى علیه السالم در روز چھار شنبه: منقولست که  در روایت دیگر
وسلّم روایت مى  رت رسول صلّى اللّه علیه وآلهحجامت میکردند، گفت که اھل مکه و مدینه از حض

نکند مگر خود را فرمود که دروغ مى  کنند که ھر که در روز چھارشنبه حجامت کند، پیس شود مالمت
 .باو حامله شده باشد گویند، کسى پیس مى شود که مادرش در حیض

که در روز پنجشنبه  خواھد حجامت کند باید ھر که: از حضرت صادق علیه السالم منقول است که 
جمعه خون از جاى خود حرکت میکند، از ترس قیامت و بجاى  حجامت کند، بدرستى که در ھر پسین

اول  صبح روز پنجشنبه ، فرمود که ھر که حجامت کند در روز پنجشنبه از آخر ماه در خود بر نمى گردد تا
 .روز دردھا را از بدنش مى کشد

مت کنى و خون از محل حجامت بیرون آید، پس بگو پیش از آنکه در حدیث دیگر فرمود که چون حجا
ِم َوِمْن ُکّل ُسوءٍ  حجمه را بریزند  .بِْسِماللِّه اَُعوُذ بِاللِّه اْلَکریِم فى َحجاَمتى ھِذِه ِمَن اْلَعْیِن فى الدَّ

ردند، گردن میک حضرت رسول حجامت در سر و درمیان ھر دو کتف و در پشت: حدیث دیگر فرمود که  در
و سیم را منقذه یعنى خالص کننده از  یکى از نافعه مى نامیدند، دیگرى را مغیثه یعنى بفریاد رسنده

 .بالھا
منقذه آنستکه از سر بینى شبر کنى بجانب باال و بھر جاى سر که برسد در : در روایت دیگر فرمود که 

 . آنجا حجامت کنى
حجامت میکردند،  سى علیه السالم در روز چھارشنبهحضرت امام مو: روایت معتبر منقول است که  در

 .تب برطرف نشد، پس در روز جمعه حجامت کردند و تب بر طرف شد
حجامت بکند، براى رد  ھر که در چھارشنبه آخر ماه: حضرت امام رضا علیه السالم منقول است که  از

 .حجامتش سبز نشود ازھر دردى و محل بر اھل طیره عافیت یابد از ھر بالئى و محفوظ ماند
امام جعفر صادق علیه السالم بعداز عصر حجامت کردند، از  حضرت: در روایت دیگر منقول است که 

 حجامت کردن بدن را صحیح میکند، عقل را محکم: علیه السالم منقول است که  حضرت امیرالمؤ منین
که در آن ساعت  ست که ھرمیکند، فرمود که حجامت مکنید در روز چھارشنبه که روز جمعه ساعتى ھ

 .حجامت کند، بمیرد
 . روز سه شنبه روز خون گرفتن است: درحدیث دیگر فرمود که 

حجامت کردن در روز  روایت دیگر از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم نھى وارد شده است از در
 .دپنجشنبه حجامت بکن در روز: چھارشنبه و از حضرت امام موسى منقول است که 

وسلّم منقول است که اگر در چیزى شفا ھست در  بسند معتبر از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله
، فرمود که نیکو عادتى است حجامت دیده را جال میدھد و  شیشه حجام و در خوردن عسل است

 .دردھا را میبرد
اللّه علیه وآله  لّىجبرئیل براى حضرت رسول ص: است که حضرت صادق علیه السالم فرمود که  منقول

که چون اراده حجامت کنى چھار زانو در  در فقه الرضا مذکور است ،. وسلّم مسواک و حجامت را آورد
ِم  اللِّه الرَّْحمِن الرَّحیِم اَُعوُذ بِاللِّه اْلَکریِم فى َحجاَمتى ِمنَ  بِْسمِ  پیش حجام بنشین و بگو اْلَعْیِن فى الدَّ

فاَء ِمْن ُکِل داءٍ  اَْسقاٍم َو اَُوجاعٍ َو اَْساَءلَُک اْلعافِیََة َو اْلُمعافاةَ  ٍل َو اَْمراضٍ وَ َوِمْن ُکّل ُسوٍء َواَْعال   .َوالّشِ
صادق عرض کردند، که مردم بد میدانند حجامت را در روز شنبه و  بحضرت: در حدیث دیگر منقول است 

حجامت کند  خون در خود یابد البته فرمود، که حضرت رسول فرمود، که ھر گاه کسى زیادتى چھارشنبه
است که اول بھار است ، حجامت  که مبادا او را بکشد، فرمود ھر که اول سه شنبه ایکه آذرماه رومى

 .کند باعث صحت بدن او مى شود
حضرت رسول را ھیچ آزارى بھم نیمرسید مگر آنکه پناه : حضرت امام محمد باقر علیه السالم فرمود که 

 .دبحجامت میبردن
 . حجامت سر شفاى ھمه دردھاست بغیر از مرگ: در حدیث دیگر فرمود که 
ھر که نظر کند باول حجمه که از خون از بریزند امان مییابد از درد چشم تا : در حدیث دیگر فرمود که 

 .حجامت دیگر
چون حضرت رسول حجامت میکردند، بآب سرد غسل : در روایتى از حضرت صادق منقول است که 

 .دند تا حرارت خون را فرو نشاندمیکر
حجامت میکردند،  حدیث دیگر فرمود که حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم اول در پشت گردن در

 . پس جبرئیل آمد و امر کرد آنحضرت را بحجامت میان دو کتف
چه قند سه پار حضرت صادق علیه السالم حجامت کردند و بعد از حجامت: حدیث دیگر مرویست که  در

 .متولد مى کند، حرارت را قطع میکند با نبات طلبیدند و تناول نمودند، فرمودند که خون صافى را
انار شیرین بعد از حجامت خون را ساکن : از حضرت امام على نقى علیه السالم منقول است که 

 .میکند، خون اندرون را صاف میکند
 .اعث ضعف مى شودحجامت روز شنبه ب: از حضرت صادق منقول است که 

بسیار بود حضرت امام رضا علیه السالم در میان شب زیادتى خون مى : در روایت دیگر منقول است که 
 .یافتند، در آنوقت حجامت میکردند

حجامت را در شب  در ماه مبارک رمضان بھتر آنستکه: حضرت صادق علیه السالم منقول است که  از
شیعیان ما در روز دوشنبه است ، فرمود که  یکشنبه است ، حجامتبکنند، فرمود که حجامت ما در روز 

اندک چیزى بخورى که بیشتر باعث بیرون آمدن خون و قوت بدن مى  زینھار که ناشتا حجامت مکن تا
 چون بعد از اکل حجامت کنند خون جمع مى شود و خون فاسد را بیرون میکند، اگر شود، فرمود که



شحام مى گوید که بخدمت  زیاد. بیرون میرود و خون فاسد در بدن میماندپیش از اکل باشد خون صالح 
فرمودند که محجمه خود را بشو و بند کن پس  حضرت صادق علیه السالم بودم ، که حجام را طلبیدند و

 چون از حجامت فارغ شدند انار دیگر طلبیدند و تناول فرمودند، گفتند که انارى طلبیدند و تناول فرمودند،
 .دن انار در این وقت صفرا را فرو مى نشاندخور

السالم از ابوبصیر پرسیدند، که مردم بعد از حجامت چه چیز مى خورند؟  حضرت امام محمد باقر علیه
 . برگ کاسنى و سرکه ، فرمود که باکى نیست گفت

ت کسى خواھد حجامت کند در روز شنبه حجام: السالم منقول است که  از حضرت امام موسى علیه
 . که حجامت کردن در روز یکشنبه شفاى ھر درد است بکند، فرمود

 .در روایتى وارد شده که نباید حجامت کرد، در روز چھار شنبه ھر گاه قمر در عقرب باشد
. مى شود روز پنجشنبه خون در موضع حجامت جمع: حضرت صادق علیه السالم منقول است که  از

 .، پس حجامت را پیش از ظھر بکنیدپس چون ظھر شد در بدن متفرق مى شود
 . در حدیث دیگر نھى فرموده از حجامت کردن در وقت ظھر روز جمعه

اوایل تابستان  در ھفتم ماه حزیران رومى که در: حضرت امام موسى علیه السالم منقول است که  از
 . است ، حجامت بکن ، اگر نشود درچھاردھم بکن

 .جامت را در آخر روزبجا آوریدحضرت صادق علیه السالم فرمود که ح
از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است که حجامت در گودى پشت سر موجب غلبه 

 . فراموشى است
از مرگ پس  حجامت سر بفریاد رسنده است و براى ھر دردى نافع است ، غیر: صادق فرمود که  حضرت

میرسید نشان داد، که آنجا حجامت مى  نجا که انگشتھااز ھر دو طرف ابرو شبر کردند بجانب پشت و بآ
 .باید کرد

در روز سه شنبه ساعتى ھست که اگر حجامت در آن ساعت اتفاق : که  در روایت دیگر منقول است
وبالئى باو برسد  بند نمى شود تا بمیرد، فرمود که ھر که در وقت ظھر روز جمعه حجامت کند افتد، خون

 .امالمت نکند مگر خود ر
الکرسى بخوان و در ھر روز که خواھى حجامت کن و فرمود که حجامت سر  در حدیث دیگر فرمود که آیة

 . ، براى دیوانگى و خوره وپیسى و درد دندان نافع است
دردسر و غلبه خواب ، و فرمود که چون طفل چھار ماھه شود ھر ماه  در حدیث دیگر تاریکى چشم و

وبدنش  گودى پشت سر که لعابش را خشک مى کند، حرارت را از سر را حجامت کنید در یکمرتبه او
طلبیدند، فرمودند که رگ کف  مى کشد، منقول است که حضرت امام محمد تقى علیه السالم طبیبى

 .دست را بگشاید
صادق علیه السالم شکایت کرد از درد جگر حضرت او را فصد پا  شخصى بحضرت: منقول است که 
پشت پا  شکایت کرد از خارش بدن فرمود که سه مرتبه ھر دو پا را حجامت کن دردیگر  فرمود، شخصى

که فصد پاى راست بکن و  یا در میان کعب و بند پا، شخصى بحضرت موسى شکایت کرد از جرب فرمود
و بخور و ماھى و سرکه مخور، شخصى دیگر  بقدر دو درھم روغن بادام شیرین بر روى آب کشک بریز

 .که رگ اکحل را بگشا ایت کرد از جرب فرمودبحضرت صادق شک
  

 است وبرجوع باطباء  وارد شده) علیه السالم (در بیان انواع تداوى که از ائمه : فصل سوم 
است ، پس درد  حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است که درد سه است و دوا سه از

دواى مره مسھل و دواى بلغم حمام  ى خون حجامت ومره است یعنى صفرا و سودا و بلغم و خون و دوا
 . است

از دواى پیغمبرانست حجامت کردن ، نوره کشیدن ، دوا : از حضرت صادق علیه السالم منقول است که 
 . در دماغ چکانیدن

بھترین دواھاى شما حقنه و دوا در بینى چکانیدن و حجامت : از حضرت امام محمد باقر منقول است که 
 . و حمام رفتن استکردن ، 

 . که طب عرب در حجامت و حقنه است ، آخر دواى ایشان داغ کردن است: در حدیث دیگر فرمود
بینى کردن و حمام  حدیث دیگر فرمود که طبابت عربان در ھفت چیز است ، حجامت و حقنه و دوا در در

 . رفتن و فى کردن و خوردن عسل و آخر دواى ایشان داغ است
را بزرگ مى  حقنه از جمله دواھاى عظیم است ، شکم: علیه السالم منقول است که  حضرت صادق از

کردن و حقنه کردن و فرمود که طب  کند، فرمود که دوا چھار چیز است ، حجامت و دارو مالیدن و فى
 . و دوا در بینى کردن است ، آخر دوا داغ سوختن است عربان حجامت و حقنه و حمام رفتن و فى کردن

فرمود  حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم: منین علیه السالم منقول است که  حضرت امیرالمؤاز 
دردھاى اندرون راپاک مى کند، بدن  که بھتر چیزى که بآن مداوا کنید حقنه است شکم را فربه مى کند،

، که حمیه و  در فقه الرضا مذکور است. بینى بچکانید را قوت مى دھد و فرمود که روغن بنفشه در
معده خانه دردھاست و ھر بدنى را بده آنچه او را دعات فرموده ، فرمود  امساک سر ھمه دواھاست و

طعام بخور، ھرگاه تشنه  اجتناب کن از دوا خوردن تا بدنت تاب دارد و فرمود که ھر گاه گرسنه شوى که
ھر گاه که ترا خواب گیرد خواب چون جماع مکن ،  شود آب بخور، ھر گاه که بول آمد بکن ، تا ضرور نشود

و فرمود که حق تعالى دوا را مانع مى شود از تاءثیر کردن تا . ھمیشه  چنین کنى بدنت صحیح میباشد



اثر میدھد  مقدر شده است که آن مرض تا آنوقت باشد، چون آن مدت منقضى شد دوا را رخصت وقتیکه
کارھاى خیر بکند که خدا پیشتر از آن  دعا یا تصدق یاو بآن دوا شفا مى یابد، مگر آنکه پیش از آنمدت 

در عسل شفاى ھر دردى ھست ، ھر که یک انگشت عسل  فرمود که.مدت دوا را رخصت تاءثیر دھد
کند، سودا رابر طرف مى کند، ذھن را صاف مى کن ھر گاه با کندر خورده  ناشتا بخورد بلغم را دفع مى

معده است مى  نشاند، طعام را ھضم مى کند، اخالطیکه در فموآب سرد حرارت صفرا را فرو می .شود
مى کند مالیدن بدن است ، جامه ھاى  گدازد، تب را بر طرف مى کند، فرمود که اگر چیزى بدن را فربه

، اگر مرده را مالندگى کنند زنده شود بعید نیست و تصدق  نرم پوشیدن و بوى خوش کردن و حمام رفتن
 مى کند، قضاى محکم را بر طرف مى کند، فرمود که بیمارى را نمیرد چیزى دفع بالھاى آسمانى را

، پرھیز نه آنستکه  مانند دعا و تصدق و آب سرد، فرمود که منتھاى پرھیز و امساک چھارده روز است
بدن آدمى با یکدیگر در مقام معارضه و  چیزى نخورد، بلکه آنست که کمتر بخورد، که صحت و مرض در

آمد، بیمار بشعور میآید، اشتھاى طعام بھم مى رساند، پس  ، پس ھر وقت که صحت غالبمقاتله اند
،  بطلبد بدھید که شاید شفایش در آن باشد، فرمود که شفاى ھر درد در قرآن است ھر گاه که طعام

 قرآن شفا ندھد، ھیچ چیز پس بیماران خود را مداوا کنید، بتصدق و طلب شفا کنید بقرآن که ھر که را
 . سبب شفاى او نیست

 ھر که دردھا در بدن خود یابد، حرارت را بر: علیه السالم منقول است که  از حضرت امام محمد باقر
 .مزاج خود غالب یابد، با زنان جماع کند که حرارت را فرو مى نشاند

و خون و سودا  عامه دردھا و بیماریھا از غلبه صفرا: حضرت صادق علیه السالم منقول است که  از
خود بکند، پیش از آنکه اینھا بر او  سوخته شده و بلغم زیاد مى باشد، بس باید که آدمى تعھد احوال

 .غالب شود و او را ھالک کند
بیماران خود را  دواکنید: رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم باسانید معتبره منقول است که  از حضرت

که تصدق مرگھاى بد را از صاحبش دفع  فع مى کند، فرمودبتصدق ، فرمود که تصدق بالھاى محکم را د
 .مى کند

شخصى بحضرت امام موسى علیه السالم عرض کرد، که با ده نفر از  : در روایت دیگر منقول است که
تصدق نفع نمى  بیماریم فرمود که ایشان را دوا کنید بتصدق و ھیچ چیز بیشتر و زودتر از عیالم ھمه

 .کند
شخصى بیمار شد حضرت امیرالمؤ منین  : ضرت صادق علیه السالم منقول است کهبسند معتبر ازح

درھم از مھرى که باو داده بطلب که بتو ببخشد و عسل بخر و  علیه السالم باو فرمود که از زن خود یک
حقتعالى  آنشخص چنین کرد، شفا یافت ، ازسبب این پرسیدند از آنحضرت ، فرمود که بآب باران بخور،

و در . بخورید گوارا با عاقبت نیک  رماید که اگر زنان از مھر خود بشما بطیب خاطر چیزى ببخشند،مى ف
براى مردمان و در باب باران میفرماید که فرستادیم ازآسمان  باب عسل میفرماید که در آن شفاست از

 .اینجا گوارائى و حسن عاقبت و برکت و شفا ھمه جمع شد آبى مبارک پس در
دردى  مرد پیرى بخدمت حضرت صادق علیه السالم آمد و عرض کرد که: منقول است که  دیگردر حدیث 

دواى خود نمى کنى آبى را  چرا: دارم براى آن درد اطبا شراب گفته اند، مى خورم ؟ حضرت فرمود که 
 با من موافقت نمى کند، فرمود که چرا عسل که خدا فرموده است که ھمه چیز بآن زنده است ، گفت

است ؟ گفت بدستم نمى آید فرمود که چرا شیر نمى خورى  نمى خورى که شفاى مردمان گردانیده
بدنت از شیر پرورده است ؟گفت با طبعم موافقت نمى کند فرمود که مى  که گوشت و استخوان

 . را رخصت بدھم که شراب بخورى واللّه که ھرگز نکنم خواھى تو
راه رفتن بیمار باعث نکس مرض و زیادتى آن مى : ل است که در حدیث معتبر دیگر از آنحضرت منقو

 .شود
بیمار مى شوند،  شخصى بآنحضرت عرض کرد، بیماران که نزد ما: حدیث معتبر دیگر منقول است که  در

اھلبیت امساک نمى کنیم مگر از خرما و خود  اطبا ایشانرا امر بامساک و پرھیز مى کنند، فرمود که ما
پرسید که چرا از خرما امساک مى کنید؟ فرمود براى آنکه حضرت  ى بسیب و آب سرد،را مداوا مى کنم

 .امساک فرمود اللّه علیه وآله وسلّم حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم را در بیمارى از آن پیغمبر صلّى
 .ه روزدر روایت دیگر از آنحضرت پرسیدند، که تا چند روز میباشد پرھیز و امساک بیمار، فرمود تا د

 .در حدیث صحیح دیگر فرمود که پرھیز و امساک بعد از ھفت روز دیگر نفعى ندارد
پرھیز کن نیست که در اصل چیزى نخورى ، بلکه : از حضرت امام موسى علیه السالم منقول است که 

 . آنستکه بخورى و کمتر بخورى
مناجات کرد  سى بن عمرانحضرت مو: حدیث معتبر از حضرت صادق علیه السالم منقول است که  در

دوا از کیست ؟ خطاب رسید از من ،  که پرورد گار درد را که مى دھد؟ خطاب رسید که من ، پرسید که
 .خطاب رسید که دلھاى مردم را خوش مى کنند پرسید پس چه میکنند مردم این حکیمان را؟

لسالم سؤ ال کرد، از على بن جعفر از حضرت امام موسى علیه ا : در حدیث صحیح منقول است که
کردن و افسونیکه  بیماران و عوذھا و افسونھا برایشان خواندن ، فرمود که باکى نیست در داغ داغ کردن

 . معنیش را دانى
شخصى از آنحضرت پرسید که من محتاج مى شوم بطبیب  : در حدیث صحیح دیگر منقول است که

 کنم و او را دعا مینم ، فرمود باکى نیست ، از دعامى روم و بر او سالم می نصرانى و بنزد او بمعالجه
 .وسالم تو باو نفعى نمیرسد

در حدیث دیگر فرمود که تا ممکن ھست رجوع بمعالجه طبیبان مکنید، که این مانند عمارت کردنست که 



 .اندکش به بسیار میکشد
، تا غالب نشود بیمارى او مسلمان باید دوا نکنند: از حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم منقول است که 

 . بر صحتش
ھر که صحتش بر بیماریش غالب باشد و معالجه کند، و : از حضرت صادق علیه السالم منقول است که 

 . بمیرد من از او بیزارم
 . در حدیث دیگر فرمود که ھر که با اینحال دوا بخورد، اعانت بر کشتن خود کرده است

بمعالجه طبیب  حضرت امام محمد باقر علیه السالم پرسیدند کهاز : حدیث دیگر منقول است که  در
 . بدست خداست یھودى و نصرانى عمل میتوان کرده فرمود که باکى نیست ، شفا
دوا مى خورد و گاھست که او را  در روایت دیگر از حضرت صادق علیه السالم پرسیدند که شخصى

مى یابد، فرمود که حقتعالى دوا را فرستاده شفا  میکشد و گاه شفا مى یابد، اما بیشتر آنست که
دردى را خلق نکرده است مگر آنکه دوائى براى آن آفریده است ، بخور و  است وشفا را میفرستد، ھیچ

 . خدا ببر در وقت خوردن نام
زنى یا مردى چشمش آب سیاه مى آورد، اطباء مى  از حضرت امام محمد باقر علیه السالم پرسیدند که

مى باید یکماه یا چھل روز بر پشت بخوابى و حرکت نکنى و بآنحال  چشم ترا میل مى زنیمگویند که 
 . بکند، حضرت فرمود چون مضطر است باکى نیست نماز بایماء

پیغمبرى از پیغمبران بیمار شد، پس گفت که دوا نمى : منقول است که  از حضرت صادق علیه السالم
نکنى من شفا  فا بدھد، حقتعالى باو وحى فرستاد که تا دواآنکسى که مرا درد داده است ش کنم تا
 . ندھم

که من جراحتھا را میبرم و داغ مى کنم  شخصى بآنحضرت عرض کرد: در حدیث دیگر منقول است که 
دواھاى تلخ که سمیت دارد بمردم میدھم مثل غاریقون فرمود  بآتش ، فرمود که باکى نیست ، گفت که

 ه ھست که بمیرد، فرمود که ھر چند بمیرد باکى نیست و گفت گاھست کهکه گا باکى نیست ، گفت
: دیگر منقول است که  در حدیث معتبر. شراب و بره میدھم که بخورند، فرمود که در حرام شفا نمیباشد
بدنش را میبرند و گاه منقطع میشود و  شخصى بآنحضرت عرض کرد، که شخصى دوا میخورد و رگھاى

 .بکند ا مى کشد، فرمود کهبسیار است که او ر
که مى کشد، فرمود که  در حدیث دیگر عرض کردند که شخصى داغ مى سوزاند بر بدن و گاه ھست

داغ سوزاند و حضرت بر باالى سرش  شخصى در زمان حضرت پیغمبر صلّى اللّه علیه وآله وسلّم
 .ایستاده بودند

ھیچ دوائى نیست مگر آنکه درد : ست که موسى جعفر علیه السالم منقول ا در حدیث معتبر از حضرت
 . بدن نکنى مى انگیزد، ھیچ چیز در بدن نافع تر از این نیست که تا محتاج نشوى تصرف در را بر

  

   در معالجه انواع تب: فصل چھارم 
در احادیث بسیار وارد شده است که ما مداوا نمى کنیم تب را مگر بریختن آب سرد بربدن و خوردن 

 . سیب
حضرت صادق علیه السالم منقول است که تب از بوى جھنم است ، فرو نشانید حرارت آن را بآب از 

 .سرد
 . در حدیث دیگر فرمود که براى دفع تب ھیچ چیز نافعتر از دعا و آب سرد نیست

دید که طبقى  مفضل منقول است که بخدمت آنحضرت رفت در ایام تابستان و آنحضرت تب داشتند، از
خوب نمیدانند، فرمود که این تب  کردم که مردم سیب را براى تب  پر از سیب سبز عرض  گذاشته است

 .را بر طرف میکند، حرارت را فرو مى نشاند
 . در حدیث دیگر فرمود که مقدار ده درھم قند بآب سرد ناشتا خوردن براى دفع تب نافع است

وآله وسلّم بنزد  ا صلّى اللّه علیهحضرت امام رضا علیه السالم منقول است که روزى رسول خد از
 .فرمود که سنجد تناول فرمایند حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم آمدند، آنحضرت تب داشتند،

از حضرت امام موسى علیه السالم منقول است که خاریدن بدن و غلبه خواب و دوار در سرو ثبورھا 
 . ودملھا عالمت زیادتى خون است

و در . وآب سرد ن علیه السالم منقول است که بشکنید گرمى تب را ببنفشهحضرت امیرالمؤ منی از
اھلبیت کردن شفاست از تب و جمیع  تابستان بر بدن صاحب تب آب سرد بریزید، و فرمود که یاد ما

 .باران که بدن شما را پاک میکند، دردھا را دفع میکند دردھا و وساوس شیطان و فرمود که بخورید آب
 منقول است که حضرت امام جعفر صادق علیه السالم از شخصى پرسیدند، که شما بردر حدیث معت

کسى از شما بیمار شود  بیماران خود را بچه چیز دوا میکنید، گفت باین دواھاى تلخ فرمود که ھرگاه
است  بخورانید، که آن خداوندى که بتلخ شفا میدھد قادر قند سفید را بکوبید و آب سرد بر او بریزید و باو

 .که بشیرین شفا بدھد
 .در حدیث دیگر فرمود که کباب دفع تب میکند

گفتم شستند و اندکى  حدیث دیگر فرمود، که دو ماه بیمارى کشیدم ، خدا مر الھام کرد که برنج را، در
سفوف کردند، پاره را درمیان آب کردم و خوردم ،  بر روى آتش بو دادند، در آسیا خورد کردند و پاره را

 .پیغمبران دو برابر دیگران میباشد مود که تب بر اوالدفر
به قى و عرق و : از حضرت امام محمد باقر علیه السالم منقول است که عالج تب بسه چیز میباشد



 . مسھل
فرمود که نبات  ابراھیم بن جعفى منقول است که بخدمت حضرت صادق رفت و شکایت کرد از تب ربع از

احتیاج بآب خوردن شود بخور، چنان کرد بزودى  ن آب بریز وناشتا و ھر وقت کهیا قند را بساى و در میا
 . شفا یافت

 علیه السالم فرمود در معالجه تب غب کھنه عسل و سیاه دانه رابا ھم ممزوج کن حضرت امام موسى
، حضرت پیغمبر  سه انگشت از آن بخور، که این ھر دو مبارکست و خدا عسل را فرموده که شفاست

 . مود که در سیاه دانه شفاى ھر درد ھست مگر مرگفر
است که در روز  حضرت امام على نقى علیه السالم منقول است که بھترین چیزھا براى تب ربع آن از

 . آن روز غیر آن چیزى نخورى نوبه پالوده با عسل بسازى و زعفران بسیار در آن بکنى و در
ْاالَْربابِ َویا  یاَربَّ  که این تعویذیست براى شیعیان از سلاز حضرت امام رضا علیه السالم منقول است 

مواتِ َوْاالَْرضِ اِْشِفنى َوعافِنى ِمنْ  َسیَِّد الّساداتِ یااِلَه ْااللَھِة َو یاَملِکَ  دائى ھذا  اْلُملُوِک َویا َجبّاَر السَّ
سه مرتبه این دعا را میخوانى تا خدایتعالى  یَِدکَ َوناِصیَتى بِ  َفاِنّى َعْبُدَک َواْبُن َعْبِدَک اْنَقلََب فى َقْبَضِتکَ 

 .شفا دھد، بحول وقوه خود
شدیدى عارض شد  روایت معتبر وارد شده است که حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم را تب در

 للّهِ بِْسِم اللِّه اَْرقیَک بِْسِم ا زایل شد جبرئیل آمد و این دعوذه را بر آنحضرت خواند، در ساعت ، تب
 شافیک بِْسِم اللّه ُخَذْھا َفَتْھِنُئَک بِْسِم اللِّه الرَّْحمنِ  اَْشفیَک بِْسِم اللِّه ِمْن ُکّل داٍء ُیغنیَک بِْسم اللِّه َواللّهُ 

  .اللّهِ  الرََّحیِم َفال اُْقِسُم بَِمواقِعِ النَُّجُوِم لَتْیَرآِن بِاِْذنِ 
ارى و صاحب دردى ھفتاد مرتبه حمد خوانده نمى شود، در چند حدیث معتبرمنقول است که بر ھیچ بیم

 .مگر آنکه درد ساکن مى شود
یکماه است  روایت دیگر منقول است که شخصى بخدمت حضرت صادق علیه السالم عرض کرد که در

فرمود که بندھاى پیراھن خود را  که تب میکنم ، آنچه اطباء گفته اند بعمل آوردم ، برطرف نشد حضرت
اذان و اقامه بگو و ھفت مرتبه سوره حمد بخوان ، آنشخص  را در گریبان پیراھن داخل کن و بگشا و سر

 . گویا از بندى رھا شدم گفت که چنان کردم
آنحضرت بیمار شد، فرمود که ده مرتبه یااللّه بگو که ھیچ  در حدیث دیگر منقول است که یکى از فرزندان

 .اید، که لبیک حاجت خود را بگومگر آنکه حقتعالى میفرم مؤ منى نمى گوید
نشود  فرمود، که ھر که را علتى عارض شود، ھفت مرتبه سوره حمد بخواند اگر برطرف در حدیث دیگر

 .ھفتاد مرتبه بخواند من ضامنم که آن علت برطرف شود
 منقول است از داودبن زربى که گفت بیمار شدم در مدینه بیمارى شدید بھمرسید، در حدیث معتبر

گندم بخر و بر  این خبر بحضرت امام جعفر صادق علیه السالم رسید بمن نوشتند که یک صاع چون
 اِنّى اَْسَئُلکة بِاْسِمَک الَّذى اِذا َساَلََک بِِه اْلُمْضطَرُّ  اَلّلُھمَّ  پشت بخواب و آن گندم را بر سینه خود بریز و بگو

دٍ  ْرضِ َوَجَعْلَتهُ َکَشْفَت مابِِه ِمْن ُضرِّ َوَمکَّْنَت لَُه فى ْاالَ  ٍد َوآِل ُمَحمَّ  َخلیَفَتَک َعلى َخْلِقَک اَْن تََصلَِّى َعلى ُمَحمَّ
بنشین و گندم را جمع کن ، باز آندعا را بخوان ، وآن  پس درست َوَعلى اَْھِل بَْیتِِه َواَْن تُعافِیَنى ِمْن ِعلَّتى

از  عا بخوان دواد گفت که من چنان کردم گویاھر حصه را به یک فقیر بده ، باز د گندم را چھار حصه کن و
 .بندى رھا شدم و بسیار کسى کردند شفا یافتند

اُعیُذَک بِاللِّه اْلَعظیِم  در حدیث صحیح از آن حضرت منقول است که چون بنزد بیمار روى ھفت مرتبه بگو
  .النّارِ  َرّبِ اْلَعْرشِ اْلَعظیِم ِمْن َشرِّ ُکّلِ ِعْرقٍ نعار َوِمْن َشرِّ َحرِّ 

وآیة الکرسى بخوان پس  حدیث دیگر فرمود، که سوره حمد وقل ھواللّه اَحد واناانزلناه فى لیلة القدر در
قیُق ِمْن ُسوَرِة اْلَحریقِ  اَللُّھمَّ  به انگشت شھادت بر پھلوى بیمار بنویس یا  اْرَحْم ِجْلَدُه الرَّقیُق َوَعْظَمُه الدَّ

َم َوال تُْھِلکی اْلجِْسِم َوال َمْنتِ بِاللِّه َواْلیَوِم ْاالَخرِ َفالاُمَّ ُمْلَدٍم اِْن ُکْنتِ آ  تُاْءُکلى اْللَْحَم َوال تَْشَربِى الدَّ
َمْن یَْجَعُل َمَع اللِّه اِلھا آَخَر  نام او و مادرش را بنویسد اِلى تَُصّدِعی الرَّْاَس َواْنَتِقلى َعْن ُفالِن ْبِن فالُنَة

  .الى اللُّه َعما ُیْشرُِکوَن ُعلُوّا َکبیراالاِلَه اللُّه تَع
بگوید، سوره حمد وقل اعوذ  روایت دیگر فرمود که بیمار سر را در گریبان خود داخل کند، اذان و اقامه در

بِِعزَِّة اللِّه  اُعیُذ نَْفسى ھواللّه احد بخواند، وبگوید و سه مرتبه قل  برب الفلق و قل اعوذ برب الناس 
َصلَّى اللُّه َعلَْیِه  َوبَِجماِل اللِّه َوبَِجَمع اللِّه َوبَِرُسوِل اللِّه َوبَِعْتَرتِهِ  اللِّه َوَعظََمة اللِّه َوُسْلطاِن اللّهِ  َوُقْدَرةِ 

دیٌر َوال َحْوَل َوال ُقوََّة َشْیٍىء قَ  َشرِّما اَخاُف اللَّه َواَْحَذُر َواَْشَھُد اَنَّ اللَّه َعلى ُکلِّ  َوَعلَْیِھْم َو بُِوالِة اَْمرِ اللِّه ِمنْ 
ٍد َوآلِِه اَللُّھمَّ اْشِفنى اِالّ بِاللِّه اْلَعِلىِّ  بَِشفائَِک َوداوِنى بَِدوائَِک َوعافِنى ِمْن  اْلَعظیِم َوَصلّى اللُّه َعلى ُمَحمَّ

  .بَالئِکَ 
ه است ، انجامید روایت دیگر منقول است که شخصى بآنحضرت شکایت کرد، که تبش بسیار بطول در

 .فرمود که آیة الکرسى را در ظرفى بنویس و بآب حل کن و بخور
راست بندد سوره  بعضى از کتب معتبره منقول است که براى تب این تعویذ را بنویسد و بر باز وى در

الُیجاوُِز  ُکلِّھا الَّتى اللِّه َو بِاللِّه اَُعوُذ بَِکِلماتِ اللِّه التّاّماتِ  بِْسمِ  حمد را تا آخر بنویسد و بعد از آن بنویسد
ْاَمِة َواْلعاَمِة َواْلالَمةِ  ُھنَّ بٌِر َوال فاِجٌر ِمْن َشرِّ ما َخلََق َوَذَراءَ  ِة َوالسَّ َوِمْن َشرِّ طَوارِقِ  َوبََراَء َوِمْن َشرِّ اْلھامَّ

ْیطاِن َوَشَرکِِه  َقِة اْلجِّنِ َوْاِالْنسِ َوِمنْ اْلَعَربِ َواْلَعَجِم َوِمْن َشرِّ َفسَ  اللّْیِل َوالنَّھارِ َوِمْن َشرِّ ُفّساقِ  َشرِّ الشَّ
َربَّنا َعلَْیَک تََوکَّْلنا  ُکّلِ دبٍَة ُھَو آِخٌذ بِناِصیَتھا اِنَّ َربّى َعلى ِصرٍط ُمْسَتقیمِ  َوِمْن َشرِّ ُکّلِ ذى َشرِّ َوِمْن َشرِّ 

َفَجَعْلناُھُم ْاالَْخَسریَن بَْردا  بَْردا َوَسالما َعلى اِْبراِھیَم َواَراُدوا بِِه َکْیدایاناُر ُکونى  َواِلَْیَک اَنَْبنا َواَلَْیَک اْلَمصیرُ 
التُؤ اِخْذنا اِْن نَِسْینا اَْو اَْخطَْانا َربَّنا َوال  َربَّنا و نام بیمار و مادرش نوشته شود َوَسالما َعلى ُفالِن اْبِن فالُنَةَ 

ْلنا ماال طاَقَة لَنا بِِه َواْعُف َعنّا ْلَتُه َعلَى الَّذیَن ِمْن َقْبِلنا َربَّناَعلَْینا اِْصرا َکما َحمَ  تَْحِملْ   َوال تَُحّمِ



َوتَوکَّْل َعلَى  اْلکافِریَن َحْسبَِى اللُّه ال اِلَه ُھَو َفاتَِّخْذُه َوکیالً  َوْاغِفْرلَناَواْرَحْمنااَْنَت َمْوال نا َفاْنُصْرنا َعلَى اْلَقْومِ 
الَشریَک لَُه َصَدَق  بِِه بُِذنُوبِ ِعباِدِه َخبیرا بَصیرا الاِلَه اِالّ اللُّه َوْحَدهُ  الَّذى الیَُموَت َوَسبِّْح بَِحْمِدِه َوَکفىاْلَحّىِ 

اَنَا َوُرُسلى اِنَّ اللَّه  الََ◌ْغلِبَنَّ  َوْحَدُه ماشاَء اللُّه الُقوَِّة اِالّ بِاللِّه َکَتَب اللّهُ  َوْعَدُه َونََصَر َعْبَدُه َوَھَزَم ْاالَْحزابَ 
ِصرٍط ُمْسَتقیٍم َوَصلَّى اللُّه َعلى  اللِّه ُھُم اْلغالُِبوَن َوَمْن یَْعَتِصْم بِاللِّه َفَقْد ُھِدَى اِلى َقوٌِى َعزیُز اِنَّ ِحْزبَ 

ٍد َوآلِِه الطّاِھرینَ   .ُمَحمَّ
علیه وآله وسلّم  صلّى اللّه سلمان فارسى منقول است که گفت بعد از وفات حضرت رسالت پناه از

منین علیه السالم را مالقات کردم ، فرمود که  بعداز ده روز از خانه بیرون آمدم ، در راه حضرت امیرالمؤ
 علیھماالسالم که تحفه از بھشت براى او آمده مى خواھد بتو عطا فرماید، برو بنزد حضرت فاطمه

خانه بسته و  در ھمین موضع نشسته بودم ، دربتعجیل بخدمت آن حضرت شتافتم فرمود که دیروز 
مالئکه بسوى ما، ناگھان دیدم که  غمگین بودم ، فکر میکردم در منقطع شدن وحى الھى از ما ونیامدن

کسى بحسن و جمال و طراوت و نزاکت و خوشبوئى  در گشوده شد وسه دختر باندرون آمدند، که
استم وسؤ ال کردم که شما از اھل مدینه اید؟ گفتند ایشانرا دیدم برخ ایشان ھرگز ندیده است ، چون

پروردگار عزت از بھشت  حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم ما از اھل زمین نیستیم ، ما را دختر
از یکى که بزرگتر ایشان مى نمود پرسیدم که  . جاوید بسوى تو فرستاده و بسیار مشتاق تو بوده ایم

بچه سبب تو را نام این کرده اند، گفت بجھت آنکه از براى مقدادبن  گفتم چه نام دارى ، گفت مقدوده
نام پرسیدم ،  ذره نام دارم از سبب: شده ام ، پس از دیگر پرسیدم که تو چه نام دارى گفت  اسود خلق

پرسیدم که چه نام دارى گفت سلمى ،  از سیم ایشان. گفت زیرا که ازبراى ابوذر غفارى خلق شده ام 
سلمان فارسى آزاد کرده پدر تو خلق شده ام ، حضرت  ب آن پرسیدم ، گفت زیرا که از براىاز سب

 که پس از براى من چه آوردید؟ رطبى چند بیرون آوردند، مانند گردھاى نان فاطمه علیھماالسالم فرمود
اد، رطبھا بمن د بزرگ از برف سفیدتر و از مشک خوشبوتر، پس سلمان گفت حضرت فاطمه یکى از آن

من بیاور پس آن رطب را گرفتم ، بیرون  وفرمودند که امشب باین رطب افطار کن و فردا ھسته آنرا براى
اللّه علیه وآله وسلّم که مى گذشتم ، مى پرسیدند، که اى  آمدم ، بھر جمعى از اصحاب رسول صلّى

ھیچ ھسته ھمراه دارى مى گفتم بلى پس چون وقت افطار شد تناول کردم ،  سلمان مگر مشگ
ھسته  روز دیگر بخدمت حضرت فاطمه رفتم و عرض کردم که ھسته نداشت ، فرمود که چون نداشت

آنرا در بھشت غرس فرموده  داشته باشد و حال آنکه این رطب از درختى بھم رسیده است که حقتعالى
فت اى ھر صبح و شام مى خوانم ، سلمان گ است ، بسبب دعائى که پدرم بمن تعلیم کرده است و

فرمود که اگر خواھى در دنیا باشى و آزار تب نیابى بر این دعا مواظبت  سیده من آندعا را تعلیم من فرما
 :اینست دعا کن ،

ُھَو َعلى نُورٍ بِْسِم اللِّه الَّذى  بَْسِم اللِّه النُّوِ بِْسِم اللِّه نُورِ النُّوِ بِْسِم اللِّه نُورٌ  بِْسِم اللِّه الرَّْحمِن الرَّحیمِ 
النُّوَر ِمَن النُّوِر َواَْنَزَل النُّورِ َعلى الطُّور  الَّذى َخلََق النُّوِ ِمَن النُّوِ اَْلَحْمُدلِلِّه الَّذى َخلَقَ  َمَدبُِّر ْاالُُمورِ بِْسِم اللّهِ 

 الَّذى ُھَو بِاْلِعزِّ َمُذُکوٌر َو بِاْلَفْخرِ  اَْلَحْمُدلِلّهِ  َمْسطُورٍ فى رِقٍ َمْنُشورٍ بَِقَدرٍ َمْقدُورٍ َعلى نَبِی َمْحُبورٍ  فى کِتابِ 
رّآِء َمْشُکوٌر َوَصلَّى اللّهُ  رّآِء َوالضَّ ٍد َوآلِِه الطّاِھرینَ  َمْشُھوٌر َوَعْلى السَّ سلمان گفت که  َعلى َسیَِّدنا ُمَحمَّ

تب تجات پیدا  ایندعا را بزیاده از ھزار نفر از اھل مکه و مدینه که تب داشتند، تعلیم کرده و ھمه از
 .کردند

در حدیث حسن منقول است که بعضى از فرزاندان حضرت امام جعفر صادق بیمار شدند، حضرت فرمود 
از .اَللُّھمَّ اْشِفنى بَِشفائَِک َوداوِنى بَِدوائَِک َوعافِنى ِمْن بَالئَِک َفاِنّى َعْبُدَک َواْبُن َعْبِدکَ  که ایندعا را بخوان

  .یا ناُر ُکونى بَْردا َوَسالما َعلى اِبراھیمَ  که این را بنویسند و بر او ببندند براى تب ربع منقول است
اْلجِباُل  اللِّه الرَّْحمَن الرَّحیِم َولَْو اَنَّ ُقْرانا ُسیِّرُت بِهِ  بِْسمِ  در روایت دیگر این دعا را بربازوى راستش ببندند

َعُت بِِه اَالْرُض اَْو ُکلَِّم بِِه الْ  اَْنَزْلناُه َو  لِلِّه ْاالَْمُر َجمیعا یا شافى یا کافى یاُمعافى َو بِاْلَحقِّ  َمْوتى بِلْ اَْو ُقطِّ
بِْسِم اللِّه َوبِاللِّه َوَعِن اللِّه َواِلَى اللِّه َوال غالَِب  و نام او و پدرش را بنویسد بِاْلَحّقِ نََزَل بِاْسِم فالٍُن ْبِن فالُنٍ 

اللِّه َمَرَج اْلبََحرْیِن یَْلَتِقیاِن  بِْسمِ  لرز این آیات را بنویسند، و بر بازوى بیمار ببندندو از براى تب و  اِال اللّهُ 
ُکونى بَْردا َوَسالما َعلى اِْبراھیَم اَال اِنَّ ِحْزَب  الْیبَِغیاِن َوَجَعَل بَْیَنُھما بَْرَزخا َوِحْجرا َمْحُجورا یا نارُ  بَْیَنُھما بَْرَزخٌ 

 .اِنَُّھْم لَُھْم اْلَمْنُصوُر وَن َواِنَّ ُجْنَدنا لَُھُم اْلغالُِبونَ  غالُِبوَن َولََقْد َسبََقْت َکلَِمُتنا لِِعباِدنَا اْلُمْرَسلینَ الْ  اللِّه ُھمُ 
  

  در ادعیه جامعه و ادویه مرکبه نافعه: فصل پنجم 
ر موضع درد گذار در حدیث معتبر از حضرت صادق منقول است که ھر دردى که داشته باشى دست را ب

و در  اَللُّه اَللُّه َربّى َحقا ال اُْشرَِک بِِه َشْیئا اَللُّھمَّ اَْنَت لَھا َولُِکّلِ َعظیَمٍة َفَفرّْجھا َعنّى و سه مرتبه بگو
ُذ بِِعزَِّة اللِّه َواَُعو اَُعوذُ  روایت معتبر دیگر فرمود که بگو بسم اللّه و بمال دست بر آنموضع که درد میکند بگو

بَِرُسوِل اللِّه َواَُعوذ بِِعزِّة اللِّه ِمْن  َو اَُعوُذ بَِعظََمِة اللِّه َواَُعوُذ بَِجمع اللِّه َواَُعوذُ  بُِقْدَرِة اللِّه َواَُعوُذ بَِجالِل اللّهِ 
 . ھفت مرتبه مى گوئى َوِمْن َشرِّ مااَخاُف َعلى نَْفسى َشرِّ ْما اَْحَذرُ 

ٌد َرسُوٌل اللِّه َصلَّى اللُّه  بِْسمِ  را بر موضع درد بگذار و بگو در روایت دیگر فرمود که دست اللِّه َوبِاللّه َوْمَحمَّ
 . وسه مرتبه دست برآنموضع میکشى مااَِجدُ  َوآلِِه َوال َحْوَل َوال ُقوََّة اِالّ بِاللّه اَللُّھمَّ اْمَسْح َعنّى َعلَْیهِ 

الَوَجُع  اَیَُّھا بگذارد، ھفت نوبت و اقلش سه نوبت بگوید در روایت دیگر فرمود که دیگرى دست برمحل درد
ْنساُن بِما اَعاَذ  بِحاجزِ اللِّه َو اْھَداَء بَِھداء اللِّه اْءعیُذَک اَءیَّھا ْاال اْسُکْن بَِسکیَنِة اللِّه َوقِْر بوِقارِ اللِّه َواْحجزْ 

  . لزَّالزلالرَّْجَفِة وَ  اللّه بِِه َعْرَشُه َو َمالئَِکَتُه یَْومِ 
فاَء َوُمْذِھُب الّداَء اَْنزِْل َعلَى ما بِى ِمْن داٍء  در روایت معتبر فرمود که براى ھر آزار ایندعا بخوان یاُمْنزَِل الّشِ



از حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم منقول است که ھر که برسد بر او المى در بدنش این دعا  .ِشفاءٌ 
ماِء  بِِعزَّة اللِّه َوُقْدَرتِِه َعلَى ْاالَْشیاِء اُعیُذ نَْفسى بَِجبّارِ  اَُعوذُ  نرسد بخواند تا ھیچ المى و دردى باو السَّ

  .نَْفسى بِالَّذى اِْسُمُه بََرَکٌة َو ِشفاءٌ  اُعیُذ نَْفسى بَِمْن الیُِضرَُّمَع اِْسِمِه َداٌء اُعیذُ 
، دست را بر موضع درد گذارد، از حضرت صادق علیه السالم منقول است که ھر که دردى بھم رساند

البته عافیت  َونَُنزُّل ِمَن اْلُقْرآِن ماُھَو ِشفاٌء َوَرْحَمٌة لِْلُمْؤمنیَن َوالیَزیُد الظّالِمیَن اِالّ َخسارا وباخالص بگوید
 .یابد، از ھر علتى که باشد

 .او را شفا نمى دھددر حدیث دیگر فرمود که ھر که را سوره حمد و قل ھواللّه احد شفا ندھد ھیچ چیز 
اللِّه  بِْسمِ  از حضرت امام محمد باقر علیه السالم منقول است که ھرگاه کسى آزارى در خود بیابد بگوید

  .مااَءِجدْ  َواَُعوُذ بِِعزَِّة اللّه َوُقْدَرتِِه َعلى ما یَشاُء ِمْن َشرِّ  َوبِاللِّه َوَصلَّى اللُّه َعلى َرُسوِل اللِّه َواَْھِل بَْیتِهِ 
در حدیث دیگر منقول است که شخصى بخدمت آنحضرت رفت ، شکایت کرد از بسیارى بیمارى و 

لِّى اْلَعظیم تََوکَّْلتُ  پریشانى ، فرمود که این دعا بخوان َعلَِى اْلَحّىِ الَّذى الیَُموُت  الَحْوَل َوالُقوَِّة االّ بِاللِّه اْلعَّ
ِل َوَکبِّْرُه تَْکبیرا لَدا َولَْم یَُکْن لَُه َشریٌک فى اْلُمْلِک َولَْم یَُکنْ یَتَِّخْد وَ  َواَْلَحْمُدلِلِّه الَّذى لَمْ    .لَُه َولٌِى ِمْن الذُّ

 معتبر از حضرت صادق علیه السالم منقول است که حضرت موسى بن عمران بحقتعالى در حدیث
آمله را بساید و با عسل و شکایت کرد، از غلبه رطوبت ، حتقعالى او را امر فرمود، که ھلیله وبلیله

 .اطریفل مى گوئید خمیر کند وبخورد، حضرت فرمود این است که شما
على نقى علیه السالم آمد وعرض  در طب االئمه روایت کرده است که شخصى بخدمت حضرت امام

است ، بیم آنست که ھالک شود فرمود که بخورانند  کرد که در ھمسایگى ما شخصى را عقرب گزیده
فرمود که سنبل و زعفران   حضرت امام رضا علیه السالم بما رسیده است ، پس  ى جامع را که ازباو دوا

وفرفیون در برابر ھر یک از  قاقله وعاقرقرحا و خریق سفید وبذرالبنج و فلفل سفید ھمه مساوى یکدیگر و
کنند، کسى را که  بعسلى که کفش را گرفته باشند خمیر آنھا بسیار نرم بکوبند، از حریر بیرون کنند،

 .یک حب آنرا با آب حلتیت باو بخورانند که در ساعت شفا یابد مار یا عقرب گزیده باشد
از حضرت امام رضا علیه السالم روایت کرده است که از براى فالج ولغوه یک حب آن را با آب مرزنگوش 

 .در بینى بچکانند
خفقان قلب نافع  از براى سردى معده وحضرت امام محمد تقى علیه السالم نقل کرده است که  از

 .است که یک حب آنرا بآب زیره که پخته باشند بخورند
در حدیث دیگر از حضرت امام رضا علیه السالم منقول است که از براى آزار سپرز یکحب آنرا بآب سرد 

 .واندک سرکه بخورند
پھلوى راست یک حب آن  براى دردروایت دیگر از حضرت امام رضا علیه السالم نقل کرده است که از  در

 .یکحب آن را بآب ریشه کرفس که پخته باشند بخورند را بآب زیره پخته بخورند، و از براى درد پھلوى چپ
 .در حدیث دیگر فرمود که از براى اسھال یکحبش را بآب مورد پخته بخورند

سداب یا بآب ترب پخته  از حضرت امام محمدتقى علیه السالم رایت کرده است که یک حبش را با آب
 .بخورند

سنا چه منفعتھا  حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است که اگر مردم بدانند که در از
امان مى بخشد از بھق و پیسى و  ھست ، ھر آینه قیمت ھر مثقالى دو مثقال طال شود و بدرستیکه

دانه و ھلیله سیاه ھمه اجزاِء مساوى بعمل آورند، سرخ بى  خوره و دیوانگى و فالج و لغوه ، اگر با مویز
و  سه درھم بخورند، در ھنگام خواب نیز ھمین مقدار بخورند، این فوائد مى بخشد ھر روز ناشتا بقدر
 . بھترین دواھاست

کرده یک رطل بگیرند، در میان یک رطل آب  در طب االئمه روایت کرده است از مغز خیار شنبر پاک
و با یک رطل عسل صافى و یک رطل آب به و چھل مثقال روغن  یسانند، پس صاف کنندیکشبانه روز بخ
شود پس در آن  بردارند وبگذارند تا سرد  گردانند، وبآتش نرم بقوام آورند، از روى آتش  گل سرخ ممزوج

ه و کوفته جوزبوا از ھر یک سه مثقال گرفت فلفل و دارفلفل و قرفه و قرنفل و قاقله وزنجبیل و دار چینى و
ممزوج کنند، در سبوى سبزى یا شیشه بکنند، در وقت حاجت در سه  وپخته در آنچه سابق مذکور شد

وتب و ترکیدن  مثقال از آن ناشتا بخورند، از براى غلبه صفرا وسودا وبلغم در معده و قى روز ھر روز دو
و درد شانه و َذَکر نافع باشد،  وتبھاى شدید دست و پا و زحیر ودرد شکم و درد جگر و حرارت سر ویرقان

از خرما و ماھى و سرکه وسبزیھا و غذا آش اماج باشد، با روغن کنجد و  بعد ازآن باید که پرھیز کنند
مثقال و از فلفل و  دیگر نقل کرده است ، که از ھلیله سیاه وھلیله زرد وسقمونیا از ھر یک شش دواى

یک چھار مثقال و از نار مشک و  ک ھندى از ھردارفلفل زنجبیل خشک وزنیان وخشخاش سرخ ونم
سلیمخه مقشر و علک رومى و عاقرقرحا و دارچینى از ھر  قاقله وشقاقل و چوب بلسان و دانه بلسان و

و پنج  دواھا را با یکدیگر بکوبند، بپزند وسقمونیا را جدا بکوبند، بپزند و ھشتاده یک دو مثقال مجموع
آن اجزاِء را با اینھا معجون سازند،  ب کنند، قدرى از عسل نیز درآن بریزند ومثقال شکر پنیر را در پاتیل آ

و دو مثقال در وقت خواب بخورند نافع است ، براى قوت جماع و  در وقت حاجت دو مثقال از آن را ناشتا
را جال  مفاصل و سلس البول وطپیدن دل و تواتر نفس و امتالى معده و کرم معده و دل سردى را از

یرقان و غلبه تشنگى را میبرد،  دھد، اشتھاى طعام مى آورد، درد سینه و زردى چشم و زردى رنگ ومی
 . دمانى نافع است براى تب و لرز و دردھاى کھنه و دردسر و بى

کرد و زھر درطعام ایشان . ھمگى ضیافت  بسند دیگر روایت کرده است روزى فرعون بنى اسرائیل را
حقتعالى این دوا را بحضرت موسى علیه السالم فرستاد وچون  ک کند،داخل کرد که ایشان را ھال

در  بایشان آسیبى نرسید جبرئیل گفت که قدرى سیر مقشر بگیر وبشکن و نرم بکوب که خوردند از زھر



را وآتش نرم آنقدر در زیر پاتیل  پاتیل بینداز و از روغن گاو آن قدر بر آن سیرھا بریز که بپوشاند آنھا
روغن چیزى نماند پس ھمان مقدار شیرگاوتازه زائیده بر کن  که آن سیرھا آن روغن را بخورد و ازبسوزان 

 آنقدر برافروز که از آن شیر ھم چیزى نماند پس ھمانقدر عسل مصفى که مومش را بریز و آتش نرم
و ازفلفل و دانه ده درھم  گرفته باشند در پاتیل بریز آنقدر بسوزان که آن را ھم بخورد پس از سیاه

پاتیل بریز و برھم بزن تا مخلوط شود بآن سیر پس  مرزنگوش ھر کى پنج درھم بگیر و نرم بکوب و در
روز  را بروغن گاو چرب کن و این دوا را در آن بریز و در میان جو یا خاکستر چھل ظرفى را بگیر و اندرون آن

دفع لغوه کھنه و تازه ،  افع است براىپنھان کن و ھر چند کھنه تر شود نیکوتر میشود و فرمود که ن
اطفال و ترسیدن زنان   وضعف معده وصرع وغش  کسى را که سرما زده باشد وبراى سبل چشم و در پا

 چون یکماه بر این دوا: زیادتى بلغم و دفع سم گزیدن مار و عقرب و فرمود که  در خواب و زرداب و خوره و
دوماه بر او بگذرد براى تب  بقدر نصف گردکان ناشتا بخورد، چونبگذرد، براى درد دندان و امراض بلغمى 

آن بگذرد براى صفرا و بلغم سوخته و جمیع مرضھاى  و لرز وآزارھاى چشم نافع است ، چون سه ماه بر
است ، چون چھار ماه بگذرد براى تاریکى چشم و تنگى نفس نافع است ،  صفرا وناشتا خوردن نافع

روغن بنفشه  ماه بر آن بگذرد، کسیکه درد سر داشته باشد بقدر نیم عدس از این دوا با چون پنج
درد شقیقه داشته باشد بقدر یک  ممزوج گردانیده در بینى بچکاند، چون شش ماه برآن بگذرد کسیکه

روز و در بینى بچکاند، از آن جانبى که درد میکند در اول  عدس از آن با روغن بنفشه مخلوط گردانیده و
بگذرد براى دفع بادى که در گوش بھم میرسد بقدر یکعدس با روغن گل سرخ  چون ھفت ماه بر آن

با آب خوردن  ساخته در گوش چکاند، در اول روز و در ھنگام خواب و چون ھشت ماه بگذرد آنرا ممزوج
تن در خواب و غلبه خواب و ھذیان گف براى دفع خوره نافع است ، چون نه ماه بگذرد نافع است براى

در وقت خواب بقدر یکعدس خورده شود، چون ده ماه بگذرد  ترس و بیم باید که با روغن ترب ناشتا و
 وتبھاى اندرونى و اختالل عقل بقدر یکعدس با سرکه بخورند، براى سفیدى چشم براى غلبه صفرا

این کس را بترس و  ناشتا در وقت خواب بخورند، چون یازده ماه بر آن گذشت از براى سودائى که
بقدریک نخود بى روغن در ھنگام خوابیدن  وسواس میاندازد، بقدریک نخود با روغن گل سرخ ناشتا و

بقد یک نخود بخورد و با روغن زیت   براى فالج کھنه و تازه بآب مرزنگوش  بخورد، چون دوازده ماه بگذرد از
نماید، چون سیزده  سبزیھا و ماھى اجتناب بر پا بمالد در وقت خواب و از سرکه و شیر و ماست و نمک

اول شب بخورد نافع است ، براى درد اندرون و  ماه بگذرد بقدر یک نخود از آن با آب سداب حل کند و در
کردن و اگر چھارده ماه بگذرد، براى دفع ضرر زھرھا نافع است ، اگر  خندیدن بى سبب و با ریش بازى

از این دوا در سحر  جان را بکوبند و بجوشانند وصاف کنند، با یک نخودخورانیده باشند تخم بادن زھرى باو
چون پانزده ماه بگذرد براى دفع سحر و  . بخورند و آب نیم گرم از عقبش بخورند، سه شب یا چھار شب

بگذرد بقدر نیم عدس آن را به آب باران تازه حل کرده بدیده کسى  بادھا نافع است ، چون شانزده ماه
برطرف  کم شده باشد، در بامداد و شام و وقت خواب تا چھار روز، اگر  بینائى چشمش  نوربکشد که 

آن با روغن پاچه گاو ناشتا و در  چون ھفده ماه بگذرد، براى دفع خورد یک گلوله از. نشود، تا ھشت روز
ل سرخ در بینى بربدن بمالند و اندکى رابا روغن زیت یا روغن گ وقت خواب بخورند و بقدر یک حبه اش را

که خون در آید  چون ھیجده ماه بگذرد، براى دفع بھق آنجا را سوزن بزنند،. آخر روز در حمام  بچکانند، در
اندکى را در بینى بچکانند، با نمک در آن محل  و بقدر یک نخود با روغن بادام تلخ یا روغن صنوبر بخورند

 ا گرفته به قدر یک دانه جواز حنظل و با یک نخود از ایناگر آب انار شیرین ر بمالند، چون نوزده ماه بگذرد
 . دوا ناشتا بخورند، براى دفع سھو و فراموشى و بلغم سوخته وتب کھنه نافع است

سنگینى گوش در گوش بچکانند،  چون بیست ماه بگذر به قدریک عدس از آن گرفته با آب حل کند، براى
واندکى بر کله سرش بریزند و از براى صاحب مرض  نداگر نفعى ظاھر نشود، در روز دیگر باز بچکا

 . است سرسام با آب انار ترش نافع
دوا را جبرئیل براى حضرت رسول  در حدیث دیگر روایت کرده است از حضرت صادق علیه السالم مثل این

ھار رطل چھار رطل از سیر مقشر بگیرند، در پاتیل کنند، چ آله وسلّم آورد، وفرمود که صلّى اللّه علیه
آنقدر بجوشانند که  بریزند بپزند آنقدر که شیر نماند باز چھار رطل روغن گاو بر آن بریزند، شیر گاو بر آن

برھم بزنند تا خوب بقوام آید و در کوزه کرده سرش  روغن نماند، پس بقدر دو درھم بابونه بر آن بپاشند و
بامداد بقدر  تابستان و در زمستان بیرون آورند، در یاخاک پنھان کنند، در مدت ایام را ببندند، در میان جو

 .یک گردکان بخورند، براى ھر دردى منفعت داشته باشد
صادق علیه  در حدیث معتبر روایت کرده است که اسمعیل بن الفضل شکایت کرد بخمت حضرت کلینى

گیرى آن نبیذیرا که فرمود که چرا نم السالم از قراقر معده و اینکه طعام در معده ھضم نمیشود، حضرت
قراقر و بادھاى شکم را دفع میکند؟ پس فرمود که یکصاع از  ما میخوریم و باعث ھضم طعام میشود و

رابپوشاند، و  اش را بیرون کن و پاک بشوى و در ظرف کن و آنقدر آب بر آن بریز که ھمه مویز بگیر و دانه
صاف کن و آب صافش را در دیگ کن و  روز پسدر زمستان سه شبانه روز بگذرد و در تابستان یک شبانه 

بماند، پس نیم رطل عسل در دیگ بریز و آنقدر بجوشان که  آنقدر بجوشان که دو حصه برود و یک حصه
 عسل ریختن شده بود، پس زنجبیل و خولنجان و دارچینى و زعفران و قرنفل و آنقدر شود که پیش از

دیگ را پائین گذار تا  ر بینداز که چند جوشى بزند، پسمصطکى را بگیر و ھمه را بکوب و درمیان دیگ
 .رواى گفت چنان کردم و آزارم بر طرف شد .سرد شود، صاف کن و ھر صبح و پسین قدرى از آن بخور

  



  واختالل دماغ و تصرف جن در معالجه دردس و شقیقه و زکام و صرع: فصل ششم 
ه براى دفع درد سر و نصف سر ایندعا را بنویسد و از حضرت امام محمد باقر علیه السالم منقول است ک

ِذْکُرُه َوال َمَعَک َشَرکاُء  اَللُّھمَّ اَْنَت لَْسَت بِاَ لٍه اِْسَتْحَد ْثناُه َوال بَِرّب یَبیدُ  بر آنجانب که درد میکند بیاویزد
اَعانََک َعلَى َخْلقنا ِمْن اََحٍد  رَُّع اِلَْیِه َونََدُعَک َوالنَْدُعوُه َونََتَعوَُّذ بِِه َونََتضَ  یَْقُضوَن َمَعَک َوال کاَن َقْبلََک اِلهُ 

ُک فیَک الاِلَه اِالّ اَْنتَ  دٍ  َفَنشُّ  .َواَْھِل بَْیتِهِ  َوْحَدَک الَشریَک لََک عاِف ُفالِن ْبِن فالنَِة َوَصّلِ َعلى ُمَحمَّ
اشته باشد، یا بولش بند شده در روایت معتبر از حضرت صادق علیه السالم منقول که ھر که درد سر د

میُع  باشد دست بر جاى درد بگذارد وبگوید ْنُتَک بِالَّذى َسَکَن لَُه مافى اللَّْیِل َوالنَّھارِ َوُھَو السَّ اُْسُکْن َسکَّ
  .اْلَعلیمُ 

از حضرت امام على نقى علیه السالم منقول است که براى درد سر این آیه را بر قدح آبى بخواند و 
مواَت َوْاالَْرَض کانَتا َرْتَقا َولَمْ اَ  بخورد  َفَفَتْقنا ُھما َوَجَعْلنا ِمْن اْلماِء ُکّلِ َشًىء َحّى اََفالُیؤ بََرالَّذیَن َکَفرُوا اَنَّ السَّ
 .ِمنُونَ 

بحضرت باقر علیه السالم که ھفته دو  در حدیث معتبر منقول است که حبیب سیستانى شکایت کرد،
 بگذار دست را بر آنجانب که درد میکند و سه مرتبه بگو گیرد، فرمود کهمرتبه مرا درد شقیقه می

اَیادیَک اْلَجمیلََة ِعْنَدُه َواَْذِھْب َعْنُه ما بِِه ِمْن  َموُجودا َویا باِطنا َغْیَر َمْفُقوٍد آْرُدْد َعلى َعْبِدَک الضَّعیفِ  یاظاِھرا
 .اِنََّک َرحیٌم َوُدود اََذىً 

اَُعوُذ بِاللِّه اَلّذی َسَکَن  ه براى دفع درد سر دست بر سر بمالد و ھفت نوبت بگویددر حدیث دیگر فرمود ک
میُع اْلَعلیمُ  مواتِ َوْاالَْرضِ َوُھَو السَّ   .لَُه مافى البَّرِ َواْلبَْحرِ َومافى السَّ

 .نددر روایت دیگر منقول است که براى دفع درد گوش دست بر گوش بمالد و ھفت مرتبه این دعا بخوا
َمَعُه الَِھٌة َکما یَقولُوَن اِذا  لَْوکانَ  در روایت دیگر فرمود براى دفع درد سر دست را بر باالى سر بگذارد، بگوید

ونَ  َواِذا قیَل لَُھْم تَعالَوا اِلى مااَْنَزَل اللُّه َوالَى الرَّسُولِ  البََتَغوا اِلى ذى اْلَعْرشِ َسبیالً   َراَءْیَت اْلُمنافِقیَن یَُصدُّ
  .َعْنَک ُصُدودا

 معتبر منقول است که شخصى بخدمت حضرت صادق علیه السالم آمد و گفت من سفر در حدیث
فرمود که چون  بسیار میکنم و در جاى ھولناک بسر میبرم چیزى بمن تعلیم فرما که نترسم حضرت

ِه تَبَُغوَن َولََه اَْسلََم َمْن فى اََفَغْیر دین اللّ  چنین جائى وارد شوى دست را باالى سر بگذارد بآواز بلند بگو،
مواتِ َوْاالَْرضِ طَْوعا َوُکْرھا َواِلَْیِه تُْرَجُعونَ  آن شخص گفت که در بیابانى وارد شدم که میگفتند جن در  السَّ

شنیدم که کسى میگفت که بگیریدش این آیه را من خواندم که دیگرى جواب گفت  آنجا بسیار است ،
 . حال آنکه پناه بآیه کریمه طیبه برده استچگونه بگیریمش و  که

باد جن  دیگر منقول است که شخصى بآن حضرت شکایت کرد، که پسرى دارم و گاھى او را در حدیث
مرتبه سوره حمد را با مشک و زعفران  بحّدیکه از او ناامیدمیشوم ، فرمود که ھفت. وام الصبیان میگیرد

از آن آب بده بخورد، شفا یابد راوى گفت که یکمرتبه که خورد  بر ظرفى بنویس و بآب بشوى و تا یکماه
 .برطرف شد

َعلَْیَک یا ریُح بِاْلَعزیَمِة الَّتى  َعَزْمتُ  در حدیث دیگر فرمود که کسیرا که صرع بگیرد بر او بخوانید ایندعا را
واِدَى اْلَصْبَرِة َفاَجاُبوا َواَءطاُعوا لِما  ِه َعلى ِجنّ اَبیطالِبٍ َرُسول اللِّه َصلَّى اللِّه َعلَْیِه َوآلِ  َعَزَم بِھا َعلِّىِ ْبنِ 

  .َوَخَرْجَت َعْن ُفالِن ْبِن ُفالنَِة الّساَعةِ  اََجْبَت َواَطَْعتَ 
در روایت دیگر منقول است که شخصى را اختالل دماغ بھم رسیده بود، حضرت فرمود ھر شب در ھنگام 

اْحَفْظنى فى َمنامى َوفى  للِّه اَمْنُت بِالّلِ َوَکَفْرُت بِالطّاُغوتِ اَللُّھمَّ اللِّه َوبِا بِْسمِ  خواب این دعا بخوان
  .ِمّما اَِجُد َواْحَذرُ  یََقظَتی اَُعوُذ بِِعزَِّة اللِّه َوَجاللِهِ 

منقول است که کسى را باد جن گیرد، بر او سوره حمد وقل  از حضرت امام محمد باقر علیه السالم
 اعوذ برب الفلق ھر یک را ده مرتبه بخوانند، این سوره را در جامى با مشک و قلاعوذ برب الناس و 

 .زعفران بنویسند و باو بخورانند، در آب وضو وغسلش داخل کنند
است  دیگر منقول است که حضرت امام رضا علیه السالم شخصى را دیدند که صرعش گرفته در حدیث

آن آب خواندند، بر سر و  الناس وقل اعوذ برب الفلق برقدح آبى طلبیدند و سوره حمد وقل اعوذ برب 
 .روى او پاشیدند بھوش آمد

از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است که در خانه که جنیان سنگ میاندازند صاحب 
  . اللِّه ُمْنَتھى َحْسبَِى اللُّه َوَکفى َسِمَع اللُّه لَِمْن َدعا لَْیَس َوراءَ  :خانه آن سنگ را بردارد، بگوید

را در بینى  حضرت رسول صلّى اللّه علیه آله وسلّم منقول است که براى درد سر روغن گشنیز از
کرد، از دردسر فرمود که  بچکاند، خوب شود و شخصى بخدمت حضرت صادق علیه السالم شکایت

 .بگو بِْسِم اللّهِ  رتبهگرم بر سر بریز ودر ھر م بحمام برو وپیش از آنکه داخل آب شوى ھفت جام آب
 است که شخصى بحضرت امام رضا علیه السالم شکایت کرد که سردى عظیم در سر خود منقول

عنبر و روغن زنبق بعد از  مییابم ، بحدیکه اگر باد بر آن بوزد بیم آنست که غش کنم ، فرمود که روغن
 . طعام خوردن بدماغ بچکان

 م منقول است که ھیچیک از فرزندان آدم نیست مگر آنکهحضرت صادق علیه السال در حدیث صحیح از
پیسى را بحرکت  در او دو رگ ھست یک رگ بر سرش که خوره را بحرکت میآورد، دیگرى در بدنش که

بر او مسلط میگرداند، که دردھاى سر  مى آورد، پس چون آن رگ سرکه بحرکت میآید خدایتعالى زکام را
حق تعالى دمل را بر آن مسلط مى گرداند که دردھاى بدنرا  ت میآید،را میکشد و اگر آن رگ بدن بحرک

 .دمل و زکام بھم رساند خدا را شکر کند میکشد، پس کسیکه
در روایت دیگر فرموده است که زکام لشکرى است از لشکرھاى خدا مى فرستد که دردھاى بدن را 



 .برطرف کند
 .نباید کرد در چند روایت دیگر وارد شده است که زکام را عالج

بنفشه آلوده کند، در وقت  روایت دیگر از آنحضرت وارد شده است ، در معالجه زکام که پنبه را بروغن در
یک دانک سیاه و نیم دانک دانه کندس را نرم بکوبند،  خواب بر مقعد خود گذارد، در روایت دیگر فرمود، که

 .برطرف میکند در دماغ بدمند زکام را
  

  عالجه سایر امراض و درد سر و گلودر م: فصل ھفتم 
باید که آیة  حدیث معتبر از حضرت امیرالمؤ منین منقول است که ھرگاه چشم کسى آزرده باشد در

 .الکرسى بخواند، باعتقاد درست که البته شفا مییابد
میخواھى دعائى  روایت معتبر دیگر منقول است که حضرت صادق علیه السالم بشخصى فرمود که در

چشم تو را زایل کند؟ گفت بلى فرمود که بعد از  تعلیم نمایم که براى دنیا و آخرت تو نافع باشد و دردبتو 
ٍد َعلَْیَک اَْن تُصَّلَِى  اَللُّھمَّ اِنّى اَْساَُلَک بَِحقِّ  کن بر ایندعا نماز صبح و نماز شام مداومت ٍد َوآِل ُمَحمَّ ُمَحمَّ

ٍد َوآلِ  ٍد َو اَ  َعلى ُمَحمَّ َواْلیَقیَن فى َقْلبى َوْاِالْخالَص فى  ْن تَْجَعَل النُّوَر فى بََصرى َواْلبَصیَرَة فى دینىُمَحمَّ
الَمَة فى نَْفسى ْکَر لََک اَبَدا ما اَْبَقْیَتنى َعَملى َوالسَّ َعَة فى رِْزقى َوالشُّ   . َوالسَّ

درد چشم ایندعا در حدیث دیگر منقول است که حضرت رسول صلّى اللّه علیه آله وسلّم براى 
اَللُّھمَّ َمتِّْعنى بَِسْمعى َوبََصرى َواْجَعْلُھما اْلوارِثین ِمنّى َواْنُصْرنى َعلى َمْن ظَلََمنى  میفرمودند، که بخوانند

روایت دیگر منقول است که شخصى بخدمت حضرت صادق علیه السالم آمد دید  در . َوارِنى فیه ثارى
است از سبب  روزدیگر بخدمت آنحضرت رفت دید که ھیچ آزار نماندهآن حضرت آزار عظیم دارد،  که چشم

اَُعوُذ بَِجالِل  بِِعزَِّة اللِّه اَءعوُذ بُِقْدَرِة اللِّه اَُعوُذ بَِعظَِمِة اللّهِ  اَُعوذُ  آن پرسید، فرمود که این تعویذ را خواندم
اللِّه اَُعوُذ بِِذْکر اللِّه اَُعوُذ  بَھاِء اللِّه اَْعوُذ بُِغفراِن اللِّه اَُعوُذ بُِحْکمِ اَُعوُذ بِ  اللِّه اَُعوُذ بَِجماِل اللِّه اَُعوُذ بَِکَرِم اللّهِ 

َوما اَخاُف َواَْحَذُر اَللُّھمَّ َربَّ  َرُسوِل اللِّه َصلّى اللُّه َعلَْیِه َوَعلَْیِھْم ما اَِجُد فى َعْینى بَِرُسوِل اللِّه اَُعوُذ بِآلِ 
  .َعنّى بَِحْولَِک َو ُقْدَرتِکَ  ذلِکَ  الطَّیِّبیَن اَْذِھبْ 

که مرد کورى شنید که حضرت امیرالمؤ منین این دعا را میخواندند آن  ابن شھر آشوب روایت کرده است
 باین موضوع رسید که بخانه رفت و وضو ساخت و نماز کرد و بعد از نماز این دعا را خواند، چون شخص

اِنّى اَْساَلَُک یاَربَّ ْاالَْرواحِ اْلفانِیَِة َوَربَّ  اَللُّھمَّ  دیده اش بینا شد دعا این است اَْن تَْجَعَل النُّوَر فى بََصرى
َوبِطاَعِة ْاالَْجساِد اْلُمْلَتئَِمِة اِلى اَْعضائِھا  اْلبالِیَِة اَْساَلَُک بِطاَعِة ْاالَْرواحِ الرَّاِجعِة اِلى اَْجساِدھا ْاالَْجسادَ 

 بِاْلَحّقِ بَْیَنُھْم اِذا بَرَزاْلَخالئَِق یَْنظَُرُوَن َقضاَءکَ  ورِ َعْن اَْھلِھا َوبَِدُعَوتَِک الصّاِدَقِة فیِھْم َواَْخُذکَ اْلُقبُ  َوبِاْنِشقاقِ 
 َعْن َشْیئایَُوَم الیَْنَفُع ماٌل والبَُنوٌن و یَْوَم الُیْغنى َمْولًى  َویََرْوَن ُسْلطانََک َویَخافُوَن بَْطَشَک َو یَْرجُوَن َرَحْمَتکَ 

َواْلیَقیَن  الرَّحیُم اْساَلَُک یاَرْحمُن اَْن تَْجَعَل النُّوَر فى بََصرى َوالُھْم ُیْنَصرُوَن اِالّ َمْن َرِحَم اللُّه اِنَُّه ُھَو اْلَعزیزُ 
 .ٍىء َقدیرٌ اَبَدا مااَْبَقْیَتنى اِنََّک َعلى ُکّلِ شَ  فى َقْلبى َو ِذْکَرَک بِاللَْیِل َوالنَّھارِ َعلى لِسانى

شکایت کرد از  روایت دیگر از حضرت امام موسى علیه السالم منقول است که شخصى بآنحضرت در
مواتِ َوْاالَْرضِ  آیه ضعف باصره گفت بمرتبه رسیده است که شب کور شده ام ، فرمود که تا  اللُّه نُوُر السَّ

میل بچشم بکش راوى گفت ، که آخر مکرر در جامى بنویس و بآب محو کن و آبرا در شیشه کن و از 
 . کمتر از سه میل کشیدم بینائى من برگشت

سوره حمد  حدیث معتبر منقول است که حضرت امام رضا علیه السالم که شفاى چشم در خواندن در
ومرو کندر است ودعاى درد  وقل اعوذ برب الناس وقل اعوذ برب الفلق و آیة الکرسى و کشیدن قسط

 . گذشت گوش دردعاھاى درد سر
 منقول است که شخصى بحضرت امام جعفر صادق علیه السالم شکایت کرد از سنگینى در حدیث دیگر

اَْنَزْلنا َھَذا اْلُقرآَن َعلى َجبَل لََراَْیَتُه خاِشعا  لَوْ  بکش و این آیات را بخوان  گوش فرمود، که دست بر گوش 
 لََعلَُھمَّ یََتَفَکرُوَن ُھَو اللُّه الَّذى الاِله اِالّ ُھَو عالِمُ  نَْضرِ ُبھا للِنّاس ِمْن َخْشَ◌ِة اللِّه َوتِْلَک ْاالَْمثالُ  ُمَتصّّدعا

الُم اْلُمْؤِمُن اْلُمَھْیِمنُ  اْلَغْیبِ َوالّشھاِدِة ُھَو الرَّْحمُن الرَّحیُم ُھَو الَّذى الاِلهَ  اْلَعریُز  اِالّ ُھَو اْلَملََک اْلُقدُّوُس السَّ
بُح لَُه  ُھَو اللُّه اْلخالُِق اْلبارِى ُء اْلُمصَّوُِر لَُه ْاالَْسماءُ  َتکَّبُِر ُسْبحاَن اللِّه َعما ُیْشرُِکونَ اْلَجبّاُر اْلمَ  اْلُحْسنى ُیسَّ

مواتِ َوْاالَْرضِ َوُھَو اْلَعزیزُ    .اْلَحکیمُ  ما قى السَّ
 َکاَنْ  ه ھفت مرتبه بخوانددر روایت دیگر وارد شده است که براى درد گوش بروغن یاسمن یا روغن بنفش

ْمعَ  پس آن روغن را در  َواْلبََصَر َواْلُفؤ اَد ُکلُّ اُولئَِک کاَن َعْنُه َمْسُئوالً  لَْم یَْسَمْعھا َکاَنَّ فى اُُذنَْیِه َوْقرا اِنَّ السَّ
ِک َو یا اَْرُض اْبلُعى مائَ  َوقیلَ  گوش بچکاند از براى قطع رعاف منقول است که بر پیشانى او بنویسد

 .الظّالِمینَ  ْاالَْمُر َواْسَتَوْت َعلَى اْلُجودى َوقیل ُبْعدا لِلَِقْومِ  یاَسماُء اَْقِلعى َوغیُض اْلماُء َوُقِضىَ 
َخلَْقنا ُکْم َوفیھا نُعیُدُکْم َوِمْنھا ُنْخرُِجُکْم تاَرًة  ِمْنھا در روایت دیگر وارد شده است که این آیات را بخواند

َعتِ ْاالَْصواتُ  یَْوَمئِذٍ  اُخرى لِلرَّْحمِن َفال تَْسَمُع اِالّ َھْمسا یا اَْرُض اْبلعى مائَِک  یَتَّبُِعوَن الّداِعَى الِعَوجِ لَُه َوُخّشِ
 َوکَّْل َعلَىَمْخَرجا َویَْرُزْقُه ِمْن َحْیُث ال یَحْتِسُب َوَمْن یَتَ  ُبْعدا لِلَِقْوِم الظّالِمیَن َوَمْن یَتَّقِ اللَّه یَْجَعْل لَهُ  َوقیلَ 

َخْلِفِھْم  لُِکّلِ َشى ٍء َقدرا َوَجَعْلنا ِمْن بَْیِن اَْیدیِھْم َسدا َوِمنْ  اللِّه َفُھَو َحْسُبُه اِنَّ اللَّه بالُِغ اَْمرٍه َقْد َجَعَل اللّهُ 
  .َسدا َفاَْغَشْیناُھْم َفُھْم الیَْبِصُرونَ 

د از درد دھان فرمود که دست بر دھان منقول است که شخصى بحضرت صادق علیه السالم شکایت کر
دآٌء اَعُوُذ بَِکلِماتِ اللِّه الَّتى الیَُضرُّ  اللّه الرَّْحمِن الرَّحیِم بِْسِم اللِّه الَّذى الیَُضرُّ َمَع اِْسِمهِ  بِْسمِ  بگذار و بگو

الَّذى َمْن َسَئلََک بِِه اَْعطَْیَتُه  ْلَمباَرکِ ُقُدوّسا ُقُدوّسا بِاْسِمَک یاَرَب الظّاِھرِ اْلُمَقَدسِ ا َمَعھا َشْیٌىء ُقُدوّسا
دِ  َوَمْن َدعاَک بِِه اََجْبَتهَ  النَِّبّىِ َواَْھِل بَْیتِِه َواَْن تُعافِیَنى ِمّما  اَْساَلَُک یا اَللُّه یا اللُّه یا اللُّه اَْن تُصَّلَِى َعلى ُمَحمَّ



  .ارِحى ُکِلھایَدى َوفى رِْجلى َوفى َجمیعِ َجو اَِجُد فى فمى َوفى
بیدارم ،  کرد بحضرت امام محمد باقر علیه السالم از درد دندان ، گفت شبھا از این درد ابوبصیر شکایت

و سوره قل ھو اللّه احد بخوان  فرمود که ھرگاه اثرش ظاھر شود دست را برجاى درد بگذار و سوره حمد
حابِ ُصْنعِ اْلجِباَل تَْحسُبھا جاِمدَ  َوتََرى پس این آیه را بخوان اللِّه الَّذى اَْتَقَن ُکلَّ َشْیًىء  ًة َوِھَى تَُمرَُّمرَّ السَّ
  .اِنَُّه َخبیٌر بِما تَْعَملُونَ 

 .از حضرت صادق علیه السالم منقول است که اینھا را بخوان باسوره اناانزلناه فى لیلة القدر
دندان دست بر موضع سجود بمالد،  از حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم منقول است که براى دفع درد

 .بِْسِم اللِّه الّشافى َوالَحْوَل َوالُقوََّة اِالّ بِاللِّه اْلَعلِّىِ اْلَعظیمِ  بر موضعى که درد میکند بمالد، و بگوید
قل اعوذ برب الناس وقل اعوذ برب ) در روایت دیگرمنقول است که براى دفع درد دندان سوره حمد و

َوُھَو  الّلِ الرَّْحمُن الرَّحیم َولَُه ماَسَکَن فى اللَّْیِل َوالنَّھارِ  بِْسمِ  بگوید  بخواند پس  (احدالفلق وقل ھواللّه 
میُع اْلَعلیُم ُقْلنا یا ناُر ُکونى بَْردا َوَسالما َعلى اَْن  اِْبراھیَم َواَراُدوا بِِه َکْیدا َفَجَعْلناُھُم ْاالَْخَسریَن نُوِدىَ  السَّ

اْلعالَمیَن اَللُّھمَّ یا کافى ِمْن ُکّلِ َشْیئٍى َوالیَْکفى ِمْنَک  ى النّارِ َوَمْن َحْولَھا َوُسْبحاَن اللِّه َربِّ ُبورَِک َمْن ف
 .َشرِّ اْلَوَجعِ الَّذى یَْشُکوُه اِلَْیکَ  ء اِْکِف َعْبَدَک َواْبَن اََمِتَک ِمْن َشرِّ مایَخاُف َویَْحَذُر ِمنْ  َشی

بجھة دفع  است که جبرئیل این تعویذ رابراى حضرت امام حسین علیه السالم آوردمنقول  در روایت دیگر
اَْلَعَجُب ُکُل اْلَعَجبِ  نوبت بخوانند درد دندان که دست بر آن دندان که کرم خورده است ، بگذارند و ھفت

