
 ثواب االعمال و عقـاب االعمال

 ( نويسنده  : مرحوم شيخ صدوق  (ره
 

 مقدمه
 ثواب من قال ال اله اال اهللا
 (( ال اله اال اهللا)) ثواب گفتن

 ثواب من قال ال اله اال اهللا مائه مره
صد بارثواب گفتن   (( ال اله اال اهللا)) 

 ثواب من قال ال اله اال اهللا وحده وحده وحده
 ثواب گفتن ال اله اال اهللا وحده و حده وحده

 ثواب من قال ال اله اال اهللا مخلصا
 با اخالص (( ال اله اال اهللا)) ثواب گفتن

 . ثواب من مد صوته بال اله اال اهللا
ا صداى بلندب (( ال اله اال اهللا)) ثواب گفتن  

 ثواب من قال ال اله اال اهللا بشروطها
 با شرایط آن (( ال اله اال اهللا)) ثواب گفتن

 . ثواب من تقبل منه شهاده ان ال اله اال اهللا
 (( ال اله اال اهللا)) ثواب پذیرفته شدن گواهى به

 ثواب من قال ال اله اال اهللا الملك الحق مائه مره
 (( ... ال اله اال اهللا الملك)) ثواب صد بار گفتن

 ثواب من قال ال اله اال اهللا من غیر تعجب
 بدون تعجب (( ال اله اال اهللا)) ثواب گفتن

احداصمدا لم یتخذ صاحبه وال  ثواب من قال فى كل یوم اشهد ان ال اله اال اهللا وحده ال شریك له الها واحدا
 .ولدا

 (( اشهد ان ال اله اال اهللا)) ثواب گفتن
 . ثواب من قال فى كل یوم ثالثیت مره ال اله اله اهللا الحق المبین

 در هر روز (( ال اله اال اهللا)) ثواب گفتن سى بار
 ثواب االكثار من سبحانه اهللا و الحمداهللا و ال اله اال اهللا و اهللا اكبر

 ثواب زیاد گفتن تسبیحات اربعه
وتصدیقا ال اله اال اهللا   اله اال اهللا حقاحقا ال اله اال اهللا ایماناثواب من قال فى كل یوم خمس عشره مره ال

 .عبودیه و رقا

ال اله اال اهللا حقا حقا(واب گفتن ث )) 

ه اال باهللاثواب من دعا و ختم بقول ماشاء اهللا ال حول و ال قو   . 

 ((... ما شاء اهللا)) ثواب دعا و تمام كردن آن با



 علىكل نعمه كانت او هى كائنه ثواب من قال فى كل یوم سبع مرات الحمداهللا

 هفت بار در روز ((... الحمداهللا على)) ثواب گفتن

 ثواب من شهد ان ال اله اال اهللا و ان محمدارسول اهللا
 آله ثواب شهادت به یگانگى خداى متعال و رسالت حضرت محمد صلى اهللا علیه و

 ثواب من كبر اهللا مائه مره و سبحه مائه مره و حمد مائه مره و هلله مائه مره
 وتهلیل ثواب صد بار تكبیر، تسبیح ، تحمید

ن قال سبحان اهللا و الحمدهللا و ال اله اال اهللا و اهللا اكبرثواب م  

 ثواب تسبیحات اربعه
 ثواب من قال سبحان اهللا و بحمده اهللا العظیم و بحمده

 ((.. .سبحان اهللا و)) ثواب گفتن

 ثواب من قال سبحان اهللا من غیر تعجب
 ثواب تسبیح بدون تعجب

 ثواب من قال سبحان اهللا مائه مره
 (( سبحان اهللا)) ثواب گفتن صد بار

 ثواب من قال الحمدهللا كما هو اهله
 (( الحمدهللا كما هو اهله)) ثواب گفتن

 ثواب من قال اربع مرات الحمدهللا رب العالمین عند الصباح و السماء
واب چهار بارث  در صبح و شب (( الحمدهللا رب العالمین)) 

 ثواب من مجداهللا عزوجل
 ثواب تمجید خدا

 ثواب من مجداهللا بما مجد به نفسه
 ثواب تمجید خداوند مانند تمجید او

 ثواب العاقل
 ثواب عاقل

 ثواب عشر خصال
 ثواب ده خصلت

علیه و آله بالنبوه وثواب من اقر هللا بالربوبیه و لمحمد صلى اهللا   لعلىباالمامه وادى ما افترض علیه 
حضرت محمد صلى اهللا علیه و آله ، امامت ثواب اقرار به وجود خدا، پیامبرى علىعلیه السالم و انجام  

 واجبات
اهللا عند دخول الخالء ثواب من قال بسم  

 گفتن هنگام ورود به مستراح (( بسم اهللا)) ثواب
 ثواب من ذكر اسم اهللا عزوجل على وضوئه

 ثواب بردن نام خدا به هنگام وضو
 وقال مثل قوله ثواب من توضا مثل وضوء امیرالمؤ منین علیه السالم

 ثواب وضو گرفتن مانند امیرالمؤ منین علیه السالم



التمندل و ترك التمندل بعد الوضوء ثواب  

 ثواب خشك كردن آب وضو با حوله و ترك آن
 . ثواب الوضوء لصاله المغرب و الغداه

 ثواب وضوى نماز مغرب و صبح
 ثواب فتح العیون عندالوضوء

باز گذاشتن چشمان بهنگام وضو ثواب  

 ثواب تجدید الوضوء
 ثواب تجدید وضو

 ثواب السواك
سواك كردنثواب م  

 .ثواب من رد ریقه تعظیما لحق المسجد
 .ثواب فرو بردن آب دهان باحترام مسجد

 . ثواب من تطهر ثم اوى الى فراشه
 ثواب با وضو خوابیدن

تنشاقثواب المبالغه فى المضمضه و االس  

 ثواب مضمضمه و استنشاق زیاد
 ثواب دخول الحام بمئزر

 ثواب بالنگ وارد حمام شدن
واب من غض طرفه عن النظر الى عوره اخیهث  . 

 ثواب نگاه نكردن به عورت برادر دینى
 . ثواب غسل الراس بالخطمى

 ثواب شستن سر با خطمى
 ثواب غسل الراس بورق السدر

درثواب شستن سر با س  

 ثواب المختضب
 كردن ثواب خضاب

 ثواب المتنور
 ثواب نوره كشیدن

 ثواب تسریح الراس
 ثواب شانه كردن سر

 ثواب من سرح لحیته سبعین مره
 ثواب هفتاد بار شانه كردن موى صورت

 ثواب المكتحل
 ثواب سرمه كشیدن

 ثواب استیصال الشعر



 ثواب تراشیدن سر
 ثواب تقلیم الظفار و االخذ من الشارب
 ثواب ناخن گرفتن و كوتاه كردن سبیل

 ثواب لبس النعل البیضاء
پوشیدن كفش سفید ثواب . 

 ثواب لبس النعل الصفراء
 ثواب پوشیدن كفش زرد

 ثواب لبس الخف
واب كفش پوشیدنث  

 ثواب من قطع ثوبا جدیدا و قراانا انزلناه
 براى لباس نو (( انا انزلناه)) ثواب خواندن

 حمداللهعزوجل ثواب من اكثر النظر فى المراه و اكثر

 ثواب زیاد در آینه نگریستن و خدا را بسیار ستایش نمودن
 ثواب من قال هذا الوق اذا راى یهودیا او نصرانیا او مجوسیا
 ثواب گفتن این ذكر هنگام دیدن یهودى ، مسیحى یا مجوسى

و احسن صالته وادى زكاه ماله و كف غضبه و سجن لسانه ثواب من اسبغ وضوء واستغفر لذنبه و اودى  
 . النصیحه ال هل بیت نبیه

 ثواب وضوى كامل ، نماز خوب و
ا و محمد صلى اهللا علیه و آلهثواب من قال رضیت باهللا ربا و باالسالم دین  رسوالو باهل بیته اولیا 

 ((رضیت باهللا و)) ثواب گفتن

 .ثواب الدعا باللیل والنهار
 ثواب دعا در شب و روز

 ثواب اتیان المساجد
مسجدثواب رفتن به   

 ثواب االختالف الى المساجد
 ثواب رفت و آمد به مسجد
 ثواب المشى الى المساجد
 ثواب پیاده رفتن به مساجد

 . ثواب من كان القرآن حدیثه و المسجد بیته
 ثواب این كه سخن انسان ، قرآن و خانه او مسجد باشد

 ثواب من تواضا ثم اتى المسجد
 ثواب ضو گرفتن و آنگاه به مسجد رفتن

 ثواب من صلى الصلوات الخمس و اقامهن و حافظ على مواقیتهن
ندن نمازهاى پنجگانه در وقتشانثواب خوا  

 ثواب صاله النوافل



 ثواب نمازهاى نافله
 ثواب من اسرج فى مسجد من مساجد اهللا عزوجل سراجا

 ثواب روشن كردن چراغ در مسجد
اجالال هللا تعالى فى صالتهثواب من حبس ریقه   

 خداىمتعال ثواب نگهداشتن آب دهان در نماز بخاطر بزرگداشت

 ثواب الصاله فى المسجد الحرام
 . ثواب نماز در مسجد الحرام
 ثواب الصاله فى مسجد النبى

 مسجدالرسول صلى اهللا علیه و آله ثواب الصاله فیما بین المسجد الحرام و
ین مسجدالحرام و مسجد رسول خدا صلى اهللا علیه و آلهثواب نماز ب  

 ثواب الصاله فى مسجد الكوفه
 ثواب نماز در مسجد كوفه

 ثواب الساله فى بیت المقدس و مسجد االعظم و مسجد القبیله و مسجد السوق
 ثواب نماز در بیت المقدس ، مسجد اعظم ، مسجد قبیله و مسجد بازار

 ثواب من كنس المسجد
 ثواب جارو كردن مسجد

 ثواب الموذنین
 ثواب اذان گویان

 ثواب من اذن سبع سنین محتسبا
 ثواب هفت سال اذان گفتن به نیت پاداش خداوند

لمین سنهثواب من اذن فى مصر من امصار المس  

 ثواب یك سال اذان گفتن در شهرى از شهرهاى مسلمان
 یقول ثواب من اذا سمع الموذن یوذن فقالمثل ما

 ثواب تكرار اذان
 ثواب من اذن عشر سنین محتسبا

ن گفتن براى پاداش خداوندثواب ده سال اذا  

 ماللموذن فى ما بین االذان و االقامه من الثواب
 ثواب موذن بین اذان و اقامه
 ثواب من صلى باذن و اقامه

 ثواب خواندن نماز با اذان و اقامه
ب من قرا قل هو اهللا احد و انا انزلناه و آیه الكرسىثوا  فىكل ركعه من تطوعه 

 ركعت نماز مستحب درهر (( آیه الكرسى)) و (( انا انزلناه)) �((قل هو اهللا احد)) ثواب خواندن

القنوت ثواب فضل  

 ثواب و فضیلت قنوت
 ثواب من اتم ركوعه



 ثواب كامل بجا آوردن ركوع
سجده سجده ثواب من  

 ثواب یك بار سجده
 ثواب من باشر بكفیه االرض فى سجوده

 ثواب گذاردن كف دستها بر زمین در سجده
 ثواب طول السجود

 ثواب طوالنى كردن سجده
 .اهللا مصل على محمد و ال محمد ثواب من قال فى ركوعه و سجوده و قیامه
 هنگام ركوع ، سجده و قیام ((اللهم صلى على محمد و ال محمد)) ثواب گفتن

 ثواب سجده الشكر
 ثواب سجده شكر

 ثواب الصاله
 ثواب نماز

 فرشته من صلى الفجر فى اول الوقت
 ثواب خواندن نماز صبح در اول وقت

الوقت االول على آالخر باب فضل  

 برترى اول وقت بر آخر وقت
 .فىاول اوقاتها ثواب من صلى الصلوات المفتر ضات

 ثواب خواندن نمازهاى واجب در اول وقت
 ثواب التقصیر فى السفر

سته خواندن نماز در سفرثواب شك  

 ثواب الجمعه للمسافر
 ثواب خواندن نماز جمعه براى مسافر

 ثواب الجماعه
 . ثواب نماز جماعت

 ثواب القیام الى الصاله
 ثواب برخاستن براى نماز

 ثواب من صلى على النبى و آله یوم الجمعه بعد صاله العصر
 وآل او علیهماالسالم در روز جمعه پس از نماز عصر ثواب صلوات بر پیامبر صلى اهللا علیه و آله

قل هو اله احد سبعا و المعوذتین سبعا و آیهالكرسى و آیه السخره و آخر  ثواب من قرا بعد الجمعه الحمد و
 براء

ایتالكرسى و آیه سخره و  و (( معوذتین)) و هفت بار ((قل هو اهللا احد)) ثواب خواندن سوره حمد و هفت بار
 اخر سوره برائت پس از نماز جمعه

 ثواب آخر فى هذا المعنى
 ثواب دیگرى در همین مورد



 ثواب نقل االقدام الى الصاله و تعلیم القرآن
رفتن قرآنثواب قدم برداشتن براى نماز و فراگ  

 موالیاالل محمد صلى اهللا علیه و آله ثواب من لقى اهللا مكفوفا محتسبا
 علیه و دوستىال محمد صلى اهللا ثواب نابینایى و صبر، به امید پاداش خداوند و مالقات با خداوند همراه با

 آله
هللا عزوجلوجها ثواب من صلى ركعتین تطوعا ا تصدق بدرهم او صام یوما تطوعا یرید بذلك  

 روزهگرفتن ثواب دو ركعت نماز مستحبى خواندن ، یك درهم صدقه دادن یا یك روز

 باب فضل جمع شهر رمضان على جمع سائر الشهور
 برترى جمعه هاى ماه رمضان بر سایر جمعه ها

 ثواب صاله المتعطر
 ثواب نماز كسى كه عطر بزند

 ثواب صاله المتزوج
 ثواب نماز متاهل

 كلبقل هو اهللا احد خمسین مره ثواب من صلى اربع ركعات یقرا فى
 در هر ركعت آن ((قل هو اهللا احد))بار ثواب خواندن چهار ركعت نماز و قرائت پنجاه

 ثواب من صلى صاله جعفر بن ابى طالب علیه السالم
 ثواب خواندن نماز جعفر بن ابى طالب علیه السالم

ه اللیلثواب من صلى صال  

 ثواب خواندن نماز شب
 ثواب قیام اللیل بالقرآن

 ثواب شب زنده دارى با قرآن
 ثواب من صلى ركعتین یعلم ما یقول فیهما

مى گویدثواب خواندن دو ركعت نماز و فهم آنچه در آن   

 ثواب من صلى ركعتین خفیفتین فى تفكر
 ثواب خواندن دو ركعت نماز ساده همراه با تفكر

 ثواب التنفل فى ساعه الغفله
 ثواب نافله خواندن در ساعت غفلت

ن الجمعتین خمسمائه ركعهثواب من صلى بی  

 ثواب خواندن پانصد ركعت نماز بین دو جمعه
 ثواب من صلى الفجر ثم قرا قل هو اهللا احد احدى عشره مره
 خواندن پس از نماز صبح ((قل هو اهللا احد)) ثواب یازده بار

 ثواب التعقیب
 ثواب تعقیبات نماز

 ثواب اخراج الزكاه و وضعها فى موضعها
 درمحل خود ثواب جدا كردن زكات و قرار دادن آن



 ثواب الحج و العمره
 ثواب حج و عمره

 ثواب من لقى حاجا فصافحه
 ثواب دیدن حاجى و مصافحه با او

 باب نادر
 حدیث دیگرى در ارتباط با حج

 . ثواب الصائم
 ثواب روز دار

 ثواب الصائم یشتم فیقول انى صائم سالم علیك
 (( من روزه دارم ، سالم علیك)) ثواب ناسزا شنیدن در حال روزه و گفتن

 ثواب من صام یوما فى سبیل اهللا عزوجل
 ثواب یك روز روزه در راه خداى عزوجل

حر فاصابه ظماثواب من صام یوما فى ال  

 ثواب یك روزه روزه در گرما با تشنگى زیاد
 ثواب من صام یوما تطوعا

 ثواب یك روز روزه مستحبى
 ثواب من ختم له بصیام یوم

روزه مستحبى ثواب به پایان بردن عمر با یك روزه  

 ثواب من تطیب بطیب اول النهار و هو صائم
 ثواب عطر زدن روز دار در اول روز

 ثواب الصائم یحضر قوما یاكلون
 .ثواب حضور روزه دار در میان عده اى كه غذا مى خورند

 ثواب صوم رجب
 ثواب روزه واجب

 ثواب صوم شعبان
 . ثواب روزه شعبان

ضان و ثواب صیامهفضل شهر رم  

 برترى ماه رمضان و ثواب روزه آن
 ثواب دعا یقال فى عشر ذى الحجه

 ثواب دعاى در دهم اول ذیحجه
 . ثواب صیام عشر ذى الحجه
 ثواب روزه دهه اول ذى الحجه

 ثواب صوم یوم غدیر خم
 ثواب روزه روز غدیر خم

 ثواب التطوع لیله العید



ستحبى در شب عیدثواب عبادت م  

 ثواب من احیا لیله العید
 ثواب شب زنده دارى در شب عید فطر

 المصلىبغسل ثواب من صام شهر رمضان و ختمه بصدقه و غذا الى
 . باغسل به مصلى رفتم ثواب روز گرفتن ماه رمضان ، با صدقه آن را به پایان بردن و

 . ثواب من صلى اربع ركعتات یوم الفطر بعد صاله االمام
 جماعت ثواب خواندن چهار ركعت نماز در روز عید فطر پس از خواندن نماز با امام

 . ثواب من صام یوم خمسه و عشرین من ذى العقده
 . ثواب روزه روز بیست و پنجم ذى قعده

 ثواب االفطار على الماء
 ثواب افطار كردن با آب

 . خمیسفى آخره ثواب صوم ثالثه ایام فى الشهر خمیس فى اوله و اربعاء فى وسطه و

پنج شنبه: ثواب روزه سه روز درماه   .اول ، چهارشنبه وسط و پنج شنبه آخر 
 مكانكل یوم ثواب من ضعف عن صیام الثالثه االیام فى الشهر فتصدق بدرهم

 .سهروز روزه بگیرد ثواب یك درهم صدقه بجاى یك روز روزه براى كسى كه نمى تواند در هر ماه

 . ثواب من افطر فى منزل اخیه
 ثواب افطار كردن در منزل برادر مومن

اله علیهم االئمهصلوات  ثواب من زار النبى صلى اهللا علیه و آله و امیر المومنین و الحسن و الحسین و
 . اجمعین

امام حسین وائمه ثواب زیارت پیامبر صلى اهللا علیه و آله امیر المومنین ، امام حسن ، صلوات اهللا علیهم - 
 . اجمعین

سالم او لماثواب من بكى لقتل الحسین بن على علیهم ال مساهل البیت صلوات اهللا علیهم اجمعین من االذى  
 . فىاهل البیت علیهم السالم فبكى و ثواب من مسه اذى

اهل  مصیبتهاىاهل بیت علیهم السالم و اذیت شدن در راه ثواب گریه براى شهادت امام حسین علیه السالم و
 بیت علیهم السالم و گریستن براى آنان

 .تباكى ثواب من انشد فى الحسین صلوات اهللا علیه شعر فبكى او ابكى او
یاخود را شبیه گریه كنندگان در  ثواب شعر خواندن درباره امام حسین علیه السالم ، گریه كردن ، گریاندن

 . اوردن
 ثواب من زار قبر الحسین علیه السالم

 . ثواب زیارت امام حسین
علیهم اجمعین ثواب زیاره قبور االئمه صلوات اهللا  . 

 . ثواب زیارت قبور ائمه علیهم السالم
 ثواب من زار قبر فاطمه بنت موسى بن جعفر علیهم السالم بقم

 . ثواب زیارت حضرت معصومه علیه السالم در قم
 ثواب زیاره قبر عبدالعظیم الحسنى بالرى



 ثواب زیارت حضرت عبدالعظیم در رى
له اهل البیت علیهمثواب من لم یقدر على ص السالمفوصل صالحى موالیهم و ثواب من لم یقدر على زیارتهم  

 . صالحى موالیهم فزار

بهاهل بیت علیهم السالم و  ثواب نیكى به دوستان صالح اهل بیت علیهم السالم و زیارت آنان بجاى نیكى
 .یاآنان رازیارت نماید زیارت آنان براى كسى كه نتواند به آنان نیكى كند

 ثواب صله االمام علیه السالم
 ثواب نیكى به امام علیه السالم

 . ثواب اهل القران
 ثواب اهل قرآن

 ثواب من ختم القرآن بمكه
 ثواب ختم قرآن در مكه

القرآن و من یسر علیه ثواب من شدد علیه  

 . ثواب فراگیرى قرآن به سختى یا آسانى
 ثواب من قرا القران و هو شاب مؤ من

 ثواب قرآن خواندن جوان مؤ من
 . قراهفى غیر صالته ثواب من قرا القران قائما فى صالته و من قراه جالسا فى صالته و من

 .ثواب خواندن قرآن در نماز درحال نشسته یا ایستاده یا در غیر نماز
 . ثواب من قرا مائه آیه یصلى بها الى خمسمائه آیه

دن صد ایه تا پانصد آیه در نمازثواب خوان  

 ثواب الحافط للقران و العامل به
 ثواب حافظ قرآن و عمل كننده به آن

 سورهمن القران ثواب من یعالج القرآن لیحفظه بمشقه و من رجع الى منزله فلم ینم حتى یقرا

 ثواب حفظ قرآن با مشقت و خواندن یك سوره آن پیش از خواب
 ثواب الحااللمرتحل

 ثواب فرود اینده و كوچ كننده
 ثواب قارى القران
 ثواب قارى قرآن

 ثواب من قرا القرآن نظرا
 ثواب خواندن قرآن از روى آن

 ثواب من كان بیته مصحف
 ثواب بودن قرآن در خانه

 ثواب من قرا عشر ایات فى لیله الى الف ایه
 ثواب خواندن ده تا هزار آیه در شب

 . ثواب ربیع القرآن
 . ثواب بهار قرآن



 ثواب من قرا مائه آیه من القرآن ثم قال یا اهللا سبع مرات
 پس از آن (( یا اهللا)) ثواب خواند صد ایه قرآن و گفتن هفت بار

 ثواب من قرا سوره فاتحه الكتاب
 ثواب قرائت سوره حمد

 ثواب من قرا سوره البقره و آل عمران
 ثواب قرائت سوره بقره و ال عمران

 ایاتمن آخرها ثواب من قرا اربع ایات من اول البقره و ایه الكرسى و ایتین بعدها و ثالث
 وسطآیه اخر این سوره و دو ایه پس از آن (( آیت الكرسى)) ثواب خواندن چهار ایه سوره بقره ،

 دبركل صاله ثواب من قرا آیه الكرسى عند منامه و من قراها
 هنگام خواب و پس از هر نماز (( ایت الكرسى)) ثواب خواندن

 ثواب من قرا سوره النساء فى كل جمعه
 ثواب قرائت سوره نساء در هر جمعه

 ثواب من قرا سوره المائده
 ثواب قرائت سوره مائده

 ثواب من قرا سوره االنعام
 ثواب قرائت سوره انعام

وره االعرافثواب من قرا س  . 

 ثواب قرائت سوره اعراف
 . ثواب من قرا سوره االنفال و سوره التوبه

 ثواب قرائت سوره انفال و توبه
 . ثواب من قرا سوره یونس

 ثواب قرائت سوره یونس
 ثواب من قرا سوره هود
 .ثواب قرائت سوره هود
 ثواب قراء سوره یوسف

 ثواب قرائت سوره یوسف
 ثواب من قرا سوره الرعد

 ثواب قرائت سوره رعد
 ثواب من قرا سوره ابراهیم و الحجر

واب قرائت سوره ابراهیم و حجرث  

 ثواب من قرا سوره النحل
 ثواب قرائت سوره نحل

 ثواب من قرا سوره بنى اسرائیل
 ثواب قرائت سوره بنى اسرائیل

 ثواب من قرا سوره الكهف



 ثواب قرائت سوره كهف
 ثواب قراء سوره مریم

 ثواب قرائت سوره مریم
 ثواب قراءه سوره طه
 ثواب قرائت سوره طه

 ثواب قراءه سوره االنبیاء
 ثواب قرائت سوره انبیاء

ره الحجثواب قراء سو   

 ثواب قرائت سوره حج
 ثواب قراءه سوره المومنین
 ثواب قرائت سوره مؤ منین

 ثواب قراءه سوره النور
 ثواب قرائت سوره نور

 ثواب من قرا سوره الفرقان
 . ثواب قرائت سوره فرقان

 ثواب من قرا سوره الطواسین الثالثه
 ثواب قرائت سوره نمل ، شعرا و قصص

 ثواب من قرا سوره العنكبوت و الروم
 . ثواب قرائت سوره عنكبوت و روم

 ثواب من قرا سوره لقمان
 ثواب قرائت سوره لقمان

 ثواب من قرا سوره السجده
 ثواب قرائت سوره سجده

 ثواب من قرا سوره االحزاب
 . ثواب قرائت سوره احزاب

طرثواب قراءه سوره حمد سبا و حمد فا  

 ثواب قرائت سوره سبا و فاطر
 ثواب من قرا سوره یس
 ثواب خواندن سوره یس

ن قرا سوره الصافاتثواب م  

 . ثواب قرائت سوره صافات
 ثواب قراءه سوره ص

 (( ص)) ثواب قرائت سوره

 ثواب قراءه سوره الزمر
 ثواب قرائت سوره زمر



 ثواب قراءه سوره حم المومن
 ثواب تالوت سوره غافر

 ثواب قراءه سوره حم السجده
 . ثواب قرائت سوره فصلت

 ثواب من قرا سوره حم عسق
 ثواب قرائت سوره شورى
 ثواب قراءه سوره الزخرف
 ثواب قرائت سوره زخرف

 ثواب من قرا سوره الدخان
 ثواب قرائت سوره دخان
 ثواب قراءه سوره الجاثیه

ائت سوره جاثیهثواب قر   . 

 ثواب قراءه سوره االحقاف
 ثواب قرائت سوره احقاف

 ثواب قراءه الحوامیم
 .ثواب قرائت سوره هایى كه با حم آغاز مى شوند

یه و آلهثواب قراءه سوره محمد صلى اهللا عل  

 ثواب قرائت سوره محمد صلى اهللا علیه و آله
 ثواب قراءه سوره الفتح
 ثواب قرائت سوره فتح

 ثواب قراءه سوره الحجرات
 ثواب قرائت سوره حجرات

 ثواب قراءه سوره ق
 (( ق)) ثواب قرائت سوره

 ثواب قراءه سوره الذاریات
 ثواب قرائت سوره ذاریات
 ثواب قراءه سوره و الطور

 ثواب قرائت سوره طور
 ثواب قراءه سوره و النجم

نجمثواب قرائت سوره   

 ثواب قراءه سوره اقتربت
 ثواب قرائت سوره قمر

 ثواب قراءه سوره الرحمن
رائت سوره الرحمنثواب ق  

 ثواب قراءه سوره الواقعه



 ثواب قرائت سوره واقعه
 ثواب من قرا سوره الحدید و المجادله

 ثواب قرائت سوره حدید و مجادله
 ثواب قراءه سوره الحشر
 ثواب قرائت سوره حشر

 ثواب قراءه سوره الممتحنه
 ثواب قرائت سوره ممتحنه

الصفثواب من قرا سوره   

 . ثواب قرائت سوره صف
 . ثواب قراءه سوره الجمعه و المنافقین و سبح ربك االعلى

 ثواب قرائت سوره جمعه ، منافقین و اعلى
 ثواب قراءه سوره التغابن

غابنثواب قرائت سوره ت  

 ثواب قراءه سوره الطالق و التحریم
 ثواب قرائت سوره طالق و تحریم

 ثواب قراءه تبارك
 ثواب قرائت سوره ملك

 . ثواب قراءه سوره ن و القلم
 ثواب قرائت سوره قلم

 . ثواب قراءه سوره الحاقه
 ثواب قرائت سوره الحاقه

 ثواب من قرا سوره سال سائل
 ثواب قرائت سوره معارج
 ثواب من قرا سوره نوح
 ثواب قرائت سوره نوح
 ثواب قراءه سوره الجن
 ثواب قرائت سوره جن

 ثواب اقراءه سوره سوره المزمل فى العشاء االخره
 ثواب قرائت سوره مزمل در نماز عشا

 ثواب قراءه سوره المدثر
 ثواب قرائت سوره مدثر
 ثواب قراءه سوره القیامه
 ثواب قرائت سوره قیامت
 ثواب قراءه سوره االنسان
 ثواب قرائت سوره انسان



 ثواب قراءه سوره و المرسالت و عم یتساء لون و النازعات
نبا و نازعات. ثواب قرائت سوره مرسالت   

 ثواب قراءه سوه عبس و اذا الشمس كورت
 ثواب قرائت سوره عبس و تكویر

راءه اذاالسماء انفطرت و اذا السماء انشقتثواب ق  

 ثواب قرائت سوره انفطار و انشقاق
 ثواب قراءه سوره المطففین
 ثواب قرائت سوره مطففین

 ثواب قراءه سوره البروج
بروج ثواب قرائت سوره  

 ثواب من قرا سوره الطارق
 ثواب قرائت سوره طالق
 ثواب قراءه سوره االعلى

اب قرائت سوره اعلىثو   

 . ثواب قراءه سوره الغاشیه
 ثواب قرائت سوره غاشیه
 ثواب قراءه سوره الفجر
 ثواب قرائت سوره فجر
 ثواب قراءه سوره البلد
 ثواب قرائت سوره بلد

 واللیل و الضحى و الم نشرح ثواب قراءه سوره و الشمس و ضحیها
 ثواب قرائت سوره شمش ، لیل ، ضحى و شرح

 ثواب قراءه سوره و التین
 ثواب قرائت سوره تین

 ثواب قراءه اقرا باسم ربك
 ثواب قرائت سوره علق

 ثواب قراءه سوره انا انزلناه
 ثواب قرائت سوره قدر

 ثواب قراءه سوره لم یكن
 ثواب قرائت سوره بینه

 ثواب قراءه سوره اذا زلزلت
زلزهثواب قرائت سوره   

 ثواب قراءه سوره العادیات
 ثواب قرائت سوره عادیات
 ثواب قراءه سوره القارعه



 ثواب قرائت سوره قارعه
 ثواب قراءه الهیكم

 ثواب قرائت سوره تكاثر
 ثواب قراءه سوره العصر
 ثواب قرائت سوره عصر
 ثواب قراءه سوره الهمزه
 ثواب قرائت سوره همزه

 ثواب قراءه سوره الفیل و الیالف
 ثواب قرائت سوره فیل و قریش

 ثواب قراءه سوره ارایت
 ثواب قرائت سوره ماعون
 ثواب قراءه سوره الكوثر
 ثواب قرائت سوره كوثر

قل یا ایها الكافرونثواب قراءه سوره   وقل هو اهللا احد 
 ثواب قرائت سوره كافرون و توحید

 ثواب قراءه سوره النصر
 ثواب قرائت سوره نصر

 ثواب قراءه سوره تبت
 ثواب قرائت سوره مسد

 ثواب قراءه سوره قل هو اهللا احد
 ثواب قرائت سوره توحید

 ثواب قراءه المعوذتین
وره ناس و فلقثواب قرائت س  

 ثواب من اجتنب الكبائر
 . ثواب اجتناب از گناهان كبیره

 ثواب من اذنب ذنبا ثم رجع و تاب و استحیا من اهللا عند ذكره
 ثواب پشیمانى ، توبه و خجالت از گناه

 للهعزوجل ثواب من قدم غریما الى السلطان فعلم انه یحلف فتركه تعظیما
كار بخاطر بزرگداشتثواب رها كردن بده  خداىعزوجل 

 ثواب معلم الخیر
 ثواب معلم خوبى
 ثواب طالب العلم
 ثواب جوینده علم

 ثواب مجالسه اهل الدین
 ثواب همنشینى با اهل ایمان



 ثواب من بلغه شى من الثواب فعمل به
 ثواب انجام عمل پس از شنیدن ثواب آن

بها ثواب من تكلم بكلمه حق فاخذ  

 .ثواب گفتن سخن حقى كه مردم به آن عمل كنند
 ثواب من سنه سنه هدى
 ثواب ایجاد رسم خوب
 ثواب من عمل بما علم

 ثواب عمل به دانسته ها
 بالمملوك ثواب ایواء الیتیم و رحمه الضعیف و الشفقه على الوالدین والبر

 بهبرده ثواب پناه دادن به یتیم ، ترحم بر ضعیف ، مهربانى به پدر و مادر و خوبى
 ثواب من كف نفسه عن اعراض الناس و من كف غضبه

 ثواب حفظ آبروى مردم و بازداشتن خشم
 اهللا ثواب االمام العادل و التاجر الصدوق و اشیخ الذى یفنى عمره فى طاعه

 .كردهباشد ثواب پیشواى عادل ، تاجر راستگو و پیرى كه عمر خود را در طاعت خدا سپرى
 . ثواب الحسنه المحدثه للذنب القدیم
دیمثواب حسنه جدید در رابطه با گناه ق  

 ثواب من حفظ اربعین حدیثا
 ثواب حفظ چهل حدیث
 . ثواب من ترك الذنوب

گناهان ثواب ترك  

 ثواب ادخال السرور على المومن
 ثواب خوشحال نمودن مؤ من

 . ثواب الورع و الزهد و االقبال الى اللهعزوجل فى الصاله
 .ثواب ورع ، زهد و توجه به خداوند عزوجل در نماز

 عورتهو ثواب من اعانه ثواب من نفس عن مؤ من كربه و من یسر علیه و هو معسر و ثواب من ستر علیه
. 

 درحال تنگدستى ، پوشانیدن عیب او و یارى او ثواب گشودن گرفتارى مؤ من ، آسان گرفتن بر او
 ثواب من اطعم مومنا و من سقاه و من كساه

و پوشانیدن اوثواب آب و غذا دادن به مؤ من   

 ثواب من اطعم اخاه فى اهللا عزوجل
 خداىعزوجل ثواب غذا دادن به برادر مؤ من در راه

 ثواب من اطعم ثالثه نفر من المومنین
 ثواب غذا دادن به سه مؤ من

ن اطعم مسلما حتى یشبعهثواب م  

 ثواب غذا دادن به مؤ من و سیر نمودن او



 . ثواب من اشبع اربعه من المسلمین
 ثواب سیر نمودن چهار مسلمان

 ثواب من اشبع جوعه مؤ من
دن مؤ من گرسنهثواب سیراب نمو   . 

 ثواب من اعتق مسلما
 ثواب آزاد كردن بنده مسلمان

 . ثواب من اعتق نسمه صالحه لوجه اهللا
 ثواب آزاد كردن بنده صالح بخاطر خدا

 ثواب من اعتق مومنا
 ثواب آزاد كردن بنده مؤ من

 ثواب من اقرض المومن
 ثواب قرض دادن به مؤ من

 ثواب الصدقه
 ثواب صدقه

 ثواب صدقه السر
 ثواب صدقه پنهانى

 ثواب صدقه العالنیه
 ثواب صدقه آشكار
 . ثواب صدقه اللیل
 . ثواب صدقه شب
 ثواب صدقه النهار
 ثواب صدقه روز

 . دعاء السائل لمن اعطاه
 . ثواب دعاى سائل براى صدقه دهنده

 ثواب انظار المعسر
 . ثواب مهلت دادن به تنگدست

 ثواب من جعل مومنا فى حل من دین علیه
 ثواب حالل كردن بدهكار مؤ من

 . ثواب من رد عن عرض اخیه المسلم
 ثواب حفظ آبروى برادر مسلمان

لهو ثواب من سعى له  ثواب من قضى الخیه حاجه و ثواب من نفس عنه كربه و ثواب من اعانه على ظالم
من سقاه من ظما و ثواب من اطعمه من جوع و فى حاجه و ثواب ثواب منكساه من عرى و ثواب من حمله من  

 موته و ثواب منزوجه و ثواب من عاده من مرضه رحله و ثواب من كفاه و ثواب من كفنه عند
گرفتارىاو، یارى او، برطرف كردن  ثواب بر آوردن حاجت برادر مؤ من و كوشش براى ان ، بر طرف كردن
س از سوار بر مر كبنمودن او، بى نیاز گردانیدن او، كفن كردن او پ تشنگى و گرسنگى او، پوشانیدن او،



 . همسر به او و عیادت اوهنگام بیمارى مرگ دادن

عانقتهمثواب زیاره االخوان و مصافحتهم و م  

 ثواب دیدار با برادران و دست دادن و معانقه با آنان
 ثواب معاونه االخ المومن و نصرته

 ثواب كمك و یارى رساندن به برادر مؤ من
 ثواب االصالح بین االثنین

شتى دادن دو نفرثواب آ  

 ثواب من اغاث اخاه المسلم
 ثواب به فریاد مسلمان رسیدن

 . ثواب من اكم اخاه المسلم بكله
 . ثواب خوبى كردن با سخنى به برادر مسلمان با گفتن سخنى

اغاث اخاه اللهفان عند جهده و اعانه على نجاح حاجته ثواب من  

در سختیها و یارى او در حاجتش ثواب به فریاد برادر مسلمان رسیدن  

 ثواب من نفس عن مؤ من كربه
 ثواب بر طرف كردن گرفتارى مؤ من

 ثواب من سر مومنا
 ثواب خوشحال كردن مؤ من

روراثواب من ادخل على اهل بیت مؤ من س  

 ثواب خوشحال كردن یك خانواده مؤ من
 ثواب ادخال السرور على االخ المومن

 ثواب خوشحال كردن برادر مؤ من
 ثواب من تصدق على مؤ من بقدر شبعه

باندازه سیر شدن اوثواب صدقه دادن به مؤ من   

 ثواب من لقم مومنا لقمه حالوه
 ثواب شیرینى دادن به مؤ من

 ثواب من شرب من سور اخیه المومن
 ثواب آشامیدن نیم خورده مؤ من

  بشىثواب من ال طف اخاه فى اهللا

 ثواب لطف و محبت كردن به برادر مؤ من
 ثواب من استفاد اخا فى اهللا عزوجل

 ثواب انتخاب برادر بخاطر خدا
 . ثواب من لقى اخاه بما یسره لیسره

من براى خوشحال كردن او ثواب دیدار با برادر مؤ  

 ثواب من دهن مسلما
 ثواب عطر زدن به سر و روى مسلمان



 ثواب المتحابین فى اهللا عزوجل
 ثواب دوست داشتن یكدیگر براى خدا

اهللاثواب من سلك و ادیا فذكر   

 ثواب تمجید خدا در دره
 . ثواب من قرا عند منامه ان اهللا یمسك السموات و االرض ان تزوال االیه

 خواب هنگام ((ان اهللا یمسك السموات و االرض ان تزوال)) ثواب خواندن آیه

 . ثواب هذا الدعا عند اذان الصبح و عند اذان المغرب
 . ثواب این دعا به هنگام اذان صبح و مغرب

 ثواب من سال اهللا و هو یعلم ان اهللا یضرو ینفع
این كه خداوند ضرر رسان و سود بخش است ثواب خواستن از خدا و دانستن  . 

 ثواب من قال هذا القول حین یاخذ مضجعه
 ثواب گفتن این ذكر هنگام خواب

 . ثواب دعاء المسلم الخیه بظهر الغیب
 . ثواب دعاى پنهان مسلمان براى برادر مسلمانش

 . ثواب الصاله و السالم على النبى صلى اهللا علیه و آله و ثواب حبه
 او ثواب صلوات فرستادن و سالم كردن بر پیامبر صلى اهللا علیه و آله و دوستى

من صلى على النبى صلى اهللا علیه و آله صاله واحده ثواب  . 

یه و آله صلوات فرستادنثواب یك بار بر پیامبر صلى اهللا عل  

 . واهل بیته ثواب من سال اهللا بحق محمد صلى اهللا علیه و آله
 واهل بیت علیهم السالم ثواب درخواست از خدا بحق حضرت محمد صلى اهللا علیه و آله

 ثواب الصاله على النبى صلى اهللا علیه و آله
 ثواب صلوات بر پیامبر صلى اهللا علیه و آله

 .ثواب من صلى على محمد و آله مائه مره بعد الفجر
 . ثواب صد بار صلوات بر محمد و آل او پس از صبح

 . ثواب من صلى على محمد و اهل بیته
لهثواب صلوات بر حضرت محمد صلى اهللا علیه و آ  . واهل بیت او علیهم السالم 

مائه صالهثواب من صلى على النبى صلى اهللا علیه و آله یوم الجمعه   . 

 ثواب صد بار صلوات بر پیامبر صلى اهللا علیه و آله در روز جمعه
)) المغربقبل ان یثنى رجلیه او یكلم احدا ثواب من قال فى دبر صاله الصبح و صاله صلون ان اهللا و مالئكه ی

 (( صل على محمد النبى و ذریته ایها الذین آمنواصلوا علیه و سلموا تسلیما اللهم على النبى یا

 . پس از نماز صبح و مغرب ((...ان اهللا و)) ثواب گفتن
او نصف صالته ثواب من جعل ثلث صالته ص(اوكل صالته للنبى    ) 

اهللا علیه و آلهثواب اختصاص ثلث ، نصف یا همه دعا به پیامبر صلى   

ه علیهم السالمعلىاهل بیت ثواب من صلى على النبى صلى اهللا علیه و آله و اتبع بالصاله  . 

 ثواب صلوات بر اهل بیت پس از صلوات بر پیامبر صلى اهللا علیه و آله



 الصاله ثواب من صلى على النبى و آله و االوصیاء المرضیین یوم الجمعه بعد
 ثواب صلوات بر پیامبر و اوصیاى او پس از نماز در روز جمعه

 . صل على محمد واهل بیته ثواب من قال فى یوم مائه مره رب

 در یك روز (( واهل بیته رب صل على محمد)) ثواب صد بار گفتن
 ثواب من رفع صوته بالصاله على النبى صلى اهللا علیه و آله
 .ثواب صلوات بر پیامبر صلى اهللا علیه و آله با صداى بلند

الحول و ال قوه اال باهللا العلى العظیم و  ثواب من قال بعد الصبح عشر مرات سبحان اهللا العظیم و بحمده و
رحمتك وانزل  منقال فى دبر كل صاله اللهم اهدنى من عندك و افض عى من فضلك و انشر على من ثواب

 . على من بركاتك

پس از هر  ((... اهدنىمن عندك اللهم)) پس از نماز صبح و گفتن ((. سبحان اهللا العظیم)) ثواب ده بار گفتن
 .نماز

 ثواب من ملك نفسه اذا رغب و اذا رهب و اذا اشتهى و اذا غضب
 ،میل و غضب ثواب مالك نفس بودن هنگام عالقه ، ترس

 ثواب من نصر االمر بالمعروف و النهى عن المنكر
 ثواب یارى امر به معروف و نهى از منكر

 ثواب من قرى ء علیه آخر الزمر فبكى او تباكى
ر شبیه گریه كنندگان در آوردن هنگام شنیدن آخرثواب گریستن یا خود را د  سورهزمر 

 ثواب االجتماع فى الدعاء
 ثواب اجتماع براى دعا

 ثواب الدعاء سرا
 ثواب دعاى پنهانى

 ثواب الدعاء فى السحر
 ثواب دعا در سحر

 ثواب الدعاء للمومنین و المومنات و المسلمین و المسلمات
 ثواب دعا براى مردان و زنان مؤ من

 . ثواب من قال ال حول و ال قوه اال باهللا
)) ثواب گفتن قوه اال باهللا العلى العظیم ال حول و ال  . )) 

 . ثواب من قال فى كل یوم ال حول و ال قوه اال باهللا
 در هر روز ((. ال حول و ال قوه اال باهللا)) ثواب گفتن

 . الحول و ال قوه اال اهللا ثواب من قال اذا خرج من بیته بسم اهللا و

 .خانه به هنگام بیرون آمدن از (( بسم اهللا و ال حول و ال قوه اال باهللا)) ثواب گفتن

 ثواب من كبر عند المساء مائة تكبیرة
 ثواب صد بار تكبیر در شب

 . ثواب تسبیح فاطهمه الزهراء علیهاالسالم
لسالمثواب تسبیح فاطمه زهرا علیهاا  . 



 ثواب السكوت
 ثواب سكوت

 .ثواب االستغفار
 ثواب استغفار

 ثواب من استغفر فى كل یوم من شعبان سبعین مره
 . ثواب هفتاد بار استغفار در هر روز از شعبان

 ثواب من استغفر سبعین مره بعد صاله الفجر
 ثواب هفتاد بار استغفار پس از نماز صبح

ن عصمه امره شهاده ان ال اله اال اهللا و انثواب من كا محمدارسول اهللا و من قال عند المصیبه انا هللا و انا  
 . قال استغفراهللا اصاب خیراقال الحمدهللا و من اذا اصاب خطیئه الیه راجعون و من اذا

محمد،رسول خدا باشد، هنگام مصیبت  ثواب این كه نگهدار امر انسان شهادت به یگانگى خداوند و رسالت
هنگام ارتكاب گناه بگویدو  (( الحمداهللا)) رسیدن خیربگوید ، هنگام(( انا هللا و انا لیه راجعون)) بگوید  استغفراهللا)) 

)) 
 اسرع الخیر ثوابا

 .كارهایى كه ثواب ان زودتر مى رسد
 حینتصبحون ثواب من قال حین یمسى و یصبح ثالث مرات فسبحان اهللا حین تمسون و

 وصبح در آغاز شب (( فسبحان اهللا حین تمسون و حین تصبحون)) ثواب سه بار گفتن
 .ثواب الزهد فى الدنیا

 ثواب زهد در دنیا
یرافىاللیل و آخره خ ثواب من عمل فى اول النهار و آخره و  

 ثواب انجام كار خوب در اول و آخر روز و شب
 ثواب البكاء من خشیه اهللا عزوجل

 ثواب گریستن از عظمت خداى عزوجل
 ثواب من آثر رضى اهللا عنه عزوجل على هواه

شتن رضایت خداى عزوجلثواب مقدم دا  برمیل خود 
 ثواب من اصبح و امسى واالخره اكبر همه

 .ثواب این كه در روز و شب بزرگترین هدف انسان آخرت باشد
 ثواب االحسان
 ثواب نیكوكارى

و البغض فى اهللا عزوجل و االعطاء و المنع فىثواب الحب   اللهعزوجل 
و محروم نمودن در راهثواب دوستى و دشمنى و عطا كردن   خداىعزوجل 

 ثواب المومن یقارف الذنوب ثم یندم و یستغفر اهللا عزوجل
 ثواب پشیمانى مؤ من از گناه و آمرزش خواستن

 ثواب المومن یموت فى غربه من االرض
 ثواب مرگ مؤ من در دیار غربت



 ثواب الكافر یصطنع المعروف الى المومن
ر به مؤ منثواب خوبى كردن كاف  

 .ثواب من اوصل الى اخیه المومن معروفا
 ثواب خوبى كردن به برادر مؤ من

 . ثواب من كان فى منزله عنز حلوب
 ثواب نگهدارى بز شیرده در منزل

ه و البر و الصبرثواب الصاله و الزكا  

 ثواب نماز، زكات نیكوكارى و صبر
 ثواب من احب آل محمد علیهم السالم و ابغض عدوهم فى اهللا تعالى

 بخاطرخدا ثواب دوست داشتن آل محمد علیهم السالم و دشمن داشتن دشمنان آنان
 . ثواب من استغفراهللا فى و تره سبعین مره و هو قائم و اظب على ذلك سنه

 درحال ایستاده بمدت یك سال ثواب هفتاد بار استغفراهللا در نماز وتر
 اللهعزوجل ثواب التسلیم على االخ المومن فى

 خداىعزوجل ثواب سالم كردن به برادر مومن بخاطر

المومن اذا تاب توبه نصوحاثواب العبد   

 مومن ثواب توبه نصوح
 ثواب الهین القریب اللین السهل

 ثواب كم توقع خوش اخالق نرم آسان گیر
بالورععن محارم اهللا و ثواب المتزینین  ثواب المتقربین الى اهللا عزوجل بالبكاء من خشیه اهللا و ثواب المتعبدین

 هللا الزهد فى الدنیا

حرامهاىاو و آرایش براى خداوند  ثواب تقرب به خداوند با گریستن از عظمت او، عبادت خداوند با پرهیز از
 با زهد در دنیا

 ثواب اصطناع المعروف الى المومن
 ثواب خوبى نمودن به مومن

سن الظن باهللا تعالى عزوجلثواب ح  

 ثواب خوش گمانى به خداى متعال
 ثواب من ناصح اهللا عزوجل فى نفسه

 ثواب اخالص ورزیدن به خداى عزوجل
 ثواب التختم بالعقیق

قیقانگشتر ع ثواب پوشیدن  

 ثواب التختم بالفیروزج
 ثواب پوشیدن انگشتر فیروزه
 . ثواب التختم بالجزع الیمانى

 ثواب پوشیدن انگشتر جزع یمانى
 ثواب التختم بالمزد



 ثواب پوشیدن انگشتر زمرد
 ثواب التختم بالیواقیت

 ثواب پوشیدن انگشتر یاقوت
 ثواب التختم بالبلور

 ثواب پوشیدن انگشتر بلور
 ثواب التواضع
 ثواب تواضع

 فىسبیل اهللا عزوجل  و السهرثواب البكاء من خشیه اهللا و الغض عن محارم اهللا
زنده دارى درثواب گریه از عظمت خداوند، چشم پوشى از حرامهاى او و شب   راهخداى عزوجل 

 ثواب من ترك شهوه حاضره لمو عود لم یره
 ثواب ترك كامیابى آماده براى رسیدن به ثواب موعود

 .ثواب التحابب فى اهللا عزوجل و عماره المساجد و االستغفار باالسحار
 ثواب دوست داشتن یكدیگر در راه خداى عزوجل ، عمران مساجد و استغفار سحر

 . امنالناس شره ثواب من كان نظره عبره و سكوته فكره و كالمه ذكرا و بكى على خطیئته و
گریستنبر گناه او ایمنى مردم از شر  ثواب نگاه همراه با پند، سكوت همراه با اندیشه ، سخن همراه با ذكر،

 انسان
 ثواب الصمت و المشى الى بیت اهللا عزوجل

 خداىعزوجل ثواب خاموشى و پیاده رفتن به خانه ى

 ثواب من رقع جیبه و خصف نعله و حمل سلعته
ویقه و حمل كاالى خود ثواب وصله زدن كفش  

 ثواب الصدق
 ثواب راستگویى

 ثواب المستتر بالحسنه و السیئه
 ثواب پنهانى انجام دادن كار خوب و گناه

  یعفو عنهثواب من اذنب ذنبا فعلم ان اهللا یعذبه و ان اهللا

تواند او را ببخشدمى ثواب كسى كه گناهى مرتكب شود و بداند خداوند مى تواند او را عذاب كند و . 

 ثواب التوبه
 ثواب توبه

 ثواب من كبت على خاتمه ما شاء اهللا ال قوه اال باهللا استغفر اهللا
استغفر اهللا. ال قوه اال باهللا . ماشاء اهللا  )) ثواب نوشتن  انگشتر روى ((. 

 .ثواب من یرى الفاكه او غیرها فیشتهیها و ال یقدر علیها
وه یا چیزى دیگر، میل پیدا كردن به آن و نداشتن قدرت خریدثواب دیدن می  آن 

 ثواب طلب الحالل
 ثواب كسب حالل

 ثواب طلب الدنیا استعفافا عن الناس



 ثواب در پى دنیا رفتن رخاطر بى نیازى از مردم
 ثواب حسن الخلق

 ثواب خوش اخالقى
 اللهعزوجل ثواب من كانت آالخره همه و من اصلح سریرته و من اصلح فیما بینه و بین

 خداىعزوجل ثواب هدف بودن اخرت اصالح باطن و اصالح بین خود و

 ثواب من مقت نفسه دون مقت الناس
 ثواب دشمنى با نفس نه با مردم

نعم اهللا علیه بنعمه فحمده علیهاثواب من ا  

 . ثواب حمد خداوند براى نعمتى كه عطا فرموده است
 ثواب الطاعم الشاكر و المعافى الشاكر

 ثواب خورنده سپاسگذار و غیر مبتالى شكرگزار
 ثواب المعروف

 ثواب خوبى كردن
 ثواب الرغبه فیما عنداهللا عزوجل

 ثواب میل به آنچه نزد خداى عزوجل است
 ثواب حفظ اللسان
 ثواب حفظ زبان

 ثواب كتمان الفقر
 ثواب پنهان كردن فقر

 ثواب الفقراء و اصطناع المعروف الیهم
 ثواب فقرا و خوبى كردن به آنان

ف عن المسالهثواب من ك  

 ثواب چیز نخواستن از مردم
 ثواب التصافح

 ثواب دست دادن
اسم اهللا على طعامه ثواب من ذكر  

 ثواب بردن نام خدا هنگام غذا خوردن
 ثواب من اشبع جائعا

 ثواب سیر كردن گرسنه
 ثواب التلذذ بالماء

 ثواب لذت بردن از آب
 . ثواب الصدقه یوم الجمعه

 ثواب صدقه دادن در روز جمعه
 ثواب اعانه اللهفان

 ثواب یارى اندوهگین



 ثواب محبه االخوان
 ثواب محبت برادران

 ثواب من تمنى شیئا و هو هللا رضى
وند به آن راضى استثواب ارزوى چیزى كه خدا  

 ثواب زیاره المسلم
 ثواب دیدار با مسلمان

 ثواب من بنى مسكنا فذبح كبشا سمینا و اطعم لحمه المساكین
 ثواب ذبح قوچ چاق و دادن گوشت آن به فقرا پس از ساخت خانه

 ثواب المعاونه على البر
 ثواب كمك كردن به یكدیگر در كارهاى خوب

 ثواب القصد فى النفقه
 ثواب میانه روى در مخارج

 ثواب من خرج فى سفر و معه عصا لوز مر و تالهذه االیه
 ثواب رفتن به مسافرت با عصاى بادام تلخ و خواندن این آیه

معتماثواب من خرج من بیته   

 ثواب خارج شدن از منزل با عمامه
 ثواب من ذكر عنده اهل بیت النبى علهیم السالم فخرج من عینه دمعه

 ثواب اشك ریختن براى اهل بیت علیهم السالم هنگام ذكر آنان
 ثواب حب اهل البیت علیهم السالم

 . ثواب دوست داشتن اهل بیت علیهم السالم
حاجه ثواب من قضى لمسلم  

 ثواب بر آوردن یك حاجت مسلمان
 ثواب مصافه المومن اخاه

 ثواب دست دادن مسلمان با برادر مسلمانش
 ثواب من انعم اهللا علیه بنعمه فعرفها بقلبه و جهر بحمداهللا علیها

 ثواب درك نعمت و حمد نمودن خداوند بخاطر آن
 . ثواب من بلغ اربعین سنه الى تسعین سنه

 ثواب رسیدن به سن چهل تا نود سالگى
 ثواب من عرف فضل شیخ كبیر فوقره

 ثواب دانستن برترى پیرمرد سالمند و احترام گذاشته به او
 ثواب الجهاد فى سبیل اهللا مع امام عادل

جهاد در راه خدا همراه با امام عادل ثواب  

 ثواب ارتباط الخیل
 ثواب نگهدارى اسب

 ثواب التسمیهه عند الركوب



 ثواب بردن نام خدا به هنگام سوارى
 باب نادر فى الدابه
 حدیثى درباره چهارپا

 ثواب الحمى
 ثواب تب

 ثواب حمى لیله
 ثواب تب یك شب

 ثواب من اشتكى لیله فقبلها بقبولها و ادى الى اهللا شكرها
 ثواب پذیرفتن مرض یك شب ، آن گونه كه باید و بجا آوردن شكر آن

 ثواب المرض
 ثواب بیمارى

 ثواب صداع لیله
 ثواب سردرد یك شب

اب المریضثو   

 ثواب بیمار
 ثواب مرض الصبى
 ثواب بیمارى كودك

الموتى و تشییع الجنازه و تعزیه الثكلى ثواب عیاده المریض و غسل  . 

و تسلیت به زن پسر مرده ثواب عیادت مریض ، غسل مردگان ، تشییع جنازه  

ن یوم الجمعهالىزوال الشمس م ثواب من مات ما بین زوال الشمس من یوم الخمیس  

 ثواب از دنیا رفتن بین ظهر پنج شنبه تا ظهر جمعه
 ثواب توجیه المیت الى القبله

 ثواب گردانیدن روى مومن به قبله
 ثواب تلقین المیت
 ثواب تلقین میت

 ثواب من غسل مومنا میتا
 ثواب غسل دادن میت مومن

 ثواب من قدم اوالدا یحتسبهم عنداهللا عزوجل
 درمقابل آن ثواب از دست دادن چند فرزند و امیداورى به پاداش خداوند

زهثواب تربیع الجنا  

 ثواب بر دوش گرفتن چهار گوشه جنازه
 ثواب اجاده االكفان

 ثواب انتخاب كفن خوب و درست كفن كردن
 ثواب ضغطه القبر للمومن
 ثواب فشار قبر براى مومن



 موالیاالل محمد علیهم السالم ثواب من لقى اهللا مكفوفا محتسبا
اینحال  درمقابل نابینایى و دوستدار آل محمد علیهم السالم بودن و با ثواب امیداور بودن به پاداش خداوند

 . خداوند را مالقات كردن

 ثواب التسرجاع المصیبه
 به هنگام مصیبت (( ال اله اال اهللا)) ثواب گفتن

 ثواب الصبر
واب صبرث  

 ثواب التعزیه
 ثواب تسلیت

 ثواب زیاره قبر المومن
 ثواب زیارت قبر مومن

 . ثواب من مسح یده على راس یتیم
 ثواب دست كشیدن بر سر یتیم
 ثواب من اسكت یتیما عند بكائه

 ثواب ساكت كردن گریه یتیم
نثواب المومن بعد موته و ثواب ادخال السرور على الموم  

 ثواب مومن پس از مرگ و خوشحال نمودن او
 ثواب محبه الولد

 ثواب دوست داشتن فرزند
 مناقر بعین ابن ثواب من دخل السوق فاشترى تحفه فحملها الى عیاله و ثواب من فرح ابنته و

 ثواب بردن تحفه براى خانواده و خوشحال كردن دختر یا پسر
 ثواب اب البنات

 ثواب پدر دختران
 عقاب االعمال

 عقاب من اتى اهللا من غیر بابه

د دستور نداده استمجازات عبادت به روشى كه خداون  

 عقاب المتهاون باءمراهللا سبحانه

 مجازات سكب شمردن امر خداى متعال
 عقاب من ابغض اهل بیت النبى صلى اهللا علیه و آله

 مجازات دشمنى با اهل بیت پیامبر صلى اهللا علیه و آله
 عقاب من جهل حق اهل البیت علیهم السالم

علیهم السالممجازات نداستن حق اهل بیت   . 

 عقاب من مات ال یعرف امامه

 مجازات مرگ در حال نشناختن امام
 عقاب من اطاع اماما جائرالیس من اهللا عزوجل



 خداوندعزوجل نیست مجازات اطاعت از پیشواى ظالمى كه از جانب

 عقاب من ام قوما و فیهم من هو اعلم منه و افقه

جامعه اى كه در آن جامعه عالمتر و فقیهتر از مجازات به عهده گرفتن رهبرى  اوباشد 
بى صلى اهللا علیه و آله و من ذكر عندهعقاب من صلى و ترك الصاله على الن النبىصلى اهللا علیه و آله و  

 لم یصل علیه
صلوات نفرستادن بر پیامبر صلى اهللا علیه و آله در نماز و هنگامى كهمجازات   .ناماو را مى برند 

 عقاب الناصب و الجاحد المیر المومنین علیه السالم و الشاك فیه و المنكر له

و منكر والیت و جانشینى امیر المومنین علیه السالم و شك كننده در مجازات دشمن  . این مطلب 
دریهعقاب الق  

 مجازات قدریه
 . عقاب من ادعى االمامه و لیس بامام

 مجازات مدعى امامت در صورتى كه امام نباشد
رجلینمن بنى اسرائل هودا  عقاب ابن آدم الذى قتل اخاه و نمرود الذى حاج ابراهیم علیه السالم فى ربه و

انا ربكم االعلى و رجلین من هذه االمه: الذىقال  قومهما و نصراهما و فرعون  . 

اسرائیل كه قوم خود را یهودى و مسیحىكردند، فرعون و دو نفر از  مجازات قابیل ، نمرود، دو نفل از بنى
 این امت

 عقاب من قتل الحسین بن على علیهماالسالم

 مجازات قاتل امام حسین علیه السالم
 عقاب البغى و قطیعه الرحم و الیمین الكاذبه والزنا

 مجازات ظلم ، قطع رحم ، قسم دروغ و زنا
 عقاب المكر و الخدیعه

 مجازات نیرنگ و فریب
 عقاب سفك الدماء و ادمان الخمر و المشى بالنمیمه

 مجازات خونریزى ، شرابخوارى و سخن چینى
 باب ان الدنیا دار عقوبه

 دنیا، سراى كیفر
 عقاب من تعصب

 مجازات تعصب
لمتكبرینعقاب ا  

 مجازات متكبران
 عقاب من ترك التادیب على المعصیه

 مجازات ادب نكردن گناهكار
 كارهون عقاب من صور صوره و من كذب فى منامه و من استعمع لى قوم و هم له

یر كشیدن ، گفتن خواب دروغ و گوش دادن به سخن كسى كهمجازات تصو   .نمىخواهد به سخنش گوش دهند 
من اذنب و هو ضحاكعقاب   



 مجازات خندیدن در حال گناه
 عقاب من عمل لغیر اهللا عزوجل

 مجازات عمل براى غیر خداوند عزوجل
 عقاب من اطاع امراته

 مجازات گوش دادن به حرف زن
 عقاب من صلى بغیر وضوء و مر على ضعیف فلم ینصره

 مجازات بدون وضو نماز خواندن و یارى نكردن ضعیف
 .عقاب من قرب الى االصنام قربانا

 مجازات قربانى براى بتها
و الكاتم للشهادهعقاب الشاهد بالزور   

 مجازات شهادت دروغ و كتمان شهادت
 عقاب من یحلف باهللا كاذبا

 مجازات سوگند دروغ به خدا یاد كردن
 . عقاب من تهاون بالبول

 مجازات احتراز نكردن از بول
 عقاب من استخف بصالته

 مجازات اهمیت ندادن به نماز
 عقاب من ترك غسل الجنابه

ت غسل جنابت نكردنمجازا  

 عقاب من خفف سجوده

 مجازات كوتاه كردن سجده
 عقاب من التفت فى صالته ثالث مرات

 مجازات سه بار رو گردانیدن در نماز
 عقاب من صلى الصاله لغیر وقتها

 مجازات خواندن نماز در غیر وقت آن
 عقاب من قرا خلف امام یاتم به

 مجازات حمد و سوره خواندن در حال اقتدا به امام جماعت
 . عقاب من ترك اقامه الصف خلف االمام

ات درست به صف نایستادن پشت سر امام جماعتمجاز   

اعقاب من ترك صاله فریضه او تهاون بها متعمد  

 مجازات ترك نماز واجب یا بى اهمیتى به آن
 عقاب من اخر صاله العصر

 مجازات تاخیر انداختن نماز عصر
 . عقاب من نام عن العشاء الى نصف اللیل

ا تا نیمه شبمجازات نخواندن نماز عش  



 عقاب من ترك الجماعه و الجمعه

 مجازات ترك نماز جماعت و جمعه
 عقاب من اتى الكبائر

 مجازات گناهان كبیره
 عقاب اكلمال الیتیم

 مجازات خوردن مال یتیم
 عقاب مانع الزكاه

 مجازات زكات ندادن
 عقاب من ترك الزكاه و قد وجبت له

 مجازات زكات نگرفتن مستحق
 عقاب من افطر یوما من شهر رمضان

 مجازات خوردن یك روز از روزه ماه رمضان
 عقاب من ترك الحج

 مجازات ترك حج واجب
 عقاب

 نقش زبان در ثواب و مجازات
 فیهاقل هو اهللا احد عقاب من مضت له ثالثه ایام لم یقرا
هو اهللا احد قل )) مجازات یك بار  نخواندن در سه روز ((

 عقاب من مصت له جمعه لم یقرا فیها قل هو اهللا احد

 نخواندن در روز جمعه ((قل هو اهللا احد )) مجازات
 فیهاقل هو اهللا احد عقاب من اصابه مرض او شده فم یقرا
 در بیمارى و گرفتارى ((قل هو اهللا احد)) مجازات نخواندن

 فیهاقل هو اهللا احد عقاب من صلى خمس صلوات و لم یقرا
 در پنج نماز ((قل هو اهللا احد)):مجازات نخواند

 عقاب من نسى سوره من القرآن

 مجازات فراموش كردن سوره اى از قرآن
 عقاب من اذل مومنا

 مجازات ذلیل كردن مومن
 عقاب من خذل مومنا

 مجازات یارى نكردن مومن
 عقاب من طعن على المومنین او رد علیهم قولهم

 مجازات بدنام كردن مومنین ورد سخن آنها
 عقاب من طعن فى عین مومن

 مجازات عیب جویى از مومن و بردن آبروى او
حجب المومنعقاب من   



 مجازات پوشانیدن خود از مومن
 عقاب من ربح على المومن

 مجازات سود گرفتن از مومن
 عقاب من كان الرهن عنده اوثق من اخیه

او من عند غیرهعقاب من منع مومنا شیئا من عنده   

از برادر مسلمان) گرو(مجازات معتبرتر دانستن   

 عقاب من منع مومنا شیئا من عنده او من عند غیره

 مجازات محروم كردن مومن
 عقاب من حبس حق المومن

ات حبس كردن حق مومنمجاز   

 عقاب من به مومنا او مومنه بما لیس فیهما

 مجازات تهمت زدن به مومن
 . عقاب من روى على مومن روایه یرید بها شینه

 مجازات نقل كردن مطلبى درباره مومن بقصد رسوا كردن او
 عقاب من منع مومنا سكنى داره

در خانه اشمجازات ممانعت از سكونت مومنى   

 عقاب من تتبع عثره المومن

 مجازات عیبجویى از مومن
 عقاب المجترى على اهللا عزوجل

 مجازات جرات پیدا كردن بر خدا
 عقاب من ینوى الذنب

 مجازات قصد گناه
 . عقاب السیئه

 مجازات گناه
الناسعقابل من عمل عمال یطلب به وجه اهللا فادخل فیه رضى   

 مجازات انجام عمل بقصد رضایت خداوند و مردم
 . عقاب قطیعه الرحم و اختالف القلوب

 مجازات قطع رحم و پراكندگى دلها
 عقاب الخیانه و السرقه و شرب الخمر و الزنا

 مجازات خیانت ، سرقت ، شراب خوردن و زنا
كبیره من الكبائرعقاب من ترك فریضه من فرائض اهللا او ارتكب   

 مجازات ترك واجب یا ارتكاب گناه كبیره
 عقاب الذین یریدون ان تشیع الفاحشه فى الذین آمنوا

 مجازات دوستداران رواج گناه در میان مومنین
اصابالبول من جسده و عقاب من یحاكى  عقاب من مات و فى عنقه اموال الناس و عقاب من ال یبالى این



 . و یغتاب و یمشى بالنمیمه
شدنبول از بول ، نقل كالم بد، غیبت و سخن  مجازات با بدهكارى به مردم مردن ، بى اهمیتى به نجس

 چینى

 عقاب من تعرض لسلطان جائر

 .مجازات كسى كه متعرض سلطان ستمكارى شود
 عقاب من اتاه اخوه فى حاجه فلم یقضها له

مسلمان مجازات انجام ندادن كار  

 عقاب من مشى فى حاجه اخیه المومن و لم یناصحه

 مجازات به كار نگرفتن تمام توان در انجام كار برادر مومن
 . عقاب من استعان به مومن فلم یعنه

 مجازات یارى نكردن مومن بهنگام درخواست او
 عقاب من اكتسى و مومن عارى

ىمجازات پوشیدن با برهنگى مومن  

 عقاب من شبع و بحضرته مومن جائع

 مجازات سیر شدن در كنار مومن گرسنه
 عقاب من حقر مومنا و استخفف به و اذله

 مجازات فقیر مومن ، توهین به او، ذلیل كردن او
من اغتیب عنده المومن فلم ینصرهعقاب   . 

 مجازات یارى نكردن مومن بهنگام غیبت از او
 عقاب العجب

 مجازات از خود راضى بودن
 عقاب من تصام عن سائله و تبختر فى مشیه

به كرى زدن خود در مقابلسائل و راه رفتن متكبرانهمجازات   

 عقاب التباغض و التخاون

 مجازات دشمنى و خیانت نسبت به یكدیگر
 عقاب المعاصى

 مجازات گناهان
و القراء الفسفه و الجبابره الظلمه و الوزراء الخونهعقاب العلماء الفجره   والعرفاء الكذبه و الناكثین 

ات علماى فاسد، قاریان فاسق ، گردنكشان ستمگر، وزیران خیانتكار،مجاز   دانایاندروغگو و پیمان شكنان 
 عقاب حب الدنیا و عباده الطاغوت

 مجازات دوستى دنیا و عبادت طاغوت
 عقاب المرائى

 مجازات ریاكار
 عقاب من صنع شیئا للمفاخره

ر تفاخرمجازات چیزى ساختن براى رقابت د  



 عقاب من ترك االمر بالمعروف و النهى عن المنكر

 مجازات ترك امر به معروف و نهى از منكر
 باب

 مجازات به خشم در آوردن خداوند
تلهعقاب من امن رجال على دمه ثم ق  

 مجازات در امان داشتن مرد از كشتن و آنگاه كشتن او
 عقاب من اغتاب غازیا فى طاعه اهللا او اذاه او خلفه فى اهله بسوء

 مجازات غیبت از جنگجوى در راه خدا، اذیت او یا بدرفتارى با خانواده اش
 عقاب من روع مومنا بسلطان لیصیب منه مكروها

 مجازات ترسانیدن مومن از سلطان
 عقاب من اذى المومنین و نصب لهم و عاندهم

منى و ستیزه با آنهامجازات اذیت مومنین و دش  

 عقاب من ابتدع دینا

 مجازات بوجود آوردن دین
 باب

نافرمانى خداوند و ثواب فرمانبردارى از او مجازات  

 عقاب الشك و المعصیه

 مجازات شك و گناه
 عقاب المراه تتطیب لغیر زوجها و تخرج من بیته بغیر اذنه
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 عقاب من احدث او آوى محدثا
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 مجازات خواندن عمدى نماز چهار ركعتى در سفر
 باب یجمع عقوبات االعمال
 مجازات پاره اى از اعمال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   مقدمه

 ِبْسِم اهللا اْلرَّْحمن اْلرَّحیم
ایه و الحمدهللا الواحد القدیم االزلى الذى ال یوصف بحد و ال نه

 نوم الذى ال ابتداء لكونه و ال غایه لبقائه ال تاخذه سنه و ال
الدال على وجوده بخلقه و با حداث خلقه على ازلیته و با 

المستشهد بآیاته على قدرته الممتنعه من الصفات ذاته و من  شتباههم على ان ال شبه له
هو السمیع البصیر االحاطه به الذى لیس كمثله شى ؤ االبصار رویته و من االوهام . 



عقابه و  و اشهد ان ال اله اال اهللا وحده ال شریك له الذى وعد على طالعته ثوابه و على معصیته
الباطل من بین یدیه  اشهد ان محمدا عبده و رسوله ارسله بكتاب فصله و احكمه و ایده ال یاتیه

ن ابىو ال من خلفه تنزیل من حكیم حمید و اشهد ان امیرالمؤ منین على ب طالب و االئمه  
و موالیهم المتبعین  الطاهرین من ولده حجج اهللا على خلقه بعد انقضاء وحیه و اشهد ان شیعتهم

خالفوهم و حادوا عن  لسنتهم و طریقتهم على صراط مستقیم و انهم المومنون حقا و ان الذین
لوا السبیلقد ض طریقتهم و تركوا امرهم و لم یستنوا بسنتهم عن الصراط لنا كبون و  

یهب  اسال اهللا ان یثبتنا على دینهم و مواالتهم و محبتهم و ان ال یزیغ قلوبینا بعد اذ هدانا و ان
 . لنا من لدنه رحمه انه هو الوهاب

علیه ان  قال الشیخ ابو جعفر محمد بن على بن الحسین بن موسى بن بابویه القمى رحمه اهللا
وى عن النبى صلى اهللا علیه و آله انهالذى دعانى الى تاءلیف كتابى هذا ما ر  قال الدال على  
  االعمال و ارجوا ان ال الخیر كفاعله و سمیته كتاب ثواب

 ِبْسِم اهللا اْلرَّْحمن اْلرَّحیم
 : ترجمه

 ستایش مخصوص خداى یكتاست ، آن كه همیشه بوده و خواهد بود، اندازه و نهایتى براى او

بى ، حتى خواب سبك ندارد، وجود او آفار و بقاىنمى توان تصور كرد، هیچ گونه خوا او  
با شباهت  پایان ندارد، با آفریدگانش بر وجود خود، و با ایجاد آنها بر همیشه بودن خود و

نشانه هاى او گواه  . آفریدگانش به یكدیگر بر نداشتن شبیهى براى خود راهنمایى نموده است
و را ندیده ، اندیشه هاذات او توصیف نشده ، دیگرآن ا. قدرت اویند كسى . ذات او را نیافته اند 

 . كه مانند نداشته و شنوا و بیناست

 گواهى میدهم كه خدایى ، جز خداى یگانه بى شریك نیست ، كسى كه ثواب را براى

و گواهى مى دهم كه حضرت. فرمانبرداریش و كیفر را براى نافرمانیش وعده داده است  محمد  
بنده و فرستاده اوست و او را با كتابى روشن ، محكم و صلى اهللا علیه و آله نیرومند فرستاده  

باطل در آن نفوذى ندارد و از جانب خداى عالم و ستوده فرود  است ، كتابى كه به هیچ روى
 . آمده است

 گواهى میدهم كه امیرالمومنین على بن ابیطالب علیه السالم و امامان پاك علیه السالم كه

ستند، حجتهاى خدایند بر خلق او بعد از سپرى شدن وحیش و گواهى مى دهمفرزندان او ه كه  
بى  پیروان و دوستدارانشان كه دنباله رو مرام و پیرو راه آنهایند در صراط مستقیم هستند و

كسانى كه با ایشان مخالفت كرده ، از راهشان. گمان فقط آنان مؤ منان حقیقى اند كناره گیرى  
كارى نداشته و به روش آنهاكرده ،، با آنان  یحرمنى اهللا ذلك فما اردت بتصنیفه اال الرغبه  عمل 



حول و ال قوه اال  مرضاته سبحانه و ال اردت بما تكلفته غیر ذلك و ال فى ثواب اهللا و ابتغاء
 . باهللا و هو حسبنا و نعم الوكیل

 .نكرده اند، از راه منحرف شده و راه راست را گم كرده اند
د مى خواهم كه ما را بر دین ، دوستى و محبت آنان پایدار داشته و پس از آن كه مااز خداون  

مشمول رحمتش نماید كه بى شك فقط  را هدایت كرد، گمراهمان نساخته و با بخشش خود ما را
 او بخشنده
انگیزه تاءلیف این كتاب عمل به روایتى از پیامبر اكرم صلى اهللا علیه و آله است. است  كه  

ودندفرم  (( راهنماى به خوبى مانند انجام دهنده آن است )) :

 نهادم و امیدوارم خداوند مرا از ثواب آن محروم نسازد، كه من (( ثواب االعمال)) نام آن را نیز
تالش  از این تصنیف ، جز ثوابخداوند و رسیدن به رضایت آن ذات منزه چیزى نخواسته و از

و او براى ما. درت و نیرویى نیست ، جز از خداوندهیچ ق. خود غیر از این نمى خواهم   

 (1) . كافى و وكیل خوبى است

 

    ثواب من قال ال اله اال اهللا
    (( ال اله اال اهللا)) ثواب گفتن

1: حدیث   

الحسین بن موسى بن بابویه محمد بن على بن القمى الفقیه  
قال حدثنى سعد  مصنف هذا الكتاب قال حدثنى ابى رحمه اهللا

هالل عن احمد بن صالح عن  عبداهللا قال حدثنى احمد بن
الخدرى عن النبى صلى اهللا  عیسى بن عبداهللا من ولده عمر بن على عن آبائه عن ابى سعدید

موسى بن عمران یا موسى لو آن السماوات و عامریهن عدى و قال اهللا عزوجل ل علیه و آله قال
  . السبع فى كفه و ال اله اال اهللا فى كفه مالت بهن ال اله اال اهللا االرضین

 : ترجمه
خداى: پیامبر صلى اهللا علیه و آله فرمودند ....1 اى : عزوجل به موسى به عمران فرمودند 

براستى كه اگر آسمانها و ساكنان! موسى  ن كه نزد من هستند و زمینهاى هفتگانه را در یك آ 
سنگینتر از آنها  (( ال اله اال اهللا)) .در كفه دیگرى بگذارند را (2) (( ال اله اال اهللا)) كفه گذاشته و

  .خواهد بود

 



2:حدیث   

بى رحمه اهللا قال حدثنى سعد بن عبداهللا عن احمد بن محمد  
ابیه قال  بن عیسى عن الحسین بن سیف عن اخیه على عن
حدثنى الحجاج بن ارطاه قال حدثنى ابوالزبیر عن جابر بن 

دخل  صلى اهللا علیه و آله قال الموجبتان من مات یشهد آن ال اله اال اهللا عبداهللا عن النبى
یشرك باهللا دخل النار الجنه و من مات .  

 : ترجمه
دو چیز: پیامبر صلى اهللا علیه و آله فر مودند ....2 كسى كه بمیرد در : عامل دو چیز است  
نیست ، واردبهشت مى شود و كه بمیرد  حالى كه گواهى مى دهد كه خدایى جز خداى یگانه

  .جهنم مى شود در حالى كه شریكى براى خداوند مى داند، وارد

 

3: دیث ح  

بن  و بهذااالسناد عن الحسین بن سیف عن ابیه عن عمرو
قال قال رسول اهللا  شمر عن جابر عن ابى جعفر علیه السالم

 صلى اهللا علیه و آله لقنوا موتاكم ال اله اال اهللا فانها تهدم

ال اهللا آن ال اله ا. فقال ذاك اهدم و اهدم و اهدم  الذنوب فقالوا یا رسول اهللا فمن قال فى صحته
قال رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله قال  انس المومن فى حیاته و عن موته و حین یبعث و

وجهه ینادى ال اله اال اهللا و اهللا اكبر و هذا  جبرئیل یا محمد لو تراهم حین یبعثون هذا مبیض
  . مسود وجهه ینادى یا ویاله یا ثبوراه

 : ترجمه
فرمودندرسول خدا صلى اهللا علیه و آله  .3 تلقین كند، زیرا  را به مردگان خود (( ال اله اال اهللا)) :

اى: كگناهان را از بین مى برد گفتند كسى ككه آن را در حال سالمتى بگوید، چه ! رسول خدا 
ذكر(این : حكمى دارد؟ فرمودند گناهان را در هر حال از بین مى برد و از ین مى برد و از  (
براستى كه. بین مى برد . انس مؤ من در زندگى ، مرگ و بر انگیختن اوست  (( اله اال اهللا ال)) 

كاش آنها را به! اى محمد: رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمود كه جبرییل گفت  نیز  

و  (( اهللا ال اله اال)) :هنگامى كه بر انگیخته مى شوند، مى دیدى كه یكى با روى سفید مى گوید
  ((. واى بر ما كه نابود شدیم)) :دیگرى با روى سیاه مى گوید

 



4: حدیث   

 و بهذااالسناد عن الحسین بن سیف عن ابیه عن عمروبن

قال ثمن الجنه ال  جمیع رفعه الى النبى صلى اهللا علیه و آله
 . اله اال اهللا

 : ترجمه
بهاى بهشت: پیامبر صلى اهللا علیه و آله فرمودند ...4   . است (( ال اله اال اهللا)) 

 

5: حدیث   

قال حدثنى سعد بن عبداهللا عن احمد بن هالل  ابى رحمه اهللا
الفضیل بن عبدالوهاب عن اسحاق بن عبداهللا عن عبیداهللا  عن
قال قال النبى صلى اهللا علیه و آله من قال اال  بن الولید رفعه

ن العسل یاقوته حمراء منبتها فى مسك ابیض احلى م اله اال اهللا غرست له شجره فى الجنه من
المسك فیها ثمار امثال اثداء االبكار تفلق عن سبعین  و اشد بیاضا من الثلج و اطیب ریحا من

  . حله

 : ترجمه
كسى كه: پیامبر صلى اهللا علیه و آله فرمودند  ....5 بهشت در  بگوید، در (( ال اله اال اهللا)) 

ه مى شود كهزمینى كه از مشك سفید است ، درختى از یاقوت سرخ براى او كاشت شیرینتر از  
میوه هاى آن همانند پستانهاى. عسل ، سفیدتر از برف و خوشبوتر از مشك است  دخترآن  

از پشت هفتاد پرده نمایان است) آن قدر درخشنده است كه (باكره بوده و   .  

 

6: حدیث   

قال حدثنى سعد بن عبداهللا قال حثنا احمد بن  ابى رحمه اهللا
براهیم بن هاشم و الحسنمحمد بن عیسى و ا بن على الكوفى  

عن عمرو بن شمر عن جابر بن یزید الجعفى عن ابى جعفر 
 قال قال رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله لیس شى اال و له شى یعدله اال اهللا علیه السالم

س لی عزوجل فانه ال یعدله شى و ال اله اال اهللا فانه ال یعدلها شى و دمعه من خوف اهللا فانه
 : ترجمه .لها مثقال فان سالت على وجهه لم یر هقه قتر و ال ذله بعدها ابدا

هر : رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمودند امام محمد باقر علیه السالم فر مود كه ... .6



كه هموزنى ندارند و قطره اشكى از ترس  (( اهللا ال اله اال)) .چیزى هموزنى دارد، مگر خداوند
یچ وزنىخدا كه با ه قابل اندازه گیرى نیست و اگر این اشك بر صورت او جارى شود، هیچ  

 .خوارى را نخواهد دید گاه ندارى و

 

7: حدیث    

الطفیل عن على صلوات  و بهذااالسناد عن جابر عن ابى .
یقول ال اله اال اهللا اال صعدت  اهللا علیه قال ما من عبد مسلم

ته اال طلستها حتىتخرق كل سقف ال تمر بشى من سیئا  

  . تنتهى الى مثلها من الحسنات فتقف
 : ترجمه

هیچ بنده مسلمانى نیست كه بگوید: امیرالمؤ منین علیه السالم فرمودند .7 ( (( ال اله اال اهللا)) 
خورد،  مگر این كه باال رفته و هر سقفى را مى شكافد و به هیچ كدام از گناهان او بر نمى

مى كند تا این كه به خوبیهایى همانند خود برسد ومگر این كه آن را پاك    .بایستد 
 

8: حدیث   

قال حدثنى سعد بن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
فضال عن ابى حمزه  عبداهللا عن احمد بن هالل عن ابن

یقول ما من شى  الثمالى قال سمعت ابا جعفر علیه السالم
  .یشركه فى االمر احد  الن اهللا تعالى ال یعدله شى و الاعظم ثوابا من شهاده آن ال اله اال اهللا

 : ترجمه
ثواب هیچ چیزى بیشتر از گواهى به: امام باقر علیه السالم فرمودند ... .8  (( اهللا ال اله اال )) 

زیرا خداوند همتایى نداشته و در امر خود هیچ كسى با او شریك نیست. نیست   .  

 

9: حدیث   

ال حدثنى سعد بن عبداهللا عن احمد بن ابى ق ابى رحمه اهللا
قال حدثنى ابو عمران العجلى قال حدثنا محمد بن  عبداهللا

قال حدثنا ابوالعال ء الخفاف قال حدثنا عطیه العوفى  سنان



قال القائلون قبلى  قال قال رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله ما قلت و ال عن ابى سعید الخرى
  . مثل ال اله اال اهللا

 : ترجمه
نه من و نه گویندگان: رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمودند ..-9 ال )) قبل از من ، همانند 

  . نگفته ایم (( اله اال اهللا
 

10: حدیث   

على بن  حدثنى محمد بن على ماجیلویه رضى اهللا عنه عن
ابراهیم عن ابیه عن النوفلى عن السكونى عن ابى عبداهللا 

آبائهعلیه السالم عن  علیه السالم قال قال رسول اهللا صلى  
  . قول ال اال اال اهللا اهللا علیه و آله خیر العباده

 : ترجمه
رسول خدا صلى اهللا علیه و آله  امام صادق علیه السالم از پدرانش روایت كرده كه ...-10

بهترین عبادت گفتن: فرمودند   . است (( ال اله اال اهللا)) 
 

11: حدیث   

محمد بن موسى بنحدثنى  المتوكل رضى اهللا عنه قال حدثنى  
قال  على بن الحسین السعد ابادى عن احمد بن ابى عبداهللا
رسول اهللا صلى اهللا  حدثنى ابو عمران العجلى رفعه قال قال

سیئات حتى تنتهى  علیه و آله ما من مؤ من یقول ال اله اال اهللا اال محیت ما فى صحیفته من
اتالى مثلها من حسن  .  

 : ترجمه
مومنى نیست كه بگوید: رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمودند ...-11 مگر  (( ال اله اال اهللا)) 
  .عمل در كنار خوبیهاى همانند خود قرار مى گیرد این كه گناهان كارنامه اش پاك شده و این

 



12: حدیث   

قال حدثنى محمد بن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
حسن الصفار عن البرقى عن الحسین بن سیف عن اخیه ال

المفضل بن صالح عن عبید بن زراره قال قال ابو  على عن
  . قول ال اله اال اهللا ثمن الجنه عبداهللا علیه السالم

 : ترجمه
گفتن: امام صادق علیه السالم فرمودند ...12  . بهاى بهشت است (( ال اله اال اهللا)) 

 

13: حدیث   

هذااالسناد عن احمد عن الحسن بن على بن یقطینو ب . عن  
محمد به سنان عن حماد بن عثمان و خلف بن حماد جمیعا 
فضیل قال سمعته یقول اكثروا من التهلیل و  عن ربعى عن
 . التكبیر و التهلیل التكبیر فانه لیس شى احب الى اهللا من

 : ترجمه
یدزیاد بگوی: امام صادق علیه السالم فرمودند .13 زیرا خداوند  .(3) ((اهللا اكبر)) و (( ال اله اال اهللا)) 

  .ندارد دوست (( ال اله اال اهللا)) و ((اهللا اكبر)) هیچ چیزى را بیش از گفتن
 

    ثواب من قال ال اله اال اهللا مائه مره
    (( ال اله اال اهللا)) ثواب گفتن صد بار

1: حدیث   

قال حدثنى سعد بن عبداهللا عن احمد بن ابى  ابى رحمه اهللا
بن سالم و  عبداهللا عن آیه عن محمد بن ابى عمیر عن هشام
قال ال اله ال اهللا  ابى ایوب قاال قال ابوعبداهللا علیه السالم من

لك الیوم عمال اال من زادذ  مائه مره كان افضل الناس  .  

 : ترجمه
عمل كسى كه صد بار: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 برتر از  بگوید، (( ال اله اال اهللا)) 

 .عمل كسى كه بیش از این گفته باشد اعمال سایر مردم در آن روز است ، مگر

 



2: حدیث   

حمد قال حدثنى سعد بن عبداهللا عن احمد بن م ابى رحمه اهللا
الحسین بن سیف عن سالم بن غانم: بن عیسى  عن ابى  

عبداهللا علیه السالم قال و من قال حین یاوى الى فراشه ال اله 
بنى ااهللا له بیتا فى الجنته و من استغفر اهللا حین یاوى الى فراشه مائه مره  اال اهللا مائه مره

 .ذنوبه كما یسقط ورق الشجر تحاتت
 : ترجمه

كسى كه وقت رفتن به رختخواب صد بار: یه السالم فرمودندامام صادق عل .2  (( اال اهللا ال اله)) 
رختخواب صد  بگوید، خداوند خانه اى در بهشت براى او مى سازد و كسى كه هنگام رفتن به

 .درخت مى ریزد بار از خداوند آمرزش بخواهد، گناهان او مى ریزد همانگونه كه برگ
 

هللا وحده وحده وحدهثواب من قال ال اله اال ا    

    ثواب گفتن ال اله اال اهللا وحده و حده وحده

1: حدیث    

قال حدثنا سعد بن عبداهللا عن احمد بن محمد و  ابى رحمه اهللا
عن الحسین بن  ابراهیم بن هاشم و الحسن بین على الكوفى
سیف عن اخیه على عن ابیه عن عمرو بن شمر عن جابر 

رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله  ابى جعفر علیه السالم قال جاء جبرئیل الى بن یزید الجعفى عن
  قال من امتك ال اله اال اهللا وحده وحده وحده فقال یا محمد طوبى لمن

 : ترجمه
جبرئیل نزد: امام باقر علیه السالم فرمودند ...1 اگر شخصى امت تو: رسول خدا آمد و گفت    

(( وحدهال اله اال اهللا وحده وحده    .بگوید، خوشبخت خواهد شد (4) (( 
 

    ثواب من قال ال اله اال اهللا مخلصا
    با اخالص (( ال اله اال اهللا)) ثواب گفتن



1: حدیث    

هللا عن یعقوب بن یزید ابى رحمه اهللا قال حدثنا سعد بن عبدا
ابى عبداهللا  عن محمد بن ابى عمیر عن محمد بن حمرآن عن
دخل الجنه و  علیه السالم قال من قال ال اله اال اهللا مخلصا
 . عزوجل اخالصه بها آن یحجزه ال اله اال اهللا عما حرم اهللا

 : ترجمه
. مى شود بگوید، وارد بهشت (( ال اله اال اهللا)) امام صادق علیه السالم فرمودند كه با اخالص .1
عزوجل حرام كرده ، باز  او را از آن چه خداى (( ال اله اال اهللا)) و گفتن با اخالص این است كه

 .دارد
 
 : ترجمه

2: حدیث    

المتوكل رضى اهللا عنه قال حدثنى  حدثنى محمد بن موسى بن
عن  على بن الحسین السعد ابادى عن احمد بن ابى عبداهللا

سین بن محبوب عن ابى جمیله عن جابر عن ابى جعفر الح
جبرئیل بین الصفا و المروه فقال یا  قال قال رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله اتانى علیه السالم

  قال من امتك ال اله اال اهللا مخلصا محمد طوبى لمن
 : ترجمه

فرمودندامام باقر علیه السالم فرمود كه رسول خدا صلى اهللا علیه و آله  .2 جبرییل میان صفا  :
هر كس از امت تو با اخالص: و مروه نزد من آمده و گفت  بگوید، وارد (( ال اله اال اهللا))  

  .بهشت مى شود
 

3: حدیث    

قال حدثنى سعدبن عبداهللا عن احمد بن محمد و  ابى رحمه اهللا
كلهم عن الحسین  الحسن بن على الكوفى و ابراهیم بن هاشم

ن سلیمان بن عمرو عن مهاجر ابى الحسن عن بن سیف ع
دخل الجنه و  صلى اهللا علیه و آله قال من قال ال اله اال اهللا مخلصا زید بن ارقم عن النبى

 . اخالصه بها آن یحجزه ال اله اال اهللا عما حرم اهللا



 : ترجمه
كسى كه با اخالص: پیامبر صلى اهللا علیه و آله فرمودند ....3  (( هللاال اله اال ا بگوید، وارد  (( 
آنچه خداوند حرام  او را از (( ال اله اال اهللا)) بهشت مى شود، و گفتن با اخالص این است كه

  .كرده باز دارد

 

4: حدیث    

قال حدثنى زید بن رافع  و بهذا االسناد عن سلیمان بن عمرو
قال سمعت حذیفه یقول ال یزال ال  قال حدثنى زر بن حبیش

ترد غضب الرباله اال اهللا  جل جالله عن العباد ما كانوا ال  
یبالونما انتقص من دینهم اذا سلمت دنیا  یبالون ما انتقص من دیناهم اذا سلم دینهم فاذا كانوا ال

 . قیل كذبتم و لستم بها صادقین هم ثم قالوها ردت علیهم و
 : ترجمه

ا از بندگان بر مى گرداند،همیشه خشم خداى بزرگ ر  (( ال اله اال اهللا)) : حذیفه گفت .4 البته تا  
ولى هنگامى. زمانى كه به نقص دنیایشان در صورت سالمت دینشان اهمیت ندهند كه به  

خودشان  نقص دین خود در صورت سالمت دنیایشان اهمیت ندهند و آن را بگویند، آن را به
دروغ مى گویید و آنچه را مى گویید باور ندارید: برگردانده و مى گویند .  

 

   . ثواب من مد صوته بال اله اال اهللا
    با صداى بلند (( ال اله اال اهللا)) ثواب گفتن

1: حدیث    

قال حدثنى  ابى رحمه اهللا قالحدثنا عبداهللا بن جعفر الحمیرى
احمد بن محمد عن الحسین بن سیف عن اخیه على عن ابیه 
الم قال جعفر بن محمد علیه الس سیف بن عمیره عن الصادق

یقول ال اله اال اهللا یرفع بها صوته فیفرغ حتى  قال رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله ما من مسلم
 .ورق الشجر تحتها تناثرذنوبه تحت قدمیه كما یتناثر

 : ترجمه
هیچ: رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمودند: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 مسلمانى  



)) بلند نمى گوید مى ریزند،  مگر این كه بى درنگ گناهانش زیر پاهایش ((  اله اال اهللاال
  .همانگونه كه برگهاى درخت زیر آن مى ریزند

 

2: حدیث    

قال حدثنا سعد بن عبداهللا عن احمد بن محمد  ابى رحمه اهللا
قال حدثنى  عن الحسین بن سیف عن سلیمان بن عمرو

ابن عباس النبى عمران بن ابى عطا قال حدثنى عطا عن 
قال ما من الكالم كلمه احب الى اهللا عزوجل من قول ال اله اال اهللا و ما  صلى اهللا علیه و آله

 .یقول ال اله اال اهللا اال تناثرت ذنوله تحت قدمیه كما یتناثر ورق الشجر تحتها من عبد
 : ترجمه

ى نزد خداىدر میان سخنان هیچ سخن: پیامبر صلى اهللا علیه و آله فر مودند .2 عزوجل  
و هیچ بنده اى. نیست  (( ال اله اال اهللا)) دوست داشتنى تر از گفتن نمى گوید،  (( ال اله اال اهللا)) 

مى ریزند همانگونه كه برگهاى درخت  مگر این كه گناهانش زیر پاهایش   .زیر آن مى ریزند 

 

3: حدیث    

بیه و بهذااالسناد عن الحسین بن سیف عن اخیه على عن ا
الحسن بن الصباح قال حدثنى انس عن النبى صلى اهللا  عن
 قال كل جبار عنید من ابى آن یقول ال اله اال اهللا علیه و آله

 : ترجمه
منظور از: پیامبر صلى اهللا علیه و آله فرمودند .3  ( كه ) (هر متكبر جبار: كل جبار عنید

كسى است كه) خداوند در قرآن آنان را نكوهش نموده است  خوددارى  (( ال اله اال اهللا)) از گفتن 
  .كند

 

    ثواب من قال ال اله اال اهللا بشروطها
    با شرایط آن (( ال اله اال اهللا)) ثواب گفتن



1: حدیث    

المتوكل رضى اهللا عنه قال حدثنى  حدثنى محمد بن موسى بن
قال حدثنى محمد بن الحسین الصوفى عن  ابوالحسین االسدى

بنیوسف  عقیل عن اسحاق بن راهویه قال لما و افى  
آن یرحل منها الى المامون اجتمع الیه اصحاب  ابوالحسن الرضا علیه السالم نیسابور فاراد
رسول اهللا ترحل عنا و ال تحدثنا بحدیث نستفیده منك و كان قد قعد فى  الحدیث فقالوا یابن

یقول سمعت ابى جعفر بن محمدراسه و قال سمعت ابى موسى بن جعفر  العماریه فاطلع یقول  
یقول سمعت ابى الحسین بن على  سمعت ابى محمد بن على یقول سمعت ابى على بن الحسین
السالم یقول سمعت رسول اهللا صلى اهللا  یقول سمعت ابى امیرالمؤ منین على بن ابیطالب علیه
ول ال اله اال اهللا حصنى عزوجل یق یقول سمعت جبرئیل علیه السالم یقول سمعت اهللا علیه و آله

 .و انا من شروطها فمن دخل حصنى امن من عذابى مرت الراحله نادى بشروطها

 : ترجمه
 وقتى كه امام رضا علیه السالم به نیشابور رسید، به هنگام حركت به طرف مامون ، .1

فرزند: محدثان اطراف او را گرفته و گفتند  از پیش ما مى روى و حدیثى نمى! رسول خدا 
 ! فرمایى كه از آن استفاده كنیم

از: حضرت كه در كجاوه نشسته بودند، سر خود را از كجاوه بیرون آورده و فرمودند پدرم  
السالم شنیدم  موسى بن جعفر علیه السالم شنیدم كه فرمودند از پدرم حسین به على بن علیه

یدم كهكه فرمودند از پدرم امیرالمومنین على بن ابیطالب علیه السالم شن فرمودند از رسول خدا  
شنیدم كه: صلى اهللا علیه و آله شنیدم كه فرمودند از خداى عزوجل شنیدم : جبرییل مى گفت  

كسى كه وارد پناهگاه من شود از عذاب من  پناهگاه من است ، (( ال اله اال اهللا)) :كه فرمودند
  . ایمن است

 

    . ثواب من تقبل منه شهاده ان ال اله اال اهللا
   (( ال اله اال اهللا)) ثواب پذیرفته شدن گواهى به

1: حدیث    

قال حدثنى عبداهللا بن الحسن المودب عن احمد  ابى رحمه اهللا
عن محمد بن  بن على االصبهانى عن ابراهیم محمد الثقفى
قال  اسحاق عن ابى ها رون العبدى عن ابى سعید الخدرى



له ذات یوم جالسا و عنده نفر من اصحابه فیهمكان رسول اهللا صلى اهللا علیه و آ على بن ابى  
دخل الجنه فقال رجالن من اصحابه فنحن نقول  طالب علیه السالم اذ قال من قال ال اله اال اهللا

تقبل شهاده آن ال اله اال اهللا فوضع  فقال رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله انما ال اله اال اهللا
و آله یده على راس علىرسول خدا صلى اهللا علیه  علیه السالم ثم قال عالمه ذلك آن ال تحال  

 . عقده وال تجلسا مجلسه و ال تكذبا حدیثه

 : ترجمه
خدا صلى اهللا علیه و آله در حالى كه در میان عده اى ازیارآن خود كه على  روزى رسول .1

كسى كه بگوید: علیه السالم نیز یكى از آنان بود نشسته بودن ، فرمودند بن ابى طالب ال اله )) 
ما نیز میگویم: دو نفر از یارآن او گفتند. وارد بهشت مى شود (( اهللا اال رسول  (( ال اله اال اهللا)) 

گواهى به: خدا صلى اهللا علیه و آله فرمودند على بن ابى طالب ) فقط از این (( ال اله اال اهللا)) 
 ( علیه السالم

یمان گرفته است ، پذیرفته مى شودو شیعیانش كه پروردگار از آنان پ . 