َرّب  ى َواللُّه الّشافى اْلکافى الاِلَه اِالّ اللُّه َواْلَحْمُدلِلّهِ اَْرق یَُکوُن فى اْلَفّمِ تَاْءُکُل اْلَعْظَم َونَْتُرُک اللَّْحَم اَنَاَ  لِدابَّةٍ 
َکذلَِک ُیْحیِى اللُّه  ُمْخرٌِج ما ُکْنُتْم تَْکُتُموَن َفُقْلَنا اْضِرُبوُه بِبَْعِضھا اْلعالَمیَن َواْذَقَتْلُتْم نَْفسا َفادّاَراُئْم فیھا َواللّهُ 

 .تَْعِقلُونَ  ُکمْ اْلُمْوتى َوُیریُکْم آیاتِِه لََعلَّ 
در روایت دیگر میخى بگیرد و سوره حمد وقل اعوذ برب الناس وقل اعوذ برب الفلق ھر یک را سه مرتبه 

 فالن بن فالن و نام صاحب درد و پدرش را بگوید َمْن ُیْحیِى اْلِعظاَم َوِھَى َرمیٌم یاِضْرسُ  بخواند پس بگوید
میعُ  حارِّ تَْسُکنیَن اَْم بِاْلبارِدِ اْلحارَّ َواْلبارَِد اَْفبِالْ  اََکْلتِ  اْلَعلیُم  تَْسُکنیَن َولَُه ماَسَکَن فِى اللّْیِل َوالنَّھارِ َوُھَو السَّ

ْرسِ   . اللّه اللّه اللّه پس میخ را در دیوار بکوبد و بگوید بِْسِم اللِّه اْلَعظیم فالن بن فالن َشَدْدُت داَء َھذا اْلّضِ
که شخصى بحضرت امام موسى علیه السالم شکایت کرد، از گند دھان  در روایت دیگر منقول است

الّساداتِ یااِلَه ْااللَِھَة یا  یااللُّه یااللُّه یااللُّه یاَرْحمُن یاَربَّ ْاالَْربابِ یا َسیِّدَ  حضرت فرمود که در سجده بگو
َواْبُن َعْبِدَک  اِء َواْصرِْفُه َعنّى َفاِنّى َعْبُدکَ اِْشفنى بََشفائِِک ِمْن ھَذا الدّ  مالَِک اْلُمْلِک یا َمِلَک اْلُملُوکِ 

 . راوى گفت یکمرتبه ایندعا را در سجود خواندم وشفا یافتم َواَْنَقلُِب فى َقْبَضتِکَ 
از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است دمبالن از گیاه بھشت و آبش براى درد چشم 

 . نافع است
سالم فرمود که مسواک کردن آب ریختن چشم را زایل میکند، چشم را جال حضرت صادق علیه ال

 .میدھد
چشم ، فرمود  حدیث صحیح منقول است که شخصى بحضرت صادق علیه السالم شکایت کرد از آزار در

 . که داروئى بساز از جدوار و کافور و اجزا را مساوى یکدیگر بکن
 .را برطرف مى کنددر روایت دیگر فرمود که ضعف چشم و خیاالت 

 . در روایت دیگر فرمود که ھنه فرنک براى دفع سفیدى که بر روى باصره بھم رسد نافع است
کافور ریاحى  روایت معتبر از حضرت امام موسى علیه السالم منقول است که صبر سقوطرى و در

ى سرو چشم را چشم بکشند دردھا رامساوى یکدیگر بسایند، از حریر بیرون کنند، ماھى یکمرتبه در
 .مى کشد

منقول است که که شخصى از اصحاب خود را فرمود، که ھلیله زرد  از حضرت امام حسین علیه السالم
 . فلفل بساى و بپز و در دیده بکش با ھفت دانه

بخدمت حضرت امام جعفر صادق علیه السالم شکایت کرد از  در روایت دیگر منقول است که شخصى
 سیده بود، از درد دندان و درد مفاصل ، فرمود که فلفل و دارفلفل از ھر یکر سفیدى که در چشم بھم

کن و در ھر چشمى  دو درھم و نشادر پاکیزه صاف یکدرھم و ھر سه را خوب بساى و از حریر بیرون
کند، گوشت چشم را پاک میکند،  سه میل بکش و ساعتى صبر کن که سفیدى روى دیده را قطع مى

 . بعد از آن سرمه سنگ بکش پس چشم را بآب سرد بشوى درد را ساکن میکند،
در روایت دیگر وارد شده است ، که حضرت امیرالمؤ منین بسلمان و ابوذر فرمود که تا درد چشم دارید بر 

 .پھلوى چپ مخوابید و خرما مخورید
یدن مال صادق علیه السالم فرمود که ماھى خوردن براى درد چشم زیان دارد، دست بر چشم حضرت

پنچشنبه و جمعه شارب و ناخن  بعد از دست شستن بعد از طعام خوردن امان میدھد از درد چشم و در
 .گرفتن از درد چشم امان میبخشد

 دیگر منقول است که شخصى شکایت کرد از درد گوش و گفت که چرک و خون از گوشم در روایت
و با شیرزن ممزوج کن ،  ى بگیر و نرم بکوببسیار مى آید، فرمودند که پنیر بسیار کھنه شده را یک قدر

 .میکند بریز بر روى آتش نرم گرم کن و چند قطره در گوشى که درد
پوست نکنده و یک کف خردل ھر یک را  در روایت دیگر از براى درد گوش منقول است که یک کف کنجد

ند، سرش را بانگشتر آھن روغن بگیرند و روغن را در شیشه بکن علیحده بکویند، با یکدیگر مخلوط کرده
روز چنین  بچکانند، پنبه در گوش بگذارند و سه  وقت که خواھند دو قطره از آن در گوش  مھر کنند و ھر

 .کنند تا شفا یابد
 .در روایت دیگر وارد شده است که سداب را روغن زیت بپزند و چند قطره در گوش بچکانند



است ، و از حضرت  نقول که سداب براى درد گوش نافعحضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم م از
 . از خوردن شیر نیست صادق علیه السالم منقول است که براى درد گلو چیزى نافعتر

منقول است که حضرت عیسى بشھرى گذشتند،  بسند معتبر از حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم
کبود است ، از بسیارى مرض بآنحضرت  زرد و چشمھاى ایشان دیدند که مردم آنشھر روى ھاى ایشان

فرمود که شما گوشت راپیش از پختن نشسته مى پزید و ھیچ حیوانى از دنیا  شکایت کردند، حضرت
بیمارى ایشان  نمیرود مگر آنکه جنابتى با او ھست ، بعد از آن گوشت را پیش از پختن شستند، بدر

 .برطرف شد
دندانھاى ایشان ریخته بود، و روھاى ایشان باد کرده  حضرت عیس علیه السالم بشھر دیگر گذشتند

 .شد خواب دھانرا باز کنید و برھم مگذارید چنان کردند، آن علتھا از ایشان زایل بود، فرمود که در وقت
برآن بگذارند، و فرمود  از حضرت امام موسى علیه السالم منقول است که براى درد دندان سعد را

 .مى کند ده باشند بن دندان را محکمسرکه که از شراب بعمل آور
مى کشید حضرت پرسیدند که  در حدیث معتبر منقول است که حمزة بن الطیار بخدمت حضرت آمد، آه

حجامت بکن ، حجامت کرد، ساکن شد، بعد آن  چه مى شود ترا گفت دندانم درد مى کند، فرمود که
 .دکردن و خوردن عسل نمى رس حضرت فرمود که دوائى به حجامت

حنظل را بگیرد، پوستش را بکند، پس روغنش را بگیرد اگر  در حدیث معتبر دیگر فرمود که براى درد دندان
آلوده کرده در  کرده باشد در میان آن دندان چند قطره از آن روغن بریزد و پنبه را بآن دندانش را کرم خالى

ر بن دندان درد کند در آن گوشى که در اگ میان آن دندان بگذارد، بر پشت بخوابد تا سه شب چنین کند و
ھر شب دو قطره یا سه قطره بچکاند، بازفرمود ھر که درد دھان  جانب آن دندان واقع است در چند شب

باشد  خون از بن دندانش آید یا درد کند یا دھانش جوشیده باشد یا رنگ بسرخى گشته داشته باشد یا
بگیرد، و سرش را سوراخ کند،  د بگیرد، و تمامش را بگلیک حنظل تازه که رسیده باشد و زرد شده باش

بتراشد بھموارى که سوراخ نشود پس سرکه بسیار تندى  و کاردى از آن سوراخ داخل کند و مغزش را
و  بردارد  باشند در آن سوراخ بریزد و بر روى آتش بگذارد که بسیار بجوشد، پس  که از شراب بعمل آورده

از آن بسرکه مضمضه کند و اگر  قدر ناخنى بگیرد، بردندانھا و دھان بمالد و بعدھر وقت که احتیاج شود ب
دیگر خالى کند و ھر چند آبش برطرف شود سرکه  خواھد آنچه در میان حنظل است در شیشه یا ظرف

 . شود نفعش بیشتر است برویش بریزد و ھر چند کھنه تر
ه گفت ، دزدان مرا در راه گرفتند و پالوده گرم در ک در حدیث معتبر منقول است که از ابراھیم بن نظام

در  آن دھانم را پر از برف کردند، پس دندانھایم تمام ریخت پس حضرت امام رضا را دھانم ریختند، بعد از
چند گاه شنیدم که حضرت رضا بمحل  خواب دیدم که فرمود سعد در دھان بکن تا دندانھایت بروید بعد از

آنحضرت رفتم و حال خود را عرض کردم ھمانرا فرمود، که  راسان میرود بخدمتما وارد شده است و بخ
 .چنان کردم دندانھایم روئید در خواب فرموده بود

  

 وثالول و ثبود و خوره و پیسى و بھق و امثال اینھا در معالجه خنازیر و قروح و جروح: فصل ھشتم 
بدنم بھم رسیده  ردم که ثالول بسیارى درعلى بن نعمان منقول است که بحضرت امام رضا عرض ک از

ھفت جو بگیر و برھر جوى ھفت  است ، باین سبب غمگین شدم حضرت فرمود که از براب ھر ثالول
َویَْسَئلُونََک َعِن اْلجِباِل َفُقْل یَْنِسُفھا  و ھفت نوبت بخوان َفکانَْت ھباًء َمْنبّثا بخوان تا اذاوقعت الواقعة نوبت

پس ھر جوى را یکنوبت برھر ثالولى بمال و  یََذُرھا قاعا َصْفَصفا التَرى فیھا ِعَوجا َوال اَْمناَربّى نََسفا فَ 
و سنگى بر آن ببند، در چاھى بینداز، و بھتر آنستکه این کار در در  مجموع جوھا را در پارچه نوى ببند

 .الشعاع بکنى راوى گفت چنین کردم بعد از یک ھفته برطرف شده بود تحت
اللِّه الرَّْحمِن الرَّحیِم  بِْسمِ  حضرت صادق منقول است دست بر ثالول بمال و سه نوبت ایندعا را بخواناز 

ّ  بِْسِم اللِّه َو بِاللِّه ُمَحمَّد َرُسولُ  بِاللِّه اْلِعلِِّى اْلَعظیِم اَللُّھمَّ اْمُح  اللِّه َصلَّى اللُّه َعلَْیِه َوآلِِه َوالَحْوَل َوالُقوََّة اِال
 .َعنّى مااَِجدُ 

خانه ما خنازیر در  حدیث معتبر از حضرت امام رضا علیه السالم منقول است که فرمود دخترى در در
یارؤ ف یارحیم یارب  را مکرر بخواند گردنش بھم رسید، شخصى در خواب بمن گفت که بگو این دعا

 . یاسیدى
ظاھر شده  ه ماده در بدن منحدیث دیگر منقول است که شخصى بحضرت صادق عرض کرد که گند در

بکن و بصحرا یا بام بلندى برو و  است ، فرمود که سه روز روزه بدار و در روز چھارم در وقت زوال غسل
و تاتوانى سعى کن در گریه و تضرع و حضور قلب و چون از  چھار رکعت نماز بگذار، بھر سوره که خواھى

برو  کھنه پاکیزه بطریق لنگ بر خود ببند برخاک بسجدهھاى خود را بینداز و جامه  نماز فارع شوى جامه
یااََحُد یا َکریٌم یا َجبّاُر یاَقرِیُب یاُمجیُب  یاواِحدُ  و پھلوى راست خود را برخاک بگذار و بازارى و خشوع بگو،

ٍد َواْکِشْف م ا بى ِمْن َمَرضٍ  یااَْرَحَم الرّاِحمینَ  ٍد َوآِل ُمَحمَّ بِْسنِى اْلعافِیََة اْلکافِیََة الّشافِیََة َواَلْ  َصّلِ َعلى ُمَحمَّ
ْنیا َوال وفرمود وقتى نفع میکند که  اذانى َوَغمَّنى ِخَرِة َواَْمُنُن َعلَىَّ بَِتماِم النِّْعَمِة َواْذھْب مابى َفَقدْ  فِى الدُّ

 . خاطرت مطمئن باشد وصاحب یقین باشى که تاءثیر میکند، آن شخص چنین کرد بزودى عافیت یافت
شود در وقتى که  حدیث دیگر فرمود که ھر ورمى که در بدن بھم رسد و ترسى که بحال بدى منتھى در

لَْو اَْنَزْلنا ھَذاْلُقْرآَن َعلى َجبٍَل  این آیات را وضو دارى براى نماز واجب پیش از نماز براى آن ورم بخوان
ر سوره که اگر چنین کنى آن ورم بزودى ساکن شود، در تا آخ لََراَءْیَتُه خاِشعا ُمَتَصّدِعا ِمْن َخْشیَِة اللّهِ 

آنست که  االخالق این شکل را براى دفع آبله و کم بیرون آوردن نقل کرده است ، بھتر کتاب مکارم
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بیرون مى آید، در اول  حضرت صادق علیه السالم منقول است که براى ثبور و دملھاى ریزه که دربدن از

در  الاِلَه اِالّ اللُّه اْلَحلیُم اْلَکریمُ  مرتبه بگوید که اثرش ظاھر شود انگشت شھادت بر دورش بگرداند و ھفت
 .مرتبه ھفتم انگشت را بر روى آن بقوت بگذارد

دن بیرون طغیان آن از ب روایت دیگرفرمود که این دملھا و ثبور اکثرش از خون فاسدى است که در وقت در
اَُعوُذ بَِوْجِه اللِّه اْلَعظیِم  رختخواب رود بگوید نمى کنند، پس کسى که در او اینھا حادث شود چون به

 .تا از اینھا و سایر دردھا عافیت یابد َوَکلِماتِِه التّاّماتِ الَّتى الُیجاوُِز ُھنَّ بٌِر َوال فاِجٌر ِمْن َشرِّ ُکّلِ ذى َشرِّ 
 است که براى کرى و دمل و قوبا این آیات را بخواند و بنویسد و با خود نگاه دارد در روایت دیگر منقول

 َخبیَثٍة اْجُتثَّْت ِمْن َفْوقِ ْاالَْرضِ مالَھا ِمْن َقرارٍ ِمْنھا اللِّه الرَّْحمِن الرَّحیِم َوَمَثُل َکلَِمٍة َخبیَثٍة َکَشَجَرةٍ  بِْسمِ 
َواللُّه  اللُّه اَْکبَُر َواَْنَت التَْکُبْر َواللُّه یَْبقى َواَْنَت التَْبقى ھا ُنْخرُِجُکْم تاَرًة اُْخرىَخلَْقنا ُکْم َوفیھا نُعیُدُکْم َوِمنْ 

 .َعلى ُکّلِ َشْیئى َقدیرٌ 
یونس بن عماد شکایت کرد بحضرت صادق علیه السالم از پیسى که  در حدیث معتبر منقول است که

در  چون ثلث آخر شب شود وضو بساز و بنماز شب برخیز و رسیده بود، حضرت فرمود که در روى اوبھم
َعواتِ یاُمْعِطَى  یاَعلِىُّ  سجده آخر دو رکعت اول نماز ایندعا بخوان یاعظیُم یاَرْحمُن یاَرحیُم یاساِمُع الدَّ

ْنیا اْلَخْیراتِ  ٍد َواَْعِطنى ِمْن َخْیرِ الدُّ ٍد َوآِل ُمَحمَّ ااَْنَت اَْھلُُه َواْصرِْف َعنّى ِمْن َشرِّ َوْاال ِخَرِة م َصّلِ َعلى ُمَحمَّ
ْنیا ومبالغه در  َفاِنَُّه َقْد غاظَنى َواَْحَزنَنى ونام آن آزار را ببر َوْاالِخَرِة مااَْنَت اَْھلُُه َواءْذِھْب َعنّى ھَذا اْلَوَجعِ  الدُّ

 .ز من برطرف شدتضرع و دعا بکن ، راوى گفت چنان کردم و ھنوز بکوفه نرسیده بودم که آن پیسى ا
شکایت کردند،  روایت دیگر منقول است که اسحق بن اسمعیل و غیر او از ھمین علت بآن حضرت در

بجا آورید وصلوات بر محمد و اھل بیت او  فرمود که وضو بسازید و دو رکعت نماز بکنید، حمد و ثناى الھى
یاَرحیُم یاواِحُد یاواِحُد یاواِحُد  مُن یاَرْحمُن یاَرحیُم یاَرحیمُ یااللُّه یااللُّه یاَرْحمُن یاَرحْ  یااَللّهُ  بفرستید، بگوئید

یااَْقَدَر اْلقاِدریَن یااَْقَدر اْلقاِدریَن  یاَصَمُد یاَصَمُد یااَْرَحَم الرَّاِحمیَن یااَْقَدَر اْلقاِدرینَ  یااََحُد یااََحُد یااََحُد یاَصَمدُ 
یاُمَنزَِّل اْلبََرکاتِ یاُمْعِطَى اْلَخْیراتِ َصّلِ َعلى  َربَّ اْلعالَمین یاساِمَع الدَّ َعواتِ یاَربَّ اْلعالَمیَن یا یاَربَّ اْلعالَیمنَ 

ْنیا َوْاالِخَرِة َواْصرِفْ  ُمَحمَّدٍ  ٍد َواَْعِطنى َخْیِر الدُّ ْنیا َوْاالِخَرِة َواَءْذِھْب مابى َفَقْد غاظَنِى َوآِل ُمَحمَّ  َعنّى َشرَّ الدُّ
 . َزنَنىْاالَْمُر َواَحْ 

 .در روایت دیگر فرمود که سوره یس را با عسل بنویس و بشوى و بخور تا برطرف شود
بخور و در مکارم  روایت دیگر فرمود که سوره انعام را با عسل در ظرفى بنویس و بآب بشوى و در

 بِْسمِ  ه داربنویس و بشوى و بخور و با خود نگا االخالق مذکور است ، که براى پیسى و خوره این آیات را
مواتِ  اللِّه الرَّْحمِن الرَّحیِم یَْمُحوااللُّه مایَشاُء َوُیْثبِتُ  َوْاالَْرضِ جاِعِل  َوِعْنَدُه ُامُّ اْلکِتاِب اَْلَحْمُدلِلِّه فاِطر السَّ

و مادرش را بنویسد، از براى و نام او  َوثُالَث َوُرباَع بِاْسِم ُفالِن ُبِن ُفالنٍ  اْلَمالئَِکِة ُرُسالً اُولى اَْجنَِحٍة َمْثنى
َمْعلُوٍم َھْل یَْسَمُعونَُکْم  ِمْن َشْیئٍى اِالّ ِعْنَدنا َخزائُِنُه َوما نَُنزِّلُُه اِالّ بَِقَدرٍ  َواِنْ  بھق بر آن موضع بنویسد،

 .اَْویَضرُُّونَ  اِْذتَْدُعوَن اَْو یَْنَفُعونَُکمْ 
ه السالم براى صاحب جراحتى فرمود، که قدرى علی در روایتى منقول است که حضرت امام محمد باقر

وقت  از پیه ُبز و ھر دو را بر سبوى تازه بمال و بر روى آتش نرم بگذار از مابین ازقیر تازه بگیر و ھمان قدر
بروى جراحت بگذار و اگر جراحت  ظھر تا وقت نماز عصر پس پاره کتان کھنه بگیر و آن قیر را آن طال کن و

 .بقیر آلوده کن و در جراحت بگذار باشد کتان را فتیله کن ورا سوراخى داشته 
بدن متوکل بیرون آمده بود که مشرف بر ھالک شد و اطبا  در حدیث معتبر منقول است که خراجى در

 بزنند فتح بن خاقان وزیر متوکل بخدمت حضرت امام على نقى علیه السالم جراءت نمیکردند نیشتر
و پاى گوسفندان  کرد، حضرت فرمود که سرگین گوسفند که در زیر دستفرستاد و حال متوکل را عرض 

بگذارید چون این خبر رسید اطبا خندیدند که  سرشته میشود بگیرید و با گالب مخلوط کنید و بر آن خراج
گفت که آن حضرت داناترین خلق است آنچه فرموده است باید کرد،  این چه فایده میکند، وزیر متوکل

چرک  ده بود بعمل آوردند و دردش ساکن شد و بخواب رفت پس آن خراج گشوده شد وفرمو پس آنچه
 . بسیار دفع شد وشفا یافت

از حضرت صادق علیه السالم منقول است که چغندر را با گوشت گاو پختن و خوردن ، پیسى را برطرف 
 .میکند

بحمام رو  رمود، کهحدیث دیگر منقول است که شخصى شکایت کرد بآنحضرت از پیسى و بھق ف در
 .اثر آنرا وحنا را با نوره مخلوط کن و بر آن موضع بمال که دیگر نخواھى دید

 .از حضرت امام موسى علیه السالم منقول است که گوشت گاو خوره و پیسى را زایل میکند
تربت امام حسین  حضرت صادق علیه السالم منقول است که ھیچ چیز براى پیسى نافع تر نیست از از

که موى بینى امانست از خوره و تربت حضرت  علیه السالم با آب باران بخور و بر آن موضع بمال ، فرمود
خوره را زایل میکند، فرمود از کسیکه خوره یا پیسى داشته باشد  رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم

 .نظر بایشان مکنید و با ایشان معاشرت ننمائید، که سرایت میکند بگریزید و پر
خوره و از حضرت  امیرالمؤ منین علیه السالم فرمود که در ھر جمعه شارب گرفتن امان میدھد از حضرت

رگ خوره در بدن او ھست و آنرا  امام موسى علیه السالم منقول است که ھیچکس نیست مگر آنکه



 . میگدازد خوردن شلغم
ون در بدن من ظاھر شده است که شخصى بآنحضرت عرض کرد که ماده طاع در حدیث دیگر منقول

 . فرمود که سیب بخورد آن شخص خورد عافیت یافت است ،
  

  در معالجه امراض اندرونى و قولنج وبادھا و آزار معده و سرفه: فصل نھم 
حضرت  است که شخصى بحضرت امام جفعر صادق علیه السالم شکایت کرد، از درد سینه منقول

یعنى در قرآن  فیِه شفاٌء لِما فِى الصُُّدورِ  که حقتعالى میفرماید، که فرمود، که طلب شفا بکن از قرآن زیرا
 . شفا ھست براى آنچه در سینه ھاست

اللّه  حضرت امام جعفر صادق علیه السالم منقول است که شخصى بخدمت حضرت رسول صلّى از
سل با آب گرم بخورد، روز بگو اندکى ع علیه وآله وسلّم آمد، گفت برادرم از درد شکم آزار دارد، فرمود که

که برو و باز عسل بده بخورد و ھفت مرتبه سوره حمد نزد او  دیگر آمد، گفت خورد و نفع نکرد فرمود
شخص رفت فرمود که برادرش منافق است ، باین سبب خوردن عسل او را نفع  بخوان ، چون آن

 .نبخشد
علیه السالم شکایت کرد، از درد شکم در روایت دیگر منقول است که شخصى به حضرت امیرالمؤ منین 

ْااللَِھِة یاَملَِک  یا اللُّه یاللُّه یا َرْحمُن یاَرحیُم یاَرَب ْاالَْربابِ یااِلهَ  یااللّهُ  فرمود که آب بخور و این دعا را بخوان
فى  َواْبُن َعْبِدَک اَءتََقلَّبُ ِمْن ُکّلِ داٍء َوُسْقٍم َفاِنّى َعْبُدَک  اْلُملُوک یا َسیَِّدالّساداتِ اْشِفْنى بَِشفائِکَ 

 .َقْبَضتِکَ 
در حدیث دیگر منقول است که شخصى بحضرت صادق علیه السالم شکایت درد از درد ناف فرمود، که 

ُل َواِنَُّه لَِکتاٌب عزیز الَیاْئیِه اْلباِطُل ِمْن بَْیِن یََدْیِه َوال ِمْن َخْلِفِه تَْنزی دست بر آنموضع بگذار و سه مرتبه بگو
 .ِمْن َحکیٍم َحمیدٍ 

قل اعوذ برب الناس وقل اعوذ  در چند روایت وارد شده است که براى قولنج و درد شکم سوره حمد و
بَِوْجِه  اَُعوذُ  را بر جامى با مشک و زعفران بنویسد و این دعا را نیز بنویسد، برب الفلق و قل ھوهللا احد

فیِه َوَشرِّ ما  الَّتى الیَْمَتنُِع ِمْنھا َشْیٍى ء ِمْن َشرِّ ھذااْلوَحُع َو َشرِّ ما اُم وبُِقْدَرتِهِ اللِّه اْلَعظیِم َوبِِعزَّتِِه الَّتى التُر
 . و بآب باران بشوید و بخورد، ناشتا یا در وقت خواب اَْحَذُرِمْنهُ 

 . در روایت دیگر منقول است که براى فالج و جمیع بادھا نافع است
از درد تھیگاه  شخصى بحضرت امام محمد باقر علیه السالم شکایت کرد حدیث دیگر منقول است که در

بعد از آن بر موضع درد بمال و این آیات  فرمود، که چون از نماز فارغ شوى دست بر موضع سجود بمال و
ُه اْلَملُِک اْلَحُق الاِلَه اِالّ ُھَو َربُّ اللّ  اَنَّما َخلَْقنا ُکْم عبثا َواَنَُّکُم اِلَْینا التُْرَجُعوَن َفَتعالَى اََفَحِسْبُتمْ  را بخوان

 ِحساُبُه ِعْنَد َربِِّه اِنَُّه الُیْفِلُح اَْلکافُِروَن َوُقْل َربِّ  َوَمْن یَْدُع ِمَع اللِّه اِلھا آَخَر الُبرھاَن لَُه بِِه َفاِنَّما اْلَعْرشِ الَکریمِ 
 .ت که چنین کردم ، بزودى بر طرف شدراوى گف اْغِفْر َواْرَحْم َواَْنَت َخْیُر الرّاِحمینَ 

 بِْسمِ  در روایت دیگر از حضرت صادق علیه السالم که دت بر تھیگاه بمالد وسه مرتبه این دعا بخواند،
 ّ و  فى خاِصَرتى بِاللِّه العلّى اَْلعظیِم اَللُّھمَّ اْمُح َعنّى ما اَِجدُ  اللِّه َوبِاللِّه ُمَحمٌَّدَرسُوُل اللِّه َوالَحْوَل َوالُقوََّة اِال

 .در ھر مرتبه دست بر آن موضع بکشد
از حضرت على بن الحسین علیه السالم منقول است که از براى دفع الم سپرز این آیات را بزعفران 

ال تَْجَھْر ْاالَْسمآُء اْلُحْسنى وَ  ُقْل اْدُعو اللَّه اَوْاُعو الرَّْحمَن اَیّا ماتَْدُعوا َفلَهُ  بنویسد، وبآب زمزم بشوید و بخورد
یِتَِّخْذ َولَدا َولَْم یَُکْن لَُه َشریٌک فِى  َواْبَتغِ بَْیَن ذلَِک َسبیالً َوُقل اْلَحْمُدللِّه الَّذى لَمْ  بَِصالتَِک َوال ُتخافِْت بِھا

ِل َوَکبُِّرُه تَْکبیرا اْلُمِلک َولَْم یَُکنْ  ام موسى شخصى بخدمت حضرت ام و منقول است که لَُه َولٌِى ِمنَّ الذُّ
گفت ، بمرتبه آزار مى کند که با کسیکه سخن  علیه السالم شکایت کرد، ازقراقر و صداھاى شکم و

 اَللُّھمَّ  فرمود که چون از نماز شب فارغ شوى این دعا بخوان میگویم ، شرمنده مى شوم حضرت
ْرتَنیِه َفال ُعْذَرلى فیِه اللُّھمَّ اِنّىِمْن سُ  ماَعِمْلُت ِمْن َخْیرٍ َفُھوَِّمْنَک الَحْمَد لى فیِه َوما َعِمْلتُ   وٍء َفَقْد َحذَّ
 .ُعْذَرلى فیهِ  اَُعوُذبَِک اَْن اَءتَِّکَل َعلى ماال َحْمَدلى فیِه اَْواِمُن ماال

 . در روایت دیگر ھمین دعا براى دفع زحیر وارد شده است
، فرمود که آبى بگیر و  در حدیث دیگر منقول است که شخصى شکایت کرد به آنحضرت از پیچش شکم

یَن َکَفُروا اَنَّ  اََولَمْ  سه مرتبه پس بگو ُیریُد اللُّه بُِکُم اْلُیّسَر َوال ُیریُد بُِکُم اْلُعْسرَ  این آیات را بر آن بخوان یََر الذَّ
مواتِ َوْاالَْرَض کانَتا َرتَقا پس آن آبرا بخورد، دو  ُیْؤِمُنونَ  الَفَفَتْقناُھما َوَجَعْلنا ِمَن اْلماِء ُکّل َشى ٍء َحى اَفَ  السَّ

 .دست بر شکم بِمالد
اللِّه الرَّْحمِن الرَّحیِم  بِْسمِ  در روایت وارد شده است ، که این آیات را بر روغن بخواند، بر شکم بمالد

ماِء بِماءٍ  ْرنَا ْاالَْرَض ُعُیونا َفاْلَتَقى اْلماءِ  َفَفَتْحنا اَْبواَب السَّ اَْمرٍ ُقِدَر َوَحَمْلناُه َعلى ذاتِ اَْلواحٍ  َعلى ُمْنَھِمرِ َوَفجَّ
مواتِ َوْاالَْرَض کانَتا َرتَقا َعلَْیِھْم اَْبواَب ُکّلِ َشْىٍء بِاْسِم فالن بن اََولَْم یََر الَّذین ودسر َفَفَتْحنا تا  َکَفروااَنَّ السَّ

 . آخرآیه
شکایت کرد، از  ل فرزند آنحضرتحدیث دیگر منقول است که حضرت صادق در سفرى بودند اسمعی در

بِْسِم اللِّه  بخوابد و این دعا را بر او خواند درد شکم و درد پشت حضرت او را طلبید، فرمودند که بر پشت
مافى  بِما تَْعَملُوَن اُْسُکْن یاریُح بِالَّذى َسَکَن لَهُ  بِاللِّه َو بُِصْنعِ اللِّه الَّذى اْتَقَن ُکلَّ َشْىٍء اِنَُّه َخبیرٌ  وَ 

مواتِ  میُع اْلَعلیمُ  السَّ  .َواالَْ◌ْرضِ َوُھوَّ السَّ
 است که شخصى به حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم شکایت کرد از درد پشت در روایت دیگر منقول

َوما کاَن لَِنْفٍس اَْن تَُموَت اِالّ  فرمود که دست را برآن موضع بگذار که درد دارد و سه مرتبه این آیه را بخوان



نیا نَُؤتِِه ِمْنھا وَ  اِْذنِ ب  َمْن ُیرْد ثَواَب ْاالِخَرِة نُْؤتِِه ِمْنھا َوَسَنْجزى الّشاکِرینَ  اللِّه کِتابا ُمَؤَجالً َوَمْن ُیرْد ثَواَب الدُّ
 .ھفت مرتبه سوره انا انزلناه بخواند

و گفت  حدیث دیگر منقول است که مفضل بخدمت حضرت صادق آمد شکایت کرد، از تنگى نفس در
 .بخور تا ساکن شود اندک راھى که میروم نفسم تنگ میگردد و مى نشینم ، فرمود که بول شتر

صادق علیه السالم شکایت کرد، از  کلینى در حدیث حسن روایت کرده است که شخصى بحضرت
ر آن با ھمانقدر از نبات سفوف کن و یکروز یا دو روز بخو سرفه و حضرت فرمود که قدرى از انجدان رومى

 .خوردم بر طرف شد شخص گفت که یکروز
السالم شکایت کرد، از مرض سل  در حدیث دیگر منقول است که شخصى بحضرت امام موسى علیه

عاقرقرحا و بذرالبنج و خربق و فلفل سفید اجزا را مساوى  حضرت فرمود که سنبله و قاقله و زعفران و
عسلى که  و نمام اجزا را سائیده از حریر بیرون کن ، بادو برابر ھر یک از اجزا بگیر  بگیر و فرفیون را

 . بخور چنان کرد شفا یافت َکَفش را گرفته باشند خمیر کن وبقدر یک نخود بآب گرم در سه شب
رضا علیه السالم شکایت کرد، از سرفه فرمود که  در روایت دیگر منقول است که شخصى بحضرت امام

ن دو جزؤ و خربق سفید یک جزؤ و سنبل یک جزؤ و قاقله یک جزؤ و فرفیو بگیر از فلفل سفید یک جزؤ و
تمام اجزا، عسل کف  یک جزؤ و بذرالبنج یک جزؤ و این اجزا را سائیده از حریر برون کن ، مثل زعفران

کھنه و تازه در وقت خواب بآب راز یانه نیم گرم  گرفته را داخل کن خمیر کرده حبھا بساز و از براى سرفه
 .بخور

علیه  منقول است که از حضرت امام جعفر علیه السالم پرسیدند، که آیا بحضرت عیسى ر حدیث معتبرد
بیماریھاى مردم بزرگ باو  السالم میرسید دردھائیکه بفرزندان آدم میرسید فرمود که بلى در طفولیت

مادر خود طفولیت گاھى که او را عارض میشد ب میرسید، درد تھیگاه از دردھاى بزرگان است ، در
روغن زیت را با یکدیگر خمیر کن و از براى من بیاور، چون میآورد کراھت  میگفت که عسل و سیاه دانه و

پیغمبرى آن را  از خوردن آن حضرت مریم میگفت چرا کراھت دارى خود طلبیدى میگفت ، که بعلم داشت
 .رفت و تناول میفرمودپس میگ طلب کردم و از براى جزع طفولیت و بدمزه گى دوا کراھت دارم ،

 .در چند روایت وارد شده که خوردن ریزه ھا که از سفره میریزد، درد تھیگاه را بر طرف میکند
امرود را که دل را جال  روایت معتبر از حضرت امام جعفر صادق علیه السالم منقول است که بخورید در

 .میدھد و دردھاى اندرونى را ساکن میکند
 .که بخورید انجدان رومى را که درد تھیگاه را زایل میکند در روایت دیگر فرمود

بھم رسید، دعا  حضرت امام محمد باقر علیه السالم منقول است که حضرت حزقیل را قرحه در جگر از
خود از بیرون بمال چنان کرد آن آزار از او  کرد حق تعالى باو وحى فرمود که شیر انجیر را بگیر و برسینه

 .برطرف شد
درد  منقول است که شخصى بحضرت امام محمد باقر علیه السالم شکایت کرد، از شدت ایت دیگردر رو

روز بخوران بھر که آزار سپرز دارد،  سپرز فرمود که پاره نقره بده و تره بخر و آن را با روغن عربى بپز وسه
 .که اگر خدا خواھد شفا مییابد

یکى از  موسى علیه السالم عرض کردند که بسند معتبر روایت کرده است که حضرت امام کلینى
 . چون سه روز خورد عافیت یافت غالمان آنحضرت آزار سپرز دارد، فرمود که سه روز تره باو بخورانید

از حضرت امام رضا علیه السالم منقول است که بخورید سرکه را که از شراب ساخته باشند که 
 .کرمھاى معده را میکشد
 .ه علیه وآله وسلّم منقول است که خرماى ناشتا خوردن کرم معده را میکشداز حضرت رسول صلّى اللّ 

از حضرت صادق علیه السالم منقول است که ھر که ھفت دانه خرماى عجوه را در وقت خواب بخورد 
 .کرمھاى معده اش را میکشد

ز برنج بگیرند قدرى ا چند حدیث معتبر از حضرت صادق علیه السالم منقول است براى دفع اسھال که در
 .نرم بکوبند، ھر بامداد یک کف از آن بخورند و بشویند و در سایه بخشکانند، بر روى آتش بو بدھند و

 منقول است براى دفع اسھال که بزنج را در دیگ کن و بآب بجوشان و چھار یا در روایت دیگر از آنحضرت
با آن سنگھا در میان کاسه  تازه را بگیر و بگذار، تا سرخ شوند و پیه قلوه  پنج پارچه سنگ در زیر آتش 

نرود و حرکت ده تا آن پیه آب شود پس چون برنج  بینداز و کاسه دیگر بر سرش بگذار که بخارش بیرون
 .بریز و بخور پخته شود این روغن را برویش

رمود امام محمد باقر علیه السالم ف در روایت دیگر منقول است که شخصى از زحیر شکایت کرد بحضرت
 .بو بده و سفوف کن وبخور که گل ارمنى را بگى و بر روى آتش مالیم

در حدیث دیگر فرمود که بذر قطونا و صمغ عربى و گل ارمنى را بو بده و سفوف کرده بخور که زحیر را بر 
 .طرف میکند

 پیچش شکم حدیث دیگر منقول است که شخصى بحضرت امام رضا علیه السالم شکایت کرد از درد در
 .شود، پوستش را بکن و بخور فرمود، که گردکانى را بگیر و بر روى آتش بگذار و چون مغزش بریان

در حدیث دیگر مرویست که شخصى بحضرت صادق علیه السالم شکایت کرد، از قراقر شکم فرمود که 
 .سیاه دانه با عسل بخور

معده ،  سالم از ضعفحدیث معتبر منقول است که شخصى شکایت کرد بحضرت صادق علیه ال در
 .بیوه زا میگویند فرمود که جزار با آب سرد بخور و جزاه گیاھیست شبیه بکرفس آن را
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ج از درد فر حدیث معتبر منقول است که معلى بن خنیس بحضرت صادق علیه السالم شکایت کرد، در

باین سبب این درد در آن بھم رسیده  فرمود که عورت خود را در موضعى گشوده اى که سزاوار نبوده و
َوْجَھُه لِلِّه َوُھَو  بِْسِم اللِّه َوبِاللّه بَلى َمْن اَْسلَمَ  بخوان است دست چپ بر فرج خود بگذار، ایندعا را

َوْجھى اِلَْیَک َوَفوَّْضُت اَْمرى  لَْیِھْم َوالُھْم یَْحَزنُوَن اَللُّھمَّ اِنّى اَْسلَْمتُ َخْوٌف عَ  ُمْحِسٌن َفلَُه اَْجُرُه ِعْنَد َربِِّه َوال
 .ِمْنَک اِالّ اِلَْیکَ  اِلَْیَک الَمْلَجاَء َوالَمْنَجا

امیرالمؤ منین علیه السالم شکایت کرد از درد رانھا  در حدیث دیگر منقول است که شخصى به حضرت
 طشت بکن و در میان آب بنشین و دست بر آن موضع که درد دارد بگذار، این آیه رفرمود که آب گرمى د

مواتِ َوْاالَْرَض کانَتا َرتَقا َفَفَتْقناُھما َوَجَعْلنا ِمنَ  اََولَْم یََرالَّذیَن َکَفرُو اَنَّ  را بخوان اْلماِء ُکلَّ َشْیى ٍء َحی  السَّ
 .اََفال ُیْؤِمُنونَ 

که شخصى بحضرت امام حسین شکایت کرد از درد پا فرمود که از اول در حدیث دیگر منقول است 
 .َوکان اللُّه َعزیزا َحکیما بخوان تا اِنا َفَتْحنا سوره

در روایت معتبر وارد شده است که ابوحمزه بحضرت امام محمد باقر شکایت کرد، از درد زانو فرمود که 
اْسُتْرِحْم اِْرَحْم َضْعفى َوقِلََّه  َویا َخْیَر َمْن ُسئَِل َویا اَْرَحَم ِمنَ یااَْجَوَد َمْن اَْعطى  بعد از نماز ایندعا بخوان

 . چنان کرد، بزودى عافیت یافت حلیلَتى َواْعِفنى ِمْن َوَجعى
از درد ساق ،  روایت دیگر منقول است که سالم بن محمد شکایت کرد بحضرت صادق علیه السالم در

 آیه را ھفت مرتبه بر آن موضع بخوان عاجز کرده است ، فرمود که اینگفت که این درد مرا از ھمه کار 
 .َواْتُل ما اُوِحَى اِلَْیَک ِمْن کِتابِ َربَِّک الُمبَِّدَل لَِکِلماتِِه َولَْن تَِجَد ِمْن ُدونِِه ُمْلَتحدا

 در روایت دیگر منقول است که شخصى به حضرت امام حسین علیه السالم شکایت کرد، از درد پا
الُم َعلى َرسُوِل اللِّه َصلَّى اللّهُ  فرمود که دست بر آن موضع بگذار و بگو َعلَْیِه َوآلِِه  بِْسِم اللِّه َوبِاللِّه َوالسَّ

مواُت َمْطویاٌت بِیَمینِهِ  َوما َقَدُر وااللِّه َحقَّ َقْدِرِه َوْاالَْرُض َجمیعا تَعالى َعّما ُسْبحانَُه وَ  َقْبَضُتُه یَْوَم اْلِقیَمِة َوالسَّ
 .ُیْشرُِکونَ 

است که شخصى به حضرت صادق علیه السالم شکایت کرد، از درد مثانه فرمود  در روایت دیگر منقول
تَْعلَْم اَنَّ اللَّه َعلى ُکّلِ  اَلَمْ  این آیات را در وقت خواب سه مرتبه و بعد از بیدار شدن یکمرتبه بخوان که

مواتِ َوْاالَْرضِ َومالَُکْم ِمْن ُدوِن اللّهِ  َشْیئٍى َقدیرٍ اَلَْم تَْعلَْم اَنَّ   .ِمْن َولٍئ َوالنَصیرٍ  اللَّه لَُه ُمْلَک السَّ
حضرت امام على نقى علیه السالم نوشت که  در حدیث دیگر منقول است که شخصى بخدمت

است ، حضرت در جواب نوشتند که آیات قرآن بسیار بر آن  شخصى از شیعیان شما بولش بند شده
 .خوان تا شفا یابدب

لَْواَْنَزْلنا ھَذاْلُقْراَن  از حضرت امام محمد باقر علیه السالم منقول است که بر ھر ورمى آیات آخر حشر
 .تا آخر سوره سه مرتبه بخوان در ھر مرتبه آب دھان را بر آنموضع بینداز َعلى َجبَلٍ 

 مفاصل فرمود که این دعا بخوان در روایت دیگر منقول است که شخصى بآن حضرت شکایت کرد از درد
 الِطیِّب اْلُمباَرِک اْلَمکین ِعْنَدَک َصلَّى اللُّه َعلَْیِه َوآلِهِ  اِنّى اَْسَئلَُک بِاَْسمائَِک َو بََرکاتَِک َوَدْعَوِة نَبِیِّکَ  اَللُّھمَّ 

ِه َوبَِحّقِ اْبَنتِِه فاِطَمَة اْلُمباَرَکِة َوبَِحقِّ  یِِّه اَمی َوبَِحّقِ اْلَجنَِّة اِالّ اَْذَھْبَت  َراْلُمْؤِمنیَن َوبَِحّقِ َسیَّدى َشبابِ اَْھلِ َوصِّ
ِھمْ  َک یا اِلَه اْلعالَمینَ  َعنّى َشرَّما اَِجُد بَِحّقِ ِھْم بَِحّقِ ِھْم بَِحّقِ چون ایندعا را خواند، در ھمان ساعت درد  بَِحّقِ

 .ساکن شد
کرد از عرق النساِء فرمود، ھر گاه اثرش در حدیث دیگر مرویست که شخصى بحضرت صادق شکایت 

اللِّه  اللِّه الرَّْحمِن الرَّحیِم بِْسِم اللِّه َوبِاللِّه اَُعوُذ بِْسمِ  بِْسمِ  ظاھر شود دست بر آنموضع بگذار و بگو
شخص سه مرتبه این دعا را  آن عرقٍ نُعارِ َوِمْن َشرِّ َحرِ النّارِ  اْلَکبیرِ َواَُعوُذ بِْسِم اللِّه اْلَعظیِم ِمْن َشرِّ ُکلِّ 

 . خواند، از آن مرض نجات یافت
صادق علیه  روایت دیگر وارد شده است که شخصى را لغوه در او عارض شده بود، بخدمت حضرت در

رکعت نماز بکن ، ودست بر رو بگذار  السالم آمد حضرت فرمود که برو بروضه رسول خدا علیه السالم دو
اَْوَعْیِن ِجّنٍ اَْو َوَجعٍ اُْخرْج اَْقَسْمُت َعلَْیَک  لِّه بِھذا اُْخُرْج اَْقَسْمُت َعلَْیَک ِمْن َعْیِن اِْنسٍ اللِّه َوبِال بِْسمِ  و بگو
ِمْن ُروح اْلُقُدسِ لَّماَھَدْاَت َوطََفْئَت َکما  اتََّخَذ اِْبراھیَم َخلیالً َوَکلََّم ُموسى تَْکلیما َو َخلََق عیسى بِالَّذى

مرتبه چنین کرد، عافیت یافت و در مکارم  دو اِْبراھیَم اِْطِفئى بِاِْذِن اللِّه اِْطِفئى بِاِْذِن اللّهِ  طُِفَئْت نارُ 
مدینى که بفارسى رشته مى گویند پشم شتر را بدست بکند بى  االخالق مذکور است که براى عرق

مرتبه  را بخواند، پس سه بتابد ھفت گره برآن بزند و بر ھر گرھى سه مرتبه سوره حمد کارد و مقراض و
َعِن  اللِّه ْاالَبَِد اْلُمْحِصى اْلَعَدِد اْلَقریبِ لِما بََعَد اَلطّاِھرِ  بِْسمِ  بر آن رشته یا بر آن شخص ایندعا را بخواند

لَُه ُکُفوا اَحٌد یا  لَْم یَِلْد َولَْم یَُکنْ اَْلَعزیز بِال َعَدٍد اَْلَقوِِّى بِال َمَدٍد  اْلَولَِد اَْلعالى ِمْن اَْن ُیولَُد اَْلُمْنجِِز لِما َوَعدَ 
ر َواْلَخفیَِة یا مواُت بُِقْدَرتِِه ُمْرخاًة یا َمِن ْاالَْرُض بِِعزَّتِهِ  خالَِق اْلَخلیَقِة یاعالَِم الّسِ َمْدُحوٌَّة یا َمِن اْلجِباُل  َمِن السَّ

ٍد َخْیرِ َخْلِقَک َواْشِف  ُکّلِ آَفٍة َوبَلِیٍَة َصلَّى اللُّه َعلى صاِحُب اْلِعْرقِ ِمنْ  بِاِرَدتِِه ُمْرساٌة یا َمْن نَجى بِهِ  ُمَحمَّ
َعلى ما تَشاُء َواَْنَت اَْرَحُم  بِشفائَِک َوداوِِه بَِدوائَِک َوعافِِه ِمْن بَالئَِک اِنََّک قاِدرٌ  الّل ُھمَّ ُفالِن ْبِن َفالنَةٍ 

ِد النّ  الرّاِحمیَن َوَصلَّى اللُّه َعلى  .بی َوآلِهِ ُمَحمَّ
َجواُد  یا از حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم منقول است که خواندن ایندعا براى دفع بواسیر نافع است

نٍد َوآلِِه َواَْرُدْد َعلَىَّ نِْعَمَتَک َواْکِفنى اْمرَ  یاماِجُد یاَرحیُم یاَقریُب یاُمجیُب یابارُِىء یاراِحُم َصلِّ   َعلى ُمَحمَّ
گر منقول است که شخصى بحضرت امام رضا علیه السالم شکایت کرد از بواسیر حدیث دی . َوَجعى

 .فرمود که سوره یس را با عسل بنویس و بشو و بخور
در حدیث دیگر از حضرت صادق علیه السالم منقول است که ھر که را ورمى جراحتى بھم رسد کاردى 



و اْلَحدیِد َوِمْن اَثَرِ اْلَعُمودِ اللِّه اَْرقی بِْسمِ  را بگیرد و برآن موضع بمالد و بگوید َواْلَحَجرِ اْلَمْلُبوِد ِمَن  َک ِمْن اْلَحّدِ
رابِ َوبََرِدِه اَْمضى اْلِعْرقِ اْلفاتِرِ َوِمْن لَوازِمِ  اِلَْیَک بِاِْذِن اللِّه اِلى اََجٍل  ْاالَْجرِ مَن الطَّعاِم َوَعَقره َوِمَن الشَّ

مى فِى ْاالَْرضِ   .پس آن کارد را زمین فرو برد اِم بِْسِم اللِّه َفَتْحُت َوبِْسِم اللِّه َخَتْمتُ َوْاالَْنع ُمسَّ
یا درد سرى عارض  حدیث دیگر فرمود که چون حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم را وامندگى در

ى برب الفلق وقل اعوذ برب الناس م میشد دست مى گشودند، و سوره حمد وقل ھواللّه احد وقل اعوذ
 .خواندند و دست را بر رو میکشیدند

بادھا و درد مفاصل  حدیث معتبر منقول است که از حضرت امام موسى علیه السالم که براى قولنج و در
انجیر خشک بگیرند، آنقدر آب بر آن بریزند  و سستى بدن و برودت اندرون یک کف شنبلیله را با یک کف

صاف کنند و یک روز بخورند تا آنکه در مجموع روزھا بقدریک بپزند، و که پوشیده شود و در دیگ پاکیزه
 .خورده شود قدح بزرگ

کرد که بادى از سرتا پاى مرا  در حدیث دیگر منقول است که شخصى بحضرت صادق علیه السالم عرض
 . بدماغ بچکان گرفته است فرمود که عنبر و روغن را ناشتا

موسى کاظم علیه السالم عرض کرد، که  بحضرت امامدر روایت دیگر منقول است که صباح بن محارب 
و رو و چشمش را برگردانیده است ، فرمود که پنج مثقال از  شخصى را باد لغوه در او بھم رسیده است

در  شیشه بکند و سرش را محکم ببندد و گل بمالد، در آفتاب بگذارد، بقدر یکروز قرنفل بگیرد، در
باران مخلوط کند وبر پشت  ز شیشه بیرون آورد و نرم بکوبد و بآبتابستان و دو روز در زمستان پس ا

آنحال خوابیده باشد تا آن قرنفل خشک شود چون  بخوابد، و برآن طرف بدن که گشته است بمالد و بر
 .شود چنین کند، آنمرض از او برطرف

از آنکه  شکایت کرد، در حدیث دیگر منقول است که شخصى بحضرت امام محمد باقر علیه السالم
که اسفند را بگیر و شش نوبت بآب سرد  بولش قطع نمیشود، و ھمیشه قطرات بول از او میآید فرمود

 .خشک کن پس با روغن گل چرب کن و سفوف کن و بخور بشو و یکنوبت بآب گرم بشو و در سایه
زنجبیل  و دارچین و است که براى ریگ مثانه ھلیله و بلیله و آمله وفلفل و دارفلفل در روایت دیگر منقول

روغن گاو تازه ممزوج کنند، در برابر  و شقاقل وانیسون و خولنجان اجزا را مساوى گرفته بکوبد وبپزند، با
 .داخلش کند، ھر مرتبه بقدر فندقى بخورند تمام اجزاِء عسل صاف کرده با شکر پنیر

 .در چند روایت وارد شده است که خوردن تره بر طرف میکند بواسیر را
 .درروایت دیگر فرمود که برنج و خرماى نارس بواسیر را زایل میکند

بواسیر فرمود، ھلیله  روایت دیگر منقول است که حضرت امام رضا علیه السالم این دوا را براى دفع در
حریر بیرون کنند پس قدرى از مقل از رق گرفته در  سیاه وبلیله وآمله اجزا را مساوى گرفته بکوبند و از

این دواھا را در میان آن ریخته و خمیر کنند، دست را بر روغن بنفشه  ه بخیسانند سه شب پسآب تر
بقدر یک مثقال  کرده آنرا بقدر یکعدس حب کنند و در سایه خشک کنند، اگر در تابستان باشد چرب

رکه و که آن را میخورد از ماھى و س بخورد و اگر زمستان باشد بقدر دو مثقال بخورد، و در آن ایام
 .سبزیھا اجتناب کند

 منقول است که شخصى بحضرت امام على نقى علیه السالم شکایت کرد، از یبوست در حدیث دیگر
فربه شد و رطوبت بر مزاجش  مزاج فرمود که خرماى برنى را ناشتا بخور و آب بر باالیش بخور چنان کرد

شتا بخور و آب بر باالیش مخور چنان کرد برنى را نا غالب شد، بازاز رطوبت شکایت کرد فرمود که خرماى
 .مزاجش مستقیم شد

رومى و کندر و آبشم  حضرت صادق علیه السالم منقول است که براى دفع زیادتى بلغم بگیر قند ران از
نرم بکوب و بپز و با عسل خمیر کن و ھر شب وقت  و زنیان و سیاه دانه اجزا را مساوى یکدیگر و ھمه را

 .ق بخورخواب بقدر یک فند
خردل دو مثقال و از  حضرت امام رضا علیه السالم منقول است که بگیر از ھلیله زرد یک مثقال و از از

دندانھا بمال که بلغم را دفع میکند و دھن را خوشبو  عاقرقرحا یک مثقال و بسیار نرم بکوب و ناشتا بر
 .میکند میکند، دندانھا را محکم

است که ناشتا بحماز رفتن بلغم را دفع میکند، بعد از طعام بحمام  از حضرت صادق علیه السالم منقول
 .رفتن صفرا و سودا را دفع مى کند

 .حضرت امام محمد باقر علیه السالم فرمود که بسیار شانه کردن بلغم را کم میکند
  

 گزندگان وسایر بالھا دربیان قلیلى از تعویذات براى دفع سحر و سموم: فصل یازدھم 
دفع سحر، این تعویذ  معتبر منقول است که حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم فرمود که براىحدیث  در

اِالّ بِاللِّه  اللِّه َوبِاللِّه َوماشاَء اللِّه بِْسِم اللِّه الَحْوَل َوالُقوَّةِ  بِْسمِ  را بر پوست آھو بنویسند، با خود نگاه دارند
ْحَراِنَّ  اْلَحُق َوبَطََل ماکانُوا  َسُیْبِطلُُه اِنَّ اللِّه الُیْصِلُح َعَمَل اْلُمْفِسدیَن َفَوَقعَ  اللّهَ  قاَل ُموسى ما ِجْئُتْم بِِه الّسِ

 .صاِغرینَ  یَْعَملُوَن َفْغِلُبوا ُھنالَِک َواْنَقلَُبوا
بعد از نماز شب پیش از شروع در نماز صبح  در روایت دیگر فرمود که اگر از ساحرى یا ظالمى ترسى ،

َعُضُدَک بِاَءخیَک َونَْجَعُل لَُکما  بِْسِم اللِّه َو بِاللِّه َسَنُشدُّ  :مرتبه بگو جانب خانه او بکن و ھفترو به 
 .بِآیاتنا اَْنُتما َو َمْن اتَبََعُکما الغالُِبونَ  ُسلطانا َفالیَِصلُوَن اِلَْیُکما

براى  اعصم یھودى سحردیگر منقول است که جبرئیل خبر داد حضرت رسول را که لبیدبن  در روایت
که برو در فالن چاه و  آنحضرت کرده است ، پس حضرت رسول حضرت امیرالمؤ منین را طلبید و فرمود



رفتند و در آنچاه داخل شدند و از ته آب حقه بدر  سحر را بیرون آور، حضرت امیرالمؤ منین بآن موضع
او  در آنچاه زه کمانى بود که یازده گره به صلّى اللّه علیه وآله وسلّم آوردند آوردند، بنزد حضرت رسول

آورد از آسمان حضرت رسول  زده بودند، پس جبرئیل سوره قل اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب الفلق را
دو سوره را بر این گرھھا بخوان پس ھر آیه که حضرت  صلّى اللّه علیه وآله وسلّم فرمود، که یا على این

د چون ھر دو سوره تمام شد گرھھا گشوده شد وسحر بر طرف شد، میش میخواندند، یک گره گشوده
 . حدیث واحادیث معتبره دیگر این دو سوره را در دفع سحر تاءثیر عظیم ھست پس موافق این

باشد که چشم بد  حدیث معتبر وارد شده است که چشم بد را تاءثیر میباشد و فرمودند که بسا در
 .را چیزى از کسى اللّه اکبر بگوید کسى که خوش آید او  د پس آدمیرا بقبر وشتر را بدیگ داخل کن

 .در روایت دیگر نام خدا ببرد
در روایت دیگر از حضرت صادق علیه السالم منقول است که چون ترسد که چشم او در کسى یا در او 

و فرمود که ھر گاه کسى با ھیاءت  یمماشاَء اللُّه الُقوََّة اِالّ بِاللِّه اْلَعلِِّى اْلَعظ تاءثیر کند، سه مرتبه بگوید
بخواند، وبیرون رود تا  قل اعوذ برب الناس وقل اعوذ برب الفلق نیکو خواھد که از خانه بیرون رود سوره

 .چشم بد در او اثر نکند
حمد  در روایت دیگر فرمود که ھر که را اثر چشم باو رسیده باشد دستھا را برابر رو بلند کند، و سوره

 .بخواند، دست بر پیش سربکشد  احد وقل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناسوقل ھوهللا
َربُّکُم اللُّه  اِنَّ  از حضرت رسول منقول است که ھر که از شیاطین و جادوگران ترسد، آیه سخره را بخواند

مواتِ َوْاالَرَض فى ِستَِّة اَیّامِ  َحثیثا  ُیْغِشى اللَّْیَل النَّھاَر یَْطُلُبهُ  ثُمَّ اْسَتوى َعلَى اْلَعْرشِ  الَّذى َخلََق السَّ
راتٍ بِاَْمرِهِ  ْمُس َواْلَقَمُر َوالنُُّجوُم ُمَسخَّ اُْدُعوا َربَُّکْم تََضرُّعا  اَاللَُه اْلَخْلُق َوْاالَْمُر تَباَرَک اللُّه َربُّ اْلعالَمینَ  َوالشَّ

َوطََمعا اِنَّ َرْحَمة اللِّه َقریٌب  وا فِى ْاالَْرضِ بَْعَد اِْصالِحھا َوْاُعوُه َخُوفاَوال تُْفِسدُ  َوُخْفیًَة اِنَُّه الُیِحُب اْلُمْعَتدینَ 
 .ِمَن اْلُمْحِسنینَ 

بسیارى خیاالت  روایت دیگر منقول است که شخصى بحضرت صادق علیه السالم شکایت کرد، از در
بِْسِم اللِّه  و سه مرتبه بگوبگذار  فاسده و وساوس شیطان که بر او دست یافته فرمود که دست بر دل

 َوَرَزْقَتنى ِصیاَم َشْھرِ َرَمضاِن َفاَْمُنُن َعلَىَّ بِالرَّْحَمةِ  اَللُّھمَّ َمَنْنَت َعلََّى بِْاالیماِن َواَْوَدْعَتنى اْلُقْرآنَ  َوبِاللّهِ 
 َوْاِالحساِن یاَمنّاُن یاَمنّاُن یادائُِم یاَرْحمُن ُسْبحانَک النَِّعمِ  َوالرِّْضواِن َوالرَّاْءَفِة َواْلُغْفراِن َوتَماَم مااَْولَْیَتنى ِمنَ 

 اْلکراماتِ ِمَن اْلَھواِن َواَْساَءُلَک اَْن تجلَِى َعْن َقْلبىَ  َولَْیَس لِْى اََحٌد ِسواَک ُسْبحانََک اَُعوُذبَِک بَْعَد ھِذهِ 
 . پس صلوات بر محمد و آل محمد بسیار بفرست ْاالَْحزانِ 

اندوھى  گر منقول که شخصى بآن حضرت شکایت کرد، که چون تنھا میشوم مرا وجشتى ودی در روایت
بِْسِم اللِّه بِْسِم  بگذار، بگو عارض میشود، وچون بمیان مردم میآیم برطرف میشود فرمود که دست بردل

َواََعُوُذ  ِة اللِّه َواَُعوُذ بَِجالِل اللّهِ بِِعَزِة اللِّه َواَُعوُذ بُِقْدرَ  اَُعوذُ  پس دست بمال بر دل و بگو اللِّه بِْسِم اللّهِ 
َوِمْن َشرِّما اَخاُف َعلى  بَِرُسوِل اللِّه َواَُعوُذ بِاَْسماِء اللِّه ِمْن َشرِّ ما اَْحَذرُ  بَِعظََمِة اللِّه َواَُعوُذ بَِجْمعِ اللِّه َواَُعوذُ 

 . ھفت مرتبه این دعا را میخوانى نَْفسى
ه است که شخصى بآنحضرت شکایت کرد، از آرزوى بسیار کردن و وسوسه ھاى در روایت دیگر وارد شد

ٌد َرُسوُل اللّهِ  سینه فرمود، که دست بر سینه بکش و بگو صلّى اللّه علیه وآله ) بِْسِم اللِّه َوبِاللِّه ُمَحمَّ
پس دست بر شکم بمال و سه  ْح َعنّى مااَِجدُ َوالَحْوَل َوالُقوَِّة اِالّ بِاللِّه اْلَعلِّىِ اْلَعظیِم اَللُّھمَّ ُامْ  ( وسلّم

از او بر طرف شد وشیخ احمدبن فھد در کتاب  مرتبه بخوان این دعا را آن شخص چنین کرد، آن حالت
او را بسته باشند بر زنش ایندعا را نقل کرده است ، که بنویسد و  عدة الداعى از براى گشودن کسیکه

مَ  ْحمِن الرَّحیمِ بِْسِم اللِّه الرَّ  نگاه دارد با خود ِمْن َذْنبَِک َوما  اِنّا َفَتْحنالََک َفْتحا ُمبینا لِیَْغِفَر لََک اللُّه ما تََقدَّ
َر َوُیتِمَّ نِْعَمَتُه َعلَْیکَ  َت جاَء نَْصُراللِّه َواْلَفْتحِ َوَراَءیْ  َویَْھِدیََک ِصراطا ُمْسَتقیما بِْسِم اللِّه الرَّْحمِن الرَّحیِم اِذا تَاَءخَّ
تَوَّابا َوِمْن آیاتِِه اَْن َخلََق لَُکْم ِمْن  اللِّه اَْفواجا َفَسبِّْح بَِحْمِد َربَِّک َواْسَتْغِفْرُه اِنَُّه کانَ  النّاَس یَْدُخلُوَن فى دینِ 

ٌت لَِقْوٍم یََتَفَکُروَن اُْدُخلُوا َعلَْیِھِم ذلَِک الیا لَِتْسُکُنوا اِلَْیھا َوَجَعَل بَیََنُکْم َمَودًَّة َوَرْحَمًة اِنَّ فى اَْنُفِسُکْم اَْزواجا
ماءَ  اْلبابَ  ْرنَا ْاالَْرَض ُعُیونا َفاْلَتَقى اْلماءَ  َواِذا دَخْلُتُموُه َفاِنَُّکْم غالُِبوَن َفَفَتْحنا اَْبوابِ السَّ  بِماٍء ُمْنَھِمرٍ ثُمَّ َفجَّ

رْ  َواْحلُل ُعْقَدًة ِمْن لِسانى یَْفَقُھوا َقْولى َوتََرْکنا  لى اَْمرىَعلى اَْمرٍ َقد ُقِدَر َرّبِ اْشَرْح لى َصْدرى َویَّسِ
َجْمعا َکذلَِک َحلَْلُت ُفالِن ْبِن ُفالٍن َعلى ُفالنَِة  یَْوَمئٍِذ یَُموُج فى بَْعضٍ َونُِفَخ فِى الصُّورِ َفَجَمْعناُھمْ  بَْعَضُھمْ 

تََولَّو  ماَعنِتُّْم َحریٌص َعلَْیُکْم بِاْلُمْؤِمنیَن َرُؤٌف َرحیٌم َفاِنْ  ْم َعزیٌز َعلَْیهِ ُفالنَِة لََقْد جائُکْم َرسوٌل ِمْن اَْنُفِسکُ  بِْنتَ 
 .تََوکَّْلُت َوُھَو َربُّ اْلَعْرشِ اْلَعظیمِ  اَفُقْل َحْسبَِى اللُّه الاِلَه اِالّ ُھَو َعلَْیهِ 

زھرآلود  ن زن یھودیه گوسفنداز حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم منقول است که چو در حدیث معتبر
بسخن آمد بامر الھى و گفت یا  آورد بنزد حضرت رسول خدا صلّى اللّه علیه وآله وّسم گوسفند بریان

اند، جبرئیل نازل شد و گفت پروردگارت سالمت میرساند،  رسول اللّه مخور از من که مرا بزھر آلوده
 یب نمى رساند، پس حضرت امر فرمود اصحاب را کهبخوان و بخور که زھر بتو آس میگوید که این دعا را

فرمود ایشان را که  ھمگى این دعا را خواندند، از آن گوسفند خورد و ایشان تناول کردند، پس امر
ْت بِِه َوبُِنورِِه الَّذى اَضاعَ  اللِّه الَّذى ُیَسّمیِه بِِه ُکلَّ َمْؤٍم َوبِِه َعزَُّکلَّ ُمْؤِمنٍ  بِْسمِ  حجامت بکنند، دعا اینست
مواتِ َواالَْرَض َوبُِقْدَرتِهِ  ْحرِ  الَّتى َخَضَع لَھا ُکلُّ َجبّارٍ َعنیٍد َواْنَتَکَس ُکلُّ َشْیطان ُمرید السَّ ِم َوالّسِ ِمْن َشرِّ السَّ

ِن ماُھَو َشفاٌء َوَرْحَمٌة لِْلُمْؤِمنیَن اْلُقُرآ اْلَملِِک اْلَفْرِد الَّذى الاِلَه اِالّ ُھَو َونَُنزُِّل ِمنَ  َواللَُمِم بِْسِم اللِّه اْلَعلِّىِ 
 .الظّالِمیَن اِالّ َخسارا َوالیَزیدُ 

علیه السالم منقول است کسى که از شر حیوانات درنده برخود  در حدیث دیگر از حضرت امیرالمؤ منین
ّبِ َوَربَّ ُکّلِ اََسٍد اَللُّھمَّ َربَّ دانِیاٍل َواْلجُ  ترسد بر دور خود و آنھا خطى بکشد، بگوید و گوسفندان خود

َسالٌم َعلى  و فرمود که اگر کسى از عقرب ترسد این آیات را بخواند ُمْسَتاْءَسٍداِْحِفْظنى َواْحِفْظ َغَنمى



 .نُوحٍ فِى اْلعالَمیَن اِنّا َکذلَِک نَْجزِى اْلُمْحِسنیَن اِنَُّه ِمْن ِعباِدنا اْلُمْوِمنینَ 
صادق به شخصى فرمود، که چون شیر را ببینى در روى آن آیة  در حدیث معتبر منقول است که حضرت

الم َعَزْمتُ  الکرسى بخوان و بگو َوَعزیَمِة َعلٍِّى اَمیراْلُمْؤِمنیَن  َعلَْیَک بَِعزیَمِة ُسلَْیماِن ْبِن داُوَد َعلَْیھما السَّ
ْیَت َعْن طَریقتنا وَ  علیه السالم َوْاالَئَِمِة ِمنْ  راوى گفت که بشیرى  النُْؤذیکَ  لَْم تُْؤِذنا َفاِنّابَْعِدِه اِالّ تََنحَّ

 . برخوردم و ایندعا را خواندم ، سر بزیر انداخت و دم را در میان پاھاى خود کشید، برگشت
جانوران  حدیث معتبر منقول است که شخصى بخدمت امام موسى علیه السالم عرض کرد، که من در

فرمود، که چون داخل خرابه  و جاھاى ھولناک بسر میبرمدرنده را شکار میکنم و شب در خرابه ھا 
گذار و بسم اللّه بگو   بیرون آئى پاى چپ را پیش  شوى پاى راست را پیش گذار وبِسم اللّه بگو و چون

 .که آسیبى بتو نمیرسد
اَللُّه اَعزُّ  اللُّه اَْکبَُر بگو و بگو از حضرت امام رضا منقول است که چون شیر را ببینى در برابرش سه مرتبه

و چون سگ بر روى تو فریاد کند، و حمله کند  َواَْکبَُر َواََجلُّ ِمْن ُکّلِ َشْیى ٍء َواَُعوُذ بِاللِّه ِمّما اَخاُف َواَْحَذرُ 
مواتِ َوْاالَ  َمْعَشَر اْلجِّنِ َوْاِالْنسِ اِِن اْسَتطَْعُتْم اَْن تَْنُفُذوا ِمنْ  یا این آیه را بخوان ْرَض َفاْنُفُذوا ال اَْقطار السَّ

 ّ  .بُِسْلطانٍ  تَْنُفُذوَن اِال
بِْسِم  از حضرت امام محمد باقر علیه السالم منقول است که براى دفع ضرر جانوران زمین ایندعا بخوان

ٌد َرُسوُل اللّهِ  وُذ بِِعزَِّة اللِّه اَُعوُذ اَعُ  ( صلّى اللّه علیه وآله وسلّم) اللِّه الرَّْحمِن الرَّحیِم بِْسِم اللِّه َوبِاللِّه ُمَحمَّ
ٍة تَُدبُّ بِاللَّْیِل َوالنَّھارِ اِنَّ َربّى َعلى بُِقْدَرِة اللِّه َعلى مایَشاُء ِمنْ   . ِصر اٍط ُمْسَتقیم َشرِّ ُکّلِ ھامَّ

ھرگاه از عقرب ترسى نظر کن در شب بستاره سھا که  از حضرت صادق علیه السالم منقول است که
ٍد  النعش است ، و سه مرتبه بگو بنات نزدیک ستاره دویم ٍد َوآِل ُمَحمَّ اَللُّھمَّ یاَربَّ اَْسلَْم َصّلِ َعلى ُمَحمَّ

راوى گفت تا حال یکشب نخواندم ، عقرب در آن شب مرا  َوَعّجِْل َفَرَجُھْم َوَسلِّْمنا ِمْن َشرِّ ُکّلِ ذى َشرِّ 
 .گزید

اللِّه و بِاللِّه  بِْسمِ  سد، در اول شب این دعا بخوانددر حدیث دیگر فرمود که کسیکه از مار و عقرب تر
ٍد َوآلِِه اََخْذتُ  بِاَْفواِھھا َواَْذنابِھا  اْلعقارَِب واْلَحیّاُت ُکلَّھا بِاِْذِن اللِّه تَبارَک َوتَعالى وَصلَّى اللُّه َعلى ُمَحمَّ

ْن اَْحبَبت اِلى  َواَْسماِعھا َواَْبصارِھا َوقِواھا َعنّى  .َضْحَوِة النَّھارِ َوَعمَّ
اللِّه َفُھَو  اللِّه َوبِاللِّه تََوکَّْلُت َعلَى اللِّه َوَمْن یََتَوکَُّل َعلَى بِْسمِ  در روایت دیگر فرمود که این دعا بخواند

 .فى اَْمنِکَ  َواْجَعْلنىاْجَعْلنى فى َکَنِفَک َوفى ِجواِرَک َواْجَعْلنی فى ِحْفِظَک  َحْسُبُه اِنَّ اللَّه بالُِغ اَْمرِِه اَللُّھمَّ 
منقول است که اصحاب حضرت رسول در بعضى از  در روایت معتبر از حضرت امام موسى علیه السالم

ْاالَْسَوُد  اَْیَھا بسیارى کبک فرمود، که در وقت خواب این دعا بخوانید جنگھا بآنحضرت شکایت کردند، از
اللَّیُل َو  َعلَْیَکبِاُءّمِ اْلکتابِ اءن التُودنى َو اَءصْحابى اِلى اَءْن یَْذَھبَ  ْمتُ اْلَوثاُب اَلّذی الُیبالی َغْلقا َوال بابا َعزَ 

منقول است که برھر که غضب مستولى شود اگر  و از حضرت صادق علیه السالم یَجئ ء الصُّْبُح بِماجاءَ 
بدن خود را غضب او و اگر بر خویش خود غضبناک شده باشد،  ایستاده باشد بنشیند تا ساکن شود

 .ساکن شود ببدن او برساند تا
اْذِھْب َعنّى َغْیظَ َقْلبى َواْغِفْرلى َذْنبى  اَللُّھمَّ  در حدیث دیگر فرمود که در وقت غضب این دعا بخواند

ُعوُذبَِک ِمْن نارَِک َواَْساَءلَُک َجنََّتَک َواَ  ُمّضِالتِ اْلِفَتِن اَْسَئلَُک رِضاَک َواَُعوُذ بَِک ِمْن َسَخِطکَ  َواَِجْرنى ِمنْ 
رِ ُکلِِّه اَللُّھمَّ  َواَْساَءلُکَ   ثَبِتّْنى َعلى اْلُھدى َوالثَّوابِ َواْجَعْلنى راضیا َمْرِضیّا َغْیرَ  اْلَخْیَر ُکلَُّه َواَُعوُذ بَِک ِمَن الشَّ

لٍ   .ضاّلٍ َوالُمّضِ
ان از خاطره تو محو کرده منقول است که چون چیزیرا شیط در حدیث معتبر از حضرت صادق علیه السالم

کَِر اْلَخْیرِ َوفاِعلَُه َوْاالْمَربِِه  اَللُّھمَّ اِنّى آورى دست بر پیشانى بگذار و بگو باشد، خواھى بیاد اَْسَئُلَک یاُمذَّ
ٍد َواَْن تذکَرنى مااَْنسانیهِ  اَنْ  ٍد َوآِل ُمَحمَّ ْیطان تُصَّلَِى َعلى ُمَحمَّ  . الشَّ

اَللُّھمَّ اَْغِننى بَِحاللَِک َعْن  شده است که از براى اداى قرض این دعا بخواند در احادیث معتبرع وارد
 .َحراِمَک َوبَِفْضِلَک َعمَّْن ِسواکَ 

نوشتند،  بخدمت حضرت امام محمد تقى علیه السالم نوشت ، که قرض بسیار دارم حضرت وشخصى
 .اانزلناه فى لیلة القدران که استغفار بسیار بکن و زبانت را تر بدار به خواندن سوره

روز صد مرتبه اناانزلناه فى لیلة القدر بخوان و از حضرت  در روایت دیگرفرمود که براى دفع پریشانى ھر
 بگوید السالم منقول است براى دفع فقر و پریشانى که بعد از نماز صبح ده مرتبه امام موسى علیه

 .ِفُراللِّه َواَْسَئلُُه ِمْن َفْضلِهِ ُسْبحاَن اللِّه اْلَعظیِم َوبَِحْمِدِه اَْسَتغْ 
در حدیث معتبر از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است که ھر که فقر بسیار بر او زور 

بدرستیکه این کلمه گنجى است از گنجھاى بھشت و در آن  الحول والقوة اال باللّه آورد، بسیار بگوید
 . از آنھا اندوه استشفاى ھفتاد و دو درد ھست که کمتر 

بگوید، ھفتاد نوع از بال از  الَحْوَل َوالُقَوَة اِالّ بِاللّه در حدیث بسیار معتبر وارد است که ھر که روز صد مرتبه
ماشاَء  او دور گردد که سھل تر آنھا غم و اندوه باشد و در حدیث معتبر منقول است که ھرکه ھزار مرتبه

ال او راحج نصیب شود و اگر در آن سال نشود زنده بماند تا توفیق حج در یکدفعه بگوید در آن س اللّه
 .بیابد

 .دفع اندوه میکند الَحْوَل َوال ُقوََّة اِالّ بِاللِّه اْلَعلِّىِ اْلَعظیمِ  در احادیث بسیار وارد شده است که
ا را بخوانم ایندع احادیث معتبره از حضرت على بن الحسین علیه السالم منقول است که ھرگاه من در

اللِّه َو بِاللِّه َوِمَن اللِّه َواِلَى اللِّه َوفى  بِْسمِ  پروا ندارم اگر جن وانس جمع شوند، براى ضرر رسانیدن بمن
ْھُت َوْجھى َسبیل اللّهِ  الیماِن َواِلَْیَک َفوَّْضُت اَْمرى َواْحَفْظنى بِِحْفِط اْ  اَللُّھمَّ اِلَْیَک اَْسلَْمُت نَْفسى َواِلَْیَک َوجَّ

تَْحتى َوْاَفْع َعنّى بَِحْولَِک َوُقوَّتَِک  یََدىَّ َوِمْن َخْلفى َوَعْن یَْمین َوَعْن ِشمالى َوِمْن َفْوقى َوِمنْ  ِمْن بَْینَ 



 .اِالّ بِاللِّه اْلَعلِّىِ اْلَعظیمِ  َوالَحْوَل َوالُقوَّهَ 
صور دوانقى رفتند، و او در نھایت که حضرت صادق علیه السالم روزى نزد من در روایت دیگر منقول است

ِعْنَد  یاُعدَّتى و غضب بود، حضرت در وقت داخل شدن این دعا خواندند، غضب او ساکن شد شدت
تى َویاَغْوثى ِعْنَد ُکْربَتى اُْحُرْسنى بَِعْیِنَک الَّتى  .التَناُم َو اَْکِنْفنی بُِرْکنَِک الَّذى الُیرامُ  ِشدَّ

منقول است که براى برگشتن غالم گریخته بر کاغذى آیة الکرسى را  از حضرت صادق علیه السالم
ماُء لََک َوْاالَْرُض لََک َوما ُدونَُھما لََک َفاْجَعْل مابَْیَتُھما  مدور بنویسید، و در میان آن بنویسند، اَللُّھمَّ السَّ

و ایندعا را بخواند و  ُه َعلََّى َوُتْظِفُرنى بِهِ ِمْن ِجْلِد َجَمٍل َحتّى تَُردَّ  ونام غالم را بنویسند، اَْضیَُق َعلى ُفالنٍ 
 .بگذارد  آن کاغذ را در موضعى که شبھا در آنجا میخوابیده دفن کند، و چیز سنگینى باالیش 

اِنََّک اِلُه َمْن فى  اَللُّھمَّ  در حدیث دیگر فرمود، که کسى را مالى یا حیوانى گم شود، ایندعا را بخواند
ماِء َواِلهُ  اللَِة َوتَُرُد الّضالََّة ُردَّ  َمْن فى ْاالَْرضِ َوَعَدلَ  السَّ َعلَّى ضالَّتى َفاِنَّھا ِمْن  فیِھما َواَْنَت اْلھاِدُى ِمَن الّضِ

ٍد َعْبِدَک َوَرس تَْفتِْن بِھا ُمْؤِمنا َوالتُْغِن بِھا کافِرا اَللُّھمَّ َصّلِ َعلى رِْزقَِک َوَعطیَّتَِک اَللُّھمَّ ال ُولَِک َوَعلى ُمَحمَّ
 .اَْھِل بَْیتِهِ 

َمفاتُِح اْلَغْیبِ الیَْعلَُمھا اِالّ ُھَو  َوِعْنَدهُ  از حضرت امام رضا علیه السالم منقول است براى گم شده بگوید
ضِ َوالَرطبٍ َوالیابِسٍ اِالّ فى فى ظُلُماتِ ْاالَرْ  َواْلبَْحرِ َوما تَْسُقطُ ِمْن َوَرَقٍة اِالّ یَْعلَُمھا َوال َحبَّةٍ  َویَْعلَُم مافى اْلبَرِّ 

ٍد َوآلِِه َوْغِفْرلى َوُردُّ  اَللُّھمَّ اِنََّک تَْھدى ِمَن الضَّاللَِة َوتُْنجِى ِمَن اْلَعمى کتابٍ ُمبینٍ   َوتَُردُّ الّضالََة َصّلِ َعلى ُمَحمَّ
ٍد َوآلِِه َوَسلّم  . ضالّتى َوصّلِ َعلى ُمَحمَّ

بگذارد در ھر  سالم منقول است که براى رد گم شده دو رکعت نمازامیرالمؤ منین علیه ال از حضرت
 اَللُّھمَّ راُد الّضالَةِ  بردارد، بگوید رکعت بعد از حمد سوره یس بخواند، بعد از نماز دست بسوى آسمان

دٍ  ٍد َوآِل ُمَحمَّ  ىَّ سالَِمًة یا اَْرَحَم الرّاِحمینَ َواْحَفْظ ضالَّتى َواْرُدْدھا اِلَ  َواْلھادى ِمَن الضَّاللَِة َصّلِ َعلى ُمَحمَّ
 َسیّاَرة اللِّه فى ْاالَْرضِ ُرُدوا َعلّىَّ ضالَّتى َفاِنَّھا ِمنْ  َفاِنَّھا ِمْن َفْضلَِک َوَعطائَِک یا ِعباَداللِّه فى ْاالَْرضِ َویا

 .َفْضِل اللِّه َوَعطائِهِ 
که تعویذى با خود میداریم و جنب علیه السالم پرسیدند،  در روایتى منقول است که از حضرت صادق

دارد،  فرمود باکى نیست اما زن چون حایض میشود، باید که تعویذى که با خود نگاه میشویم چونست ؟
براى کوفتھا و دردھا بخوانید،  در میان پوست باشد و فرمود که ھر چه از دعا وقرآن و تعویذ که خواھید

 . فرمود که بسیارى از تعویذھا و افسونھا کفر است ،اما افسونھا که معنیش معلوم نباشد مخوانید

  از ادویھمفرده و خواص بعضى) ع (در فوائد تربت شریف حضرت امام حسین : فصل دوازدھم 
در احادیث معتبره بسیار وارد شده است ، که در خاک قبر امام حسین علیه السالم شفاى ھر دردى 

 . ھست ، آنست دواى بزرگ
بتربت آنحضرت  ھر که را علتى حادث شود،: ضرت صادق علیه السالم منقول است حدیث دیگر از ح در

 .مداوا کند البته شفا یابد، مگر آنکه علت مرگ باشد
 . در حدیث دیگر فرمود که تربت آنحضرت شفا مى بخشد، از ھر دردى و امان میدھد، از ھر ترسى

 .ت بردارید، که امان میدھد از بالھادر حدیث دیگر فرمود که کام فرزندان خود را بتربت آنحضر
نمیفرستادند،  روایت دیگر منقول است که حضرت امام جعفر صادق علیه السالم ھیچ متاعى بجائى در

 .آن محفوظ بماند مگر آنکه قدرى از تربت آنحضرت در میانش مى گذاشتند، که ببرکت
السالم سؤ ال کرد، که بعضى از  صادق علیه در حدیث معتبر منقول است که ابن ابى یعفور از حضرت

مى گیرند، منتفع میشوند و بعضى نفع نمى یابند، فرمود واللّه که  مردم تربت امام حسین علیه السالم
 .اعتقاد نفع داشته باشد، نفع مى یابد ھر کس

بآنحضرت عرض کرد که زنى رشته بمن داده است که بخدمه  در حدیث دیگر منقول است که شخصى
 جامه کعبه را بدان بدوزند، حضرت فرمود که آنرا بده عسل و زعفران بخر، خاک بدھم ، که کعبه معظمه

و زعفران بریز بشیعیان  قبر حضرت امام حسین علیه السالم را بگیر و بآب باران نرم کن و در میان عسل
 .ما بده که بیماران خود را بآن دوا کنند

فرسخى دورتر از  حسین شفاى دردھاست ، ھر چند ثلثروایت دیگر فرمود که خاک قبر حضرت امام  در
 . تربت شفا را میتوان برداشت قبر بردارند، در روایت دیگر فرمود که ھفتاد ذرع از قبر

تایک فرسخ و ثلث فرسخ از اطراف قبر میتوان برداشت ،  در روایت معتبر دیگر فرمود که تربت شفا را
 شیدن مگر دعا و چیزیکه برکت آنرا کم میکند، در جاھاىآن نیست در شفا بخ فرمود که ھیچ چیز مثل

که آن شفاست ،  نامناسب گذاشتن ، کم اعتقادى آن کس است که مى خورد، اما کسى که یقین داند
نمیباشد، فاسد میکند، کم میکند نفع تربت را  ھر وقت که معالجه کند بآن البته او را بدواى دیگر احتیاج