ما نیز مى گوییم: آن دو نفر دوباره گفتند اهللا علیه  در این هنگام رسولخدا صلى(( ال اله اال اهللا)) 
نشانه آن: و آله دستش را بر سر على علیه السالم گذاشته و فرمودند پیروى از على بن ) 

ید، در جایگاه اواین است كه پیمان او را نشكن)ابیطالب علیه السالم  ننشینید و سخن او را  
 .تكذیب نكنید

 

  ثواب من قال ال اله اال اهللا الملك الحق مائه مره
   (( ... ال اله اال اهللا الملك)) ثواب صد بار گفتن

1: حدیث    

قال حدثنى سعد بن عبداهللا عن احمد بن ابى  ابى رحمه اهللا
عمیرعبداهللا عن ابى یوسف عن محمد بن ابى  عن مالك بن  

قال من قال مائه مره ال  اعمیر عن ابى عبداهللا علیه السالم
و حشه قبره و استجلب  اله اال اهللا المكل الحق المبین اعاذه اهللا العزیز الجبار من الفقر وانس

 . الغنى و استقرع باب الجنه
 : ترجمه

كسى كه صد بار: امام صادق علیه السالم فرمودند .1  ((  (5) (( المكل الحق المبین  اهللاال اله اال

از بین مى برد، بى نیازى  بگوید، خداى عزیز غائب او را از فقر پناه داده و وحشت قبرش را



  . را به دست اورده و در بهشت را كوبیده است

 

ال ال اله اال اهللا من غیر تعجبثواب من ق     

    بدون تعجب (( ال اله اال اهللا)) ثواب گفتن

1: حدیث    

المتوكل رضى اهللا عنه قال حدثنى  حدثنى محمد بن موسى بن
على  محمد بن یحیى عن محمد بناحمد عن محمد بن السریعن

بن الحكم عن ابى المغرا عن جابر عن ابى عبداهللا علیه 
قال من قال ال اله اال اهللا من غیر تعجب خلق اهللا منها طائرا یرفرف على راس صاحبها  السالم

 .آن تقوم الساعه و یذكر لقائلها الى
 : ترجمه

كسى كه بدون تعجب: امام صادق علیه السالم فرمودند ....1 خداوند  بگوید،(( ال اله اال اهللا)) 
ر گوینده اشپرنده اى از آن مى آفریند كه تاروز قیامت روى س   .بال زده و برایش ذكر میگوید 

 

ثواب من قال فى كل یوم اشهد ان ال اله اال اهللا 
احداصمدا لم یتخذ  وحده ال شریك له الها واحدا

  .صاحبه وال ولدا

    (( اشهد ان ال اله اال اهللا)) ثواب گفتن

1: حدیث    

ن محمد قال حدثنى سعد بن عبداهللا عن احمد ب ابى رحمه اهللا
العبدى عن عمر  عن عبدالرحمن بن ابى نجرآن عن عبدالعزیز
قال سمعته یقول من قال  بن یزید عن ابى عبداهللا علیه السالم

صمدا لم یتخذ صاحبه و ال  فى كل یوم اشهد آن ال اله اال اهللا وحده ال شریك له الها واحدا احدا
عنه ولدا كتب اهللا له خمسه و اربعین الف الف حسنه و محا خمسه و اربعین الف الف سیئه و  

القرآن فى یومه اثنتى عشره مره و بنى  رفع له خمسه و اربعین الف الف درجه و كان كمن قرا
 . اهللا بیتا فى الجنته

 : ترجمه



كسى كه هر روز بگوید: امام صادق علیه السالم فر مودند ....1 وحده  اشهد آن ال اله اال اهللا)) 
دا احدا صمدا لم یتخذ صاحبه و ال ولداال شریك له الها واح براى او چهل و پنج  ، خداوند(6) (( .

چهل و پنج هزارهزار گناه او را پاك كرده ، چهل و پنج هزار هزار  هزار هزار حسنه نوشته ،
االتر مىدرجه آن او را ب برد، خانه اى در بهشت براى او مى سازد و مانند كسى است كه در  

  .خوانده باشد آن روز دوازده بار قرآن

 

ثواب من قال فى كل یوم ثالثیت مره ال اله اله اهللا 
    . الحق المبین

   در هر روز (( ال اله اال اهللا)) ثواب گفتن سى بار

1: حدیث    

ل احمد بن ادریس عن محمد بن احمد عن قا ابى رحمه اهللا
هالل عن محمد بن عیسى االرمنى عن ابى عمران  احمد بن
عن آبائه  الخراط عن االوزاعى عن جعفر بن محمد عن ابیه

استقبل الغنى و  علیه السالم قال من قال فى كل یوم ثالثین مره ال اله اال اهللا الحق المبین
  . استدبر افقر و قرع باب الجنه

رجمهت  : 

كسى: امام محمد باقر علیه السالم از پدرش ، از پدرانش روایت كرده كه فرمودند ....1 كه هر  
فقر پشت كرده و در  ، به بى نیازى رو آورده ، به(( ال اله اهللا الحق المبین)) روز سى بار بگوید

  . بهشت را كوبیده است
 

 ثواب االكثار من سبحانه اهللا و الحمداهللا و ال اله
    اال اهللا و اهللا اكبر

    ثواب زیاد گفتن تسبیحات اربعه

1: حدیث    

ابى عن  حدثنى الحسین بن احمد رضى اهللا عنه قا حدثنى
محمدبن احمد عن ابراهیم بن اسحاق عن عبداهللا بن حماد عن 

عبداهللا علیه السالم قال قال رسول اهللا  ابى بصیر عن ابى



ا منصلى اهللا علیه و آله اكثرو  قول سبحان اهللا و الحمداهللا و ال اله اال اهللا اكبر فانهن یاتین  
  . موخرات و معقبات و هن الباقیات الصالحات یوم القیامه لهن مقدمات و

 : ترجمه
زیاد: رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمودند: امام صادق علیه السالم فرمود .1  بگویید 

(( اله اال اهللا و اهللا اكبرسبحان اهللا ، و الحمداهللا و ال  در روز قیامت در  زیرا این ذكرها .(7) ((
در جلو و عده اى دیگر در پشت) از فرشتگان (حالى مى آیند كه عده اى  سر آنها و عده  

حركت مى كنند و اینها) وه و عظمت خاصى با شك(اى در پشت سر این گروه  باقیات  
  .صالحات مى باشند

 

ثواب من قال فى كل یوم خمس عشره مره ال اله 
وتصدیقا ال اله  اال اهللا حقاحقا ال اله اال اهللا ایمانا

  .اال اهللا عبودیه و رقا
ال اله اال اهللا حقا حقا(ثواب گفتن  ))    

1: حدیث    

ال حدثنى سعدبن عبداهللا عن سلمه بن ق ابى رحمه اهللا
الخراط  الخطاب عن محمد بن عیسى االرمنى عن ابى عمران
عن بشرعن االوزاعى عن جعفر بن محمد عن ابیه عن آبائه 

قال من قال فى كل یوم خمس عشره مره ال اله اال اهللا حقا حقا ال اله اال اهللا ایمانا  علیه السالم
ودیه و رقا اقبل اهللا علیه بوجهه فلم یصرف عنه وجهه حتىال اله اال اهللا عب و تصدیقا یدخل  

 . الجنه
 : ترجمه

 :امام صادق علیه السالم از پدرش ، از پدرانش علیه السالم روایت كرده كه فرمودند .1
)) :كسى كه در هر روز پانزده بار بگوید ال اله اال اهللا ایمانا و. ال اله اال اهللا حقا حقا . تصدیقا 

اال اهللا عبودیه و رقا ال اله گرداند تا زمانى كه  خداوند به او روى نموده و از روى نمى (8) ((.
  .وارد بهشت شود

 

ثواب من دعا و ختم بقول ماشاء اهللا ال حول و ال 
    . قوه اال باهللا



    ((... ما شاء اهللا)) ثواب دعا و تمام كردن آن با

1: حدیث    

قال حدثنى سعد بن عبداهللا عن سلمه بن  ابى رحمه اهللا
عن ابى  الخطاب عن ابراهیم بن محمد عن عمران الزعفرانى

بقول ماشاء اهللا  عبداهللا علیه السالم قال ما من رجل دعا فختم
جیبت حاجتهال حول و ال قوه اال باهللا اال ا  . 

 : ترجمه
كسى دعا نمى كند و در پایان نمى گوید: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 اهللا ال  ما شاء)) :

 .مگر این كه حاجتش بر آورده شود (9) ((. حول و ال قوه اال الهللا

 

 ثواب من قال فى كل یوم سبع مرات الحمداهللا
  علىكل نعمه كانت او هى كائنه

   هفت بار در روز ((... الحمداهللا على)) ثواب گفتن

1: حدیث    

قال حدثنى محمد بن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
الحسن الصفار عن یعقوب بن یزید عن محمد بن ابى عمیر 

ن یزید عن اخیه الحسین بن عمر بن عمر ب عن محمد بن
 قال من قال فى كل یوم سبع مرات الحمد اهللا على یزید عمن ذكره عن ابى عبداهللا علیه السالم

 . كل نعمه كانت او هى كائنه فقد ادى شكر ما مضى و شكر ما بقى

 : ترجمه
هر كس روزى هفت بار بگوید: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 : (( على الحمداهللا كل نعمه  

 . ، شكر گذشته ها و آینده ها را بجا آورده است(10) ((. كانت او هى كائنه
 

ثواب من شهد ان ال اله اال اهللا و ان محمدارسول 
  اهللا

ل و رسالت ثواب شهادت به یگانگى خداى متعا
  آله حضرت محمد صلى اهللا علیه و



1: حدیث    

قال حدثنى سعد بن عبداهللا عن احمد بن هالل عن  ابى رحمه
الخراط عن بشر عن  محمد بن عیسى االرمنى عن ابى عمران

قال من  االوزاعى عن جعفر بن محمد عن ابیه علیه السالم
ل اهللا صلى اهللا علیه و آله كتب له عشر رسو  شهد آن ال اله اال اهللا و لم یشهد آن محمدا

 . رسول اهللا كتب له الفا الف حسنه حسنات فان شهد آن محمدا

 : ترجمه
كسى كه شهادت بدهد خدایى جز: امام صادق علیه السالم فرمود كه پدرم فرمودند .1 خداى  

زار رسول خداست ، دو ه یگانه نیست و شهادت ندهد كه حضرت محمد صلى اهللا علیه و آله
  .حسنه براى او نوشته مى شود

 

2: حدیث    

قال حدثنا سعد بن عبداهللا عن احمد بن محمد  ابى رحمه اهللا
الكوفى عن  بن عیسى و ابراهیم بن هشم و الحسن بن على

سهل به  الحسین بن سیف عن الیه عن ابى حازم المدینى عن
نسعد االنصارى قال سالت رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله ع و ما كنت )) قول اهللا عزوجل 

قال كتب اهللا عزوجل كتابا قبل آن یخلق الخلق بالفى عام فى ورق اس  ((بجانب الطور اذ نادینا
قبل آن  على العرش ثم نادى یا امه محمد آن رحمتى سبقت غضبى اعطیتكم انبته ثم وضعها

اله اال انا وتسالونى و غفرت لكم قبل آن تستغفرونى فمن لقینى منكم یشهد آن ال  ! آن محمد 
 عبدى و رسولى ادخلته الجنه برحمتى

 : ترجمه
معناى آیه: سهل بن سعید انصارى مى گوید .2 را  (11) ((و ما كنت بجانبت الطور اذا نادینا)) 

خداى: صلى اهللا علیه و آله فرمودندحضرت محمد . پرسیدم  عزوجل دوهزار سال پیش از  
رویانده بود نوشت ، سپس آن را در  كه آن را ((مورد)) آفرینش موجودات بر روى برگ درخت

براستى كه! اى امت محمد: آنگاه ندا داد. عرش گذاشت  رحمتم از خشم من پیشى گرفت ،  
و قبل از این كه بخواهید به شما عطا مى كنم قبل از این كه درخواست آمرزش كنید شما را  

بنابراین ، هر كدام از شما كه مرا. مى آمرزم  در حالى مالقات كند كه گواهى مى دهد به این  
فرستاده من است ، با رحمت خود او را وارد بهشت مى  كه خدایى جز من نبوده و محمد بنده و



  . كنم

 

ئه مره و ثواب من كبر اهللا مائه مره و سبحه ما
  حمد مائه مره و هلله مائه مره

  وتهلیل ثواب صد بار تكبیر، تسبیح ، تحمید

1: حدیث    

المتوكل رضى اهللا عنه قال حدثنى  حدثنى محمد بن موسى بن
قال  على بن الحسین السعد ابادى عن احمد بن ابى عبداهللا

حدثنا ابى عن محمد بن ابى عمیر عن مالك بن انس عن ابى 
داهللا عن آبائه علیهعب رسول اهللا  السالم عن امیرالمؤ منین علیه السالم قال جاء الفقراء الى 

و لهم ما یحجون و  صلى اهللا علیه و آله فقالو یا رسول اهللا آن لالغیناء ما یعتقون و لیس لنا
اهللا  لیس لنا فقال النبى صلى لیس لنا و لهم ما یتصدقون به و لیس لنا و لهم ما یجاهدون به و

 افضل من عتق مائه رقبه و من سبح اهللا مائه مره كان علیه و آله من كبر اهللا مائه مره كان
افضل من حمالن مائه فرس فى سبیل  افضل من سیاق مائه بدنه و من حمد اهللا مائه مره كان
ذلك  قال ال اله اال اهللا مائه مره كان افضل الناس عمال فى اهللا بسرجها و لجمها و ركبها و من
 قال فبلغ ذلك االغنیاء فصنوه قال فعادوا الى النبى صلى اهللا علیه و آله فقالوا یا الیوم اال من زاد

فضل اهللا یوتیه من یشاء و اله ذوالفضل  رسول اهللا قد بلغ االغنیاء ما قلت فصنعوه قال ذلك
 العظیم

 : ترجمه
میرالمؤ منین علیه السالمامام صادق از پدرانش علیه السالم روایت نموده است كه ا .1  

اى: كردند  فقرا نزد رسول خدا صلى اهللا علیه و آله آمده و عرض : فرمودند ! رسول خدا 
كهحج بروند، ولى ما  ثروتمندآن دارایى دارند كه بنده ازاد كنند، ولى ما نداریم ، دارایى دارند

رند كه با آن جهاد كنند، ولى ما دا ناریم ، دارایى دارند كه صدقه بدهند، ولى ما نداریم ، دارایى
هر كس: نداریم ، پیامبر صلى اهللا علیه و آله فرمودند بگوید، از آزاد ) اهللا اكبر(صد بار تكبیر  

بگوید، باالتر از بردن ) سبحان اهللا (صدبار تسبیح  كردن صد بنده باالتر است ، و كسى كه
، باالتر از بردن صد )اهللا بگوید،الحمد(كه صد بار تحمید كند  صد شتر به حج است ، و كسى

 بگوید، (( ال اله اال اهللا)) ركاب آن در راه خداست ، و كسى كه صد بار اسب با زین ، دهنه و
امیرالمؤ منین علیه السالم. عمل او برتر سایر مردم است ، مگر كسى كه بیش از بگوید  



آنان هم همین. این خبر به گوش ثروتمندآن رسید: فرمودند فقرا دوباره . را انجام دادند اعمال 
آنچه فرمودى به ! اى رسول خدا خدمت پیامبر صلى اهللا علیه و آله آمده و عرض كردندن

: اعمال را انجام دادند، پیامبر صلى اهللا علیه و آله فرمود گوش ثروتمندآن رسید، آنان هم آن
است بخواهد مى دهد و احسان خداوند زیاد اینها احسان خداست و به هر كه  .  

 

ثواب من قال سبحان اهللا و الحمدهللا و ال اله اال 
    اهللا و اهللا اكبر

    ثواب تسبیحات اربعه

1: حدیث    

قال حدثنى سعدبن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
فضال عن  عبداهللا عن احمد بن محمد عن الحسن بن على بن

نس بن یعقوب ابى داود المسترق عن ثعلبعه بن میمون عن یو 
فقال اتخذوا  علیه السالم قال التفت رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله الى اصحابه عن ابى عبداهللا
فقال ال و لكن من النار قولوا سبحان اهللا و الحمداهللا  جننا فقالوا یا رسول اهللا امن عدو قد اظلنا

  و ال اله اال اهللا و اهللا اكبر

 : ترجمه
رسول: الم فرمودامام صادق علیه الس .1 خدا صلى اهللا علیه و آله به اصحاب رو كرده و  

سپرهاى خود را بردارید: فرمودند براى دشمنى كه به ما نزدیك شده است ! اى رسول خدا: گفتند .
نه: ؟ حضرت فرمود بگویید. براى مقابله با آتش  .  سبحان اهللا و الحمداهللا و ال اله اال اهللا و  )) .

 (12) (( .اكبر اهللا

 

2: حدیث    

احمد بن  ابى رحمه اهللا عن عبداهللا بن جعفر الحمیرى عن
محمد عن محمد بن اسماعیل بن بزیع عن منصور بن یونس 
اهللا عبداهللا علیه السالم قال قال رسول  عن ابى بصیر عن ابى

والحمداهللا و ال اله اال اهللا و اهللا اكبر فانهن یاتین یوم  صلى اهللا علیه و آله اكثروا من سبحان اله
  معقبات و هن الباقیات الصالحات القیامه لهن مقدمات و موخرات و



 : ترجمه
زیاد: رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمودند: امام صادق علیه السالم فرمود .2  )) بگویید 

با شكوه و (ذكرها در روز قیامت  زیرا این (( سبحان اهللا و الحمداهللا و ال اله اال اهللا و اهللا اكبر
مى ایند، بدین گونه كه عده اى) عظمت خاصى  در جلو و عده اى در پشت  (( فرشتگان از)) 

  .مى كنند واینها باقیات صالحات هستند سر آنها و عده اى دیگر در پشت سر این گروه حركت

 

3: حدیث    

عمه محمد  حدثنى محمد بن على ماجیلویه رضى اهللا عنه عن
قال حدثنا ابى عم  بن ابى القاسم عن احمد بن ابى عبداهللا
محمد بن سنان عن ابى الجارود عن عن ابى جعفر علیه 

 قال سبحان اهللا غرس اهللا له بها شجره فى قال قال رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله من السالم
اهللا له بها   قال الحمدهللا غرس  قال اهللا اكبر غرس اهللا له بها شجره فى الجنه و من الجنه و من

قال اهللا اكبر  قال ال اله اال اهللا غرس اهللا له بها شجره فى الجنه و من شجره فى الجنه و من
ه لكثیرفقال رجل من قریش یا رسول اهللا آن شجرنا فى الجن غرس اهللا به بها شجره فى الجنه  

عزوجل یقول یا ایها الذین  قال نعم و لكن آیاكم آن ترسلوا علیها نیرانا فتحرقوا و ذلك آن اهللا
  . الرسول و ال تبطلوا اعمالكم آمنوا اطیعواهللا و اطیعو

 : ترجمه
كسى كه: روسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمودند: امام باقر علیه السالم فرمود .3 سبحان  

و كسى كه.خداوند بخاطر آن درختى در بهشت براى آن مى كارداهللا بگوید،   (( الحمداهللا)) 
و كسى كه. بگوید، خداوند بخاطر آن درختى در بهشت براى او مى كارد  (( ال اله اال اهللا)) 

در این جا. بگوید، خداوند بخاطر آن درختى در بهشت براى او مى كارد مردى از قریش  
ا در بهشت درختان فراوانى داریمپس در این صورت م: عرض كرد  . 

زیرا. بله ولى مواظب باشید آتش نفرستید كه همه آنها رابسوزاند: حضرت فرمودند خداوند  
)) :عزوجل مى فرماید از. از خدا اطاعت كنید! اى كسانى كه ایمان اورده اید رسول او نیز  

  (13) .اطاعت كند و اعمال خود را باطل نكنید

 



4: حدیث    

 و بهذااالسناد عن احمد عن ابیه و محمد بن عیسى عن

صفوان بن یحیى عن ابى ایوب الخزاز عن ابى بصیر عن 
قال آن رسول اهللا قال ال صحابه ذات  ابى عبداهللا علیه السالم
م ما عندكم من الثیاب و االنیهیوم ارایتم لو جمعت ثم وضعتم بعضه على بعض اكنتم ترونه  

رسول اهللا قال اال ادلكم على شى اصله فى االرض و فرعه فى السماء  تبالغ السماء قالوا ال یا
 رسول اهللا قال یقول احدكم اذا فرغ من صالته الفریضه سبحان اهللا و الحمداهللا و ال قالوا بلى یا

اهللا اكبر ثالثین مره فان اصلهن فى االرض و فرعهن فى السماء و هن اله اال اهللا و یدفعن  
اكل السبع و میته السوء التى تنزل من السماء  الهدم و الحرق و الغرق و التردى فى البئر و

  . على العبد فى ذلك الیوم و هن الباقیات

 : ترجمه
ه و آله روزى به یارآن خودرسول خدا صلى اهللا علی: امام صادق علیه السالم فرمود .4  

آیا اگر لباسها و ظرفهایتان را جمع كرده و آنها را روى هم بگذارید به: فرمودند آسمان خواهد  
نمى خواهید چیزى به شما: حضرت فرمودند! اى رسول خدا: رسید؟ گفتند بگویم كه ریشه اش  

چرا اى: در زمین و شاخه اش در آسمان باشد؟ عرض كردند  !.رسول خدا 

هر كدام از شما بعد از نماز واجبش مى تواند سى بار بگوید: حضرت فرمودند : 

این ذكرها در زمین و  زیرا ریشه .(14) (( سبحان اهللا و الحمداهللا و ال اله اال اهللا و اهللا اكبر ))
این ذكرها از زیرا آوار ماندن ، با آتش. اش در آسمان است  شاخه سوختن ، غرق شدن ،  

كه در آن روز از آسمان  افتادن در چاه ، طعمه درندگان شدن ، مرگ بد و حادثه ناگوارى
  . است فرود مى آید، جلوگیرى مى كند و این ذكرها باقیات صالحات

  
  
  

العظیم و ثواب من قال سبحان اهللا و بحمده اهللا 
   بحمده

    ((.. .سبحان اهللا و)) ثواب گفتن



1: حدیث    

قال حدثنا سعد بن عبداهللا عن احمد بن محمد  ابى رحمه اهللا
عبداهللا بن سنان  قال حدثنا ابى عن محمد بن ابى عمیر عن

قال سبحان اهللا و بحمده  ابى عبداهللا علیه السالم قال من
تب اهللا ثالثه آالف حسنه و رفعسبحان اهللا العظیم و بحمده ك له ثالثه آالف درجه و خلق منها  

  . طائرا فى الجنه یسبح و كان اجر تسبیحه له

 : ترجمه
كسى كه بگوید: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 اهللا العظیم و  سبحان اهللا و بحمده سبحان)) :
او را باال مى برد و از  ، خداوند سه هزار حسنه براى او نوشته و سه هزار درجه(15) (( بحمده
 .این تسبیح براى او خواهد بود این ذكر پرنده اى مى آفریند كه خدا را تسبیح مى كند و پاداش

 

    ثواب من قال سبحان اهللا من غیر تعجب
ح بدون تعجبثواب تسبی     

1: حدیث    

قال حدثنى محمد بن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
الحسن الصفار عن احمد بن محمد عن ابیه و الحسن بن 

عن محمد بن سنان عن ابى الجارود عن ابى  الحسین اللولوى
سان و قال من قال سبحان اهللا من غیر تعجب خلق اهللا منها طائرا له ل جعفر علیه السالم

فى المسبحین حتى تقوم الساعه و مثل ذلك الحمدهللا و ال اله اال اهللا و  جناحان یسبح اهللا عنه
  .اهللا اكبر
 : ترجمه

كسى كه بدون تعجب: امام باقر علیه السالم فرمودند .1 خداوند از این  بگوید، (( سبحان اهللا)) 
گان خداوند تاذكر پرنده اى با دو بال مى آفریند كه در میان تسبیح كنند روز قیامت از جانب  

 . نیز همینطور است(16) (( .الحمداهللا و ال اله اال اهللا و اهللا اكبر)) .او خداوند را تسبیح مى كند
  (( سبحان اهللا)) ثواب گفتن صد بار

 

ن قال سبحان اهللا مائه مرهثواب م     

    (( سبحان اهللا)) ثواب گفتن صد بار



1: حدیث    

المتوكل رضى اهللا عنه قال حدثنى  حدثنى محمد بن موسى بن
عن  على بن الحسین السعد آبادى عن احمد بن ابى عبداهللا
ابن فضال عن یونس بن یعقوب قال قلت البى عبداهللا علیه 

ن اهللا مائه مره كان ممن ذكر اهللا كثیراقال سبحا السالم من   . قال نعم 
 : ترجمه

آیا كسى كه صد: از امام صادق علیه السالم پرسیدم : یونس بن یعقوب مى گوید .1  بار 
بله: فرمود بگوید، از كسانى خواهد بود كه خداوند را بسیار یاد مى كنند؟ (( سبحان اهللا))  .  

 

لهثواب من قال الحمدهللا كما هو اه     

    (( الحمدهللا كما هو اهله)) ثواب گفتن

1: حدیث    

المتوكل رضى اهللا عنه قال حدثنى  حدثنى محمد بن موسى بن
عن  على بن الحسین السعد ابادى عن احمد بن ابى عبداهللا

على بن الحكم عن سیف بن عمیهر عن زید الشحام عن ابى 
كما هو اهله شغل كتاب السماء قلت و كیفقال من قال الحمدهللا  عبداهللا علیه السالم یشغل  
فقال فیقول اكتبوها كما قالها عبدى و على  كتاب السماء قال یقولون اللهم انا ال نعلم الغیب

  .ثوابها
 : ترجمه

كسى كه بگوید: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 ) (17) (( الحمدهللا كما هو اهله))  ) فرشتگان 
چرا؟: عرض كردم . نویسندگان آسمانى نمى توانند ثواب آن را بنویسند ثواب آن (چون : فرمود 

از غیب آگاهى نداریم و! خدایا: عرضه مى دارند) را نمى دانند و هر چه بنده : خدا مى فرماید 
و ثواب آن باشد به عهده من ام مى گوید، بنویسید  .  

 

ثواب من قال اربع مرات الحمدهللا رب العالمین عند 
    الصباح و السماء

در صبح  (( الحمدهللا رب العالمین)) ثواب چهار بار
    و شب



1: حدیث    

الحسن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه عن محمد بن
ر بن العباس عن الصفار عن احمد بن ابى عبداهللا عن منصو 

قال حدثنى ابومسعر عن ابى عبداهللا علیه  سعید بن جناح
قال من قال اذا اصبح اربع مرات الحمدهللا رب العالمین فقد ادى شكر یومه و من قالها  السالم

 . امسى فقد ادى شكر لیلته اذا
 : ترجمه

كسى كه در صبح چهار بار بگوید: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 : (( لحمدهللا رب  
بگوید شكر  ، بى تردید شكر آن روز را بجا آورده است و كسى كه در شب آن را(18) (( العالمین

  . آن شب را بجا آورده است
 

    ثواب من مجداهللا عزوجل
    ثواب تمجید خدا

1: حدیث    

قال عبداهللا بن جعفر الحمیرى عن احمد بن  ابى رحمه اهللا
عمیره عن  محمد عن ابیه عن فضاله بن ایوب عن سیف بن
محمد بن مروآن عن زراره قال قلت البى جعفر علیه السالم 

 . االعمال احب الى اهللا تعالى قال آن یمجد اهللا اى
 : ترجمه

خداوند چه عملى را بیشتر: علیه السالم عرض كردم  زراره مى گوید به امام باقر .1 دوست  
تمجید خودش را: دارد؟ فرمودند .  

 

    ثواب من مجداهللا بما مجد به نفسه
    ثواب تمجید خداوند مانند تمجید او

1: حدیث    

قال حدثنى سعدبن عبداهللا عن احمد بن محمد  ابى رحمه اهللا
ر عن زراره بن ابى عبداهللا فضال عن عبداهللا بن بكی عن ابن



قال آن اله یمجد نفسه فى كل یوم و لیله ثالث مرات فمن مجداهللا بما مجد به نفسه  علیه السالم
قال تقول انت اهللا ال اله اال انت  كان فى حال شقوه حول الى سعاده فقلت له كیف هذاالتمجید ثم

اهللا رب العالمین انت اهللا ال اله اال انت الرحمن الرحیم انت ال اله اال انت العلى الكبیر انت اهللا  
الغفور الرحیم انت اهللا ال اله اال انت  ال اله اال انت مالك یوم الدین انت اهللا ال اله اال انت

الشر انت اهللا اال اله اال انت خالق الجنه و  العزیز الحكیم انت اهللا ال اله اال انت خالق الخیر و
نت اال حد الصمد لم یلدالنار انت اهللا ال اله اال ا و لم یولد و لم یكن له كفوا احد انت اهللا اال  

العزیز الجبار المتتكبر سبحان اهللا عما  اله اال انت الملك القدوس السالم المومن المهیمن
االسماء الحسنى یسبح لك ما فى السماوات و  یشركون انت اهللا خالق البارى ء المصور لك

م انت ال اله اال انتاالرض و انت العزیز الحكی  . الكبیر و الكبیریاء رداوك 
 : ترجمه

خداوندى در هر شب و روزى سه بار خود را تمجید: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 مى  
اگر  نماید و كسى كه خداوند را آن طور كه خود، خودش را تمجید مى نماید، تمجید كند،

ن تمجید چگونه است ؟ فرمود، مىای: عرض كردم . بدبخت باشد، خوشبخت مى شود  )) گویى 

اله اال انت العلى  انت هللا ال اله اال انت رب الع المین انت اهللا اله اال الرحمن الرحیم انت اهللا ال
الرحیم انت اهللا ال اله  الكبیر انت اهللا ال اله انت مالك یوم الدین انت اهللا ال اله اال انت العفور

اهللا اال انت منك بدء اال انت العزیز الحكیم انت  كل شى ء والیك یعود انت اهللا ال اله اال انت لم 

 تزل انت خالق الخیر و الشر انت اهللا ال اله اال ات خالق الجنة و النار انت اهللا اله اال انت
  القدوس  االءحد الصمد لم یلد و لك یولد و لم یكن به كفوا اءحد انت اهللا ال اله اال انت الملك

لمؤ من المهیمن العزیر الجبار المتكبر سبحان اهللا عما یشركون انت اهللالسالم ا الخالق البارى ء  
انت العزیز الحكیم انت  المصور لك االءسماء الحسنى یسبح لك ما فى السماوات واالءرض و

 (19) (( اهللا ال اله اال انت الكبیر یاء ردواك

 

   ثواب العاقل
    ثواب عاقل

1: حدیث    

قال حدثنى احمد بن ادریس عن محمد بن احمد عن  ابى رحمه
الحسین بن یزید عن  محمدبن حسان عن ابى محمد الرازى عن
سمال عن الفضل بن عثمان سمعت  ابراهیم ابى بكر بن ابى



ه السالمابا عبداهللا علی  . یقول من كان عاقال ختم له بالجنه آن شاء اهللا 
 : ترجمه

پاكان كار: امام صادق علیه السالم فرمودند .1   .عاقل بهشت است ، اگر خدا بخواهد 

 

2: حدیث    

قال  و بهذااالسناد عن سیف بن عمیره عن اسحاق بن عمار
من  قال ابو عبداهللا علیه السالم من كان عاقال كان له دین

 . دخل الجنه كان له دین
 : ترجمه

عاقل دین دارد و كسى كه دین داشته باشد، وارد: امام صادق علیه السالم فرمودند .2 بهشت  
  .مى شود

 

    ثواب عشر خصال
    ثواب ده خصلت

1: حدیث    

قال حدثنى محمد بن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
روف عن سعدان بن مسلم و الحسن الصفارعن العباس بن مع

عبدالرحمن بن مسلم عن الفضیل بن یسار عن ابى  اسمه
 قال عشر من لقى اهللا بهمن دخل الجنه شهاده آن ال اله اال اهللا و آن محمدا جعفر علیه السالم
شهر  رسول اهللا و االقرار بما جاء به من عنداهللا عزوجل و اقام الصاله و ایتا الزكاه و صوم

البیت و الوالیه ال ولیاء اهللا والبراء عن اعداء اهللا و اجتنابرمضان و حج   .كل مسكر 

 : ترجمه
ده چیز است كه اگر كسى خداوند را با آنها مالقات: امام باقر علیه السالم فرمودند .1 كند،  

گواهى به این كه خدایى جز خداى یگانه نیست و حضرت محمد: ووارد بهشت مى شود صلى  
رسول خداست ، اقرار به آنچه از جانب خداىاهللا علیه و آله  عزوجل آورده است ، برپایى  

دوستى دوستان خدا، بیزارى  نماز، پرداخت زكات ، روزه ماره مبارك رمضان ، حج خانه خدا،
  .از دشمنان خدا و دورى از تمام مست كننده ها

 



ثواب من اقر هللا بالربوبیه و لمحمد صلى اهللا علیه 
  لعلىباالمامه وادى ما افترض علیه و آله بالنبوه و

ثواب اقرار به وجود خدا، پیامبرى حضرت محمد 
علىعلیه السالم و  صلى اهللا علیه و آله ، امامت

  انجام واجبات

1: حدیث    

المتوكل رضى اهللا عنه قال حدثنى  حدثنى محمدبن موسى بن
قال حدثنى موسى به عمران عن  محمدبن جعفر االسدى

بن یزید عن محمد بن سنان عنالحسین  المفضل بن عمر  
علیه و آله بالنبوه و لعلى  قال قال ابوعبداهللا علیه السالم آن اهللا تعالى ضمن لمحمد صلى اهللا
جواره و لم یحتجب عنه قال قلت  علیه السالم باالمامه و ادى ما افترض علیه آن یسكنه فى

لدمیینفهذه و اهللا الكرامه التبى ال یشبهها كرامه ا قال ثم ثال ابوعبداهللا علیه السالم اعملوا قلیال  
 .تنعموا كثیرا

 : ترجمه
براستى كه خداوند چیزى: امام صادق علیه السالم فرمودند: مفضل بن عمر مى گوید .1 را  

خداوند ضمانت: چه چیزى را؟ فرمودند: عرض كردم . براى مؤ من تضمین نموده است  كرده  
و و پیامبرى حضرت محمد صلى اهللا علیه و آله و امامتاست كه اگر پروردگار ا حضرت  

ساكن  على علیه السالم اقرار كند و آنچه را بر او واجب شده انجام دهد، او را در كنار خود
این بخشش و كرامت شبیه: عرض كردم : میگوید. گردانیده و خود را از آو نپوشانده  كرامت و  

امام صادق علیه السالم فرمودند: سپس مى گوید. بخشش آدمیان نیست  عمل اندكى انجام  :
  .دهید و به نعمت فراوانى برسید

 

    ثواب من قال بسم اهللا عند دخول الخالء
    گفتن هنگام ورود به مستراح (( بسم اهللا)) ثواب

1: حدیث    

قال حدثنى على بن ابراهیم عن النوفلى عن  ابى رحمه اهللا
محمد عن ابیه عن آبائهالسكونى عن جعفر بن  علیه السالم  



لبول او غیر ذلك فلیقل بسم اهللا فان  قال قال امیرالمؤ منین علیه السالم اذا تكشف احدكم
 . الشیطان یغض بصره عنه حتى یفرغ

 : ترجمه
 امام صادق علیه السالم از پدرانش علیه السالم از امیرالمومنین روایت مى نماید كه .1

ه براى ادرار كردن یاغیر آن بهنه شدید،هنگامى ك: فرمودند زیرا در این  بگویید، (( بسم اهللا)) 
  .صورت ، شیطان به شما نگاه نمى كند تا كارتان تمام شود

 

    ثواب من ذكر اسم اهللا عزوجل على وضوئه
    ثواب بردن نام خدا به هنگام وضو

1: حدیث    

نهحدثنى جعفر بن محمد بن مسرور رضى اهللا ع قال حدثنى  
الحسین بن محمد بن عامر عن عمه عبداهللا عامر عن محمد 

اسماعیل عن على بن الحكم عن داود العجلى عن ابى  بن
قال من توضا فذكر اسم اهللا طهر جمیع جسده و كان  بصیر عن ابى عبداهللا علیه السالم

ن جسده اال ما اصابه بینهما من الذنوب و من لم یس لم یطهر م الوضوء الى الوضوء كفاره لما
 الماء

 : ترجمه
كسى كه هنگام وضو نام خدا را ببرد، تمام بدنش: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 پاك مى  

و كسى كه نام خدا را نبرد،. شود و این كار كفاره گناهان بین دو وضو خواهد بود فقط آن  
  .مقدار از بدنش كه آب به آن مى رسد پاك مى شود

 

2: حدیث    

قال دثنى محمد بن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اله عنه
الحسن الصفار عن معاویه بن حكیم عن عبداهللا بن المغیره 
مسكان عن ابى عبداهللا علیه السالم قال من  عن عبداهللا بن

 . اغتسل ذكر اهللا على وضوئه فكانما
 : ترجمه



م خدا را بر زبان جارى كند،كسى كه هنگام وضو نا: امام صادق علیه السالم فرمودند .2 گویا  
  . غسل كرده است

 

ثواب من توضا مثل وضوء امیرالمؤ منین علیه 
  وقال مثل قوله السالم

ثواب وضو گرفتن مانند امیرالمؤ منین علیه 
    السالم

1: حدیث    

قال حدثنى محمد بن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
ن االواسطى عن عمه الحسن الصفار عن على بن حسا

الهاشمى مولى محمد بن على عن ابى  عبدالرحمن بن كثیر
قال یا  قال بینا امیرالمومنین علیه السالم ذات یوم جالسا مع ابن الحنفیه اذا عبداهللا علیه السالم
یده الیسرى ثم  محمد ائتنى بانا من ماء اتوضا للصاله فاتاه محمد باناء فاكفا بیده الیمنى على

سم اهللا و الحمدهللا الذىقال ب فقال اللهم  جعل الماء طهورا و لم یجعله نجسا قال ثم استنجى 
قال ثم تمضمض فقال اللهم لقنى  حصن فرجى و اعفه و استر عورتى و حرمنى على النار

فقال اللهم ال تحرم على ریح الجنه و اجعلنى  حجتى یوم القاك و اطلق لسانى بذكرك ثم استنشق
و روحا و ریحانها و طیبهاممن یشم ریحا  وجهى یوم تسود   قال ثم غسل وجهه فقال اللهم بیض  

تبیض فیه الوجوه ثم غسل یده الیمنى فقال اللهم اعطنى كتابى  فیه الوجوه و ال تسود وجهى یوم
فقال اللهم ال  الجنان بیسارى و حاسبنى حسابا یسیراثم غسل یده الیسرى بیمینى و الخلد فى

شمالى و ال من وراء ظهرى و ال تجعلها مغلوله الى عنقى وتعطنى كتابى ب اعوذ بك من  
قال ثم مسح رجلیه  معطعات النیرآن ثم مسح راسه فقال اللهم غشنى برحمتك و بركاتك و عفوك

تزل فیه االقدام و اجعل سعیى فیما یرضیك عنى یا ارحم  فقال اللهم ثبتنى على الصراط یوم
قال مثل قولى  الى محمد فقال یا محمد من توضا مثل وضوئى و الراحمین ثم رفع راسه فنظر

تعالى له ثواب ذلك الى  خلق اهللا عزوجل من كل قطره ملكا یقدسه و یسبحه و یكبره و یكتب اهللا
 . یوم القیامه

 : ترجمه
ابن حنیفه) محمد(روزى امیرالمومنین علیه السالم با : امام صادق علیه السالم فرمودند .1  

پس. محمد نیز چنین كرد. از او خواست تا ظرف آبى جهت وضو برایش بیاورد. ودنشسته ب  



 . از آماده شدن آب ، آن حضرت علیه السالم با دست راست آب را بر روى دست چپ ریخت
از آن   پس  (20) ((بسم اهللا و الحمداهللا الذى جعل الماء طهورا و لم یجعله نجسا)) :سپس فرمود

آنگاه گفت.محل مدفوع را شست  حرمنى على  اللهم حصن فرجى و اعفه و استر عورتى و)) : 
آنگاه گفت. در دهان گردانیدسپس آب  .(21) ((.النار یوم القاك و اطلق  اللهم لقتى حجتى)) : 

آنگاه گفت. سپس آب را در بینى باالبرد .(22) (( لسانى بذكرك  : 

(( م ریحها و روحها و ریحانها و طیبهااللهم ال تحرم على ریح الجنه و اجعلنى ممن یش .)) (23) 

سپس صورتش را شسته و گفت: راوى مى گوید فیه الوجوه و  اللهم بیض وجهى یوم تسود)) : 
اللهم اعطنى )) : و گفت سپس دست راستش را شسته .(24) (( التسود وجهى یوم تبیض فیه الوجوه

آنگاه دست چپش را  .(25) ((یسیرا كتابى بیمینى و الخلد فى الجنان بیسارى و حاسبنى حسابا
من وراء ظهرى و ال تجعلها مغلوله الى  اللهم ال تعطنى كتابى بشمالى و ال)) : شسته و گفت

هآنگا .(26) (( عنقى و اعوذ بك من مقطعات النیران اللهم غشنى )) : سر خود ر مسح كرده وگفت 
اللهم ثبتنى على الصراط )) : پاهایش رامسح كرده و گفت آنگاه (27) .(( برحمتك و بركاتك و عفوك

ضیك عنى یا ارحم الراحمینتزل فیه االقدام واجعل سعیى فى ما یر  یووم به  آنگاه رو .(28) (( 
كسى كه مانند من وضو گرفته و این سخنان را! اى محمد: محمد حنیفه كرده و فرمود بگوید،  

ند كه خداوند را تا روز قیامتخداى عزوجل از هر قطره اى فرشته اى مى آفری تقدیس و تسبیح  
  .و تكبیر مى گوید و خداى متعال ثواب آن را براى او مى نویسد

 

    ثواب التمندل و ترك التمندل بعد الوضوء
    ثواب خشك كردن آب وضو با حوله و ترك آن

1: حدیث    

الخطاب  ابى رحمه اهللا حدثنا سعد بن عبداهللا عن سلمه بن
ن ابراهیم بن محمد الثقفى عن على بن معلى عن ابراهیم بن ع

ابیه عن ابى عبداهللا علیه السالم قال من  محمد بن حمرآن عن
تمندل كتبت له حسنه و من توضا و لم یتمندل جحتى یجف وضووه كتبت له ثالثون  توضا و

 . حسنه

 : ترجمه
و با حوله خشك كند، یككسى كه وضو مى گیرد : امام صادق علیه السالم فرمودند .1 حسنه  

خشك  براى او نوشته مى شود و كسى كه وضو بگیرد و صبر كند تا دست و رویش خود



  .شوند، سى حسنه براى او نوشته مى شود

 

    . ثواب الوضوء لصاله المغرب و الغداه
    ثواب وضوى نماز مغرب و صبح

1: حدیث    

ال حدثنى محمد بن ق حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
الحسن الصفار عن ابراهیم بن هاشم عن عمرو بن عثمان 
الحذاء عن سماعه بن مهرآن قال قال ابوالحسن  عن صباح

وضووه ذلك كفاره لما مضى من ذنوبه فى نهاره ما  موسى علیه السالم من توضا للمغرب كان
ضى من ذنوبه فى لیله ما الصبح كان وضووه ذلك كفاره لما م خال الكبائر و من توضا لصاله

 .خال الكبائر

 : ترجمه
كسى كه براى نماز مغرب وضو بگیرد وضویش: امام كاظم علیه السالم فرمودند .1 كفاره  

و كسى كه براى نماز. گناهان روز گذشته اوست ، البته باستثناى گناهان كبیره  صبح وضو  
تثناى گناهانبگیرد، وضوى او كفاره گناهان شب گذشته اوست ، البته باس   . كبیره 

 

    ثواب فتح العیون عندالوضوء
    ثواب باز گذاشتن چشمان بهنگام وضو

1: حدیث    

قال حدثنى محمد بن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن ابى همام عن 

بن غزوآن عن السكونى عن ابن جریح عن  محمد بن سعدى
عن ابن عباسعطاء  قال قال رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله افتحوا عیونكم عند الوضو لعلها  

 . جهنم الترى نار

 : ترجمه
هنگام وضو چشمهایتان را باز نگهدارید،: رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمودند .1 شاید  

  .آتش جهنم را نبیند



 

    ثواب تجدید الوضوء
    ثواب تجدید وضو

1: دیث ح   

بن  حدثنى محمد بن على ماجیلویه رضى اهللا عنه عن محمد
یحیى العطار عن محمد بن احمد بن یحیى عن على بن ابى 

الرضا علیه السالم قال تجدید  الصقر عن ابى قتاده عن
 . الوضوء لصاله العشاء یمحو ال و اهللا و بلى و اهللا

 : ترجمه
نه به) (گناه قسم (وضو براى نماز عشا  تجدید: امام رضا علیه السالم فرمودند .1 ( و ) خدا 

را محو مى كند) بله به خدا .  

 

2: حدیث    

قال حدثنى على بن  حدثنى محمد بن موسى رضى اهللا عنه
الحسین السعد ابادى عن احمد بن ابى عبداهللا البرقى عن ابیه 

محمد بن سنان عن المفضل بن عمر عن ابى عبداهللا  عن
ال من جدد وضوء لغیر صاله جدد اهللا توبته من غیر استغفارق علیه السالم . 

 : ترجمه
كسى كه براى غیر نماز وضوى خود را تجدید كند،: امام صادق علیه السالم فرمودند .2  

  .خداوند هم بدون استغفار توبه ااو را تجدید مى كند

 

    ثواب السواك
    ثواب مسواك كردن

1: حدیث    

قال حدثنا احمد بن ادریس قال حدثنى محمد بن  ابى رحمه اهللا
قال حدثنى ابراهیم بن اسحاق عن محمد بن عیسى عن  احمد

منصور عن عبداهللا بن  عبیداهللا الدهقان عن درست بن ابى



قال فى السواك اثنتا عشره خصله هو من السنه و مطهره للفم  سنان عن ابى عبداهللا علیه السالم
لرحمن و یبیض االسنان و یذهب بالحفر و یشد الطعام و یذهب ا و مجاله للبصر و یرضى

 . و یضاعف الحسنات و تفرح به المالئكه بالبلغم و یزید فى الحفظ

 : ترجمه
سنت پیغمبر است ،: مسواك كردن دوازده خاصیت دارد: امام صادق علیه السالم فرمودند .1  

ضى مى كند، دندانها را سفید مى كند،پاك كننده دهان و روشن كننده چشم است ، خداوندا را را  

میل غذا مى آورد، بلغم را از بین  از فاسد شدن دندآن جلوگیرى مى كند، لثه را محكم مى كند،
كند، و فرشتگان از آن خوشحال مى  مى برد،حافظه را افزایش مى دهد، حسنه را دو برابر مى

  .شوند

 

2: حدیث    

قال حدثنى محمد بن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
فضال عن  الحسن الصفار عن احمد بن الحسن بن على بن

عمروبن سعید المدائنى عن مصدق بن صدقه عن عمار 
علیه السالم قال قال ابوجعفر علیه السالم و لو یعلم الناس ما فى  الساباطى عن ابى عبداهللا

 . معهم فى لحاف السواك ال باتوه

 : ترجمه
اگر: لسالم روایت مى نماید كه امام باقر علیه السالم فرمودندامام صادق علیه ا .2 مردم فواید  

  .مسواك كردن را مى دانستند، با آن در رختخواب مى خوابیدند

 

3: حدیث    

ابى  ابى رحمه عن عبداهللا بن جعفر عن محمد بن الحسین بن
الخطاب عن صفوان بن یحیى عن ابراهیم بن ابى البالد عن 

ابى بالد عنابیه یحیى  ابى جعفر علیه السالم قال السواك  
 . العقل یذهب بالبلغم و یزید فى

 : ترجمه
مسواك كردن بلغم را از بین مى برد و: امام باقر علیه السالم فرمودند .3   .عقل را زیاد مى كند 

 



    .ثواب من رد ریقه تعظیما لحق المسجد
    .ثواب فرو بردن آب دهان باحترام مسجد

1: حدیث    

السندى بن  ابى رحمه اهللا حدثنا عبداهللا بن جعفر الحمیرى عن
محمد عن محمد بن سنان عن طلحه بن زید عن جعفر بن 

قال قال رسول اهللا صلى اهللا علیه  محمد عن ابیه علیه السالم
جعل اهللا ریقه صحه فى بدنه و عوفى من بلوى فى  و آله من رد ریقه تعظیما لحق المسجد

 . جسده

 : ترجمه
رسول خدا صلى اهللا  امام صادق علیه السالم از پدرش علیه السالم روایت مى نماید كه .1

كسى كه با احترام مسجد آب دهان خود را فرو: علیه و آله فرمودند برد، خداوند اب دهانش را  
  .عامل سالمتى بدنش گردانیده و به بدن او اسیبى نخواهد رسید

 

2: حدیث    

ه عن عبداهللا بن جعفر عن احمد بن محمد عن محمدابى رحم  

بن حسان عن ابیه من عبداهللا سنان عن ابى عبداهللا علیه 
قال من تنخع فى مسجد ثم ردها فى جوقه تمر بداء اال  السالم

 . ابراته
 : ترجمه

كسى كه خلط خود را فرو برد و آن را در مسجد: امام صادق علیه السالم فرمودند .2 نریزد، به  
  .دردى نمى رسد، مگر این كه آن را درمان مى كند

 

    . ثواب من تطهر ثم اوى الى فراشه
    ثواب با وضو خوابیدن

1: حدیث    

قال حدثنى محمد بن یحیى عن محمد بن احمد  ابى رحمه اهللا
ابى عبداهللا علیه  عن السندى بن الربیع عن محمد بن كردوس



لى فراشه بات و فراشه كمسجدهالسالم قال من تطهر ثم اوى ا  . 

 : ترجمه
كسى كه با وضو به رختخواب برود، در حالى مى: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 خوابید  

  . كه درختخواب او عبادتگاه اوست

 

    ثواب المبالغه فى المضمضه و االستنشاق
    ثواب مضمضمه و استنشاق زیاد

1: حدیث    

لى ماجیلویه رضى اهللا عنهحدثنى محمد بن ع قال حدثنى  
على بن ابراهیم بن هاشم عن ابیه عن النوفلى عن السكونى 

عن ابیه عن آبائه صلوات اهللا علیهم قال  عن جعفر بن محمد
لكم و  رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله لیبالغ احدكم فى المضمضه و االستنشاق فانه غفرآن قال

 . منفره للشیطان

 : ترجمه
زیاد مضمضه و استنشاق كنید، چون باعث آمرزش شما: امام صادق علیه السالم فرمودند .1  

  .و رمیدن شیطان مى شود

 

   ثواب دخول الحام بمئزر
    ثواب بالنگ وارد حمام شدن

1: حدیث    

احمد  حدثنى على بن احمد رضى اهللا عنه عن ابیه عن جده
عن محمد بن سنان  بن ابى عبداهللا عن ابیه محمد بن خالد

دخل  المفضل بن عمر عن الصادق علیه السالم قال من عن
 . الحمام بمئزر ستره اهللا بستره

 : ترجمه
كسى كه با لنگ به حمام برود، خداوند با پوشش: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 خود او  

  .را مى پوشاند



 

   . ثواب من غض طرفه عن النظر الى عوره اخیه
ب نگاه نكردن به عورت برادر دینىثوا     

1: حدیث    

قال حدثنى  حدثنى محمد بن على ماجیلویه رضى اهللا عنه
محمد بن ابى القاسم عن احمد بن محمد بن خالد عن محمد 
عبداهللا بن محمد عن عبداهللا بن سنان  به على االنصارى عن

ره اخیه آمنه اهللا من الحمیم قال من دخل الحمام فغض طرفه عن النظر الى عو  عن الصادق
 . یوم القیامه

 : ترجمه
هر كس كه به حمام برود و به عورت برادر مونئش: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 نگاه  

  .نكند، در روز قیامت او را از آب جوش جهنم ایمن مى كند
 

    . ثواب غسل الراس بالخطمى
    ثواب شستن سر با خطمى

1: حدیث    

عن  حدثنى احمد بن محمد بن یحیى العطار رضى اهللا عنه
ابیه عن محمد بن احمد عن موسى بن عمر عن بن سنان 
یزید عن ابى عبدهللا علیه  عن ابى سعید القماط عن عمربن

بالخطمى امام من الصداع و براء من  السالم قال غسل الراس   الفقر و طهور للراس من الحزازه 
. 

 : ترجمه
شستن سر با خطمى ، ایمنى از سردرد و بیزارى از: دق علیه السالم فرمودندامام صا .1 فقر  

  .است و سرا را از شوره پاك مى كند
 



2: حدیث    

قال حدثنى محمد بن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
الحسن الصفار عن محمد بن عیسى عن ابى ایوب المدنى 

ابى عبداهللا علیه  عمیر عن سفیان بن السمط عن عن ابن ابى
بالخطمى ینفى الفقر و یزید فى الرزق و  قال غسل الراس  السالم  . قال هو نشره 

 : ترجمه
شستن سر با خطمى فقر را از بین برده ، روزى را: امام صادق علیه السالم فرمودند .2 افزایش  

است) جلوگیرى امراض و بالها(مى دهد و تعویذ   .  

 

3: حدیث    

ناد عن محمد بن عیسى عن محمد بنو بهذااالس اسماعیل  
 عن منصور بن یونس بزرج قال سمعت اباالحسن علیه السالم

 .یقول غسل الراس بالخطمى یجلب الرزق جلبا
 : ترجمه

شستن سر با خطمى: امام كاظم علیه السالم فرمودند .3 عامل بسیار خوبى براى آوردن روزى  
  . است

 

    ثواب غسل الراس بورق السدر
    ثواب شستن سر با سدر

1: حدیث    

قال حدثنى على بن ابراهیم عن ابیه عن محمد  ابى رحمه اهللا
اصحابه قال سمعت  بن ابى عمیر عن زید النرسى عن بعض
یقول كان رسول اهللا صلى اهللا علیه و  ابا عبداهللا علیه السالم

ر فانه قدسهیغسل راسه بالسدر و یقول اغسلوا رووسكم بورق السد آله كل ملك مقرب و كل نبى  
الشیطان سبعین یوما و من صرف  مرسل و من غسل راسه بورق السدر صرف اهللا عنه وسوسه

 . یعص دخل الجنه اهللا عنه وسوسه الشیطان سبعین یوما لم یعص و من لم
 : ترجمه



ا سدررا ب  رسول خدا صلى اهللا علیه و آله سرش : امام صادق علیه السالم فرمودند .1 مى  
زیرا تمام فرشتگان: سرهایتان را با برگ سدر بشویید: شستند و مى فرمودند مقرب و همه  

 .سدر بشوید پیامبرانى كه امده اند، آن را تقدیس كرده اند، و كسى كه سرش را با برگ

و كسى كه خداوند وسوسه شیطان. خداوند هفتاد روز وسوسه شیطان را از او دور مى كند را  
وز از او دور كند، گناه نمى كند و كسى كه گناه نكند به بهشت مى رودهفتاد ر  .  

 

2: حدیث    

قال حدثنا سعدبن عبداهللا عن محمد بن عیسى  ابى رحمه اله
جده آن رسول  عن النوفلى عن عیسى بن عبداهللا العلوى عن
جبرئیل علیه السالم آن  اهللا صلى اهللا علیه و آله اغتنم فامره

السدریغسل راسه ب . 

 : ترجمه
هنگامى كه: از پدرش ، از پدرش بزرگش روایت مى كند (( عیسى بن عبداهللا علوى)) .2 رسول  

  .بشوید خدا صلى اهللا علیه و آله غمگین شد، جبرئیل به او گفت كه سرش را با سدر
 

    ثواب المختضب
    كردن (29) ثواب خضاب

1: حدیث    

قال حدثنى محمد بن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
 الحسن الصفار قال حدثنى ابراهیم بن هاشم عن محمد بنعلى
االنصارى عن عیسى بن عبداهللا بن محمد عمر بن على بن 

صلى اهللا علیه و آله آن قوما من اصحابه  قال بلغ رسول اهللا ابى طالب عن ابیه عن جده
فقال هذا خضاب االسالم انى ال حب آن اراهم قال على علیه السالم فمررت بهم  صفروا لحاهم
قال  فاتوه فلما راهم قال هذا خضاب االسالم قال فلما سمعوا ذلك منه رغبوا فاقنووا و اخبر تهم

هذا خضاب االیمان انى ال حب آن اراهم قال  قال فلما بلغ ذلك رسول خدا صلى اهللا علیه و آله
فاتوه فلما راهم قال هذا خضاب االیمان فلما سمعوا ذلك  على علیه السالم فمررت بهم واخبرتهم

 .منه بقوا علیه حتى ماتوا



 : ترجمه
را با  به رسول خدا صلى اهللا علیه و آله خبر رسید كه عده اى از یارانش موى صورت خود .1

این خضاب اسالم است و من دوست دارم: نموده اند حضرت فرمودند رنگ زرد خضاب آنها  
هنگامى كه پیامبر صلى اهللا علیه: امیرالمؤ منین علیه السالم مى فرمایند. را ببینم  و آله آنها  

امیرالمؤ منین علیه السالم فرمودند. را دیدند، فرمودند خضاب اسالم است  هنگامى كه آنان  :
ند، بیشتر راغب شده و به ریشهاى خود رنگ قرمز سیراین مطلب را شنید وقتى خبر به . زدند 

این خضاب ایمان: رسول خدا صلى اهللا علیه و آله رسید، فرمودند دوست دارم آنها را . است  
من آنها را دیده و ایشان: امیرالمؤ منین علیه السالم فرمودند. ببینم  را از این مطلب آگاه  
هنگامى كه آنها را. ر پیامبر شریفیاب شدندآنها نیز حضو . ساختم  این : دیدند، فرمودند 

آنان با شنیدن این مطلب تا آخر عمر این كار را. خضاب ایمان است    .ادامه دادند 
 

2: حدیث    

قال حدثنا سعد بن عبداهللا قال حدثنا احمد بن  ابى رحمه اهللا
عمرو بن خلیفه  الحسین عن ابیه عن ظریف بن ناصح عن
قال رسول اهللا صلى اهللا علیه  العبدى عن المثنى الیمانى قال

 . و آله احب خضابكم الى اهللا الحالك

 : ترجمه
محبوبترین خضابها نزد خداوند سیاه سیر: رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمودند .2   . است 

 

3: حدیث    

عن  حدثنى احمد بن محمد بن یحیى رضى اهللا عنه عن ابیه
ن احمد عن ابراهیم بن اسحاق عن محمد بنعلى محمد ب

عبداهللا بن زید رفع  البغدادى عن عبداهللا بن المبارك عن
الریح من االذنین من نفقه الف درهم  الحدیث قال قال رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله درهم یطرد
البصر و یلین  االذنین و یجلو الغشاوه عن فى سبیل اهللا و فیه اربع عشره خصله یطرد الریح من

بالصنان و یقل وسوسه الشیطان و تفرح به  الخیاشم و یطیب النكهه و یشد اللثه و یذهب
الكافر و هى زینه و طیب و براء له فى قبره و  المالئكه و یستبشر به المومن و یغیظ به

 .یستحیى منه منكر و نكیر



 : ترجمه
رج كردن براى خضاب باالتریك درهم خ: رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمودند .3 از خرج  

باد گوشها را دفع مى كند،: كردن هزار درهم در راه خداست و چهارده خاصیت دارد دید چشم  
محكم مى گرداند،  را بهتر مى كند، بیخ بینى را نرم مى كند، دهان را خوشبو مى نماید، لثه را
ند،بوى بد زیر بغل را از بین مى برد، وسوسه شیطان را كم مى ك باعث خوشحالى فرشتگان ،  

او مى باشد، باعث رهایى او  سرور مؤ من و خشم كافر مى شود، و در قبر زیبایى و عطر
  .بوده و نكیر و منكر از او خجالت مى كشند

 

4: حدیث    

اسماعیل  و بهذااالسناد عن ابراهیم بن اسحاق عن اسحاق بن
ابراهیم  الصوفى عن العباس بن ابى العباس عن عبدوس بن

الحدیث الى ابى عبداهللا علیه السالم قال الحناء  البغدادى رفع
یطیب النكهه و یسحن الولد و قال و من اطلبى فتدلك  یذهب بالسهك و یزید فى ماء الوجه و

 .الفقر بالحناء من قرنه الى قدمه نفى عنه
 : ترجمه

ور كرده ، آبرو را زیادحنا بوى بد را از انسان د: امام صادق علیه السالم فرمودند .4 نموده ،  
كسى كه: و نیز فرمودند. دهان را خوشبو ساخته و فرزند را نیكو مى گرداند نوره بكشد و بعد  

  .از آن سرتاپایش را حنا بمالد، فقر از دور مى شود
 

5: حدیث    

محمد  حدثنى محمد بن على ماجیلویه رضى اهللا عنه عن عمه
ابى عبداهللا عن منصور بن بن ابى القاسم عن احمد بن 

سلیمان بن جعفر الجعفرى  العباس عن سعید بن جناح عن
 .قال الخضاب بالسواد زینه للنساء مكبته للعدو عن ابى الحسن علیه السالم

 : ترجمه
خضاب با رنگ سیاه زینت زنان و خوار كننده دشمن: امام كاظم علیه السالم فرمودند .5  است 

.  

 



6: حدیث    

مه اهللابى رح قال حدثنى سعد به عبداهللا قال حدثنى احمد بن  
موسى قال سمعت  ابى عبداهللا عن ابیه عن الحسن بن

قال رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله  ابالحسن علیه السالم یقول
خصال الجذام و البرص و االكله الى طلیه  من اطلى و اختضب بالحناء آمنه اهللا من ثالث

 .مثلها

 : ترجمه
ام كاظم علیه السالم نقل مى نمایند كهام .6 كسى كه : رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمودند 
كند، خداوند تا نوبت بعدى كه این عمل را انجام بدهد، او را  نوره بكشد و با حنا بدن را خضاب

c}}„ (: از سه چیز ایمن مى كند   . پیسى و خوره 
 

    ثواب المتنور
    ثواب نوره كشیدن

1: حدیث    

عبداهللا بن جعفر عن محمد بن  قال حدثنى ابى رحمه اهللا
عن ابى  عیسى عن القاسم بن یحیى عن جده الحسن بن راشد

قال قال امیرالمؤ منین  بصیر عن ابى عبداهللا علیه السالم
 .علیه السالم النوره نشره و طهور للسجد

 : ترجمه
نوره ،: میرالمؤ منین علیه السالم فرمودندامام صادق علیه السالم روایت نمودند كه ا .1 تعویذ  

  .است و بدن را پاك مى كند
 

    ثواب تسریح الراس
    ثواب شانه كردن سر

1: حدیث    

قال حدثنى محمد بن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
الحسن الصفار عن احمد بن محمد عن نضربن اسحاق عن 



ال قال رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله تسریح الراس یذهب بالوباء رفع الحیدث ق عنبسه بن سعید
 یجلب الرزق و یزید فى الجماع و

 : ترجمه
شانه كردن سر: رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمودند .1 مى آورد و  را مى برد، روزى ((وبا)) 

  .جماع را زیاد مى كند

 

    ثواب من سرح لحیته سبعین مره
بار شانه كردن موى صورتثواب هفتاد      

1: حدیث    

 حدثنى الحسین بن احمد عن ابیه عن محمد بن احمد عن

سهل بن زیاد عن ابراهیم عن عبدالرحمن بن الحجاج عن 
عطیه عن اسماعیل  محمد بن عمر الهمدانى عن الحسن بن

ره مره لم یقربه قال من سرح لحیته سبعین مره و عدها م بن جابر عن ابى عبداهللا علیه السالم
 .الشیطان اربعین صباحا

 : ترجمه
كسى كه هفتاد بار موى صورتش را شانه كند و: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 بداند كه  

  .چهل روز شیطان به او نزدیك نمى شود چندبار این كار را انجام داده است ، تا

 

    ثواب المكتحل
    ثواب سرمه كشیدن

1: حدیث    

قال حدثنى بن عبداهللا عن یعقوب بن یزید عن  ابى رحمه اهللا
فضال عن على بن عقبه عن یونس بن  الحسن بن على بن

السالم قال  یعقوب عن بعضى اصحابنا عن ابى عبداهللا علیه
 االثمد یجلوا البصر و یقطع الدمه و ینبت الشعر

 : ترجمه
یبا، اشك را قطع و مو را مى رویاندسرمه چشم را ز : امام صادق علیه السالم فرمودند .1 .  



 

2: حدیث    

 حدثنى احمد بن على عن ابیه عن على بن معبد عن عبداهللا

قال من كان  بن مقاتل عن ابى الحسن الرضا علیه السالم
 . یومن باهللا و الیوم آالخر فلیكتحل

 : ترجمه
یمان دارد، باید سرمهكسى كه به خدا و روز قیامت ا: امام رضا علیه السالم فرمودند .2   .بكشد 

 

3: حدیث    

بن  حدثنى احمد بن محمد رضى اهللا عنه عن ابیه عن محمد
احمدعن موسى بن جعفر عن موسى بن عمر عن حمزه بن 
عبداهللا علیه السالم قال  بزیع عن اسحاق بن عمار عن ابى

 الكحل عند النوم امام من الماء
 : ترجمه

سرمه كشیدن هنگام خواب از آب ریزش چشم: رمودندامام صادق علیه السالم ف .3 جلوگیرى  
  .مى كند

 

4: حدیث    

 حدثنى الحسین بن احمد عن ابیه عن محمد بن احمد عن

سهل بن زیاد عن ابن سنان عن حماد بن عثمان عن ابى 
قال الكحل ینبت الشعر و یجفف الدمعه و  عبداهللا علیه السالم

 .یعذب الریق و یجلو البصر
جمهتر   : 

سرمه كشیدن مو را مى رویاند، اشك را خشك نموده ، اب: امام صادق علیه السالم فرمودند  

  .دهان را گوارا، و چشم را زیبا مى كند
 

   ثواب استیصال الشعر
   ثواب تراشیدن سر



1: حدیث    

قال حدثنى محمد بن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
محمد عن الحسین بن سعید عن  الحسن الصفار عن احمد بن

عن محمد بن ابى حمزه عن اسحاق قال قال  ابن ابى عمیر
یجل  استاصل شعرك تقل دوابه و درنه و وسخه و تغلظ رقبتك و لى ابوعبداهللا علیه السالم

 . بصرك
 : ترجمه

مویت را بتراش تا حشرات: امام صادق علیه السالم به من فرمودند: راوى مى گوید .1 ریز و  
  .چرك و كثافت آن كم شود، گردنت كلفت شود و چشمت روشن گردد

 

    ثواب تقلیم الظفار و االخذ من الشارب
    ثواب ناخن گرفتن و كوتاه كردن سبیل

1: حدیث    

قال حدثنى على بن ابراهیم عن بیه عن الحسین  قال رحمه اهللا
لسالم آبائه علیه ا بن یزید عن السكونى عن ابى عبداهللا عن
قال قال رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله من قلم اضفاره یوم 
 اخرج اهللا عزوجل من انامله الداء و ادخل فیها الدواء الجعه

 : ترجمه
رسول خدا صلى اهللا  امام صادق علیه السالم از پدرانش علیه السالم روایت مى نماید كه .1

ش را بگیرد،كسى كه در روز جمعه ناخنهای: علیه و آله فرمودند خداوند عزوجل درد را از  
  .انگشتانش خارج و درمان را وارد آن مى كند

 

2: حدیث    

قال قال رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله من قلم  و بهذااالسناد
اخذ من شاربه عوفى  اضلفاره یوم السبت او یوم الخمیس و

 . من و جع االضراس و وجع العین

 : ترجمه



كسى كه در روز شنبه یا پنجشنبه بچیند: اهللا علیه و آله فرمودندرسول خدا صلى  .2 و یكى را  
  .عزوجل فقر را از او دور مى گرداند براى روز جمعه باقى بگذارد، خداى

 

3: حدیث    

قال حدثنى  حدثنى محمد بن على ماجیلویه رضى اهللا عنه
محمد بن یحیى العطار عن محمد بن احمد عن ابى عبداهللا 

زى عن محمد بنالرا عبداهللا عن ابراهیم بن عقبه عن زكریا  
قال قال ابوعبداهللا علیه السالم من قص اظافیره یوم الخمیس و ترك واحده  عن ابیه عن یحیى

 .نفى اهللا عزوجل عنه الفقر لیوم الجمعه
 : ترجمه

یكىكسى كه در روز پنجشنبه ناخنهایش را بچیند و : امام صادق علیه السالم فرمودند .3 را  
 .براى روز جمعه باقى بگذارد، خداى عزوجل فقر را از او دور مى گرداند

 

4: حدیث    

قال حدثنى سعد بن عبداهللا عن محمدبن عیسى  ابى رحمه اهللا
عن ابى بصیر  عن القاسم ین یحیى عن جده الحسن بن راشد

قال قال رسول اهللا  عن ابى عبداهللا عن آبائه علیه السالم
لیه و آله تقلیم الظفار یمنع الداء االعظم و یزید فىصلى اهللا ع  . الرزیق 

 : ترجمه
رسول خدا صلى اهللا  امام صادق علیه السالم از پدرانش علیه السالم روایت مى نماید كه .4

چیدن ناخنها از دردهاى بزرگ جلوگیرى كرده: علیه و آله فرمودند   .و روزى را زیاد مى كند 

 

5: حدیث    

السناد عن محمد بن عیسى عن ابى ایوب المدنىو بهذاا عن  
 ابن ابى عمیر عن هشام بن سالم عن ابى عبداهللا علیه السالم

قال تقلیم الظفار یوم الجمعه یومن من الجذام و البرص و 
 .العمى فان لم یحتج فحكهاحكا



 : ترجمه
از جذام ، پیسى و چیدن ناخنها در روز جمعه انسان را: امام صادق علیه السالم فرمودند .5  

و اگر به چیدن احتیاج نداشتند، آنها را سوهان بزن. كورى ایمن مى نماید  . 

 

6: حدیث    

شاربه فى  و قال ابو عبداهللا علیه السالم من قلم اظفاره و قص
رسول اهللا صلى  كل جمعه ثم قال بسم اهللا و باهللا و على مله

من ولداهللا علیه و آله اعطى بكل قالمه عتق رقبه   اسماعیل 
 : ترجمه

كسى كه در هر جمعه ناخنهایش را بگیرد و سبیلش: امام صادق علیه السالم فرمودند .6 را  
( 3)(30) (( رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله بسم اهللا و باهللا و على مله)) :كوتاه كند و سپس بگوید  

 .اسماعیل را به او مى دهند مقابل هر ریزه مو یا ناخن ثواب آزاد كردن بنده اى از فرزندان
 

7: حدیث    

قال حدثنى سعد بن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
 عبداهللا عن محمد بن الحسین عن صالح بنعقبهعن ابى كهمس

السالم علمنى دعاءقال قلت البى عبداهللا علیه  استنزل به به  
 الررق فقال لى خذ من شاربك و اظفارك و لیكن ذلك فى یوم الجمعه

قال ابى رحمه اهللا فى وصیته الى: ابوجعفر محمدبن على مولف هذا الكتاب  قال  : 

رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله فانه من  قلم اظفارك و خذ من شاربك بسم اهللا و باهللا و على مله
عل ذلك كتب اهللا لهف  . بكل قالمه و جزازه عتق نسمه و لم یمرض اال مرضه الذى یموت فیه 

 : ترجمه
یكى از سفارشهاى پدرم به من این بود: مولف این كتاب شیخ صدوق مى گوید .7 ناخنهایت  :

ناخن چیدن را از انگشت كوچك دست راست شروع كن. را بچین و سبیلت را كوتاه كن  و  
واستى هر كدام از این دو عمل را انجام دهى ، بگوهنگامى كه خ مله  بسم اهللا و باهللا و على)) 

عمل را انجام بدهد، خداوند بعدد هر  كه اگر كسى این (31) (( رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله
اخن و ریزه مو ثواب آزاد كردن بنده اى راریزه ن مرگ كه با   برآیاو مى نویسد و جز به مرض  

  .شود آن مى میرد، به بیمارى دیگر مبتال نمى



  
  
  

    ثواب لبس النعل البیضاء
    .ثواب پوشیدن كفش سفید

1: حدیث    

قال حدثنى محمد بن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
قال حدثنى محمدبن احمد عن السیارى عن ابى  یحیى العطار

الخواص عن ابى نعیم الفضل دكین عن سدیر  سلیمان
 السالم و على نعل بیضاء فقال بى یا سدیر ما هذه الصیرفى دختلت على ابى عبداهللا علیه

فقال من دخل السوق قاصدا الشراء تعل  النعل احتذیتها على علم فقلت ال و اهللا جعلت فداك
لم یبلها حتى یكتسب ما ال من حیث ال یحتسببیضاء   . 

النعل حتى اكتسب مائه دینار من حیث لم  قال و اخبرنى او نعیم آن سدیرا اخبر انه لم یبل تلك
 . یحتسب
 : ترجمه

در حالى كه كفش سفید پوشیده بودم ، به دیدن امام: سدیر صیرفى مى گوید .1 صادق علیه  
آیا عمدا كفش سفید پوشیده اى ؟ عرض :آن حضرت فرمودند. السالم رفتم  فدایت شوم : كردم  

كسى كه بقصد خریدن كفس سفید وارد بازار: فرمودند. نه به خدا آن ) و كفش سفید بخرد،(شود  
 آورد كه گمان ندارد، كفش كهنه نمى شود، مگر این كه مالى را از جایى بدست مى

دینار را از جایى كه گمانآن كفش كهنه نشد تا زمانى كه صد : سدیر مى افزاید نداشتم ،  
  . بدست آوردم

 

    ثواب لبس النعل الصفراء
    ثواب پوشیدن كفش زرد

1: حدیث    

قال حدثنى محمد بن یحیى عن محمد بن احمد  ابى رحمه اهللا
بن سدیر  عن موسى بن عمر عن عبداهللا بن جبله عن حنان

و علىقال دختلت على ابى عبداهللا علیه السالم  نعل سودا  



نعل سوداء اما علمت آن فیها ثالث  فقال ما لك و لبس  خصال قلت و ما هى جعلت فداك  
مع ذلك لباس الجبارین علیك بلبس نعل  فقال تضعف البصر و ترخى الذكر و تورث الهم و هى
خصال قال قلت و ما هى قال تحد البصر تشد الذكر و تنفى الهم و هى  صفراء فان فیها ثالث

 .االنبیاء مع ذلك لباس
 : ترجمه

در حالى كه كفش سیاه پوشیده بودم ، به دیدن امام صادق: حنان بن سدیر مى گوید .1 علیه  
چرا كفش مشكى پوشیده اى ؟ نمى دانى: آن حضرت فرمودند: السالم رفتم  مضراتى دارد؟  

چشم را ضعیف كرده ، نیروى مردى: چه ضررهایى ؟ فرمودند: عرض كردم  كم نمودده و را  
كفش زرد بپوش. عالوه بر این لباس گردنكشان است . غم و غصه مى آورد تا از فواید آن  
چشم را تیزبین ،: چه فوایدى ؟ فرمودند: عرض كردم . بهره مند شوى  نیروى مردى را زیاد  

عالوه بر این لباس پیامبرآن. نموده و غم و غصه را از بین مى برد   . است 
 

فثواب لبس الخ     

    ثواب كفش پوشیدن

1: حدیث    

قال حدثنى احمد بن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
ادریس عن محمد بن احمد عن محمد بن الحسین عن عبداهللا 
الجارود عن ابى جعفر علیه السالم قال لبس  بن جبله عن ابى

 .الخف یزید فى قوه البصر
 : ترجمه

مى دهد  كفش پوشیدن نیروى چشم را را افزایش : مودندامام باقر علیه السالم فر  .1 .  

 

2: حدیث    

 و بهذااالسناد عن محمد بناحمد عن موسى بن عمر عن ابن

قال  محبوب عن معاویه بن وهب عن ابى عبداهللا علیه السالم
الخف امام من الجذام قال قلت فى الشتاء ام فى   ادمام لبس 

 .قال شتاء كان او صیفا الصیف



رجمهت  : 

كسى كه همیشه كفش بپوشد، به بیمارى جذام مبتال: امام صادق علیه السالم فرمودند .2  

فرقى ندارد: پرسیدم در زمستان یا تابستان فرمودند: مى گوید. نخواهد شد .  

 

    ثواب من قطع ثوبا جدیدا و قراانا انزلناه
    براى لباس نو (( انا انزلناه)) ثواب خواندن

1:  حدیث   

بن  حدثنى احمد بن محمد رضى اهللا عنه عن ابیه عن محمد
احمد عن محمدبن الحسین عن محمد بن عمر السراد عمن 

قال من قطع ثوبا جدیدا و  اخبره عن ابى عبداهللا علیه السالم
تنزل المالئكه اخرج شیا من الماء و رش  قرا انا انزلناه فى لیله القدرسته و ثالثین مره فاذا بلغ

ى الثوب رشا خفیفا ثم صلى ركعتین و دعا بهعل و قال فى دعائه الحمدهللا الذى رزقنى ما  
اصلى فیه لربى و احمداهللا لم یزل یا كل فى سعه  اتجمل به فى الناس و اوارى به عورتى و

 . حتى یبلى ذلك الثواب

 : ترجمه
كسى كه لباس نوى: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 بار  ببرد و سى و شش   انزلناه فى  انا)) 
) را بخواند و هنگامى كه به ((لیله القدر رسید كمى آب بردارد و به لباس بپاشد، ) تنزل المالئكه 

 الحمدهللا الذى رزقنى ما)) :و دعا كند و در دعاى خود بگوید سپس دو ركعت نماز بگذارد
هللاو اوارى به عورتى و اصلى فیه لربى و الحمد ا  اتجمل به فى الناس  تا زمانى كه این   (32) (( 

كهنه شود،پیوسته با بى نیازى زندگى خواهد كرد  لباس  .  

 

 ثواب من اكثر النظر فى المراه و اكثر
  حمداللهعزوجل

ا بسیار ثواب زیاد در آینه نگریستن و خدا ر 
    ستایش نمودن



1: حدیث    

قال حدثنى عبداهللا بن جعفر عن هارون بن  ابى رحمه اهللا
آبائه  مسلم عن مسعده بن صدقه عن جعفر بن محمد عن

قال آن اهللا عزوجل  علیه السالم آن النبى صلى اهللا علیه و آله
كاوجب الجنه لشاب كان یكثر النظر فى المراه فیكثر حمداهللا على ذل  . 

 : ترجمه
 امام صادق از پدرانش علیه السالم روایت مى نماید كه پیامبر صلى اهللا علیه و آله .1

خداى بزرگ بهشت را براى جوانى قرار داده است كه زیاد در آینه نگاه كند و: فرمودند به  
  .همین جهت خدا را بسیار ستایش كند

 

 ثواب من قال هذا الوق اذا راى یهودیا او نصرانیا
    او مجوسیا

ثواب گفتن این ذكر هنگام دیدن یهودى ، مسیحى 
    یا مجوسى

1: حدیث    

قال حدثنى عبداهللا بن جعفر عن هارون بن  ابى رحمه اهللا
آبائه  مسلم عن مسعده بن صدقه عن جعفر بن محمد عن
قال من راوى  علیه السالم آن النبى صلى اهللا علیه و آله

و مجوسیا او واحدا على غیر مله االسالمیهودیا او نصرانیا ا فقال الحمد اهللا الذى فضلنى علیك  
بعلى اماما و بالمومنین اخوانا و بالكعبه قبله لم  باالسالم دینا و بالقرآن كتابا و بمحمد نبیا و

 .یجمع اهللا بینه وبینه فى النار ابدا
 : ترجمه

م روایت مى نماید كه پیامبر صلىامام صادق از پدرش و او را از پدرانش علیه السال .1 اهللا  
كسى كه یهودى ، مسیحى و مجوسى ، یا شخص غیر مسلمانى را: علیه و آله فرمودند ببیند و  

نبیا و بعلى اماما و  الحمد هللا الذى فضلنى علیك باالسالم دینا و بالقرآن كتابا و بمحمد)) بگوید
آن شخص یك جا در آتش قرار  ،خداوند هیچ گاه او را با(33) ((. بالمومنین اخوانا و بالكعبه قبله

  .نمى دهد
 



ثواب من اسبغ وضوء و احسن صالته وادى زكاه 
واستغفر لذنبه و  ماله و كف غضبه و سجن لسانه

  . اودى النصیحه ال هل بیت نبیه
    ثواب وضوى كامل ، نماز خوب و

1: حدیث    

قال حدثنى محمد بن یحیى قال حدثنى العمركى  ابى رحمه اهللا
موسى بن جعفر عن  البوفكى عن على بن جعفر عن اخیه

قال قال رسول اهللا صلى اهللا  ابیه جعفر بن محمد علیه السالم
اله و كف غضبه و سجن لسانه و م علیه و آله من اسبغ وضوء و احسن صالته و ادى زكاه

هل بیت نبیه صلى اهللا علیه و آله فقد استكمل حقائق االیمان  استغفر لذنبه و ادى النصیحه ال
 . و ابواب الجنه مفتحه له

 : ترجمه
رسول خدا صلى اهللا علیه  امام كاظم از پدرش امام صادق علیه السالم روایت مى نماید كه .1

وىكسى كه وض: و آله فرمودند كامل بگیرد، بخوبى نماز بخواند، زكات مالش را بپردازد، خشم  
كند، از گناهش آمرزش بخواهد و خیر خواه  زبانش را حبس  خود را باز دارد، اهل بیت  

بهشت براى او  پیامبرش صلى اهللا علیه و آله باشد، همه حقایق ایمان رابدست آورد و درهاى
  . باز است

 

ربا و باالسالم دینا و  ثواب من قال رضیت باهللا
  رسوالو باهل بیته اولیا محمد صلى اهللا علیه و آله

    ((رضیت باهللا و)) ثواب گفتن

1: حدیث    

قال  قال قال رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله من بهذااالسناد
رضیت باهللا ربا و باالسالم دینا و بمحمد صلى اهللا علیه و آله 

ا كان حقا على اهللا آن یرضیه یوم باهل بیته اولی رسوال و
 . القیامه
 : ترجمه



كسى كه بگوید: رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمودند .1 باالسالم دینا و  رضیت باهللا ربا و)) 
  .قیامت او را راضى كند بعهده خداوند است كه در روز (34) ((.بمحمد رسوال و باهل بیته اولیا

 

    .ثواب الدعا باللیل والنهار
    ثواب دعا در شب و روز

1: حدیث    

قال قال رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله اال  و بهذااالسناد
رزقكم قالوا نعم قال  ادلكم على سالح ینجیكم من عدوكم و یدر

و النهار فان سالح المومن الدعاتدعون باللیل   

 : ترجمه
آیا نمى خواهید اسلحه اى به شما بگویم: رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمودند .1 كه شما را  

آن حضرت ! رسول خدا از دست دشمن نجات داده و روزى شما را زیاد كند؟ گفتند چرا اى
یراز . در شب و روز دعا كنید: صلى اهللا علیه و آله فرمودند   . اسلحه مؤ من دعاست 

 

    ثواب اتیان المساجد
    ثواب رفتن به مسجد

1: حدیث    

قال حدثنى محمدبن  حتى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
الحسن الصفار عن محمد بن الحسین بن ابى الخطاب عن 
یحیى عن كلیب الصیداوى عن ابى عبداهللا علیه  صفوان بن

وراه آن بیوتى فى االرض المساجد فطوبى لعبد تطهر فى بیتهقال مكتوب فى الت السالم ثم زارنى  
 .فى بیتى اال آن على المزور الزائر

 . القیامه و فى حدیثى آخر اال بشر المشائین فى الظلمات الى المساجد بالنور الساطع یوم
 : ترجمه

در: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 ه هاى من درخان: نوشته شده است  (( تورات))  زمین  
خانه خود  مساجد است ، پس خوشا به حال بنده اى كه در نزد خود وضو بگیرد، سپس مرا در

و توجه باشد داشت كه احترام زیارت كننده بر زیارت شوند ه. زیارت نماید  . واجب است 



كسانى را كه در تاریكیها به مساجد مى! توجه داشته باش : و در حدیث دیگر آمده است   

وند، به نور درخشنده در روز قیامت مژده بدهر   .  

 

    ثواب االختالف الى المساجد
    ثواب رفت و آمد به مسجد

1: حدیث    

قال حدثنى بن عبداهللا عن یعقوب بن یزید عن  ابى رحمه اهللا
سعد االسكاف  ابن ابى عمیر عن ابراهیم بن عبدالحمید عن

عن االصبغ بن نباته عن عن زیاد بن عیسى عن ابى الجارود 
طالب علیه السالم قال كان یقول من اختلف الى المساجد اصاب احدى الثمان اخا  على بن ابى
فى اهللا و علما مستطرفا او آیه محكمه او رحمه منتظره او كلمه ترده عن ردى او یسمع  مستفادا

 تدله على هدى اویترك ذنبا خشیه او حیاء كلمه
 : ترجمه

كسى كه به مساجد رفت و آمد كند، یكى از هشت: ین علیه السالم مى فرمودندامیرالمومن .1  

برادرى كه در راه خدا از او استفادهكند، دانشى برگزیده ، نشانه: چیز را بدست مى آورد اى  
به  محكم ، رحمتى كه منتظر او بوده ، سخنى كه او را از نابودى حفظ كند، سخنى كه او را

ا بخاطر ترس یا شرم گناهى را ترك كندهدایت راهنمایى كند ی .  

 

    ثواب المشى الى المساجد
    ثواب پیاده رفتن به مساجد

1: حدیث    

قال حدثنى  حدثنى محمد بن على ماجیلویه رضى اهللا عنه
محمد بن یحیى العطار عن محمد بن احمد عن یعلى بن 

الحجال عن على بن الحكم عن محمد بن مروآن عن  حمزه
بى عبداهللا علیه السالما قال من مشى الى المسجد لم یضع رجله على رطب و ال یا بس اال  

الى  سجت له االرض   . االرضین السابعه 
 : ترجمه



را روى هیچ  كسى كه پیاده به مسجد برود، پاهایش : امام صادق علیه السالم فرمودند .1 خشك  
براى او خداوند را تسبیح مى وترى نمى گذارد، مگر این كه آن زمین تازمین هفتم  .كنند 

 

    . ثواب من كان القرآن حدیثه و المسجد بیته
ثواب این كه سخن انسان ، قرآن و خانه او مسجد 

    باشد

1: حدیث    

قال اخبرنى على  حدثنى حمزه بن محمد العلوى رضى اهللا عنه
بن ابراهیم عن آیه عن النوفلى عن السكونى عن جعفر بن 

د عن ابیه عنمحم  ابائه علیه السالم قال قال رسول اهللا صلى 
 . المسجد بیته بنى اهللا له بیتا فى الجنه اهللا علیه و آله من كان القرآن حدیثه و

 : ترجمه
نقل مى نماید كه رسول خدا صلى اهللا علیه و  امام صادق از پدرش از پدرانش علیه السالم .1

كسى كه قرآن سخن او و: آله فرمودند مسجد خانه او باشد، خداوند در بهشت براى او خانه اى  
  .مى سازد

 

    ثواب من تواضا ثم اتى المسجد
    ثواب ضو گرفتن و آنگاه به مسجد رفتن

1: حدیث    

قال حدثنى عبداهللا بن جعفر عن محمد بن  ابى رحمه اهللا
عبداهللا علیه  الحسین عن صفوان عن كلیب الصیداوى عن ابى

م قال مكتوب فى التوراه آن بیوتى فى االرض المساجد السال
 .لمن تطهر فى بیته ثم زارنى و حق على المزور آن یكرم الزائر فطوبى

 : ترجمه
در: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 خانه هاى من در زمین: نوشته است  (( تورات))  مساجد  

آنگاه به دیدن من بیایدخوشا به حال كسى كه در خانه خود وضو بگیرد، . است  و به عده  .
  .دیدار شونده است كه دیدار كننده را گرامى بدارد



 

2: حدیث    

الحسن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه عن محمد بن
الصفار عن محمد بن عیسى عن الحسین به خالد عن حماد 
جعفر عن ابیه قال قال رسول اهللا  بن سلیمان عن عبداهللا بن

هل  قال اهللا تبارك و تعالى اال آن بیوتى فى االرض المساجد تضى ال  علیه و آلهصلى اهللا
لعبد  السماء كما تضى النجوم ال هل االرض اال طوبى لمن كامت المساجد بیوته اال طوبى

المشائین فى الظلمات  توضا فى بیته ثم زارنى فى بیتى اال آن على المزور كرامه الزائر اال بشر
بالنور الساطع یوم القیامه الى المساجد  . 

 : ترجمه
خداى: رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمودند .2 توجه داشته باشید كه : متعال فرموده است  
ستارگان براى زمینیان نورافشانى مى كنند،  خانه هاى من در زمین مساجد است و همانگونه كه

خوشا به! اشته باشیدتوجه د. اهل آسمان نورافشانى مى كنند مساجد نیز براى حال كسى كه  
خوشا به! توجه داشته باشید. مساجد خانه هایش باشد حال بنده اى كه در خانه خود وضو  

توجه. بگیرد، سپس در خانه من به دیدار من بیاید بر دیدار شونده است كه ! داشته باشید 
توجه داشته. دیدار كننده را گرامى بدارد ها به مساجد مى روندت كساانى كه در تاریكی! باشید 

  . داشت در روز قیامت نور درخشنده اى خواهند
 

3: حدیث    

قال حدثنى محمد بن احمد به هشام عن محمد  ابى رحمه اهللا
اسماعیل عن على به الحكم عن سیف بن عمیره عن سعد  بن
قال قال امیرالمؤ منین علیه  بن طریف عن االصبغ بن نباته

لیهم بعذابالسالم آن اهللا عزوجل  اهل االرض جمیعا ال یحاشى منهم احدا اذا عملوا بالمعاصى  
الى الشیب ناقلى اقدامهم الى الصاله و الولدآن یتعلمون القرآن  و اجتر حوا السیئات فاذا نظر

 . رحمهم فاخر ذلك عنهم

 : ترجمه
هنگامى كه زمینیان: امیرالمؤ منین علیه السالم فرمودند .3 كارهاى زشت مشغول گناه شده و  
عذاب كند ولى وقتى به سالخوردگان  انجام دهند، خداوند تصمیم مى گیرد آنها را بدون استثنا
: ها را مى بیند كه مشغول فراگیرى قرآن هستند مى نگرد كه به سوى نماز قدم برداشته و بچه



 .اندازد به آنها ترحم كرده و عذاب را تاخیر مى
 

قامهن و ثواب من صلى الصلوات الخمس و ا
    حافظ على مواقیتهن

    ثواب خواندن نمازهاى پنجگانه در وقتشان

1: حدیث    

قال حدثنا بن عبداهللا عن احمد بن محمدبن  ابى رحمه اهللا
 عیسى عن الحسین بن سعید عن ابن ابى عمیر عن

قال ابو عبداهللا  عبدالرحمن بن الحجاج عن ابان بن تغلب قال
هذه الصلوات الخمس المفروضات من اقامهن و حافظ علیه السالم یا ابان على مواقیتهن لقى  

فذلك الیه آن شاء  اهللا یوم القیامه و له عنده عهد یدخله به الجنه و من لم یصلهن لمواقیتهن
 . غفر له و آن شاء عذبه

 : ترجمه
پا اگر كسى این پنج نماز واجب را به! اى ابان : امام صادق علیه السالم فرمودند .1 دارد و  

كه  مواظب وقت آنها باشد، روز قیامت در حالى خداوند را دیدار مى كند كه پیمانى دارد
اگر  خداوند او را بخاطر آن وارد بهشت مى كند و كسى كه آنها را در وقت خودشان نخواند،

  .خداوند بخواهد او را مى بخشد و اگر بخواهد عذاب مى كند

 

2: حدیث    

عن الحسین بن سعید عن ابن ابى عمیر عنو بهذااالسناد   

 اسماعیل البصرى عن الفضیل عن ابى عبداهللا علیه السالم
قال دخل رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله المسجد و فیه ناس 

قال آن ربكم یقول هذه الصلوات  قال تدرون ما قال لكم ربكم قالوا اهللا و رسوله اعلم من اصحابه
الهن لوقتهن و حافظ علیهنالمفروضات فمن ص  الخمس  لقینى یوم القیامه و له عندى عهد  

علیهن فذلك الى آن شئت عذبته و آن  ادخله به الجنه و من لم یصلهن لوقتهن و لم یحافظ
 . شئت غفرت له

 : ترجمه



رسول خدا صلى اهللا علیه و آله وارد مسجد شد: امام صادق علیه السالم فرمودند .2 تعده اى  
مى دانید كه پروردگار شما چه: پرسیدند. در مسجد بودند از یارانش نیز فرموده است ؟ پاسخ  

بدرستى كه پروردگار: فرمود. خدا و رسولش داناترند: گفتند اگر كسى این پنج : شما مى فرماید 
باشد، روز قیامت در حالى مرا دیدار  نماز واجب را در وقت خودش بخواند و مواظب وقت آنها

پیمانى دارد و به خاطر آن پیمان مى كند كه نزد من و كسى كه . او را وارد بهشت مى نمایم  
اختیار دارم ، اگر خواستم او را عراب مى كنم  آنها را در وقتشان نخواند و مواظب آنها نباشد،

  . و اگر خواستم او را مى بخشم

 

  ثواب صاله النوافل
    ثواب نمازهاى نافله

1: حدیث    

قال سعد بن عبداهللا عن احمد بن ابى عبداهللا  ابى رحمه اهللا
النخاس عن  عن الحسن بن محبوب عن ابى الحسن الواسطى
قال صاله النوافل  موسى بن بكر عن ابى الحسن علیه السالم

 . قربان كل مؤ من
 : ترجمه

نمازهاى نافله مایه تقرب هر مومنى است: امام كاظم علیه السالم فرمودند .1  .  

 

اسرج فى مسجد من مساجد اهللا عزوجل  ثواب من
    سراجا

    ثواب روشن كردن چراغ در مسجد

1: حدیث    

محمد  حدثنى محمد بن على ماجیلویه رضى اهللا عنه عن عمه
بن ابى القاسم عن محمد بن على الصیرفى عن اسحاق بن 

انس قال قال رسول اهللا صلى اهللا  بشر الكاهلى عن الحكم عن
من اسرج فى مسجد من مساجد اهللا علیه و آله عزوجل سراجا لم تزل المالئكه و حمله العرش  

 . السراج یستغفرون له مادام فى ذلك المسجد ضوء من



 : ترجمه
كسى كه در یكى از مساجد خداوند: رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمودند .1 عزوجل  

تا زمانى كه نورى ازخداوند   چراغى روشن كند، فرشتگان و حمل كنندگان عرش  این دو چراغ  
  .در آن مسجد باشد، پیوسته براى او استغفار مى كنند

 

    ثواب من حبس ریقه اجالال هللا تعالى فى صالته
ثواب نگهداشتن آب دهان در نماز بخاطر 

  خداىمتعال بزرگداشت

1: حدیث    

 ابى رحمه اهللا عن سعد بن عبداهللا عن احمد بن محمد عن
بن حسان عن سهل بن دارم عن ابیه عن ابى عبداهللا  على

قال من حبس ریقه اجالالهللا تعالى فى صالته  علیه السالم
 اورثه اهللا صحه حتى المماه

 : ترجمه
كسى كه بخاطر بزرگداشت خداى: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 متعال آب دهان خود را  

را به سالمت مى دارددر نماز نگهدارد، خداوند تا هنگام مرگ او  .  

 

    ثواب الصاله فى المسجد الحرام
    . ثواب نماز در مسجد الحرام

1: حدیث    

قال حدثنى على بن ابراهیم عن ابیه عن على  ابى رحمه اهللا
الرضا عن ابائه  بن معبد عن الحسین بن خالد عن ابى الحسن

سالم صاله علیه السالم قال قال محمد بن على الباقر علیه ال
 .المسجد الحرام افضل من مائه الف صاله فى غیره من المساجد فى

 : ترجمه
نقل مى نماید كه رسول خدا صلى اهللا علیه  امام رضا علیه السالم از پدرانشان علیه السالم .1

یك نماز در مسجد من نزد: و آله فرمودند خداوند برابر با ده هزار نماز در سایر مساجد است  



زیرا نماز در آن. سجدالحرام ، مگر م   . برابر با صد هزار نماز است 
 

    ثواب الصاله فى مسجد النبى

1: حدیث    

عن  ابى رحمه اهللا عن عبداهللا بن جعفر عن هارون بن مسلم
مسعده بن صدقه عن الصادق جعفر بن محمد عن آبائه علیه 

فى قال قال رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله صاله  السالم
 تعدل عنداهللا عشره آالف صاله فى غیره من المساجد اال المسجد الحرام فان الصاله فیه مسجدى

 . تعدل مائه الف صاله
 : ترجمه

نقل مى نماید كه رسول خدا صلى اهللا علیه  امام صادق علیه السالم از پدرانش علیه السالم .1
یك نماز در مسجد من نزد: و آله فرمودند ا ده هزار نماز در سایر مساجد است خداوند برابر ب 

زیرا نماز در آن. مگر مسجد الحرام .    برابر با صد هزار نماز است 
 

 ثواب الصاله فیما بین المسجد الحرام و
  مسجدالرسول صلى اهللا علیه و آله

ثواب نماز بین مسجدالحرام و مسجد رسول خدا 
    اهللا علیه و آله صلى

1: حدیث    

اهللابى رحمه  قال حدثنى سعد بن عبداهللا عن یعقوب بن یزید  
علیه السالم قال  عن الحسن بن على عن ابى الحسن الرضا

الرسول  سالته عن الصاله فى المسجد الحرام و فى مسجد
 قال نعم و الصاله فیما بینهما تعدل صلى اهللا علیه و آله فى الفضل سواء

 : ترجمه
ثواب نماز در: مام رضا علیه السالم پرسیدم از ا: حسن بنعلى و شاء مى گوید .1 مسجدالحرام  

بله: و مسجد رسول خدا صلى اهللا علیه و آله به یك اندازه است ؟ فرمودند و نماز در جایى  . 
  . بین این دو با هزار نماز برابر است



 

    ثواب الصاله فى مسجد الكوفه
    ثواب نماز در مسجد كوفه

1: حدیث    

حمد بن الحسن رضى اهللا عنهحدثنى م قال حدثنى احمد بن  
ادریس عن محمد بن احمد ابى عبداهللا الرازى عن الحسن بن 
 ابى حمزه عن ابى بصیر عن ابى عبداهللا علیه السالم على بن

التنور و  قال سمعته یقول نعم المسجد مسجد الكوفه صلى فیه الف نبى و الف وصى و منه فاز
ته رضوآن اهللا و وسطه روضه من ریاض الجنه وفیه نجرت السفینه میمن میسرته مكر فقلت  

 . قال یعنى منازل الشیطان البى ما المعنى بقوله مكر
 : ترجمه

مسجد كوفه مسجد: شنیدم كه امام صادق علیه السالم فرمودند: ابى بصیر مى گوید .1 خوبى  
همین مسجد در زمان از. هزار پیامبر و هزار وصى پیامبر در آن نماز خواند ند. است  نوح  

سمت راست. علیه السالم آب از زمین جوشید و كشتى نوح نیز در همین مسجد ساخته شد آن  
پرسیدم. خوشنودى خداوند، میانه آن باغى از باغهاى بهشت و سمت چپ آن مكر است   

مكر یعنى منازل شیطان: منظور از مكر چیست ؟ فرمود  .  