برآن میمالند، بھریک که مى گذرد آنرا میبویند، شیاطین و کافران جن  خود راشیاطین و جنیان کافر که 
کنند، ھر تربتى که  میبرند، بر فرزندان آدم پس خود را بر آن میمالند که بوى خوش و نفعش را کم رشک

بیرون که از بیم مالئکه داخل حایر نمیشوند، در  از حایر بیرون میآورند، آنقدر که نتوان شمرد از شیاطین
که  بیرون آورند خود را بر آن بمالند، و اگر تربت از این سالم بماند ھر بیمارى مھیا میباشند که از حایر

خدا بر آن بسیار بخوان ، و  بخورد، در ساعت شفا یابد، پس چون تربت را بردارى ببند و پنھان کن و نام
د، حتى آنکه در میان توبره چھار پایان یا سبک میشمارن من شنیده ام که بعضى تربت را برمیدارند و آنرا

 میاندازند، از چنین تربتى چون شفا یابند بدرستى که کسى صاحب یقین نیست در میان ظرف طعام
 .باستخفاف بامورى که موجب صالح اوست اعمال خود را فاسد میگرداند

میباشد و ھر  رحدیث دیگر منقول است که شخصى بآنحضرت عرض کرد، که مرا درد و مرض بسیا در



علیه السالم را نمى خورى که در آن  دوائى که خوردم نفع نکرد، فرمود که چرا تربت حضرت امام حسین
اَْساَءلَُک بَِحّقِ ھِذِه  اَللُّھمَّ اِنّى وقتیکه برمیدارى تربت را بگو شفاى ھر درد و امان از ھر بیم ھست ؟

ٍد  َوبَِحّقِ النَّبِّىِ الَّذى َقبََضھا َوبَِحّقِ اْلوَِّصّىِ الَّذى َحلَّ  الطّیَنِة َوبَِحّقِ اْلَملَِک الَّذى اََخَذھا فیھا َصّلِ َعلى ُمَحمَّ
را دانستم ،  پرسید که شفاى ھر درد ِمْن ُکّلِ داٍء َواَمانا ِمْن ُکّلِ َخْوفٍ  َواَْھِل بَْیتِِه َواَْجَعْل لى فیھا ِشفاءا

بالئى اندیشه داشته باشى از خانه  ھرگاه از ظالمى یا از چگونه امان است از ھر خوفى ؟ فرمود، که
 .باشد بیرون میا مگر آنکه خاک قبر آنحضرت باتو
اَللُّھمَّ ھِذِه طیَنُة َقْبِر اْلُحَسْیِن َولِیَُّک َواْبُن َولِیَِّک اتََّخُذتُھا ِحْرزا لِما  در آنوقت که خاک را با خود برمیدارى بگو

 .اَخاُف َوماالاَخ افُ 
حمد  از ابوحمزه ثمالى منقول است که حضرت صادق فرمود، که چون خواھى تربت قبر را بردارى سوره

وقل یا ایھا الکافرون وقل اعوذ برب الناس وقل اعوذ برب الفلق وقل ھو اللّه احد و اناانزلناه فى الیلة القدر 
ٍد َعْبِدکَ  اَللُّھمَّ  بخوان و بگو ویس وآیة الکرسى َواَمیِنَک َوبَِحّقِ  َوَحبیبَِک َونَبِیَِّک َوَرُسولِکَ  بَِحّقِ ُمَحمَّ

التُّْربَِة َوبَِحّقِ اْلَملَِک اْلُمَوکِّل  َواْلُحَسْیِن َوبَِحّقِ ْاالَئَِمِة الرّاِشدیَن َوبَِحّقِ ھِذهِ  اَمیرالُمْؤِمنیَن َعلِىَّ ْبَن اَبیطالِبٍ 
ى ْبِط الَّذى َضِمَنْت َو بَِحّقِ َجمیع  ّقِ اْلَجَسِد الَّذى تََضَمَنْت َو بَِحقِّ الَّذى ُھَو فیھا َوبِحَ  بِھا َو بَِحّقِ اْلَوصِّ السَّ
ٍد َوآلِِه َواْجَعْل ھَذالطّیَن ِشفاًء لى َمالئَِکتَِک َواَْنبیائِکَ  َولَِمْن یَْسَتْشفى بِِه ِمْن ُکّلِ  َوُرُسلَِک َصّلِ َعلى ُمَحمَّ

ٍد َواَْھِل بَْیتِِه اْجَعْلهُ  دآٍء َوُسْقِم َوَمرٍض َواَمانا ِمنْ  ِعْلما نافِعا َورِْزقا واِسعا َوِشفآًء  ُکّلِ َخْوٍف اَللُّھمَّ بَِحّقِ َمَحمَّ
َربَّ ھِذِه  اَللُّھمَّ  پس بگو َوعاَھٍة َوَجمیع ْاالَْوجاع ُکلِّھا اِنََّک َعلى ُکّلِ َشى ٍء َقدیرٌ  ِمْن ُکّلِ داٍء َوُسْقٍم َوآَفةٍ 

ٍد َوآلِ  ُمبارَِکِة اْلَمْیُمونَِة َواْلَملَِک الَّذىالتُّربَِة الْ  ِى الَّذى ُھَو فیھا َصّلِ َعلى ُمَحمَّ ٍد َوَسلّْم  َھبَطَ بِھا َواْلَوصِّ ُمَحمَّ
 .َواْنَفْعنى بِھا اِنََّک َعلى ُکّلِ َشْیٍى َقدیرٌ 

بگذار و زیاده از یک نخود  روایت دیگر فرمود که در وقتیکه تربت را بخورى اول ببوس و بر ھر دو دیده در
ما را خورده است ، در وقتیکه از قبر برمیدارى  مخور که ھر که زیاده بخورد چنانست که گوشت و خون

ّىِ النَّبِِى الَّذى َخَزنَھا َواَْسَئلَُک بَِحّقِ اْلَوصِ  اِنّى اَْسَئُلَک بَِحّقِ اْلَملَِک الَّذى َقبََضھا َواَْسَئُلَک بَِحّقِ  اَللُّھمَّ  بگو
ٍد َواَءْن تَْجَعلَهُ  الَّذى َحلَّ  ٍد َوآِل ُمَحمَّ ِشفاًء ِمْن ُکّلِ داٍء َواَمانا ِمْن ُکّلِ َخْوٍف َوِحْفظَا  فیھا اَْن تُصَّلِىَّ َعلى ُمَحمَّ

 . پس تربت را در پارچه ببند سوره اناانزلناه بر آن بخوان ُسْوءٍ  ِمْن ُکلِّ 
تربت را بقصد شفاِء نخورد چنانستکه گوشت ما را خورده است ، در حدیث معتبر دیگر فرمود که ھر که 

اْلُمباَرَکِة الطّاِھَرِة َوَربَّ النُّورِ الَّذى اُْنزَِل  بِْسِم اللِّه َوبِاللِّه اللُّھمَّ َربَّ َھِذِه التُّْربَةِ  چون بقصد شفا خورد بگوید
ِد الَّذى َسَکَن فیِه َوَربَّ اْلمَ  فیِه َوَربَّ  و آن آزار را ذکر  اَِجَعْلُه ِشفاًء ِمْن داِء َکذا َوَکذا الئَِکِة اْلُمَوکِلّیَن بِهِ اْلَجسَّ

اَللُّھمَّ اَْجَعْلُه ِرْزقا واِسعا َوِعْلما نافِعا َوِشفآًء  کند پس تربت را بخورد، یکجرعه آب بعد از آن بخورد، و بگوید
 . در خود مى یابى از درد و بیمارى و غم و اندوه چون چنین کنى دفع میشود آنچه ِمْن ُکّلِ داٍء َوُسْقمٍ 

اللِّه َوبِاللِّه اَللُّھمَّ اْجَعْلُه ِرْزقا واِسعا َوِعْلما  بِْسمِ  در روایت دیگر فرمود که در وقت خوردن ایندعا بخواند،
ِى الَّذى واَرثَهُ َربَّ اْلُترْ  َوِشفآًء ِمْن ُکّلِ داٍء اِنََّک َعلى ُکّلِ َشْیى ء َقدیٌر اَللُّھمَّ  نافِعا َصّلِ  بَِة اْلُمباَرَکِة َوَربَّ اْلَوصِّ

ٍد َواْجَعْل َھَذا الطّیَن شفآًء ِمنْ  ٍد َوآِل ُمَحمَّ  .ُکّلِ داٍء َواَمانا ِمْن ُکّلِ َخْوفٍ  َعلى ُمَحمَّ
از حضرت امام موسى علیه السالم منقول است که چون میت را دفن کنند، در رویش مھرى از خاک قبر 

 .رت امام حسین علیه السالم بگذارندحض
جانماز و تسبیحى از  حدیث دیگر فرمود که مؤ من میباید از پنج چیز خالى نباشد، مسواک و شانه و در

 . تربت که سى و چھار دانه باشد و انگشتر عقیق
بھر استغفارى  حضرت صادق علیه السالم منقول است که ھرکه تسبیح خاک آنحضرت را بگرداند، از
دارد، چیزى نگوید بعدد ھر دانه ھفت  فتاد استغفار براى او نوشته شود، اگر تسبیح را در دست نگاهھ

 .استغفار براى او نوشته شود
چنانست  دیگر فرمود که ھر که خاک قبر حضرت امام حسین علیه السالم را بفروشد و بخرد در حدیث

بدانکه مشھور میان علماِء  ریده باشد،که که گوشت حضرت امام حسین علیه السالم را فروخته و خ
احادیث عدس ظاھر میشود بھتر آنست که زیاده  آنست که که بقدر نخودى میتوان خورد، چون از بعضى

 .از عدس نخورد
 : اما خواص ادویه

یا سه درھم  حضرت صادق علیه السالم منقول است که ھر که تب کند و درشب اول بوزن دو درھم از
 . در آنمرض ایمن گردد از سرسام و ذات الجنب بزرقطونا بخورد،

 . در حدیث دیگر فرمود که فضیلت عناب بر سایر میوه ھا مانند فضلیت ما است بر سایر مردم
 .از حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم منقول است که عناب تب را زایل میکند

نمیدیدم شبى  ه بود، چیزىروایتى منقول است که ابن ابى الخضیب گفت که دیده من سفید شد در
عناب را بکوب و در دیده بکش چون بیدار  حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم را در خواب دیدم ، فرمود که

 .دیده کشیدم دیده ام صحیح و بینا شد شدم ، عناب را به آھسته سائیدم و در
که مداوا کنید بسنا که اگر در حدیث معتبر از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است که 

 . چیزى مرگ را رد میکند، آن سنا است
میآورد، انار  حضرت صادق علیه السالم منقول است که چھار چیز است ، که طبیعتھا را باعتدال از

 . سورانى و خرماى نارس پخته و بنفشه و کاسنى
 . ا ھست بغیر از مرگاز حضرت صادق علیه السالم منقول است که در سیاه دانه شفاى ھمه دردھ

پرسیدند که چگونه  بعضى از روایات وارد شده است که از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم در
بکنى و یکشب در آب بخیسانى و چون صبح  استعمال کنیم ، فرمود که بیست و یکدانه اش را در کھنه



ر روز دویم نیز چنین کنى در روز چپ یک قطره بچکانى و د شود، در بینى راست دو قطره و در بینى
 . یکقطره و در بینى چپ دو قطره بچکانى و در ھر شب دانه ھا را تازه کنى سیم در بینى راست

کرد که از  روایت دیگر از حضرت صادق علیه السالم منقول است که شخصى بآن حضرت شکایت در
و فرمود که من آنرا میخورم براى  ور،بسیار آمدن بول آزارمیکشم ، فرمود که سیاه دانه در آخر شب بخ

 .دردھا و خدا مرا بآن شفا میدھد تب و دردسر و آزار چشم و درد شکم و جمیع
وسلّم منقول است که بر ھر یک از برگ و دانه و درخت اسفند  از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله

غم و سحر را برطرف که با آنھا ھست تا آنکه بپوسد و ریشه اش و شاخش  ملکى موکل است ،
 .و در دانه اش شفاى ھفتاد و دو درد ھست ، پس مداوا کنید، به اسفند و کندر میکند،

ھفتاد خانه از آن  حضرت صادق علیه السالم منقول است که خانه که اسفند در آن باشد شیطان تا از
 . خوره است خانه دورى میکند، و آن شفاست از ھفتاد مرض که آسانتر آن

جبن امت خود، وحى بر او نازل شد که  یت دیگر منقول است که پیغمبرى به خدا شکایت کرد ازدر روا
باعث شجاعت میشود، فرمود که کندر برگزیده پیغمبرانست و  مرکن امت خود را که اسفند بخورند، که

 . درد آن بآسمان باال نمیرود و آن دور کننده شیاطین ودفع کننده بالھاست ھیچ دردى زودتر از
از حضرت امام حسین علیه السالم منقول است که اگر مردم بدانند که چه منافع در ھلیله زرد است ، 

 .ھر آینه بوزن آن از طال بخرند
قولنج نافع است ، فرمود  حضرت امام رضا علیه السالم منقول است که بخورید انجیر را که براى دفع از

 .کند و مو در بدن میرو یاند و دردھا را میبرد محکم مى که گند دھانرا بر طرف میکند، و استخوان را
علیه وآله وسلّم منقول است که خوردن انجیر ترو خشک بواسیر را قطع  از حضرت رسول صلّى اللّه

 .نقرس و غلبه برودت بر باطن را نفع میدھد میکند،
ى از آن شریفتر و نافع حضرت صادق علیه السالم فرمود که برگ خرفه عقل را زیاد میکند، و ھیچ گیاھ

 . تر نیست
امیه است ، حضرت  حضرت امام رضا علیه السالم فرمود،که بادروج از ما است و تره تیزک از بنى از

 .صادق علیه السالم فرمود که کاھو خون را فرو مى نشاند
 . از حضرت صادق علیه السالم منقول است که خوراک خضر والیاس کرفس و دمبالن است

بخوابد، در آن شب  رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم مرویستکه ھر که سداب بخورد، در شبحضرت  از
 . ایمن باشد، از دردھاى اندرونى و بیرونى و ذات الجنب

بعد از لبنیات و  حدیث دیگر منقول است که آنحضرت زنیان و سیاه دانه و آبشم را سفوف مى کردند در
ممزوج ساخته پیش از طعام مى  د، گاھى با نمک سائیدهطعامى که بیم ضررى داشت مى خوردن

، از خوردن ھیچ چیزى پروا نمیکنم و تقویت معده مى  خوردند، مى فرمودند که چون بامداد اینرا بخورم
 امان میبخشد از لغوه و فرمود که حق تعالى برکت فرستاده است ، در عسل و در کند، بلغم را میبرد،

 . ست ، بر آن ھفتاد پیغمبر برکت فرستاده استآن شفاى از جمیع دردھا ا
را مى  صادق علیه السالم فرمود که سرکه شراب بن دندان را محکم مى کند، کرمھاى شکم حضرت

کند، و آب پشت را فاسد  کشد، و عقل را محکم مى کند، فرمود که خوردن اشفان زانوھا را سست مى
و گردکان با ھم بخورد، بواسیر را میسوزانند و  زنیانمى کند، دھن را بدبو مى کند، فرمود که ھر که 

 را زبر میکنند، گردھا را گرم مى کنند، فرمود که آبشم و نمک با یکدیگر بادھا را دفع مى کنند، معده
بول میشوند و دھن را  بادھا را دفع میکنند، سدھا را میگشایند و بلغم را میسوزانند، موجب ادرار

 .مى کنند، قوت جماع را زیاد میکنند ا نرم میکنند، و لغوه را دفعخوشبو میکنند، و معده ر
 .در چند حدیث وارد شده است که مالیدن نمک دفع زھر عقرب و گزندگان میکند

  در آداب معاشرت با مردم و حقوق اصناف ایشان: باب دھم 
  

  در بیان حقوق خویشان و غالمان و کنیزان: فصالول 
میزند و میگوید  وارد شده است ، که رحم در روز قیامت چنگ در عرش الھى احادیث معتبره بسیار در

را برحمت خود وصل کن و ھر که مرا قطع کرده  پروردگارا ھر که مرا در دنیا صله کرده است ، تو امروز او
 . از رحمت خود قطع کن است ، در دنیا تو امروز او را

کردن باعث قبولى اعمال است و مال را زیاد میکند و  در احادیث بسیار منقول است که نیکى با خویشان
 .را دراز میکند، حساب قیامت را آسان میکند بالھا را دفع میکند، عمر

صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است که دو طرف صراط امانت وصله  در حدیث حسن از حضرت رسول
صراط  ویشان خود نیکى کرده از،پس کسیکه در امانت مردم خیانت نکرده است ، با خ رحم است

صله رحم کرده است ، عمل  بآسانى میگذرد، زود ببھشت میرود و کسیکه خیانت در امانتھا کرده و قطع
 .دیگر او را نفع نمیدھد و صراط او را آتش میافکند

 حضرت صادق علیه السالم فرمود که صله رحم کردن و با ھمسایگان نیکو سلوک کردن خانه ھا را آبادان
 .مى کند، عمرھا را زیاد مى کند

از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است که ھیچ عملى ثوابش زودتر از صله رحم نمى 
 .رسد

را زیاد کند مانند  حدیث حسن از حضرت صادق علیه السالم منقول که ما چیزى را نمى دانیم که عمر در



است ، بسبب صله رحم سى وسه  عمرش مانده صله رحم تا آنکه گاھست که شخصى سه سال از
مانده است ، بسبب قطع صله رحم سه  سال میشود، گاه ھست که کسى از عمرش سى وسه سال

 .سال میشود
شخصى از آنحضرت سؤ ال کرد که خویشان دارم که شیعه نیستند آیا  در حدیث موثق منقول است که

دو حق  یچ چیز قطع نمى کند، اگر شیعه باشندبرمن حقى ھست ، فرمود بلى حق رحم را ھ ایشان را
مؤ من حساب قیامت را آسان  دارند یکى رحم و یکى حق اسالم و فرمود که صله رحم و نیکى با برادران

با برادران را ترک مکنید، اگر چه بسالم کردن و نیکو  میکند، از گناھان نگاه میدارد پس صله رحم و نیکى
 .جواب سالم دادن باشد

میرالمؤ منین علیه السالم فرمود که ھرگاه خویشان با یکدیگر بدى کنند، مالشان بدست حضرت ا
 .بدکاران میافتد

مرتکب آنھا  صحیح از حضرت امام محمد باقر علیه السالم منقول است که سه چیز است ھر که حدیث
که جماعتى بد دروغ و بسیار است  شود پیش از مردن عقوبت آنھا را مییابد، ظلم و قطع رحم و قسم

بسیار میشود، قسم دروغ و قطع صله رحم خانه ھا را از  کردارند، بسبب صله رحم مال و فرزندان ایشان
 .را منقطع میکند اھلش خالى میکند، نسل

ھر که بپاى خودر برود بخانه خویشان  از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است که
برساند حقتعالى ثواب صد شھید او را کرامت فرماید، بعدد ھر  الى بایشانبدیدن ایشان یا براى آن که م

 چھل ھزار حسنه در نامه اعمالش نوشته شود و چھل ھزار گناه محو شود و چھل گامى که بردارد،
 .باخالص کرده باشد ھزار درجه براى او در بھشت بلند شود و چنان باشد که صد سال عبادت خدا

شوند، کسیکه ھمیشه شراب بخورد یا  که سه کسند که داخل بھشت نمىدر حدیث دیگر فرمود 
فرمود که ھر که رعایت حق خویشان کند حقتعالى در  ھمیشه سحر کند، یا قطع صله رحم کند،

کند، که از ھر درجه تا درجه دیگر صد ساله راه باشد یکدرجه از نقره و  بھشت باو ھزار درجه کرامت
مشک و دیگرى از عنبر  روارید و دیگرى از زمرد و دیگرى از زبرجد و دیگرى ازاز طال ودیگرى از م دیگرى

خدایتعالى در بھشت خلق کرده است ، در حدیث  ودیگرى از کافور و ھمچنین از سایر چیزھائى که
در شب معراج دیدم رحمى بعرش آویخته و از رحم دیگر شکایت  صحیح از آنحضرت منقول است که ،

 . خود پرسیدم که در چند پشت نسبت تو و او بھم میرسد، گفت که در چھل پشت مى کند بپروردگار
را دوست دارد و  حدیث معتبر دیگر فرمود که من ضامنم براى کسیکه صله رحم کند، آنکه خدا او در

کند، فرمود که بوى بھشت از ھزار ساله  روزیش را فراخ کند، و عمرش را زیاد کند، و او را داخل بھشت
 .پدر و مادر وقطع کننده صله رحم و مرد پیر زناکار نیده میشود، آنرا نمیشنود عاقراه ش

 امام محمد باقر علیه السالم منقول است که ھر که بر غالمى یا کنیزى بقدر در حدیث صحیح از حضرت
مستحق آن حد  حدى از حدود الھى بزند، بى آنکه جرمى از او صادر شده باشد، که به حسب شرع

 .شد، کفاره نیست گناه او را بغیر از آزاد کردن اوشده با
بنده فرمان  از حضرت امام على نقى علیه السالم پرسیدند، که: حدیث معتبر منقول است که  در

باشد نگاه دار و اگر نه بفروش یا  صاحبش نمیبرد آیا حالل است زدن از؟ فرمود که نه اگر موافق طبعت
 . رھا کن

در تاءدیب اطفال و غالمان و کنیزان پنج تازیانه یا : منقول است که  صادق در حدیث معتبر از حضرت
 .تازیانه بیشتر مزنید و آنرا برفق و ھموارى بزنید شش

که در  زراره از آن حضرت سؤ ال کرد از زدن بنده فرمود که ھر چیز: منقول است که  در حدیث معتبر دیگر
نافرمانى تو کند مى توانى زد او را  ست اما اگر دانستهدست او تلف شود بى تقصیر او بر او چیزى نی

 . یا چھار یا پنج گفت چه مقدار بزنم او را فرمود، که سه
پیوسته مرا جبرئیل وصیت میکرد در باب : که  از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است

د کرد، که چون بآن حد برسد آزاد ، که براى ایشان حدى مقرر خواھ غالم و کنیز تا آنکه گمان کردم
 .شوند

چون ھفت سال  بنده که مؤ من باشد،: حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است که  از
علما حمل کرده اند این حدیث را  خدمت کند آزاد میشود، بعد از آن خدمت فرمودن او حالل نیست و

 .را آزاد کنندآن براینکه سنت مؤ کد است ، که بعد از ھفت سال
چھار صفت است که در ھر که باشد حق  : درحدیث صحیح از حضرت امام محمد باقر منقول است که

در اعال غرفھاى شرف کسیکه پناه دھد یتیمى را و متوجه احوال  تعالى او را ساکن گرداند در اعالعلیین
نماید، و  یفان و اعانت ایشانبراى او بمنزله پدر مھربان باشد، و کسیکه رحم کند بر ضع او گردد، از

احسان کند و ایشان را آز رده نکند،  کسیکه مال خود را صرف پدر و مادر کند و با ایشان مدارا نماید،
او را یارى نماید، بر خدماتیکه باو میفرماید و کاریکه بر او  کسیکه تندى و سفاھت با بنده خود نکند و

 .باو نفرماید دشوار باشد
بِبندگان خود بخورانید از : منقول است که  از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّمدر حدیث معتبر 

 .بپوشانید آنچه خود میپوشید آنچه خود میخورید، بایشان
باصحاب خود فرمودند، که میخواھید خبر دھم شما را  آن حضرت: در روایت دیگر منقول است که 

 ود کسیکه تنھا سفر کند، عطاى خود را از مردم منع کند، ویا رسول اللّه فرم ببدترین مردم گفتند بلى
 .غالم خود را بزند

در حدیث دیگر فرمود سه کسند که اگر بر ایشان ظلم نکنى ایشان بر تو ظلم میکنند، دو نان و زن تو و 



 .خادمان تو
 .در حدیث دیگر فرمود که بندگان خود را بقدر عقل ایشان مورد عتاب سازید

بود و حضرت او را  روزى غالمى از حضرت صادق علیه السالم ناپیدا: ر منقول است که حدیث معتب در
بالین او نشستند و او را باد میزدند تا او بیدار شد،  میطلبیدند، تا آنکه دیدند در جائى خوابیده است ، بر

 . رانیست که شب و روز ھر دو خواب کنى شب خواب کن و روز خدمت کن پس فرمودند که تو
، غالمیکه از  سه کسند که نماز ایشان مقبول نیست: احادیث معتبره از آنحضرت منقول است که  در

نماید، شخصى که پیشنمازى گروھى کند  آقاى خود گریخته باشد تا آنکه بر گردد و خود را تسلیم آقا
 .خشمناک بخواب رود که باو راضى نباشند، زنى که شوھر از او

اول کسیکه داخل بھشت : منقول است که  ل صلّى اللّه علیه وآله وسلّمبسند معتبر از حضرت رسو
پروردگارش را بجاى آورد، خیر خواه آقاى خود باشد، مرد  میشود شھید است ، غالمیکه نیکو عبادت

 .حرام و شبھه غفلت ورزد عیال بارى که از
ھر که بنده آزاد کند : ت که وآله وسلّم منقول اس در احادیث معتبره از حضرت رسول صلّى اللّه علیه

 .بنده عضوى از او را از آتش جھنم آزاد گرداند حقتعالى بھر عضوى از آن
حضرت صادق فرمود که مستحب است که در شب عرفه و روز عرفه بخدا تقرب بجوئید، بآزاد کردن و 

 . تصدق کردن
  

   در حقوق ھمسایگان و یتیمان و عشیره وقبیله: فصل دوم 
وصیت مینمود برعایت  پیوسته مرا جبرئیل: ول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است که حضرت رس از

خواھد داد و فرمود که ھر که ھمسایه خود را آزار  ھمسایه تا آنکه گمان کردم که براى او میراثى قرار
 ز ھمسایه اشبر او حرام گرداند، ماءواى او جھنم باشد، فرمود که ھر که ا کند حقتعالى بوى بھشت را

گرداند و در گردن او اندازد تا  بقدر یکشبر زمین خیانت کند، خدایتعالى آن زمین را تا طبقه ھفتم طوقى
 .باشد، مگر آنکه توبه کند، آن زمین را پس دھد چون او را بمقام حساب آورند طوق در گردن او

مسایه باز دارد حقتعالى در ھر که آزار خود را از ھ: منقول است که  از حضرت صادق علیه السالم
که سه چیز  از گناھان او درگذرد، از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است روزقیامت

باو کنى شکر نکند و اگر بدى  است که بدترین بالھا است ، پادشاھى یا صاحب حکمى که اگر احسان
خواھد، اگر نیکى ببیند بپوشاند و مذکور مرگ تو را  کنى نگذرد و ھمسایه که چشمش تو را بیند ودلش

 ظاھر کند ومنتشر گرداند، زنیکه اگر حاضر باشى ترا شاد نگرداند، اگر غایب نسازد و اگر بدى ببیند
 .باشى خاطرت باو مطمئن نباشد

 .در حدیث دیگر فرمود که ھر که آزار ھمسایه کند، براى طمع در خانه او خدا خانه او را بھمسایه برساند
پرسیدند که آیا در مال  از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم: حدیث معتبر منقول است که  در

کردن بخویشانى که با تو بدى کنند، و احسان  حقى بغیر زکوة ھست ، فرمود که بلى نیکى و احسان
نش ایمان بمن ندارد کسیکه شب سیر میخوابد و ھمسایه مسلما کردن بھمسایه مسلمان بدرستیکه

 . گرسنه است
تا چھل خانه از ھر طرف ھمسایه : در چند حدیث معتبر از حضرت صادق علیه السالم منقول است که 

 .اند
فرموده است براى  حدیث دیگر فرمود که از جمله حقوق مال حق ماعونست که حقتعالى وعید جھنم در

یشان کند، یا ضروریات خانه که نیکى که با کسیکه منع آن نماید و آن قرضى است که بھمسایه دھد، یا
که ما ھمسایگان داریم که اگر چیزى بایشان بعاریه بدھیم  بایشان عاریه دھد، راوى عرض کرد

چنین  میکنند در اینصورت بر ما گناھى ھست اگر بایشان ندھیم ؟ فرمود که ھر گاه میشکنند، ضایع
 .باشد گناھى بر شما نیست اگر بایشان ندھید

 . رمود که حالل نیست منع کردن نمک و آتش از ھمسایگاندر حدیث دیگر ف
منع کند از او خیر  ھر که ماعونرا منع نماید از ھمسایگان حقتعالى: حضرت رسول منقول است که  از

 .واحسان خود را و او را بخود واگذارد، واى بر حال او
و طلبیدن آتش را  ر و نان رامنع مکنید قرض دادن خمی: حدیث معتبر از حضرت صادق منقول است که  در

 . از جمله مکارم اخالق است که این امور باعث زیادتى روز میشود، بر اھل خانه با آنکه
زینھار که متعرض حقوق مشوید که بر خود : است که  از حضرت امام محمد باقر علیه السالم منقول

قه مکنید، و اگر از قبیله شما کسى که بر قبیله واقع میشود بدھید و مضای الزم کنید و آنچه از خرجھا
 .را تکلیفى کند که ضررش بر شما زیاده از نفعى باشد که باو میرسد قبول مکنید شما

صعصعة بن  حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم در بیمارى بدیدن: حدیث دیگر منقول است که  در
ه باینکه من بعیادت تو آمدم فخر ک صوحان که از بزرگان اصحاب آنحضرت بود تشریف آوردند، پس فرمودند

بینى خود را از آن امر بکنار بگیر که آدمى بى نیازنیست از قوم  مکن بر قوم خود واگر ایشان را در امرى
یاریھاى بسیار  و بایشان محتاج است ، اگر یارى ایشان نکنى یارى از ایشان منع کرده و وقبیله خود

ببینى یارى ایشان بکن ، براى آن امر و اگر  شان را در حال خوبىایشان را از خود رد گردانیده پس اگر ای
 وامگذار و باید که یارى کردن شما یکدیگر را در طاعت خدا باشد، بدرستیکه در بالئى باشند، ایشان را

وباز ایستید از معصیت  ھمیشه با رفاھیت و نعمت خواھید بود اگر یارى یکدیگر بکنید، در طاعت خدا
 .خدا



بنزد حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم آوردند از  اسیرى چند را: معتبر منقول است که  در حدیث
محمد  آوردند که گردن بزنند، در آن حضرت جبرئیل نازل شد و گفت یا  ایشانرا پیش  کافران پس یکى از

و خرجھائیکه در  دارى میکرد این اسیر را که میخواھى گردنش را بزنى بمردم طعام میخورانید و مھمان
خود را بر دوش خود بر میداشت ، پس حضرت بآن  میان قبیله واقع میشد میداد و بارھاى گران اھل

وحى فرستاده است ومن ترا آزاد کردم از کشتن باین خصلتھا آن اسیر  اسیر فرمودند که حقتعالى چنین
میدھم بوحدانیت  ر گفت شھادتپروردگار تو این خصلتھا را دوست میدارد؟ فرمود که بلى اسی گفت که

، که ھرگز از مال خود کسى را  خدا وبپیغمبرى تو بحق آن خداوندیکه ترا براستى فرستاده است
 . برنگردانیده ام

 . در احادیث معتبره وارد شده است ، که خوردن مال یتیم بناحق از جمله گناھان کبیره است
ھر که نگاھدارى  اللّه علیه وآله وسلّم فرمود کهحضرت رسول صلّى : حدیث معتبر منقول است که  در

دو انگشت با ھم باشیم واشاره بانگشت  کند یتیمى را و او را نفقه دھد من و او در بھشت مانند این
 .شھادت و میان فرمود

شود از او،  فرمود ھر که یتیمى را در عیال خود داخل کند و خرج او را بدھد تا او مستغنى در حدیث دیگر
 . جھنم را واجب گردانیده است بھشت را بر او واجب گرداند، چنانچه براى خورنده مال یتیم خدا

ھر مرد مؤ من و زن مؤ منه که : علیه السالم منقول است که  در روایت معتبر از حضرت امیرالمؤ منین
 رددبکشد، از روى ترحم حقتعالى براى او بعدد ھر موئى که دستش بر آن مى گ دست بر سر یتیم

 .حسنه براى از بنویسد
 . بھر موئى حقتعالى نورى کرامت فرماید، در قیامت: در روایت دیگر منقول است که 

از سنگینى دل  ھر که: حدیث معتبر از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است که  در
و مھربانى کند و بر سر خوان بخواند و با ا خود آزرده باشد، خواھد دلش نرم گردد یتیمى را نزدیک خود

 . سرش بمالد بدرستیکه یتیم را بر مردم حق عظیم ھست خود بنشاند و از روى شفقت دست بر
 که چون یتیمى بگرید عرش الھى براى او بلرزد، پس پروردگار عالم فرماید که در حدیث دیگر فرمود

بعزت و جالل خودم  گرفته ام ؟ کیست آنکه به گریه آورده است این بنده مرا که پدرش و مادرش را
 . بھشت را براى او واجب گردانم سوگند مى خورم که ھیچ بنده او را ساکن نگرداند مگر آنکه

حق تعالى در قرآن مجید براى : السالم منقول است که  در احادیث معتبره از حضرت صادق علیه
دنیا  جھنم در آخرت و دیگرى آنکه دربناحق بخورد، دو عقاب مقرر ساخته یکى عذاب  کسیکه مال یتیم را

 .بعد از او با یتیمان او بکنند، آنچه با یتیمان دیگران کرده باشد
جماعتى را از قبرھا  حق تعالى در قیامت: حضرتا امام محمد باقر علیه السالم منقول است که  از

مال یتیم را خورده  آنھا جماعتى باشند که محشور گرداند که از دھنھاى ایشان آتش شعله ور باشد و
بدرستى که آن جماعتیکه مال یتیم را بظلم مى خورند، نمیخورند  باشند، چنانچه حق تعالى میفرماید،

میتواند  مگر آتش و بزودى آتش افروز جھنم گردند، بدانکه ولى یتیم که تصرف در مال او در شکم خود
اینھا نباشند حاکم شرع یعنى امام  اگر نمود پدر است و جد پدرى و وصى که ایشان تعیین کرده باشند،

فرموده باشد، اگر امام حاضر نباشد اکثر علماِء را اعتقاد  علیه السالم و کسى که آنحضرت تعیین
 .جامع الشرایط میکند یا کسیکه او نصب کرده باشد آنستکه مجتھد

 ان و ضبط اموال ایشانمیشود که مؤ منان صالح از براى خدا متکفل احوال ایش از احادیث معتبره ظاھر
باشند وسعى در مال  میتوانند شد، که آنچه صرفه وغبطه ایشان در آن باشد رعایت کنند، اگر پریشان

ایشان خرج میتوانند کرد، بھتر آنستکه  یتیم مانع کسب ایشان باشد بقدر خرج ضرورى خود از مال
پدر و جد پدرى و وصى باید که نھایت  آن عمل برندارند، ھمچنین رعایت کنند که زیاده از اجرت متعارف

قرض  ایشان بکند، و اگر آنقدر مال نداشته باشند که وفا بقرض کند از مال ایشان رعایت در صرفه
ایشان میتوانند برداشت ،  برندارند، اگر پدر و جد پدرى پریشان باشند بقدر نفقه ضرورى خود از مال

یتیم میتواند بردارد، و اگر قدر خرج طفل را حساب کنند  مالاگرمادر ھم پریشان باشد نفقه او را ولى از 
 . کنند و باھم چیزى بخورند، باکى نیست و با نفقه خود ضم

  

   در حقوق صداقت و اخوت: فصل سوم 
بحضرت امام  حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم در وقت فوت وصیت نمود: حدیث منقول است که  در

 . دار صالحان را براى صالحشان کن با برادران از براى خدا، دوست حسن علیه السالم که برادرى
ھر که برادر مؤ منى براى خدا بگیرد خانه در بھشت : از حضرت امام رضا علیه السالم منقول است که 

 .یافته باشد
 فایده نیافته است که کسى بعد از اسالم: حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است که  از

 .بھتر باشد از برادرى که از براى خدا گرفته باشد
که بسیار  شخصى بحضرت امام محمد باقر علیه السالم عرض کرد: حدیث دیگر منقول است که  در

از روى من مشاھده میکنند،  است که اندوھگین میشوم بى سببى بحدیکه اھل و یاران من اثر آنرا
آفریده و از نسیم رحمت خود در ایشان جارى گردانیده  شتفرمود که حق تعالى مؤ منان را از طینت بھ

 برادر پدرى و مادرى یکدیگرند پس چون بروح یکى از مؤ منان اندوھى رسد مؤ ، پس باین سبب مؤ منان
 .منان دیگر براى اندوه او محزون میشوند

 دن بروى امام عادلنظر کر: صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است که  در حدیث معتبر از حضرت رسول



مھربانى وشفقت  عبادتست ، نظر کردن بروى عالم عبادتست ، نظر کردن بروى پدر و مادر از روى
 . خدا عبادت است عبادتست ، نظر کردن بروى برادرى که دوست دارى او را براى

ل اعتماد برادران دونوعند یکى برادرانیکه مح : از حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم منقول است که
برادران خندیدن و صحبت اما اول پس ایشان بمنزله دستند وبالند و  باشند در دوستى و یارى ودیگرى

بدن خود را وبا  ومالند پس چون بر برادرى چنین اعتماد داشته باشى از براى او صرت کن مال و اھلند
مخفى دار و وعیبش را  دوستانش دوستى کن و با دشمنانش دشمنى کن و رازش را بپوشان

از گوگرد سرخ که اکسیر است ، اما دویم پس  نیکیھایش را افشا کن ، بدانکه این قسم برادران کمترند
 .را از ایشان قطع مکن و توقع زیاده از این از ایشان مدار تو لذت صحبت ایشان را مییابى این

مؤ منان بھم  ارواح در میانمعتبره وادر شده است ، که اخوت و برادرى و آشنائى در عالم  در احادیث
 .رسیده ، در این نشاءه چون یکدیگر را دیدند آنرا بیاد میآورند

است ، راھنماى او  مؤ من برادر مؤ من است و دیده او: احادیث معتبره دیگر وارد شده است که  در
د خلف نمیکند، با او فریب نمیدھد، با او وعده که کن است ، با او خیانت نمیکند، و بر او ظلم نمیکند، او را

 .نمیکند دروغ نمیگوید، غیبت او
و یارى و دوستى حدى چند  صداقت: در حدیث معتبر از حضرت صادق علیه السالم منقول است که 

صداقت نسبت مده ، کسیکه ھیچیک از آنھا در او  دارد که ھر که ھمه آنھا در او نباشد، او را بکمال
سبت مده ، اول آنکه آشکار و پنھانش با تو یکى باشد، دویم آنکه را ن نباشد، بھیچ چیز از صداقت او

حکومتى سلوک  را زینت خود داند غیب تو را عیب خود داند، سیم آنکه در بھم رسیدن مالى یا زینت تو
از تو منع نکند، پنجم آنکه در وقت نکبتھا و  خود را باو تغییر ندھد، چھارم آنکه آنچه توانائى او بآن رسد

 .یارى تو نکند تو را وانگذارد و ترک بالھا
مرتبه باتو بغضب آید و در ھیچ مرتبه حرف بدى  ھر که از برادران مؤ من تو سه: در حدیث دیگر فرمود که 

 .و یارى خود بگیر در حق تو نگوید، او را بدوستى
و بسپارى که در خود مکن که رازھاى خود را با در حدیث دیگر فرمود که اعتماد بسیار بر برادر و دوست

 .نتوانى کرد وقتیکه او از تو بر گردد چاره
ساله خویشاوندیست و علم اھلش را  محبت بیست: از حضرت امام رضا علیه السالم منقول است که 

: پدران و از حضرت صادق علیه السالم منقول است که  با یکدیگر بیشتر جمع میکند و ربط میدھد از
متى بھم رساند و ده یک از آنچه بیشتر با تو دوستى میکرد بکند حکو چون دوستى داشته باشى و

 .نیست از براى تو دوست بدى
دوستى با دوستان خود ھموار مکن و خود را  : از حضرت امیرالمؤ منین علیه السالم منقول است که

شوند، دشمنى را با دشمنان خود ھموار بکن شاید که روزى  پرمده بایشان بلکه روزى دشمن تو
 .دوست تو شوند

وبسیارى  بھترین عیش دنیا فراخى خانه: حضرت امام موسى علیه السالم منقول است که  از
مصاحبت بکن و با یک کس  دوستانست ، و حضرت لقمان علیه السالم پسر خود را گفت که با صد کس

 . مشو که فرزند بدان باشى دشمنى مکن و راضى باش که غالم نیکان باشى و راضى
چیز است که درھر که نباشد زندگى بر او گوارا  پنج: رت صادق علیه السالم منقول است که از حض

 . توانگرى و قناعت و مونس موافق نیست ، صحت بدن و امنیت و
از دلش و زجر کننده ازنفسش و مصاحبى که او را براه خیر  در حدیث دیگر فرمود ھر که را پند دھنده

 .سوار میشود بر گردنش بدارد، نباشد شیطان
خود مکن که روشنى احوالت بتاریکى مبدل  در حدیث دیگر فرمود که قطع آشنائى از دوستان پدر

 . بغیر محلش بگذارد خود متعرض قطع محبت شده است میشود، فرمود که ھر که محبت خود را
 رد مالمت نکندھر که خود را در محل تھمت در آو: علیه السالم منقول است که  از حضرت امیرالمؤ منین

است ، ھر سخنى که از دو  کسى را که گمان بد باو میبرد، ھر که راز خود را پنھان دارد اختیار با خودش
او ببینى بر محمل نیک حمل کن تا آنکه  کس گذشت فاش میشود، چون با کسى برادرى کنى آنچه از

که از برادر صادر شود، تا حمل  زینھار که گمان بد مبر بسخنى بحدى برسد که دیگر محمل نیک نیابى و
وقت بال و در  یابى و بسیار بگیر از برادران نیک که ایشان در وقت رفاھیت تھیه اند براى نیک براى آن

خدا ترسند، برادران مؤ من را بقدر  وقت بال سپرند از براى دفع اعدا و مشورت با جماعتى بکن که از
 . ان بد واز نیکان ایشان در حذرباشزن پرھیزکارى ایشان دوست بدار، بپرھیز از

اگر خواھى که تمام شود براى تو نعمت و کامل شود : منقول است که  از حضرت امام رضا علیه السالم
مردم دون را در  مردى و مروت و باصالح آید براى تو امور معیشت پس شریک مگردان غالمان و براى تو

اگر سخنى با تو گویند دروغ میگویند، اگر  یانت مى کنند،کارھاى خود، که اگر ایشان را امین گردانى خ
نمیکنند، با عاقل مصاحبت کن ھر چند کریم نباشد، از عقلش بھره ور شو  بالئى ترا در پیش آید ترا یارى

از کرم اومنتفع  ازخلق بدش احتراز کن وبا کریم مصاحبت کن ھر چند عاقل نباشد، که بعقل خود و
 .ریختن از احمقى که بخیل باشدمیشوى ، بگریز نھایت گ

  

  در بیان حقوق مؤ منان بر یکدیگر و حسن معاشرت با خلق: فصل چھارم 
پرسید که حق  معلى بن خنیس از حضرت امام جعفر صادق علیه السالم: معتبر منقول است که  بسند

از آنھا را  واجبست و اگریکى مسلمان بر مسلمان چیست فرمود، که ھفت حق است که ھر یک از آنھا



پرسید که آنھا چیست فرمود که میترسم که بداین و  ترک کند، از دوستى و طاعت خدا بدر مى رود،
نکنى ، آسانترین آن حقوق آنستکه آنچه از براى خوددوست میدارى از براى  بعمل نیاورى و رعایت آنھا

بپرھیزى از غضب او و  م آنکهدوست دارى ، آنچه از براى خود نمى خواھى از براى او نخواھى ، دوی او
آنکه یارى بجان و مال و بزبان و بدست و بپا،  پیروى خوشنودى او بکنى ، آنچه فرماید اطاعت کنى سیم

آئینه او باشى ، پنجم آنکه تو سیر نباشى و او گرسته باشد، تو سیراب  چھارم آنکه دیده و راھنماى و
خدمتکار داشته  عریان باشد، ششم آنکه اگر تو و او تشنه باشد، تو پوشیده نباششى و او نباشى

جامه اش را بشوید، طعامش را بسازد  باشى و او نداشته باشد، واجبست که خادم خود را بفرستى که
ترا قسم دھد بعمل آورى و اگر بخانه دعوت کند قبول کنى ،  و رختخوابش را بگستراند، ھفتم آنکه اگر

  پیش  بمیرد بجنازه اش حاضر شوى ، اگر دانى که حاجتى داردبعیادتش بروى ، اگر  اگر بیمار شود
کرده محبت خود را بمحبت او و  گیرى ببر آوردن آن پیش از آنکه او تو سؤ ال کند، چون چنین کنى پیوند

 .محبت او را بمحبت خود
 . در حدیث دیگر فرمود که ھیچ عبادتى نزد خدا بھتر از ادا کردن حق مؤ من نیست

خود را  وعده کردن مؤ من برادر مؤ من: ز حضرت صادق علیه السالم منقول است که حسن ا بسند
وعده خدا کرده است و متعرض  نذریست که کفاره ندارد، ھر که خلف وعده مؤ من بکند اول ابتدا بخلف

 . غضب الھى شده است
 ر که ایمان بخدا وھ: حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است که  در حدیث حسن دیگر از

 .روز قیامت دارد، باید که وفا کند بوعده خود
مؤ من را بر مؤ من : رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است که  بسندھاى معتبره از حضرت

خود را با او  واجبست ، اول آنکه در حضور او را تعظیم نماید، محبتش در سینه او باشد، مال ھفت حق
بعیادت او رود، چون بمیرد بجنازه اش حاضر  اورا بر خود حرام داند، و چون بیمار شود صرف نماید، غیبت

 .او چیزى نگوید شود، و بعد از مرگش بغیر از نیکى
دوست دار برادر مسلمان خود را : که  بسند حسن از حضرت امام محمد باقر علیه السالم منقول است

اھى ، مخواه از براى او آنچه از براى خود نمى خواھى ، مى خو و بخواه از براى او آنچه از براى خود
ذخیره مکن تا  از او سؤ ال کن و ھرگاه او از تو سؤ ال کند باو عطا کن ، نیکى را از او چون محتاج شوى

باشد، اگر غایب شود حرمت او را غایبانه نگھدار،  او ھم از تو ذخیره نکند، یاور او باش تا او نیز یاور تو
 را گرامى بدار بدرستیکه او از تست و تواز اوئى ، اگر با تو در مقام عتاب د بدیدنش برو و اوچون بیای

خدا را شکر کن و اگر بالئى او  باشد از او جدا مشو تا کینه را از سینه او بدر کنى ، اگر نعمتى باو برسد
 . زیاده کن را پیش آید یاور او باش ، با او مھربانى را

را بر برادر مسلمان شش حق است ،  مسلمان: منین علیه السالم منقول است که  از حضرت امیرالمؤ
بیمار شود بعیادت او برود، ھرگاه که عطسه کند او را دعا  ھرگاه که باو رسد باو سالم کند، ھرگاه که

نچه از آ او نماز کند، ھرگاه که او را بضیافت بطلبد قبول کند، از براى او دوست دارد کند، چون بمیرد بر
 .میدارد براى خود دوست دارد، از براى او دشمن دارد آنچه از براى خود دشمن

ھر که صبح کند واھتمام : است که  بسندھاى معتبر از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول
نیست ، کسى بشنود که کسى فریاد میکند که اى  بامور مسلمانان نداشته باشد او مسلمان

یارى او نکند او مسلمان نیست ، فرمود که محبوبترین مردم کسى است  بفریاد من برسید و مسلمانان
را دفع کند  بمردم بیشتر مى رسد، فرمود که ھر که از گروھى ازمسلمانان ضرر آبى یا آتشى که نفعش

 .بھشت اورا واجب شود
او را بدل دوست دارد،  حق مؤ من بر مؤ من انست که : از حضرت صادق علیه السالم منقول است که

یارى  ندارد، اگر بسفرى رود باحوال اھل او بپردازد، اگر کسى بر او ظلم کند او را مال خود را از دریغ
بگیرد، چون بمیرد بزیارت قبر او  نماید، اگر عطائى بمسلمانان دھند و او غایب باشد بھره او را براى او

با او خیانت نکند، برروى او اف نگوید، اگر اف بگوید دوستى از  برود، بر او ظلم نکند و او را فریب ندھد و
دروغ گفته  برطرف میشود، اگر بگوید تو دشمن منى یکى از ایشان کافر باشند، زیرا که اگر میان ایشان

صاحب کبیره است و چون او را  باشد خود کافر است و اگر راست گفته آن دیگرى کافر است ، یعنى
 .نمک در آب مى گدازد یمان در دلش بگذارد چنانچهبتھمتى متھم سازد ا

بخواھد آنچه از براى عزیزترین اھل خود مى  در حدیث دیگر فرمود که باید براى برادر مسلمان خود
از براى عزیزترین اھل خود نمیخواھد، دوستى او را خالص گرداند از  خواھد، نخواھد از براى او آنچه

که غم او را زایل  شد و در ندوه او اندوھگین باشد، اگر تواند سعى کندبآنکه در شادى او شاد با شوائب
 .گرداند و اال دعا کند که خدا اندوھش را بردارد

خود را بچه حال  شخصى بخدمت آن حضرت آمد از او پرسید که برادران: حدیث دیگرمنقول است که  در
ران ابشان چگونه باحوال فقیران مى توانگ گذاشتى ، گفت برنیکو حالى گذاشتم ایشان را، فرمود که

چقدر بدیدن فقیران مى روند، گفت کم ، فرمود که توانگران چه مقدر  رسند، گفت کمتر، فرمود توانگران
فرمود که پس  بفقیران مى کنند گفت چیزى چند میفرمائى که در پیش ما اینھا نمیباشند، احسان

 .چگونه ایشان دعوى تشیع میکنند
یکدیگر  برادران و نیکوکاران باشید و از براى خدا با یکدیگر دوستى کنید، بدیدن مود کهدر حدیث دیگر فر

 .بروید و با یکدیگر بنشینید، و دین ما و احادیث ما را یاد کنید
واجبست از براى مؤ من بر مؤ من که ھفتاد : از حضرت امام محمد باقر علیه السالم منقول است که 

 .کبیره او را بپوشاند



واجبست از براى مؤ من بر مؤ من که خیرخواه او باشد : حضرت صادق علیه السالم منقول است که از 
 . در حضور وغیبت

 . در حدیث دیگر فرمود که بر شما باد بخیر خواھى خالیق که ھیچ عمل نزد خدا بھتر از این نیست
  

  گردانیدنایشان ددر قضاى حاجت مؤ منان و سعى نمودن در کارھاى ایشان و شا: فصل پنجم 
منى را شاد  ھر که مؤ: حدیث صحیح از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است  در

 . خوشنود گردانیده است گرداند، مرا شاد گردانیده است و ھر که مرا شاد گرداند خدا را
ن در روى برادر مؤ تبسم کرد: الّسالم منقول است که  در حدیث معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه

 از او برداشتن حسنه است ، ھیچ عبادتى را خدا دوست تر نمیدارد از شاد من حسنه است و خاشاکى
 . گردانیدن مؤ من

موسى علیه الّسالم بدرستیکه مرا بندگان  حق تعالى خطاب فرمود بحضرت: در حدیث دیگرفرمود که 
را حاکم مى گردانم در بھشت ، حضرت  مى کنم ، ایشان ھستند که بھشت را براى ایشان مباح

کیستند ایشان فرمود کسى که سرورى بر قلب مؤ منى داخل کند، پس حضرت  موسى گفت پروردگارا
بود از او گریخت و  فرمود که مؤ منى در مملکت پادشاه جبارى بود و آن پادشاه در مقام آزار او موسى

و مھربانى وضیافت کرد چون وقت مرگ آن کافر  جا داد بشھر کفار برفت و پناه بکافرى برد آن کافر او را
بعزت وجالل خود سوگند مى خورم که اگر تو را در بھشت جاى میبود  شد حق تعالى باو وحى فرمود که

نمود  خطاب  را ببھشت درمى آوردم ولیکن بھشت حرام است بر کسى که کافر بمیرد پس  ھر آینه تو
 .روز براى او روزى ببرند سوزان و امر فرمود که در اول و آخربآتش جھنم که او را بترسان اما م

حق تعالى وحى نمود بحضرت داود علیه : که  بسند حسن از حضرت صادق علیه الّسالم منقول است
حسنه بنزد من مى آورد، بھشت را بر او مباح مى گردانم ، حضرت داود  الّسالم که بنده از بندگان من

چه بیکدانه  است ، فرمود که بر قلب بنده مؤ من خوشحالى داخل گرداند اگرآن حسنه کدام  پرسید که
 .امید خود از تو نکند خرما باشد، داود گفت پروردگارا سزاوار است کسیکه ترابشناسد قطع

او را شاد گردانیده است بلکه حضرت رسولخدا  در حدیث دیگر فرمود کسیکه مؤ منى راشاد گرداند نه
 . شاد گردانیده است آله وسلّم راصلّى اللّه علیه و

من از قبر بیرون میآید با او شخصى بیرون میآید  چون مؤ: در احادیث معتبره از آنحضرت منقول است که 
 بکرامت از جانب خدا و خوشحالى پس مؤ من باو میگوید که خدا تو را بشارت و میگوید بشارت باد ترا

نیست و بھر نیکى که میگذرد  ه میگذرد میگوید که این از توبنیکى بدھد، پس با او میباشد و بھر ھولیک
میدھد تا آنکه بمقام حساب آید پس چون امر کنند  میگوید که این از تست و پیوسته او راچنین بشارت

 میگوید، که بشارت باد ترا که خدا امر فرمود تو را ببھشت برند مؤ من میگوید که او را ببھشت برند باو
خدا بمن خبر رسانیدى  از قبر تا اینجا مرا بشارت دادى و مونس من بودى و از جانب که تو کیستى که

کردى در دنیا خدا مرا از آن خلق کرده است که  گوید که منم آن شادى که در دل برادر مؤ من خود داخل
 . مونس تو باشم بشارت دھنده تو و در تنھائى

 .گرداند حقتعالى ھزار ھزار حسنه براى او بنویسدھر که مؤ منى را شاد : در حدیث دیگر فرمود که 
در قیامت صد ھزار  حدیث معتبر دیگر فرمود ھر که یک حاجت براى برادر مؤ من خود برآورد حقتعالى در

آنکه خویشان و آشنایان خود را داخل بھشت  حاجت او را برآورد، که یکى از آنھا بھشت باشد و دیگرى
 .کند، اگر ناصبى نباشند

دیث دیگر فرمود که برآوردن حاجت مؤ من بھتر است از ھزار بنده آزاد کردن و ھزار اسب در راه خدا در ح
 . بجنگ فرستادن

 .در حدیث دیگر فرمود، که بھتر است از بیست حج که در ھر حجى صاحبش صد ھزار درھم صرف کند
بھتر است از ھفتاد  ک حجی: حدیث معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه الّسالم منقول است که  در

مسلمان که ایشان را سیر کند و بپوشاند و  بنده آزاد کردن و خرج کشیدن و نفقه دادن اھل یک خانه از
 . کند، بھتر است از ھفتاد حج روى ایشانرا او سئوال کردن حفظ

در ھر که ھفت شوط طواف : الّسالم منقول است که  در حدیث حسن از حضرت امام جعفر صادق علیه
براى او شش ھزار حسنه بنویسد، شش ھزار گناه محو کند، شش ھزار  دور خانه کعبه بکند حقتعالى

 . ده طواف بلند کند، وشش ھزار حاجت او را بر آورد، بر آوردن حاجت مؤ من بھتر است از درجه براى او
را ندا کند که ثواب آورد، حق تعالى او  در حدیث دیگر فرمود که ھر مسلمانى که حاجت مسلمانى را بر

 . بغیر از بھشت تو بر من است و راضى نمیشوم براى تو
راه رود حق تعالى دوملک را موکل  در حدیث دیگر فرمود که چون کسى براى برآوردن حاجت مؤ من

 .استغفار کنند، دعا کنند که حاجتش برآورده شود گرداند از جانب راست و چپش که براى او
 ھر که برادر مؤ من او بنزد او: موسى بن جعفر علیه الّسالم منقول است که  بدر حدیث معتبر از جنا

پیوند کرده است  بیاید براى حاجتى آن رحمتى که خدابسوى او فرستاده است ، اگر قبول کرد پس
است ، اگر او را رد کرد و او قادر بود  دوستى او را بدوستى ما و دوستى ما بدوستى حق تعالى موصول

مسلط گرداند در قبر مارى از آتش که او را بگزد تا روز قیامت خواه  ش را بر آورد حق تعالى بر اوکه حاجت
 .خدا او را بیامرزد خواه عذاب کند در قیامت

مؤ منى که برادر مؤ منش حاجتى بنزد او : منقول است که  از حضرت امام محمد باقر علیه الّسالم
 اجت او دلش غمگین شود، بسبب این خدا بھشت را بر او واجبنباشد بر برآوردن ح بیاورد و او قادر



 .گرداند
برادر مؤ من خود راه رود ده  مؤ منى که در حاجت: از حضرت صادق علیه الّسالم منقول است که 

شود و ده درجه در بھشت براى اوبلند شود، برابر ده  حسنه براى او نوشته شود، و ده گناه از او محو
 . بھتر باشد از اعتکاف یک ماه در مسجدالحرام اشد وبنده آزاد کردن ب

خدا را بندگان ھست که سعى میکنند درحاجت : الّسالم منقول است که  از حضرت امام رضا علیه
روز قیامت دل اورا  ایشان ایمن ھستند در روز قیامت و ھر که دل مؤ منى را شاد کند، حق تعالى مردم

که راه رود براى بر آوردن حاجت برادر  یه الّسالم فرمود که ھرشاد کند، حضرت امام محمد باقر عل
را بفرستد که او را سایه کند، بھر قدمى براى او حسنه بنویسند،  مسلمان ، خدا ھفتاد و پنج ھزار ملک

عمره درنامه  را محو کنند و درجه اورا بلند کنند، چون از کارسازى او فارغ شود ثواب حج و و گناه او
 .سندعملش بنوی

روم در حاجت برادر مسلمان دوستتر میدارم از آزاد کردن  چون راه: حضرت صادق علیه الّسالم فرمود که 
 . را بر اسبان زین ولجام کرده سوار کنم و بجھاد بفرستم ھزار بنده ، ھزار کس

دا خ فرمود که ھر که سعى کند، راه رود در حاجت برادر مسلمان خود از براى رضاى در حدیث دیگر
ھمسایگان و آشنایان اورا بیامرزد  حقتعالى براى او ھزار ھزار حسنه بنویسد، که بسبب آنھا خویشان و

در قیامت باو خطاب رسد که داخل جھنم شو و ھر که در دنیا  و بیامرزد ھر که را باو نیکى کرده باشد،
 دشمن اھل بیت رسول ، او را از جھنم بیرون آور و داخل بھشت کن مگر آنکه بتو نیکى کرده است

عیال منند، محبوب ترین  صلّى اللّه علیه وآله وسلّم باشد، فرمود که حقتعالى فرموده است که خالیق
در برآوردن حاجت ایشان بیشتر کند،  ایشان نزد من کسى است که بایشان مھربانتر باشد، سعى

شدت و سختى پس غم او را غمگین مضطر خود را در ھنگام  فرمود ھر که بفریاد رسد برادر مؤ من
به او  برآورد، حقتعالى واجب گرداند براى او ھفتاد و دو رحمت که یکى را در دنیا بردارد، حاجت او را

را براى او ذخیره کند براى  بدھد که کارھاى دنیاى او به آن ساخته شود، و ھفتاد و یک رحمت دیگر
ز مؤ منى بردارد حقتعالى غمھاى آخرت را از او غمى ا ترسھا و شدت ھاى روز قیامت ، فرمود که ھر که

از  بیرون آید دلش مطمئن و شاد باشد و ھر که مؤ منى را طعام دھد حقتعالى او را بردارد، چون از قبر
بمھر بھشت او را آب  میوه ھاى بھشت طعام دھد و ھر که مؤ منى را آب دھد حقتعالى از شراب سر

 .دھد
بردارد حقتعالى حاجت دنیا و آخرت او را برآورد، ھر که  غمى از مؤ منى در حدیث دیگر فرمود که ھر که

در یارى  بپوشاند حقتعالى ھفتاد عیب از عیبھاى دنیا و آخرت او را بپوشاند، تا مؤ من عیب مؤ منى را
 . برادر مؤ من است خدا یاور او است

ھر که حاجت برادر مؤ من :  بن الحسین علیه الّسالم منقول است که در حدیث معتبر از حضرت على
از مؤ منى  برآورد حق تعالى صد حاجت او را برآورد حق که یکى بھشت باشد، و ھر که غمى خود را

منى را بر ظالمى خدا او را یارى کند در  بردارد حق تعالى غمھاى آخرت او را بردارد، ھر که اعانت کند مؤ
جت مؤ منى را برآورد که او شاد شود، چنان باشد که لغزد و ھر که حا گذشتن بر صراط در وقتیکه قدمھا

دھد در وقت تشنگى  رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم را شاد کرده باشد، ھر که مؤ منى را آب حضرت
را سیرکند حق تعالى او را از میوه ھاى  حق تعالى از شراب بھشت او را سیراب کند و ھر که مؤ منى

بپوشاند در وقتیکه عریان باشد خدا او را دیبا و حریر بھشت  جامه بھشت سیرکند، ھرکه بر مؤ منى
آن جامه مؤ  جامه بر او بپوشاند در غیر عریانى پیوسته در ضمان خدا باشد از بالھا تا از بپوشاند، ھر که

بھشت خادم بدھد، ھر که او را از  من تارى باقى باشد، ھر که خادمى باو بدھد خدا او را از پسران
قیامت بر ناقه از ناقه ھاى بھشت سوار کند که در قیامت با  بودن سوار کند حق تعالى او را درپیاده 

داده باشد از  کند و ھر که بعد از مردن کفن بپوشاند بر مؤ منى چنان باشد که او را جامه مالئکه مباھات
ى ملکى را در قبر انس گیرد حق تعال ھنگام والدت تا وقت مردن ، ھر که زنى بمؤ منى بدھد که باو

نزد او، ھر که در بیمارى عیادت مؤ منى بکند مالئکه اورا از  مونس او گرداند بصورت محبوب ترین اھل او
حاجت مؤ من  گیرند و گویند خوشا حال تو و گوارا باد بھشت از براى تو واللّه که قضاى ھمه جھت فرو

 . ھاى حرام از ماهبھتر است نزد خدااز روزه داشتن و اعتکاف کردن دو ماه 
تعالى در قیامت سایه مقرر ساخته  حق: از حضرت امام موسى کاظم علیه الّسالم منقول است که 

یا وصى پیغمبرى یا مؤ منى که بنده مؤ منى را آزاد کند،  است که در زیر آن سایه نیست مگر پیغمبرى
 .کند یا مؤ منى را کدخدا

روز قیامت بگذرد بر  مؤ منى در: م منقول است که در حدیث صحیح از حضرت صادق علیه الّسال
ملک او را میبرد به جھنم خطاب کند مؤ  شخصى که حق تعالى امر فرموده باشد که او را بجھنم برند

بتو نیکى میکردم و حاجت ترا برمیآوردم مؤ من بملک گوید که  من را که بفریادم برس که در دنیا من
 .که چون بنده مؤ من شفاعت او کرد او را بگذاربردار، حتقعالى گوید  دست از او

مسلمانان رانزد  به گردان: حدیث معتبر از حضرت على بن الحسین علیه الّسالم منقول است که  در
خوردان ایشان را بمنزله فرزند خود بدان ،  خود بمنزله اھل خود، پیران ایشان را بمنزله پدر خود بدان و

برادر خود بدان ، بھر کدام یک از اینھا میخواھى ستم کنى یا نفرین  زلهآنھا که ھم سّن تو باشند بمن
دیگران بھتر دانى  عیب ایشان را فاش کنى و اگر شیطان خواھد که تو را فریب دھد که خود را از کنى یا

ایمان و اعمال شایسته بر من پیشى گرفته  ، اگر کسى را ببینى که از تو بزرگتر است بگو که او در
خوردتر از خود را ببینى بگو که من بیشتر از او گناه کرده ام پس او از  پس از من بھتر است و اگر است ،

او شک دارم پس چرا  بھتر است و اگر ھمسال خود راببینى بگو که یقین بگناه خود دارم و در گناه من



نیکى ایشانست که تعظیم میکنند بگو از  یقین خود را برشک بگذارم و اگر ببینى مردم ترا تکریم و
از تو دورى کنند و تو را حرمت ندارند بگو این گناھى است که  بمحاسن آداب عمل میکنند، اگر ایشان

شوند  چون چنین کنى زندگانى بر تو آسان شود و دوستانت بسیار شوند و دشمنانت کم من کرده ام ،
ترین مردم بر مردم کسى  رامىو از نیکى ایشان شاد شوى و از بدى ایشان دلتنگ نشوى ، بدان که گ

سئوال نکند از ایشان و بعد از آن گرامى تر  است که خیرش بایشان رسد و از ایشان مستغنى باشد،
نکند از ایشان زیرا که اھل دنیا ھمگى از پى مال میروند، ھر که  کسى است که محتاج باشد و سئوال

مال خود  و ھر که مزاحمت نمیرساند و از مال مزاحمت نمى رساند عزیز است نزد ایشان با ایشان در
 . ھم پاره بایشان میرساند عزیزتر گرامیتر است

آنچه  حضرت عیسى علیه الّسالم بیکى از اصحاب خود فرمودند، که: منقول است که  در حدیث دیگر
ا راست رویت بزند جانب چپ ر مکن ، اگر کسى طپانچه بر جانب  نمیخواھى که با تو بکنند با ھیچکس 

 . پیش کن
ھر مسلمانى که مسلمان دیگر بنزد او : الّسالم منقول است که  در حدیث معتبر از حضرت صادق علیه

سرزنش و تغیر  حاجتى و او قادر باشد ببرآوردن حاجت و برنیاورد، حق تعالى او را در قیامت بیاید براى
ادر گردانیده بودم ببرآوردن آن و برنیاوردى را ق نماید و بگوید که برادر تو براى حاجتى نزد تو آمد که من تو

 نخواستى بعزت خودم سوگند میخورم که در ھیچ حاجت نظر رحمت بسوى تو نکنم براى آنکه ثواب آن را
 . خواه ترا بیامرزم و خواه عذاب کنم

ر که منع کند از مؤ منى چیزى را که او بآن محتاج باشد و او قاد در حدیث دیگر فرمود که ھر مؤ منى
ھاى کبود و  را نزد خود یا نزد دیگران باو برساند، حقتعالى او را با روى سیاه و دیده باشد که آن

با خدا ورسول خیانت کرده است  دستھاى در گردن غلکرده باز دارد، پس بگوید که اینست خاینى که
 .پس بفرماید که او را بجھنم برند

باشند،  در قیامت سه کس در سایه عرش الھى:  امام موسى علیه الّسالم منقول است که از حضرت
کسیکه خادمى باو بدھد و  در روزیکه سایه بغیر آن نباشد کسیکه برادر مسلمان خود را زنى بدھد،

 .کسیکه راز او را پنھان دارد
  

   در دیدن مؤ منان و عیادت بیماران ایشان: فصل ششم 
بدیدن برادر مؤ من  صادق علیه الّسالم که ھر کهاز حضرت باقر و : احادیث معتبر وارد شده است  در

گرداند، که او را ندا کنند تا بخانه خود برگردد  خود برود از براى خدا حق تعالى ھفتاد ھزار ملک باو موکل
 .باد بھشت ازبراى تو که خوشا حال تو و گوارا

جبرئیل مرا خبر : مود که اللّه علیه وآله وسلّم فر حضرت رسول صلّى: در حدیث معتبر منقول است که 
بزمین فرستاد آن ملک رسید بمردى که بر در خانه ایستاده بود و از صاحب  داد که حقتعالى ملکى را

، گفت برادر  رخصت میطلبید که داخل خانه شود، ملک پرسید که با صاحب این خانه چکار دارى خانه
مطلب دیگر بغیر از این ندارى ؟  ه ھیچمسلمان من است از براى خدا بدیدن او آمده ام ، ملک گفت ک

تو و تو را سالم میرساند و میگوید بھشت را واجب  گفت نه ملک گفت که من رسول پروردگارم بسوى
 میفرماید که ھر مسلمانى که بدیدن مسلمانى برود چنانست که بزیارت من آمده گردانیدم براى تو،

 . است ، ثوابش بر من بھشت است
ھر که بدیدن برادر مؤ من خود برودبخانه او حق تعالى او را  : آنحضرت منقول است کهدر حدیث دیگر از 
واجب  تو مھمان منى و بزیارت من آمده و مھمان دارى تو بر من است ، بھشت را بر تو خطاب فرماید که

 .گردانیدم بسبب آنکه دوست داشتى برادر مؤ من خود را
آید بعزم  مؤ منیکه بیرون مى: علیه الّسالم منقول است که از حضرت امام محمد باقر  در حدیث دیگر

که یک بالش را بر زمین میگذارد و  دیدن برادر مؤ من خود، خداوند عالمیان ملکى باو موکل میگرداند،
چون داخل خانه آن مؤ من شود خداوند جبار او را ندامیکند،  بیک بال دیگر سایه بر سرش میافکند، پس

تعظیم کنم  ظیم حق من کردى و متابعت آثار پیغمبر من نمودى الزم است بر من که تراتع که اى بنده که
بکنم ، اگر خواھى ساکت باش تا من  ، از من سئوال کن تا بتو عطا کنم و مرا بخوان تا اجابت دعاى تو

ه خود را مشایعت کند، و بال بر سراو داشته باشد تابخان ابتدا برحمت بکنم ، پس چون برگردد ملک او
 او را نداکند که اى بنده حق مرا بزرگ شمردى الزم است بر من که تو را گرامى برگردد، پس حق تعالى

 . شفاعت دادم دارم ، بتحقیق که بھشت را بر تو واجب گردانیدم ، تو را در حق بندگان خود
براى خدا بھتر  بدیدن برادرمؤ من رفتن از : از حضرت امام جعفر صادق علیه الّسالم منقول است که

بنده مؤ منى را آزاد کند حق تعالى بھر عضوى از آن بنده عضوى از او  است از ده بنده آزاد کردن و ھر که
 .جھنم آزاد گرداند را آتش

فرمود که شیعیان مرا از من سالم برسان و  آنحضرت بداودبن سرحان: در حدیث معتبر منقول است که 
با دیگرى بنشیند و یاد کند احادیث ما را که سیم ایشان ملکیست که  بگو که خدا رحمت کند بنده را که

بکنند و بسبب ھم  ایشان استغفار میکند، ھر گاه با یکدیگر بنشینند و یاد ما و احادیث ما از براى
بھترین مردم بعد از ما کسى است که  نشینى و مذاکره شما مذھب و دین ما براى شما زنده میشود،

 .ا بکند و ما را یاد کندمذاکره احادیث م
خانه ھاى خود که باین  بدیدن یکدیگر بروید در: حضرت امام محمد باقر علیه الّسالم منقول است که  از

 .را زنده بدارد زنده میماند دین ما، خدا رحمت کند کسى را که مذھب ما



دوستى میکنند با خوشا حال آنھا که  : از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است که
بھشت عمودى خلق کرده است ، از یاقوت سرخ و برآن عمود  یکدیگر براى خدا بدرستیکه حق تعالى در

در ھر قصرى ھفتاد ھزار غرفه است ، که خدا خلق کرده است آنھا را براى  ھفتاد ھزار قصر است ،
 .که دوستى با یکدیگر کنند، بدیدن یکدیگر روند از براى خدا کسانى

شیعیان  ھر که قادر نباشد بما احسانى بکند بصالحان و: علیه الّسالم منقول است که  حضرت صادقاز 
که قدرت بر دیدن ما نداشته  ما احسان کند تا ثواب احسان کردن بما در نامه عملش نوشته شود و ھر

 .دیدن ما بر او نوشته شود باشد، بدیدن صالحان شیعیان ما برود تا ثواب
الّسالم که ھر که عیادت کند برادر مسلمان بیمارى  بر منقول است از حضرت صادق علیهدر حدیث معت

 . ملک بر او صلوات بفرستند، اگر صبح باشد تا شام و اگر شام باشد تا صبح را در آن روز ھفتاد ھزار
راى او در حدیث دیگر فرمود که ھر که بیمارى را عیادت کند، ھفتادر ھزار ملک او رامشایعت کنند و ب

 .استغفار کنند، تا بخانه خود برگردد
کند، در رحمت الھى  ھر که مؤ منى را عیادت: حضرت امام محمد باقر علیه الّسالم منقول است که  از

چون برگردد حق تعالى ھفتاد ھزار ملک را  فرو رود پس چون نزد او بنشیند، رحمت باو احاطه کند، پس
آمرزش کنند، بر اوترحم کنند، گویند خوشا حال تو و گوارا باد بھشت  بباو موکل گرداند، و از براى او طل

 .سال بتازد تو تا روز دیگر اینوقت و باو عطا فرماید زاویه در بھشت که سواره در آن چھل از براى
مومنى را در بیمارى عیادت کند، از براى  ھر مؤ منى که: از حضرت صادق علیه الّسالم منقول است که 

 . را که در قبر او را عیادت کند و براى او استغفار کند، تا روز قیامت عالى باو موکل سازد ملکىخدا حق ت
ھفتاد ھزار ملک را که  حدیث دیگر فرمود که ھر که عیادت کند بیمارى را حق تعالى موکل سازد باو در

د، تا روز قیامت و نصف تھلیل و تقدیس الھى گوین ھمیشه بخانه او آیند، و در آن خانه تسبیح و تکبیر و
 .ثواب ایشان از براى او باشد

که بعیادت او بیایند،  حدیث دیگر فرمود سزاوار است کسیکه بیمار شود، برادران مؤ من را اعالم کند در
که اگر چنین کند، ده حسنه براى او نوشته شود، و ده  که آنھا ثواب ببرند و او ثواب بیابد بخبر کردن آنھا

 .ده درجه براى او بلند شود حو شود وگناه از او م
چون کسى بیمار شود مردم را رخصت دھد : که  در حدیث صحیح از حضرت امام موسى منقول است

 . ھیچ کس نیست مگر آنکه او را دعاى مستجابى ھست که بعیادت او بیایند بدرستى که
براى خود طلب دعا کند، که کسیکه بعیادت برادر مؤ من برود از بیمار : از حضرت صادق منقول است 

 . دعاى او مانند دعاى مالئکه است
بیمارى سه روز  در دردچشم عیادت نمیباشد و در اول: حضرت صادق علیه السم منقول است که  از

بیمارى بسیار بطول بکشد، او را با عیالش  متوالى او را باید دید بعد از آن یک روز نه یک روز پس چون
 .ت نمیباید کردمیباید گذاشت ، عیاد

چون بدیدن بیمار روید سیبى یا بھى یا ترنجى یا بوى خوشى یا عودى با خود : در حدیث دیگر فرمود که 
 .ببرید، که بیمار بآن استراحت مییابد

وقت دعا کردن وزود بر  حدیث دیگر فرمود که از تمامى عیادت آنستکه دست بر ذراع بیمار بگذارى در در
 .او ن دشوارتر است بر بیمار از دردخیزى که عیادت احمقا

کنندگان ، کسى ثوابش بیشتر است  از عیادت: از حضرت امیرالمؤ منین علیه الّسالم منقول است که 
 .را خواھد و از او سؤ ال کند که بنشیند که زودتر بر خیزد، مگر آنکه بیمار نشستن او

اعانتھاى ایشان و یارى کردن  شانیدن و سایردر اطعام مؤ منان و آب دادن ایشان و جامه پو: فصل ھفتم 
 مظلومان

را واجب شود،  ھر که مؤ منى را سیر کند، بھشت او: حضرت صادق علیه الّسالم منقول است که  از
 .از زقوم جھنم کند وھر که کافرى را سیر کند، بر خدا الزم است که شکم او را پر

سیر کند، حق تعالى او را از سه بھشت طعام دھد  در حدیث دیگر فرمودھر که سه نفر از مسلمانان را
 . جنة الفردوس و جنة عدن و جنة طوبى

خدا ندانند که او را  حدیث دیگر فرمود، ھر که مؤ منى را طعام دھد تا او سیر شود، ھیچیک از خلق در
پروردگار عالمیان پس فرمود، از جمله  چه ثواب ھست ، نه ملک مقرب و نه پیغمبر مرسل مگر

 . طعام دادن مسلمان گرسنه است یزھائیکه آمرزش را واجب مى گرداندچ
ھر که شربت آبى بمسلمان بدھد : منقول است که  از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم

بھر شربتى ھفتاد ھزار حسنه باو عطا فرماید، اگر او را آب دھد  درجائیکه آب بھمرسد حق تعالى
 .چنان باشد که ده بنده از فرزندان اسمعیل آزاد کرده باشد کمیاب باشد، درجائى که آب

چنانست که صد  ھر که طعام دھد برادر مؤ من خود را از براى خدا: حدیث حسن منقول است که  در
فرمود بسدیر صراف که چه مانع مبشود  ھزار کس از دیگران را طعام داده باشد و در حدیث حسن دیگر

مال من وفا نمیکند، باین فرمود که ھر روز یک مسلمان را طعام  کنى ؟ گفت تو را ھر روز یک بنده آزاد
گاھست که  ثواب از براى تو باشد، پرسید که مال دار یا پریشان ؟ فرمود مال دار ھم بده که این

 .خواھش طعام دارد
ک بنده آزاد در حدیث صحیح دیگر فرمود یک لقمه که برادر مسلمان نزد من بخورد، بھتر است نود من از ی

 . کردن
از فرزندان اسمعیل که  حدیث دیگر فرمود ھر که مؤ من مال دارى را طعام بدھد برابر است با یک بنده در



طعام بخوراند برابر است با صد بنده از فرزندان  او را از کشتن آزاد کند و ھر که مؤ من محتاجى را
ر چیز است که ھر که یکى از آنھا را بجا آورد ودر حدیث دیگر فرمود چھا اسمعیل که از کشتن آزاد کند

بپوشاند یا بنده  بھشت شود کسیکه تشنه را سیراب گرداند، یا گرسنه را سیر کند، یا عریانى را داخل
 .را که در مشقت باشد آزاد کند

بھتربن اعمال نزد حق تعالى سه چیز : علیه وآله وسلّم منقول است که  از حضرت رسول صلّى اللّه
فرمود خیر و  مسلمان را ادا کردن یا غمى از دل او برداشتن ،  کردن مسلمان گرسنه یا قرض  سیراست 

 .رفتن کارد بکوھان شتر برکت بخانه که در آن طعام داده میشود زودتر مى رود، از فرو
ھر که جامه زیادتى داشته باشد وداند که : که  از حضرت على بن الحسین علیه الّسالم منقول است

باو ندھد حق تعالى او را سرنگون در آتش جھنم اندازد ھر که سیر  رادر مؤ منش بآن محتاج است ،ب
گیرم بر این بنده  نزدیک او مؤ من گرسنه باشد، حق تعالى بمالئکه فرماید که شما ر اگواه مى بخوابد و

ا بعمل خود گذاشتم ، کرده بدانید که او ر که من او را امرى کردم و نافرمانى من کرد، اطاعت دیگران
 . ھرگز او را نیامرزم

از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است که ایمان نیاورده است ، بمن کسیکه سیر 
 .بخوابد وبرادر مسلمانش گرسنه باشد

محتاج شود که در  ھر که خانه داشته باشد و مؤ منى: حضرت صادق علیه الّسالم منقول است که  از
فرماید، که بنده من بخل ورزید بر بنده من  ه ساکن شود و او راضى نشود حق تعالى بمالئکهآن خان

بعزت خود سوگند مى خورم که ھرگز او را در بھشت ساکن نگردانم ،  بساکن شدن در خانه او در دنیا،
چیزى را که  مسلمانان ھر که دور کند از راه: رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول استکه  از حضرت

آیه براى او بنویسد، که بھر حرفى ده حسنه  باعث آزار ایشان باشد، حق تعالى ثواب خواندن چھار صد
فرمود که بنده داخل بھشت شد بیک خاریکه از سر راه مسلمانان  در روایت دیگر. براى او بنویسد

 . برداشت
آنکه حاجت خود  فرستادن پیش از نیکو چیزیست ھدیه: حضرت صادق علیه الّسالم منقول است که  از

از سینه ھا میبرد، فرمود که دایم گردانید  را بگوئى ، فرمود ھدیه بیکدیگر بفرستید که ھدیه کینه ھا را
و فرمود، که ھدیه سه قسم است ھدیه که در برابرش توقع نفع  ھدیه را به پس دادن ظرفھاى ھدیه

نداشته  ھدیه که از براى خدا فرستى ، غرض دنیوىھدیه که بعنوان رشوه فرستى ، و  داشته باشى ،
 . باشى

  

  معاشرتایشان در حقوق فقیران و ضعیفان و مظلومان و پیران و اصحاب و آداب: فصل ھشتم 
سال پیش از توانگران  حدیث معتبر از حضرت صادق علیه الّسالم منقول است که فقراِء مؤ منان چھل در

مثلى بزنم مثل فقیر و غنى مثل دو کشتى  فرمود که براى تو  س ایشان در بھشت متنعم میشوند، پ
را زود روانه میکنند، نگاه نمیدارند و کشتى پر از بار را براى  است که بعشارى بگذارند، کشتى خالى

 .میدارند حساب نگاه
نه این بیشتر میشود، فرمود که اگر  در حدیث دیگر فرمود ھر چند ایمان بنده زیاد میشود، تنگى روزیش

طلب روزى میکردند، ھر آینه ایشان را بحال تنگ تر از آنچه دارند  بود که مؤ منان الحاح و مبالغه در دعاى
 . میانداخت

است از خدا نزد  حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است که فقر و درویشى امانتى از
ثواب کسى بدھد که روزھا روزه باشد وشبھا  لخلقش پس ھر که آنھا را پنھان دارد، حق تعالى او را مث

را اظھار کند، نزد کسیکه قادر باشد بر برآوردن حاجت او و نکند، بتحقیق  بنماز ایستاده باشد، ھر که آنھا
 . است آن فقیر را کشته است ، نه بشمشیر و نیزه بلکه بآن جراحتى که در دل او کرده که

خطاب میفرماید با فقراِء مؤ منان  که حق تعالى در روز قیامت از حضرت صادق علیه الّسالم منقول است
و جالل خودم سوگند مى خورم که شما را در دنیا فقیر  مانند کسى که معذرت طلبد و میگوید، بعزت

 شما نزد من و امروز خواھید دید که با شما چه خواھم کرد، ھر که در دنیا نگردانیدم ، براى خوارى
گوید پروردگارا اھل  دستش را بگیرید و داخل بھشت کنید، پس یکى از ایشانبشما نیکى کرده است 

وطعامھاى نیکو خوردند، در خانه ھاى نیکو سکنى  دنیا زنان خوشرو داشتند، جامه ھاى نرم پوشیدند،
شدند، پس امروز بما ھم مثل آنھا عطا فرما پس حقتعالى فرماید که  کردند، بر اسبان نفیس سوار

 .دنیاد ا دادم مثل ھفتاد برابر آنچه بجمیع اھل دنیا داده ام از اول دنیا تا آخرشم بھریک از
بنزد حضرت رسول صلّى اللّه علیه  در حدیث دیگر فرمود مرد مالدارى که جامه ھاى پاکیزه پوشیده بود،

جامه ھاى چرکین پوشیده بود آمد و بر پھلوى او  وآله وسلّم آمد ونشست پس مرد پریشانى که
 از زیر ران او کشید حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم فرمود آیا ت آن مال دار جامه خود رانشس

چیزى باو برسد؟ گفت  ترسیدى که از فقر از چیزى بتو برسد؟ گفت نه فرمود ترسیدى که از توانگرى تو
گفت یا رسول  که پس چرا چنین کردى ؟ نه فرمود ترسیدى که جامه ھایت چرکین شود؟ گفت نه فرمود

که ھر بدى را براى من زینت میدھد و ھر نیکى را در  اللّه مرا ھمنشین بدى ھست از نفس شیطان
بتدارک آنچه کردم نصف مال خود را باو مى بخشم ، حضرت پریشان را خطاب  نظرى من بد میکند و من

 . شوم ل توکه قبول میکنى ؟ گفت نه توانگر گفت چرا قبول نمیکنى ؟ گفت میترسم مث کرد
ببازار میروى و میوه ھاى و  در حدیث دیگر منقول است که آن حضرت بشخص پریشانى فرمود آیا