 

2: حدیث    

ال حدثنى سعد بن عبداهللا عن احمد بن محمد ق ابى رحمه اهللا
قال سمعت ابى  عن الحسین به سعید عن محمد بن سنان

 الحسن الرضا علیه السالم یقول الصاله فى مسجد الكوفه فردا
 . افضل من سبعین صاله فى غیره جماعه

 : ترجمه
ز فرادىنما: از امام رضا علیه السالم شنیدم كه فرمودند: محمد بن سنان مى گوید .2 در  

  . مسجد كوفه بهتر از هفتاد نماز جماعت در غیر آن است

 



3: حدیث    

قال حدثنى  حدثنى محمد بن على ماجیلویه رضى اهللا عنه
عمى محمد بن ابى القاسم عن احمد بن ابى عبداهللا البرقى 

بن سنان عن المفضل بن عمر احمد بن  عن ابیه عن محمد
عن محمد بن سنان عنابى عبداهللا البرقى عن ابیه  المفضل بن عمر عن ابى عبداهللا علیه  

 .قال صاله فى مسجد الكوفه تعدل الف صاله فى غیره من المساجد السالم
 : ترجمه

یك نماز در مجسد كوفه برابر با هزار نماز در: امام صادق علیه السالم فرمودند .3 سایر  
  . مساجد است

 

االعظم و ثواب الساله فى بیت المقدس و مسجد 
  مسجد القبیله و مسجد السوق

ثواب نماز در بیت المقدس ، مسجد اعظم ، 
    مسجد قبیله و مسجد بازار

1: حدیث    

قال حدثنى احمد بن ادریس عن محمد بن احمد  ابى رحمه اهللا
عن النوفلى  عن محمد بن حسان الرازى عن ابى محمد الرازى

ه عن على علیه السالمعن السكونیعن جعفربن محمد عن آبائ  

مسجد  قال صاله فى بیت المقدس الف صاله و صاله فى مسجداالظم مائه صاله و صاله فى
الرجل فى  القبیله خمس و عشرون صاله و صاله فى مسجد السوق اثنتا عشره صاله و صاله

 بیته و حده صاله واحده
 : ترجمه

مى فرماید كه امیرالمؤ منین علیه السالم  نقل امام صادق علیه السالم از پدرانش علیه السالم .1
یك نماز در بیت المقسد هزار نماز: فرمودند یك نماز در مسجد اعظم صد نماز است . است  

یك نماز در مسجد قبیله بیست و پنج نماز است.  و یك نماز در مسجد بازار دوازده نماز و  . 
  . نماز مرد در خانه اش به تنهایى ، یك نماز است

 

ب من كنس المسجدثوا     



    ثواب جارو كردن مسجد

1: حدیث    

قال حدثنى محمد بن  حدثنى محمدبن موسى رضى اهللا عنه
سهل بن زیاد عن جعفر  یحیى العطار عن محمد بن احمد عن
بن محمد بن بشار عن عبداهللا الدهقان عن عبدالحمید عن ابى 

هللا علیه و آله من كنس المسجد یوم الخمیس لیلهعلیه السالم قال قال رسول اهللا صلى ا ابراهیم  

 . الجمعه فاخرج منه التراب قدر ما یذرى فى العین غفر اهللا له
 . ثواب الموذنین

 : ترجمه
كسى كه  :امام كاظم علیه السالم نقل مى نماید كه رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمودند .1

ده باندازه سرمه چشمى خاك از آنمسجد را جارو كر ) شب جمعه (در روز پنج شنبه  خارج  
 .كند، خداوند او را مى آمرزد

 

    ثواب الموذنین
    ثواب اذان گویان

1: حدیث    

قال حدثنى محمد بن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
الحسن الصفار عن محمد بن الحسین بن ابى الخطاب عن 

علیه السالم قالعن العرزمى عن ابى عبداهللا  جعفر بن بشیر  

 . اطول الناس اعناقا یوم القیامه الموذنون
 : ترجمه

گردنفرازترین مردم در روز قیامت اذان گویان هستند: امام صادق علیه السالم فرمودند .1   

 

    ثواب من اذن سبع سنین محتسبا
   ثواب هفت سال اذان گفتن به نیت پاداش خداوند



1: حدیث    

قال حدثنى احمد بن ادریس عن محمد بن احمد  ابى رحمه اهللا
سعد بن  عن محمد بن على عن مصعب بن سالم التمیمى عن

طریق عن ابى جعفر علیه السالم قال من اذن سبع سنین 
 . ذنب له محتسبا جاء یوم القیامه و ال

 : ترجمه
كسى كه هفت: امام باقر علیه السالم فرمودند .1 بگوید، در سال به نیت پاداش خداند اذان  

  .ندارد روز قیامت در حالى مى آید كه هیچ گناهى
 

ثواب من اذن فى مصر من امصار المسلمین 
    سنه

ثواب یك سال اذان گفتن در شهرى از شهرهاى 
    مسلمان

1: حدیث    

قال حدثنى سعد بن عبداهللا عن یعقوب بن یزید  ابى رحمه اهللا
عنعن ابن ابى عمیرعن معاویه بن وهب  ابى عبداهللا علیه  

السالم قال قال رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله من اذن فى 
 . امصار المسلمین سنه وجبت له الجنه مصر من

 : ترجمه
كسى : رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمودند امام صادق علیه السالم نقل مى فرماید كه .1

به بهشت مى رود: سال در شهرى از شهرهاى مسلمان اذان بگوید كه یك .  

 

  یقول ثواب من اذا سمع الموذن یوذن فقالمثل ما
    ثواب تكرار اذان

1: حدیث    

قال حدثنى عبداهللا بن جعفر الحمیرى عن محمد  ابى رحمه اهللا
جمیل بن صالح عن  بن عیسى عن الحسن بن محبوب عن



من سمع الموذن یقول اشهد آن ال قال  الحارث بن المغیره النصرى عن ابى عبداهللا علیه السالم
رسول اهللا فقال مصدقا محتسبا و انا اشهد آن ال اله اال اهللا و آن  اله اال اهللا و اشهد آن محمدا

كل من ابى و حجد و اعین بهما من اقر  رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله اكتفى بهما عن محمدا
نو شهد اال غفر اهللا له بعدد من انكر و جحد و بعدد م  اقر و شهد 

 : ترجمه
كسى كه بشنود موذن مى گوید: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 اهللا و  اشهد آن ال اله اال)) 

خاطرسپس بخاطر تصدیق این كالم و ب (35) ((. اشهد آن محمدا رسول اهللا پاداش خداوند  
رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله اكتفى بهما  و انا اشهد آن ال اله اال اهللا و آن محمدا)) :بگوید
(36) ((كل من ابى و حجد و اعین بهما من اقر و شهد عن عدد كسانى كه انكار و، خداوند ب  

 .گواهى نداد اند و بعدد كسانى كه اقرار كرده و گواهى داده اند او را مى آمرزد

 

    ثواب من اذن عشر سنین محتسبا
    ثواب ده سال اذان گفتن براى پاداش خداوند

1: حدیث    

المتوكل رضى اهللا عنه قال حدثنى  حدثنى محمد بن موسى بن
عطار عن محمد بن احمد عن محمد بنمحمد بن یحیى ال  

ناجیه عن محمد بنعلى عن مصعب بن سالم التمیمى عن 
السالم قال من اذن عشر سنین محتسبا یغفراهللا له مدبصره  سعد بن طریف عن ابى جعفر علیه
یصدقه كل رطب و یابس سمعه و له بكل من یصلى معه فى مسجده  و مد صوته فى السماء و

لى بصوته حسنهبكل من یص سهم و لك  

 ما للموذن فى ما بین االذآن و االقامه من الثواب

 : ترجمه
كسى كه ده: امام باقر علیه السالم فرمودند .1 سال براى پاداش خداوند اذان بگوید، خداوند  

اى كه صدایش به آسمان مى رود او را مى آمرزد، و  باندازه اى كه چشمانش مى بیند و باندازه
او را بشنود، اوهر خشك وترى صداى  را تصدیق مى كند، ودر مقابل هر كسى كه با او در  

در برابر هر كسى كه با صداى او نماز مى خواند،  مسجدش نماز مى خواند، سهمى دارد، و
  . حسنه اى خواهد داشت

 



    ماللموذن فى ما بین االذان و االقامه من الثواب

    ثواب موذن بین اذان و اقامه

1 :حدیث    

قال حدثنى  حدثنى محمد بن على ماجیلویه رضى اهللا عنه
عمى محمد بن ابى القاسم عن محمد بن على عن عیسى بن 
جده عن على علیه السالم قال قال رسول  عبداهللا عن ابیه عن

 االذآن و االقامه مثال اجر الشهید المتشحط بدمه فى اهللا صلى اهللا علیه و آله للموذن فیما بین
قال كال انه یاتى   تعالى قال فقلت یا رسول اهللا انهم یختارون على االذآن و االقامهسبیل اهللا

 .حرمها اهللا على النار على الناس زمان یطرحون االذآن و االقامه الى ضعفائهم فتلك لحوم

 : ترجمه
: نقل مى نماید كه فرمودند امیرالمؤ منین علیه السالم از رسول خدا صلى اهللا علیه و آله .1
: مى گوید. خواهد داشت  موذن بین اذان و اقامه پاداش در خون خود غلتیده در راه خدا را

در این صورت هر كسى مى خواهد اذان و اقامه! گفتم اى رسول خدا هرگز : فرمودند. بگوید 
و در این صورت این . كنند زمانى خواهد آمد كه اذان و اقامه را به ضعیفان خود و اگذار مى

فان است كه خداوند آن را بر آتش حرام كرده استگوشت ضعی  .  

 

    ثواب من صلى باذن و اقامه
    ثواب خواندن نماز با اذان و اقامه

1: حدیث    

الخطاب عن  ابى رحمه اهللا عن سعد بن عبداهللا عن سلمه بن
ابراهیم بن محمد الثقفى عن ابراهیم بن میمون عن عبدالمطلب 

ن تغلب عن ابن ابى لیلى عن عبداهللا بن ب بن زیاد عن ابان
قال قال على بن ابى طالب علیه السالم من صلى باذآن و اقامه صلى خلفه صف  جعفر یرفعه

 المالئكه ال یرى طرفاه و من صلى باقامه صلى خلفه ملك من
 : ترجمه

سر كسى كه با اذان و اقامه نماز بخواند، پشت: امیرالمؤ منین علیه السالم فرمودند .1 او  
و كسى. صفى از فرشتگان نماز مى خوانند كه آغاز و پایان این صف دیده نمى شود كه با  



  .اقامه نماز بخواند، پشت سر او فرشته اى نماز مى خواند
 

2: حدیث    

قال حدثنى  حدثنى محمد بن على ماجیلویه رضى اهللا عنه
ه عمى محمد بن ابى القاسم عن احمد بن ابى عبداهللا عن ابی

عن المفضل بن عمر قال قال ابو عبداهللا  عن محمد بن سنان
صفان من المالئكه و من صلى باقامه بغیر  علیه السالم من صلى باذن و اقامه صلى خفه

كل صف قال اقله ما بین المشرق و المغرب و  اذان صلى خلفه صف واحد قلت له و كم مقدار
هو اهللا احد و انا انزلناه و آیه الكرسى فىقل  اكثره ما بین السماء و االرض ثواب من قرا كل  

 ركعه من تطوعه

 : ترجمه
كسى كه با اذان و اقامه نماز بخواند، دو صف از: امام صادق علیه السالم فرمودند .2  

سر  فرشتگان پشت سر او نماز مى خوانند و كسى كه با اقامه و بدون اذان نماز بخواند پشت
ى مى گوید عرض كردمروا. او یك صف نماز مى خوانند طول هر صف چقدر است ؟  : 

كوتاهترین آن از شرق تا غرب و طوالنى ترین آن از: فرمودند   . آسمان تا زمین است 
 

ثواب من قرا قل هو اهللا احد و انا انزلناه و آیه 
  فىكل ركعه من تطوعه الكرسى

 و (( انا انزلناه)) �((قل هو اهللا احد)) ثواب خواندن

(( كرسىآیه ال   ركعت نماز مستحب درهر (( 

1: حدیث    

یحیى  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه عن محمد بن
العطار عن محمد بن احمد عن سهل بن الحسن عن محمد 
یعقوب بن سالم عن  بن على عن على بن اسباط عن عمه

د و انا انزلناه فى لیله قل هو اهللا اح ابى الحسن العبدى قال قال ابو عبداهللا علیه السالم من قرا
اعمال االدمیین اال من  كل ركعه من تطوعه فقد فتح اهللا له بافضل القدر و آیه الكرسى فى

 . اشبهه فزاد علیه م



 : ترجمه
كسى كه در هر ركعت از نماز مستحبى خود: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 قل هو اهللا )) 
خداوند عمل او را بهترین اعمال  را بخواند، (( آیه الكرسى )) و ((انا انزلناه و فى لیله القدر)) ((احد

  .عمل را انجام دهد خواهد دانست ، مگر كسى كه مانند او و بیش از او این

 

    ثواب فضل القنوت
    ثواب و فضیلت قنوت

1: حدیث    

قال حدثنى احمد بن ادریس عن محمد بن احمد  ابى رحمه اهللا
عیل عن صفوان بن یحیى ابى ایوب عن اسما عن على بن
علیهم السالم  ابى بصیر عن ابى عبداهللا عن ابیه عن آبائه

دار الدنیا اطولكم راحه یوم  عن ابى ذر قال قال رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله اطولك قنوتا فى
 . القیامه فى الموقف

 : ترجمه
نقل مى نماید كه رسول خدا صلى  امام صادق از پدرش از پدرانش علیه السالم از ابوذر .1

هر كدام از شما كه قنوتش: اهللا علیه و آله فرمودند در سراى دنیا طوالنیتر باشد، در توقفگاه  
  .روز قیامت راحتیش طوالنیتر خواهد بود

 

    ثواب من اتم ركوعه
    ثواب كامل بجا آوردن ركوع

1: حدیث    

اهللا عنه عن محمد  المتوكل رضى حدثنى محمد بن موسى بن
 بن یحیى العطار عن محمد بن احمد عن السندى بن الربیع

عن سعید بن جناح قال كنت عند ابى جعفر علیه السالم فى 
 فقال مبتدئا من اتم ركوعه لم تدخله وحشه فى قبره منزله بالمدینه

 : ترجمه
در حضور امام باقر علیه السالم در: سعید بن جناح مى گوید .1 . درمدینه بودم  منزل او 



كسى كه ركوع خود را كامل بجا  :حضرت علیه السالم بدون این كه كسى چیزى بگوید، فرمودند
  . آورد، در قبر وحشتى نخواهد داشت

 

    ثواب من سجده سجده
    ثواب یك بار سجده

1: حدیث    

قال حدثنى محمد بن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
ن العباس عن موسى بن القاسم عن صفوان الحسن الصفار ع

عن كلیب الصیداوى عن ابى عبداهللا عن آبائه علیهم  بن یحیى
 قال قال رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله من سجد سجده حط عنه بها خطیئه و رفع له السالم

 . بها درجه
 : ترجمه

رسول خدا صلى اهللا علیه  نقل مى نماید كه امام صادق علیه السالم از پدرانش علیهم السالم .1
كسى كه یك بار سجده كند،: و آله فرمودند بخاطر این عمل یك گناه از او مى ریزد و یك  

  .درجه باال مى رود
 

    ثواب من باشر بكفیه االرض فى سجوده
    ثواب گذاردن كف دستها بر زمین در سجده

1: حدیث    

عن ابیه عن النوفلى  قال حدثنا على بن ابراهیم ابى رحمه اهللا
علیهم السالم قال  عن السكونى عن جعفر بن محمد عن آبائه
قال امیر المومنین علیه السالم اذا سجد احدكم فلیبا شر بكفیه 

 . لعل یصرف عنه الغل یوم القیامه االرض
 : ترجمه

ه السالم نقل مى كند كه امیرالمومنین علی امام صادق علیه السالم از پدرانش علیهم السالم .1
هنگامى كه سجده كردید، كف دستهایتان: فرمودند را بر زمین بگذارید؛ بدان امید كه در روز  

 .قیامت زنجیر نشوید



 

    ثواب طول السجود
    ثواب طوالنى كردن سجده

1: حدیث    

عن  ابى رحمه اهللا عنه سعد بن عبداهللا عن احمد بن محمد
عمیر عن معاویه بن الحسین بن سعید عن محمد بن ابى 

قال سمعت ابا عبداهللا علیه السالم و هو یقول ان العبد  عمار
 . اطال السجود حیث ال یراه احد قال الشیطان و او یاله اطاعوا و عصیت و سجدوا و ابیت اذا

 : ترجمه
هنگامى كه: شنیدم كه امام صادق علیه السالم فرمودند: معاویه بن عمار مى گوید .1 كسى  

فرمان. واویال: ا را نمى بیند، سجده اش را طوالنى كند، شیطان مى گویدبنده خد بردارى كردند  
سجده كردند و من امتناع كردم. و سرپیچى كردم   .  

 

2: حدیث    

 ابى رحمه اهللا عن سعد بن عبداهللا عن احمد بن محمد عن
الحسین بن سعید عن فضاله عن العالء بن رزین عن زید 

ابو عبداهللا علیه السالم اقرب ما یكون العبد قال قال  الشحام
 .الى اهللا و هو ساجد

 : ترجمه
نزدیكترین حالتهاى بنده به خداوند حالت سجده: امام صادق علیه السالم فرمودند .2   . است 

 

اهللا  ثواب من قال فى ركوعه و سجوده و قیامه
  .مصل على محمد و ال محمد

)) ثواب گفتن و ال محمد اللهم صلى على محمد )) 

  هنگام ركوع ، سجده و قیام



1: حدیث    

بن  حدثنى محمد بن على ماجیلویه رضى اهللا عنه عن محمد
یحیى عن محمد بن احمد عن محمد بن عیسى عن ابیه 

حمزه عن ابیه قال قال  عیسى بن عبداهللا عن محمد بن ابى
لهم صل على محمد وقال فى ركوعه و سجوده و قیامه ال ابو جعفر علیه السالم من آل محمد  

 . كتب اهللا له ذلك بمثل الركوع و السجود و القیام

 : ترجمه
كسى كه در ركوع ، سجده و قیامش بگوید: امام باقر علیه السالم فرمودند .1 صل على  اللهم )) 

  .مى نویسد ، خداوند براى او همانند ثواب ركوع ، سجده و قیام را(37) ((محمد و آل محمد

 

    ثواب سجده الشكر
    ثواب سجده شكر

1: حدیث    

قال حدثنا محمد بن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
الحسن الصفار عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب 
ح المحاربى قال قال ابو عبداهللا جمیل بن صالح عن ذری عن

سجده لشكر نعمه فى غیر صاله كتب اهللا له بها عشر حسنات  علیه السالم ایما مؤ من سجد هللا
 . رفع له عشر درجات فى الجنان و محا عنه عشر سیئات و

 : ترجمه
هر مومنى كه براى شكر نعمتى در غیر نماز سجده: امام صادق علیه السالم فرمودند .1  كند، 
بهشت او را  خداوند بخاطر آن ده حسنه براى او نوشته ، ده گناه او را پاك كرده و ده درجه در

  .باالتر مى برد
 

    ثواب الصاله
    ثواب نماز



1: حدیث    

قال حدثنا محمد بن یحیى عن محمد بن احمد  ابى رحمه اهللا
واصل بن  عن موسى بن جعفر عن عبیداهللا بن عبداهللا عن

مان عن عبداهللا بن سنان عن ابى عبداهللا علیه السالمسلی قال  
الناس  قال رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله ما من صاله یحضر وقتها اال نادى ملك بین یدى

قوموا الى نیرانكم التى اوقدتموها على ظهور كم فاطفئوها  ایها الناس   . بصالتكم 
 : ترجمه

ید كه رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمودندامام صادق علیه السالم نقل مینما .1 نمازى  :
اى: نیست كه وقت آن برسد، مگر این كه فرشته اى در برابر مردم ندا مى كند بلند ! مردم  

  .كنید شوید و آتشهایى را كه بر پشتهاى خود افروخته اید، با نمازتان خاموش

 

2: حدیث    

ثنى محمد بن قال حد حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عن
الحسن الصفار عن محمد بن الحسین بن ابى الخطاب عن 

قال  محبوب عن عبدالعزیز عن ابن ابى یعفور قال الحسن بن
مودع یخاف آن  ابو عبداهللا علیه السالم یا عبداهللا اذا صلیت صاله فریضه فصلها لوقتها صاله

من عنال یعود الیها ابدا ثم اصرف ببصرك الى موضع سجودك فلو تعلم  یمینك و شمالك ال  
 حسنت صالتك و اعلم انك قدام من یراك و ال تراه

 : ترجمه
نماز واجب را در وقت خود بخوان با! اى بنده خدا: امام صادق علیه السالم فرمودند .2 حالت  
آنگاه . نشود كسى كه با آن وداع مى كند و مى ترسد پس از این هیچ گاه موفق به آنجام آن

اگر بدانى در سمت راست یا چپ تو كسى. وجه سجده گاهت نمادیدگانت را مت هست ، بخوبى  
  . او را نمى بینى نماز مى خوانى و بدآن تو در برابر كسى هستى كه تو را مى بیند و تو

  
  

3: حدیث    

المتوكل رضى اهللا عنه قال حدثنى على بن الحسین السعد آبادى  حدثنى محمد بن موسى بن
بداهللاعن احمد بن ابى ع البرقى عن ابیه عن محمد بن ابى عمیر عنجمیل عن ابى عبداهللا علیه  



 قال للمصلى ثالث خصال اذا قام فى صالته یتناثر علیه البر من اعنان السماء الى السالم
لو  مفرق راسه و تحف به المالئكه من تحت قدیمه الى اعنان اسماء و ملك ینادى ایها المصلى

لتتعلم من تناجى ما انفت  . 

 : ترجمه
هنگامى كه: نمازگزار سه فایده بدست مى آورد: امام صادق علیه السالم فرمودند .3 به نماز  

پاهایش تا پهنه  مى ایستد خوبیها از پهنه آسمان بر سرش ریخته ، فرشتگان او را از زیر
اگر مى! اى نمازگزار: آسمان احاطه كرده و فرشته اى ندار مى كند دانستى با چه كسى  

 . مناجات مى كنى ، همیشه نماز مى خواندى

 

    فرشته من صلى الفجر فى اول الوقت
    ثواب خواندن نماز صبح در اول وقت

1: حدیث    

الحسن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه عن محمد بن
الصفارى عن الحسن بن موسى الخشاب عن عبداهللا بن جبله 

عمار قال قلت البى اسحاق بن  عن غیاث بن كلوب عن
افضل المواقیت فى صاله الفجر یشهدها مالئكه  عبداهللا علیه السالم یا ابا عبداهللا اخبرنى عن

آن قرآن الفجر كان )) اللیل فاذا صلى العبد صاله الصبح مع طلوع الفجر النهار و مالئكه
العبد صاله الصبح  اللیل فاذا صلى یعنى صاله الفجر یشهدها مالئكه النهار و مالئكه ((مشهودا
اللیل فاذا صلى العبد صاله الصبح مع طلوع  مع طلوع الفجر یشهدها مالئكه النهار و مالئكه

 .اللیل و مالئكه النهار الفجر اثبتت له مرتین تثبتها مالئككه
 : ترجمه

بهترین وقت نماز صبح كدام: رواى مى گوید ناز امام صادق علیه السالم پرسیدم  .1 است ؟  
آن قرآن الفجر كان مشهودا(طلوع فجر زیرا خداوند متعال مى فرماید : ندفرمود یعنى  .(38) (

بنابراین ، اگر بنده نماز. فرشتگان شب و روز نماز صبح را مى بینند صبح را به هنگام طلوع  
یك بار: خواند، این نماز دو بار براى او ثبت مى شودفجر ب توسط فرشتگان شب و یك بار  

  .توسط فرشتگان روز
 

    باب فضل الوقت االول على آالخر



    برترى اول وقت بر آخر وقت

1: حدیث    

قال حدثنى عبداهللا بن  حدثنى محمد بن موسى رضى اهللا عنه
ن العباس بن معروف جعفر الحمیرى عن احمد بن محمد ع

فضل  محمد االزدى قال قال ابوعبداهللا علیه السالم عن بكر بن
 . الوقت االول على االخیر خیر للمومن من ولده و ماله

 : ترجمه
فضیلت: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 اول وقت بر آخر وقت ، براى مؤ من بهتر از  

  . مال اوست فرزندان و

 

2: حدیث    

دیث آخرو فى ح قال الصادق علیه السالم فضل الوقت االول  
 .كفضل االخره على الدنیا على االخر

 : ترجمه
برترى: امام صادق علیه السالم فرمودند .2  اول وقت بر آخر وقت مانند برترى آخر بر دنیاست 

.  

 

فىاول  ثواب من صلى الصلوات المفتر ضات
  .اوقاتها

اول وقتثواب خواندن نمازهاى واجب در      

1: حدیث    

 ابى رحمه اهللا عن سعد بن عبداهللا عن احمد بن محمد عن
الحسن بن محبوب عن سعد بن ابى خلف عن ابى الحسن 

قال الصلوات المفروضات فى اول وقتها  موسى علیه السالم
من شجره فى طیبه و ریحه و طراوته  اذا اقیم حدودها اطیب ریحا من قضیب االس حین یوخذ

لیكم بالوقتفع  . االول 
 : ترجمه



نمازهاى واجبى كه در: امام كاظم علیه السالم فرمودند .1 اول وقت خود با آداب و شرایط  
است ، هنگامى كه از درخت  ((مورد)) خوانده شوند، خوشبوتر و با طراوت تر از شاخه درخت

بنابراین نمازهایتان را در. خود جدا مى شود   .اول وقت بخوانید 
 

ب التقصیر فى السفرثوا     

    ثواب شكسته خواندن نماز در سفر

1: حدیث    

  قال احمد بن ادریس  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
هالل عن عیسى بن عبداهللا  عن محمد بن احمد عن احمد بن

الهاشمى عن ابیه عن جده عن على بن ابى طالب علیه 
علیه و آله خیاركم الذین ااذا سافروا قصروا و افطرواقال قال رسول اهللا صلى اهللا  السالم . 

 : ترجمه
 فرموده امیرالمؤ منین علیه السالم از رسول خدا صلى اهللا علیه و آله روایت نموده است كه .1

: 
 .گیرند بهترین شما كسانى هستند كه در سفر نمازهاى خود را شكسته خوانده و روزه نمى

 

    ثواب الجمعه للمسافر
واب خواندن نماز جمعه براى مسافرث     

1: حدیث    

قال حدثنى عبداهللا بن جعفر عن احمد بن ابى  ابى رحمه اهللا
بن محمد  عبداهللا عن ابیه عن زرعه عن سماعه عن جعفر

عن ابیه علیه السالم انه قال ایما مسافر صلى الجمعه رغبه 
 . اعطاه اهللا اجر مائه جمعه للمقیم فیها و حبا لها

 : ترجمه
هر: امام صادق علیه السالم از پدرش علیه السالم روایت مى نماید كه فرمودند .1 مسافرى كه  

بخواند، خداوند پاداش نماز  نماز جمعه را از روى میل به آن دوست داشتنش  جمعه صد غیر  
  .مسافر را به او اعطا مى فرماید

 



    ثواب الجماعه
    . ثواب نماز جماعت

1: ث حدی   

عن  ابى رحمه اهللا عن سعد بن عبداهللا عن احمد بن عبداهللا
ابن ابى نجرآن عن عبداهللا بن سنان قال قال ابوعبداهللا علیه 

الجماعه تفضل على صاله الفرد ثالث  السالم آن الصاله فى
 . و عشرین درجه تكون خمسا و عشرین صاله

 : ترجمه
نماز جماعت بیست و سه درجه باالتر از نماز همانا: امام صادق علیه السالم فرمودند .1  

  .فرادى است و بیست و پنج نماز مى باشد
 

2: حدیث    

قال حدثنى على بن ابراهیم عن ابیه عن النوفلى  ابى رحمه اهللا
علیه السالم قال قال  عن السكونى عن ابى عبداهللا عن آبائه

نا و رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله من اتى الجماعه ایما
 . استانف العمل احتسابا

 : ترجمه
نقل مى نماید كه رسول خدا صلى اهللا علیه  امام صادق علیه السالم از پدرانش علیهماالسالم .2

كسى كه نماز جمعه را از: و آله فرمودند روى ایمان و بخاطر پاداش الهى بجا آورد، عملش را  
زیرا با این. (از نو آغاز كرده است  لى او آمرزیده شده استعمل گناهان قب   .)  

 

3: حدیث    

قال حدثنى محمد بن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
یحیى العطار عن محمد بن احمد عن ابراهیم بن اسحاق عن 
حماد االنصارى عن المعلى بن خنیس قال سمعت  عبداهللا بن

ن بشى غیر العباده فان فیها یقول من وافق منكم یوم الجمعه فال یشتغل ابا عبداهللا علیه السالم
 . تنزل الرحمه یغفر للعباد و



 : ترجمه
هر كدام از شما كه روز: شنیدم كه امام صادق علیه السالم فرمودند: راوى میگوید .3 جمعه را  

زیرا بدرستى كه در آن. درك كردید، نباید غیر از عبادت كار دیگرى انجام دهید روز بندگان  
مى آید آمرزیده شده و رحمت فرود .  

 

    ثواب القیام الى الصاله
    ثواب برخاستن براى نماز

1: حدیث    

 حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه عن الحسین بن

الحسن بن ابان عن الحسین بن سعید عن الحسن بن محبوب 
الفضیل عن ابى حمزه عن ابى عبداهللا علیه  عن محمد بن

یقوم الى الصاله اال اكتنفه بعدد من خالفه مالئكه یصلون  قال ما من عبد من شیعتنا السالم
 . یدعون اهللا عزوجل له حتى یفرغ من صالته خلفه

 : ترجمه
هیچ بنده اى از شیعیان ما به نماز بر نمى خیزد،: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 مگر  

و براى نماز خوانده  این كه فرشتگانى بشمار مخالفین او دورش را گرفته سرش  او دعا مى  
 .كنند تا نمازش تمام شود

 

ثواب من صلى على النبى و آله یوم الجمعه بعد 
    صاله العصر

�éå  ثواب صلوات بر پیامبر صلى اهللا علیه و آله
او علیهماالسالم در روز جمعه پس از نماز 

  عصر

1: حدیث    

عیسى قال حدثنا سعد بن عبداهللا عن محمد بن  ابى رحمه اهللا
داود بن  الیقطینى عن زكیریا المومن عن ابن ناجیه عن

قال قال ابوجعفر  النعمان عن عبدالرحمن بن سیابه عن ناجیه



فقل اللهم صل على محمد و آل محمد االوصیاء  علیه السالم اذا صلیت العصر یوم الجمعه
ى ارواحهم وبافضل صلواتك و بارك علیهم بافضل بركاتك و السالم علیهم و عل المرضیین  

حسنه و محا  اجسادهم و رحمه اهللا و بركاته فان من قالها فى دبر العصر كتب اهللا له مائه الف
 . درجه عنه مائه الف سیئه و قضى له بها مائه الف حاجه و رفع له بها مائه الف

 : ترجمه
 بگو  امام باقر علیه السالم فرمودندن هنگامى كه در روز جمعه نماز عصر را خواندى  .1

بافضل صلواتك و بارك علیهم بافضل  اللهم صل على محمد و ال محمد االوصیا المرضیین))
ى كه همانا كس .(39) (( اجسادهم و رحمه اهللا و بركاته بركاتك و السالم علیهم و على ارواحهم و
را بفرستد، خداوند صد هزار حسنه براى او نوشته ، صد هزار  پس از نماز عصر این صلوات
بواسطه آن صد هزار حاجت او را بر آورده نموده صد هزار درجه براى  گناه او را پاك كرده ، و

  .او مى نویسد
 

قل هو اله احد  ثواب من قرا بعد الجمعه الحمد و
آیهالكرسى و آیه السخره سبعا و المعوذتین سبعا و 

  و آخر براء

قل هو اهللا )) ثواب خواندن سوره حمد و هفت بار
ایتالكرسى و آیه  و (( معوذتین)) و هفت بار ((احد

  سخره و اخر سوره برائت پس از نماز جمعه

1: حدیث    

قال حدثنى سعد بن عبداهللا عن احمد بن محمد  ابى رحمه اهللا
ره عن الحلبى عن ابىعن ابیه عن ابن المغی عبداهللا علیه  

قل  السالم قال من قرا بعد الجمعه حین ینصرف الحمد مره و
قل اعوذ برب الناس سبعا و آیه الكرسى و آیه  هو اهللا احد سبعا و قل اعوذ برب الفلق سبعا و

الى  كانت له كفاره ما بین الجمعه (( رسول من انفسكم االیه لقفد جاء كم)) السرخه و آخر براه
 . الجمعه
 : ترجمه

كسى كه بعد از نماز جمعه هنگامى كه سالم مى دهد،: امام صادق علیه السالم فرمودند .1  

قل اعوذ )) را هفت بار، (( قل اعوذ برب الفلق)) را هفت بار، ((قل هو اهللا احد)) حمد را یك بار،



رسول  لقد جاءكم)) و آخر سوره توبه (40) آیه سخره را هفت بار و آیت الكرسى ، (( برب الناس
  را بخواند، كفاره گناهان او از آن جمعه تا جمعه دیگر خواهد بود (( من انفسكم

 

    ثواب آخر فى هذا المعنى
    ثواب دیگرى در همین مورد

1: حدیث    

قال حدثنى على بن ابراهیم عن ابیه عن النوفلى  ابى رحمه اهللا
علیه السالم قال  عن السكونى عن جعفر بن محمد عن آبائه

قال رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله من قرا فى دبر صاله 
قل هو اهللا  فاتحه الكتاب مره و قل اعوذ برب الفلق سبع مرات و فاتحه الكتاب مره و الجمعه

مرات و فاتحه الكتاب مره و احد سبع قل اعذ برب الناس سبع مرات لم تنزل به بلیه و لم تصبه  
فان قال اللهم اجعلنى من اهل الجنه التى حشوها بركه و عمارها  فتنه الى الجمعه االخر

ابینا ابراهیم جمع اهللا بینه و بین محمد و ابراهیم علیه السالم فى دار  المالئكه مع نبینا محمد و
المالس  . 

 : ترجمه
رسول خدا صلى اهللا علیه و آله  امام باقر از پدرانش علیهماالسالم نقل مى نماید كه .1

كسى كه پس از نماز جمعه یك بار سوره حمد،: فرمودند  (( قل اعوذ برب الناس)) هفت بار 
سپس اگر بگوید،. نخواهد شد بخواند، بالیى بر او فرود نیامده و دچار فتنه اى  (( اجعلنى اللهم 
خداوند   (41) (( اهل الجنه التى حشوها بركه و عمارها المائكه مع نبینا محمد و ابینا ابراهیم من

) (( دارالسالم)) او را با محمد و ابراهیم علیه السالم در یك جا در قرار مى )بهشت    .دهد 
 

    ثواب نقل االقدام الى الصاله و تعلیم القرآن
    ثواب قدم برداشتن براى نماز و فراگرفتن قرآن

1: حدیث    

 ابى رحمه اهللا عن احمد بن ادریس عن محمد بن احمد عن
محمد بن السندى عن على بن الحكم عن سیف بن عمیره عن 

قال قال امیرالمؤ منین  سعد بن طریف عن االصبغ بن نباته



اهل االرض جمیعا حتى ال یحاشى منهم احدا اذا عملوا  علیه السالم آن اهللا عزوجل لیهم بعذاب
الى الشیب ناقلى اقدامهم الى الصاله و الولدآن یتعلمون  بالمعاصى و اجترحوا السیئات فاذا نظر

 . القرآن رحمهم فاخر ذلك عنهم
 : ترجمه

همانا هنگامى كه زمینیان گناه كرده و به كارهاى: السالم فرمودندامیرالمؤ منین علیه  .1 زشت  
ولى. مى گیرد كه بدون استثنا همه آنها را عذاب نماید دست بزنند، خداوند تصمیم هنگامى كه  
رحم نموده و عذاب  مى بیند پیرآن بطرف نماز قدم برداشته و كودكان قرآن مى آموزند، به آنان

  .را بتاخیر مى اندازد

 

موالیاالل محمد  ثواب من لقى اهللا مكفوفا محتسبا
  صلى اهللا علیه و آله

ثواب نابینایى و صبر، به امید پاداش خداوند و 
دوستىال محمد صلى  مالقات با خداوند همراه با

  اهللا علیه و آله

1: حدیث    

قال حدثنى على بن ابراهیم بن هاشم عن ابیه  ابى رحمه اهللا
عثمان عن محمد بن عذافر الصیر عن عمروبن فى عن ابیه  

عن ابى حمزه الثمالى و محمد بن مسلم عن ابى جعفر علیه 
 قال من لقى اهللا مكفوفا محتسبا موالیا الل محمد صلى اهللا علیه و آله لقى اهللا و ال السالم

 . حساب علیه

 : ترجمه
ى و صبر به امید پاداشكسى كه با حالت نابینای: امام باقر علیه السالم فرمودند .1 خدا و  
نیست  دوستى ال محمد صلى اهللا علیه و آله خداوند را مالقات مى كند، هیچ حسابى بر او

خداوند از گناهان او مى گذرد( ))  

 



2: حدیث    

عن  و روى یسلب اهللا عبدا كریمتیه او احدیهما اال و یساله
 . ذنب

 : ترجمه
ن یا یك چشم بنده اى را نمى گیرد، مگر این كه ازخداوند چشما: روایت شده است كه  .2 گناه  

  .او نمى پرسند
 

ثواب من صلى ركعتین تطوعا ا تصدق بدرهم او 
  وجهاهللا عزوجل صام یوما تطوعا یرید بذلك

ثواب دو ركعت نماز مستحبى خواندن ، یك درهم 
  روزهگرفتن صدقه دادن یا یك روز

1: حدیث    

سن رضى اهللا عنهحدثنى محمد بن الح قال حدثنى الحسین بن  
الحسن بن ابان عن الحسین بن سعید عن فضاله عن معاویه 
عن اسماعیل بن یسار قال سمعت ابا عبداهللا علیه  بن عمار

الرجل لیصلى الركعتین تطوعا یرید  یقول آیاكم و الكسل آن ربكم رحیم یشكر القلیل آن السالم
  لهما الجنه و انه یتصدق بالدرهم تطوعا یرید به وجه اهللاعزوجل فیدخله اهللا بهما وجه اهللا

فیدخله اهللا به  عزوجل فیدخله اهللا له الجنه و انه لیصوم الیوم تطوعا یرید به وجه اهللا تعالى
 . الجنه
 : ترجمه

از كسالت بپرهیزید: شنیدم كه امام صادق علیه السالم فرمودند: رواى مى گوید .1 همانا  .
مهربان است و سپاسگزارپروردگار شما  زیرا بدرستى و بدون شك مردى بخاطر . عمل اندك  

متعال دو ركعت نماز مستحبى بجا مى آورد، خداوند بخاطر این دو ركعت او  خشنودى خداوند
و نیز براى رضاى خدا یك درهم صدقه مستحبى مى دهد و خداوند به . كند راوارد بهشت مى
و نیز براى رضاى خدا یك روز روزه مستحبى مى گیرد و  وارد بهشت نماید همین جهت او را

  .او را وارد بهشت خواهد نمود خدا بخاطر آن
 

باب فضل جمع شهر رمضان على جمع سائر 



    الشهور
   برترى جمعه هاى ماه رمضان بر سایر جمعه ها

1: حدیث    

قال حدثنى سعد بن عبداهللا عن احمد بن ابى  ابى رحمه اهللا
اهللا عن ابیه عن احمد بن النضر الخزازعبد عن عمرو بن  

یقول آن لجمع  شمر عن جابر قال كان ابوجعفر علیه السالم
 . الرسل كفضل رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله على سائر شهر رمضان لفظال على جمع سائر

 : ترجمه
ضان برتر ازهمانا و بدون شك جمعه هاى ماه رم: امام باقر علیه السالم مى فرمود .1 جمعه  

سایر رسوالن  هاى سایر ماه هاست ، همانگونه كه رسول خدا صلى اهللا علیه و آله برتر از
 . است و ماه رمضان برتر از سایر ماههاست

 

    ثواب صاله المتعطر
    ثواب نماز كسى كه عطر بزند

1: حدیث    

 عبداهللا حدثنى على بن احمد عن ابیه عن جده احمد بن ابى
عن ابیه محمد بن خالد عن المفضل بن عمر عن الصادق 
قال ركعتان یصلیهما متعطر افضل من سبعین  علیه السالم

 .ركعه یصلیها غیر متعطر

 : ترجمه
دو ركعت نمازى كه شخص عطر زده بخواند، برتر: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 از  

 .هفتاد ركعت نمازى است كه شخص عطر نزده مى خواند

 

    ثواب صاله المتزوج
    ثواب نماز متاهل



1: حدیث    

قال حدثنى سعد بن عبداهللا عن احمد بن محمد  ابى رحمه اهللا
عن ابراهیم  عن الحسن بن على عن جعفر بن محمد بن حكیم
 به عبدالحمید عن ولید بن صبیح عن ابى عبداهللا علیه السالم

بعین ركعه یصلیها غیر متزوجقال ركعتان یصلیهما متزوج افضل من س  . 

 : ترجمه
دو ركعت نمازى كه: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 متاهل مى خواند، برتر از هفتاد  

  .ركعت نمازى است كه مجرد مى خواند

 

كلبقل هو اهللا  ثواب من صلى اربع ركعات یقرا فى
  احد خمسین مره

 ثواب خواندن چهار ركعت نماز و قرائت پنجاه
  در هر ركعت آن ((قل هو اهللا احد))بار

1: حدیث    

قال حدثنى محمد بن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن سعدان بن مسلم 
 سنان عن ابى عبداهللا علیه السالم قال سمعته عن عبداهللا بن

 احد خمسین مره لم ینفتل و بینه و بین بقل هو اهللا یقول من صلى اربع ركعات یقرا فى كل ركعه
 . عزوجل ذنب اال غفر له اهللا

 : ترجمه
هر كس كه چهار ركعت: از امام صادق علیه السالم شنیدم كه فرمودند: راوى مى گوید .1  

مگر  بخواند، سالم نماز را نمى دهد، ((قل هو اهللا احد)) نماز بگذارد و در هر ركعت پنجاه بار
ى كه بین او و خدا متعال باشد، امرزیده مى شوداین كه هر گناه .  

 

ثواب من صلى صاله جعفر بن ابى طالب علیه 
    السالم

ثواب خواندن نماز جعفر بن ابى طالب علیه 
    السالم



1: حدیث    

قال حدثنى سعدبن عبداهللا عن احمد بن ابى  ابى رحمه اهللا
یمعبداهللا عن ابیه عن على بن اسباط عن ابراه بن ابى البالد  
قال قلت البى الحسن علیه السالم اى شى لمن صلى صاله 

قال فلمن  قال لو كان علیه مثل رمل عالج و زبد البحر ذنوبا لغفرها اهللا له قلت هذه لنا جعفر
قال اقرا فیهااذا زلزلت و اذا جاء نصر  هى اال لكم خاصه قال قلت فاى شى یقرا فیها من القرآن

زلناه فى لیله القدر واهللا و انا ان  قل هو اهللا احد 
 : ترجمه

از امام كاظم علیه السالم پرسیدم كسى كه نماز جعفر را بخواند، چه: راوى مى گوید .1 ثوابى  
اگر گناهان او مانند شنهاى انبوه و كف دریا باشد، خداوند آنها را: دارد فرمودند . مى آمرزد 

این ثواب مخصوص! براى كیست   پس : این ثواب براى ماست ؟ فرمود: گفتم  گفتم . شماست  
سوره: در این نماز چه سوره اى بخوانم ؟ فرمودند:  انا ))  (( جاء نصراهللا اذا))  (( اذا زلزلت)) 

  . را بخوان ((قل هو اهللا احد)) و ((انزلناه فى لیله القدر

 

    ثواب من صلى صاله اللیل
    ثواب خواندن نماز شب

1: حدیث    

قال حدثنى محمد بن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن سعدان بن مسلم 
سنان عن ابى عبداهللا علیه السالم قال شرف  عن عبداهللا بن

س(اللیل و عز المومن كفه عن النا المومن صاله  ) 

 : ترجمه
از شب ، و عزت او درخواست نكردن ازشرف مؤ من نم: امام صادق علیه السالم فرمودند .1  

  . مردم است

 



2: حدیث    

قال حدثنى محمد بن یحیى العطار قال حدثنى  ابى رحمه اهللا
قال حدثنى ابوزهیر النهدى عن ادم بن اسحاق  محمد بن احمد
ابى عبداهللا علیه  عن معاویه بن عمار عن بعض اصحابه عن

نه نبیكم و داب الصالحین قبلكم و مطرده الداء عن اللیل فانها س السالم قال علیكم بصاله
 . اجسادكم

 : ترجمه
نماز شب بخوانید كه روش پیامبر شما، عادت: امام صادق علیه السالم فرمودند .2 صالحان  

  . قبل ازشما و از بین برنده بیماریهاى بدن شماست
 

3: حدیث    

اللیل تبیض  قال قال ابو عبداهللا علیه السالم صاله بهذااالسناد
الوجوه و صاله    اللیل تطیب الریح و صاله اللیل تجلب الرزق 

. 
 : ترجمه

نماز شب بوى انسا. نماز شب روى را سفید مى نماید: امام صادق علیه السالم فرمودند .3 را  
نماز شب روزى مى آورد. خوب مى كند .  

 

4: حدیث    

ن عمرحدثنى احمد بن محمد عن ابیه عن محمد بن احمد ع  

بن على بن عمر عن عمه محمد بن عمر حدثن عن ابى 
المال و )) قال آن كان اهللا عزوجل قد قال عبداهللا علیه السالم

 . التى یصلیها العبد آخر اللیل زینه االخره آن الثمان ركعات ((البنون زینه الحیوه الدنیا
 : ترجمه

همانا خداى: امام صادق علیه السالم فرمودند .4 رموده استعزوجل ف  مال و پسرآن زینت )) 
 (42) (( زندگى دنیاست

  . و بدون شك هشت ركعت نمازى كه بنده خدا در آخر شب مى خواند نیز زینت آخرت است

 



5: حدیث    

علیه السالم انه جاء و بهذااالسناد عن ابى عبداهللا رجل فشكا  
فقال  الیه الحاجه فافرط فى الشكایه حتى كاد آن یشكو الجوع

باللیل قال فقال  له ابو عبداهللا علیه السالم یا هذا اتصلى
فقال كذب من زعم انه یصلى باللیل  الرجل نعم قال فالتفت ابو عبداهللا علیه السالم الى صاحبه

ل ضمن باله اللیل قوت النهارعزوج و یجوع بالنهار آن اهللا . 

 : ترجمه
مردى پیش او آمد و از ندارى نالید تا: از امام صادق علیه السالم روایت شده است  .5 جایى  

امام صادق علیه السالم به او. كه نزدیك بود از گرسنگى نیز شكایت كند نماز شب : فرمود 
رو كرده وامام صادق علیه السالم به همراهش . مى خوانى ؟ گفت بله  كسى كه گمان : گفت  

گوید، زیرا خداى عزوجل  كند اگر در شب نماز بخواند در روز گرسنه خواهد بود، دروغ مى
  . غذاى روز را با نماز شب ضمانت كرده است

 

6: حدیث    

قال حدثنى سعد بن عبداهللا عن محمد بن عیسى  ابى رحمه اهللا
عن ابى بصیر  عن القاسم بن یحى عن جده الحسن بن راشد

قال حدثنى ابى عن جده عن  عن ابى عبداهللا علیه السالم
قال قیام اللیل مصحه للبدن و رضا الرب و تمسك  آبائه عن على بن ابى طالب علیه السالم

 اهللا تعالى باخالق النبیین و تعرض لرحمه
 : ترجمه

امیرالمؤ منین علیه امام صادق علیه السالم از پدرانش علیهماالسالم روایت مى نماید كه .6  

نماز شب سالمتى بدن ، خوشنودى پروردگار، چنگ زدن به اخالق: السالم فرمودند پیامبرآن و  
  . طلب رحمت خداوند متعال است

 

7: حدیث    

قال حدثنى سعد بن عبداهللا عن موسى بن جعفر  ابى رحمه اهللا
شمول عن على بن محمد  البغدادى عن محمد بن الحسن بن

ى قال سمعته یقول آن العبد لیقوم فىالنوفل اللیل فتمیل به  



فتمیل به  قال سمعته یقول آن العبد لیقوم فى اللیل النعاس بن شمون عن على بنمحمد النوفلى
ابواب السماء فتفتح له  النعاس یمینا و شماال و قد وقع ذقنه على صدره فیامر اهللا تبارك و تعالى

دى ما یصیبه فى التقربثم یقول للمالئكه انظروا الى بع الى بما لم افترض علیه راجیا منى  
ازیده فیه فاشهدكم مالئكتى انى قد  ثالث خصال ذنبا اغفره له او توبه اجددها له او رزقا

 . جمعتهن له

 : ترجمه
ممكن است بنده اى شبانگاه از خواب برخیزد،: رواى مى گوید شنیدم از او كه فرمودند .7 در  

چانه اش بر روى سینه اش افتاده و به چپ و) خواب آلودگى  از شدت(حالى كه  راست مایل  
در چنین حالى بدون شك و تردید خداوند بهدرهاى زمین و آسمان دستور. مى شود مى دهد و  

 .انها براى او گشوده مى گردند
به بنده من بنگرید كه بخاطر تقرب به من و بخاطر: سپس به فرشتگان مى گوید عملى كه آن  

ا بر او واجب نكرده ام ، چه سختیها یى رار  تحمل مى كند و امیدوار به سه چیز از جانب من  
گناهى كه آن را ببخشم ، توبه: مى باشد من . جدیدى نصیب او سازم یا روزى او را زیاد كنم  

  . كه همه آنها را به او عطا نمودم نیز شما فرشتگانم را گواه مى گیرم

 

8: حدیث    

حسن بن احمد عن ابیهحدثنى ال قال حدثنى محمد بن احمد  
قال حدثنى محمد بن عبداهللا بن احمد عن الحسن بن على بن 

عثمان و ابو عثمان اسمه عبدالواحد بن حبیب قال زعم  ابى
قال  معاویه بن عمار الدهنى عن ابى عبداهللا علیه السالم لنا محمد بن ابى حمزه الثمالى عن

و تحسن الخلق و تطیب الریح و تدر الرزق و تقضىصاله اللیل تحسن الوجه  الدین و تذهب  
 .بالهم و تجلو البصر

 : ترجمه
نماز شب چهره را نیكو، اخالق را خوب ، بدن را: امام صادق علیه السالم فرمودند .8 خوشبو،  

  .دهد روزى را زیاد و قرض را ادا نموده ، غم و غصه را از بین برده و چشم را جال مى
 



9: دیث ح  

قال حدثنى محمد بن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
سهل بن زیاد عن هارون بن  یحیى عن محمد بن احمد عن

مسلم عن على بن الحكم عن الحسین بن الحسن الكندى عن 
رزقه فقال  عبداهللا علیه السالم قال آن الرجل لیكذب الكذبه فیحرم بها رزقه قلت و كیف یحرم ابى

صاله اللیل فاذا حرم صالهیحرم بها   . اللیل حرم الرزق 
 : ترجمه

ممكن است مردى دورغى بگوید و بدون تردید: امام صادق علیه السالم فرمودند .9 بخاطر  
چگونه از رزق محروم مى شود؟. عرض كردم . همین از رزق خود محروم مى شود : فرمودند 

شب محروم شد، از روزى ابتدا از نماز شب محروم مى شود و هنگامى كه از نماز محروم  
  .مى شود

 

10: حدیث   

قال حدثنى عبداهللا بن جعفر الحمیرى عن احمد  ابى رحمه اهللا
جمیل عن الفضیل عن  بن محمد عن الحسن بن محبوب عن
قال آن البیوت التى یصلى فیها باللیل  ابى عبدااهللا علیه السالم

وم السماء ال هل االرضهل السماء كما تضى نج بتالوه القرآن تضى ال  . 

 : ترجمه
همانا خانه هایى كه در آنها شبانگاه نماز با قرآن: امام صادق علیه السالم فرمودند .10 خوانده  

براى آسمانیان مى درخشد، همانگونه كه ستارگان براى زمینیان مى. مى شود   .درخشد 
 

11: حدیث   

لحسین بن قال حدثنى ا حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
الحسن بن ابان عن الحسین بن سعید عن حماد بن عیسى 

قول  عمر رفعه الى ابى عبداهللا علیه السالم فى عن ابراهیم بن
قال صاله المومن باللیل تذهب بما عمل من ذنب  (( آن الحسنات یذهبن السیئات)) اهللا عزجل

 .بالنهار
 : ترجمه



هامام صادق علیه السالم در توضیح این آی .11  (43) ((.برند همانا نیكیها بدیها را از بین مى)) 

نماز مؤ من در شب گناهانى را كه در روز انجام داده است ، از: فرمودند   .بین مى برد 
 

    ثواب قیام اللیل بالقرآن
نده دارى با قرآنثواب شب ز      

1: حدیث    

قال حدثنى سعد بن عبداهللا سلمه بن الخطاب  ابى رحمه اهللا
اسماعیل عن جعفر بن  عن محمد بن الیث عن جابر بن

سال امیرالمؤ منین علیه  محمد عن ابیه علیهماالسالم آن رجال
اهللا مخلصا البتغاء ثواب  فقال له ابشر من صلیمن اللیل عشر لیله السالم عن قیام اللیل بالقرآن
اللیل من حبه و  قال اهللا عزوجل لمالئكته اكتبوا لعبدى هذا من الحسنات عدد ما انبت فى اهللا

اهللا عشر دعوات  ورقه و شجره و عدد كل قصبه و خوط و مرعى و من صلى تسع لیله اعطاه
اهللا عزوجل اجر شهید  مستجابات و اعطاه كتابه بیمینه یوم القیامه و من صلى ثمن لیله اعطاه

اهل بیته و من صلى سبع لیله اعطاه اهللا عزوجل اجر شهید  صابر صادق النیه و شفع فى
اهل بیته و من صلى سبع لیله خرج من قبره یوم یبعث و وجهه  صابر صادق النیه و شفع فى
وابین لیله كتب مع اال  على الصراط مع االمنین و من صلى سدس  كالقمر لیله البدر حتى یمر
لیله زاحم ابراهیم خلیل اهللا فى قبته و   تاخر و من صلى خمس  و غفر له ما تقدم من ذنبه و ما
یدخل الجنه  فى اول الفائزین حتى یمر على الصراط كالریح العاصف و من صلى ربع لیله كان
من اللهعزوجل و قیل له ادخل  بغیر حساب و من صلى ثلث لیله لم یلق ملكا غبطه بمنزلته من
ذهبا سبعین الف   مل االرض  اى ابواب الجنه الثمانیه شئت و من صلى نصف لیله فلو اعطى
افضل من سبعین رقبه یعتقها من ولد اسماعیل و من صلى  مره بم یعدل جزاء و كان له بذلك

رمل عالج ادناها حسنه اثقل من جبل احد عشر مرات و من  ثلثى لیله كان له من الحسنات قدر
تامه تالیا لكتاب اهللا صلى لیله عزوجل ذكره راكعا و ساجدا و ذاكرا اعطى من الثواب ادناها آن  

امه و یكتب له عدد ما خلق اهللا من الحسنات و مثلها درجات و  یخرج من الذنوب كما ولدته
االثم و الحسد من قبله و یجار من عذاب القبر و یعطى براه من  یثبت النور فى قبره و ینزع

بعث من االمنین والنار و ی یقول الرب تبارك و تعالى لمالئكته یامالئكتى انظروا الى عبدى  
كل مدینه جمیع ما  مرضاتى اسكنوه الفردوس و له فیها مائه الف مدینه فى احیا لیله ابتغاء

بال سوى ما اعددت له من الكرامه و المزید و  تشتهى االنفس و تلذ االعین و ما ال یخطر على



 . القربه
جمهتر   : 

نقل مى نماید كه مردى حكم شب زنده دارى با  امام باقر علیه السالم از پدرش علیه السالم .1
كسى كه . مژده بده : حضرت علیه السالم فرمودند .قرآ را از امیرالمؤ منین علیه السالم پرسید

خود پاداش خداوند نماز بگذارد، خداى عزوجل به فرشتگان  یك دهم شب را با اخالص و براى
بعدد دانه ها،: مى فرمایند برگها و درختهایى كه در این شب روییده و بعدد هر نى و شاخه  

و كسى كه یك نهم شب را نماز بگذارد، . این بنده ام حسنات بنویسید نرم و چرا گاه براى
مستجاب به او عطا نموده و در روز قیامت نامه عملش را به دست راستش  خداوند ده دعاى

كسى كه و. مى دهد یك هشتم شب را نماز بخواند، خداوند عزوجل پاداش شهید صابر و راست  
و كسى كه یك . نموده و شفاعت او در مورد خانواده اش پذیرفته مى شود نیت را به ا عطا

بخواند، در روزى كه برانگیخته مى شود، در الى از قبر خود بیرون مى آید  هفتم شب را نماز
شب چهارده مى باشد و در نهایت با كسانى كه در امانند ازمانند ماه  كه چهره او پل صراط  

كارآن نوشته شده و  مى گذرد و كسى كه یك ششم شب را نماز بخواند، نام او را در ردیف توبه
و كسى كه یك پنجم. گناهان گذشته اش و اینده اش آمرزیده مى شود شب را نماز بخواند، در  

همدم(م جا را بر او تنگ خواهد كرد گنبد ابراهیم خلیل علیه السال و كسى كه ) او خواهد بود 
 اول رستگارآن مى باشد تا جایى كه مانند تند بادى از یك چهارم شب را نماز بخواند در صف

و كسى كه یك سوم شب را نماز. پل صراط گذشته و بدون حساب وارد بهشت خواهد شد  

این كه به منزلت او نزد خداوندبخواند، با هیچ فرشته اى مالقات نمى كند مگر  عزوجل غبطه  
از هر كدام از درهاى هشتگانه بهشت كه مى: مى خورند و به او مى گوین  . خواهى وارد شو 

پرى زمین به او طال  و كسى كه نیمى از شب را نماز بخواند، چنانچه هفتاد هزار بار باندازه
عمل براى او باالتر از آزاد كرد هفتاد بنده  بدهند، با پاداش او برابرى نخواهد كرد و پاداش این
اسماعیل خواهد بود و هر كسى كه دو سوم شب را نماز بخواند، باندازه انبوهى از  از فرزندان
 است ((احد)) حسنات خواهد داشت كه كمترین آنها حسنه اى اشت كه ده بار سنگینر از كوه شن

سجود و ذكر كتاب خداى كسى كه همه شب را نماز بخواند و در حال ركوع و . متعال را  
كه از مادر  تالوت كند، پاداشهایى به او عطا مى شود و كمترین آنها این است كه مانند روزى
براى او نشوته  متولد شده از گناهان بیرون مى رود و بعدد مخلوقات خداوند حسنات و درجات

كنده شده شده و قبر او همیشه نورانى خواهد بود، گناه و حسد از قلب او و از عذاب قبر پناه  
برانگیخته مى شود و  داده مى شود، بیزارى از آتش به او عطا مى شود، بعنوآن امان یافته

براى بدست آوردن رضایت من شبى  خداى متعال به فرشتگانش مى گوید، به بنده ام بنگرید كه



ساكن) بهشت (او را در فردوش . را زنده نگهداشت  صد هزار شهر دارد  در فردوس. گردانید 
انسان مى خواهد و دیدگان لذت مى برند و به  كه در هر شهرى همه چیزهایى وجود دارد كه

 . بزرگداشتها، افزونها و تقربى كه براى او آماده نموده ام اندیشه اى نمى اید، به غیر از
 

    ثواب من صلى ركعتین یعلم ما یقول فیهما
هم آنچه در آن ثواب خواندن دو ركعت نماز و ف

    مى گوید

1: حدیث    

الخطاب عن  ابى رحمه اهللا عن سعد بن عبداهللا عن سلمه بن
قال حدثنى  الحسین بن سیف عن ابیه سیف بن عمیره النخعى
یقول من صلى ركعتین یعلم ما  من سمع اباعبداهللا علیه السالم
 . یقول فیهما انصرف و لیس بینه و بین اهللا ذنب اال غفره له

 : ترجمه
كسى كه دو ركعت نماز بخواند در حالى كه بداند: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 در آن  
این كه  چه مى گوید، در حالى سالم نماز را مى دهد كه بین او خداوند گناهى نیست ، مگر

  .آن را براى او مى آمرزد
 

    ثواب من صلى ركعتین خفیفتین فى تفكر
ركعت نماز ساده همراه با تفكر ثواب خواندن دو    

1: حدیث    

قال حدثنى سعد به عبداهللا عن احمد ابى عبداهللا  ابى رحمه اهللا
خالد عن زید بن  عن ابیه عن الحسین به علوآن عن عمروبن
رسول اهللا صلى اهللا علیه و  على عن ابیه عن آبائه قال قال

 . آله ركعتان خفیفتان فى تفكر خیر من قیام لیله
 : ترجمه

رسول خدا صلى  زید بن على از پدرش و او از پدرانش علیهم السالم روایت نموده است كه .1
دو ركعت نماز ساده با تفكر بهتر از یك شب: اهللا علیه و آله فرمودند  به عبادت ایستادن است 



.  

 

    ثواب التنفل فى ساعه الغفله
    ثواب نافله خواندن در ساعت غفلت

1: یث حد   

عبداهللا  ابى رحمه اهللا عن سعد بن عبداهللا عن احمد بن ابى
عن ابیه عن وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن ابیه عن 

قال قال رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله  آبائه علیهماالسالم
ما  فانهما تورثان دار الكرامه قیل یا رسول اهللا و تنفلوا فى ساعه الغفله و لو بركعتین خفیفتین

 قال ما بین المغرب و العشاء ساعه الغفله
 : ترجمه

نقل نموده كه رسول خدا  امام صادق علیه السالم از پدرش و او از پدرانش علیهماالسالم .1
بخوانید، گرچه دو ركعت ساده  صلى اهللا علیه و آله فرموده اند، در ساعت غفلت نماز نافله

مى) شت به(باشد، زیرا با این كار به سراى كرامت  ساعت ! اى رسول خدا: كسى گفت . رسید 
بین مغرب و عشاء: غفلت كدام است ؟ فرمودند   

 

    ثواب من صلى بین الجمعتین خمسمائه ركعه
    ثواب خواندن پانصد ركعت نماز بین دو جمعه

1: حدیث    

قال حدثنى محمد بن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
بن احمد عن محمد بن حسان الرازى  یحیى العطار عن محمد

الرازى عن السكونى عن ابى عبداهللا عن ابیه  عن ابى محمد
 .قال من صلى ما بین الجمعتین خمسمائه ركعه فله عنداهللا ما یتمنى من خیر علیهماالسالم

 : ترجمه
كسى: امام صادق از پدرش نقل مى نماید كه رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمودند .1  كه 
  . داشت بین دو جمعه پانصد ركعت نماز بخواند، هر خیرى را كه آرزو كن نزد خداوند خواهد

 



ثواب من صلى الفجر ثم قرا قل هو اهللا احد احدى 
    عشره مره

خواندن پس از  ((قل هو اهللا احد)) ثواب یازده بار
    نماز صبح

1: حدیث    

لعطار عن العمركى قال حدثنى محمد بن یحیى ا ابى رحمه اهللا
موسى بن جعفر عن  الخراسانى عن على بن جعفر عن اخیه
قال قال على علیه السالم  ابیه جعفر بن محمد علیه السالم

قل هو اهللا احد احدى عشره مره لم یتبعه فى ذلك الیوم ذنب و آن رغم  من صلى الفجر ثم قرا
 . انف الشیطان

 : ترجمه
رش علیه السالم از امیرالمومنین علیه السالمامام كاظم علیه السالم از پد .1 نقل نموده كه  

كسى كه نماز صبح را بخواند، آنگاه یازده بار: فرمودند بخواند، در آن روز  ((قل هو اهللا احد)) 
  .گناهى از او سر نمى زند، اگر چه شیطان نخواهد

 

    ثواب التعقیب
    ثواب تعقیبات نماز

1: حدیث    

هللابى رحمه ا قال حدثنى سعد بن عبداهللا احمد بن ابى عبداهللا  
عمرو بن خالد  عن ابى الجوزاء عن الحسین بن علوآن عن

عن عاصم بن ابى النجود االسدى عن ابن عمر عن الحسین 
فى   علیهماالسالم یقول قال رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله ایما امر مسلم جلس  بن على

یذكر اهللا تعالى حتى تطلع الشمس كان له من الجر كحاج بیتالذى صلى فیه الفجر  مصاله  

تحل فیها الصاله فصلى ركعتین او اربعا  اهللا تعالى و غفر له فان جلس فیه حتى تكون ساعه
 . بیت اهللا غفر له ما سلف من ذنبه و كان له من االجر كحاج

 : ترجمه
لهامام حسین علیه السالم از رسول خدا صلى اهللا علیه و آ .1 هر : نقل مى نماید كه فرمودند 



و تا طلوع فجر ذكر خداى متعال  مسلمانى كه در جایى كه نماز صبح را خوانده است ، بنشیند
را انجام داده باشد، خواهد داشت و  را بگوید، پاداشى مانند پاداش كسى كه حج خانه خدا

دیگرى(آمرزیده مى شود و اگر تا رسیدن وقت نماز  ند و دو ركعت یا چهار در آن جا بنشی ( 
كسى كه حج   آمرزیده و پاداشى مانند پاداش  ركعت نماز بخواند، خداوند گناهان گذشته او را

  . خانه خدا را انجام داده باشد، خواهد داشت

 

2: حدیث    

قال حدثنى محمد بن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
ب عن الحسن الصفار عن محمد بن الحسن بن ابى الخطا

عن ابى العالء الخاف عن جعفر بن محمد  الحكم بن مسكین
قال من صلى المغرب ثم عقب و لم یتكلم حتى یصلى ركعتین كتبتا له فى علیین  علیهماالسالم

 . اربعا كتبت له حجه مبروره فان صلى
 : ترجمه

نمازتعقیبات   كسى كه نماز مغرب را بخوان سپس : امام صادق علیه السالم فرمودند .2 را  
مقرب نوشته  بگوید و تا زمانى كه دو ركعت نماز بخواند حرفى نزند، نمازش در دفتر فرشتگان

  .نوشته مى شود مى شود و اگر چهار ركعت نماز بخواند، حج پاكیزه از گناهى براى او
 

3: حدیث    

احمد بن  ابى رحمه اهللا عن على بن الحسین السعد آبادى عن
ه عن احمد بن النضر عن عمروبن شمر ابى عبداهللا عن ابی

علیه السالم قال قال رسول اهللا صلى  عن جابر عن ابى جعفر
قال اهللا جل جالله یا ابن ادم اذكرنى بعد الغداه ساعه و بعد العصر ساعه اكفك  اهللا علیه و آله

 . ما اهمك

 : ترجمه
خداى: مى نماید كه فرمودخدا صلى اهللا علیه و آله نقل  امام باقر علیه السالم از رسول .3  

بعد از بامداد و پس از شب ساعتى ذكر مرا بگو تا! اى پسر آدم : متعال مى فرمایند  

  . حاجتهاى مهم تو را بر آورده سازم

 



    ثواب اخراج الزكاه و وضعها فى موضعها
 درمحل خود ثواب جدا كردن زكات و قرار دادن آن

1: حدیث    

ن رضى اهللا عنهحدثنى محمد بن الحس قال حدثنى محمدبن  
قال حدثنى ابواسحاق ابراهیم  یحیى قال حدثنى محمد بن احمد
فضال عن مهدى رجل من  بن هشم عن الحسن بن على بن

االول علیه السالم قال من اخرج زكاه ماله تاما فوضعها فى موضعها  اصحابنا عن ابى الحسن
 . یسال من این اكتسب ماله لم

 : ترجمه
كسى كه زكات: مام كاظم علیه السالم فرمودندا .1 مال خود را بطور كامل جدا كند و آن را در  

  . سوال نخواهد شد كه مالت را از كجا بدست آورده اى جاى خود قرار دهد، از او

 

2: حدیث    

قال حدثنى على بن ابراهیم عن ابیه عن النوفلى  ابى رحمه اهللا
ن ابیهعن السكونى عن جعفر بن محمد ع عن آبائه علیه  

السالم قال قال رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله اذا اراد اهللا 
قال امیرالمؤ منین  بعث الیه ملكا من خزآن الجنه فمسح صدره و یسخى نفسه بالزكاه و بعبد خیرا

 . علیه السالم فى وصیته اهللا اهللا فى الزكاه فانها تطفى غضب ربكم

 : ترجمه
السالم از پدرانش علیهماالسالم روایت مى نماید كه امام كاظم علیه .2 رسول خدا صلى اهللا  

هرگاه خداوند بخواهد خیرى به بنده اش: علیه و آله فرمودند برساند، فرشته اى از خزانه دارآن  
بكشد و او را نسبت به پرداخت زكات بخشنده  بهشت را براى او مى فرستد تا به سینه او دست

منین در سفارش خودو امیرالمؤ . نماید در زكات در نظر داشته ! خدا را! خدا را: فرمودند 
  .را خاموش مى سازد باشید، زیرا زكات خشم پروردگارتان

 



3: حدیث    

المتوكل رضى اهللا عنه قال حدثنى  حدثنى محمد بن موسى بن
عمرو  على بن الحسین السعدآبادى عن احمد بن النضر عن

اهللا علیه السالمبن شمر قال سمعت ابا عبد یقول حصنوا  
 . مال فى بر و ال بحر اال بمنع الزكاه اموالكم بالزكاه و داووا مرضاكم بالصدقه و ما تلف

 : ترجمه
اموال خود را با زكات حفظ  :راوى مى گوید از امام صادق علیه السالم شنیدم كه فرمودند .3

مالى درزیرا هیچ . بیمارانتان را با صدقه مداوا نمایید. كنید خشكى و دریا از بین نرفته است ،  
  . مگر بخاطر نپرداختن زكات

 

    ثواب الحج و العمره
    ثواب حج و عمره

1: حدیث    

قال حدثنا على بن ابراهیم عن ابیه عن النوفلى  ابى رحمه اهللا
السالم قال آن اهللا عزوجل  عن الكسونى عن ابى عبداهللا علیه

ل بیت الحاج و لعشیره الحاج و لمن ه لیغفر للحاج و ال
 .شهر ربیع االول و عشرا من ربیع االخر یستغفر له الحاج بقیه ذى الحجه و المحرم و صفر و

 : ترجمه
همانا و بدون شك و تردید خداوند حاجى ، خانواده ،: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 و  

حجه و ماههاى محرم ، صفر و ربیعخویشان او و كسانى را كه او در باقیمانده ماه ذى  االول  
  و ده روز از ربیع االخر براى آن استغفار كند، مى آمرزد،

  
  
  
  
  

2: حدیث    

قال حدثنا على بن ابراهیم عن سهل بن زیاد االدمى عن ابى الحسن على بن ابى  ابى رحمه اهللا



به اهللا و ال یرید به ابیه عن ابى بصیر قال قال عبداهللا علیه السالم من حج یرید حمزه عن ریاء  
 . و ال سمعه غفر اهللا له البته

 : ترجمه
كسى كه بخاطر خداوند، نه بخاطر دیدن یا شنیدن: امام كاظم علیه السالم فرمودند .2 مردم ،  

  .حج را بجا آورد خداوند حتما او را مى بخشد

 

3: حدیث    

 قال حدثنى محمد بن حدثنى محمد بنالحسن رضى اهللا عنه
الحسن الصفار قال حدثنى محمد بن الحسین بن ابى الخطاب 
قال كان  بن اسباط رفعه الى ابى عبداهللا علیه السالم عن على

و یصلح  على بن الحسین علیهماالسالم یقول حجوا و اعتمروا تصح اجسامكم و تتسع ارزاقكم
 . ایمانكم و تكفوا موونه الناس و موونه عیاالتكم

 : ترجمه
دق علیه السالم نقل مى نمایند كه امام زین العابدین علیه السالم مىامام صا .3 حج : فرمودند 

شما اصالح شود و  و عمره را بجا آورید تا بدنهاى شما سالم ، روزیهاى شما زیاد و ایمان
  .مخارج مردم و خانواده خود را بدست آورید

 

4: حدیث    

الحسن  حدثنى محمدبن الحسن رضى اهللا عنه عن محمد بن
الصفار عن العباس بن معروف عن على بن مهزیار عن 

عمرو عن اسحاق بن عمار  حماد بن عیسى عن یحیى بن
لزوم الحج كل عام بنفسى او برجل  قال قلت البى عبداهللا علیه السالم انى قد وطنت نفسى على

مال و ابشر ال فقال و قد عزمت على ذلك قلت نعم قال فعلت فایقن بكثره من اهل بیتى بمالى
 . بكثره المال

 : ترجمه
همانا خود را بخوبى آماده: راوى مى گوید به امام صادق علیه السالم عرضه داشتم  .4 كرده ام  
. مال خود به حج بفرستم  كه هر سال حتما یا خودم حج را بجا آورم یامردى از خانواده ام را با

بله: عرض كردم ! حتما چنین تصمیمى گرفته اى : فرمودند اگر چنین كارى انجام : فرمودند . 



  . مال و مژده بده به فراوانى مال داده اى ، یقین داشته باش به زیادى

 

5: حدیث    

قال حدثنى سعد بن عبداهللا عن احمد بن ابى  ابى رحمه اهللا
عمیر عن جمیل  عبداهللا البرقى عن ابیه عن محمد بن ابى

ماالسالمعن ابى عبداهللا الصادق عن آبائه علیه قال قال رسول  
لم یضعه اال كتب اهللا له  اهللا صلى اهللا علیه و آله آن الحاج اذا اخذ فى جهازه لم یرفع شیئا و

ركب بعیره لم یرفع خفا و لم  عشر حسنات و محا عنه عشر سیئات و رفع له عشر درجات فاذا
ا سعى بین الصفا و مثل ذلك و اذا طاف بالبیت خرج من ذنوبه و اذ یضعه اال كتب اهللا له

اذا وقف بالعرفات خرج من ذنوبه و اذا وقف بالمشعر خرج من ذنوبه و  المروه خرج من ذنوبه و
خرج من ذنوبه فعد رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله كذا و كذا موطنا كلها  اذا رمى الجمار

 ذنوبه ثم فانى لك آن تبلغ ما بلغ الحاج تخرجه من
 : ترجمه

یه السالم از پدرانش علیهماالسالمامام صادق عل .5 همانا : نقل مى نماید كه رسول خدا فرمودند 
مى كند، چیزى را بر نمى دارد و نمى گذارد، مگر  هنگامى كه حاجى شروع به تهیه لوازم سفر
، ده گناه او را پاك نموده و ده درجه او را باال مى برد  این كه خداوند براى او ده حسنه نوشته

ه سوار بر شتر خودو هنگامى ك مى شود، قدمى بر نمى دارد و نمى گذارد، مگر این كه  
نویسد و آنگاه كه خانه خدا را طواف كند، از گناهان خود  خداوند مانند اینها را براى او مى

و زمانى كه سعى. خارج مى شود بین صفا و مره را انجام دهد، از گناهان خود خارج مى شود  
اتو وقتى كه وقوف به عرف كند، از گناهان خود خارج مى گردد و آنگاه كه رمى جمرات كند  
و همینطور رسول خدا صلى اهللا علیه و آله چنین و چنان. شود از گناهان خود خارج مى  

تو: سپس فرمودند. كه همه آنها او را از گناهان بیرون مى برند ((اعمال حج را شمرد بقیه)) كجا  
برسى مى توانى به آنچه حاجى مى رسد،  .  

 

6: حدیث    

المتوكل رضى اهللا عنه قال حدثنى  حدثنى محمد بن موسى بن
 على بن الحسین السعد آبادى عن احمد بن محمد عن ابن

عمیر عن حماد بن عثمان عن عمر بن یزید قال سمعت ابا 



وافه و یقول الحاج اذا دخل مكه و كل اهللا عزوجل به ملكین یحفظان علیه ط عبداهللا علیه السالم
فاذا وقف بعرفه ضربا على منكبه االیمن ثم قاال اما ما مضى فقد كفیته فانظر  صالته و سعیه

 . فیما تستقبل كیف تكون
 : ترجمه

هنگامى كه حاجى وارد: رواى مى گوید از امام صادق علیه السالم شنیدم كه فرمودند .6 مكه  
و طواف ، نماز و سعیش راشد، خداوند عزوجل دو فرشته را وكیل مى كند كه براى ا بنویسند و  

گذشته ها گذشته  :هنگامى كه در عرفه توقف كند، بر شانه راست او زده و سپس مى گویند
، بنگر كه در آینده چگونه خواهى)گناهان گذشته بخشیده شد(است    .بود 

 

7: حدیث    

بن  حدثنى محمد بن على ماجیلویه رضى اهللا عنه عن محمد
احمد بن محمد عن ابن ابى عمیر ابى ایوب  ابى القاسم عن

قال قال رجل لعلى بن الحسین  عن ابى حمزه الثمالى
قال و كان متكئا فجلس و قال و  علیهماالسالم تركت الجهاد و خشونته و لزمت الحج و لینته

آن   قال رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله فى حجه الوداع انه لما همت الشمس  یحك ما بلغك ما
غیبت قل للناس فلینصتوا فلما انصتوا قال رسول اهللا  قال رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله یا بالل 
تطول تعلیكم فى هذا الیوم فغفر لمحسنكم و شفع محسنكم فى  صلى اهللا علیه و آله آن ربكم

 .لكم و ضمن ال هل التبعات من عنده الرضا مسیئكم فافیضوا مغفورا
 : ترجمه

جهاد را كه سخت بود، رها كرده و حج: زین العابدین علیه السالم گفت  مردى به امام .7 را كه  
حضرت علیه السالم كه در این حالت تكیه داده بود،. آسمان بود، انجام دادى  نشست و  

فرمایش رسول خدا صلى اهللا علیه و آله در! فرمود، واى بر تو به گوش تو  (( حجه الوداع)) 
نگام غروب خورشید بهنرسیده است ؟ همانا او ه بالل فرمود كه به مردم بگوید، ساكت شوند  

همانا پروردگار شما در این : رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمودند هنگامى كه ساكت شدند،
نیكوكار شما را بخشید و شفاعت نیكوكارآن شما را در مورد . گذاشت  روز بر شما منت
ه شدید و براى گنهكاران رضایت او را تضمین نمودبروید كه آمرزید . بدكارانتان پذیرفت .  

 



8: حدیث    

قال اخبرنى على بن  حدثنى حمزه بن محمد رضى اهللا ععنه
ابراهیم عن ابیه عن صفوان بن یحیى و محمد بن ابى عمیر 

بن عمار عن ابى عبداهللا علیه السالم قال لما  عن معاویه
اه اعرابى فى االبطحرسول اهللا صلى اهللا علیه و آله تلق افاض فقال یا رسول اهللا انى خرجت  

 رجل میل كثیر المال فمرنى اصنع فى مالى ما ابلغ ما بلغ الحاج ارید الحج فعاقنى عائق و انا

فقال لو آن ابا قبیس لك زنته ذهبه  قال فالتفلت رسو ل اهللا صلى اهللا علیه و آله الى ابى قبیس
ما بلغ الحاج سبیل اهللا ما بلغت حمراء انفقته فى  . 

 : ترجمه
هنگامى كه: امام صادق علیه السالم فرمودند .8 رسول خدا صلى اهللا علیه و آله به عرفات  

 . مى رفت

اى: صحرانشینى در بیابان با او مالقات كرد و گفت  همانا براى انجام حج آمدم ، ! رسول خدا 
من ثروتمند هستم دستور. ولى مانعى پیش آمد م كارى انجام دهم كه به آنچه بفرمایید با مال 

رسول خدا صلى اهللا علیه و آله به كوه ابوقبیس نگاه نموده و  . حاجى رسیده است ، برسم
بدون شك اگر: فرمودند باندازه كوه ابوقبیس طالى سرخ داشتى و آن را در راه خدا خرج مى  

 . حاجى رسیده است نمى رسیدى كردى ، به آنچه كه

 

9:حدیث    

السنادو بهذاا قال قال ابوعبداهللا علیه السالم الحاج یصدرون  
و صنف یخرج من  على ثالثه اصناف صنف یعتق من النار

ذنوبه كهیئه یوم ولدته امه و صنف یحفظ فى اهله و ماله 
 . یرجع به الحاج فذاك ادنى ما

 : ترجمه
اى از آتشعده : حاجیها در بازگشت سه دسته اند: امام صادق علیه السالم فرمودند .9 نجات  
اند و عده  مى یابند، عده اى گناهان خود خارج مى گردند، همانند روزى كه از مادر متولد شده

  .برند اى خانواده و مالشان محفوظ مى ماند و این كمترین بهره اى است كه حاجیها مى
 



10: حدیث    

قال حدثنى عبداهللا بن جعفر الحمیرى عن احمد  ابى رحمه اهللا
ى عبداهللا عن الحسن عن عبداهللا بنبن اب عمرو بن االشعث  

یقول  عن عمروبن یزید قال سمعتت ابا عبداهللا علیه السالم
افضل من عتق  الحج افضل من عتق عشر رقبات حتى عد سبعین رقبه و الطواف و ركعتان

 . رقبه

 : ترجمه
آوردن حجبجا : رواى مى گوید از امام صادق علیه السالم شنیدم كه فرمودند .10 برتر از آزاد  

آن را برتر از آزاد - و شمرد و شمرد تا جایى كه . كردن ده بنده است  كردن هفتاد بنده دانست  
  . و طواف و دو ركعت نماز آن برتر از آزاد كردن یك بنده است

 

11: حدیث    

المتوكل رضى اهللا عنه قال حدثنى  حدثنى محمد بن موسى بن
بادى عن احمد بن ابى عبداهللاعلى بن الحسین السعد آ البرقى  

عن ابن ابى عمیر عن معاویه بن عمار ابى عبداهللا علیه 
 قال آن هللا تبارك و تعالى حول الكعبه مائه و عشرین رحمه منها ستون للطائفین و السالم

 . اربعون للمصلین و عشرون للناظرین
 : ترجمه

و تعالى صد و بست رحمت در اطرافخداى تبارك : امام صادق علیه السالم فرمودند .11  

چهل تاى آن براى نمازگزاران و بیست  كعبه دارد، شصت تاى آن براى طواف كنندگان است ،
  . تا آن براى تماشاگران است

 

12: حدیث    

بشیر عن  و بهذااالسناد عن احمد بن ابى عبداهللا عن ابن ابى
منصور عن اسحاق بن عمار عن محمد بن مسلم عن ابى 

قال دخل علیه رجل فقال له اقدمت حاجا  الحسن علیه السالم
قال من قدم حاجا حتى اذا  قال تدرى ما للحاج من الثواب قلت ال ادرى جعلت هفداك قال له نعم

عزوجل فطاف بالبیت  دخل المسجد الحرام قصر خالطه مخافه اهللا دخل مكه متواضعا فاذا



لف حسنه و حط عنه سبعینطوافا و صلى ركعتین كتب اهللا له سبعین ا الف سیئه و رفع له  
رقبه قیمه كل رقبه  سبعین الف درجه و شفعه فى سبعین الف حاجه و حسب له عتق سبعین

 . عشره آالف درهم

 : ترجمه
از حج مى آیى ؟: آن حضرت فرمودند. مردى به دیدن امام كاظم علیه السالم آمد .12 عرض  

فدایت گردم: كرد  در ثواب دارد؟ عرض مى دانى حاجى چق: بله فرمودند: كرد  ! 

كسى كه به حج برود و هنگامى كه وارد مكه مى شود، متواضع: فرمودند. نمى دانم  باشد و  
عزوجل قدمهایش را كوتا بردارد و در اطراف  زمانى كه وارد مسجد الحرام شد، از ترس خداى

خداوند هفتاد هزار حسنه براى او نماز بخواند،  خانه خدا طوایف نیكویى انجام دهد و دو ركعت
كردن هفتاد بنده به حساب او خواهد گذاشت كه  نوشته ، هفتاد هزار حاجت مى پذیرد و آزاد

  . بهاى هر بنده اى ده هزار درهم است
 

13: حدیث    

المتوكل رضى اهللا عنه قال حدثنى  حدثنى محمد بن موسى بن
حمد بن قال حدثنى سهل بن زیاد عن م محمد بن جعفر

قال قال  اسماعیل آن سعدان بن مسلم عن اسحاق بن عمار
الف حسنه و محا  ابوعبداهللا علیه السالم یا اسحاق من طاف بهذا البیت طوافا واحدا كتب اهللا له
كتب فقال له ادخل من  عنه الف سیئه و رفع له الف درجه و غرس له الف شجره فى الجنه و

ا كله لمن طافایها شئت قال فقلت جعلت فداك هذ قال نعم افال اخبرك بما هو افضل من هذا  
 .قال من قضى الخیه المومن حاجه كتب اهللا طوافا و طوافا و طوافا حتى بلغ عشرا قلت بلى

 : ترجمه
كسى كه اطراف این خانه یك طواف! اى اسحاق : امام صادق علیه السالم فرمودند .13 بكند،  

هزار گناه را از او پاك كرده و هزار درخت در خداوند هزار حسنه براى او نوشته ، بهشت براى  
پشت كعبه (به ملزم  او مى كارد، و ثواب آزاد كردن هزار بنده براى او مى نویسد، تا وقتى كه

برسد كه در این هنگام) كه مردم سینه خود را به آن مى چسبانند خداوند هشت در بهشت را  
از هر كدام كه مى خواهى: دبراى او باز مى كند و به او مى فرمای مى ) راوى . (وارد شو 

قربانت گردم تمام اینها براى كسى است كه: عرض كردم : گوید نمى : طواف كند؟ فرمود 
 . خواهى برتر از این را براى تو بگویم



كسى كه یك حاجت برادر مومنش را بر اورد، خداوند طوافى و: چرا فرمودند: عرض كردم   

ده ده شمرد براى او مى نویسدطوافى و طوافى و تا .  

 

14: حدیث    

المتوكل رضى اهللا عنه قال حدثنى  حدثنى محمد بن موسى بن
حمزه  موسى بن عمران عن الحسین بن یزید عن على بن ابى

قال الحج  عن ابى الحسن موسى بن جعفر علیه السالم
 .الضعفا و هم شیعتنا

 : ترجمه
حج جهاد ضعیفان است و آنان شیعیان ما مى باشند: دامام كاظم علیه السالم فرمودن .14 .  

 

15: حدیث    

 و بهذااالسناد عن الحسین بن یزید عن سیف بن عمیره عن

منصور بن حازم قال قلت البى عبداهللا علیه السالم ما یصنع 
 . قال مغفور و اهللا لهم ال استثنى فیه اهللا بالجاج

 : ترجمه
خداوند چه معامله اى با حاجیها: ق علیه السالم پرسیدم رواى مى گوید از امام صاد .15 مى  

بخدا سوگند همه آنها را بدون استثنا مى آمرزد: كند؟ فرمودند .  

 

16: حدیث    

مندل الخادم عن  و بهذااالسناد عن الحسین بن یزید عن
قال الحج  هارون بن خارجه عن ابى عبداهللا علیه السالم

ن حج هللا كان ثوابه على اهللا حجان حج هللا وحج الناس فم
 . كان ثوابه على الناس یوم القیامه الجنه و من للناس

 : ترجمه
حج براى خدا و حج براى مردم: حج دو نوع است : امام صادق علیه السالم فرمودند .16  . 

 كسى كه براى حج آورد، ثواب او به عهده خداوند و بهشت است و كسى كه براى مردم حج



اب او در روز قیامت به عهده مردم استبجا آورد، ثو   .  

 

17: حدیث    

وضاح عن  و بهذااالسناد عن الحسین بن یزید عن عبداهللا بن
یقول من  سیف التمار عن ابى عبداهللا علیه السالم قا سمعته
حج یرید اهللا عزوجل ال یرید به ریا و ال سمعه غفر اهللا له 

 . البته
 : ترجمه

كسى كه بخاطر: امام صادق علیه السالم شنیدم كه فرمودندراوى مى گوید، از  .17 خداى  
  .عزوجل ، نه بخاطر دیدن یا شنیدن ، حج بجا آورد، حتما خداوند او را مى آمرزد

 

    ثواب من لقى حاجا فصافحه
    ثواب دیدن حاجى و مصافحه با او

1: حدیث    

ل حدثنى المتوكل رضى اهللا عنه قا حدثنى محمد بن موسى بن
سهل بن زیاد عن یعقوب بن یزید عن  محمد بن جعفر عن
قال  محمد بن حمزه عمن حدثه عن ابى عبداهللا علیه السالم

 .من لقى حاجا فصافحه كان كمن استلم الحجر

 : ترجمه
كسى كه حاجى را ببیند و با او مصافحه كند، مانند: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 كسى  

حجر نموده باشداست كه استالم   (( كرده یا بوسیده باشد  حجراالسود را لمس  )  

 

    باب نادر
    حدیث دیگرى در ارتباط با حج



1: حدیث    

قال حدثنا محمد بن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
الحسن الصفار عن احمد بن ابى عبداهللا البرقى عن یونس بن 

ال على بن الحسین عن الصادق علیه السالم قال ق یعقوب
حین حضرته الوفاه اننى قد حججت على ناقتى هذه  علیهماالسالم البنه محمد علیه السالم

رسول اهللا صلى  فاذا نفقت فادفنها ال تاكل لحمها السباع فان عشرین حجه فلم اقرعها بسوط قرعه
 من نعم الجنه جعله اهللا اهللا علیه و آله قال ما من بعیر یوقف علیه موقف عرفه سبع حجج اال

 .دفنها و بارك فى نسله فلما نفقت حفر لها ابو جعفر علیه السالم و
 : ترجمه

امام زین العابدین علیه السالم به هنگام وفات به: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 فرزندش  
همانا من با این شتر بست حج بجا آورده و: امام باقر علیه السالم فرمودند ه آن تازیانه اى ب 

هنگامى كه جان داد، آن را دفن كن تا درندگان گوشت آن را. نزده ام  زیرا رسول خدا . نخورند 
موقف عرفه توقف كند، مگر  صلى اهللا علیه و آله فرمودند، شترى نیست كه در هفت حج در
هنگامى كه . نسل او را مبارك مى گرداند این كه خداوند آن را از شترآن بهشتى قرار داده و

ن داد، امام باقر علیه السالم گورى براى اوجا   .كنده و آن را دفن نمودند 

 

    . ثواب الصائم
    ثواب روز دار

1: حدیث    

قال حدثنى سعد بن عبداهللا عن محمد بن  ابى رحمه اهللا
جعفر  الحسین عن على بن النعمان عن عبداهللا بن طلحه عن

مبن محمد عن ابیه عن ابائه علیهماالسال قال قال رسول اهللا  
 .فراشه ما لم یغتب مسلما صلى اهللا علیه و آله الصائم فى عباده اهللا و آن كان نائما على

 : ترجمه
رسول خدا صلى اهللا علیه و آله  امام صادق علیه السالم از پدرانش نقل مى نماید كه .1

روزه دار در عبادت خدا بسر مى برد، گرچه: فرمودند بیده باشد، البته تا در رختخوابش خوا 
  .زمانى كه از مسلمانى غیبت نكند

 



2: حدیث    

قال حدثنا محمد بن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
 الحسن الصفارقال حدثنى العباس بن معروف عن النوفلى عن
الیعقوبى موسى بن عیسى عن السكونى عن ابى عبداهللا عن 

سول اهللا صلى اهللا علیه و آله نوم الصائم عباده ونفسه قال قال ر  ابیه عن ابائه علیهماالسمام
 . تسبیح
 : ترجمه

نقل مى نماید كه رسول خدا صلى اهللا علیه  امام صادق علیه السالم از پدرانش علیهماالسالم .2
 :و آله فرمودند

  . خواب روزه دار عبادت و نفس او تسبیح است

 

3: حدیث    

رضى اهللا عنه قال حدثنا المتوكل  حدثنى محمد بن موسى بن
 محمد بن یحیى عن محمد بن احمد عن محمد بن حسان

 الرازى عن ابى محمد الرازى عن ابراهیم ابى بكر بن ابى
قال نوم الصائم عباده و  سمال عن الحسین بن احمد عن ابیه عن ابى عبداهللا علیه السالم

 . متقبل و دعاوه مستجاب صمته تسبیح و عمله

 : ترجمه
خواب روزه دار عبادت ، خاموشى او تسبیح ،: م صادق علیه السالم فرمودنداما .3 عمل او  

  . پذیرفته شده و دعاى او مستجاب است
 

4: حدیث    

قال حدثنى  حدثنى محمد بن على ماجیلویه رضى اهللا عنه
عمى محمد بن ابى القاسم عن احمد بن ابى عبداهللا عن 
 بن سنان عن فضاله عن عبداهللا الحسین بن سعید عن

 . قال خلوف فم الصائم الفضل عنداهللا من رائحه المسك الصادق علیه السالم
 : ترجمه

بد بویى دهان روز ه دار نزد خداوند برتر از: امام صادق علیه السالم فرمودند .4 بوى مشك  



  . است
 

5: حدیث    

بن  حدثنى احمد بن محمد رضى اهللا عنه عن ابیه عن محمد
حدثنى ابوعبداهللا الرازى عن منصور بن العباس عن احمد قال 

بن صدقه قال قال ابوالحسن االول  عمروبن سعید عن الحسن
 . فى منامه علیه السالم قیلو فان اهللا یطعم الصائم و یسقیه

 : ترجمه
زیرا همانا خداوند در خواب به. هنگام ظهر بخوابید: امام كاظم علیه السالم فرمودند .5 روزه  

و غذا مى خوراند دار آب .  