؟ گفت بلى فرمود ھر چیزى که ببینى و قدرت بر  چیزھاى نفیس میبینى که قادر برخریدن آنھا نباشى



 .براى تو نوشته مى شود خریدن آن نداشته باشى حسنه
قیامت گروھى از مردم برخیزند وبیایند تا در  ت منقول است که در روزدر حدیث دیگر حسن از آنحضر

که شما کیستید؟ گویند مائیم فقیران ، مالئکه گویند پیش از حساب  بھشت پس مالئکه بایشان گویند
کنید، حق تعالى  که ببھشت روید؟ جواب گویند، که چیزى بما نداده اید که ما را بر آن حساب آمده اید

 . راست میگوئید، بروید به بھشتفرماید که 
نگردانیده  موسى علیه الّسالم منقول است که حق تعالى میفرماید که من اغنیا را توانگر از حضرت امام

نکرده ام براى خوارى ایشان نزد من ولیکن  ام ، براى آنکه ایشان گرامى بودند بر من و فقیران را بى چیز
و اگر فقیران نمى بودند، توانگران ھرگز مستوجب بھشت نمى بفقیران  توانگران را امتحان کرده ام

 .شدند
براى پریشانى او  حضرت صادق علیه الّسالم منقول است که ھر که ذلیل و حقیر شمارد مؤ منى را از

 .حق تعالى او را در حضور جمیع خالیق در قیامت رسوا کند
کسیکه آزار کند  مھیاى جنگ من باشدحدیث صحیح از آنحضرت منقول است که حق تعالى میفرماید  در

دارد، بنده مؤ من مرا و اگر از میان  بنده مؤ من مرا و باید که ایمن باشد از غضب من کسیکه گرامى
امام عادل ھر آینه بعبادت ایشان مستغنى شوم از جمیع آنچه  مشرق تا مغرب نباشد مگر یک مؤ من یا

ایشان از  ھفت زمین بایشان بر پا باشد و بگردانم از براىزمین و ھر آینه ھفت آسمان و خلق کرده ام در
 .ایمان ایشان اینست که محتاج بمونس دیگر نباشند

خوار  معتبره بسیار منقول است که حق تعالى میفرماید، ھر که دوستى از دوستان مرا در احادیث
 .دوستان خود را میکنم گرداند، چنانست که بر روى من بجنگ ایستاده است ، من بسیار زود یارى

از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است که ذلیل ترین مردم کسى است که مردم را 
 .خوار گرداند

که حقتعالى مؤ من را از  حدیث دیگر فرمود ھر که مؤ منى را ذلیل کند، خدا او را ذلیل کند، و فرمود در
او طعن کند، یا سخن او رد کند بر خدا رد کرده  بر عظمت و جالل و قدرت خود آفریده است ، پس ھر که

 . است
ھر که  حقیر مشمارید ضعیفان برادران خود را که: منین علیه الّسالم منقول است که  از حضرت امیرالمؤ

 .آنکه توبه کند مؤ منى را حقیر شمارد خدا او را با آن مؤ من در بھشت جمع نکند، مگر
بسا ژولیده موى گرد آلوده که دو جامه  : وآله وسلّم منقول است که از حضرت رسول صلّى اللّه علیه

 .دھد قسمش را رد نکند کھنه پوشیده باشد، اگر بر خدا قسم
استھزا کند در محبت ایشان طمع نداشته باشد،  حضرت صادق علیه الّسالم فرمود کسیکه با مردم

رد مؤ من فقیرى را یا استخقاف او کند، فقیرى را که ھر که حقیر شما فرمود که حقیر مشمارید مؤ من
 .را حقیر شمارد و پیوسته با او در غضب باشد تا توبه کند خدا او

 .از حضرت امیرالمؤ منین علیه الّسالم منقول است که حالل نیست مسلمان را که مسلمانى بترساند
کلمه در روز قیامت  بینمحضرت صادق علیه الّسالم منقول است که ھر که اعانت کند بر آزار مؤ من ب از

 . الھى در میان دو چشمش نوشته باشد، که ناامید است از رحمت
گرامى دارد برادر مؤ من خود را بیک  از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است که ھر که

او سایه آورد، یا غمى از او بردارد، پیوسته رحمت الھى بر سر  کلمه از روى لطف یا حاجت او را بر
مؤ من  تا در کارسازى و مھربانى برادر مؤ من باشد، پس فرمود که مؤ من را براى این انداخته باشد،

مردم از دست و زبان او سالم  میگویند که مردم در جان ومال خود از او ایمنند، مسلمان کسى است که
بزند که او را بآن سبب  ھر که مؤ منى را دستى باشند و مھاجر کسى است که از گناھان ھجرت کند،

 او بزند یا چیزى که نخواھد نسبت باو بجا آورد مالئکه پیوسته او را لعنت ذلیل کند، یا طپانچه بر روى
شاید که او مؤ من باشد و  کنند، تا او راضى کند و توبه کند پس زینھار که تعجیل مکنید، در آزار مردم

 . ھیچ چیز نزد خدا بھتر از نرمى و آھستگى نیست کهشما ندانید و صبر و آھستگى و ھموارى بکنید، 
که طپانچه بر روى مسلمانى بزند حقتعالى در روز قیامت استخوانھایش را از  در حدیث دیگر فرمود ھر

 .کند بپاشد، دست در گردن غل کرده محشور شود تا داخل جھنم شود، مگر آنکه توبه ھم
ؤ من گناه بزرگست و با او جنگ کردن کفر است ، غیبت او در حدیث معتبر دیگر فرمود که دشنام دادن م

 . کردن نافرمانى خدا است
را بصاحب حکمى  حدیث معتبر از حضرت صادق علیه الّسالم منقول است که ھر که بترساند مؤ منى در

ن باشد و آزار باو برساند با فرعون وآل فرعو که آزارى باو برساند و نرساند او در آتش است ، اگر بترساند
 . در آتش

 از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است که ھر که بکشد کسى را در احادیث معتبره
 .گرفتار شود که قصد کشتن او نکند، بزند کسى را که قصد زدن او نکند، ملعونست بلعنت خدا

آسمانھا و زمین ھمه است که اگر اھل  در حدیث دیگر فرمود بحق خداوندیکه جانم در قبضه قدرت او
بکشته شدن او ھمه را حقتعالى داخل جھنم کند و بحق  جمع شوند برکشتن مؤ منى یا راضى شوند

 بدست قدرت او است ، که ھیچکس کسى را بناحق تازیانه نمیزند، مگر آنکه در آن پروردگارى که جانم
آن نظر کردن بترساند، خدا  او را باجھنم مثل آن تازیانه رامیخورد و فرمود ھر که نظرى کند بمؤ منى که 

 .را در صورت مورچه محشور گرداند او را بترساند در روزیکه بجز او پناھى نباشد، او
منقول است که لعنتى که از دھان شخصى بیرون مى آید  از حضرت امام محمد باقر علیه الّسالم

 .ش برمیگرددبیاید آنجا قرار میگیرد، اگر نه بگوبنده ا میگردد اگر صاحبش را



در حدیث دیگر فرمود که ھر که طعنى بکند در روى مؤ منى بمیرد ببدترین مردنھا سزاوار است ، که 
 .عاقبتش بخیر نباشد

مسلمانى که  حدیث دیگر منقول است که شخصى بآنحضرت عرض کرد که چه میفرمائید در امر در
و او را رخصت ندھد که داخل شود،  طلبدمسلمان دیگر بدیدن او بیاید و او در خانه باشد، پس رخصت ب

مسلمانى بیاید یا پس کارى بیاید او در خانه باشد و او را  بیرون نیاید فرمود ھر مسلمانیکه بدیدن
 .بیرون نباید پیوسته در لعنت خدا باشد تا بیکدیگر مالقات کنند رخصت ندھد، و

که باو  ن او و مؤ منى حجاب باشدصادق علیه الّسالم منقول است که ھر مؤ منى که میا از حضرت
قرار دھد، که غلظت ھر حصارى  نتواند رسید، حق تعالى در قیامت میان او و بھشت ھفتاد ھزار حصار

 .ھزار ساله راه باشد
منان  در زمان بنى اسرائیل چھار نفر از مؤ: امام رضا علیه الّسالم منقول است  در حدیث دیگر از حضرت

چھارم آمد بدر آن خانه و در  ن در خانه در خانه مجتمع بودند، براى گفتگوئى وبودند، پس سه نفر ایشا
گفت در خانه نیست آن شخص برگشت وغالم رفت ،  زد غالم بیرون آمد پرسید، که موالى تو کجاست

آمد و پرسید که موالى تو کجاست ، گفتم که در خانه نیست آن  بموالى خود گفت که فالن شخص
و از  ت موال ساکن شد و پروائى نکرد و غالم را مالمت نکرد، که چرا چنین کردىورف برگشت  شخص 

دیگر باز آنمرد بامداد  برگشت آن مرد آزرده نشدند ھیچیک از ایشان و مشغول سخن خود شدند، روز
 اند، بمزرعه خود میروند برایشان سالم کرد و گفت من بنزد ایشان آمد دید که ایشان از خانه بیرون آمده

در اثناى  بلى ، عذر روز گذشته رااز او نخواستند، زیرا که آنمرد پریشان و محتاج بود با شما بیایم ؟ گفتند
چون ابر محاذى سرایشان رسید،  راه ناگاه ابرى ظاھر شدگمان کردند که باران خواھد آمد تند رفتند

سول از جانب خدا آمده ام ، پس را بگیر و منم جبرئیل ر منادى از میان ابر ندا کرد که اى آتش ایشان
و  بشھر برگشت  سه نفر را ربود و آنمرد محتاج ترسان و حیران متعجب ماند، پس  ناگاه آتش آمد و آن

غضب کرد، بعد از آنکه  بخدمت حضرت یوشع آمد، آن خبر رانقل کرد حضرت یوشع گفت که خدا بر ایشان
ردند، و آن قصه را براى او نقل فرمود آنمرد گفت آو از ایشان راضى بود به سبب آنچه نسبت بتو بعمل

در گذشتم از کرده ایشان یوشع گفت که اگر پیش از آمدن عذاب بود نفع  من ایشان را حالل کردم ،
 .اما الحال نفع نمیکند و شاید در قیامت ایشان را نفع دھد حالل کردن تو میکرد

برادر مؤ من خود را  ت که ھر مؤ منى یارى نکندحدیث معتبر از حضرت صادق علیه الّسالم منقول اس در
 .آخرت یارى نکند و او قادر بریارى کردن او باشد، خدا او را در دنیا و

حاضر نشود احدى از شما در وقتى که حاکم  از حضرت امام محمد باقر علیه الّسالم منقول است که
کند، زیرا که یارى مؤ من بر مؤ من واجب بر او کند ھرگاه یارى او ن ظالمى کسى را بزند یا بکشد یا ستم

 .ھرگاه حاضر باشد است
شخصى از نیکان را در قبرش نشاندند،  در حدیث حسن از حضرت صادق علیه الّسالم منقول است که

بر تو میزنیم گفت طاقت ندارم ، پس یکى کم کردند گفت طافت  پس باو گفتند که ما صدتازیانه از عذاب
سبب این  زیانه رسید گفت طاقت ندارم گفتند چاره نیست ، از یکى پرسید که بچهبیک تا ندارم تا آنکه

کردى و بر ضعیفى گذشتى که بر او  تازیانه را بر من میزنید، گفتند باین سبب که روزى بى وضو نماز
 .از عذاب خدا بر او زدند که قبرش پر از آتش شد ظلم میشد و او را یارى نکردى ، پس تازیانه

چھار کسند که حقتعالى در روز قیامت نظر رحمت بسوى ایشان میافکند،  دیگر فرمود که در حدیث
بفریاد  کسى از او چیزى خریده باشد و پشیمان شود و پس دھد و او قبول کند وکسیکه شخصیکه

 .مضطرى برسد و کسیکه بنده آزاد کند، و کسیکه عزبى را کدخدا کند
خود برسد که او را  وسلّم منقول است کسیکه بفریاد برادر مؤ منحضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله  از

ده حسنه بنویسد، و ده درجه از براى او بلند  از ورطه یا غمى یا اندوھى بیرون آورد، حقتعالى براى او
قیامت  باو کرامت فرماید، ده عذاب را از او بردارد و ده شفاعت از براى او در کند وثواب ده بنده آزاد کردن

 .ھیا کندم
که ببیند بیچاره را در راھى که چھار  از حضرت امام حسن عسکرى علیه الّسالم منقول است که ھر

نمیرسد پس بفریاد او برسد، او را بر چھار پاى خود سوار کند و  پایش افتاده است ، کسى بفریاد او
کردى در فریاد  یت سعىبردارد، حقتعالى باو خطاب فرماید که خود را بمشقت انداختى و نھا بارش را

ایشان زیاد باشد، از جمیع آدمیان از  رسى برادر مؤ من خود را براى تو موکل سازم ملکى چند که دعد
آنقدر قوت باشد، که آسان باشدبر او برداشتن آسمانھا و زمینھا تا بنا  اول دنیا تا آخر دنیا و ھر یک را

در آئى از پادشاھان  براى تو درجه ھا و چون در بھشت براى تو در بھشت قصرھا و خانه و بلند کنند کنند
خواھد ضرر ببدن او یا مال او برساند،  بھشت باشى ، کسیکه دفع کند از مظلومى ضرر ظالمى را که

گفته ھاى او و بعدد ھر حرکتى از حرکات او و درنگى از درنگھاى او  حقتعالى خلق کند بعدد ھر حرفى از
ضرر قلیلى که از او  ز او شیاطینى را که قصد کنند او را گمراه کنند، بازاى ھرملک که دفع کنند ا صدھزار

حوریان بھشت باو عطا فرماید، که او را  دفع کرده باشد صدھزار از خدمت کاران بھشت و صدھزار از
در اینھا ھمه در برابر آن دفع کردن ضرر است از مال یابدن آن برا خدمت کنند و گرامى دارند و گویند که

 . مؤ من
را بشناسد، پس او  حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است که ھر که حرمت مرد پیرى از

قیامت و فرمود که تعظیم خدا است تعظیم  را تعظیم کند براى سنش خدا او را ایمن گرداند از ترس روز
م نکند، و پیران ما را تعظیم ما نیست کسیکه خوردان ما را رح کردن مؤ من ریش سفید و فرمود که از

 .نکند



وبراى او در آن حاجت  حدیث دیگر فرمود که ھر که کفایت کند، براى کورى حاجتى از حاجات دنیا را در
بیزارى دھد از نفاق و از آتش جھنم و ھفتاد حاجت  راه رود وسعى کند تا خدا آن را بر آورد حقتعالى او را

 .در رحمت الھى باشد تا بر گردد پیوسته از حاجات دنیاى او برآورد،
از حضرت صادق علیه الّسالم منقول است که به کرى چیزى را شنوانیدن بى آنکه دلتنگ شوى تصدقى 

 . است آسان
الّسالم فرمود  حضرت امام حسن عسکرى علیه الّسالم منقول است که حضرت امیرالمؤ منین علیه از

بقدر سر سوزنى از آن گر تمام روى زمین  موار وفا نمیکندکه ھر که قاید کورى شود، چھل گام برزمین ھ
مھلکه باشد و او را صدھزار مرتبه برھمه گناھانش زیادتى کند و  را پر کنند از طال و اگر برسر راھش

 .کند و او را به اعال غرفه ھاى بھشت برساند ھمه را محو
ر نظر مکنید بسوى اصحاب بال و آنھا از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است که بسیا

 .که خوره دارند، که اندوھناک میشوند
میگریزید، و با او سخن  حدیث دیگر فرمود از کسیکه خوره داشته باشد بگریزید چنانچه از شیر در

 .مگوئید، مگر آنکه بقدر یکذرع از او دور باشید
بطلبید و از مرض ایشان  نید از خدا عافیتحضرت صادق علیه الّسالم منقول است که چو ایشان را ببی از

 .غافل مشوید، که مبادا بشما سرایت کند
ایشان اجتناب  رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است که پنج کسند که بھمه حال از از حضرت

 . والدالزنا و عرب بادیه نشین میباید کرد، کسیکه خوره داشته باشد، و پیس و دیوانه و
یگر فرمود، که کم نظر کنید باھل بال وبنزد ایشان مروید و چون بایشان بگذرید، تند بگذرید، که در حدیث د

 . بشما نرسد آنچه بایشان رسیده
در حدیث موثق از حضرت امام محمد باقر علیه الّسالم منقول است که چون شخصى را ببینى که 

و  ا اْبَتالَک بِِه َوَفضَّلَْنى َعلَْیَک َوَعلى َکثیرٍ ِمنَّْم َخلَقَ اَْلَحْمُدلِلِّه الَّذى عافانى ِممَ  ببالئى مبتالست بگو
 .آھسته بگو که او نشنود

در حدیث حسن از نحضرت منقول است که چون کسى از صاحبان بال را ببینى سه مرتبه آھسته بگو 
که ھر که چنین کند، ھرگز بال باو  لَ اَْلَحْمُدلِلِّه الَّذى عافانى ِمّما اْبَتالَک بِِه َولَْو شاَء َفعَ  که او نشنود

 .نرسد
در حدیث معتبر از حضرت امام جعفر صادق علیه الّسالم منقول است که ھر که مبتالئى را ببیند و این 

للُّھمَّ َعلَْیَک بِاْلعافِیَِة◌َ  اَْلَحْمُدلِلِّه الَّذى َعَدَل َعنّى َمااْبَتالَک بِِه َوَفضَّلَنى دعا بخواند ھرگز بآن مبتال نشود،
 .عافِنى َمَما آْبَتلَْیَتُه بِهِ 

اَللُّھمَّ اِنّى الاَْسَخُر َوال اَْفَخُر َولکِْن اَْحَمُدَک َعلى اَْعظَِم نَْعماِءَک  در روایت دیگر فرمود که این دعا را بخواند،
 .َعلَىَّ 

حمد خدا را بکنید، ببینید  حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است که چون اصحاب بال را از
 .و بایشان مشنوانید که باعث اندوه ایشان میشود

  

   در رعایت حقوق مؤ منان در غیبت ایشان: فصل نھم 
که فالن شخص  حدیث معتبر منقول است که شخصى بحضرت زین العابدین علیه الّسالم عرض کرد، در

رعایت نکردى که سخن از را بمن  اشما را گمراه و مبتدع میداند، حضرت فرمود که حق ھمنشینى او ر
نمیدانستم از او بمن رسانید، ھمه را مرگ در پیش است ،  نقل کرد، حق مرا رعایت نکردى چیزى که

 وعده گاه ھمه قیامت است ، خدا میان ما حکم خواھد کرد، زنھار که غیبت مکن محشور خواھیم شد و
 . که خورش سگان جھنم است
وآله وسلّم منقول است که ھر که ایمان بخدا و رسول  ل صلّى اللّه علیهدر حدیث معتبر از حضرت رسو

 .به امامى دشنام دھند، یا غیبت مسلمانى کنند دارد ننشیند در مجلسى که
که غیبت کند مسلمانى را ثواب روزه و وضویش بر طرف مى شود، در روز  در حدیث دیگر فرمود که ھر

از توبه بمیرد  مردار که اھل محشر ھمه در آزار باشند، اگر پیش او بوئى آید گنده تر از بوى قیامت از
کند با برادر مؤ من در مجلسى که  حالل کرده باشد چیزیرا که خدا حرام کرده است ، ھر که احسان

حق تعالى ھزار نوع بدیرا در دنیا و آخرت از او ردکند، اگر ردنکند  غیبت او کند، نگذارد که او را غیبت کنند،
 .بر رد غسبت او داشته باشد مثل گناه آن غیبت کننده ھفتاد برابر داشته باشد تو قدر

کند و دو گواه عادل  حضرت صادق علیه الّسالم منقول است که ھر که را بدیده خود نه بینى که گناه از
عدالت است و گواھیش مقبولست ھر چند در  بر آن گواھى ندھند که گناھى کرده است ، او از اھل

از را بگناھى که در او باشد او از دوستى و یارى خدا دور است ،  گناھکار باشد، ھر که غیبت کند واقع
صلّى اللّه  یارى شیطان داخل است ، بتحقیق که خبر داد مرا پدرم از پدرانش از رسول خدا در دوستى و

ان ایشان در بھشت باشد خدا در می علیه وآله وسلّم که ھر که غیبت کند، مؤ منى را بچیزیکه در او
بچیزیکه در او نباشد عصمت میان ایشان بریده شود، غیبت  اجتماع نیندازد، ھر که غیبت کند مؤ منى را

 .کننده در جھنم باشد
دیده و گوشش  حدیث معتبر دیگر فرمود که ھر که در حق برادر مؤ من خود بگوید آنچه چشمش در

آنانکه مى خواھند که شایع شود  یفرماید، بدرستیکهشنیده باشد از آنھا خواھد بود، که حقتعالى م
 . در دنیا و آخرت گناھان بد مؤ منان ایشان راست عذابى دردناک



و گناھى را بگوئى که خدا بر او پوشانیده  در حدیث دیگر فرمود غیبت آنست که در برادر مؤ من عیبى
 .بگوئى که در او نباشد است ، و بھتان آنست که در او چیزى

دیث دیگر فرمود ھر که غیبت کند برادر مؤ من خود را بى آنکه دشمنى در میان ایشان باشد، در ح
 .شیطان در نطفه او شریک شده خواھدبود

میشود، کسیکه  حدیث دیگر فرمود که سه خصلت است که در ھر که باشد چھار چیز براى او الزم در
نکند، و چون وعده کند بوعده خود  ان ظلمچون سخن گوید دروغ نگوید، چون با مردم خلطه کند برایش

ظاھر باشد و مروت او در میان ایشان ھویدا باشد، غیبت  وفا کند، واجبست که عدالت او در میان مردم
 .باشد، اخوت او برایشان واجب باشد او برایشان حرام

ا که زناکار توبه وسلّم منقول است که غیبت بدتر است از زنا زیر از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله
 .را حالل کند خدا توبه اش را قبول میکند و غیبت کننده توبه اش قبول نیست تا آن شخص آن میکند، و

یاد کنید ھرگاه غایب باشند از شما ببھتر از  از حضرت صادق علیه الّسالم منقول است که برادران خود را
 .غایبانه یاد کنند آنچه دوست میدارى که شما را

ث دیگر فرمود که چون فاسق عالنیه گناه کند و پروا نکند او را حرمت نیست و غیبت او حرام در حدی
 . نیست

نیست کسیکه  حضرت امام محمد باقر علیه الّسالم منقول است که سه کسند که ایشان را حرمتى از
 .فسق کند صاحب بدعت باشد وامام و ییشواى ظلم کننده و فاسقى که عالنیه

رد کند حرف بدى را که در عرض  صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است که ھر که از حضرت رسول
 . را البته برادر مسلمانش گویند، براى او بنویسند، بھشت

که ھر که نزد او غیبت کنند برادر مؤ  در حدیث صحیح از حضرت امام محمد باقر علیه الّسالم مرویست
او را در دنیا و آخرت یارى کند و اگر قادر باشد که دفع آن غیبت  منش را پس از را نصرت و یارى کند خدا

 . و یارى او در آن باب بکند، و نکند خدا پست کند او را در دنیا و آخرت از او بکند
که در  حضرت امام حسن عسکرى علیه الّسالم منقول است که ھر که حاضر باشد در مجلسى از

باشد، و او رد کند بر آن ظالم  ده باشد و صاحب جاه و اعتبارمجلس سگى در عرض برادران مؤ من او فتا
برانگیزد مالئکه را که جمع میشوند نزد بیت المعمور براى  و عرض برادران مؤ من را نگاه دارد، حق تعالى

ایشان  مالئکه آسمانھایند و مالئکه کرسى و عرش و ایشان نصف مالئکه حجب اند، که حج و آنھا نصف
منزلت و بلندى مرتبه او را سئوال کنند،  خدا مدح و ستایش کنند، و از براى او از خدا رفعت ھمه او را نزد

گردانیدم براى او بعدد ھر یک از شما که مدد او میکنید، مثل عدد  پس حق تعالى فرماید که من واجب
مخلوقى بآن  از درجات بھشت و قصرھا و باغھا و بستانھا و درختان از آنچه خواھم که عقل جمیع شما

 .احاطه نکرده باشد
ھر که نقلى بکند در مذمت مؤ منى براى آنکه عیب او را  از حضرت صادق علیه الّسالم منقول است که

خود  را در ھم شکند و او را از دیدھاى مردم بیندازد خدا او را از دوستى و یارى ظاھر کند، و مردى او
 .بیرون کند، در دوستى و یارى شیطان داخل کند

 منقول است که ھر که دو رو و دو زبان داشته باشد که در حضور مردم مدح ایشان در احادیث معتبره
آتش داشته باشد یکى در  کند، در غایبانه غیبت ایشان گوید چون در روز قیامت محشور شود، دو زبان از

 . بان داشتکه در دنیا دو رو و دو ز پیش رو ویکى در پشت سر و در محشر ندا کنند، این بود
فضیل بحضرت امام موسى علیه الّسالم عرض کرد، که  در روایت دیگر منقول است که محمدبن

 چیزى از او بمن میرسد که خوشم نمى آید، پس از او سئوال میکنم او انکار شخصى از برادران مؤ من
چشم و گوش خود  فرمود که میکند، حال آنکه جمعى از مردم ثقه این خبر را بمن نقل کرده اند، حضرت

شھادت بدھند و سوگند یاد کنند، او خالف آنھا  را تکذیب کن در حق برادر مؤ من خود اگر پنجاه کس
آنھا را تکذیب کن و براى از چیزى را فاش مکن که موجب نفص و عیب او  بگوید سخن او را تصدیق کن و

 .باشد
در گناھى  ر که کسى را رسوا کندحضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است که ھ از

زنش کند از دنیا نرود تا آن را خود  چنانست که آن گناه را خود کرده است ، ھر که مؤ منى را بچیزى سر
 .بکند

از حضرت على بن الحسین علیه الّسالم منقول است که ھر که خود را از بدگوئى در عرض مسلمانان 
 .دنگاه دارد خدا گناھش را در قیامت بیامرز

براى مرد مؤ من  حدیث صحیح از حضرت صادق علیه الّسالم منقول است که ھر که بھتانى بگوید در
که در دیگھاى جھنم جوشد نگاه دارد، تا  بچیزى که در او نباشد خدا او را در میان چرک فروج زناکاران

 .آنکه از عھده گفته خود بدر آید
ه ھر که براى کسى چیزى بگوید که مردم آنرا دانند از حضرت امام موسى علیه الّسالم منقول است ک

 . غیبت نیست
مکن در بالئیکه بر  حدیث معتبر از حضرت صادق علیه الّسالم منقول است که اظھار شماتت و شادى در

او دفع میکند و بر تو میفرسند آن بال را و فرمود  برادر مؤ من تو نازل شود، که خدا او را رحم میکند و از
 .برادر مؤ من خود از دنیا بیرون نرود تا بآن مبتال نشود اتت کند، بر مصیبتھرکه شم
مؤ منى  معتبره بسیار وارد شده است که نزدیکترین احوال بنده بکفر آنست که کسى با در احادیث

 .را سرزنش کند، بآنھا یک روزى او برادرى کند، لغزشھا و گناھانش را در خاطر نگاھدارد، که
است که فرمود اى جماعتیکه بزبان مسلمان شده  صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول از حضرت رسول



مذمت مسلمانان مکنید و تفحص عیبھاى ایشان مکنید، که ھر که  اید، ایمان بدل شما نرسیده است
 .مردم کند خدا او را رسوا کند، اگر چه گناه را در میان خانه خود کرده باشد تفحص عیبھاى
 .علیه الّسالم فرمود که ھر که سرزنش مؤ منى کند خدا او را در دنیا و آخرت سرزنش کندحضرت صادق 

 . از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است که بدترین دروغھا گمان بدبمردم بردن است
ایمان در دلش  حضرت صادق علیه الّسالم منقول است که ھر که متھم سازد برادر مؤ منش را از

 .گداخته شود، چنانچه نمک در میان آب گداخته میشود
را از  رسول صلّى اللّه علیه وآله سلّم منقول است که فرمود مى خواھید خبر دھم شما از حضرت

بسخن چینى راه میروند، در میان  بدترین شما؟ گفتند، بلى یا رسول اللّه فرمود آنھا که در میان مردم
 .عیبان عیب میجویند ز براى بىدوستان جدائى مى اندازند، و ا

 . حضرت امام محمد باقر علیه الّسالم فرمود که بھشت حرام است بر سخن چینان
مگر آنکه یکى  حضرت صادق علیه الّسالم منقول است که دو شخص بآزرده گى از ھم جدا نمیشوند از

فت که اگر شوند شخصى گ مستحق بیرزارى ولعنت الھى میشود، بسیار باشد که ھر دو مستحق
آنکه چرا نمى آید بنزد آن دیگرى که او را بدارد  یکى مظلوم باشد، چرا مستحق لعنت شود؟ فرمود براى

 .درگذرد بصله و احسان و ازبد او
از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است که آزرده گى و جدائى زیاده از سه روز 

 .نمیباشد
دو مسلمان از  نقول است که پیوسته شیطان در فرح وشادى است ، تاحضرت صادق علیه الّسالم م از

زانوھایش برھم مى خورد، بندھایش جدا  یکدیگر آزرده اند ودورى میکنند و چون با ھم مالقات کنند،
 .بود برسر من آمد میشود و فریاد میکند واویال چه بالئى

ھر دو مسلمان که از ھم دورى کنند، و که  از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است
اسالم بدر میروند و در میان ایشان دوستى ایمانى برطرف میشود، پس  سه روز بگذرد که صلح نکنند، از

 . زودتر با دیگرى سخن بگوید در قیامت زودتر به بھشت خواھد رفت ھر یک
  

  ازاحوال ایشان در آداب معاشرت ظالمان و قلیلى: فصل دھم 
فرمود، که اى  بشیعیان خود: عتبر از حضرت موسى بن جعفر علیه الّسالم منقول است که م بسند

پس اگر عادل باشد از خدا بطلبید که  گروه شیعه گردنھاى خود را ذلیل مکنید بترک اطاعت پادشاه خود،
شما در صالح باشد از خدا بطلبید که او را باصالح آورد که صالح  او را باقى بدارد، اگر ظالم و ستمکار

براى خود مى  است ، پادشاه عادل بمنزله پدر مھربان است و از براى او بخواھید آنچه از پادشاه شما
 .خواھید، و از براى او مخواھید آنچه از براى خود نمى خواھید

کند کسى را که  خدا رحمت: معتبر از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است که  بسند
 .کند پادشاه خود را بر نیکى کردن به اویارى 

آزارى بیابد،  ھر که متعرض پادشاه ظالمى شود واز او: صادق علیه الّسالم منقول است که  از حضرت
 .خدا او را بر آن آزار ثواب ندھد و صبر او را روزى نکند

ه ظالمى را و نزد او پادشا ھر که مدح کند: حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است که  از
َوال تَْرَکُنوا اِلَى  باشد، در جھنم زیرا که حقتعالى میفرماید شکستگى و تذلّل کند، براى طمع دنیا قرین او

ُکُم النّارُ  یعنى به دل میل مکنید بسوى آنھا که ظلم میکنند، پس مس میکند شما را  الَّذیَن ظَلَُموا َفَتَمسَّ
باشد و ھر که از  ند ظالمى را بر ظلم در جھنم باھامان وزیر فرعونفرمود ھر که راھنمائى ک آتش و

ملک الموت نزد او آید بگوید، بشارت باد  جانب ظالمى خصومت کند، یا یارى او نماید در آن حصومت چون
تازیانه در دست گرفته گرداند از آتش جھنم که درازاى آن ھفتاد ذرع  ترا بلعنت خدا و آتش جھنم و ھر که

 . مسلط گرداند آنرا بر او درجھنم و نھى فرمود از حاضر شدن بر سر سفره فاسقان وباشد 
حسن علیه الّسالم که  حضرت امیرالمؤ منین علیه الّسالم در وقت فوت وصیت فرمود به حضرت امام

 . با فاسقان و در دل دشمن ایشان باش دوست دار صالحان را براى صالح ایشان ، مدارا کن بظاھر
ث دیگر فرمود که حضرت عیسى با بنى اسرائیل علیه الّسالم میگفت ، که یارى نکنید ظالم را بر در حدی

 .ظلمش که فضل شما باطل میشود
فاسد میکند،  سه چیز است که دل را: حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است که  از

سازھا و خوانندگیھا و فحش گفتن ، وبدر  یدنونفاق را در دل میرویاند چنانچه آب درخت را میرویاند، شن
 . خانه پادشاه رفتن و از پى شکار رفتن

بپرھیزکارى از محرمات و قوت  نگاه دارید و حفظ کنید دین خود را: از حضرت صادق منقول است که 
مستغنى شدن بخدا از طلب کردن حوائج از پادشاھان ،  دھید دین خود را بتقیه کردن از مخالفان و

خضوع وشکستگى کند، نزد صاحب سلطنتى یا کسى که مخالف او باشد در  انید ھر مؤ منى کهبد
و او را بخود  براى طلب آن دنیائیکه در دست او است خدا او را گمنام کند، دشمن دارد او را دینش از

ھد اگر خرج کند در آن بردارد، و او را ثواب ند بگذارد، و اگر چیزى از دنیاى او بدستش بیاید خدا برکت را از
 . حج یا عمره یابنده آزاد کردن

چون روز قیامت شود  : در حدیث معتبر از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است که
مددکاران ایشان و آنانکه دوات ایشان را لیقه  منادى از جانب حق تعالى نداکند، که کجایند ظالمان و

ایشان بسته اند یا مد قلمى بایشان داده اند آنھا را ھم با ظالمان  گذاشته اند، یا سر کیسه براى



 .کنند محشور
مگر آنکه از خدا دور میشود، ھیچ  در حدیث معتبر دیگر فرمود که ھیچ بنده بپادشاھى نزدیک نمیشود،

دشوارتر میشود و ھیچ بنده اتباعش بیشتر نمیشود، مگر  بنده مالش زیاد نمیشود، مگر آنکه حسابش
 میشوند، و فرمود زینھار که احتراز کنید از در خانه پادشاھان و آنھا که با که شیاطین او بیشترآن

و آنھا که با پادشاھان  پادشاھان میباشند، که نزدیکترین شما بآنھا دورترین شمایند از خدا پادشاھان
بر خدا اختیار کند خدا خدا و ھر که پادشاه را  میباشند، که نزدیکترین شما بآنھا دورترین شمایند از

 .او را حیران گرداند پرھیزکارى را از او بردارد،
ھر که معذور دارد ظالمى را در ظلم او : که  در حدیث صحیح از حضرت صادق علیه الّسالم منقول است

که ظلم بر او کند، پس اگر دعا کند دعایش مستجاب نشود و خدا اورا  خدا مسلط گرداند بر او کسى را
 .که میکند ثواب ندھد ستمبر آن 

در حدیث صحیح دیگر فرمود که ھر که یارى دھد ظالمى را بر مظلومى پیوسته حق تعالى بر او 
 .خشمناک باشد، تا دست از آن یارى بردارد

حاجت مؤ منى  حدیث دیگر فرمود که در زمان حضرت موسى علیه الّسالم پادشاھى ظالمى بود که در
دو در یک روز مردند و ھمگى بر جنازه  پادشاه و آن مرد صالح ھر  ورد، پس را بشفاعت بنده صالحى برآ

بستند براى مردن او تا سه روز، آن مرد صالح در خانه خود ماند  آن پادشاه جمع شدند، درھاى بازارھا را
بآنحال  زمین رویش را خوردند، پس حضرت موسى بعد از سه روز مرده آنمرد صالح را تا کرمھاى
او را برداشتند، و این دوست  کرد و گفت پروردگارا آن دشمن تو بود که با آن اعزاز و اکراممشاھده 

فرستاد باو که یا موسى این دوست من از آن جبار  تست و باین حال مانده است ، حق تعالى وحى
بر  زمین رابرآورد او را مکافات دادم براى بر آوردن حاجت این مؤ من و کرمھاى  حاجتى سئوال کرد، آن را

 .روى این مؤ من مسلط کردم براى سئوالى که از آن جبار کرد
که چه  سلیمان جعفرى به حضرت امام رضا علیه الّسالم عرض کرد،: دیگر منقول است که  در حدیث

فرمود که داخل شدن در  میفرمائید در کارھائى که مردم متکفل میشوند، ازجانب پادشاھان حضرت
نمودن ، معادل کفر است و عمدا نظر بسوى  ایشان کردن و سعى در حوائج ایشاناعمال ایشان و یارى 

 . ایشان کردن ، گناه کبیره است
بنزد او شکستگى کند  ھر که برود نزد توانگرى و: حضرت امیرالمؤ منین علیه الّسالم منقول است که  از

 .میرود  براى توانگرى او دو ثلث دینش 
بسوى پادشاه  ھر که برود: م محمد باقر علیه الّسالم منقول است که معتبر از حضرت اما در حدیث

مثل ثواب جن و انس بوده باشد، از على بن  ظالمى و او را بپرھیزکارى بکند، و پند و نصیحت بگوید او را
داشتم از نویسندگان بنى امیه با من بخدمت حضرت صادق  گفت من دوستى: حمزه منقول است که 

 کرد که من در دیوان بنى امیه کار میکردم و مال بسیار بھم رسانیدم ، حضرت مد، عرضعلیه الّسالم آ
براى ایشان جمع میکنند، از  فرمود که اگر نه این بود که مردم براى بنى امیه کتابت میکنند، و غنیمت

 میشوند ھر آینه حق ما را غصب نمیکردند، آن شخص براى ایشان جنگ میکنند، و نزد ایشان حاضر
حضرت فرمود اگر بگویم خواھى کرد؟ گفت میکنم فرمود که ھر چه  گفت که آیا مرا چاره اى ھست

دیوان ایشان آنچه صاحبش را مى شناسى پس ده و آنچه نمى شناسى تصدق کن و  کسب کرده در
گفت چنین  چنین کنى من ضامن بھشت میشوم براى تو، آن شخص ساعتى سر در زیر افکند پس اگر

مال خود را داد حتى آن جامه  لى بن ابى حمزه گفت که آن جوان با ما بکوفه آمد و تماممیکنم ، ع
کردیم و جامه ھا براى او خریدیم و خرجى براى او  ھائى که پوشیده بود و ما در میان خود مالى جمع

د ماھى بیمار شد چون من بدیدنش رفتم در حال جان کندن بود پس چشم گشو فرستادیم ، بعد از چند
کردیم و در سال دیگر  حضرت صادق علیه الّسالم بضامنى خود وفا کرد این را گفت ومرد، او را فن و گفت

واللّه که براى رفیق تو بضامنى خود وفا  بخدمت آنحضرت رفتم چون نظر آنحضرت بر من افتاد فرمود
 . کردیم

 مت حضرت صادق علیه الّسالمکه بخد: نویسنده خلفا بود وشیعه بود منقول است  ازمفضل بن مزید که
آنچه بھم میرسانى  خلفا میکنم ، حضرت فرمود که عرض کرد، که میدانید خدماتى که من نزد این

 .را میبرد بشیعیان بده حق تعالى میفرماید، که حسنات گناھان و سیئات
ھمه  موسى آمد حضرت فرمود که صفوان شتردار بخدمت حضرت امام: در حدیث معتبر منقول است که 

بھارون الرشید کرایه میدھى ، صفوان گفت واللّه که من  چیز تو خوبست بغیر از آنکه شترھاى خود را
دادم ، من  نداده ام براى کاربدى یا شکارى یا لھوى ولیکن از براى راه مکه باو کرایه شتر خود را باو کرایه

آیا میخواھى آنقدر زنده باشند که کرایه  خود با او نمیروم نوکران و غالمان خود را میفرستم حضرت فرمود
زندگى ایشان را خواھد از ایشان است ، ھر که از ایشان است از  تورا بدھند، گفت بلى فرمود ھر که

 . اھل جھنم است
حضرت صادق علیه  عبدالغفار بن القسم از حضرت امام محمد باقر و: حدیث دیگر منقول است که  در

فرمود، که خوب نمیدانم براى تو گفت بسیار  ئید درباب رفتن بنزد پادشاهالّسالم پرسید که چه میفرما
ابراھیم پسر ولید میبرند، حضرت فرمود که رفتن بنزد شاه و حکام باعث  است که بشام میروم و مرا بنزد

را روزى کرده  چیزبد میشود، اول محبت دنیا دویم فراموشى مرگ سیم راضى نبودن آنچه خداتو سه
بآنجا براى منفعت حضرت تجویز این  یابن رسول اللّه من مرد عیال بارم و بتجارت میروم است ، گفت

 .فرمود
ھر که راضى باشد بحکم پادشاه ظالمى و : از حضرت امیرالمؤ منین علیه الّسالم منقول است که 



 .اعانت او کند، از دوستان او خواھد بود
که صالح ایشان  دو صنفند از امت من: ل است که حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقو از

 . فقیھان و پادشاھان موجب صالح تمام امت است ، فساد ایشان موجب فساد امت ،
براى ھر که اعتقاد بامامت ما داشته باشد از این  حضرت صادق علیه الّسالم فرمود که امید نجات دارم

ود و کسیکه در دین بدعت کند و کسیکه استیالئیکه ظلم کند بر رعیت خ امت مگر سه کس صاحب
میشود پدر و پادشاه  فسق کند، فرمود سه کسند که ھر که با ایشان منازعه کند ذلیل و بیمقدار عالنیه

 . و قرض خواه
بیوفاتر و کم دوست تر از ھمه کس : از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است که 

 .پادشاھانند
کند و در خانه  ھر که حکومت مردم اختیار کند وعدالت: حضرت منقول است که  حدیث حسن از آن در

باحوال ھمه مردم برسد بر خدا الزم  خود را بگشاید، پرده بردارد که ھمه کس راه باو داشته باشد،
 .گرداند، او را داخل بھشت کند است که ترس او را در قیامت بایمنى مبدل

رعیت را خواھد پادشاه مھربانى بر ایشان مسلط مى  تعالى خیردر حدیث دیگر فرمود که چون حق 
وسلّم  عادلى میسر مى گرداند، وبسند معتبر از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله گرداند، براى او وزیر

خداوندى نیست آفریده ام  خداوند عالمیان میفرماید که منم پروردگارى که بجز من: منقول است که 
گروھى که طاعت من بکنند، دلھاى پادشاھانرا  ھاى ایشان بدست من است پس ھرپادشاھان را و دل

مشغول مگردانید خود را بدشنام دادن پادشاھان و توبه کنید بسوى  بر ایشان رحمت مى گردانم ، پس
 . ایشان را بر شما مھربان بگردانم من تا دلھاى

رمود ببزرگوارى خود سوگند میخورم که بھشت را خلق نمود ف در حدیث دیگر فرمود که چون حق تعالى
کسى را که ھمیشه شراب خورد، سخن چینان را و دویت را چوبکیان ظالمان را  داخل بھشت نمیکنم ،

را و کسیکه بجبر قائل  شکافندگان قبرھا را و تمقاچیان را که عشور از مردم میگیرند وقطع کننده رحم و
 .باشد

جماعتى شود، بر ایشان استیال یابد حق تعالى او را در  کرده در حدیث دیگر فرمود ھر که بناحق سر
روزى ھزار سال بدارد، چون محشور شود دستھایش در گردنش بسته باشد، پس  کنار جھنم بازاى ھر

ایشان کرده باشد، او را  بامر خدا در میان ایشان عمل کرده باشد خدا او را رھا کند، اگر ظلم بر اگر
 .بجھنم اندازد

ھر که والى مسلمانان شود و ایشان را ضایع گذارد : است که  ت صادق علیه الّسالم منقولاز حضر
 .نپردازد خدا او را ضایع بگذارد، رحمت خود را از او بازگیرد وباحوال ایشان

از آنکه کارھاى  ھر والى که مردم را ممنوع سازد: امیرالمؤ منین علیه الّسالم منقول است که  از حضرت
برنیاورد و اگر چیزى برسم ھدیه بگیرد چنانست  او عرض کنند، حق تعالى در قیامت حاجت او راخود را ب

بدترین دزدى ھاست و اگر رشوه بگیرد چنان است که به خدا شرک  که از غنیمت دزدى کرده است که
د فرمو حق تعالى وحى: در حدیث معتبر از حضرت صادق علیه الّسالم منقول است که  آورده باشد و

پادشاه بگو که من ترا پادشاه  بسوى پیغمبرى از پیغمبران که درمملکت پادشاه جبارى بود که برو و بآن
ایشان را بگیرى براى این تو را پادشاه کرده ام که صداھاى  نکرده ام که خون مردم را بریزى و مالھاى

 شان شود، نمیکنم ھر چندبازگیرى ، بدرستى که من ترک بازخواست ستمھا که برای مظلومان را از من
 .کافر باشند

جھنم کوھى ھست که آن را سعدا میگویند  در: از حضرت امام محمد باقر علیه الّسالم منقول است که 
میگویند، در آن وادى چاھى ھست که آن را ھبھب گویند ھر گاه  و در آن کوه وادى ھست که آن را سقر

 . گرمى آن بفریاد میآیند و آنچاه جاى جباران است را برمیاندازند اھل جھنم از که پرده آن چاه
که : علیه الّسالم فرمود از محمدبن اسمعیل بن نوح که حضرت امام رضا: در روایت دیگر منقول است 

بایشان عطا فرمود، ایشان را استیال بر شھرھا  خدا را درپادشاھان جماعتى ھست که خدا دین حق را
 تانش ضررھا و ستمھا را دفع کند و ببرکت ایشان باصالح آورد اموردوس داده است که بسبب ایشان از

ما بایشان متوسل  مسلمانان را و مؤ منان در حالھاى بد بایشان پناه میبرند، محتاجان و شیعیان
زمین و نور ایشان روشنى میدھد اھل آسمان  میشوند، مؤ منان بحق و راستى و ایشانند امینان خدا در

اھل زمین را و در قیامت نور ایشان عرصه محشر را روشن میکند،  ھا روشنى میدھندرا چنانچه ستاره 
 .ما را بھشت خلق شده اند اگر خواھى که از ایشان باشى شادگردان مؤ منان از شیعیان ایشان براى

از حضرت رسول صلّى اللّه علیه  در حدیث صحیح از حضرت امام موسى علیه الّسالم و در حدیث معتبر
بپادشاھى حاجت کسى که نتواند حاجت خود را باو رساند  ھر که برساند: وسلّم منقول است که  وآله

 .قیامت بر صراط ثابت گرداند حقتعالى پاھایش را در
نوشت بخدمت حضرت صاحب االمر، که شخصى  حمیرى عریضه: در حدیث معتبر منقول است که 

ھا را و بى پروا میگیرد و صرف میکند، من گاھى تصرف در آن ھست که متصدى اوقاف است و حال میداند
میفرستد،  میشوم ، اگر طعام او را نخورم با من عداوت میکند، گاھى ھدیه ھم براى من در ده او وارد

دست اوست از وقف دارد، طعامش  حضرت در جواب نوشتند که اگر اینمرد مالى و معاشى بغیر آنچه در
مال حرام چیزى ندارد، طعامش را مخور و مالش را قبول  ر بغیر آنرا بخور و احسانش را قبول کن و اگ

 . مکن
پدر  سه دعاست که از درگاه خدا رد نمیشود، دعاى: علیه الّسالم منقول است که  از حضرت صادق

ظالم و دعاى مظلوم براى کسیکه  براى فرزند نیکوکار و نفرین او بر فرزندان بد کردار و نفرین مظلوم بر



براى مؤ منى که از براى دوستى اھل بیت او را بمال خود  ز ظالم براى او بکشد، دعاى مؤ منانتقام ا
 .مؤ من بر کسى که اعانت او نکند با قدرت و احتیاج آن مؤ من به او اعانت کند، و نفرین

که غضب من سخت  حقتعالى میفرماید،: حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است که  از
 .نیابد ید است ، بر ظالمى که ظلم کند، بر کسیکه یاورى بجز منوشد

حتقعالى میفرماید که من مستجاب نمیکنم دعاى کسى را که مظلمه : در حدیث دیگر منقول است که 
 .از کسى نزد او باشد

او بر ظلم و کسیکه  که ظلم کننده و یارى کننده: حضرت امیرالمؤ منین علیه الّسالم منقول است  از
 .راضى به آن ظالم باشد، ھر سه در گناه شریکند

برانگیزد کسى  ھر که ظلمى بر کسى بکند، حقتعالى: حضرت صادق علیه الّسالم منقول است که  از
 .فرزندان او بکند را که مثل آن ظلم را نسبت باو یا فرزندان او یا فرزندان

ى در قیامت او را پانصد سال بر پا بدارد حقتعال در حدیث دیگر فرمود که ھر که حق مؤ منى را حبس کند
جارى شود و منادى ندا کند، که این است ظالمى که حق خدا را حبس  تا آنکه از عرقش رودخانه ھا

صلّى  چھل روز او را سرزنش کنند، پس بفرماید که او را بجھنم برند و از حضرت رسول کرده است پس
صبح کند ظلم بر کسى  ین جھادھا آنست که چون کسىبھتر: اللّه علیه وآله وسلّم منقول است که 

 .در خاطر نداشته باشد
  

   در آداب معاشرت با کافران و مخالفان: فصل یازدھم 
را با کافران  سزاوار نیست ، مؤ من: حدیث صحیح از حضرت صادق علیه الّسالم منقول است که  در

یا چیزى بایشان بسپارد یا دوستى با  بخرنداھل ذمه شراکت یا امانتى بایشان بدھد، که برایش چیزى 
 .ایشان بکند

مسلمان نباید که با گبر : حضرت امام موسى علیه الّسالم منقول است که  در حدیث صحیح دیگر از
 .کاسه چیزى بخورد، یا با او دریک فرش بنشیند، یا با او مصاحبت کند دریک

سالم کنى و او  ترسا باکى نیست ، که بر او حدیث صحیح دیگر فرمود که اگر محتاج شوى به طبیب در
 .را دعا کنى که دعاى تو نفعى باو نمیرساند

و چون  ابتدا مکنید اھل کتاب را بسالم: صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است که  از حضرت رسول
ا بکنیت مصافحه مکنید و ایشان ر ایشان بر شما سالم کنند علیکم بگوئید و در جواب ایشان با ایشان

 .نام مبرید، مگر آنکه باینھا مضطر شوید
میروم ، مردم  شخصى بحضرت صادق عرض کرد که من ببالد کافران: حدیث دیگر منقول است که  در

فرمود که اگر آنجا بمیرى تنھا محشور  میگویند، که اگر آنجا بمیرى با آنھا محشور خواھى شد، حضرت
 .تو خواھد بود ىخواھى شد ونور تو در قیامت در پیش رو

 در حدیث دیگر از آنحضرت پرسیدند که دعا از براى جھودان و ترسایان چگونه بکنیم ؟ فرمود که بگوئید
 .یعنى برکت دھد خدا از براى تو در دنیاى تو ( بارک اللّه فى دنیاک)

ت او در حدیث دیگر فرمود که اگر با ایشان مصافحه کنى از زیرجامه مصافحه کن ، و اگر دست بدس
 . برسد دست را بشوى

کنى دست را بخاک یا  حدیث دیگرفرمود که اگر با اھل ذمه یعنى جھودان یا ترسایان و گبران مصافحه در
را بشوى ، مشھور میان علماِء آنستکه  بدیوار بمال ، و اگر با دشمن اھل بیت مصافحه کنى دست

 .ایشان ھیچیک تر نباشندکه دست مسلمان و  دست بخاک یا بدیوار مالیدن در صورتیست
ھر که جھود یا ترسا : در حدیث معتبر دیگر از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است که 

ٍد نَبیّا َو بَعلِّى  الَّذى َفضَّلَنى َعلَْیَک بِاُِالْسالِم دینا َو بِاْلُقْرآِن کِتابا وَ  اَْلَحُدلِلّهِ  یا گبرى را ببیند بگوید، بُِمَحمَّ
 .خدا میان او وآن کافر در جھنم جمع نکند بِاْلَکْعبَِة قِْبلَةً  اِماما َو بِاْلُمْؤِمنیَن اِْخوانا وَ 

ایمان ندارد  تقیه سپر ایمان است و: حدیث صحیح از حضرت صادق علیه الّسالم منقول است که  در
 . کسى که تقیه نمیکند، فرمود که نه عشر دین در تقیه است

واجب است ، و  ؤ منین علیه الّسالم منقول است که تقیه در بالد مخالفان کردنحضرت امیرالم از
 . بکند، براى او گناه و کفاره نیست کسیکه از روى تقیه قسم بخورد براى آنکه دفع ضررى از خود

حضرت امام موسى علیه الّسالم فرمود که گرامى ترین شما نزد خدا کسى است ، که تقیه بیشتر 
 .کند

بتقیه کردن از مخالفان ،  دین را حفظ کنید و پنھان دارید: صادق علیه الّسالم منقول است که  حضرت از
میان پرندگان ، اگر مرغان بدانند که عسل در  بدرستیکه شما در میان سنیان از بابت مگس عسلید در

نه شما ھست زنده نمى گذارند، اگر سنیان بدانند که محبت ما در سی شکم آنھا ھست ھر آینه یکى را
 .شمارا ھالک کنند ھر آینه

کند چنان است که نماز را ترک کند، بدانکه  حضرت امام رضا علیه الّسالم فرمود، کسیکه تقیه را ترک
واجب است ، ھرگاه بیم ضررى باشد بآنکه اظھار دین خود نکنند، بلکه  تقیه در بالد مخالفان و سنیان

وضو ونماز و سایر  یشان مطلع باشند و مخفى واقع نتوان ساختایشان را اظھار کنند، در وقتیکه ا دین
میداند، که در چه وقت خوف و ضرر ھست و تقیه  عبادات را، بطریقه ایشان بعمل آورند و آدمى خود بھتر

سنى در ھر امرى که آدمى ظن ضرر داشته باشد الزم است مگر  الزم است وتقیه در بالد شیعه و
که خود  اید کرد مثل آنکه گویند که کسى را بکش و اگر نه تو رامیکشیم بایدتقیه نمیب درخون که درآن



 .کشته شود و او را نکشد
  

   در بیان حقوق مردگان بر زندگان: فصل دوازدھم 
خودش است که  چون بر کسى آثار موت ظاھر شود اول کسیکه باید باحوال او بپردازد آنشخص بدانکه

میباید، پس اول چیزى که او را ضرور است  و در خور آن سفر او را توشهسفر ابدى و آخرت در پیش دارد 
ندامت از گذشته ھا و توبه کامل کردن است ، تضرع و زارى بجناب مقدس  اقرار بگناه و اعتراف بتقصیر و

 بخود و دیگران نگذارد، کردن که از گناھان گذشته او درگذرد، احوال و اھوالیکه در پیش دارد او را ایزدى
باشد ادا کند و بدیگران نگذارد که بعد  پس متوجه وصیت شود وحقوق خدا و خلق آنچه در ذمه آن

بحسرت در اموال خود نگرد، شیاطین جن و انس وسوسه ھا کنند،  ازمردن اختیار از دستش بدر رود و
برگردانید مرا آنقدر  هاو را مانع شوند که ذّمه او را برى سازند و او را چاره نباشد، گوید ک اوصیا و وارثان

او نشنوند و حسرت و ندامت سود نبخشد پس  که آنچه از اعمال شایسته خواھم در مال خود بکنم ، از
تصدقات و خیرات و آنچه مناسب حال خود داند وصیت کند، که  بقدر ثلث مال خود از براى خویشان و

کرده باشد یا  ن خود بطلبد و ھر که را غیبتاختیار ندارد پس ابراء ذمه از برادران مؤ م زیاده از ثلث را
التماس کند که او را حالل کنند و اگر حاضر  اھانتى یا آزارى باو رسانیده باشد اگر حاضر باشند از ایشان

 کند که براى او ابراء ذمه بخواھند پس امور اطفال و عیال خود را بعد از نباشند از برادران مؤ من التماس
نماید پس کفن خود را  الھى بامینى بگذارد، وصى براى اوالد صغیر خود تعیینتوکل بر جناب مقدس 

آیات آنچه در ترکیب مسطور مذکور است ، این  مھیا کند، از شھادتین و عقاید حق و اذکار و ادعیه و
بتربت حضرت امام حسین علیه الّسالم بفرماید که بنویسند و این در  رساله گنجایش ذکر آنھا ندارد،

که ھمیشه  که پیشتر غافل شده باشد و کفن را مھیا نکرده باشد و اگر نه مؤ من میباید ى استصورت
ھر که : الّسالم منقول است که  کفنش مھیا باشد و نزد او حاضر باشد، چنانچه از حضرت صادق علیه

یابد و باید که غالفالن ننویسند و گاه که نظر کند بآن کفن ثواب  کفنش با او باشد در خانه اش او را از
باشد، تفکر کند  دیگر در فکر زن وفرزند و مال نباشد، متوجه جناب مقدس ایزدى شود و بیاد او بعد از آن

پروردگار در دنیا و آخرت چیزى بفریاد او نمى  که این امور فانى بکار او نمى آید، بغیر لطف حق و رحمت
گان او به حسن وجوه صورت خواھد یافت ، بداند تعالى کند امور بازماند رسد، بدانکه چون توکل بر حق

دفع نمیتواند  خود باقیماند بدون مشیت الھى نفعى بایشان نمیتواند رسانید، ضررى از ایشان که اگر
مھربانتر باشد، از شفاعت رسولخدا صلّى  کرد، آن خداوندى که ایشان را آفریده است از او به ایشان

معصومین علیھم الّسالم امید عظیم داشته باشد، منتظر قدوم  مهاللّه علیه وآله وسلّم و حضرت ائ
 بداند که ھمگى در آنوقت حاضر میشوند، شیعیان خود را بشارتھا میدھند، ملک شریف ایشان باشد،

 .الموت را سفارشھا میکنند
ھر که در وقت مرگ وصیت نیکو نکند : است که  بسند معتبر از حضرت صادق علیه الّسالم منقول

گفتند یا رسول اللّه چگونه ، وصیت فرمود که چون نزدیک وفات او  مت نقصان عقل و مروت اوست ،عال
ھاَدِة الرَّْحمنُ  اَللُّھمَّ فاِطرُ  نزد او جمع شوند بگوید، شود مردم مواتِ َواْالَ◌ْرضِ عالُِم اْلَغْیبِ َو الشَّ  السَّ

ّ  الرَّحیُم اِنّى اَْعَھُد اِلَْیَک اِنّى اَْشَھُد اَنْ  َوآلِِه  اَْنَت َوْحَدَک الَشریَک لََک َو اَنَّ ُمَحمَّدا َصلَّى اللُّه َعلَْیهِ  الاِلَه اِال
اَنَّ اْلَجنََّة  َو اَنََّک تَْبَعُث َمْن فِى اْلُقُبورِ َو اَنَّ اْلِحساَب َحٌق وَ  َعْبُدَک َو َرُسوُلَک َو اَنَّ الّساَعَة آتِیٌَة الَرْیَب فیھا

اَءنَّ االَیِمَن َحقُّ َو اَنَّ  اْلَماْءُکِل والَمْشَربِ والنکاحِ َحقُّ َو اَءنَّ النّاَر َحقَّ وَ  َعَد اِللُّه فیھا من النَّعیمَحٌق َو ما وَ 
اَنََّک اَْنَت اللُّه  اْلُقْرآَن َکما اَْنَزلَْت وَ  االِْ◌ْسالَم َکما َشَرْعَت َو اِنَّ اْلَقْوَل َکما ُقْلَت َو اَنَّ  الََذیَن کما َوَصْفَت َو اَءنَّ 

ْنیا اَنّى َرضیُت بَِک َربّا اْلَحقُّ اْلُمبینُ  دٍ  َو اِنّى اَعَھُد اِلَْیَک فِى الّدارِ الدُّ صلّى اللّه ) َو باال سالِم دینا َو بُمحمَّ
اَءئِمَّتی  ( علیه وعلیھم السالم) نَبِیَّا َوبَِعِلی اِماما َو بِالُقرآِن کِتابا َو اَءنَّ اَءْھًل بَْیتِ نَِبیِّک ( علیه وآله وسلّم

تى ِعْنَد االُْ◌ُمُورِ الََّتى تَْنزُِل بى َو اَْنتَ  اَللُّھمَّ اَْنَت ثَِقتى ِعْنَد ِشدَّتى َو َرجائى ِعْندَ  َولِیّى فى  ُکْربَتى َو ُعدَّ
ٍد وَ  َقْبرى  سى طَْرَفَة َعْیْن اَبَدا َو آنِْس فىآلِِه َوال تَکِلَْنى اِلى نَفْ  نِْعَمتى َو اِلھى َو اِلُه آبائى َصّل َعلى ُمَحمَّ

حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم  پس َوْحَشتى َو اْجَعْل لى ِعْنَدَک َعْھدا یَْوَم اْلقاَک َمْنشورا
روزیکه میخواھد وصیت کند و وصیت الزم و واجب است بر ھر  این عھد و پیمان میت از: فرمود که 

دق علیه الّسالم بعد از نقل این حدیث فرمود، که تصدیق این سخن در صا مسلمانى ، پس حضرت
فاَعَة اِالّ َمِن اتََّخَذ ِعْنَد الرَّْحمِن َعْھدا مریم ھست که حقتعالى میفرماید، سوره یعنى در  الیَْملُِکوَن الشَّ

عھد  قیامت مالک شفاعت نیستند، مگر کسیکه گرفته باشد نزد پروردگار بخشنده عھدى و این آن
 . است

که این وصیت را  رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم بحضرت امیرالمؤ منین علیه الّسالم فرمود حضرت
جبرئیل تعلیم من نمود، اگر صحیفه خود را  تویاد گیر و بیاد اھل بیت خود و شیعیان خود بده چنانچه

خود ایشان را گواه بگیرد، باین  منان را حاضر کند، بر اعتقادات بیشتر درست نکرده باشد جمعى از مؤ
الَشریَک لَُه َواَنَّ ُمَحمَّدا َعْبُدُه َو َرُسولُُه  اللِّه الرَّْحمِن الرَّحیم اَْشَھُد اَْن الاِلَه اِالّ اللُّه َوْحَدهُ  بِْسمِ  نحو بگوید
 اَنَّ الّساَعَة آتِیٌَة الَرْیبِ فیھا َو اَنَّ اللَّه یَْبَعُث َمْن فِى َعلَْیِه َو آلِِه َو انَّ اْلَجنََّة َحقُّ َو اَنَّ النّاَر َحقُّ وَ  َصلَّى اللّهُ 

ُھوُد اْلُمَسمَّوَن فى بِْسمِ  پس بنویسد بر پارچه یا کاغذى اْلُقُبورِ  ھَذاْلِکتاَب  اللِّه الرَّْحمن الرَّحیِم َشِھَد الشُّ
ُھْم َو اَْسَتْوِد ُعُھْم َو  اُءْشِھدُ  خود را و پدر خود را بنویسدو نام  اَنَّ اَخاُھْم فِى اللِّه َعزََّوَجلَّ ُفالٌن بِن ُفالنٍ 

اللُّه َعلَْیِه َو الِِه َعْبُدُه َو  الاِلَه اِالّ اللُّه َوْحَدُه الَشریَک لَُه َو اَنَّ ُمَحمَّدا َصلَّى اُءقِرُّ ِعْنَدُھْم اَنَُّه یَْشَھُد اءنْ 
الُم َو اَنَّ َعلِیّابَِجمیعِ اْال◌َ  َرُسولُُه َو اَنَُّه ُمِقرُّ  َولُِى اللِّه َو اِماَمُه َو اَنَّ االَْ◌ئَِمَة ِمْن  ْببیاء َو الرُُّسِل َعلَْیِھُم السَّ

ٍد  اْلَحَسُن َواْلُحَسْیُن َو َعلِىِّ  االَْ◌ئَِمُة َو اءنَّ اَوَّلَُھمُ  ُوْلِدهِ  ِدْبِن َعلِّى َو َجْعَفرِْبِن ُمَحمَّ  وَ ْبِن اْلُحَسْیِن َو ُمَحمَّ



ِدْبِن َعلِّىِ ْبنِ  ِة َعلَْیِھمُ  ُموَسى ْبِن َجْعَفرٍ َو َعلیِی ْبِن ُموسى َو ُمَحمَّ ٍد َواْلَحَسِن ْبِن َعلِّى َواْلقائِِم اْلُحجَّ  ُمَحمَّ
الُم َو اَنَّ اْلَجنََّة َحقُّ َواْلنّاَر َحقُّ َوالّساَعةَ  َدا  ْن فِى اْلُقُبورِ وَ آتِیٌَة ال رْیَب فیھا َو اَنَّ اللَّه یَْبَعُث مَ  السَّ اَنَّ ُمَحمَّ

َرُسوِل اللّه َصلیَّى اللُّه َعلَْیِه  بِاْلَحّقِ َو اَنَّ َعلیّا َولُِى اللِّه َو اْلَخلیَفُة ِمْن بَْعدِ  َصلَّى اللُّه َعلَْیِه َوالِِه َرُسولُُه جآءَ 
َرُسوِل اللِّه َصلَّى اللُّه َعلَْیِه َوآلِِه  َک َو تَعالى َو اَنَّ فاِطَمَة بِْنتَ ُمَودّیا ِالَ◌ْمرِ َربِّه تَبارَ  َوالِِه َواْسَتْخلََفُه فى ُاَمةّ 

ِسْبطاُه َو اِماَما اْلُھدى َو قائدا الرَّْحَمِة َو  َواْلُحَسْیَن اَْبناُء َرُسوِل اللِّه َصلَّى اللُّه َعلَْیِه َوآلِِه وَ  َو اْبَنیَْھا اْلَحَسنَ 
الُم ائَِمًة َوقاَدًة َو  دا َو َجْعَفرا َو ُموسى َو َعِلیّا َو ُمَحمَّدا َو َعلِیّا وَ ُمَحمَّ  اَنَّ َعلِیّا وَ  َة َعلَْیِھُمالسَّ َحَسنا َواْلُحجَّ

پس بگوید بگواھان که نامشان در آن صحیفه نوشته خواھد  اِلَى اللِّه َعزََّوَجلَّ َو ُحّجًة َعلى ِعباِدهِ  ُدعاةً 
ھاَدِة ِعْنَدُکْم َحتّى تَْلُقونى بِھا ِعْند اْلَحْوضِ  ن را بگویدشد یا فالن یا فالن و نامشا ّ◌ٍ◌ ھِذِه الشَّ  اَْثبُِتوا اِلَىَّ

ھاَدَة َواالِْ◌ْقراَر َواالِْ◌خاَء َو َمْوُعوَدُه ِعْنَد َرُسوِل اللّهِ  پس گواھان باو بگویند یا فالن  نَْسَتْوِدُعَک اللُّه َوالشَّ
الم َو َرْحَمُة اللِّه َو بََرکاتُهُ  ( صلّى اللّه علیه وآله وسلّم) پس صحیفه را بپیچند، مھر کنند  َونَْقَراُء َعلَْیَک السَّ

 .بمھر آن شخص و بمھر گواھان و از جانب راست میت با جریده بگذارند
در وقت جان  بر سر شخصى از انصار: حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است که  از

امید از رحمت الھى دارم ، از گناھان  از او پرسیدند که خود را چون مییابى ؟ گفت کندن حاضر شدند،
اینوقت در دل کسى نمیباشد مگر آنکه خدا امیدش را میدھد، از  خود میترسم فرمود که این دو حالت در

 .را ایمن میگرداند آنچه میترسد او
آله وسلّم حاضر شدند، نزد شخصى که حضرت رسول صلّى اللّه علیه و: در حدیث دیگر منقول استکه 

و  اَللُّھمَّ اْغِفرلَِى اْلَکثیَر ِمْن َمْعِصیَِتَک َواْقبَْل ِمنِّى اْلیَسیَر ِمْن طاَعتِکَ  :در حالت احتضار بود و فرمود که بگو
رآن حالى تنھا نگذارند و نزد او ق اما آنچه متعلق بخویشان و برادران مؤ من است ، باید که او را در چنین

رسالت حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم و امامت ائمه  و دعا بخوانند، اعتقاد بوحدانیت خدا و
تنزیه خدا مکرر  الّسالم و سایر اعتقادات حق را از بھشت و دوزخ و صفات کمالیه الھیه و معصومین علیه

ا بر او بخوانند، معنیش را اگر عربى عدیله ر بگویند، که او بگوید و اگر نتواند گفت بر او بخوانند، دعاى
 را بسوى قبله کنند و در آنوقت حایض و جنب نزد او نیایند که مالئکه از نداند بر او القا کنند و پایش

چون نزدیک شود که  ایشان نفرت میکنند، اگر کسى دیگر حاضر نباشد براى اضطرار نزد او باشند و
 .جانش بیرون رود آنھا بیرون روند

ھمیشه  اگر جان کندن بر او دشوار شود او را ببرند بآن جائیکه: وارد شده است که  دیث معتبردر احا
بخوابانند که اگر امید شفا ھست  نماز میکرده است ، یا روى جانمازیکه بر آن نماز میکرده است ، او را

 .میآید شفا مییابد و گر نه جانش بآسانى بیرون
وسلّم داخل شدند، بر شخصى از  رت رسول صلّى اللّه علیه وآلهحض: در حدیث معتبر منقول است که 

فرمود که پاى او را بسوى قبله کنید، تا مالئکه باو رو آورند،  فرزندان عبدالمطلب و او در حال احتضار بود،
 .متوجه او گردد و رحمت الھى

ت بر او مگذارید، اگر که در حال احتضار دس زینھار: از حضرت امام رضا علیه الّسالم منقول است که 
 چنانچه جاھالن میکنند و نزد او قرآن بخوانید، یاد خدا بکنید و صلوات بر دست و پا زند مانعش نشوید،

 .رسول وآل او بفرستید
جعفر صادق علیه الّسالم در احتضار بود، حضرت  فرزندى از حضرت امام: در حدیث دیگر منقول است که 

 در کنار خانه او نشسته بودند و ھر گاه کسى نزد او میرفت منع میکردند، امام محمد باقر علیه الّسالم
ھر که دست بر او میگذارد  میفرمودند که دست بر او مگذارید که او در این حالت در نھایت ناتوانیست ، و

 . چنانست که او را کشته است
 قین کنید مردگان خود را کهتل: در حدیث معتبر از رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است که 

 .باشد، داخل بھشت شود الاِلَه اِالّ اللّهُ  بگویند که ھر که آخر سخنش الاِلَه اِالّ اللّهُ 
تلقین ایشان بکنید که گناھان را درھم میشکند، و در حدیث صحیح از  الاِلَه اِالّ اللّهُ  در حدیث دیگر فرمود

بیابید این  ھر گاه کسى را در وقت جان کندن: ست که محمد باقر علیه الّسالم منقول ا حضرت امام
اْلَعظیُم ُسْبحاَن اللَّه  اِالّ اللُّه اْلَحلیُم اْلَکریُم الاِلَه اِالّ اللُّه اْلَعلىُّ  الاِلهَ  کلمات فرج را تلقین کنید که او بگوید

ْبعِ َو َربِّ  مواتِ السَّ ْبعِ َومافیِھنَّ َوما َرّبِ السَّ اْلَعظیِم َواْلَحْمُدلِلِّه َرّبِ  بَْیَنُھنَّ َو َرّبِ اْلَعْرشِ  االََرضیِن السَّ
 .اْلعالَمینَ 

میشد،  ھر که از اھل خانه حضرت امیرالمؤ منین علیه الّسالم محتضر: منقول است که  در حدیث دیگر
یگر بر خواندند میفرمود برو که د حضرت کلمات فرج را تلقین ایشان میفرمود، که بخوانند چون ایشان مى

 . تو باکى نیست
حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم بنزد شخصى از بنى : است که  در حدیث حسن دیگر منقول

فرج را چون  حاضر شدند، در حال جان کندن و فرمودند که این کلمات را بخوان یعنى کلمات ھاشم
 .خواند، گفتند الحمدللّه که خدا او را از آتش جھنم نجات داد

آنکه شیطان  ھیچکس نیست مگر: دیث معتبر دیگر از حضرت صادق علیه الّسالم منقول است که ح در
بشک اندازند، در دین خود تا جانش  جمعى از شیاطین راموکل مى گرداند، بر او در وقت مردن که او را

یشان در آنحال تلقین ا  نمیتوان او را بشک انداخت پس  مفارقت کند، اگر کسى مؤ من کامل باشد
 .شھادتین اقرار بائمه علیھم الّسالم یک یک را تا از سخن گفتن بازماند بکنید، بکلمات فرج و

علیھم الّسالم بکند،  حدیث دیگر فرمود که اگر بت پرستى در وقت مردن اقرار بامامت ائمه معصومین در
 .دین تشیع را اعتقاد کند آتش جھنم بھیچ عضو او نرسد

وآله وسلّم نزد او  شخصى را مرگ در رسید حضرت رسول خدا صلّى اللّه علیه حدیث دیگر فرمود که در



فرمودند که اى ملک الموت دست از او  حاضر شدند، با جماعتى از اصحابه و او بیھوش بود پس حضرت
بھوش آمد حضرت فرمود چه چیز میبینى گفت سفیدى بسیار و  بردار، تا از او سؤ ال کنم پس آن شخص

اَللُّھمَّ  ، فرمود که کدام یک بتو نزدیکترند گفت سیاھى حضرت فرمود، که بگو میبینم سیاھى بسیار
آن شخص بیھوش شد، باز بملک الموت  پس اْغِفُرلَِى اْلَکثیَر ِمْن َمعاصیَک َو اقبَْل ِمنِّى اْلیَسیَر ِمْن طاَعتِکَ 

بینى گفت سفیدى بسیار و  حضرت فرمود که چه چیز مى فرمود که دست از او بردار پس او بھوش آمد
 فرمود که کدام یک بتو نزدیکتر است گفت سفیدى حضرت فرمود که او را سیاھى بسیار مى بینم

این حال بگوئید که این  آمرزیدند، پس حضرت صادق علیه الّسالم فرمود که نزد ھر که حاضر شوید، در
 .دعا بخواند

ه علیه وآله وسلّم نزد جوانى حاضر شدند در وقت حضرت رسول صلّى اللّ : در حدیث دیگر منقول استکه 
و او زبانش بند شده بود و نتوانست گفت ، حضرت پرسیدند از زنیکه بر  الاِلَه اِالّ اللّهُ  مردن و باو گفتند بگو

خوشنودى یا بر او غضبناکى  او نشسته بود، که این مادر دارد؟ گفت من مادر اویم فرمود، که از او بالین
  از او راضى شو گفت راضى شدم ، پس  سال است با او سخن نگفته ام فرمود که؟ گفت شش 

زبانش گشوده شده بود و گفت ، پس حضرت از او پرسیدند،  الاِلَه اِالّ اللّهُ  حضرت بآن جوان گفت که بگو
 گفت مرد سیاه بدبوئى و بدروئى جامه چرکینى را مى بینم که نزدیک من است و که چه چیز مى بینى

اْلیَسیَر َو اَْعُف  َمندیَْقبَُل اْلیَسیَر َو یَْعُفوا َعِن اْلَکثیَر اِْقِبّل ِمنَ  یا :لوى مرا گرفته بود، حضرت فرمود که بگوگ
چون آن جوان این دعا را خواند، حضرت فرمود که چه چیز مى بینى  َعنِّى اْلَکثیَر اِنََّک اَْنَت اْلَغفُوُر الرَّحیمُ 

رود،  بوئى خوش جامه را میبینم ، که نزدیک من است و آنمرد سیاه مىسفیدروى خوش گفت مرد
سیاه را نمیبینم و سفید را  فرمود که بار دیگر این دعا بخوان چون خواند فرمود که چه میبین گفت آن

پس چون شخصى فوت شود سنتست که دھانش  میبینم که نزدیک من است این را گفت و فوت شد،
بکشند، جامه   چشمش را برھم گذارند، دستھایش را بر پھلوھایش  اش را ببندند،را برھم گذارند، چانه 

 . بیندازند، قرآن نزد او بخوانند، زود بردارندش بر رویش
حاضر  سزاوار آنستکه برادران مؤ من را خبر کنند، بمردن او تا بجنازه او: که  از حضرت صادق منقول است

 .ایشان ثواب ببرند استغفار کنند، میت ثواب ببرد وشوند، بر او نماز کنند، از براى او 
چون مؤ من را بقبر مى گذارند، ندا  : در حدیث حسن از حضرت صادق علیه الّسالم منقول است که

دادیم بھشت و اول عطائیکه دادیم ، اینھا را که بجنازه تو آمدند،  میکنند او را که اول عطائیکه تو را
 . گناھا است آمرزش

دیگرفرمود که اول تحفه که بمؤ من میدھند در قبر آنستکه مى آمرزند ھر کس را که ھمراه در حدیث 
 . جنازه او بوده است

تعالى در قیامت  حدیث دیگر فرمود که ھر که ھمراھى جنازه مؤ منى بکند تا او را دفن کنند، حق در
ا بموقف حساب و فرمود که ھر که از قبر ت ھفتاد ملک بر او بگمارد که ھمراھى از براى او کنند استغفار

گناه کبیره اش آمرزیده شود، اگر چھار طرف را بگیرد از گناھان  یک طرف جنازه را بگیرد، بیست و پنج
بردارد،  بھتر آنستکه اول دست راست میت را که جانب چپ جنازه است به دوش راست خود بیرون آید،

بردارد، پس دست چپ  چپ میت را بدوش چپ پس پاى راست میت را به دوش راست بردارد، پس پاى
کند، از پیش روى جنازه نرود بلکه از جانب  چون خواھد که دیگر تربیع  میت را بدوش چش بردارد، پس 
روش تربیع بجا آورد وبھتر آن است که پشت جنازه یا پھلوھاى جنازه راه  پشت جنازه برگردد باز به ھمان

خوبست و در  ث آنستکه اگر جنازه مؤ من باشد پیش آن راه رفتنپیش جنازه نرود، ظاھر احادی رود و
استقبال بعذاب میکنند، وبا جنازه سوار  جنازه خالف مذھب پیش آن نباید رفت ، زیرا که مالئکه او را

 . رفتن مکروه است
ند ھیچ بخوا ھر که جنازه را ببیند، این دعا: صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است که  از حضرت رسول

َرُسولُُه َو  اَللُّه اَْکبَُر ھذا ما َوَعَدنَا اللُّه وَ  او ملکى در آسمان نماند مگر آنکه گریه کنند، از براى ترحم بآواز
 .اْلَموتِ اْلِعباَد بِ  تَْسلیما اْلَحْمُدلِلِّه الَّذى تََعزََّر بِاْلُقْدَرِةَو َقَھرَ  َصدق اللُّه َو َرُسولُُه اللُّھمَّ زِْدنا اِْیمانا وَ 

ھر که تشییع جنازه بکند بھر قدمیکه : منقول است که  از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم
بلند  براى او نوشته شود، صد ھزار گناه از او محو شود، صد ھزار درجه براى او بردارد صد ھزار حسنه

را بفرستد، که بر جنازه او نماز  کشود، اگر بر جنازه اش نماز کند، حقتعالى بعد از فوت او صد ھزار مل
که دفن شود، اگر بماند تا وقت دفن ھمان صدھزار ملک را  کنند، از براى او استغفار کنند، تا وقتى

 . فرماید، که از براى او استغفار کنند، تا از قبرش بیرون آید در قیامت حقتعالى مقرر
منى را غسل دھد،  ھر که مؤ: نقول است که حدیث معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه الّسالم م در

 گناھان یکساله او آمرزیده شود، مگر گناھا کبیره چون او را از پھلو بپھلوى دیگر بگرداند، این دعا بخواند
 .ْفَوکَ اَللُّھمَّ اِنَّ ھذا بََدُن َعْبِدَک اْلُمْؤِمْن َوَقْد اَْخَرْجَت ُروحُه ِمْنُه َو َفرَّْقَت بَْیَنُھما َفَعْفَوَک عَ 

در حدیث دیگر فرمود ھر که میتى را غسل بدھد، و آنچه از عیبھاى آن میت بر او ظاھر شود، بکسى 
 .نقل نکند گناھانش آمرزیده شود

ثواب دارد کسیکه  حدیث دیگر فرمود که حضرت موسى علیه الّسالم از پروردگار خود پرسید، که چه در
 . ، مانند روزیکه از مادر متولد شده است ز گناھان میشویممیتى را غسل بدھد وحى باو رسید که اورا ا

ھر که مؤ منى را غسل دھد، در وقت : در حدیث حسن از حضرت صادق علیه الّسالم منقول است که 
خدا او را بیامرزد، در فقه الرضا علیه الّسالم مذکور است که در  َرّبِ َعْفَوَک َعْفَوکَ  غسل دادن مکرر بگوید

ٍد َوآلِِه َصلَواُتَک َعلَْیِھْم فى  :بر شکمش بمالد این دعا بخواندوقتیکه دست  اَللُّھمَّ اِنّى َسلَْکُت ُحبَّ ُمَحمَّ
 .بَْطنِِه َفاْسُلْک بِِه َسبیَل َرْحَمِتکَ 



کند مؤ منى را  ھر که کفن: حدیث معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه الّسالم منقول است که  در
از براى مؤ منى قبرى چنان باشد  او شده باشد تا روز قیامت ، ھر که بکند چنانست که ضامن پوشش

 . روز قیامت که او را در خانه موافقى جا داده باشد تا
ھر که بر جنازه میتى نماز کند، ھفتاد  : از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است که

مرزیده شود، پس اگر ھمراھى کند تا او را دفن کنند بھر گذشته اش آ ھزار ملک بر او نماز کنند و گناھان
 .بردارد قیراطى از ثواب باو بدھند که آن قیراط مانند کوه احد باشد قدمى که

در حدیث دیگر فرمود که مؤ منى که بر جنازه نماز کند، بھشت او را واجب گردد مگر آنکه منافق یا عاق 
 .پدر و مادر باشد

چون مؤ منى بمیرد و در جنازه او چھل نفر : دق علیه الّسالم منقول است که بسند معتبر از حضرت صا
یعنى خداوندا ما از او بغیر  اَللُّھمَّ اِنّا النَْعلَُم ِمْنُه اِالَّخْیرا َو اَْنَت اَْعلَُم بِِه ِمنّا از مؤ منان حاضر شوند و بگویند

را بگویند، حق تعالى فرماید که من شھادت شما را چون این از نیکى نمیدانم و تو داناترى باحوال او از ما
 .آمرزیدم آن گناھانى را که میدانم و شما نمیدانید قبول کردم و

 اول چیزیکه در عنوان نامه مؤ من: از حضرت صادق علیه الّسالم منقول است که  در حدیث معتبر دیگر
نیک مى نویسند و اگر  نیک میگویند مینویسند بعد از مرگش آنچیزیست که مردم در حق او میگویند، اگر

 .بد میگویند بد مى نویسند
چون میت را بقبر رسانى او را از پیش : صادق علیه الّسالم منقول است که  در حدیث حسن از حضرت

اللِّه َو فى َسبیِل اللِّه َو  بِْسمِ  گذارى آیة الکرسى بخوان و بگو  قبر داخل کن پس چون در قبرش  پاى
ِِّه اَللُّھمَّ اِْن کانَ  َرُسوِل اللِّه اَللُّھمَّ  َعلى ِملَةِ  ُمْحِسَنا َفزِْد فى اِْحسانِِه َو اِْن  اْفَسْح لَُه فى َقْبرِْه َواْلِحُقُه بَِنبِی

واستغفار از برایش بسیار بکن و حضرت على بن الحسین علیه  َواْرَحْمُه َو تَجاَوْز َعْنهُ  کاَن ُمسیئا َفاْغِفْرلَهُ 
اَللُّھمَّ جاِف االَْ◌ْرَض َعْن َجْنبَْیِه َو صاِعْد َعَملَْه  ون میت را داخل قبر میکردند، این دعا میخواندندالّسالم چ

ِه ِمْنَک رِْضوانا  .َو لَّقِ
سرش باشد و نام خدا  حدیث دیگر فرمود که چون میت را بقبر گذارند باید که اوالى مردم باو نزدیک در

بخدا از شر شیطان و سوره حمد وقل اعوذ برب  حمد بفرستد و پناه بردببرد که صلوات بر محمد و آل م
ھواللّه احد وآیة الکرسى بخواند و اگر تواند رویش را برھنه کند و بر  الناس و قل اعوذ برب الفلق و قل

 الّسالم و سایر اعتقادات گذارد و در آنجا تلقین کند او را بشھادتین و اقرار بائمه معصومین علیھم خاک
 . حق

اِْیمانا بَِک َو تَْصدیقا بِبَْعثَِک ھذا ما َوَعَدنَا اللُّه  :در حدیث دیگر فرمود که چون خاک بر میت بریزى بگو
پرکنند و مردم بر  آنکه بعدد ھر ذره از آن خاک حسنه در نامه ات نوشته شود و چون قبر را تا َوَرُسولُهُ 

بلند او را تلقین کند، که این تلقین باعث این  ند که بآوازگردند نزدیکترین مردم باو نزدیک سر قبر بنیشی
 و سنت موکد است که در نزد قبر بعد از دفن میت او را تعزیه. سئوال نکنند میشود که منکر و نکیر از او

 . بگویند و پیش از دفن نیز مستحبست
ر که اندوھگینى را تعزیه ھ: اللّه علیه وآله وسلّم منقول است که  در حدیث معتبر از حضرت رسول صلّى

از ثواب او چیزى  روز قیامت او را حله بپوشاند ومثل ثواب آن صاحب مصیبت او را باشد بى آنکه بگوید، در
 .کم شود

مرده گان را زیارت کنید که ایشان خبر : منقول است که  در حدیث معتبر از حضرت صادق علیه الّسالم
جاِف  اَللُّھمَّ  ما انس میگیرند و چون بنزدیک قبر بروید بگوئیدشاد میشوند و بش میشوند از رفتن شما و

بِِه  لَِقّھْم ِمْنَک رِْضوانا َواْسُکْن اِْلیِھْم ِمْن َرْحَمتَِک ماتَِصلُ  االَْ◌ْرض َعْن ُجُنوبِِھْم َو صاِعْد اِلَْیَک اَْرواَحُھُم وَ 
 .َشْیى ء َقدیر َوْحَدتَُھْم َو تُؤ نُِس بِِه َوْحَشَتُھْم اِنَّک َعلَى ُکلَّ 

برادر مؤ من برود و رو بقبله دست بر قبرش بگذارد و  در احادیث معتبره وارد شده است که ھر که نزد قبر
 .اناانزلناه فى لیلة القدر بخواند از ترس بزرگ روز قیامت ایمن گردد ھفت مرتبه سوره

ودر روایت معتبر منقول  .بیامرزد حق تعالى او را وصاحب قبر ھر دو را: روایت دیگر منقول است که  در
 اَللُّھمَّ  قبرى از شعیان ایستادند و این دعا خواندند حضرت امام محمد باقر علیه الّسالم نزد: است که 

َرْحَمِة  بِھا َعنْ َرْوَعَتُه َو اْسُکْن اِلَْیِه ِمْن َرْحَمِتَک مایَْسَتْغنى  اْرَحْم ُغْربََتُه َوِصْل َوْحَدتَُه َو انِْس َوْحَشَتُه َو اِمنْ 
 .َمْن ِسواَک َواْلِحْقُه بَِمْن کاَن یََتَوالهُ 

ھفت مرتبه حقتعالى  ھر که سوره اناانزلناه نزد قبر مؤ منى بخواند: روایت دیگر منقول است که  در
عبادت آن ملک را براى میت بنویسند و چون از  ملکى را بفرستد که عبادت الھى کند نزد قبر او و ثواب

اھوال قیامت که برسد حقتعالى بسبب آن ملک آن ھول را از از دفع  محشور شود بھر ھولى ازقبرش 
 .بھشت شود کند تا داخل

و قل اعوذ برب الفلق و قل  مستحبست نزد قبر سوره حمد وقل اعوذ برب الناس: منقول است که 
 .ه بخوانداناانزلناه را ھفت مرتب ھواللّه و آیة الکرسى ھر یک را سه مرتبه و سوره

ھر که بر قبرستان بگذرد یازده مرتبه : وسلّم منقول است که  از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله
. یابد احد بخواند، ثوابش را بمردگان آن قبرستان ببخشد بعدد آنمردگان اجر و ثواب سوره قل ھواللّه

نبود قلیلى از آداب در اینجا  فنبدانکه چون این رساله محل ذکراحکام احتضار و غسل و کفن و نماز و د
 . نباشد و مفصل ھمگى در کتاب بحاراالنوار مذکور است مذکور شد، که این رساله از این فوائد خالى

  



وآداب  در آداب مجالس از سالم و مصافحه ومعانقه و بوسیدن و آداب عطسه کردن: باب یازدھم 
 نشستن و برخاستن و صحبت داشتن و امثال اینھا

   در فضیلت سالم و آداب آن: ول فصل ا
را امر فرمود، به  حدیث معتبر منقول است که حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم اصحاب خود در

کردن گفته کسیکه این کس قسم دھم و  ھفت خصلت عیادت بیماران ومشایعت جنازه مرده گان و قبول
 . سالم کردن  بھر کس کردن مظلوم و  دعا کردن براى کسیکه عطسه کند ویارى

منقول است که در بھشت غرفه چند ھست که از اندورنش بیرون مى  در حدیث معتبر دیگر از آن حضرت
با مردم  بیرونش اندرون مى نماید کسى از امت من در آنھا ساکن مى شود که بزبان نیک نماید و از

شب در وقتیکه مردم در خواب  در سخن گوید و طعام بمردم بخوراند و افشاى سالم بکند و نماز بکند
 . بسالم کردن بر احدى از مسلمانان باشند فرمود که افشاى سالم آنست که بخل نور زد

از جمل تواضع و شکستگى آنست که با ھر که برخورى سالم  از حضرت صادق علیه الّسالم منقول که
 که ابتدا کند بسخن گفتن پیش صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است که ھر بکنى و از حضرت رسول

 .از سالم جوابش مگوئید و کسى را بطعام خود مطلبید پیش از آنکه سالم کند
در حدیث دیگر فرمود که عاجزترین مردم کسى است که از دعا عاجز باشد و بخیل ترین مردم کسى 

 .است که بسالم کردن بخل کند
ن برخورد و برایشان سالم کند ثواب یک بنده آزاد در حدیث دیگرفرمود که ھر که به ده نفر از مسلمانا

 .کردن در نامه عملش نوشته شود
از حضرت صادق علیه الّسالم منقول است که ھر مؤ منى که بجماعتى از مؤ منان سالم کند مالئکه در 

 .َسالٌم َعلَْیَک َوَرْحَمُة اللِّه َوبََرکاتُُه اَبَدا جواب سالم او مى گویند
 . لّى اللّه علیه وآله وسلّم سالم کردن سنت است و جواب سالم دادن واجب استاز حضرت رسول ص

آن سالم  حضرت صادق علیه الّسالم منقول است که چون کسى جواب سالم گوید بلند گوید که از
 .کننده نگوید که سالم کردم و جواب سالم من نگفتند

الُم َعلَْیُکمْ  در حدیث دیگر فرمود که ھر که َسالٌم َعلَْیُکم َوَرْحَمُة  ید ده حسنه براى او باشد و اگربگو اَلسَّ
 .بگوید سى حسنه براى او باشد اللِّه َو بََرکاتُهُ 

در حدیث دیگر فرمود که سه کسند که بصیغه جمع بایشان سخن مى باید گفت ، ھر چند تنھا باشند، 
نباشد و کسیکه سالم بر کسى کند ھر چند دیگرى با او  یَْرَحمُکُم اللّهُ  کسى که عطسه کند مى گوئى

الم َعلَْیُکمْ  مى گوید ھر چند یکى باشد زیرا که با اینھا  عافاُکُم اللّهُ  و کسیکه کسى را دعا مى گوید اَلسَّ
 .مالئکه مى باشد و در قصد مؤ منان غایب را ھم داخل مى تواند کرد
مگر آنکه  َحیّاَک اللّهُ  سى بگویداز حضرت امیرالمؤ منین علیه الّسالم منقول است که مکروه است ک

المِ  بگوید  .َحیّاَک اللُّه بِالسَّ
کرد، کسیکه با  حضرت صادق علیه الّسالم منقول است که سه کسند که برایشان سالم نمیباید از

و حمل کرده اند بر صورتیکه لنگ  جنازه راه رود و کسیکه بنماز جمعه رود و کسیکه در حمام باشد
 .نبسته باشد

علیه الّسالم منقول است که چون داخل مسجد شوى و مردم نماز کنند  ضرت امام محمد باقراز ح
شو و اگر  سالم مکن و بر حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم سالم کن و متوجه نماز برایشان

 . بمجلسى داخل شوى که مردم سخن گویند برایشان سالم بکن
خانه سالم کند و  منقول است که کسیکه داخل خانه شود بر اھل حضرت امیرالمؤ منین علیه الّسالم از

الُم َعلَْینا ِمْن َربِنّا اگر اھل نداشته باشد و خانه خالى باشد بگوید َحیّاَک  و فرمود اگر کسى بتو گوید اَلسَّ
المِ  الِم َواََحلََّک داَر اْلَمق در جواب بگو اللُّه بِالسَّ و از حضرت رسول صلّى اللّه علیه  امِ اَْنَت َفَحیّاَک اللُّه بِالسَّ

مالقات کنید سالم و مصافحه بکنید و چون از یکدیگر جدا شوید  وآله وسلّم منقول است که چه یکدیگر را
 .براى یکدیگر بکنید طلب آمرزش از

در حدیث دیگر فرمود کسیکه داخل خانه خود شود سالم بکند که سبب برکت مى شود و مالئکه انس 
 . ر آن خانهمى گیرند د

المُ  از حضرت صادق علیه الّسالم منقول است که چون زن برجماعتى داخل شود بگوید و  َعلَْیُکُم السَّ
الُم َعلَْیُکمْ  چون مرد داخل شود بگوید و در بعضى از اخبار وارد شده است که چند کسند که  اَلسَّ

 که در بیت الخال باشد و کسیکه برکرد، جھود و گبر و ترسا و بت پرست و کسی برایشان سالم نمیباید
جماعتیکه خوش  سر خوان شراب نشسته باشد و بر شاعریکه بزنان محصنه عفیفه فحش گوید و بر

انواع قمار بازى کند، بر کسیکه عود  طبعى ایشان دشنام مادر است و بر کسیکه نرد یا شطرنج یا سایر
د و کسیکه در اثناى نماز باشد و کسیکه سود خورد عمل لواط مى کنن یا طنبور نوازد و مردیکه مردم با او

 .عالنیه فسق کند و پروا نکند و فاسقى که
بر کسیکه شطرنج بازى کند گناه کبیره است و  در روایت صحیح وارد شده است که سالم کردن

سالم کردن بر کسیکه شراب خورد و دور نیست که اکثر اینھا محمول  ھمچنین نھى وارد شده است از
محبت و راضى  آنکه سالم کردن بر اینھا فضیلت بسیار ندارد یا براى آنکه از روى مھربانى و د برباش

بسیار وارد شده است که بر ھمه کس سالم  بودن بگناه ایشان سالم بر ایشان نباید کرد زیرا که اخبار
 . کردن خوبست

ز مجلسى برخیزد وداع کند اللّه علیه وآله وسلّم منقول است که چون کسى ا از حضرت رسول صلّى



ایشان خواھد بود و  این مجلس را بسالم کردن که اگر بعد از او حرف خیرى بگویند در ثواب شریک اھل
 .گناھى نخواھد بود اگر حرف بدى بگویند گناھش بر آنھا خواھد بود و بر او

ه گذرد بر کسیکه بزرگتر سالم مى کند و کسیک از حضرت صادق علیه الّسالم منقول است که کوچک بر
 .کمتر بر جماعت بیشتر سالم مى کنند نشسته باشد سالم مى کند و جماعت

پیاده باید سالم بکند و استر سوار بر خرسوار سالم بکند واسب سوار  در حدیث دیگر فرمود که سواره بر
 .استرسوار سالم بکند و ایستاده بر نشسته سالم بکند بر

نقول است که چون جماعتى بر جماعتى بگذرند یکى از ایشان که از آنحضرت م در چند حدیث معتبر
بگوید از دیگران  کند از دیگران مجزیست و اگر کسى بر جماعتى سالم کند یکى از آنھا که جواب سالم

 . مجزیست
صلّى اللّه علیه وآله وسلّم بر زنان سالم مى  در حدیث حسن از آنحضرت منقول است که رسول خدا

و حضرت امیرالمؤ منین علیه الّسالم بر زنان سالم مى کردند و کراھت  ن جواب مى گفتندکردند، و ایشا
بر من داخل  از سالم کردن بر زنان جوان و مى فرمودند که مى ترسم خوشم آید از او و گناه داشتند

ه اند و براى تعلیم دیگران مى فرمود شود زیاده از ثوابیکه بسالم کردن طلب مى کنم و امثال اینھا را
 .اند خود از امثال اینھا معصوم و منزه بوده

یعنى یھود ونصارى و مجوس را  از حضرت صادق علیه الّسالم منقول است که ابتدا مکنید اھل کتاب
 . علیکم بسالم کردن و چون ایشان سالم کنند بگوئید

الم کنند بگو علیک و پرست بر تو س در روایت دیگر فرمود که چون یھودى یا نصرانى یا مشرک و یا بت
چون خواھند که داخل خانه کسى شوند پیشتر است  بدانکه از جمله سالمھا سالم رخصت است که

سالم کنند اگر جواب سالم بشنوند داخل شوند و اگر بر گردند و جواب این  که در بیرون خانه سه مرتبه
 . واجب نیست سالم

مرتبه است در اول مرتبه مى شنوند  طلبیدن سهاز حضرت صادق علیه الّسالم منقول است که رخصت 
سیم اگر خواھند رخصت مى دھند و اگر نمیخواھند ساکت مى  و در مرتبه دوم حذر مى کنند و در مرتبه

 حق تعالى فرموده است که داخل مشوید در خانه غیر خانه ھاى خود تا استیناس شوند که او برگردد و
 .بکنید وسالم بر اھلش بکنید

دق علیه الّسالم فرمود استیناس کفش برزمنى زدن وسالم کردن است که ایشان خبردار حضرت صا
 .شوند

  

یعنى دست درگردن یکدیگر کردن و  در فضیلت مصافحه یعنى دست یکدیگر را گرفتن ومعانقه: فصل دوم 
  بوسیدن و آداب ھر یک

کسیکه در حضر  حیت وسالمحدیث صحیح از حضرت صادق علیه الّسالم منقول است که از تمامى ت در
باشد دست در گردن یکدیگر کردن  باشد مصافحه کردن است وتمامى سالم کردن کسیکه از سفر آمده

 . است
است که گفت من ھم کجاؤ ه حضرت امام محمدباقر علیه الّسالم  در حدیث معتبر از ابوعبیده منقول

 و چون ھر دو در کجاوه درست مى آنحضرت بکجاوه مى رفتند  بکجاوه مى رفتم پس  بودم من اول
مدتى یکدیگر  نشستیم حضرت بر من سالم مى کردند و احوال از من مى گرفتند مانند دو کسیکه

مى آمدیم اول آنحضرت پائین مى آمدند  راندیده باشند و با من مصافحه مى کردند و چون از کجاوه فرود
و احوال مى گرفتند مانند دو کسیکه مدتھا سالم مى کردند  پس چون ھر دو در زمین قرار مى گرفتیم

چنین  باشند من گفتم یابن رسول اللّه شما کار چند مى کنید مردمیکه نزد ما ھستند یکدیگر را ندیده
بدرستیکه دو مؤ من با یکدیگر  نمیکنند حضرت فرمود مگر نمیدانى که مصافحه کردن چه ثواب دارد

مى ریزد چنانچه برگ از درخت مى ریزد و حقتعالى نظر  شانمالقات و مصافحه کنند پیوسته گناه از ای
 .کند، تا از یکدیگر جدا شوند رحمت بسوى ایشان مى

که گفت من ھم کجاوه بودم با حضرت امام محمد باقر چون  در حدیث معتبر دیگر از ابوجمزه منقول است
 و فشار سختى دادند گفتم حضرت اندکى راه رفتند پس آمدند و دست مرا گرفتند بار را فرود آوردیم

چون اندک حرکتى بکند  فداى تو شوم من با شما بودم در کجاوه حضرت فرمود، مگر نمیدانى که مؤ من
نظر لطف بسوى ایشان مى کند و روى رحمت  و بعد از آن دست برادر مؤ من خود را بگیرد حق تعالى

ریزید از ایشان تا آنکه چون از یکدیگر جدا بگناھان مى فرماید که فرو  خود را بجانب ایشان مى گرداند و
 . شوند ھیچ گناه برایشان نمانده است مى

الّسالم منقول است که حد مصافحه آنست که در دور درخت  در حدیث حسن از حضرت صادق علیه
سزاوار  از آن باز مصافحه سنت است و حضرت امام محمد باقر علیه الّسالم فرمود خرما بگردند پس بعد

درمیان ایشان فاصله شود  که دو مؤ من که از یکدیگر پنھان شوند، اگر چه بدررختى باشد که آنست
 .پس مالقات کنند باید که مصافحه کنند

 . در حدیث دیگر فرمود که ھر که دست را دیرتر برمى دارد ثوابش بیشتر است
ھرگز با کسى  سلّمحضرت صادق علیه الّسالم فرمود که حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله و از

 .را مى کشید مصافحه نکردند که دست را از دست او بکشند تا آنکه آن شخص دست
را از سینه مى برد و فرمود که مصافحه  در حدیث دیگر فرمود که با یکدیگر مصافحه کنید که کینه ھا

 . کردن با مالئکه کردن با مؤ من بھتر است از صمافحه



با برادران مؤ من مالقات نمائید با ایشان  الّسالم منقول است که چوناز حضرت امیرالمؤ منین علیه 
نزد ایشان ظاھر کنید، تا آنکه چون جدا شوید ھیچ گناه بر شما  مصافحه کنید و بشاشت و خوشحالى

و باعث  با دشمن خود نیز مصافح کنید ھر چند او نخواھد که خدا چنین امر فرموده است نمانده باشد و
 .و مى شوددفع دشمنى ا

گفت من در کوفه مى بودم و شیعیان بسیار بنزد من  در حدیث دیگر از اسحق صراف منقول است که
ترسیدم غالم خود را امر کردم که ھر که مرا خواھد بگو که اینجا نیست پس  مى آمدند و من از شھرت

خود متغیر یافتم ،  ازآن سال به حج رفتم و چون بخدمت حضرت صادق علیه الّسالم رفتم آنحضرت را  در
فرمود که آنچه باعث تغیر تو شده است  گفتم فداى تو شوم چه چیز باعث تغییر شما شده است از من

ترسیدم و خدا مى داند که چه مقدار ایشانرا دوست مى دارم  از مؤ منان گفتم فداى تو شوم از شھرت
با  ن مؤ من بدیدن تو که چون مؤ مناسحق مالل بھم مرسان از بسیار آمدن برادرا حضرت فرمود که اى

قیامت مرحبا مى نویسد پس چون با  برادر مؤ من خود برمى خورد با او مرحبا مى گوید خدا از براى او تا
ایشان صد رحمت مى فرستد که نود و نه تاى آنھا از  او مصافحه مى کند حقتعالى میان دو ابھام

الى روى رحمت بسوى ایشان مى گرداند و ھر یک دوست مى دارد پس حقتع آنستکه دیگرى را بیشتر
یکدیگر  را بیشتر دوست مى دارد روى رحمت بسوى او بیشتر است پس چون دست در گردن که دیگرى

و غرض دنیوى نداشته باشند  کنند، رحمت ایشانرا فرو مى گیرد، پس از براى خدا با یکدیگر بایستند
سر بگیرید پس چون از یکدیگر احوال گیرند و  را ازبایشان خطاب مى رسد که آمرزیده شدید، عمل 

گویند، که دور شوید که مى خواھند با یکدیگر احوال گیرند که خدا  سخن گویند مالئکه بیکدیگر مى
بلند  پوشانیده است اسحق گفت پس حرفى که مى گوئیم مالئکه نمى نویسند حضرت آھى برایشان

فرمودند که اى اسحق  ک ایشان بر روى ریش روان شد وکشیدند و گریستند آنقدر که آب دیده مبار
یکدیگر مالقات کنند از ایشان دور شوند براى  حقتعالى مالئکه را امر فرموده است که چون دو مؤ من با

نمینویسند اما خداوندى که مطلع است براحوال ایشان و راز و پنھان آنچه  تعظیم ایشان و اگر چه مالئکه
خدا بترس  ت نزد او آشکار است مى داند که چه مى گویند پس اى اسحق ازسینه ھا پنھان اس در

بیند و اگر گمان مى کنى که او تو را  چنانچه گویا او را مى بینى و اگر تو او را نمیبینى او تو را مى
 او تو را مى بیند و گناھان را از مخلوقین پنھان مى کنى و نزد نمیبیند کافر مى شوى و اگر مى دانى که

 . کنى پس او را از ھمه کس سھل تر شمرده او ھویدا مى
 .در حدیث دیگر فرمود که شما را در مصافحه کردن مثل ثواب آنھا ھست که در راه خدا جھادر مى کنند

بیرون رود بقصد دیدن  حضرت امام محمد باقر علیه الّسالم منقول است که ھر مؤ منى که از خانه از
حسنه در نامه عملش بنویسد و گناھى از او  شناسد حق تعالى بھر گامى برادر مؤ من خود حق او را

پس چون در خانه آن مؤ من را بکوید درھاى آسمان براى او گشوده  محو کند و درجه براى او بلند کند
روى  با یکدیگر مالقات کنند و مصافحه کنند و دست در گردن یکدیگر بکنند حق تعالى شود، پس چون

و از براى رضاى من بایکدیگر  که نظر کنید بسوى این دو بنده من که بدیدن یکدیگر رفتندکند و فرماید 
ایشان را عذاب نکنم پس چون برگردد او را مشایعت کنند  دوستى کردند بر من الزم است که بعد از این

روز  آخرت تا او و گامھاى او و سخن ھاى او که او را حفظ کنند از بالھاى دنیا و ملکى چند بعدد نفسھاى
آن مؤ من دیگر ھم حق او را  دیگر این وقت و اگر در این میان بمیرد از حساب قیامت نجات یابد و اگر

 .باشد شناسد و حرمت او را داند ھمین ثواب او ھم داشته
پیشانى ھست که بآن نور شما  از حضرت صادق علیه الّسالم منقول است که شما شیعیان را نورى در

آن موضع نور را از پیشانى یکدیگر بیوسید و در حسن  مى شناسند چون یکدیگر را بر خوریدرا در دنیا 
 بوسید سر ودست کسى را مگر رسول خدا صلّى اللّه علیه وآله وسلّم یا کسیکه دیگر فرمود که نمیباید

باشد و  مراد از بوسیدن سر و دست او حضرت رسول باشد محتملست که مخصوص ائمه معصومین
براى آن مى کنند که فرزند  آنست که شامل سادات و علما نیز باشد، زیرا که تعظیم ایشان اظھر

 .احوط آنست که بغیر دست پیغمبر و امام را نبوسند آنحضرت یا حافظ علوم و مروج دین آنحضرت اند و
 شایسته نیست دست بوسیدن: چنانچه در حدیث دیگر از حضرت صادق علیه الّسالم منقول است که 

 .مگر پیغمبر یا وصى پیغمبر را
خویشى ببوسد بر  حدیث صحیح از حضرت امام موسى علیه الّسالم منقول است که خویش را براى در

ببوسند و امام را میان دو چشمش را  او چیزى نیست و برادران مؤ من را پھلوھاى روى ایشان را
 .ببوسند

 .بوسیدن نمیباشد مگر از براى زن و فرزند خوداز حضرت صادق علیه الّسالم منقول است که دھان را 
  

   در آداب نشستن درمجالس: فصل سوم 
امیرالمؤ منین علیه  حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است که وصیت فرمود به حضرت از

خود را کسیکه حاضر شود بر سر سفره  الّسالم که ھشت کسند که اگر خوار شوند مالمت نکنند مگر
بر صاحب خانه و کسیکه طلب خیر کند از دشنمان خود و  که او را نخوانده باشند وکسیکه تحکم کند

 از لئیمان و بخیالن و کسیکه خود را در آورد در رازى که میان دو کس باشد بى کسیکه توقع احسان کند
او سزاوار آن که  رخصت ایشان و کسیکه استخفاف نماید بپادشاه و کسیکه در مجالس و جائى بنشیند

 .بسخن او نکنند  نباشد و کسیکه سخن با کسى گوید که گوش 
یکى از آنھا در  حضرت امیرالمؤ منین علیه الّسالم منقول است که کسیکه مجموع این سه خصلت یا از



بپرسند و او جواب تواند گفت دویم آنکه  او نباشد و در صدر مجالس بنشیند احمق است اول آنکه ھر چه
تواند بیان کرد سیم آنکه راھنمائى براى کسیکه صالح اھلش در آن  ران عاجز شوند او حق راچون دیگ

 .کرد باشد تواند
بنشیند مگر بعد از جماعتى  از حضرت صادق علیه الّسالم منقول است که سزاوار نیست مؤ من را که

 . است باال رفتن عالمت سبکى عقل که نشسته اند زیرا که پا برگردن مردم گذاشتن و
علیه وآله وسلّم منقول است که از عالمات تواضع و فروتنى  بسند معتبر از حضرت رسول صلّى اللّه

باشد بمجلسى که پست تر باشد از مجلسى که سزاوار اوست و بھر که برسد  آنست که آدمى راضى
 .ستایش کنند بپرھیزکارى کند و ترک مجادله کند ھر چند که حق با او باشد و نخواھد که اورا سالم

بنشینند و دیگرى در آید اگر کسى از آنھا او را بطلبد  در حدیث دیگر فرمود که چون مردم در جاى خود
براى  برود که آن کرامتى است که نسبت باو کرده است برادر او و اگر کسى جا از وجا از برایش بگشاید

 .او نگشاید ھرجا که گشاده تر است آنجا بنشیند
فرمود که چون کسى بخانه شخصى بیاید ھرجا که صاحب کن خانه مى فرماید  دیگر در حدیث معتبر

علیه الّسالم فرمود  که صاحب خانه نیک و بد خانه خود را بھتر مى داند و حضرت امیرالمؤ منین بنشیند
 .که زینھار که بر سر راه ھا منشینید

 .جامه را از ران خود دور کنددر حدیث دیگر فرمود که نباید کسى در میان جماعتى بنشیند و 
جائیکه  حضرت امام حسن عسکرى علیه الّسالم منقول است که ھر که راضى شود بنشستن در از

 .فرستند تا برخیزد مناسب شرف او باالتر از آن باشد پیوسته خدا و مالئکه بر او صلوات
ه وآله وسلّم داخل خدا صلّى اللّه علی از حضرت صادق علیه الّسالم منقول است که چون رسول

 .تر بود مى نشستند مجلسى مى شدند بھرجا که بدرگاه نزدیک
در روایت معتبر از حضرت صادق علیه الّسالم منقول است که دراکثر اوقات رسول خدا رو بقبله مى 

 . نشست
در حدیث حسن منقول است که حضرت صادق علیه الّسالم در خانه خود نزدیک درگاه مى نشستند 

 . روبقبله
مى نشست  حدیث دیگر منقول است که حضرت رسول خدا صلّى اللّه علیه وآله وسلّم سه روش در

گذاشته ساعد یک دست را بدست  گاھى زانوھا را از زمین برمى داشتند و دستھا را بر پائین زانوھا
و ھرگز  گاھى یک پار ابر روى پاى دیگر مى گذاشتند دیگر مى گرفتند و گاھى دو زانوا مى نشستند و

 .چھار زانو نمى نشستند
الّسالم نشسته  حدیث حسن از ابوجمزه منقول است که گفت دیدم حضرت امام زین العابدین علیه در

این نشستن را خوب نمیدانند و مى گویند  بودند ویک پا را برباالى ران دیگر گذاشته بودند گفت که مردم
ز براى واماندگى چنین نشسته ام خدا را فرمود که من ا که این نشستن پروردگار است حضرت

 .را پینکى و خواب نمیباشد وجسم نیست و نشستن او را نمیباشد واماندگى نمیباشد و او
علیه الّسالم چنین نشسته بودند و پاى راست را بر روى  در روایت دیگر منقول است که حضرت صادق

 .ران چپ گذاشته بودند
سزاوار نیست جماعتى  رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم فرمود حدیث معتبر منقول است که حضرت در

که تقریبا یک شبر باشد از ھر طرف میان خود و  که با یک دیگر بنشینند در تابستان بقدر استخوان ذراع
 .گرما آزار بکشند دیگرى فاصله نگذارند که از

 .در جاى تنگ چھار زانو بنشیندآدم مشمار کسى را که : از حضرت صادق علیه الّسالم منقول است که 
پشت بجامه ببندید  چند حدیث وارد شده است که احتبا دیوار عریانست و احتبا آنست که پاھا را با در

یعنى ایشان را در صحراھا و جاھا که  بروش کمند وحدت یا دست را قفل کنند برزانو چنانکه گذشته
 . تبدیوار کردن اس نزدیک بدیوار نباشد این بعوض تکیه

در حدیث موثق از حضرت صادق علیه الّسالم پرسیدند که احتبا چونست فرمود که اگر عورت نمایان 
 . نشود باکى نیست

 . در حدیث دیگرفرمود که جایز نیست مرد را که احتبا کند در برابر کعبه
  

 آید در آداب مالقات صاحب خانه با کسى که بخانه او مى: فصل چھارم 
مکروه است مگر  حضرت صادق علیه الّسالم منقول است که برخاستن از براى تعظیم حدیث معتبر از در

 .کنند از براى کسیکه بجھت دین مانند علم و صالح و نیکى تعظیم او
داخل خانه مى شود براھل  از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است که حق کسى که

پاره با او راه روند و فرمود که چون کسى داخل  یرون رفتنآن خانه آنست که در وقت داخل شدن و ب
 .است تا بیرون آید و آنچه گوید مى باید صاحبخانه اطاعت کند خانه شود برصاحب خانه حاکم

متکائى یا  صادق علیه الّسالم منقول است کسیکه تحفه براى مؤ منى بیاورد مثل بالش یا از حضرت
مکافات دھد پس حقتعالى باو وحى  او بھشت بلند شود که او راطعامى یا پوششى یا سالمى کند بر 

کرده ام مگر بر پیغمبر یا وصى پیغمبرى پس چون روز  فرماید که من طعام بھشت را براھل دنیا حرام
رسد که امروز مکافات تحفه ھاى ایشان را بده پس غالمان و کنیزان از  قیامت شود ببھشت خطاب

وبنزد ایشان بیاورند چون  که بر روى آنھا دستمالھا از مروارید انداخته باشندبیرون آیند با طبقھا  بھشت
در آن ھست عقلشان پرواز کند و از آن طبقھا  ایشان نظر کنند بجھنم و اھوال آن و بھشت و آنچه



ایشان را ندا کند که حق تعالى حرام کرده است جھنم را بر کسیکه از  نخورند پس منادى از زیر عرش
 .ھشت بخورد پس دست دراز کنند و بخورندب طعام

شخص بخانه حضرت امیرالمؤ منین علیه الّسالم آمدند حضرت از  در حدیث معتبر منقول است که دو
 ایشان بالشى انداختند یکى ر روى بالش نشست و دیگرى ابا کرد حضرت فرمود که براى ھر یک از

اللّه علیه وآله وسلّم فرمود  مود که رسول خدا صلّىبنشین که ابا نمیکند کرامت را مگر خر بعد از آن فر
 .گرامى باشد شما او را گرامى دارید که ھر گاه بیاید بسوى شما کسى که نزد قوم خود

الّسالم منقول است که سه کسند که کسى جاھل بحق ایشان  در حدیث دیگر از حضرت صادق علیه
باشد و کسیکه حامل لفظ یا معنى قرآن  کسى که در اسالم ریشش سفید شده نیست مگر منافقى و

 . باشد وامام عادل و فرمود که از تعظیم خدا است تعظیم پیران کردن بوده
و او را گرامى دارند  حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است کسى را که اکرام مى کنند از

 .مگر خر باید که او قبول کند و رد نکند که رد نمیکند کرامت را
است این کرامت که رد نمیباید کرد  در چند حدیث از حضرت امام رضا علیه الّسالم پرسیدند که کدام

بگشایند یا بوى خوشى از براى او بیاورند یا بالشى از براى او  فرمود که مثل آنکه جائى از براى او
 .مثل اینھا از کرامت ھا بگذارند یا

که اکرام مکن کسى را بچیزیکه بر او دشوار  نقول استاز حضرت امام حسن عسکرى علیه الّسالم م
علیه وآله وسلّم منقول است که ھر که خدمت کند گروھى  باشد و از حضرت رسول صلّى اللّه

 .مثل عدد ایشان خدمتکاران در بھشت باو کرامت فرماید ازمسلمانان را حقتعالى
خدا را گرامى  د و او را گرامى دارد چنانستکهالّسالم فرمود ھر که برادر مؤ من او بیای حضرت صادق علیه

است که ھر مالطفتى که کسى با  داشته است و از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول
 .بھشت کرامت فرماید برادر مؤ من خود بکند حق تعالى او را از خدمه

ه از روى لطف با او بگوید و غمى منش را بیک کلمه ک در حدیث دیگر فرمود که ھر که اکرام کند برادر مؤ
 .سایه رحمت الھى باشد تا مشغول این اکرام باشد از او بردارد پیوسته در

  

آنجاداخل شدن رواست و جماعتى که ھمنشینى و مصاحبت  در بیان مجالسى که در: فصل پنجم 
  ایشان سزاوار است

مى گریاند و  ن کسى را که تو راحضرت امام محمد باقر علیه الّسالم منقول است که متابعت ک از
 . مقام فریب دادن تو است خیرخواه تو است و متابعت مکن کسى را که تو را مى خنداند و در

منقول است که نظر کنید که با که سخن مى گوئید و  از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم
نمایند اگر حالشان نیک است  ھست در وقت مرگ مصاحبانش را باو مى مصاحبت مى کنید که ھر که

 ایشان شاد مى شود و اگر حالشان بد است غمگین مى شود و حضرت صادق علیه از مصاحبت
بگوید و فرمود که برتو باد  الّسالم فرمود که بھترین برادران من نزد من کسى است که عیبھاى مرا بمن

عھدى و امانتى و وفائى نیست و بر که ایشان را  بمصاحبان کھنه و حذر کن از مصاحبت مصاحبان تازه
 . اعتماد بسیار داشته باشى حذر باش از ھمه کس ھر چند

وفات وصیت فرمود که زینھار که اجتباب کن از جاھائیکه محل  حضرت امیرالمؤ منین علیه الّسالم در وقت
 .مجلسى که گمان بد باو ببرند که ھمنشین بد فریب مى دھد مصاحب خود را تھمتند و از

ز حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است که سزاوارترین مردم به تھمت کسى است که ا
 .با اھل تھمت ھمنشین باشد

تھمت و باید که کسى  حضرت امیرالمؤ منین علیه الّسالم منقول است که بپرھیزید از مواضع شک و از
 . ند که مادر او استنمیدا با مادر خود در میان راه نه ایستد زیرا که ھمه کسى
الّسالم فرمود که مصاحب بداخالقش سرایت مى  در حدیث معتبر منقول است که حضرت عیسى علیه

 . را ھالک مى کند پس نظر کن که با که ھمنشینى مى کنى کند باین کس و ھمنشین بد اینکس
 اى نیکان و دوستىالّسالم منقول است که دوستى نیکان با نیکان ثوابى است بر از حضرت صادق علیه

براى نیکان و دشمنى  بدان با نیکان فضیلتى است براى نیکان و دشمنى بدان با نیکان زینتى است
 . نیکان با بدان خواریست براى بدان

رفاقت مکن  زین العابدین علیه الّسالم منقول است که با پنج کس مصاحبت و ھمزبانى و از حضرت امام
دورغھاى خود تو را فریب مى دھد و دور  مکن که او از بابت سرابست ، بهزینھار که با دروغگو مصاحبت 

را در نظر تو دور مى نماید و زینھار که مصاحبت مکن با فاسق که او  را براى تو نزدیک مى نماید و نزدیک
ى بمال خود یار یک طعام خوردن نزد دیگران یا کمتر مى فروشد و با بخیل مصاحبت مکن که تو را تو را به

مصاحبت مکن که او را اگر خواھد بتو نفع  نمیکند در ھنگامیکه نھایت احتیاح بھم رسانى و با احمق
قطع رحم کند مصاحبت مکن که حق تعالى در سه موضع در قرآن  برساند ضرر مى رساند و با کسیکه

 . کرده است مجید او را لعنت
با فاجر و احمق و دروغگو برادرى  ا کهحضرت صادق علیه الّسالم فرمود که سزاوار نیست مسلمان ر

وسلّم فرمود که سه کسند که ھمنشینى ایشان دل را  کند و حضرت رسول خدا صلّى اللّه علیه وآله
دنى و سخن گفتن با زنان و نشستن با توانگران وحضرت لقمان با پسر  مى میراند نشستن با مردم

دورى ھم  ه باعث جدائى مى شود او از ایشانکه بسیار با آشنایان نزدیک و چسبان مشو ک خود گفت
میان گرگ و میش  مکن که خوار مى شوى و نیکى با کسى بکن که خواھان آن باشد و چنانچه



نزدیک غیر مى رود البته باو مى چسبد  دوستى نیست میان نیکوکار و بدکردار دوستى نمیباشد ھر که
او مى آموزد و ھر که با مردم مجادله مى کند  کند از بدیھاى ھمچنین ھر که با بد کردار مصاحبت مى

ھر که در مجالس بد داخل مى شود تھمت زده مى شود و ھر که با ھمنشین بد  دشنام مى شنود و
 .پشیمانى مى برد نشیند از بدى سالم نمیماند و ھر که زبان خود را نگاه نمیدارد ھمیشه مى

ھمنشینى با اصحاب بدعت مکنید که نزد  واز حضرت صادق علیه الّسالم منقول است که مصاحبت 
صلّى اللّه علیه وآله وسلّم فرمود که آدمى در دین دوست و  مردم مثل آنھا خواھید بود و حضرت رسول

نزدیک تر  باشد و فرمود زینھار که با احمق مصاحبت مکن در ھنگامیکه از او راضى ترى مصاحب خود مى
 .است بآنکه تو را برنجاند

ل صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است که حکیم ترین مردم کسى است که صحبت از حضرت رسو
 .جاھالن بگریزد

مکروه او باشد ببیند و  حضرت صادق علیه الّسالم منقول است کسى که برادر مؤ منش را بر امرى که از
کسیکه اجتناب بکند از خیانت کرده است در برادرى او و  تواند که او را برگرداند از آن امر و برنگرداند

 .اخالق او را برمى دارد مصاحب احمق بزودى
بدترین مصاحبان تو کسى است که معصیت خدا را در نظر  حضرت امیرالمؤ منین علیه الّسالم فرمود که

 . که ھمنشینى بابدان مورث گمان بدبردن است در حق نیکان تو زینت مى دھد و فرمود
 ه الّسالم منقول است که نظر کن ھر که نفع دینى بتو نمیبخشدحضرت صادق علی در حدیث صحیح از

 . مصاحبت او اعتنا بشاءن او مکن و در صحبت او رغبت مکن
 فرمود که چھار چیز است که ضایع مى شود محبتیکه با کسى داشته باشى که بیوفا در حدیث دیگر

ندھد و رازیکه  ى که گوشباشد ونیکى که با کسى بکنى که شکر تو نکند و علمیکه بکسى بیاموز
 .بکسى بسپارى که نگاھدارى نکند

از حضرت امام موسى علیه الّسالم منقول است که در مزبله با عالم صحبت داشتن بھتر است از 
 .صحبت داشتن با جاھل بر فرشھاى نیکو

 علیه الّسالم حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است که حواریان بحضرت عیسى از
آورد دیدن او ودر علم شما بیفزاید  گفتند که با که ھمنشینى کنیم فرمود با کسیکه خدا را بیاد شما

 .بفرماید گردار او سخن گفتن او وشما را بسوى آخرت رغبت
آخرت است و حضرت امام محمد باقر علیه  در حدیث دیگر فرمود که با اھل دین نشستن شرف دنیا و

 . اعتماد بر او داشته باشم نزد من بھتر است از عبادت یکسال ن با کسیهالّسالم فرمود که یک نشست
مى داند که خدا  دیگرفرمود که با توانگران منشیند که بنده اول که با ایشان مى نشیند چنان در حدیث

 .کند که خدا ھیچ نعمت بر او نداد بر او نعمت بسیار داد ھنوز برنخواسته است که چنان گمان مى
وسلّم منقول است که چھار چیز است که دل را مى میراند گناه  رسول صلّى اللّه علیه وآلهاز حضرت 
گوید و بحق  کردن و با زنان بسیار سخن گفتن و با احمق مجادله کردن که تو گوئى و او بعد از گناه

که خدا را  کیستند فرمود ھر توانگرى برنگردد و ھمنشینى با مردگان کردن گفتند یا رسول اللّه مردگان
 .فراموش کرده باشد

و معرفت  العابدین علیه الّسالم منقول است که بفرزندان خود مى فرمود که با اھل دین از حضرت زین
است از مصاحبت غیر ایشان و  ھمنشینى کنید و اگر بدست شما نیایند تنھائى مؤ نس تر و سالم تر

بنشیند که ایشان در مجالس خود فحش مروت  اگر ناچار باشد از ھمنشینى مردم پس با صاحبان
 .نمیگویند

 علیه الّسالم منقول است که سزاوار آنست که آدمى مصاحبان پدر خود را نگاه از حضرت امام موسى
 . دارد که نیکى با بایشان مانند نیکى با پدر است

 نظر کن دراست که حضرت لقمان با پسر خود فرمود که اى فرزند بدیده بصیرت  در حدیث دیگر منقول
تو عالمى بتو نفع مى  مجالس اگر جماعتى را ببینى که یاد خدا مى کنند با ایشان بنشین زیرا که اگر

جاھلى ترا علم مى آموزند و شاید که خدا  دھد و از ھمنشینى ایشان علم تو زیاده مى شود و اگر
 .ایشان فرو گیرد رحمتى برایشان بفرستد و ترا ھم با

تو باد بحاضر شدن در مجالسى که در آنجا یاد  نین علیه الّسالم منقول است که براز حضرت امیرالمؤ م
که دانایان در زمان گذشته مى گفتند که سزاوار آنست که تردد کردن  خدا کنند و در حدیث دیگر فرمود

 دویم در خانه ھا به یکى از ده وجه باشد اول رفتن به خانه خدا از براى اداى حج و عمره به خانه
ایشان واجب است و نفعشان عظیم  پادشاھان دین که اطاعت ایشان به طاعت خدا متصل است و حق

علماء که از ایشان استفاده علوم دین و دنیا  است و ضرر مخالفت ایشان سخت است سیم درخانه
ى و بخشش که مال خود را بامید ثواب آخرت مى دھند پنجم در خانه ب نمایند چھارم در خانه اھل جود

ششم در  مردم در حوادث دھر بایشان محتاج مى شوند و در حاجتھا بایشان پناه مى برند خردانى که
جمعیکه نزد ایشان امید منفعت  خانه اشراف و بزرگان براى طلب عزت و احتیاج بایشان ھفتم درگاه

در خانه در امور و مشورت کردن با ایشان ھشتم  دارند از جھة راءى مستقیم ایشان و تقویت عزم
مواصلت ایشان واجب و حق ایشان الزم است نھم در خانه دشمنانیکه  برادران مؤ من بسبب آنکه

دھم  ساکن مى شود ضررھاى ایشان و برفق و مدارا و دیدن عداوت ایشان دفع مى شود بمدارا کردن
مى توان  بھمزبانى ایشان در خانه جمعى که از دید ایشان آداب حسنه استفاده مى توان کرد وانس

 . گرفت
  



   در آداب عطسه و آروق و آب دھان انداختن: فصل ششم 
چون او را  حضرت صادق علیه الّسالم منقول است که مسلمان را بر برادرش حق الزم ھست که از

در غایبانه خیرخواه او باشد و چون  مالقات کند بر او سالم کند و چون بیمار شود او را عیادت کند و
و دیگران  اَْلَحْمُدلِلِّه َرّبِ اْلعالَمیَن الَشریَک لَهُ  مى کند بگوید را دعا کند وباید آنکه عطسه عطسه کند او

 .یَْھدیُکُم اللُّه َوُیْطِلُح بالَُکمْ  و او در جواب بگوید َرِحَمَک اللّهُ  به او بگویند
او را دعا کنید اگر از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است که چون کسى عطسه کند 

 .چه دریا درمیان فاصله باشد
در حدیث صحیح از حضرت امام رضا علیه الّسالم منقول است که دھن دره از شیطان است و عطسه از 

 . جانب خداوند عالمیان است
صحت بدن و  حدیث دیگر منقول است که حقتعالى را نعمتھاى بسیار بر بنده ھست در ھنگام در

نعمتھا شکر کند پس به این سبب خدا  مى کند که خدا را بر آن  وارح و بنده فراموش سالمتى اعضا و ج
جوالن مى کند و از بینیش بیرون مى آید پس از این جھة مقرر کرده  را امر مى فرماید بادیرا که در بدنش

 . است کرده این حال خدا را حمد کند که این حمد تالفى شکر آن نعمتھا باشد که فراموش اند که در
حضرت امام محمد باقر علیه الّسالم فرمود که نیکو چیزیست عطسه نفع مى رساند به بدن و خدا را 

 .بیاد مى آورد
اَْلَحْمُدلِلِّه َرّبِ اْلعالَمیَن  در حدیث حسن از آن حضرت منقول است که چون کسى عطسه کند بگوید

ٍد َواَْھِل بَْیتِهِ   .َوَصلَّى اللُّه َعلى ُمَحمَّ
و دیگران به او  اَْلَحْمُدلِلِّه الَشریَک لَهُ  حدیث حسن دیگر فرمود که چون کسى عطسه کند بگویددر 

 .یَْغِفُراللُّه لََک َولَنا و او در جواب بگوید یَْرَحُمَک اللّهُ  بگویند
از حضرت صادق علیه الّسالم منقول است که طفل نابالغى نزد حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله 

 .باَرَک اللُّه فِیکَ  حضرت به او فرمود اَْلَحْمُدللّه عطسه کرد و گفتوسلّم 
اَْلَحْمُدلِلِّه َرّبِ  در حدیث دیگر منقول است که حضرت صادق علیه الّسالم عطسه کردند پس فرمودند

 .َرَغَم اَْنفى لِلِّه َرْغما داِخرا پس انگشت را بر بینى گذاشتند و گفتند اْلعالَمینَ 
اَْلَحْمُدلِلِّه َرّبِ اْلعالَمیَن  یرالمؤ منین علیه الّسالم منقول است که ھر که بعد از عطسه بگویداز حضرت ام

عطسه  و درد دندان نیاید و از حضرت صادق علیه الّسالم منقول است ھر که  درد گوش  َعلى ُکّلِ حالٍ 
چشم و درد دندان به او  بفرستد درد  کسى را به شنود حمدالھى کند و صلوات بر محمد و اھل بیتش 

 .و او فاصله باشد نرسد و فرمود که این را بگو اگر چه دریا در میان تو
 .در حدیث دیگر فرمود براى رفع درد دندان و درد گوش که چون کسى عطسه کند حمد خدا بکند

 . یرحمک اللّه در حدیث دیگر منقول است که ترسائى عطسه کرد آن حضرت به او گفتند
مسلمانى عطسه کند  دیگر از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است که چونحدیث  در

اَْلَحْمُدلِلِّه  و اگر او بگوید اَْلَحْمُدلِلِّه َرّبِ اْلعالَمینَ  و ساکت بماند از براى علتى مالئکه از جانب او مى گویند
مود که عطسه کردن بیمار عالمت عافیت او است و و فر یَْغِفُراللُّه لَکَ  مالئکه مى گوید َرّبِ اْلعاْلمینَ 

 . راحت بدنست
زیاده از سه مرتبه  عطسه نفع مى بخشد به بدن مادامیکه: حضرت صادق علیه الّسالم منقول است  از

 . نشود و چون زیاده از سه شود درد وبیماریست
اَْلَحْمُدلِلِّه َرّبِ اْلعالَمیَن  گویددر حدیث دیگر فرمود که ھر که عطسه کند و دست را بر روى بینى گذارد و ب

ٍد النَّبِّىِ َوآلِِه َوَسلَّمَ  از سوراخ بینى او مرغى بیرون آید از ملخ  َکثیرا َکماُھَو اَْھلُُه َوَصلَّى اللُّه َعلى ُمَحمَّ
 . کوچکتر و از مگس بزرگتر تا برود بزیر عرش استغفار کند براى او تا روز قیامت

 . د که کسیکه عطسه کند تا ھفت روز از مردن ایمن استدر حدیث دیگر فرمو
از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم در چند روایت منقول است که عطسه بین او واقع شود 

 . وعالمت راستى آن سخن است
از حضرت امام محمد باقر علیه الّسالم منقول است که عطسه را تا سه مرتبه دعا بگو و چون زیاده از 

 .ه شود او را واگذارس
در روایت دیگر منقول است که چون کسى عطسه کند سزاوار آنست که انگشت شھادت بر روى بینى 

ٍد َوآلِِه الطّاِھرینَ  اَْلَحْمُدلِلّهِ  گذارد و بگوید َرَغَم اَْنفى لِلِّه َرْغما دِخرا  َرّبِ اْلعالَمیَن َو َصلَّى اللُّه َعلى ُمَحمَّ
و چون  یَْرَحُمَک اللّهُ  و ھرگاه دیگرى عطسه کند تا سه مرتبه بگوید ُمْسَتْحِسرٍ  َتْنِکٍف َوالصاِغرا َغْیَر ُمسْ 

 و اگر زن باشد بگوید یَْرَحْمَک اللّهُ  و چون مرد مؤ من عطسه کند بگویدشفاَک اللُّه، زیاده شود بگوید
و اگر کافر ذمى باشد  َشفاَک اللّهُ  بگوید و اگر بیمار باشد َزَرَعَک اللّهُ  و اگر طفل باشد بگوید عافاک اللّهُ 

 .یَْغِفُراللُّه لَنا َولََکمُ  و در جواب بگویند َصلَّى اللُّه َعلَْیکَ  و اگر پیغمبر یا امام باشد بگوید َھداَک اللّهُ  بگوید
است که بسیار عطسه کردن ایمن مى گرداند پنج درد را اول  منقول( علیه السالم) از حضرت صادق

نزول آب در چشم چھارم صالبت و خشونت پرھاى بینى پنجم بیرون آمدن مو در  یم لقوه سیمخوره دو
گفت که  و اگر خواھى که کم شود عطسه روغن مرزنگوش در بینى بچکان بقدر یک دانک راوى پشم

 .پنج روز چکانیدم برطرف شد
الء عطسه کند حمد الھى را منقول است که ھر که در بیت الخ( علیه الّسالم) از حضرت امام محمد باقر

 .در خاطر خود بگذراند و محتملست که مراد آھسته گفتن باشد
منقول است که چون عطسه کند به او بگو یَْرَحَمُکُم اللُّه و او در ( علیه الّسالم) از حضرت امیرالمؤ نین

 .جواب بگوید یْغِفُراللُّه لَُکْم َو یَْرَحَمُکمْ 



 صلى هللا علیه و آله و سلم) منقول است که صلوات بر حضرت رسول( المعلیه السّ ) از حضرت امام رضا
 . واجب است نزد عطسه کردن و نزد کشتن حیوانات (

منقول است که کسیکه آروق زند به  ( در حدیث معتبر از حضرت رسول صلى هللا علیه و آله و سلم
 .حمد الھى بکنیدجانب آسمان بلند نکند و فرمود که آروق نعمت خدا است بعد از آن 

منقول است که مؤ من آب دھان را به جانب قبله نیندازد و اگر از ( علیه الّسالم) از حضرت امیرالمؤ نین
 .روى فراموشى بیندازد استغفار بکند

در حدیث حسن از حضرت صادق علیه السالتم منقول است که ھرگاه کسى در نماز عطسه کند 
 .اَْلَحمْدُدلِلِّه بگوید

اَْلَحْمُدلِلِّه َو َصلَّى اللُّه  دیگر فرمود که اگر بشنوى که کسى عطسه کند و تو در نماز باشى بگو حدیث در
ٍد َو آِل ُمَحمٍَّد اگرچه  .در میان شخص که عطسه کرده است دریا باشد َعلى ُمَحمَّ

  

س را صحبت داشتن و راز مجل در بیان مزاح کردن و خندیدن و سرگوشى کردن و آداب: فصل ھفتم 
 پنھان داشتن

 علیه الّسالم) و در حدیث دیگر از حضرت امام موسى( علیه الّسالم) در حدیث صحیح از حضرت صادق
منقول است که چون سه نفر در مجلسى باشند دو تاى ایشان با یکدیگر سرگوشى نکنند که موجب (

 . اندوه و ایذاى آن رفیق دیگر است
سخن برادر  لّه علیه وآله منقول است که ھر که در میانحدیث معتبر از حضرت رسول صلّى ال در

 . است مسلمان خود سخن بگوید چنانست که خدشه و خراشى در روى او کرده
در احادیث بسیار منقول است که مجالس بامانت است یعنى آنچه گذشت باید که در جاى دیگر مذکور 

 .نشود مگر آنکه دانند که ایشان راضیند
نقل کند مگر  ول است که احدى را نیست که سخنى را که صاحبش پنھان دارد اوحضرت رسول منق از

 .آنکه علمى باشد که اظھار آن الزم یا ذکر نیکیھاى آن شخص باشد
ریخته  حضرت رسول منقول است که مجالس به امانت است مگر مجلسى که در آن خون حرامى از

 .ق ببرندشود یا فرج حرامى را حالل کنند یا مالى را به ناح
منقول است که ھیچ مؤ منى نیست مگر آنکه در او مزاح و خوشطبعى ( علیه الّسالم) از حضرت صادق

 .مى باشد
یکدیگر  حدیث دیگر منقول است که آن حضرت از شخصى پرسیدند که خوشطبعى کردن شما با در

موجب است و  چونست گفت که کم است حضرت فرمود که بکنید که مزاح کردن از نیکى خلق
کردند با شخصى که او را  خوشحالى برادر مؤ من مى شود و بسیار بود که حضرت رسول مزاح مى

 .شاد گردانند
منقول است که خدا دوست مى دارد کسى را که خوش ( علیه الّسالم) از حضرت امام محمد باقر

 .نگوید  طبعى گکند میان مردم مادامى که فحش 
قول است که خندیدن مؤ من مى باید تبسم باشد و صدا نداشته من( علیه الّسالم) از حضرت صادق

 .باشد
چنانچه آب نمک را مى  حدیث دیگر فرمود که بسیار خندیدن دل را مى میراند و دین را مى گدازد در

 .باعث آن شود گدازد و فرمود که از نادانیست خندیدن بى آنکه تعجبى
یار مکنید که آبرو را مى برد و فرمود که چون کسى را در حدیث حسن دیگر فرمود که زینھار که مزاح بس

 . دوست دارى با او مزاح و مجادله مکن
 .در حدیث حسن دیگر فرمود که قھفثه کردن از شیطان است فرمود که بسیار خندیدن آبرو را مى برد

ھم مى رسد و منقول است که زینھار مزاح مکنید که کینه ھا به ( علیه الّسالم) از حضرت امیرالمؤ منین
 . دشنام کوچکست

منقول است که چون خنده قھقھه بکنى بعد از فارغ شدن بگو ( علیه الّسالم) از حضرت امام محمد باقر
 اَللُّھمَّ التَْمُقْتنى
منقول است که مزاح کردن آبرو را مى برد و مھابت مردان را برطرف مى ( علیه الّسالم) از حضرت صادق

 .کند
د که مجادله مکن که حسنت را مى برد و خوش طبعى مکن که باعث جرأ ت مردم در حدیث دیگر فرمو

 .مى شود بر تو
برد و مروت  حدیث صحیح از حضرت امام موسى منقول است که مزاح مکن که نور ایمانت را مى در

گریست و نمى خندید و آنچه  مردیت را سبک مى کند و در حدیث دیگر فرمود که حضرت یحیى مى
 .کرد بھتر بود از آنکه یحیى مى کردعیسى مى 

به حضرت سلیمان علیه السالم مى گفت که اى ( علیه الّسالم) در حدیث منقول است که حضرت داود
 . فرزند زینھار که خنده بسیار مکن که بسیار خندیدن آدمى را فقیر مى کند در روز قیامت

یمان به جھنم دارد چرا مى خندد و از حضرت رسول صلى علیه و آله فرمود که عجب دارم از کسى که ا
چه بسیار کسى که خندد از روى لعب و بازى در روز قیامت گریه  فرمود( علیه الّسالم) حضرت صادق

 و چه بسیار کسى که بسیار گرید بر گناه خود در بھشت خوشحالى و خنده اش اش بسیار باشد
باید که عبببوس و گرفته  شود که مؤ من مى بسیار باشد پس از این اخبار و اخبار دیرگ چنین ظاھر مى



مطلوبست اما بسیار خندیدن و بسیار خوش طبعى  نباشد و گشاده رو و خندان باشد و قدرى از مزاح
 . و سفیھان است کردن مذموم است و فعل بیخردان

  

 یکدیگر در سایر آداب مجالست و حقوق اصحاب مجالس بر: فصل ھشتم 
که با تو مجاورت  لیه و آله و سلم منقول است که نیکو مجاورت کن با کسىحضرت رسول صلى هللا ع از

مسلمان باشى و از مفضل منقول است که  کند تا مؤ من باشى و نیکو مصاحبت کن با مصاحبان خود تا
فرمود که کى مصاحب تو بود در راه گفتم که شخصى از  رفتم( علیه الّسالم) به خدمت حضرت صادق

چه شد گفتم که تا داخل مدینه شده ام جایش را نمى دانم فرمود که مگر  رمود کهبرادران مؤ من ف
 در قیامت دانى که کسى که چھل گام با کسى مصاحبت کرد حقتعالى از حق او سئوال مى کند نمى

. 
است که ھمین عیب بس است آدمى را که از عیب  مننقول( صلى هللا علیه و آله) از حضرت رسول
پوشد و مردم را سرزنش کند بر چیزى که خود ترک آن نتوان کرد و آزار  که از خود چشم مردم چیزى بیند

 .ھمنشین خواد را به چیزى که نفعى به او ندھد کند
فرمو،د که مردم یا مؤ منند یا جاھل پس مؤ من را آزار نباید کرد و ( علیه الّسالم) حضرت امام محمد باقر

 .ه مثل او خواھى بودبا جاھل بیخردى نباید کرد و اگر ن
خود و نیکو  حضرت صادق منقول است که از مت نیست کسى که نیکو مصاحبت نکند با مصاحبان از

 .او مھربانى کند رفاقت نکند با رفیقان خود و نیکو نمک خوارگى نکند با کسى که با
ار بکن و محبت است که با منافق به زبان خوش سازگ منقول( علیه الّسالم) از حضرت امام محمد باقر

 .براى مؤ منان و اگر یھودى با تو ھمنشینى کند نیکو مجالست کن با او قلبى خود را خالص گردان
 .فرمود مھربانى کن با مردم تا تو را دوست دارند( صلى هللا علیه و آله) حضرت رسول

لص مى خا که سه چیز است که محبت آدمى را براى برادر مسلمانش صاف و حدیث دیگر فرمود در
مالقات کند دویم آنکه جا براى او  گرداند اول آنکه چون با او برخورد به خوشروئى و خوشحالى او را

نامى که دوست تر مى دارد او را بخواند و فرمود که اظھار  بگشاید چون نزد او نشیند سیم آنکه به ھر
ادق منقول است که با مردم کردن نصف عقل است و در حدیث صحیح از حضرت ص دوستى و مھربانى

شود میان  کسى را دوست دارى دوستى خود را با او اظھار کن که بیشتر باعث ثبات محبت مى چون
 .شما

قسمت مى کردند نظر کردنھاى  ( صلى هللا علیه و آله) در حدیث صحیح دیگر فرمود که حضرت رسول
ھرگز در حضور اصحاب خود پا دراز دیگرى نظر نمى کردند و  خود را میان اصحاب خود که به یکى بیشتر از

 .نمى کردند
منقول است که چون کسى حاضر باشد او را به  ( علیه الّسالم) در حدیث صحیح از حضرت امام موسى
را بگو و در میان عجم القاب به جاى کنیت است مثل آخوند و   کنیت بخوان و چون غایب باشد نامش

 .نواب و امثال اینھا میرزا و آقا و
خود را دوست دارد باید نامش را و نام  ضرت رسول ص منقول است که چون کسى برادر مسلماناز ح

او که این از جمله حقوق الزمه برادرى و دوستى است و اگر نه آن  پدر و قبیله و خویشانش را بپرسند از
 .احمقان خواھد بود آشنائى

کسى طعامى مھیا کند او خلف  براى در حدیث دیگر فرمود که عجز سه چیز است یکى آنکه شخصى
آنکه شخصى با کسى مصاحبت و ھمنشینى کند و معلوم  وعده کند و نرود و طعام او را نخورد دویم

تا از او جدا شود سیم آنکه کسى با زن خود جماع کند و پیش از آنکه زن  نکند که کیست و از کجاست
 .بدھند ند تا ھر دو با ھم آببدھد او آب بدھد بلکه مى باید به تأ نى بکند و مکث ک آب

منقول است که بسیار پرده از میان خود و برادر مؤ من خود برمدار  ( علیه الّسالم) از حضرت امام موسى
 . که باعث برطرف شدن حیاست

است که ھر که از روى برادر مؤ من کاھى یا خاشاکى یا کثافتى  منقول( علیه الّسالم) از حضرت صادق
حقتعالى  بنویسد و ھر که تبسم کند در روى برادر مؤ من  ه حسنه در نامه عملش د بردارد حقتعالى

 .براى او حسنه بنویسد
منقول است که ھرکه خاشاکى یا مانند آن از برادر مؤ من بردارد  ( علیه الّسالم) از حضرت امیرالمؤ منین

 . نمى خواھى ا دور کند آنچه راآن عمل بگوید اَماطَ اللُّه َعْنَک ماتَْکَرُه یعنى خخد او در برابر
نھى فرمود از آنکه کسى بگوید به  در حدیث دیگر منقول است که حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله

 . چنانچه در فارسى مى گویند که به جان تو و جان فالنى کسى که الَوَحیوتَُک َوَحیواُة فالن
ترس بدى  ردم ایشان را گرامى مى دارند ازفرمود که بدترین امت من جماعتى اند که م در حدیث دیگر

 .ایشان به درستى که از من نیست ھرکه چنین باشد
 ولدالزنا را چند عالمت است اول دشمنى اھل بیت: علیه السالم منقول است که  از حضرت صادق

 است سیم آنکه دین رسالت صلوات اللّه علیھم دویم آنکه مایل است به آن حرامى که از آن خلق شده
آزار مى کند و ھیچکس با مردم بد نمى  را خفیف و سبک شمارد چھارم آنکه مردم را در حضور ایشان

 . یا ولدالزنا است یا مادرش در حیض به حامله شده است خورد و آزار ایشان نمى کند مگر آنکه
را  مروت زینھار که منازعه با مردم نکنید که کرامت را مى برد و: منقول است که  از حضرت رسول ص

چنانچه نھى مى کرد از  برطرف مى کند و پیوسته جبرئیل مرا نھى مى کرد از مجادله با مردم کردن



 . شراب خوردن و بت پرستیدن
کینه مؤ من در ھمان محل مى باشد که نشسته است : السالم منقول است که  از حضرت صادق علیه

 .مى باشد و کینه کافر در تمام عمر کینه نمى ماند  از برادرش جدا شود دیگر در دلش  چون
خدمت حضرت رسول ص آمد و  شخصى به: از حضرت امام محمد باقر علیه السالم منقول است که 

 . برادر خود را با روى گشاده گفت مرا وصیتى بفرما حضرت فرمود که مالقات کن
نیکو کنى و با  حضرت صادق علیه السالم فرمود که حد نیکى خلق آنستکه مھربانى کنى سخنت را

 . مردم بروى خوش برخورى
 .حضرت رسول ص فرمود که خوشحال و خوش رو با مردم برخوردن کینه را مى برد

کنى از  صادق علیه السالم فرمود که سه چیز است که از مکارم دنیا و آخرتست آنکه عفو حضرت
 .کسیکه با تو بیخردى کند از کسیکه بر تو ظلم کند و پیوند کنى از کسى که از تو ببرد و حلم کنى

 .حدیث دیگر فرمود که ھرکه خشمى را فور خورد خدا عزت او را در دنیا و آخرت زیاده گرداند
خورد و قادر باشد  ھر که خشمى را فرو: حضرت امام محمد محمد باقر علیه السالم منقول است که  از

 . ند در روز قیامتپر ک که آن را به عمل آورد حقتعالى دلش را از ایمنى و ایمان
  

  در فضیلت ذکر خدا در مجالس کردن: فصل نھم 
کدام است  مبادرت کنید به سوى باغھاى بھشت پرسیدند که: حضرت رسول ص منقول است که  از

حضرت امیرالمؤ منین علیه  باغھاى بھشت فرمود که حلقه ھا و مجمعھاى که یاد خدا در آن کنند و
 . با شما است خدا را یاد کنید که اوالسالم فرمود که در ھمه جا 

برنمى خواستند ھرچند اندکى  حضرت رسول ص از ھیچ مجلسى: در حدیث معتبر منقول است که 
 .مى کردند نشسته باشند تا آنکه بیست و پنج مرتبه استغفار

است خدا در میان غافالن مانند کسى  در احادیث معتبره منقول است که از رسول خدا ص که یاد کننده
 . دیگران و چنین کسى ثواب او بھشت است که جھاد کند در راه خاد در ھنگام گریختن

ھر مجلسى که در آن جمع شود : السالم منقول است که  در حدیث صحیح از حضرت صادق علیه
 برخیزند و یاد خدا در آن مجلس نکرده باشند آن مجلس در قیامت باعث حسرت و نیکوکاران و بدکاران و

 .ایشان خواھد بود ندامت
مجلسى جمع شوند و در آن مجلس یاد خدا  ھر گروھى که در: از حضرت رسول ص منقول است که 

 . آن مجلس حسرت و وبالست بر ایشان در روز قیامت نکنند و صلوات بر پیغمبر خود نفرستند
توراتى که  نوشته است در: امام محمد باقر علیه السالم منقول است که  در حدیث صحیح از حضرت

خداوندا مجلسى چند  نیافته است که حضرت موسى علیه السالم از پروردگار خود سئوال کرد که تغییر
آنکه تو را در آن مجلس یاد کنم حقتعالى در جواب  بر من مى گذرد که تو را عزیزتر و جلیل تر مى دانم از

 . بردن و یاد کردن در ھمه حال نیکوست فرمود که یا موسى نام من
حق تعالى فرمود اى فرزند آدم مرا یاد کن در مجمع : است که  از حضرت صادق علیه السالم منقول

 .یاد کنم در مجمعى که بھتر از مجمع تو باشد مردم تا تو را
در حدیث دیگر فرمود که حقتعالى مى فرماید که ھر که مرا یاد کند در میان مجمعى از مؤ منان من او را 

 . الئکهیاد کنم در مجمع م
ثواب کامل بیابد در  ھر که خواھد در قیامت: حضرت امام محمد باقر علیه السالم منقول است که  از

َربَِّک َرّبِ اْلِعزَِّة َعّما یَِصفُوَن َو َسالٌم َعلَى  بگوید ُسْبحانَ   وقتى که مى خواھد که برخیزد از مجلس 
 . َواْلَحْمُدلِلِّه َرّبِ اْلعالَمین اْلُمْرَسلینَ 

 . این کفاره گناھان آن مجلس است: در حدیث دیگر منقول است که 
  

رسول خدا صلى هللا علیه و آله و سلم و ائمه علیھم السالم در  در فضیلت ذکر حضرت: فصل دھم 
 مجالس و مباحثه علوم ایشان نمودن و احادیث فضایل ایشانرا یاد کردن

را یاد نکنند  قومى که در مجلسى جمع شوند و خادھر : حضرت صادق علیه السالم منقول است که  از
 . آن مجلس برایشان حسرت خواھد بود در روز قیامت

حضرت امام محمد باقر علیه السالم که یاد ما کردن یاد خداست و یاد دشمن ما کردن از یاد شیطان 
 . است

زمین ھرگاه  درحقتعالى را ملکى چند ھست که ایشان مى گردند : حضرت صادق منقول است که  از
مى گویند بایستید که مطلب خود را  مى گذرند بر جماعتى که یاد محمد و آل محمد مى کنند به یکدیگر

شوند در آم امر پس چون ایشان برخیزند اگر بیمار شوند  یافتیم پس مى نشینند و با ایشان شریک مى
 ند و اگر غایب شوند جستجوىروند و اگر بمیرند به جنازه ایشان حاضر مى شو به عیادت ایشان مى

 .ایشان مى کنند
کنند به سوى یک و دو و سه از شیعیان که  در حدیث دیگر فرمود مالئکه که در آسمانھایند نظر مى

به یکدیگر مى گویند که نمى بینند این جماعت را با کمى ایشان  فضیلت آل محمد را ذکر مى کنند پس
جواب ایشان  ا ذکر مى کنند پس طایفه دیگر از مالئکه دردشمنان ایشان فضیلت آل محمد ر و بسیارى

 . صاحب فضل بزرگ است مى گویند که این فضل خدا است به ھرکه مى خواھد مى دھد و خدا



علیه السالم از میسر پرسیدند که آیا شما با  حضرت امام محمد باقر: در حدیث معتبر منقول است که 
علوم اھل بیت و فضایل ایشان آنچه مى خواھید مى گوئید گفت و از  شیعیان با یکدیگر خلوت مى کنید

من بوى  حضرت فرمود که وهللا من دوست مى دارم که با شما باشم در آم مجلس که وهللا بلى واللّه
مالئکه اید پس یارى کنید ما را در  شما را و نسیم شما را دوست مى دارم بدرستیکه شما بر دین خدا و

 . در طاعات ى از محرمات و سعىشفاعت خود بپرھیزکار
زیاده مگر آنکه از مالئکه مثل ایشان جمع  د حدیث دیگر فرمود که جمع نمى شوند سه نفر از مؤ منان یا

طلبند مالئکه آمین مى گویند و اگر پناه به خدا مى برند از شرى دعا  مى شوند و اگر چیزى از خدا مى
از خدا سئوال مى  دور گرداند و اگر حاجتى مى طلبند مالئکهمالئکه که خدا آن بد را از ایشان  مى کنند

از انکار کننده گان حق اھل بیت مگر آنکه  کنند که حاجت ایشان را برآورد و جمع نمى شوند سه یا زیاده
شوند و سخنى که مى گویند شیاطین ھم به مثل سخن ایشان  ده باربر ایشان از شیاطین حاضر مى

خندند با ایشان مى خندند و اگر مذمت دوستان خدا مى کنند با ایشان مى  سخن مى گویند و اگر
کنند به  مى کنند پس اگر کسى از مؤ منان مبتال شود به ھمنشینى از ایشان چون شروع رفاقت

تاب مقاومت غضب خدا  مذمت دوستان خدا برخیزد و شریک و ھمنشین شیطان نباشد وکه ھیچکس
برخیزد به دل انکار کند و اندک ساعتى برخیزد و  ع نمى کند و اگر نتواندندارد و لعنت خدا بر ھیچ چیز دف

 .بازگردد
 ھیچ چیز شیطان و لشکرھاى او را مثل رفتن: موسى علیه السالم منقول است که  از حضرت امام

برمى خورند وى اد خدا مى  برادران مؤ من به دیدن یکدیگر از براى خدا به درستى که دو که با یکدیگر
شیطان ھیچ پاره گوشت نمى ماند مگر آنکه فرو  ند پس فضیلت ما اھل بیت را یاد مى کنند بر روىکن

 استغاثه مى آید از شدت المى که از این امر مى باید پس مالئکه آسمانھا و مى ریزد تا آنکه روحش به
ى ماند مگر مقربى نم خازنان بھشت بر این معنى مطلع مى شوند و او را لعنت مى کنند و ھیچ ملک

 .زمین میافتد آنکه او را لعنت مى کند پس ناامید و محروم و مطرود بر
ذکر فضایل على بن ابیطالب علیه  زینت دھید مجالس خود را به: از حضرت رسول ص منقول است که 

 . پیغمبران ھست السالم که در او ھفتاد خصلت از خصلتھاى
ابیطالب فضیلتى چند قرار داده است که از  على بن در حدیث دیگر فرمود که حقتعالى بارى برادرم

ھر که یک فضیلت از فضایل او را ذکر کند از روى اقرار و اذعان  بسیارى احصاى آن نمى توان کرد پس
یک فضیلت از  باید و ھر که  و آینده اش آمرزیده شود ھرچند در قیامت با گناه جن و انس  گناھان گذشته

از براى او استغفار کنند و ھر که گوش  المتى از آن کتاب باقى باشد مالئلکهفضایل او را بنویسد تا ع
بیامرزد گناھانى را که به گوش دادن کرده باشد و ھر که نظر  دھد به فضیلتى از فضایل آن حضرت خدا

که به  فضیلتى از فضایل آن حضرت در آن نوشته باشد خدا بیامرزد از او گناھانى را کند به نوشته که
 .م کرده باشدچش

طلب علم حقتعالى راھى براى او بگشاید به  در حدیث دیگر فرمود که ھر که به یک راھى رود براى
بالھاى خود را مى گذراند از براى طلب کننده علم با رضا و  سوى بھشت به درستى که مالئکه

است حتى  زنین استغفار مى کنند از براى طلب کننده علم ھر که در آسمان و ھر که در خوشنودى و
 . بر سایر ستارگان ماھیان دریا و فضل عالم بر عابد مانند فضل ماه است در شب چھارده

خود را از کارھاى دنیا فارغ نسازد براى یاد گرفتن  در حدیث دیگر فرمود اف باد بر مردمى که در ھر جمعه
علم در میان بندگان من  دیگر فرمود که حقتعالى مى فرماید که مذاکره مسائل دین خود و در حدیث

 .مرده را زنده مى کند دلھاى
مالقات کنید و حدیث نقل کنید که حدیث جال مى دھد  در حدیث دیگر فرمود که با یکدیگر مذاکره کنید و

 . زنگ مى گیرند چنانچه شمشیر زنگ مى گیرد و جالى دلھا به حدیث است دلھا را و بدرستى که دلھا
 .مذاکره علم ثواب نماز مقبول دارد: لیه السالم منقول است که از حضرت امام محمد باقر ع

  در مشورت کردن با برادران و آداب آن: فصل یازدھم 
نفس خودرا بمخاطره ھا میاندازد کسیکه مستغنى : منقول است که  ( علیه السالم) ازامیر المؤ منین

 . میشود براى خود از راءى دیگران
را بقدر  کن باجماعتى که ازخدا ترسند و دوستدار برادران مؤ من دیگر فرمود که مشورت درحدیث

و اگر تورا بنیکى امر کنند مخالفت کن  پرھیزکارى ایشان و بپرھیز از زنان بد و ازنیکان ایشان در حذر باش
 .ایشان کنى در بدیھا ایشان را تا طمع نکنند درآنکه موافقت

مسلمانى با اومشورت کند و آنچه خیراو را در آن داند درحدیث دیگر فرمود که من بیزارم از کسى که 
 .نگوید

ھرگروھى که با یکدیگر مشورت کنند : منقول استکه  ( صلى هللا علیه وآله وسلم) ازحضرت رسول خدا
محمد یااحمد یا محمود یا حامد باشدو در مشورت ایشان داخل   که نامش  و درمیان ایشان کسى باشد

 .یشان است بر ایشان ظاھرمیشودالبته آنچه خیر ا باشد
بعمار ساباطى فرمود که اگرخواھى که نعمت الھى : منقول است که  ( علیه السالم) از حضرت صادق

مشورت مکن بابنده و  مستقیم باشد و مروت تو کامل باشد و زندگانى تو نیکو باشد در امور خود براى تو
 . بامردن دون

مشورت مکن باجبان ترسان که راه : منقول است که  ( سلمصلى هللا علیه وآله و) ازحضرت رسول
ومشورت مکن بابخیل که مانع میشود تورا ازرسیدن بغایت مقصودخود و  بدرشدن را برتو تنگ میکند



 . است با کسیکه حرص دنیا داشته باشد که زینت میدھد براى تو ھر راى را که بدتر مشورت مکن
نمى شود و کسیکه در کارھا با  طلب خیر ازخدا میکند حیران درحدیث دیگر فرمود که یاعلى کسى که

فرمود که ھالک نمى  ( علیه السالم) امیر المؤ منین مردم مشورت میکند و پشیمان نمیشود و حضرت
 .شود کسى که مشورت کند

با آن عقل کامل مشورت  ( علیه السالم) بسیار بود که حضرت امام رضا: درحدیث دیگر منقول است که 
 .یفرمود با سیاھى از غالمان خود ومیفرمود که بسا باشد که خدا خیرمارا بر زبان او جارى سازدم

با عاقل دیندار پرھیزکار مشورت کن و چون چیزى بگوید خالف آن : دراحادیث معتبره منقول است که 
 .مکن که مورث فساد دنیا و آخرت تومیشود

ھرکه برادر مؤ منش با اومشورت کند و آنچه محض : منقول است که  ( علیه السالم) از حضرت صادق
 .خیر او داند نگوید خدا عقل و راءیش را برطرف میکند

براى بیش از  دیگر فرمود که مشورت کردن حدى چند دارد که ھرکه آنھا را نداند مضرت مشورت درحدیث
تدین باشد سیم آنکه آنکه آزاد و م منفعت است اول آنکه کسى که با اومشورت میکند عاقل باشد دوم

او را بر تمام سر خود مطلع گرداند که چنانچه خود جھات آن امر  برادر و دوست و یار او باشد چھارم آنکه
اگر  بمشورت و اگر آزاد و دین دار است آنچه حق سعى است میکند در خیرخواھى تو و منتفع میشوى

براى فضیلت مشورت واھتمام  ند و بدانکه ازیار و دوستدار تواست چون راز خود را باو گفتى افشا نمیک
عقل مکنونات بود در قرآن مجید امر بمشورت فرموده  در ھمین کافى است که حقتعالى پیغمبر خو را که

یعنى مشورک کن با اصحاب خود در امور  َوشاوِْرُھْم فى االَْ◌ْمرِ َفاِذا َعَزْمَت َفَتَوکَّْل َعلَى اللّهِ  : است که
 .ى پس توکل کن برخداپس چون عزم کرد

  

   درآداب نامه نوشتن: فصل دوازدھم 
مھربانى ومواصلت میان برادران مؤ من در : منقول است که  ( علیه السالم) ازحضرت امام جعفر صادق

 .حضر باینست که بدیدن یکدیگر بروند و در سفر باینستکه نامه بیکدیگر بنویسد
 . واب کتابت نوشتن واجبست مانند جواب سالم گفتنج: درحدیث صحیح از آنحضرت منقول است که 

رابھتر ازسایر چیزھا که مینویسى  بِْسِم اللِّه الرَّْحمِن الرَّحیمِ  درحدیث فرمود که ترک مکن نوشتن
 . بنویسى
مینویسد پیش از  موثق از آن حضرت پرسیدند که در نامه ابتدا باسم آن شخص که نامه را باو درحدیث

 .اورا میکند ن است فرمود باکى نیست این اکرامیست کهنام خود کردن چو
بنویسد چون بدست آنجناب دادند فرمود  آن حضرت امرفرمود که نابجائى: درحدیث دیگر منقول است که 

نوشته اید بعمل آید و حال آنکه انشاءهللا درجاھائى که مناسبست  که چگونه امید دارید که آنچه درنامه
 . ه بین ھرجا که انشاءهللا ندارد بنویسپس فرمود ک ننوشته اید

چون نامه را نوشتید خاک بر روى : منقول است که  ( علیه السالم) درروایت صحیح ازحضرت امام رضا
 .نامه بپاشید که حاجت بھتر روا میشود

 بِْسِم اللّهِ  در اول نامه مینوشتند ( علیه السالم) حضرت امام على نقى: درحدیث دیگر منقول است که 
وفرمودند که اگر بگویم کسى که ترک میکند گفتن ونوشتن بسم هللا را  الرَّْحمِن الرَّحیِم اَْذُکُر اِْنشاَء اللّهُ 

 . ونوشته ھا مثل کسى است که نماز را ترک کند ھرآینه راست گفته ام درکارھا
ل و بینائى او از نامه نوشتن ھرکس استدالل بر عق: منقول است که  ( علیه السالم) ازحضرت صادق

 .و از رسول و ایلچى او استدالل برفھم و زیرکى او میتوان کرد میتوان کرد
درحدیث دیگر فرمود که چون رقعه یانامه براى حاجتى نویسى و خواھى که آن حاجت برآید بقلم بیمداد 

ِمّما یَْکَرُھوَن َوالرِْزَق ِمْن َحْیُث  اَْلَمْخَرجَ  اللِّه الرَّْحمِن الرَّحیِم اِنَّ اللَّه َوَعَد الصّابرینَ  بِْسمِ  بر سر رقعه بنویس
راوى گفت که ھرگاه چنین میکردم  َواِیّاُکْم ِمَن الذیَن الَخوف َعلَْیِھْم َوالُھْم یَْحَزنُونَ  الیَْحتسُبوَن َجَعْلنا اللّهُ 

 .حاجتم برآورده مى شد
پرسیدند که کاغذھا نزد ما جمع  ( علیه السالم) ازحضرت امام موسى: درحدیث صحیح منقول است که 

 .میشود آیا بآتش مى توان سوزاند ھرگاه در آنھا نام خدا باشد فرمود که نه بلکه اول بآب بشویند
دھان محو  ازحضرت پرسیدند که نامى از نام ھاى خدا را با آب: صحیح دیگر منقول است که  درحدیث

 .یدتوان کرد فرمود که بپاکترین چیزیکه بیابید محو کن
کتاب خدا و نام خدا را به پاک ترین آنچه : منقول است که  ( صلى هللا علیه وآله وسلم) ازحضرت رسول

ازنسخه ھا  ونھى فرمود از آنکه بسوزانند قرآن را واز آنکه بقلم محو کند ودربعضى مییابید محو کنید
 . بجاى قلم قدم است

  . باب دوازدھم درآداب خانه داخل شدن و بیرون رفتن
  

 درگشادگى خانه: فصالول 
از سعادت آدمى آنستکه : منقول است که  ( علیه السالم) درحدیث حسن از حضرت امام جعفر صادق

 .خانه او گشاده باشد
خانه خریدند و یکى از موالیان  ( علیه السالم) حضرت امام موسى: درحدیث صحیح منقول است که 

خانه تو تنگست آن شخص گفت که این خانه اى است که  خود را فرمودند که درآن خانه ساکن شو که



نمى توانم رفت فرمود که ھرگاه پدر تو احمق باشد تو نیز میباید احمق  پدرم احداث کرده است بدر
 باشى ؟

سه چیز است که موجب راحت مؤ منند خانه گشاده : منقول است که  ( علیه السالم) ازحضرت صادق
یارى نماید و  ز مردم پنھان دارد و زن صالحه که بر امور دنیا وآخرت اوراامو مخفى او را ا که عیبھا و

 . دادن دخترى یاخواھرى که اورا ازخانه بیرون کند یا بمردن یابشوھر
نیکى زندگانى درگشادگى خانه و بسیارى : منقول است که  ( علیه السالم) ازحضرت امام موسى

 . خدمتکاران است
 . دتى لذت دنیادرفراخى خانه و بسیارى دوستان استدرحدیث دیگر فرمود که زیا

 . از مشقت زندگانیست خانه تنگ: منقول است که  ( علیه السالم) ازحضرت امام محمد باقر
صلى هللا علیه ) شخصى از انصار از تنگى خانه شکایت برسول خدا: درروایت دیگر دیگر منقول است که 

 .ار بلند از خدا بطلب که گشادگى در خانه تو بدھدحضرت فرمود که به آواز بسی ( وآله وسلم
خوشروى دیندار  حدیث دیگر فرمود که از سعادت آدمى آنست که فرزندش با و شبیه باشد و زن در

 .داشته باشد داشته باشد و چھار پاى راھوار داشته باشد و خانه گشاده
 . و بسیارى عیبھاى آنست در حدیث دیگر فرمود که شومى خانه در تنگى ساحت و بدى ھمسایگان

ھمسایه شایسته  حدیث دیگر فرمود که چھار چیز است که از سعادت است زن صالحه و خانه فراخ و در
 .بد و خانه تنگ و مرکب بد و مرکب نیکو و چھار چیز است که از شقاوت است ھمسایه بد و زن