 

    ثواب الصائم یشتم فیقول انى صائم سالم علیك
من روزه )) ثواب ناسزا شنیدن در حال روزه و گفتن

   (( دارم ، سالم علیك

1: حدیث    

قال حدثنى عبداهللا بن جعفر عن بنان بن محمد عن  ابى رحمه
جعفر بن محمد عن  ابیه عن ابن المغیره عن السكونى عن

یه علیهماالسالم قال قالاب رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله ما  
فیقول انى صائم سالم علیك االقال الرب تبارك و تعالى لمالئكته  من عبد یصبح صمائما فیضتم

 . بالصوم من عبدى اجیروه من نارى و ادخلوه جنتى استجار عبدى
 : ترجمه

بنده اى نیست كه روزه بگیرد: مودندفر ) ع (نقل مى كند كه رسول خدا ) ع (امام صادق  .1 و  
من روزه دارم ، سالم علیك ، مگر این كه پروردگار: ناسزا بشنود و بگوید متعال به فرشتگانش  

خواست ، شما نیز او را از  مى فرماید، بنده ام از شر بنده ام به روزه پناهنده شد و از آن كمك
 .آتشیم پناه داده و وارد بهشتم نمایید

 

ن صام یوما فى سبیل اهللا عزوجلثواب م     



    ثواب یك روز روزه در راه خداى عزوجل

1: حدیث    

قال حدثنى محمد بن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
الحسن الصفار قال حدثنى احمد بن ابى عبداهللا عن ابى 

المنبه بن عبداهللا عن الحسین بن علوآن عن عمرو بن  الجوزاء
هاشم عن ابن جبیر عن ابىخالد عن ابى  هریره قال قال رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله من  

 .سبیل اهللا كان كعدل سنه یصومها صام یوما فى

 : ترجمه
كسى كه یك روز در راه خدا روزه بگیرد،: رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمودند .1 مانند  

  . این است كه یك سال روزه گرفته است
 

یوما فى الحر فاصابه ظماثواب من صام      

    ثواب یك روزه روزه در گرما با تشنگى زیاد

1: حدیث    

قال حدثنى  حدثنى محمد بن على ماجیلویه رضى اهللا عنه
محمد بن یحیى عن محمد بن احمد قال حدثنى محمد بن 

سهل به زیاد عن بكر بن صالح عن محمد  حسان الرازى عن
عن یونس بن ظبیان بن سنان عن منذر به یزید قال قال ابوعبداهللا علیه السالم من صام یوما  

قال  وكل اهللا عزوجل به الف ملك یمسحون وجه و یبشرونه حتى اذا افطر فى الحر فاصابه ظما
 . اهللا عزوجل ما اطیب ریحك و روحك مالئكتى اشهداو انى قد غفرت له

 : ترجمه
ه یك روز در گرما روزه بگیرد و خیلىهر كس ك: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 تشنه  
را مژده  شود، خداى عزوجل هزار فرشته را وكیل مى كند كه دست به صورت او بكشند و او

چقدر خوشبو هستى: دهند و زمانى كه افطار كند، خداى عزوجل مى فرماید گواه ! فرشتگانم  . 
  . باشید كه من قطعا او را آمرزیدم

 

طوعاثواب من صام یوما ت     

    ثواب یك روز روزه مستحبى



1: حدیث    

قال حدثنى محمد بن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
الحسن الصفار قال حدثنى العباس بن معروف عن محمد بن 

طلحه بن زید عن جعفر بن محمد عن ابیه عن  سنان عن
و آله من صام یوما تطوعا ادخله قال قال رسول اهللا صلى اهللا علیه  آبائه عن على علیه السالم

 . اهللا تعالى الجنه
 : ترجمه

رسول خدا صلى اهللا علیه و آله  امام صادق علیه السالم از پدرانش روایت مى كند كه .1
كسى كه یك روز روزه مستحبى بگیرد، خداوند: فرمودند   .او را وارد بهشت مى نماید 

 

    ثواب من ختم له بصیام یوم
ان بردن عمر با یك روزه روزه ثواب به پای

    مستحبى

1: حدیث    

بن  حدثنى محمد بن على ماجیلویه رضى اهللا عنه عن محمد
ابى القاسم عن احمد بن ابى عبداهللا عن ابیه عن احمد بن 

شمر عن جابر عن ابى جعفر  النضر الخزاز عن عمر و بن
 . دخل الجنه علیه السالم قال من ختم له بصیام یوم

مهترج  : 

كسى كه در پایان آخرین عمر او یك روز روزه: امام باقر علیه السالم فرمودند .1 مستحبى  
  .باشد، وارد بهشت مى شود

 

    ثواب من تطیب بطیب اول النهار و هو صائم
    ثواب عطر زدن روز دار در اول روز

1: حدیث    

د بن محم ابى و محمد بن الحسن رضى اهللا عنهما قاال حدثنا
یحیى و احمد بن ادریس جمیعا عن محمد بن احمد بن یحیى 



ابى عبداهللا محمد بن احمد عن یونس بن یعقوب عن الصادق علیه  بن عمران عن السیارى
 . قال من تطیب بطیب اول النهار و هو صائم لم یفقده عقله السالم

 : ترجمه
روزه دارى كه در: امام صادق علیه السالم فرمودند .1   Æ{{ روز عطر بزند، عقلش را ازاد دست

  .نمى دهد
 

    ثواب الصائم یحضر قوما یاكلون
ثواب حضور روزه دار در میان عده اى كه غذا 

    .مى خورند

1: حدیث    

قال حدثنى على بن ابراهیم عن ابیه عن النوافلى  ابى رحمه اهللا
هللا السالم قال قال رسول ا عن السكونى عن ابى عبداهللا علیه
 صلى اهللا علیه و آله ما من صائم یحضر قوما یطعمون اال

 .سبحت اعضاوه و كانت صاله المالئكه علیه و كانت صالتهم استغفارا

 : ترجمه
روزه : رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمودند امام صادق علیه السالم نقل مى نماید كه .1

ضر شود، مگر این كه اعضا او تسبیح خورند حا دارى نیست كه در میان عده اى كه غذا مى
  . فرستند و درود آنها استغفار است مى گویند و فرشتگان بر او درود مى

 

    ثواب صوم رجب
    ثواب روزه واجب

1: حدیث    

قال حدثنى سعد بن عبداهللا عن احمد بن محمد  ابى رحمه اهللا
ابزنطى عن ابن  بن عیسى عن احمد بن محمد بن ابى نصر
قال آن  بن عثمان عن كثیر النواء عن ابى عبداهللا علیه السالم

قال من صام ذلك  نوحا ركب السفینه اول یوم من رجب فامر من معه آن یصوموا ذلك الیوم و
ابواب النیرآن السبعه و من  الیوم تباعدت عنه النار مسیره سنه و من صام سبعه ایام اغلقت عنه



الجنه الثمانیه و من صام ثام ثمانیه ایام فتحت له ابواب خمسه عشر یوما اعطى مسالته و من  
 . عزوجل زاد زاده اهللا

 : ترجمه
همانا نوح در روز: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 اول رجب سوار كشتى شد و به  

و فرمود،. همراهان خود دستور داد این روز را روزه بگیرند . هر كس این روز را روزه بگیرد 
ازه دورى مسافت یكجهنم باند سال از او دور خواهد شد و كسى كه هفت روز روزه بگیرد،  

باز مى شوند و كسى كه پانزده روز روزه بگیرد، حاجتش داده  درهاى هفتگانه بهشت براى او
  .بیشتر روزه بگیرد خداى عزوجل ثواب بیشترى به او عنایت مى فرماید خواهد شد و كسى كه

 

2: حدیث    

مد بن الحسن رضى اهللا عنهحدثنى مح قال حدثنى الحسن بن  
الحسین بن عبدالعزیز المهتدى عن سیف بن المبارك بن زید 

ابى الحسن موسى علیه السالم عن ابیه المبارك عن ابى  مولى
العسل من صام  قال رجب نهر فى الجنه اشد بیاضا من اللبن و احلى من الحسن علیه السالم

زوجل من ذلك النهریوما من رجب سقاه اهللا ع . 

 : ترجمه
رجب رودخانه اى است در بهشت سفیدتر از شیر و: امام كاظم علیه السالم فرمودند .2 شیرین  

كسى كه یك روز از روز رجب را روزه بگیرد، خداوند. تر از عسل  عزوجل از آن رودخانه به  
  او عطا خواهد كرد

 

3: حدیث    

لیه السالم رجب شهر عظیم قال قال ابوالحسن ع و بهذااالسناد
السیئات من صام یوما  یضاعف اهللا فیه الحسنات و یمحو فیه
من رجب تباعدت عنه النار مسیره مائه سنه و من صام ثالثه 

 وجبت له الجنه ایام

 : ترجمه
رجب ماه بزرگى است كه خداوند حسنات را در آن دو: امام كاظم علیه السالم فرمودند .3 برابر  

كسى كه یك روز از رجب را روزه بگیرد،. هان را در آن پاك مى كندنموده و گنا جهنم باندازه  



بهشت براى او  مسافت صد سال از او دور خواهد شد و كسى كه سه روز را روزه بگیرد،
  .واجب مى شود

 

4: حدیث    

قال حدثنا محمد بن الحسن الرازى قال  حدثنا محمد بن اسحاق
حمد بن على المفتىحدثنا ابوالحسن على بن م قال حدثنا  

قال حدثنا  الحسن بن محمد المروزى عن ابیه یحیى بن عیاش
قال قال رسول اهللا صلى اهللا  على بن عاصم قال حدثنا ابوهارون العبدى عن ابى سعبد الخدرى
انما سمى االصم النه اال یقاربه  علیه و آله اال آن رجبا شهر اهللا االصم و هو شهر عظیم و

الشهور حرمه و فضال عنداهللا و كان شهر من اهل الجاهلیه یعظمونه فى جاهلیتها فلما جاء  
شهر اهللا و شعبان شهرى و رمضان شهر امتى  االسالم لم یزدد اال تعظیما و فضال اال آن رجبا

استوجب رضوآن اهللا االكبر و اطفا صومه فى  اال فمن صام من رجب یوما ایمانا و احتسابا
اهللا و اغلق عنه با با منذلك الیوم غضب   ابواب النار و لو اعطى ما االرض ذهبا ما كان 

 بافضل من صومه و ال یستكمل له اجره بشى من الدنیا دون الحسنات اذا اخلصه هللا و له اذا
عاجل الدنیا اعطاه اهللا و اال ادخر له من  امسى عشر دعوات مستجابات آن دعا بشى فى

اولیائه و احبائه و الخیر افضل ما دعا به داع من اصفیائه و من صام من رجب یومنین لم  
مثل  اهل السماء و االرض ما له عنداهللا من الكرامه و كتب له من االجر یصف الواصفون من
مثل ما  اجور عشره من الصادقین فى عمر هم بالغه اعمارهم ما بلغت و یشفع یوم القیامه فى
یدخل الجنه و یكون من رفقائهم و من صام من  یشفعون فیه و یحشر معهم فى زمرتهم حتى

یقول اهللا  جعل اهللا بینه و بین النار خندقا او حجابا طوله مسیره سبعین عاما و رجب ثالثه ایام
مالئكتى انى قد  عزوجل عند افطاره لقد وجب حقك على و وجبت لك محبتى و والیتى اشهدكم یا

من رجب اربعه ایام عوفى من غفرت له ما تقدم من ذنبه و ما تاخر و من صام البالیا له ما  
و كتب له مثل  تقدم من ذنبه و ما تاخر و من صام من رجب اربعه ایام عوفى من البالیا القبر

اوائل العابدین و من صام من  اجور اولى االلباب التوابین االوابین و اعطى كتابه بیمینه فى
القیامه ورجب خمسه ایام كان حقا على اهللا آن یرضیه یوم  یبعث یوم القیامه و وجهه كالقمر  

رمل عالج حسنات و ادخل الجنه بغیر حساب و یقال له تمن على  لیله البدر و كتب له عدد
سته ایام خرج من قبره و لو جهه نور یتالال اشد بیاضا من  ربك ما شئت و من صام من رجب
لقیامه و بعث من االمنین یوم نورا یستضى به اهل الجمع یوم ا نور الشمس و اعطى سوى ذلك



الصراط بغیر حساب و یعافى من عقوق الوالدین و قطیعه الرحم و من  القیامه حتى یمر على
كل یوم بابا من ابوابها و  ایام فان لجهنم سبعه ابواب یغلق اهللا عنه بصوم صام من رجب سبعه
ه ابواب یفتح اهللا بصوم كل ثمانی حرم جسده على النار و منصام من رجب ثمانیه ایام فان للجنه

كل یوم با با من ابوابها و  قال له ادخل من اى ابواب یفتح اهللا له بصوم یوم بابا من ابوابها و
خرج من قبره و لو جهه  قال له ادخل من اى ابواب الجنان شئت و من صام من رجب تسه ایام
یعطى آن یدخل الجنه بغیر  نور یتالال الهل الجمع حتى یقولوا هذا نبى مصطفى و آن ادنى ما
جعل اهللا له جناحین اخضرین منظومین بالدر و الیاقوت  حساب و من صام من رجب عشر ایام

الخاطف الى الجنان و یبدل اهللا سیئاته حسنات و كتب من  یطیر بهما على الصرط كالبرق
و من صام من رجب كانه عبداهللا مائه عام صابرا قائما محتسبا  المقربین القوامین هللا بالقسط و

یوم القیامه عبد افضل منه اال من صام مثله او زاد علیه و من صام  احد عشر یوما لم یواف اهللا
یوم القیامه حلتین خضرواوین من سندس و استبرق و یحبرهما  من رجب اثنى عشر یوما كسى

اطیب من ریح الضاءت ما بین شرقها و غربها و لصارت الدنیا  ولو دلیت حله منهما الى الدنیا
 ثالثه عشر یوما و ضعت له القیامه مائده من یاقوت اخضر فى المسك و من صام من رجب

كل  ضلل العرش قوائمها من در اوسع من الدنیا سبعین مره علیها صحائف الدر و الیاقوت فى
 فى  كل منها و الناس  صحیفه سبعون الف لون من الطعام ال یشبه اللون اللون و ال الریح فیا

فى الثواب ما ال عین  شد شدیده و كرب عظیم و من صام من رجب اربعه عشر یوما اعطاه اهللا
بالدر و الیاقوت و من  رات و ال اذن وال خطر على قلب بشر من قصور الجنان التى بنیت

به ملك و ال رسول و  صام من رجب خمسه عشر یوما وقف یوم القیامه موقف االمنین فال یمر
طوبى لك انت آمن مقرب مشرف مغبوط محبور ساكنال نبى قالوا  للجنان و من صام من رجب  

اوائل من یركب على ذوات من نور تطیر بهم فى عرصه الجنان الى  سته عشر یوما كان فى
رجب سبعه عشر یوما وضع له یوم القیامه على الصراط سبعون  دار الرحمن و من صام من
بنور تلك المصابیح الى الجنان تشیعه المالئكه  یمر على الصراط الف مصباح من نور حتى
من صام من رجب ثمانیه عشر یوما زاحم ابراهیم فى قبته فى جنه الخلد  بالرحب و السالم و
الیاقوت و من صام من رجب تسعه عشر یوما بنى اهللا له قصرا من لولو  على سرر الدر و

فیسلم علیهما و یسلمان علیه تكرمه  آدم و ابراهیم علیهماالسالم فى جنه عدن رطب بحذاء قصر
لحقه و كتب له بكل یوم یصوم منها كصیام الف عام و من صام من رجب عشرین  له و ایجابا
اهللا عشرین الف عام و من صام من رجب احدا و عشرین یوما شفع یوم القیامه  یوما فكانما عبد
من رجب اثنین و عشرین مثل ربیعه و مضر كلهم من اهل الخطایا و الذنوب و من صام  فى

 العظیمه و مرافقه الذین انعم اهللا مناد من السماء ابشر یاولى اهللا من اهللا بالكرامه یوما نادى



علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصحالحین و حسن اولك رفیقا و من صام من 
wåÏ ال و نعمت طویالثالثه و عشرین یوما نودى من السماء طوبى لك یا عبداهللا نصبت قلی   

الخلیل فى  طوبى لك اذا كشف الغطاء عنك و افضیت الى جسیم ثواب ربك الكریم و جاروت
تراى له فى  دار السالم و من صام من رجب اربعه و عشرین و یوما فاذا نزله له ملك الموت
اخضر ممسك  صوره شاب علیه حله من دیباج االذفر بیده قدح من ذهب الجنان و بیده حریر

المسك االذفذ بیده قدح من ذهب مملوء من شراب الجنان فسقاه آیاه عند خروجب نفسه و یهون به  
یستنشقها اهل سبع سماوات فیضل  علیه سكرات ثم یاخذ روحه فى تلك الحریره فتفوح منها رائحه
النبى صلى اهللا علیه و آله و من صام من   فى قبره ریان و یبعث من قبره ریان حتى یرد حوض

جب خمسه و عشرین یوما فانه خرج من قبرهر  تلقاه سبعون الف ملك بید كل ملك منهم لواء من  
��Ï  الحلل فیقولون یا ولى اهللا النجا الى ربك فهو من در و یاقوت و معهم طرائف الحلى و

الفوز العظیم  الناس دخوال فى جنات عدن مع المقربین الذین رضى اهللا عنهم و رضوا عنه ذلك
م من رجب سته و عشرین یوما بنى اهللا له فىو من صا ضل العرش مائه قصر من در و  

كل قصر خیمه حمرا من حریر الجنان یسكنها ناعما و الناس فى الحساب و من  یاقوت على را
سبعه و عشرین یوما اوسع اهللا علیه القبر مسیره اربعمائه عام و مال جمیع ذلك  صام من رجب

رجب ثمانیه و عشرین یوما عنبرا و من صام من مسكا و جعل اهللا عزوجل بینه و بین النار  
مسیره خمسمائه عام و من صام من رجب   كل خندق ما بین السماء و االرض  تسعه خنادق

یوما غفر اهللا له ولو ككان عشارا و لو كانت امراه فجرت سبعین مره بعد ما  تسعه و عشرین و
هنم لغفر هللا لها و من صام من رجب ثالثین اهللا عزوجل و الخالص من ج ارادت به وجه

العمل فیما بقى و اعطاه  السماء یا عبداهللا اما ما مضى فقد غفر لك فاستانف یومانادى مناد من
كل جنه اربعون الف مدینه من ذهب كل مدینه اربعون الف  اهللا عزوجل فى الجنان كلها فى

الف الف مائده من ذهب على كل قصر ابعون الف الف بیت فى كل بیت اربعون قصر فى كل  
الشراب لكل  مائده اربعون الف الف قصعه فى كل قصعه اربعون الف الف لون من الطعام و

كل بیت اربعون الف الف سریر من ذهب طول كل  طعام و شراب من ذلك لون على حده و فى
لف ذوابه من نوركل سریر جاریه عن الحور علیها ثالثمائه ا سریر الفا ذراع فى الفى ذراع على  

رجب هذا  تحمل كل ذوابه منها الف الف و صیفه تعلقها بالمسك و العنبر الى آن یوافیها صائم
قیل یا نبى اهللا فمن عجز عن صیام رجب لضعف او لعله. لمن صام شهر رجب كله  كانت به  

ساكین قال یتصدق فى كل یوم برغیف على الم او امراه غیر طاهره یصنع ماذا لینال ما وصفت
الصدقه كل یوم ینال ما وصف و اكثر و انه لو اجتمع  و الذى نفسى بیده انه اذا تصدق بهذه

اهل السموات و االرض على آن یقدروا قدر ثوابه ما بلغوا عشر ما یصیب فى  الخالئق كلهم من



 . الفضائل و الدرجات الجنان من
لینال ما و صفت قال یسبح اهللا كل  قیل یا رسول اهللا فمن لم یقدر على هذه الصدقه یصنع ماذا
مائه مره سبحان االله الجلیل سبحان من  یوم من شهر رجب الى تمام ثالثین یوما بهذا التسبیح

 . من لبس العز وهو له اهل ال ینبغى التسبیح اال له سبحان االعز االكرم سبحان

 : ترجمه
اصم(ید كه همان رجب ماه توجه داشته باش: رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمودند .4  ) 

نامیده شده كه) اصم (و همانا فقط باین جهت . خداوند است و آن شهر بزرگى است  بدون  
و. شك و تردید هیچ ماهى به لحاظ احترام و برترى نزد خداوند بپاى آن نمى رسد اهل جاهلیت  

و در جاهلیت خود آن را بزرگ مى دانستند و هنگامى كه اسالم آمد، جز بزرگى برترى ،  
توجه داشته باشید كه رجب ماه خدا شعبان ماه من و. چیزى بر آن افزوده نگشت  رمضان ماه  

بدانید كسى كه یك روز از رجب را بخاطر ایمان و پاداش. امت من مى باشد خداوند روزه  
خداوند را خاموش  بگیرد، مستوجب رضایت بزرگ خداوند گردیده و روزه او در آن روز خشم

اند و درى از درهاى جهنم بر آن بسته خواهد شد و اگر زمین پر ازمیگرد طال شود و آن را  
چیزى از دنیا غیر از  در راه خدا خرج كند، برتر از روزه او نخواهد بود و پاداش او با هیچ
خواهد داشت اگر  حسنات و كامل نمى شود و هنگامى كه شب فرا رشد، ده دعاى مستجاب

دعا كند، خداوند آن را به او عنایت خواهد فرمود و االبراى موردى در دنیا  باالترین خیرى را  
 .براى او ذخیره مى فرماید كه دوستان ، محبوبان و برگزیدگان او در دعاى خود خواسته اند،

اهل آسمان و زمین نمى تواند كرامتى  و كسى كه دو روز از رجب را روزه بگیرد، هیچ كسى از
د، توصیف كند و پاداشى مانندرا كه نزد خداوند دار  پاداش ده تن از راستگویان كه مدت عمر  

گرچه بسیار طوالنى باشددروغى نگفته -خود  اند، خواهد داشت و در روز قیامت همانند و به  
محشور مى شود تا وارد بهشت گردد و از  مقدار آنان شفاعت نموده و با آنان و در میانشان

 .دوستان آنان باشد
سه روز ار رجب را روزه بگیرد، خداوند بن او و جهنم خندق با مانعى بهو كسى كه    �°ô

حق  رفتن هفتاد سال قرار مى دهد و خداى عزوجل هنگام افطار او مى فرماید، همانا و محققا
اى فرشتگانم شما را گواه مى. تو بر من واجب شد و محبت و والیت من براى تو الزم شد گیرم  

قطعا همه گناهان او را ازكه همانا و محققا و   . اول تا آخرین آنها، آمرزیدم 
�°Ï°  و كسى كه چهار روز از رجب را روزه بگیرد، از تمام بالها ایمن مى شود، از دیوانگى ،
كار و  ، پیسى ، فتنه دجال و عذاب قبر در امان خواهد بود و مانند پاداشهاى عاقالن تو به

یسد و نامه عملش را در میان دستهبازگشت كننده به خدا براى او مى نو  اول عبادت كنندگان  



 .به دست راستش مى دهند
 و كسى كه پنج روز از رجب را روزه بگیرد، به عهده خداوند است كه در روز قیامت او را

 راضى كند و روز قیامت در حالى برانگیخته مى شود كه صورتش مانند ماه شب چهارده است

ى او حسنات مى نویسند و بدون حساب وارد بهشت مى شود و، به عدد انبوهى از شن برا به  
 او میگویند، هر چه ارزو دارى از خدا بخواه

 و كسى كه شش روز از رجب را روزه بگیرد، در حالى از قبر از قبر خود خارج مى شود كه

 سیماى او نور درخشنده اى مى شود كه صورتش مانند ماه شب چهارده است ، به عدد انبوهى

ز شن براى او حسنات مى نویسند و بدون حساب وارد بهشت مى شود و به او مى گویندا هر  :
 . چه ارزو دارى از خدا بخواه

 و كسى كه شش روز از رجب را روزه بگیرد، در حالى از قبر خود خارج مى شود كه سیماى

قیامت نورى او نور درخشنده اى دارد كه از خورشید سفیدتر است و غیر از این نور، در روز  

 به او مى دهند كه اهل محشر از آن بهره مى گیرند و نیز در روز قیامت در دسته
پل صراط بدون عبور عبور مى كند و از  اما یافتگان بر انگیخته مى شود تا جایى كه از

 .خواهد بود نافرمانى و اذیت پدر و مادر و قطع رحم ایمن

همانا خداوند درو هر كسى كه هفت روز از رجب روزه بگیرد،  مقابل هر روز روزه ، درى از  
فرماید، از هر كدام از درهاى  درهاى هشتگانه بهشت را براى او باز مى نماید، و به او مى

 .بهشت كه مى خواهى وارد شو
را  و كسى كه نه روز از رجب را روزه بگیرد، در حالى از قبر خارج مى شود كه صداى خود

نور  بلند كرده است و به چیزى جز بهشت رو نمى نماید و سیماى او (( ال اله اال اهللا)) به
این پیامبرى برگزیده است: درخشنده اى براى اهل محشر دارد تا جایى كه مى گویند همانا  . 

 . كمترین چیزى كه به او مى دهند، ورود بدون حساب به بهشت است

ز كه با مروارید درخشان و بزرگ بال سب و كسى كه ده روز از رجب را روزه بگیرد، خداوند دو
بوسیله آن مثل باد از پل صراط به سوى بهشتها  و یاقوت زینت شده است ، به او مى دهد كه
سال  عدالت رفتار مى كنند، نوشته مى شود و گویا او صد پرواز كند، از جمله مقربینى كه به

ادت كرده استبراى خدا صبر نموده و خدا را عب) و مطابق نسخه دیگر هزار سال (  . 

 و كسى كه یازده روز از رجب را روزه بگیرد، در روز قیامت بنده اى نزد خداوند نمى اید كه

 .برتر از او باشد، مگر كسى كه مثل او یا بیش از او روزه گرفته باشد
 و (( سندس)) و كسى كه دوازده روز از رجب را روزه بگیرد، در روز قیامت دو لباس سبز از

به دنیا بیاورند،  به او مى پوشانند و لباسها را مى آراید كه اگر یكى از آن لباسها را (( استبرق))



 .بوى مشك خواهد شد حتما ما بین مشرق و مغرب آن نور افشانى نموده و دنیا خوشبوتر از
براى  و كسى كه سیزده روز از رجب را روزه بگیرد، در روز قیامت میز غذایى در سایه عرش

هد بود كه وسعت آن هفتاد برابر دنیاست و بر روى آن سینایى ازاو مهیا خوا مرواریدهاى  
رنگ آنها مانند  بزرگ و یاقوت است كه در هر سینى هفتاد هزار نوع غذا وجود دارد كه بو و
مى برند، او از آنها  یكدیگر نیست و در حالى كه مردم در سختى شدید و بالى بزرگ به سر

 . بهره مند است
ه چهارده روز از رجب را روزه بگیرد، خداوند پاداشى از كاخهاى بهشتى كه باو كسى ك  

گوشى  مرواریدهاى بزرگ و یاقوت ساخته شده اند، به او عطا مى نماید كه چشمى ندیده ،
 . نشنیده و به ذهن بشرى نیامده است

افتگان مىو كسى كه پانزده روز از رجب را روزه بگیرد، در روز قیامت در توقفگاه امان ی  

به حال  ایستد و هیچ فرشته و رسول و پیامبرى بر او نمى گذرد، مگر این كه مى گویند، خوشا
 .خواهى بود تو كه امان یافته ، مقرب ، شریف ، سعادتمند و شاد و خرم در بهشتها ساكن

حقیقتهایى  و كسى كه شانزده روز از رجب را روزه بگیرد، جز اولین كسانى است كه سوار بر
 .به پرواز در مى آیند (( سراى رحمن)) از نور مى شوند و در بهشت تا

پل صراط براى او هفتاد  و كسى كه هفده روز از رجب را روزه بگیرد، در روز قیامت بر روى
پل صراط گذشته و به بهشت برسد و  هزار چراغ مى گذارند، تا با نور این چراغها از روى

دم و مرحبافرشتگان با خوش آمدگوى ، خیر مق . گفتن و سالم دادن بر او پس از او مى آیند 
گنبد ابراهیم علیه السالم در بهشت جاوید  و كسى كه هیجده روز از رجب را روزه بگیرد، در

 .خواهد نمود بر تختهایى از در و یاقوت جا را بر او تنگ

مقابل كاخ آدم  و كسى كه نوزده روز از رجب را روزه بگیرد، خداوند براى او در بهشت ، در
آنها سالم مى كند،  و ابراهیم علیهماالسالم كاخى ار مروارید تازه براى او مى سازد و او بر

مقابل هر روز از روزه هایى  آنان نیز براى بزرگداشت و اداى حقش بر او سالم مى كنند و در
 .سال براى او نوشته مى شود كه روزه مى گیرد، روزه هزار

از رجب را روزه بگیرد، گویا بیست هزارو كسى كه بیست روز  سال خداوند را عبادت كرده  
 . است

و كسى كه بیست و یك روز از رجب را روزه بگیرد، در روز قیامت شفاعت او در مورد 
 (كه دو طایفه با تعداد افراد زیاد هستند) ((مضر)) و (( ربیعه)) و گناهكارانى مانند خطاكارآن

 .پذیرفته مى شود
اى دوست : بیست و دو روز از رجب را روزه بگیرد، منادى از آسمان ندا مى دهد و كسى كه



است  مژده باد تو را به بزرگداشت زیاد و دوستى با كسانى كه خداوند آنها را متنعم نموده !خدا
 !از قبیل پیامبران ، راستگویان ، شهدا و صالحان ، و آنان چه دوستان خوبى هستند

خوشا به: وز از رجب را روزه بگیرد،از آسمان او را ندا مى دهندو كسى كه بیست و سه ر   

خوشا به. رحمت كمى كشیدى ولى نعمتهاى زیادى به دست اوردى ! حالت اى بنده خدا حال  
 كریمت برسى و در تو هنگامى كه پرده از پیش رویت برداشته شود و به ثواب بزرگ پروردگار

لیه السالم شوىخلیل ع همسایه ابراهیم (( دارالسالم))  . 

او  و كسى كه بیست و چهار روز از رجب را روزه بگیرد،فرشته مرگ بصورت جوانى سراغ
حریر  مى آید كه لباس سبزى پوشیده و بر اسبى از اسبهاى بهشتى سوار است ، در دست او
شراب  سبزى است كه با مشك بسیار خوشبو معطر شده است و نیز جامى طالیى كه پر از

هنگام خروج جانش آن را به او مى نوشاند و سختى هاى مرگ را براى.  بهشتى است او آسان  
حال بویى از آن بر مى خیزد كه  مى نماید و آنگاه روح او را در آن حریر میگذارد كه در این

او در قبر. اهل آسمانهاى هفتگانه آن را احساس مى نمایند خود سیراب مانده و از قبرش نیز  
مى شود تا زمانى كه به حوض سیراب برانگیخته  .پیامبر صلى اهللا علیه و آله برسد 

 و كسى كه بیست و پنج روز از رجب را روزه بگیرد،همانا هنگامى كه از قبرش خارج شود،

در و  هفتاد هزار فرشته به پیشواز او مى روند كه در دست هر كدام از آن فرشتگان بیرقى از
اسهاى نیكو و كم نظیر همراه دارند و مىیاقوت است ، با خود زیور آالت و لب گویند، اى  

بشتاب بسوى پروردگارت و او از اولین كسانس است كه وارد! دوست خدا بهشت سكونت مى  
و این سعادت . راضیند شود همراه با مقربینى كه خدا از آنها راضى شده و آنها نیز از او

 . بزرگ است
صد قصر از  بگیرد، خداوند در سایه عرش و كسى كه بیست و شش روز از رجب را روزه   

حالى  در و یاقوت مى سازد كه بر سر هر قصرى خیمه اى سرخ از حریر بهشتى است و در
 .كه مردم مشغول حساب هستند او در ناز و نعمت در آن ساكن مى شود

دو كسى كه بیست و هفت روز از رجب را روزه بگیرد، خداوند قبر او را به مقدار راه چهارص  

 .سال وسعت مى دهد و تمام این مقدار را پر از مشك و عنبر مینماید

عزوجل بین او و آتش نه خندق  و كسى كه بیست و هشت روز از رجب را روزه بگیرد،خداوند
 زمین است ، به مقدار راه پانصد سال مى گذارد كه فاصله هر خندق به مقدار فاصله آسمان و

. 
ب را روزه بگیرد، خداوند او را مى آمرزد، گرچه كسىو كسى كه بیست و نه روز از رج باشد  

بى عفتى كرده  كه به دستور ظالم یك دهم اموال مردم را مى گرفته یا زنى باشد كه هفتاد بار



عزوجل را بدست آورده و از جهنم  باشد و اگر آن زن با این كار بخواهد خوشنودى خداى
 .رهایى یابد، خداوند حتما او را مى آمرزد

اى بنده خدا: و كسى كه سى روز از رجب را روزه بگیرد، منادى از آسمان ندا مى دهد ! 

و خداوند در. گذشته هایت آمرزیده شد، در باقیمانده عمر خود عملت را از نو شروع كن  تمام  
چهل هزار  بهشتها، در هر بهشتى چهل هزار شهر از طال به او خواهد داد، كه در هر شهرى

هل هزار هزار خانه ، در هر خانه اىقصر، در هر چ چهل هزار هزار سفره ، در هر سفره  
چهل هزار هزار نوع خوردنى و نوشیدنى وجود دارد  چهل هزار هزار كاسه ، در هر كاسه اى
در هر خانه اى. نوشیدنیها رنگ جداگانه اى دارند كه هر كدام از این خوردنیها و چهل هزار  

كه اندازه هر كدام از این تختها دو هزار ذراعهزار تخت از طال وجود دارد  در دو هزار  (44) 
سیصد  ذراع است و بر هركدام از این تختها دخترى از حورالعین است كه هر كدام از آنها

رند كه هر كدام از این زلفها را یك هزار هزارهزار زلف جلو پیشانى از نور دا دختر خدمتكار  
تمام . بیاید خردسال حمل نموده و با مشك و عنبر خوشبو مى نمایند تا روزه دار رجب پیش او

اى: اینها براى كسى است كه تمام ماه رجب را روزه بگیرد، عرض كردند كسى كه ! پیامبر خدا 
اشد و نتواند روزه بگیرد،بعلت ضعف با مرض یا زنى كه پاك نب چه كارى انجام دهد تا به  

براى هر روز قرص نانى : فرمودند آنچه فرمودى برسد،؟ آن حضرت صلى اهللا علیه و آله
قسم به كسى كه جانم به دست اوست. صدقه بدهد همانا اگر هر روز این طور صدقه بدهد،  

م مخلوقات آسمانها و زمین همگى تردید اگر تما به آنچه گفتم و بیش از آن مى رسد و بدون
عمل را معین كنند، به یك دهم فضائل و درجاتى كه در بهشتها  جمع شوند تا مقدار ثواب این

: تا به آنچه فرمودى برسد؟ آن حضرت صلى اهللا علیه و آله فرمودند بدهد چه كارى انجام بدهد
مام شوددر هر روز صد بار خدا را تسبیح كند تا سى روز ت با این تسبیح الجلیل  سبحان االله)) :

 ((. اهل سبحان من ال ینبغى التسبیح اال له سبحان االعز االكرم سبحان من لبس العز و هوله
(45)  

  
  
  

5: حدیث    

اهللا قال حدثنى احمد بن الحسین الصقر عن ابى طاهر قال حدثنى سعد بن عبد ابى رحمه اهللا
قال بعث اهللا  حمزه بن الیسع عن الحسن بن بكار عن ابى الحسن الرضا علیه السالم محمد بن
لیال مضین من شهر رجب فصوم ذلك الیوم كصوم سبعین  محمدا صلى اهللا علیه و آله لثالث



 .عاما

ذلك غلط من الكاتب و هو انه لثالث قال سعد بن عبداهللا كان مشایخنا یقولون آن لیال بقین من  
?°Â  . 

 : ترجمه
خداوند حضرت محمد صلى اهللا علیه و آله را پس از: امام رضا علیه السالم فرمودند .5 سه  

به همین جهت روزه. به پیامبرى بر انگیخت ) روز سوم رجب (شب كه ازماه رجب گذشت   

 . این روز مانند روزه هفتاد سال است
د بن عبداهللاسع در این جا: مى گوید، بزرگان ما مى گفتند (( یكى از راویان این حدیث))  نویسنده  

و درستش این است كه سه شب باقیمانده از رجب پیامبر. روایت اشتباه كرده است  صلى اهللا  
یعنى بیست و هفتم رجب(علیه و آله را به پیامبرى برانگیخت   ) 

 

    ثواب صوم شعبان
وزه شعبانثواب ر   .    

1: حدیث    

قال حدثنى سعد بن عبداهللا قال حدثنى یعقوب  ابى رحمه اهللا
الكوفى ابن جناده السلولى  بن یزید عن الحصین بن المخارق

قال من  عن ابى حمزه الثمالى عن ابى جعفر علیه السالم
ت فماصام شعبان كان له طهورا من كل زله فى المعصیته و النذر فى المعصیته قل البادره قال  

 .الیمین عند الغضب و التوبه منها الندم علیها
 : ترجمه

كسى كه شعبان را روزه بگیرد، این روزه براى او: امام باقر علیه السالم فرمودند .1 پاك كننده  
حضرت عرض  از هر لغزش ، عیب و عار و خشمى خواهد بود و ابو حمزه مى گوید به آن

سوگند براى نافرمانى خدا و نذر: چیست ؟ فرمودندكردم مراد از عیب و عار  براى نافرمانى  
سوگند به هنگام غضب و: پرسیدم منظور از خشم چیست ؟ فرمود. خدا توبه و پشیمانى از آن  

  . است
 



2: حدیث    

قال حدثنى سعدبن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
صحر عنعبداهللا قال حدثنى محمد بن عبدالجبار عن ابى ال  

اسماعیل بن عبدالخالق قال جرى ذكر شعبان عبدالجبار عن 
اسماعیل بن عبدالخالق قال جرى ذكر شعبان عن ابى عبداهللا علیه السالم و  ابى الحخر عن

الرجل لیدخل فى الدام  قال فقال آن فیه من الفضل كذا و كذا و فیه كذا و كذا حتى آن صومه
یغفر لهالحرام فیصوم شعبان فینفعه ذلك و   . 

 : ترجمه
 راوى مى گوید نزد امام صادق علیه السالم سخن از شعبان و روزه آن به میان آمد آن .2

 حضرت فرمودند، فضیلت روزه آن چنین و چنان است و در آن چه و چه هست ، تا جایى كه

عمل  ممكن است مردى مرتكب قتل حرام مى شود آن گاه شعبان را روزه گیرد و بخاطر این
زیده شودآمر  .  

 

3: حدیث    

محمد  حدثنى محمد به على ماجیلویه رضى اهللا عنه عن عمه
بن ابى القاسم عن احمد بن ابى عبداهللا ابیه عن محمد بن 

قال  المفضل بن عمر عن ابى عبداهللا علیه السالم سنان عن
 . عزوجل و اهللا صوم شعبان و شهر رمضان شهرین متتابعین توبه من اهللا

 : ترجمه
روزه شعبان و ماه رمضان ، دو ماه پى در پى توبه: امام صادق علیه السالم فرمودند .3 اى  

توبه اى(از جانب خداى عزوجل مى باشد   (. مقبول است 

  .بخدا سوگند
 

4: حدیث    

قال حدثنى سعد بن عبداهللا قال حدثنى على بن  ابى رحمه اهللا
محبوب عن قال حدثنى الحسن بن  سلیمان بن داود الزربى

قال سمعت ابا عبداهللا علیه السالم  عبداهللا بن مرحوم االزدى
كل  اول یوم من شعبان وجبت له الجنه بته و من صام یومین نظر اهللا الیه فى یقول من صام



عرشه من جنته  یوم و لیله فى دار الدنیا نظره الیه فى الجنه و من صام ثالثه ایام زار اهللا فى
 . فى كل یوم

 : ترجمه
كسى كه اولین روز: راوى مى گوید از امام صادق علیه السالم شنیدم كه فرمودند .4 شعبان را  

 .روزه بگیرد، حتما بهشت براى او الزم خواهد شد

نماید  و كسى كه دو روز روزه بگیرد، خداوند در هر روز و شب در سراى دنیا به او نگاه مى
كسى كه سه روز را روزه بگیرد،، هرو . و در بهشت نیز به این نگاه ادامه مى دهد روز  
چون خداوند جسم نیست ، شاید مراد( - . خداوند را در عرض بهشتیش زیارت خواهد نمود  

  (دیدار خداوند با دیده یا دیدار اولیاى او باشد
 

5: حدیث    

قال حدثنا محمد بن  حدثنا محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
ف عن على بن مهزیار الحسن الصفار عن العباس بن معرو 

سعید عن فضاله عن اسماعیل بن ابى زیاد  عن الحسین بن
قال قال رسول اهللا شعبان شهرى و رمضان شهر اهللا و هو ربیع الفقراء  ابى عبداهللا علیه السالم

 . جعل اهللا االضحى لشبع مساكینكم من اللحم فاطموهم و انما

 : ترجمه
ید كهامام صادق علیه السالم نقل مى نما .5 شعبان : رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمودند 

خداوند عید قربان را فقط براى سیر . فقر است  ماه من است و رمضان ماه خدا و آن بهار
بدهید) گوشت قربانى (به آنها  شدن فقیرآن شما از گوشت قرارداد پس .  

 

6: حدیث    

ى احمد بن سعد بن عبداهللا قال حدثن قال حدثنى ابى رحمه اهللا
قال حدثنا الحسین بن سعید عن ابن عمیر  محمد بن عیسى

قال سمعت ابا  عن سلمه صابح السابرى عن ابى الصالح
 . اهللا عبداهللا علیه السالم یقول صوم شعبان و شهر رمضان و اهللا توبه من

 : ترجمه
ماه روزه شعبان و: راوى مى گوید از امام صادق علیه السالم شنیدم كه فرمودند .6 رمضان  



توبه اى(بخدا سوگند توبه اى از جانب خداوند است    (. مقبول است 

 

7: حدیث    

قال حدثنا الحسین بن  حدثنا محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
الحسن بن ابان قال حدثنا الحسین بن سعید عن اخیه الحسن 

بن محمد عن المفضل بن عمر عن ابى عبداهللا  عن زرعه
كان ابى علیه السالم فصل ما بین شعبان وشهر رمضان بیوم و كان على بن قال  علیه السالم

 . علیه السالم یصل ما بینهما و یقول صوم شهرین متتابعین توبه من اهللا الحسین

 : ترجمه
شعبان و ماه) روزه (روش پدرم این بود كه بین : امام صادق علیه السالم فرمودند .7 رمضان  

یك روز روزه نمى گرفت(یك روز فاصله مى انداخت   .) 

وصل مى كرد و مى فرمودند روزه دو ماه پى  ولى امام زین العابدین علیه السالم آنها را به هم
  (. توبه اى پریرفته شده است) در پى توبه اى است از جانب خدا وند

 

8: حدیث    

 حدثنى محمد بن على ما جیلویه عن عمه محمد بن ابى

عبداهللا عن الحسین به سعید عن  القاسم عن احمد بن ابى
عن ابى جعفر علیه  الحسین بن علوآن عن عمروبن خالد

شهر رمضان یصلهما و ینهى  السالم قال كان رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله یصوم شعبان و
 . یقول هما شهر اهللا و هما كفاره لما قبلهما و ما بعدهما من الذنوب الناس آن یصلوهما و كان

 : ترجمه
رسول خدا صلى اهللا علیه و آله شعبان و ماه رمضان: امام باقر علیه السالم فرمودند .8 را  

 . روزه مى گرفت

را به یكدیگر وصل مى نمودند، ولى مردم را نهى مى كرد كه) این دو ماه (رفت و روزه  این  
دو این دو، دو ماه خداوند هستند و این: دو را به یكدیگر وصل نمایند و مى فرمودند كفاره  

  . گناهان قبل و بعد از این دو ماه است

 



9: حدیث    

 و بهذااالسناد عن الحسین بن سعید عن ابن ابى عمیر عن

قال كن نساء  حفص بن البخترى عن ابى عبداهللا علیه السالم
النبى صلى اهللا علیه و آله اذا كان علیهن صیام اخرن ذلك 

صلى اهللا علیه و آله حاجته و اذا كان شعبان صمن و  كراهیه آن یمنعن رسول اهللا الى شعبان
 . یقول شعبان شهرى معهن قال و كان رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله صام

 : ترجمه
زنان پیامبر صلى اهللا علیه و آله هنگامى كه روزه: امام صادق علیه السالم فرمودند .9 اى به  

زیرا نمى خواستند مانع. انداختند عهده آنان بود، آن را تا ماه شعبان به تاخیر مى نیاز رسول  
هنگامى كه شعبان فرا مى رسید آنان روزه. خدا صلى اهللا علیه و آله شوند آن . مى گرفتند 

رسول خدا صلى اهللا علیه و آله  حضرت صلى اهللا علیه و آله نیز با آنان روزه میگرفت و نیز
شعبان ماه من است: مى فرمودند  .  

 

10: حدیث    

 و بهذااالسناد عن الحسین بن سعید عن ابن ابى عمیر عن

عثمان بن عیسى عن سماعه بن مهرآن قال قلت البى عبداهللا 
 هل صام احد من آبائك شعبان فقال خیر آبائى علیه السالم

 . رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله صامه

 : ترجمه
خصى از پدرآن شماراوى مى گوید از امام صادق علیه السالم پرسیدم آیا ش .10 شعبان را روزه  

بهترین پدرانم: گرفته است فرمود   . رسول خدا صلى اهللا علیه و آله آن را روزه گرفته است 

 

11: حدیث    

ابى  و بهذااالسناد عن الحسین بن سعید عن عبدالرحمن بن
نجرآن عن یونس بن یعقوب قال سالت ابا عبداهللا علیه السالم 

ن احد من آبائك یصومه فقال خیر هل كا عن صوم شعبان
 . رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله اكثر صیامه فى شعبان ابائى

 : ترجمه



از پدرآن  راوى مى گوید از امام صادق علیه السالم درباره روز شعبان پرسیدم كه آیا كسى .11
بیشترین روزهن بهترین پدرانم ،: شما آن را روزه گرفته است ؟ فرمودند صلى اهللا  رسول خدا 

  .علیه و آله در شعبان بود

 

12: حدیث    

قال حدثنا حامد بن شعیب قال حدثنا  حدثنا محمد بن ابراهیم
اسلم قال  شریح بن یونس حدثنا وكیع عن سفیان عن زید بن

فقال این  سئل رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله عن صوم رجب
 . انتم عن شعبان

 : ترجمه
آن حضرت صلى. اهللا علیه و آله درباره روزه رجب پرسیدنداز رسول خدا صلى  .12 اهللا علیه  

چرا به فكر روزه شعبان نیستند: و آله فرمودند .  

 

13: حدیث    

قال حثنا ابو  حدثنا حمزه بن محمد العلوى رضى اهللا عنه
محمد عبدالرحمن بن ابى حاتم قال حدثنا یزید بن سنان 

لرحمن بن مهدى قال حثنا نزیل مصر قال حدثنا عبدا البصرى
قال كان رسول اهللا  قال اخبرنى ابو سعبد المقبرى قال حدثنا اسامه بن زید ثابتبن قیس المدنى
یقال ال یفطر و یفطر حتى یقال اال یصوم قلت رایته  صلى اهللا علیه و آله یصوم االیام حتى
شعبان هو شهرالشهور قال نعم قلت اى شهر قال  یصوم من شهر ما ال یصوم من شى من  

االعمال الى رب العالمین فاحب آن  یغفل الناس عنه بین رجب و رمضان و هو شهر ترفع فیه
 . یرفع عملى و انا صائم

 : ترجمه
مى  اسامه بن زید مى گوید، رسول خدا صلى اهللا علیه و آله آنقدر روزه مى گرفت كه .13

دیگر روزه: كه میگفتندهمیشه روزه خواهد گرفت و آنقدر روزه نمى گرفت : گفتند نخواهد گرفت  
راوى مى گوید از اسامه بن زید پرسیدم آیا دیدى.  آله طورى در  رسول خدا صلى اهللا علیه و 

 نگیرد؟ ماهى روزه بگیرد كه در هیچ ماهى این طور روزه
ماهى كه بین رجب و رمضان است و مردم . شعبان : پرسیدم در كدام ماه ؟ گفت . گفت بلى 



و دوست. ماهى كه در آن اعمال بندگان بسوى پرورگار جهانیان باال مى رود. افلندآن غ از  

  . دارم در حالى عمل من باال رود كه روزه باشم
 

14: حدیث    

قال حدثنا عبدالرحمن بن ابى  حدثنا احمد بن الحسن القطان
قال حدثنا یزید قال اخبرنى  حاتم قال حدثنا الحجاج بن حمزه

ىصدقه الدقیق قال حدثنا ثابت عن انس قال سئل رسول اهللا  
 . افضل قال شعبان تظیما لرمضان صلى اهللا علیه و آله اى الصیام

 : ترجمه
: برترند راوى مى گوید، از رسول خدا صلى اهللا علیه و آله پرسیدند كدامیك از روزه ها .14

بجهت بزرگداشت رمضان. شعبان : فرمودند  .  

 

15: حدیث    

حمد بن الحسنحدثنا ا قال حدثنا عبدالرحمن قال حدثنا العباس  
قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبه عن توبه  بن یزید العبدى

ام سلمه آن  العنبرى عن محمد بن ابراهیم عن ابى سلمه عن
 . یصل به رمضان النبى صلى اهللا علیه و آله لم یكن یصوم من السنه شهرا تا ما اال شعبان

 : ترجمه
پیامبر صلى اهللا علیه و آله هیچ ماهى را بطور: مى گویدراوى  .15 كامل روزه نمى گرفت ،  

  .وصل مى نمود مگر شعبان كه آن را به رمضان

 

16: حدیث    

قال حدثنا محمد بن الحسین قال حدثنا  حدثنا محمد بن ابراهیم
قال حدثنا الحسن بن محمد  ابوالحسن على بن محمد بنعلى

ن یحیى بن عیاس عن على بن عاصم المروزى عن ابیه ع
قال قال رسول اهللا  قال اخبرنى عطاء بن السائب عن سعید بن جبیر عن ابن عباس الواسطى

فضائل شعبان قال شهر شریف و هو شهرى و  صلى اهللا علیه و آله و قد تذاكر اصحابه عنده



ن و تزین فیه تزاد فیه ارزاق المومنین لرمضا حمله العرش تعظمه و تعرف حقه و هو شهر
فیه ارزاق المومنین و هو شهر العمل فیه تضاعف  الجنان و انما سمى شعبان النه تتشعب

هو شهر العمل فیه تضاعف الحسنه سبعین و السیئه  الحسنه النه تتشعب فیه ارزاق المومنین و
 و الجبار جل جالله یباهى فیه بعباده و ینظر من محوطه و الذنب مغفور و الحسنه مقبوله

قال  حمله عرشه فقام على بن ابى طالب علیه السالم و عرشه الى صوامه و قامه فیباهى بهم
رغبه فى  بابى انت و امى یا رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله صف لنا شیئا من فضله لنزداد
فقال صلى اهللا علیه و آله من صام اول یوم من شعبان  صیامه و قیامه و لنهجد للجلیل فیه

له سبعین حسنه الحسنه كتب اهللا تعادل عباده سنه و من صامه یومین من شعبان حط عنه  
من شعبان رفع له سبعون درجه فى الجنان من در و یاقوت  السیئه الموبقه و من صام ثالثه ایام
سع علیه فى الرزق و من صام خمسه ایام من شعبان حبب  و من صاماربعه ایام من شعبان و

ته ایام منالى العباد و من صام س شعبان صرف اهللا عنه سبعین لونا من البالء و من صام  
و جنوده و همزه و غمزه و من صام ثمانیه ایام من  سبعه ایام من شعبان عصم من ابلیس
حیاض القدس و من صامه تسعه ایام من شعبان  شعبان لم یخرج من الدنیا حتى یسقى من

ام من شعبان عشره ایام و سع اهللا علیه قبره ص عطف علیه منكر و نكیر عند ما یساالنه و من
عشر یوما من شعبان ضرب على قبره احدى  سبعین ذراعا فى سبعین ذراعا و من صام احد

شعبان زراره فى قبر كل یوم سبعون الف  عشره مناره من نور و من صام اثنى عشر یوما من
ستغفرت له مالئكه سبع عشر یوما من شعبان ا ملك الى النفخ فى المصور و من صام ثالثه

الهمت الدواب و السباع حتى الحیتان فى  سماوات و من صام اربعه عشر یوما من شعبان
یوما من شعبان اطفى عنه سبعون بحرا من  البحور آن ال احرقك بالنار و من صام سته عشر
م عنه سبعون بحرا من النیرآن و من صا النیرآن و من صام سبعه عشر یوما من شعبان اطفى
كلها و من صام ثمانیه عشر یوما من  سبعه عشر یوما من شعبان اغلقت عنه ابواب النیرآن

یوما من شعبان اعطى سبعین الف  شعبان فتحت له ابواب الجنان كلها و من صامتسعه عشر
شعبان زوج سبعین الف زوجه  قصر فى الجنان من در و یاقوت و من صام عشرین یوما من

صام احد و عشرین یوما من شعبان زوجمن الحور العین و من  رحبت له المالئكه و مسحته  
سندرس و : الف حله  باجنحتها و من صام اثنین و عشرین یوما من شعبان كسى سبعین

عند خروجه من قبر  استبرق و من صام ثالثه و عشرین یوما من شعبان اتى بدابه من نور
ن یوما من شعبان شفعفیركبها طیارا الى الجنه و من صام اربعه و عشری فى سبعین الفا من  

على الصراط و من  اهل التوحید و من صام خمسه و عشرین یوما من شعبان كتب اهللا له جوازا
من صام سبعه و  صاتم سبعه و عشرین یوما من شعبان كتب اهللا له جوازا على الصراط و



ه وعشرین یوما من شعبان كتب اهللا له براء من النار و من صام ثمانی عشرین یوما من شعبان  
نال رضوآن اهللا عزوجل وجهه و  تهلل و جهه و من صام تسعه و عشرین یوما من شعبان

نال رضوآن اهللا عزوجل االكبر و من صام ثالثین یوما  منصام تسعه و عشرین یوما من شعبان
یدا فقدغفر العمل عمال جد جبرئیل علیه السالم من قدام العرش یا هذا استانف من شعبان ناداه

الجلیل عزوجل یقول لو كانت ذنوبك عدد نجوم المساء و قطر  لك ما مضى و تقدم من ذنوبك و
الرمل و الثرى و ایام الدنیا لغفر تها لك و ما ذلك على اهللا  االمطار و ورق االشجار و عدد

 . شعبان قال ابن عباس هذا الشهر شعبان بعزیز بعد صیامك شهر

 : ترجمه
مى گوید، در حالى كه اصحاب ابن عباس .16 رسول خدا صلى اهللا علیه و آله نزد آن  

فضایل شعبان سخن مى گفتند، آن حضرت صلى اهللا علیه  حضرت صلى اهللا علیه و آله درباره
ماه شریفى: و آله فرمودند حمل كنندگان عرش آن را بزرگ داشته و . است و آن ماه من است  

ست كه ارزاق مؤ منین براى رمضان در آن زیاد مى شود و ماهى ا قدر آن را مى شناسند و آن
و فقط باین جهت شعبان نامیده شده كه ارزاق مؤ منین در آن زیاد  .بهشته آراسته مى گردند

آن ماه. مى شود عمل است كه در آن حسنه هفتاد بار دو چندآن گردیده ، بدیها ریخته شده  
اى بزرگ به بندگان خود مباهات مى نماید، از شده و حسنه قبوى مى شود، خد گناهان آمرزیده

حمل كنندگان عرش  به روزه دارآن و عبادت كنندگان نگریسته و بخاطر ایشان به عرش خود
در این جا على بن ابى طالب علیه السالم بپا. خود مباهات مى نماید : خاسته و عرض كرد 

اى. پدر و مادرم فداى تو بیان فرمایید تا رغبت ما به روزه  مقدارى از برترى آن را! رسول خدا 
آن حضرت صلى . شده و براى خداى بزرگ در آن ، شب زنده دارى كنیم  و عبادت آن بیشتر

 فرمودندن اهللا علیه و آله
اى  كسى كه روز اول شعبان روزه بگیرد، خداوند براى او هفتاد حسنه مى نویسد كه هر حسنه

 . برابر با یكسال عبادت است
روز از شعبان را روزه بگیرد، گناه هالك كننده او از مى ریزد و كسى كه دو . 

او  و كسى كه روز از شعبان را سه روزه بگیرد، هفتاد درجه از در و یاقوت در بهشتها براى
 .باال مى رود

 .و كسى كه روز از شعبان را چهار روزه بگیرد،روزى او گسترده خواهد شد

بگیرد،نزد بندگان خدا محبوب مى گرددو كسى كه روز از شعبان را پنج روزه  . 

 .نماید و كسى كه روز از شعبان را شش روزه بگیرد، خداوند هفتاد نوع بال را از وى دور مى
وسوسه  و كسى كه روز از شعبان را هفت روزه بگیرد، خداوند او را از شیطان ، لشكریانش ،



 .و اشاره اش حفظ مى نماید

روزه بگیرد، تا زمانى كه از حوضهاى بهشتى ننوشد ازو كسى كه روز از شعبان را هشت   

 .دنیا خارج نخواهد شد
سوال از او، با او مهربان  و كسى كه روز از شعبان را نه روزه بگیرد، نكیر و منكر هنگام

 .خواهند بود

 و كسى كه روز از شعبان را ده روزه بگیرد، خداوند قبر او را به مقدار هفتاد ذراع در هفتاد

وسعت مى دهدذراع  . 

 .و كسى كه روز از شعبان را یازده روزه بگیرد، بر قبر او یازده مناره از نور مى زنند

هر روز) روز قیامت (و كسى كه روز از شعبان را دوازده روزه بگیرد، تا دمیدن در صور   

 .هفتاد هزا فرشته او را در قبرش زیارت مى كنند

گیرد، فرشتگان هفت آسمان براى او استغفار مىو كسى كه روز از شعبان را سیزده روزه ب  

 .كنند

دریا  و كسى كه روز از شعبان را چهارده روزه بگیرد، به چهارپایان و درندگان حتى ماهیهاى
 .الهام مى شود كه براى او استغفار كنند

سوگند به  :و كسى كه پانزده روز از شعبان را روزه بگیرد،پروردگار عزت ، او را ندا مى دهد
 . عزتم تو را با آتش نمى سوزانم

 .شود و كسى كه شانزده روز از شعبان را روزه بگیرد، هفتاد دریاى آتش بروى او خاموش مى

 .و كسى كه هفده روز از شعبان را روزه بگیرد، تمامى درهاى جهنم بر او بسته خواهد شد

ى او گشوده خواهدو كسى كه هیجده روز از شعبان را روزه بگیرد، تمامى درهاى بهشت برو   

 .شد

به  و كسى كه نوزده روز از شعبان را روزه بگیرد، هفتاد هزار كاخ از در و یاقوت در بهشتها
 .او مى دهند

 .و كسى كه بیست روز از شعبان را روزه بگیرد، هفتاد هزار حور العین به او مى دهند

خیر مقدم ، خوش آمدو كسى كه بیست و یك روز از شعبان را روزه بگیرد،فرشتگان به او  و  
 .مرحبا گفته و بالهاى خود را به او مى مالند

از) بهشتى (  و كسى كه بیست و دو روز از شعبان را روزه بگیرد، هفتاد هزار لباس   سندس)) 

 .به او مى پوشانند (( استبرق)) و ((
از و كسى كه بیست و سه روز از شعبان را روزه بگیرد، هنگام خروج از قبر چهارپایى نوز  

 براى او مى آورند كه سوار آن شده و به بهشت پرواز نماید



 و كسى كه بیست و چهار روز از شعبان را روزه بگیرد، شفاعت او درباره هفتاد هزار

 .یكتاپرست پذیرفته مى گردد
 .و كسى كه بیست و پنج روز از شعبان را روزه بگیرد، بیزارى از نفاق به او مى دهند

و شش روز از شعبان را روزه بگیرد، خداوند جواز عبور ازو كسى كه بیست  پل صراط را  
 .براى او مى نویسد

 و كسى كه بیست و هفت روز از شعبان را روزه بگیرد، خداوند رهایى از آتش براى او مى

 .نویسد
 و كسى كه روز از شعبان را روزه بگیرد، صورتش برق مى زند و مى درخشد

ا روزه بگیرد، به رضایت بزرگ خداوند مى رسدو كسى كه روز از شعبان ر  . 

اى شخص: و كسى كه روز از شعبان را روزه بگیرد، جبرییل از جلو عرش او را ندا مى دهد  

و خداى بزرگ. اعمال تازه ات را از نو شروع كن كه گناهان گذشته و قبلیت آمرزیده شد ! و  
مان و قطره هاى بارآن واگر گناهان تو به تعداد ستارگان آس: جلیل مى فرمایند برگهاى درختان  

تو آمرزیدم ، و این  و به تعداد شن ، شبنم و روزهاى دنیا باشد، مطمئن باش كه آن را براى
 . نیست آمرزش بعد از این كه شعبان را روزه گرفتى براى خداوند بزرگ

  . ابن عباس مى گوید، این ثواب ماه شعبان است
 

هفضل شهر رمضان و ثواب صیام     

    برترى ماه رمضان و ثواب روزه آن

1: حدیث    

قال حدثنا سعد بن عبداهللا قال حدثنا احمد بن  ابى رحمه اهللا
قال حدثنى  محمد عن الحسین بن سعید عن ابن ابى عمیر

احمد بن النضر الخزاز عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابى 
شهر رمضان فصام نهاره و قام وردا من لیله  قال قال یا جابر من دخل علیه جعفر علیه السالم
قال قلت له  لسانه و غض بصره و كف اذاه خرج من الذنهوب كیوم ولدته امه و حفظ فرجه و

 .جعلت فداك ما احسن هذا من حدیث قال ما اشد هذا من شرط

 : ترجمه
دكسى كه به ماه رمضان برس! اى جابر: امام باقر علیه السالم به جابر فرمودند .1 و روز آن  
، چشمش را از  را روزه گرفته ، پاره اى از شبش را عبادت كند، فرج و زبان خود را حفظ كرده



گناهان بیرون مى  حرام بپوشاند و از آزار مردم بپرهیزد، همانند روزى كه از مادر متولد شده از
 .رود

ه شرطو چ: حضرت فرمودند! فدایت گردم ، چته حدیث خوبى : جابر مى گوید گفتم    ! سختى 

 

2: حدیث    

قال حدثنا الحسین بن  حدثنا محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
الحسن بن ابان عن الحسین بن سعید عن الحسین بن علوآن 

شمر عن جابر عن ابى جعفر ع لیه السالم قال  عن عمروبن
ه یوجهه ثم قال هالل شهر رمضان استقبل القبل رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله اذا نظر الى كان
و االسالم و العافیه الجملله و الرزق الواسع و دفع  اللهم اهله علینا باالمن و االیمان و السالمه
الصاله و الصیام اللهم سلمنا لشهر رمضان و سلمه لنا و  االسقام و تالوه القرآن و العون على

الناس رمضان و قد غفرت لنا قم یقبل بوجهه على تسلمه منا حتى ینقضى شهر فیقول یا معاشر  
السماء و ابواب  المسلمین اذا طلع هالل شهر رمضان غلت مرده الشیاطین و فتحت ابواب

عند كل فطر عتقاء  الجنان و ابواب الحرمه و غلقت ابواب النار و استجیبت الدعا و كان هللا
كل منفق خلفا  كل لیاله هل من سائدل هل من سمتغفر اللهم اعط یعتقهم من النار و نادى مناد
شوال نودى الومنون آن اغدوا الى جوائزكم فهو یوم الجائزه  و كل ممسك تلفا حتى اذا طلع هالل

 . قال ابوجعفر اما و الذى نفسى بیده ما هى بجائز الدنانیر و الدراهم ثم
 : ترجمه

رسول خدا صلى اهللا علیه و آله هنگامى كه به: امام باقر علیه السالم فرمودند .2 ل ماه هال 
االیمان و  اللهم اهله علینا باالمن و)) :رمضان مى نگریستند، رو به قبله نموده و دعا مى كردند
القرآن و العون على  السالمه و االسالم و العافیه المجلله و الرزق الواسع و دفع االسقام و تالوه

اللهم سلمنا لشهر رمضان و سلمه لنا و تسلمه منا. الصاله و القیام  ینقضى شهر رمضان حتى  
 (46)((.و قد غفرت لنا

هنگامى كه! اى مسلمانان : آنگاه رو به مردم نموده و مى فرمودند هالل ماه رمضان ظاهر  
درهاى شد، شیطانهاى رانده شده زنجیر مى شوند، درهاى آسمان ، بهشتها و درهاى رحمت  

هنگام هر افطار خداوند  گشوده مى شودند، درهاى جهنم بسته شده ، دعا مستجاب شده و به
آیا )) :منادى ندا مى دهد آزاد شدگانى دارد كه آنها را از آتش جهنم آزاد مى كند و هر شب
ض و به هر عو  سائلى هست ؟ آیا استغفار كنندهاى هست ؟ خدایا به هر خرج كننده اى



 ((بخیلى تلف عنایت فرما
 و هنگامى كه هالل شوال حلول كند، به مؤ منین ندا مى كنند، بامدادان براى گرفتن جایزه

هان سوگند: آنگاه امام باقر علیه السالم فرمودند. بروید كه آن روز، روز جایزه است  به كسى  
  . كه جانم به دست اوست ، این جایزه درهم و دینار نیست

 

3: حدیث    

قال حدثنى محمد  حدثنى محمد بنعلى ماجیلویه رضى اهللا عنه
هالل عن  بن یحیى العطار عن محمد بن احمد عن احمد بن
احمد بنمحمد بن ابى نصر عن آبان عن زراره عن ابى جعفر 

یسالونه   انصرف من عرفات و سار الى منى دخل المسجد فاجتمع الیه الناس  علیه السالم لما
لیلهعن  فلم  القدر فقام خطیبا فقال بعد الثناء على اهللا اما بعد فایكم سالتمونى عن لیله القدر 

 اطوها عنكم النى لم اكن بها عالما اعملوا ایها الناس انه من ورد علیه شهر رمضان و هو
 صحیح سوى فصام نهاره و قام وردا من لیله و واظب على صالته و هاجر الى جمعته و غدا

ه فقد ادرك لیله القدر و فاز بجائزه الربالى عید قال فقال ابو عبداهللا علیه السالم فاز و اهللا  
 .بجوائز لیست كجوائز العباد

 : ترجمه
همانا كه پیامبر صلى اهللا علیه و آله از عرفات: امام باقر علیه السالم فرمودند .3 بازگشته و  

ه و درباره لیله القدررهسپار منى بود، وارد مسجد شد، مردم گرد او جمع شد  .از او سوال كردند 
هر: حضرت در آن جا سخنرانى نموده و پس از ثناى الهى فرمودند كدام از شما كه درباره  

چون همانا. شب قدر از من سوال كنید، آن را از شما پنهان نمى كنم  من نیز آن را نمى دانم  
اه رمضانبدانید همانا هر كسى با حصت و سالمت به م! اى مردم .  برسد و روزش را روزه  

نماز جمعه اش ونماز عید  گرفته ، مقدارى از شبش را عبادت كند، مراقب نمازش باشد و به
 . دست یافته است فطر برود، قطعا شب قدر را درك كرد و به جایزه پروردگار

بخدا سوگند به جوایزى رسیده است: امام صادق علیه السالم فرمودند: راوى مى گوید ه مانند ك 
  . جوایز بندگان نیست

 



4: حدیث    

قال حدثنى سعد بن عبداهللا قال حدثنا احمد بن  ابى رحمه اهللا
فضاله عن سیف  محمد بن عیسى عن الحسین بن سعید عن

بن عمیره عن عبداهللا بن عبیداهللا عن ابى بصیرعن ابى جعفر 
حضر شهر رمضان و ذلك فى ثالث قال قال رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله لما  علیه السالم

ثم قال  من شعبان قال لبالل ناد فى الناس فجمع الناس فصعد المنبر فحمد اهللا و اثنى علیه بقین
شهر تغلق فیه  ایها الناس آن هذا الشهر قد حضركم و هو سید الشهور لیله فیه خیر من الف

فابعده ابواب النار و تفتح فیه ابواب الجنان فمن ادركه فلم یغفر له اهللا و من ادرك و الدیه فل  
 . یصل على فلم یغفر له فابعده اهللا عزوجل یغفر له فابعده اهللا و من ذكرت عنده فلم

 : ترجمه
رسول خدا صلى اهللا علیه و آله هنگامى كه ماه  امام باقر علیه السالم نقل مى نماید كه .4

در میان مردم تجار : ه بالل فرمودندشعبان باقى بود، ب رمضان فرا رسید، یعنى سه روز كه از
هنگامى كه مردم جمع. بزن  شدند، پیامبر صلى اهللا علیه و آله باالى منبر رفته و خدا را حمد  

همانا این ماه فرا رسیده ، ماهى كه سرور ماههاست! اى مرم : فرمودند  و ثنا گفته ، سپس  . 

م در آن بسته شده و درهاى بهشت درهاى جهن. شبى در آن است كه از هزار ماه بهتر است 
كسى كه آن را درك كند و آمرزیده نشود، خداوند آن را از خود دور . آن گشوده مى گردد در

. و كسى كه پدر و مادر خود را درك كند و آمرزیده نشود، خداوند او را از خود دور كند .كند
جل او را از خود دور عزو  كسى كه من نزد او ذكر شوم و بر من صلوات نفرستد، خداوند و

  .كند

 

5: حدیث    

 و بهذااالسناد عن الحسین بن سعید عن الحسین بن علوآن

عن عمروبن خالد عن زید بن على عن ابیه عن جده عن 
قال لما حضر شهر رمضان قال رسول اهللا  على علیه السالم

هللا عدوكم من الجن وثم قال ایها الناس كفاكم ا صلى اهللا علیه و آله فحمد اهللا واثنى علیه  قال 
كل اهللا لكل شیطان مرید سبعه من مالئكته  و وعدكم االجابه اال و قد و (( ادعونى استجب لكم))
اول لیله منه اال و الدعا  بمحلول حتى ینقضى شهر كم هذا اال و ابواب السماء مفتحه من فلیس

 . فیه مقبول



 : ترجمه
هنگامى كه ماه رمضان فرا رسید: امیرالمؤ منین علیه السالم فرمودند .5 رسول خدا صلى اهللا  .

اى: علیه و آله ایستاد و حمد و ثناى الهى را بجا آورد و سپس فرمود خداوند شما را از ! مردم  
و فرمود. شر دشمنان جنیتان حفظ كرد و به شما وعده  (47) ((شما را بخوانید مرا تا اجابت كنم)) 

آگاه باشید كه بر هر شیطان رانده شده هفت. اجابت داد فرشته گمارده شده است و تا پایان این  
و بدین ترتیب آن(ماه آن شیطان رها نشود  آگاه باشید كه از ). شیاطین بر شما تسلطى ندارد 

مى اولین شب آن درهاى آسمان گشوده آگاه باشید كه دعا در آن مقبول است. شود   .  

 

6: حدیث    

 و بهذااالسناد عن الحسین به سعید عن ابن ابى عمیر عن

جمیل بن صالح عن محمد بن مروآن قال سمعت ابا عبداهللا 
یقول آن هللا عزوجل فى كل لیله من شهر رمضان  علیه السالم

سكر فاذا كان آخر لیله منه اعتق فیها مثل ما م عتقاء و طلقاء من النار اال من افطر على
 . اعتق فى جمیعه

 : ترجمه
همانا خداى: شنیدم كه امام صادق علیه السالم فرمودند: راوى مى گوید .6 عزوجل در هر شب  

مست كننده اى  ماه رمضان آزاد شدگان و رهایى یافتگانى از آتش دارد، مگر كسى كه با
خر فرار سد در آن شب به تعداد همه كسانىافطار نماید و هنگامى كه شب آ كه در این ماه  

  .آخر آزاد كرده است ، آزاد مى نماید
 

7: حدیث    

المتوكل رضى اهللا عنه قال  و حدثنى محمد بن موسى بن
قال حدثنى احمد بن محمد  حدثنى عبداهللا بن جعفر الحمیرى
بو قال حدثنا ا بن عیسى قال حدثنا الحسن بن محبوب الزراد

قال خطب رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله النس  ایوب عن ابى الورد عن ابى جعفر علیه السالم
اثنى علیه ثم قال ایها الناس قد اظلكم شهر فیه لیله خیر  فى آخر جمعه من شعبان فحمد اهللا و

رمضان فرض اهللا صیامه و جعل قیام لیله فیه بتطوع صاله كمن  من الف شهر و هو شهر
بصاله سبعینتطوع  خصال الخیر  لیله فیما سواه من الشهور و جعل لمن تطوع فیه بخصله من 



عزول و من ادى فریضه من فرائض اهللا كمن ادى  و البر كاجر من ادى فریضه من فرائض اهللا
هو شهر الصبر و آن الصبر ثوابه الجنه و هو شهر  سبعین فریضه فیما سواه من الشهور و

یداهللا فیهالمواساه و هو شهر یز  رزق الومنین و من فطر فیه مومنا صائما كان له عنداهللا بذلك  
 فیما مضى فقیل له یا رسول اهللا لیس كلنا نقدر على آن نفطر صئما عتق رقبه و مغفره لذنوبه
 فقال آن اهللا حكریم یعطى هذا الثواب من لم یقدر اال على اكثر من ذلك و من خفف فیه على

و العتق من النار و ال غنى بكم فیه عن اربعه مملوك خفف اهللا عزوجل خصال خصلتین  
بهما فشهاده آن ال اله اال  ترضون اهللا بهما و خصلتین ال غنى بكم عنهما اما اللتان ترضون اهللا
اهللا فیه حوائجكم و الجنه و تسالون  اهللا و انى رسول اهللا و اما اللتان الغنى بكم عنهما فتسالون

تعوذون به من النار اهللا فیه العافیه و . 

 : ترجمه
رسول خدا صلى اهللا علیه و آله در آخرین جمعه: امام باقر علیه السالم فرمودند .7 شعبان  

نزدیك است ماهى! اى مردم : سخنرانى نموده و پس از حمد و ثناى خداوند فرمودند فقرا برسد  
خداوند روزه آن .كه در آن شبى است بهتر از هزار ماه و آن ماه ، ماه رمضان است  را  

واجب نموده وعبادت یك شب را با نمازى مستحب مانند عبادت هفتاد شب با نمازى مستحب 
و پاداش كسى را كه در این ماه مبادرت به. سایر ماهها قرار داده است  در عمل خیر و نیك  

بجا عزوجل را  مستحبى بنماید، مانند پاداش كسى قرار داده است كه واى از واجبات خداى
و كسى كه واجبى از واجبات خداوند را بجا آورد، و همانا ثواب صبر. آورد آن . بهشت است  
و آن ماهى است كه خداوند در آن رزق مؤ. است ) یارى نمودن ( ماه مواسات  منین را  
بخاطر این. كسى كه به مؤ من روزه دارى در آن افطار بدهد. مى دهد  افزایش  پاداش (عمل  

بنده و آمرزش گناهان گذشته اش را خواهد داشتآزادى یك )   . 

آن. همه ما توانایى افطارى دادن به روزه دار را نداریم ! اى رسول خدا: عرضه داشتند حضرت  
به كسى هم كه جز بر. همانا خداوند كریم است : صلى اهللا علیه و آله فرمودند مقدارى شیر  

شربت آب گوارایى یا چند مخلوط با آن كه روزه دارى با آن افطار كند یا دانه خرماى ریز  
نیز این ثواب را عنایت. از این بدهد  توانایى نارد و نمى توانند بیش  كسى كه در . مى فرمایند 

و آن شهرى است . عزوجل نیز در حساب بر او آسان گیرد آن بر بنده خود آسان گیرد، خداى
و در آن شما از . است   آتش  آخرش اجابت و آزادى از كه اولش رحمت و سطش آمرزش و

دو چیز كه. چهار چیز بى نیاز نیستند خداوند را با آن راضى مى كنید و دو چیز است كه  
دو چیز كه خداوند را با آن راضى مى كنید، گواهى به  .شما به هیچ وجه از آن بى نیاز نیستند
هستم و دو چیزى  یگانه نیست و همانا من رسول خداوند این است كه هیچ خدایى جز خداى



نیستند، این است كه حاجتهاى خود و بهشت را از خداوند  كه شما به هیچ وجه از آن بى نیاز
تندرستى(خواسته ، از خدا عافیت    .را بخواهید و از جهنم به او پناه ببرید ( 

 

8: حدیث    

قال حدثنى سعد بن عبداهللا قال حدثنى احمد بن  ابى رحمه اهللا
عن الحسین بن سعید عنمحمد بن عیسى  فضاله عن سیف  

رجل عن ابى جعفر  بن عمیره عن عبداهللا بن عبیداهللا عن
رمضان و ذلك فى ثالث  علیه السالم قال قال رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله لما حضر شهر
 لبالل ناد فى الناس فجمع الناس ثم صعد المنبر فحمد اهللا و اثنى علیه ثم بقین من شعبان فقال

ال ایها الناس آن هذا الشهر قد حضركم و هو سید الشهور فیه لیله خیر من الف شهرق تغلق  
و من ادرك و الدیه  فیه ابواب النار و تفتح فیه ابواب الجنان فمن ادركه فلم یغفر له فابعده اهللا

 . یصل على فلم یغفر له فابعده اهللا عزوجل فلم یغفر له فابعده اهللا و من ذكرت عنده فلم
 : ترجمه

رسول خدا صلى اهللا علیه و آله هنگامى كه ماه  امام باقر علیه السالم نقل مى نمایند كه .8
رمضان مانده بود، به بالل دستور داد تا در میان مردم  رمضان فرا رسید، یعنى سه روز به ماه

هنگامى كه مردم جمع. جار بزند : مودندشدند، باالى منبر رفته پس از حمد و ثناى خداوند فر  
همانا این ماه فرا! اى مردم  در آن شبى است كه بهتر از هزار . رسید و آن سرور ماههاست  

درهاى جهنم در آن. ماه است  كسى كه آن را . بسته شده و درهایى بهشت گشوده مى شود 
خداوند او را از خود دور كند و كسى كه پدر و مادر خویش را درك  درك كند و آمرزیده نشود،

آمرزیده نشود، كند و خداوند او را از خود دور كند و كسى كه من نزد او یاد شوم و بر من  
 .آمرزیده نشود و خداى عزوجل او را از خود دور كند صلوات نفرستد،

 

9: حدیث    

قال حدثنى سعد بن عبداهللا قال حدثنى ابراهیم  ابى رحمه اهللا
قاسم بن سعید عن ال بن مهزیار عن اخیه على عن الحسین بن
محمد عن على بن ابى حمزه عن ابى عبداهللا علیه السالم فى 

تقبل اعمال  طویل فى آخره آن ابواب السماء تفتح فى رمضان و تصفد الشیاطین و حدیث
رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله  المومنین نعم الشهر شهر رمضان كان یسمى على عهد



 . المرزوق
 : ترجمه

درهاى آسمان در رمضان باز: م در آخر یك حدیث طوالنى فرمودندامام صادق علیه السال .9  

ماه رمضان خوب. مى شود، شیاطین كند و زنجیر مى شوند و اعمال مومنین پذیرفته مى شود  

ماهى كه روزیش(ماهى است و در زمان رسول خدا صلى اهللا علیه و آله به این ماه مرزوق  را  
مى گفتند) داده اند . 

 

10: حدیث    

قال حدثنا سعد بن عبداهللا قال حدثنا احمد بن  ابى رحمه اهللا
بن ابى  محمد بن عیسى عن الحسین بن سعید عن محمد

عمیر عن محمد بن الحكم اخى هشام عن عمر بن یزید عن 
قال آن اهللا فى لیله من شهر رمضان عتقاء من النار اال من افطر على  ابى عبداهللا علیه السالم

ومسكر او مشاحنا ا  قال الشطرنج صاحب الشاهین قال قلت و اى شى صاحب الشاهین 
 : ترجمه

همانا خداوند در شبى از ماه رمضان آزادشدگانى از: امام صادق علیه السالم فرمودند .10  

 .باشد آتش دارد، مگر كسى كه با مست كننده اى افطار كند، كینه توزى كند یا صاحب شطرنج
  
  
  
  

11: حدیث    

اد عن الحسین بن سعید عن ابن ابى عمیرو بهذا االسن عن عمر بن اذینه عن الفضیل و زراره  
انا انزلناه )) سال ابا جعفر علیه السالم عن قول اهللا عزوجل عن محمد بن مسلم عن حمران انه

قال نهم هى لیله القدر و هى من كل سنه فى شهر رمضان فى العشر االواخر  (( فى لیله مباركه
ن اال فى لیله القدر قال اهللا عزوجلینزل القرا فلم قال یقدر فى لیله  (( كل امر حكیم فیها یفرق)) 

قابل من خیر او شر او طاعه او معصیه او  القدر كل شى ء یكون فى تلك السنه الى مثلها من
قال قلت  اجل او رزق فما قدر فى تلك اللیله و قضى فهو من المحتوم و هللا فیه المشیئه مولود و

ه القدر خیر من الف شهر اى شى عنى بهاله لیل قال العمل الصالح فیها من الصاله و الزكاه  



العمل فى الف شهر لیس فیها لیله القدر و لو ال ما یضاعف اهللا  و انواع الخیر خیر من
 . اهللا عزوجل یضاعف لهم الحسنات للمومنین ما بلغوا ولكن

 : ترجمه
11... السالم پرسیدم شب مباركى كه در آیه از امام باقر علیه: راوى مى گوید آن  همانا ما)) 

را در شب مباركى نازل كردیم) قرآن ( علیه  آمده است ، چه شبى است ؟ آن حضرت (48) 
راین شب ، شب قدر است كه در ه: السالم فرمودند و . سال در دآخر ماه رمضان قرار دارد 

خداى. قرآن نازل نشده ، مگر در شب قدر در این شب همه چیز با )) عزوجل مى فرمایند 
شر، طاعت و معصیت  این شب هر خیر و در (49) .((حكمت الهى مشخص و معین مى شود

و آنچه قرار . مى شود  سال معین و مشخص  ، تولد و مرگ و رزقى از آن شب بمدت یك
افتاد، البته خداوند مى تواند هر چیزى را تغییر  است در این شب واقع شود، حتما اتفاق خواهد

عرض كردم. دهد یعنى چه ؟ آن حضرت علیه السالم  (50) (( هزارماه است شب قدر بهتر از)) : 
انواع: فرمودند اعمال نیك و خوبیها در این شب بهتر از همین اعمال در هزار ماه است كه  

و خوبیها در این شب بهتر از همین اعمال در هزار ماه است كه در  .در آن شب قدر نباشد
و اگر. آن شب قدر نباشد آنان به چنین ثوابى : خداوند ثواب مؤ منین را دو چندآن مى نمودند 

  .حال خداوند است كه حسنات آنان را دو چندآن مى نماید نمى رسیدند و در هر

 

12: حدیث    

قال حدثنا احمد بن متویه الجرجانى  حدثنا محمد بن ابراهیم
هیم بنالمذكر قال حدثنا ابواسحاق ابرا بالل قال حدثنا ابو  

قال حدثنا احمد بن  محمد قل حدثنا ابوعبداهللا محمد بن كرام
قال  قال حدثنا معاویه بن ابى اسحاق عن سعید بن جبیر عبداهللا قال حدثنا سفیان بن عیینه

لمن  سالت ابن عباس ما لمن صام رمضان و عرف حقه قا تهیا یا ابن جبیر حتى احدثك بما
عرف حقه قال تهیا یا ابن جبیر حتى احدثك بما لم تسمع اذناك و لمصام رمضان و  یمر عى  

قال سعید بن جبیر فخرجت  قلبك و فرغ نفسك لما سالتنى عنه فما اردته علم االولین واالخرین
الفجر ثم ذكرت الحدیث فحول  من عنده فتهیات له من الغد فبكرت الیه من طلوع الفجر فصلیت

منى ما و جهه الى فقال اسمع یقول لو علمتم ما  اقول سمعت رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله 
اول لیله منه غفر اهللا المتى الذنوب كلها سرها و  لكم فى رمضان لزدتم هللا شكرا اذا كان

بكل خطوه  بنالكم خمسین مدینه و كتب اهللا لكم یوم الثانى عالنیتها و رفع لكم الفى الف درجه و



م عباده سنه و ثواب نبى و كتب لكم صوم سنهتخطونها فى ذلك الیو  واعطاكم اهللا یوم الثالث  
اعالها اثنا عشر الف بیت من النور  بكل شعره على ابدانكم قبه فى الفردوس من دره بیضاء فى

 كل بیت الف سریر على كل سریر حوراء یدخل علیكم فى اسفلها عشر الف بیت من النور فى

یه و اعطاكم اهللا یوم الرابع فى جنه الخلد سبعین الفكل یوم الف ملك مع كل ملك هد قصر  
كل سریر حورا مع كل  فى كل قصر سبعون الف بیت فى كل بیت خمسون الف سریر على

اهللا یوم الخامس فى جنه  حورا الف و صیفه خمارا احدیهن خیر من الدنیا و ما فیها و اعطاكم
ى كل بیت سبعون الف مائده علىكل مدینه سبعون الف بیت ف الماوى الف مدینه فى كل مائده  

كل مائده سبعون الف قصعه فى كل  سبعون الف قصعه فى كل بیت سبعون الف مائده على
بعضا و اعطاكم اهللا یوم السادس فى دار  قصعه ستون الف لون من الطعام له یشبه بعضه

بیت فى كل مدینه مائه الف دار فى كل دار مائه الف السالم مائه الف مدینه فى كل بیت مائه  
كل سریر الف ذراع على كگل سریر زوجه  الف سریر من ذهب طول كل سریر الف ذراع على
منسوجه بالدر و الیاقوت تحمل كل ذوابه مائه جاریه و  من الحور العین علیها ثالثون الف ذوابه
ق و اعطاكم اهللا النعیم ثواب اربعین الف شهید و اربتیه الف صدی اعاك اهللا یوم السابع فى جنه

مثل عمل ستین الف عابد و ستین الف زاهد و اعطاكم اهللا یوم العاشر مقضاء  یوم الثامن
كل حجر  حاجه و یستغفر لكم الشمس و القمر و النجوم والدواب و الطیر والسباع و سبعین الف
كم یوم ل و مدر و كل رطب و یابس و الحیتان فى البحار و االرواق على االشجار و كتب اهللا
یبدل اهللا سیئاتكم حسنات و یجعل  احد عشر ثواب اربع حجات و اربع عمرات یوم اثنى عشر ا
مثل  بكل حسنه الف الف حسنه و كتب اهللا لكم یوم ثالثه عشر حسناتكم اضعافا و یكتب لكم
 عباده اهل مكه و المدینه واعطاكم باهللا بكل حجر و مدر ما بین مكه و المدینه شفاعه و یوم

ربعه عشر فكانما لقیتم آدم و نوحا و بعدهما ابراهیم و موسى و بعدهما داود و سلیمان وا كانما  
كل حاجه من حوائج الدنیا و  عبدتم اهللا مع كل نبى مائتى سنه و قضى لكم یوم خمسه عشر

واستغفر لكم حمله العرش واعطاكم  االخره واعطاكم اهللا ما یعطى ایوب و استجاب اهللا دعاوكم
یساركم و عشره امامكم و عشره امامكم   یوم القیامه اربعین نورا عشره عن یمینكم وعشره عناهللا

القبر ستین حله تلبسونها و ناقه  و عشره خلفكم واعطاكم اهللا یوم سته عشر اذا خرجتم من
الیوم و اذا كان یوم سبعه عشر یقول اهللا  تركبونها و بعث اهللا الیكم غمامه تظلكم من حر ذلك

وجل انى قد غفرت لهم و البائهم و رفعتعز  عنهم شدائد یوم القیامه و اذا كان یوم ثمانیه عشر  
جبرئیل و میكائیل و اسرافیل و حمله العرش و الكرسى و الكروبیین آن  امر اهللا تبارك و تعالى

واب صلى اهللا علیه و آله الى السنه القابله و اعطاكم اهللا یوم القیامه ث یستغفروا المه محمد
 اذا كان یوم التاسع عشر لم یبق ملك فى السماوات و االرض اال استاذنوا ربهم فى البدریین و



الیكم سبعین  زیاره قبوركم كل یوم و مع كل ملك هدیه و شراب فاذا تم لكم عشرون یوما بعث اهللا
بكل یوم صمتم صومم مائه سنه و  الف ملك یحفظونكم من كل شیطان رجیم و كتب اهللا لكم
التوراه و االنجیل والزبور و الفرقان و  جعل بینكم و بین النار خندقا و اعطاكم ثواب من قثار
بكل ریشه على جبرئیل علیه السالم عباده سنه و اعطاكم ثواب تسبیح العرش و  كتب اهللا لكم
یجعل قبوركم و عشرین  و زوجكم القبر الف فرسخ و یرفع عنكم الظلمه و الوحشه و الكرسى

اهللا الیكم ملك الموت علیه السالم كما یبعث الى االنبیاءیبعث  علیه السالم و یرفع عنكم هول  
ثالثه و عشرین تمرون على الصراط  منكر ونكیر و یدفع عنكم هم الدنیا و عذاب االخره و یوم
كانما اشبعتم كل یتیم فى امتى و كسوتم كل  مع النبیین و الصدیقین و الشهدا و الصالحین و

من امتى و یوم اربعه و عشرین ال عریان تخرجون فى الدنیا حتى یرى كل واحد منكم مكانه فى  
كل واحد منكم ثواب الف مریض و الف غریب خرجوا فى طاعه اهللا و اعطاكم  الجنه و یعطى
الف رقبه من ولد اسماعیل علیه السالم و یوم خمسه و عشرین بنى اهللا لكم تحت  ثواب عتق

كل قبه خیمه من نور  اء على راس الف قبه خضر  العرش یقول اهللا تبارك و تعالى یا امه احمد  
بضل عرشى فى هذه القبات و كلوا و اشربوا هنیئا فال  انا ربكم و انتم عبیدى و امائى استظلوا

امه محمد و عزتى و جاللى ال بعثنكم الى الجنه یتعجب منكم  خوف علیكم و ال انتم تحزنون یا
ن و ال توجناالولون و االخرو  كل واحد منكم تاج من نور و ال ركبن كل واحد منكم على ناقه  

ذلك الزمام الف حلقه من ذهب و فى كل حلقه قائم علیها لك  خلقت من نور زمامها من نور فى
كل ملك عمود من نور حتى یدخل الجنه بغیر حساب و اذا كان یوم سته و  من المالئكه بید

رحه فیففر لكم الذنوب كلها و البهتان و اذا كان یوم سبعه و عشرین الیكم بال عشرین ینظر اهللا
 نصرتم كل مؤ من و مومنه و كسوتم سبعین الف عارو خدمتم الف مرابط و كانما قراتم فكانما
جعل اهللا لكم فى جنه الخلد مائه الف  كل كتاب انزل اهللا على انبیائه و یوم ثمانیه و عشرین

الف قصر من فضه و اعطاكم اهللا فى جنه   فى جنه الماوى مائهمدینه من نور و اعطاكم اهللا
اهللا فى جنه النعیم مائه الف دار من عنبر  النعیم مائه الف دار من عنبر اشهب و اعطاكم

الف مدینه فى كل مدینه الف حجره و اعطاكم اهللا  اشهب و اعطاكم اهللا فى جنه الفردوس مائه
كفى جنه الخلد مائه الف منبر من مس فى جوف كل منبر الف بیت من زعفرآن فى كل بیت  
كل سریر زوجه من الحور العین و اذا كان یوم تسعه و  الف سریر من در و یاقوت على

فى جوف كل محله قبه بیضاء فى كل قبه سریر من كافور  عشرین اعطاكم اهللا الف الف محله
حوراء علیها سبعون   اش فراش من السندس االخضر فوق كل فر  ابیض على ذلك السریر الف

ثمانون الف ذوابه و كل ذوابه مكلله بالدر و الیاقوت فاذا تم ثالثون یوما  الف حله و على راسها
لكم بكل یوم مر علیكم ثواب الف شهید و الف صدیق و كتب اهللا لكم عباده خمسین  كتب اهللا



تكتب اهللا لكم بكل یوم صوم الفى یوم و رفع لكم بعدد ما انب سنه و النیل درجات و كتب لكم  
بابایقال لها الریان ال یفتح ذلك  براه من النار و جوازا على الصراط و امانا من العذاب و للجنه
امه محمد صلى اهللا علیه و آله ثم ینادى  الى یوم القیامه ثم یفتح للصائمین و الصائمات من

فى ذلك الباب الى الجنه یا امه  الریان فتدخل امتى رضوآن خازن الجنه یا امه محمد هلموا الى
 . له و ال حول و ال قوه اال باهللا العلى العظیم محمد هلموا الى الریان اى شهر یغفر

 : ترجمه
 سعید بن جبیر مى گوید از ابن عباس پرسیدم كسى رمضان را روزه بگیرد و حق آن را .12

تا چیزى به تو بگویم آماده شو ابن جبیر: بشناسد، چه پاداشى دارد؟ او در جواب گفت  كه  
خود را براى آنچه كه از من. گوشهایت آن را نشنیده و بر دلت نگذشته است  پرسیدى فارغ  

سعید بن جبیر مى گوید. ساز كه آنچه پرسیدى علم اولین و آخرین است  رفتم و فردا به هنگام  
او . یاد آورى كردم  مطلب را طلوع فجر بسرعت خود را به او رسانیده ، نماز صبح را خواندم و

از. آنچه را مى گویم بشنو: به من رو كرده و گفت  رسول خدا صلى اهللا علیه و آله شنیدم كه  
اگر مى دانستید در رمضان چه: فرمودند پاداشى براى شما نهفته است ، بیش از این شكر مى  

 .كردید

شد، همه آنها را آشكارهنگامى كه شب اول آن فرا رسید، خداوند حتما گناهان امتم را مى بخ  

 .سازد آن و پنهان آن را و دو هزار هزار درجه شما را باال مى برد و پنجاه شهر براى شما مى

 و در روز سوم خداوند در مقابل هر مویى كه در بدنهاى شماست ، گنبدى در بهشت از درى

هزار خانه از نورسفید كه در باالى آن دوازده هزار خانه از نور و در پایین آن نیز دوازده   

است و در هر خانه هزار تخت و بر هر تخت حوریه اى است ، عطا مى نماید كه در هر 
 .هزار فرشته اى هدیه اى به همراه دارد پیش شما مى آیند روز

 و در روز چهارم خداوند در بهشت جاوید هفتاد هزار قصر به شما عطا مى نماید كه در هر

رد و درهرخانه پنجاه هزار تخت است كه بر هر تختى حوریهقصر هفتاد هزار خانه وجود دا اى  
خردسال است كه لباس آنها بهتر از دنیا و  است ، در مقابل هر حوریه اى هزار دختر بچه

 .آنچه در آن است ، مى باشد
هزار شهر به شما عطا مى كند كه) نوعى از بهشت (در روز پنجم خداوند در جنه الماوى  در  

و بر هر سفره هفتاد. هزار خانه و در هر خانه اى هفتاد هزار سفره غذا هست  هر شهر هفتاد  

 هزار كاسه است كه در هر كاسه اى شصت هزار نوع غذا هست كه هیچ كدام از آنها شبیه

 . یكدیگر نیست
 در روز ششم خداوند صد هزار شهر در بهشت به شما عطا مى كند كه در هر شهرى صد



نه اى صد هزار تخت از طال هست كه درازى هر تخت هزار ذراع هزار خانه و در هر خا
 بر هر تختى همسرى از حورالین است كه سى هزار زلف جلو پیشانى دارد كه با در و . است

 .حمل مى كنند یاقوت بافته شده است كه هر زلفى را صد كنیز

ثواب) بهشت نعمت (در روز هفتم خداوند در جنه النعیم  چهل هزار صدیق  چهل هزار شهید و 
 .را به شما عنایت مى فرماید

در روز هشتم خداوند مانند عمل شصت هزار عابد و شصت هزار زاهد را به شما عطا عنایت 
 .نماید، به شما نیز عطا مى فرماید مى

در روز نهم خداوند آنچه را كه به هزار عالم ، هزار معتكف وهزار جنگجوى در جبهه عنایت 
نیز عطا مى فرمایدنماید، به شما  مى . 

)  در روز دهم هفتاد هزار حاجت شما را بر اورده نموده و خورشید، ماه ، ستارگان ، چهارپایان
شما  پرندگان هر سنگ و گلى و هر خشك وترى و ماهیهاى دریاها و برگهاى درختان براى

 .استغفار مى كنند
یسندكه هر حجى همراه بادر روز یازدهم ثواب چهار حج و چهار عمره را براى شما مى نو   

 .پیامبرى از پیامبرآن و هر عمره اى همراه با صدیق یا شهیدى باشد
در  در روز دوازهم گناهان شما را تبدیل به حسنات نموده و حسنات شما را دو چندآن ساخته و

 .مقابل هر حسنه اى یك هزار حسنه براى شما مى نویسد

لى بین مكه و مدینه ، شفاعتى را به شما عطادر روز سیزدهم خداوند به عدد هر سنگ و گ  

 .مى فرماید

و بعد  ر روز چهاردهم گویا آدم و نوح علیه السالم و بعد از آنها ابراهیم و موسى علیه السالم
سال خدا را  از آنها داود و سلیمان علیهما السالم را مالقات كرد و با هر پیامبرى دویست

 .عبادت كرده اید

از حاجتهاى دنیا و آخرت را بر آورده نموده) یا ده حاجت (مامى حاجتها در روز پانزدهم ت  

 آنچه را با حضرت ایوب علیه السالم عطا نموده به شما استغفار مى كنند و در روز قیامت
 چهل نور به شما عطا مى نماید، ده تا طرف راست ، ده تا طرف چپ ، ده تا روبرو و ده تا

 .پشست سر
امى كه از قبر خارج شوید، شصت لباس به شما عطا مى نماید كهدر روز شانزدهم هنگ آنها  

فرستد كه در گرماى  را مى پوشید و نیز شترى كه سوار آن مى شوید و پاره ابرى براى شما مى
 .آن روز بر شما سایه مى افكند

همانا و قطعاو محققا شما و: هنگامى كه روز هفدهم فرا رسد، خداى عزوجل مى فرمایند  



انتان را آمرزیده و سختیهاى روز قیامت را از شما برداشتمپدر   . 

جبرئیل ، میكائیل ، اسرافیل حمل  هنگامى كه روز هیجدهم فرا رسد، خداى تبارك و تعالى به
سال آینده براى امت محمد صلى اهللا  كنندگان عرش و كرسى و كروبیان دستور مى دهد كه تا

قیامت ثوابعلیه و آله استغفار نمایند و در روز  جنگجویان اسالم در بدر را به شما عطا مى  
 .فرماید

شما را از  هنگامى كه روز بیستم فرا رسید، خداوند براى شما هفتاد هزار فرشته مى فرستد كه
سال  مقابل هر روزى كه روزه مى گیرند روزه صد شر هر شیطان رانده شده اى حفظ نماید، در

نم خندقى قرار مى دهد، ثواب كسى را كهبراى شما مى نویسد، بین شما و جه تورات ، انجیل ،  
تعداد هر پرى كه بر جبرئیل  زبور و فرقان را تالوت نموده است ، به شما عطا مى فرماید، به

 عرش و كرسى است ، عبادت یكسال را براى شما مى نویسد، ثواب تسبیح

ن را به شما مى دهدرا براى شما نوشته و به شماره آیه اى از قرآن هزار حورالعی . 

را  در روز بیست و یكم خداوند قبرهاى شما را هزار فرسخ وسعت مى بخشد و تاریكى و وحشت
یوسف به  از شما برداشته و قبرهاى شما را مانند قبرهاى شهدا و صورتهایتان را مانند صورت

 .یعقوب علیهم السالم مى نماید
مرگ را براى پیامبرآن مى فرستد، او را در روز بیست و دوم خداوند همانگونه كه فرشته براى  

عذاب آخرت  شما مى فرستند، ترس منكر و نكیر را از شما برداشته و شما را ازهم و غم دنیا و
 .رهایى مى دهد

پل صراط مى گذرید و  در روز بیست و سوم همراه با پیامبران ، صدیقین ، شهدا، صالحان از
و همه برهنگان امتم را گویا همه یتیمان امتم را سیر كرده  .پوشانده اید 

 در روز بیست و چهارم از دنیا نمى روید، تا این كه هر كدام از شما مكان خود را در بهشت
از وطن خود(ببنید و به هر كدام از شما ثواب هزار مریض و هزار غریب كه در راه خدا  ) 

ل را عطا مى نمایداسماعی خارج شده اند و ثواب آزاد كردن هزار بنده از فرزندان . 