ت از خانه بخانه نقل کردن و نان از تلخى زندگانى اس: منقول است که  ( علیه السالم) از حضرت صادق
 . از بازار خریدن

  

 ساختن در مذمت تکلف بسیار در خانه کردن و بسیار بلند: فصل دوم 
ھر که مالى را از غیر حالل کسب : منقول است که  ( علیه السالم) در حدیث صحیح از حضرت صادق

 .ه آن مال حرام را در آنجا ضایع کندگرداند عمارت کردن و خاک و آب را ک کند حقتعالى بر او مسلط مى
 . در حدیث دیگر فرمود که ھر بنائى که زیاده بر قدر احتیاج باشد در قیامت و بالست بر صاحبش

در حدیث دیگر فرمود که ھر که عمارت کند زیاده از آنچه در آن سکنى نماید در قیامت او را تکلیف مى 
 .کنند که آن را بردارد

خدا در زمین خود بقعه چند قرار داده است : منقول است که  ( علیه السالم) ىاز حضرت امام على نق
راب خوانند و اجابت  مرحومات مینامند که دوست مى دارد که نام او را در آن بقعه ھا ببرند و او که آنھا را

دوست است که آنھا را منتقمات مى نامند که  دعاى ایشان بکنند و خدا در زمین بقعه چند قرار داده
 ھا ببرند و او را بخوانند و اجابت دعاى ایشان بکنند و خدا در زمین بقعه مى دارد که نام او را در آن بقعه

حالل کسب کرده  چند قرار داده است که آنھا را منتقمات مى نامند پس چون کسى مالى را از غیر
 .را در آنجا صرف نماید آن مال باشد خدا یک زمین از آن زمین ھا را بر او مسلط مى گرداند که

امیرالمؤ منین از در خانه شخصى گذشتند که از آجر ساخته  حضرت: در حدیث دیگر منقول است که 
 این در خانه کیست شخصى گفت که از فالن مرد مغرور پس بدر خانه دیگر گذشتند بودند پرسیدند که

 . افل دیگر استکه صاحبش به آجر ساخته بود حضرت فرمود که این خانه از مغرور غ
منقول است که ھر که خانه بنا کند از براى ریا و سمعه  ( صلى هللا علیه وآله وسلم) از حضرت رسول

گردن او  بشنوند در روز قیامت آنخانه را تا ھفتم طبقه زمین آتشى کنند افروخته و در که مردم ببینند و
قھر جھنم مگر آنکه توبه کند پرسیدند که  ندارد تااندازند پس او را در جھنم اندازند و ھیچ چیز او را نگاه 

ساختن چه معنى دارد فرمود یعنى زیاده از قدر حاجت بسازد براى آنکه  یا رسول اللّه براى ریا و سمعه
 . کند بر ھمسایگان و فخر و مباھات کند با برادرانش زیادتى

وکل گردانیده است بعمارت که منقول است که حق تعالى ملکى را م ( علیه السالم) از حضرت صادق
بروى اى  خانه اش را زیاده از ھشت ذرع بلند کند به او مى گوید که تا کجا مى خواھى ھر که سقف

 . فاسق
 . در روایت دیگر اى فاسق ترین فاسقان

در چند روایت معتبر وارد شده است که ھر که سقف خانه را زیاده از ھشت ذرع بلند کند جنیان و 
 .ن خانه جا مى کنندشیاطین در آ

که جنیان آزار اھل  ( علیه السالم) شخصى شکایت کرد بحضرت صادق: درحدیث دیگر منقول است که 
تو چه مقدار است گفت ده ذرع است  خانه و عیال من میکنند حضرت پرسیدند که ارتفاع سفق خانه

کرسى بنویس بر دورخانه زیرا از مابین ھشت تا ده آیة ال حضرت فرمود که از زمین تا ھشت ذرع بپیما و
سکنى  ارتفاع آن زیاده از ھشت ذرع است جنیان در آن خانه حاضر مى باشد و درآنجا که ھرکه خانه که

 .میکنند
درچند حدیث دیگر منقول است که ھر خانه که ارتفاعش زیاده از ھشت ذرع باشد بر سر ھشت ذرع 

 . آیة الکرسى بنویس
شکایت کرد که جنیان  ( علیه السالم) صى بحضرت امام محمد باقردرحدیث دیگر منقول است که شخ

خود را ھفت ذرع کنید و کبوتر در اطراف خانه  مارا از خانه بدر کرده اند حضرت فرمود که سقف خانه ھاى
 . دیگر بدى ندیدم جابدھید راوى گفت که چنین کردم

را ھفت ذرع که آنچه زیاده ازھفت ذرع خود  بناکن خانه: درحدیث معتبر از حضرت صادق منقول است که 



زیرا که شیطان درآسمان و زمین نمیباشد بلکه در میان ھوا  است شیطان در آنجا ساکن میشود
 .میباشد

الکرسى بر دور  ابو خدیجه گفت که درخانه حضرت صادق دیدم آیة: روایت معتبر منقول است که  در
 .الکرسى نوشته اند حضرت نیز آیةحجره نوشته بودند و در جانب قبله نمازگاه آن 

  

 راساختن کھسایه داشته باشد درنقاشى کردن و تصویر کشیدن و صورت صاحب روحى: فصل سوم 
مکروه است  میان علما آنست که حرام است وچنین صورتى را بر دیوارھا وجامه ھا نقش کردن مشھور

مطلقا صورت نکشند حتى صورت  وو بعضى بحرمت قائل شده اند و احوط آنست که طال کارى نکنند 
واگر صورتى کشیده باشند بھتر آنست که آنرا  درخت و امثال آن خصوصا صورت انسان که تمام باشد

 .کنند یا عضوى از آنرا محو کنند ناقص کنند مثل آنکه چشمش را کور
گارت سالم منقول است که جبرئیل گفت که یا محمد پرورد ( صلى هللا علیه وآله وسلم) ازحضرت رسول

 .میرساند و تو را نھى مى کند از مثال ھا و صورتھا کشیدن در خانه ھا
نمیشویم آن در  معتبره از آنحضرت منقول است که جبرئیل گفت که ما گروه مالئکه داخل خانه دراحادیث

 .کنند آن سگ باشد یا صورت بدنى باشد یا ظرفى باشد که درآن بول
که ھرکه صورتى بسازد درقیامت او را عذاب کنند که جان در آن صورت دراحادیث معتبره وارد شده است 

 .بدمد ونتواند دمید
پرسیدند از بالش و فرشى که صورت  ( علیه السالم) درحدیث مؤ ثق منقول است که حضرت صادق

داشته باشد و فرمود که باکى نیست که درخانه باشد درصورتیکه پامال شود و بررویش نشینند راه 
 .روند

منقول است که باکى نیست که صورتھا درخانه  ( علیه السالم) درحدیث حسن ازحضرت امام محمد باقر
 .باشد اگر سرش را تغییر دھند و سایر بدنش بحال خود باشد

منقول است که نماز مکن درخانه که صورتى در  ( علیه السالم) درحدیث صحیح از حضرت امام موسى
 . نداشته باشى پس سرآن صورت را قطع کن و نماز بکنبرابر تو باشد مگر آنکه چاره 

صلى هللا ) منقول است که حضرت رسول ( علیه السالم) درچند حدیث معتبر از حضرت امیر المؤ منین
مرا بمدینه فرستادند که ھرصورتى که باشد محو کنم و قبرھاى بلند را ھموار کنم و  ( علیه وآله وسلم
 . سگھا را بکشم
منقول است که عمارت بر باالى قبرھا مکنید وصورت در  ( علیه السالم) ازحضرت صادقدرحدیث دیگر 

 .از این دوچیز کراھت داشتند ( صلى هللا علیه وآله وسلم) سقف خانه ھا مکشید که حضرت رسول
درحدیث دیگر از آنحضرت پرسیدند که از کشیدن صورت درخت وآفتاب وماه فرمود که باکى نیست اگر 

 .ة نباشدصاحب حیو
  

  درآداب فرش خانه: فصل چھارم 
منقول است که سه چیز است که از مروت است نیگوئى چھار پا  ( علیه السالم) ازحضرت امام موسى

 . و غالم خوش رو وفرش نفیس
فرشى از  صادق منقول است که آدمى را فرشى از براى خود و فرشى از براى زوجه خود و ازحضرت

 . ت و زیاده از این از شیطان استبراى مھمان در کار اس
بالشھا و نمدھا بود که درآنھا  ( علیه السالم) درروایت دیگر منقول است که درخانه امام زین العابدین

 .مثالھا و صورتھا و شکلھا بود و بر روى آنھا مى نشستند
ارا حضرت م دیگر منقول است که جمعى در منزل شما چیزى چند مى بینیم که خوش نمى آید درحدیث

میخواھند از براى خود مى خرند آنھا ازما  فرمود که ما زنان میخواھیم و مھر ایشان را مى دھیم آنچه
 . نیست

که شخصى بخدمت امام محمد باقر رفت دید که آنجناب درخانه مزینى  درحدیث دیگر منقول است
که بغیر از  رخانه نشسته اندکه فرشھاى نیکو درآن گسترده اند پس روز دیگر رفت دید که د نشسته اند

حضرت فرمود که آنچه دیروز دیدى   حصیر چیزى درآنخانه نیست و خود پیراھن گنده پوشیده اند پس
 .روز نوبت اوبود آنخانه از من نبود از زوجه من بود و دیروز

عرض کرد که  ( علیه السالم) درحدیث صحیح منقول است که شخصى بحضرت امام محمد باقر
نشیند بر فرشى که در آن صورتھا ھست فرمود که عجمان تعظیم مى کنند چنین فرشى  شخصى مى

 .را و ما دشمن مى داریم آن را
پرسیدند از فراش حریر و  ( علیه السالم) درحدیث صحیح دیگر منقول است که از حضرت امام موسى

ه در زیر میاندازى و بر رویش نماز کرد حضرت فرمود ک دیبا آیا بر روى آن میتوان خوابید و تکیه کرد و
 . نمیکنى میایستى اما سجده برآن

در تابستان بر روى حصیر مى نشستند  ( علیه السالم) در روایت دیگر منقول است که حضرت امام رضا
ھاى گنده مى پوشیدند و چون بیرون میامدند براى مردم  و در زمستان بر روى پالس و در خانه جامه

 .زینت میکردند
حضرت فاطمه را تزویج  ( علیه السالم) ایت معتبره منقول است که چون حضرت امیر المؤ منیندر رو



گوسفندى بود و بالش ایشان پوستى بود که  ایشان پوست  کردند پوشش ایشان عبائى بود و فرش 
 .میانش را لیف خرما پر کرده بودند

که بسیار است که نماز میکنم ودر فرمود  ( علیه السالم) درحدیث دیگر منقول است که حضرت صادق
مرغان ھست پس جامه بر روى آن بالش میاندازند و نماز  پیش روى من بالشى ھست که درآن صورت

 شام براى من بھدیه آوردند و در آنھا صورت مرغان نقش کرده بودند فرمودم که میکنم و فرشى چند از
 .سرھاى ایشان را تغیر دادند و بصورت درخت کردند

که از آن جناب پرسیدند که گاھست که فرشھا نزدیک ما میگسترند که  یث دیگر منقول استدرحد
نیست اما  حضرت فرمود که چیزى را که فرش کنند و پھن کنند و بر رویش راه روند باکى درآنھا ھست

 . صورتھائکیه بر دیوار و کرسى نصب کنند خوب نیست
  

 در آداب عبادت کردن در خانه: فصل پنجم 
 ( علیه السالم) منقول است که جناب امیر المؤ منین ( علیه السالم) رحدیث صحیح از حضرت صادقد

حجره درخانه مقرر فرموده بودند که درآنجا بغیر از فرشى و شمشیرى و مصحفى دیگر چیزى نبود در آن 
 .حجره نماز میکردند

حجره درخانه خود قرار داده بودند که  ( علیه السالم) درحدیث موثق دیگر فرمود که حضرت امیرالمؤ منین
براى نماز گاه خود و چون شب میشد طفلى را با خود بآن حجره  نه بسیار کوچک و نه بسیار بزرگ از

 .آنجا نماز میکردند میبردند و در
که دوست مى دارم از براى تو که در خانه  درحدیث موثق دیگر منقول است که آنحضرت نوشتند بمسمع

کھنه گنده بپوشى و بآن موضع بروى و از خدا سؤ ال کنى که ترا از  ھى قراردھى و دوجامهخود نماز گا
 . آزادکند وترا داخل بھشت کند و دعاى نامشروع مکن و نفرین بر کسى مکن آتش جھنم

منقول است که منور گردانید خانه ھاى  ( صلى هللا علیه وآله وسلم) درحدیث معتبر از حضرت رسول
مثل گور مکنید چنانچه یھود و نصارى کردند که نماز را در  وت قرآن وخانه ھاى خود راخود را بتال

قرآن  میکردند و خانه ھاى خودرا معطل مى گذاشتند بدرستى که خانه که درآن تالوت معبدھاى خود
آن خانه روشنى میدھد  بسیار شود خیر آن خانه بسیار میشود و اھلش برفاھیت ونعمت میباشند و

 .مین رااھل ز
منقول است که خانه که مسلمانى در آن قرآن خواند  ( علیه السالم) درحدیث حسن از حضرت صادق

 .بیکدیگر مینمایند چنانچه کواکب آسمان را اھل زمین بیک دیگر مینمایند اھل آسمان آن خانه را
میشود و یادخدا در منقول است که خانه که درآن قرآن خوانده  ( علیه السالم) ازحضرت امیر المؤ منین

و  میشود برکت آنخانه بسیار میشود و مالئکه حاضر میباشند و شیاطین دور میشوند آنخانه کرده
خانه که در آن قرآن خواند  روشنى میدھد اھل آسمانرا چنانچه ستاره ھا اھل زمین را روشنى میدھند و

ورى میکنند و شیاطین در آنخانه حاضر میباشد و مالئکه د نشود و یاد خدا در آن نکنند برکت آن خانه کم
 .میباشند

  

  در نگاھداشتن حیوانات درخانه خصوصا کبوتر وخروس: فصل ششم 
منقول است که حیوانات درخانه بسیار نگاه دارید شیاطین  ( صلى هللا علیه وآله وسلم) ازحضرت رسول

 .بآنھا مشغول شوند و طفالن شما را ضرر نرسانند
منقول است که خوبست حیوانات در خانه نگاه داشتن مثل  ( علیه السالم) باقرازحضرت امام محمد 
 .تا آنکه اطفال جنیان باایشان بازى کنند و با اطفال شما بازى نکنند کبوتر و مرغ و بزغاله

شکایت کرد از  ( صلى هللا علیه وآله وسلم) درحدیث معتبر منقول است که شخصى بحضرت رسول
 .که یکجفت کبوتر درخانه نگاه دارتنھائى حضرت فرمود 

 . منقول است که کبوتر از مرغان پیغمبران است ( علیه السالم) درحدیث صحیح ازحضرت صادق
نگاه  ( علیه السالم) درحدیث حسن دیگر فرمود که کبوتران حرم نسل کبوتر چندند که حضرت اسماعیل

چند نگاه دارند که بالشان را  انه کبوترىداشته بودند و با آنھا انس میگرفتند پس مستحبست که در خ
 .چیده باشند ک به آنھا انس بگیرند

نمیرسد زیرا که  دیگر فرمود که ھر خانه که درآن خانه کبوتر باشد آفتى از جن باھل آن خانه درحدیث
مشغول آن میشوند وتوجه آدمى  بى خردان جن بازى میکنند درخانه که کبوتر درآن خانه ھست

 .نمیشوند
خانه نگاه دارید که دوست داشتنى است و دعاکرده حضرت نوح است و  حدیث دیگر فرمود که کبوتر دردر

 .خانه مثل آن باعث انس نمیشود ھیچ چیز در
 .از جناب امام موسى منقول است که ھر بالى که کبوتر میزند باعث نفرت و گریختن شیاطین میشوند

راعبى دیدم که بسیار  که گفت در خانه حضرت صادق کبوترروایت دیگر از داود بن فرقد منقول است  در
گفتم نه فرمود که نفرین مى کند برقاتالن  میخواند حضرت فرمود که میدانى که این کبوتر چه میگوید

 .پس ایشان را درخانه خو دنگاه دارید ( علیه السالم) جناب امام حسین
یدم که از براى کبوترى چند که در خانه آنجناب در حدیث دیگر منقول است که راوى گفت که آنجناب را د

 .بودند نان ریزه میکردند



سبز درخانه  دیگر از عبدالکریم منقول است که گفت رفتم بخانه آنجناب دیدم که سه کبوتر درحدیث
که مستحب است نگاه داشتن اینھا  آنجناب بود عرض کردم که اینھا خانه را کثیف میکنند حضرت فرمود

 . درخانه
 .یک جفت کبوتر سرخ بود ( صلى هللا علیه وآله وسلم) رحدیث دیگر فرمود که در خانه حضرت رسولد

چاھى کنده بودند خبردادند بآنجناب که  ( علیه السالم) در حدیث دیگر فرمود که جناب امیرالمؤ منین
ت از این عمل آمدند و برسر آنچاه ایستادند و فرمودند که دس جنیان سنگ درآنچاه مى اندازند حضرت

 .میکند نه کبوتر در این چاه جا میدھم پس فرمود که صداى بال کبوتر شیاطین را دفع بردارید و اگر
رفتم یک جفت  ( علیه السالم) ازمحمد بن کرامه منقول است که گفت بخدمت حضرت امام موسى

نھا درشب حرکت میکنند و فرمودند که ای کبوتر ماده سیاه بود وحضرت نان از براى آنھا ریز مى کردند و
 .میزنند جنیان و شیاطین که داخل خانه شده اند دفع میکنند مونس منند و ھر مرتبه که در شب بال

منقول است که کبوتر را که بجاى دور میفرستند تا ى  ( علیه السالم) درحدیث چند ازحضرت صادق
 ین است از روى دانائى نیست بلکه ناندانائى بر میگردد و آنچه زیاده از ا فرسخ راه میرود و از روى
 .خورش وتقدیر آنرا میاورد

کبوتر باھو یاد خدا بسیار مى کنند و اھلبیت را دوست  در چند حدیث منقول است که کبوتر خانه گى یا
 .را دعا مى کنند که خدا شمارا برکت دھد میدارند و صاحب خانه

است که خروس بال گشاده سفیدى که در خانه  منقول ( علیه السالم) درحدیث معتبر از حضرت صادق
 آنخانه را از بالھا نگاه مى دارد و یک بال زدن کبوتر دو رنگ بھتر است از باشد آنخانه وھفت خانه دور

 .ھفت خروس سفید
 . در حدیث دیگر فرمود که خروس سفید یار من ویار مؤ منى است

خروس پنج خصلت از خصلتھاى پیغمبران منقول است که در  ( علیه السالم) ازحضرت امام موسى
 شناختن وقت نمازھا و بسیار جماع کردن و غیرت و ازحضرت امیرالمؤ منین ھست سخاوت و شجاعت و

 . منقول است که فریاد کردن خروس نماز او است و بال زدنش رکوع وسجود او است ( علیه السالم)
که دشنام مدھید خروس را که از براى نماز منقول است  ( صلى هللا علیه وآله وسلم) ازحضرت رسول

 .مردم را بیدار میکند
  

  درنگاه داشتن گوسفند وبز درخانه: فصل ھفتم 
منقول است که اھل خانه که یک گوسفند نگاه دارند  ( علیه السالم) درحدیث موثق ازحضرت صادق

اگر  ایشان یک منزل دور شود و بایشان بدھد و روزى ایشان را زیاد کند وفقر از خداوند روزى گوسفند را
کند و پریشانى از ایشان دو منزل  دوگوسفند نگاه دارند خدا روزى آنھا را برساند و روزى ایشان را زیاد

حقتعالى روزى آنھا را برساند و روزى ایشان را زیاد گرداند و  دور میشود و اگر سه گوسفند نگاه دارند
 .ایشان در اصل برطرف شود پریشانى از

منقول است که ھر اھل خانه که نزدایشان گوسفند شیر دھى  ( علیه السالم) زحضرت امام محمد باقرا
 .باشد ھر روز دومرتبه مالئکه بایشان کویند خدا شمارا برکت دھد

منقول است که ھر مؤ منى که در خانه او یک بز شیرده باشد  ( علیه السالم) درحدیث ازحضرت صادق
 در طرف صبح ایشان را دعا کند که مطھر وپاک باشید شما و خدا برکت دھد ملکى ھر روز یک مرتبه

باشد ھر روز دومرتبه ملک  شمارا و نیکوباد احوال شما و نیکو باد نان خورش شما و اگر دو بز شیرده
 .چنین دعا کند

ه باعمه خود فرمود که چ ( صلى هللا علیه وآله وسلم) درحدیث معتبر منقول است که حضرت رسول
گفت یا رسول هللا برکت کدام است فرمود که  مانع است ترااز آنکه در خانه خود برکتى نگاه دارى

ھرکه درخانه او گوسفند شیرده یا بز شیرده یا گاو شیرده باشد  گوسفندى که شیر دھد پس فرمود که
 .خانه او میشود باعث برکت

 .و آتش و گوسفنددرحدیث دیگر فرمود که حقتعالى سه برکت فرستاده است آب 
منقول است که ھر اھل خانه که سى گوسفند در ھر  ( علیه السالم) درحدیث معتبر از حضرت صادق

 . پسین داخل خانه ایشان شوند مالئکه نگاھبانى ایشان میکند تا صبح
 ( صلى هللا علیه وآله وسلم) درحدیث دیگر فرمود که گوسفند نگاه دار و شتر نگاه مدار و حضرت رسول

 .فرمود که نیکو مالیست گوسفند
درحدیث دیگر فرمود که چون گوسفند نگاه دارید خوابگاه ایشان را پاکیزه کنید وخاک از بدنشان پاک 

 .کنید
  

  ایشان روااست یا روانیست دربیان احوال سایر طیور و ذکر بعضى از حیوانات که کشتن: فصل ھشتم 
بود آنحضرت روزى  ( علیه السالم) حضرت امام محمد باقر درحدیث معتبر منقول است که فاخته در خانه

گفتند نه فرمود که میگوید فقدتکم فقدتکم  شنیدند که او خوانندگى میکرد فرمود که میدانید چه میگوید
فرمود که ما آنرا دفع میکنیم پیش از آنکه آن مارا دفع کند پس  یعنى نیست شوید نیست شوید پس

 .آنرا کشتند فرمود که
بخانه اسماعیل فرزند خود آمدند  ( علیه السالم) حدیث دیگر منقول است که روزى حضرت صادقدر



کند حضرت فرمود که ایفرزند چه باعث شده است تورا که  دیدند که فاخته را در قفس کرده و فریاد مى
آنکه  پیش ازداشته مگر نمیدانى که نفرین میکند صاحب خانه را پس آنرا نیست کنید  این فاخته را نگاه

 .آن شمار نیست کند
نشسته بودند شخصى گذشت و  ( علیه السالم) درحدیث معتبر منقول است که روزى حضرت صادق

دست او گرفته بر زمین زدند و فرمودند که آیا  پرستک کشته در دست داشت حضرت بر جستند و آنرا از
شمابدرستى که خبرداد مرا پدرم از که این مرغ را بکشید یا فقیه  عالم شما امر کرده است شمارا

نھى فرمود ازکشتن شش جانور مگس عسل و  ( صلى هللا علیه وآله وسلم) خدا جدش که رسول
امامگس عسل زیرا که پاکیزه میخورد و پاکیزه از اوجدا میشود و  مورچه وزغ و صرد و ھدھد و پرستک

َواِْذ اَْوحى  انس در آنجا که فرموده استخدا باووحى کرده است که نه ازجن است و نه از  آنست چیزیکه
 مورچه زیرا که قحطى در زمان حضرت سلیمان بھم رسید و بطلب باران آنحضرت با واما َربَُّک اِلَى النَّْحلِ 

بآسمان دراز کرده و میگوید  اصحاب خود بیرون رفتند ناگاه مورچه را دید آنحضرت که بر پا ایستاده ودست
روزى تو بى نیاز نیستیم پس روزى ده بما از نزد خود و مارا  له آفریدھائى توئیم وازپروردگارا مارا از جم

دیگرى  خردان از فرزندان آدم پس حضرت سلیمان گفت که برگردید که حقتعالى بدعاى مگیر بگناھان بى
جانوران  افروخت ( علیه السالم) شمارا باران داد و اما وزغ زیرا که چون نمرود آتش براى حضرت ابراھیم

ھیچ یک را رخصت نفرمود بغیر ازوزغ پس  زمین از خدا رخصت طلبیدند که آب بر آن آتش بریزند حقتعالى
 علیه السالم) ماند واما ھدھد زیرا که آن دلیل حضرت سلیمان دوثلث آن از آتش سوخت و یک ثلث باقى

میکند زیرا که  ا شکاربود بسوى ملک بلقیس و اما صرد مرغیست که سر بزرگى دارد و گنجشک ر (
واما پرستک زیرا که گردیدن آن در ھوا براى  راھنماى حضرت آدم بود از بالد سر اندیب تا بالد جده یکماه

اھل بیت رسالت پناه علیھم السالم دارد و تسبیحش خواندن  تاءسف و اندوھیست که بر مظلومیت
 .الالّضالینَ وَ  نمى بینى که در آخر خوانندگى میگوید سوره حمد است مگر

پرسیدند از کشتن مورچه حضرت  ( علیه السالم) درحدیث صحیح منقول است که ازحضرت امام موسى
پرسیدند از کشتن ھدھد فرمودند که آزارش مکن و مکش و ذبح  فرمود که مکش مگر آنکه تورا آزار کند و

 . مرغیست آن مکن که نیکو
صلى هللا علیه وآله ) منقول است که حضرت رسول ( علیه السالم) درحدیث دیگر ازحضرت امام رضا

و  نھى فرمود ازکشتن پنج جانور صرد و صوام که مرغیست در میان نخلستان میباشد ( وسلم
کالغ و کور کوره و مار و  معروفست و ھدھد و مگس عسل ومورچه و وزغ و امر بکشتن پنج جانور فرمود

 . مارى رابکشد چنانست که کافرى را کشته است عقرب و سگ درنده و درحدیث دیگر فرمود که ھرکه
پرسیدند از کشتن مار حضرت  ( علیه السالم) درحدیث موثق منقول است که ازحضرت امام موسى

این نکشد که کشتن آن گناھست از من نیست اما  فرمود که حضرت رسول فرمود که ھرکه مار را براى
 . میرساند باکى نیستاست و بتو آزارى ن اگر براى ان نکشى که حیوانى

نھى فرمودند از آنکه حیوانى  ( صلى هللا علیه وآله وسلم) درحدیث دیگر منقول است که حضرت رسول
 .را بآتش بسوزانند

منقول است که که خدایتعالى عذاب فرمودند زنیرا که از براى آنکه گربه  ( علیه السالم) ازحضرت صادق
 .بود اى را بسته بود تا آنکه از تشنگى مرده

 .درحدیث معتبر منقول است که باکى نیست بکشتن مورچه خواه آزارت بکند خواه نکند
منقول است که پرستک را حرمت بدارید  ( صلى هللا علیه وآله وسلم) درحدیث دیگر ازحضرت رسول خدا

 .بمردم میگیرد و در ذکرى که مى کند سوره حمد میخواند  که زیاده از ھمه مرغان انس 
منقول است که در ھربال ھدھد بزبان سریانى نوشته  ( علیه السالم) معتبر از حضرت امام رضادرحدیث 
ٍد َخْیُر اْلبَرِیَّةِ  است که  .یعنى آل محمد بھترین خالیقند آُل ُمَحمَّ

درحدیث معتبر از حضرت صادق منقول است که مخورید ھوجه را و دشنام باطفال مدھید که بازى کنند 
دٍ  یگوید، تسبیحش این استکه تسبیح خدا م علیھم السالم یعنى خدا لعنت  لََعَن اللُّه ُمْبِغضى آِل ُمَحمَّ

 .کند دشمنان آل محمد را
از دست  حدیث دیگر ازحضرت على بن الحسین منقول است که آن کاکلى که بر سر جوجه است در

که جمع شود وماده  خواست مالیدن حضرت سلیمان بھم رسیده است زیرا که روزى نرى باماده خود
خدا را یاد کند پس ماده راضى شد چون  مضایقه میکردنر گفت که میخواھم فرزندى بھم رسد که

کجامیگذارى گفت که میخواھم دور از راه بگذارم نر گفت که  خواست که تخم بگذارد نر گفت که تخم را
، آن  دانه چیدن باینجا آمده بگذارى بھتر است که اگر کسى بیاید گمان کند که براى اگر نزیدیک راه

سلیمان با لشکرش میایند و  چنین کرد چون نزیک شد که جوجه را بیرون آورد ناگاه دیدند که حضرت
سلیمان با لشکرش رسید و میترسم که ماوتخم ما  مرغان بر سرش سایه کرده اند ماده گفت که اینک

ت آیا نزد تو چیزى ھست که براى جوجه سلیمان مرد رحیم مھربانیس را پامال کنند نر گفت که حضرت
چیزى براى  کرده باشى گفت بلى ملخى دارم که از تو پنھان کرده ام براى جوجه خودآیا تو خود پنھان

تو خرماى خود را بردار و من  جوجه خود ذخیره کرده نر گفت بلى من خرمائى دارم ماده گفت که پس
وھدیه خود را میگذاریم و حاجت خود را عرض میکنیم و  مملخ را برمیدارم و ھر دو بخدمت سلیمان میروی

پرواز  میدارد پس نر خرما را در منقال گرفت و ماده ملخ را بچنگال گرفت و ھردو سلیمان ھدیه را دوست
چنو ایشان را دید دستھا را  کردند و بنزد حضرت سلیمان آمدند و آنحضرت بر روى تخت خود نشسته بود

دست چپ و حضرت از حال ایشان سؤ ال  ت آنحضرت نشست و ماده برگشودند نر بر دست راس
ھدیه ایشان را قبول نمود و لشکر خود را ازجانب تخم ایشان  فرمود، قصه خود را نقل کردند سلیمان



آن کاکل  گردانید و دست بر سر ایشان مالید و دعا کرد براى ایشان ببرکت پس باین سبب بجانب دیگر
 .دبر سر ایشان بھم رسی

را از آنھا شکار مکنید بلکه بگذارید که پرواز کنند بعد از آن  درچند حدیث معتبر وارد شده است که جوجه
 .درامانند شکار کنید و شب برسر آشیانه مرغان نروید که ایشان را شکار کنید که شب ایشان را

رغانرا از آشیانھا منقول است که باکى نیست شب م ( علیه السالم) درحدیث صحیح ازحضرت امام رضا
که مکروھست که شب مرغان را در آشیانه شکار کردن و جوجه را از آشیانه  گرفتن لھذا علما گفته اند

 . و ھمچنین حیوانات را درشب کشتن مکروه است گرفتن
تعریف حسن طاوس میکردند  ( علیه السالم) درحدیث دیگر منقول است که خدمت حضرت امام رضا

سفیدنیست و خروس خوش آوازتر از آنست و  حیوانى حسنش زیاده از خروس حضرت فرمود که ھیچ
نفرین ویل و عذاب بر خود میکند بآن   دروقت نمازھا و طاوس  برکتش بیشتر است وتو را آگاه میکند

 . است و بآن سبب مسخ شده است گناھى که کرده
آمد  ( علیه السالم) قدرحدیث دیگر منقول است که طاوس یمانى بخدمت حضرت امام جعفر صاد

شومى است که  گفت بلى حضرت فرمود که طاوس مرغ  حضرت از او پرسیدند که توئى طاوس 
 .بساحت ھیچ گروھى داخل نمى شود مگر آنکه آواره میکند ایشان را

 دیگر منقول است که سالم بخدمت آنحضرت رفت چون نشست جمعى از گنجشکھا فریاد درحدیث
آفریده چندیم از آفریده  یدانى که چه میگویند گفت نه فرمود میگویند خداوندا مامیکردند حضرت فرمود م

 .بده مارا ھاى تو وچاره نیست مارا از روزى تو پس طعام و آب
در چنین حالى فرمودند که اینھا  ( علیه السالم) درحدیث دیگر منقول است که حضرت امام زین العابدین

 .ب روزى خود را از خدا میکنندتسبیح پروردگار خود میگویند و طل
منقول است که جغد در زمان سابق در خانه ھا جا  ( علیه السالم) درحدیث معتبر از حضرت امام رضا

نزدیک خوان میامد و طعام بنزدش میریختند و میخورد چون حضرت امام  مى کرد و در وقت طعام خوردن
گرفت  ن رفت و در خرابه ھا و کوھھا و صحراھا جارا شھید کردند از آبادانى بیرو ( علیه السالم) حسین

 .از شما که مرا بکشید و گفت بد امتى ھستید شما فرزند پسغمبر خود را میکشید من ایمن نیستم
را  ( علیه السالم) منقول است که تا جناب امام حسین ( علیه السالم) در چند حدیث از حضرت صادق

آنروز قسم خورد که در  و ھمین در شب ظاھر میشود و ازشیھد کردند جغد در روزھا پیدا نمیشود 
اندوھناک و چون شب میشود افطار میکند پیوسته ناله  آبادانى جان گیرد و پیوسته روزھا روزه مى باد و

 . تاصبح ( علیه السالم) امام حسین وگریه میکند بر جناب
طعام مى نشیند ھرآینه ھمه کس درحدیث دیگر از آنحضرت منقول است که اگر نه این بود که مگس بر

 .بخوره مبتال مى شدند
منقول است که چون مگس در ظرف طعام  ( صلى هللا علیه وآله وسلم) درحدیث معتبر از حضرت رسول

یک بالش زھر است و در بال دیگرش شفاست و آن بال زھر آلود  بیفتد آنرا غوطه دھید و بیندازید که در
 .ن بال دیگر را ھم فروبرید که ضرر نرساندمیبرد شما آ در آب و طعام فرو

  

  درمنع ازنگاه داشتن سگ درخانه: فصل نھم 
 .درحدیث حسن ازحضرت صادق منقول است که مکروه است که درخانه مرد مسلمان سگ بوده باشد

درحدیث موثق از آنحضرت منقول است که ھیچکس نیست که سگى درخانه نگاھدارد مگر آنکه ھر روز 
 .الش یک قیراط کم میشودثواب اعم

منقول است که خیر نیست در سگھا مگر سگ  ( علیه السالم) در حدیث صحیح ازحضرت امیر المؤ منین
 . شکارى یا سگ گله

منقول است که نگاه مدار سگ شکارى را در خانه مگر سگ شکارى یا  ( علیه السالم) ازحضرت صادق
 . سگ گله

است که نگاه مدار سگ شکارى را در خانه مگر آنکه میان تو واو منقول  ( علیه السالم) ازحضرت صادق
 .درى باشد که بر روى آن سگ بسته شود

 .در حدیث موثق دیگر فرمود که سگھائى که تمام بدن ایشان سیاه است از جنند
منقول است که سگھا از ضعیفان جنند ھرگاه طعام خورید  ( صلى هللا علیه وآله وسلم) ازحضرت رسول

علیه ) طعامش بدھید یا دورش کنید که نفس ھاى بد دارند و ازحضرت صادق ى حاضر باشد یاو سگ
منقول است که سگى که سیاه رنگ است یا سفید رنگ باشد اینھا از جنند و سگھاى ابلق  ( السالم

 . مسخ شده اند و از جن و انس
در میان مکه  ر صادق بودمحدیث صحیح از ابو حمزه منقول است که گفت درخدمت حضرت امام جعف در

دیدند فرمودند که چیست ترا خدا  و مدینه ناگاه آنحضرت ملتفت شدند بجانب چپ سگ سیاه یک رنگى
دیدم شبیه بمرغى شد و پرواز کرد پرسیدم که این چه چیز  قبیح گرداند ترا چه بسیار تند میروى ناگاه

 ساعت ھشام مرده است او پرواز مى کند عثم نام دارد و پیک جنیان است در این بود فرمود که این
 .بھرشھرى و خبر مرگ اورا میرساند

رخصت دادند جماعتى را  ( صلى هللا علیه وآله وسلم) درحدیث دیگر منقول است که حضرت رسول خدا
 .که خانه ھاى ایشان دور باشد از آبادانى که سگ نگاه دارند

منقول است که از پى شکار بسیار مروید  ( وسلمصلى هللا علیه وآله ) درحدیث معتبر ازحضرت رسول



و فریاد خر را بشنوید پناه برید بخدا از شر شیطان رجیم  که بیم ضرر است بر شما وچون صداى سگ
 .بینند چیزى که شما نمى بینید زیرا که آنھا مى

تازند بر درحدیث موثق منقول است که حیوانات را بایکدیگر بجنگ انداختن خوب نیست مگر سگ که به 
 . حیوانات براى شکار کردن

و اگر برسى و جان  احادیث معتبره بسیار وارد شده است که ھر حیوانیکه سگ تعلیم کرده شکار کند در
اگر در وقت فرستادن سگ بسم هللا گفته  داشته باشد آنرا ذبح کن و اگر جان نداشته باشد حالل است

گى شکار کند که آنرا شکار کردن نیاموخته باشند و اگر کند یا س باشى و ھرچه را حیوانات دیگر شکار
 جان داشته باشد و آنرا بکشى حالل است واگر نه حرام است و ھر حیوانى را که برسى وقتیکه

اگر برسى و جان داشته  شکارکنى به تیر پیکان دار یابى بى پیکان که در بدنش فرو رود وآنرا بکشد
برده در وقت تیر انداخت حالل است و ھمچنین اگر  باشد اگر نام خداباشد آنرا ذبح کن وار جان نداشته 

شکار کنى این حکم را دارد و اگر بسنگ یا تفنگ یا کمال گلوله و سایر  بشمشیر ونیزه وحربھاى دیگر
و بکشى  که آھنى ندارد و بسنگینى میکشد شکار کنى اگر وقتى برسى که جان داشته باشد چیزھا

 . ام استحالل است و اگرنه حر
منقول است که شکارى که سگ سیاه یک رنگ  ( علیه السالم) درحدیث معتبر از حضرت امیر المؤ منین

امر فرموده که چنین سگى را بکشند و  ( صلى هللا علیه وآله وسلم) بکند، مخورید زیرا که حضرت رسول
که سگى بکند که  نھى وارد شده است از خوردن شکارى علما حمل بر کراھت کرده اند و ھمچنین

 آنرا تعلیم کرده باشند و این را نیز حمل بر کراھت کرده اند و ھمچنین یھودى یا نصرانى یا مجوسى
است که آن را زنده  مکروھست ماھى را شکار کردن در روز جمعه پیش از نماز و در شکار ماھى شرط

ام است وباید که مسلمان بدر آورد و اگر بمیرد حر از آب بدر آورند و در بیرون آب بمیرند و اگر در میان آب
اوبگیرد و در دست مسلمان بمیرد حالل است و ھمچنین اگر ماھى خود بر  کافر بدر آورد و مسلمان از

و دست نگرفته بمیرد  بیفتد و مسلمان آنرا بگیرد و زنده باشد حالل است و اگر ببیند که زنده است کنار
مسلمان آنرا بدست خود یا آلت شکار بگیرد  لخ بآن میشود کهخالف است و احوط اجتنابست و شکار م

نیست و بدانکه شکار لھو و لعب کردن که مطلب از آن سیر کردن  ملخى که بپرواز نیامده باشد حالل
میباید گرفت و اگر  اندازند جایز نیست و نماز را در چنین سفرى تمام میباید کرد و روزه را باشد و زنند و

میکند و روزه را میخوراند و این رساله  ل و تجارت باشد حالل است و نماز را قصرمطلب روزى عیا
 .از محلش طلب باید کرد گنجایش ذکر مفصل احکام شکار ندارد

  

  درآداب چراغ افروختن و خانه خریدن: فصل دھم 
شب منقول است که چراغھا را دو ( صلى هللا علیه وآله وسلم) دراحادیث معتبره ازحضرت رسول

 .فتیله را نکشد که آتش در خانه اندازد  خاموش کنید که آن فاسقک یعنى موش 
منقول است که چھار چیز است که ضایع میشوند و کسى بآنھا منتفع  ( علیه السالم) ازحضرت صادق

 . نمى شود یکى چراغ در ماھتاب روشن کردن
ست که پنج چیز است که ضایع میشوند منقول ا ( علیه السالم) درحدیث دیگر از حضرت امیر المؤ منین

روغن ضایع مى شود و از روشنائیش منتفع نمیتوان شدو بارانى که  چراغى که در آفتاب روشن کنند
در آن  زار ببارد باران ضایع میشود و از زمین نفعى عاید نمیشود و طعامى که شخصى برزمین شوره

روئى را که عروس کنند و براى  نشود و زن خوشتکلف کند و نزد کى بیاورد که او سیر باشد و منتفع 
 .شکرنکند شوھر عنین ببرند و نیکى که بشخصى بکنند که

منقول است که چراغ روشن کردن پیش از غروب آفتاب  ( علیه السالم) درحدیث دیگر از حضرت صادق
 .پریشانى را بر طرف میکند و روزى را زیاد میکند

منقول است که کراھت دارد که شخصى  (  علیه وآله وسلمصلى هللا) درحدیث معتبر ازحضرت رسول
 .داخل خانه تاریک شود مگر آنکه در پیش روى او چراغى یا آتشى افروخته باشد

 اَللُّھمَّ  منقول است که چون چراغ را باندرون خانه بیاورند این دعا بخوان ( علیه السالم) از حضرت صادق
ّ  النّاسِ َوال تَْحِرْمنا نُوَرکَ  اْجَعْل لَنا نُوًرا نَْمشى بِِه فى و  اَْنتَ  یَْوَم نَْلقاَک َواْجَعْل لَنا نُوًرا اِنََّک نُوٌر ال اِلَه اِال

در احادیث معتبره از حضرت  .اَللّمَّ اَْخرِْجنا ِمَن الظُُّلماتِ اِلَى النُّورِ  چون چراغ را خاموش کند این دعا بخوان
نقول است که ھرکه خانه بخرد سنت است که ولیمه و مھمانى م ( صلى هللا علیه وآله وسلم) رسول

 .بکند
درحدیث معتبر دیگر از آنحضرت منقول است که ھرکه خانه بسازد پس گوسفندى فربھى بکشد و 

یاطى َن  بگوید  گوشتش را بمردم پریشانى بخوراند پس  اَللُّھمَّ اَْذِحْرَعنّى َمَرَدَة اْلجِنَّ َواالِْ◌ْنَس َو الشَّ
حق تعالى دفع ضرر متمردان جن و انس و شیاطین ازاو بکند و آن خانه ساختن را  ارِْک لى فى بَنائىَوب

 .براى او مبارک گرداند
  

  دربیان سایر آداب خانه: فصل یازدھم 
منقول است که کراھت دارد که آدمى در خانه  ( علیه السالم) در حدیث معتبر از حضرت امیر المؤ منین

 .که درى و پرده نداشته باشدشب بروز آورد 
منقول است که سه کسند که حقتعالى  ( صلى هللا علیه وآله وسلم) در حدیث دیگر از حضرت رسول



کسیکه خانه شکسته نازل شود و سکنى نماید و کسیکه در  حفظ و حمایت خود را از ایشان میدارد،
 .ر آن نگذارد و کسى برآن نگماردکسى که چھار پاى خود را سر دھد و بندى ب میان راه نماز کند و

منقول است که خاکروبه خانه را شب در خانه مگذارید و  ( علیه السالم) درحدیث معتبر ازحضرت صادق
فرمود، که خانه را جاروب  ( علیه السالم) بیرون بدید که شیطان درآن جامیگیرد و حضرت امام محمد باقر

فرمود خانه شیطان درخانه  ( صلى هللا علیه وآله وسلم) کردن پریشانى را برطرف میکند و حضرت رسول
 .ھاى شما جائى است که عنکبوت مى تند

منقول است که دھان ظرفھاى آب و طعام را ببندید و در  ( علیه السالم) درحدیث موثق از حضرت صادق
که موش شیطان در بسته و ظرف سربسته را نمیگشاید و چراغ را خاموش کنید  خانه ھارا ببندید که

 .در خانه شما میاندازد آتش
در تابستان که از خانه  ( صلى هللا علیه وآله وسلم) درحدیث دیگر منقول است که حضرت رسول اکرم

میامدند و چون ھوا سرد میشد و داخل خانه ھا  بیرون میامیدند براى خوابیدن در روز پنجشنبه بیرون
 .جمعه داخل میشدند میشدند براى خوابیدن در روز

منقول است که ھرکه بر روى قبر بول یا غایط  ( علیه السالم) درحدیث صحیح از حضرت امام محمد باقر
 خانه تنھا بخوابد یا با دست آلوده بطعام بخوابد و شیطان او را بگیرد و بکند یا ایستاده بول کند یا در

مانند این احوال بدرستى که  رددیوانه کند دست از او بر نمى دارد و در ھیچ حالى بر آدمى استیال ندا
بجنگى مى رفتند بوادى رسیدند که درآنجا جن بسیار بود در  ( صلى هللا علیه وآله وسلم) حضرت رسول

کس تنھا  ندا کردند که ھر دو تا دست یکدیگر را بگیرید و داخل این وادى شوید و ھیچ میان اصحاب خود
مھین اورا گرفتند و  خبردادند حضرت انگشت نرود و یک شخص تنھا رفت او را صرع گرفت بحضرت

 . پس شخص صرعش زایل شد و برخاست بِْسِم اللّھس اُْخُرج َخبیٌث اَنَا َرُسوُل اللّهُ  فشردند و گفتند
موضع  دیگر منقول است که آنحضرت از شخصى پرسیدند که درکجا فرود آمده گفت در فالن درحدیث

خانه تنھا مباش و از آنجا  ست گفت نه حضرت فرمود که درحضرت فرمود که آیا در نجا کسى با تو ھ
 .جراءت ندارد مثل آنکه در خانه تنھا باشد بخانه دیگر نقل بکن که شیطان ھنچ وقت بر آدمى

منقول است که دستمال گوشت را شب  ( صلى هللا علیه وآله وسلم) درحدیث معتبر از حضرت رسول
و خاکروبه را در پشت در جمع مکنید که آن جایگاه شیطان  استدر یورت مگذارید که آن خوابگاه شیطان 

بگوئید که شیطان مى گریزد و چون داخل حجره شوید  بِْسِم اللّهِ  خود برسید است و چون بدر حجره
 .سالم بکنید که برکت نازل میشود و مالئکه انس مى گیرند

ه را شب در خانه مگذارید و روز منقول است که خاکروب ( صلى هللا علیه وآله وسلم) ازحضرت رسول
منقول است که  ( علیه السالم) بیرون برید که آن جاى نشستن شیطانست و از حضرت امیر المؤ منین

 .پاک کنید خانه ھاى خود را از تار عنکبوت که گذاشتن آن در خانه باعث فقر و پریشانى میشود
شستن ظرفھا و جاروب کردن خانه و  منقول است که ( علیه السالم) درحدیث دیگر از حضرت صادق

 .ساحت اندرون و بیرون خانه ھار روزى را زیاد میکند
منقول است که تنیدن عنکبوت و خاکروبه را در خانه گذاشتن  ( علیه السالم) ازحضرت امیرالمؤ منین
 .باعث پریشانى میشود

از آن پاک کرده اند و  منقول است که دستمالى که دست ( صلى هللا علیه وآله سلم) ازحضرت رسول
 . آلوده بطعام و چربى است شب در یورت مگذارید که آن خوابگاه شیطانست

منقول است که ظرفھاى خود را بى سرش مگذارید که ظرفى را که  ( علیه السالم) ازحضرت صادق
 .اردمید پوشانند شیطان درآن آب دھن میاندازد و از آنچه در آن ھست آنچه میخواھد بر سرش را نمى
منقول است که چھارپایان و اطفال و یاران خود را محافظت  ( صلى هللا علیه وآله وسلم) ازحضرت رسول

 .آفتاب فرو رفتن تاوقت خفتن که در این مابین شیاطین بر ایشان مستولى میشوند نمائید بعد از
از آنکه کسى در  نھى فرمود ( صلى هللا علیه وآله وسلم) درحدیث معتبر منقول است که حضرت رسول

 .خانه ھمسایه نظرکند
براى  دیگر فرمود که حق تعالى شش خصلت را براى من نخواسته است و من نمیخواھم درحدیث

کردن درنماز وفحش گفتن در روز  امامان از فرزندان من وشیعیان ایشان بادست و ریش و جامه خود بازى
ن و در قبرستان خندیدن و برخانه ھاى مردم ھا رفت روزه و منت گذاشتن بعد از تصدق و جنب بمسجد

 . مشرف شدن
 منقول است که روزى حضرت رسول در حجره بعضى از زنان بودند شخصى از رخنه درحدیث صحیح

 . میکردم درگاه در آنحجره نظر میکرد حضرت فرمود که اگر نزدیک مى بودم چشمت را کور
  

  فتنشدن و بیرون ر درآداب خانه داخل: فصل دوازدھم 
منقول است که بعد از یک خواب اول شب از خانه بیرون  ( صلى هللا علیه وآله وسلم) از حضرت رسول

 .چند ھست که در این وقت پھن میشوید در زمین و آنچه میفرماید مى کنند مروید که خدا را خلقى
 :روى بگو منقول است که چون از خانه بیرون ( علیه السالم) در حدیث صحیح از حصرت امام رضا

چون این را بگوئى مالئکه  بِْسِماللِّه اَمْنُت بِاللِّه تََوکَّْلُت َعلَى اللِّه ماشاَء اللُّه الَحْوَل َوالُقوََّة اِالّ بِاللِّه که
 .بروى شیطان میزنند و اورا از تو دور مى کنند

بیرون آید و بگوید  منقول است که ھرگاه کسى از خانه ( صلى هللا علیه وآله وسلم) از حضرت رسول
باومیگویند کارھایت  الَحْوَل َوالُقوََّة اِالّ بِاللّهِ  بسم هللا مالئکه باو میگویند سالمت ماندى پس چون بگوید



 . مالئکه باو میگویند که از بالھا نگاه داشته شدى تََوکَّْلُت َعلَى اللّهِ  ساخته شد پس بگوید
منقول است که چون پدرم از خانه بیرون میاَّمد این  ( لسالمعلیه ا) در حدیث معتبر از حضرت امام رضا

تَِک یاَرّبِ  بِْسِم اللِّه الرَّْحمِن َخَرْجُت بَِحْوِل اللِّه َوُقوَّتِِه ال دعا را میخواند بَِحْولى َوُقوَّتى بَْل بَِحْولَِک َوُقوَّ
 .لِرِْزقَِک َفاْئتِنى بِِه فى عافِیَةٍ  ُمَتَعرِّضا

منقول است که چون کسى داخل خانه خود  ( علیه السالم) ز حضرت امیر المؤ منیندرحدیث معتبر ا
ا وچون داخل خانه  السالم علینا من ربنشودى بر اھلش سالم کند و اگر اھلى نداشته باشد بگوید

بخواند که فقر و پریشانى را بر طرف میکند وچون کسى خواھد پى  قل ھو هللا احد میشود سوره
مواتِ  مداد روز پنجشنبه برود و آیات سوره آل عمران را که پیش گذشتبا حاجتى برود اِنَّ فى َخْلقِ السَّ

 .وآیة الکرسى و سوره انا انزلناه و سوره حمد بخواند اِنََّک التُْخلُِف اْلمیعاِد بخواند تا َواالَْ◌ْرضِ 
اللِّه  بِْسمِ  ن روى بگومنقول است که چون از خانه بیرو ( علیه السالم) در حدیث صحیح از حضرت صادق

َواَُعوُذ بَِک ِمْن  اِالّ بِاللِّه اَللُّھمَّ اِنّى اَْساَءلَُک َخْیَر ما َخَرْجُت لَهُ  تََوکَّْلُت َعلَى اللِّه ما شاَء اللُّه الَحْوَل َوال ُقوَّةَ 
طاَعتَِک َواْجَعْلنى  ىَّ نِْعَمَتَک َواْسَتْعِمْلنى فىَعلَىَّ ِمْن َفْضِلَک َواَتِمَّ َعلَ  َشرِّ ما َخَرْجُت اِلَْیِه اَللُّھمَّ اَْوِسعْ 

 .َوَعلى ِملَّتَِک َوِملَِّة َرُسولَِک َصلَّى اللّه َعلَْیِه َوآلِهِ  راِغبا فیما ِعْنَدَک َوتََوفَّنى فى َسبیِلکَ 
ز منقول است که ھرکه در وقت بیرون آمدن ا ( علیه السالم) درحدیث دیگر از حضرت امام محمد باقر

بیامرزد و توبه اش را قبول کند و کارھایش را بسازد و اورا از بدیھا و  درخانه این دعا بخواند گناھانش را
اذا غابَْت  َمالئَِکُة ِهللا َوُرُسلِِه ِمْن َشرِّ ھذا اْلیَْوِم اْلَجدیِد الَّذى اَُعوُذ بِما عاَذْت بِهِ  نگاه دارد دعا اینست شرور

یاطیَن َوِمْن َشرِّ َمْن نََصبَ  ْن َشرِّ نَْفسى َوِمْن َشرِّ َوِمنْ َشْمُسُه لَْم تَُعْذ مِ  ِالَ◌ْولِیاِء  َشرِّ َغْیرى َوِمْن َشرِّ الشَّ
باعِ  بِاللِّه ِمْن ُکّلِ  َواْلَھواِم َوِمْن َشرِّ ُرُکوبِ اْلَمحارِِم ُکلِّھا اجیُر نَْفسى اللِّه َوِمْن اْلجِّنِ َواالِْ◌ْنسِ َوِمْن َشرِّ الّسِ

 .ُسوءٍ 
منقول است که ھرکه در وقت بیرون رفتن از خانه ده  ( علیه الّسالم) در حدیث حسن از حضرت صادق

 .احد بخواند پیوسته در حفظ و حمایت الھى باشد تابه خانه خود بر گردد مرتبه سوره قل ھو هللا
بَِک  اَللُّھمَّ  میخواندنددر حدیث معتبر دیگر منقول است که آنحضرت در وقت بیرون رفتن از خانه این دعا 

َونَْصَرُه  اَللُّھمَّ بارِْک لى فى یَْومى ھذا َواْرُزْقنى َفْوَزُه َوَفْتَحهُ  َخَرْجُت َولََک اَْسلَْمُت َوبَِک اَمْنُت َوَعلَْیَک تََوکَّْلتُ 
للِّه َرّبِ اْلعالَمیَن  َوبِاللِّه َوللُّه اَْکبَُر َواْلَحْمدُ  َوَشرَّ مافیِه بِاْسِم اللّهِ  َوطَُھوَرُه َو ُھداُه َوبََرَکَتُه َواْصرِْف َعنّى َشرَّهُ 

 .ُخُروجى َواْنَفْعنى بِهِ  اَللُّھمَّ اِنّى َخَرْجُت َفباَرْک لى فى
در حدیث حسن از آنحضرت منقول است که چون آدمى از خانه بیرون آید هللا اکبر بگوید پس سه مرتبه 

اْفَتْح لِى فى َوْجِھى ھذا بَِخْیرٍ  اَللُّھمَّ  سه مرتبه بگوید لى هللا اتوکلباr اخرج و باr ادخل و ع بگوید
چون این دعا بخواند  ُمْسَتقیمٍ  ُکّلِ دابٍَة اَْنَت اِخٌذ بِناِصیَتِھا اِنَّ َربّى َعلى َصراطٍ  َواْختِْم لى بَِخْیرٍ َوقِنى َشرَّ 

 . ن که در آنجا بوده استپیوسته در ضمان حقتعالى باشد تابر گرداند اورا بآن مکا
منقول است که ھرکه در وقت بیرون آمدن از  ( علیه الّسالم) در حدیث موثق از حضرت امام محمد باقر

اللِّه َحْسبَِى اللُّه تََوکَّْلُت َعلَى اللِّه اَللُّھمَّ  بِْسمِ  خانه ایندعا بخواند حقتعالى کارھاى دنیا وآخرت اورا برآورد
ْنیااَْساَءلَُک  اِنّى  .َوَعذابِ االِْخَرةِ  َخْیَر اُُمورى ُکلِّھا َواَُعوُذ بَِک ِمْن ِخْزِى الدُّ

بِْسِم اللِّه َخَرْجُت  در روایت دیگر منقول است که چون آنحضرت از خانه بیرون میامدند ایند عا میخواندند
 .َوَعلى اللِّه تََوکَّْلُت الَحْوَل َوالُقوََّة اِالّ بِاللّهِ 

منقول است که ھرکه در وقت بیرون آمدن از خانه نگین انگشتر  ( علیه الّسالم) ر المؤ منیناز حضرت امی
اَمْنُت بِاللِّه َوْحَدُه الَشرِیَک لَُه  بگرداند و در او نظر کند و سوره اناانزلنا بخواند پس بگوید خود را بکف دست

ٍد َوَعالنِیَّتِِھمْ   .د چیزیکه مکروه اوباشدآن روز نبین اَمْنُت بِِسرِّ اِل ُمَحمَّ
بِْسِم اللِّه َوبِاللِّه َوالَحْوَل َوالُقوََّة اِالّ بِاللِّه  در روایت دیگر منقول است که در وقت بیرون آمدن از خانه بگوید

آیة  پس سوره حمد و قل ھو هللا احد و قل اعوذ برب الناس وقل اعوذ برب الفلق و تََوکَّْلُت َعلَى اللّهِ 
باالى سر وپائین پا بخواند  را از جانب پیش رو وپشت سر وجانب راست و جانب چپ وبرالکرسى ھریک 

لَُه َواْشَھُد اَنَّ  اللِّه َوبِاللِّه اَْشَھُد اَْن الاِلَه اِالّ اللُّه َوْحَدُه الَشریکَ  بِْسمِ  ودر وقت داخل شدن خانه بگوید
ًدا َعْبُدُه َوَرُسولُهُ   بکند و اگر کسى در خانه نباشد بعد از آن دعا بگویدپس سالم بر اھل خانه  ُمَحمَّ

المُ  الُم َعلَى اَلسَّ ِدْبِن َعْبِد اللِّه خاتَِم النَّبِییَّن اَلسَّ الُم َعلَْینا َوَعلى  َعلى ُمَحمَّ ِة اْلھادیَن اْلَمْھِدیّیَن اَلسَّ االَْ◌ئِمَّ
 .اللِّه الصّالِِحینَ  ِعبادِ 

ست که ضامنم براى کسیکه تحت الحنک بسته باشد از خانه در حدیث دیگر از حضرت صادق منقول ا
 .بیرون رود آنکه سالمت بخانه برگردد

منقول است که چون بطلب حاجت بیرون بروید  ( علیه الّسالم) در حدیث معتبر از حضرت امام محمد باقر
 .در روبروید که در شب حاجت بر آورده نمیشود

  

وچھار پایان نگاه  وار شدن و بازار رفتن و تجارت وزراعت نمودندرآداب پیاده رفتن و س: باب سیزدھم 
 داشتن

   در سوار شدن اسب و استر واالغ و انواع ھریک: فصل اول 
منقول است که از سعادت آدمى است که چھارپاى  ( صلّى اللّه علیه وآله وسلم) ازحضرت رسول

 .رھوارى داشته باشد
ست که چھار پا نگاھدارید که زینت شماست و کارھاى شما بآن منقول ا ( علیه الّسالم) ازحضرت صادق

 . ساخته میشود وروزیش بر خداست



منقول است که از بدى زندگانى است چھارپاى بد نگاه  ( علیه الّسالم) از حضرت امام محمد باقر
 . داشتن

 زیش بر خداستفرمود که ھرکه چھارپائى بخرد سواریش از اوست و رو ( علیه الّسالم) از حضرت صادق
. 

در حدیث دگر فرمود که از سعادت مؤ من است که چھارپائى داشته باشد که براى حوائج خود و 
 .کارسازى برادران مؤ من بر آن سوارشود

که بارت را بردارد  حدیث دیگر منقول است که آنحضرت فرمود به یونس بن یعقوب که االغى نگاھدار در
سه سال شد حساب خرج خود کردم  فت که االغى خریدم چونبدرستیکه روزیش بر خداست راوى گ

 .ھیچ زیده نشده بود
از ابن طیفور پرسیدند که بر چه چیز  ( علیه الّسالم) در روایت دیگر منقول است که حضرت امام موسى

خریده ؟ گفت سیزده اشرفى حضرت فرمود این اسرافست  سوار میشوى گفت بر االغى فرمود که بچند
 و یابوئى نخرى گفت خرج یابو بیشتر است فرمود آن کسى که خرج االغ را خرى باین قیمتکه االغى ب

انتظار خروج ما اھل بیت  میرساند خرج یابو را ھم میرساند مگر نمى دانى که ھرکه اسب نگاه دارد و
حقتعالى روزیش برساند و سینه اش را گشاده  بکشد و دشمن ما را بخشم آورد بنگاھداشتن آن اسب

 . یاور اوست بر حوائج گرداند و آرزوھایش را برآورد و
بر استرى سوار شدند  ( علیه الّسالم) در روایت دیگر منقول است که روزى حضرت امام موسى

که از پى دشمن نمیتوان دواند و بر  شخصى از مخالفان گفت که این چه چھار پاست که سوار شده
رفعت و سرافرازى است را ندارد و مذلت االغ را ندارد و  روى آن جنگ نمیتوان کرد؟ حضرت فرمود که

 . آنھاست بھترین امور وسط
عربى ھر روز ازنامه عمل او سه  درحدیث دیگر از آنحضرت منقول است که ھرکه ببندد است پدر ومادر

ھراسبى ببندد که یکى از پدر و مادرش غیر عربى باشند  گناه محو شود و یازده حسنه نوشته شود و
 دوگناه محو شود و ھفت حسنه براى او نوشته شود و ھر که یابوئى ببندد براى روز از نامه عمل او ھر

عملش محو شود و شش  زینت خود و برآوردن کارھاى خود یا دفع دشمن خود ھر روز یک گناه از نامه
 .حسنه براى او نوشته شود

منقول است که خیر و نیکى بر پیشانى  ( صلّى اللّه علیه وآله وسلم) در رویات معتبره اسز رسول خدا
 . اسبان بسته است تاروز قیامت

در پیشانیش  دیگر از حضرت امام موسى منقول است که ھرکه نگاه دارد است سرخ موئى که حدیث در
آمده باشد و چھار دست وپایش  سفید بسیار یا کمى موبوده باشد و اگر سفیدى پیشانیش تا بینى

است در آنخانه باشد فقر و پریشانى داخل آنخانه  نزد من پس خانه که چنینسفید باشد بھتر است 
 .در ملک آنشخص داخل است ظلمى در خانه او داخل نمیشود نمیشود و مادام که آن اسب

منقول است که ھرکه از خانه خود یا خانه دیگرى بیرون آید  ( علیه الّسالم) ازحضرت امام محمد تقى
بغیر  ب آل پیشانى سفیدى را ببیند که در دست وپایش ھم سفیدى باشد در آنروزو اس درآید در اول روز

نھایت خوشحالى در آنروز اورا   خوشحالى نبیند و اگر سفیدى پیشانیش تا پائین بینى آمده باشد پس
 .ببیند آن حاجتش بر آورده میشود رو دھد و اگر پى کارى رود وچنین اسبى را

چھار اسب از یمن بھدیه آوردند براى حضرت  ( علیه الّسالم) امیر المؤ منیندر حدیث دیگر فرمود حضرت 
پرسیدند که در میان آنھا اسبى ھست که نشان سفیدى داشته  ( صلّى اللّه علیه وآله وسلم) رسول

عرضکرد بلى است آل نشان دار ھست آنحضرت فرمود از  ( علیه الّسالم) باشد؟ حضرت امیر المؤ منین
 فرمود که دو کھرنشان دار ھست فرمود که از براى امام حسن و امام حسین اھدارید بازبراى من نگ

صرف  نگاه دارید پس فرمود که چھار اسب سیاه یک رنگ ھست فرمود که آنرا بفروش و ( علیه الّسالم)
اینحدیث مراد نشان سفید  عیال خود کن که مبارکى و میمنت اسب در نشانھاى سفید است و گویا در

 .ست و پاباشدد
فرمود که درچھار پایان بودن یکرنگ کراھت دارد مگر االغ و استر و  ( علیه الّسالم) حضرت امام موسى

نشان  سفید در استر واالغ کراھت دارد و نشان سفید که پیشانى استر کراھت دارد و نشانھاى
 . سفیدیش تابینى کشیده باشد و آنھم پرخوب نیست

 . منقول است که بھترین چھارپایان نزد من االغ است از حضرت امام محمد باقر
منقول است که میمنت اسب در سرخ و سیاه  ( صلّى اللّه علیه وآله وسلم) از حضرت رسول خدا

سفید و دست راستش سفیدى نداشته باشد وازطرخان  پیشانى سفید است که سه دست و پایش
از من طلبیدند استرسیاھى که زیرشکم  ( معلیه الّسال) حضرت صادق دالل چھار پا منقول است که

 .ومیان پاھایش و دھانش سفید باشد
  

   در آداب نگاه داشتن ورعایت حقوق چھارپایان: فصل دوم 
منقول است که چھار پا را بر  ( صلّى اللّه علیه وآله وسلم) در حدیث معتبر از حضرت رسول خدا

آن چون فرود آید وھرگاه که به آب برسد برابر او  صاحبش شش حق ھست باید که ابتدا کند بعلف دادن
 بخورد وبر رویش چیزى نزند که تسبیح پروردگار خود میگوید و بر روى آن سواره عرض کند که اگر خواھد

نکند و تکلیف رفتار آنقدر بکند  نه ایستد مگر دروقتى که جھاد کند در راه خدا و زیاده از توانائى آن بارش
 .شدکه طاقت داشته با



 .مثل این منقول است و زیاده بر این فرمود که برویش داغ نکند ( علیه الّسالم) از حضرت صادق
منقول است که ھرکه چھارپائى را در سفر ببرد وچون فرود آید  ( علیه الّسالم) ازحضرت امیر المؤ منین

 .اول آنرا آب و علف بدھد پیش از آنکه خود چیزى بخورد
فرمود که کس بر یک چھار پا ردیف نشود که یکى از  ( اللّه علیه وآله وسلمصلّى ) حضرت رسول خدا

 . نشسته است  ایشان ملعونست یعنى آنکه پیش 
بسته است  حدیث دیگر منقول است که آن حضرت شترى را دیدند که بار بر پشت است و پایش در

 .در قیامت خصومت خواھد کرد فرمود که صاحب این شتر را بگوئید که مستعد باشد که این شتر با او
پیش حضرت صادق گذشت دیدند که باریک شتر گشته  در حدیث معتبر منقول است که قطار شترى از

 .کن براین شتر که خدا عدالت را دوست دارد است بصاحب شتر گفتند که عدالت
د بر شترى بیست حج کردن ( علیه الّسالم) احادیث معتبره منقول است که حضرت امام زین العابدین

 .ویک تازیانه بر آن نزدند
پروردگار مى  احادیث معتبره منقول است که ھیچ صاحب روحى را چیزى برویش مزنید که تسبیح در

از ابوذر رضى هللا عنه منقول  گوید و ھرچیزیرا حرمتى است و حرمت حیوانات در روى ایشان است و
بما کرامت فرما که رفق و مدارا کند با ما و نیکى نیکوئى  است که چھارپایان میگویند که خداوندا مالک

 .بما بخوراند و عنف و تعدى بر مانکند کند بما و آب وعلف
منقول است که ھردابه که  ( علیه الّسالم) وامام موسى ( علیه الّسالم) بدوسند معتبر از حضرت صادق

یعنى خداوندا اورا بمن  لِى َرحیًما اَللُّھمَّ اْجَعْلهُ  صاحبش خواھد بر او سوار شود در آنوقت مى گوید
 . مھربان گردان

منقول است که شخصى دید ابوذر رضى هللا عنه  ( علیه الّسالم) در روایت معتبره دیگر از حضرت صادق
 میداد از او پرسید که مگر کسى ندارى که براى تو این االغ را آب دھد گفت را که در ربذه االغ خود را آب

که فرمود ھیچ دابه نیست مگر آنکه ھرصبح از خدا  ( صلّى اللّه علیه وآله وسلم) اشنیدم از رسول خد
روزى کن مرا صاحب شایسته نیکوئى که مرا از علف سیر واز آب سیراب  سؤ ال مى کند که خداوندا

 . زیاده از توانائى مرا تکلیف نکند باین سبب میخواھم که خود آنرا آب بدھم گرداند و
علیه ) صفوان شتر دار منقول است که گفت شترى براى حضرت امام جعفر صادق درحدیث موثق از

برداشت پس  خریدم به ھشتاد درھم چون به خدمت آن حضرت بردم فرمود آه آیا کجاوه میتواند ( الّسالم
بدانند که حق تعالى چھارپایان  من کجاوه بار کردم و بحضرت عرض کردم حضرت فرمود که اگر مردم

 .ھرگز چھارپاى گران نخرند گونه توانائى باربرداشتن مى دھدضعیف را چ
دیدند که من پیاده راه  ( علیه الّسالم) درحدیث دیگر از ابن ابى یعفور منقول است که حضرت صادق

ضعیف است میخواھم که بارش سبک باشد  میروم فرمودند که چرا سوار نمى شوى گفتم که شتر من
 .ھردو را خداى تاب و توانائى بار برداشتن میدھد ضعیف وقوى فرمود که مگر نمیدانى که شتر

منقول است که بر کوھان ھرشتر  ( صلّى اللّه علیه وآله وسلم) در چند حدیث معتبر از رسول خدا
و نام خدا بر آن ببرید دروقت سوار شدن و بار کردن و  شیطانى نشسته است آنرا بکار فرماید ونرم کنید

منقول است که ھرشتریکه ھفت مرتبه آنرا بحج ببرند و در موقف عرفات حاضر  در حدیث معتبر دیگر
حدیث دیگر سه ھم وارد  البته حق تعالى آنرا از چھارپایان بھشت گرداند و در حدیث دیگر پنج و در شود

 . شده است
ن بیندازد منقول است که ھرکه بر شتر باردارى سوار شود و خود را از آ ( علیه السالم) از حضرت صادق

 .در وقت پائین آمدن و بمیرد داخل جھنم مى شود
بگوید تعست یعنى  حدیث دیگر فرمود که ھرگاه چھار پائى در زیر کسى بسر در آید و صاحبش باو در

ھرکه نافرمانى پروردگار خود بیشتر  اعصانا للرب یعنى ھالک شود  ھالک شوى چھارپا مى گوید تعس 
 . کرده است

منقول است که اگر دابه رم کند آنرا نزنید  ( صلى هللا علیه وآله وسلم) از حضرت رسولدر حدیث معتبر 
 .و در سر در آمدن مزنید آنرا

بیک جانب میک مکنید و  حدیث دیگر فرمود که بر روى چھارپا پا بر روى پاى دیگر مگذارید، تا آنکه در
ه وقتیکه راه نرود فرود آئید و چون بدارید بلک پشتش را مجلس مکنید که ایستاده بر روى آن صحبت

 .خواھید براه بروید سوار شوید
منقول است که حیوانات از چھار چیز غافل نمى باشد  ( علیه السالم) از حضرت على بن الحسین
 .و مرگ را میدانند و نر وماده مى شناسد و چراگاه خوب را میدانند پروردگار خود را میشناسد

پرسیدند که در چه وقت دابه را بزنیم براى راه رفتن فرمود که اگر بآن  ( معلیه السال) از حضرت صادق
 . روشى که دروقت جو بطویله خود مى رود نرود آنرا بزن

  

  در آداب زین و لجام: فصلسوم 
میان زین و  احوط و اولى آنست که زین و لجام ھریک از طال و نقره نباشد سنت است که بالش بدانکه

سوار شوند حریر نباشد و سرخ نباشد  وى اسب اندازند و قطیفه که بر روى شتر اندازند وارتوک که بر ر
 .دارد و زنان را بر زین سوار شدن کراھت شدید

در احادیث معتبره وارد شده که از جمله عالمات بدى که در آخرالزمان ظاھر شود آنست که زنان بر زین 
 .سوارشوند



 . منقول است که زین ، مرکب ملعونست براى زنان ( ه السالمعلی) در روایت حسن از حضرت صادق
منقول است که جایز نیست زن را سوار شده بر  ( علیه السالم)بسند معتبر از حضرت امام محمد باقر
 .زین ، مگر از براى ضروریات ، یادرسفر

دند که آیا پرسی ( علیه السالم) در حدیث صحیح منقول است که على بن جعفر از حضرت امام موسى
 .سوار میتوان شد بر اسبى که زین و لجام آن نقره باشد

 .فرمود که اگر روکشى باشد که از آن جدانتوان کرد باکى نیست و اگر چنین نباشد، سوار نمیتوان شد
صلى هللا علیه وآله ) منقول است که حلقه ناقه رسول ( علیه السالم) در حدیث دیگر از حضرت صادق

صلى هللا علیه وآله و ) بود و در احادیث معتبره بسیار وارد شده است که حضرت رسول از نقره ( وسلم
فرمود که زینھار که سوار مشو بر میثره سرخ که آن از  ( علیه السالم) بحضرت امیر المؤ منین ( سلم

بر آن سوار میشود و میثره بالش زین است و بالشى است که برروى جھاز  چیزھائى است که شیطان
 .میگذارند و بر رویش سوار میشوند ترش

بر قطیفه سرخ سوار مى  ( علیه السالم) در روایت دیگر منقول است که حضرت امام زین العابدین
 .شدند

پرسیدند از پوست حیوانات درنده مانند  ( علیه السالم) در حدیث دیگر منقول است که از حضرت صادق
وى آنھا سوار میتوان شد اما در وقت نماز نمى توان بر ر پوست ببر و پلنگ وشیر حضرت فرمود که

 .پوشید
کنم  معتبره از حضرت رسول منقول است که فرمود که پنج چیز است که تامردن ترک نمى دراحادیث

منقول است که در بینى ھر  ( علیه السالم) یکى سوار شده بر االغ جل کرده و از حضرت امام موسى
 .ھید که آنرا لجام کنید بسم هللا بگوئیدچھار پائى شیطانى ھست چون خوا

منقول است که ھرچھارپائى که چموشى کند در وقت  ( علیه السالم) در حدیث صحیح از حضرت صادق
اََفَغْیَر دیِن اللِّه یَْبُغوَن  لجام کردن و غیر آن یا رم کند در گوشش اگر بگذارد و گرنه بر آن بخوانند این آیه را

مواتِ َو االَْ◌ْرَض طَْوًعا َو ُکْرًھا َواِلَْیِه ُیْرَجُعونَ  َولَُه اَْسلََم َمنْ   .فِى السَّ

   در ادعیه و آداب سوارى: فصل چھارم 
منقول است که چون کسى بر چھارپائى سوار شود و  ( صلى هللا علیه وآله و سلم) از حضرت رسول

 ید در وقت سوار شدن بسم هللا نگویدمیشود و اورا نگاه مى دارد تافرود آ بسم هللا بگوید ملکى ردیف او
باو مى گوید که آرزوھاى  شیطان ردیف او میشود و باومیگوید خوانندگى بکن و اگر نتواند خوانندگى کرد

 بِْسمِ  آید و فرمود که ھرکه در وقت سوارى بگوید باطل محال بکن پس او پیوسته در آرزو است تاپائین
الَّذى  َھدانا لِھذا َوما ُکنّا لَِنْھَتدى لَْوال اَْن َھدانَا اللُّه ُسْبحانَ  بِاللِّه اَْلَحْمُد لِلِّه الَّذىاللِّه الَحْوَل َوال ُقوََّة اِالّ 

َر لَنا ھذا َوما ُکنّا لَُه ُمْقرِنینَ   .البته محفوظ باشد خود وچھار پایش تا فرود آید َسخَّ
که سوار شود و آیة الکرسى بخواند منقول است که ھر ( صلى هللا علیه وآله وسلم) ازحضرت روسول

اِلَْیِه اَللُّھمَّ اْغِفْر لى ُذنُوبى َفاِنَُّه الیَْغِفُر  اللَّه الَّذى الاِل َه اِالّ ُھَو اْلَحىُّ اْلَقیُّوُم َواَتُوبُ  اَْسَتْغِفرُ  پس بگوید
نُوبَ  ھان را غیر از من کسى حق تعالى بمالئکه خطاب فرماید که بنده من میداند که گنا اِالّ اَْنتَ  الذُّ

 . نمیامرزد پس گواه باشید که گناھان اورا آمرزیدم
منقول است که چون سوار شوید بر چھارپایان ، خدا را یاد کنید  ( علیه السالم) از حضرت امیر المؤ منین

َر لَنا ھذا َوما ُکنّا لَُه ُمْقرِنیَن َواِنّا اِلى َربِّنا مُ  و بگوئید  .ْنَقلُِبونَ ُسْبحاَن الَّذى َسخَّ
چون پا در رکاب گذاشتن گفتند  ( علیه السالم) از على بن ربیعه منقول است که حضرت امیر المؤ منین
لِلِّه الَّذى َکرَّْمنا َوَحَمْلنا فِى اْلبَرِّ َواْلبَْحرِ  اَْلَحْمدُ  بسم هللا پس چون درست سوار شدند این دعا خواندند

ْلنا َعلى َکثیرٍ ِممَّ َخلََق تَْفضیالً ِمَن الطَّیِّباتِ َوفَ  َوَرَزَقنا َر لَنا ھذا َوما ُکنّا لَُه ُمْقرِنى نَ  ضَّ  ُسْبحاَن الَّذى َسخَّ
َرّبِ  فرمودند پس این دعا خواندند اَللُّه اَْکبَرُ  وسه مرتبه اَْلَحْمُد لِلّهِ  وسه مرتبه ُسْبحاَن اللّهِ  پس سه مرتبه

 .نُوَب اِالّ اَْنتِ اْغِفْر لى َفاِنَُّه الیَْغِفُر الذُّ 
 پا در رکاب مى گذاشتند میفرمودند ( علیه السالم) در روایت دیگر منقول است که چون حضرت صادق

َر لَنا ھذا َوما ُکنّا لَُه ُمْقرِنینَ  میگفتند  الاِلَه اِالّ اللّهُ  وھفت مرتبه اَْلَحْمُد لِلّهِ  وھفت مرتبه ُسْبحاَن الَّذى َسخَّ
اللِّه َوال َحْوَل  بِْسمِ  نقول است که چون آنحضرت سوار شتر میشدند این دعا میخواندو در روایت دیگر م

رَ   .لَُمْنَقلُِبونَ  لَنا ھذا َوما ُکنّا لَُه ُمْقرِنیَن َواِنّا اِلَى رِبِّنا َوال ُقوََّة اِالّ بِاللِّه ُسْبحاَن الَّذى َسخَّ
ت که بر کوھان ھر شترى شیطانى ھست منقول اس ( صلى هللا علیه وآله وسلم) از حضرت رسول

َر لَنا ھذا َوما ُکنّا لَُه ُمْقرِنینَ  چون سوار آن شوید چنانچه خدا فرموده است بگوئید  .ُسْبحاَن الَّذى َسخَّ
بسر در میامد  ( صلى هللا علیه وآله وسلم) در حدیث معتبر منقول است که چون چھارپاى حضرت رسول

اَللُّھمَّ اِنّى اَُعوُذ بَِک ِمْن َزواِل نِْعَمِتَک َوِمْن تَْحویِل عافِیَتَِک َوِمْن ُفجاَءِة  واندندیا پایش میلغزید این دعا میخ
 .نَْقَمِتکَ 

شکایت کرد که دابه من  ( علیه السالم) در حدیث دیگر منقول است که شخصى بخدمت حضرت صادق
یََروا اَنّا  اََولَمْ  ن آیه در گوشش بخوانگھگیر است و در ھنگام رفتار یکدفعه میایستد حضرت فرمود که ای

 .یَاْءُکلُونَ  لَھا مالُِکوَن َوَذلَّْلناھا لَُھْم َفِمْنھا َرُکوُبُھْم َوِمْنھا َخلَْقنا لَُھْم ِمّما َعِملَْت اَْیدینا اَْنعاًما َفُھمْ 
کند پیاده منقول است که الزم است که سواره باخبر  ( علیه السالم) در حدیث حسن از حضرت صادق

سوار  ( علیه السالم) گانرا که بایشان آزار نرساند چھار پاى او، وفرمود که روزى حضرت امیر المؤ منین
نه ولیکن میخواھیم که در  شدند جمعى پیاده با حضرت رواین شدند فرمود که آیا کارى دارید؟ گفتند

باعث غرور و فساد سواره و موجب مذلت  پیاده با سواره رکاب تو راه رویم فرمود که برگردید که راه رفتن



 . و خوارى پیاده است
علیه ) درحدیث دیگر از عبدهللا بن عطا منقول است که گفت روزى بخدمت حضرت امام محمد باقر

استر را پیش بردم  رفتم فرمود که دوچھارپا براى ما زین کن رفتم االغى و استرى را زین کردم ( السالم
بھترین چھارپایان نزد من االغ است و استر را  رمود که االغ را پیش بیاور کهکه آنحضرت سوار شوند ف

اَْلَحْمُد لِلِّه الَّذى َھدانا  و رکاب را گرفتم چون سوار شدند گفتند خود سوار شو پس االغ را آوردم
دٍ  َر لَنا ھذا  ( مصلى هللا علیه وآله وسل) لِالِْ◌ْسالم َوَعلَّْمنا اْلُقْرآَن َوَمنَّ َعلَْینا بُِمَحمَّ َواْلَحْمُد لِلِّه الَّذى َسخَّ

پس روانه شدند و در اثناى راه دیدم که  واِنّا اِلى َربِّنا ُمْنَقلُِبوَن َواْلَحْمُد لِلِّه َرّبِ اْلعالَمینَ  َوما ُکنّا لَُه ُمْقرِنینَ 
هللا مگر شما را خودرا به پیش زین چسبانید عرض کردم یابن رسول  االغ شوخى در رفتار میگرد حضرت

االغى داشت که آنرا عفیر مى  ( صلى هللا علیه وآله وسلم) فرمود که نه رسول خدا آزارى ھست
آنحضرت بر آن سوارشده است شوخى در رفتار میکرد  نامیدند و چون سوار آن میشدند از شادى آنکه

اَللُّھمَّ  چسبانید و میفرمودبحرکت میاورد و انحضرت خود را به پیش زین می که دوشھاى مبارک آنحضرت را
 یعنى خداوندا این از من نیست ولیکن این خیال و تبختر از عفیر است من نیز لَْیَس ِمّن َولکِْن ذا ِمْن َعفیرِ 

اندیشه داشته اند و موجود خدا  اى عزیزان تفکر کنید که آن بزرگواران از خیال و نخوت رفتار. چنین کردم 
نژاد خوش رفتار به آن نخوت و غنج ودالل سوار میشوند  نکه بر اسبھاى تازىعذر مى طلبیده اند پس آنا

رفتار خود منت مى نھند و غیر خود کسى را موجود نمیشمارند چگونه عذر  و بر آسمان و زمین به
 . خواست خواھند

منقول است که آیا شرم نمى کنید شما بر روى  ( علیه السالم) در حدیث معتبر از حضرت صادق
 رپاى خود خوانندگى میکنید و آن در زیر شما تسبیح پروردگار خود مى گوید؟چھا

فرمود که چھارپاى من ھرگز بسر نیامد زیرا که ھرگز من بر روى  ( علیه السالم) از حضرت امیر المؤ منین
 . زراعت کسى آنرا نراندم و کشت زار کسى را پامال نکردم

  

   در آداب پیاده رفتن: فصل پنجم 
 . از احادیث این فصل در آداب کفش و جامه پوشیدن گذشت بعضى

منقول است که تند را رفتن حسن مؤ من را  ( علیه السالم) در حدیث معتبر ازحضرت موسى بن جعفر
 .میبرد

منقول است که زنان باید در کنار راه بروند  ( صلى هللا علیه وآله وسلم) در حدیث حسن از حضرت رسول
 .دو درمیان راه نرون

احق است بمیان جاده راه رفتن از پیاده وپارھنه احق است میان راه از  درحدیث دیگر فرمود که سواره
 . کسیکه کفش پوشیده است

چنان بھموارى راه مى رفتند که  ( علیه السالم) درحدیث معتبر منقول است که حضرت زین العابدین
کند ودست راست آنحضرت بر دست چپ گویا مرغ بر سر آنحضرت نشسته است و میترسد که پرواز 

 . پیشى نمى گرفت
منقول است که ھرکه راه مى رود بر زمین  ( صلى هللا علیه وآله وسلم) در حدیث معتبر از حضرت رسول