سر هر  در روز بیست و پنجم خداوند در زیر عرش هزار گنبد سبز براى شما مى سازد، كه بر
من! اى امت محمد: خداى تبارك و تعالى مى فرماید. گنبد خیمه اى از نور است  پروردگار  

در سایه عرش من در این گنبدها. شما و شما بندگان و كنیزآن من هستید بخورید و بنشینید و  
هیچ ترسى نداشته و اندوهگین نخواهید. بیاشامید، گورایتان باد به عزت و ! اى امت محمد. شد 

فرستم كه اولین و آخرین از شما به  جاللم سوگند قطعاو حتما بگونه اى شما را به بهشت مى
ر هزار تاج از نور خواهم گذاشت و ه شگفتى آیند و همانا و محققا بر سر هر كدام از شما
سوار خواهم كرد، شترى كه افسار آن نیز از  كدام از شما را بر شترى كه از نور آفریده شده



طالست ، در هر حلقه اى فرشته اى از فرشتگان  نور است و در این افسار هزار حلقه از
دست دارد، و بدین شكل بدون حساب وارد بهشت مى  ایستاده و هر فرشته میله اى از نور در

 .شوید

ى كه روز بیست و ششم فرا رسد، خداوند با نظر رحمت به شما مى نگرد و همههنگام  

هایتان  و در هر روز هفتاد بار خانه (( حق الناس)) گناهانتان را مى بخشد، مگر خونها و اموال
هنگامى كه روز بیست و هفتم فرا رسدت. را از غیبت ، دروغ و تهمت پاك مى نماید گویا هر  

یارى كرده ، هفتاد هزار برهنه را پوشانده ، به هزار جنگجوىمرد و زن ممنى را  در جبهه  
 .نازل نوده است ، قرائت كرده باشید خدمت كرده و هر كتابى را كه خداوند بر پیامبرآن خود
 در روز بیست و هشتم خداوند در بهشت جاوید صد هزار شهر از نور براى شما قرار مى

بهشت (صد هزار قصر از نقره ، در جنت العنعیم  )نوعى بهشت (دهد، در جنت الماوى 
نوعى از (در جنت فردوس ) نوعى عنبر خالص (صد هزار خانه از عنبر اشهب  ( نعمت
صد) بهشت  هزا شهر كه در هر شهرى هزار اتاق است ، در بهشت جاوید صد هزار منبر از  

تخت از در و یاقوت  هر منبرى هزار خانه از زعفرآن و در هر خانه اى هزار مشك كه درون
 .به شما عطا مى نماید همسرى از حورالعین هست ، و بر هر تختى

 هنگامى كه روز بیست و نهم فرا رسد خداوند یك هزار هزار محله به شما عطا مى كند كه

 درون هر محله اى گنبد سفید است و در هر گنبدى تختى از كافور سفید كه بر این تخت
ز است و بر هر رختخوابى حورالعین است كه هفتاد هزار لباسهزار رختخواب از سندس سب  

 است پوشیده است ، هشتاد هزار زلف جلو پیشانى داشته و هر زلفى با در و یاقوت زینت شده
. 

صدیق  و در روز سیام خداوند در مقابل هر روزى كه سپرى كرده اید، ثواب هزار شهید و هزار
ل را براى شما مى نویسد، دررا براى شما نوشته و عبادت پنجاه سا مقابل هر روز روزه روزه  

نیل مى رویاند، درجات شما را باال مى  دو هزار روز را براى شما نوشته و بشماره آنچه كه رود
پل صراط و ایمنى از عذاب را براى شما مى نویسد،  برد و خالصى از آتش و جواز عبور از

دارد) سیراب (بهشت درى بنام ریان  روز قیامت باز نمى شود، آنگاه براى مردان و زنان كه تا  
آنگاه. علیه و آله گشوده مى شود روزه دار امت محمد صلى اهللا خزانه دار بهشت  (( رضوان)) 
بیایید و بدین ترتیب ، امت من از این در وارد  (( ریان)) به در !ندا مى دهد، اى امت محمد

اكنون اگر. بهشت مى شوند آمرزیده نشود، در كدام ماه آمرزیده خواهد  كسى در ماه رمضان 
هیچ نیرو و قدرتى نیست ،! شد   . مگر از خداى بلند مرتبه و بزرگ 

 



13: حدیث    

قال حدثنا على بن سعید العسگرى  حدثنى محمد بن ابراهیم
قال حدثنا  قال حدثنا الحسین بن على بن االسود العجلى

ابوبكر الهذلى عن  عبدالحمید ابو یحیى الحمانى قال حدثنا
دخل  عبیداهللا بن عبداهللا عن ابن عباس قال كان رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله اذا الزبیرى عن

 . شهر رمضان اطلق كل اسیر و اعطى كل سائل

 : ترجمه
روش رسول خدا صلى اهللا علیه و آله این بود كه به هنگام فرا: راوى مى گوید .13 رسیدن ماه  

ا آزاد و به هر سائلى مالى عطا مى نمودرمضان هر اسیرى ر  . 

 

    ثواب دعا یقال فى عشر ذى الحجه
    ثواب دعاى در دهم اول ذیحجه

1: حدیث    

قال حدثنا محمد بن الحسین بن الخلیل  حدثنا محمد بن ابراهیم
 قال حدثنا ابوالقاسم عبیداهللا بن یعقوب بن یوسف بن عبدالكریم

ا ابوالعباس احمد بن ابراهیم المقرى نزیل اصبهان قال حدثن
 قال حدثنا محمد بن غالب قال حدثنا محمد بن عبداهللا االنصارى عن المعروف بابى دبیس

یقول  الخلیل البكرى قال سمعت بعض اصحابنا یقول ان على بن ابى طالب علیه السالم كان
اللیالى و الدهور   اهللا عددفى كل یوم من ایام العشر هوالء الكلمات الفاضالت اولهن ال اله اال

الوبر ال اله اال اهللا عدد  ال اله اال اهللا عدد امواج البحور ال اله اال اهللا و رحمته عدد الشعر و
اللیل اذا عسعس و فى الصبح  الحجر و المدر ال اله اال اهللا عدد لمح العیون ال اله اال اهللا فى

برارى وال اله اال اهللا عدد الریاح فى ال  اذا تنفس  الصخور ال اله اال اهللا من الیوم الى یوم ینفخ  
قال ذلك فى كل یوم من  قال الخلیل فسمعته یقول ان علیا علیه السالم كان یوق من فى الصور
كل  عزوجل بكل تهلیله درجه فى الجنه من الدر و الیاقوت ما بین العشر عشر مرات اعطاه اهللا

ع فىدرجتین مسیره مائه عام للراكب المسر  كل درجه مدینه فیه قصر من جوهر واحد ال فصل  
كل مدینه من تلك المدائن من الدور و الحصون و الغرف و البیوت و الفرش و االزواج  فیها فى

 السریر و الحور العین و من النمارق و الزرابى و الموائد و الخدم و االنهار و االشجار و و
ن فاذا خرج من قبره اضاءتالحلى و الخلل ما ال یصف خلق من الواصفی كل شعره منه نورا و  



الى بابب الجنه فاذا  ابتدره سبعون الف ملك یمشون امامه وعن یمینه و عن شماله حتى ینتهى
حمرا و باطنها زبرجده  دخلها قاموا خلفقه و هو امامهم حتى ینتهى الى مدینه ظاهرها یاقوته

و اذا انتهوا الیها قالوا یا ولى اهللاعزوجل فى الجنه  خضراء فیها اصناف ماخلق اهللا هل تدرى ما  
الدنیا یوم هللت اهللا  هذه المدینه بما فیها قال ال فمن انتم قالوا نحن المالئكه الذین شهدناك فى

بافضل من هذه من ثواب اهللا عزوجل حتى  عزوجل باتهلیل هذه المدینه بما فیها ثوابا لك و ابشر
ر السالم فىترى ما عد اهللا لك فى داره دا جواره عطاء ال ینقطع ابدا قال الخلیل فقولوا اكثر ما  

 . تقدرون علیه لیزاد لكم
 : ترجمه

همانا على بن ابى طالب علیه السالم در هر روز ار روزهاى: راوى مى گوید .1 داول ذیحجه  
 :این ذكرهاى پرارج را مى گفتند

(( ال اله اال اهللا و.  اهللا عدد امواج البحورال اله اال. ال اله اال اهللا عدد اللیالى و الدهور رحمته  
ال اله اال اهللا عدد العشر و. ال اله اال اهللا عدد الشوك والشجره . خیر مما یجمعون  ال اله .ابوبر 

ال اله اال اهللا. ال اله اال اهللا عدد لمح العیون . اال اهللا عدد الحجر و المدر فى اللیل اذا عسعس  
ال اله اال اهللا عددالریاح فى البرارى و. س و فى الصبح اذا تنف ال اله اال اهللا من الیوم . الصخور 

 . (51)((.الى یوم ینفخ فى الصور

مانا امیرالمومنین علیهه: از او شنیدم كه گفت : مى گوید) یكى از راویان این حدیث (خلیل   

كسى كه در هر روز از ده روز ده بار این ذكرها را بگوید، خداى: السالم مى فرمودند عزوجل  
درجه اى در و یاقوت در بهشت به او) گفته ال اله اال اهللا (در مقابل هر تهلیلى  عطا مى  

در هر درجه . ست سریع ا) سواركار(سال براى  نماید كه فاصله بین هر كدام از آنها را صد
در هر شهرى از این . گوهر یكپارچه و بدون ترك است  شهرى است كه در آن شهر قصرى با
ها، خانه ها، بسترها، همسران ، تختها، نازبالشهاى كوچك ،  شهرها، منزلها، قلعه ها، باالخانه
ه اى است كه خدمتكاران ، رودها، درختان ، زیور آالت و لباسها بانداز  فرشها، سفره هاى غذا،
و هنگامى كه از قبر خود خارج شود، یك موى . نمى تواند آن را وصف كند هیچ توصیفگرى

افشاندو هفتاد هزار فرشته با سرعت كه از قبر خود خارج شود، یك موى او نورى  او نورى مى
 افشاند و هزار فرشته با سرعت به طرف او آمده و عده اى در جلو او و عده اى دیگر در مى

مت راست او و عدهاى در سمت چپ او حركت مى كنند تا به در بهشت برسد و هنگامى س
وارد بهشت شد، پشت او حركت مى كنند تا به در بهشت برسد و هنگامى كه وارد بهشت  كه

و او در جلو است تا زمانى كه به شهرى برسند كه ظاهر آن. پشت سر او مى ایستند شد،  

انواع آفریده هاى خداوند. بز است یاقوت سرخ و باطن ان زبرجد س عزوجل در بهشت در آن  



اى دوست خدا: هنگامى كه به آن رسیدند مى گویند. موجود است  ! 

شما كیستید؟ آنها مى. آیا مى دانى این شهر چیست و چه چیزى در ان است ، مى گوید، نه   

تو را مشاهده كردیم ما فرشته هستیم در روزى كه در دنیا ال اله اال اهللا مى گفتى: گویند این  . 
و مژده باد تو را به بهتر از این یعنى. شهر با آنچه در آن است ثواب تو است  ثواب خداى  

خود مهیا نموده است ،  در پناه (( دارالسالم)) عزوجل ، تا آنچه را خداوند براى تو در سراى خود
 .بینى ، عطایى كه هیچ گاه قطع نخواهد شد

بگویید تا پاداش ما بیشتر) این ذكرها را(راین ، هر چه مى توانید بناب: خلیل مى گوید   .شود 

 

    . ثواب صیام عشر ذى الحجه
    ثواب روزه دهه اول ذى الحجه

1: حدیث    

حماد قال  حدثنا محمد بن ابراهیم حدثنا ابوالقاسم عثمان بن
حدثنا الحسن بن محمد الدقاق قال حدثنا اسحاق بن وهب 
فالعال قال حدثنا منصور بن المهاجر قال حدثنا محمد بن  

سماع و كان اذا اهل هالل ذى الحجه اصبح صائما  عطاء عن عائشه ان شابا كان صاحب
علیه و آله فارسل الیه فدعاه فقال ما یحملك على صیام هذه  فارتفع الحدیث الى النبى صلى اهللا

مشاعر و ایام الحج عسى اهللا ان یشركنى فىقال بابى انت و امى یا رسول اهللا ایام ال االیام  

یحمل علیها  دعائهم قال فان لك بكل یوم تصومه عدل عتق مائه رقبه و مائه بدنه و مائه فرس
 عدل الف رقبه و الف بدنه و الف فرس یحمل علیها فى فى سبیل اهللا فاذا كان یوم الترویه فلك

و الفى بدنه و الفى فرسسبیل اهللا فاذا كان یوم عرفه فلك عدل الفى رقبه  یحمل علیها فى سبیل  
 .اهللا و كفاره ستین سنه قبلها و ستین سنه بعدها

 : ترجمه
اول ذى الحجه را مى دید،  راوى مى گوید، همانا جوانى اهل غنا بود و هنگامى كه ماه شب .1

خبر به پیامبر صلى اهللا علیه و آله رسید. روزه مى گرفت  اد، او را شخصى را از پى او فرست .
چرا این روزها را روزه مى: طلبید و از او پرسید پدر و مادرم فداى تو باد : گیرى ؟ عرض كرد 

شاید خداوند مرا در دعاى آنان . این روزها روزهاى مشعر و ایام حج است ! رسول خدا اى
آن حضرت صلى اهللا علیه و آله فرمودند نن همانا در. نماید شریك ى كه مقابل هر روزه روزه ا 

آزاد كردن صد بنده) ثواب (برابر با ) ثوابى (مى گیرى  و قربانى صد شتر و دادن صد اسب  



روز هشتم ) (ترویه (بود و هنگامى كه روز  كه در راه خدا بر آنها بار نهند، براى تو خواهد
هزار آزاد كردن هزار بنده و قربانى هزار شتر و دادن  برابر با (( ثوابى)) فرا رسد، (( ذى حجه

ثوابى (و هنگامى كه روز عرفه فرا رسد، . خواهى داشت  اسب كه در راه خدا بر آن بار نهند،
برابر با آزاد كردن و دو)  هزار بنده و قربانى دو هزار شتر و دادن دو هزار اسب كه در راه  

و نیز كفاره. خواهى داشت  .خدا بر آن بار نهند د قبل و شصت سال بع شصت سال (( گناهان)) 
  .از آن خواهد بود

 

2: حدیث    

قال حدثنى احمد بن ادریس قال حدثنى محمد  ابى رحمه اهللا
قال حدثنا موسى بن عمر عن على بن الحكم عن  بن احمد
قال من صام  احمدبن زید عن موسى بن جعفر علیه السالم

ع كتب اهللا له التس اول یوم من العشر عشر ذى الحجه كتب اهللا له صوم ثمانین شهرا فان صام
 .صوم الدهر

 : ترجمه
را - ده روز ذى الحجه  -كسى كه اولین روز از ده روز : امام كاظم علیه السالم فرمودند .2  

بگیرد،  روزه بگیرد، خداوند براى او روزه هشتاد ماه را خواهد نوشت و اگر نه روز را روزهن
  . خداوند براى او روزه یك روزگار را خواهد نوشت

 

3: ث حدی   

المتوكل رضى اهللا عنه قال حدثنى  حدثنى محمد بن موسى بن
عن  على بن الحسین السعد ابادى عن احمد بن ابى عبداهللا
ابیه عن محمد بن ابى عمیر عن بعض اصحابه عن ابى 

 . قال صوم یوم الترویه كفاره سنه و یوم عرفه كفاره سنتین عبداهللا علیه السالم
 : ترجمه

روزه روز ترویه كفاره: یه السالم فرمودندامام صادق عل .3 سال و روزه روز عرفه  یك (( گناهان)) 
دو سال است) گناهان (كفاره   .  

 

    ثواب صوم یوم غدیر خم



    ثواب روزه روز غدیر خم

1: حدیث    

قال حدثنا ابراهیم بن هاشم عن  ابى رحمه اهللا حدثنا بن عبداهللا
سن بن راشد عن ابى عبداهللالقاسم بن یحیى عن جد الح علیه  

قال  السالم قال قلت جعلت فداك للمسلمین عید غیر العدین
قال یوم نصب امیرالمؤ منین علیه  نعم یا حسن اعظمهما و اشرفهما قال قلت له و اى یوم هو

قال ان االیام تدور و هو یوم ثمانیه عشر من  السالم علما للناس قلت جعلت فداك و اى یوم هو
الحجهذى  قال تصومه یا حسن تكثر الصاله  قال قلت جعلت فداك و ما ینبغى لنا ان نصنع فیه 

اهل بیته و تتبرء الى اهللا ممن ظلمهم و جحد حقهم فان االنبیاء علیهم السالم  فیه على محمد و
قال ما لمن صتامه منا قال  االوصیاء بالیوم الذى كان یقام فیه الوصى ان یتخذ عیدا كانت تامر
فانه هو الیوم الذى انزلت فیه  صیام ستین شهرا و ال تدع صیام یوم سبعه و عشرین من رجب

 . مثل ستیم شهرالكم النبوه على محمد صلى اهللا علیه و آله و ثوابه

 : ترجمه
فداى تو گردم ،: به امام صادق علیه السالم عرض كردم : حسن بن راشد مى گوید .1 آیا  

دمسلمان عیدى غیر از دو عی كه! اى حسن . بله : دارند؟ فرمود (( فطر و قربان))  بزرگتر و  
روز: عرض كردم این عبد در چه روزى است ؟ فرمودند. شریفتر از آن دو است  برگزیده شدن  

عرض كردم قربانت. امیرالمؤ منین علیه السالم براى پیشوایى مردم  گردم ، در چه روزى براى  
همانا روزها مى: رمودندپیشوایى مردم برانگیخته شدند؟ ف چرخند و آن روز، روز هیجدهم ذى  

چه كارى خوب! فدایت گردم : عرض كردم . الحجه است  : است در آن انجام دهیم ؟ فرمودند 
در آن روز، روزه بگیر و بر محمد و! اى حسن  اهل بیت او زیاد صلوات بفرست و از  

زیرا همانا . دند، بسوى خداوند بیزارى بجوى كر  كسانى كه به آنها ستم كردند و حق آنها را انكار
مى دادند روزى را كه در آن وصى معین شده است ،  همه پیامبران به اوصیاى خود دستور

اگر كسى از: عرض كردم . عید بگیرند ما آن را روزه بگیرد، چه ثوابى خواهد داشت ؟  
روزه. روزه شصت ماه ) ثواب : (فرمودند زیرا همانا . نیز ترك نكن  روز بیست و هفتم رجب را 

و . محمد صلى اهللا علیه و آله به پیامبرى برگزیده شده  این روز همان روزى است كه حضرت
  . مانند ثواب شصت ماه روزه است ثواب این روز براى شما

 



2: حدیث    

قال حدثنا محمد بن  حدثنا محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
عیسى الیقطینى عن على الحسن الصفار قال حدثنا محمد بن

عن یوسف البزاز عن القاسم بن یحیى عن جده  بن سلیمان
 راشدقال قیل البى عبداهللا علیه السالم للمومنین من االعیاد غیر العیدین و الجمعه الحسن بن

رسول اهللا  قال فقال نعم لهم ما هو اعظم من هذا یوم اقیم امیرالمومنین علیه السالم فعقد له
یه و آله الوالیه فى اعناقصلى اهللا عل قال االیام  الرجال و النساء بغدیر خم فقلت و اى یوم ذاك 

قال ثم قال و العمل فیه یعدل العمل فى ثمانین  تختلف ثم قال یوم ثمانیه عشر من ذى الحجه
 عزوجل و الصاله على النبى صلى اهللا علیه و آله و یوسع شهرا و ینبغى ان یكثر فیه ذكر اهللا

فیه عل عیالهالرجل   . 

 : ترجمه
آیا مؤ منین غیز از دو عید.: به امام صادق علیه السالم عرض كردند. راوى مى گوید .2  

( عیدى بزرگتر از این دارند،. بله : و جمعه عید دیگرى دارند؟ فرمود) فطر و قربان  روزى كه  
یت او را در غدیر رسول خدا صلى اهللا علیه و آله وال امیرالمؤ منین علیه السالم معین شد و
روزها از : این عید چه روزى است ؟ فرمودند: عرض كردم  .خم بر گردن مردان و زنان نهاد

آنگاه. پى یكدیگر مى آیند عمل در این روز برابر با. روز هیجدهم ذى حجه : فرمودند  عمل  
رجذكر خداى عزوجل ، صلوات فراوان بر پیامبر وسعت دادن به مخا. در هشتاد ماه است   

  . خانواده در این روز نیكوست

 

3: حدیث    

قال حدثنا محمد بن ابى  حدثنا محمدبن الحسن رضى اله عنه
القاسم قال حدثنا محمد بن على الكوفى عن محمد بن سنان 
قال صوم  المفضل بن عمر عن ابى عبداهللا علیه السالم عن

 . یوم غدیر خم كفاره ستین سنه
 : ترجمه

شصت) گناهان (روزه روز غدیر خم كفاره : ه السالم فرمودندامام صادق علی .3   . سال است 

 

    ثواب التطوع لیله العید



    ثواب عبادت مستحبى در شب عید

1: حدیث    

قال حدثنا ابوسهل هارون بن محمد  حدثنا محمد بن ابراهیم
قال حدثنا ابوصالح  زنجله قال حدثنا ابوالعباس احمد بن حمید

د بن سعید عن ابى طیبه عن كرز بن وبره عن الربیع عن سع
جبرائیل عن اسرافیل عن ربه  عن عبداهللا بن مسعود عن النبى صلى اهللا علیه و آله عن بن خثیم
كل ركعه بفاتحه الكتاب و قل  قال من صلى لیله الفطر عشر ركعات یقرا فى تبارك و تعالى انه
سجوده سبحان اهللا و الحمد اهللا و ال اله اال اهللا و  یقول فى ركوعه و هو اهللا احد عشر مرات و
یتشهد و یسلم بین كل ركعتین فاذا فرغ منها قال الف مره استغفر اهللا و اتوب الیه  اهللا احبر ثم

و یقول فى سجوده یا حى یا قیوم یا ذا الجالل و االكرام یا رحمن الدنیا و االخره و  یسجد
م الراحمین یا اله االولین واالخرین اغفر لى ذنوبه بالحق نبیا انهیا اكرم االكرمین یا ارح رحیمهما  

 ال یرفع راسه من السجود حتى یغفر له و یتقبل منه شهر رمضان و یتجاوز عن ذنوبه و ان

جبرئیل ایتقبل منه  كان قد اذنب سبعین ذنبا كل ذنب منها اعظم من ذنوب جمیع العباد قلت یا
باده فى بالدهخاصه شهر رمضان او من جمیع ع قال نعم و الذى بعثك بالحق نبیا ان من  

یتقبل اهللا صالته و صیامه و قیامه و یغفر له و  صلى هذه الصاله و استغفر هذا االستغفار
ان استغفروا ربكم ثم توبوا الیه(عزوجل قال فى كتابه و  یستجیب دعاه الن اهللا و الذین )) قال و (( 

هم ذكروا اهللا فاستغفروا لذنوبهم و منعذا فعلوا فاحشه او ضلموا انفس و  (( یغفر الذنوب اال اهللا 
و قال النبى صلى اهللا  ((و استغفره انه كان توابا)) قال و ((. و استغفروا اهللا ان اهللا غفور رحیم)) قال

خاصه من الرجال و النساء و لم یعطها احدا من االنبیاء  علیه و آله هذه هدیه لى و المتى
قبلى و ال غیرهم الذین كانوا  . 

 : ترجمه
جبرئیل و او از اسرافیل نقل مى كند  راوى مى گوید كه پیامبر اكرم صلى اهللا علیه و آله از .1

كسى كه در شب عید فطر ده: كه خداى متعال فرمودند ركعت نماز بخواند و در هر ركعت  
فاتحه الكتاب( و) یك مرتبه (را  ((  ه بخواندو در ركوع و سجده خود را ده مرتب ((قل هو اهللا احمد)) 

و بین هر دو ركعت نیز سالم  (52) ((الحمدهللا و ال اله اال اهللا و اهللا اكبر سبحان اهللا و)) بگوید
ده ركعت(بدهد  استغفر اهللا و (پس از نماز هزار بار  و) نماز را دو ركعت دو ركعت بخواند 

ذالجالل و االكرام  یا حى یا قیوم یا)) بگوید سپس سجده كرده و در سجد بگوید (53) (( اتوب الیه
الكرمین یا ارحم الراحمین یا الهیا رحمن الدنیا و االخره و رحیمهما یا اكرم ا االولین و االخرین  

به كسى كه مرا بحق به  ، سوگند(54) (( اغفرلى ذنوبى و تقبل صومى و صالتى و قیامى



مگر این. اردپیامبرى بر انگیخت ، سرش را ازسجده بر نمى د كه آمرزیده شده و ماه رمضان  
و از گناهانش مى گذرند، گرچه. از او پذیرفته مى شود هفتاد گناه مرتكب شده باشد كه هر  

آیا ماه رمضان ! اى جبرئى : گفتم . باشد كدام از آن گناهان بزرگتر از گناهان همه بندگان
سوگند به كسى كه : جاى دنیا؟ گفت بندگان در همه  فقط از او پذیرفته مى شود یا از جمیع
همانا بخاطر كرامت او نزد خدا و مقام بزرگش ! انگیخت اى محمد تو را بحق به پیامبرى بر

پرستن در بین مشرق و مغرب عالم نماز روزه آنان او را اجابت  از او، از آنان و از همه یكتا
سوگند به كسى. نمودند مانا كسى كه این نماز را بخواند كه تو را بحق به پیامبرى بر انگیخت ه 

خداوند نماز، روزه و عبادت او را پذیرفته و آمرزیده شده و . استغفار مغفرت بجوید و با این
زیرا خداى عزوجل در كتاب خود فرموده است. مستجاب مى شود دعایش از پروردگار خود )) : 
و: و فرموده است  (55) ((بخواهید و از گناه توبه كنید  آمرزش زشتى  كسانى كه هنگامى كار)) 

آمرزش مى  انجام مى دهند یا بر خویش ستم مى كنند، خدا را یاد كرده و براى گناهانشان
خداوند آمرزش  از)) : و فرموده است (56) ((.!خواهند و چه كسى جز خدا گناهان رامى آمرزد

ه استو فرمود (57) ((. بخواهید كه همانا خداوند بخشنده و مهربان است از او آمرزش )) : 
و مردان و زمان  این نماز هدیه اى است كه مخصوص من (58) (( بخواهید كه او آمرزنده است

  . قبل از من یادگیرى ، داده نشده است امت مى باشد و به هیچ پیامبرى
 

2: حدیث    

قال حدثنا احمد بن جعفر بن محمد  حدثنا محمد بن ابراهیم
اسماعیل بن الفضل قال حدثنا سختویه بن  الهمدانى قال حدثنا

قال حدثنا عاصم عن اسماعیل عن سلیمان  شبیب الباهلى
 الفارسى رضى اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا التیمى عن ابى عثمان النهدى عن سلمان
لیله العید ست ركعات اال شفع فى اهل بیته كلهم و ان كانوا قد  علیه و آله ما من عبد یصلى
 ذاك یا رسول اهللا قال الن المحسن الیحتاج الى شفاعه انما الشفاعه وجبت لهم النار قالوا و لم

 : ترجمه .قل هو اهللا احد لكل مذنب و قال محمد بن الحسین تقرا فى كل ركعه خمس مرات
ركعت نماز  هیچ بنده اى در شب عید شش : رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمودند .2 نمى  

پذیرفته مى شود، گرچه  خواند، مگر این كه شفاعت او در مورد همه دودمانش  سزاوار آتش  
شفاعت او درباره گنهكاران پذیرفته مى شود(چرا : عرض كردند. باشند اى رسول خدا؟  (!
وكار احتیاجى به شفاعت ندارد و شفاعت مخصوصزیرا نیك: فرمودند  . گنكهاران است 



باید پنج بار) از این نماز(در هر ركعت : مى گوید) مولف این كتاب (شیخ صدوق  قل هو )) 
  . بخوانى ((اهللا احد

 

    ثواب من احیا لیله العید
    ثواب شب زنده دارى در شب عید فطر

1: حدیث    

هیمحدثنا محمدبن ابرا قال حدثنا اسماعیل بن محمد قال حدثنا  
قال حدثنا احمد بن بكر الفارسى قال حدثنا محمد  بن سلیمان
مالك قال قال  بن مصعب عن حماد عن ثابت عن انس بن

 . تموت القلوب رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله من احیا لیله العید لم یمت قلبه یوم
 : ترجمه

كسى كه شب عید را زنده بدارد، در روزى: آله فرمودند رسول خدا صلى اهللا علیه و .1 كه دلها  
  .مى میرند دل او نخواهد مرد

 

2: حدیث    

قال حدثنا محمد بن عبداهللا البغدادى  حدثنا محمد بن ابراهیم
ثال حدثنا ابن  قال حدثنا یحیى بن عثمان المصرى بمصر

م عن بكیر قال حدثنا المفضل بن فضاله عن عیسى بن ابراهی
قال قال رسول اهللا صلى  سلیمان الخدرى عن مروان بن سالم عن ابن كردوس عن ابیه سلمه بن

 . یمت قلبه یوم تموت القلوب اهللا علیه و آله من احیا لیله العید و لیله النصف من شیعبان لم
 : ترجمه

زنده كسى كه شب عید و شب نیمه شعبان را: رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمودند .2  

  .بدارد، در روزى كه دلها مى میرند دل او نخواهد مرد
 

ثواب من صام شهر رمضان و ختمه بصدقه و 
  المصلىبغسل غذا الى

ثواب روز گرفتن ماه رمضان ، با صدقه آن را به 



  . باغسل به مصلى رفتم پایان بردن و

1: حدیث    

قال حدثنا  قال حدثنا عثمان بن محمد حدثنا محمد بن ابراهیم
قال حدثنا محمد بن احمد الطوسى قال حدثنا  على بن الحسین
قال حدثنا الحكم عن سعید بن بشیر عن قتاده  محمد بن اسلم

قال قال رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله من صام رمضان و ختمه بصدقه و  عن انس بن مالك
 . المصلى بغسل رجع مغفورا له غدا الى

 : ترجمه
كسى كه رمضان را روزه بگیرد، با: صلى اهللا علیه و آله فرمودندرسول خدا  .1 صدقه آن را به  

در حالى باز مى گردد كه. پایان برد و باغسل به مصلى برود   . آمرزیده شده است 
 

ثواب من صلى اربع ركعتات یوم الفطر بعد صاله 
    . االمام

ثواب خواندن چهار ركعت نماز در روز عید فطر 
واندن نماز با امامپس از خ   جماعت 

1: حدیث    

قال حدثنا عثمان بن محمد و ابو  حدثنا محمد بن ابراهیم
قال حدثنا محمد  یعقوب القزاز قاال حدثنا محمد بن یوسف امال

بن شبیب قال حدثنا عاصم بن عبداهللا النخعى عن سلمان 
اربع ركعات یوم الفطر بعد  قال قال رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله من صلى رضى اهللا عنه
كل كتاب انزله اهللا  االمام یقرا فى اولهن سبح اسم ربك االعلى فكانما قرا جمیع الكتب صاله

طلعت علیه الشمس و فى  عزوجل و فى الركعه الثالنیه و الشمس و ضحیها فله من الثواب ما
و نظفهم و فى الرابعه قل دهنهم  الثالثه و الضحى فله من الثواب كانما اشبع جمیع المساكین و

 . و خمسین سنه مستدبره هو اهللا احد ثالثین مره غفر اهللا له ذنب خمسین سنه مستقبله

اقول فى ذلك و باهللا التوفیق ان  قال ابوجعفر محمد بن على مولف هذا الكتاب رضى اهللا عنه
االربع ركعات للعید معه تقیه ثم یصلى هذه  هذا الثواب هو لمن كان امامه مخالفا لمذهبه فیصلى

كان امامه یوم العید امامام من اهللا عزوجل واجب  و ال یعتد بما صلى خلف مخالفه فاما من
لم یكن له ان یصلى بعد ذلك صاله حتى تزول  الطاعه على العباد فصلى خلفه صاله العید



العید و ان یم یكن مفروض الطاعه و صلى معه  الشمس و كذلك من كان امامه موافقا لمذهبه
تزول الشمس و المعتمد انه ال صاله فى العیدین اال  لم یكن له ان یصلى بعد ذلك صاله حتى

 : بس و تصدیق ذلك مع امام فمن احب ان یصلى وحده فال
 : ترجمه

فطر پس از نماز) عید(اگر كسى روز : رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمودند .1 خواندن با  
ز گذارد و دو ركعتامام جماعت ، چهارركعت نما  ô== (( از خواندن سوره حمد  پس  سبح اسم )) (

همه كتابهایى را كه خداى عزوجل نازل نموده ، قرائت كرده  را بخواند، گویى (59) (( ربك االعلى
پس از(است واگر در ركعت دوم  بخواند، ثواب او به مقدار  (60) ((والشمس و ضحیها)) (حمد 

پس از حمد(خورشید بر آن مى تابد و اگر در ركعت سوم  همه چیزهایى است كه  والضحى)) (

))
ثواب او باندازه اى است كه گویا همه فقیران را سیر نموده به آنان عطر زده و آن  بخواند، (61)

پس از حمد(نظافت نموده باشد و اگر در ركعت چهارم  را را سى مرتبه  (( قل هو اهللا احد)) (
اهبخواند، خداوند گناه پنج  .سال آینده و پنجاه سال گذشته او را مى آمرزد 

با امام  مولف این كتاب رحمه اهللا علیه مى گوید ناین ثواب براى كسى است كه بجهت تقیه
این چهار ركعت را براى عید مى  جماعت مخالف مذهب خود نماز خوانده است و سپس  خواند  

ى كه امامت او مشروعیت داشته واما اگر با امام جماعت. و آن نماز را حساب نمى كند  

 اطاعت او بر بندگان خدا واجب باشد، نماز خوانده است ، پس از این نماز تا اذان ظهر نمى
و همین طور كسى كه با امام جماعتى نماز خوانده كه اطاعت او. تواند نماز دیگرى بخواند  

نچه كه مى توان به آنو آ. بر بندگان خدا واجب نیست ولى از نظر مذهب با او موافق است   

 تكیه نمود این است كه در عید فطر و قربان نمازى نیست ، مگر با امام جماعت ، ولى اگر
  :بدلیل روآیات زیر .كسى بخواهد مى تواند فرادى نماز بخواند

  
  
  

1: حدیث    

 قال حدثنا الحسین بن الحسن بن ابان عن الحسین ما حدثنى به محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
زراره عن ابى جعفر علیه السالم قال من لم  بن سعید عن ابن ابى عمیر عن ابن اذینه عن

 . و ال قضاء علیه یصل االمام فى جماعه یوم العید فال صاله له

 : ترجمه
كسى كه در روز عید با امام ، در جماعت نماز نخواند،: امام باقر علیه السالم فرمودند .1  



داردنمازى ندارد و قضایى هم ن .  

 

2: حدیث    

 و بهذااالسناد عن الحسین بن سعید عن عثمان بن عیسى عن

قال ال صاله  سماعه بن مهران عن ابى عبداهللا علیه السالم
 . فى العیدین اال مع االمام فان صلیت وحدك فال باس

 : ترجمه
امام ودر عید فطرو قربان نمازى نیست ، مگر با : امام صادق علیه السالم فرمودند .2 اگر  

 .بتنهائى نماز خواندى ، اشكالى ندارد
 

3: حدیث    

 و بهذااالسناد عن الحسین بن سعید عن فضاله عن حماد بن

عثمان عن معمر بن یحیى و زراره قاال قال ابوجعفر علیه 
 . االضحى اال مع االمام السالم ال صاله یوم الفطر و

 : ترجمه
در روز فطر و قربان نمازى نیست ، مگر با امام :امام باقر علیه السالم فرمودند .3  .  

 

4: حدیث    

 و بهذااالسناد عن الحسین بن سعید عن محمد بن سنان عن

قال  عبداهللا بن سنان عن الحلبى عن ابى عبداهللا علیه السالم
قال لیس  سالته عن صاله العیدین هل قبلهما صاله او بعدهما

 . قبلهما و ال بعد هما شى
 : ترجمه

از امام صادق علیه السالم پرسیدم كه آیا: راوى مى گوید .4 قبل یا بعد از نماز عید فطر و  
نه: قربان نمازى هست ؟ فرمودند   . قبل و نه پس از آن نمازى نیست 

 



5: حدیث    

 و بهذااالسناد عن الحسین بن سعید عن حماد بنعیسى عن

لیه السالم حریز عن محمد بن مسلم قال سالت ابا عبداهللا ع
االضحى قال لیس فیهما اذان و ال  عن الصاله فى الفطر و

 . اقامه و لیس الركعتین و ال قبلهما صاله
 : ترجمه

در : فرمودند راوى مى گوید از امام صادق علیه السالم درباره نماز در فطر و قربان پرسیدم .5
و بعد از دو ركعت یا. این دو اذان و اقامه نیست  م نمازى نیستقبل از آن ه   .  

 

6: حدیث    

سنان  و بهذااالسناد عن الحسین بن سعید عن فضاله عن ابن
عن ابى عبداهللا علیه السالم قال صاله العیدیدن ركعتان لیس 

 . شى قبلهما و ال بعد هما

 : ترجمه
نماز عید قربان و فطر دو ركعت است و: امام صادق علیه السالم فرمودند .6 قبل و بعد از  

چیزى نیست آن  .  

 

7: حدیث    

 و بهذااالسناد عن الحسین به سعید عن ابن ابى عمیر عن

ابن اذینه عن زراره قال قال ابوجعفر علیه السالم لیس یوم 
و ال اقامه اذانهما طلوع الشمس  الفطر و ال یوم االضحى اذان

قبلهما و ال بعدهما صاله و من لم  اذا طلعت خرجوا و لیس  م فى جماعه فال یصل مع اما 
 . صاله له و ال قضاء علیه

 : ترجمه
اذان این. در روز فطر و قربان اذان و اقامه اى نیست : امام باقر علیه السالم فرمودند .7 دو  

هنگامى كه طلوع كرد، مردم براى نماز از. طلوع خورشید است  منزل خارج مى شوند و قبل و  
ام در جماعت نمازپس از این دو نمازى نیست و كسى كه با ام نخواند، نمازى ندارد و قضایى  

  . هم نخواهد داشت



 

 ثواب من صام یوم خمسه و عشرین من ذى العقده
.    

    . ثواب روزه روز بیست و پنجم ذى قعده

1: حدیث    

قال حدثنا احمد بن ادریس قال حدثنا محمد بن  ابى رحمه اهللا
ابى طاهر بن حمزه عن قال حدثنا احمد بن الحسین عن  احمد

قال كنت مع ابى و انا غالم فتعشینا  الحسن بن على الوشا
القعده فقال لیله خمس و عشرین من ذى  عندالرضا علیه السالم لیله خمس و عشرین من ذى

علیهم السالم و فیها دحیت من تحت الكعبه و  القعده ولد فیها ابراهیم و ولد فیها عیسى بن مریم
كرها احد فمن صام ذلكایضا خصله لم یذ  .الیوم كان كمن صام ستین شهرا 

 : ترجمه
در نوجوانى شبى با پدرم در شب بیست و پنجم ذى قعده نزد امام: راوى مى گوید .1 رضا علیه  

شب بیست و پنجم ذى: آن حضرت علیه السالم فرمودند. السالم شام خوردیم  قعده ، حضرت  
علیه السالم در آن متولد شده اندابراهیم علیه السالم و عیسى بن مریم  در این شب زمین از  :

. آن را ذكر نكرده است  زیر كعبه گسترده گردیده است و خصوصیت دیگرى نیز دارد كه كسى
  .گرفته باشد كسى كه این روز را روزه بگیرد مانند كسى است كه شصت ماه روزه

 

    ثواب االفطار على الماء
    ثواب افطار كردن با آب

1: حدیث    

قال حدثنا محمد بن یحیى عن محمد بن احمد  ابى رحمه اهللا
سنان عن  عن احمد بن محمد عن صالح بن السندى عن ابن

 رجل عن ابى عبداهللا علیه السالم قال االفطار على الماء

 . یغسل ذنوب القلب
 : ترجمه

افطار كردن با اب گناهان: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 ل را مى شویدد  .  

 



ثواب صوم ثالثه ایام فى الشهر خمیس فى اوله و 
  . خمیسفى آخره اربعاء فى وسطه و

پنج شنبه: ثواب روزه سه روز درماه    „ {{c
  .چهارشنبه وسط و پنج شنبه آخر

1: حدیث    

المتوكل رضى اهللا عنه قال حدثنا  حدثنى محمد بن موسى بن
قال حدثنا احمد بن محمد بن عیسى  عبداهللا بن جعفر الحمیرى

جمیل بن صالح عن محمد بن  عن الحسن بن محبوب عن
 یقول كان رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله یصوم حتى مروان قال سمعت ابا عبداهللا علیه السالم

صام  یقال ال یفطر و یفطر حتى یقال ال یصوم ثم صام یوما و افطر یوما و افطر یوما ثم
میس ثم ال من ذلك اى صیام ثالثه ایام فى الشهر خمیس فىاالثنین و الخ اول الشهر و اربعاء  

یقول ذاك صوم الدهر و قد كان ابى علیه  فى وسط الشهر و خمیس فى آخر الشهر و كان
رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله یفعل  یقول ما من احد ابغض الى من رجل یقال له كان السالم

نى اهللا على ان اجتهد فى الصاله كانه یرى انفیقول ال یعذب كذا و كذا رسول اهللا صلى اهللا علیه  
 . الفضل عجزا عنه و آله ترك شیئا من

 : ترجمه
روش: شنیدم كه امام صادق علیه السالم فرمودند: راوى مى گوید .1 رسول خدا صلى اهللا علیه  
و . ش را ترك نخواهد كردروزه ا و آله این بود كه آنقدر روزه مى گرفت كه مى گفتند هیچ گاه
پس از مدتى روش . نخواهد گرفت  (( مستحبى)) آنقد روزه نمى گرفت كه مى گفتند دیگر روزه

هر هفته(خود را تغییر داد و دوشنبه و پنج شنبه  پس از مدتى باز هم . را روز ه مى گرفت  ( 
خود را تغییر داد و سه روز را در ماه روزه  روش  اول ماه ، چهارشنبه پنج شنبه . مى گرفت  

این ، روزه روزگار است و پدرم علیه السالم مى  :وسط ماه ، و پنج شنبه آخر ماه ومى فرمودند
هیچ كس نزد من مغبوضتر از: فرمودند كشى نیست كه به او بگویند رسول خدا صلى اهللا علیه  

نماز دارم  خدا مرا بخاطر كوشش و جدیتى كه در: بگوید و آله چنین و چنان مى كرد و او
  . كن رسول خدا كار خیرى را از روى ناتوانى ترك كرده است عذاب نكند، كه گویا فكر مى

 



2: حدیث    

قال حدثنا الحسین بن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
الحسن بن ابان عن الحسین بن سعید عن محمد بن ابى عمیر 

قال قال الحلبى عن ابى عبداهللا علیه السالم  عن حماد عن
الصبر و ثالثه آیایم فى كل شهر یذهبن ببالبل الصدور  امیر المومنین علیه السالم صیام شهر
من جاء بالحسنه )) كل شهر صیام الدهر ان اهللا عزوجل یقول فى كتابه و صیام ثالثه ایام فى

 ((.فله عشر امثالها
 : ترجمه

روزه ماه: نین علیه السالم فرمودندامام صادق علیه السالم نقل مى نمایند كه امیر الموم .2  

و سه روز در هر ماه وسوسه سینه ها را از بین مى برد و روزه سه) ماه رمضان (صبر  روز  
زیرا همانا خداى. در هر ماه روزه روزگار است  كسى كه حسنه )) :عزوجل در تابش مى فرمایند 

(62) داشت اى انجام دهد، پاداشى ده برابر آن خواهد
))  

 

3: حدیث    

 و بهذااالسناد عن الحسین بن سعید عن احمد بن محمد بن

ابى نصر قال سالت ابا الحسن علیه السالم عن الصیام فى 
فقال ثالثه ایام فى الشهر فى كل عشره ایام  الشهر كیف هو

ا ان اهللایوم  ((.من جاء بالحسنه فله عشر امثالها)) عزوجل یقول فى كتابه 

 .فصوم ثالثه ایام فى الشهر صوم الدهر
 : ترجمه

یك ماه  راوى مى گوید از امام كاظم علیه السالم پرسیدم چگونه مى توان به ثواب روزه .3
زیرا همانا خداى. باروزه سه روز در ماه : رسید؟ فرمودند رمایندعزوجل مى ف  كسى كه حسنه )) .

(63) . اى انجام دهد، پاداشى ده برابر آن خواهد داشت
))  

 

4: حدیث    

عن  و بهذااالسناد عن الحسین بن سعیدعن النضر بن سوید
كره عن ابى عبداهللا علیه هشام بن سالم عن االحول عمن ذ

رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله سئل عن صوم  السالم ان



فقال اما الخمیس فیوم تعرض فیه االعمال واما االربعاء فیوم خلقت فیه  خمیسین بینهما اربعاء
 . الصوم فجنه النار و اما

 : ترجمه
علیه و آله درباره مناسبت  رسول خدا صلى اهللا امام صادق علیه السالم نقل مى نماید كه از .4
آن حضرت صلى اهللا علیه و آله در . (باشد پرسیدند روزه دو پنج شنبه كه چهارشنبه بین آنها

 =é°Q (باین جهت پنج: فرمودند شنبه كه در آن اعمال عرضه مى شود و اما چهارشنبه ،  
ما روزه ، باین جهت و ا. آفریده شد و اما روزه جهنم آفریده شد باین جهت كه در این روز جهنم

  . است كه سپرى در برابر آتش
 

5: حدیث    

 و بهذااالسناد عن الحسین بن سعید عن حماد بن عیسى عن

حریز قال قیل البى عبداهللا صلى اهللا علیه و آله ما ج ء فى 
فقال قال على علیه السالم ان اهللا عزوجل خلق  صوم االربعاء

عوذالنار یوم االربعاء فاحب صومه لیت  .باهللا من النار 
 : ترجمه

آن حضرت علیه السالم: از امام صادق علیه السالم حكم روزه چهارشنبه را پرسیدند .5 فرمودند  
همانا خداى. كه امام على علیه السالم فرموده است  عزوجل جهنم را روز چهارشنبه آفریده و  

  .ببرند روزه آن را دوست دارد تا مردم از جهنم به خدا پناه
 

6: حدیث    

اخى  و بهذااالسناد عن الحسین بن سعید عن محمد بن یحیى
مغلس الصیرفى عن حماد بن عثمان قال سمعت اباعبداهللا 

رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله حتى  علیه السالم یقوم صام
قیل ما یصوم ثم صام صوم داود علیه السالم یوما و یوما ال ثم  قیل ما یفطر و فطر حتى

ى اهللا علیه وقبض صل  آله على صوم ثالثه ایام فى الشهر و قال یعدلن و یذهبن بوحر الصدر 
اول اربعاء بعد العشر منه و  قال قلت جعلت فداك و اى ایام هى فقال اول خمیس فى الشهر و
قال الن من كان قبلنا من االلم اذا نزل علیهم  آخر خمیس منه قال قلت و لم صارت هذه االیام
فى هذه االیام فصام رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله هذه االیام النها االیام نزل العذاب  . المخوفه 



 : ترجمه
شنیدم از امام صادق علیه السالم كه: راوى مى گوید .6 نقل نمودند رسول خدا صلى اهللا علیه  
روزه گاه روزه را ترك نخواهد كرد و آن قدر  و آله روزه مى گرفت تا جایى كه مى گفتند هیچ
) نمى گرفت كه مى گفتند دیگر روزه پس از مدتى روش خود را . نخواهد گرفت ) مستحبى 

و در حالى كه وفات یافت كه سه روز در . مى گرفت  تغییر داد و در هر ماه سه روز روزه
برابر با روزه روزگار است و وسوسه سینه را از بین مى : فرمود هر ماه روزه مى گرفت و مى

دمعرض كر . برد اولین پنج شنبه ماه : این سه روز چه روزهایى هستند؟ فرمودند! فدایت شوم  : 
چرا این روزها؟ : چهارشنبه پس از ده روز و آخرین پنج شنبه آن ، عرض كردم  و اولین

و. زیرا عذابى كه بر امتهاى پیشین نازل مى شد، در این روزها بود :فرمودند رسول خدا صلى  
چون روزهاى ترسناكى. روزها را روزه میگرفت اهللا علیه و آله این    .هستند 

 

7: حدیث    

 و بهذااالسناد عن الحسین بن سعید عن فضاله عن ابان عن

ابى جعفر االحول عن بشار بن یسار قلت البى عبداهللا علیه 
االربعاء قال الن النار خلقت یوم  السالم الى شى یصام یوم

 .االربعاء
 : ترجمه

ید از امام صادق علیه السالم پرسیدم چرا روز چهارشنبه را روزهراوى مى گو  .7 میگیرند؟  
 .فرمودندن باین جهت كه جهنم در روز چهارشنبه آفریده شد

 

8: حدیث    

 و بهذااالسناد عن الحسین بن سعید عن الحسن بن على عن

ابن بكیر عن زراره قال قلت البى عبداهللا علیه السالم بما 
لصومجرت السنه من ا فقال ثالثه ایام فى كل شهر الخمیس  

قال قلت هذا جمیع ما  االول و االربعاء فى العشر الثانى و الخمیس فى العشر االخر فى العشر
 . قال نعم جرت به السنه فى الصوم

 : ترجمه
سه : فرمودند راوى مى گوید از امام صادق علیه السالم پرسیدم سنت در روزه چگونه است ؟ .8



پنج شنبه در ده: ر ماه روز در ه . و پنج شنبه در دهه آخر. اول ، چهارشنبه در دهه دوم  
این تمام سنت در مورد: عرض كردم  بله: روزه است ؟ فرمودند   .  

 

9: حدیث    

المتوكل رضى اهللا عنه قال حدثنا  حدثنا محمد بن موسى بن
 عبداهللا بن جعفر الحمیرى عن احمد بن محمد بن عیسى عن

بن محبوب عن الحسین بن ابى حمزه قال قلت البى  الحسن
عبداهللا علیه السالم صوم ثالثه ایام فى الشهر اوخرها فى الصیف  جعفر علیه السالم او البى

 .اجده اهون على فقال نعم واحفظها الى الشتاء فانى
 : ترجمه

سه روز روزه: به امام باقر یا امام صادق علیه السالم عرض كردم : راوى مى گوید .9 در ماه  
: فرمودند. كند را من از تابستان به زمستان مى اندازم ، چون این كار روزه را برایم آسانتر مى

ولى تعداد آن را فراموش نكن. عیبى ندارد  .  

 

10: حدیث    

قال حدثنى عمى  حدثنا محمد بن على ماجیلویه رضى اهللا عنه
البرقى عن ابیه محمد بن ابى القاسم عناحمد بن ابى عبداهللا 

قال  خالد عن عبداهللا بن المغیره عن یزید بن خلیفه محمد بن
فقال اصنع انا اذا  قلت البى عبداهللا علیه السالم انه یشتد على الصوم فى الحر فاجد الصداع

 . سافرت اتصدق كل یوم بمد اهلى الذى اقوتهم به

 : ترجمه
كه همانا روزه گرفتن در: كردم  به امام صادق علیه السالم عرض: راوى مى گوید .10 گرما  

همان كارى را كه من انجام مى: فرمودند. برایم سخت است و دچار سردرد مى شوم  دهم ، تو  
حدود(به هنگامى كه به مسافرت مى روم بجاى هر روز یك مد . نیز انجام بد ه  از ) ده سیر 

  . غذایى كه به خانواده ام مى دهم صدقه مى دهم

 

عف عن صیام الثالثه االیام فى ثواب من ض
  مكانكل یوم الشهر فتصدق بدرهم



ثواب یك درهم صدقه بجاى یك روز روزه براى 
 .سهروز روزه بگیرد كسى كه نمى تواند در هر ماه

1: حدیث    

قال حدثنا سعد بن عبداهللا قال حدثنا احمد بن  ابى رحمه اهللا
ه بن ایوب فضال محمد بن عیسى عن الحسین بن سعید عن

قال حدثنى ابراهیم بن  عن الحسین بن عثمان عن ابن مسكان
ثالثه ایام فى شهر فما یجزى عنیان  ابى المثنى قال قلت البى عبداهللا انى قد اشتد على صوم

 . كل یوم بدرهم فقال صدقه درهم افضل من صیام یوم اتصدق مكان

 : ترجمه
عرض كردم همانا روزه سه روز در هر ماهراوى مى گوید، به امام صادق علیه السالم  .1 برایم  

آیا اگر بجاى هر روز درهمى صدقه بدهم ، كافى نیست ؟. سخت شده است  یك : فرمودند 
 . درهم صدقه بهتر از یك روز روزه است

 

    . ثواب من افطر فى منزل اخیه
    ثواب افطار كردن در منزل برادر مومن

1: حدیث    

قال حدثنا سعد بن عبداهللا عن محمد بن عیسى  ابى رحمه اهللا
الرقى قال سمعت  عن الحسین بن ابراهیم بن سفیان عن داود
منزل اخیك المسلم  ابا عبداهللا علیه السالم یقول ال فطارك فى

 .افضل من صیامك سبعین ضعفا او تسعین ضعفا
 : ترجمه

همانا افطار كردن تودر :شنیدم كه امام صادق علیه السالم فرمودند: راوى مى گوید .1 منزل  
 . برادر مسلمانت هفتاد برابر یا نود برابر برتر از روزه تو است

 

2: حدیث    

قال حدثنا سعد بن عبداهللا عن محمد بن الحسین  ابى رحمه اهللا
جمیل بن دراج قال قال ابوعبداهللا  عن صالح بن عقبه عن



نده و لم یعلمه بصومه فیمن علیه كتب دخل على اخیه و هو صائم فانطر ع علیه السالم من
 . سنه اهللا له صوم

 : ترجمه
خود وارد) مومن (كسى كه روزه باشد و بر برادر : امام صادق علیه السالم فرمودند .2 شود و  

  .یكسال را براى او مى نویسد نزد او افطار نماید و به او نگوید تا بر او منت گذارد، خداوند
 

ى اهللا علیه و آله و امیر ثواب من زار النبى صل
االئمهصلوات اله  المومنین و الحسن و الحسین و

  . علیهم اجمعین

ثواب زیارت پیامبر صلى اهللا علیه و آله امیر 
صلوات - المومنین ، امام حسن ، امام حسین وائمه

  . اهللا علیهم اجمعین

1: حدیث    

نا محمد بن قال حدثنا سعد بن عبداهللا قال حدث ابى رحمه اهللا
قال حدثنى عثمان بن عیسى عن  الحسین بن ابى الخطاب

العالء بن المسیب عن ابى عبداهللا جعفر بن محمد عن ابیه 
لرسول اهللا صلى اهللا علیه و آله یا ابت ما جزاء  آبائه علیهم السالم قال قال الحسن بن على عن

زارك او زار اخاك كان حقا على  فقال صلى اهللا علیه و آله من زارنى او زار اباك او من زاك
 . ازوره یوم القیامه حتى اخلصه من ذنوبه ان

 : ترجمه
نقل نموده است كه امام حسن  امام صادق علیه السالم از پدران بزرگوار خود علیهم السالم .1

پدرم پاداش كسى كه شما را : رسول خدا صلى اهللا علیه و آله پرسید مجتبى علیه السالم از
، چیستزیارت كند كسى كه من یاپدرت ، یا تو یا : ؟ آن حضرت صلى اهللا علیه و آله فرمودند 

از زیارت نماید، به عهده من است كه در روز قیامت او را زیارت نموده و او را از  برادرت را
  . خالص كنم گناهانش

 



2: حدیث    

قال حدثنى احمد  حدثنى حمزه محمدبن العلوى رضى اهللا عنه
لهمدانى قال حدثنى على بن حمدون الرواسبن محمد ا قال  

قال  حدثنا محمد بن الحسین القواریرى قرابه یعلى بن عبید
عن  حدثنا جعفر بن امین الثغرى قال حدثنا عثمان بن عیسى الرواسى عن العالء بن المسیب

ال قال ق جعفر بن محمد عن ابیه محمد بن على عن ابیه على بن الحسین بن على علیه السالم
قال یا بنى حیاو میتا و من زار اباك حیا و میتا و  الحسین صلوات اهللا علیه یا ابتاه ما لمن زارنا
حقیقا على ان ازوره یوم القیامه و اخلصه  من زار اخاك حیا و میتا و من زارك حیا و میتا كان

 . من ذنوبه و ادخله الجنه

 : ترجمه
ر خود علیه السالمامام باقر علیه السالم از پدران بزرگوا .2 نقل نموده است ؟ امام حسین علیه  

پدرم: السالم از رسول خدا صلى اهللا علیه و آله پرسید كسى كه ما را زیارت كند، چه پاداشى  ! 
كسى كه مرا در زندگى یا پس از مرگ زیارت  :دارد؟ آن حضرت صلى اهللا علیه و آله فرمود

مرگ زیارت نماید و كسى كه بردارت را در  پس از نماید و كسى كه پدرت را در زندگى یا
و كسى كه تو را در زندگى یا پس از مرگ زیارت نماید،  زندگى یا پس از مرگ زیارت نماید
قیامت او را زیارت نمایم ، او را گناهانش رهایى بخشیده و او  سزاوار است بر من كه در روز

 . را وارد بهشت كنم

 

علیهم السالم  ثواب من بكى لقتل الحسین بن على
مساهل البیت صلوات اهللا علیهم اجمعین من  او لما
فىاهل البیت علیهم  االذى و ثواب من مسه اذى

  . السالم فبكى
 ثواب گریه براى شهادت امام حسین علیه السالم و
مصیبتهاىاهل بیت علیهم السالم و اذیت شدن در 

  اهل بیت علیهم السالم و گریستن براى آنان راه

1: حدیث    

المتوكل رضى اهللا عنه قال حدثنا  حدثنا محمد بن موسى بن
بن  عبداهللا بن جعفر الحمیرى عن احمد و عبداهللا ابنى محمد



 عیسى عن الحسن بن محبوب عن العالء بن رزین عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر علیه

ناه لقتل الحسین علیه یقول ایما مومن دمعت عی السالم قال كان على بن الحسین علیهم السالم
تسیل عى خده بواه اهللا تعالى بها فى الجنه غرفا یسكتها احقابا و ایما مومن دمعت  السالم حتى

حتى تسیل على خده فیما مسنا من االذى من عدونا فى الدنیا بواه اهللا فى الجنه مبوا  عیناه
ضه ما اوذى فینا ایما مومن مسه اذى فینا فدمعت عیناه حتى تسیل على خده من مضا صدق

 .عن وجهه االذى و آمنه یوم القیامه من سخطه و النار صرف اهللا

 : ترجمه
هر: امام باقر علیه السالم نقل مى نماید كه امام زین العابدین علیه السالم فرمودند .1 مومنى  
خداى تعالى  كه براى قتل امام حسین علیه السالم اشكهایش جارى شود و بر رخسارش بریزد،

طر ان او را در باالخانه هایى جاى دهد كه سالها در ان سكونت نماید وبخا هر مومنى  
چشمانش . آید بخاطر آزارهایى كه از دشمن ما در این دنیا به ما رسیده ماست ، دلش به درد

و در روز قیامت از  بگرید و اشك بر رخسارش بریزد، خداوندآزار را از چهره اش دور گردانیده
او را ایمن مى گرداند خشم خود و آتش .  

 

ثواب من انشد فى الحسین صلوات اهللا علیه شعر 
  .تباكى فبكى او ابكى او

ثواب شعر خواندن درباره امام حسین علیه السالم ، 
یاخود را شبیه گریه كنندگان  گریه كردن ، گریاندن

  . در اوردن

1: حدیث    

ن محمد بن قال حدثنا سعبد بن عبداهللا ع ابى رحمه اهللا
اسماعیل عن صالح  الحسین بن ابى الخطاب عن محمد بن

قال قال لى ابوعبداهللا علیه  بن عقبه عن ابى هارون المكفوف
فانشدته قال فقال لى انشدنى كما تنشدون  السالم یا اباهارون انشدنى فى الحسین علیه السالم

 قال فانشدته یعنى بالرقه
امرر على جدث الحسین

الزكیه فقل العظمه  . 

فبكى و  قا فبكى ثم قال زدنى فرغت قال یا اباهارون من انشد فى الحسین علیه السالم شعرا



خمسه . ابكى  ابكى عشره كتبت لهم الجنه و من انشدنى فى الحسین علیه السالم شعرافبكى و
الجنه كتبت لهما  كتبت لهم الجنه و من انشد فى الحسین علیه السالم شعرا فبكى و ابكى واحدا

ثوابه على اهللا  و من ذكر الحسین علیه السالم عنده فخرج من عینیه مقدار جناح ذبابه كان
 . عزوجل و لم یرض له بدون الجنه

 : ترجمه
اى ابوهارون درباره امام: امام صادق علیه السالم به من فرمودند: راوى مى گوید .1 حسین  

فرمودندن آن طور بخوان كه مىبه من . علیه السالم شعرى بخوان من نیز خواندم   - خوانند  
من نیز خواندم - یعنى با رقت   . 

امرر على جدث الحسین
 (64) . فقل العظمته الزكیه

ن نیز قصیده دیگرىبیشتر بخوان م: حضرت علیه السالم گریستند آنگاه فرمودند باز . خواندم  
را از پشت پرده) زنان (حضرت علیه السالم گریستند و صداى گریه   . نیز شنیدم 

كسى كه درباره امام حسین علیه السالم شعرى! اى اباهارون : در پایان حضرت فرمودند  

رباره امام د بگوید، گریه كند و ده نفر را بگریاند، براى همه بهشت را مى نویسند، و كسى كه
براى آنها بهشت را مى  حسین علیه السالم شعرى بخواند و گریه كند و پنج نفر را بگریاند،

و كسى كه امام حسین علیه السالم را نزد او یاد كنند واز. نویسند چشمان او باندازه پر مگسى  
ى عزوجل بوده و براى او به كمتر از بهشت راض اشك خارج شود، ثواب او به عهده خداى

 .نمى شود
 

2: حدیث    

بن  حدثنا محمد بن على ماجیلویه رضى اهللا عنه عن محمد
یحیى العطار عن محمد بن احمد عن محمد بن الحسین عن 
الحسن بن على بن ابى  الحسن بن على بن ابى عثمان عن

نى فى قال قال لى یا اباعماره انشد المغیره عن ابى عماره المنشد عن ابى عبداهللا علیه السالم
قال فو اهللا ما زلت انشده و یبكى  قال فانشدته فبكى قال ثم انشدته فبكى الحسین علیه السالم
فى الحسین بن على علیهم السالم  حتى سمعت البكاء من الدار فقا لى یا ابا عماره من انشد

الجنه  علیه السالم شعرا فابكى اربعین فله شعرا فابكى خمسین فله الجنه و من انشد فى الحسین
فابكى عشره فله الجنه و من انشد فى الحسین علیه  و من انشد فى الحسین علیه السالم شعرا



و من انشد فى الحسین علیه السالم شعرا فبكى فله الجنه و  السالم شعرا فابكى واحدا فله الجنه
 . السالم شعرا فتباكى فله الجنه من انشد فى الحسین علیه

 : ترجمه
در باره! اى ابا عماره : امام صادق علیه السالم به من فرمودند: گویدابى عماره مى  .2 امام  

دوباره نیز. من نیز خواندم و او گریه كرد. حسین علیه السالم برایم شعر بخوان  خواندم و او  
و بخدا سوگند پیوسته من خواندم و او گریه مى كرد تا. گریه كرد صداى گریه را از درون منزل  

كسى كه! اى ابا عماره : آنگاه به من فرمود. نیز شنیدم  درباره امام حسین علیه السالم شعرى  
و كسى كه درباره امام حسین علیه السالم . چهل نفر را بگریاند، بهشت از آن اوست  بخواند و
و كسى كه درباره امام حسین علیه. بخواند و بیست نفر را بگریاند، بهشت از آن اوست  شعرى  

بخواند و گریه كند، بهشت از ان اوستالسالم شعرى   . 

 . و كسى شعرى بخواند و خود را شبیه گریه كنندگان در آورد، بهشت از آن اوست

 

3: حدیث    

المتوكل رضى اهللا عنه قال حدثنا  حدثنى محمد بن موسى بن
 محمدبن یحیى عن محمد بن احمد عن محمد بن الحسین عن

عن ابى عبداهللا علیه  محمد بن اسماعیل عن صالح بن عقبه
قال من انشد فى الحسین علیه السالم بیتا من شعر فبكى و ابكى عشره فله و لهم الجنه  السالم
یزل حتى قال من  من انشد فى الحسین علیه السالم بیتا فبكى و ابكى تسعه فله ولهم الجنه فلم و

الجنهقال او تباكى فله  انشد فى الحسین علیه السالم شعرا فبكى و اظنه  . 

 : ترجمه
كسى كه درباره امام حسین علیه السالم یك بیت شعر: امام صادق علیه السالم فرمودند .3  

و كسى كه درباره امام. بخواند و گریه كند و ده نفر را بگریاند، بهشت براى آنهاست  حسین  
بهشت براى. علیه السالم یك بیت شعر بخواند و گریه كند نه نفر را گریان كند است و آنه 

السالم شعرى  پیوسته مى فرمودند تا رسیدند به این جا كه كسى كه درباره امام حسین علیه
یاخود را شبیه گریه: گمان مى كنم كه فرمودند -بخواند و گریه كند كنندگان در آورد، بهشت از  

  . آن اوست
 

    ثواب من زار قبر الحسین علیه السالم



    . ثواب زیارت امام حسین

1: حدیث    

قال حدثنا سعد بن عبداهللا عن محمد بن الحسین  ابى رحمه اهللا
اسماعیل عن الخیبرى عن  بن ابى الخطاب عن محمد بن

 الحسین بن محمد القمى عن ابى الحسن الرضا علیه السالم
 . قال من زار قبر ابى عبداهللا علیه السالم بشط الفرات كان كمن زار اهللا فوق عرشه

 : ترجمه
كسى كه قبر امام حسین علیه السالم را در كنار رود: امام رضا علیه السالم فرمودند .1 فرات  

  . زیارت نماید، مانند كسى است كه خداوند را در باالى عرشش زیارت نموده است

 

2: حدیث    

ابراهیم  حدثنا حمزه بن محمد العلوى رحمه اهللا عن على بن
بنابى عمیر عن عیینه عن ابیه ابراهیم بن هشم عن محمد 

عبداهللا علیه السالم قال من اتى الحسین  بیاع القصب عن ابى
 . اعلى علیین علیه السالم عارفا بحقه كتبه اهللا تعالى فى

 : ترجمه
كسى كه با شناخت حق امام حسین علیه السالم به: امام صادق علیه السالم فرمودند .2 زیارت  

در باالترین دفتر فرشتگان مقرب(لى علیین او برود، خداوند متعال او را در اع   .مینویسد ( 

 

3: حدیث    

حدثنا محمد بن . قال  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
الحسن الصفار عن محمد بن الحسین عن ابى داود المسترق 

عن ابى عبداهللا علیه السالم قال من اتى  عن ابن مسكان
ى علیینالحسین علیه السالم عارفا بحقه كتب ف  . 

 : ترجمه
كسى كه با شناخت حق امام حسین علیه السالم به: امام صادق علیه السالم فرمودند .3 زیارت  

نوشته مى شود) دفتر فرشتگان (در علیین ) عملش (او برود،  .  

 



4: حدیث    

قال حدثنا احمد بن ادریس عن محمد بناحمد عن  ابى رحمه
زیات عن قاعد الخیاط اسماعیل عن محمد بن عمروال على بن
قال من زار قبرالحسین  عن ابى الحسن الماضى علیه السالم

 .تاخر بن على علیه السالم عارفا بحقه غفر اهللا لم ما تقدم من ذنبه و ما
 : ترجمه

كسى كه قبر امام حسین علیه السالم را با شناخت حق: امام رضا علیه السالم فرمودند .4 او  
اهان او را از اول تا آخر مى آمرزدزیارت نماید، خداوند گن .  

 

5: حدیث    

حدثنى الحسین بن احمد عن ابیه عن محمد بن احمد عن 
بن الحسین عن الحسن بن على بن فضال عن محمد  محمد

قال قلت البى  بن الحسین بن كثر عن هارون بن خارجه
كانت عبداهللا علیه السالم انهم یروون ان من زار قبر الحسین علیه السالم له حجه و عمره قال  

 .من زاره واهللا عارفا بحقه غفر اهللا له ما تقدم من ذنبه و ماتاخر

 : ترجمه
مردم: راوى مى گوید به امام صادق علیه السالم عرض كردم  .5 نقل مى كنند كسى كه قبر  

مانند این است كه حج و. امام حسین علیه السالم را زیارت نماید . عمره بجا آورده است  
بخدا سوگند كسى كه با شناخت: حضرت علیه السالم فرمودند حقش و را زیارت نماید، خداوند  

  .اول تا آخر مى آمرزد حتما گناهان او را از
 

6: حدیث    

 حدثنا احمد بن محمد رضى اهللا عنه عن ابیه عن محمد

الحسین عن محمدبن اسماعیل عن : بناحمد عن محمد
القمى الخیبرى عن الحسین بن محمد قال قال ابوالحسن موسى  

علیه السالم بشط الفرات اذا عرف حقه  بن جعفر علیهم السالم ادنى ما یثاب به زائر ابى عبداهللا
 .ماتاخر و حرمته و والیته ان یغفر له ما تقدم من ذنبه و

 : ترجمه



والیتكمترین ثواب كسى كه با شناخت حق ، احترام و : امام كاظم علیه السالم فرمودند .6 امام  
گناهانش را  حسین علیه السالم او را در كنار رود فرات زیارت نماید، این است كه خداوند همه

  .از اول تا آخر مى آمرزد
 

7: حدیث    

قال حدثنا محمد بن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
الحسن الصفار عن یعقوب بن یزید عن صفوان بن یحیى عن 
داهللا علیه السالم قال من اتى قبر ابى عن ابى عب ابن مسكان

 .اله له ما تقدم من ذنبه و ما تاخر عبداهللا علیه السالم عارفا بحقه غفر
 : ترجمه

كسى كه با شناخت حق امام حسین علیه السالم به: امام صادق علیه السالم فرمودند .7 زیارت  
خداوند حتما همه گناهان او را از. او برود زداول تا آخر مى آمر   . 

 

8: حدیث    

قال حدثنا على بن ابراهیم عن ابیه عن احمد بن  ابى رحمه اهللا
قال سال بعضى اصحابنا اباالحسن الرضا  محمد بن ابى نصر

 . قال تعادل عمره علیه السالم عمن اتى قبر الحسین
 : ترجمه

السالمیكى از شیعیان از امام رضا علیه السالم پرسید زیارت قبر امام حسین علیه  .8 چه  
برابر با یك حج عمره است: ثوابى دارد؟ فرمودند  .  

 

9: حدیث    

 ابى رحمه اهللا عن محمد بن یحیى عن محمد بن احمد عن
 محمد بن الحسین عن الحسن بن على بن ابى عثمان عن

 اسماعیل بن عباد عن الحسن بن على عن ابى سعید المدائنى
م فقلت له جعلت فداك آتى قبر الحسین علیهقال دخلت على ابى عبداهللا علیه السال السالم قال  

اطهر الطاهرین و  . نعم یا ابا سعید ائت قبر ابن رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله اطیب الطیبین



 . ابر االبرار فاذا زرته كتب اهللا لك اثنتیم و عشرین عمره
 : ترجمه

لسالم رفته و به او عرضبه دیدن امام صادق علیه ا: ابى سعید مدائنى مى گوید .9 : كردم  
بله اى ابا: قربانت گردم به زیارت قبر امام حسین علیه السالم بروم ؟ فرمودند به زیارت ! سعید 

پاكترین و نیكوكاترین  قبر فرزند رسول خدا صلى اهللا علیه و آله برو كه نیكترین نیكان ،
 . نیكوكاران است

راى تو بیست و دو عمره مى نویسدهنگامى كه او را زیارت نمودى ، خداوند ب .  

 

10: حدیث    

قال حدثنا محمد بن  حدثنا محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
الحسن الصفار عن محمد بن الحسین بن ابى الخطاب عن 
قال سمعت الرضا علیه السالم یقول زیاره  محمد بن سنان

 . تعدل عمره مقبوله قبرالحسین علیه السالم
 : ترجمه

زیارت امام حسین علیه: (شنیدم كه امام رضا علیه السالم فرمودند: مى گویدراوى  .10 السالم  
برابر با یك عمره مقبول است)   .  

 

11: حدیث    

قال حدثنا سعد بن عبداهللا عن احمد بن محمد عن  ابى رحمه
قال قلت البى الحسن  موسى بن القاسم عن الحسن بن الجهم

ه قبر الحسین علیه السالمعلیه السالم ما تقول فى زیار  فقال  
 . یقول عمره فقال همى عمره مبروره لى ما تقول انت فیه فقلت بعضنا یقول حجه و بعضنا

 : ترجمه
علیه  راوى مى گوید به امام كاظم علیه السالم عرض كردم درباره زیارت قبر امام حسین .11

مى گویى ؟ عرض ، درباره آن چه:السالم چه مى فرمایید؟ حضرت به من فرمودند كردم یكى  
ثواب یك عمره دارد حضرت: ثواب یك حج دارد و دیگرى مى گوید: مى گوید علیه السالم  

ثواب زیارت امام حسین علیه السالم ثواب یك عمره بدون گناه: فرمودند   . است 
 



12: حدیث    

قال حدثنا الحسین بن  حدثنا محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
ن الحسین بن سعید عن القاسم بن محمد الحسن بن ابان ع

ابراهیم عن هارون قال سال رجل ابا عبداهللا و  عن اسحاق بن
كل اهللا به  فقال ما لمن زار قبر الحسین علیه السالم فقال ان قبر الحسین علیه السالم و انا عنده
ن ابیك ان روى ع اربعه االف ملك شعث غبر یبكونه الى یوم القیامه فقلت له بابى انت و امى

 .ثواب زیارته كثواب الحج قال نعم حجه و عمره حتى عد عشرا
 : ترجمه

كسى كه قبر: راوى مى گوید در حضور من مردى از امام صادق علیه السالم پرسید .12 امام  
همانا خداوند بر سر: حسین علیه السالم را زیارت نماید، چه ثوابى دارد؟ فرمودند قبر اتمام  

چهار هزار فرشته ژولیده موى غبار آلود ه گمارده است كه حسین علیه السالم تا روز قیامت  
پدر و مادرم فداى تو باد، از: به او عرض كردم . براى او گریه كنند پدرت روایت شده است  

بله یك حج عمره: فرمودند. كه ثواب زیارتش مثل ثواب حج است   ( تا ) و همین طور شمردند
مره رسانیدندثواب آن را به ده حج و ده ع .  

 

13: حدیث    

قال حدثنا سعد بن عبداهللا عن محمد بن الحسین  ابى رحمه اهللا
النیلى قال قال  عن محمد بن سنان عن بن صدقه عن صالح

ابو عبداهللا علیه السالم من اتى قبر الحسین علیه السالم عارفا 
 سبیل اهللا مسرجه ملجمه كتب اهللا له اجر من اعتق الف نسمه و كمن حمل الف فرس فى بحقه

. 
 : ترجمه

كسى كه با شناخت حق امام حسین علیه السالم به: امام صادق علیه السالم فرمودند .13  

هزار  زیارت او رود، خداوند براى او پاداش كسى را مى نویسد كه هزار بنده را ازاد كرده و از
ستاسب خود به همراه زین و افسار ان در راه خدا استفاده نموده ا  .  

 



14: حدیث    

قال حدثنا عبداهللا بن جعفر الحمیرى عن محمد  ابى رحمه اهللا
اسماعیل عن صالح بن عقبه عن  بن الحسین عن محمد بن
قال قلت البى عبداهللا علیه السالم جعلت  ابى سعید المدائنى

 صلى اهللا قال نعم یا ابا سعید ائت قبر ابن بنت رسول اهللا فداك اتى قبر الحسین علیه السالم
اطهر الطاهرین و ابر االبرار و اذا زرته كتب اهللا لك عتق خمس  علیه و آله اطیب الطیبین و

 . و عشرین رقبه

 : ترجمه
فدایت شوم ،: ابى سعید مدائنى مى گوید به امام صادق علیه السالم عرض كردم  .14 آیا به  

ه زیارت قبر فرزندبله ب: زیارت قبر امام حسین علیه السالم بروم ؟ فرمودند دختر رسول خدا  
نیكوكارترین نیكوكاران است و  صلى اهللا علیه و آله برو كه نیكترین نیكات ، پاكترین پاكان و

  .بیست و پنج بنده را مى نویسد هنگامى كه او را زیارت نمودى ، خداوند براى تو آزادى
 

15: حدیث    

ن سعدانو بهذااالسناد عن محمد بن الحسین عن موسى ب  

عن عبداهللا بن القاسم عن عمر بن ابان الكلبى عن ابان بن 
قال قال ابو عبداهللا علیه السالم ان اربعه االف ملك عند  تغلب

غبر یبكونه الى یوم القیامه رئیسهم ملك یقال له منصور فال  قبر الحسین علیه السالم شعث
ال یمرض اال عادوه و ال یموت اال صلوا یودعه مودع اال شیعوه و  و ال یزوره زائر اال استقبلوه

 . بعد موته على جنازته و استغفروا له
 : ترجمه

همانا چهار هزار فرشته ژولیده مو و غبار آلود: امام صادق علیه السالم فرمودند .15 كنار قبر  
nR gi tered . منصور امام حسین علیه السالم بر او مى گریند و رئیس آنها فرشته اى است بنام

یارت نمى كند، مگر این كه او راز  استقبال مى نماید و هیچ كس از او جدا نمى شود، مگر  
نمى شود، مگر این كه به عیادت او مى ایند و نمى  این كه او را مشایعت مى كنند و مریض

  .خوانند و پس از مرگ براى او استغفار مى نمایند میرد، مگر این كه بر جنازه اش نماز مى

 



16: حدیث    

قال حدثنا محمد بن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
قال  الحسن الصفار عن احمد بن محمد عن على بن الحكم

حدثنا بن ابى حمزه عن ابى بصیر عن ابى عبداهللا علیه 
كل یوم شعث غبر و  قال و كل اهللا بالحسین علیه السالم سبعین الف ملك یصلون علیه السالم

ولون یا ربنا هوال زوا الحسینیدعون لمن زاره و یق  . افعل بهم و افعل بهم 
 : ترجمه

خداوند هفتاد هزار فرشته ژولیده موى غبار الود بر: امام حسین علیه السالم فرمودند .16 قبر  
و براى. امام حسین علیه السالم گمارده است كه هر روز بر او صلوات مى فرستند كسانى كه  

اینان زائران امام! پروردگارا: ه و مى گویندبه زیارت او مى ایند، دعا كرد براى . حسین هستند 
  . آنان این كار انجام بده و آن كار را انجام بده

 

17: حدیث    

قال حدثنى الحسین بن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
الحسن بن ابان عن الحسین بن سعید عن القاسم بن محمد 

ال سمعت ابا عبداهللا علیه بن ابراهیم عن هارون ق عن اسحاق
 یقول و كل اهللا بقبر الحسین علیه السالم اربعه االف ملك شعث غبر یبكونه الى یوم السالم

مات  القیامه فمن زاره عارفا بحقه شیعوه حتى یبلغوه مائنه وان مرض عادو غدوه و عشیه و ان
 شهدوا جنازته و استغفروا له الى یوم

 : ترجمه
نیدم كه امام صادق علیه السالم فرمودندن خداوند بر قبر امامش: راوى مى گوید .17 حسین  
او مى  علیه السالم چهار فرشته ژولیده موى و غبار آلود گمارده است كه تا روز قیامت بر

و كسى كه با شناخت حقش او را زیارت نماید، او را مشایعت مى كنند تا به. گریند وطن خود  
و اگر. بح و شام به عیادت او مى روندبرسد و هنگامى كه مریض شود، ص بمیرد بر جنازه او  

  .حاضر شده و تا روز قیامت براى او استغفار مى نمایند

 



18: حدیث    

قال حدثنا عبداهللا بن جعفر الحمیرى قال حدثنا  ابى رحمه اهللا
اسماعیل بن بزیع عن ابى  محمد بن الحسین عن محمد بن

مر العطار عن ابى بصیر اسماعیل السراج عن یحیى بن مع
 ابى جعفر علیه السالم قال اربعه االف ملك شعث غبر یبكون الحسین علیه السالم الى ان ان

یموت اال  تقوم الساعه فال یاتیه احد اال استقبلوا و ال یرجع اال شیعوه و ال یمرض اال عادوه و ال
 . شهدوه

 : ترجمه
ار فرشته ژولیده موى غبار آلود تا روزچهار هز : امام باقر علیه السالم فرمودند .18 قیامت بر  

كسى به نزد او نمى آید، مگر این كه او را. امام حسین علیه السالم مى گریند استقبال مى  
مگر این كه از  كنند، باز نمى گردد، مگر اینه كه او را مشایعت مى نمایند، مریض نمى شود،

ر جنازه اش حاضر مى شونداو عیادت مى نمایند و نمى میرد، مگر این كه ب .  

 

19: حدیث    

قال حدثنا احمد بن ادریس عن محمد بن احمد  ابى رحمه اهللا
قال حدثنا محمد بن على عن عامر بن  عن محمد بن ناجیه

علیه  كثیر السراج النهدى عن ابى الجارود عن ابى جعفر
یوم للراكب و یوم و بعض قال قلت  السالم قال قال لى كم بینكم و بین الحسین علیه السالم

قال ما اجفاك اما لو كان قریبا  قال افتاتیه كل جمعه قال قلت اال ما اتیه اال فى الحین للماشى
 . منا ال تخذناه هجره اى تهاجرنا الیه

 : ترجمه
امام حسین  ابى الجارود مى گوید امام باقر علیه السالم از من پرسیدند فاصله شما تا مزار .19

یك روز براى سواره و یك روز و اندى براى: م چقدر است ؟ گفتم علیه السال : فرمودند. پیاده  
هر وقت فرصت. نه : كردم   آیا هر جمعه به زیارت او مى روید؟ عرض  : فرمودند. كنیم  

بدان كه اگر نزدیك ما بود، آنجا را. چقدر جفا كارى  یعنى . محل هجرت خود قرار مى دادیم  
ردیمبه آنجا هجرت مى ك  .  

 



20: حدیث    

قال قال  و بهذااالسناد عن عامر بن كثیر عن ابى النمیر
اهل االمصار  ابوجعفر علیه السالم ان و ال یتنا عضت على

فلم یقبلها قبول اهل الكوفه بشى و ذلك ان قبر على علیه 
ده ركعتین الى لزقه لقبر آخر یعنى قبر الحسین و ما من آت یاتیه فیصلى عن السالم فیه و ان

 . یسال اهللا حاجته اال قضاها له و انه لیحفه كل یوم الف ملك او اربعا ثم
 : ترجمه

والیت ما بر اهالى شهرها عرضه شد ولى هیچ كدام: امام باقر علیه السالم فرمودند .20 مانند  
و این بدین جهت است كه قبر امیرالمؤ منین علیه السالم. اهل كوفه آن را قبول نكردند آن  در 

و هیچ زیارت -یعنى قبر امام حسین علیه السالم  - و نزدیك آن قبر دیگرى است . است   

كننده اى به زیارت او نمى آید و در كنار او دو ركعت یا چهار ركعت نماز نمى خواند و 
از خداوند حاجت خود را نمى خواهد، مگر اى كه خداوند حاجتش را بر آورده سازد، و  آنگاه

ا هر روز هزار فرشته گرداگرد او را مى گیرندمحقق همانا و .  

  
  
  
  

21: حدیث    

قال حدثنى محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
عبداهللا علیه السالم قال اذا زرت ابا عبداهللا علیه السالم فزره  عن على بن الحكم یرفعه الى ابى
ر جائع عطشان فان الحسین علیه السالم قتل حزینا مكروبا شعثا مغب و انت حزین مكروب شعث

 .اساله الحوائج و انصرف عنه و ال تتخذه وطنا مغبرا جائعا عطشانا و
 : ترجمه

هرگاه خواستى امام حین علیه السالم را زیارت: امام صادق علیه السالم فرمودند .21 كنى ، د  
ار آلود، گرسنه و تشنه شهید شدحالى كه غمگین ، اندوهگین ، ژولیده مو، غب حوایج خود را  .

  . از او بخواه سپس بازگرد و آن جا را وطن خود قرار نده
 



22: حدیث    

قال حدثنى محمد بن یحیى العطار عن محمد بن  ابى رحمه
النسدى الجمال عن  احمد عن موسى بن عمر عن صالح بن
ل قال ابو قال قال لى رج رجل من اهل رقه یقال له ابوالمضا

قال قلت نعم قال تتخذون لذلك سفره قال  عبداهللا علیه السالم تاتون قبر ابى عبداهللا علیه السالم
قال قلت اى شى ناكل قال الخبز  قال اما لو اتیتم قبور آبائكم و امهاتكم لم تفعلوا ذلك قلت نعم

 . باللبن
 : ترجمه

آیا به زیارت قبر امام: سیدندامام صادق علیه السالم از من پر : راوى مى گوید .22 حسین علیه  
پرسیدند آیا در این سفر توشه هم بر. بله : السالم مى روید؟ عرض كردم  مى دارید؟ عرض  

ولى اگر به زیارت قبر پدران و مادرانتان: فرمودند. بله : كردم  . بروید، چنین كارى نمى كنید 
نان و شیر: عرض كردم پس چه بخوریم ؟ فرمودند . 

 

23: حدیث    

قال حدثنى محمد بن  حدثنا محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
الحسن الصفار عن احمد بن محمد بن عیسى عن على بن 
اصحابنا قال قال ابو عبداهللا علیه السالم   الحكم عن بعض

حملوا معهم السفره فیها الحالوى و االخبصه و  بلغنى ان قوما اذا زاروا الحسین علیه السالم
و لو زاروا قبور احبائهم ما حملوا معهماشباه   .هذا 

 : ترجمه
به من خبر رسیده است كه عده اى هنگامى كه به: امام صادق علیه السالم فرمودند .23  

 زیارت امام حسین علیه السالم مى روند با خود توشه اى از حلواها و حلواى خرما و مانند آن

خود بروند، چنین نمى كنندبر مى دارند ولى اگر به زیارت قبور محبوبان  .  

 

24: حدیث    

قال حدثنا سعد بن عبداهللا عن محمد بن الحسین  ابى رحمه اهللا
اسماعیل عن صالح بن عقبه عن بشیر الدهان  عن محمد بن
قال ابو عبداهللا علیه السالم ایما مؤ من زار الحسین بن  قال



عشرون حجه و عشرون عمره فى غیر یوم عید كتبت له  على علیهماالسالم عارف بحقه
 . نبى مرسل او امام عادل مبرورات متقبالت و عشرون غزوه مع

 : ترجمه
هر مومنى كه با شناخت حق امام حسین علیه السالم: امام صادق علیه السالم فرمودند .24  

مقبول و بیست  در غیر روز عید به زیارت او برود، بیست حج و بیست عمره بدون گناه و
اه پیامبر مرسل یا امامجنگ به همر    .عادل براى او نوشته مى شود 

 

25: حدیث    

قال قلت البى عبداهللا علیه السالم ربما فاتنى  و بهذااالسناد
السالم قال احسنت یا  الحج فاعرف عند قبر الحسین علیه

بشیر ایما مؤ من اتى قبر الحسین علیه السالم عارفا بحقه فى 
ن حجه و عشرون عمره متقبالت و عشرون غزوه مع نبىیوم عید كتبت له عشرو  غیر مرسل  

 او امام عادل و من اتاه فى یوم عید كتبت له مائه حجه و مائه عمره و مائه غزوه مع نبى
 مرسل او امام عادل و من اتاه فى یوم عرفه عارفا بحقه كتبت له الف حجه و الف عمره

قال فقلت له و كیف لى بمثل الموقف قال  متقبالت و الف غزوه مع نبى مرسل او امام عادل
 قال یا بشیر ان المومن اذا اتى قبر الحسین علیه السالم یوم عرفه و فنظر الى شبه المغضب ثم

قال و عمره و  اغتسل بالفرات ثم توجه الیه كتبت له بكل خطوه حجه بمناسكها و ال اعلمه اال
 . غزوه

 : ترجمه
اى بسا كه توفیق: ادق علیه السالم عرض كردم به امام ص: بشیر دهان مى گوید .25 حج  

كار خوبى مى: فرمودند. نمى یابم و روز عرفه به زیارت قبر امام حسینعع مى روم  كنى اى  
هر مومنى كه با شناخت حق امام حسین علیه السالم در غیر روز عید به! بشیر زیارت قبر  

مقبول و بیست جنگ همراه با پیامبر  او برود، براى او بیست حج و بیست عمره بدون گناه و
یا امام) فرستاده شده (مرسل  عادل نوشته مى شود و كسى كه در روز عید به زیارت او برود،  

صد جنگ همراه با پیامبر مرسل یا امام عادل براى او نوشته مى  صد حج و صد عمره و
و كسى كه در روز. شود حج و هزار عمرهعرفه با شناخت حق او به زیارتش برود، هزار    

عرض كردم. مقبول هزار جنگ همراه با پیامبر مرسل یا امام عادل براى او نوشته مى شود  : 

شنیدن این  من چگونه مى توانم به ثوابى همانند ثواب وقوف در عرفات برسم ؟ آن حضرت با



اى: آنگاه فرمودند. سخن بگونه اى به من نگریستند كه گویا خشمگین شدند مؤ  همانا! بشیر 
و در فرات غسل  من ، هنگامى كه در روز عرفه به زیارت قبر امام حسین علیه السالم برود
مقابل هرگامى كه بر مى  كند و آنگاه به طرف قبر مطهر ان حضرت علیه السالم برود، در

یادم نیست كه - دارد یك حج با مناسكش براى او نوشته مى شود  فرمودند فقط مى دانم كه  
ك عمره و جنگ نیز براى او نوشته مى شودو ی: فرمودند .  

 

26: حدیث    

قال حدثنا محمد بن یحیى عن محمد بن احمد  ابى رحمه اهللا
اسماعیل عن محمد بن عمرو الزیات عن داود  عن على بن
قال سمعت ابا عبداهللا و ابا الحسن موسى بن جعفر و  الرقى

من اتى قبر الحسین علیه السالم بعرفه قلبه  السالم و هم یقولون اباالحسن على بن موسى علیهم
 .اهللا ثلج الفواد

 : ترجمه
از امام صادق علیه السالم ، امام كاظم علیه السالم و امام رضا علیه: راوى مى گوید .26  

كسى كه در روز عرفه به زیارت قبر امام حسین علیه: السالم شنیدم كه فرمودند السالم برود،  
از مى گرداندخداوند او را خوشحال ب . 

 

27: حدیث    

قال حدثنا سعد بن عبداهللا عن الهیثم بن ابى  ابى رحمه اهللا
الى ابى عبداهللا  مسروق النهدى عن على بن اسباط یرفعه
علیه السالم قال ان اهللا عزوجل یبدا بالنظر الى زوار قبر 

قف قال نعم قلت و اهل المو  على علیه السالم عشیه عرفه قال قلت قبل نظره الى الحسین بن
 .زنا كیف ذاك فقال الن فى اولئك اوالد زنا و لیس فى هوالء اوالد

 : ترجمه
همانا خداى: امام صادق علیه السالم فرمودند: على بن اسباط مى گوید .27 عزوجل در عصر  

عرض. روز عرفه ابتدا به زائران قبر امام حسین علیه السالم مى نگرد قبل از آن كه : كردم  
عرض كردم. بله : سانى كه در عرفات هستند بنگرد؟ فرمودندبه ك باین جهت : چرا؟ فرمودند : 

 . كه در میان آنها فرزندان زنا هست ، ولى در اینان اوالد زنا نیست



 

28: حدیث    

قال حدثنا  حدثنى محمد بن على ما جیلویه رضى اهللا عند
محمد بن یحیى عن محمد بن احمد عن موسى بن عمر عن 
بن مسكان قال قال ابو عبداهللا  على بن النعمان عن عبداهللا

الحسین علیه السالم قبل اهل عرفات و  علیه السالم ان اهللا تبارك و تعالى یتجلى لزوار قبر
 . مسائلهم ثم یثنى باهل عرفات فیفعل ذلك بهم یقضى حوائجهم و یغفر ذنوبهم و یشفعهم فى

 : ترجمه
همانا خداى تبارك و تعالى: فرمودندامام صادق علیه السالم  .28 قبل از اهل عرفات براى  

برآورده نموده ، گناهانشان را  زائران قبر امام حسین علیه السالم تجلى مى نماید، حوایج آنها را
اهل عرفات آشكار شده و این اعمال را  آمرزیده و حوایج آنها را برآورده مى نماید، آنگاه براى

م مى دهنددر مورد آنان نیز انجا . 

 

29: حدیث    

قال حدثنى سعد بن عبداهللا عن محمد بن  ابى رحمه اهللا
عبداهللا بن  الحسین بن ابى الخطاب عن محمد بن صالح عن

قال قلت جعلت فداك ما  هالل عن ابى عبداهللا علیه السالم
یحفظه اهللا فى  فقال لى یا عبداهللا ان ادنى ما یكون له ان ادنى مالزائر قبر الحسین علیه السالم

 . اهله فاذا كان یوم القیامه كان اهللا احفظ له نفسه و ماله حتى یرده الى
 : ترجمه

قربانت گردم ،: از امام صادق علیه السالم پرسیدم : عبداهللا بن هالل مى گوید .29 كمترین  
كمترین ثواب او! اى عبداهللا : ثواب زائر امام حسین علیه السالم چیست ؟ فرمودند است كه  این 

و هنگامى. خداوند جان و مال او را تا بازگشت او به خانواده اش حفظ مى كند كه روز قیامت  
 .فرا رسید، بیش از این در حفاظت خداوند خواهد بود

 

30: حدیث    

قال حدثنا محمد به  حدثنا محمد به الحسن رضى اهللا عنه
الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن بعض 



عن ابىرجاله  تجعل ذنوبه جسرا على  عبداهللا علیه السالم قال ان زائر الحسین صلوات اهللا علیه 
 . باب داره ثم یعبرها كما یخلف احدكم الجسر ورائه اذا عبره

 : ترجمه
همانا گناهان زائر امام حسین علیه السالم پلى بر: امام صادق علیه السالم فرمودند .30 در  

آن عبور مى كند، همانگونه كه شما هنگامى كه ازخانه او مى شود و از روى  پل عبور  
و بدین ترتیب از گناهان پاك مى(كردند، پل را در پشت سر خود جا مى گذارند   .(شوید 

 

31: حدیث    

المتوكل رضى اهللا عنه قال حدثنا  حدثنى محمد بن موسى بن
 محمد بن یحیى عن محمد بن احمد عن الحسین بن عبیداهللا

سن بن على بن ابى عثمان عن عبدالجبار النهاوندى عن الح
ثویر بن ابى فاخته قال قال ابو عبداهللا علیه السالم یا حسین انه  عن ابى سعید عن الحسین بن
بكل  یرید زیاره قبر الحسین بن على علیه السالم ان كان ماشیا كتب اهللا له من خرج من منزله

با كتب اهللا لهخطوه حسنه و محا عنه سیئه و ان كان راك بكل حافر حسنه و حط بها عنه سیئه  
المنجحین حتى اذا قضى مناسكه كتبه اهللا من  حتى اذا صار فى الحائر كتبه اهللا من المفلحین

فقال له ان رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله یقرئك  الفائزین حتى اذا اراد االنصراف اتاه ملك
اهللا لك ما مضى یقول لك استانف العمل فقد غفر السالم و  . 

 : ترجمه
كسى كه به! این حسین : امام صادق علیه السالم فرمودند: حسین بن ثویر مى گوید .31 قصد  
خداوند در مقابل  زیارت مرقد امام حسین علیه السالم از منزل خود خارج شود، اگر پیاده باشد،
اگر سوار باشد، خداوند  هر گامى براى او حسنه اى نوشته و گناهى را از او پاك مى نماید و
براى او نوشته و گناهى را از  به عدد هر قدمى كه مركبش بر مى دارد و مى گذارد، حسنه اى

و در. او پاك مى نماید تا زمانى كه به كربال برسد این هنگام خداوند او را از رستگاران و  
و هنگامى كه اعمالش را. حاجت داده شدگان مى نویسد او را از  انجام داد، خداوند 

و زمانى كه خواست برگردد،. پیروزشدگان مى نویسد : فرشته اى پیش او آمده و به او مى گوید 
عملت را از نو: رسول خدا صلى اهللا علیه و آله سالم تو را رسانیده و مى فرماید همانا شروع  

 .كن كه محققا خداوند گناهان گذشته ات را آمرزید

 



32: حدیث    

ال حدثنا سعد بن عبداهللا عن محمد بن الحسین ق ابى رحمه اهللا
اسماعیل عن صالح بن عقبه عن بشیر الدهان  عن محمد بن

قال ان الرجل لیخرج الى قبر  عن ابى عبداهللا علیه السالم
فقال عبدى سلنى اعطك ادعنى اجبك  الحسین علیه السالم فله اذا خرج من اهله اتاه ناجاه اهللا

اقضها لك اطلب منى اعطك سلنى حاجتك قال قال ابو عبداهللا علیه السالم و حق على اهللا ان  
 . بذل یعطى ما

 : ترجمه
همانا اگر مردى براى زیارت قبر امام حسین علیه: امام صادق علیه السالم فرمودند .32 السالم  
گناهانش بخشیده  از منزل خارج شود، با اولین گامى كه پس از ترك خانواده اش بر مى دارد،

د و پیوسته با هر قدمى كه بر مى دارد، پاك مى گردد تا بهمى شو  قبر امام حسین علیه  
و زمانى كه رسید، خداوند با وى نجوا كرده و مى. السالم برسد بنده ام از من بخواه تا : فرماید 

مرا بخوان تا جوابت گویم ، از من. به تو عطا نمایم  بخواه تا به تو عطا كنم و حاجتت را از  
راوى مى. اه تا آن را برایت برآورم من بخو  و به عهده خداوند است : امام صادق فرمودند: گوید 

 .نماید كه به آنچه وعده نموده وفا
 

33: حدیث    

ابى  و بهذا االسناد عن صالح عن الحارث بن المغیره عن
عبداهللا علیه السالم قال ان هللا عزوجل مالئكه موكلین بقبر 

اذا هم الرجل بزیارته اعطاهم ذنوبه فاذا ف الحسین علیه السالم
تزال حسناته تضاعف حتى توجب له الجنه ثم  خطا محوها ثم اذا خطا ضاعفوا له حسناته قما

ان قدسوا زوار قبر حبیب حبیبى اهللا فاذا اغتسلوا ناداهم  اكتنفوه فقد سوه و ینادون مالئكه السماء
بمرافقتى فى الجنه ثم ناداهم امیرالمومنین على  اهللا ابشروا محمد صلى اهللا علیه و آله یا وقد

لحوائجكم و دفع البالء عنكم فى الدنیا و االخره ثم اكتنفوهم عن ایمانهم  علیه السالم انا ضامن
 . حتى ینصرفوا الى اهالیهم و عن شمائلهم

 : ترجمه
همانا خداوند: امام صادق علیه السالم فرمودند .33 امام حسین عزوجل فرشتگانى را بر قبر  

بخواهد به زیارت او برود، خداوند گناهان او را  علیه السالم گمارده است و هنگامى كه مردى



هنگامى كه. به آن فرشتگان مى دهد و . گام بردارد، فرشتگان گناهان او را محو مى كنند 
 حسناتش را دو چندان مى نمایند و پیوسته حسناتش دو چندان زمانى كه گام دیگرى بر دارد،
آنگاه گرداگرد او را گرفته و او را پاك و . حسناتش او را بهشتى نمایند مى گردد تا زمانى كه

و فرشتگان آسمان را ندا مى كنند كه زوار قبر حبیب حبیبان خدا را پاك  طاهر مى نمایند
و هنگامى. نمایید : كه غسل كردند، حضرت محمد صلى اهللا علیه و آله آنان را ندا مى دهد 

همانان خداونداین می آنگاه امیر المومنین على . مژده بدهید به همنشنینى با من در بهشت  
من ضامن برآورده شدن حاجات شما و دور نمودن بال از شما : مى دهد علیه السالم آنها را ندا

آنگاه آن فرشتگان از چپ و راست آنها را احاطه مى نمایند تا به  . در دنیا و آخرت هستم
 .برگردند خانه هایشان

 

34: حدیث    

قال حدثنا محمد بن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
الحسن الصفار عن احمد بن محمد عن محمد بن سنان عن 

عن زید الشحام عن ابى عبداهللا علیه  الحسین بن المختار
 . افضل من عشرین حجه قال زیارت قبر الحسین علیه السالم تعدل عشرین حجه و السالم

هترجم  : 

زیارت قبر امام حسین علیه السالم برابر با: امام صادق علیه السالم فرمودند .34 بیست حج و  
 . برتر از بیست حج است

 

35: حدیث    

قال حدثنى سعد بن عبداهللا عن محمد بن  ابى رحمه اهللا
اسماعیل بن بزیع عن صالح بن عقبه  الحسین عن محمد بن

على ابى عبداهللا علیه  قال دخلت عن ابى سعید المدائنى
السالم قال نعم یا ابا سعید اثت قبر ابن  السالم فقلت له جعلت فداك آتى قبر الحسین علیه

اطهر الطاهرین و ابر االبرار و اذا زرته كتب  رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله اطیب الطیبین و
 . اهللا لك زیاره الحسین علیه السالم

 : ترجمه
كردم  به دیدن امام صادق رفته و به او عرض : مى گوید ابى سعید مدائنى .35 فدایت گردم  : 



بله اى ابا: آیا به زیارت قبر امام حسین علیه السالم بروم ؟ فرمودند به زیارت قبر فرزند ! سعید 
پاكترین پاكان و نیكوكارترین نیكوكاران  رسول خدا صلى اهللا علیه و آله برو كه نیكترین نیكان ،

مى كه او را زیارت نمودى ، خداونداست و هنگا بخاطر این عمل براى تو بیست و پنج حج  
 .مى نویسد

 

36: حدیث    

 و بهذا االسناد عن محمد بن الحسین عن احمد بن النضر

الخثعمى عن شهاب بن عبد ربه او عن رجل عن شهاب عن 
قال سالنى فقال لى یا شهاب كم  ابى عبداهللا علیه السالم

قال فقلت تسع عشره قال فقال لى تتمها عشرین حجه یكتب لك زیاره الحسین  حججت من حجه
 . السالم علیه

 : ترجمه
اى شهاب چند: امام صادق علیه السالم از من پرسیدند: شهاب بن عبد ربه مى گوید .36 بار  

یك بار دیگر هم حج به: فرمودند. نوزده بار: حج به جاى آورده اى ؟ عرض كردم  جا آور تا  
و با(یست حج شود و براى تو یك زیارت امام حسین علیه السالم نوشته شود ب بیست حج به  

  .( ثواب یك زیارت امام حسین علیه السالم برسى
 

37: حدیث    

محمد  حدثنى محمد بن على ماجیلویه رضى اهللا عنه عن عمه
بن ابى القاسم عن محمد بن الحسین عن محمد بن سنان عن 
قال قال ابو عبداهللا علیه السالم كم حججت  حذیفه بن منصور

قال فقال اما انك لو اتممت احدى و عشرین حجه لكنت كمن زار الحسین بن  قلت تسع عشره
 . على علیه السالم

 : ترجمه
چند بار حج: امام صادق علیه السالم از من پرسیدند: حذیفه بن منصور مى گوید .37 به جا  

بدان كه همانا اگر بیست و یك بار: فرمودند. بارنوزده : آورده اى ؟ عرض كردم  به حج بروى  
امام حسین علیه السالم را) یك بار(، محققا مانند كسى خواهى بود كه    . زیارت نموده است 

 



38: حدیث    

قال حدثنى سعد بن عبداهللا عن محمد بن  ابى رحمه اهللا
صالح  الحسین عن محمد بن سنان عن محمد بن صدقه عن

یلى قال قال ابو عبداهللا علیه السالم من اتى قبر الحسین الن
 . بحقه كان كمن حج مائه حجه مع رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله علیه السالم عارفا

 : ترجمه
كسى كه با شناخت حق امام حسین علیه السالم به: امام صادق علیه السالم فرمودند .38  

د بار با پیامبر صلى اهللا علیه و آله حجزیارت قبر او برود، مانند كسى است كه ص به جا  
 . آورده است

 

39: حدیث    

عن  و بهذا االسناد عن محمد بن صدقه عن مالك بن عطیه
ابى عبداهللا علیه السالم قال من زار قبر ابى عبداهللا علیه 

 . ثمانین حجه مبروره السالم كتب اهللا له
 : ترجمه

كسى كه قبر امام حسین علیه السالم را زیارت: ندامام صادق علیه السالم فرمود .39 نماید  
  .خداوند براى او هشتاد حج بدون گناه مى نویسد

 

40: حدیث    

قال حدثنى احمد بن  حدثنى محمد به الحسن رضى اهللا عنه
ادریس عن محمد بن احمد عن محمد بن الحسین عن محمد 

مىاسماعیل عن الخیبرى عن موسى بن القاسم الحضر  بن قال  
فنزل النجف فقال یا موسى اذهب الى  ورد ابو عبداهللا علیه السالم فى اول والیه ابى جعفر

رجل من ناحیه القادسیه فاذا دنا منك فقل  الطریق االعظم فقف على الطریق فانظر فاه سیجیئك
ت قال فذهبت حتى قم رجل من ولد رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله یدعوك فسیجى معك له ههنا

ازل قائما حتى كدت اعصى و انصرف و ادعه اذ نظرت الى  على الطریق و الحر شدید فلم
=Ï=  مقبل شبه رجل على بعیر قال فلم ازل انظر الیه حتى دنا منى فقلت له یا هذا ههنا شى
قال اذهب بنا الیه قال فجئته  من ولد رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله یدعوك و قد وصفك لى



عیره ناحیه قریبا من الخیمهحتى اناخ ب قال فدعا به فدخل االعرابى الیه و دنوت انا فصرت على  
قال من اقصى  ال اراهما فقال ابو عبداهللا علیه السالم من این قدمت باب الخیمه اسمع الكالم و

 قال فبما جئت ههنا قال جئت زائر للحسین علیه السالم الیمن قال قانت من موضع كذا و كذا
عبداهللا علیه السالم فجئت من غیر حاجه لیس اال ان اصلى عنده و ازوره و اسلم قال ابو علیه  

قال نرى فى زیارته  و ارجع الى اهلى قال له ابو عبداهللا علیه السالم و ما ترون من زیارته
هللا حوائجنا قال فقال له ابو عبدا البركه فى انفسنا و اهالینا و اوالدنا و اموالنا و معایشنا و قضاء

قال زدنى یا ابن رسول اهللا قال ان زیاره  علیه السالم افال ازیدك من فضله فضال یا اخا الیمن
تعدل حجه مقبوله متقبله زاكیه مع رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله  ابى عبداهللا علیه السالم

هللا علیه رسول اهللا صلى ا فقال اى و اهللا حجتین مبرورتین متقبلتین زاكیتین مع فتعجب من ذلك
 یزل ابو عبداهللا علیه السالم یزید حتى قال ثالثین حجه مبروره متقبله زاكیه مع و آله فتعجب فلم

 . رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله

 : ترجمه
در: موسى به قاسم حضرمى مى گوید .40 اوایل حكومت منصور دوانیقى امام صادق علیه  
اى: السالم وارد نجف شدند و به من فرمودند به شاهراه برو و بر سر راه توقف كن ، ! موسى  

هنگامى كه نزدیك تو . طرف قادسیه به سوى تو مى آید و نگاه كن كه همانا بزودى مردى از
در این جا: رسید، به او بگو مردى از فرزندان رسول خدا صلى اهللا علیه و آله است كه تو را  

آن مرد هم با. مى خواند هوا . رفتم و سر راه ایستادم : راوى مى گوید .تو به نزد من خواهد آمد 
آن. خیلى گرم بود قدر ایستادم كه نزدیك بود از فرمان امام علیه السالم سرپیچى كرده و  

. شخص را رها كنم كه ناگهان مرد شتر سوارى را دیدم كه از دور مى آمد بازگردم و آن
دى از فرزنداندر این جا مر ! فالنى : شد، به او گفتم  هنگامى كه نزدیك رسول خدا صلى اهللا  

مرا : آن مرد گفت . است  علیه و آله است كه تو را مى خواند و اوصاف تو را به من گفته
وقتى به نزدیك. من نیز او را آوردم : راوى مى گوید. پیش او ببر خیمه رسیدیم ، شترش را  
مامآنگاه امام علیه السالم او را طلبیدند و او به نزد ا. خوابانید من نیز . علیه السالم رفت  

آنها را مى شنیدم ، ولى آنها را  نزدیك خیمه شده و بر در خیمه توقف كردم بطورى كه سخنان
از كجا: نمى دیدم ، امام صادق علیه السالم از او پرسیدند از دورترین : مى آیى ؟ جواب داد 

تو از فالن: حضرت علیه السالم پرسیدند. نقاط یمن  بله از فالن جا : ŒŒ(„ „„(جا هستى ؟  
چرا به این جا: حضرت علیه السالم پرسیدند. هستم  براى زیارت امام : آمده اى ؟ جواب داد 

آن حضرت علیه السالم. حسین علیه السالم  هیچ كار دیگرى نداشته اى و فقط براى : پرسیدند 
براى هیچ: زیارت آمده اى ؟ جواب داد كنار قبر امام حسین كارى نیامده ام ، جز این كه در  



امام . كنم ، به او سالم كنم و سپس به وطنم برگردم  علیه السالم نماز بخوانم ، او را زیارت
: به عقیده شما زیارت او چه فایده اى دارد؟ عرض كردم : فرمودند صادق علیه السالم به او
و زندگى ما بوده و  او عامل بركت در ما، خانواده ، فرزندان ، اموال اعتقاد داریم كه زیارت

نمى خواهى: مى نماید، امام صادق علیه السالم پرسیدند حاجات ما را بر آورده فضایل زیارت  
چرا، اى : عرض كرد ! آن حضرت علیه السالم را بیش از این برایت بگویم اى برادر یمنى

همانا زیارت امام: فرمودند! فرزند رسول خدا صلى اهللا علیه و آله  لسالم برابر با حسین علیه ا 
مرد . رسول خدا صلى اهللا علیه و آله است  یك حج مقبول ، پذیرفته شده و پاكیزه همراه با

آن حضرت علیه السالم. یمنى تعجب كرد بله ، بخدا سوگند برابر با دو حج بدون : فرمودند 
از تعجبمردى یمنى ب. مقبول و پاكیزه به همراه رسول خدا صلى اهللا علیه و آله است  گناه و  

این كه  كرد و پیوسته امام صادق علیه السالم ثواب بیشترى براى آن بیان مى فرمودند تا
زیارت امام حسین علیه السالم برابر با سى حج بدون گناه ،: فرمودند مقبول و پاكیزه به همراه  

 . رسول خدا صلى اهللا علیه و آله است

 

41: حدیث    

ن عبداهللا عن محمد بن الحسین قال حدثنا سعد ب ابى رحمه اهللا
اسماعیل عن صالح بن عقبه عن یزید بن  عن محمد بن

قال كنت مع ابى عبداهللا علیه السالم فمر قوم على  عبدالملك
فقال  فقال این یریدون هوالء فقلت قبور الشهدا قال فما یمنعهم من زیاره قبر الشهید الغریب حمیر

فقال زیارته خیر من حجه و عمره و عمره و له رجل من اهل العراق و زیارته واجبه حجه حتى  
قال فو اهللا ما قمت حتى اتاه رجل  عد عشرین حجه و عشرین عمزه ثم قال مبرورات مقبالت
ان یرزقنى تمام العشرین قال فهل زرت  فقال له انى قد حججت تسع عشره حجه فادع اهللا لى

ن عشرین حجهقال ال قال لزیارته خیر م قبر الحسین علیه السالم  . 

 : ترجمه
با امام صادق علیه السالم بودم كه عده اى سوار بر االغ از كنار ما: راوى مى گوید .41  

اینها به كجا مى روند؟ جواب دادم به زیارت: آن حضرت علیه السالم پرسید. گذشتند قبرهاى  
امام(چرا به زیارت قبر شهید غریب : آن حضرت علیه السالم فرمودند. شهدا سین علیه ح 
آیا زیارت او واجب است ؟ آن: نمى روى ؟ مردى از اهل عراق پرسید) السالم  حضرت  

و. زیارت او بهتر از یك حج و یك عمره و یك عمره و یك حج است : فرمودند همینطور  



آنگاه. زیارت او بهتر از بیست حج و بیست عمره است : شمردند تا فرمودند بیست : فرمودند 
بخدا سوگند از نزد آن: راوى مى گوید. گناه و مقبول  حج و عمره بدون حضرت علیه السالم  

همانا من نوزده: برنخاسته بودم كه مردى آمد و به او اعتراض كرد حج بجا آورده ام براى من  
ترتیب بیست حج انجام داده باشم  از خدا بخواه كه بتوانم یك بار دیگر حج به جا آورم تا باین

الم پرسیدند آیا قبر امام حسینآن حضرت علیه الس علیه السالم را زیارت كرده اى ؟ عرض  
آن حضرت علیه السالم فرمودند. نه : كرد   . همانا زیارت او بهتر از بیست حج عمره است :

 

42: حدیث    

المتوكل رضى اهللا عنه قال حدثنا  حدثنى محمد بن موسى بن
ن الحسن بنعبداهللا بن جعفر الحمیرى عن احمد بن محمد ع  

محبوب عن اسحاق بن عمار قال سمعت ابا عبداهللا علیه 
 یقول ان لموضع قبر الحسین علیه السالم حرمه معروفه من عرفها و استجاربها اجیر السالم

ذراعا  فقلت له فصف لى موضعها جعلت فداك قال امسح من موضع قبره الیوم خمسه و عشرین
من ناحیه رجلیه و خمسه و عشرین ذراعا منمن ناحیه راسه و خمسه و عشرین ذراعا  خلفه و  

 . خمسه و عشرین ذراعا مما یلى وجهه

 : ترجمه
همانا جایگاه قبر امام: از امام صادق علیه السالم شنیدم كه فرمودند: راوى مى گوید .42  

 حسین علیه السالم احترام معلومى دارد كه اگر كسى آن را بشناسد و به آن پناهنده شود،

از قبر او كه: فرمودند. عرض كردم جایگاه آن را برایم بیان فرمایید. داده مى شود پناه امروزه  
و  مشخص است ، بیست و پنج ذراع از جانب سر و بیست و پنج ذراع از جانب پاها و بیست

و آنچه(پنج ذراع از پشت سر او و بیست و پنج ذراع از جلوى روى او اندازه گیرى كن  در  
باشد جایگاه قبر اوست این محدوده ،  .)  

 

43: حدیث    

 عن اسحاق بن عمار و بهذااالسناد عن الحسن بن محبوب

قال سمعت ابا عبداهللا علیه السالم یقول موضع قبر الحسین 
روضه من ریاض الجنه و قال  علیه السالم منذ یوم دفن

 . موضع قبر الحسین علیه السالم ترعه من ترع الجنه



 : ترجمه
چایگاه قبر امام حسین: شنیدم كه امام صادق علیه السالم فرمودند: ى مى گویدراو  .43 علیه  

جایگاه: السالم از روزى كه دفن شده ، باغى از باغهاى بهشت است و نیز فرمودند قبر امام  
  . حسین علیه السالم گلستانى از گسلتانهاى بهشت است

 

44: حدیث    

عبداهللا عن یعقوب بن یزید قال حدثنى سعد بن  ابى رحمه اهللا
قال دخلت على  عن محمد بن ابى عمیر عن معاویه بن وهب
ابى عبداهللا علیه السالم و هو فى مصاله فجلست حتى قضى 

 فسمعته و هو یناجى ربه و یقول یا من خصنا بالكرامه و وعدنا الشفاعه و حملنا الرساله صالته
لفه و خصنا بالوصیه و اعطانا علم ما مضى وو جعلنا ورثه االنبیاء و ختم بنا االمم السا علم  

بن  ما بقى و جعل افئده من الناس تهوى الینا اغفر لى و ال خوانى و زوار قبر ابى الحسین
لما عندك فى  على صلوات اهللا علیهم الذین انفقوا اموالهم و اشخصوا ابدانهم رغبه فى برنا و رجا

اهللا علیه و آله و اجابه منهم صلتنا و سرورا ادخلوه على نبیك محمد صلى المرنا و غیظا  
باللیل و النهار و اخلف  ادخلوه على عدونا ارادوا بذلكك رضوانك فكافهم عنا بالرضوان و اكالهم

اكفهم شر كل جبار عنید و  على اهالیهم و اوالدهم الذین خلفوا با حسین الخلف و اصحبهم و
س و الجن و اعطهمكل ضعیف من خلقك او شدید و شر شیاطین االن افضل ما املوا منك فى  

اللهم ان اعدائنا عابوا علیهم  غربتهم عن اوطانهم و ما آثرونا على ابنائهم و اهالیهم و قراباتهم
خالفا علیهم فارحم تلك الوجوه التى غیرها  خروجهم فلم ینههم ذلك عن النهوض و الشخوص الینا

بر ابى عبداهللا علیه السالم و ارحم تلك االعین على ق الشمس و ارحم تلك الخدود التى تقلبت
تلك القلوب التى جزعت و احترقت لنا و ارحم تلك الصرخه  التى جرت دموعها رحمه لنا و ارحم

استودعك تلك االنفس و تلك االبدان حتى ترویهم من الحوض یوم  التى كانت لنا اللهم انى
ء و هو ساجد فلما انصرف قلت له جعلت زال صلوات اهللا علیه یدعوا بهذا الدعا العطش فما

ان هذا الذى سمعته منك كان لمن ال یعرف اهللا لظننت ان النار ال تطعم منه شیئا ابدا  فداك لو
 لقد تمنیت انى كنت زرته و لم احج فقال لى ما اقربك منه فما الذى یمنعك عن زیارته یا و اهللا

المر یباغ هذا كلهمعاویه و لم تدع ذلك قلت جعلت فداك لم ادر ان ا فقال یا معاویه و من  
لخوف من احد فمن تركه  یدعو لزواره فى السماء اكثر ممن یدعو لهم فى االرض ال تدعه

اهللا شخصك و سوادك فیمن  لخوف راى من الحسره ما یتمنى ان قبره كان بیده اما تحب ان یرى



فیمن تصافحه المالئكه اما  غدا یدعو له رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله اما تحب ان تكون
اما ان تكون غدا فیمن یصافح رسول  تحب ان تكون غدا فیمن یاتى و لیس علیه ذنب فیتبع به

 اهللا صلى اهللا علیه و آله
 : ترجمه

او در مكان نماز. به دیدن امام صادق علیه السالم رفتم : معاویه بن وهب مى گوید .44 خود  
و شنیدم كه با پروردگار. زش را تمام كردمن نشستم تا نما. مشغول نماز بود اینطور مناجات  

داده و رسالت را  اى كسى كه ما را مخصوص به كرامت نموده ، به ما وعده شفاعت)) :مى كرد
ختم نموده و ما را  در میان ما قرار دادى ، ما را وارث پیامبران ساخته ، با ما امتهاى سابق را

لم گذشته و آینده را نصیب مامخصوص به وصایت پیامبر نمودى ، ع ساخته و دلهاى مردم را  
من ، برادرانم و زائران قبر پدرم امام حسین! بسوى ما مایل نموده  علیه السالم را بیامرز،  

برقرارى ارتباط با ما نزد تو است و بخاطر  كسانى كه براى خوبى به ما و پاداشهایى كه بخاطر
علیه و آله و اجابت دستور ما و خشمگین ساختن  مسرور ساخته پیامبرت محمد صلى اهللا

به همین جهت از . و بطرف قبر او حركت كردند دشمن ما و رضایت تو، مالشان را خرج كرده
شب و روز آنان را حفظ كن و هنگامى كه آنان  جانب ما آنان را با رضایتت پاداش ده ، در

تو خود جانشین. نزد زن و فرزند خود نیستند ن خانواده هایشان باش ، از انان آنان در میا 
مخلوق قوى یا ضعیف و هر شیطان انسى  حفاضت نما و شر هر گردنكش مخالف حق و هر
را كه بخاطر غربت از وطنهایشان و برگزیدن  و جنى را از سر آنان كم كن و باالترین پاداشى
همانا دشمنان ! خداوند. خود، آرزو دارند به آنان عطا فرما ما بر فرزندان و خانواده و نزدیكان
اقبال  عمل انها را عیب مى كنند و لى عیب كردن دشمنان نتوانسته است مانع ما بخاطر این

پس به این چهره هایى . عمل را انجام مى دهند آنها به ما شود و با وجود مخالفت دشمنان این
مام حسین گذاشته مى رخساره هایى كه بر قبر ا كه افتاب آن را تغییر داده ، رحم نما و به این
گریان شده و به این دلهایى كه براى ما بى طاقت شده و  شود و به این چشمانى كه بخاطر ما
این جانها ! خداوندا. فریاد هایى كه براى ما كشیده مى شود، رحم كن  براى ما سوخته و به این

و آن ). مایى تو سپردم تا روز تشنگى آنها را از حوض كوثر سیراب ن و این بدنها را به
هنگامى كه نماز و دعاى . السالم ، پیوسته این دعا را در حال سجده مى خواند حضرت علیه
فدایت شوم اگر این دعایى كه من از : علیه السالم تمام شد، به او عرض كردم  آن حضرت

 شنیدم در باره كسى بود كه اصال خدا را نمى شناخت ، همانا گنان مى كردم كه آتش هیچ شما

بخدا سوگند آرزو كردم كه همانا او را زیارت كرده و. گاه هیچ جاى او را نمى سوزاند حج  
شما كه خیلى به قبر او نزدیك هستى چرا: آن حضرت علیه السالم فرمودند. برودم  به زیارت  



فدایت گردم نمى: عضر كردم ! او نمى روى و آن را ترك كرده اى اى معاویه  دانستم این كار  
كسانى كه در آسمان: آن حضرت علیه السالم فرمودند. مهم است  این قدر براى زائرانش دعا  

این. مى كنند، بیشتر از كسانى هستند كه در زمین براى انان دعا مى كنند كار را از ترس  
زیرا كسى كه آن را از ترس ترك كند، آن قدر. هیچ كسى ترك نكن  حسرت خواهد خورد كه  

آیا دوست ندارى كه. در دستش مى بوددوست خواهد داشت قبرش  خداوند تو و سیاهى تو را  
روسول خدا صلى اهللا علیه و آله براى آنها دعا مى نماید؟ آیا دوست  در میان كسانى ببیند كه
كسانى باشى كه فرشتگان با آنان دست مى دهند؟ آیا نمى خواهى فردا از  ندارى فردا در میان
ى ندارند تا بخاطر آن مجازات شوند؟ آیا دوست ندارى فردا ازباشى كه مى آیند و گناه كسانى  

  كسانى باشى كه با رسول خدا صلى اهللا علیه و آله دست مى دهند؟

 

45: حدیث    

المتوكل رضى اهللا عنه قال حدثنى  حدثنى محمد بن موسى بن
عن  عبداهللا بن جعفر الحمیرى عن احمد بن محمد بن عیسى

حاق بن عمار عن ابى عبداهللا علیه الحسن بن محبوب عن اس
 قال سمعته یقول لیس ملك فى السماوات و االرض اال و هم یسالون اهللا ان یاذن لهم فى السالم

 . زیاره قبر الحسین علیه السالم ففوج ینزل و فوج یعرج

 : ترجمه
فرشته اى در: از امام صادق علیه السالم شنیدم كه فرمودند: راوى مى گوید .45 ها و آسمان 

السالم  زمین نیست ، مگر این كه از خداوند اجازه مى خواهند به زیارت قبر امام حسین علیه
  .باز مى گردند بروند و پیوسته گروهى از آنها براى زیارت پایین مى روند و عده اى به باال

 

46: حدیث    

قال  و بهذااالسناد عن الحسین بن محبوب عن داود الرقى
 علیه السالم یقول ما خلق اهللا خلقا اكثر من سمعت ابا عبداهللا

لینزل من السماء كل مساء سبعون الف ملك  المالئكه و انه
انصرفوا الى قبر النبى صلى اهللا علیه و آله فسلموا  یطوفون بالبیت لیلتهم حتى اذا طلع الفجر

حسن فیسلمون علیه ثم علیه السالم فیسلمون علیه ثم یاتون قبر ال علیه ثم یاتو قبر امیرالمؤ منین
تنزل مالئكه  فیسلمون علیه ثم یعرجون الى السماء قبل ان تطلع الشمس ثم یاتون قبر الحسین



الشمس للغروب انصرفوا  النهار سبعون الف ملك فیطوفون بالبیت الحرام نهار هم حتى اذا دنت
المومنین علیه السالم ثم یاتون قبر امیر  الى قبر رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله فیسلمون علیه
فیسلمون  علیه ثم یاتون قبر الحسین علیه السالم فیسلمون علیه ثم تاتون قبر الحسن فیسلمون

 . قبل ان تغیب الشمس علیه ثم یعرجون الى السمائ
 : ترجمه

هیچ كدام از مخلوقات: شنیدم كه از امام صادق علیه السالم فرمودند: راوى مى گوید .46  

و همانا و محققا در هر شب هفتاد هزار فرشته از آسمان. فرشتگان نیستند خداوند بیشتر از  

پیامبر  پایین آمده و تمامى شب خانه كعبه را طواف مى كنند و هنگامى طلوع فجر بر سر قبر
آنگاه سر قبر امیرالمؤ منین علیه. صلى اهللا علیه و آله آمده و به او سالم مى كنند السالم  

سپس بر سر قبر امام حسن علیه السالم آمده و به او. ى كنندآمده و به او سالم م سالم مى  
آنگاه. كنند و آنگاه بر سر قبر امام حسین علیه السالم آمده و به او سالم مى كنند قبل از  

سپس فرشتگان روز كه هفتاد هزار. طلوع خورشید به سوى آسمان باز مى گردند فرشته هستند،  
و هنگامى كه غروب. نه كعبه را طواف مى نمایندپایین آمده و تمامى روز خا آفتاب نزدیك  

سپس بر سر قبر  .شد، سر قبر رسول خدا صلى اهللا علیه و آله آمده و به او سالم مى كنند
آنگاه سر قبر امام. امیرالمؤ منین علیه السالم آمده و به او سالم مى كنند حسن علیه السالم  

ر قبر امام حسین علیه السالم آمده وسپس س. آمده و به او سالم مى كنند به او سالم مى  
آنگاه قبل از غروب خورشید به آسمان باز مى گردند. كنند .  

 

47: حدیث    

قال حدثنى احمد بن ادریس عن محمد بن احمد عن  ابى رحمه
عثمان عن محمد  الحسین بن عبیداهللا عن الحسن بن على ابى

عبداهللا علیه السالمبن فضیل عن اسحاق بن عمار عن ابى   

 . قال ما بین قبر الحسین بن على علیه السالم الى السماء السابعه مختلف المالئكه
 : ترجمه

بین قبر امام حسین علیه السالم تا آسمان هفتم: امام صادق علیه السالم فرمودند .47 محل  
  . رفت و آمد فرشتگان است

 



48: حدیث    

بن عبداهللا عن محمد بن قال حدثنى سعد  ابى رحمه اهللا
اسماعیل عن حنان بن سدیر قال قال  الحسین عن محمد بن

علیه السالم و  ابو عبداهللا علیه السالم زوروه یعنى قبر الحسین
 . اهل الجنه ال تجفوه فانه سید الشهداء و سید شباب

 : ترجمه
حسین علیه یعنى قبر امام - زیارت كنید او را : امام صادق علیه السالم فرمودند .48  -السالم  

زیرا همانا او سرور شهدا و جوانان بهشت است. و به او جفا نكنید  .  

 

49: حدیث    

قال حدثنى محمد بن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن حماد بن عیسى 

عبداهللا قال قلت البى عبداهللا علیه السالم  عن ربعى بن
نه قبور الشهدابالمدی افضل الشهدا عندك الحسین علیه السالم و الذى نفسى بیده ان  قال الیس    

 . حول قبره اربعه االف ملك شعث غبر یبكونه الى یوم القیامه

 : ترجمه
قبور شهدا كجاست ؟: از امام صادق علیه السالم در مدینه پرسیدم : راوى مى گوید .49  

به كسى كه جانم به. سالم را برترین شهدا نمى دانى آیا امام حسین علیه ال: فرمودند دست  
قیامت  اوست ، همانا اطراف قبر او چهار هزار فرشته ژولیده موى غبار آلود هستند كه تا روز

  .بر او مى گریند
 

50: حدیث    

قال حدثنا سعد بن عبداهللا عن محمد بن الحسین بن  ابى رحمه
عن امابى الخطاب عن ابى داود المسترق  سعید االحمسیه  

قالت كنت عند ابى عبداهللا علیه السالم و قد بعثت من یكترى 
قبور الشهدا فقال علیه السالم ما یمنعك من سید الشهداء قالت قلت و من هذا  لى حمارا الى

قال حجه و عمره  قال فذاك الحسین بن على علیهماالسالم قالت قلت و ما لمن زاره جعلت فداك
ذا و كذا عد ثالث مرات بیدهو من الخیر ك  . 



 : ترجمه
نزد امام صادق علیه السالم بودم و كسى را فرستاده: ام سعید احمسیه مى گوید .50 بودم تا  

آن حضرت علیه السالم. براى زیارت قبور شهدا االغى برایم كرآیه كند چرا به زیارت : فرمودند 
ایتسید الشهدا نمى روى ؟ عرض كردم سیدالشهدا كیست ، فد سیدالهشداء : فرمودند.. گردم  

كسى كه او را: عرض كردم . امام حسین علیه السالم است  زیارت كند، چه ثوابى دارد؟  
یك حج و یك عمره و چنین بركتها و فضیلتهایى: فرمودند دارد، و با دست اشاره كردند كه سه  

  .برابر این فضیلتها و بركات را دارد
 

51: حدیث    

قال حدثنا سعد بن عبداهللا عن محمد بن الحسین  ابى رحمه اهللا
سعید االحمسیه  بن ابى الخطاب عن الحكم بن مسكین عن ام
قالت جئت الى ابى عبداهللا علیه السالم فدخلت علیه و جاءت 

تبغین  فقالت قد جئتك بالدابه فقال علیه السالم یا ام سعید حدثینى اى شى هذه الدابه این الجاریه
قالت قلت الزور قبور الشهداءاین تذهبین  فقال اخبرنى ذلك الیوم ما اعجبكم یا اهل العراق  

 سید الشهداء اال تاتونه قالت قلت له من سید الشهداء تاتون الشهداء من سفر بعید و تتركون

فقال ال باس بمن كان مثلك ان تذهب  فقال الحسین بن على علیهماالسالم قالت قلت انى امراه
قلت اى شى لنا فى زیارتهالیه و تزوره  قال تعدل حجه و عمره و اعتكاف شهرین فى المجسد  

 .الحرام و صیامهما
 : ترجمه

كنیزم آمد و گفت. در خدمت امام صادق علیه السالم بودم : ام سعید احمسیه مى گوید .51  : 

؟چهار پا براى چیست ! اى ام سعید: آن حضرت علیه السالم فرمودند. چهار پا را آوردم  كجا  
آن. مى خواهیم به زیارت قبور شهدا برویم : مى خواهید بروید؟ عرض كردم  حضرت علیه  

باعث شگفتى است كه شما: السالم فرمودند اهل عراق با یك سفر دور و دراز به زیارت قبور  
چرا به زیارت او نمى روید؟ عرض كردم . ترك مى كنید شهدا مى آیید و زیارت سیدالشهدا را

امام: ا كیست ؟ فرمودندسیدالشهد : عرض كردم او برود و او را زیارت كند. حسین علیه السالم  
زیارت او : تو به زیارت او برود و او را زیارت كند و عرض كردم  هیچ اشكالى ندارد كه مانند
برابر با یك حج و یك عمره و دوماه اعتكاف در مسجدالحرام و دو ماه : فرمودند چه ثوابى دارد؟

استروزه   .  

 



52: حدیث    

المتوكل رضى اهللا عنه قال حدثنا  حدثنى محمد بن موسى بن
البرقى  على بن الحسین السعد آبادى عن احمد بن ابى عبداهللا

عن ابیه عن ابن مسكان عن هارون بن خارجه عن ابى 
وبا و حقیق قال قال الحسین بن على علیهماالسالم انا قتیل العبره قتلت مكر  عبداهللا علیه السالم

 .الى اهله مسرورا یاتینى مكروب اال رده و قلبه على اهللا ان ال
 : ترجمه

من كشته: امام صادق علیه السالم نقل مى نمایند كه امام حسین علیه السالم فرمودند .52 گریه  
سزاوار است غمزده اى به زیارت من. در حال شهید شدم كه اندوهگین بودم . هستم  نیاید،  
ه خداوند او را خوشحال كنزد خانواده اش باز گرداندمگر این ك .  

 

 ثواب زیاره قبور االئمه صلوات اهللا علیهم اجمعین
.    

    . ثواب زیارت قبور ائمه علیهم السالم

1: حدیث    

قال حدثنا سعد بن عبداهللا عن احمد بن ابى  ابى رحمه اهللا
قلت للرضا قال  عبداهللا البرقى عن الحسن بن على الوشاء
 علیه السالم ما لمن اتى قبر احد من االئمه علیهماالسالم

قال فقلت ما لمن زار قبر ابى الحسن علیه  قال له مثل ما لمن اتى قبر ابى عبداهللا علیه السالم
 قال له مثل من زار قبر ابى عبداهللا علیه السالم السالم

 : ترجمه
كسى كه قبر یكى از امامان: عرض كردم  خدمت امام راض علیه السالم: راوى مى گوید .1  

ثواب زیارت قبر امام حسین: علیهماالسالم را زیارت نماید چه ثوابى دارد؟ فرمودند علیه السالم  
كس كه قبر امام كاظم علیه السالم را زیارت نماید،: عرض كردم . را دارد چه ثوابى دارد؟  

ا داردثواب زیارت قبر امام حسین علیه السالم ر : فرمودند .  

 



2: حدیث    

قال حدثنى محمد بن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
 الحسن الصافر عن العباس بن معروف عن على بن مهزیار

قال قلت البى جعفر علیه السالم ما لمن اتى قبر الرضا علیه 
 . قال الجنه و اهللا السالم

 : ترجمه
كسى كه قبر امام رضا علیه: عرض كردم راوى مى گوید خدمت امام جواد علیه السالم  .2  

بخدا سوگند پاداش او بهشت است: السالم را زیارت نماید، چه ثوابى دارد؟ فرمودند  .  

  
  

3: حدیث    

قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
رات فى كتاب ابى الحسن الرضا نصر البزنطى قال ق بن عیسى عن احمد بن محمد بن ابى

 .  زیارتى تعدل عنداهللا الف حجه قال فقلت البى جعفر علیه السالم علیه السالم ابلغ شیعنى ان
قال الصادق علیه السالم من زار  حجه قال اى و اهللا و الف و الف حجه لمن زاره عارفا بحقه و

 و احدا منا كان كمن زار الحسین علیه السالم

 : ترجمه
به شیعیان من بگویید: اوى مى گوید در نامه امام رضا علیه السالم چنین آمده بودر  .3 كه  

به امام جواد عرض. راوى مى گوید. زیارت من نزد خداوند برابر با هزار حج است  : كردم  
و براى كسى كه او را با شناخت حقش! آرى بخدا سوگند: فرمودند! هزار حج ؟ زیارت نماید،  

ار حج استبرابر با یك هز   . 

كسى كه یكى از ما را زیارت نماید، مانند این است: و امام صادق علیه السالم فرمودند كه  
  . امام حسین علیه السالم را زیارت كرده است

 

ثواب من زار قبر فاطمه بنت موسى بن جعفر 
    علیهم السالم بقم

 ثواب زیارت حضرت معصومه علیه السالم در قم
.    



1: حدیث    

قال حدثنا على بن ابراهیم عن ابیه عن سعد بن  ابى رحمه اهللا
قال سالته عن فاطمه  سعد عن ابى الحسن الرضا علیه السالم
 . فقال من زارها فله الجنه بنت موسى بن جعفر علیهم السالم

 : ترجمه
علیه  راوى مى گوید از امام صادق علیه السالم پرسیدم كسى كه فاطمه دختر امام كاظم .1

كسى كه او را زیارت كند، بهشت از: السالم را زیارت ، چه ثوابى دارد؟ فرمودند   . ان اوست 
 

    ثواب زیاره قبر عبدالعظیم الحسنى بالرى
    ثواب زیارت حضرت عبدالعظیم در رى

1: حدیث    

قال حدثنا حمزه بن القاسم العلوى رحمه  حدثنا على بن احمد
مد بن یحیى العطار عمن دخل على ابن قال حدثنا مح اهللا

السالم من اهل الرى قال  الحسن على بن محمد الهادى علیهم
قال  فقال این كنت فقلت زرت الحسین علیه السالم دخلت على ابى الحسن العسكرى علیه السالم

 . اما انك لو زرت قبر عبدالعظیم عندكم لكنت كمن زاره الحسین بن على علهیماالسالم
 : ترجمه

به  : راوى مى گوید یكى از اهالى رى كه به دیدن امام هادى علیه السالم رفته بود گفت .1
از كجا مى آیى ؟ عرض: ان حضرت فرمودند. دیدن امام هادى علیه السالم رفتم  از : كردم  

بدان كه همانا اگر قبر عبدالعظیم را: فرمودند. زیارت امام حسین علیه السالم  كه پیش خودتان  
محققا مانند این بود كه امام حسین علیه السالم. زیارت كرده بودى . ت اس   . را زیارت كرده اى 

 

 ثواب من لم یقدر على صله اهل البیت علیهم
السالمفوصل صالحى موالیهم و ثواب من لم یقدر 

  . صالحى موالیهم على زیارتهم فزار

ثواب نیكى به دوستان صالح اهل بیت علیهم 
زیارت آنان بجاى نیكىالسالم و  بهاهل بیت علیهم  

السالم و زیارت آنان براى كسى كه نتواند به آنان 



  .یاآنان رازیارت نماید نیكى كند

1: حدیث    

قال حدثنا محمد بن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
الحسن الصاف عن احمد بن محمد بن عیسى باسناد ذكره عن 

ن لم یقدر على صلتنا فلیصل علیه السالم قال م الصادق
و من لم یقدر على زیارتنا فلیزر صالحى موالینا یكتب له  صالحى موالینا یكتب له ثواب صلتنا

 .على زیارتنا فلیزر صالحى موالینا یكتب له ثواب زیارتنا ثواب صلتنا و من لم یقدر

 : ترجمه
كند و به دوستان كسى كه نتواند به ما نیكى: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 صالح ما  

و كسى كه نتواند ما را. نیكى كند، ثواب به ما براى او نوشته مى شود زیارت كند و دوستان  
  .شود صالح ما را زیارت نماید، ثواب زیارت ما براى او نوشته مى

 

    ثواب صله االمام علیه السالم
    ثواب نیكى به امام علیه السالم

1: حدیث    

رحمه اهللابى  قال حدثنا احمد بن ادریس عن عمران بن موسى  
ابى نصر عن  عن یعقوب بن یزید عن احمد بن محمد بن

قال قلت للصادق علیه  حماد بن عثمان عن اسحاق بن عمار
قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا  السالم ما معنى قوله تبارك و تعالى من ذا الذى یقرض اهللا

 . كثیره قال صله االمام

بى رحمه اهللا قال حدثنا محمد بن احمد عن على بنا الفضل عن ابى طالب عبداهللا بن الصلت  
 . ابى عبداهللا علیه السالم بمثله عن یونس بن عبدالرحمن عن اسحاق بن عمار عن

 : ترجمه
مراد این آیه: راوى مى گوید از امام صادق علیه السالم پرسیدم  .1 خداوند قرض  چه كسى به)) 

ى دهد تا خداوند آن را براى او چندین برابر نمایدالحسنه م منظور : ؟ فرمودند چیست (65) ((.
 . نیكى به امام علیه السالم است

روایت دیگرى نیز مانند این روایت: پدرم مى گوید   . نقل شده است 
 



    . ثواب اهل القران
    ثواب اهل قرآن

1: حدیث    

قال حدثنى احمد بن ادریس قال حدثنى محمد بن  ابى رحمه
قال حدثنى ابو اسحاق ابراهیم بن هاشم عن الحسن بن  احمد

بن جعفر الجعفرى عن  ابى الحسن الفارسى عن سلیمان
م السالماسماعیل بن ابى زیاد عن جعفر بن محمد عن ابیه علیه قال قال النبى صلى اهللا علیه  

المرسلین فال تستضعفوا اهل  و آله اهل القران فى اعلى درجه من االدمیین ما خال النبیین و
 .القران و حقوقهم فان لهم من اهللا لمكانا

 : ترجمه
نقل مى نماید كه رسول خدا صلى اهللا علیه و  امام صادق علیه السالم از پدرش علیه السالم .1
بنابراین ،. اهل قرآن باالترین درجات را پس از پیامبران و رسوالن دارند :آله فرمودند اهل قرآن  

زیرا آنان نزد خداوند مقام ارجمندى دارند. را ضعیف و حقوق آنها را كم نشمارید .  

 

    ثواب من ختم القرآن بمكه
    ثواب ختم قرآن در مكه

1: حدیث    

رضى اهللا عنه حدثنى محمد بن الحسن قال حدثنى محمد بن  
الحسن الصفار عن محمد بن الحسین بن ابى الخطاب عن 
شعیب عن خالد بن ماد القالنسى عن ابى حمزه  النضر بن

اقل من ذلك و اكثر  قال من ختم القرآن بمكه من جمعه الى جمعه و عن ابى جعفر علیه السالم
و الحسنات منو ختمه فى یوم الجمعه كتب اهللا له من االجر  اول جمعه كانت فى الدنیا الى  

 . آخر جمعه تكون فیها و ان ختمه فى سائر االیام فكذلك
 : ترجمه

كسى كه در مكه از یك جمعه تا جمعه دیگر یا كمتر: امام باقر علیه السالم فرمودند .1 یا  
ند،بیشتر از این قرآن را ختم نماید و در روز جمعه قرائت قرآن را به پایان برسا خداوند تمام  
براى. پاداشها و حسناتى را كه از اولین جمعه دنیا تا آخرین جمعه آن هست  او خواهد نوشت  



و اگر در غیر جمعه قرائت قرآن را به پایان برساند، باز هم همین طور.    . است 
 

    ثواب من شدد علیه القرآن و من یسر علیه
    . ثواب فراگیرى قرآن به سختى یا آسانى

1: حدیث    

قال حدثنى سعدبن  حدثنى احمد بن محمد رضى اهللا عنه
عبداهللا عن احمد بن الحسین عن الحسین به سعید عن محمد 

عن منصور بن یونس عن الصباح بن سیابه  بن ابى عمیر
یقول من شدد علیه القران كان له اجران و من یسر علیه كان  قال سمعت ابا عبداهللا علیه السالم

االبرارمع  . 

 : ترجمه
كسى كه قرآن را به: شنیدم از امام صادق علیه السالم كه فرمودند: راوى مى گوید .1 سختى  
  .نیكوكاران مى باشد یاد بگیرد، دو پاداش دارد و كسى كه قرآن را به اسانى یاد بگیرد همراه با

 

    ثواب من قرا القران و هو شاب مؤ من
منثواب قرآن خواندن جوان مؤ      

1: حدیث    

المتوكل رضى اهللا عنه قال حدثنا  حدثنى محمد بن موسى بن
 عبداهللا بن جعفر الحمیرى عن احمد بن محمد بن عیسى عن

الحسن بن محبوب عن مالك بن عطیه عن منهال القصاب 
و قال من قرا القران و هو شاب مؤ من اختلط القرآن بلحمه و دمه  عن ابى عبداهللا علیه السالم
یقول یا رب ان كل عامل  الكرام البرره و كان القرآن حجیزا عنه یوم القیامه و جعله اهللا مع السفره
عزوجل حلتین من حلل الجنه  قد اصاب اجر عمله غیر عاملى فبلغ به كریم عطایاك فیكسوه اهللا
ارغب له  یقال هل ارضیناك فیه فیقول القران یا رب قد كنت و یوضع على راسه تاج المكرامه ثم
یدخل الجنه فیقال له اقرا آیه  افضل من هذا قال فیعطى االمن بیمینه و الخلد بیساره ثم فیما هو

قال و من قراه و كثیرا  یقال له بلغنا به و ارضیناك فیه فیقول اللهم نعم و اصعد درجه ثم
 . وتعاهده من شده حفظه اعطاه اهللا اجر هذا مرتین



 : ترجمه
جوان مؤ منى كه قرآن بخواند، قرآن با گوشت و: السالم فرمودندامام صادق علیه  .1 خونش  

گناهى  مخلوط مى شود و عامل همنشینى او با فرشتگان بزرگوار وحى كه هرگز مرتكب
و در روز قیامت نیز قرن مانعى براى او در. نشدهاند، خواهد شد قرآن . مقابل آتش خواهد بود 

هر: مى گوید) خطاب به خداوند(د آن روز  �5 . عمل كننده اى به پاداش عمل خود رسید 
پس بهترین عطایاى خود. عمل كنندگان به من  خداوند عزوجل نیز دو . را به او عنایت فرما 

آنگاه خطاب به قرآن مى . تاج كرامت مى گذارد لباس بهشتى به او مى پوشاند و بر سرش
آیا راضى شدى ؟ و قرآن مى: فرماید آنگاه . ن را براى او مى خواستم من بهتر از ای: گوید 

. راست و جاودانگى در بهشت را به دست چپش مى دهد خداوند در امان بودن را به دست
و در بهشت. وارد بهشت مى شود  سپس  . یك آیه بخوان و یك درجه باال برو: به او مى گویند 

! خداوندا: گویدبه ارزویت رسیدى و راضى شدى ؟ و قرآن مى  :آنگاه به قرآن خطاب مى شود
امام علیه السالم. بله  كسى كه خیلى قرآن بخواند و آن را حفظ نماید، خداوند دوباره : فرمودند 

 .به او مى دهد این ثواب را
 

ثواب من قرا القران قائما فى صالته و من قراه 
  . قراهفى غیر صالته جالسا فى صالته و من
ا ثواب خواندن قرآن در نماز درحال نشسته ی

    .ایستاده یا در غیر نماز

1: حدیث    

قال حدثنى  حدثنى جعفر بن محمد بن مسرور رضى اهللا عنه
الحسین بن محمد بن عامر عن عمه عبداهللا عامر عن الحسن 

بن سنان عن معاذ بن مسلم بن  بن محبوب عن عبداهللا
كتب اهللا قال من قرا القرآن قائما فى صالته سلیمان عن ابى جعفر علیه السالم بكل حرف مائه  

بكل حرف خمسین حسنه و من قراه فى غیر  حسنه و من قراه فى صالته جالسا كتب اهللا لك
 . بكل حرف عشر حسنات صالته كتب اهللا له

 : ترجمه
بخواند، خداوند  كسى كه قرآن را ایستاده در نمازش : امام باقر علیه السالم فرمودند .1 در  

راى او مى نویسد و كسى كه نشسته در نماز قرآنمقابل هر حرفى صد حسنه ب بخواند، خداوند  



نماز ان را بخواند، در  در مقابل هر حرفى پنجاه حسنه براى او مى نویسد و كسى كه در غیر
  .مقابل هر حرفى ده حسنه براى او نوشته مى شود

 

 ثواب من قرا مائه آیه یصلى بها الى خمسمائه آیه
.    

ایه تا پانصد آیه در نماز ثواب خواندن صد     

1: حدیث    

محمد  حدثنى محمد بن على ماجیلویه رضى اهللا عنه عن عمه
بن ابى القاسم عن محمد بن عیسى عن الحسن به على عن 

عبداهللا علیه السالم قال من قرا مائه  اسحاق به عمار عن ابى
مائتى آیه فى لیله من غیر صاله لیله و من قرا آیه یصلى بها فى لیله كتب اهللا له بها قنوت  

اعطم من  اللیل كتب اهللا له فى اللوح قنطارا من الحسنات و القنطار الف و مائتا اوقیه و االوقیه
 .جبل احد

 : ترجمه
كسى كه در نماز شب صد آیه بخواند، خداوند نماز: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 یك  

ست آیه را شب هنگام ، ولى در غیر نماز شبشب را براى او مى نویسد و كسى كه دوی  

دویست  بخواند، خداوند براى او در لوح ، قنطارى از حسنات مى نویسد كه هر قنطارى هزار و
  . اوقیه و هر اوقیه اى بزرگتر از كوه احد است

 

    ثواب الحافط للقران و العامل به
    ثواب حافظ قرآن و عمل كننده به آن

1: حدیث    

احمد بن  حدثنى الحسین به احمد رضى اهللا عنه عن ابیه عن
 محمد عن الحسن بن محبوب عن جمیل بن صالح عن

قال الحافظ  الفضیل بن یسار عن ابى عبداهللا علیه السالم
 . للقرآن و العامل به مع السفر الكرام البرره

 : ترجمه



حافظ قرآن و: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 به آن همنشین فرشتگان بزرگوار عمل كننده  
  .وحى است كه پاكیزه از گناه مى باشند

 

ثواب من یعالج القرآن لیحفظه بمشقه و من رجع 
  سورهمن القران الى منزله فلم ینم حتى یقرا

ثواب حفظ قرآن با مشقت و خواندن یك سوره آن 
    پیش از خواب

1: حدیث    

حدثنى محمد بن عبداهللا  قال حدثنى على بن الحسین المكتب
عن ابیه عبداهللا بن جعفر الحمیرى عن احمد بن محمد عن 

 بن محبوب عن جمیل بن صالح عن الفضیل بن یسار الحسن
قله حفظ له  قال سمعت ابا عبداهللا علیه السالم یقول ان الذى یعالج القرآن لیحفظه بمشقه منه و

وقه اذا رجع الى منزله ان ال ینام حتى یقرا المشغول فى س اجران و قال ما یمنع التاجر منكم
 . كل آیه یقروها عشر حسنات و یمحى عنه عشر سیئات سوره من القرآن فیكتب له مكان

 : ترجمه
كه سعى  همانا كس : شنیدم از امام صادق علیه السالم كه فرمودند: راوى مى گوید .1 مى كند  

د، دو پاداش دارد و نیزقرآن را با مشقت و سختى و كمى حافظه ، حفظ نمای چرا : فرمودند 
گردند، قبل از خواب  تاجرهاى شما كه در بازار مشغول تجارت هستند، وقتى به خانه باز مى
مقابل هر آیه ده حسنه براى آنان نوشته شده و ده گناه آنان  یك سوره قرآن نمى خوانند تا در

  پاك مى شود؟
 

  ثواب الحااللمرتحل
و كوچ كنندهثواب فرود اینده      

1: حدیث    

قال حدثنا سعد بن عبداهللا عن احمد بن ابى  ابى رحمه اهللا
قال حدثنى الحسین بن یزید النوفلى عن  عبداهللا البرقى

قال قیل یا رسول اهللا  السكونى عن ابى عبداهللا علیه السالم



الحال المرتحل   و ماالرجال خیر قال الحال المرتحل قیل یا رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله اى
 . مستجابه قال الفاتح الخاتم الذى یفتح القرآن و یختمه فله عند اهللا دعوه

 : ترجمه
اى: رسول خدا صلى اهللا علیه و آله پرسیدند امام صادق علیه السالم نقل مى نماید كه .1  

یند هفرود آ: بهترین مردان كیست ؟ آن حضرت صلى اهللا علیه و آله فرمودند! رسول خدا و  
اى رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرود ایند ه و كوچ كننده: پرسیدند. كوچ كننده  كیست ؟  

شروع كننده و پایان دهنده و كسى كه قرآن را شروع كند و آن را ختم: فرمودند كند، نزد خداوند  
  .دعاى مستجابى دارد

 

    ثواب قارى القران
    ثواب قارى قرآن

1: حدیث    

المتوكل رضى اهللا عنه قال حدثنى  حدثنا محمد بن موسى بن
عن  لى بن الحسین السعد آبادى عن احمد بن ابى عبداهللا

محمد بن عیسى بن عبید عن سلیمان بن راشد عن ابیه عن 
قال قال ابو عبداهللا علیه السالم من قرا القرآن فهو غنى و ال فقر بعده و اال ما  معاویه بن عمار

 . به غنى
رجمهت  : 

و پس از. كسى كه قرآن بخواند بى نیاز است : امام صادق علیه السالم فرمودند .1 خواندن  
و اگر قرآن نخوانده ، به هیچ وجه بى نیاز نیست. قرآن فقرى نیست   .  

 

    ثواب من قرا القرآن نظرا
    ثواب خواندن قرآن از روى آن

1: حدیث    

قال حدثنى محمد بن   عنهحدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا
الحسن الصفار عن احمد بن ابى عبداهللا عن یعقوب بن یزید 
قال من  رجل من العوام رفعه الى ابى عبداهللا علیه السالم عن



 . قرا فى المصحف نظرا متع ببصره و خففف عن والدیه و ان كانا كافرین
 : ترجمه

رآن ، آن را بخواند، چشمش تقویتكسى كه از روى ق: امام صادق علیه السالم فرمودند .1  

و اگر چه پدر و مادرش كافر باشند، عذاب آنها كمتر مى شود. خواهد شد . 

 

2: حدیث    

قال لیس  و بهذااالسناد رفعه الى النبى صلى اهللا علیه و آله
 .شى اشد على الشیطان من القراء فى المصحف نظرا

 : ترجمه
هیچ چیزى براى شیطان سخت تر از قرائت: ندپیامبر صلى اهللا علیه و آله فرمود .2 قرآن از  

  . روى آن نیست

 

    ثواب من كان بیته مصحف
    ثواب بودن قرآن در خانه

1: حدیث    

قال حدثنى على بن الحسین السعد ابادى عن  ابى رحمه اهللا
الحسین لضریر عن  احمد بن ابى عبداهللا البرقى عن على بن

فر بن محمد عن ابیه علیهماالسالمحماد بن عیسى عن جع  

 . قال انى لیعجبنى ان یكون فى البیت مصحف یطرد اهللا به الشیطان
 : ترجمه

دوست دارم در خانه قرآن: امام صادق علیه السالم از پدرش نقل نموده كه فرمودند .1 باشد تا  
  .خداوند بخاطر آن شیطان را طرد كند

 

الف ایه ثواب من قرا عشر ایات فى لیله الى     

    ثواب خواندن ده تا هزار آیه در شب



1: حدیث    

قال حدثنى محمد بن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
الحسن الصفار عن احمد بن محمد بن عیسى عن الحسین بن 

النضر بن سوید عن یحیى الحلبى عن محمد بن  سعید عن
م قال قال رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله علیه السال مروان عن سعد بن طریف عن ابى جعفر
یكتب من الغافلین و من قرا خمسین آیه كتب من الذاكرین و من  من قرا عشر آیات فى لیله لم
قرا مائتى آیه كتب من الخاشعین و من قرا ثالثمائه آیه كتب  قرا مائه آیه كتب من القانتین و من

مجتهدین و من قرا الف آیه كتب له قنطار و آیه كتب من ال من الفائزین و من قرا خمسمائه
المثقال اربعه وعشرون قیراطا اصغرها مثل جبل احد و  القنطار خمسمائه الف مثقا ذهبا و

 . اكبرها ما بین السماء و االرض
 : ترجمه

رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمودندن كسى كه  امام باقر علیه السالم نقل مى نماید كه .1
یه بخواند، از غافلیندر شب ده آ و كسى كه پنجاه آیه بخواند، از دگر . نوشته نمى شود 

و. گویندگان نوشته مى شود و كسى . كسى كه صد آیه بخواند، از نمازگزاران نوشته مى شود 
و كسى كه دویست آیه بخواند، از خاشعین . از نمازگزاران نوشته مى شود كه صد آیه بخواند،
و كسى كه پانصد. سیصد آیه بخواند، از رستگاران نوشته مى گرددشود و كسى كه  نوشته مى  

براى او  آیه بخواند، از كوشش كنندگان نوشته مى شود و كسى كه هزار آیه بخواند، یك قنطار
كه هر قنطارى پانصد هزار. نوشته مى شود و هر مثقال بیست و چهار قیراط . مثقال طالست  

احد و است و كوچكترین قیراط باندازه كوه بزرگترین آن باندازه وسعت ما بین زمین و آسمان  
  . است

 

    . ثواب ربیع القرآن
    . ثواب بهار قرآن

1: حدیث    

قال حدثنى على بن الحسین السعد ابادى عن  ابى رحمه اهللا
سالم عن احمد بن  احمد بن ابى عبداهللا البرقى عن محمد بن

ن ابى جعفر علیه النضر عن عمرو بن شمر عن جابر ع
 . قال لكل شى ربیع و ربیع القرآن شهر رمضان السالم انه



 : ترجمه
هر چیزى بهارى دارد و بهار قرآن ماه رمضان است: امام باقر علیه السالم فرمودند .1  .  

 

ثواب من قرا مائه آیه من القرآن ثم قال یا اهللا سبع 
    مرات

ارثواب خواند صد ایه قرآن و گفتن هفت ب  یا اهللا)) 
    پس از آن ((

1: حدیث    

بن  حدثنى محمد بن على ماجیلویه رضى اهللا عنه عن محمد
ابى القاسم عن احمد بن ابى عبداهللا عن على بن اسباط یرفعه 

السالم قال من قرا مائه آیه من القرآن  الى امیرالمومنین علیه
ا على الصخره لقلعها ان شا ء اهللاقال یا اهللا سبع مرات فلوا دع من اى القرآن شاء ثم  . 

 : ترجمه
كسى كه صد آیه قرآن ، از هر كجاى آن ، را: امیرالمومنین علیه السالم فرمودند .1 بخواند، و  
شود، ان شا اهللا كنده  بگوید، اگر دعا كن كه صخره اى از جایش كنده (( یا اهللا)) سپس هفت بار

  .خواهد شد

 

كتابثواب من قرا سوره فاتحه ال     

    ثواب قرائت سوره حمد

1: حدیث    

قال حدثنى محمد بن یحیى العطار عن محمد  ابى رحمه اهللا
اسماعیل بن مهران قال  بن احمد عن محمد بن حسان عن
قال  حدثنى الحسن بن على بن ابى حمزه البطائنى عن ابیه
كتابقال ابو عبداهللا علیه السالم اسم اهللا االعظم مقطع فى ام ال  . 

 : ترجمه
اسم اعظم خداوند در سوره حمد است: امام صادق علیه السالم فرمودند .1  .  

 



    ثواب من قرا سوره البقره و آل عمران
    ثواب قرائت سوره بقره و ال عمران

1: حدیث    

قال حدثنى احمد بن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
ن حسان عنادریس عن محمدبن احمد عن محمد ب اسماعیل  

بن مهران عن الحسن بن على عن ابیه عنالحسین بن ابى 
آل عمران جاء تا یوم  ابى عبداهللا علیه السالم قال من قرا البقره و العالء عن ابى بصیر عن

 . مثل الغامتین او مثل الغیابتین القیامه تظالنه على راسه

 : ترجمه
ه سوره بقره وكسى ك: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 ال عمران را بخواند، این دو روز در  

  .سایه مى اندازند روز قیامت مانند دو پاره ابر یا دو سایبان بر سر او

 

ثواب من قرا اربع ایات من اول البقره و ایه 
  ایاتمن آخرها الكرسى و ایتین بعدها و ثالث

 (( آیت الكرسى)) ثواب خواندن چهار ایه سوره بقره ،
و ایه پس از آنو د   وسطآیه اخر این سوره 

1: حدیث    

قال حدثنى  حدثنى محمد بن على ماجیلویه رضى اهللا عنه
محمد بن یحیى العطار عن محمد بن احمد عن الحسن بن 

رجل من معاذ عن عمرو بن جمیع رفعه  الحسین اللولوى عن
علیه و آله من قرا اربع آیات  قال قال رسول اهللا صلى اهللا الى على بن الحسین علیهماالسالم

شیئا  اول البقره و آیه الكرسى و آیتین بعدها و ثالث آیات من آخرها لم یر فى نفسه و ماله من
 . یكره و ال یقربه شیطان و ال ینسى القران

 : ترجمه
نقل مى نماید كه رسول خدا صلى اهللا علیه و آله  امام زین العابدین علیه السالم علیه السالم .1

كسى كه چهار آیه: فرمودند اول سوره بقره ، آیت الكرسى و دو آیه بعد از آن و سه آیه اخر  
شیطان به او . و مالش دچار هیچ گونه آفتى نخواهد شد  نماید، خودش  این سوره را قرائت



  .قرآن را فراموش نخواهد كرد نزدیك نشده و
 

 ثواب من قرا آیه الكرسى عند منامه و من قراها
ل صالهدبرك   

هنگام خواب و پس  (( ایت الكرسى)) ثواب خواندن
    از هر نماز

1: حدیث    

قال حدثنى محمد بن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عن
الحسن الصفار عن احمد بن محمد عن الحسن بن على عن 

عن ابراهیم بن مهزم عن رجل سمع ابا  الحسن بن الجهم
ل من قرا آیه الكرسى عند منامه لم یخف الفالج ان شاء اهللا و من یقو  الحسن الرضا علیه السالم

 . كل صاله لم یضره ذوحمه قراها بعد

 : ترجمه
كسى كه به هنگام: از امام رضا علیه السالم شنیدم كه فرمودند: راوى مى گوید .1 خواب ایت  

و كسى كه آن. الكرسى بخواند، انشاءاهللا از فلج شدن ترسى نخواهد داشت  پس از هر  را 
  .نمازى بخواند، هیچ گزنده زهردارى به او اسیب نخواهد رساند

 

    ثواب من قرا سوره النساء فى كل جمعه
    ثواب قرائت سوره نساء در هر جمعه

1: حدیث    

المتوكل رضى اهللا عنه قال حدثنا  حدثنا محمد بن موسى بن
عن محمد بن یحیى عن محمد بن احمد عن محمد بن حسان  

اسماعیل به مهران عن الحسن بن على عن على بن عابس 
قال من قرا  المنهال بن عمرو عن زربن حبیش عن امیرالمومنین علیه السالم عن ابى مریم عن

 .سوره النساء فى كل جمعه اومن من ضغطه القبر

 : ترجمه
خواند ازكسى كه در هر جمعه سوره نساء را ب: امیرالمؤ منین علیه السالم فرمودند .1 فشار قبر  



  .ایمن خواهد بود
 

    ثواب من قرا سوره المائده
    ثواب قرائت سوره مائده

1: حدیث    

قال حدثنى محمد بن یحیى عن محمد بن احمد  ابى رحمه اهللا
اسماعیل بن مهران عن الحسن بن  عن محمد بن حسن عن
فرعلى عن ابى مسعود المدائنى عن ابى الجارود عن ابى جع  

 .یشرك ابدا علیه السالم قال من قرا سوره المائده فى كل یوم خمیس لم یلبس ایمانه بظلم و لم
 : ترجمه

كسى كه هر پنج شنبه سوره مائده را قرائت كند: امام باقر علیه السالم فرمودند .1 ایمانش  .
  .لباس ظلم نپوشیده و هیچ گاه شرك نخواهد ورزید

 

    ثواب من قرا سوره االنعام
    ثواب قرائت سوره انعام

1: حدیث    

قال حدثنى محمد بن ابى القاسم عن محمد بن  ابى رحمه اهللا
اسماعیل بن مهران عن الحسن بن على عن  على الكوفى عن
صالح  الحسین بن محمد بن فرقد عن الحكم بن ظهیر عن ابى

منین یوم القیامه و لم یر النار كل لیله كان من اال عن ابن عباس قال من قرا سوره االنعام فى
 .بعینه ابدا

حتى  و قال ابو عبداهللا علیه السالم نزلت سوره االنعام جمله واحده شیعها سبعون الف ملك
سبعین  انزلت على محمد صلى اهللا علیه و آله فعضموها و بجلوها فان اسم اهللا فیها فى

 .موضعها و لو علم الناس ما فیها ما تركوها

 : ترجمه
روز  كسى كه سوره انعام را در هر شب بخواند، در ((روایت مى كند)) ابن عباس مى گوید .1

نخواهد دید  قیامت از ایمن شدگان خواهد بود و آتش را با چشمانش  . 



سوره انعام یك جا: و امام صادق علیه السالم فرمودند نازل شده و در حال نزول هفتاد هزار  
تا بر حضرت محمد فرشته آن را بدرقه مى نمودند، پس آن را . صلى اهللا علیه و آله نازل شد 

  .دانستند در آن چیست ، آن را ترك نمى كردند بزرگ بدانید و تكریم نمایید و اگر مردم مى
 

    . ثواب من قرا سوره االعراف
    ثواب قرائت سوره اعراف

1: حدیث    

بصیر و بهذااالسناد عن الحسن بن على عن ابیه عن ابى  

كل  عن ابى عبداهللا علیه السالم قال من قرا سوره االعراف فى
شهر كان یوم القیامه من الذین ال خوف علیهم و ال هم 

كل جمعه كان ممن ال یحاسب یوم القیامه اما ان فیها محكما فال تدعوا  یحزنون فان قراها فى
 .یوم القیامه لكل من قراها قراء تها فانها تشهد

 : ترجمه
كسى كه سوره اعراف را در هر ماه بخواند، در روز: مام صادق علیه السالم فرمودندا .1  

و اگر در هر جمعه آن را قرائت. قیامت از كسانى خواهد بود كه هیچ ترس و اندوهى ندارند  

باشید كه  نماید، از كسانى خواهد بود كه در روز قیامت مورد محاسبه قرار نمى گیرند و آگاه
همانا در روز قیامت براى هر كسى كه. قرآن در این سوره است  یكى از محكمات آن را  

  .خوانده باشد، گواهى مى دهد

 

    . ثواب من قرا سوره االنفال و سوره التوبه
    ثواب قرائت سوره انفال و توبه

1: حدیث    

 و بهذااالسناد عن الحسن عن ابیه عن ابى بصیر عن ابى

قال من قرا سوره االنفال و سوره براء ه عبداهللا علیه السالم 
كل شهر لم یدخله نفاق ابدا و كان من شیعه امیرالمؤ  فى

 منین علیه السالم

 : ترجمه



كسى كه در هر ماه سوره انفاق و توبه را بخواند،: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 هیچ گاه  
ین علیه السالم خواهدگرفتار هیچ نوع نفاقى نخواهد شد و از شیعیان امیرالمومن   .بود 

 

    . ثواب من قرا سوره یونس
    ثواب قرائت سوره یونس

1: حدیث    

محمد بن: و بهذااالسناد عن الحسن بن على عن الحسین   

قال من  فرقد عن فضیل الرسان عن ابى عبداهللا علیه السالم
قراء سوره یونس فى ك شهرین و ثالثه لم یخف علیه ان یكون 

الجاهلین و كان من  . یوم القیامه من المقربین 
 : ترجمه

كسى كه هر دو ماه یا سه ماه یك بار سوره یونس را: امام صادق علیه السالم فرمودند .1  

 .بخواند، نمى ترسد كه از جاهالن باشد و در روز قیامت از مقربین خواهد بود
 

    ثواب من قرا سوره هود
    .ثواب قرائت سوره هود

1: حدیث    

مندل عن كثیر بن كاروند عن فروه بن  بهذااالسناد عن الحسن
قال من  االجرى عن ابى جعفر محمد بن على علیهماالسالم
عزوجل یوم القیامه فى  قرا سوره هود فى كل جمعه بعثه اهللا

 . زمره النبیین و لم تعرف له خطیئه عملها یوم القیامه

 : ترجمه
كسى كه در هر جمعه سوره هود بخواند، خداى: م فرمودندامام باقر علیه السال .1 عزوجل در  
  . خواهند دانست روز قیامت او را در گروه پیامبران بر مى انگیزد و در آن روز او را بى گناه

 

    ثواب قراء سوره یوسف
    ثواب قرائت سوره یوسف



1: حدیث    

عن ابىو بهذااالسناد عن الحسن عن ابیه عن ابى بصیر   

كل یوم او فى  عبداهللا علیه السالم قال من قرا سوره یوسف فى
مثل جمال یوسف  كل لیله بعثه اهللا تعالى یوم القیامه و جماله

الصالحین و قال انها كانت  علیه السالم و ال یصیبه فزع یوم القیامه و كان من خیار عباد اهللا
 . فى التوراه مكتوبه

 : ترجمه
كسى كه سوره یوسف را در هر روزى در هر شب: السالم فرمودندامام صادق علیه  .1 بخواند،  
در روز  خداى متعال او را در روز قیامت در حالى بر مى انگیزد كه مانند یوسف زیباست و

و نیز . بو قیامت هیچ ترسى به او نخواهد رسید و از بهترین بندگان صالح خداوند خواهد
آمده استاین سوره در تورات نیز : فرمودند  .  

 

    ثواب من قرا سوره الرعد
    قرائت سوره رعد ثواب

1: حدیث    

ابى  و بهذااالسناد عن الحسن عن الحسین بن ابى العالء عن
عبداهللا علیه السالم انه قال من اكثر قراء سوره الرعد لم یصبه 
و لو كان ناصبا و اذ كان مومنا ادخله الجنه  اهللا بصاعقه ابدا

ساب و یشفع فى جمیع من یعرف منبالح  . اهل بیته و اخوانه 
 : ترجمه

كسى كه سوره رعد را زیاد قرائت نماید، هیچ گاه: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 خداوند او  
و اگر مؤ من باشد، . اهل بیت علیه السالم باشد را گرفتار صاعقه نخواهد نمود، گرچه دشمن

خواهد نمود وبدون حساب او را وارد بهشت  شفاعت او در مورد همه خاندان و برادرانش كه  
  .آنها را مى شناسد، پذیرفته خواهد شد

 

    ثواب من قرا سوره ابراهیم و الحجر
    ثواب قرائت سوره ابراهیم و حجر



1: حدیث    

 و بهذااالسناد عن الحسن عن ابى الممغذا عن عنبسه بن

سالم قال من قرا سوره ابراهیم مصعب عن ابى عبداهللا علیه ال
فى كل جمعه لم یصبه فقر ابدا و  و الحجر فى ركعتین جمیعا

 . ال جنون و ال بلوى

 : ترجمه
كسى كه در هر جمعه سوره ابراهیم و حج را در دو: امام صادق علیه السالم فرمودند .1  

 .، هیچ گاه دچار فقر، دیوانگى و مصیبت نخواهد شد(66) ركعت با هم بخواند
 

    ثواب من قرا سوره النحل
  ثواب قرائت سوره نحل

1: حدیث    

 و بهذااالسناد عن الحسن عن عاصم الحناط عن محمد بن

ى النحل ف مسلم عن ابى جعفر علیه السالم قال من قرا سوره
كل شهر كفى المغرم فى الدنیا و سبعین نوعا من انواع البال 

 . الجذام و البرص و كان مسكنه فى جنه عدن و هى وسط الجنان اهونه الجنون و
 : ترجمه

كسى كه در هرماه سوره: امام باقر علیه السالم فرمودند .1 نحل را بخواند، از جریمه دادن و  
وانگى ، جذام ، وهفتاد نوع بال كه كوچكترین آنها دی پیسى است ، محفوظ خواهد ماند، و  

  .كه وسط بهشت است ، خواهد بود (( جنت عدن)) مسكن او در

 

    ثواب من قرا سوره بنى اسرائیل
    ثواب قرائت سوره بنى اسرائیل

1: حدیث    

 بهذااالسناد عن الحسن عن الحسین بن ابى العالء عن ابى
ال من قرا سوره بنىعبداهللا علیه السالم ق اسرائیل فى كل لیله  

جمعه لم یمت حتى یدرك القائم علیه السالم و یكون من 



 اصحابه
 : ترجمه

كسى كه سوره بنى: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 اسرائیل را در هر شب جمعه زیارت  
كند و از اصحاب او نباشد، نخواهد مردآل محمد صلى اهللا علیه و آله را درك ن نماید، تا قائم  

(67).  

 

    ثواب من قرا سوره الكهف
    ثواب قرائت سوره كهف

1: حدیث    

قال حدثنى ابى عن  حدثنى احمد بن محمد رضى اهللا عنه
ل عن عیسى بن عبداهللا عن ابیه عن جده عن احمد بن هال

قل انما انا )) السالم یقول ما من عبد یقرا امیرالمؤ منین علیه
مضجعه الى بیت اهللا الحرام فان كان من اهل  اال كان له نور من (( بشر مثلكم الى آخر السوره

 . بیت اهللا الحرام كان له نور الى بیت المقدس
 : ترجمه

هیچ بنده اى آیه: علیه السالم فرمودندامیرالمؤ منین  .1 را نمى  (68) ((... قل انما انا بشر مثلكم)) 
خوابگاه خود تا خانه كعبه و اگر از اهل مكه باشد  خواند، مگر این كه نورى خواهد داشت از

تا بیت المقدس خواهد بود نور او .  

 

2: حدیث    

المتوكل رضى اهللا عنه قال حدثنى  حدثنى محمد بن موسى بن
قال حدثنى محمد بن احمد عن محمد بن  محمد بن یحیى

اسماعیل بن مهران قال حدثنى الحسن بن على عن  حسان عن
ف كل لیله جمعه لم یمت السالم قال من قرا سوره الكه ابیه عن ابى بصیر عن ابى عبداهللا علیه

 وقف یوم القیامه مع الشهداء اال شهیدا و یبعثه اهللا مع الشهدائ و

 : ترجمه
كسى كه سوره كهف را در هر جمعه بخواند، نمى: امام صادق علیه السالم فرمودند .2 میرد  

  .بود مگر شهید و خداوند او را با شهدا بر مى انگیزاند و در روز قیامت همراه با شهدا خواهد



 

    ثواب قراء سوره مریم
    ثواب قرائت سوره مریم

1: حدیث    

 بهذااالسناد عن الحسن عن عمر بن ابان عن ابى عبداهللا
علیه السالم قال من ادمن قراءه سوره مریم لم یمت حتى 

ولده و كان فى االخره من  یصیب ما یغنیه فى نفسه و ماله و
الم و اعطى فى االخرهاصحاب عیسى بن مریم علیهماالس مثل ملك سلیمان بن داود  

 .علیهماالسالم فى الدنیا

 : ترجمه
كسى كه بر خواندن سوره مریم مداومت نماید، تا: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 زمانى  

از یارن  كه از لحاظ جانى و مالى و فرزندان به بى نیازى نرسد، نخواهد مرد و در آخرت
لسالم خواهد بود و نیز در آخرت ، مانند دارایى سلیمان درحضرت عیسى علیه ا دنیا را به او  

  .خواهند داد

 

    ثواب قراءه سوره طه
    ثواب قرائت سوره طه

1: حدیث    

 بهذااالسناد عن الحسن عن صباح الحذاء عن اسحاق بن
عمار عن ابى عبداهللا علیه السالم قال ال تدعوا قراءه سوره 

هللا یحبها و یحب منطه فان ا قراها و من ادمن قراء تها  
عمل فى االسالم و اعطى فى االخره من  اعطاه اهللا یوم القیامه كتابه یمینه ولم یحاسبه بما

 . االجر حتى یرضى
 : ترجمه

زیرا خداوند آن. خواندن سوره طه را ترك نكنید: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 سوره و  
كسى كه بر قرائت آن مداومت نماید،. الوت كند، دوست داردكسى را كه آن را ت خداوند در  

مسلمانیش  روز قیامت نامه عملش را به دست راستش خواهد داد، درباره كارهاى او در زمان
  .محاسبه نخواهد شد و در آخرت آن قدر پاداش به او مى دهند، كه راضى شود



 

    ثواب قراءه سوره االنبیاء
سوره انبیاء ثواب قرائت     

1: حدیث    

فضیل  و بهذااالسناد عن الحسن عن یحیى بن مساور عن
الرسان عن ابى عبداهللا علیه السالم قال من قرا سوره االنبیا 

النبیین اجمعین فى جنات النعیم و كان  حبا لها كان كمن رافق
 .مهیبا فى اعین الناس حیاه الدنیا

 : ترجمه
كسى كه به خاطر عالقه به سوره انبیاء، آن را: م فرمودندامام صادق علیه السال .1 تالوت  

و . است  نماید، مانند كسى خواهد بود كه در بهشتهاى ناز و نعمت با همه پیامبران همنشین
  .در طول زندگانى خود در چشم مردم شخص متشخصى خواهد بود

 

    ثواب قراء سوره الحج
    ثواب قرائت سوره حج

1: حدیث    

 بهذااالسناد عن الحسن بن على عن سوره عن ابیه عن ابى
كل ثالثه ایام لم  عبداهللا علیه السالم قال من قرا سوره الحج فى
 تخرج سنته حتى یخرج الى بیت اهللا الحرام و ان مات فى سفره
 دخل الجنه قلت فان كان مخالفا قال یخفف عنه بعض ما هو

 : ترجمه
كسى كه هر سه روز یك بار سوره حج را تالوت: م فرمودندامام باقر علیه السال .1 نماید، یك  

واگر در سفر حج بمیرد وارد بهشت مى. سال نمى گذرد كه به حج مى رود عرض كردم . شود 
از عذابش كاسته مى: باشد، چطور؟ فرمودند) سنى (اگر از مخالفین :    .شود 

 

    ثواب قراءه سوره المومنین
مؤ منین ثواب قرائت سوره     



1: حدیث    

 بهذااالسناد عن الحسن عن الحسین بن ابى العالء عن ابى
عبداهللا علیه السالم قال من قرا سوره المومنین ختم اهللا له 
فى كل جمعه كان منزله فى  بالسعاده اذا كان یدمن قرائتها

 . الفردوس االعلى مع النبیین و المرسلین
 : ترجمه

كسى كه سوره مؤ منین را قرائت نماید، خداوند او را: سالم فرمودندامام صادق علیه ال .1 تا  
 منزل او در آخر عمر سعادتمند مى نماید، و اگر بر قرائت آن در هر جمعه مداومت نماید،

) ((فردوس برتر)) همراه با پیامبران و رسوالن خواهد بود) بهشت برتر .  

 

    ثواب قراءه سوره النور
ه نورثواب قرائت سور      

1: حدیث    

 بهذااالسناد عن الحسن عن ابى عبداهللا المومن عن ابن
مسكان عن ابى عبداهللا علیه السالم قال حصنوا اموالكم و 

حصنوا بها نساء كم فان من ادمن  فروجكم بتالوه سوره النور و
هو مات شیعه كل یوم او فى كل لیله لم یزن احد من اهل بیته ابدا حى یموت فاذا  قرائتها فى

 . یدخل فى قبره سبعون الف ملك كلهم یدعون و یستغفرون اهللا له حتى الى قبره
 : ترجمه

با تالوت سوره نور: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 مال و عفت خود و زنانتان را حفظ  
 آن مداومت نماید، تا زمان مرگش كنید، زیرا همانا هر كسى كه هر روز یا هر شب بر قرائت
بمیرد، هفتاد هزار فرشته او را تا  هیچ یك از افراد خانواده اش زنا نخواهند كرد، و هنگامى كه
زمان ورود او به قبر براى او دعا و از خدا  قبرش تشییع مى نماین و تمامى این فرشتگان تا

آمرزش مى خواهند  برایش  . 

 

    ثواب من قرا سوره الفرقان
    . ثواب قرائت سوره فرقان



1: حدیث    

 بهذااالسناد عن الحسن عن سیف بن عمیره عن اسحاق بن
عمار عن ابى الحسن علیه السالم قال یا ابن عمار ال تدع 
نزل الفرقان على عبده فان من قرها  قراءه سوره التبارك الذى

 . كان منزله فى الفردوس االعلى فى كل لیله لم یعذبه اهللا ابدا و لم یحاسبه و

 : ترجمه
تالوت سوره! اى ابن عمار: امام كاظم علیه السالم به ابن عمار فرمودند .1 الذى نزل  تبارك)) 
زیرا همانا هر كسى كه هر شب آن را. را ترك نكن  (( الفرقان على عبده بخواند، خداوند هیچ  

بهشت ) (( فردوس اعلى)) منزل او در گاه او را عذاب ننموده ، او را مورد محاسبه قرار نداده و
خواهد بود) برتر .  

 

    ثواب من قرا سوره الطواسین الثالثه
    ثواب قرائت سوره نمل ، شعرا و قصص

1: حدیث    

 بهذااالسناد عن الحسن عن الحسین بن ابى العالء عن ابى
بصیر عن ابى عبداهللا علیه السالم قال من قرا سوره الطواسین 

یاء اهللا و فى جوار اهللا و الجمعه كان من اول الثالثه فى لیله
ابدا و  كنفه و لم یصبه فى الدنیا بوس  اعطى فى االخره من الجنه حتى یرضى و فوق رضاه و  

 . العین زوجه اهللا مائه زوجه من الحور
 : ترجمه

كسى ه سوره هاى طواسین: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 نمل ، شعرا و  سه سوره)) 
واند، از دوستان خدا، و در پناه او امان او خواهدرا در شب جمعه بخ) قصص  بود، هیچ گاه  

او از بهشت به او  دچار فالكت نخواهد شد در آخرت باندازه رضایت و حتى باالتر از رضایت
  .خواهند داد، و خداوند صد همسر از حورالعین به او عطا مى نماید

 

    ثواب من قرا سوره العنكبوت و الروم
سوره عنكبوت و روم ثواب قرائت  .    



1: حدیث    

 بهذااالسناد عن الحسن عن ابیه عن ابى بصیر عن ابى
عبداهللا علیه السالم قال من قرا سوره العنكبوت و الروم فى 

لیله ثالثه و عشرین فهو و اهللا یا  شهر رمضان لیله رمضان
هللا على فى یمینى اثما و ان اهل الجنه ال استثنى فیه ابدا و ال اخاف ان یكتب ا ابا محمد من

 .الستورتین من اهللا مكانا لهاتین
 : ترجمه

بخدا سوگند كسى كه در شب بیست و! اى ابا محمد: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 سوم  
اهل بهشت خواهد بود و هیچ كسى را از آن  ماه رمضان سوره هاى عنكبوت و روم را بخواند،

براى این سوگندو خداوند . استثنا نمى كنم  و این دو سوره نزد . گناهى بر من نخواهد نوشت  
  .خداوند منزلت زیادى دارند

 

    ثواب من قرا سوره لقمان
    ثواب قرائت سوره لقمان

1: حدیث    

ابیه  بهذااالسناد عن الحسن عن عمرو بن جبیر العرزمى عن
كل لیله  عن ابى جعفر علیه السالم قال من قرا سوره لقمان فى
وكل اهللا به فى لیله مالئكه یحظونه من ابلیس و جنوده حتى 

 . بالنهار لم یزالوا یحفظونه من ابلیس و جنوده حتى یمسى یصبح فاذا قراها
 : ترجمه

كسى كه سوره لقمان را در شب بخواند، خداوند در: امام باقر علیه السالم فرمودند .1 آن شب  
تا صبح او را از شیطان و لشكریان او حفظ فرشتگانى را بر او مى گمارد كه نمایند و اگر  

  .روز آن را تالوت كند، تا شب او را از شیطان و لشكریانش حفظ مى نمایند

 

    ثواب من قرا سوره السجده
    ثواب قرائت سوره سجده



1: حدیث    

 بهذااالسناد عن الحسن عن الحسین بن ابى العالء عن ابى
السالم قال من قرا سوره السجده فىعبداهللا علیه  كل جمعه  

اعطاه اهللا كتابه بیمینه و لم یحاسبه بما كان منه و كان من 
 . واهل بیته صلى اهللا علیهم رفقاء محمد

 : ترجمه
كسى كه در هر جمعه سوره سجده را بخواند،: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 خداوند نامه  

كارهایش را مورد محاسبه قرار نمى دهد، و از عملش را به دست راستش داده و همنشینان  
  .حضرت محمد و اهل بیت او علیهم السالم مى باشد

 

    ثواب من قرا سوره االحزاب
    . ثواب قرائت سوره احزاب

1: حدیث    

عبداهللا  بهذااالسناد عن الحسن عن عبداهللا بن سنان عن ابى
قرائ لسوره االحزاب كان یوم علیه السالم قال من كان كثیر ال

محمد صلى اهللا علیه و آله و ازواجه ثم قال  القیامه فى جوار
الرجال و النساء من قریش و غیر هم یا ابن سنان ان سوره االحزاب  سوره االحزاب فیها فضائح

 .العرب و كانت اطول من سوره البره و لكن نقصوها و حرفوها فضحت نساء قریش من
 : ترجمه

كسى كه سوره احزاب را: اهللا سنان مى گوید امام صادق علیه السالم فرمودندعبد .1 زیاد  
سپس . باشد بخواند، روز قیامت در پناه حضرت محمد صلى اهللا علیه و آله و همسران او مى

رسواییهاى مردان و زنان قریش و غیر آنها: آن حضرت علیه السالم فرمودند در سوره احزاب  
و این. همانا سوره احزاب زنهاى قریش را رسوا نمود! اى ابن سنان . است  سوره طوالنیتر از  

نمودند. سوره بقره بود و لى آن را ناقص و تحریف  . (69) 

  
  

    ثواب قراءه سوره حمد سبا و حمد فاطر
رائت سوره سبا و فاطرثواب ق     



1: حدیث    

 بهذااالسناد عن الحسن عن احمد بن عائذ عن ابن اذینه عن
ابى عبداهللا علیه السالم قال للحمدین جمیعا حمد سبا و حمد 
یزل فى لیلته فى حفظ اهللا و كالء  فاطر من قراهما فى لیله لم

ى من خیر الدنیا و خیر االخره ما لم مكروه و اعط ته فان قراهما فى نهاره لم یصبه فى نهاره
 . یخطر على قلبه و لم یبلغ مناه

 : ترجمه
كسى كه سوره سباو فاطر را در شب بخواند، در آن: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 شب  

اگر این سوره ها را در روز تالوت نماید،. خداوند از او حفاظت و نگهدارى خواهد نمود در  
و آن قدر از خیر دنیا و آخرت به او مى دهند. اگوارى نخواهد دیدآن روز هیچ گونه ن كه به  

  . فكرش نرسیده و آن را آرزو نكرده است
 

    ثواب من قرا سوره یس
    ثواب خواندن سوره یس

1: حدیث    

 بهذااالسناد عن الحسن عن الحسین بن ابى العالء عن ابى
ان لكل شى قلبا و ان  بصیر عن ابى عبداهللا علیه السالم قال

من قراها  قلب القرآن بس  قبل ان ینام او فى نهاره قبل ان  
و من قراها فى لیله قبل ان ینام و  یمسى كان فى نهاره من المحفوظین و المرزوقین حتى یمسى
كل شیطان رجیم و من كل افته و ان مات فى یومه ادخله  كل اهللا له الف ملك یحفظونه من شر

نه و حضر غسلهاهللا به الج ثالثون الف ملك كلهم یستغفرون له و یشیعونه الى قبره باالستغفار  
مد  دخل فى لحده كانوا فى جوف قبره یعبدون اهللا و ثواب عبادتهم له و فسح له فى قبره له فاذا

ان  بصره و اومن من ضغطه القبر و لم یزل له فى قبره نور ساطع الى اعنان السماء الى
قبره فاذا اخرجه لم یزل مالئكه اهللا معه یشیعونه و یحدثونه و یخرجه اهللا من یضحكون فى وجهه  

اهللا موقفا ال یكون عند اهللا  و یبشرونه بكل خیر حتى یجوزوا به الصراط و المیزان و یوقفوه من
هو مع النبیین واقف بین یدى اهللا  خلق اقرب منه اال مالئكه اهللا المقربون و انبیاؤ ه المرسلون و
یجزع ثم یقول له الرب تبارك و  ال یحزن مع من یخزن و ال یهم مع من یهم و ال یجزع مع من

عبدى اعطك جمیع ما تسال فیسال  تعالى اشفع عبدى اشفعك فى جمیع ما تشفع و سلنى



و ال یذل مع من یذل و ال ینكب  فیعطى و یشفع فیشفع و ال یحاسب و ال یوقف مع من یوقف
سوء عمله و یعطى كتابا منشورا حتىبخطیئه و ال بشى من  یهبط من عند اهللا فیقول الناس  

یكون من رفقا محمد صلى اهللا علیه  باجمعهم سبحان اهللا ما كان لهذا العبد من خطیئه واحده و
 و آله

 : ترجمه
هر چیزى قلبى دارد و قلب قرآن سوره یاسین است: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 كسى  . 

خواب یا در روز آن را تالوت كند، در آن روز محفوظ بوده و روزى مىكه قبل از  و . خورد 
بگمارد تا او را  كسى كه در شب قبل از خواب ان را تالوت نماید، خداوند هفتاد هزار فرشته را
بمیرد، خداوند او را  از شر شیطان رانده شده و هر آفتى حفظ نمایند، و اگر در فرداى آن شب

د و سى هزار فرشته به هنگامبه بهشت مى بر  غسل او حاضر مى شوند كه همگى براى او  
قبرش او را تشییع مى نمایند، و هنگامى كه وارد  استغفار مى نماین و با استغفار براى او، تا
داخل قبر او عبادت مى كنند و ثواب عبادت آنان براى او  قبرش مى شود، آن هفشتگان در

دیدخواهد بود، و باندازه میدان  چشمهایش ، قبرش را وسعت مى بخشد، از فشار قبر ایمن  
تا پهنه آسمان نورى مى درخشد، تا هنگامى كه خداوند او را از  خواهد بود، و پیوسته از قبرش

هنگامى كه او را از قبرش خارج نموده ، فرشتگان خداوند پیوسته با او  قبرش خارج نماید و
ت نموده ، در صورت او مى خندند و او را به تمامى بدرقه كرده با او صحب هستند و او را

و بدین ترتیب ، او را از پل صراط و میزان عبور داده و بگونه اى او . مى دهند خیرات مژده
 خداوند نزدیك مى نمایند كه كسى نزدیكتر از او به خدا نباشد، مگر فرشتگان مقرب خدا را به

بران در برابر خداوند مى ایستد و هنگامى كهاو همراه با پیام. و پیامبران فرستاد ه او دیگران  
آنگاه . نمى نماید غم و اندوه دارند و بى تابى مى نمایند، او غم و اندوهى نداشته ، و بى تابى

شفاعت كن كه من همه شفاعتهاى تو: پروردگار متعال به او مى فرماید را مى پذیرم و بخواه  
یم و او نیز مى خواهد وكه هر چه را بخواهى به تو عطا مى نما عطا مى شود و شفاعت مى  

و هنگامى كه از عده اى حساب مى كشند. كند و پذیرفته مى شود و آنان را نگهداشته و ذلیل  
ذلیل نمى شود، بخاطر هیچ كدام از  مى شوند، او حسابى نداشته و او را نگه نمى دارند،

بدبخت نمى شود و نامه عملش را باز  كارهاى بدش  آنگاه از نزد . ده و به او مى دهندكر  
سبحان اهللا: خداوند پایین مى آید و مردم مى گویند این بنده خدا هیچ خطایى نداشت و  (70) ! 

  . است از همنشینان حضرت محمد صلى اهللا علیه و آله
 



2: حدیث    

قال حدثنى محمد بن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
الحسن الصفار عن محمد بن الحسین بن ابى الخطاب عن 
عن یعقوب بن سالم عن ابى الحسن العبدى  على بن اسباط

 قال من قرا یس فى عمره مره واحده كتب اهللا له عن جابر الجعفى عن ابى جعفر علیه السالم
الدنیا و بكل خلق فى االخره و فى السماءبكل خلق فى  بكل واحد الفى حسنه و محا عنه مثل  

جنون و ال جذام و ال وسواس و ال  ذلك و لم یصبه فقر و ال غرم و ال هدم و ال نصب و ال
لقائه و الرضا بالثواب فى آخرته و  داء یضره و خفف اهللا عنه سكرات الموت و اهواله و ولى

ئكته اجمعین من فىقال اهللا تعالى لمال السماوات و من فى االرض قد رضیت عن فالن  
 . فاستغفروا له

 : ترجمه
كسى كه یك بار در عمر خود سوره یس را بخواند،: امام باقر علیه السالم فرمودند .2 خداوند  

حسنه براى او  به شماره هر آفریده اى در دنیا و هر آفریده اى در آخرت و در آسمان دو هزار
و دو هزار گناه او را پاك مى نماید و دچار فقر، زیان مالى ، زیرنوشته  آوار ماندن ، بیچارگى  

و. ، دیوانگى ، جذام ، وسواس و بیمارى زیانبخش نمى شود خداوند سختیهاى مرگ و ترسهاى  
دست مى گیرد و از كسانى خواهد بود كه  آن را براى او اسان نموده و قبض روح او را خود به

راى آنان گستردگى در زندگى ،خداوند ب خوشحالى هنگام زیارت خداوند و رضایت به ثواب  
و خداوند متعال به تمام فرشتگان آسمانى و . نموده است  الهى را در آخرت براى آنان تضمین

همانا كه از: زمینیش مى فرماید   .فالنى راضى شدم ، پس براى او استغفار نمایید 
 

    ثواب من قرا سوره الصافات
    . ثواب قرائت سوره صافات

1: حدیث    

قال حدثنى احمد بن ادریس قال حدثنى محمد  ابى رحمه اهللا
اسماعیل بن مهران عن  بن احمد عن محمد بن حسان عن

الحسین بن على عن الحسین بن ابى العالء عن ابى عبداهللا 
ل محفوظا من كل افه مدفوعا یز  السالم قال من قرا سوره الصافات فى كل یوم جمعه لم علیه
ما یكون من الرزق و لم یصبه اهللا فى  عنه كل بلیه فى الحیاه الدنیا مرز و قانى الدنیا باوسع



من جبار عنید و ان مات فى یومه او فى  ماله و ال ولده و ال بدنه بسوء من شیطان رجیم و ال
داء فى درجه من الجنهالجنه مع الشه لیلته بعثه اهللا شهیدا و اماته شهیدا و ادخله  . 

 : ترجمه
كسى كه در هر جمعه سوره صافات را بخواند،: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 پیوسته از  
خوشرزقترین مردم  هر آفتى محفوظ بوده و هر گرفتارى در زندگى دنیا از او دور مى شود و

ضرر مالى یا جانى به  خواهد بود و هیچ شیطان رانده شده اى و ستمگر حق كشى نمى تواند
شهید بر مى انگیزد، و شهید  او بزند و اگر در ان روز یا شب پس از آن بمیرد، خداوند او را

  .منزل وارد بهشت مى نماید مى میراند و او را با شهیدان در یك مقام و

 

    ثواب قراءه سوره ص
    (( ص)) ثواب قرائت سوره

1: حدیث    

ن عن عمرو بن جبیر العرزمى عنبهذااالسناد عن الحس ابیه  
عن ابى جعفر علیه السالم قال من قرا سوره ص فى لیله 
الدنیا و االخره ما لم یعط احد من  الجمعه اعطى من خیر

اهل بیته حتى خادمه  مرسل او ملك مقرب و ادخله اهللا الجنه و كل من احب من الناس اال نبى
ال فى حد من یشفع فیه الذى یخدمه و ان لم یكن فى حد عیاله و  . 

 : ترجمه
كسى كه سوره: امام باقر علیه السالم فرمودند .1 قدر خیر  را در شب جمعه بخواند، آن (( ص)) 
مرسل یا فرشته مقرب نداده اند و  دنیا و آخرت به او مى دهند كه به هیچ كسى ، جز پیامبر
دمتكارش را به بهشت مى برد، حتى خ خداوند او و هر كسى از خانواده اش را كه او بخواهد،

  .نباشد كه شفاعتشان مى نماید اگرچه او همرتبه افراد خانواده اش یا كسانى
 

    ثواب قراءه سوره الزمر
    ثواب قرائت سوره زمر



1: حدیث    

مندل عن هارون بن خارجه عن  بهذااالسناد عن الحسن عن
زمر استخفها من قال من قرا سوره ال ابى عبداهللا علیه السالم

مال و ال  لسانه اعطاه اهللا من شرف الدنیا و االخره و اعزه بال
فى كل مدینه  عشیره حتى یهابه من یراه و حرم جسده على النار و یبنى له فى الجنه الف مدینه

نضاختان و عینان  الف قصر فى كل قصر مائه حوراء و له مع هذا عینان تجریان و عینان
صورات فى الخیام و ذواتا افنان و منمدهامتان و حور مق  . كل فاكه زوجان 

 : ترجمه
كسى كه سوره زمر را قرائت نماید و قرائت آن را: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 اسان  

مال و اقوام و خویشان ، او را  بداند، خداوند شرف دنیا و آخرت را به او عطا نموده و بدون
ر چشم كسانى كه او را مىعزیز مى نماید، بگونه اى كه د بینند، بزرگ مى نماید، بدنیش را  

شهر مى سازد كه در هر شهرى هزار  بر آتش حرام مى گرداند و در بهشت براى او هزار
و عالوه. قصر و در هر قصرى صد حورالعین است  بر این ، دو چشمه آب جارى ، دو  

، حورالعین هایى در سراپرده  خرم چشمه آب كه زیر درختان جارى است ، دو چشمه سرسبز و
كه چشم كسى به آنها نیفتاده است و انواع گوناگون( نعمتها و میوه ها نعمتها و میوه ها و از  

كه یك نوع آن دنیایى و نوع دیگر(هر میوه اى دو نوع  خواهد داشت) آخرتى است    .  