 . از روى خیال و تکبر لعنت کند اورا زمین و آنچه در زمین است و آنچه در باالى زمین است
ایشان چیزى طلبند واز  ى کنند امت من از سائالن دروقتیکه ازحدیث دیگر فرمود که ھرگاه کر گوش در

 .خورده است که ایشان را بیکدیگر عذاب کند روى تبختر راه روند پروردگار من بعزت خود سوگند
من در رفتار تبختر کنند و دستھا را کشند و خدمت ایشان کنند غالمان  درحدیث دیگر فرمود ھرگاه امت

 .شان فتنه وفساد باشد و بر یکدیگر شمشیر کشندروم در میان ای فارس و
بھرگامى براى  دیگر فرمود که ھرکه باعصا راه رود از روى تواضع و شکستگى در سفر و حضر در حدیث

 .براى او بلند شود او ھزار حسنه نوشته شود و ھزار گناه از او محو شود ھزار درجه
پیغمبران است و بنى اسرائیل صغیر وکبیر  تھاىدر حدیث دیگر فرمود که عصا بدست بگیرید که از سن

گرفتند تا آنکه خیال و تکبر نکنند در راه رفتن و فرمود که بر داشتن  وجوان وپیرانشان عصا در دست مى
 .پریشانى را بر طرف میکند وشیطان نزدیک او نمى آید عصا

توجه شوى اول نیت خود را مرویست که اگر عاقلى باید بھرجانب که م ( علیه السالم) از حضرت صادق
را  غرض صحیح براى حرکت خود قرار دھى و نھى کنى نفس را از آنکه امر نامشروعى درست کنى و

در ھر قدمى از عجائب صنع  منظور داشته باشد و باید که در راه رفتن پیوسته در فکر و اندیشه باشى و
شى او چزیکه در دین خدا پسندیده نیست و خود را نپو الھى عبرت بگیرى و در رفتار تبختر نکنى و دیده

باشى بدرستى که مواضعى که در آن ذکر خدا کرده میشود شھادت میدھند  پیوسته مشغول ذکر خدا
بسیار سخن مگو که  در قیامت و استغفار میکنند براى او تا داخل بھشت شود و در راه با مردم براى او

وچنان کن که رفتن و   غافل مباش  است از مکر اوخالف ادب است و اکثر راھھا کمین گاه شیطان 
چیزى باشد که موجب خوشنودى خداست بدرستى که  برگشتنت در طاعت خدا باشد و رفتارت براى

 .نوشته مى شود جمیع حرکات تو در نامه عملت
  

  در نگاه داشتن شتر و گاو و گوسفند: فصل ششم 
پرسیدند که کدام مال  ( ى هللا علیه وآله وسلمصل) در حدیث معتبر منقول است که از حضرت رسول



کردن حق خدا را بدھد گفتند بعد از رزاعت دیگر  بھتر است فرمود زراعتى که آدمى بکارد و در وقت درو
شخصى که گوسفندى چند داشته باشد و ھرجا که آب و علفى یابد آنھا را  کدام مال بھتر است فرمود

مال بھتر است فرمود که  ة مال خود را بدھد گفتند که بعد ازگوسفند کدامو نماز را بجا آورد و زکو بچراند
از گاو کدام مال بھتر است ؟ فرمود آنھا که پا در  گاو که در بامداد و پسین شیر مى دھد، گفتند که بعد

میوه مى دھند یعن درختان خرما پس فرمود که نیکو مالى است درخت  گل فروبرده و در خشک سال
رھا کنى مگر  آن را بفروشد قیمتش از بابت خاکسترى است که بر سر کوه بلندى در باد تند خرما ھرکه

خرما دیگر کدام مال بھتراست حضرت  آنکه بعوض آن درخت خرماى دیگر بخرى پرسیدند که بعد از درخت
نفرمودند فرمود که در شتر مشقت وتعب و دورى منزل  جواب نفرمودند شخصى گفت که چرا شتررا

 .شام خرج میخواھد ت وصبح خرج مى خواھد وھس
است ووقتیکه پشت مى کند روکرده است  درحدیث دیگر فرمود که گوسفند وقتیکه رو میکند رو کرده

مى کشى مى خورى و نقصان نمى کنى و کاو وقتیکه رو  یعنى وقتى که مرگ در میانشا میافتد ھم
رده است و شتر ھمسایه شیطان است و وقتیکه پشت مى کند پشت ک مى کند رو کرده است و در

 پشت کرده است و اگر پشت مى کند پشت کرده است یعنى وقتیکه خوبست ھم براى اگر رو مى کند
فرمودید کى نگاه خواھد  صاحبش ضرر دارد و نفع ندارد گفتند یارسول هللا بعد از آنچه شما در باب شتر

 .را نگاه مى دارند آنداشت فرمود که ھمیشه بدبختان و فاجران ھستند که 
یک عشر آن در نگاه داشتن گوسفندان و  در حدیث دیگر فرمود که نه عشر روزى در تجارت است و

نگاه داشتن گوسفندان که ھر بامداد وپسین نفعشان به شما  درحدیث دیگر فرمود که بر شما باد به
 .میرسد

ست ، درحدیث صحیح منقول است درحدیث معتبر دیگر منقول است که فرمود شتر باعث عزت اھلش ا
بصفوان شتر دار فرمود که شترى براى من بخر و باید که بد صورت  ( علیه السالم) که حضرت صادق
که  دراز تراست و درحدیث دیگر منقول است که فرمود که شتران سیاه بد صورت بخر باشد که عمرش

 .عمرشان درازتر میباشد
 .رخ مو مخرید که عمرشان کوتاه تر میباشددرحدیث معتبر دیگر فرمود که شتران س

منقول است که از میان قطار شتر بدر مروید زیرا که ھیچ قطار  ( صلى هللا وآله وسلم) از حضرت رسول
 . شترى نیست مگر آنکه درمیان ھردوشتر شیطان ھست

د براى اکرام خود شترى بص ( علیه السالم) درحدیث حسن منقول است که حضرت زین العابدین
 .اشرفى مى خریدند و سوارمیشدند

منقول است که یکى از حامالن عرش بصورت گاو  ( علیه السالم) درحدیث معتبر ازحضرت امیرالمؤ منین
 است و درمیان حیوانات خوش روتر و سرافراز تر ازگاو نبود تا آنکه بنى است و گاو سید وبھترین حیوانات

و باین سبب ھرگاوى  رت گاو است از شرم سر در زیر افکنداسرائیل گوساله پرستیدند آن ملکى که بصو
 .چنین شد و از شرم نگاه بجانب آسمان نمى کنند

منقول است که مخورید گوشت و شیر شترى را که فضله  ( صلى هللا علیه وآله وسلم) از حضرت رسول
و شیرش را حرام  مشوید تا چھل روز آن را علف بدھید و علما خوردن گوشت آدمى را خورد و سوار آن

کردن آنھا بآن میشود که  دانند و سواریش را مکروه میدانند و این حکم دارد حیوانات دیگر ھم و پاک مى
 . مقررشده است و در کتابھاى علما مذکور است علف پاک بخورانند بآنھا درمدتى چند که براى ھریک

  

  در آداب خریدن و نگاه داشتن حیوانات: فصل ھفتم 
منقول است که ھرکه چھارپائى بخرد بر  ( علیه السالم) معتبر از حضرت موسى بن جعفر در حدیث

بدست راست بگیرد و بر سرش بخواند سوره حمدوقل ھو هللا  جانب چپ آن بایستد وموى پیشانیش را
ى تا آخر سوره و َعل الناس و قل اعوذ برب الفلق وآخر سوره حشر لَْو اَْنَزْلنا ھذا اْلُقْرآانَ  احد و قل اعوذ بر

تاآخر سوره و آیة الکرسى پس چون چنین کند آن اْدُعوا لرَّْحمنَ آخر سوره بنى اسرائیل ُقِل اْدُعوا اللِّه اَوِ 
 .چھار پا امان یابد از جمیع آفتھا

منقول است که چون کنیزى خواھى بخرى  ( علیه السالم) درحدیث موثق از حضرت امام جعفر صادق
اَللُّھمَّ َقّدِر لى اَْطَولَُھنَّ َحیوًة َواَْکَثَرُھنَّ  وچون حیوانى خواھى بخرى بگو َتشیُرَک َواَْستجیُرکَ اَللُّھمَّ اَسْ  بگو

علیه ) ودر حدیث صحیح منقول است که على بن جفعر از حضرت امام موسى َمْنَفَعًة َوَخْیَرُھنَّ عاقِبَةً 
فرمود که باکى نیست  و رویش را داغ میتوان کرد سؤ ال کرد که آیادابه را بر رویش میتوان زد ( السالم

 علیه السالم) است که از حضرت صادق یعنى حرام نیست اما مکروھست چنانچه درحدیث موثق منقول
پرسیدند از داغ کردن حیوانات فرمود که در غیر رویش داغ میباید کرد و در حدیث دیگر فرمود که حضرت  (

نھى فرمود از آنکه حیوانات را در رویش داغ بکنند یا چیزى بر رویش  ( صلى هللا علیه وآله وسلم) رسول
 .بزنند زیرا که تسبیح پروردگار مى گویند

 .درحدیث دیگر از آنحضرت پرسیدند از داغ کردن روى گوسفندان فرمود که داغ را در گوش ایشان بزنید
یدن شیر حیوانات اندک منقول است که دروقت دوش ( صلى هللا علیه وآله وسلم) از حضرت رسول

 .شیرى در پستان بگذارید تا زود جمع شود و پستان که اگرتمام را بدوشید شیر دیر تر میاید
میاید پاک کنید و نماز در  دیگر فرمود که خوابگاه گوسفندان را پاک کنید و آنچه از بینى آنھا بیرو درحدیث

 . است طویله آنھا بکنید که گوسفندان از حیوانات بھشت
منقول است که صفیر مکنید براى گوسفندان در وقت رفتن وصدا  ( علیه السالم) از حضرت امام موسى



 . بزنید ایشان را براى بر گشتن
 . در حدیث معتبر منقول است که از آنحضرت پرسیدند از خصى کردن حیوانات فرمود باکى نیست

ت دارد خصى کردن حیوانات و بجنگ منقول است که کراھ ( علیه السالم) از حضرت امام محمد باقر
 .انداختن آنھا بایک دیگر

در راھى گذشتند که حیوان نرى را  ( علیه السالم) درحدیث دیگر فرمود که روزى حضرت امیر المؤ منین
گردانیدند و فرمودند که سزاوار نیست که چنین کنید که ابن  بر ماده مى کشیدند در میان راه حضرت رو

 .است بلکه باید این را درجائى واقع سازند که مردى و زنى نه بینند منکر است و قبیح
پرسیدند که دنبه گوسفند زنده را  ( علیه السالم) در حدیث معتبر منقول است که از حضرت صادق

که مال خودرا باصالح آورى باکى نیست آن دنبه میته است  میتوان برید فرمود که اگر غرض تو این باشد
بزغاله  توان شد و بدانکه مشھور میان علماء موافق احادیث معتبره آنستکه اگر بره یا نمىو از آن منتفع 

حرام است و ھرچه از  شیر خوک را بخورد آنقدر که گوشت و استخوانش از آن بسته شود گوشت آن
نباشد حالل است واگر چند شیرى خورده  گوسفندان معلوم باشد که نسل آنست حرام و ھرچه معلوم

شیر آن مکروه باشد و کراھتش باین بر طرف میشود که اگر  و باین حد نرسیده باشد گوشت و باشد
و  روز شیر گوسفندى را بخورد و اگر از شیر باز کرده باشند آن را ھفت روز علف ھنوز شیر خورد ھفت

 .دانه حالل بآن بخورانند
نوشت که زنى  ( ه السالمعلی) درحدیث صحیح منقول است که شخصى عریضه بحضرت امام على نقى

را والحال از آن بزغاله فرزندى بھم  بزغاله ماده شیر داده است تا بحدى که از شیر باز گرفته است آن
میتوان خورد، درجواب نوشتند که فعل مکروھى است و باکى  رسیده است و شیر مى دھد، شیرش را

 . نیست بخوردن شیر آن
  

  سام حیواناتدربیان مجمالحوال و اق: فصل ھشتم 
منقول است که ھیچ مرغى و حیوانى در دریا و صحرا  ( علیه السالم) در احادیث معتبره از حضرت صادق

 .شکار کرده نمى شود مگر آنکه آن تسبیحى که دارند ضایع میکنند
تا آنکه فرزند آدم  حدیث دیگر فرمود که جمیع وحشیان و مرغان و درندگان بایکدیگر مخلوط بودند در
درحدیث دیگر . ھرحیوانى بشکل خود میل کرد ادرش را کشت ، پس از یکدیگر نفرت کردند و گریختند وبر

 .خود گفت که زنا مکن مرغى که زنا مى کند پرھایش میریزد منقول است که حضرت یعقوب به فرزند
 شىحسین منقول است که چون کرکس فریاد مى کند، میگوید که اى فرزند آدم ھر رو ازحضرت امام

پنھانھا و اى دفع کننده  که زندگانى کنى ، آخرش مرگست و باز که صدا مى کند، میگوید اى داناى
 .بزینت خد شدم ، پس بیامرز مرا بالھا، طاوس مى گوید بر خودم ظلم کردم و مغرور

را فراموش و خروس میگوید که ھرکه خدارا شناخت ، یاد او اَلرَّْحمُن َعلَى اْلَعْرشِ اْسَتوى دراج میگوید
کند  میگوید که توکل کن بر خدا تا تو را روزى دھد و عقاب میگوید ھرکه اطاعت خدا نمیکند و مرغ خانگى

ا بد بخت نمیشود و شاھین میگوید وجغد میگوید که در دورى از مردم انس بیشتر  ُسْبحاَن اللِّه َحّقًا َحّقً
کلنگ میگویند که خداوندا، نگاه دار مرا از  دھنده بفرست روزى حالل ، و است و کالغ میگوید که روزى

و اُردک میگوید  . دشمن و لک لک میگوید که ھرکه از مردم تنھا باشد، از آزارایشان نجات یافت شر
کسیکه معصیت خدا کند و قمرى  آمرزش تورا میخواھم اى خدا و ھدھد میگوید چه بسیار شقى است

بقمرى است و سرخ رنگست ، میگوید توئى خداوند،  بیهمیگوید اى داناى پنھان و راز، و دبسى که ش
ایخدا و گنجشک میگوید که طلب آمرزش میکنم از خدا، از ھرچیز که خدا را  خداوندى بغیر از تونیست

و کبک میگوید نزدیک است حق نزدیک است و سمانا  الاِلَه اِال اللُّه َحّقًا َحّقًا آورد و بلبل میگوید بخشم
وسبزه قبا میگوید  یاواِحُد َویااََحُد یاَفْرُد َویاَصَمدْ  آدم ، چه غافلى از مرگ و فاخته میگویدمیگوید اى فرزند 

من ، قبول کن توبه چمیع گناھکاران را و  موالى من ، آزاد کن مرا از آتش جھنم و ھوجه میگوید موالى
ست حمد و بره میگوید که کننده توبه توبه کاران ، اى خداوند، ترا کبوتر خانگى مى گوید که اى قبول

و . شد براى پند گرفتن و بزغاله میگوید که مرگ زود بمن رسید و گناھم سنگین وبسیار مرگ بس است
گوید که دست از گناه بدار، که  و گاو مى. شیر میگوید که در امر بندگى خدا، بسیار اھتمام میباید کرد

را مى بیند و او خداوند عالمیان است و فیل او ھمه  تو در پیش خداوندى ھستى که اورا نمى بینى و
و  یاَعزیز یاَجبّاُر یا ُمَتَکبُِّر یا اَللّهُ  قوت وچاره سودى نمى دھد و یوز مى گوید مى گوید که براى دفع مرگ

میکنم اورا و اسب مى گوید  شتر مى گوید که منزَّه است پروردگار که ذلیل کننده جباران است و تنزیه
گوید چیزى را که خدا حفظ کند ھرگز ضایع نمیشود و  ار ما منزه است او، و گرگ مىمنزه است پروردگ

براى گناھکارى است که بر گناه خود مصرّ باشد وسگ میگوید بس است  شغال میگوید عذاب و ویل
میگوید دنیا  خدا براى خوارى و خرگوش میگوید ھالک مکن مرا ایخدا، تراست حمد و روباه معصیتھاى

میگوید بفریادم برس اگر نه ھالک  ب است و آھو میگوید نجات ده مرا از آزار کردن و کرگدنخانه فری
بمحض قدرت خود تنزیه میکنم اورا . که بسیار عزیز است  میشوم و پلنگ میگوید منزّه است پروردگارى

مى بسیار بدبخت است کسى که ترا نافرمانى کند اى خداوند بخشنده و عقرب  ومار میگوید که چه
تسبیحى  پس حضرت فرمود که ھیچ خلقى نیست مگر آنکه آنرا. که بدى چیز موحشى است  گوید

یعنى  َواِْن ِمْن َشى ٍء اِالّ ُیِسبُِّح بَِحْمِدِه َولکِْن ال تَْفَقُھوَن تَْسبیَحُھم ھست چنانچه خدا فرموده است که
ملتبس است ولکن شما نمى فھمید  ھیچ چیز نیست مگر آنکه خدا را تسبیح میگوید و بحمد و ثناى او

 .تسبیح ایشان را



منقول است که حیواناتى که مسخ شده اند دوازده صنفند، اما  ( علیه السالم(از حضرت امام موسى 
میکرد و  پادشاھى بود که زنا و لواطه میکرد و خرس اعرابى بادیه نشینى بود که دویتى فیل پس از آن

نمیکرد و شب پره خرماى مردم  یانت میکرد و غسل حیض و جنابتخرگوش زنى بود که با شوھر خود خ
میکرد وزھره زنى بود که مردم میگویند که ھاروت و  را مى دزدید و سھیل مرى بود که در یمن عشارى

 و میمون و خوک جماعتى بودند از بنى اسرائیل که در روز شنبه شکار کردند و ماروت از او فریب خوردند
چون  ( علیه السالم) پاسه گروھى بودند از بنى اسرئیل که در زمان حضرت عیسىامام سوسمار و چل

بدریا رفتند و دیگر بصحرا و  مائده از آسمان نازل شد، ایمان نیاوردند و مسخ شدند، پس یک گروه ایشان
 .بود که از ترازو دزدى میکرد اما عقرب مرد سخن چینى بود و اما زنبور قصابى

وسوسمار، اعرابى . بود که مردم بااو عمل قبیح میکردند ل است که خرس ، مردىدر روایت دیگر منقو
و عنکبوت زنى بود که از براى شوھر خود سحر میکرد و دعموص مرد . میدزدید بود که مال حاجیان را

خرما از  چینى بود که درمیان دوستان جدائى میانداخت و مار و ماھى دویت بود و شب پره سخن
خوک جماعتى اند که ایمان  ید و میمون یھودانند که ماھى در شنبه شکار کردند وسردرخت میدزد

 .بمائده آسمان نیاوردند
منقول است که موش گروھى از یھود بودند که خدا برایشان غضب  ( علیه السالم) ازحضرت امام رضا

 ى از پیغمبرانبود که استھزا به پیغمبران و شپش ازحسد مسخ شد و روزى پیغمبر کرد و پشه شخصى
استھزاء باو میکرد، بصورت  بنى اسرائیل نماز میکرد و یکى از بیخردان بنى اسرائیل آمد در برابر او

بودند که فرزندان پیغمبران را دشنام میدادند و با  شپش مسخ شد و چلپاسه جماعتى از بنى اسرائیل
 .ایشان دشمنى میکردند

 .ج خلقى بوددر حدیث دیگر منقول است که خارپشت مرد ک
نیستند، بلکه  بعضى روایات وارد شده است که زھره و سھیل که مسخ شده اند، این دو ستاره در

ھریک از بنى امیه که میمیرند، بصورت  و در روایت معتبره وارد شده است که. دوجانور در دریاى محیط
 . چلپاسه را مى کشى غسل بکن چلپاسه مسخ میشوند و فرمود که ھرگاه

شده اند زیاده از سه روز نماندند و مردند و حق تعالى  ایت معتبره منقول است که آنھا که مسخدر رو
و مثل  چند خلق کرد و گوشت آنھارا حرام کرد، تا دیگران عبرت بگیرند از دیدن اینھا بصورت آنھا حیوانى

 .اعمال آنھا نکنند
تعالى ھفتصد امت را مسخ کرد براى منقول است که حق  ( صلى هللا علیه وآله وسلم) ازحضرت رسول

اطاعت او صیاى ایشان نکردند، پس چھار صد صنف ایشان رفتند وسیصد صنف  آنکه بعد از پیغمبران
 .بدریا رفتند ایشان

  

  طلبحالل نمودن در فضیلت تجارت کرد و: فصل نھم 
نیکو یاوریست منقول است که  ( صلى هللا علیه وآله و سلم) در احادیث معتبره از حضرت رسول
 . پرھیزکارى ازمعاصى خدا توانگرى

منقول است که خیرى نیست در کسى که نخواھد مالى از  ( علیه السالم) از حضرت امام جعفر صادق
روى خود را از سؤ ال حفظ کند و قرض خود را اداء کند و باخویشان خود  حالل جمع کند که بآن مال

 .کند احسان
 .عانت بجوئید بدنیا بر آخرت و بار مردم مشویددر حدیث دیگر فرمود که است

منقول است که ملعونست کسیکه بار عیال خود را بر  ( صلى هللا علیه وآله وسلم) از حضرت رسول
 .مردم بیندازد

پرسید که ماطلب دنیا میکنیم  ( علیه السالم) درحدیث حسن منقول است که شخصى ازحضرت صادق
که براى چه میخواھى آنرا؟ گفت براى خرج خود و عیال  ارو کند فرمودو دوست میداریم که مال دنیا بم

و تصدق وحج و عمره بکنم فرمود که مال را براى این ھا کسب کردن طلب  خود بکنم وصله رحم بکنم
 . نیست طلب آخرت است دنیا

 .ر گناه بدارددرحدیث دیگر فرمود که توانگرى که ترا از ظلم منع نماید بھتر است ازپریشانى که تورا ب
 ( علیه السالم) در حدیث معتبر منقول است که شخصى از علماء اھل سنت بحضرت امام محمد باقر

گفت که شما مرد پیرى  رسید در روز بسیار گرمى دید که آنحضرت بر دوغالم تکیه کرده وبراه میروند
ن آئید اگر مرگ در این حال براى طلب دنیا بیرو ھستید از بزرگان قریش مناسب نیست که در این وقت از

حضرت فرمود که اگر مرگ در این حال برسد دروقتى رسیده خواھد بود  شمارا برسد چه خواھید کرد ؟
سؤ ال کردن از تو  طاعت خداوند عالمیانم و کارى میکنم که خود را و عیال خود را باز دارم از که مشغول

باشم گفت راست گفتى میخواستم ترا پند  ت خداوازدیگران من از آن میترسم که مرگ بسد و بر معصی
 . بگویم تو مرا پند گفتى

منقول است که حق تعالى خطاب نمود بحضرت  ( علیه السالم) در حدیث معتبر از حضرت امیر المؤ منین
بیت المال نمیخوردى و بدست خود کسب میکردى چون این خطاب  داود که نیکو بنده بودى تو اگر از

 چھل روز گریست پس حقتعالى به آھن وحى فرستاد که نرم شو براى بنده من داود، درسید حضرت داو
ھزار درھم  پس در دست آنحضرت نرم شد مانند موم پس ھر روز یک زره بدست خود میساخت و به

 .میفروخت تا آنکه سیصد و شصت زره ساخت و از بیت المال مستغنى شد
احوال عمر بن مسلم را پرسید گفتند که  ( یه السالمعل) درحدیث دیگر منقول است که حضرت صادق



 ترک تجارت کرده است حضرت سه مرتبه فرمود که عمل شیطان است مگر نمیدانى که رسول خدا
 تجارت میکرد و حعتعالى مدح میفرماید جماتى را که مردان چندند که غافل ( صلى هللا وآله وسلم)

تجارت میکردند و چون نماز  یاد خدا ایشان جماعتى بودند که نمیگرداند ایشان را تجارت و نه فروختن از
 .تجارت نکند در وقت خود نماز را بکند میشد مشغول نماز میشدند و این بھتر است از کسیکه

بآنحضرت عرض کردند که شخصى ھست میگوید که در خانه مى  در حدیث موثق منقول است که
 پروردگار خود میکنم و روزى من البته از براى من میاید روزه میدارم و عبادت نشینم و نماز میکنم و

 . حضرت فرمود که این مرد یکى از سه کس است که دعاى ایشان مستجاب نیست
مرا روزى  حدیث دیگر منقول است که شخصى بآنحضرت عرض کرد که میخواھم دعا کنید که خدا در

 .من دعا نمیکنم براى تو کرده استبدھد باراحت فرمود که طلب روزى بکن چنانچه خدا ترا امر 
پرسیدند شخصى گفت که او پریشان شده  درحدیث دیگر منقول است که آنحضرت احوال شخصى را

گفت در خانه نشسته است و عبادت الھى میکند  است حضرت پرسیدند که بچه کار مشغولست ؟
او مى رسد حضرت فرمود گفت بعضى از برادران مؤ من به احوال  فرمود که معاش بچه نحو میگذرد؟

 .اورا میدھد عبادتش بھتر است از عبادت او انکسى که روزى
منقول است که کسیکه طلب دنیا کند براى  ( علیه السالم)درحدیث معتبر از حضرت امام محمد باقر

ت عیال خود را فراخ گرداند و با ھمسایگان خود احسان کند در روز قیام آنکه از مردم سؤ ال نکند و روزى
 .مانند ماه شب چھارده باشد روى او

منقول است که عبادت ھفتاد جزء است بھترین آنھا طلب  ( صلى هللا علیه وآله وسلم) ازحضرت رسول
 . حالل است

 .درحدیث دیگر فرمود که ھرکه شب بخوابد وامانده از طلب حالل چون شب بسرآید آمرزیده شده باشد
ر دکان خود را گشودى و متاع خود را پھن کردن آنچه بر تو بود دراحادیث معتبره منقول است که چون د

 . کردى دیگر بر خدا توکل کن
منقول است که در حجة الوداع فرمود  ( صلیه هللا علیه وآله وسلم) دراحادیث معتبره ازحضرت رسول

م میخورد صاحب جانى نمیمیرد مگرآنکه روزى مقرر خود راتما بدرستیکه جبرئیل در دل من دمید که ھیچ
چیزى از  و مبالغه در طلب روزى مکنید و دیر رسیدن روزى بر آن ندارد شمارا که طلب پس از خدا بترسید

حالل قسمت کرده است و حرام  روزى را بمعصیت خدا بکنید زیراکه حقتعالى روزى را درمیان خلق خود
ز حالل میرسد و ھرکه پرده و صبر کند روزى او ا قسمت نکرده است پس کسیکه از معصیت خدا بپرھیزد

حرام بگیرد از روزى حالل او ھمان مقدارکم میشود و درقیامت حسان او  درى کند و تعجیل نماید و از
 . کرد برآن روزى حرام خواھند

علیه السالم منقول است که اگر بنده در سوراخى باشد خدا روزى اورا میرساند پس ) ازحضرت صادق
 .دپرمبالغه در طلب روزى مکنی

مقرر فرموده است که  احادیث معتبره از آنحضرت منقول است که خدا روزى مؤ منان را از جائى چند در
اشان از کجا میاید دعا بسیار من کنند و  گمان نداشته باشد براى آنکه چون نمى دانند که روزى

اد مى کند و ترک منقول است که تجارت کردن عقل را زی ( علیه السالم) دراحادیث دیگر از حضرت صادق
 .تجارت کردن عقل را کم میکند

بتاجرى فرمود که بامداد برو بسوى چیزى که موجب عزت تو است  ( علیه السالم) حضرت امام موسى
 .یعنى بازار

دراحادیث دیگر منقول است که بامداد بطلب روزى بروید و تحقیق این مطلب با احادیث دیگر در کتاب 
 . عین الحیوة مذکور است

  

   دربیان آداب تجارت: فصل دھم 
منقول است که بر منبر میفرمود که اى گروه سوداگران اول یاد  ( علیه السالم) از حضرت امیر المؤ منین

است  تجارت را پس بعد از آن مشغول تجارت شوید و هللا که ربا در این امت خفى تر گیرید مسائل
فاجر است و فاجر  خورید بدرستى که تاجرازجاى پاى مورچه بر روى سنگ سخت و قسم دروغ م

 .درجھنم است مگر کسیکه حق بگیرد و حق ندھد
منقول است ھرکه خرید و فروش کند از پنج چیز  ( صلى هللا علیه وآله وسلم) از حضرت رسول خدا

خوردن و عیب متاع را پوشانیدن مدح کردن چیزى که فروشد و مذمت  اجتناب کند از سود خوردن و قسم
 .خرد ن چیزیکهکرد

ھر روز بامداد دره را بردوش و در  ( علیه السالم) درحدیث معتبر منقول است که حضرت امیر المؤ منین
چون مشغول خرید و فروش میشوید اول خیر خود را از خدا  بازارھاى کوفه مى گشتند ومیفرمودند که

بکنید با  کت بیابید و نزدیکى و مھربانىرا بسھولت بکنید و کا را تنگ مگیرید تا بر بطلبید و خرید و فروش
گفتن کناره گیرید و ستم بر مردم  مشتریھا و برد بارى را زینت خود گردانید و از قسم خوردن و دروغ

ونزدیک ربا و سود مروید وکیل ووزن را تمام بدھید و از ترازو  مکنید و با مظلومان انصاف از خود بدھید
 .دزدى مکنید

که ننشیند در بازرا مگر کسى که مسائل خرید و فروش را داند و ھرکه بانادانى درحدیث دگیر فرمود 
 .تجارت کند در ربا خوردن فرو مى رود

منقول است که ھرکه در بامداد وپسین ببازار  ( علیه السالم)درحدیث معتبر از حضرت امام محمد باقر



ا حق تعالى باو ملکى موکل گرداند که  ْیرِھا َوَخْیرِاِْھلِهاَللُّھمَّ اَْساَءلَُک ِمْن خَ  رود و چون بازار گذارد بگوید
بخانه برگردد پس ملک مى گوید که امروز امان یافتى از شر این بازار  اورا و متاعش را محافظت نماید تا

 در دکان بنشیند بگوید این بازار و امروز روزى توشد خیر این بازار واھل این بازار بامرخداپس چون و اھل
ًدا َصلىّ  َھُد اَْن ال اِلهَ اَشْ   اللُّه َعلَْیِه َوآلِِه َعْبُدُه َوَرُسولُُه اَللُّھمَّ اِنّى اِالّ اللُّه َوْحَدُه ال َشریَک لَُه َواَْشَھُد اَنَّ ُمَحمَّ

یَمیٍن  ُذ بَِک ِمْن َصْفَقٍة خاِسَرٍة واَْن اَظلَِم اَْو اَْظلَم َواَُعو اَْساَءلَُک ِمْن َفْضِلَک رِْزًقا َحالالً طَیِّبًا َواَُعوُذ بَِک ِمنْ 
بشارت باد ترا که امروز در این بازار کسى  چون این دعا بخواند ملکى باو موکل است میگوید که کاِذبَةٍ 

تعجیل کردى در جمع آوردن ثوابھا و محو کردى از خود گناھان را بزودى  بھره اش از تو فراوانتر نیست
 . تو گردانیده است حالل و وطیب و مبارک بسوى تو آنچه خدا روزى میاید

 منقول است که چون داخل بازار شوى این دعا را بخوان ( علیه السالم) درحدیث صحیح از حضرت صادق
 اْظِلَم اَْو اْظلَم اَوْ َشرِّھا اَللُّھمَّ اِنّى اُِعوُذبَِک ِمْن اَْن  اِنّى اَْساَءُلَک ِمْن َخْیرِھا َوَخْیرِ اَْھلِھا َواَُعوُذ بَِک ِمنْ  اَللُّھمَّ 

َشرِّ َفَسَقِة  اَللُّھمَّ اِنّى اَُعوُذ بَِک ِمْن َشرِّ اِْبلیَس َوُجُنوِدِه َوِمنْ  اَْبغى اَْوُیْبغى َعلَىَّ اَْو اءْعَتدى اَْو ُیْعَتدى َعلَىَّ 
 .َربُّ اْلَعْرشِ الَعظیمِ  اِالُّھَو َعلَْیِه تََوکَّْلُت َوُھوَ  اْلَعَربِ َواْلَعَجِم َوَحْسبَِى اللُّه الاِلهَ 

اَْن  اَْشَھدُ  درحدیث دیگر منقول است از آنحضرت که ھرکه داخل بازارى یا مسجدى بشود ویکمرتبه بگوید
َوالَحْوَل َوال ُقوََّة  َکبیًرا َواْلَحْمُد لِلِّه َکثیًرا َوُسْبحاَن اللِّه ُبْکَرًة َواَصیالً  ال اِلَه اِالّ اللُّه َوْحَدُه الَشریَک لَُه َواللُّه اَْکبَرُ 

ٍد والِهِ  اِالّ بِاللِّه اْلَعِلّى اْلَعظیِم َوَصلَّ   . برابر است با یک حج مقبول اللُّه َعلى ُمَحمَّ
اَْشَھُد اَْن ال اِلَه اِالّ اللُّه َوْحَدُه ال َشریَک لَُه  درحدیث معتبر دیگر منقول است که ھرکه در بازار بگوید

ًدا َعْبُدُه َوَرُسوُلهُ َواَْشَھُد اَنَّ ُمحَ   .حقتعالى ھزار حسنه از براى او بنویسد مَّ
منقول است که ھرکه داخل بازار شود و نظر  ( علیه السالم) درحدیث معتبر از حضرت امام محمد باقر

ًدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه  اَْشَھُد اَْن ال اِلَه اِالّ اللُّه َوْحَدُه ال َشریَک لَُه َواَنَّ  کند بشیرین و تلخ و ترش آن وبگوید ُمَحمَّ
 .َفْضلَِک َواْسَتجیُر بَِک ِمَن الظُّْلِم واْلِغَرِم َواْلماثِمَ  اَللُّھمَّ اِنّى اَْساَءُلَک ِمنْ 

اَْن ال  اَْشَھدُ  منقول است که ھرکه داخل بازارشود وبگوید ( علیه السالم) درروایت دیگر از حضرت صادق
ًدااِلَه اِالّ اللُّه َوْحَدُه   َواْلَماثَِم َواْلَمْغَرمِ  َعْبُدُه َوَرُسولُُه اَللُّھمَّ اِنّى اَُعوُذ بَِک ِمَن الظُّْلمِ  ال َشریَک لَُه َواَنَّ ُمَحمَّ

 .حق تعالى بعدد آنچه در آن بازار ھست از سخن گو و غیرسخن گو ثواب براى او بنویسد
اد خدا در بازار بسیار بکنید دروقتیکه مردم منقول است که ی ( علیه السالم) ازحضرت امیر المؤ منین

 که کفاره گناھان شماباشد و باعث زیادتى حسنات شما شود و شمارا از غافالن مشغول دنیاباشند
اَْشَھُد اَْن ال اِلَه اِالّ بگوئید ننویسند و چون خواھید مایحتاج خود را از بازار بخرید دروقت داخل شدن بازار

ًدا َعْبُدهُ َوْحَدُه ال شَ  اللّهُ  ِمْن َصْفَقٍة  َوَرُسولُُه َصلَّ اللُّه َعلَْیِه َوآلِِه اَللُّھمَّ اِنّى اَُعوُذ بِکَ  ریَک لَُه َواَْشَھُد اَنَّ ُمَحمَّ
صلى هللا علیه وآله ) ودر حدیث معتبر از حضرت رسول االَْیمِ  خاِسَرٍة َویَمیٍن فاِجَرٍة َواَُعوُذ بَِک ِمْن بَوارِ 

اللِّه َواْلَحْمُد لِلِّه َوال اِلَه اِالّ اللُّه  ُسْبحانَ  است که ھرکه دروقت داخل شدن بازار بگوید منقول ( وسلم
الیَُموُت بِیَِدِه اْلَخْیُر َوُھَو َعلى ُکّلِ َشْىٍء  لَُه، لَُه اْلُمْلُک َولَُه اْلَحْمُد ُیْحیى َوُیمیُت َوُھَو َحىُّ  َوْحَدُه الَشریکَ 

 .داوند تبارک و تعالى خلق کرده است تا قیامت باوثواب کرامت فرمایدبعدد آنچه خ َقدیرٍ 
منقول است که چون خواھى متاعى یا غیر آن بخرى  ( علیه السالم) درحدیث صحیح ازحضرت صادق

َک َفاْجَعْل اِنّى اِْشَتَرْیُتُه اَْلَتِمِ◌ُ◌ فیِه ِمْن َخْیرِ  اَللُّھمَّ  سه مرتبه اللّه اکبر بگو پس سه مرتبه این دعا بخوان
 َفاْجَعْل لى فیِه َفْضالً اَللُّھمَّ اِنّى اْشَتَرْیُتُه اَْلَتِمسُ  َخْیًرا اَللُّھمَّ اِنى اِْشَتَرْیُتُه اَْلَتِمُس فیِه ِمْن َفْضِلکَ  لى فیهِ 

 .فیِه ِمْن رِْزقَِک َفاْجَعْل لى فیِه ِرْزًقا
 بر روى متاعى کخ میخریدند مینوشتند ( معلیه السال) در روایت دیگر منقول است که حضرت امام رضا

 .ا ومحتمل است که مراد نوشتن بانگشت باشد بََرَکًة لَن
منقول است که چون خواھى که چیزى بخریاین  ( علیه السالم) درحدیث صحیح از حضرت امام صادق

َوُقْدَرتَِک َوما اَحاطَ بِِه ِعْلُمَک اَْن تَْقِسَم لى  َحىُّ یاَقیُّوُم یا دائُِم یاَرُؤوُف یاَرحیُم اَْساَءلَُک بِِعزَّتِکَ  یا دعا بخوان
وفرمود که چون  فِاِنَُّه الَخْیَر فیما العاقِبََة لَهُ  اْلیَْوم اَْعظَُمھا رِْزًقا َواَْوَسُعھا َفْضالً َوَخْیُرھا عاقِبَةً  ِمن التّجاَرةِ 

ْر لى اَْطَولُھا َحی حیوانى یا بنده بخرى بگو  .وًة َواَْکَثُرھا َمناَعًة َوَخْیُرھا عاقِبَةً اَللُّھمَّ َقّدِ
 درحدیث حسن از آن حضرت منقول است که چون خواھى چھارپائى بخرى سه مرتبه این دعا بخوان

ر لى ِشرائُھا وِاِْن کانَْت غَ  اِْن کانَْت َعظََمُة اْلبََرَکِة فاِضلَُة اْلَمْنَفَعِة َمْیُمونَةُ  اَللُّھمَّ  ْیَر ذلَِک الناِصیَِة َفیَّسِ
 .اَْعلَُم َوتَْقِدُر َوال اَْقِدُر َواَْنَت َعالُّم اْلُغُیوبُ  َعْنھا اِلَى الَّذى ُھَو َخیٌر لى ِمْنھا َفاِنََّک تَْعلَُم َوال فاْصرِْفنى

باشد که سرخى  روایت دیگر منقول است که چون خواھى پى کارى بروى و آفتاب اندکى بلند شده در
حمل سوره قل ھو هللا احد و در  کعت نماز بکن و دررکعت اول بعد از سورهشعاعش بر طرف شده دور

َغَدْوُت اَْلَتِمُس ِمْن  اَللُّھمَّ اِنّى سالم بگوئى این دعا بخوان رکعت دوم قل یا ایھا الکافرون بخوان پس چون
َرَزَقنى اْلعافِیََة َغَدْوُت  الً طَیِّبًا َواْعِطنِى فیماَفْضلَِک رِْزًقا َحَسًنا واِسًعا َحال َفْضلَِک َکما اََمْرتَنِى َفاْرُزْقنى ِمنْ 

 َواَْبَرُء اِلَْیَک ِمَن اْلَحْوِل َواْلُقوَِّة اَللُّھمَّ اِنّى بََغْیرِ َحْوٍل ِمنّى َوال ُقوٍَّة َولکِْن بَِحْولَِک َوُقوَّتِکَ  بَِحْوِل اللِّه َوُقوَّتِِه َغَدْوتُ 
ٍد َوآلِهِ  ْوِم َفبارِْک لى فى َجمیعِ اُُمورىاَْساَلَُک بََرَکًة ھَذا اْلیَ   الطَیِّبینَ  یااَْرَحَم الرّاِحمیَن َوَصلَّى اللُّه َعلى ُمَحمَّ

و نگاه دارى آیة الکرسى بخوان وبنویس در  ودر فقه الرضا مذکور است که چون خواھى متاعى را ببندى
ا  َوَجَعْلنا ِمنْ   بخوان با آیة الکرسى بنویس میان متاع بگذار و این دعا را ا َوِمْن َخْلِفِھْم َسّدً بَْیِن اَْیِدیِھْم َسّدً

 تََولَّوا َفُقْل َحْسبَِى اللُّه الاِلَه اِالُّھَو َعلَْیِه تََوکَّْلتُ  َفُھْم الُیْبِصرُوَن الَضْیَعَة َعلَىَّ ما َحِفظَ اللُّه َفاِنْ  َفاَْغَشْیناُھمْ 
که اگر مالت تلف  ون چنین کنى آن متاع از ھر بالئى محفوظ بماند و فرمودچ َوُھَو َربُّ اْلَعْرَش اْلَعظیمِ 

ناِصیَتى بِیَِدَک تَْحُکُم فیما  ُھمَّ اِنّى َعْبُدَک َواْبُن َعْبِدَک واْبُن اََمِتَک َوفى َقْبَضِتکَ  اَللّ  شود این دعابخوان
َورِْزقَِک َواَنَا َعْبُدَک  ِن َقضاِءَک َوبَالِءَک اَللُّھمَّ ُھَو ماُلکَ َفلََک اْلَحْمُد َعلى ُحسْ  تَشاُء َوتَْفَعُل ماتُریُد اَللُّھمَّ 

اَللُّھمَّ اَْنَت اَْعطَْیَت َواَْنَت  َفاَْلِھْمنى ُشْکَرَک فیه َوالصَّْبَر َعلَْیِه حیَن اصْبُت َواََخْذتُ  َخوَّْلَتنى َحْیَن َرَزقَتنى اَللُّھمَّ 



َعلى ذلَِک قاِدٌر اَللُّھمَّ اَنَا لََک  ثَوابَُه َوال تَْنِسنى ِمْن َخْلِفِه اَْوفى ُدْنیاَى َوآِخَرتى اِنَّکَ  اََصْبَت اَللُّھمَّ التَْحِرْمنى
 .لَِنْفسى نَْفًعا وال َضرًّا َواِلَْیَک َوِمْنَک اَْمِلکُ 

منقول است که بدترین بقعه ھاى زمین  ( صلى هللا علیه وآله وسلم) درحدیث معتبر از حضرت رسول
بامداد علم خودرا در بازارھا میزند و کرسى خودرا میگذارد و بر  بازارھاست و آنھا میدان شیطانند ھر روز

دیگرى کیل  وفرزندان خود را پھن میکند که یکى را فریب مى دھد که ترازو را کم میکشد و آن مینشیند
پس میگوید بفرزندان خود که که  میگوید را کم میکند و دیگرى گز را میدزدد و دیگرى راءس المال را دروغ

مرده است یعنى حضرت آدم و پدر شما زنده است پس بااول  بر شما باد بجماعتى که پدر ایشان
بقعه  میشود شیطان داخل میشود و با آخر کسیکه بیرون میرود بیرون میرود و بھترین کسیکه داخل بازار

زودتر بمسجد میرود و  اکسى است کهھاى زمین نزد خدا مسجد ھاست و محبوبترین مردم نزد خد
 .دیرتر بیرون میاید

 .درحدیث دیگر فرمود که دشمن ترین مردم نزد خدا کسى است که زود تر ببازار رود و دیرتر بیرون آید
ازحضرت صادق منقول است که مخرید چیزى از مردمى که کار برایشان بسته شده است که سودا با 

 .ایشان برکت نمیدارد
گر فرمود که باکردان مخالط مکنید که ایشان گروھیند از جنیان که حقتعالى پرده از ایشان درحدیث دی

 . برداشته است
 . دراحادیث معتبره وارد شده که معامله مکنید با جماعتى که مرضھاى مسرى دارند مانند پیسى وخوره

میان مال و نعمت نشو و دراحادیث دیگر فرمود که بانوکیسه سودا مکنید و با کسى سودا کنید که در 
 . نما کرده است

 .درحدیث دیگر فرمود که با مردم دون که از دشمنان دادن و شنیدن پروا ندارند سودا مکنید
 درحدیث صحیح دیگر فرمود که ازمانیست کسى که فریب دھد مؤ منى را و فرمود که حضرت رسول

 . نھى فرمود از آب در شیر کردن ( صلى هللا علیه وآله وسلم)
بھشام فرمود که درتاریکى وزیر  ( علیه السالم) درحدیث حسن منقول است که حضرت امام موسى

و آن غش کردن حالل نیست و فرمود که کسیکه  مینماید  سفق متاع مفروش که متاع خوش قماش 
 .حقتعالى در قیامت نظر رحمت بسوى او نمیفرماید نخرد مگر بقسم و نفروشد مگر بقسم

منقول است که زینھار که قسم مخورید که اگرچه متاع را روا  ( علیه السالم) المؤ منین ازحضرت امیر
 .میکند امابرکتش را میبرد

منقول است که کسیکه میفروشد و میخرد روزى مییابد و  ( صلى هللا علیه وآله وسلم) ازحضرت رسول
 ه متاع آورد کسى آنرا بیرونآنکه گران شود ملعونست وفرمود که قافله ک کسیکه نگاه میدارد براى

فروختن براى بادیه  استقبال نکند بگذارید که داخل شھر شوند و شھرى و کیل نشود در خریدن و
 .میدھد نشینان ، خدا بعضى از مسلمانان را بسبب بعضى دیگر روزى

را باسحاق بن عمار فرمود که فرزند خود ( علیه السالم) درحدیث معتبر منقول است که حضرت صادق
نمیماند و بکفن فروشى مده که کفن فروش آرزوى مرگ مردم میکند  بصرافى مده که صراف از ربا سالم

داشتن  اورا خوش مى آید و بجو وگندم فروش مده که سالم نمى ماند از جمع کردن نگاه و بسیار مردن
از خدا دور  سنگین دل است براى گرانى و بسالخى مده که رحم را ازدلش بر طرف مى کند و کسیکه

 .مردم را فروشد است و ببرده فروشى مده که بدترین مردم کسى است که
منقول است که فرمودک بخاله خود غالمى بخشیدم و  ( صلى هللا علیه وآله وسلم) ازحضرت رسول

 .نھى کردم از آنکه اورا بقصابى یا حجامت کردن یا زرگرى بدھد
بدھند قبول کند  ت را اول شرط نکند و آنچه بعد ازحجامتدیگر منقول است که اگر مزد حجام دراحادیث

 . باکى نیست و در بعضى از اخبار مذمت جوالھى وارد شده است
پرسیدند از تعلیم کردن اطفال  ( علیه السالم) درحدیث دیگر منقول است که شخصى از حضرت صادق

ینھا میخوانند اول شرط مزد خود و رساله ھا و مثل ا فرمود که مزد بر آن مگیر گفت که کتابھاى شعرى
 بلى اما بشرطى که اطفال نزد تو برابر باشند و بعضى بر بعضى زیادتى ندھى با ایشان بکنم فرمود که

. 
فرمود  دیگر منقول است که بآنحضرت عرض کردند که سنیان میگویند کسب معلم حرام است درحدیث

نگیرند و اگر کسى دیه فرزند خود  مردم قرآن یاد که دروغ میگویند این دشمنان خدا میخواھند که اطفال
 .که اول شرط مزد نکند و آنچه بدھند بگیرد را بمعلم بدھد بر او حالل است و بھتر آنست

دراحادیث معتبره وارد شده است که چون قرآن را فروشید کاغذ و جلد را فروشید وقصد فروختن نوشته 
 .مکنید

 . قول است که باکى نیست در مزد گرفتن براى نوشتن قراندرحدیث صحیح از حضرت امام موسى من
منقول است که ھرکه تمام شب بیدار باشد براى کسب  ( علیه السالم) درحدیث معبر ازحضرت صادق

خواب ندھد آن کسبش حرام است و اکثر علما حمل بر کراھت شدید کرده  کردن و بھره دید خود را از
 .اند

روزى را برخود  است که ھرکه خود را بعنوان نوکرى بمردم باجاره بدھد معتبر آن حضرت منقول درحدیث
 . حرام کرده و خود را از روزى خدا محروم گردانیده است

  



   درفضیلت زراعت کردن ودرخت کشتن: فصل یازدھم 
میکرد و پاھاى  على بن ابى حمزه منقول است که حضرت امام موسى را دیدم که در زمین خودکار از

بکجا رفته انه که شما خود این کار  ت در عرق فرو رفته بود گفتم فداى تو شوم خدمت کارانآنحضر
است کسیکه بتر از من و پدر من بوده است پس فرمود که  میکنید فرمود که بابیل در زمین کار کرده

ان من و تمام پدر ( علیه السالم) و حضرت امیر المؤ منین ( صلى هللا علیه وآله وسلم) حضرت رسول
 . بدست خود در زمین کار کرده اند، و این کار پیغمبران و اوصیاى ایشان و صالحان است

منقول است که حق تعالى براى پیغمبرانیش شخم و  ( علیه السالم) درحدیث معتبر ازحضرت صادق
 .زراعت کردن را اختیار کرده است تا از آمدن باران کراھت نداشته باشد

حقتعالى روزى پیغمبران را در زراعت و شیر پستان حیوانات قرارداده است تا  درحدیث دیگر فرمود که
 .قطره باران آسمان کراھت نداشته باشند

ترو پاکیزه تر  دیگر فرمود که زراعت کنید و درخت بنشانید وهللا که مردم کارى از این حالل درحدیث
 . از بیرون آمدن دجال ھم نمیکنند و هللا که زراعت خواھید کرد و درخت خواھید کشت بعد

منقول است که بھترین اعمال زراعت است  ( علیه السالم) در حدیث معتبر از حضرت امام زین العابدین
 اما نیکوکار آنچه میخورد او را لعنت میکند و حیوانات و مرغان نیز از آن که از آن نیکوکار و بد کردار میخورد

 .میخورند
منقول است که که کیمیاى بزرگ زراعت کردن است و در حدیث دیگر  ( علیه السالم) ازحضرت صادق

میفرماید و ایشان در  زراعت کنندگان گنجھاى مردمند میکارند و روزى نیکوى پاکیزه خدا کرامت فرمود که
ایشان ازدیگران نزدیکتر است و ایشان را در آنروز  قیامت جایگاھشان از سایر مردم نیکوتر است و منزلت

 .نامندمبارک می
کنید که  دیگر منقول است که آنحضرت بر جماعتى گذشتند که شخم میکردند فرمود که زراعت درحدیث

 .حقتعالى بباد میرویاند زراعت را چنانچه بباران میرویاند
بابیل در زمین کار میکردند و  ( علیه السالم) دراحادیث معتبره منقول است که حضرت امیر المؤ منین

ھسته خرما را با آب دھان مبارک خود تر میکردند و  مى کردند و حضرت رسول خدا مزرعه ھا آبادان
ھزار غالم از کّد ید  ( علیه السالم) ساعت سبز میشد و حضرت امیر المؤ منین بزمین فرو میبردند و در

 .خود خریدند و آزاد کردند
دید که زیاده از  ( السالمعلیه ) درحدیث موثق منقول است که شخصى رسید به حضرت امیر المؤ منین

اینھا چیست ؟ فرمود که ھزار درخت خرما  سى من شاه ھسته خرما بار کرده اند و میبرند پرسید که
 .باغستان خود کشتند یکى از آنھا خطا نشد است انشاء هللا پس آنھا را در

ه جامه گنده راک ( علیه السالم) درحدیث معتبر از ابى عمرو منقول است که گفت دیدم حضرت صادق
میکردند و عرق از پشت مبارکش مى ریخت  پوشیده بودند و بیلى در دست داشتند و در باغ خود کار

فرمود که دوست میدارم که آدمى آزار بکشد از آفتاب براى طلب  گفتم فداى تو شوم بده من کار کنم
 . معیشت
میشود یعد از  ن بآنھا منتفعمعتبر دیگر از آنحضرت منقول است که شش خصلت است که مؤ م درحدیث

بماند و تالوت کنند وچاھى که بکند و  مردن فرزند صالحى که براى او استغفار کند و مصحفى که از او
و سنت نیکى که در میان مردم بگذارد که بعد از او مردم بآن  درختى که بکارد و تصدق آبیکه جارى کند

 .عمل کنند
بر او دشوارتر  ھیچ چیز را آدمى بعد از مرگ خود نمیگذارد کهحسن از آنحضرت منقول است که  درحدیث

 .باشد از زر، راوى گفت که چه کند؟ فرمود که باغ و خانه بخرد
زمین و آب دیگر  دیگر فرمود که در توریة نوشته است که ھرکه زمین یا آب بفروشد و بعوض آن درحدیث

 . نخرد قیمتش باطل شود و منتفع نشود از آن
  

  در آداب زراعت کردن و درخت کشتن: زدھم فصل دوا
 علیه السالم) منقول است که چون حضرت آدم ( علیه السالم) بسند معتبر از حضرت امام جعفر صادق

بزمین آمد محتاج بخوردن و آشامیدن شد پس بجبرئیل شکایت کرد جبرئیل گفت که زراعت بکن آدم  (
ْنیا َو ُکلَّ ُھوٍل ُدْوَن  گفت که بگو ( علیه السالم) گفت دعائى مرا تعلیم کن جبرئیل اَللُّھمَّ اْکِفنى َمُؤنََة الدُّ

 .اْلَجنَِّة َواَْلبِْسنى اْلعافِیََة َحتّى ُتَھنَِّئنى اْلَمعیَشةَ 
منقول است که چون خواھى زراعت کنى یک کف از  ( علیه السالم) درحدیث حسن از حضرت صادق

پس  اََفَراَْیُتْم ما تَْحُرثُوَن َءاَْنُتْم تَْزَرُعونَُه اَْم نَْحُن الزّاِرُعونَ  سه مرتبه تخم را بگیر و رو بقبله بایست و بگو
الَمةَ بگو  . پس آن دانه را که در کف دارى بپاش اَللُّھمَّ اْجَعْل َحبًا ُمباَرًکا َواْرُزْقنا فیِه السَّ

ودرحدیث دیگر فرمود  اَْنَت الزّارُِع َفاْجَعْلُه َحبًّا ُمباَرًکااَللُّھمَّ َقْد بََذْرُت وَ  در روایت دیگر که چون دانه رابپاشى
که  ُسْبحاَن اْلباِعثِ اْلوارِثِ  که در وقت درخت نشانیدن و دانه پاشیدن بر ھر درختى و ھر دانھى ء بخوان

 .انشاء هللا خطا نمى کند
َکلَِمٍة طَیِّبٍَة َکَشَجَرٍة  َوَمَثلُ  اندر روایت دیگر فرمود که در وقت درخت کشتن و زراعت کردن این آیه را بخو

ماِء تُْؤتى اُُکلُھا ُکلَّ حیٍن بِاِْذِن َربِّھا طَیِّبٍَة اَْصلُھا ثابٌِت َوَفْرُعھافى  .السَّ
منقول است که یک قبضه از تخم بگیر و رو بقبله بایست و سه  ( علیه السالم)از حضرت امام محمد باقر

الَمَة َوالتَّمامَ  اَللُّھمَّ  پس بگو ونَُه اَْم نَْحُن الزّاُرُعونَ َءاَْنُتْم تَْزَرعُ  مرتبه بگو  اْجَعْلُه َحْرثًا ُمباَرًکا َواْرُزْقنا فیِه السَّ



ٍد َوآلِِه الطَّیِّبى نَ  َواْجَعْلُه َحبًّا ُمَتراکِبًا َوال تَْحرِْمنى َخیَر ما اَْبَتغى َوال پس آن  تَْفتِنّى بِما َمتَّْعَتنى بَِحّقِ ُمَحمَّ
 . قبضه را بپاش

منقول است که ھرکه خواھد که درخت خرما خوب با آورد و خرمایش  ( علیه السالم) از حضرت صادق
در  ھاى کوچک خشک را بگیرد و نیمکوب کند ودر ھرشکوفه اندگى بپاشد و باقیش را نیکو شود ماھى

 .کیسه پاکیزه کند درمیان درخت خرما جا دھد
 .منقول است که درخت میوه دار را مبرید که عذاب بر شما نازل میشود درحدیث دیگر از آنحضرت

بریدن چونست ؟  روایت دیگر فرمود که بریدن درخت خرما مکروھست پرسیدند که درختھاى دیگر را در
فرمود که درخت سدر که در بادیه  فرمود که باکى نیست پرسیدند که درخت سدر را بریدن چونست ؟

است اما در شھر باکى نیست و از حضرت امام رضا  ت زیرا که در آنجا کمباشد بریدن خوب نیس
درخت سدر ؟ فرمود که پدرم درخت سدر را برید و بجاى آن درخت انگور  پرسیدند که چون است بریدن

 . کشت
منقول است که باکى نیست که عذره آدمى را در مزرعه  ( علیه السالم) ازحضرت امیر المؤ منین

 .ھابریزند
منقول است که عیسى به شھرى گذشتند در میوھاى  ( صلى هللا علیه وآله وسلم) حضرت رسولاز

باب بآنحضرت شکایت کردند فرمود که شما چون درخت میکارید او خاک  ایشان کرم بسیار بود در این
د بعد بریزی بعد از آن آب میدھید بان سبب کرم در میوه شما بھم مى رسد بعد ازاین اول آب مى ریزید و

 .از آن خاک بریزید چون چنین کردند کرم از میوه ھابر طرف شد
منقول است که ھرکه درخت سدر را آب دھد چنانست که مؤ منى را  ( علیه السالم) ازحضرت صادق

 داده باشد و فرمود که حقتعالى ھیچ درختى را خلق نکرده است مگر آنکه میوه دروقت تشنگى آب
برطرف شد پس چون  ن مردم از براى خدا فرزند قائل شدند میوه درختانداشت که میتوانست خورد چو

 . بالصواب باخدا شریک قراردادند درختان خار بھم رسانیدند وهللا اعلم
  

  در آداب سفر: باب چھاردھم 
  سفر و ساعات نیک و بد از براى: دربیان سفرھاى نیک و بد و ایام : فصل اول 

منقول است که در حکمت آل داود نوشته است که نباید کسى سفر  ( علیه السالم) از حضرت صادق
 سه چیز سفریکه توشه آخرت در آن حاصل شود یا سفرى که باعث مرمت امور معاش کند مگر از براى

 .گردد یا سفرى که از براى سیرو لذتى باشد که حرام نباشد
کنید تا غنیمت دنیا و اخرت بیابید و درحدیث دیگرفرمود که سفرکنید تا بدنھاى شما صحیح شود و جھاد 

 .حج کنید تا مال دار و بى نیازشوید
درحدیث دیگر فرمود که سفر قطعه ایست ازعداب چون کار شمادرسفر ساخته شود زود باھل خود 

 .برگردید
پرسید که بزمینى  ( علیه السالم) درحدیث صحیح منقول است که محمد بن مسلم از حضرت صادق

مضطر است تیمم کند و دیگر بھمچنین  ا بغیر از برف و یخ چیزى نیست فرمود که چونمیروم که درآنج
 .زمینى نرود که دینش در آنجا ھالک شود

روم  حدیث صحیح منقول است که شخصى بخدمت حضرت امام موسى آمد و گفت میخواھم بسفر در
براى برکت آنروز زیرا که حضرت  براى من دعا کنید فرمود که در چه روزى میروى ؟ گفت در روز دوشنبه از

در روز دوشنبه متولد شده است حضرت فرمود که دروغ میگویند  ( صلى هللا علیه وآله وسلم) رسول
در روز جمعه متولد شدند و ھیچ روز شوم تر از روز دوشنبه  ( صلى هللا علیه وآله وسلم) حضرت رسول

روز وفات کرد و وحى آسمان ازما منقطع شد و در آن  ( صلى هللا علیه وآله وسلم) نیست حضرت رسول
غصب کردند میخواھى خبر دھم تراوداللت کنم بروز سھل آسانى که خدا در آن  در آن روز حق مارا از ما

 . نرم کرد آھن را از براى حضرت داود گفت بلى فرمودکه آن روز سه شنبه است روز
که ھرکه اراده سفرى داشته باشد باید که  منقول است ( علیه السالم) درحدیث معتبر ازحضرت صادق

 اگر سنگى از کوھى بگردد در روز شنبه البته آنرا خدایتعالى بجاى خود در روز شنبه سفر کند که
روزیست که آھن براى  برگردانید وھرکه کارھا براو دشوار شود و در روز سه شنبه طلب کند که آن

 . نرم شده است ( علیه السالم) حضرت داود
میفرمودند که روز  معتبر منقول است که حضرت رسول خدا در روز پنجشنبه به سفر میرفتند و دیثدرح

 .پنجشنبه را خدا ورسول و مالئکه دوست میدارند
منقول است که مکروه است سفر کردن وسعى در  ( علیه السالم) درحدیث صحیح از حضرت صادق
 . دا از نماز بازماند اما بعد از نماز از براى تبرک خوبستاز براى آنکه مبا حوائج کردن در بامداد روز جمعه

 . درحدیث دیگر فرمود که باکى نیست سفر کردن در شب جمعه
منقول است که ھرکه در چھارشنبه آخرماه سفرکند بر رد آن  ( علیه السالم) از حضرت امام رضا

روایات  ا خدا برآورد و در بعضى ازمیدادند از ھر بالئى نگاه داشته شود و حاجتش ر جماعتى که بفال بد
پنجم و روز بیست و  وارد شده است که سفر مکن در روز سیم ماه بیست و چھارم و روز بیست و

 . ششم
وسیم ماه براى سفر خوب نیست و اگر روز ھاى ماه  در روایت دیگر منقول است که ھشتم ماه و بیست

ن اولى تر است زیرا که احادیث معتبر در ایام رعایت روزھاى ھفته کرد با روزھاى ھفته معارض شود



 . بیشتر است ھفته
 . در روایت معتبر منقول است که ھرکه سفرکند یازن بخواھد ماه در عقرب باشد عاقبت نیکو نیست

  

  در دفع نحوستھاى سفر بتصدق و دعا: فصل دوم 
ر روز که خواھى سفر منقول است که تصدق کن در ھ ( علیه السالم) درحدیث صحیح ازحضرت صادق

 .برو
روزى از  صحیح دیگر منقول است که از آن حضرت پرسیدند که آیا کراھت دارد سفر کردن در درحدیث

 .بکن و ھروقت که خواھى بدر رو روزھا مثل چھارشنبه و غیر آن فرمودند که افتتاح سفر خود به تصّدق
در علم نجوم نظر میکردم و طالع را عمیر گفت که من  درحدیث صحیح دیگر منقول است که ابن ابى

 میخلید در بعضى از ساعات بعضى از کارھا را اختیار کردن در این باب بخدمت میشناختم و در خاطرم
شکایت کردم که ھرگاه در دل تو چیزى بیفتد تصدق کن بر اول  ( علیه السالم) حضرت امام موسى

 .دفع مى کندمسکینى که مى بینى برو که حقتعالى ضرر آنرا از تو 
منقول است که ھرکه در اول روز تصدق بکند حقتعالى  ( علیه السالم) درحدیث دیگر از حضرت صادق

 .نحوست آنروز را از او دفع میکند
ببعضى از مزرعه ھاى خود  ( علیه السالم) درحدیث دیگر منقول است که چون حضرت زین العابدین

به آنچه میسر میشد از تصدق و این تصدق را در  از خدا میخواستند که بروند میخریدند سالمتى خودرا
میگذاشتند و چون خدا آن حضرت را بسالمت بر میگرداند شکر وحمد الھى  وقتى میدادند که پا دررکاب

 .و تصدق میکردند بآنچه میسر میشد میکردند
نجوم  خدمت حضرت صادق عرضکرد که من مبتال بعلم درحدیث حسن منقول است که عبد الملک به

کارى بروم و بطالع نظر میکنم مى بینم که در طالع شرى ھست مى  شده ام و گاھى میخواھم پى
مى  رفتن مى کنم و اگر طالع نیک مى بینم میروم حضرت فرمود که آن حاجت برآورده نشینم و ترک

 . شود آیا حکم بنجوم میکنى ؟ گفت بلى فرمود که کتابھاى نجومت را بسوزان
که سفر  رحمه هللا روایت کرده است که چون خواھى متوجه سفر شوى در وقت چندبن طاوس  سید

اعوذ برب الناس و قل اعوذ  از متوجه شدن سف سوره حمد و قل  کردن در آن اوقات کراھت دارد پیش 
مواتِ َو االَْ◌ْرضِ  آخر آل عمران برب الفلق و آیة الکرسى و سوره انا انزلناه و تاآخر سوره  اِنَّ فى َخْلقِ السَّ

َحْوٍل اِالّ بَِک َوال ُقوََّة یَْمتاُزھا  بَِک یَُصوُل الصّائُِل َوبَِک یَطُوُل الطائُِل َو الَحْوَل لُِکّلِ ذى اَللُّھمَّ  بخوان پس بگو
ٍد نَبِ  اَْساَلَُک بَِصْفَوتَِک ِمْن َخْلِقَک َوِخیََرتَِک ِمْن بَرِیَِّتکَ  ُذواْلُقوَِّة اِالّ ِمْنکَ  یَِّک َوِعْتَرتِِه َوُساللَِتِه َعلَْیِه ُمَحمَّ

الُم َصّلِ َعلَْیِه َوَعلَْیِھْم َواْکِفنى َشرَّ ھَذا اْلیَْوِم وَ  َوَعلَْیِھمُ   ُضرَُّه َواْرُزْقنى َخیَرُه َوکِفایَِة الطّاِغیَِة اْلَغوِیَِّة َوُکلِّ  السَّ
ُکّلِ بَالٍء َونََقَمٍة َواَْبِدْلنى فیِه ِمَن اْلَمخاِف اَمًنا  َمٍة ِمنْ ذى ُقْدَرٍة لى َعلى اَذیٍَّة حتّى اَُکوَن فى ُجنٍَّة َوِعصْ 

یَِحلَّ بى طارٌِق ِمْن اََذى اْلِعباِد اِنََّک َعلى ُکّلِ  اْلَعوائِقِ فیِه ُیْسًرا حتّى الیَُصدَّنى صادُّ َعِن اْلُمراُد َوال َوِمنَ 
میُع اْلبَصیرُ  لَْیَس َکِمْثلِِه َشْىٌء َوُھوَ  َواالُْ◌ُموُر اِلَْیَک تَصیُر یاَمنْ  شى ٍء َقدیرٌ   .السَّ

منقول است که ھفت چیز است که اگر در برابر  ( علیه السالم) درحدیث صحیح از حضرت امام موسى
کالغى که فریاد کند ازجانب راست او و سگى که دم را علم  مسافر ظاھر شود براى او شوم است

 ته باشد و بر روى او فریاد کند پس سه مرتبه بلند شود و پستکه بردم خود نشس کرده باشد و گرگى
کند و زن پیر سفید  شود و آھوئى که از جانب راست او بیاید و بجانب چپ او برود و جغدى که فریاد

باشد پس کسى که از دیدن آنھا ترسى  موئى که روبروى او بیاید و ماده االغى که گوشش بریده
چون این را بگوید  بک یارب من شر ما اجد فى نفسى فاعصمنى من ذلک اعتصمت بخاطرش بیاید بگوید

 .ضررى باو نرسد
اللھم انى  در روایتى منقول است که چون پیش از سفر تصدق کنى دروقت تصدق این دعا بخوان

اشتریت بھذه الصدقة سالمتى و سالمة سفرى و مامعى فسلمنى وسلم مامعى و بلغنى و بلغ ما 
اال هللا الحلیم الکریم الاله اال هللا العلى العظیم  الاله وبعد از تصّدق بگوید ن الجمیلمعى ببالغک الحس

و سالم  العظیم  السموات السبع و رب االرضین السبع و مافیھن و مابینھن و رب العرش  سبحان هللا رب
ن اللھم کن لى الطیبین الطاھری على المرسلین والحمد r رب العالمین و صلى هللا على محمد و آله

بسم هللا دخلت و بسم هللا خرجت اللھم انى اقدم بین  جارا من کل جبار عنید و من کل شیطان مرید
هللا و ماشاء هللا فى سفرى ھذا ذکرته ام نسیته اللھم انت المستعان  یدى نسیانى و عجلتى بسم

  سفرنا و اطوِ لنا االرض  علینا االمور کلھا و انت الصاحب فى السفر و الخلیفة فى االھل اللھم ھون على
ظھرنا و بارک لنا فیما رزقتنا و قنا عذاب النار هللا انا  و سیرنا فیھا بطاعتک و طاعة رسولک هللا اصلح لنا

ناصرى  السفر و کابة المنقلب و سوء المنظر فى اله المال والولد اللھم انت عضدى و اعوذ بک من وعثاء
الحول والقوة اال باr العلى  و اصبحنى فیه و اخلفنى فى اھلى بخیر واللھم اقطع عنى بعده و مشقته 

 . العظیم
  

   در آداب غسل و نماز و دعا دروقت بیرو رفتن: فصل سوم 
سید بن طاوس علیه الرحمه روایت کرده است که چون اراده سفر نماید سنت است که غسل کند 

اْلَعلّىِ اْلَعظیِم َوَعلى  ِه َو بَاللِّه َوال َحْوَل َوال ُقوََّة اِالّ بِاللّهِ بِْسِم اللّ  پیش از برون رفتن در وقت غسل بگوید
ْر بِهِ  ِملَِّة َرُسوِل اللِّه َوالصّاِدقیَن َعنِ  َقْلبى َواْشرِْح بِِه َصْدرى َونَوِّْر  اللِّه َصلَواُت اللِّه َعلَْیِھْم اَْجَمعیَن اَللُّھمَّ طَّھِ



ْر  ْجَعْلُه لى نُوًرا َوطَُھوًرا َوِحْرًزا َوِشفاًء ِمْن ُکّلِ داءٍ اَ  بِِه َقْبرى اَللُّھمَّ  واَفٍة َوعاَھٍة َوُسوٍء ِمّما اَخاُف َواَْحَذُر َوطَّھِ
اََقلَتِ االَْ◌ْرُض ِمنّى اَللُّھمَّ اْجَعْلُه  َوَجوارِحى َوِعظامى َوَدمى َوَشْعرى َوبََشرى َوُمخى َوَعَصبى وِما َقْلبى

 .َشْىٍء َقدیرٌ  َوَفْقرى َوفاَقتى اَلَْیَک یاَربَّ اْلعالَمى َن اِنََّک َعلى ُکلِّ  ْوَم حاَجتىلى شاِھًدا یَ 
منقول است که ھیچ خلیفه آدمى در  ( صلى هللا وعلیه وآله وسلم) درحدیث معتبر از حضرت رسول

ُھمَّ اِنّى اَْسَتْوِدُعَک اَللّ  اھلش نمیگذارد بھتر از آنکه دروقت بیرون رفتن دورکعت نماز بگذارد پس بگوید
 . نَْفسى َواَْھلى َومالى َوذرِّیَتى َوُدْنیاَى َوآِخَرتى َواَمانَتى َوخاتَِمِة َعَملى

 . ابن طاوس علیه الرحمه گفته است که در رکعت اول قل ھو هللا احد و در رکعت دوم انا انزلناه بخوان
اراده سفرى میکردند عیال  ( علیه السالم) درحدیث معتبر منقول است که چون حضرت امام محمد باقر

اِنّى اَْسَتْوِدُعَک اْلَغداَة نَْفسى َومالى َواَْھلى َو  اَللُّھمَّ  خود را در حجره جمع میکردند و این دعا میخواندند
َوال  َجوارَِک اَللُّھمَّ التَْسُلْبنا نِْعَمَتکَ اَللُّھمَّ اْجَعْلنا فى  َوالّشاِھَد ِمنّا َواْلغائَِب اَللُّھمَّ اْحَفْظنا َواْحَفْظ َعلَْینا َولَدى

 .تَُغیِّْر ما بِنا ِمْن عافِیَِتَک َوَفْصِلکَ 
اِنّى اَْسَتْوِدُعَک اْلیَْوَم  اَللُّھمَّ  سید بن طاوس علیه الرحمه روایت کرده است که بعد از نماز این دعا بخواند

اِھَد ِمْنُھْم َواْلغائَِب اَللُّھمَّ کاَن َمنّى  نَْفسى َواَْھلى َومالى َوَولَدى َوَمنْ  اْحَفْظنا َواْحِفْظ َعلَْینا  بَِسبیٍل اَلشَّ
َفرِ َو کاَّبَِة  تَْسلُْبنا َفْضلََک اِنّا اِلَْیَک راِغُبوَن اَللُّھمَّ اِنّا نَُعوذُ  اَللُّھمَّ اْجَمْعنا فى َرَحَمِتَک َوال بَِک ِمْن َوْعثاِء السَّ

ْنیا َواالْ ا اْلُمْنَقلَبِ َوُسوءِ  ُه اِلَْیَک ھَذا التََّوجُّه  ْلِمْنظَرِ فى اْالَ◌ْھِل َواْلماِل َواْلَولَِد فى الدُّ ِخَرِة اَللُّھمَّ اِنّى اَتََوجَّ
لُهُ  طَلَبًا ِّْغنى ما اَُؤّمِ واگر خواھى  َواْرُجوُه فیَک َوفى اَْولِیائَِک یا اَْرَحَم الرّاِحمینَ  لَِمْرضاتَِک َوتََقرُّبًا اِلَْیَک َفبَل

بى اِالّ اِلَْیَک َوال ُقوََّة  َخَرْجُت فى َوْجھى ھذا بِال ثَِقٍة ِمنّى لَِغْیرَِک َوال َرجاٍء ُیاءوى اَللُّھمَّ  ایندعا ھم بخوان
َوُسُکونًا اِلى ُحْسِن عائَِدتَِک  لَِثوابِکَ  اِلَْیھا اِالّ طَلََب رِضاَک َواْبتِغاَء َرْحَمتَِک َوتََعرًُّضا اَتَّکُِل َعلَْیھا َوال حیلٍِة اَُلَجاءُ 

َفاْصرِْف َعنّى َمقادیَر ُکّلِ بَالٍء  َسبََق لى فى ِعْلِمَک فى َوْجھى ِمّما اُِحبُّ َواَْکَرُه اَللُّھمَّ  َواَْنَت اَْعلَُم بِما
رِْزقَِک َوتَماما ِمْن نِْعَمِتَک  سَعًة ِمنْ َعلَىَّ َکَنًفا ِمْن َرْحَمِتَک َوُلْطًفا ِمْن َعْفوَِک وَ  َوَمْقِضّى ُکّلِ الواٍء َواْبُسطْ 

َعَملى َواْدَفْع َعنّى ما  فیِه یا َرّبِ َجمیَع َقضائَِک َعلَىَّ ُمواَفَقَة َھواَى َوَحقیَقةَ  َوِجماعا ِمْن ُمعافاتَِک َوَوفِّْق لى
َوُدْنیاَى َمَع ما اَْساَُلَک  ذلَِک َخْیًرا لى الِخَرتى اَْنَت اَْعلَُم بِِه ِمنّى َواْجَعلْ  اَْحَذُر َوما ال اَْحَذُر َعلى نَْفسى ِمّما

باَْفَضِل ماتَْخلُُف  ِمْن َولَدى َواَْھلى َومالى َوَجمیَع اِْخوانى َوَجمیَع ُخزانَتى اَْن تَْخلَِفنى فیَمْن َخلَّْفَت َورائى
َسیَِّئٍة َوکِفایَِة  ضیَعٍة َوتَماِم ُکّلِ نِْعَمٍة َوِدفاعِ کِلِّ َعْوَرٍة َوِحْفِظ ُکّلِ مَ  فیِه غائبًا ِمَن اْلُمْؤِمنیَن فى تَْحصیٍن ُکلِّ 

ْنیا ُکّلِ َمْحُذورٍ َوِصْرُف ُکّلِ َمْکُروٍه َوَکمالَ  ُرورِ فِى الدُّ َواالِْخَرِةثُمَّ اْرُزْقنى ِذْکرَِک  ما یَْجَمُع لى بِِه الرِّضا َوالسُّ
دینى َونَْفسى َواَْھلى  ى َوبَْعَد الرِّضا اَللُّھمَّ اِنّى اَْسَتْوِدُعَک اْلیَْومَ َحتّى تَْرض َوُشْکَرَک َوطاَعتَِک َوِعباَدتِکَ 

َعلَْینا اَللُّھمَّ اْجَعْلنا  اْحَفْظ الّشاِھَد ِمنّا َواْلغائَِب اَللُّھمَّ اْحِفْظنا َواْحَفظْ  َومالى َوُذرِّیَتى َوَجمیَع اِْخوانى اَللُّھمَّ 
 .َوال تَُغیِّْر ما بِنا ِمْن نِْعَمِتَک َوعافِیٍَة َوَفْضلٍ  نِْعَمَتکَ  فى َجوارَِک َو التَْسلُْبنا

اراده سفر مى کردند این دعا  ( علیه السالم) جون حضرت صادق: درحدیث معبر منقول است که 
 .اَللُّھمَّ َخّلِ َسبیلَنا َواَْحِسْن یَسیَرنا َواَْعِظْم عافِیََتنا میخواندند

اراده سفرى مینمودند  ( صلى هللا علیه وآله وسلم) چون حضرت رسول: ت که در روایت دیگر منقول اس
ْھُت َوبَِک  اَللُھمَّ  این دعا میخواندند در وقتى که بر میخواستند که متوجه شوند بَِک اَْنَتَشْرُت َواِلَْیَک تََوجَّ

اَْنَت اَْعلَُم بِِه ِمنّى اَللُھمَّ َزوِّْدنى  ُھمُّ لَُه َوماثَِقتى َوَرجائى اَللُھمَّ اْکِفنى ما اََھمَّنى َوماال اَ  اْعَتَصْمُت اَْنتَ 
ْھتُ  َوَوجَّھنى اِلَى اْلَخْیرِ َحْیُث ما التَّْقوى َواْغِفْرلى علیه ) در حدیث معتبر از حضرت موسى بن جعفر.تََوجَّ

ده دارد که ارا ھرکه اراده سفرى نماید و درخانه خود بایستد وبجانبى که: منقول است که  ( السالم
اَللُّھمَّ اْحِفْظنى  بخواند پس بگوید متوجه شود پس سوره حمید را از پیش رو وجانب راست و جانب چپ

ِّْغ ما َمعى َواْحَفظْ  حقتعالى حفظ  بِبَالِغَک اْلَحَسِن اْلَجمى لِ  ما َمعى َوَسلِّْمنى َوَسلِّْم ماَمعى َوبَلِّْغنى َوبَل
 . مت دارد اورا و آنچه با او است و برساند اورا و آنچه با اواستکند اورا وآنچه با او است و بسال

فاطمه علیھا  بن طاوس علیه الرحمه روایت کرده است که چون بر در خانه بایستد تسبیح حضرت سید
ْھتُ  بخواند پس بگوید السالم بخواند و سوره حمد و آیة الکرسى را بنحوى که گذشت  اَللُّھمَّ اِلَْیَک َوجَّ

 َوثِْقُت بَِک َفال تَُخیِّْبنى یا َمْن ال ُیخیُِّب َمْن اَراَدُه َوال ى َوَعلَْیَک َخلَّْفُت اَْھلى َومالى َوما َخوَّْلَتنى َقدْ َوْجھ
دٍ  ٍد َوآِل ُمَحمَّ یا َواحَفْظنى فیما ِغْبُت َعْنُه َوال تَِکْلنى اِلى نَْفسى  ُیضیُِّع َمْن َحِفظَُه اَللُّھمَّ َصّلِ َعلى ُمَحّمِ

ْھُت لَُه َوَسبْب لِىَ  اَْرَحمَ  ِّْغنى ما تََوجَّ ْر لْى ِعباَدَک َوبِالَدَک َواْرُزْقنى زِیاَرةَ  الرّاِحمى َن اَللُّھمَّ بَل  اْلُمراَد َوَسّخِ
َة ِمْن ُوْلِدهِ  َِّک َوَولِْیَک اَمیَر اْلُمْؤِمنیَن َواالَْ◌ئِمَّ بِاْلَمُعونَِة فى  الُم َوُمدَّنى ِمْنکَ َو َجمیَع اَْھِل بَْیِتِه َعلَْیِه والسَّ  نَبِی
االِْخَرِة  َغْیرى َفاَءکُِل َواَْعِطُب َوَزوِّد نَِى التَّْقوى َواْغِفْر لى فِى َجمیعِ اَْحوالى َوال تَکِْلنى اِلى نَْفسى َوال اِلى

هَ  َوبِاللِّه َوتََوکَّْلُت َعلَى اللِّه  بِْسِم اللّهِ  واین دعا نیز بخواند اِلَْیکَ  َواالُْ◌ولى اَللُّھمَّ اْجَعلنى اَْوَجَه َمْن تََوجَّ
اَمْنُت بِکِتابَِک الَّذى اَْنَزْلَت َوبَِنبِیَِّک  َواَْلَجاْءُت ظَْھرى اِلَى اللِّه َوَفوَّْضُت اَْمرى اِلَى اللِّه َرّبِ  َواْسَتَعْنُت بِاللّهِ 

ّ  الَّذى اَْرَسْلتَ  وءَ  ِالنَُّه الیَاءتى بِاْلَخْیرِ اِلھى اِال َسْت  اَْنَت َوال یَْضرِْب السُّ اِالّ اَْنَت َعزَّ جاُرَک َوَجلَّ ثناُؤَک َوتََقدَّ
شده است که ھرکه صبح از خانه  بدرستى که در روایتى وراد َوَعظَُمْت آالُؤَک َوال اِلَه َغْیُرکَ  اَْسماُؤکَ 

ه در شام بخواند و از خانه بیرون رود شام بخانه برگردد و ھرک بیرون آید این دعا بخواند بالئى باو نرسد تا
 .نرسد تا صبح که بخانه برگردد بالئى باو

بسفرى میرفتند ایندعا میخواندند  ( علیه السالم) چون حضرت صادق: در روایت وارد شده است که 
ِّْغ ماَمعى بِبَالِغَک اْلَحَسْن بِاللّ  اَللُّھمَّ اْحِفْظنى َواْحَفْظ ما َمعى َوبِاللِّه اَْسَتجُِح َو  ِه اَْسَتْفتِحُ َوبَلُّْغنى َوبَل

دٍ  ُه اَللُّھمَّ َسّھِْل لى ُکلَّ  َصلَّى بُِمَحمَّ  ُحُزونٍَة َوَذلِّْل لى ُکلَّ ُصُعوبٍَة َواَْعِطنى ِمَن اْلَخْیرِ  اللُّه َعلَْیِه َوآلِِھت اَتََوجَّ
رِّ اَْکثَ  واین دعا نیز مى ِمّما اَْحَذُر فى عافِیٍَة یا اَْرَحَم الرّاِحمینَ  رَ ُکلَُّه اَْکَثَر ِمّما اَرُجو َواَْصرْف َعنّى ِمَن الشَّ

اَْن یََھَب لَنا فى َسَفرِنا اَْمًنا وایمانًا َوَسالَمًة  اللَّه الَّذى بِیَِدِه ماَدقَّ َوَجلَّ بِیَِدِه اَْقواُت اْلَمالئَکةِ  اَْسَئلُ  خواند
 .َوَمْغِفَرًة َعْزًما ال تُغاِدُر َذْنبًا َوُھًدى َو ُشْکًرا َوعافِیَةً  َوفِْقًھا َوتَْوفیًقا َوبََرَکةً  َواِْسالًما



اَللُھمَّ  منقول است کھک چون کسى بسفرى بیرون رود بگوید ( علیه السالم) از حضرت امیر المؤ منین
َفرِ َواْلحاِمُل َعلَى الظَّْھرِ َواْلَخلیَفُة فِى االَْ◌ْھِل َوالْ  پس باید آن دعا ھا که  مال َواْلَولَدِ اَْنَت الصّاِحُب فِى السَّ