 

    ثواب قراءه سوره حم المومن
    ثواب تالوت سوره غافر

1:  حدیث   

 بهذااالسناد عن الحسن عن الحسین بن ابى العالء عن ابى
الصباح عن ابى جعفر علیه السالم قال من قرا حم المومن 
كل لیله غفر اهللا له ما تقدم من ذنبه و ما تاخر و الزمه  فى

 .جعل االخره خیر ا له من الدنیا كلمه التقوى و

 : ترجمه
ى كه سوره غافر را در هر شب بخواند، خداوندكس: امام باقر علیه السالم فرمودند .1 گناهان  
دنیایش مى  او را از اول تا آخر مى آمرزد، او را با تقوا نموده و آخرت را براى او بهتر از

  .گرداند



 

    ثواب قراءه سوره حم السجده
    . ثواب قرائت سوره فصلت

1: حدیث    

یح المحاربىبهذااالسناد عن الحسن عن اى المغرا عن ذر  قال  
قال ابو عبداهللا علیه السالم من قرا حم السجده كانت له نورا 
و سرورا و عاش فى هذه الدنیا محمودا  یوم القیامه مد بصره

 .مغبوطا

 : ترجمه
كسى كه سوره فصلت را بخواند، این سوره در: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 روز قیامت  

او نورى خواهد بود كه تا جایى كه چشمانش مایه خوشحالى او بوده و براى مى بیند، نورافشانى  
در این دنیا هم زندگى خوبى داشته و مورد غبطه دیگران. مى كند   .واقع مى شود 

 

    ثواب من قرا سوره حم عسق
    ثواب قرائت سوره شورى

1: حدیث    

 بهذااالسناد عن الحسن عن سیف بن عمیره عن اى عبداهللا
السالم قال من ادمن قراءه حم عسق بعثه اهللا یوم القیامه  علیه

حتى یقف بین یدى اهللا عزوجل  و وجهه كالثلج او كالشمس
دریت ما هى و ما ثوابها لما مللت  فیقول عبدى ادمنت قراءه حم عسق و لم تدر ما ثوابها اما لو

قوته حمراء ابوابها و قصر من یا من قراء تها و لكن ساخبرك جزاك ادخلوه الجنه و له فیها
ظارها و له فیها الف جاریه و الف  شرفها و درجها منها یرى ظاهرها من باطنها و باطنها من

 عزوجل غالم من الولدان المخلدین الذین وصفهم اهللا

 : ترجمه
كسى كه بر خواندن سوره شورى مداومت نماید،: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 روز  

یا مانند) سفید(را بر مى انگیزاند كه صورتش مانند برف  قیامت در حالى او ) تابان (خورشید  
و هنگامى كه در پیشگاه خداوند. است  بر قرائت ! عزوجل ایستاد، خداوند مى فرماید، بنده ام  

ثواب آن را نمى دانستى و اگر مى دانستى كه این سوره  سوره شورى مداومت نمودى ولى



چ گاهچیست و چه ثوابى دارد هی اما من بزودى تو را به . از قرائت آن دلتنگ نمى گشتى  
آنگاه. (پاداشت مى رسانم  و قصرى از یاقوت سرخ . او را به بهشت ببرید): خداوند مى فرماید 

اوست كه درها، باالى آن و پله هاى آن نیز از همان جنس یاقوت سرخ است  در بهشت براى
عالوه بر ایت ، هزار كنیز و هزار . دیده مى شود داخل و داخل آن از بیرون بیرون آن از

آنها را ) در قرآن (عزوجل  داشت كه همیشه كودك باقى مى مانند و خداى غالم كودك خواهد
  . توصیف نموده است

 

    ثواب قراءه سوره الزخرف
    ثواب قرائت سوره زخرف

1: حدیث    

بصیربهذااالسناد عن الحسن عن ابى المغرا عن ابى  قال قال  
ابوجعفر علیه السالم من ادمن قراءه حم الزخرف آمنه اهللا فى 
و ضغطه القبر حتى یقف بین یدى اهللا  قبره من هوام االرض
 . تبارك و تعالى عزوجل ثم جاءت حتى تدخله الجنه بامر اهللا

 : ترجمه
اید،كسى كه بر تالوت سوره زخرف مداومت نم: امام باقر علیه السالم فرمودند .1 خداوند در  

زمانى كه در  قبر، او را از حشرات و حیوانات سمى زمین و ففشار قبر ایمن مى نماید تا
آنگاه این سوره حاضر شده و به دستور خداى. پیشگاه خداوند حاضر شود متعال او را به  

  .بهشت مى برد
 

    ثواب من قرا سوره الدخان
    ثواب قرائت سوره دخان

1: حدیث    

قال  بهذااالسناد عن الحسن عن عاصم الحناط عن ابى حمزه
قال ابو جعفر علیه السالم من قرا سوره الدخان فى فرائضه و 
االمنین یوم القیامه و اظله تحت عرشه و  نوافله بعثه اهللا من

 . حاسبه حسابا یسیرا و اعطاه كتابه بیمینه



 : ترجمه
سوره دخان را در نمازهاى واجب و متحب كسى كه: امام باقر علیه السالم فرمودند .1 بخواند،  
در حساب بر  خاوند اورا امان یافته بر مى انگیزد، در زیر عرش خود بر او سایه مى افكند،

 .او آسان گرفته و نامه عملش را به دست راستش مى دهد
 

    ثواب قراءه سوره الجاثیه
    . ثواب قرائت سوره جاثیه

1: حدیث    

سناد عن الحسن عن عاصم عن ابى بصیر عن ابىبهذااال  

عبداهللا علیه السالم قال من قرا سوره الجاثیه كان ثوابها ان اال 
سیمع زفیر جهنم و ال شهیقها و هو مع  یرى النار ابدا و ال

 محمد صلى اهللا علیه و آله

 : ترجمه
ند، این استثواب كسى كه سوره جاثیه را بخوا: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 كه هیچ گاه  
صلى اهللا علیه  جهنم را ندیده و سرو صداى آتش آن را نخواهد شنید و همراه با حضرت محمد

  .و آله خواهد بود

 

    ثواب قراءه سوره االحقاف
    ثواب قرائت سوره احقاف

1: حدیث    

 بهذااالسناد عن الحسن عن سیف بن عمیره عن عبداهللا بن
ابى عبدداهللا علیه السالم قال من قرا ابى یعفور عن كل لیله  

او كل جمعه سوره االحقاف لم یصبه اهللا بروعه فى الحیاه 
 . یوم القیامه ان شاء اهللا الدنیا و آمنه من فزع

 : ترجمه
كسى كه هر شب یا هر جمعه سوره احقاف را بخواند،: امام صادق علیه السالم فرمودند .1  

گرفتار ترس ننموده و از ترس روز قیامت او را ایمن مى نماید، ان خاوند در این دنیا او را  



  . شاء اهللا

 

    ثواب قراءه الحوامیم
   .ثواب قرائت سوره هایى كه با حم آغاز مى شوند

1: حدیث    

ابى  بهذااالسناد عن الحسن عن ابى المغرا عن ابى بصیر عن
القرآن فاذا قراتموها عبداهللا علیه السالم قال الحوامیم ریاحین 

اشكروه كثیرا لحفظها و تالوتها ان العبد لیقوم و  فاحمدوا اهللا و
المسك االذفر و العنبر و ان اهللا عزوجل لیرحم تالیها و  یقرا الحوامیم فیخرج من فیه اطیب من

له اصدقاء ه و معارفه و كل حمیم و قریب له و انه فى القیامه یستغفر  قاریها و یرحم جیرانه و
 . و مالئكه اهللا المقربون العرش و الكرسى

 : ترجمه
سوره هایى كه با: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 ،گیاهان (71) آغاز مى شوند (( حم)) 

آن را تالوت نمودید، خداى را بنابراین ، هنگامى كه. خوشبوى قرآنند بخاطر تالوت آن حمد و  
از دهان او بویى . تالوت كند ثنا و سپاس گویید، زیرا همانا وقتى كه بنده اى این سوره ها را

عزوجل محققا به خواننده و قارى  خوشتر از مشك اعلى و عنبر خارج مى شود، و همانا خداى
، آشنایان و همهآن ترحم نموده و نیز همسایگان و دوستان  نزدیكان او را مورد رحمت خود  

در روز قیامت براى او استغفار  قرار مى دهد، و همانا عرش ، كرسى و فرشتگان مقرب بخدا
  .مى نمایند

 

    ثواب قراءه سوره محمد صلى اهللا علیه و آله
    ثواب قرائت سوره محمد صلى اهللا علیه و آله

1: حدیث    

ن الحسن عن ابى المغرا عن ابى بصیر عنبهذااالسناد ع ابى  
عبداهللا علیه السالم قال من قرا سوره الذین كفروا لم یرب ابدا 

دینه ابدا و لم یبتله اهللا بفقر ابدا و ال  و لم یدخله شك فى
كل اهللا  یزل محفوظا من الشك و الكفر ابدا حتى یموت فاذا مات و خوف من سلطان ابدا و لم



ملك یصلون فى قبره و یكون ثواب صالتهم له و یشیعونه به فى قبره الف حتى یوقفوه موقف  
 و آله االمنین عند اهللا عزوجل و یكون فى امان اهللا و امان محمد صلى اهللا علیه

 : ترجمه
كسى كه سوره محمد صلى اهللا علیه و آله را: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 تالوت نماید،  

ى برایش پیش نیامده ، هیچ گاه در دینش شك نخواهدهیچ گاه شك و شبهه ا كرد، خداوند هیچ  
كفر محفوظ است تا  گاه او را دچار فقر و ترس از سلطان نخواهد نمود و پیوسته از كش و

و هنگامى كه وفات یافت ، خداوند هزار فرشته را در قبر او. بمیرد مى گمارد كه نماز بخوانند  
خواهد بود و نیز آن فرشتگانو ثواب نمازشان هم براى او  ، او را تا رسیدن به جایگاه امان  

عزوجل بدرقه مى نمایند و او در امان خدا و امان حضرت محمد صلى اهللا  یافتگان خداوند
 رسید علیه و آله خواهد

 

    ثواب قراءه سوره الفتح
    ثواب قرائت سوره فتح

1: حدیث    

عبداهللا   بن بكیر عن ابىبهذااالسناد عن الحسن عن عبداهللا
علیه السالم قال حصنوا اموالكم و نساء كم و ما ملكت 

انا فتحنا فانه اذا كان ممن یدمن  ایمانكم من التلف بقارء ه
عبادى المخلصین الحقوه بالصالحین  قراء تها نادى مناد یوم القیامه حتى تسمع الخالئق انت من

ه من الرحیقمن عبادى و ادخلوه جنات النعیم و اسقو   .المختوم بمزاج الكافور 
 : ترجمه

با قرائت سوره فتح: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 اموال ، زنان و بردگان خود ر از  
همانا كسى كه بر قرائت آن مداومت. نابودى حفظ كنید نماید، در روز قیامت منادى او را  

نتو از بندگا: بگونه اى كه مردم مى شنوند ندا مى كند او را به بندگان . مخلص من هستى  
در بهشتهاى نعمت واردش كنید و. صالحم ملحق نمایید به او نوشابه سربسته اى بدهید كه  

است) خنك (چون كافور   .  

 

    ثواب قراءه سوره الحجرات
    ثواب قرائت سوره حجرات



1: حدیث    

بىبهذااالسناد عن الحسن عن الحسین بن ابى العالء عن ا  

كل لیله او  عبداهللا علیه السالم قال من قرا سوره الحجرات فى
 فى كل یوم كان من زوار محمد صلى اهللا علیه و آله

 : ترجمه
كسى كه سوره حجرات را در هر شب یا هر روز: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 بخواند،  

  .از زائران حضرت محمد صلى اهللا علیه و آله خواهد بود
 

قراءه سوره ق ثواب     

    (( ق)) ثواب قرائت سوره

1: حدیث    

الثمالى  بهذااالسناد عن الحسن عن ابى المغرا عن ابى حمزه
عن ابى جعفر علیه السالم قال من ادمن فى فرائضه و نوافله 

وسع اهللا علیه رزقه و اعطاه كتابه بیمینه و  قراءه سوره ق
 .حاسبه حسابا یسیرا

 : ترجمه
كسى كه در نمازهاى واجب و مستحب بر قرائت سوره: ام باقر علیه السالم فرمودندام .1  (( ق)) 

و در  مداومت نماید، خداوند رزق او را فراوان نموده ، نامه عملش را به دست راستش مى دهد
  حساب بر او اسان گیرد

 

    ثواب قراءه سوره الذاریات
    ثواب قرائت سوره ذاریات

1: حدیث    

مندل عن داود بن فرقد عن ابى  بهذااالسناد عن الحسن عن
قال من قرا سوره و الذاریات فى یومه او  عبداهللا علیه السالم

برزق واسع و نور له قبره  فى لیلته اصلح اهللا له معیشته و اتاه
 . بسراج یزهر الى یوم القیامه



 : ترجمه
ذاریات را در شب یا روز بخواند،كسى كه سوره : امام صادق علیه السالم فرمودند .1 خداوند  
تا روز قیامت  امور زندگیش را اصالح و روزیش را فراوان مى گرداند و قبرش را با چراغى كه

  .روشن است ، نورانى مینماید

 

    ثواب قراءه سوره و الطور
    ثواب قرائت سوره طور

1: حدیث    

ز عن محمد بنبهذااالسناد عن الحسن عن ابى ایوب الخزا  

مسلم عن ابى عبداهللا و ابى جعفر علیهماالسالم قاال من قرا 
 . خیر الدنیا و االخره سوره و الطور جمع اهللا له

 : ترجمه
را تالوت  ((طور)) امام صادق علیه السالم و امام باقر علیه السالم فرموده اند، كسى كه سوره .1

مى نماید نماید، خداوند خیر دنیا و آخرت را به او عطا .  

 

    ثواب قراءه سوره و النجم
    ثواب قرائت سوره نجم

1: حدیث    

مندل عن یزید بن خلیفه عن ابى  بهذااالسناد عن الحسن عن
قال من كان یدمن قراءه و النجم فى كل  عبداهللا علیه السالم

كل لیله عاش محمودا بین الناس و كان مغفورا له  یوم او فى
بین الناس و كان محبوبا  

 : ترجمه
مداومت  امام صادق علیه السالم فرمودند، كسى كه هر روز یا هر شب بر تالوت سوره نجم .1

  .نماید، بخوبى در میان مردم زندگى نموده ، آمرزیده شده و محبوب مردم خواهد بود
 

    ثواب قراءه سوره اقتربت



    ثواب قرائت سوره قمر

1: حدیث    

عن الحسن عن بهذااالسناد بن خلیفه عن ابى  مندل عن یزید 
قال من قرا سوره اقتربت اساعه اخرجه اهللا  عبداهللا علیه السالم

 . من قبره على ناقه من نوق الجنه

 : ترجمه
كسى كه سوره قمر را تالوت نماید، خداوند او را: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 سوار بر  

ارج مى سازدشترى از شتران بهشت از قبر خ .  

 

    ثواب قراءه سوره الرحمن
    ثواب قرائت سوره الرحمن

1: حدیث    

 بهذااالسناد عن الحسن عن ابیه عن ابى بصیر عن ابى
عبداهللا علیه السالم قال ال تدعوا قراءه سوره الرحمن و القیام 

قلوب المنافقین و یاتى بها ربها یوم القیامه  بها فانها ال تقر فى
ى صوره آدمى فى احسن صوره و اطیبف ریح حتى یقف من اهللا موقفا ال یكون احداقرب الى  

فتقول یا رب فالن و  فیقول لها من الذى كان یقوم بك فى الحیاه الدنیا و یدمن قراء تك اهللا منها
یبقى لهم غایه و ال احد  فالن فتبیض وجوههم فیقول لهم اشفعوا فیمن احببتم فیشفعون حتى ال

فعون له فیقول لهم ادخلوا الجنه و اسكنوا فیها حیث شئتمیش  . 

 : ترجمه
قرائت سوره: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 ترك  و مداومت بر قرائت آن را (( الرحمن)) 

زیرا در دلهاى منافقین جاى نمى گیرد و خداوند در روز قیامت این سوره را. نكنید بشكل  
ر چه خوشبتوتر مى آورد و این سوره در جایى كهانسانى با زیباترین شكل و ه هیچ كس  

چه كسى: آنگاه خداوند از او مى پرسد. نزدیكتر از او به خداوند نیست ، مى ایستد در زندگى  
فالنى و! دنیا بر قرائت تو مداومت مى ورزید، و او پاسخ میدهد، خدایا و آنان روسفید . فالنى  

هر كه را دوست دارید: فرمایدمى شوند آنگاه خداوند به آنان مى  و آنان بى . شفاعت كنید 
بگونه اى كه كسى باقى نمى ماند كه. حساب شفاعت مى كنند سپس مى . برایش شفاعت كنند 

وارد بهشت شوید و در هر جاى آن كه مى خواهید: فرماید   .ساكن شوید 



 

2: حدیث    

یزید قال حدثنى سعد بن عبداهللا عن یعقوب بن  ابى رحمه اهللا
احصابنا عمن حدثه  عن ابن ابى عمیر عن هشام او بعض
قال من قرا سوره الرحمن فقال  عن ابى عبداهللا علیه السالم

 (( فباى آال ربكما تكذبان)) عند كل
 ال بشى من آالئك رب اكذب فان قراها لیال ثم مات مات شهیدا و ان قراها نهارا فمات مات

 .شهیدا

 : ترجمه
كسى كه سوره الرحمن را بخواند و هر بار كه آیه: السالم فرمودند امام صادق علیه .2 فباى ) 

ال بشى من االئك رب اكذب(را مى خواند، بگوید، ) اال ربكما تكذبان  اگر در شب آن   (72) ( 
د شهید مرده است و اگر در روز بخواند و بمیرد باز همرا بخواند و بمیر    . شهید مرده است 

 

    ثواب قراءه سوره الواقعه
    ثواب قرائت سوره واقعه

1: حدیث    

قال حدثنى احمد بن ادریس قال حدثنى محمد  ابى رحمه اهللا
قال حدثنى محمد بن حسان عن اسماعیل بن مهران  بن احمد

ى عن ابیه عنابى بصیرعن الحسن به عل عن ابى عبداهللا  
كل لیله جمعه الواقعه احبه اهللا و احبه الى الناس اجمعین و لم یر  علیه السالم قال من قرا فى
و ال فقرا و ال فاقه و ال افه من افات الدنیا و كان من رفقاء امیرالمؤ منین  فى الدنیا بوسا ابدا

ینهذه السوره ال میر المومن علیه السالم و  . 

 .خاصه ال یشر كه فیها احد

 : ترجمه
كسى كه در هر شب جمعه سوره واقعه را بخواند،: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 خداوند  
گرفتار  او را دوست خواهد داشت ، محبت او را در دل همه مردم مى افكند، هیچ گاه در دنیا

دوستان امیرالمؤ منین فالكت ، فقر، ندارى و آفتى از آفات دنیا نمى شود و از علیه السالم  
این سوره مخصوص امیرالمؤ منین علیه السالم است و هیچ كس با. خواهد بود او در آن  



  . شریك نیست

 

2: حدیث    

قال حدثنى محمد بن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
قال  یحیى قال حدثنى احمد بن معروف عن محمد بن حمزه

سالم من اشتاق الى الجنه و الى صفتها قال الصادق علیه ال
 . ان ینظر الى صفه النار فلیقرا سجده لقمان فلیقرا الواقعه و من احب

 : ترجمه
كسى كه مشتاق بهشت و اوصاف بهشت است ، باید: امام صادق علیه السالم فرمودند .2  

لقمان سوره واقعه را بخواند و كسى كه مى خواهد اوصاف جهنم را بنداند، باید سوره   .را بخواند 

 

3: حدیث    

قال حدثنى محمد بن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
الحسن الصفار عن العباس عن حماد بن عمرو عن زید 

 جعفر علیه السالم قال من قرا الواقعه كل لیله الشحام عن ابى

 .قبل ان ینام لقى اهللا عزوجل و وجهه كالقمر لیله البدر
 : ترجمه

كسى كه هر شب: باقر علیه السالم فرمودند امام .3 قبل از خواب سوره واقعه را بخواند، خداى  
  . او مانند ماه شب چهارده است عزوجل را در حالى مالقات مى كندد كه صورت

 

    ثواب من قرا سوره الحدید و المجادله
    ثواب قرائت سوره حدید و مجادله

1: حدیث    

حدثنى احمد بن ادریس عن محمد بن احمد قال  ابى رحمه اهللا
اسماعیل بن مهران عن الحسن بن  عن محمد بن حسان عن
السالم  على عن الحسین بن ابى العالء عن ابى عبداهللا علیه

یموت ابدا و ال  قال من قرا سوره الحدید و المجادله فى صاله فریضه ادمنها لم یعذبه اهللا حتى



ابدا وال خصاصه فى بدنهیرى فى نفسه و ال فى اهله سوا   . 

 : ترجمه
كسى كه همیشه در نماز واجب سوره حدید و مجادله را: امام صادق علیه السالم فرمودند .1  

 بخواند، خداوند تا هنگام مرگش هیچ گاه او را عذاب نخواهد كرد، خود و خانواده اش دچار
  .مصیبتى نمى شوند، و بدنش سالم و بى عیب خواهد ماند

 

راءه سوره الحشرثواب ق     

    ثواب قرائت سوره حشر

1: حدیث    

عن  بهذااالسناد عن الحسن عن على بن ابى القاسم الكندى
محمد بن عبدالواحد عن ابى الحلبا یرفع الحدیث عن على بن 
حبیش عن ابى بن كعب عن النبى  زید به جدعان عن زر بن

لم یبق جنه و ال نار و ال عرش و ال كرسى و ال قال من قرا سوره الحشر  صلى اهللا علیه و آله
الجبال و  السبع و االرضون السبع و الهواء و الریح و الطیر و الشجر و الحجب و السموات
لیلته مات  الشمس و القمر و المالئكه اال صلوا علیه و استغفروا له و ان مات فى یومه او

 .شهیدا

 : ترجمه
كسى كه سوره حشر را تالوت نماید هیچ: له فرمودندپیامبر اكرم صلى اهللا علیه و آ .1 بهشت و  
خورشید  جهنم ، عرش و كرسى ، حجاب ، آسمان و زمین ، هوا و باد، پرنده ، درخت و كوه ،
مى نمایند و  و ماه و فرشته اى نمى ماند، مگر این كه بر او درود فرستاده و براى او استغفار

  . اگر بمیرد، شهید مرده است
 

قراءه سوره الممتحنه ثواب     

    ثواب قرائت سوره ممتحنه

1: حدیث    

 و بهذااالسناد عن الحسن عن عاصم الحناط عن ابى حمزه

الثمالى عن على به الحسین علیهماالسالم قال من قرا سوره 



و ال نوافله امتحن اهللا قلبه لالیمان و نور له بصره و ال یصیبه فقر ابدا  الممتحنه فى فرائضه و
 . بدنه و ال فى ولده جنون فى

 : ترجمه
كسى كه سوره ممتحنه را در نمازهاى واجب و: امام زین العابدین علیه السالم فرمودند .1  

مى گرداند و دیدگانش را روشن مى  مستحب بخواند، خداوند دلش را براى ایمان خالص  نماید،  
ندهیچ گاه دچار فقر نشده و خود و فرزندانش دیوانه نشو  .  

 

    ثواب من قرا سوره الصف
    . ثواب قرائت سوره صف

1: حدیث    

جعفر  بهذااالسناد عن الحسن عن ابیه عن ابى بصیر عن ابى
علیه السالم قال من قرا سوره الصف و ادمن قراء تها فى 

اهللا مع مالئكته و انبیائه المرسلین ان  فرائضه و نوافله صفه
 . شاء اهللا

 : ترجمه
كسى كه سوره صف را بخواند و در نمازهاى واجب و: امام باقر علیه السالم فرمودند .1  

 مستحب نیز بر قرائت آن مداومت نماید، ان شاء اهللا خداوند او را با فرشتگان و پیامبران

  .مرسلش در یك صف قرار خواهد داد

 

ثواب قراءه سوره الجمعه و المنافقین و سبح ربك 
    . االعلى

ب قرائت سوره جمعه ، منافقین و اعلىثوا     

1: حدیث    

 بهذااالسناد عن الحسن عن سیف بن عمیره عن منصور بن
كل مؤ  حازم عن ابى عبداهللا علیه السالم قال من الواب على
من اذا كان لنا شیعه ان یقرا فى لیله الجمعه بالجمعه و سبح 

و المنافقین فاذا فى صاله صاله الظهر بالجمعه اسم ربك االعلى و فعل ذلك فكانما یعمل بعمل  



 . اهللا الجنه رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله و كان جزاوه و ثوابه على
 : ترجمه

واجب است شیعه ما در شب جمعه ، سوره جمعه و اعلى : امام صادق علیه السالم فرمودند .1
ند كسى كه این كار را انجامدر نماز ظهر روز جمعه ، سوره جمعه و سوره منافقین را بخوا و  

این  دهد، گویا عمل رسول خدا صلى اهللا علیه و آله را بجا آورده است ، و پاداش و ثواب او
  .است كه خداوند او را به بهشت ببرد

 

    ثواب قراءه سوره التغابن
    ثواب قرائت سوره تغابن

1: حدیث    

عالء عن ابىبهذااالسناد عن الحسن عن الحسین بن ابى ال  

بصیر عن ابى عبداهللا علیه السالم قال من قرا سوره التغبن 
له یوم القیامه و شاهد عدل عند من  فى فریضته كانت شفیعه

 . یجیز شهادتها ثم ال تفارقه حتى تدخله الجنه
 : ترجمه

كسى كه سوره تغبن را در نماز واجب بخواند، این: امام صادق علیه السالم فرمودند .1  سوره 
قبول داشته باشد، شاهد  در قیامت شفاعت كننده او خواهد بود و نزد كسى كه شهادت او را

  .عادلى مى شود و از او جدا نخواهد شد تا او را به بهشت ببرد

 

2: حدیث    

 و بهذااالسناد عن الحسن بن على عن محمد بن مسكین عن

 عمرو بن شمر عن جابر قال سمعت ابا جعفر علیه السالم

قول من قرا بالمسبحات كلها قبل ان ینام لم یمت حتى یدرك ی
 كان فى جوار النبى صلى اهللا علیه و آله القائم علیه السالم و ان مات

 : ترجمه
كسى كه: شنیدم كه امام باقر علیه السالم فرمودند: راوى مى گوید .2 قبل از خواب همه  

اگر بمیرد،، در پناه  را بخواند، تا حضرت حجت عج را درك نكند، نخواهد مرد و (73) مسبحات



  .حضرت رسول صلى اهللا علیه و آله خواهد بود

 

    ثواب قراءه سوره الطالق و التحریم
    ثواب قرائت سوره طالق و تحریم

1: حدیث    

السناد عن الحسن بن على عن الحسین بن ابى العالءبهذاا  

عن ابى عبداهللا علیه السالم قال من قرا سوره الطالق و 
اهللا من ان یكون یوم القیامه ممن  التحریم فى فریضته اعاذه

بتالوته آیاهما و محافظته علیهما النهما  یخاف او یحزن و عوفى من النار و ادخله اهللا الجنه
علیه و آله للنبى صلى اهللا  

 : ترجمه
كسى كه سوره طالق و تحریم را در نماز فریضه: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 بخواند،  
و خداوند  خداوند نمى گذارد كه در روز قیامت بترسد یا اندوهگین شود، از آتش معاف شده
سوره ها از آن  بخاطر تالوت این سوره ها و مراقبت از آنها او را به بهشت مى برد زیرا این

  . پیامبر اكرم صلى اهللا علیه و آله است
 

    ثواب قراءه تبارك
    ثواب قرائت سوره ملك

1: حدیث    

 بهذااالسناد عن الحسن عن ابیه عن ابى بصیر عن ابى
عبداهللا علیه السالم قال من قرا بتارك الذى بیده الملك فى 

 حتى یصبح و فى قبل ان ینام لم یزل فى امان اهللا المكتوبه
 . یدخل الجنه امانه یوم القیامه حتى

 : ترجمه
كسى كه سوره: امام صادق علیه السالم فرمودند: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 ملك را  

نیز تا  قبل از خواب در نماز واجب بخواند، تا صبح در امان خدا خواهد بود و در روز قیامت
  . ورود به بهشت در پناه خداست



 

    . ثواب قراءه سوره ن و القلم
    ثواب قرائت سوره قلم

1: حدیث    

قال قال  بهذااالسناد عن الحسن عن على بن میمون الصائغ
ابو عبداهللا علیه السالم من قرا سوره ن و القلم فى فریضه او 
اهللا عزوجل من ان یصیبه فقر ابدا و اعاذه اله اذا  نافله آمنه

قبرمات من ضمه ال . 

 : ترجمه
كسى كه سوره قلم را در نماز واجب یا مستحب: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 بخواند،  

قبر پناه مى  خداوند او را براى همیشه از فقرا ایمن نموده و هنگامى كه بمیرد، او را از عذاب
  .دهد

 

    . ثواب قراءه سوره الحاقه
    ثواب قرائت سوره الحاقه

1:  حدیث   

بهذااالسناد عن الحسن عن محمد بن مسكین عن عمروبن 
عن جابر عن ابى جعفر علیه السالم قال اكثروا قراءه  شمر

الفرائض و النوافل من االیمان باهللا  سوره احاقه فان قراءتها فى
السالم و معاویه و لم یسلب قاریها دینه حقى  و رسوله النها انما انزلت فى امیرالمومنین علیه

 . عزوجل یلقى اهللا

 : ترجمه
همانا قرائت آن در. سوره الحاقه را زیاد بخوانید: امام باقر علیه السالم فرمودند .1 نمازهاى  

زیرا همانا این سوره. مى باشد  واجب و مستحب جزیى از ایمان به خدا و رسولش  فقط درباره  
ین سوره تا روز دیدار خداىنازل گردیده و خواننده ا امیرالمومنین علیه السالم و معاویه عزوجل  

 .دین خود را از دست نخواهد داد
 

    ثواب من قرا سوره سال سائل



    ثواب قرائت سوره معارج

1: حدیث    

بهذااالسناد عن الحسن عن محمد بن مسكین عن عمروبن 
عن جابر عن ابى عبداهللا علیه السالم قال اكثروا من  شمر

اكثر قراء تها لم یساله اهللا تعالى یوم  سال سائل فان من قراءه
 . الجنه مع محمد صلى اهللا علیه و آله و اهل بیته ان شاء اهللا القیامه عن ذنب عمله و اسكنه

 : ترجمه
زیرا همانا كسى كه. سوره معارج را زیاد بخوانید: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 زیاد آن را  

گناه ازبخواند، در روز قیامت خداوند از  سوال نمى نماید و در بهشت او را با حضرت محمد  
  . اهل بیت او سكونت دهد، ان شاء اهللا صلى اهللا علیه و آله و

 

    ثواب من قرا سوره نوح
    ثواب قرائت سوره نوح

1: حدیث    

 بهذااالسناد عن الحسن عن الحسین بن هاشم عن ابیه عن
هللا و یقرا كتابه الیدع قراءه ابى عبداهللا قال من كان یومن با

الى قومه فاى عبد قراها محتسبا صابرا  سوره انا ارسلنا نوحا
االبرار و اعطاه ثالث جنان مع جنته كرامه من اهللا  فى فریضه او نافله اسكنه اهللا تعالى مساكن

 . شاء اهللا زوجه مائتى حوراء و اربعه آالف ثیب ان

 : ترجمه
كسى كه به خداوند مؤ من است و كتاب او را مى: فرمودندامام صادق علیه السالم  .1 خواند،  

این یوره را در  تالوت سوره نوح راتر نمى كند وهر بنده اى كه با صبر و براى پاداش الهى
مى دهد، غیر از  نماز واجب یا مستحب بخواند، خداى تعالى او را در جایگاه نیكوكاران جاى

بزرگداشت به او عطا مى نماید، بهشت خودش سه بهشت دیگر نیز براى دویست حورالعین و  
  . شاء اهللا چهار و چهار هزار زن شوهر دیده به همسرى به او عطا مى نماید، ان

 

    ثواب قراءه سوره الجن
    ثواب قرائت سوره جن



1: حدیث    

علیه  بهذااالسناد عن الحسن حنان بن سدیر عن ابى عبداهللا
ر قراءه قل اوحى الى لم یصبه فى الحیاه السالم قال من اكث

و ال نفثهم و ال سحرهم و ال من  الدنیا شى من اعین الجن
فیقول یا رب ال ارید به بدال و ال ارید و ال ارید ان  كیدهم و كان مع محمد صلى اهللا علیه و آله

 .ابغى عنه حوال
 : ترجمه

زیاد بخواند، هیچ گاه دچار كسى كه سوره جن را: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 چشم  
 زخم ، سحر، جادو، و مكر جن نخواهد شد، همراه با حضرت محمد صلى اهللا علیه و آله

من جز همراهى با حضرت محمد صلى اهللا علیه و! پروردگارا: خواهد بود و خواهد گفت  آله ،  
  . چیز دیگرى نمى خواهم

 

خرهثواب اقراءه سوره سوره المزمل فى العشاء اال     

    ثواب قرائت سوره مزمل در نماز عشا

1: حدیث    

 بهذااالسناد عن الحسن عن سیف بن عمیره عن منصور بن
حازم عن ابى عبداهللا قال من قرا سوره المزمل فى العشاء 

اللیل كان له اللیل و النهار شاهدین مع  االخره او فى آخر
اته میته طیبهالمزمل و احیاه اهللا حیاه طیبه و ام سوره  . 

 : ترجمه
كسى كه سوره: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 را در نماز عشا یا آخر شب  (( مزمل)) 
براى او شهادت داده و خداوند زندگى و مرگى  (( مزمل)) بخواند، شب و روز همراه با سوره

  .شیرین به او عطا مى نماید

 

    ثواب قراءه سوره المدثر
وره مدثرثواب قرائت س     



1: حدیث    

 بهذااالسناد عن الحسن عن عاصم الحناط عن محمد بن مسلم
عن ابى جعفر الباقر علیه السالم قال من قرا فى الفریضه 
اهللا عزوجل ان یجعله مع محمد  سوره المدثر كان حقا على

اهللا الدنیا شقاء ابدا ان شاء صلى اهللا علیه و آله فى درجته و ال تدركه فى الحیاه  . 

 : ترجمه
كسى كه در نماز واجب سوره مدثر را بخواند، به: امام باقر علیه السالم فرمودند .1 عهده  

بدهد و ان  خداوند است كه او را همراه با حضرت محمد صلى اهللا علیه و آله در درجه او قرار
  .شاء اهللا در زندگى دنیا هیچ گاه دچار بدبختى نخواهد شد

 

القیامه ثواب قراءه سوره     

    ثواب قرائت سوره قیامت

1: حدیث    

 بهذااالسناد عن الحسن عن الحسین بن ابى العالء عن ابى
بصیر عن ابى جعفر علیه السالم قال من ادمن قراءه ال اقسم 

یعمل بها بعثه اهللا عزوجل مع رسول اهللا صلى اهللا  و كان
ضحك فى وجهه حتى یجوز على الصراط و و یبشره و ی علیه و آله من قبره فى احسن صوره

 . المیزان
 : ترجمه

كسى كه بر خواندن سوره قیامت مداومت نماید و به: امام باقر علیه السالم فرمودند .1 آن  
رسول خدا صلى اهللا علیه و آله از  عمل كند، خداى عزوجل او را با زیباترین صورت همراه با

در صورت قبرش بر مى انگیزد و به او مژده داده و او مى خندد تا از پل صراط و میزان  
  .بگذرد

 

    ثواب قراءه سوره االنسان
    ثواب قرائت سوره انسان



1: حدیث    

ابیه  بهذااالسناد عن الحسن عن عمرو بن جبیر العرزمى عن
عن ابى جعفر علیه السالم قال من قرا هل اتى على االنسان 
الحور العین ثمانمائه عذراء كل غداه خمیس زوجه اهللا من  فى

 . العین و كان مع محمد صلى اهللا علیه و آله و اربعه االف ثیب و حورا من الحور
 : ترجمه

كسى كه سوره انسان را صبحهاى پنج شنبه: امام باقر علیه السالم فرمودند .1 بخواند، خداوند  
بههشتصد حورالعین بكر و چهار هزار حور العین شوهر دیده به همسرى  او عطا مى نماید و  

  .علیه و آله خواهد بود غیر از این ، حورالعین دیگرى نیز، و همراه با حضرت محمد صلى اهللا

  
  
  
  

ثواب قراءه سوره و المرسالت و عم یتساء لون و 
    النازعات

نبا و نازعات. ثواب قرائت سوره مرسالت      

1: حدیث    

بن عمرو الرمانى عنبهذااالسناد عن الحسن عن الحسین   

ابیه عن ابى عبداهللا علیه السالم قال من قرا و المرسالت عرفا 
محمد صلى اهللا علیه و آله و من قرا عم  عرف اهللا بینه و بین

كل یوم حتى یزور بیت اهللا الحرام ان شاء اهللا و من  یتساء لون لم تخرج سنته اذا كان یدمنها فى
و لم قرا و النازعات لم یمت اال ریانا  .یبعثه اهللا اال ریانا و لم یدخله الجنه اال ریانا 

 : ترجمه
كسى كه سوره مرسالت را بخواند، خداوند بین او و: امام صادق علیه السالم فرمودند .1  

و كسى كه هر روز بر قرائت. حضرت محمد صلى اهللا علیه و آله آشنایى ایجاد مى نماید  

د گذشت كه خانه كعبه را زیارت مى نماید، ان شاءسوره نبا مداومت نماید، یك سال نخواه اهللا  
. نخواهد شد و كسى كه سوره نازعات را تالوت نماید، نخواهد مرد، مگر سیراب و برانگیخته

  . مگر سیراب و وارد بهشت نخواهد شد، مگر سیراب

 



    ثواب قراءه سوه عبس و اذا الشمس كورت
    ثواب قرائت سوره عبس و تكویر

1: حدیث    

 بهذااالسناد عن الحسن عن معاویه بن وهب عن ابى عبداهللا
علیه السالم قال من قرا سوره عبس و تولى و اذا الشمس 
الخیانه و فى ضلل اهللا و  كورت كان تحت جناح اهللا من
 . كرامته و فى جنانه و ال یعظم ذلك على ربه ان شاء اهللا

 : ترجمه
كسى كه سوره عبس و تكویر را تالوت نماید، زیر: دندامام صادق علیه السالم فرمو  .1 بال خدا  
بهشت او  بوده و از خیانت در امان مى باشد، در سایه خداوند و كرامت او بسر مى برد و در

ان شاء اهللا. بسر خواهد برد و این كار براى خداوند بزرگ نیست   .  

 

ثواب قراءه اذاالسماء انفطرت و اذا السماء 
    انشقت

    ثواب قرائت سوره انفطار و انشقاق

1: حدیث    

قال سمعت  بهذااالسناد عن الحسن عن الحسین بن ابى العالء
ابا عبداهللا علیه السالم یقول من قرا هاتین السورتین جعلهما 
صاله الفریضه و النافله اذا السماء انفطرت  نصب عینیه فى

ه و لم یحجره من اهللا حاجز و لم یزل ینظر اهللا الیه حاجت و اذا السماء انشقت لم یحجبه اهللا من
 . حتى یفرغ من حساب الناس

 : ترجمه
 شنیدم كه امام صادق علیه السالم فرمودندن كسى كه همیشه در نمازهاى واجب و مستحب .1

مانعى  سوره هاى انفطار و انشقاق را بخواندت خداوند بین او و حاجتش فاصله نمى اندازد و
و پیوسته خداوند به او مى نگرد تا از حساب مردم فارغ. دا نخواهد بودبین او و خ   .شود 

 

    ثواب قراءه سوره المطففین



    ثواب قرائت سوره مطففین

1: حدیث    

الجمال عن ابى عبداهللا  بهذااالسناد عن الحسن عن صفوان
ویل للمطففین اعطاه اهللا  علیه السالم قال من قرا فى الفریضه

 من یوم القیامه من النار و لم تره و ال یراها و لم یمر على اال
 . جهنم و ال یحاسب یوم القیامه جسر

 : ترجمه
كسى كه در نماز واجب سوره مطففین را بخواند،: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 خداوند  

و نه او او را مى بیند  در روز قیامت امان از آتش را به او عطا مى فرماید، نه آتش  آتش را،  
  .از پل جهنم عبور نخواهد كرد و در روز قیامت حساب پس نمى دهد

 

    ثواب قراءه سوره البروج
    ثواب قرائت سوره بروج

1: حدیث    

 بهذااالسناد عن الحسن عن الحسین بن احمد المقرى عن
قال من قرا و  یونس بن ظبیان عن ابى عبداهللا علیه السالم

ات البروج فى فرائضه فانها سوره النبیین كان محشره السماء ذ
 . الصالحین مع النبیین و المرسلین و و موقفه

 : ترجمه
كسى كه سوره بروج را در نمازهاى واجب خود: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 بخواند،  

ن استصالحا همانا این سوره پیامبران است ، حشر و جایگاه او با پیامبران ، رسوالن و  .  

 

    ثواب من قرا سوره الطارق
    ثواب قرائت سوره طالق

1: حدیث    

 بهذااالسناد عن الحسن عن ابیه عن المعلى بن خنیس عن
ابى عبداهللا علیه السالم قال من كانت قراء ته فى فرائضه 



نبیین و اصحابهم له عنداهللا یوم القیامه جاه و منزله و كان من رفقاء ال بالسماء و الطارق كانت
 . فى الجنه

 : ترجمه
كسى كه در نمازهاى واجب سوره طالق را بخواند، در: امام صادق علیه السالم فرمودند .1  

 روز قیامت نزد خداوند داراى مقام و منزلتى بوده و در بهشت از دوستان پیامبران و دوستان

  .یاران آنها خواهد بود
 

    ثواب قراءه سوره االعلى
ب قرائت سوره اعلىثوا     

1: حدیث    

 بهذااالسناد عن الحسن و عن ابیه عن ابى بصیر عن ابى
عبداهللا علیه السالم قال من قرا سبح اسم ربك االعلى فى 

قیل له یوم القیامه ادخل الجنه من اى ابواب  فریضه او نافله
 . الجنه شئت ان شاء اهللا

 : ترجمه
كسى كه سوره اعلى را در نماز واجب یا مستحب: دندامام صادق علیه السالم فرمو  .1 بخواند،  

از هر كدام از درهاى بهشت كه مى خواهى وارد شو: در روز قیامت به او مى گویند انشاء  .
  . اهللا

 

    . ثواب قراءه سوره الغاشیه
    ثواب قرائت سوره غاشیه

1: حدیث    

ى بصیر عنبهذااالسناد عن الحسن عن ابى المغرا عن اب ابى  
عبداهللا علیه السالم قال من ادمن قراءه هل اتاك حدیث 

غشاه اهللا برحمته فى الدنیا و  الغاشیه فى فریضه او نافله
 .االخره و آتاه االمن یوم القیامه من عذاب النار

 : ترجمه



كسى كه در نماز واجب یا مستحب بر قرائت سوره: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 ه غاشی 
امان  مداومت نماید، خداوند در دنیا و آخرت او را با رحمت خود مى پوشاند، در روز قیامت

  .از آتش را به او عطا مى نماید
 

    ثواب قراءه سوره الفجر
    ثواب قرائت سوره فجر

1: حدیث    

مندل عن داود بن فرقد عن ابى  بهذااالسناد عن الحسن عن
ل اقرووا سوره الفجر فى فرائضكم و قا عبداهللا علیه السالم

السالم من قراها كان  نوافلكم فانها سوره الحسین بن على علیه
 عزوجل عزیز حكیم مع الحسین علیه السالم یوم القیامه فى درجته من الجنه ان اهللا

 : ترجمه
سوره فجر را در نمازهاى واجب و مستحب بخوانید و: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 یرا ز  
قیامت با  همانا این سوره از آن امام حسین علیه السالم است و كسى كه آن را بخواند، در روز

همانا خداى. امام حسین علیه السالم در درجه او در بهشت مى باشد عزوجل عزیز و حكیم  
 . است

 

    ثواب قراءه سوره البلد
    ثواب قرائت سوره بلد

1: حدیث    

الحسن عن ابیه و الحسین بن ابى العالءبهذااالسناد عن  عن  
قال من كان قراء ته  ابى بصیر عن ابى عبداهللا علیه السالم
فى فریضته ال اقسم بهذا البلد كان فى الدنیا معروفا انه كان 

 الصالحین و كان فى االخره معروفا ان له من اهللا مكانا و كان یوم القیامه من رفقاء النبیین من
صالحینوالشهداء و ال  . 

 : ترجمه
كسى كه در نماز واجب خود سوره بلد را بخواند، در: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 دنیا  



منزلتى  او را به عنوان یك انسان صالح ، و در آخرت او را به عنوان كسى كه نزد خداوند
هددارد، خواهند شناخت و در روز قیامت از دوستان پیامبران ، شهدا و صالحان خوا   .بود 

 

واللیل و  ثواب قراءه سوره و الشمس و ضحیها
  الضحى و الم نشرح

    ثواب قرائت سوره شمش ، لیل ، ضحى و شرح

1: حدیث    

عبداهللا  بهذااالسناد عن الحسن عن معاویه بن عمار عن ابى
اللیل  علیه السالم قال من اكثر قراءه و الشمس و ضحیها و

م نشرح فى یوم او لیله ام یبق شى اذا یغشى و الضحى و ال
یوم القیامه حتى شعره و بشره و لحمه و دمه و عرنوقه و عصبه و عظامه  بحضرته اال شهد له

االرض منه و یقول الرب تعالى و تعالى قبلت شهادتكم لعبدى و اجزتها له  و جمیع ما اقلت
ا من غیر من منى و لكن الى جنانى حتى یتخیر منها حیث ما احب فاعطوها آیاه انطلقوا به

 علیه فهنیئا هنیئا لعبدى رحمه منى و فضال

 : ترجمه
كسى كه در شب یا روز سوره شمس ،: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 لیل ، ضحى و  

این كه براى او  شرح را زیاد بخواند، چیزى را زیاد بخواند، چیزى در كنار او نیست ، مگر
، گوشت ، خون ، رگها، اعصاب ، شهادت مى دهد، حتى مو، پوست استخوانها، و همه ذرات  

پروردگار. وجودش كه بر روى زمین است  شهادت شما در مورد بنده ام : متعال نیز مى فرماید 
او. را پذیرفته و آن را روا گردانیدم  را به بهشتهایم ببرید تا هر كجا را كه مى خواهد انتخاب  

و تنها از روى لطف و تفضل من ، به او بدهید و گواراى  كند و آن جا را بدون منتى از من
  .گواراى او باشد

 

    ثواب قراءه سوره و التین
    ثواب قرائت سوره تین



1: حدیث    

عبداهللا علیه  بهذااالسناد عن الحسن شعیب العقرقوفى عن ابى
السالم قال من قراء والتین فى فرائضه و نوافله اعطى من 

رضى ان شاء اهللای الجنه حیث  . 

 : ترجمه
كسى كه سوره تین را در نمازهاى واجب و مستحب: امام صادق علیه السالم فرمودند .1  

 .بخواند، آن قدر از بهشت به او مى دهند كه راضى شود
 

    ثواب قراءه اقرا باسم ربك
    ثواب قرائت سوره علق

1: حدیث    

ن عن سلیمان بنو بهذااالسناد عن الحسن عن ابن مسكا خالد  
عن ابى عبداهللا علیه السالم قال من قرا فى یومخ او لیلته اقرا 

مات فى یومه او لیلته مات شهیدا و بعثه اهللا  باسم ربك ثم
 بسیفه فى سبیل اهللا مع رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله شهیدا و احیاه شهیدا و كان كمن ضرب

. 
 : ترجمه

كسى كه در شب یا روزى سوره علق را تالوت: فرمودندامام صادق علیه السالم  .1 . نماید 
زنده  آنگاه در همان شب یا روز بمیرد، مرده است ، خداوند او را شهید بر مى انگیزد، شهید

رسول خدا صلى اهللا علیه و آله در راه خدا شمشیر زده  مى نمایدو مانند كسى خواهد بود كه با
  .باشد

 

زلناهثواب قراءه سوره انا ان     

    ثواب قرائت سوره قدر

1: حدیث    

 ابى رحمه اهللا عن سعد بن عبداهللا عن احمد بن محمد عن
الحسن بن محبوب عن سیف بن عمیره عن رجل عن ابى 



 قال من قرا انا انزناه فى لیله القدر فجهر بها صوته كان كالشاهر سیفه فى جعفر علیه السالم
ا سراكان كالمتشحط بدمه فىسبیل اهللا عزوجل و من قراه سبیل اهللا و من قراها عشر مرات محا  

 . اهللا عنه الف ذنب من ذنوبه
 : ترجمه

كسى كه با صداى بلند سوره قدر را بخواند،: امام باقر علیه السالم فرمودند .1 مانند كسى است  
و كسى كه آن را با صداى. كه در راه خداى عزوجل شمشیر كشیده باشد ند، مانند آهسته بخوا 

 .كسى است كه در راه خدا در خود غلتیده باشد

  .و كسى ده بار آن را بخواند، خداوند هزار گنا از گناهان او را پاك مى نماید

 

2: حدیث    

 بهذااالسناد عن الحسن عن ابیه عن الحسین بن ابى العالء
عن ابى عبداهللا علیه السالم قال من قرا انا انزلناه فى فریضه 

رائض اهللا نادىمن ف مناد یا عبداهللا غفر اهللا لك ما مضى  
 . العمل فاستانف

 : ترجمه
كسى كه در یكى از نمازهاى واجب سوره قدر را: امام صادق علیه السالم فرمودند .2 بخواند،  

گناهان گذشته ات را آمرزیدند، عملت را از نوع! منادى ندا مى دهد، اى بنده خدا   . شروع كن 

 

سوره لم یكن ثواب قراءه     

    ثواب قرائت سوره بینه

1: حدیث    

 ابى رحمه اهللا عن محمد بن یحیى عن محمد بن احمد عن
محمد بن حسان عن اسماعیل به مهران عن الحسن عن سیف 
ابى جعفر علیه السالم  بن عمیره عن ابى بكر الحضرمى عن

ى دین محمد صلى اهللا علیه و آله و ادخل ف قال من قرا سوره لم یكن كان بریئا من الشرك و
 .عزوجل مومنا و حاسبه حسابا یسیرا بعثه اهللا

 : ترجمه



كسى كه سوره بینه را بخواند، از شرك بیزار مى: امام باقر علیه السالم فرمودند .1 باشد، وارد  
عزوجل او را مؤ من بر مى انگیزد  دین حضرت محمد صلى اهللا علیه و آله خواهد شد، خداى

ر حساب بر او آسان مى گیردو د .  

 

    ثواب قراءه سوره اذا زلزلت
    ثواب قرائت سوره زلزه

1: حدیث    

 بهذااالسناد عن الحسن عن على بن معبد عن ابیه عن ابى
عبداهللا علیه السالم قال ال تملوا من قراءه اذا زلزلت االرض 

بزلزله ابدا نوافله لم یصبه اهللا عزوجل  فان من كانت قراءته فى
 الدنیا فاذا مات امر به ابى الجنه فیقول اهللا و لم یمت بها و ال بصاعقه و ال بافه من افات

 .عزوجل عبدى ابحتك جنتى فاسكن منها حیث شئت و هویت ال ممنوعا و ال مدفوعا

 : ترجمه
زیرا همانا. از قرائت سوره زلزه دلتنگ نشوید: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 سى كه در ك 
گرداند و نه با زلزله و  نمازهاى مستحب ان را بخواند، هیچ گاه خداوند او را گرفتار زلزله نمى
بمیرد، به او دستور مى دهند  صاعقه و نه با هیچ آفتى از افات دنیا نمى میرد و هنگامى كه

جاى آن در هر ك. بهشتم را بر تو حالل كردم : عزوجل مى فرماید كه به بهشت برود و خداى
  .دارى ، ساكن شو كه كسى تو را از آن منع نكرده و دور نمى كند كه مى خواهى و دوست

 

    ثواب قراءه سوره العادیات
    ثواب قرائت سوره عادیات

1: حدیث    

 بهذااالسناد عن الحسن عن ابى عبداهللا المومن عن مسكان
ال من قرا ق عن سلیمان بن خالد عن ابى عبداهللا علیه السالم
عزوجل مع امیرالمؤ  سوره العادیات و ادمن قراء تها بعثه اهللا

 . منین علیه السالم یوم القیامه خاصه و كان فى حجره و رفقائه

 : ترجمه



كسى كه سوره عادیات را بخواند و بر قرائت آن: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 مداومت  
بطور مخصوص با امیرالمؤ منین علیه السالمنماید، خداى عزوجل در روز قیامت او را   

  .محشور مى نماید و در حریم او و از دوستان او خواهد بود

 

    ثواب قراءه سوره القارعه
    ثواب قرائت سوره قارعه

1: حدیث    

اسماعیل بن زبیر عن عمرو بن  بهذااالسناد عن الحسن عن
و اكثر من قراءه قال من قرا  ثابت عن ابى جعفر علیه السالم

عزوجل من فتنه الدجال ان یومن به و من  القارعه آمنه اهللا
 . قیح جهنم یوم القیامه ان شاء اهللا

 : ترجمه
كسى كه سوره قارعه را زیاد بخواند، خداوند: امام باقر علیه السالم فرمودند .1 عزوجل او را از  

اى جهنم مصون مىفتنه دجال و ایمان به دجال و نیز در روز قیامت از چركه دارد، ان شاء  
  . اهللا

 

    ثواب قراءه الهیكم
    ثواب قرائت سوره تكاثر

1: حدیث    

 و بهذااالسناد عن الحسن عن شعیب عن ابى عبداهللا علیه

السالم قال من قرا سوره الهیكم التكاثر فى فریضه كتب اهللا له 
اهللا له شهید و من قرءها فى نافله كتب  ثواب و اجر مائه

 . اربعون صفا من المالئكه ان شاء اهللا ثواب خمسین شهیدا و صلى معه فى فریضته
 : ترجمه

كسى كه سوره تكاثر را در نماز واجب بخواند،: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 خداوند  
 .ثواب وپاداش صد شهید را براى او مى نویسد

د ثواب پنجاه شهید را براى او مى نویسدو كسى كه آن را در نماز مستحب بخواند، خداون و در  



  .نماز واجبش صف از فرشتگان با او نماز مى خوانند
 

2: حدیث    

قال حدثنى محمد بن یحیى العطار قال حدثنى  ابى رحمه اهللا
سهل بن زیاد عن جعفر بن محمد بن  محمد بن احمد عن

ل قال قا یسار عن عبیداهللا الدهقان عن درست عن ابى عبداهللا
 .القبر رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله من قرا الهیكم التكاثر عندالنوم و قى من فتنه

 : ترجمه
كه: امام صادق علیه السالم نقل مى نمایند .2 كسى : رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمودند 

  .بخواند، از عذاب قبر در امان خواهد بود كه هنگام خواب سوره تكاثر را
 

راءه سوره العصرثواب ق     

    ثواب قرائت سوره عصر

1: حدیث    

قال حدثنى محمدبن یحیى عن محمد بن احمد  ابى رحمه اهللا
اسماعیل بن مهران عن الحسن عن  عن محمد بن حسان عن
قال من قرا  الحسین بن ابى العالء عن ابى عبداهللا علیه السالم

مشرقا وجهه فاحكا سنه قریرا و العصر فى نوافله بعثه اهللا یوم القیامه  . عینه حتى یدخل الجنه 

 : ترجمه
كسى كه در نمازهاى مستحب خود سوره عصر را: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 بخواند،  
خوشحال بر مى انگیزد تا وارد  خداوند در روز قیامت او را با چهر ه اى درخشان ، خندان و

  .بهشت شود
 

زهثواب قراءه سوره الهم     

    ثواب قرائت سوره همزه



1: حدیث    

 بهذااالسناد عن الحسن عن الحسین بن ابى العالء عن ابى
بصیر عن ابى عبداهللا علیه السالم قال من قراویل لك همزه 

الفقر و جلب الیه الرزق و یدفع عنه  فى فرائضه بعد اهللا عنه
 میته السوء

 : ترجمه
كسى كه سوره: ودندامام صادق علیه السالم فرم .1 بخواند،  را در نمازهاى واجبش (( همزه)) 

او دفع مى  خداوند فقر را از او دور نموده ، رزق را به سوى او مى كشاند و مرگ بد را از
  .نماید

 

    ثواب قراءه سوره الفیل و الیالف
    ثواب قرائت سوره فیل و قریش

1: حدیث    

سین بن ابى العالء عن ابىبهذااالسناد عن الحسن عن الح  

بصیر عن ابى عبداهللا علیه السالم قال من قرا فى فرائضه الم 
فعل ربك شهد له یوم القیامه كل سهل و جبل و مدر  تر كیف

القیامه مناد صدقتم على عبدى قبلت شهادتكم له و علیه  بانه كان من المصلین و ینادى له یوم
احبه و احب عملهممن  ادخلوه الجنه و ال تحاسبوه فانه  . 

 : ترجمه
كسى كه در نمازهاى واجب خود سوره: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 فیل را بخواند، در  

است و نیز منادى ندا  روز قیامت هر دشت و كوه و گلى شهادت مى دهد كه او از نمازگزاران
شهادت شما را، چه به نفع او. مى دهد درباره بنده ام راست گفتید د و چه به ضرر او، باش 

او رابه بهشت ببرید واز او حساب نكشید. پذیرفتم  . 

  . زیرا همانا او از كسانى است كه آنها و عملشان را دوست دارم

 



2: حدیث    

ابى  بهذااالسناد عن الحسن عن ابى المغرا عن ابى بصیر عن
عبداهللا علیه السالم قال من اكثر قراءه الیالف قریش بعثه اهللا 

م القیامه علىیو  مركب من مراكب الجنه حتى یقعد على موائد  
 . النور یوم القیامه

الفیل فلیقرا معها ال یالف فى ركعه فریضه  قال مصنف هذا الكتاب رضى اهللا عنه من قرا سوره
 . التفرد بواحده منهما فى ركعه فریضه فانهما جمیعا سوره واحده و ال یجوز

 : ترجمه
كسى كه سوره قریش را زیاد بخواند خداوند او را: سالم فرمودندامام صادق علیه ال .2 بر مركبى  

 .از مركبهاى بهشتى بر مى انگیزد تا در روز قیامت بر سفره هاى نور بنشیند
كسى كه در یك ركعت نماز واجب سوره: مولف این كتاب مى گوید فیل را مى خواند، باید  

ین دو با هم یك سورههمراه آن سوره قریش را نیز بخواند، زیرا ا محسوب مى شود و در یك  
  .ركعت نماز واجب نمى توان یكى از این دو را به تنهایى خواند

 

    ثواب قراءه سوره ارایت
    ثواب قرائت سوره ماعون

1: حدیث    

اسماعیل بن الزبیر عن عمروبن  بهذااالسناد عن الحسن عن
قرا سوره ارایت الذى قال من  ثابت عن ابى جعفر علیه السالم
قبل اهللا عزوجل  یكذب بالدین فى فرائضه و نوافله كان فیمن

 .الدنیا صالته و صیامه و لم یحاسبه و لم یحاسبه بما كان منه فى الحیاه
 : ترجمه

كسى كه سوره ماعون را در نمازهاى واجب و نافله: امام باقر علیه السالم فرمودند .1 بخواند،  
كه خداوند نماز و روزه آنها را از كسانى خواهد بود قبول مى كند و از او در مورد كارهایى كه  

  .در دنیا انجام داده است ، حساب نمى كشد
 

    ثواب قراءه سوره الكوثر
    ثواب قرائت سوره كوثر



1: حدیث    

 بهذااالسناد عن الحسن عن الحسین بن ابى العالء عن ابى
لسالم قال من كان قراءته انا بصیر عن ابى عبداهللا علیه ا

فرائضه و نوافله سقاه اهللا من الكوثر یوم  اعطیناك الكوثر فى
 . رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله فى اصل طوبى القیامه و كان محدثه عند

 : ترجمه
كسى كه سوره كوثر را در نمازهاى واجب و مستحب: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 خود  

ند در روز قیامت از حوض كوثر به او آب عطا مى نماید و مجلس او بابخواند، خداو  رسول  
  . خدا صلى اهللا علیه و آله در زیر درخت طوبى است

 

وقل هو اهللا  ثواب قراءه سوره قل یا ایها الكافرون
  احد

    ثواب قرائت سوره كافرون و توحید

1: حدیث    

بى العالء عن ابىبهذااالسناد عن الحسن عن الحسین بن ا  

قل هو  عبداهللا علیه السالم قال من قرا قل یا ایها الكافرون و
اهللا احد فى فریضه من الفرائض غفر اهللا له و لوالدیه و ما 

محى من دیوان االشقیاء و اثبت فى دیوان السعدا و احیاه اهللا سعیدا و اماته  ولدا و ان كان شقیا
 .شهیدا شهیدا و بعثه

 : ترجمه
كسى كه سوره كافرون و توحید را در یكى از: ام صادق علیه السالم فرمودندام .1 نمازهاى  
بدبخت  واجب بخواند، خداوند او، پدر و مادر و فرزندان پدر و مادرش را مى آمرزد، اگر

خداوند زندگى  باشد، نام او در دفتر بدبختها پاك شده و در دفتر سعادتمندان ثبت مى شود،
ه او ارزانى داشته ، او را شهید مى میراند و شهید برسعادتمندانه اى ب   .مى انگیزد 

 

    ثواب قراءه سوره النصر
    ثواب قرائت سوره نصر



1: حدیث    

 بهذااالسناد عن الحسن عن ابان عبدالملك عن كرام الخثعمى
عن ابى عبداهللا علیه السالم قال من قرا اذا جاء نصر اهللا 

فریضه والفتح فى نافله او نصره اهللا على جمیع اعدائه وجاء  
قبره فیه امان من جسر جهنم و من النار  یوم القیامه و معه كتاب ینطق قد اخرجه اهللا من جوف
بشره و اخبره بكل خیر حتى یدخل الجنه و  و من زفیر جهنم فال یمر على شى یوم القیامه اال

یخطر على قلبه لم یفتح له فى الدنیا من اسباب الخیر ما لم یتمن و  . 

 : ترجمه
كسى كه سوره نصر را در نماز مستحب یا واجبى: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 بخواند،  

و در روز قیامت با نامه اى مى..خداوند او را بر همه دشمنانش پیروز مى نماید آید كه سخن  
ى عبورمى گوید و خداوند ان را از قبرش بیرون آورده كه امان نامه است برا از پل جهنم ،  

داده و از  جهنم و صداى جهنم ، همه چیزهایى كه با او روبه رور مى شوند، او را مژده
درهاى خیر  خیرهایى كه در انتظار اوست سخن مى گویند تا وارد بهشت شود و باندازه اى

  . است بروى آو گشوده مى شود كه پیش از این به ذهنش نرسیده و آن را آرزو نكرده
 

    ثواب قراءه سوره تبت
    ثواب قرائت سوره مسد

1: حدیث    

و بهذااالسناد عن الحسن عن على بن شجره عن 
قال  اصحاب ابى عبداهللا علیه السالم عنه علیه السالم  بعض
اذا قراتم تبت یدا ابى لهب و تب فادعوا على ابى لهب فانه 

 . عزوجل  علیه و آله و ما جاء به من عنداهللایكذبون بالنبى صلى اهللا كان من المكذبین الذین

 : ترجمه
هرگاه سوره مسد را تالوت كردید، ابولهب را: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 . نفرین كنید 

جانب خداوند عزوجل  زیرا همانا او از كسانى بود كه پیامبر صلى اهللا علیه و آله و انچه را از
كردبر او وحى شده بود، تكذیب مى  .  

 

    ثواب قراءه سوره قل هو اهللا احد



    ثواب قرائت سوره توحید

1: حدیث    

 بهذااالسناد عن الحسن عن سیف بن عمیره عن منصور بن
حازم عن ابى عبداهللا علیه السالم قال من مضى به یوم واحد 
لم یقرا فیها بقل هو اهللا احد قیل  فصلى فیه خمس صلوات و

ست من المصلینله یا عبداهللا ل  . 

 : ترجمه
كسى كه در یك روز پنج نماز بخواند و سوه: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 توحید را در  

اى بنده خدا تو از نمازگزاران نیستى: آن قرائت نكند، بهاو مى گویند  .  

 

2: حدیث    

 و بهذااالسناد عن الحسن عن ابى عبداهللا عن اسحاق بن

اهللا علیه السالم قال من مضت له جمعه و عمار عن ابى عبد
 بقل هو اهللا احد ثم مات مات على دین ابى لهب لم یقرا فیها

 : ترجمه
اگر كسى در روز جمعه سوره توحید را نخواند و: امام صادق علیه السالم فرمودند .2 بمیرد،  

  . بر دین ابى لهب مرده است
 

3: حدیث    

ل عن هارون بن خارجه عن مند و بهذااالسناد عن الحسن عن
قال من اصابه مرض او شده و لم یرا  ابى عبداهللا علیه السالم
بقل هو اهللا احد ثم مات فى مرضه او فى  فى مرضه او شدته

 .اهل النار تلك الشده التى نزلت به فهو من
 : ترجمه

كسى كه بیمار یا گرفتار شود و در آن هنگام: امام صادق علیه السالم فرمودند .3 سوره توحید  
  . را نخواند و در آن بیمارى یا گرفتارى مرگش فرا رسد، جهنمى است

 



4: حدیث    

 و بهذااالسناد عن الحسن عن سیف بن عمیره عن ابى بكر

الحصضرمى عن ابى عبداهللا علیه السالم قال من كان یومن 
ان یقرا فى دبر الفریضه بقل هو  باهللا و الیوم االخر فال یدع

د فانه من قراها جمع اهللا له خیر الدنیا واهللا اح  .االخره و غفر اهللا له و لوالدیه و ما ولدا 
 : ترجمه

كسى كه به خدا و روز قیامت ایمان دارد، باید پس: امام صادق علیه السالم فرمودند .4 از  
 و نماز واجب خود سوره توحید را بخواند، كسى كه این كار را انجام دهد، خداوند خیر دنیا

  .آخرت را به او عطا نموده و او و پدر و مادر و خواهران و برادرانش را مى آمرزد
 

5: حدیث    

قال حدثنا محمد بن یحیى قال حدثنى محمد بن  ابى رحمه اهللا
هالل عن عیسى بن عبداهللا عن ابیه عن  احمد عن احمد بن
قال قال رسول اهللا صلى  جده عن امیرالمؤ منین علیه السالم

قل هو اهللا احد مائه مره حین یاخذ مضجعه غفر اهللا له ذنوب خمسین   علیه و آله من قرااهللا
 . سنه

 : ترجمه
كسى : رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمودند امیرالمؤ منین علیه السالم نقل مى نماید كه .5
را مى بخشدتوحید را بخواند، خداوند گناهان پنجاه سال او  كه به هنگام خواب صد بار سوره .  

 

6: حدیث    

قال حدثنى محمد بن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
الحسن الصفار عن ابراهیم بن هاشم عن النوفلى عن السكونى 
جعفر بن محمد عن ابیه علیهماالسالم قال ان النبى صلى  عن

لف ملك و فیهمبن معاذ فقال لقد و افا من المالئكه تسعون ا اهللا علیه و آله صلى على سعد  

قل  جبررئیل بما استحق صالتكم علیه فقال بقراء ه جبرئیل علیه السالم یصلون علیه فقلت له یا
 .هو اهللا احد قائما و قاعدا و راكبا و ماشیا و ذاهبا و جائیا

 : ترجمه



نقل مى نماید كه رسول خدا صلى اهللا علیه و  امام باقر علیه السالم از پدرش علیه السالم .6
ه بر جنازه سعد بن معاذ نماز خواند ند وآل نود هزار فرشته كه جبرییل نیز در میان : فرمودند 

من از جبرییل پرسیدم چرا بر جنازه او نماز خواندید؟. ند آنان بود، امدند و بر او نماز خواند  

بخاطر این كه نشسته و ایستاده ، سواره و پیاده و در: جبرییل گفت  حال رفت و بازگشت  
ره توحید را مى خواندسو  .  

 

7: حدیث    

 و بهذااالسناد عن الحسن عن ابان بن عثمان عن قیس بن

 الربیع عن ابى عبداهللا علیه السالم قال من اوى الى فراشه فقرا
قل هو اهللا احد احدى عشره مره حفظه اهللا فى داره و فى 

 . دویرات حوله
 : ترجمه

سى كه به بستر خواب رود و یازده بار سورهك: امام صادق علیه السالم فرمودند .7 توحید را  
  .بخواند، خداوند او را در خانه اش و خانه هاى اطرافش حفظ مى نماید

 

8: حدیث    

قال حدثنى محمد بن احمد  حدثنى احمد بن محمد عن ابیه
رجل عن فضیل بن عثمان قال  عن ابى الحسن النهدى عن

ات عن عبداهللا بن حىاخبرنى رجل عن عمار بن جهم الزی  

قل هو اهللا احد احدى عشره مره فى دبر الفجر  قال سمعت امیرالمومنین علیه السالم یقول من قرا
 . الشیطان لم یتبعه فى ذلك الیوم ذنب و ان رغم انف

 : ترجمه
كسى كه پس از نماز: راوى مى گوید از امیرالمؤ منین علیه السالم شنیدم كه فرمودند .8 صبح  

باریازده  شیطان خوار  بخواند، درآن روز گناهى از او سر نمى زند، گرچه ((قل هو اهللا احد)) 
یعنى شیطان هر چه تالش كند، نتواند انسان را به گناه بكشاند، و(شود    .بدین ترتیب خوار شود 

 



9: حدیث    

 ابى رحمه اهللا عن سعد بن عبداهللا عن احمد بن محمد عن
ن جهم عن ابراهیم بن مهزم عنالحسن بن على عن الحسن ب  

قل هو اهللا احد  رجل سمع اباالحسن علیه السالم یقول من قدم
عشن شماله فاذا  بینه و بین جبار منعه اهللا منه بقراء تها بین یدیه و من خلفه و عن یمینه و

شئت قال اذا خفت امرا فاقرا مائه آیه من القرآن من حیث  فعل ذلك رزقه اهللا خیره و منعه شره و
 . قل اللهم اكشف عنى البالد ثالث مرات ثم

 : ترجمه
كسى كه پیش از: راوى مى گوید از امام صادق علیه السالم شنیدم كه فرمودند .9 مالقات با  
سمت چپ از او  بخواند، خداوند از روبرو، پشت سر، سمت راست و ((قل هواهللا احد)) ظالمى

م به او شده و خیر آن ظالم رادفاع كرده ، مانع رسیدن شرى از طرف آن ظال نصیب او مى  
هنگامى كه از چیزى ترسیدى صد آیه قرآن بخوان ،: و نیز فرمودند. نماید از هر كجاى آن  

خدایا این بال را از من دور كن: آنگاه سه بار بگو. كه خواستى   .  

 

10: حدیث    

رجل بن یحیى العطار عن محمد بن احمد  ابى رحمه اهللا عن
حسن بن على بن ابى عثمان عنعن ال رجل عن حفص بن  

یقول لرجل اتحب  غیاث قال سمعت ابا عبداهللا علیه السالم
قال من بعد ساعه یا  قال و لم قال لقراءه قل هو اهللا احد فسكت عنه ثم البقاء فى الدنیا قال نعم
فیه به درجته فان  لیرفع اهللا حفص من مات من اولیائنا و شیعتنا و لم یحسن القرآن علم فى قبره

 . فیقال لقارى ، القران اقرا وارق درجات الجنه على قدر عدد آیات القرآن
 : ترجمه

آیا: حفض بن غیاث مى گوید شنیدم كه امام صادق علیه السالم از مردى پرسیدند .10 بقاى  
براى قرائت: پرسیدند چرا؟ جواب داد. بله : در دنیا را دوست دارى ؟ آن مرد جواب داد قل هو )) 

اگر یكى از! اى حفص : پس از مدتى امام علیه السالم فرمودند .((اهللا احد دوستان و شیعیان  
. خداوند درجه اش را باال ببرد ما بمیرد و قرآن را بخوبى بلد نباشد، در قبر به او مى آموزند، تا
رى قرآن مى گویند و در آن جا به قا . زیرا همانا درجات بهشت باندازه اى تعداد آیات قرآن است

  بخوان و باال برو
 



    ثواب قراءه المعوذتین
    ثواب قرائت سوره ناس و فلق

1: حدیث    

قال حدثنى احمد بن ادریس عن محمد بن احمد  ابى رحمه اهللا
اسماعیل به مهران عن الحسین بن  عن محمد بن حسان عن
السالم  ابى العالء عن ابى عبیده الحذاء عن ابى جعفر علیه

 قیل له یا عبداهللا ابشر فقد قبل اهللا و ترك قال من اوتربالمعوذتین و قل هو اهللا احد
 : ترجمه

كسى كه در نماز: امام باقر علیه السالم فرمودند .1 قل هو اهللا )) سوره ناس ، فلق و ((وتر)) 
مژده بده كه خداوند! اى بنده خدا: را بخواند، به او مى گویند ((احد   .تو را قبول كرد ((وتر)) 

 

    ثواب من اجتنب الكبائر
    . ثواب اجتناب از گناهان كبیره

1: حدیث    

قال حدثنى سعد بن عبداهللا عن موسى بن جعفر  ابى رحمه اهللا
عن احمد بن  بن وهب البغدادى عن الحسن بن على الوشاء
قول اهللا  عمر الحلبى قال سالت ابا عبداهللا علیه السالم عن

•ô=Qع قال من اجتنب ما وعد اهللا علیه  (( ان تجنتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سیئاتكم)) 
 .كریما النار اذا كان مومنا كفر اهللا عنه سیئاته و یدخله مدخال

اكل الربا و التعرب بعد الهجره و  و الكبائر السبع الموجبات قتل النفس الحرام و عقوق الوالدین و
 . اكل مال الیتیم و الفرار من الزحف قذف المحصنه و

 : ترجمه
از امام صادق علیه السالم پرسیدم معنى آیه شریفه: راوى مى گوید .1 كبیره اى  اگر گناهان)) 

معنى : چیست ؟ فرمودند (74) (( كه از آن نهى شده اید دست بردارید، گناهان شما را مى پوشانیم
آن وعده جهنم داده است  آن آیه ایت است كه اگر هر مومنى از گناهانى كه خداوند به مرتكب
نیكویى مى گرداند، و گناهان  ، اجتناب نماید، خداوند گناهان او را پوشانیده و او را در جایگاه

مى كند عبارتند ازكبیره هفتگانه اى كه انسان را جهنمى  اگر جهت شرعى  - كشتن انسان  :



یعنى آزار رساندن(نداشته باشد، ترك حقوق پدر و مادر  به آنان ، خوبى نكردن به آنان و  
، رباخوارى ، بازگشت از منطقه)نافرمانى از آنان  اسالمى به منطقه كفر پس از ههجرت از  

ن مال یتیم و فرار از میدان نبردخورد آن به منطقه اسالمى ، تهمت زدن به پاكدامن ، .  

 

2: حدیث    

 ابى رحمه اهللا عن سعد بن عبداهللا عن احمد بن محمد بن
عیسى عن الحسین بن سعید عن محمد بن الفضیل عن ابى 
ان تجتنبوا )) قول اهللا عزوجل الحسن الرضا علیه السالم فى

ا اوعد اهللا علیه النار اذا كان مومنا قال من اجتنب م (( كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سیئاتكم
 . كفر عنه سیئاته

 : ترجمه
شده اید  اگر از گناهان كبیره اى كه از آن نهى)) امام رضا علیه السالم درباره معنى این آیه .2
اگر هر مومنى: فرمودند (75) (( دست بردارید، گناهان شما را مى پوشانیم از گناهانى كه خداوند  

 .مى پوشاند به مرتكب آن وعده جهنم داده است پرهیز نماید، خداوند گناهان او را

 

ثواب من اذنب ذنبا ثم رجع و تاب و استحیا من 
    اهللا عند ذكره

    ثواب پشیمانى ، توبه و خجالت از گناه

1: یث حد   

المتوكل رضى اهللا عنه قال حدثنى  حدثنى محمد بن موسى
قال حدثنى موسى بن عمران قال حدثنا  محمد بن جعفر

بصیر عن  الحسین بن یزید عن على بن ابى حمزه عن ابى
یقول اوحى اهللا عزوجل الى داود النبى علیه السالم یا داود  ابى عبداهللا علیه السالم قال سمعته

من اذا اذنب ذنبا ثمان عبدى المو  رجع و تاب من ذلك الذنب و استحیا منى عند ذكره غفرت له  
 . الحسنه و ال ابالى و انا ارحم الراحمین و انسیته الحفظه و ابدلته

 : ترجمه
خداوند: شنیدم كه امام صادق علیه السالم فرمودند: راوى مى گوید .1 عزوجل به داود پیامبر  



همانا اگر بنده مؤ من من گناه كند،! اوداى د: علیه السالم وحى كرد آنگاه بازگردد و از آن  
آمرزیده ، آن گناه را از  گناه توبه كند و هنگام یاد آورى آن از من خجالت بكشد، حتما ان را

تبدیل به حسنه نموده و برایم اهمیت ندارد و من  یاد فرشتگان نویسنده گناهان برده ، آن گناه را
نممهربانترین مهربانا   

 

ثواب من قدم غریما الى السلطان فعلم انه یحلف 
  للهعزوجل فتركه تعظیما

 ثواب رها كردن بدهكار بخاطر بزرگداشت
  خداىعزوجل

1: حدیث    

قال حدثنا سعد بن عبداهللا قال حدثنا ابراهیم بن  ابى رحمه اهللا
عبدلحمید الطائى عن  هاشم عن على بن معبد عن دست عن

الول علیه السالمابى الحسن ا قال قال النبى صلى اهللا علیه و  
یحلف ثم تركه تعظیما هللا عزوجل لم  آله من قدم غریما الى السلطان یستحلفه و هو یعلم انه

اهللا له بمنزله یوم القیامه اال منزله  یرض   . ابراهیم خلیل الرحمن 
 : ترجمه

كسى: اهللا علیه و آله فرمودند امام كاظم علیه السالم نقل مى نمایند كه پیامبر صلى .1 كه  
خداوند  بدهكارى را پیش از حاكم ببرد و بداند سوگند مى خورد، آنگاه بخاطر بزرگداشت

خلیل علیه  عزوجل رهایش كند، خداوند در روز قیامت براى او به مقامى جز مقام ابراهیم
  .السالم راضى نمى شود

 

    ثواب معلم الخیر
    ثواب معلم خوبى

1: حدیث    

قال حدثنى سعدبن عبداهللا عن احمد بن محمد  ابى رحمه اهللا
سیف عن ابیه  بن عیسى و ابراهیم بن هاشم عن الحسین بن
سیف بن عمیره عن عمروبن شمر عن جابر عن ابى جعفر 



كل صغیره و كبیره فى  قال معلم الخیر یستغفر له دواب االرض و حیتان البحور و علیه السالم
 .  و سمائهارض اهللا

 : ترجمه
جنبدگان زمین ، ماهیهاى دریاها، و هر كوچك و: امام باقر علیه السالم فرمودند .1 بزرگى در  

  .زمین خدا و آسمان او، براى معلم خوبیها استغفار مى نمایند

 

2: حدیث    

قال حدثنى محمد بن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
مد عن محمد بن خالد البرقى الحسن الصفار عن احمد بن مح

ابى عبداهللا علیه السالم قال عالم افضل من  عمن ذكره عن
 .خیر و افضل من عباده سبعین الف عابد الف عابد و الف زاهد و العالم ینتفع بعلمه

 : ترجمه
یك. یك عالم بهتر از از هزار عابد و هزار زاهد است : امام صادق علیه السالم فرمودند .2  

از عملش سود برند، بهتر و برتر از عبادت هفتاد هزار عابد استعالم كه   .  

 

    ثواب طالب العلم
    ثواب جوینده علم

1: حدیث    

قال حدثنى على بن ابراهیم عن ابیه عن عبداهللا  ابى رحمه اهللا
السالم عن آبائه علیهم  بن میمون القداح عن ابى عبداهللا علیه

  صلى اهللا علیه و آله من سلك طریقاالسالم قال قال رسول اهللا

العلم رضى به  یطلب فیه علما سلك اهللا به طریقا الى الجنه و ان المالئكه لتضع اجنحتها لطالب
الحوت فى البحر و فضل  و انه لیستغفر لطالب العلم من فى السماوات و من فى االرض حتى

بدر و ان العلماء ورثه االنبیاء و ان كفضل القمر على سائر النجوم لیله ال العالم على العابد
 .یورثوا دینارا و ال درهما و لكن ورثوا العلم فمن اخذ منهم اخذ بحظ وافر االنبیاء لم

 : ترجمه
نقل مى نمایند كه رسول خدا صلى اهللا  امام صادق علیه السالم از پدرانش علیهم السالم .1



كسى كه در راه یافتن دانش: علیه و آله فرمودند م بردارد، خداوند راهى به بهشت براى او قد 
فرشتگان بخاطر رضایت از كار جوینده دانش  مى گشاید كه در آن هنگام بردارد، و همانا

و. بالهایشان را براى او فرو مى گذارند همانا و محققا تمام كسانى كه در اسمانها و زمین  
برترى عالم بر عابد مانند برترى . استغفار مى نمایند هستند، حتى ماهى دریا براى جوینده دانش

و همانا . همانا علماء وارثان پیامبرانند. ستارگان است  ماه در شب چهارده هم بر سایر
و كسى كه از انها . باقى نمى گذارند وارث آنها علم است  پیامبران در هم و دینار از خود

 . رسیده است علمى بگیرد، به بهره زیادى

 

2: حدیث    

حمد بن على ماجیلویه رضى اهللا عنه عن عمهحدثنى م محمد  
بن ابى القاسم عن محمد بن على الكوفى عن الحسن بن على 

مقاتل بن مقاتل عن الربیع بن محمد المسلى  بن یوسف عن
السالم قال ما من عبد یغدو فى طلب العلم او  عن جابر بن یزید الجعفى عن ابى جعفر علیه

به المالئكه یروح اال خاض الرحمه و هتفت  . مرحبا بزائر اهللا و سلك منالجنه مثل ذلك المسلك 

 : ترجمه
هیچ بنده اى در طلب علم شب یا روز را به پایان: امام باقر علیه السالم فرمودند .2 نمى برد،  

آفرین بر: مگر این كه وارد رحمت خداوند شده و فرشتگان او را ندا مى كنند و : زائر خداوند 
ه در پى علم رفته است ، به بهشت مى روداز همان راهى ك .  

 

    ثواب مجالسه اهل الدین
    ثواب همنشینى با اهل ایمان

1: حدیث    

المتوكل رضى اهللا عنه عن على  حدثنى محمد بن موسى بن
قال حدثنا  بن الحسین السعد آبادى عن احمد بن ابى عبداهللا

بن ابى حمزه عن  ابو عبداهللا الجاموورانى عن الحسن بن على
قال قال رسول اهللا صلى اهللا  منصور بن حازم عن ابى عبداهللا علیه السالم سیف بن عمیره عن

 . اهل الدین شرف الدنیا و االخره علیه و آله مجالسه



 : ترجمه
: رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمودند امام صادق علیه السالم نقل مى نمایند كه .1

شرف دنیا و آخرت است اهل دین همنشینى با  .  

 

    ثواب من بلغه شى من الثواب فعمل به
    ثواب انجام عمل پس از شنیدن ثواب آن

1: حدیث    

قال حدثنى على بن موسى عن احمد بن محمد  ابى رحمه اهللا
عبداهللا  عن على بن الحكم عن هشام عن صفوان عن ابى

ى خیر فعمله كان علیه السالم قال من بلغه شى من الثواب عل
 . كان رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله لم یقله له اجر ذلك و ان

 : ترجمه
كسى كه بشنود كار خوبى فالن مقدار ثواب دارد و: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 آن  

  .رسول خدا نیز آن را نگفته باشد كار را انجام دهد، به آن ثواب خواهد رسید، گرچه

 

لم بكلمه حق فاخذ بهاثواب من تك     

   .ثواب گفتن سخن حقى كه مردم به آن عمل كنند

1: حدیث    

 حدثنى احمد بن محمد عن ابیه عن احمد بن محمد عن ابى

عبداهللا البرقى عمن رواه عن ابان عن عبدالرحمن بن ابى 
قال قال ابو عبداهللا علیه السالم ال یتكلم الرجل بكلمه  عبداهللا

بها اال كان لهحق فاخذ   مثل اجر من اخذبها و ال یتكلم بكلمه ضالل یوخذ بها اال كان علیه 

 .مثل وزر من اخذ بها

 : ترجمه
هیچ مردى سخن حقى نمى گوید و به آن: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 عمل نمى كنند،  
یز سخن گمراه و ن. عمل كننده به آن خواهد داشت  مگر این كه او نیز پاداشى همچون پاداش

عمل  عمل نمى شود، مگر این كه او نیز گناهى همچون گناه كننده اى نمى گوید و به آن



  . كننده به آن سخن خواهد داشت

  
  
  
  

    ثواب من سنه سنه هدى
    ثواب ایجاد رسم خوب

1: حدیث    

المتوكل رضى اهللا عنه قال حدثنى  حدثنى محمد بن موسى بن
الحمیرى عن احمدبن محمد عن الحسنعبداهللا بن جعفر  بن  

محبوب عن معاویه بن وهب عن میمون القداح عن ابى جعفر 
مثل اجر من عمل لذلك من غیر  قال ایما عبد من عباد اهللا سن سنه هدى كان له علیه السالم

ضالل كان علیه مثل وزر من فعل  ان ینقص من اجورهم شى و ایما عبد من عباد اهللا سن سنه
غیر ان ینقص من اوزارهم شى ذلك من  . 

 : ترجمه
هر بنده اى از بندگان خدا كه رسم خوبى ایجاد: امام باقر علیه السالم فرمودند .1 كند، پاداشى  
عمل كنندگان به  همچون پاداش عمل كننده به آن رسم خواهد داشت ، بدون ان كه از پاداش

را ایجاد كند، و هر بنده اى از بندگان خدا رسم بدى. ان چیزى كم شود او نیز گناهى همچون  
  .سبكتر شود گناه عمل كننده به آن رسم خواهد داشت ، بدون این كه بار گناه انان

 

    ثواب من عمل بما علم
    ثواب عمل به دانسته ها

1: حدیث    

قال حدثنى سعد بن عبداهللا عن القاسم بن محمد  ابى رحمه اهللا
ص بن غیاثعن سلیمان بن داود عن حف قال سمعت ابا  

 . عبداهللا علیه السالم یقول من عمل بما علم كفى ما لم یعلم

 : ترجمه
كسى كه به آنچه مى: راوى مى گوید شنیدم كه امام صادق علیه السالم فرمودند .1 داند عمل  



از آنچه كه نمى داند بى نیاز خواهد شد: كند . 

 

على  ثواب ایواء الیتیم و رحمه الضعیف و الشفقه
  بالمملوك الوالدین والبر

ثواب پناه دادن به یتیم ، ترحم بر ضعیف ، 
  بهبرده مهربانى به پدر و مادر و خوبى

1: حدیث    

قال حدثنى سعد بن عبداهللا عن احمد بن محمد  ابى رحمه اهللا
بن سنان  عن الحسن بن على عن على به عقبه عن عبداهللا

عفر علیه السالمعن ابى حمزه الثمالى عن ابى ج قال اربع من  
على والدیه و رفق  كن فیه بنى اهللا له بیتا فى الجنه من آوى الیتیم و رحم الضعیف و اشفق

 . بمملوكه
 : ترجمه

چهار كار است كه هر كس آنها را انجام بدهد، خداوند: امام باقر علیه السالم فرمودند .1 در  
به یتیم ، ترحم بر ضعیف ، مهربانى بهبهشت خانه اى براى او مى سازد، پناه دادن  پدر و  

  . مادر و رفق و مدارا با برده

 

ثواب من كف نفسه عن اعراض الناس و من كف 
    غضبه

    ثواب حفظ آبروى مردم و بازداشتن خشم

1: حدیث    

 ابى رحمه اهللا عن سعد بن عبداهللا عن احمد بن محمد عن
عن عاصم عن ابى حمزه الحسین بن سیف عن اخیه عن ابیه 

السالم قال سمعته یقول من كف  الثمالى عن ابى جعفر علیه
كف غضبه عن الناس اقاله اهللا  نفسه عن اعراض الناس كف اهللا عنه عذاب یوم القیامه و من

 . نفسه یوم القیامه
 : ترجمه



دم راكسى كه ابروى مر : راوى مى گوید از امام باقر علیه السالم شنیدم كه فرمودند .1 نبرد،  
و كسى كه خشم خود را از مردم. خداوند او را از عذاب روز قیامت حفظ مى نماید بازدارد،  

 .خداوند در روز قیامت از گناهان او چشم پوشى خواهد نمود

 

2: حدیث    

قال حدثنى محمد بن احمد عن على بن الصلت  ابى رحمه اهللا
ان عن اسماعیل بن مهر  عن احمد بن محمد بن خالد عن

قال یقول  سیف بن عمیره عمن سمع ابا عبداهللا علیه السالم
 . من كف غضبه ستر اهللا عورته

 : ترجمه
كسى كه خشم خود از مردم: شنیدم كه امام صادق علیه السالم فرمودند: راوى مى گوید .2  

  .بازدارد، خداوند عیب او را بپوشاند
 

ثواب االمام العادل و التاجر الصدوق و اشیخ 
  اهللا الذى یفنى عمره فى طاعه

ثواب پیشواى عادل ، تاجر راستگو و پیرى كه 
  .كردهباشد عمر خود را در طاعت خدا سپرى

1: حدیث    

قال حدثنى عبداهللا بن جعفر الحمیرى عن  ابى رحمه اهللا
فضاله بن  ابراهیم بن مهزیار عن اخیه على بن مهزیار عن

عجالن عن ابى عبداهللا  ایوب عن سلیمان بن درستویه عن
عادل و تاجر صدوق و شیخ افنى  قال ثالثله یدخلهم اهللا الجنه بغیر حساب امام علیه السالم

 . عمره فى طاعه اهللا

 : ترجمه
خداوند سه نفر را بدون حساب به بهشت مى برد: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 پیشواى  :

ا در راه اطاعت خدا صرف نموده استعادل ، تاجر راستگو و پیرى كه عمر خود ر   .  

 



    . ثواب الحسنه المحدثه للذنب القدیم
    ثواب حسنه جدید در رابطه با گناه قدیم

1: حدیث    

قال حدثنى محمد بن یحیى عن الحسین بن  ابى رحمه اهللا
الحارث  اسحاق التاجر عن على بن مهزیار عمن رواه عن

بن صالح االحول صاحب الطاق عن جمیل قال قال ابو  
من نفسك فان االمر  عبداهللا علیه السالم ال یغرك الناس  یصل الیك دونهم و ال تقطع النهار  

اشد طلبا و ال اسرع دركا من الحسنه  بكذا و كذا فان معك من یحفظ علیك و لم ار شیئا قط
غر شیئا من الشر غدا حیث یسرك و ال تص للذنب القدیم و ال تصغر شیئا من الخیر فانك تراه

ان الحسنات یذهبن السیئات ذلك ذكرى )) عزوجل یقول فانك تراه غدا حیث یسووك ان اهللا
 ((. للذاكرین

 : ترجمه
فریب مردم را نخور، زیرا همانا تو خود پاداش یا: امام كاظم علیه السالم فرمودند .1 مجازات  

بر، زیرا فرشتگانىو روز خود را چنین و چنان به پایان ن. كارت را مى بینى  همراه تو هستند  
تاكنون و تاثیر هیچ چیزى را به سرعت. كه اعمالت را ثبت مى نمایند تاثیر حسنه جدید بر گناه  

فردا آن را در جایى مى بینى كه تو را  گذشته ندیده ام و هیچ خیرى را كوچك نشمار، زیرا همانا
همانا خداى. ناراحت مى كند )) :عزوجل مى فرماید  . نا حسنات گناهان را از بین مى برندهما

  .(76) ((. اهل آن این یاد آورى است براى

 

    ثواب من حفظ اربعین حدیثا
    ثواب حفظ چهل حدیث

1: حدیث    

عن احمد بن محمد عن علىحدثنى احمد بن محمد عن ابیه   

بن اسماعیل عن عبیداهللا قال حدثنى موسى بن ابراهیم 
االول علیه السالم قال قال النبى  المروزى عن ابى الحسن

یحتاجون الیه من امر دینهم بعثه اهللا  صلى اهللا علیه و آله من حفظ من امتى اربعین حدیثا مما
 .عزوجل یوم القیامه فقیها عالما



 : ترجمه
كه پیامبر اكرم صلى اهللا علیه و آله فرمودند: مام كاظم علیه السالم نقل مى نمایندا .1 هر  :

. كس از امت من چهل حدیث را از احادیث كه به درد دین امت من مى خورد حفظ كند
  .عزوجل در روز قیامت او را فقیه و عالم بر مى انگیزد خداوند

 

    . ثواب من ترك الذنوب
انثواب ترك گناه     

1: حدیث    

عن  ابى رحمه اهللا عن محمد بن یحیى عن الحسین بن اسحاق
على بن مهزیار عن الحسین بن سعید عن محمد بن خالد عن 
ابى عبداهللا علیه السالم قال  ابن المغیره عن طلحه بن زید عن

ذنوبهم  فقال ما یبكى هوالء فقیل یبكون على مر عیسى بن مریم علیه السالم على قوم یبكون
 . قال فلیدعوها یغفر لهم

 : ترجمه
حضرت عیسى علیه السالم عده اى را دید كه گریه: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 مى  

آن. جواب دادند كه بر گناهانشان مى گریند. پرسید كه چرا گریه مى كنند. كردند حضرت علیه  
ه مى شونداگر آن گناهان را ترك نمایند، آمرزید: السالم فرمودند .  

 

    ثواب ادخال السرور على المومن
    ثواب خوشحال نمودن مؤ من

1: حدیث    

قال حدثنى سعد بن عبداهللا عن الهیثم بن ابى  ابى رحمه اهللا
سنان عن  مسروق النهدى عن الحسن بن محبوب عن ابن

عزوجل الى  رجل عن ابى عبداهللا علیه السالم قال اوحى اهللا
السالم ان العبد من عبادى لیاتینى بالحسنه فابیحه جنتىداود علیه  قال فقال داود علیه السالم یا  

قال فقال داود علیه السالم  قال یدخل على عبدى المومن سرورا ولو بتمره رب و ما تلك الحسنه
 . یا رب حق لمن عرفك ان ال یقطع رجاء ه منك



 : ترجمه
ندخداو : امام صادق علیه السالم فرمودند .1 : عزوجل به حضرت داود علیه السالم وحى نمودند 

داود . انجام مى دهد و من بهشتم را بر او حالل مى كنم  همانا بنده اى بندگانم حسنه اى را
پروردگارا: علیه السالم پرسید خوشحال كردن بنده مومنم ، گرچه : آن حسنه كدام است ؟ فرمود !

داود. با یك دانه خرما هر كس كه تو را شناخت ، شایسته ! پروردگارا: ردعلیه السالم عرض ك 
  .از تو قطع نكند است امید خود را

 

ثواب الورع و الزهد و االقبال الى اللهعزوجل فى 
  . الصاله

ثواب ورع ، زهد و توجه به خداوند عزوجل در 
    .نماز

1: حدیث    

قال حدثنى محمد بن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
سن الصفار عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب الح

 الكرخى عن ابى عبداهللا علیه السالم قال سمعته عن ابراهیم
قال ثم قال و انى ال  یقول ال یجمع اهللا عزوجل لمومن الورع و الزهد فى الدنیااال رجوت له الجنه
و ال یشغل قلبه بامر  یقبل بقلبه الى اهللا حب للرجال منكم المومن اذا قام فى صاله فریضه ان

اقبل بقلوب  یقبل بقلبه فى صالته الى اهللا اال اقبل اهللا الیه بوجهه و الدنیا فلیس من مؤ من
 . عزوجل آیاه المومنین الیه باححبه له بعد حب اهللا

 : ترجمه
خداوند به هیچ مومنى: راوى مى گوید از امام صادق علیه السالم شنیدم كه فرمودند .1 ورع و  

ه دنیا را با هم در دنیا عطا نمى نماید، مگر این كه من براى او امید بهشت دارمزهد ب و  . 
 همانا و محققا دوست دارم مرد مؤ من به هنگام نماز واجب دلش را متوجه خداوند نموده و

مگر این كه: زیرا هیچ مومنى دلش را متوجه خدا نمى گرداند. اصال به فكر دنیا نباشد خداوند  
عالوه بر این كه خود نیز: رو نموده و مؤ منین را دوستدار او مى گرداند نیز به او او را  

  .دوست دارد
 

ثواب من نفس عن مؤ من كربه و من یسر علیه و 



عورتهو ثواب من  هو معسر و ثواب من ستر علیه
  . اعانه

 ثواب گشودن گرفتارى مؤ من ، آسان گرفتن بر او
او و یارى او درحال تنگدستى ، پوشانیدن عیب   

1: حدیث    

قال حدثنى محمد بن یحیى عن احمد بن محمد  ابى رحمه اهللا
جمیل بن صالح ذریح عن ابى  عن الحسن بن محبوب عن
قال ایما مؤ من نفس عن مؤ من كربه  عبداهللا علیه السالم

و هو القیامه و قال من یسر على مؤ من  نفس اهللا سبعین كربه من كرب الدنیا و كرب یوم
قال و من ستر على مؤ من ره یخافها ستراهللا علیه  معسر یسر اهللا له حوائجه فى الدنیا و االخره
فى الدنیا و االخره قال و ان اهللا عزوجل فى عون المومن  سبعین عوره من عوراته التى یخافها

 .المومن فانتفعوا بالعظه و ارغبوا فى الخیر ما كان المومن فى عون اخیه
 : ترجمه

هر مومنى كه گرفتارى مؤ من دیگرى را بگشاید،: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 خداوند  
اسان گیرد،  هفتاد گرفتارى دنیا و روز قیامت را براى او بگشاید و كسى كه بر مؤ من فقیرى

و كسى كه عیب مومنى را كه از. خداوند حوائجش را در دنیا و آخرت اسان نماید آن عیب  
پوشاند، خداوند هفتاد عیب او را كه از آن مى ترسد، در دنیا و آخرت مىمى ترسد ب پوشاند،  

از . عزوجل نیز به او كمك مى نماید و تا زمانى كه مؤ من به برادر مومنش كمك كند، خداوند
  .این پند استفاده كنید و كارهاى خوب را دوست بدارید

 

    ثواب من اطعم مومنا و من سقاه و من كساه
    ثواب آب و غذا دادن به مؤ من و پوشانیدن او

1: حدیث    

المتوكل رضى اهللا عنه قال حدثنى  حدثنى محمد بن موسى بن
عن  على بن الحسین السعد آبادى عن احمد بن ابى عبداهللا
الحسن بن محبوب عن هشان بن سالم عن ابى بصیر عن 

منا لیله من شهر رمضان كتب اهللا له بذلكقال ایما مؤ من اطعم مو  ابى عبداهللا علیه السالم  



 . عزوجل دعوه مجابه مثل اجر من اعتق ثالثین نسمه مومنه و كان له بذلك عند اهللا

 : ترجمه
هر مومنى كه در شب ماه رمضان به برادر مومنش غذا: امام صادق علیه السالم فرمودند .1  

مى نویسد كه سى برده مؤ من را كسى  بدهد، خداوند بخاطر این عمل براى او مانند پاداش   

  . ازاد كرده است ، و بخاطر این عمل نزد خداوند یك دعاى مستجاب خواهد داشت
 

2: حدیث    

قال حدثنا سعد بن عبداهللا عن احمد بن ابى  ابى رحمه اهللا
ابى حمزه  عبداهللا عن ابیه عن حماد عن ابراهیم بن عمر عن

سالمالثمالى عن على بن الحسین علیه ال قال من اطعم مومنا  
الرحیق المختوم و  من جوع اطعمه اهللا من ثمار الجنه و من سقى مومنا من ظما سقاه اهللا من

 .من كسا مومنا كساه اهللا من اثیاب الخضر

 : ترجمه
كسى كه به مؤ من گرسنه اى غذا بدهدد،: امام زین العابدین علیه السالم فرمودند .2 خداوند از  

به اوعطا مى نماید و كسى كه به مؤ من تشنه اى آب دهد، میوه هاى بهشتى خداوند از  
و كسى كه مومنى را. نوشابه هاى سربسته بهشتى به او عطا مى نماید بپوشاند، خداوند  

  .لباسهاى سبز بهشتى او را مى پوشاند
 

    ثواب من اطعم اخاه فى اهللا عزوجل
ôŠw Šخداى ثواب غذا دادن به برادر مؤ من در راه  

1: حدیث    

قال حدثنى سعد بن عبداللهعن احمد بن ابى  ابى رحمه اله
عبداهللا علیه  عبداهللا عن ابیه عن حماد عن ربعى عن ابى

مثل من  السالم قال من اطعم اخا فى اهللا كان له من االجر
 اطعم فئاما من الناس قلت ما الفئام قال مائه الف من الناس

 : ترجمه
كسى كه به برادر مومنش در راه خدا غذا بدهد: علیه السالم فرمودندامام صادق  .1 پاداش او  .