 از براى خانه بیرون آمدن و سوار شدن در فصلھاى سابق گذشت بخواند پس چون سوار شود بگوید
ٍد َوآلِهِ  اَْلَحْمدُ  َر لَنا ھذا َوما ُکنّا لَُه ُمقْ  لِلِّه الَّذى َھدانا لِْالِ◌ْسالِم َوَمنَّ َعلَْینا بُِمَحمَّ  رِنیَن َواِنّاُسْبحاَن الَّذى َسخَّ

ِّْغنا  اَْنَت اْلحاِمُل َعلَى الظَّْھرِ َوالُمْسَتعاُن َعلَى اْالَ◌ْمرِ  اِلَى رِبِّنا لَُمْنَقلُِبوَن َواْلَحْمُد لِلِّه َرّبِ اْلعالَمینَ  اَللُّھمَّ بَل
اِالّ َضْیُرَک َوال َخْیَر اِالّ  ْغِفَرتَِک اَللُّھمَّ ال َضْیرَ بِِه اِلى َرْحَمِتَک َورِْضوانَِک َومَ  بَالًغا تُْبلَُغ بِِه اِلى َخْیر، بَالًغا تُْبلَغُ 

 .َخْیُرَک َوال حافِظَ َغْیُرکَ 

 باخود بردن در سایر آداب بیرون رفتن و بیان چیزى چند که باید: فصل چھارم 
یه صلى هللا عل) حضرت رسول: منقول است که  ( علیه السالم) در حدیث معتبر از حضرت امیرالمؤ منین

آیات را بخواند،  فرمود که ھرکه بسفرى رود و با خود بر دارد عصائى از چوب بادام تلخ و این ( وآله وسلَّم
ھر صاحب زھرى تا باھل خود برگردد و با او  حق تعالى او را ایمن گرداند از ھر سبع درنده وھر دزدى و

َه  َولَّما : عصارا بگذارد، اینست آیات او استغفار کنند تا برگردد و ھفتاد وھفت ملک باشند که از براى تََوجَّ
ًة ِمنَ  تِْلقاَء َمْدیََن قاَل َعسى َربّى اَْن یَْھِدیَنى َسواءَ  بیِل َولَّما َوَرَد ماَء َمْدیََن َوَجَد َعلَْیِه ُامَّ النّاسِ  السَّ

َشْیٌخ  ا قالَتا النَْسقى َحتّى یَْصُدَر الرّعاُء َواَُبوناقاَل ماَخْطُبُکم یَْسَقوَن َو َوَجَد ِمْن ُدونِِھْم اِْمَراَءتَْیِن تَُذودانِ 
 لِما اَْنَزْلَت اِلَى ِمْن َخْیرٍ َفقیٌر َفجائَْتُه اِْحدُھما تْمشى َکبیٌر َفَسقى لَُھما ثُمَّ تََولّى اِلَى الظّل فقاَل َرّبِ اِنّى

 َسَقْیَت لَنا َفلَّما جائَُه َوَقصَّ َعلَْیِه اْلَقَصَص قاَل التََخفْ  ماَعلَى اْسِتْحیاٍء قالَْت اِنَّ اَبّى یَْدُعوَک لِیَجزِیََک اَْجرَ 
قاَل اِنّى  اْسَتاْءِجْرُه اِنَّ َخْیَر َمِن اْسَتْاَجْرَت اْلَقوِّىِ اْالَ◌مینَ  نََجْوَت ِمَن اْلَقْوِم الظّالِمیَن قالَْت اِْحدیُھما یااَبَتِ 

َوما اُریُد  تَاءِجْرنى ثَمانَِى ِحَججٍ فِاِْن اَْتَمْمَت َعْشًرا َفِمْن ِعْنِدکَ  ھاتَْیِن َعلى اَنْ اُریُد اَْن اَْنِکَحَک اِحَدى اْبَنَتْى 
َفال ُعدواَن  الصّالِحیَن قاَل ذلَِک بَْینى َوبَْیِنَک اَیِّما االَْ◌َجلَْیِن َقَضْیتَ  اَْن اَُشقَّ َعلَْیَک َسَتِجُدنى اِْنشاَء اللُّه ِمنَ 

 .َعلى ما نَُقوُل َوکى لٌ َعلَىَّ َواللُّه 
ھرکه خواھد که زمین در زیر پاى او پیچیده شود با خود : در روایت دیگر از آن حضرت منقول است که 

 .عصائى از درخت بادام تلخ بردارد
مرض شدیدى بھم رسانید و اورا وحشتى عارض  ( علیه السالم) درحدیث دیگر فرمود که حضرت آدم

بادام تلخ جداکن و بسینه خود بچسبان چنین کرد حق تعالى  از درختشد جبرئیل فرمود که چوبى 
 کرد و بدانکه از جمله چیزھائى که باید در سفر باخود داشته باشد تسبیح تربت وحشت اورا از اودفع

بعراق  ( علیه السالم) چون حضرت صادق: است چنانچه منقول است که  ( علیه السالم) امام حسین
علیه ) نزد آنحضرت گرد آمدند و پرسیدند که میدانیم که تربت حضرت امام حسینتشریف آوردند مردم 

کسى  شفاى ھر درد ھست آیا باعث ایمنى از ھر خوف و بیم میشود؟ فرمود که ھرگاه ( السالم
 مرتبه ایندعا بخواند خواھد که اورا از ھر بیمى امان بخشد تسبیحى از تربت آنحضرت بگیرد و سه

ُیحاَوُل ِمْن َشرِّ ُکّلِ غاِشٍم َوطارِقٍ ِمْن  ُمْعَتِصًما بِِذماِمَک َوَجوارَِک اْلَمنیع الَّذى الُیطاَوُل َوال ُھمَّ اَْصبَْحُت اَللّ 
َمُخوٍف بِلِباسٍ سابَِغٍة َوالِء اَْھِل  َوما َخلَْقَت ِمْن َخْلِقَک الصّاِمتِ َوالنّاِطقِ فى ُجنَِّة ِمْن ُکلِّ  سائِرِ َمْن َخلَْقتَ 

ُک  ِمْن ُکّل قاِصٍد لى اِلى اَِذیٍَّة بِِجد ارٍ َحصیِن االِْ◌ْخالصِ فِى تِ نَِبیَِّک ُمْحَتِجبًابَیْ  ِھْم َوالتََّمسُّ االِْ◌ْعتِراِف بََحّقِ
ِعْذنى اَللُّھمَّ بِِھْم ِمْن َواُجانُِب َمْن جانَُبوا َفاَ  اْلَحقَّ لَُھْم َو َمَعُھْم َوفیِھْم َوبِِھْم اُوالى َمْن والَوا بَِحْبلِِھْم ُموقًِنا اَنَّ 

مواتِ  َشرِّ ُکلِّ  َواالَْ◌ْرضِ اِنّا َجَعْلنا ِمْن بَْیِن اَْیدیِھْم َسًدا  ما اَتَّقیِه یا َعظیُم َحَجْزَت االَْ◌عادى َعنّى بِبَدیعِ السَّ
 اَللُّھمَّ  و چشم بگذارد و بگویدپس تسبیح را ببوسد و بھر د َخْلِفِھْم َسًدا َفاَْغَشْینا ُھْم َفُھْم ال ُیْبِصُرونَ  َوِمنْ 

ِه َو بَِحّقِ اَخیِه َوبَِحّقِ  اِنّى اَْساَءُلَک بَِحّقِ ھِذِه الُتْربَِة اْلُمباَرَکة َوبَِحقِّ  ُوْلِدِه  صاِحبِھا َوبَِحّقِ اَبیِه َوبَِحّقِ ُاّمِ
اگر در صبح چنین کند در امان  ْفظًا ِمْن ُکّلِ ُسوءٍ ُکّلِ َخْوٍف َوحِ  الطّاِھریَن اْجَعْلھا ِشفاًء ِمْن ُکّلِ داٍء َواَمانًا ِمنْ 

 . خدا باشد تا شام و اگر در شام چنین کند در امان باشد تا صبح
بیرون آید چنین کند  ھره از پادشاھى یا غیر او بترسد وچون از خانه: روایت دیگرمنقول است که  در

شترھا که مناسبست در سفر خود انگ حرزى باشد براى او از شرایشان و در فصول خواتیم گذشت
 .داشته باشد

ضامنم براى کسیکه عمامه بر سر : منقول است که  ( علیه السالم) درحدیث معتبر ازحضرت صادق
 .بسته از خانه بیرون آید آنکه سالم باھل خود بر گردد

اراده  من ضامنم براى کسیکه: منقول است که  ( علیه السالم) در روایت معتبر ازحضرت امام موسى
ببندد و سر عمامه را در زیر تحت الحنک ببندد آنکه اورا دزد و غرق  سفرى داشته باشد وعمامه بر سر

 .سوختن بر نخورد شدن و
صلى هللا علیه وآله ) حضرت رسول: منقول است که  ( علیه السالم) درحدیث معبر ازحضرت امام رضا

که تحت  و عمامه سفیدى بر سر داشته باشد فرمود که ھرکه روز شنبه از خانه بیرون رود ( وسلم
 .بعمل آید الحنک بسته باشد اگر برود بنزد کوھى که آن را از جا بکند ھر آینه

اى فرزند چون بسفر روى شمشیر  حضرت لقمان با پسر خود گفت که: درحدیث معتبر منقول است که 
و سوزن وخیاطه با خود بردار و ضرور میشود ومشک آب  و کمان واسب و موزه و عمامه و رسنھائى که

 .اصحاب تو بآن محتاج باشید بردار از دواھا آنچه تو و
بسفر مى رفتند  ( صلى هللا علیه وآله وسلم) چون حضرت رسول خدا: در روایت دیگر منقول است که 

سوزن و ریسمان چیزى که بآن کگفش  وآینه و مسواک و شانه و  شیشه روغن و سرمه دان و مقراض 
داشتند و ازجمله تعویذاتى که در سفر مناسب است تعویذى  پینه کنند و تسمھاى نعل را بر مىرا 

 : دسته شمشیر حضرت رسالت پناه تعبیه شده بود و آن این تعویذ است است که مرویست که در



ُملُوِک االَْ◌وَِّل اْلَقدیِم االَْ◌بَدى الَّذى ال یا َملَِک الْ  اللِّه الرَّحمِن الرَّحیِم یا اَللُّه یا اَللُّه یا اَللُّه اَْساَُلکَ  بِْسمِ 
بُِکّلِ َشْىٍء اَللُّھمَّ اْکِفنى بِاْسِمَک االَْ◌ْعظَِم  َوال یَُحوُل اَْنَت اللُّه اْلَعظیُم اْلکافى لُِکّلِ َشْىٍء اَْلُمحیطُ  یَزولُ 

یَُکْن لَُه ُکُفًوا اََحٌد َواَْحجِْب ُشُروَرُھْم َوُشُروَر  ُد َولَمْ اْلواِحِد االَْ◌َحِد الصََّمِد الَّذى لَْم یَِلْد َولَْم ُیولَ  االَْ◌َجلِّ 
اَللُّھمَّ اْحجِْب َعنّى َشرَّ َمْن اَراَدنى بِِحجابََک  ُکلَُّھْم َوُسُیوُفُھْم َوبْاِسِھْم َواللُّه ِمْن َورائِِھْم ُمحیطٌ  االَْ◌ْعداءِ 

 َواالِْ◌ْنسِ َوِمْن َشرِّ َسالِحِھْم َوِمَن اْلَحدیِد َوِمْن ُکّلِ ما َحٌد ِمْن َشرِّ اْلجِنِّ اْحَتَجْبَت بِِه َفلَْم یَْنظُْر اِلَْیِه اَ  الَّذى
ٍة َوبَلِیٍَّة وِِمْن َشرِّ  َقدیٌر َوَصلَّى  ما اَْنَت بِِه اَْعلَُم َوَعلَْیِه اَْقَدُر اِنََّک َعلى ُکّلِ َشْىءٍ  ُیَتَخوَُّف َو ُیْحَذُر َوِمْن ُکّلِ ِشدَّ

ٍد َوآلِِه َوَسلَّمَ  اللّهُ  ِِّه ُمَحمَّ َوال تََخْف اِنََّک ِمَن االِْمنیَن  اَْقبِلْ  وعوذه که در میان عمامه گذارند تَْسلیًما َعلى نَبِی
ال تَخاُف َمَعُکما اَْسَمُع َو اَرى وَ  الظّالِمیَن التََخْف اِنََّک اَْنَت االَْ◌ْعلى اَالّ تَخافا اِننّى التََخْف نََجْوَت ِمَن اْلَقْومِ 
میُع اْلَعلیُم َفاللُّه  اَْطَعَمُھْم ِمْن ُجوعٍ َو آَمَنُھْم ِمْن َخوٍف َفَسیَْکفیَکُھْم اللّهُ  َدَرًکا َوال تَْخشى اَلَّذى َوُھَو السَّ
ُبوَن َوَعلَى اللِّه َفَتَوکَّلُوا اِْن َفاِنَُّکْم غالِ  الرّاِحمیَن اُْدُخلُوا َعلَْیِھُم اْلباَب َفاِذا َدَخْلُتُموهُ  َخیٌر حافِظًا َوُھَو اَْرَحمُ 

 .ُمْؤِمنینَ  ُکْنُتمْ 
لَْو َسَتَرُه  اْحَفْظ َعلَىَّ ما لَْو َحِفظَُه َغْیُرَک لَضاَع َواْسُتْر َعلَىَّ ما اَللُّھمَّ  عوذه که بر چھار پاى سوار بندند

َمْکُروًھا  ِمْن راَمنى بُِسوٍء اَْو نََصَب لى َمْکًرا اَْو َھیَّا لىبِِه ُکلَّ  َغْیُرَک لَکاَع َواْجَعْل َعلىَّ ِظالًّ ظَلیالً اَتََوقىّ 
َقْلبِ نَِبیَِّک  اَللُّھمَّ اْحَفْظنى َکما َحِفْظَت بِِه ِکتابََک اْلُمْنَزَل َعلى َحتّى یَُعوَد َوُھَو َغْیُر ظافِرٍ بى َوال قاِدرٍ َعلىَّ 

ْکَر َو اِنّا لَُه لَحافِظُونَ  اْلُمْرَسِل اَللُّھمَّ اِنََّک ُقْلَت َوَقْوُلکَ   .اْلَحقُّ اِنَّا نَْحُن نَزَّْلنا الّذِ
ھرکه سوره عبس را درکاغذى سفید بنویسد و بھر : منقول است که  ( علیه السالم) از حضرت صادق

 .بماند با خود نگاه دارد در آن راه بغیر ازنیکى نبیند و از مفاسد آن راه محفوظ راھى که رود
  

 آن در آداب توشه برداشتن در سفر وآداب صرف کردن:  فصل پنجم
چون بسفر روید سفره باخود بردارید و طعامھاى : منقول است که  ( علیه السالم) از حضرت صادق

 .نفیس در آن سفره بگذارید
ازشرف آدمى آنست که توشه خود را : منقول است که  ( صلى هللا علیه وآله وسلم) ازحضرت رسول

 .ھرگاه بسفرى رود نیکو گرداند
چون بسفر حج یا عمره مى  ( علیه السالم) حضرت امام زین العابدین: درحدیث دیگر منقول است که 

 . رفتند از بھترین توشه ھا بر مى داشتند مانند لوز و شکر وقائوت ترش و شیرین
 .برکت میشود نان در میان توشه خود بردار که باعث: منقول است که  ( علیه السالم) ازحضرت صادق

نظر کردند بسفره که در آن حلقھا  ( علیه السالم) حضرت امام موسى: درحدیث دیگر منقول است که 
بکنید و حلقھاى آھن بگذارید تا جانوران تا جانوران داخل سفره  از برنج بود فرمودند که این حلقھا را

 .نشوند
از بعضى از اصحاب خود پرسیدند که  ( علیه السالم) حضرت صادق: در حدیث دیگر منقول است که 

مى روید؟ گفتند بلى فرمود که سفره با خود میبرید یانه ؟ گفتند  ( علیه السالم) بزیارت قبر امام حسین
چه چیز بخوریم ؟  که اگر بزیارت قبر پدران یا مادران خود بروید چنین نخواھید کرد، گفتند پس بلى فرمود

 . فرمود که نان باشیر یا ماست
شنیده ام که جمعى ھستند که چون بزیارت قبر حضرت امام حسین مى روند با  حدیث دیگر فرمود در

دوستان خود بروند  سفره بر مى دارند که در میان آن بزغاله بریان و حلواھا ھست اگر بزیارت قبر خود
 .چنین نمى کنند
ج کردنھا نزد خدا میانه روى بھترین خر: منقول است که  ( صلى هللا علیه وآله وسلم) از حضرت رسول

 . است و خدااسراف را دشمن میدارند مگر در راه حج یا عمره
پرسید که من اھل خود را با  ( علیه السالم) صفوان ازحضرت صادق: درحدیث حسن منقول است که 

حضرت فرمود که بلى پدرم مى گفتن که از قوت  خود بحج مى برم خرجى خود را در کمر خود مى بندم
 .کند افر آنست که نفقه خود را حفظمس

آن صورتھا نقش کردند با  دیگر بآنحضرت عرض کرد که دراھمى که در: درحدیث دیگر منقول است که 
بندم در حالت احرام فرمود که باکى نیست خرجى  خود دارم و آنھا را درھمیان میکنم و در کمر مى

 . بر آنست تست و اعتماد تو بعد از خدا
  

   در رفیق باخود بردن در سفر و آداب معاشرت ایشان :فصل ششم 
 . در احادیث معتبره بسیار وارد شده است کسیکه تنھا بسفر رود ملعونست

علیه ) بحضرت امیرالمؤ منین ( صلى هللا علیه وآله وسلم) حضرت رسول: درمعتبر منقول است که 
دورتر است  ن با یک کس است و از دوتاوصیت نمود که یا على ھرگز تنھا بسفر مرو که شیطا ( السالم

 .گمراھند و سه مسافرانند یا على شخصى که تنھا بسفر مى رود گمراھست و دو کس که میروند دو
آمد آن حضرت پرسیدند  ( علیه السالم) شخصى بخدمت حضرت صادق: در روایت دیگر منقول است که 

گر من پیشتر تورا میدیدم تورا نیکو تاءدیب ا که در راه کى مصاحب تو بود؟ گفت تنھا بودم فرمود که
پس فرمود که یک کس شیطان است و دوتا شیطانند و سه نفر  میگردم که چگونه باید بسفر رفت

 .نفر رفیقانند مصاحبانند و چھار
ماشاَء اللُّه ال َحْوَل َوال  ھرکه بسفرى رود بگوید: بسند معتبر از حضرت موسى بن جعفر منقول است که 



 . َة اِالّ بِاللِّه اَللُّھمَّ انِْس َوْحَشتى َواَِعنّى َعلى َوْحَدتى َواَدِّ َغْیبَتىُقوَّ 
اول رفیق بھم رسان پس : منقول است که  ( صلى هللا علیه وآله وسلم) درحدیث معتبر از حضرت رسول

ثوابش  نمیشود مگر آنکه محبوب ترین ایشان نزدخدا و آنکه بسفر برو وفرمود که دوکس باھم رفیق
 .مدارا با رفیقش بیشتر میکند بیشتر است آنستکه

مصاحبان نزد خدا چھار نفرند و ھیچ گروھى زیاده از ھفت کس  درحدیث دیگر فرمود که بھترین رفیقان و
 صداھایشان بسیار میباشد، پس از این احادیث معلو شد که اقل رفیقان سه نفرند نمى شوند مگرآنکه

 . سفره زیاده ازھفت خوب نیست در رفیقان ھم توشه و ھم و اکثر ایشان ھفت و آنکه
سنتست که رفیقان ھم توشه اول : منقول است که  ( صلى هللا علیه وآله وسلم) از حضرت رسول

بر روى یکدیگر بگذارند که این بیشتر باعث خوشنودى خاطر و نیکى اخالق  خرجیھاى خود را بدر آورند و
 .میشود ایشان

مصاحبت مکن در سفر با کسیکه فضیلت تو را : منقول است که  ( علیه السالم) ؤ منینازحضرت امیر الم
 . بر خود نداند آنقدر که تواز فضیلت او برخود میدانى

مصاحبت و رفاقت کن با کسیکه تو باو زینت یابى و : منقول است که  ( علیه السالم) ازحضرت صادق
 .تو کسب علم و کماالت از او توانى نمود با کسیکه او بتو زینت یابد یعنى مصاحبت مکن

حال  گفت بخدمت حضرت صادق عرض کردم که شما میدانید: دیگر از شھاب منقول است که  درحدیث
رفیق میشوم در راه مکه و بر  و توانگرى مرا و احسانیکه با برادران خود میکنم پس با جماعتى از ایشان

این شھاب چنین مکن اگر تو دست بخرج کردن  ود کهایشان توسعه میکنم و بسیار خرج میکنم فرم
ضرر میرسد و پریشان میشوند و اگر تو بکنى و ایشان نکنند  بگشائى و ایشان ھم بگشایند بایشان

 . پس رفاقت باجماعتى بکن که مثل تو باشند در توانگرى وتوانائى باعث مذلت ایشانست
اگر مصاحبت کنى بامثل و : منقول است که  ( معلیه السال) در روایت دیگر ازحضرت امام محمد باقر

باکسى رفیق مشو که خرج تورا کشد که این موجب خوارى مؤ من  مانند خود مصاحبت و رفاقت بکن و
 . است

حق مسافر بر رفیقان آنست که چون بیمار شود سه : منقول است که  ( علیه السالم) ازحضرت صادق
 .روز براى او توقف کنند

پرسیدند جماعتى که با  ( علیه السالم) از حضرت امام محمد باقر: منقول است که درحدیث دیگر 
ھست آیا آن مالدار خرج آنھا را میتواند کشید؟  یکدیگر رفیق میشوند و در میان ایشان مالدار و پریشان

 . راضى باشند باکى نیست فرمود که اگر آنھا بطیب خاطر
پرسیدند که شخصى رفیق میشود با  ( علیه السالم) صادقازحضرت : در روایت دیگر منقول است که 

آنھا خرج خود را بیرون میاورند و او مثل آنھا خرج نمیتواند  جماعتى مالدار و از آنھا مالش کمتر است و
 .من دوست نمیدارم که خود را ذلیل کند، باکسى رفیق شود که مثل اوباشد کردن فرمود که

  

  سفر دربیان سایر آداب: فصل ھفتم 
که حضرت لقمان پسر خود  ( علیه السالم) از حضرت امام جعفر صادق: در حدیث معتبر منقول است که 

ایشان بسیار بکن در کارھاى خود و کارھاى  را نصیحت فرمود که چون سفر کنى با گروھى مشورت با
یشان وچون تو را در میان ا  بکن و در توشه خود صاحب کرم باش  ایشان و در روى ایشان تبسم بسیار

به بسیار  قبول کن و اگر از تو مدد طلبند یارى ایشان بکن و بسه چیز بر ایشان غلبه کن بضیافت بطلبند
چھارپا ومال و توشه و اگر گواھى  خاموشى و بسیارى نماز و سخاوت و جوانمردى ھرچه باخود دارى از

ا تو مشورت کنند تا توانى سعى کن راى نیکو از گواه کنند و چون ب از تو بطلبند یا بر امر حقى خواھند ترا
کنى و جواب  اختیار کنى و زود عزم مکن و راءى خود را با ایشان مگو تا تاءمل کنى و فکر براى ایشان

بخوابى چیزى بخورى و نماز کنى و  ایشان مگو در مشورت ایشان تا آنکه در آن فکر برخیزى و بنشینى و
در مشورت ایشان بکار فرمائى زیرا که ھرکه خیر خواھى  و حکمت خود رادر اثناى این احوال فکر خود 

 نگرداند حقتعالى راءى و عقل او را سلب میکند و امانت  او مشورت کند خالص  خود را براى کسى که با
کارى پیاده برو و ھرگاه ببینى رفیقان  را از او بر میدارد و ھرگاه ببینى که رفیقان تو پیاده میروند با ایشان

یا قرضى دھند تو نیز با ایشان بده و بشنو سخن کسیرا که از تو  مکنند با ایشان بکن و اگر تصدقى کنند
که نه گفتن  ھرگاه رفیقان کارى بتو فرمایند یا چیزى از تو سؤ ال کنند بگو بلى و نه مگو بزرگترباشد و

فرود آئید و اگر در راه مقصود شک  عالمت عجز و موجب مالمتست و چون راه را گم کنید وحیران بمانید
مصلحت به بینید و اگر یک کسیرا ببینید خبر راه از او مپرسید و  کنید بایستید و با یکدیگر مشورت کنید و

باشد یا  نبینید که یک شخص در بیابان این کس را بشک میاندازد که شاید جاسوس دزدان مصلحت از او
آنکه چیزى چند از عالمتھا و قرینه  دوشخص نیز حذر کنید مگر شیطان که خواھد شما را حیران کند و از

بدیده خود که نظر میکند بسوى چیزى آنچه حق است از آن  ھا به بینید که من نبینم زیرا که عاقل
 چند مى بینید که غایب نمى بیند اى فرزند چون وقت نماز درآید از براى امرى مشناسید و حاضر چیزى

چند بیشتر ادا میکنى سبک  ماز را بجا آور و راحت بیاب که نماز قرضى است که ھرآنرا تاخیر مینداز ون
نیزه باشى و بر روى چھارپا خواب مکن که زود باعث  بار میشوى و نماز را با جماعت بکن ھر چند بر سر

کردار دانایان نیست مگر آنکه در میان کجاوه باشى که ممکنت باشد که  زخم پشت آن میشود این از
پا یاور  براى سستى مفاصل وچون نزدیک شوى بمنزل از چھار پاى خود فرود آى که آن چھار خوابىب

که فرود آئید پس اختیار کنید از  توست و ابتدا کن بعلف دادن پیش از آنکه چیزى بخورى و چون خواھید



از آنکه بنشینى  نرمتر و پرگیاه تر باشد و چون فرود آئى پیش بقعه ھاى مکانیرا که خوشرنگتر و خاکش
رکعت  بکن و چون بقضاى حاجت بروى بسیییار دور برو پس چون خواھى که بار کنى دو دو رکعت نماز

زمین که ھر بقعه از زمین را اھلى  نماز بکن پس از آن زمین را وداع کن و سالم کن بر آن زمین و اھل آن
درى از آنرا تصدق کنى و بر تو باد طعامیرا مگر آنکه ق چند از مالئکه ھست و اگر توانى مخور ھیچ

بر تو باد  مادامیکه سوار باشى و بر توباد بتنزیه و یا خدا کردن تا مشغول کار باشى و بخواندن قرآن
مرو بلکه در اول شب فرود آى ودر  بدعاکردن دروقتیکه تنھا و بیکار باشى و زینھار که در اول شب راه

 . صدا بلند مکن فتننصف آخر شب راه رو وزنھار که در راه ر
مروت و مردى در حضر، خواندن قرآن است و : منقول است که  ( علیه السالم) از حضرت امیر المؤ منین

 کردن و تفکر در فقه و علوم کردن و محافظت برنمازھاى جماعت کردن و اما مروت ھمنیشینى با علما
و پستى و فرود آمدن و  ا در ھر بلندىسفر پس تو شه خود را صر کردن و مخالفت رفیقان نکردن و خدا ر

 . ایستادن و نشستن بسیار یاد کردن است
مروت سفر توشه بسیار بر داشتن و : منقول است که  ( علیه السالم) در روایت دیگر از حضرت صادق

 و عطا کردن بجمعى که رفیق تواند و آنکه بعد از مفارقت از رفیقان رازھاى پاکیزه گردانیدن توشه است
چیزى که خدا را بخشم  شان را که بر آنھا مطلع شده بپوشانى و مزاح وخوش طبعى بسیار بکنى درای

 .نیاورد
درحدیث دیگر فرمود که از مروت نیست که نقل کند آدمى چیزى چند را که در سفر دیده است و از 

و خواندن توشه مسافر حدى خواندنست : منقول است که  ( صلى هللا علیه وآله وسلم) حضرت رسول
 .شعرى چند که در آن حرامى و باطلى نباشد

چون با جماعتى رفیق شوى مگو اینجا فرود آئید یا : منقول است که  ( علیه السالم) ازحضرت صادق
 . میائید که در میان ایشان کسى ھست که این کار را بکند اگر تو بایشان بگذارى اینجا فرود

ھر که اعانت کند مؤ : منقول است که  (  علیه وآله وسلمصلى هللا) دراحادیث معتبر از حضرت رسول
شدت از شدتھاى دنیا را بر دارد و اورا امان دھد از غم  من مسافرى را حق تعالى از او ھفتاد وسه

 شدت در آخرت از او بردارد در وقتیکه از شدت اھوال قیامت نفسھاى مردم گرفته واندوه و ھفتاد غم و
 .باشد

  

   ر آداب راه رفتن و فرود آمدند: فصل ھشتم 
چون از پیاده رفتن : منقول است که  ( صلى هللا علیه وآله وسلم) در احادیث معتبره از حضرت رسول

 .مانده شوید استعانت جوئید بتند راه رفتن که واماندگى را بر طرف میکند
پیاده رفتن بر شما آسان درحدیث دگیر فرمود که کمر را محکم ببندید و بر روى شکم ببندید تا آنکه 

 .شود
بر شما باد براه رفتن در : منقول است که  ( صلى هللا علیه وآله وسلم) درحدیث معتبر ازحضرت رسول

 .شب که زمین در شب پیچیده میشود
زمین در آخر شب پیچیده میشود و فرمود که چون : منقول است که  ( علیه السالم) از حضرت صادق

 .سفر میکردند در آخر شب حرکت میکردند ( علیه السالم) حضرت امیر المؤ منین
 هللا علیه وآله وسلم منقول است که چون در شب فرود آئید بر سر راه فرود صلى) از حضرت رسول

 . میائید ودر شکم رودخانه ھا فرود میائید که محل درندگان وماران است
در میان رودخانه فرود میائید که مبادا :  منقول است که ( علیه السالم) درحدیث معتبر از حضرت صادق

 .سیالبى بیاید و بشما ضرر برساند
حقتعالى مدارا کردان را : منقول است که  ( صلى هللا علیه وآله وسلم) درحدیث معبر از حضرت رسول

چون بر حیوانات الغر سوار باشید در منزلھا فرود آئید پس اگر  دوست میدارد و یارى میکند بر آن پس
 .و گناه نداشته باشد تند بروید و اگر پرگیاه باشد منزل بمنزل فرود آئید ین خشک باشدزم

اگر در زمین پر آب و علف روید بتاءنى و مدارا : منقول است که  ( علیه السالم)از حضرت امام محمد باقر
ید بجانب چون راه را غلط کن: منقول است که  ( صلى هللا علیه وآله وسلم) بروید و ازحضرت رسول

 .راست میل کنید
ھرکه در سفر راه گم کند فریاد کند که یا : منقول است که  ( علیه السالم) ازحضرت امیر المؤ منین
که از بردران مؤ من شما از جنیان شخصى ھست که صالح نام دارد و از براى  صالح اغثنى بدرستى

 .د و راه نمائى میکنددر شھرھا میگردد و چون صداى شما را میشنود چواب میگوی خدا
چون را را گم کنى فریاد کن : منقول است که  ( علیه السالم) درحدیث معبر ازحضرت امام محمد باقر

رحمکم هللا راوى درحدیث گفت که ما در سفرى را گم کردیم شخصى را  یاصالح ارشدونا الى الطریق
شنید  ر گشت و گفت صداى آھستهاز مادور شد و فریاد کرد باین نحو که مذکور شد پس ب گفتیم که

عمر بن یزید که از ثقات اصحاب  و از. گفت را از جانب راست است اندک مسافتى که رفتیم را را یافتیم 
یکسالى در سفر مکه معظمه راه را گم کردیم پس سه روز  ائمه است روایت کرده است که گفت ما در

 شد آب برداشته بودیم آخر شد پس چامه ھاىطلبیدیم نیافتیم پس چون روز سیم  ماندیم و راه را
بر خاست و فریاد کرد  احرام را پوشیدیم بعنوان کفن و حنوط کردیم ، در آنحال شخصى از رفیقان ما

کسیتى خدا تورا رحمت کند گفت من از آن  یاصالح یا اباالحسین پس کسى از دور جواب گفت پرسیدم
ایمان آوردند و کسى بغیر از من از آنھا  ( وآله وسلم صلى هللا علیه) گروھم از جن که بحضرت رسول



شده را براه برسانم ما ھمه جا از پى صداى او رفتیم تا براه  نمانده است و کارمن این است که گم
 . رسیدیم

  

 منازل باید خواند در بیان دعاھائى که در راه و: فصل نھم 
صلى ) چون حضرت رسول: منقول است که  ( علیه السالم) درحدیث صحیح از حضرت امام جعفر صادق

در سفرھا سراشیب میرفتند سبحان هللا میگفتند و چون سر باال میرفتند هللا اکبر  ( هللا علیه وآله وسلم
 .میگفتند

اَللُّھمَّ اْجَعْل َمسیرى ِعبًَرا َو َصْمتى تََفکًُّرا َوَکالمى  درحدیث صحیح دیگر فرمود که چون در سفرباشى بگو
 .اِذْکرً 

ھرکه برود خانه پائین : منقول است که  ( صلى هللا علیه وآله وسلم) در حدیث معتبر از حضرت رسول
 . حقتعالى پرکند آن رودخانه را از براى او ازحسنات الاِلَه اِال اللُّه َواللُّه اَْکبَرُ  برود پس بگوید

میگوید در بلندى از بلندیھا آنچه در پیش روى او  الاِلَه اِال اللُّه َواللُّه اَْکبَرُ  درحدیث دیگر فرمودکه ھرکه
 .بگویند الاِلَه اِالّ اللُّه َو اللُّه اَْکبَرُ  است تا منتھاى زمین ھمه

 ( صلى هللا علیه وآله وسلم) دو کس آمدند بخدمت حضرت رسول: درحدیث معتبر دیگر منقول است که 
بخوانیم فرمود که چون در  علیم ده که در راهگفتند ما میخواھیم براى تجارت بشام برویم حرزى بما ت

پھلو را برختخواب بگذارید و تسبیح حضرت فاطمه علیھا  منزلى فرود آئید و نماز خفتن بکنید بعد از نماز
الکرسى بخوانید چون چنین کنید تا صبح محفوظ میمانید چون ایشان روانه  السالم بخوانید پس آیة

خوابیدند و تسبیح  ن رفتند چون فرود آمدند و نماز خفتن کردند وجمعى از دزدان از عقب ایشا شدند
را فرستادند که ایشان را خبر بگیرد و چون  حضرت فاطمه و آیة الکرسى را خواندند پس دزدان غالم خود

ازایشان اثرى نیافت چون بدزدان خبر داد ایشان آمدند و ھمین حال را  بنزد ایشان آمد دو دیوار دیدو
: بردید؟ گفتند ند چون صبح شد بنزدایشان آمدند و پرسیدند که شما دیشب در کجا بسرکرد مشاھده

چیزى دیگر ندیدیم شماقصه خود را بما  در ھمین موضع گفتند ما آمدیم بتفحض شما و بغیر از دو دیوار
یح تسب ( صلى هللا علیه وآله وسلم) خوابید بتعلیم حضرت رسول نقل کنید ایشان گفتند که ما دروقت

حضرت فاطمه علیھا السالم و آیة الکرسى خواندیم دزدان گفتند بروید که دزدى بر شما دست نخواھد 
 . یافت

ھرکه در سفرى و منزلى فرود آید که از درندگان ترسد : درحدیث معتبر دیگر ازآنحضرت منقول است که 
اْلَحْمُد بِیَِدِه اْلَخْیُر َوُھَو َعلى ُکّلِ  یَک لَُه لَُه اْلُمْلُک َولَهُ اَْن الاِلَه اِالّ اللُّه َوْحَدُه الَشر اَْشَھدُ  ایندعا را بخواند

چون این دعا بخواند ایمن گردد از شر درندگان تا ازآن  اِنّى اَُعوُذ بَِک ِمْن َشرِّ ُکّلِ َسُبعٍ  َشْىٍء َقدیٌر اَللُّھمَّ 
 .منزل بارکند

ه خواھد داخل شود بموضعى که خوفى کسى ک: درحدیث معتبر از حضرت صادق منقول است که 
َرّبِ اَْدِخْلنى ُمْدَخَل ِصْدقٍ َواَْخرِْجنى ُمْخَرَج ِصْدقٍ َواْجَعْل لى ِمْن لَُدْنَک  داشته باشد این آیه را بخواند

 .پس چون ببیند آن شخص یا آن چیزى را که از او بیم دارد آیة الکرسى بخواند ُسْلطانًا نَصیًرا
د که ھرگاه در سفرى یا بیابانى باشى و از جنیان یا غیر ایشان ترسى دست راست در حدیث دیگر فرمو

مواتِ َواالَْ◌ْرضِ طَوًعا  خود را بر سر بگذار و بآواز بلند بگو اََفَغْیَر دیِن اللِّه تَْبُغوَن َولَُه اَْسلََم َمْن فى السَّ
 .َوَکْرًھا َواِلَْیِه تُْرَجُعونَ 

 بحضرت امیر المؤ منین ( صلى هللا علیه وآله وسلم) حضرت رسول:  در روایت دیگر منقول است که
 اَللُّھمَّ اَْنزِْلنى َمْنزِالً ُمباَرًکا َواَْنَت َخْیُر اْلُمْنزِلینَ  فرمود که یاعلى چون در منزل فرود آئى بگو ( علیه السالم)

 .تا آنکه نیکى آن منزل تو را روزى شود و شرآن از تو دفع شود
 علیه السالم) بحضرت امیر ( صلى هللا علیه وآله وسلم) حضرت رسول: تبر منقول است که در حدیث مع

اِنّى  اَللُّھمَّ  فرمود که چون اراده داخل شدن شھرى یا دھى داشته باشى چون نظرت بر آن افتد بگو (
َوَحبِّْب  اَِعْذنا ِمْن َوباھا َوَحبِّْبنا اِلى اَْھلِھااَِطْعنى ِمْن َجناھا وَ  اَْساَءلَُک َخْیَرھا َواَُعوُذ بَِک ِمْن َشرِّھا اَللُّھمَّ 

 .صالحى اَْھلِھا اِلَْینا
چون بر شھرى مشرف شوى نظرت بر : منقول است که  ( علیه السالم) در روایت دیگر از حضرت صادق

ْبَع َو ما اَظَلَّْت َو َرُب االَْ◌ْرضیَن السَّ  اَللُّھمَّ  آن بیفتد مواتِ السَّ َوما اََقلَّْت َوَرُب الرِّیاحِ َوما َذَرْت َوَرُب  ْبعَ َرُب السَّ
یاطیَن َوما دٍ  الشَّ ٍد َوآ ِل ُمَحمَّ َواَْساَءلَُک ِمْن َخْیرِ ھِذِه اْلَقْریَِة َومافیھا  اَضَّْلُت اَْساَءُلَک اَْن تَُصلِى َعلى ُمَحمَّ

 .ِمْن َشرِّھا َو َشرِّ مافیھا َواَُعوُذ بِکَ 
شیاطین در میان محملھا : منقول است که  ( علیه السالم) امام محمد باقردرحدیث دیگرازحضرت 

 .وکجاوه ھا بدر میایند و شتران را رم میدھند پس از براى دفع ایشان آیة الکرسى بخوانید
ھرکه در سفرى باشد و از دزدان یا درندگان : منقول است که  ( علیه السالم) ازحضرت امام محمد باقر

تاضرر آنھا به اذن الھى از او بر طرف شود راوى  التَخ اُف َدَرًکا َوال تَْخشى ش بنویسدترسد بریال اسب
 در میان بیابان جمعى از عربان آمدند و قافله را زدند و من در میان ایشان گفت که من بسفر حج رفتم و

 ه وآله وسلمصلى هللا علی) بودم این آیه را بر یال اسب نوشتم پس بحق آن خداوندى که حضرت رسول
را بامامت مشرف گردانیده است  ( علیه السالم) را برسالت فرستاده است و حضرت امیر المؤ منین (

 .که حق تعالى ایشان را از من کور گردانید و از ایشان ضررى بمن نرسید
بسفر مى روفتند و شب  ( صلى هللا علیه وآله وسلم) در روایت دیگر مرویست که چون حضرت رسول

مافیَک َوِمْن ُسوء ما ُخلَِق  اَْرُض َربّى َوَربَُّک اللُّه َواَُعوُذبَِک ِمْن َشرِِّک َو ِمْن َشرِّ  یا این دعا میخواندند میشد



ْلبَلَِد وِِمْن َواْلَعْقَربِ َوِمْن َشرِّ ساکِِن ا َواَُعوُذ بِاللِّه ِمْن اََسٍد َواَْسَوٍد َوِمْن َشرِّ اْلحیَّةِ  فیِک َو ُسوِء ما یَُدبُّ َعلَْیکِ 
ْبعِ َوما اَْظلَْلَن َوَربُّ  والٍِد َوما َولَدَ  مواتِ السَّ ْبعِ َوما اَْقلَْلَن َوَربُّ الرّیاحِ َوما َذَرْینَ  اَللُّھمَّ َربُّ السَّ  االَْ◌َرضیَن السَّ

یاطیَن َوما اَْضلَْلَن اَْساَءلَُک اَْن تَُصلِّى َعلى ٍد َوآِل ُمَحمَّ  َوَربُّ الشَّ َوَخْیَرھَذا  ٍد َواَْساَءلَُک َخْیَر ھِذِه اللّْیلَةِ ُمَحمَّ
ْھرِ َوَخْیَر ھِذهِ  َنِة َوَخْیرِ ھَذا اْلبَلَِد َواَْھِلِه َوَخْیَر ھِذِه اْلَقْریَةِ  اْلیَْوِم َو َخْیَر ھَذا الشَّ َواَْھلِھا َوَخْیَر ما فیھا  السَّ

 .َعلى ِصراٍط ُمْسَتقیمٍ  َشرِّ ُکّلِ دابٍَّة َربّى اِخٌذ بِناِصیَتِھا اِنَّ َربّى فیھا َوِمنْ  َواَُعوُذ بِاللِّه ِمْن َشرِّھا وَشرِّ ما
 سید بن طاوس علیه الرحمه رویات کرده است که ھرگاه کسى بر تلى یا بلندى یا پلى باال رود بگوید

 .بَُر َواْلَحْمُد لِلِّه َرّبِ اْلعالَمیَن لََک َعلى ُکّلِ َشَرفٍ اَکْ  اَْکبَُر اَللُّه اَْکبَُر اَللُّه اَْکبَُر الاِلَه اِال اللُّه واللّهُ  اَللّهُ 
اِخًذا بَِنواِصى  یا ھرگاه در راه از دشمنان و دزدان ترسد این دعا بخواند: در ادعیه سر منقول است که 
اِنّى َمکیٌد َولُِقوَّتَِک َعلى  ضائِِه لَھا غالِبًاَواْلُمْنِفُذ فیھا ُحْکُمُه َوخالُِقھا َوجاِعُل قَ  َخْلِقِه َوالّسابُِق بِھا اِلى ُقْدَرتِهِ 
َغیَُّروا مابى ِمْن نِْعَمِتَک یا  بَْینى َوبَْیَنُھْم َفذلَِک ما اَْرُجو َواِْن اَْسلَْمَتنى اِلَْیِھمْ  َمْن کاَدنى تََعرَّْضُت فِاِْن ُحْلتُ 

تَُغیِّر ھا اَْنَت َرربّى َوَقْد تَرى  التّى اَْنَعْمُت بِھا َعلى ِسواَک َوال اََحًدا ُمَغیًِّرا نَْعَمتِکَ  َخْیَر اْلُمْنِعمیَن ال تَْجَعلْ 
 .اْلعالَمینَ  َوبَْیَن َشرِِّھْم بَِحّقِ ما بِِه اْسُتجیَب الدُّعاُء یا اَللُّه َربُّ  الّذى نََزَل بى َفُحْل بَْینى

 اَللُّھمَّ  این دعا بخواند: ست که منقول ا ( علیه السالم) ازبراى دفع دشمنان از حضرت امیر المؤ منین
 بَِک اَْن اضلَّ فى ھداَک اَللُّھمَّ اِنّى اُُعوُذ بَِک اَْن اَْفَتِقرَ  اِنّى اَُعوُذبَِک اَْن ُاضاَم فى ُسْلطانَِک اَللُّھمَّ اِنّى اَُعوذُ 
 وُذ بَِک اَْن اَللُّھمَّ اَُعوُذ بَِک اَْن اُْغلبَ اَللُّھمَّ اِنّى اَعُ  فى غناَک اَللُّھمَّ اِنّى ُاُعوُذبَِک اَْن اضیع فى َسالَمتِکَ 

 .َواالَْ◌ْمُر لَکَ 
 .چون غوالن بر شما برخورند در راه اذان نمازبگوئید: منقول است که  ( علیه السالم) ازحضرت صادق

 اللھم انزلنى منزال مبارًکا سید بن طاوس علیه الرحمة روایت کرده است که چون در منزل فرود آید بگوید
پس دورکعت نماز بگذارد بسوره حمد و ھر سوره که خواھد بخواند از سوره ھاى  انت خیر المنزلین
اللھم ارزقنا خیر ھذه البقعة و اعذنا من شرھا اللھم اطعمنا من جناھا واعذنا من وباھا  کوچک پس بگوید

 وحده الشریک له و ان اشھد ان الاله اال هللا پس بگوید و حببنا الى اھلھا و حبب صالحى اھلھا الینا
 امیر المؤ منین واالئمة من ولدھم ائمة اتوالھم و اتبرء من اعدائھم اللھم محمدا عبده ورسوله و ان علیا

صالحا و اوسطه فالحا و  انى اساءلک خیر ھذه البقعة و اعوذ بک من شرھا اللھم اجعل اول دخولنا ھذا
جانوران زمین ترسى این دعا بخوان که از جمله  وگفته است که ھرگاه در منزل خود از آخره نجاحا

من فى االرض کلھا لعلمک بما یکون مما ذراءت لک السلطان على کل من  یاذارى دعاھاى سر است
الدواب  اعوذ بقدرتک على کل شى ء من الضر فى بدنى من سبع او ھامة او عارض من سائر دونک انى

شرھا و باسھاباr العلى العظیم  تسلطھا على وعافنى منیا خالقھا بفطریة ادراءھا عنى واحجرھا و ال
 . مخاوفى یارحیم احفظنى بحفظک واحجبنى بسترک الوافى فى

بارکنى دورکعت نماز بگذار و از خدا بطلب حفظ  شیخ طبرسى رحمھاr ذکر کرده است که چون خواھى
 ا اھلى از مالئکه ھست پس بگواھل آن موضع را وداع کن که ھر موضع ر و حمایت الھى را و آن موضع و

 . السالم على مالئکة هللا الحافظین السالم علینا و على عباد هللا الصالحین ورحمة هللا وبرکاته
  

  در آداب سفر دریا و گذشتن از پله: فصل دھم 
مکروه : منقول است که  ( علیه السالم) درحدیث معتبر از حضرت امام محمد باقر وامام جعفر صادق

 . بدریا سوار شدن براى تجارتاست 
نیکو طلب روزى نکرده است کسیکه بدریا : منقول است که  ( علیه السالم) از حضرت امیر المؤ منین
 . سوار شود ازبراى تجارت

کسى بکشتى سوار : منقول است که  ( علیه السالم) درحدیث صحیح از حضرت امام محمد باقر
 . تلف درآورده است   میشود براى تجارت دین خود را در معرض

نھى فرمود از سوار  ( صلى هللا علیه وآله وسلم) در اخبار معتبره وارد شده است که حضرت رسول
 . شدن دریا در وقت تالطم و ھیجان آن

 چون بکشتى سوار شوى بگو: منقول است که  ( علیه السالم) درحدیث حسن از حضرت امام رضا
وچون دریا بموج آید بر جانب چپ تکیه و بدست راست  ھا اِنَّ َربّى لََغُفوٌر َرحیمٌ بِْسِم اللِّه َمْجریھا َو َمْرسی

ُقرّى بََقرارِ اللِّه َواَْسکنى َوقِرَّ بِوقار اللِّه َواْھَداْء بِاِْذِن اللِّه َوال َحْوَل َوال ُقوََّة اِالّ  بسوى موج اشاره کن و بگو
فرموده بودند  دم و در وقت تالطم امواج دریا آنچه حضرتراوى گفت که من مکرر بکشتى سوار ش بِاللّهِ 

 . خواندم پس در ساعت ساکن شد چنانچه گویا ھرگز نبوده است
اللِّه  بِْسمِ  ھر که از غرف شدن ترسد بگوید: منقول است که  ( علیه السالم) از حضرت امیر المؤ منین

َجمیًعا  اْلَمِلُک اْلَحقَّ َوما َقَدُروا اللُّه َحقَّ َقْدِرِه َواالَْ◌ْرضُ  ِم اللّهِ َمْجریھا َو َمْرسیھا اِنَّ َربّى لََغُفوٌر َرحیٌم بِسْ 
مواُت َمْطوِیّاتٌ   .بِیَمینِِه ُسْبحانَُه َوتَعالى َعّما ُیْشرُِکونَ  َقْبَضُتُه یَْوَم اْلِقیاَمِة َوالسَّ

ُه الَّذى نَزََّل اْلِکتاَب بِاْلَحّقِ اَللّ  چون از غرقشدن ترسد بگوید: درحدیث دیگر از آنحضرت منقول است که 
 . تاآخر آیه ُوُھَو یََتَولّى الصّالِحیَن َوما َقَدُروا اللَّه َحقَّ َقْدرِهِ 

صد مرتبه  دیگر منقول است که چون خواھد بکشتى سوار شود صد مرتبه هللا اکبر بگوید و درروایت
اللھم العن  لعنت کند باین نحو که ل محمدصلوات بر محمد وآل محمد بفرستد و صد مرتبه بر ظالمان آ

هللا و باr و الصلوة على محمد رسول هللا و على الصادقین من اله  بسم پس بگو من ظلم آل محمد
بحبلک اعتصمنا و علیک  احسن مسیرنا و عظم اجورنا اللھم بک انتشرنا و الیک توجھنا وبک آمنّا و اللھم

ما النحب اللھم بک نحل و بک نسیر اللھم خل سبیلنا و  ناصرنا التحل بنا توکلنا اللھم انت ثقتنا و رجاپنا و



فیھا بسم  الخلیفة فى االھل والمال و انت الحامل فى الماء و على الظھر و قال ارکبوا اعظم عافیتنا انت
مة و و االرض جمیعا قبضته یوم القیا هللا مجریھا و مرسیھا ان ربى لغفور رحیم و ماقدروا هللا حق قدره

عما یشرکون اللھم انت خیر من وفد الیه الرجال فانت سید  السموات مطویات بیمینه سبحانه و تعالى
ایاى فکاک  مقصود و قد جعلت لکل زائر کرامة و لکل وافد تحفة فاسالک ان تجعل تحفتک اکرم مزورواکرم

لک المنه علىَّ ان علیک بل  رقبتى من النار واشکر سعیى وارحم مسیرى من اھلى بغیر مّنٍ منى
وحفظتنى فى لیلى و نھارى حتى بلغتنى ھذا المکان  جعلَت لى سبیال الى زیاره ولیک و عرفتنى فضله

 و املتک فال تخیب املى وجعل مسیرى ھذا کفاره لذنوبى یا ارحم الراحمین وقد رجوتک فال تقطع رجائى
ت باشد عبارت را تغییر بدھد سید بن طاوس گفتنھاست که اگر مطلبش از کشتى نشستن غیر زیار

 .بنحوى که مناسب مقصود اوباشد
منقول است که بربلندى ھر جسرى و پلى شیطانى  ( علیه السالم) درحدیث معتبر از حضرت صادق

 .ھست چون بآنجا برسید بسم هللا بگوئید تا از شما دور شود
بِْسِم اللِّه اَللُّھمَّ اْدَحْر َعنّى  درحدیث دیگر منقول است که چون قدم خودرا بر جسر یا پل گذارى بگو

ْیطاِن الرَّجیمِ   .الشَّ
  

  مسافر و آداب برگشتن او در آداب مشایعت و استقبال: فصل یازدھم 
صلى هللا علیه ) منقول است که چون حضرت رسول ( علیه السالم) درحدیث صحیح از حضرت صادق

َھُکْم اِلى ُکّلِ َخْیرٍ  َمُکمُ َرحِ  مؤ منى را وداع میکردند میفرمودند ( وآله وسلم اللُّه َوَزوََّدُکُم التَّْقوى َوَوجَّ
یعنى خدا شما را رحمت  سالِمیَن اِلى سالِمینَ  لَُکْم ُکلَّ حاَجٍة َوَسلََّم لَُکْم دیَنُکْم َو ُدْنیاُکْم َوردَُّکمْ  َوَقضى

 اند و جمیع حاجات شماراتوشه شما داند و شمارا بسوى ھر خیرى متوجه گرد کند و پرھیزکارى را
که ایشان بسالمت  برآورد و دین ودنیاى شما را سالم دارد و شمارا بسالمت برگرداند بسوى جمعى

 .باشند
صلى ) منقول است که چون حضرت رسول ( علیه السالم) درحدیث معتبر دیگر ازحضرت امام محمد باقر

اللُّه لََک الصَّحابََة  اَْحَسنَ  ا میگرفتند و میگفتندمسافرى را وداع میکردند دست اور ( هللا علیه وآله وسلم
َل لَکَ  َدیَنَک َواَمانََتَک َوَخواتیِم  اْلَحُزونََة َوَقرََّب لََک اْلبَعیَد َوَکفاَک اْلُمِھَم َو َحِفظَ لَکَ  َواَْکَمَل لََک اْلَمُعونََة َوَسھَّ

ْھَک لُِکّلِ َخْیرٍ   .اللِّه اْسَتْوَدُعَک اللُّه ِسْر َعلى بََرَکِة اللّهِ َعلَْیک بَِتْقَوى  َعَمِلَک َوَوجَّ
اللُّه دیَنَک َواَمانََتَک َوخواتیِم َعَملََک  اَْسَتْودعُ  در این وقت میفرمود که: در روایت دیگر منقول است که 

َھَک لِْلَخْیرِ  نُوبُ  َوَوجَّ ْھَت َوزوََّدَک التَّْقوى َوَغَفَر لََک الذُّ  .َحْیُث ما تََوجَّ
رفتند که  ( علیه السالم) جمعى از اصحاب بخدمت حضرت صادق: درروایت دیگر منقول است که 

ْنیا  اْغِفْر لَنا ما اَْذنَْبناھا َونَْحُن ُمْذنُِبوَن َوثَبِّْتنا اَللُّھمَّ  آنحضرت را وداع کنند فرمود َواِیّاُھْم بِاْلَقْوِل الثّابِتِ َوالدُّ
ٍد  ما َقَضْیَت فى ِعباِدَک َوبِالِدَک فى ُسنَّتِنا ھِذهِ  َشرِّ  َوعافِنا َواِیّاُھْم ِمنْ  اْلُمْسَتْقبَلَِة َوَعّجِْل نَْصَر آِل ُمَحمَّ

 .َعُدوَُّھْم عاِجالً  َوَولِیَُّھْم َواَْخزِ 
درحدیث معتبر منقول است که مسافر را سنت است که چون از سفر برگردد برادران مؤ من خودرا 

 .بضیافت بطلبد
چون کسى از سفر آید براى : منقول است که  ( علیه السالم)عتبر از حضرت امام محمد باقردرحدیث م

 .اھل خود تحفه بیاورد اگرچه سنگى باشد
میفرمود با  ( صلى هللا علیه وآله وسلم) منقول است که حضرت رسول ( علیه السالم) ازحضرت صادق

 .َعلَْیَک نََفَقَتَک َوَغَفَر َذْنبَکَ َقبَل اللُّه ِمْنَک َواَْخلََف  کسیکه از مکه میامد
درحدیث دیگر منقول استکه ھرکه دست در گردن حاجى بکند در وقتى که باگرد راه برسد چنانست که 

 . حجراالسود را بوسیده است
نشود تا غسل  روایت دیگر منقول استکه چون کسى از سفر برگردد سزاوار آنست که مشغول کارى در

و چون جعفر طیار از حبشه آمد . بگوید بکند و بسجده رود و صدمرتبه شکر الھىکند و دورکعت نماز 
او را بسینه خود چسبانید و میان دوچشمش را بوسید و  ( صلى هللا علیه وآله وسلم) حضرت رسول

چون بیکدیگر میرسیدند مصافحه میکردند وچون یکى  ( صلى هللا علیه وآله وسلم) اصحاب حضرت رسول
 .سفر میامد دیگران دست در گردن او میکردند از ایشان از

براى مشایعت و  احادیث معتبر وارد شده است که مشایعت و استقبال مؤ منان مستحب است و از در
 .رمضان را میتوان خورد استقبال مؤ منان نماز را قصر میتوان کرد وروزه ماه مبارک

  

   در آداب اسب تاختن و تیرانداختن: فصل دوازدھم 
احادیث معتبر وارد شده است که مسابقه و گروبندى جایز نیست مگر در اسب واستر واالغ وشتر و در

 . فیل و در تیراندازى
اسب بگرو تاختند و گرو را  ( صلى هللا علیه وسلم) در احادیث معتبره وارد شده است که حضرت رسول

 . نقره استبر چند اوقیه نقره بستند که ھر اوقیه تخمینا بیست و یک مثقال 
منقول است که سوارى بکنید و تیراندازى بکنید و  ( صلى هللا على وآله وسلم) ازحضرت رسول

میدارم از سوارى کردن و فرمود که ھر لھو وبازى که مؤ من بکند باطل است  تیراندازى کردن را دوست تر
که اینھا حق است و  ى کردندر سه چیز در تادیب و تعلیم اسب کردن و تیر انداختن و بازن خود باز مگر



را میامرزد آنکسى که آن تیر را ساخته  بدرستیکه بیک تیر که در راه خدا بیندازد حق تعالى سه کس
 . بخشیده است وآنکسى که آن تیر را در جھاد انداخته است است و آنکسى که تیر را بجھاد کننده

ابن کار  ندى و لعنت میکنند کسى را کهمنقول است که مالئکه میگریزند درھنگام گروب درحدیث معتبر
بدانکه گرو اسب و . و نیزه بازى  میکند مگر در شتر وفیل و اسب و استر دوانى یا تیراندازى یا شمشیر

گروبستن بر کبوتر پرانى که کدام یک دورتر بروند یا بر کشتى  استر و االغ دوانى و فیل جایز است و
بیشتر بروند یا در  نند یا آنکه دوکس گروببندند و بدوند که کدام یککشتى را بر روى آن بدوا راندن که دو

برداشتن چیزھاى گران جایزنیست اما بى آنکه  کشتى گرفتن که کدام یک دیگرى را بر زمین بزنند یا در
جایزبودن اینھا قویتر است خصوصا در کشتى گرفتن که بعضى ازاحادیث  گروى ببندند خالف است و

صلى هللا علیه ) ودن مى کند چنانچه درحدیث معتبر منقول استکه شبى حضرت رسولجایز ب داللت بر
آمد و حضرت امام حسن وامام حسین علیھما السالم  ( علیھاالسالم) بخانه حضرت فاطمه ( وآله وسلم

بآن دو نوردیده خود فرمودند که برخیزید  ( صلى هللا علیه وآله وسلم) با آنحضرت بودند پس حضرت رسول
مشغول کشتى گرفتن شدند و حضرت فاطمه پى کارى بیرون  ایشان  بایکدیگر کشتى بگیرید پس  و

میفرماید که اى حسن بگیر  ( صلى هللا علیه وآله وسلم) شنیدند که حضرت رسول رفتند چون برگشتند
ائى پدر چه عجب است که بزرگتر را ترغیب میفرم حسین را وبر زمین انداز حضرت فاطمه فرمود که اى

حضرت فرمود که اى دختر اینک جبرئیل میگوید که اى حسین حسن را  که کوچکتر را برزمین افکند؟
مذکور است که زینھار چوگان بازى  ( علیه السالم) و در فقه الرضا. برابر او چنین میگویم  بینداز من در

ى در آنحال چھار پایش بسر وفرشتگان از تو نفرت میکنند واگر کس مکن که در آنحال شیطان با تو میتازد
قرار میکند که  بمیرد بجھنم میرود وبدان که در گروبستن مطلقا شرط است که آن مالى را که درآید و او

جایز نیست و ھمچنین اگر از براى  پیشى گیرد پس اگر از براى آنکسى قرار کنند که پس مانده است
یست چنانچه متعارف است که دوکسى نباشد جایز ن کسى قرار کنند که باایشان در عمل شریک

 دیگر تیرمیاندازند یا اسب میتازند و اگر امام از بیت المال مسلمان قرارکند بایکدیگر گرو میبندند و دوکس
کسى مالى بدر آورد و  که ھرکه بیشتر میرود یا بیشتر میزند این قدر میدھم جایزاست و ھمچنین اگر

دوکس که مى تازند جایز است و جایز است که  برود از این بگوید که این مال ازکسى ایت که بیشتر
آورند وبگویند که این ھردو مال از آنست که بیشتر برود وشرط  دوکس که مى تازند ھریک مالى بدر

انتھاى مسافتى  اول آنکه تعیین کنند ابتداء و: گرودوانیدن موافق مشھور میان علماء چند شرط است در
او برده است ، دویم آنکه مالى را  اسب ھریک که در این مسافت پیشى گیرد را که درآن مى تازند که

معلوم باشد که چند است و ازچه جنس است نقره است  که گرو بر آن مال مى بندند مقداروجنس آن
 آنکه حیوانى را که برآن ھریک سوار مى شوند معین کنند بدیدن و بعضى را یا طالست یا غیر آن ، سیم

آنھا محتمل باشد بحسب  ه اگر تعیین آن باوصاف بکنند جایزاست ، چھارم آنکه ھریک ازاعتقاد آن ک
راه الغریرا بتازند با حیوان بسیارتند رو فربھى  عادت که بر دیگرى پیشى گیرد پس اگر حیوان بسیار کم

 ه میتازند ازآن پیشى نمى تواند گرفت جایز نیست ، پنجم آنکه آندو حیوانیک که معلوم باشد عادًة که بر
یا االغ یا شتر یا فیل  یک جنس باشند که ھردو اسب باشند یا ھردو استر مثال پس اگر اسب را را استر

ثابت نیست ، ششم آنکه ھر دو را را یکمرتبه  بتازند جایز نیست و در این شرط خالفست و نزد فقیر
وافق مشھور میان علماء، ھفتم آنکه زودتر از دیگر بتازد جایز نیست م بتازند پس اگر شرط کنند که یکى

این گرو بستن ، ھشتم  شوند و بدوانند و اگر اسبھا را بى آنکه سوار شوند بدوانند جایز نیست بر سوار
مسافت آن چھار پایان مانده نشوند، نھم آنکه  آنکه مسافتى تعیین کنند که پیش از رسیدن بمنتھاى آن

 نان ، دھم آنکه ھردو در وقت تاختن برابر یکدیگر ایستاده باشند وباشند نه ز آنھا که باھم میتازند مردان
جایز است و دواسب را  در این شرط خالف است و اظھر آنست که اگر یکى پیشتر از دیگر ایستاده باشد

آنکه از ھمه پیشتر رود آنرا مجلى میگویند و آنکه از  که با یکدیگر بتازند درمیان عرب ھریکى نامى دارند
 دیگران پیشى گرفته است آن را مصلى میگویند و بعد ازآن را تالى میگویند و مانده است و برآن پس 

خطى میگویند و بعد از آن را عاطف  بعد از آن را بارع میگویند و بعد از آن را مرتاح میگویند و بعد از آن را
را فسکل میگویند که ز ھمه پس  بعد ازآن را لطیم میگویند و دھم میگویند و بعد از آن را مؤ مل میگویند و

یکبار باخر  ازبراى ھمه جایز است چیزى قرار دھند بغیر از آخر پس اگر این ده اسب ھمه مانده است و
شمشیر ونیزه و تیر جایز است و در  وبدانکه گرو بر. میدان برسند از براى ھیچیک چیزى نخواھد بود
اول آنکه تعیین کنند چند تیر بزند برده است : ءمیان علما انداختن چند چیز شرطست بحسب مشھور در

بخورد  کنند که این چند تیر را در میان چند تیر بزند، سیم آنکه تعیین کنند که بچه ، دویم آنکه تعیین
تعیین از نشانه چه مقدار دور باشد،  بنشانه یا بیکى از آنھا که بعد از این بیان خواھیم کرد، چھارم آنکه

وموضع آنرا از آماج خانه ، ششم آنکه کمان ھردو و تیر ھردو از  کنند بزرگى نشانه راپنجم آنکه تعیین 
کار  ودر این شرظ خالف کرده اند و اقوى آنست که شرط نیست اما اتفاقى است که در یک جنس باشد

تعیین نکنند باطل است ،  نیست که کمان و تیر معینى را شرط کنند بلکه بعضى گفته اند که اگر شرط
آنست که شرط کنند که ھرکه در عرض بیست تیر پنج  ھفتم انکه یا بمبادرت باشد یا بمحاطه و مبادرت

دیگرى  پس اگر ھریک ده تیر انداختند و یکى از ده تا پنج تا را زد بر نشانه و تیر را مثال بزند برده است
د ھیچ یک از دیگرى نبرده اند و زدن چھار تا را زد آنکه پنج تا را زده است برده است و گر ھریک پنج تیر

تیر مثال آنچه زده اند از کم ھم بدر روند اگر یکى پنج  محاطه آنست که شرط کنند که در عرض بیست
تیر بر  دیگر زده باشد او برده است پس اگر ھریک بیست تیر بیاندازند و یکى پانزده تیر مثال بیشتر از

برده است و اگر یکى چھارده تیر را  پانزده تیر زده است نشانه زده باشد و یکى ده تیر زده باشد آنکه
احوط آنست که در اول یکى از این دوصورت را تعیین کنند تا  زده و دیگرى ده تیر ھیچیک نبرده اند و



 اول جائى یعنى اول بر زمین: و باید دانست که زدن نشانه بچند قسم میباشد بیخالف صحیح باشد
نشانه متصل شود، سیم  نشانه خورد، دویم حاضر یعنى بر یکى از دوجانبخورد و از زمین بجھد و بر 

که نشانه را سوراخ کند و بند شود، پنجم  خارق که نشانه را زخم کند و درآن فرونرود، چھارم خاسق
دیگر بدر رود، ششم خارم که پھلوھاى نشانه را بدرد و در میان  مارق که بر نشانه بخورد واز طرف

شرط کنند که بر  باید که در اول شرط کنند که بکدام نحو که بزند برده است و اگر  د پس نرو نشانه فرو
و ھنچنین ھر که پست تر شرط کند و  نشانه فرو رود و چنان بزند که از جانب دیگر بجھد برده است

تیراندازى و کند و پست تر بزند نبرده است و باید دانست که در  نیکوتر بزند برده است و اگر نیکو تر شرط
ببازد  محلل میباشد یعنى کسیکه با ایشان شریک میشود که اگر ببرد حصه بگیرد و گر گرودوانى

کسى را با خود شریک کنند و  چیزندھد و بھتر آنست که اگر ھردو مال بیرون آورند براى گروبندى چنین
طھا که مذکور شد بلفظ در آورد آنھا این عقد را با این شر احوط آنست که در اول صیغه بگویند که یکى از

 و سنت است که در ھنگام تیر انداختن و اسب تاختن غرض ایشان محض لھو نباشد و دیگرى قبول کند
مخالفان بوده باشد تا  بلکه مطالب ایشان ورزش در راه خدا و تقویت دین و ایمان حمایت شیعیان از شر

 .ثواب عظیم بیابند
اصحاب خود را فرمودند  ( صلى هللا علیه وآله وسلم) ت رسالت پناهدرحدیث معتبر منقول است که حضر

 .که است تاختند و آنچه بر آن گرو بسته میشد، از مال خود میدادند
تبوک بر مى گشتند با  روایت دیگر منقول است که بر صدوپنجاه مثقال نقره گروبستند و چون از جنگ در

از لعب و بازى منزه  ( صلى هللا علیه وآله وسلم) س نبوىاسامه بن زید شتر بگرو دوانیدند و جناب مقد
مردم بر جھاد فى سبیل هللا بود تا کافران بر  و مبرا بودند بلکه از براى تقویت دین اسالم و تحریض

مستولى نشوند و جان ومال وعرض مردم ازشر اشرار محفوظ باشد و  مسلمانان و مخالفان بر شیعیان
میباشد آنست که دفع ضرر کافران و مخالفان یا کافران  ( علیه السالم) امزمان غیبت ام جھادیکه در

 بیابند بر آن جماعت واجب است که جھاد کنند در دفع آنھا و اگر کشته شوند برسر گروھى از شیعیان
و در دفع آن کافران  شھیدند و اگر آنھا عاجز باشند بر جمیع مؤ منان واجبست که مدد ایشان بکنند

 .بکوشند
دراحادیث معتبره وارد شده است که کسیکه براى دفاع از عرض خود یا مال خود کشته شود شھید 

 . است
منقول است که تمام خیرات در شمشیر و  ( صلى هللا علیه وآله وسلم) درحدیث معبر ازحضرت رسول

 زیر سایه شمشیر است و شمشیر اھل حق کلید بھشت است و شمشیر اھل باطل کلید جھنم است
. 

جھاد کنندگان  حدیث معتبر دیگراز آن حضرت منقول است که بھشت را درى ھست که آنرا درگاه در
و مى بینند که براى ایشان گشوده اند و  میگویند آنھا که در راه خدا جھاد کرده اند بسوى ن در میروند

و در راه خدا جھاد کند و فرمود که جبرئیل مرا خبر داد که ھرکه از امت ت مالئکه ایشانرا مرحبا میگویند و
حدیث معتبر منقول  و در. قطره بارانى یا درد سرى بابرسد ثواب شھادت در نامه عملش نوشته شود یک

بر  ( علیه السالم) حضرت امیرالمؤ منین است که لشکر معاویه علیه اللعنة و العذاب الشدید در زمان
بعضى از فقرات آن خطبه  طبه خواندند کهانبار که محلیست در حوالى کوفه غارت کردند، آنحضرت خ

درھاى بھشت که حق تعالى بارى  بدرستیکه جھاد کردن براى خدا دریست از: ترجمه میشود
براى ایشان ذخیره گردانیده است و جھاد در راه  مخصوصان دوستانش گشوده است و نعمتى است که

اد را باقدرت بر آن حقتعالى بر او محکم الھى است پس ھرکه ترک کند جھ حفظ نماینده خداست و سپر
دیده ھا حقیر و  مذلت و خوارى بپوشاند وبال او را فرو گیرد و خوشنودى از او دورى کند و در جامه

و با اوبا انصاف و عدالت سلوک نکنند  بیمقدار شود و را اندیشه بر دلش بسته شود و مغلوب حق گردد
گروه در شب وروز و آشکار و پنھان و و گفتم که باایشان  بجھاد این بدرستى که من شما را مکرر خواندم

میان مملکت و  پیش از آنکه ایشان به جنگ شما آیند قبول نکردید وهللا که ھرگروھى که در جھاد کنید
میشوند در نظرھا پس سستى ورزیدید  دیارایشان باایشان جنگ کنند البته ایشان ذلیل و بى قدر

شما آوردند و وطنھاى شما را مالک شدند اینک سردار معویه و  که غارتھا بروبیکدیگر حواله کردید تا آن
ایشان  آمده و حّسانرا کشته و حربه ھاى لشکر شما را گرفته شنیده ام که شخصى از لشکرش بانبار

زراین اورا میکنده است و او  بخانه زن مسلمانى یا کافرى که جزیه میدھد آمده و دست رنج و خلخال و
راجعون گفتن نداشته است پس برگشتند آن طاغیان با مال  ز تضرع وعجز کردن وانا r وانا الیهچاره بج

ایشان جراحتى بر نداشته است و خونى از ایشان بر زمین ریخته نشده است  فراوان و ھیچیک از
نزد من بود بلکه  اگر مرد مسلمان بعد از چنین مصیبتى بمیرد از حزن و تاسف محل مالمت نخواھد  پس

میمراند و غم ھا را جمع میکند از جمعیت  پسندیده خواھد بود پس بسى تعجب دارم تعجبى که دل را
وپراکندگى شما از دین حق خود پس بدا حال شما و اندوه مھیا از براى  آن جماعت بر دین باطل خود

نمیبرید و بجنگ  رتنشانه تیر دشمنان گردیده اید بر شما غارت میاورند و شما بر ایشان غا شما که
میکنند و شماراضى میشوید گر در  شما میایند و شما جنگ ایشان نمیروید واین قسم نافرمانى خدا

شدت گرما است ما را مھلت ده تا گرما کم شود و اگر در  تابستان میگویم بجنگ بروید میگوئید که عین
 ه تا سرما کم شود ھرگاه شما ازبروید میگوئید عین شدت سرما است مارا مھلت د زمستان میگویم که

که مثل عقلھاى  گرما و سرما مى گریزید پس از شمشیر بیشتر خواھید گریخت شما مردمانید چند
نمیشناختم و دلم را پر از چرک و سینه ام را  ھرگز شمارا ندیده بودم و شمارا  طفالن و زنان دارید کاش 

ا ضایع کردید، قریش مگویند که پسر ابو طاب شجاع نافرمانى کردید راءى مر پر از خشم کردید و بسکه



کرده است ؟ ھنوز  اما علم جنگ را نمیداند، کى از من داناتر است بجنگ ، وکى از بیشتر جنگ است
گذشته ام اما کسى را که فرمان  بیست سال نداشتم که شروع بجھاد کردم و اکنون از شصت سال

 .نبرند چه راءى بکار برد
ویارى  مود که حق تعالى جھاد را واجب ساخته و عظیم شمرده و آنرا موجب نصرتفر در حدیث دیگر

 .گردانیده وهللا که دین ودنیا باصالح نمى آید مگر بجھاد
منقول است که ھرکه پیغام جھاد کننده را باھلش برساند  ( صلى هللا علیه وآله وسلم) از حضرت رسول

 .شریک باشد جھاد اوچنانست که بنده آزاد کرده باشد و در ثواب 
 .درحدیث دیگر فرموده که جھاد کنید که باعث عزت و بزرگوارى فرزندان شما میشود

  دربیان بعضى از آداب متفرقه و فواید نافعه: خاتمه 
منقول است که بسیار است که بعضى از شیعیان ما در افتتاح بعضى  ( علیه السالم) ازحضرت صادق

را پس حق تعالى ایشان را امتحان مینماید  بِْسِم اللِّه الرَّحمِن الرَّحیمِ ) ازکارھا فراموش میکنند گفتن
 آورند شکر الھى و ثناى بر اورا و حق تعالى بسبب آن بال محو مینماید از ببالئى تا متنبه شوند و بیاد

 ھر کارى افتتاح ایشان منقبت آن تقصیر را که ایشان صادر شده است پس باید که آدمى در ابتداى
 . نماید بگفتن بسم هللا

منقول است که چون حق تعالى حضرت آدم را نھى فرمود از  ( علیه السالم) ازحضرت امام محمد باقر
 بھشت گفت بلى پروردگارا نگفت انشاءهللا پس از آن درخت خورد و از بھشت خوردن میوه آن درخت

نّى فاِعٌل ذلَِک َغًدا اِالّ اَْن یَشاَء ُهللا َواْذُکْر َربََّک َوال تَُقولَنَّ اِ  بیرون آمد پس حقتعالى فرمود پیغمبرش را که
بمشیت الھى  پس فرمود که یعنى مگو ھر چیزى را که این را میکنم فردا مگر آنکه مقید اِذا نَسْیتَ 

خود را ھرگاه که فراموش کنى اورا  گردانى که بگوئى مگر آنکه خدا خواھد که نکنم و یاد کن پروردگار
کنى در ھر وقت که بخاطرت بیاید بگواگر چه بعد از یکسال  رگاه که گفتن انشاء هللا را فرموشیعنى ھ

 .باشد
غلبه  معتبر از حضرت موسى بن جعفر منقول است که نه چیز است که کردن آنھا موجب درحدیث

و  کردن در آب ایستاده خوردن سیب ترش و گشنیز و پنیر و نیم خورده موش و بول: فراموشى است 
 . را انداختن و حجامت کردن در پشت گردن خواندن نوشته قبرھا و راه رفتن در میان دوزن و شپش

: منقول است که سه چیز است که حافظه را زیاد میکند ( علیه السالم) ازحضرت امیر المؤ منین
 . مسواک کردن وروزه داشتند و قرآن خواندن

غمگین  ین شدند فرمودند که نمیدانم بچه سببمعتبر منقول است که روزى آنحضرت غمگ درحدیث
ایستاده نپوشیدم ودست ورو  شده ام بر عتبه در ننشستم و میان گله گوسفندان نگذشتم و زیرجامه را

 . را بدامن جامه پاک نکردم
منقول است که ده چیز است که اندوه را برطرف میکند راه رفتن وسوار  ( علیه السالم) ازحضرت صادق

مسواک کردن و  در آب فروبردن و بسبزه زار نگاه کردن و خوردن و آشامیدن و جماع کردن و شدن و سر
 . گفتن سرشستن باخطمى و نظر بر روى زن مقبول کردن و با مردان سخن

منقول است که چند است که باعث پریشانى میشوند و چند  ( علیه السالم) از حضرت امیر المؤ منین
 میشوند اما آنھا که موجب فقر وپریشانى میشوند تارعنکبوت را درخانهتوانگرى  چیز است که باعث

و ایستاده شانه  گذاشتن و درحمام بول کردن و درحال جنابت چیزى خوردن و با چوب گز خالل کردن
کردن و اظھار حرص کردن و خواب کردن در  کردن و خاکروبه را در خانه گذاشتن و قسم دروغ خوردن و زنا

بعد از صبح پیش از طلوع آفتاب و دروغ بسیار گفتن و غنا و  م و خفتن و خواب کردنمیان نماز شا
 مردى را که در شب سؤ ال کند چیزى ندادن و خرج را زیاده از اندازه کردن وبا خوانندگى شنیدن و

پیشین و پسین را و نماز  خویشان بدى کردن و اما آنھا که موجب توانگرى و زیادتى مال میشوند نماز
وبعد ازنماز عصر تعقیب خواندن وبا خویشان نیکى  شام و خفتن را با یکدیگر کردن و بعد از نماز صبح

جاروب کردن و مال خودرا با برادران مؤ من قسمت کردن و بامداد بطلب  واحسان کردن و ساحت خانه را
و آنچه مؤ ذن  فتنرفتن و استغفار بسیار کردن و خیانت در مال مردم نکردن و سخن حق وراست گ روزى

در طلب دنیا داشتن و شکر کسى که  در اذان گوید ازپى او گفتن و در بیت الخال سخن نگفتن و حرص
دروغ جتناب کردن و پیش از طعام دست شستن و  نعمتى بر این کس داشته باشد کردن و از قسم

حقتعالى ھفتاد نوع بال را از ھرکه ھر روزى سه مرتبه سبحان هللا بگوید  ریزھا که از سفره ریزد خوردن و
 .دور گرداند که کمتر آنھا پریشانى باشد او

منقول است که ھرکه درمدح اھل بیت صلوات هللا  ( علیه السالم) درحدیث معتبر از حضرت صادق
 .علیھم یک بیت شعر بگوید حق تعالى براى او خانه در بھشت بنا کند

 .از شعر بگوید مؤ ید بروح القدس گردددرحدیث دیگر فرمود که ھرکه در مدح ما بیتى 
منقول است که ھرمؤ منى که یک بیت شعر در مدح  ( علیه السالم) درحدیث دیگر ازحضرت امام رضا
او در بھشت شھرى بنا کند بزرگتر ازھفت برابر دنیا و چون در آن شھر  اھل بیت بگوید، حقتعالى براى

 .بیایندملک مقرب و ھر پیغمبر مرسل بدیدن او آید، ھر
منقول است که شکم کسى پر از چرک و  ( صلى هللا علیه وآله وسلم) درحدیث معتب از حضرت رسول

و درحدیث معتبر منقول است که حضرت رسول نھى فرمود . باشد ریم باشد بھتر اس از آنکه پر ازشعر
از  اخن بدندان وحال جنابت و فرمود که مورث پریشانیست ، و نھى فرمود ازگرفتن ن ازچیزى خوردن در

وفرمود که . موش  مسواک کردن در حمام و از آب بینى انداختن در مساجد و ازخوردن نیم خورده
روید مگر آنکه دورکعت نماز بگذارید، و نھى کرد  مسجدھا را راه مکنید که از درى درآئید از در دیگرى بدر



تکیه  نھى فرمود ازآنکه بدست چپ یا بر پھلودرخت میوه دار یا در میان راه ، و  از آنکه بول کنند در زیر
قبرستان و فرمود که ھرکه در  کرده چیزى بخورند، و نھى فرمود ازگچ مالیدن قبرھا و نماز کردن در

نشود، و نھى نمود از آب خوردن از پیش دسته کوزه  فضائى غسل بکند با خبر باشد که عورتش گشوده
از بول کردن در آب ایستاده که باعث برطرف شدن عقل مى و نھى نمود  که در آنجا چرک جمع میشود،

نھى فرمود از آنکه  نھى فرمود از آنکه کسى بایکتاى نعلین راه رود یا ایستاده نعلین بپوشد، و شود، و
چون داخل بیت الخالء شوید اجتناب کنید  کسى بول کند و فرجش محاذى افتاب یا ماه باشد و فرمود که

نھى فرمود از گریه بلند و نوحه کردن در مصیبت ، و نھى فرمود از  پشت بقبله ، و از نشستن رو بقبله و
آنکه چیزى از قرآن  ازپى جنازھا، و نھى فرمود از آنکه محو کنند چیزى از قرآن را به آب دھان یا رفتن زنان

الى اورا فرمود که ھرکه چنین کند حقتع را به آب دھان بنویسد، و نھى فرمود ازخواب دروغ بستن و
نتواند کرد باین سبب معذب باشد، و نھى فرمود که از ساختن  تکلیف میکند که بر جو گره بزند و او

بدمد و  که ھرکه صورتى بسازد حقتعالى اورا در قیامت تکلیف کند که جان در آن صورت صورتھا و فرمود
ز دشنام دادن خروس زیرا که از ا نتواند، و نھى فرمود ازآنکه حیوانى را بآتش بسوزانند، و نھى فرمود

مؤ منى خواھد چیزى بفروشد و یابخرد و دیگرى بیاید و بگوید  براى نمازبیدار میکند، و نھى فرمود از آنکه
گفتن دروقت  دارم از من بخر یا این متاع را بیشتر مى خرم ، و نھى فرمود از بسیار سخن من متاع بھتر

روبه را شب درخانه مگذارید، و روز  دن فرزند، و فرمود که خاکجماع وفرمود که از این میباشد الل بو
نھى فرمود از آنکه در شب کسى بخوابد بادست آلوده بطعام  بیرون برید که شیطان درآن جا میکند، و

 شیطان او را دیوانه کند مالمت نکند مگر خود را، و نھى فرمود از آنکه کسى پس اگر چنین کند و
ازخانه بیرون رود پس  استخوان ، ونھى فرمود از آنکه کیس بى رخصت شوھر استنجا کند باسرگین و

و ھرکه براو بگذرد از جنیان و آدمیان تا بخانه  اگر برود پس اگر برود لعنت کنند اورا مالئکه آسمانھا
زن براى غیر شوھر خود زینت کند پس اگر بکند بر خدا الزم است که اورا  برگردد، ونھى فرمود از آنکه

از پنج کلمه ضرورى  جھنم بسوزاند، و نھى فرمود از آنکه زن نزد غیر شوھر و نامحرمان خود زیاده بآتش
بخوابد و جامه درمیان ایشان حایل نباشد، و  سخن بگوید، ونھى فرمود از آنکه زنى در پھلوى زن دیگر

ذشته است ، و نھى نمود نقل کند ازآنچه در خلوت میان او وشوھرش گ نھى نمود از آنکه زنى بازن دیگر
جماع کند پس اگر  کسى با زن خود روبقبله جماع کند، ونھى فرمود از آنکه درمیان راه بازن خود از آنکه

فرمود از آنکه بروند بنزد جماعتى که خبر از  چنین کند خدا و مالئکه و ھمه مردمان اورا لعنت کند ونھى
ن و صوفیان کذا ھرکه بنزد ایشان رود و تصدیق کند کاھنان و رماال آینده مى دھند مانند منجمان و

 ( صلى هللا علیه وآله وسلم) پس او بیزار شده است از چیزھائى که بر حضرت رسالت پناه ایشان را
 .نازل شده است ، و نھى فرمود از بازى کردن نرد و شطرنج وتنبک و طنبوروعود

  