فئام چیست ؟: پرسیدم . همچون پاداش كسى است كه فئامى از مردم را غذا بدهد : فرمودند 
  .صد هزار نفر

 

    ثواب من اطعم ثالثه نفر من المومنین
    ثواب غذا دادن به سه مؤ من

1: حدیث    

ى محمد بن الحسن رضى اهللا عنحدثن قال حدثنى محمد بن  
الحسن الصفار عن احمد بن ابى عبداهللا عن ابى محمد 

عن على بن ابى على اللهبى عن ابى عبداهللا  عبداهللا الغفارى
قال من اطعم ثالثه نفر من المومنین اطعمه اهللا من ثالث جنان ملكوت السمائ  علیه السالم

ى و هى شجره من جنه عدن غرسها ربى بیدهجنه عدن و طوب الفردوس و  . 

 : ترجمه
كسى كه به سه نفر مؤ منین غذا بدهد، خداوند از: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 سه  

فردوس ، جنت عدن و طوبى و طوبى درختى از جنت عدن است: بهشت به او غذا خواهد داد  

  . كه خداوند با دست خود آن را كاشته است

 

اطعم مسلما حتى یشبعه ثواب من     

    ثواب غذا دادن به مؤ من و سیر نمودن او

1: حدیث    

قال حدثنى محمد  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
بنالحسن الصفار قالب حدثنى جعفر بن محمد بن عبیداهللا عن 
میمون القداح عن ابى عبداهللا علیه السالم قال من  عبداهللا بن

یشبعه لم یدر اح من خلق اطعم مسلما حتى اهللا ماله منم االجر فى االخر ال ملك مقرب و ال  
تالقول اهللا  مرسل اال اهللا رب العالمین ثم قال من موجبات المغفره اطعام المسلم السغبان ثم نبى

 ((. او اطعام فى یوم ذى مسغبه یتیما ذا مقربه او مسكینا ذا متربه)) عزوجل
 : ترجمه

غذا دادن به  هیچ كدام از مخلوقات خداوند پاداش : ه السالم فرمودندامام صادق علی .1  



نه فرشته مقرب و نه پیامبر. مسلمان و سیر نمودن او را در سراى آخرت نمى دانند مرسلى ،  
. عوامل آمرزش ، غذا دادن به مسلمان گرسنه است  جز خداوند، پروردگار جهانیان و یكى از

لیه السالمآنگاه امام ع: راوى مى گوید یا غذا دادن در روز قحطى و )) .این آیه را تالوت نمود 
  (77) ((. فقیر خاك نشین گرسنگى به خویشاوند یتیم یا

 

    . ثواب من اشبع اربعه من المسلمین
هار مسلمانثواب سیر نمودن چ     

1: حدیث    

قال حدثنى عبداهللا جعفر الحمیرى عن احمد بن ابى  ابى رحمه
عثمان عن فضیل بن  عبداهللا عن محمد بن احمد عن ابان بن
قال شبع اربعه من المسلمین  یسار عن ابى جعفر علیه السالم

 . اسماعیل علیه السالم یعدل محرره من ولد
 : ترجمه

سیر نمودن چهار مسلمان برابر با آزاد كردن یكى: السالم فرمودندامام باقر علیه  .1 ازفرزندان  
  . اسماعیل علیه السالم از بندگى است

 

    ثواب من اشبع جوعه مؤ من
    . ثواب سیراب نمودن مؤ من گرسنه

1: حدیث    

قال حدثنى  حدثنى محمد بن على ماجیلویه رضى اهللا عنه
سم عن احمد بن ابى عبداهللا عن محمد عمى محمد بن ابى القا

محمدبن جعفر عن ابیه عن ابى عبداهللا جعفر  بن یوسف عن
قال من اشبع جوعه مؤ من وضع اهللا له مائده فى الجنه یصدر  بن محمد الصادق علیه السالم

 .عنها الثقالن جمیعا

 : ترجمه
ر نماید، خداوند دركسى كه مؤ من گرسنه اى را سی: امام صادق علیه السالم فرمودند .1  

  .بهشت سفره اى مى گستراند كه همه جن و انس از آن سفره سیر بر مى خیزند



 

    ثواب من اعتق مسلما
    ثواب آزاد كردن بنده مسلمان

1: حدیث    

قال حدثنى سعد بن عبداهللا عن احمد بن ابى عبداهللا  ابى رحمه
ابى جعفر سماعه عن  عن ابیه عن حماد بن عیسى عن ربعى
علیه السالم قال قال رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله من اعتق 

 .اعتق اهللا له بكل عضو منه غضوا من النار مسلما
 : ترجمه

كسى كه : رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمودند امام باقر علیه السالم نقل مى نمایند كه .1
از (ضوى از ان برده ، عضوى از او را در مقابل هر ع مسلمان برده اى را آزاد كند، خداوند

ازاد نماید) جهنم  .  

 

    . ثواب من اعتق نسمه صالحه لوجه اهللا
    ثواب آزاد كردن بنده صالح بخاطر خدا

1: حدیث    

قال حدثنى سعد بن عبداهللا عن احمد بن ابى  ابى رحمه اهللا
النبال قال  عبداهللا عن ابیه عن محمد بن سنان عن بشیر

معت جعفر بن محمد صلى اهللا علیه و آلهس یقول عن اعتق  
 .كل عضو منه عضوا من النار نسمه صالحه لوجه اهللا كفر اهللا عنه مكان

 : ترجمه
كسى كه بخاطر: راوى مى گوید از امام صادق علیه السالم شنیدم كه فرمودند .1 خداوند بنده  

از آن بنده عضوى صالحى را آزاد نماید، خداوند در برابر هر عضوى عضوى از بدن او را از  
  .آتش مى پوشاند

 

    ثواب من اعتق مومنا
    ثواب آزاد كردن بنده مؤ من



1: حدیث    

قال حدثنى سعد بن عبداهللا عن احمد بن ابى  ابى رحمه اهللا
عن ابیه رفعه قال  عبداهللا عن ابیه عن ابراهیم بن ابى البالد

مومنا اعتق اهللا من اعتق) ص (قال رسول اهللا  بكل عضو  
بكل عضوین منها عضوا منه من النار الن  منه عضوا من النار و ان كانت انثى اعتق اهللا

 . الرجل المراه نصف
 : ترجمه

كسى كه بنده مومنى را آزاد نماید، خاوند: رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمودند .1 در مقابل  
و اگر آن بنده زن. آتش آزاد مى نمایدهر عضوى از آن بنده ، عضوى از او را  باشد، خداوند  

زیرا زن نصف  متعال در مقابل هر دو عضو آن زن ، عضوى از او را از آتش آزاد مى نماید،
در این مورد و موارد شبیه آن(مرد است    (. مثل دیه وارث و غیره 

 

    ثواب من اقرض المومن
    ثواب قرض دادن به مؤ من

1: حدیث    

قال حدثنى محمد بن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
الحسن الصفار عن احمد بن ابى عبداهللا عن ابیه احمد بن 
عمروبن شمر عن جابر عن ابى عبداهللا علیه  النضر عن

 قال قال رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله من اقرض مومنا قرضا ینتظر به میسوره كان السالم
هو فى صاله من المالئكه حتى یودیه الیهماله فى زكاه و كان   . 

 : ترجمه
كسى : رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمودند امام صادق علیه السالم نقل مى نمایند كه .1
براى او امكان پذى شود، مال او   تا پرداخت قرض  كه به مومنى قرض دهد و منتظر بماند

، فرشتگان بر او درود مى فرستندرا برگرداند پاكیزه مى ماند و تا زمانى كه قرض .  

 



2: حدیث    

سنان  و بهذااالسناد عن احمد بن ابى عبداهللا عن ابیه عن ابن
عن الفضیل قال قال ابو عبداهللا علیه السالم ما من مسلم 
به وجه اهللا اال حسب اهللا له اجره  اقرض مسلما قرضا یرید

 . بحساب الصدقه حتى یرجع الیه
 : ترجمه

هیچ مسلمانى بخاطر خدا به مسلمان دیگر قرض نمى: صادق علیه السالم فرمودندامام  .2  

 دهد، مگر این كه تا زمانى كه مالش باز گردد، خداوند پاداش او را همانند پاداش صدقه
  .حساب مى نماید

 

3: حدیث    

قال حدثنى على بن ابراهیم عن ابیه عن محمد  ابى رحمه اهللا
الصیر فى و غیره عنبن ابى عمیر عن هیثم  ابى عبداهللا  

علیه السالم قال القرض الواحد بثمانیه عشر و ان مات 
 . احتسب بها من الزكاه

 : ترجمه
ثواب قرض هیجده برابر است و اگر بمیرد آن: امام صادق علیه السالم فرمودند .3 مال جز  

  .زكات حساب خواهد شد

 

4: حدیث    

ن عبداهللا قال حدثنى الهیثم بن قال حدثنى سعد ب ابى رحمه اهللا
القماط عن شیخ كان  ابى مسروق النهدى عن محمد بن حباب

یقول الن اقرض  عندنا قال سمعت ابا عبداهللا علیه السالم
قال و كان یقول من اقرض قرضا فضرب له اجال فلم یوت  قرضا احب الى من ان اصل بمثله
یتاخر عن ذلك االجراالجل فان له من الثواب فى كل یوم  به عند ذلك مثل صدقه دینار واحد  

 . فى كل یوم
 : ترجمه

بیشتر دوست دارم قرض: راوى مى گوید شنیدم كه امام صادق علیه السالم فرمودند .4 بدهم تا  



سر وقت قرض  این كه همانند ان را ببخشم و و نیز فرمودند كسى كه قرض مدت دارى بدهد و
مى گذرد، ثوابى همچون ثواب یك پرداخت نشود، هر روزى كه از آن وقت دینار صدقه در هر  

  .روز براى او خواهد بود

 

5: حدیث    

قال حدثنى محمد بن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
الحسن الصفار عن ابراهیم بن هاشم عن على بن معبد عن 
القاسم عن عبداهللا بن سنان عن ابى عبداهللا علیه  عبداهللا بن

ل النبى صلى اهللا علیه و آله الف درهم اقرضها مرتین احب الى من ان اتصدق قال قا السالم
یحل لك ان تععسره اذا علمت  مره و كما ال بحل لغریمك ان یمطلك و هو مو سر فكذلك ال بها

 .انه معسر
 : ترجمه

 بیشتر: رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمودند امام صادق علیه السالم نقل مى نمایند كه .5
و همانطور . دهم تا این كه یك بار آن را صدقه بدهم  دوست دارم هزار درهم را دو بار قرض

دانى  حالل نیست بدهكارت با فرض توانایى ، پردات مالت را به تاخیر بیندازد، اگر مى كه
  . توانایى ندارد، جایز نیست او را در فشار قرار دهى

 

    ثواب الصدقه
    ثواب صدقه

1: ث حدی   

قال حدثنا محمد بن یحیى العطار عن محمد  ابى رحمه اله
عمروبن شمر  بناحمد عن الحسن بن الحسین اللولوى رفعه عن
قال عبداهللا عابد ثمانین  عن جابر عن ابى جعفر علیه السالم

فنزل الیها فراودها عن نفسها فطاوعته فلما قضى  سنه ثم اشرف على المراه فوقعت فى نفسه
جته طرقه ملك الموتمنها حا فاعتقل لسانه فمر سائل فاشار الیه ان خذ رغیفا كان فى كسائه  

 . عمل ثمانین سنه یتلك الزنیه و غفر اهللا له بذلك الرغیف فاحبط اهللا

 : ترجمه



عابدى هشتاد: امام باقر علیه السالم فرمودند .1 آنگاه از زنى خوشش . سال خدا را عبادت كرد 
پس از نزدیكى. كرد آمده و با او نزدیكى  .فرشته مرگ آمد و زبانش قفل شد 

خداوند. او اشاره كرد كه قرص نانى را كه در عبایم است بردار. در همین هنگام سائلى آمد  

  .عمل هشتاد سال او را بخاطر ان زنا از بین برد و بخاطر آن قرص نان او را آمرزید

 

2: حدیث    

قال حدثنا محمد بن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن ابن سنان عن 
جعفر بن محمد الصادق عن ابیه علیه  طلحه بن زید عن

 قال اول ما یبدا به یوم القیامه صدقه الماء السالم
 : ترجمه

اولین چیزى كه: امام صادق علیه السالم نقل مى نماید كه پدرم علیه السالم فرمودند .2 در  
صدقه آب است. وز قیامت ثواب ان را مى دهندر    

 

3: حدیث    

بن  حدثنى محمد بن على ماجیلویه رضى اهللا عنه عن محمد
 احمد عنالحسن بن الحسین عن معاذ بن مسلم بیاع الهروى

فقال داووا  قال كنت عند ابى عبداهللا علیه السالم فذكروا الوجع
ق بقوت یومه ان ملك الموتمرضا كم بالصدقه و ما على احدكم ان یتصد یدفع الیه الصك  

روح العبد فیتصدق  بقبض   . فیقال له رد علیه الصك 
 : ترجمه

آن. نزد امام صادق علیه السالم بودم كه سخن از بیمارى به میان آمد: راوى مى گوید .3  

بیمارانتان را با صدقه مداوا كنید و چرا غذاى یك روزتان: حضرت علیه السالم فرمودند را  
؟)یا چرا باندازه غذاى یك روزتان صدقه نمى دهید(صدقه نمى دهید   

آن بنده نیز. همانا به فرشته مرگ دستور مى دهند كه فالن بنده را قبض روح كن  صدقه مى  
در این جا به فرشته مرگ مى گویند كه از آن دستور صرف نظر شد. دهد .  

 



4: حدیث    

رضى اهللا عنه عن على المتوكل  حدثنى محمد بن موسى بن
بن  بن ابراهیم عن ابیه عن عبداهللا بن میمون القداح عن جعفر
محمد الصادق عن ابیه علیه السالم قال قال النبى صلى اهللا 

قال ال قال فاتبعت جنازه قال ال قال  لرجل اصبحت صائما قال ال قال فعدت مریضا علیه و آله
ك فاصبهم فانه علیهم منك صدقهقال ال قال فارجع الى اهل فاطمعمت مسكینا  . 

 : ترجمه
نقل مى نماید كه رسول خدا صلى اهللا علیه و  امام صادق علیه السالم از پدرش علیه السالم .4

آیا امروز روزه: آله به مردى فرمودند آیا از مریضى : فرمودند. گرفته اى ؟ عرض كرد خیر 
خیر. عیادت كرده اى ؟ عرض كرد یع جنازه اى رفته اى ؟ عرض كرد آیا به تشی: فرمودند .

آیا به فقیر غذا: فرمودند. خیر به منزل برو و خانواده ات : فرمودند. داده اى ؟ عرض كرد خیر 
  . صدقه است را ببوس كه همین كار

 

5: حدیث    

قال حدثنا احمد بن ادریس عن محمد بن احمد  ابى رحمه اهللا
ضال عن ابى قال وجدت فى كتاب ابن ف عن یعقوب بن یزید
قال اسماع االلصم من  البخترى عن ابى عبداهللا علیه السالم

 . غیر تضجر صدقه هنیئه

 : ترجمه
سخن را به گوش كر رسانیدن ، بدون دلتنگ: امام صادق علیه السالم فرمودند .5 شدن ،  

  . صدقه گوارایى است

 

6: حدیث    

 حدثنى الحسین بن احمد عن ابیه عن محمدبن احمد عن

براهیم بن هاشم عن موسى بن ابى الحسن عن ابى الحسن ا
قال ظهر فى بنى اسرائیل قحط شدید سنین  الرضا علیه السالم

فوضعتها فى فیها لتاكل فنادى السائل یا امه اهللا الجوع  متواتره و كان عند امراه لقمه من خبز
لىمثل هذا الزمان فاخرجتها من فیها فدفعتها ا فقالت المراه اتصدق فى السائل و كان لها و لد  



الصیحه فعدت االم فى اثر الذئب  صغیر یحتطب فى الصحراء فجا ء الذئب فاحتمله فوقعت
فقال لها  جبرئیل علیه السالم فاخرج الغالم من فم الذئب فدفعه الى امه فبعث اهللا تبارك و تعالى

 . جبرئیل علیه السالم یا مه اهللا ارضیت لقمه بلقمه

 : ترجمه
در بنى: ام رضا علیه السالم فرمودندام .6 اسرائیل قحطى شدیدى بمدت چند سال متوالى بوجود  

زنى لقمه نانى داشت همین كه. آمد اى : آن را در دهانش گذاشت كه بخورد، سائلى گفت  
ان زن با خود! گرسنگى !كنیز خدا در چنین زمانى صدقه خوب است و نان را از : گفت  

این زن فرزند كوچكى داشت كه براى جمع آورى هیزم به . � =�ôسائ دهانش در آورد و به
فرزند فریاد كشید و مادر به. گرگ آمد و فرزند را ربود .صحرا رفته بود . دنبال گرگ دوید 

این لقمه گرگ در! اى كنیز خدا: خداوند جبرییل به مادرش گفت  مقابل آن لقمه اى كه صدقه  
آیا راضى شدى ؟. دادى    

 

7: حدیث    

قال حدثنا سعد بن عبداهللا قال حدثنا احمد بن  ابى رحمه اهللا
فضیل بن عثمان عن ابى عبداهللا علیه السالم قال  الخزرج عن

فیوم و ان كان لیله  من تصدق فى یوم او لیله ان كان یوم
 فلیل دفع اهللا عزوجل عنه الهم و السبع و میته السوء

 : ترجمه
فرقى نمى - كسى كه در روز یا شب صدقه بدهد : ندامام صادق علیه السالم فرمود .7  - كند  

  .خداى عزوجل غم و غصه ، درندگان و مرگ بد را از او دور مى كند

 

8: حدیث    

النوفلى عن  ابى رحمه اهللا عن على بن ابراهیم عن ابیه عن
 السكونى عن جعفر بن محمد الصادق عن آبائه علیهم السالم

هللا علیه و آله الصدقه تمنع میته قال قال رسول اهللا صلى ا
 .السوء

 : ترجمه
نقل مى نماید كه رسول خدا صلى اهللا علیه  امام صادق علیه السالم از پدرانش علیه السالم .8



صدقه از مرگ جلوگیرى مى: و آله فرمود   .(78) كند 

 

9: حدیث    

قال حدثنا محمد بن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
الحسن الصفار عن احمد بن ابى عبداهللا عن محمد بن على 

الفضیل عن عبدالرحمن بن زید بن اسلم التنوخى  عن محمد بن
و آله  السالم قال قال رسول اهللا صلى اهللا علیه عن جعفر بن محمد الصادق عن آبائه علیه

القیامه نار ما خال  ارض   . ضل المومن فان صدقته تظله 

 : ترجمه
زمین : نقل مى نماید كه رسول خدا فرمودند امام صادق علیه السالم از پدرانش علیهم السالم .9

زیرا همانا. قیامت آتش است ، مگر سایه مؤ من    .صدقه او سایبان او خواهد بود 

 

10: حدیث    

عن احمد بن ابى عبداهللا عن الحسن بن و بهذااالسناد على  
االول  بن یقطین عن اخیه الحسین عن ابیه عن ابى الحسن

افضل  علیه السالم فى الرجل یكون عنده الشى ء ایتصدق به
 . ام یشترى به نسمه فقال الصدقه احب الى

 : ترجمه
بهتر. دقه بدهدآیا آن را ص. مردى مالى دارد: از امام كاظم علیه السالم پرسیدند .10 است یا  

صدقه را بیشتر دوست دارم: ؟ فرمودند)و آزاد كند(بنده اى بخرد   .  

 

11: حدیث    

صفوان ین  و بهذاالسناد عن احمد بن ابى عبداهللا عن ابیه عن
یحیى عن اسحاق بن غالب عمن حدثه عن ابى جعفر علیه 
عمر و قال البر و الصدقه ینفثان الفقر و یزیدان فى ال السالم

 .میته سو یدفعان عن صاحبهما سبعین

 : ترجمه



نیكوكارى و صدقه فقر را از بین مى برد و عمر: امام باقر علیه السالم فرمودند .11 را زیاد  
  .عمل را انجام دهد، دور مى كند مى كند و هفتاد مرگ بد را از كسى كه این دو

 

12: حدیث    

هللا قال حدثنا احمد بن قال حدثنا سعد بن عبدا ابى رحمه اهللا
جمیله عن جابر  محمد عن عبدالرحمن بن ابى نجران عن ابى
قال على بن ابى طالب علیه  عن ابى جعفر علیه السالم قال

فقال لى رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله اما علمت یا على ان صدقه  السالم تصدقت یوما بدینار
سبعین شیطانا كلهم یامره بانیدیه حتى تفك عنها من لحى  المومن التخرج من التفعل و ما یقع  
یقبل التوبه  الم یعلموا ان اهللا هو)) جل جالله ثم تال هذه االیه قى ید السائل حتى یقع فى ید الرب

 .(( عن عباده و یاخذ الصدقات و ان اهللا هو التواب الرحیم

 : ترجمه
روزى: ن علیه السالم فرمودندامام باقر علیه السالم نقل مى نمایند كه امیرالمؤ منی .12 دینارى  

نمى دانى كه! اى على : صدقه دادم رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمودند صدقه مؤ من از  
مگر این كه. دستش خارج نمى شود قبل از آن هفتاد شیطان رها شود كه همگى مى گویند این  

قبل از آن در دست خداى سائل قرار نمى گیرد، مگر این كه  كار را انجام نده و در دست
آیا نمى دانند كه همان و محققا خداوند توبه )) :آیه را تالوت نمودند بزرگ قرار بگیرد آنگاه این

پذیرفته و صدقات را مى گیرد، و همانا و محققا خداوند بسیار توبه پذیر و  را از بندگانش
  (79) ((. است مهربان

 

13: حدیث    

المتوكل رضى اهللا عنه قال حدثنى  حدثنى محمد بن موسى بن
 على بن الحسین السعد آبادى عن احمد بن ابى عبداهللا

الجوهرى عن ابى  عن ابیه عن خلف بن حماد عن اسماعیل
ه احب الى من ان اعتق رقبه حتى انتهى قال الن احج حج بصى عن ابى جعفر علیه السالم
الى سبعین و الن اعول اهل بیت من المسلمین و اشبع  الى عشره و مثلها و مثلها حتى انتهى
الناس احب الى من ان احج و حجه و حجه حتى  جوعتهم و اكسوعریهم و اكف وجوههم عن

 . سبعین انتهى الى عشره و مثلها و مثلها حتى انتهى الى



 : ترجمه
همانا بیشتر دوست دارم یك حج به جا آورم تا یك: امام باقر علیه السالم فرمودند .13 بنده آزاد  

و یك یك شمرد تا به ده بنده رسید و سپس ده تا ده تا شمرد تا به هفتاد. نماى  یك (بنده رسید  
و همانا بیشتر دوست دارم). حج را بیش از آزاد كردن هفتاد بنده دوست دارم  ده یك خانوا 

تا یك حج . حفظ كنم  مسلمان را سرپرستى نموده ، آنان را سیر نموده و بپوشانم و آبرویشان را
و همینطور یك یك شمرد تا به ده حج رسید و ده تا ده. به جا آورم  تا شمرد تا به هفتاد حج  

تاد و حفظ آبروى آنان بیش از هف سرپرستى یك خانواده مسلمان ، سیر نمودن ، پوشاندن)) رسید
  (. حج دوست دارم

 

14: حدیث    

ابى  و بهذااالسناد عن احمد بن ابى عبداهللا عن ابیه عن
قال و جرى  نهشل عمن ذكره عن ابى عبداهللا علیه السالم
ثواب المعروف على ثمانین كفا ال جروا كلهم من غیر ان 

 ینقص من صاحبه من
 .اجره شیئا

 : ترجمه
اگر كار خوبى توسط هشتاد نفر انجام شود،: دندامام صادق علیه السالم فرمو  .14 همگى  

  .پاداش خواهندداشت بدوناین كه از پاداش هیچ كدام چیزى كم شود
 

15: حدیث    

المتوكل رضى اهللا عنه قال حدثنا  حدثنى محمد بن موسى بن
 عبداهللا بن جعفر الحمیرى عن احمد بن محمد عن الحسن بن

بد االعلى عن ابى عبداهللا محبوب عن معاویه بن وهب عن ع
 . قال قال رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله افضل الصدقه صدقه عن ظهر غنى علیه السالم

 : ترجمه
صدقه : رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمودند امام صادق علیه السالم نقل مى نماید كه .15

قه استبرترین صد) بى نیازى مالى یا قلبى یا هر دو(حال بى نیازى  در  .  

 



16: حدیث    

عبداهللا  ابى رحمه اهللا عن سعد بن عبداهللا عن احمد بن ابى
عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن محمد بن سماعه بن 

بصیر عن احدهما علیهماالسالم قال  مهران عن ابیه عن ابى
)) افضل قالجهد المقل اما سمعت قول اهللا عزوجل قلت له اى الصدقه فسهم ولو و یوثرون على ان

 .ترى ههنا فضال (( خصاصه كان بهم
 : ترجمه

صدقه اى  راوى مى گوید از امام باقر علیه السالم یا امام صادق علیه السالم پرسیدم چه .16
آیا این آیه را نخوانده اى. صدقه كم مال : برتر است ؟ فرمودند را بر خود مقدم  و دیگران )) 

(80) مى دارند، گرچه خود بدان محتاج باشند
چگونه خداوند در این آیه  ؟ آیا متوجه شدى كه((

  . صدقه كم مال را برتر دانسته است

 

17: حدیث    

قال حدثنا سعد بن عبداهللا عن احمد بن ابى  ابى رحمه اهللا
عن ابن عمیر بن عبداهللا بنعبداهللا عن ابیه  سنان قال سمعت  

 ابا عبداهللا علیه السالم یقول الصدقه بالید تدفع میته السوء و
 . تفعل تدفع سبعین نوعا من انواع البالء و تفك عن لحى سبعین شیطانا كلهم یامره ان ال

 : ترجمه
ن با دستصدقه انسا: راوى مى گوید شنیدم كه امام صادق علیه السالم فرمودند .17 خود مرگ  
مى گویند  بد و هفتاد نوع بال را دور مى كند و از دهان هفتاد شیطان رها مى شود كه همه آنها

  . این كار را انجام نده
 

18: حدیث    

النوفلى عن  ابى رحمه اهللا عن على بن ابراهیم عن ابیه عن
قال سئل  السكونى عن ابى عبداهللا عن ابائه علیهم السالم

هللا صلى اهللا علیه و آله اى الصدقهرسول ا افضل فقال على  
 ذى الرحم الكاشح

 : ترجمه



نقل مى نماید كه از رسول خدا صلى اهللا  امام صادق علیه السالم از پدرانش علیهم السالم .18
صدقه به خویشاوندان نسبى دشمن: فرمودند علیه و آله پرسیدند كدام صدقه بهتر است ؟  .  

 

19: حدیث    

ى رحمه اهللا عن سعد بن عبداهللا عن محمد بن عیسىاب  

الیقطینى عن عمروبن ابراهیم عن خلف بن حماد عمن ذكره 
قال من تصدق فى شهر رمضان  عن ابى عبداهللا علیه السالم

 بصدقه صرف اهللا عنه سبعین نوعا من البالء
 : ترجمه

اى بدهد، خداوند كسى كه در ماه رمضان صدقه: امام صادق علیه السالم فرمودند .19 هفتاد  
  .گرداند نوع بال را از او بر مى

 

20: حدیث    

قال حدثنا سعد بن عبداهللا عن احمد بن محمد  ابى رحمه اهللا
اسماعیل بن بزیع عن محمد بن عذافر عن  عن محمد بن
قال سئل عن  عمر بن یزید عن ابى عبداهللا علیه السالم

یمسك ذلك عنهم و یعطیه ذوى قرابتهالصدقه على من یسال على االبواب او  فقال ال بل یبعث  
 .بها الى من بینه و بینه قرابه فهذا اعظم لالجر

 : ترجمه
صدقه را به نیازمندانى كه بر در خانه ها: از امام صادق علیه السالم پرسیدند .20 مى ایند  

یكانباید به نزد: بدهیم یا به آنها ندهیم و به نزدیكان خود بدهیم ؟ فرمودند داد، زیرا اجرش  
  . بیشتر است

 

21: حدیث    

قال حدثنا محمد بن  حدثنا محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
الحسن الصفار عن احمد بن محمد عن ابیه عن صفوان عن 
عن عبداهللا بن سلیمان قال كان ابو جعفر  عبداهللا بن مسكان



 .علیه السالم اذا كان یوم عرفه لم یرد سائال

 : ترجمه
امام باقر علیه السالم در روز عرفه هیچ سائلى را رد نمى كرد: راوى مى گوید .21 .  

 

22: حدیث    

المتوكل رضى اهللا عنه قال حدثنا  حدثنا محمد بن موسى بن
عن  على بن الحسین السعد آبادى عن احمد بن ابى عبداهللا
ابیه عن احمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن 
ه السالمابى جعفر علی  . قال قال الخیر و الشر یضاعف یوم الجمعه 

 : ترجمه
پاداش كار خوب و بد در روز جمعه دو برابر است: امام باقر علیه السالم فرمودند .22  .  

 

23: حدیث    

سعدان  و بهذااالسناد عن احمد بن ابى عبداهللا عن ابیه عن
هللا علیه سائل ابا عبدا بن مسلم عن عبداهللا بن سنان قال اتى
فقال  السالم عشیه الخمیس فساله فرده ثم التفت ابى جلسائه

 .اما ان عندنا ما نتصدق علیه و لكن الصدفه یوم الجمعه تضاعف اضعافا
 : ترجمه

ولى. سائلى در شب پنج شنبه نزد امام صادق علیه السالم آمده و از او چیزى خواست  .23  

ه حضرت علیه السالم رو بهامام علیه السالم به او چیزى نداد، آنگا اهل مجلس كرده و  
ولى ثواب صدقه در روز. آن قدر داشتیم كه صدقه بدهیم : فرمودند   . جمعه دو برابر است 

 

    ثواب صدقه السر
    ثواب صدقه پنهانى

1: حدیث    

قال حدثنا سعد بن عبداهللا عن احمد بن ابى  ابى رحمه اهللا
ن بن مخلد عن ابانعبداهللا عن ابیه عن الحسی االحمر عن  



قال كان على به الحسین علیهمااسالم یقول صدقه السر  ابى اسامه عن ابى عبداهللا علیه السالم
 . تطفى غضب الرب

 : ترجمه
صدقه  :امام صادق علیه السالم نقل مى نمایند كه امام زین العابدین علیه السالم فرمودند .1

بردپنهان خشم پروردگار را از بین مى  .  

 

    ثواب صدقه العالنیه
    ثواب صدقه آشكار

1: حدیث    

قال حدثنى سعد بن عبداهللا عن احمد بن محمد  ابى رحمه اهللا
اسماعیل بن بزیع عن محمد بن غذافذ عن عمر  عن محمد بن
قال صدقه العالنیه تدفع  بن یزید عن ابى عبداهللا علیه السالم

السر تطفى غضب الرب سبعین نوعا من البالء و صدقه  . 

 : ترجمه
صدقه آشكار هفتاد نوع بال را دور گردانیده و: امام صادق علیه السالم فرمودند 1 صدقه پنهان  

  .خشم پروردگار را از بین مى برد

 

    . ثواب صدقه اللیل
    . ثواب صدقه شب

1: حدیث    

قال حدثنا على بن  حدثنى حمزه بن محمد رضى اهللا عنه
براهیم عن ابیه عن ابن فضال عن عبداهللا بن سنان عن ابى ا

علیه السالم قال الصدقه باللیل تدفع میته السوء و تدفع  عبداهللا
 سبعین نوعا من البالء

 : ترجمه
صدقه دادن در شب مرگ بد و هفتاد نوع بال را: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 مى  دور 

  .كند



 

2: حدیث    

هللا عن سعد بن عبداهللا عن احمد بن ابىابى رحمه ا عبداهللا  
عن ابیه عن الحسین بن مخلد عن ابان االحمر عن ابى 

السالم قال كان على بن الحسین  اسامه عن ابى عبداهللا علیه
 . یقول صدقه اللیل تطفى غضب الرب علیهماالسالم

 : ترجمه
بدین علیه السالم فرمودندامام صادق علیه السالم نقل مى نمایند كه امام زین العا .2 صدقه  :

  .دادن در شب خشم پروردگار را از بین مى برد
 

    ثواب صدقه النهار
    ثواب صدقه روز

1: حدیث    

قال حدثنا محمد بن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
 الحسن الصفار عن احمد بن محمد عن الحسن بن على بن

خالد قال سمعت ابا  فضال عن ابى جمیله عن عمرو بن
 یقول ان صدقه النهار تمیث الخطیئه كما یمیث الماء الملح و ان صدقه عبداهللا علیه السالم

 . اللیل تطفى غضب الرب
 : ترجمه

صدقه دادن در روز: راوى مى گوید از امام صادق علیه السالم شنیدم كه مى فرمود .1 گناه را  
و صدقه دادن در شب خشم. كند حل مى كند، همانگونه كه آب نمك را حل مى پروردگار را  

  .از بین مى برد
  
  

2: حدیث    

قال حدثنا على بن الحسین السعد آبادى عن احمد بن ابى عبداهللا عن ابیه عن  ابى رحمه اهللا
مسلم عن معلى بن خنیس قال خرج ابو عبداهللا علیه السالم فى لیله قدر رشت  سعدان بن

ساعده فاتبعته فاذا هو قد سقط منه شىیرید ظله بنى  السماء و هو فقال بسم اهللا اللهم رد علینا  



بیدك فما وجدت   فقال انت معلى قلت نعم جعلت فداك فقال لى التمس  قال فاتیته فسلمت علیه
الى قال فاذا انا بخبز منتثر فجعلت ادفع الیه ما وجدت فاذا انا بجراب من خبز  من شى فادفعه

عنك فقال ال انا اولى به منك و لكن امض معى جعلت فداك احمله فقلت قال فاتینا ظله بنى  
فجعل یدس الرغیف و الرغیفین تحت ثوب كل واحده منهم حتى اتى  ساعده فاذا نحن بقوم نیام
فقلت جعلت فداك یعرف هوالء الحق فقال لو عرفوا الصدقه فان الرب  على آخرهم ثم انصرفنا

ن ابى اذا تصدق بشى وضعه فى یدتعالى یلیها بنفسه و كا تبارك و السائل ثم ارتده منه فقبله و  
السائل فاحببت ان اناول  السائل و ذلك انها تقع فى ید اهللا قبل ان تقع فى ید شمه ثم رده فى ید

اللیل تطفى غضب الرب و تمحو الذنب  م ولیها اهللا تعالى ان اذا ناولها اهللا ولیها ان صدقه
صدقه النهار تثمرالعظیم و تهون الحساب و  المال و تزید فى العمر ان عیسى بن مریم  

القى بقرص من قوته فى الماء فقال له بعض  علیهماالسالم لما ان مر على شاطى البحر
فعلت هذا فانما هو من قوتك قال فعلت هذا لتا كله دابه من  الحورالعین یا روح اهللا و كلمته لم

یمعزوجل لعظ دوب الماء و ثوابه عنداهللا  . 

 : ترجمه
از امام صادق علیه السالم در یك شب بارانى از: معلى بن خنیس مى گوید .2 منزل خارج شد  

در بین راه چیزى از دست آن حضرت علیه السالم. و من بدنبال او رفتم  در پى آن . افتاد 
من نزد او رفته و سالم. خدایا آن را به من بازگردان . گفت ، بسم اهللا  معلى : ندفرمود. كردم  

جستجو كن هر چه: فدایت گردم فرمودند. بله : هستى ؟ عرض كردم  من . دیدى به من بده  
دیدم كیسه اى نان به همراه. نیز آنچه را مى یافتم به او مى دادم  فدایت . عرض كردم . دارد 

نه من: فرمودند. گردم بگذارید بجاى شما من آن را بیاورم  ا من سزاوارتر از تو هستم ، ولى ب 
با هم به سایبان. بیا در آن. رفتیم  (( بنى ساعده))  آن حضرت علیه . جا عده اى خوابیده بودند 

در بازگشت به آن حضرت علیه . آنان گذاشت  السالم یك یا دو نان زیر لباس هر كدام از
فدایت گردم آیا مذهب: السالم عرض كردم  اگر مذهب : ؟ فرمودند)شیعه بودند(آنها حق بود  

ها حق بود، نمك غذایشان را هم برایشانآن خداوند هر چیزى كه آفرید ذخیره كننده . مى آوردم  
و پدرم هنگامى كه صدقه اى مى داد، ابتدا . آن است  اى دارد، مگر صدقه كه خود سرپرست
آن را مى گرفت ، مى بوسید و مى بویید، آنگاه دو   سائل قرار مى داد، سپس  آن را در دست

رابار ه آن  و این كار بدین جهت بود كه صدقه. به سائل مى داد  قبل از این كه به دست  
و دوست دارم آنچه به دست. سائل برسد به دست خداوند مى رسد خدا رسیده است به دست  

و همانا . دست سائل مى رسد من برسد زیرا صدقه پس از اینه كه به دست خدا رسید، به
و عمر را. ز بین مى بردصدقه دادن در شب خشم خداوند را ا همانا . طوالنى مى نماید 



ساحل دریا مى گذاشت ، نانى را كه غذایش بود، به  حضرت عیسى علیه السالم زمانى كه از
یكى از یارانش عرضه. دریا انداخت  اى روح اهللا و كلمه اهللا چرا چنین كردید؟ این : داشت  

این: فرمودند. مقدارى از غذایت بود تا جنبده اى از جنبندگان آب ان را بخورد و كار را كردم  
  . ثواب آن نزد خداوند بزرگ است

 

    . دعاء السائل لمن اعطاه
    . ثواب دعاى سائل براى صدقه دهنده

1: حدیث    

قال حدثنى سعد بن عبداهللا عن احمد بن محمد  ابى رحمه اهللا
فضال عن مثنى الحناط عن ابى  عن الحسن بن على بن

یر عن ابى عبداهللا علیه السالمبص قال قال على بن الحسین  
 الساعه اال استجیب له ما من رجل تصدق على مسكین مستضعف فدعا له المسكین بشى ء تلك

. 
 : ترجمه

هیچ  :امام صادق علیه السالم نقل مى نمایند كه امام زین العابدین علیه السالم فرمودند .1
د و آن فقیر در ان زمان براى او دعایى نمىمردى به فقیر ضعیفى صدقه نمى ده كند، مگر  

  .این كه دعاى او مستجاب مى گردد
 

    ثواب انظار المعسر
    . ثواب مهلت دادن به تنگدست

1: حدیث    

قال حدثنا عبداهللا بن جعفر الحمیرى عن یعقوب  ابى رحمه اهللا
 سدیر عن ابى بن یزید عن الحسن بن محبوب عن حماد عن
ظل العرش  جعفر علیه السالم قال یبعث یوم القیامه قوم تحت

قال فتشرف لهم الخالئق  و وجوههم من نور و ریاشهم من نور جلوس على كراسى من نور
بانبیاء قال فیقولون هوالء  فیقولون هوالء االنبیاء فینادى مناد من تحت العرش ان لیس هوالء

هوالء شهداء و لكن شهداء فینادى مناد من تحت العرش ان لیس هوالء قوم كانوا ییسرون على  



 .المومنین و ینظرون المعسر حتى یوسر
 : ترجمه

روز قیامت عده اى در زیر سایه عرش بر انگیخته مى: امام باقر علیه السالم فرمودند .1  

نشسته  شوند كه سیماو لباسهاى فاخر و گرانقیمت آنان از نور است و بر صندلیهایى از نور
منادى از زیر عرش ندا: اینان پیامبرانند: و مردم آنها را مى بینند و مى گوینداند  مى دهد كه  

باز هم منادى از زیر. اینان شهدا هستند: باز مى گویند. اینان پیامبر نیستد عرش ندا مى دهد  
ى بدهكار تنگدست مهلت م كه اینان شهید نیستند، بلكه اینان بر مؤ منین آسان مى گرفتند و به

  .دادند تا توانایى پرداخت بدهى خود را پیدا كنند
 

    ثواب من جعل مومنا فى حل من دین علیه
    ثواب حالل كردن بدهكار مؤ من

1: حدیث    

قال حدثنى سعد بن عبداهللا عن یعقوب بن یزید  ابى رحمه اهللا
عبدالحمید قال قلت البى  عن ابن ابى عمیر عن ابراهیم بن

لیه السالم ان لعبد الرحمن بن سیابه دینا علىعبداهللا ع   QQå
یعمل ان له بكل درهم عشرا اذا حلله  قد مات كلمناه ان یحلله فابى فقال علیه السالم و یحه اما

 . بدل درهم و ان لم یحلله انما هو درهم
 : ترجمه

بدهكار عبدالرحمن بن: راوى مى گوید خدمت امام صادق علیه السالم عرض كردم  .1 سیابه  
ما با او صحبت كردیم كه او را. از دنیا رفت  حضرت علیه . حالل نماید، ولى او امتناع كرد 

آیا نمى دانست! واى بر او: السالم فرمودند كه اگر او را حالل مى كرد، خداوند در مقابل هر  
طلبكار تنها یك درهم . نموده و اگر او را حالل نكند درهمى در روز قیامت ده درهم به او عطا

  . است
 

    . ثواب من رد عن عرض اخیه المسلم
    ثواب حفظ آبروى برادر مسلمان



1: حدیث    

بن  ابى رحمه اهللا عن على بن ابراهیم عن ابیه عن الحسین
یزید النوفلى عن اسماعیل بن ابى زیاد السكونى عن ابى 

آله قال قال رسول اهللا صلى اهللا علیه و  عبداهللا علیه السالم
 . البته من رد عن عرض اخیه المسلم و جبت له الجنه

 : ترجمه
كسى : رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمودند امام صادق علیه السالم نقل مى نمایند كه .1

  .كند، حتما بهشت براى او واجب مى شود كه ابروى برادر مسلمان خود را حفظ

 

 ثواب من قضى الخیه حاجه و ثواب من نفس عنه
لهو ثواب من  كربه و ثواب من اعانه على ظالم
سعى له فى حاجه و ثواب من سقاه من ظما و 

ثواب منكساه من عرى  ثواب من اطعمه من جوع و
و ثواب من حمله من رحله و ثواب من كفاه و 
موته و ثواب منزوجه و ثواب  ثواب من كفنه عند

  من عاده من مرضه

و كوشش  ثواب بر آوردن حاجت برادر مؤ من
گرفتارىاو، یارى او،  براى ان ، بر طرف كردن

برطرف كردن تشنگى و گرسنگى او، پوشانیدن 
°Ïå  سوار بر مر كبنمودن او، بى نیاز گردانیدن
همسر به او  او، كفن كردن او پس از مرگ دادن

  . و عیادت اوهنگام بیمارى

1: حدیث    

ل حدثنى عباد بن قال حدثنى سعد بن عبداهللا قا ابى رحمه اهللا
ابیه سلیمان عن  سلیمان عن محمد بن سلیمان الدیلمى عن

مخلد بن یزید النیسابورى عن ابى حمزه الثمالى عن على بن 
 علیهماالسالم قال من قضى الخیه حاجه فبحاجه اهللا بدا و قضى اهللا له بها مائه حاجه الحسین

ه كرب القیامه بالغا ما بلغت و منفى احدیهن الجنه و من نفس عن اخیه كربه نفس اهللا عن  



االقدام و من سعى له فى حاجه  اعانه على ظالم له اعانه اهللا على اجازه الصراط عند دحض   

رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله و من  حتى قضاها له فسر بقضائها فكان كادخال السرور على
ع اطعمه اهللا من ثمار الجنه و من جو  سقاه من ظما سقاه اهللا من الرحیق المختوم و من اطعمه
من غیر عرى لم یزل فى ضمان  من كساه من عرى كساه اهللا من استبرق و حریر و من كساه

یمهنه و یكف وجهه و یصل به یدیه  اله ما دام على المكسى من الثواب سلك و من كفاه بما هو
مه الى الموقف على ناقه من اهللا یوم القیا اخدمه اهللا الولدان المخلدین و من حمله من رحله بعثه
موته فكانما كساه من یوم ولدته امه الى یوم یموت  نوق الجنه یباهث به المالئكه و من كفنه عند
الیها انسه اهللا فى قبره بصوره احب اهله الیه و من عاده  و من زوجه زوجه یانس بها و یسكن

ابت لك الجنه و اهللا لقضاء له حتى ینصرف و تقول طبت و ط عند مرضه حفته المالئكه تدعوا
 . شهرین متتابعین باعتكافهما فى الشهر الحرام حاجته احب الى اهللا من صیام

 : ترجمه
كسى كه حاجت برادر مؤ من خود را بر آورد،: امام زین العابدین علیه السالم فرمودند .1 با بر  

و) ورده است و سپس حاجت برادر مومنش را بر آ(آوردن حاجت خداوند شروع كرده است   

و كسى . خداوند بخاطر این كار صد حاجت او را كه یكى از آنهابهشت است ، بر مى آورد
حل مى كند،  گرفتارى برادر مؤ منش را حل كند، خداوند گرفتاریهاى روز قیامت را برایش كه
مقابل ستمگرى كه به او ظلم مى كند او را  هر قدر این گرفتارى سخت باشند و كسى كه در

رى نماید، خداوند به هنگام لغزش پاها او رایا و . كمك مى كند تا از پل صراط عبور نماید 
 نماید تا آن را بر آورد و او را خوشحال نموده است كسى كه براى بر آوردن حاجت او كوشش

. 
خوشحال نموده  حاجتش خوشحال شود، مانند این است كه رسول خدا صلى اهللا علیه و آله را

كه تشنگى او را برطرف نماید، خداوند از نوشابه هاى و كسى. است  سربسته بهشتى به او  
خداوند از میوه هاى بهشت به او  عطا مى فرماید و كسى كه گرسنگى او را برطرف نماید،

 و (( استبرق)) خداوند لباسهایى از عطا مى فرماید و كسى كه مؤ من بى لباس را بپوشاند،

اید و كسى كه به مؤ منبه او عنایت مى نم ((حریر)) پوشیده لباس بدهد، تا زمانى كه نخى از  
و كسى كه به هنگام ضعف آبروى او را . خواهد بود آن لباس باقى باشد در كفالت خداوند

) ((ولدان مخلد)) بخرد و به او كمك كند، خداوند بهشتى را ) كودكانى كه همیشه كودك مى مانند
را سوار بر مركبش نماید، خداوند در روز قیامت او را كسى كه او  به خدمت او مى گمارد و
به موقف حساب مى آورد، بگونه اى كه بر فرشتگان خداوند مباهات  سوار بر شترى بهشتى
پس ار مرگ او را كفن نماید، گویا از روزى كه از مادر متولد شده تا  مى نماید و كسى كه



سرى دهد كه با او انس بگیرد، و آرامش و كسى كه به او هم. پوشانیده است  روز مرگ او را
در قبرش او را با سیماى محبوبترین اعضاى خانواده اش مانوس مى نماید و كسى  یابد، خداوند
كنند  هنگام بیمارى به عیادت او برود، فرشتگان گرداگرد او را گرفته و براى او دعا مى كه به

د، بخدا سوگند برپاك شدى و بهشت برایت پاك ش: تا بازگردد و مى گویند آوردن حاجت او را  
  . دوست دارم بیش از دو ماه روزه پى در پى همراه با اعتكاف آن ماهها، در ماه حرام ،

 

    ثواب زیاره االخوان و مصافحتهم و معانقتهم
ثواب دیدار با برادران و دست دادن و معانقه با 

    آنان

1: حدیث    

قال حدثنى محمد بن   عنهحدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا
محمد بن سلیمان  الحسن الصفار عن عباد بن سلیمان عن
ابیه عن اسحاق بن عمار الصیرفى قال ككنت  الدیلمى عن

 الشهره فتخوفت ان اشتهر بدینى فامرت غالمى كلما جاءنى بالكوفه فیاتینى اخوان كثیره و كرهت
ك النسه فلقیت ابا عبداهللا فرایترجل منهم یطلبنى قال لیس هو ههنال قال فحججت تل منه ثقال  

قال الذى غیرك للمومنین  و تغیرا فیما بینى و بینه قال قلت جعلت فداك ما الذى غیرنى عندك
لهم فقال یا اسحاق ال تمل زیاره  قلت جعلت فداك انما تخوفت الشهره و قد علم اهللا شده حبى
مرحبا كتب اهللا له مرحبا الى یوم القیامه فاذا  فقال له اخوانك فان المومن اذا لقى اخاه المومن

اقبل اهللا  انزل اهللا فیما بین ابهامهما مائه رحمه تسعه و تسعون الشدهم حبا لصاحبه ثم صافحه
الرحمه فاذا لبثا ال  علیهما بوجهه فكان على اشدهما حبا لصاحبه اشد اقباال فاذا تعانقا غمرتهما

من اغراض الدنیایریدان اال وجهه ال یریدان غرضا  قیل لهما غفر اهللا لكما فاستانفا فاذا اقبال  
قال  تنحوا عنهما فان لهما سرا و قد ستره اهللا علیهما على المسائله قالت المالئكه بعضهم لبعض
ما یلفظ من قول اال لدیه )) قال اهللا عزوجل اسحاق قلت له جعلت فداك ال یكتب علینا لفظنا فقد

س ابن رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله الصعداء ثم بكى حتى خضبت قال فتنف ((رقیب عتید
 لحیته و قال یا اسحاق ان اهللا تبارك و تعالى انما نادى المالئكه ان تغیبوا عن المومنین دموعه

الحافظ  اذا التقیا اجالال لهما فاذا كانت المالئكه ال تكتب لفظهما و ال یعرف كالمهما فقد یعرفه
سر و اخفى یا اسحاق فخف اهللا كانك قراه فان كنت ال تراه فانهعلیهما عالم ال یراك فان كنت  

المخلوقین بالمعاصى و  ترى انه ال یراك فقد كفرت و ان كنت تعلم انه یراك ثم استترت عن



 . برزت له بها فقد جعلته فى حد اهون الناظرین الیك
 : ترجمه

ودم ، برادران مؤ من زیادى بهاسحاق بن عمار مى گوید، هنگامى كه در كوفه ب .1 دیدنم مى  
و مى ترسیدم از این كه مشهور شوم شیعه. آمدند و من دوست نداشتم مشهور شوم  هستم به  

 همین جهت به غالم خود دستور دادم هر كس به دیدن من آمد و مرا خواست بگو این جا

الم را مالقات نمودمدر ان سال به سفر حج رفتم و هنگامى كه امام صادق علیه الس. نیست   

چرا این. فدایت گردم : عرض كردم . با من مانند همیشه نبود و با من سنگین برخورد نمود  

زیرا تو با مؤ منین آن گونه برخورد مى: فرمودند. گونه با من برخورد مى نمایید عرض . كنى  
فدایت گردم من فقط از معروف شدن میترسیدم و خدا خوب مى داند كه: كردم  قدر آنها را چ 

 . دوست دارم
زیرا همانا هنگامى كه مؤ من. از دیدار با برادران مومنت دلتنگ نشو! اى اسحاق : فرمودند  

 برادر مؤ من خود را مالقات نموده و ه او خوش امد بگوید، خداوند براى او تا روز قیامت
شست آنها و هنگامى كه دست دادند خداوند صد رحمت بین انگشتان. خوش آمد مى نویسد  

آنگاه. نازل مى نماید كه نود و نه تاى ان از ان كسى است كه دوستش را بیشتر دوست دارد  

رو  خداوند با روى خود به آنها رو كرده و به دوستى كه دوستش را بیشتر دوست دارد، بیشتر
فقط  مى نماید و هنگامى كه معانقه نمودند تغرق در رحمت خداوند مى گردند و هنگامى كه

خاطر خدا، نه بخاطر هدفى از اهداف دنیایى ، در كنار هم توقف نمودند، به آنهاب : مى گویند 
هنگامى كه احوالپرسى را. خدا شما را آمرزید، عمل خود را از نوع شروع كنید آغاز نمودند،  

زیرا سرى دارند كه. فرشتگان به همدیگر مى گویند از آنها دور شوید خدا آن را پوشانیده است  
فدایت گردم چگونه آنها سخنان ما را نمى: عرض كردم .  نویسند، در حالى كه خداى عزوجل  

در این هنگام  (81) ؟(( آماده اى نزد اوست سخنى نمى گوید، مگر این كه نگهبان)) فرموده است
درسول خدا صلى اهللا علیه و آله نفسفرزن بگونه اى كه : آنگاه گریه كردند. عمیقى كشید 

همانا خداى متعال فقط به ! اى اسحاق : فرمودند محاسن او از اشكش تر شد و سخنى
 .مؤ من براى بزرگداشت انان در كنار آنها نباشند فرشتگان ندا مى دهد كه هنگام مالقات دو

(( كه كسى و این بدین معنى نیست و وقتى فرشتگان سخنان آنها را ) سخنان انها را نمى شنود 
اگاهى ندارند، داناى نهان و آشكار كه مراقب همیشگى آنان است ،  مى نویسند و از كالم آنها
بگونه اى از خدا بترس كه گویا او را مى بینى ! دارد و پس از اسحاق  از سخنان آنها آگاهى

زیرا اگر تو.  نى ، او قطعا تو را مى بیند و اگر فكر مى كنى كه او تو را نمى او را نمى بی 
مى  كافر شده اى ، و اگر بدانى كه او تو را مى بیند و گناه خود را از مخلوقات او پنهان بیند،



دانسته  كنى و آن گناهان را براى او آشكار سازى ، او را در حد بى مقدارترین بینندگان خود
  . اى

 

خ المومن و نصرتهثواب معاونه اال     

    ثواب كمك و یارى رساندن به برادر مؤ من

1: حدیث    

قال حدثنى سعد بن عبداهللا عن احمد بن ابى  ابى رحمه اهللا
بن عمر  عبداهللا عن ابیه عن حماد بن عیسى عن ابراهیم

قال ما من مؤ من یعین  الیمانى عن ابى عبداهللا علیه السالم
ان افضل من صیام شهر و اعتكافه فى المسجد الحرام ومومنا مظلوما اال ك ما من مؤ من  

من یخذل  ینصر اخاه و هو یقدر على نصرته اال و نصره اهللا فى الدنیا و االخره و ما من مؤ
 . اخاه و هو یقدر على نصرته اال خذله اهللا فى الدنیا و االخره

 : ترجمه
دیده اى را هیچ مومنى یارى نمى نماید،مؤ من ستم: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 مگر  

هیچ. این كه این كار براى او برتر از یك ماه روزه و اعتكاف در مسجد الحرام است  مومنى  
در دنیا و  نیست كه بتواند برادر مومنش را یارى نماید و او را یارى كند، مگر این كه خداوند

بتواند برادر مونش را یارىهیچ مومنى نیست كه . آخرت او را یارى خواهد كرد نماید و او را  
  .یارى نكند، مگر این كه خداوند در دنیا و آخرت او را یارى نخواهد نمود

 

2: حدیث    

المتوكل رضى اهللا عنه قال حدثنى  حدثنى محمد بن موسى بن
 عبداهللا بن جعفر الحمیرى عن محمد بن الحسین بن ابى

بن رئاب عن ابى  الخطاب عن الحسن بن محبوب عن على
قال من اغتیب عنده اخوه المومن فلم ینصره و لم یدفع عنه و  الورد عن ابى جعفر علیه السالم

 . اال خفضه اهللا فى الدنیا و االخره هو یقدر على نصرته و عونه
 : ترجمه

كسى كه نزد او از برادر مومنش غیب شود و او از: امام باقر علیه السالم فرمودند .2 برادر  



ومنش دفاع كرده و به او كمك كند، خداوند در دنیا و اخرت او را یارى خواهد نمودم وكسى  .
نكرده و از او  كه نزد او از برادر مومنش غیبت شود و او بتواند به او كمك كند ولى او رآیارى

  .دفاع نكند، خداوند او را خوار و بى مقدار مى نماید
 

    ثواب االصالح بین االثنین
ب آشتى دادن دو نفرثوا     

1: حدیث    

المتوكل رضى اهللا عنه قال حدثنى  حدثنى محمد بن موسى بن
 عبداهللا بن جعفر الحمیرى عن محمد بن الحسین بن ابى

الخطاب عن الحسن بن محبوب عن ابى حمزه الثمالى عن 
اثنین احب . ح بین قال كان امیرالمؤ منین علیه السالم یقول الن اصل ابى عبداهللا علیه السالم
افضل من  بدینارین قال رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله اصالح ذات البین الى من ان اتصدق

 عامه الصاله و الصیام

 : ترجمه
آشتى: امام صادق علیه السالم نقل مى نماید كه امیرالمؤ منین علیه السالم مى فرمودند .1  

دن دوست دارمدادن بین دو نفر را بیش از دو دینار صدقه دا رسول خدا صلى اهللا علیه و آله  . 
آشتى دادن برتر از یك: فرمودند   . سال نماز و روز است 

 

    ثواب من اغاث اخاه المسلم
    ثواب به فریاد مسلمان رسیدن

1: حدیث    

قال حدثنى سعد بن عبداهللا عن احمد بن محمد  ابى رحمه اهللا
ره عن عمروبن على بن الحكم عن سیف بن عمی بن شمر  

عن جابر عن شرحبیل بن سعد االنصارى عن اسید بن 
قال قال رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله من اغاث اخاه المسلم حتى یخرجه من هم و  حضیر

و ورطه كتب اهللا له عشر حسنات و رفع له عشر درجات و اعطاه ثواب عتق عشر  كربه
القیامه عشر شفاعاتدفع عنه عشر نقمات و اعد لهیوم  نسمات و  . 



 : ترجمه
كسى كه به فریاد مسلمانى برسد و او: رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمودند .1 را از غصه  
او را باال مى  ، گرفتارى و ورطه اى نجات دهد، خداوند ده حسه براى او مى نویسد، ده درجه

بت را از او دوربرد و ثواب آزاد كردن ده بنده را به او عطا مى نماید، ده عقو  مى نماید و در  
 .روز قیامت ده شفاعت برایش آماده مى نماید

 

    . ثواب من اكم اخاه المسلم بكله
ثواب خوبى كردن با سخنى به برادر مسلمان با 

   . گفتن سخنى

1: حدیث    

قال حدثنى سعد بن عبداهللا عن احمد بن ابى  ابى رحمه اهللا
فارى عن جعفر بنعبداهللا عن ابى محمد الغ ابراهیم عن ابى  

رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله  عبداهللا علیه السالم قال قال
یزل فى ظل اهللا الممدود بالرحمه ما كان  من اكرم اخاه المسلم بكلمه یلطفه بها و یفرج كربته لم

 . فى ذلك
 : ترجمه

كسى : علیه و آله فرمودندرسول خدا صلى اهللا  امام صادق علیه السالم نقل مى نمایند كه .1
خود خوبى كند، او را مورد لطف و محبت خود قرار بدهد  كه با گفتن سخنى به برادر مسلمان
تا زمانى كه مشغول این كار است در سایه رحمت خداوند به سر  و گرفتاریش را برطرف نماید،

 .مى برد

 

ثواب من اغاث اخاه اللهفان عند جهده و اعانه 
    على نجاح حاجته

ثواب به فریاد برادر مسلمان رسیدن در سختیها و 
    یارى او در حاجتش



1: حدیث    

المتوكل رضى اهللا عنه قال حدثنى  حدثنى محمد بن موسى بن
الحسن  على بن الحسین السعد آبادى عن احمد بن محمد عن
 بن محبوب عن زید الشحام قال سمعت ابا عبداهللا علیه السالم

ث اخاه اللهفان عند جهده فنفس كربته و اعانه على نجاح حاجته كانت له بذلكیقول من اغا  

احدى  عنداهللا اثنتان و سبعون رحمه من اهللا یعجل له منها واحده یصلح بها معیشته و یدخر له
 . و سبعین رحمه ال فزاع یوم القیامه و اهواله

 : ترجمه
كسى كه در سختیها: كه فرمودند از امام صادق علیه السالم شنیدم: راوى مى گوید .1 به فریاد  
به او كمك كند،  برادر مؤ من خود برسد و گرفتاریش را برطرف نموده و در بر آوردن حاجتش

یكى از آن  بخاطر این عمل هفتاد و دو رحمت از جانب خداوند نزد او دارد كه خداوند با
گر را براىرحمتها زندگى دنیایش را اصالح نموده و هفتاد و یك رحمت دی ترسها و وحشتهاى  

 .روز قیامتش ذخیره مى نماید

 

    ثواب من نفس عن مؤ من كربه
    ثواب بر طرف كردن گرفتارى مؤ من

1: حدیث    

قال حدثنا على بن ابراهیم عن ابیه عن محمد  ابى رحمه اهللا
كردینه قال  بن ابى عمیر عن الحسین بن نعمیم عن مسمع

علیه السالم یقول من نفس عن مؤ من كربه  سمعت ابا عبداهللا
كرب االخره و خرج من قبره و هو ثلج الفواد و من اطعمه من جوع اهللا من ثمار  نفس اهللا عنهه

 . سقاه شربه سقاه اهللا من الرحیق المختوم الجنه و من

 : ترجمه
ىكسى كه گرفتار : راوى مى گوید از امام صادق علیه السالم شنیدم كه فرمودند .1 مومنى را  

خوشحالى از  برطرف نماید، خداوند گرفتارى روز قیامت را براى او برطرف مى نماید و با
از میوه هاى  قبرش خارج مى شود و كسى كه به هنگام گرسنگى به او غذا دهد، خداوند

نوشابه ها سربسته  بهشتى به او عطا مى فرماید، و كسى كه شربت آبى به او بدهد، خداوند از
عطا مى فرماید به او .  



 

    ثواب من سر مومنا
    ثواب خوشحال كردن مؤ من

1: حدیث    

المتوكل رضى اهللا عنه قال حدثنى  حدثنى محمد بن موسى بن
البرقى  على بن الحسین السعد آبادى عن احمد بن ابى عبداهللا
قال ابو عبداهللا علیه  عن الحسین بن على عن ابى حمزه قال

مرا مومنا سره اهللا یوم القیامه و السالم من سر قیل له تمن على ربك ما احببت فقد كنت تحب  
و یزیده اهللا من عنده ما لم یخطر على قلبه من  ان تسر اولیاء فى دار الدنیا فیعطى ما تمنى

 . نعیم الجنه
 : ترجمه

كسى كه مومنى را: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 قیامت او خوشحال كند،خداوند در روز  
دارى از خدا بخواه ، زیرا تو كسى  را خوشحال مى نماید و به او مى گوید هر چه دوست

آنگاه هر چه بخواهد به . خوشحال كنى  هستى كه دوست داشتى دوستان خدا را در سراى دنیا
آن قدر از نعمتهاى بهشتى به او عطا مى  او مى دهند و عالوه بر آنچه خواسته است خداوند

كه به فكر او نرسیده استنماید   . 

 

    ثواب من ادخل على اهل بیت مؤ من سرورا
    ثواب خوشحال كردن یك خانواده مؤ من

1: حدیث    

قال حدثنى سعد بن عبداهللا عن احمد بن ابى  ابى رحمه اهللا
قال حدثنى ابو محمد الغفارى عن لوط عن اسحاق عن  عبداهللا
 صلى اهللا علیه و آله ما من قال قال رسول اهللا ابیه عن جده

یدخل على اهل بیت مؤ من سرورا اال خلق اهللا له من ذلك السرور خلقا یجیئه یوم القیامه  عبد
فیقول له من انت یرحمك اهللا فلو ان الدنیا  مرت علیه شدیده یقول یا ولى اهللا ال تخفف كلما

لى آل فالنفیقول انا السرور الذى ادخلت ع كانت لى ما رایتها لك شیئا  . 

 : ترجمه
هیچ بنده اى نیست كه خانواده مومنى را: رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمودند .1 خوشحال  



را مى  كند، مگر این كه خداوند از این خوشحالى مخلوقى را خلق نموده و در روز قیامت آن
آن اورد و هرگاه آن بنده با سختى روبرو شد، این مخلوق به او مى گویدن نترس بنده به او  

تو كیستى ؟ كه اگر دنیا. خدا تو رارحمت كند: مى گوید مال من بود، براى پاداش تو كافى  
من سرورى هستم كه بر فالن خانواده : و او مى گوید. مقابل این خدمت ناچیز بود نبود و در

  . نمودى وارد
 

    ثواب ادخال السرور على االخ المومن
ر مؤ منثواب خوشحال كردن براد     

1: حدیث    

المتوكل رضى اهللا عنه قال حدثن  حدثنى محمد بن موسى بن
 عبداهللا بن جعفر الحمیرى عن محمد بن الحسین بن ابى

الخطاب عن الحسن بن محبوب عن سدیر الصیر فى فى 
من  مثال طویل قال قال ابو عبداهللا علیه السالم اذا بعث اهللا المومن من قبره خرج معه حدیث له
اهوال یوم القیامه قال له المثال ال تحزن و ال تفزع  قبره یقدمه امامه و كلما راى المومن هوال من
فال یزال یبشره بالسرور و الكرامه من اهللا حتى یقف بین یدى  و ابشر بالسرور و الكرامه من اهللا
فیقول له المومن رحمك المثال امامه  جل جالله فیحاسبه حسابا یسیرا و یامر به الى الجنه و اهللا

بالسرور و الكرامه حتى رایت ذلك فمن  اهللا نعم الخارج كنت معى من قبرى و ما زلت تبشرنى
 . فیقول له انا السرور الذى كنت ادخلته على اخیك الومن خلقنى اهللا منه ال بشرك انت قال

 : ترجمه
از قبرش بر انگیخت ،هنگامى كه خداوند مؤ من را : امام صادق علیه السالم فرمودند .1  

 شبیهى از قبرش خارج مى شود و در جلوى او حركت مى كند، و هرگاه كه مؤ من وحشتى از

اندوهگین مباش و نترس و به: وحتشهاى روز قیامت را ببینند، آن شبیه به او مى گوید سرور  
و پیوسته او را به سرور و. و بزرگداشتى از جانب خداوند مژده بده  جانب بزرگداشت از  

آنگاه خداوند. خداوند مژده مى دهد تا به پیشگاه خداى بزرگ برسد حساب آسانى از او كشیده  
در این جا نیز آن. او را به بهشت ببرید: و دستور مى فرماید شبیه در جلوى او حركت مى  

خدا تو را رحمت كند چه همراه: مؤ من به او مى گوید. كند بپیوسته مرا به . خوبى هستى  
و بزرگداشت مژده دادى تا آنچه را مى گفتى دیدمسرور  من همان : تو كیستى او مى گوید . 

خدا مرا. سرورى هستم كه بر برادر مؤ من وارد نمودى    . از آن خلق نمود تا تو را بشارت دهم 



 

    ثواب من تصدق على مؤ من بقدر شبعه
   ثواب صدقه دادن به مؤ من باندازه سیر شدن او

1: ث حدی   

المتوكل رضى اهللا عنه قال حدثنى  حدثنى محمد بن موسى بن
قال حدثنى موسى بن عمران عن الحسین بن  محمد بن جعفر
قال الن اتصدق على  یزید رفعه الى ابى عبداهللا علیه السالم

قال قلت و ما االفق قال مائه الف  رجل مسلم بقدر شبعه احب الى من ان اشبع افقا من الناس
دوناو یزی  . 

 : ترجمه
صدقه دادن به مسلمان باندازه سیر شدن او را بیش: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 از  

پرسیدم افق چیست ؟ فرمودند: راوى مى گوید. غذا دادن به افقى از مردم دوست دارم  صد  :
  .هزار یا بیشتر

 

    ثواب من لقم مومنا لقمه حالوه
    ثواب شیرینى دادن به مؤ من

1: حدیث    

قال حدثنى  حدثنى محمدبن على ماجیلویه رضى اهللا عنه
محمد بن یحیى العطار عن محمد بن احمد عن ابى عبداهللا 

على بن ابى عثمان عن محمد بن  الرازى عن الحسن بن
اتخذت خبیصا فادخلته الى ابى عبداهللا  سلیمان البصرى عن داود الرقى عن الرباب امراته قالت

لسالم و هوعلیه ا یقول من لقم  یاكل فوضعت الخبیص بین یدیه و كان یلقم اصحابه فسمعته 
 . مومنا لقمه حالوه صرف اهللا بها عنه مراره یوم القیامه

 : ترجمه
با خرما حلوایى درست كرده و آن را به: همسرم رباب گفت : داود رقى مى گوید .1 حضور  

ه السالمآن حضرت علی. امام صادق علیه السالم بردم  حلوا را . مشغول صرف غذا بودند 
او حلوا را لقمه لقمه كرده و به. مقابل او گذاشتم  كسى : شنید كه فرمودند. اصحابش مى داد 

خداوند تلخى. كه به مومنى شیرینى بدهد   .روز قیامت را از او دور خواهد نمود 



 

    ثواب من شرب من سور اخیه المومن
مؤ من ثواب آشامیدن نیم خورده     

1: حدیث    

قال حدثنا احمد بن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
 ادریس عن محمد بن احمد عن السیارى عن محمد بن

اسماعیل یرفعه قال من شرب من سور اخیه المومن تبركا به 
 . لهما حتى تقوم الساعه خلق اهللا بینهما ملكا یستغفر

 : ترجمه
كسى كه نیم آشامیده مومنى را بخاطر: یه السالم فرمودندمعصوم عل: راوى مى گوید .1 بترك  

  .استغفار نمایند بنوشد، خداوند فرشته اى بین این دو مى آفریند كه تا روز قیامت برایشان
 

2: حدیث    

قال حدثنى سعد بن عبداهللا عن محمد بن عیسى  ابى رحمه اهللا
نان قال بن س عن الحسن بن على بن بنت الیاس عن عبداهللا
قال ابو عبداهللا علیه السالم فى سور المومن شفاء من سبعین 

 .داء
 : ترجمه

در نیم خورده یا نیم آشامیده مؤ من شفاى هفتاد بیمارى: امام صادق علیه السالم فرمودند .2  

  . است
 

    ثواب من ال طف اخاه فى اهللا بشى
    ثواب لطف و محبت كردن به برادر مؤ من

1: حدیث    

 ابى رحمه اهللا عن احمد بن ادریس عن محمد بن احمد عن
احمد بن محمد عن نصر بن اسحاق عن الحارث بن النعمان 
بن ارقم قال قال رسول  عن الهیثم بن حاد عن داود عن زید



عزوجل بشى من اللطف اال اخدمه اهللا  اهللا صلى اهللا علیه و آله ما من عبد ال طف اخاه فى اهللا
نهمن خدم الج  . 

 : ترجمه
بنده نیست كه در راه خدا بگونه اى: رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمودند .1 برادرش را  

او خواهد  مورد لطف و محبت قرار بدهد، مگر این كه خداوند از خدمتكاران بهشتى به خدمت
  .گمارد

 

    ثواب من استفاد اخا فى اهللا عزوجل
    ثواب انتخاب برادر بخاطر خدا

1: حدیث    

المتوكل رضى اهللا عنه قال حدثنى  حدثنى محمد بن موسى بن
 محمد بن یحیى عن محمد بن احمد عن احمد بن محمد عن

محفوظ بن خالد عن محمد بن زید قال سمعت الرضا علیه 
 . یقول من استفاد اخا فى اهللا عزوجل استفاد بیتا فى الجنه السالم

 : ترجمه
كسى كه بخاطر خداى: دم كه امام رضا علیه السالم فرمودندشنی: راوى مى گوید .1 عزوجل  

  . برادرى برگزیند، خانه اى را در بهشت برگزیده است
 

    . ثواب من لقى اخاه بما یسره لیسره
ثواب دیدار با برادر مؤ من براى خوشحال كردن 

    او

1: حدیث    

حمد عن و بهذااالسناد عن محمد بن احمد عن احمد بن م
عن وكیع عن الربیع بن صبیح رفع الحدیث الى النبى  نصر

قال من لقى اخاه بما یسره لیسره سره اهللا  صلى اهللا علیه و آله
 . اهللا یوم یلقاه یوم القیامه و من لقى اخاه بما یسوءه ساءه

 : ترجمه



داركسى كه بگونه اى با برادر خود دی: رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمودند .1 كند كه  
خوشحال سازد خداوند در روز قیامت او را خوشحال مى  خوشحال مى شود براى این كه او را

و كسى كه بگونه اى با. نماید برادر خود روبرو شود كه نارحت مى شود براى این كه او را  
  .روزى كه او را ببیند، او را ناراحت خواهد نمود ناراحت كند، خداوند در

 

مسلماثواب من دهن      

    ثواب عطر زدن به سر و روى مسلمان

1: حدیث    

 ابى رحمه اهللا عن احمد بن ادریس عن محمد بن احمد عن
احمد بن محمد یرفعه الى بشیر الدهان عن ابى عبداهللا علیه 

قال من دهن مسلما كتب اهللا عزوجل له بكل شعره نورا  السالم
 . یوم القیامه

 : ترجمه
كسى كه به سر و روى مسلمانى عط بزند، خداى: علیه السالم فرمودندامام صادق  .1 عزوجل  

  .در مقابل هر مویى نورى براى او در روز قیامت مى نویسد
 

    ثواب المتحابین فى اهللا عزوجل
    ثواب دوست داشتن یكدیگر براى خدا

1: حدیث    

نابى رحمه اهللا عن سعد بن عبداهللا عن احمد بن محمد ع  

قال  الحسن بن على بن فضال عن ابى الحسن علیه السالم
سمعته یقول المتحابون فى اهللا یوم القیامه على منابر من نور 

 جههم و اجسادهم و نور منابرهم كل شى حتى یعرفوا انهم المتاحبون فى اهللا قد اضاء نور و

 . عزوجل

 : ترجمه
دوستداران یكدیگر: كه فرمودند از امام كاظم علیه السالم شنیدم: راوى مى گوید .1 براى خدا  
همه چیز را  در روز قیامت بر منبرهایى از نور هستند كه نور سیما، بدنها و نور منبرهایشان



اینان براى خدا  روشن كرده است ، بگونه اى كه همه آنها را با این عنوان خواهند شناخت كه
  .عزوجل دوستدار یكدیگر بوده اند

 

ادیا فذكر اهللاثواب من سلك و      

    ثواب تمجید خدا در دره

1: حدیث    

قال حدثنى سعد بن عبداهللا بن بنان بن محمد  ابى رحمه اهللا
عن جعفر بن  عن ابیه عن عبداهللا بن المغیره عن السكونى
محمد عن ابیه عن جده عن ابیه عن على علیه السالم ان 

سلك و ادیا فیبسط كفیه فیذكر اهللا و یدعو اال مال آله قال ما من عبد  النبى صلى اهللا علیه و
 .حسنات فلیعظم ذلك الوادى او لیصغر اهللا ذلك الوادى

 : ترجمه
السالم  امام صادق علیه السالم علیه السالم از پدرانش علیهماالسالم از امیرالمؤ منین علیه .1

ه اى نیست كههیچ بند: نقل مى نماید كه رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمودند به دره اى  
خداوند آن دره را پر  برود، دستهایش را باز كرده ، خدا را تمجید نماید و دعا كند، مگر این كه

این دره خواه كوچك باشد یا بزرگ. از حسنات مى نماید  .  

 

ثواب من قرا عند منامه ان اهللا یمسك السموات و 
  . االرض ان تزوال االیه

ان اهللا یمسك السموات و االرض )) ثواب خواندن آیه
  خواب هنگام ((ان تزوال

1: حدیث    

قال حدثنى محمد بن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
عباس بن: الحسن الصفار عن محمد بن عیسى  هالل  

قال لم  الشامى عن ابى الحسن الرضا عن ابیه علیهماالسالم
)) یقل احد قط اذا اراد ان ینام ك السموات واالرض ان تزوال و لئن زالتاان اهللا یمس امسكهما من  

 . فیسقط علیه البیت ((احد من بعده انه كان حلیما غفورا



 : ترجمه
تاكنون هیچ كسى : نقل مى نمایند كه فرمودند امام رضا علیه السالم از پدرش علیه السالم .1

لئن زالتا ان امسكهما من احد  ان تزوال و  السموات و االرض  ان اهللا یمسك)) به هنگام خواب آیه
را نخوانده است ، مگر این كه خانه بر سرش خراب نشده  (82) ((.غفورا من بعده انه كان حلیما

  . است
 

ثواب هذا الدعا عند اذان الصبح و عند اذان 
ربالمغ  .    

    . ثواب این دعا به هنگام اذان صبح و مغرب

1: حدیث    

قال حدثنى سعد بن عبداهللا قال حدثنى محمد بن  ابى رحمه اهللا
السالم عن ابى الحسن  عیسى عن عباس مولى الرضا علیه

قال حین یسمع اذان الصبح اللهم  الرضا علیه السالم قال من
ار لیلك و حضور صلواتك و اصوات دعائك ان تتوب على انك باقبال نهارك و ادب انى اسالك

 .التواب الرحیم و مثل ذلك اذا سمع اذان المغرب ثم مات من یومه او لیلته كان تائبا انت
 : ترجمه

كسى كه هنگام شنیدن اذان صبح و اذان مغرب بگوید: امام رضا علیه السالم فرمودند .1  

(( دبار الیلك و حضور صلواتك و اصوات دعائك اناللهم انى اسئلك باقبال نهارك و ا تتوب  
انك انت التواب الرحیم. على  از دنیا رفته  و در آن روز یا آن شب بمیرد، توبه كننده (83) ((. 

  . است
 

لم ان اهللا یضرو ینفعثواب من سال اهللا و هو یع     

ثواب خواستن از خدا و دانستن این كه خداوند 
  . ضرر رسان و سود بخش است

1: حدیث    

قال حدثنى محمد بن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
یحیى عن محمد بن احمد عن بعض اصحابنا عن محمد بن 



داهللا علیه السالمعن ابى سیار عن سوره بن كلیب عن ابى عب بكر عن زكریا قال قال رسول اهللا  
 . عزوجل من سالنى و هو یعلم انى اضر و انفع استجبت له صلى اهللا علیه و آله قال اهللا

 : ترجمه
خداى: رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمودند امام صادق علیه السالم نقل مى نماید كه .1  

كه همانا من ضرر رسان و سودكسى كه از من بخواههد و بداند : عزوجل مى فرمایند بخشم ،  
  دعایش را مستجاب مى نمایم

 

    ثواب من قال هذا القول حین یاخذ مضجعه
    ثواب گفتن این ذكر هنگام خواب

1: حدیث    

قال حدثنى محمد بن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن بكر بن محمد 

بداهللاعن ابى ع علیه السالم قال من قال حین یاخذ مضجعه  
هللا الذى بطن فخبر و الحمد هللا الذى ملك فقدر و  ثالث مرات الحمد هللا الذى عال فقهر و الحمد

االحیاء و هو على كل شى قدیر خرج من الذنوب كهیئه  الحمدهللا الذى یحیى الموتى و یمیت
 . یوم ولدته امه

 : ترجمه
كسى كه هنگام خواب سه بار بگوید: السالم فرمودندامام صادق علیه  .1 الذى عال  الحمدهللا)) :

والحمدهللا الذى. و الحمدهللا الذى ملك فقدر. فقهر و الحمدهللا الذى بطن فخبر یحیى الموتى و  
متولد شده است از  ، و مانند روزى كه از مادر(84) ((.یمیت االحیاء و هو على كل شى غدیر

  .گناهان بیرون مى آید

 

    . ثواب دعاء المسلم الخیه بظهر الغیب
   . ثواب دعاى پنهان مسلمان براى برادر مسلمانش

1: حدیث    

قال حدثنى عبداهللا بن جعفر الحمیرى عن محمد  ابى رحمه اهللا
سین عن الطیالسانى عنبن الح فضیل عن معاویه بن عمار  



قال دعاء المسلم ال خیه بظهر الغیب یسوق الى الداعى الرزق و  عن ابى عبداهللا علیه السالم
 . تقول له المالئكه لك مثاله یصرف عنه البالء و

 : ترجمه
زق رادعاى پنهانى مسلمان براى برادر مسلمانش ر : امام صادق علیه السالم فرمودند .1 به  

و فرشتگان به او مى. سوى دعا كننده مى كشاند، بال را از او دور مى گرداند براى تو : گویند 
  .دو برابر آنچه كه براى برادرت خواستى ، مى باشد

 

ثواب الصاله و السالم على النبى صلى اهللا علیه 
  . و آله و ثواب حبه

ثواب صلوات فرستادن و سالم كردن بر پیامبر 
اهللا علیه و آله و دوستى صلى   او 

1: حدیث    

قال حدثنى  حدثنى محمد بن على ماجیلویه رضى اهللا عنه
محمد بن یحیى العطار قال حدثنى محمد بن احمد عن محمد 
عیسى الحسنى قال حدثنى رشدین بن  بن حسان عن جعفر بن

امیرالمؤ منین عاصم بن ضمره عن  عن سعد عن معاویه بن صالح عن ابى اسحاق عن عباس
قال الصاله على النبى صلى اهللا علیه و آله امحق للخطایا من الماء للنار و السالم  علیه السالم
رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله  النبى صلى اهللا علیه و آله و افضل من عتقل رقاب و حب على

 . قال ضرب السیوف فى سبیل اهللا افضل من مهج االنفس او
 : ترجمه

صلوات فرستادن بر پیامبر صلى اهللا علیه و: المومنین علیه السالم فرمودندامیر  .1 آله ناهان را  
سالم كردن بر پیامبر. بهتر از نابود كردن آب آتش را. از بین مى برد صلى اهللا علیه و آله  

دوست داشتن. برتر از ازاد كردن چند برده است  رسول خدا صلى اهللا علیه و آله برتر از فدا  
برتر از: یا فرمودند. ن جانهاست كرد   . شمشیر زدن در راه خدا است 

 

ثواب من صلى على النبى صلى اهللا علیه و آله 
   . صاله واحده

ثواب یك بار بر پیامبر صلى اهللا علیه و آله 



    صلوات فرستادن

1: حدیث    

قال حدثنى سعد بن عبداهللا قال حدثنى سلمه بن  ابى رحمه اهللا
ب عنالخطا اسماعیل بن جعفر عن الحسن بن على عن ابیه  

قال اذا ذكر النبى  عن ابى بصیر عن ابى عبداهللا علیه السالم
النبى صاله واحده صلى اهللا علیه  صلى اهللا علیه و آله فاكثروا الصاله علیه فانه من صلى على

ذلك العبد  خلق اهللا اال صلى على الف صاله فى الف صف من المالئكه و لم یبق شى مما
 جاهل مغرور قد برى اهللا منه و رسوله لصاله اهللا علیه و صاله مالئكه و ال یرغب عن هذا اال

. 
 : ترجمه

هنگامى كه پیامبر صلى اهللا علیه و آله را یاد: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 كردند، زیاد  
اهللا زیرا همانا كسى كه یك بار بر پیامبر صلى. بر او صلوات بفرستید علیه و آله صلوات  

فرستد و افریده اى از  بفرستد خداوند در هزار صف از فرشتگان هزار بار با او صلوات مى
صلوات فرشتگان ، بر او صلوات  افریدگان خدا باقى نماند مگر این كه بخاطر صلوات خدا و

و جز نادان مغرور كه جز خدا و. مى فرستند ثواب رو نمى كسى از این . رسول از او بیزارند 
  .گرداند

 

 ثواب من سال اهللا بحق محمد صلى اهللا علیه و آله
  . واهل بیته

ثواب درخواست از خدا بحق حضرت محمد صلى 
  واهل بیت علیهم السالم اهللا علیه و آله

1: حدیث    

قال حدثنى محمد بن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
ن العباس بن عامر عن الحسن الصفار عن الحسن بن على ع

عن یحیى بن العالء عن ججابر عن ابى جعفر  احمد بن رزق
قال ثم انه سال اهللا  قال ان عبدا مكث فى النار سبعین خریفا و الخریف سبعون سنه علیه السالم

 عزوجل الى جبرئیل ان اهبط الى عبدى فاخرجه بحق محمد واهل بیته لما رحمتنى فاوحى اهللا

ى بالهبوط فى النار قال عزوجل انى قد امرتها ان تككون علیك بردا وقال یا رب كیف ل سالما  



سجیل قال فهبط جبرئیل الى النار على وجهه  قال یا رب فاعلمنى بموضعه قال انه فى جب
قال ما احصى یا رب العالمین له اما  فقال اهللا عزوجل یا عبدى كم لبثت فى النار فاخرجه

الطلت هوانك فى الناروعزتى لو ال ما سالتنى به  و لكنى حتمت على نفسى االیسالنى عبد  
 . اهل بیته اال غفرت له ما كان بینى و بینه و قد غفرت لك الیوم بحق محمد و

 : ترجمه
كه هر. همانا بنده اى هفتاد پاییز در آتش مى ماند: امام باقر علیه السالم فرمودند .1 پاییزى  

خواهد كه بحق محمد و آنگاه از خدا مى. هفتاد سال است  خداى . اهل بیتش به او رحم كند 
جبرییل عرض  . جبرییل وحى كند كه فرود اى و بنده ام را از آتش خارج كن عزوجل نیز به

به آتش دستور داده: فرود آیم ؟ خداوند مى فرمایند  مى كند چگونه در آتش  ام كه براى تو  
جایش! روردگاراپ: سرد شود و ضررى به تو نرساند، عرض مى كند مى فرماید . را نشانم بده  

آنگاه. است  (( سجیل)) در چاهى در جبرییل در جاى او فرود آمده و او را از آتش بیرون مى  
خداوند. كشد . نمى دانم : عزوجل از او مى پرسد چند سال در آتش بودى ؟ عرض مى كند 

همچنان تو . درخواست نمى كردهان به عزتم سوگند اگر این چنین از من : فرماید خداوند مى
ولى بر خودم الزم نموده ام كه هیچ بنده اى از من بحق . خوارى در آتش نگاه میداشتم  را با

واهل بیت او درخواست آمرزش نكند، مگر این كه گناهانى را كه مربوط به من و اوست  محمد
  . ، و امروز نیز محققا گناهان تو را بخشیدم(85) . ببخشم

  
  
  

    ثواب الصاله على النبى صلى اهللا علیه و آله
    ثواب صلوات بر پیامبر صلى اهللا علیه و آله

1: حدیث    

بن  حدثنى احمد بن محمد رضى اهللا عنه عن ابیه عن محمد
محمد عن ابى البخترى عن جعفر بن  احمد عن السندى بن

السالم قال قال رسول اهللا صلى  محمد عن ابیه عن آبائه علیه
سیئاته على حسناته جئت بالصاله على  اهللا علیه و آله انا عند المیزان یوم القیامه فمن ثقلت

 . اثقل بها حسناته حتى
 : ترجمه



ت نموده است كهامام باقر علیه السالم از پدرانش علیه السالم روای .1 رسول خدا صلى اهللا  
در روز قیامت من در كنار ترازوى: علیه و آله فرمودند كسى كه گناهانش . اعمال هستم  

فرستاده است مى آورم تا كارهایى  سنگینتر از كارهاى نیكش باشد، صلواتهایى را كه بر من
  نیكش را سنگینتر نمایم

 

2: حدیث    

بداهللا عن احمد بن عبداهللابى رحمه اهللا عن سعد بن ع قال  
حدثنى محسن بن احمد عن ابان االحرم عن عبدالسالم بن 
قال قلت البى عبداهللا علیه السالم انى دخلت البیت فلم  نعیم

الصاله على النبى صلى اهللا علیه و آله فقال علیه السالم تو لم  یحضرنى شى من الدعا اال
 . بافضل مما خرجت یخرج احد

 : ترجمه
وارد خانه خدا شدم و هیچ: به امام صادق علیه السالم عرض كردم : راوى مى گوید .2 دعایى  

هیچ كارى: فرمودند. جز صلوات بر پیامبر صلى اهللا علیه و آله به یادم نیامد بهتر از كار تو  
  . در آنجا انجام نداده است

 

3: حدیث    

عبداهللا  و بهذااالسناد عن احمد بن ابى عبداهللا عن ابیه عن
بن المغیره عن عبدالكریم الخزاز عن ابى اسحاق السبیعى عن 
قال قال امیرالمؤ منین على بن ابیطالب علیه  الحارث االعور

 . كل دعا محجوب عن السماء حتى یصلى على محمد و آله السالم

 : ترجمه
ن كه دعاهیچ دعایى به آسمان نمى رسد، مگر ای: امیرالمؤ منین علیه السالم فرمودند .3 كننده  

  .بر محمد و آل محمد صلوات بفرستد
 

ثواب من صلى على محمد و آله مائه مره بعد 
    .الفجر

ثواب صد بار صلوات بر محمد و آل او پس از 



    . صبح

1: حدیث    

قال حدثنى سعد بن عبداهللا عن احمد بن ابى  ابى رحمه اهللا
وبعبداهللا عن محمد بن ابى عمیر عن ابى ای عن الصباح  

قال اال اعلمك شیئا یقى  بن سیابه عن ابى عبداهللا علیه السالم
آل محمد  قال قلت بلى قال قل بعد الفجر اللهم صل على محمد و اهللا به وجهك من حر جهنم

 . مائه مره یقى اهللا به وجهك من حر جهنم

 : ترجمه
خواهى چیزى یادت بدهم امام صادق علیه السالم از من پرسیدند نمى: راوى مى گوید .1 كه  

پس از: فرمودند. چرا: خاوند با آن صورتت را از حرارت جهنم حفظ كند؟ عرض كردم  سپیده  
تا خداوند صورتت را از حرارت جهنم  ((آل محمد اللهم صل على محمد و)) .دم ، صد بار بگو

  .حفظ نماید

 

    . ثواب من صلى على محمد و اهل بیته
ضرت محمد صلى اهللا علیه و ثواب صلوات بر ح

  . واهل بیت او علیهم السالم آله

1: حدیث    

قال حدثنى سعد بن عبداهللا عن احمد بن ابى  ابى رحمه اهللا
ابى عبداهللا  عبداهللا عن محمد بن ابى عمیر عن اخبره عن
علیه السالم قال وجدت فى بعضى الكتب من صلى على 

سنه و من قال صلى اهللا على محمد وال محمد كتب اهللا له مائه ح محمد و اهل بیته كتب اهللا  
 . له الف حسنه

 : ترجمه
در كتابى خواندم كه هر كسى كه بر محمد و: امام صادق علیه السالم فرمودند .1   „„ {c

بگوید اللهم صلى على محمد و(صلوات فرستد،  خداوند براى او صد حسنه ، و ) ال محمد 
صلوات فرستدواهل بیت او  كسى كه بر محمد خداوند  (( اهل بیته اللهم صل على محمد و)) 

  .براى او هزار حسنه مى نویسد
 



ثواب من صلى على النبى صلى اهللا علیه و آله 
  . یوم الجمعه مائه صاله

ثواب صد بار صلوات بر پیامبر صلى اهللا علیه و 
  آله در روز جمعه

1: حدیث    

ن عبداللهعن حمد بن ابى قال حدثنى سعد ب ابى رحمه اهللا
الفضیل عن ابى  عبداهللا عن الحسن بن على عن محمد بن

قال رسول اهللا صلى اهللا علیه  الحسن الرضا علیه السالم قال
ستین حاجه ثالثون منها للدنیا و ثالثون  و آله من صلى على یوم الجمعه مائه مره قضى اهللا له

 . لالخره
 : ترجمه

نقل مى نمایند كهامام رضا علیه السالم  .1 كسى كه : رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمودند 
: صلوات بفرستد، خداوند شصت حاجت او را بر آورده مى نماید در روز جمعه صد بار بر من

  . حاجت مربوط به آخرت سى حاجت به دنیا و سى

 

 ثواب من قال فى دبر صاله الصبح و صاله
احداالمغربقبل ان یثنى رجلیه او یكلم  ان اهللا و )) 

ایها الذین آمنواصلوا  مالئكه یصلون على النبى یا
صل على محمد النبى و  علیه و سلموا تسلیما اللهم

  (( ذریته
پس از نماز صبح و  ((...ان اهللا و)) ثواب گفتن

    . مغرب

1: حدیث    

قال حدثنى سعد بن عبداهللا عن احمد بن محمد  ابى رحمه اهللا
بى عن ابن المغیرهقال حدثنا ا قال سمعت ابا الحسن علیه  

 السالم یقول من قال فى دبر صاله الصبح و صاله المغرب
صلوا  ان اهللا و مالئكته یصلون على النبى یا ایها الذین امنوا)) قبل ان یثنى رجلیه او یكلم احدا



حاجه سبعون فى  قضى اهللا له مائه (( علیه و سلموا تسلیما اللهم صل على محمد النبى و ذریته
 قال قلت له ما معنى صاله اهللا و صاله مالئكته و صاله المومنین الدنیا و ثالثون فى االخره

 قال صاله اهللا رحمه من اهللا و صاله مالئكته تزكیه منهم و صاله المومنین دعاء منهم له و من
الولین و صل صل على محمدو آل محمد فى ا سر آل محمد فى الصاله على النبى و آله اللهم

صل  آل محمد فى االخرین و صل على محمد و آل محمد فى المال االعلى و على محمد و
الدرجه  على محمد و آل محمد فى المرسلین اللهم اعط محمدا الوسیله و الشرف والفضیله و
 القیامه رویته و الكبیره اللهم انى آمنت بمحمد صلى اهللا علیه و آله و لم اره فال تحرمنى یوم

سائغا ال اظلما بعده ابدا انك  ارزقنى صحبته و توفنى على ملته و اسقنى من حوضه مشربا رویا
آله و لم اره فعرفنى فى الجنان  على كل شى قدیر اللهم كما آمنت بمحمد صلى اهللا علیه و

فان من صلى على النبى صلى اهللا علیه و  وجهه اللهم بلغ روح محمد عنى تحیه كثیره و سالما
بهذه الصلوات هدمت ذنوبه و محیت خطایاه آله و دام سروره و استجیب دعاوه واعطى امله و  

انواع الخیر و یجعل من رفقاء نبیه فى  بسط له فى رزقه و اعین على عدوه و هیى له سبب
 . مرات عشیه الجنان االعلى یقولهن ثالث مرات غدوه و ثالث

 : ترجمه
از نماز  كسى كه پس : لسالم شنیدم كه مى فرمودراوى مى گوید از امام رضا علیه ا .1 صبح  
مالئكته یصلون  ان اهللا و)) یا نماز مغرب پیش از ان كه برخیزد یا با كسى صحبت كند، بگوید

اللهم. على النبى یا ایها الذین امنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما  ((. صل على محمد النبى و ذریته 
(86) هفتاد: ، خداوند صد حاجت او را بر آورده مى سازد حاجت در دنیا و سى حاجت در  

مراد از صلوات خدا و صلوات فرشتگان: عرض كردم . آخرت  ؟ .و صلوات مؤ منین چیست  
مراد از صلوات فرستادن خدا: فرمودند ست بر او و منظور از صلوات فرستادن نزول رحمت ا 

و معنى : صلى اهللا علیه و آله را مدح و ثنا مى گویند فرشتگان این است كه آنان پیامبر
یكى از اسرار. براى پیامبر صلى اهللا علیه و آله است  صلوات فرستادن مؤ منین دعاى آنان  

)) : آل محمد در صلوات بر پیامبر و آل او، این صلوات است مالله صل على محممد و آل  
و صل على محمد و. محمد فى االولین  و صل على محمد و ال . ال محمد فى االخرین  
و صلى على محمد و. محمد فى المال االعلى  اللهم اعط محمدا . ال محمد فى المرسلین  

نى یوم اللهم انى امنت بمحمده و لم اره فال تحرم . الوسیله و الشرف و الفضیله و الدرجه الكبیره
توفنى على ملته و اسقنى من حوضه مشربا رویا سائغا هنیئا  القیامه رویته و ارزقنى صحبته و

كل شى قدیر اللهم كما امنت بمحمده و لم اره فعرفنى فى الجنان  ال اظما بعده ابدا انك على
همانا كسى كه سه بار در بامداد و  .(87) ((.محمد عنى تحیه كثیره و سالما وجهه اللهم بلغ روح



 .شب با این ذكر صلوات بفرستد، گناهانش از بین رفته و خطاهایش محو مى گردد سه بار در

 گردد، در سرورش دوام یافته و دعایش مستجاب مى شود، به آرزویش رسیده و رزقش زیاد مى
پیامبرش در  مقابل دشمنش یارى گردیده ، اسباب همه خیرها برایش مهیا شده و از دوستان

  .بهشتهاى اعلى قرار داده مى شود
 

اوكل  ثواب من جعل ثلث صالته او نصف صالته
ص(صالته للنبى   )  

ثواب اختصاص ثلث ، نصف یا همه دعا به 
  پیامبر صلى اهللا علیه و آله

1: حدیث    

نى محمد بن الحسن رضى اهللا عنهحدث قال حدثنى محمد بن  
قال حدثنا ابى  الحسن الصفار عن احمد بن ابى عبداهللا البرقى
قال قال ابو عبداهللا علیه  عن محمد بن ابى عمیر عن مرازم

 فقال یا رسول اهللا انى جعلت ثلث صالتى لك السالم ان رجال اتى النبى صلى اهللا علیه و آله
فقال یا رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله انى جعلت نصف صالتى لك فقال له خیرا فقال ذلك  

قال اذا یكفیك اهللا ما اهمك من امر دنیاك و  افضل قال یا رسول اهللا انى قد جعلت صالتى لك
قال ابو عبداهللا علیه السالم ال یسال اهللا  فقال له رجل اصلحك اهللا كیف یجعل صالته له آخرتك

بالصاله على محمد وشیئا اال بدا   .آل محمد 
 : ترجمه

مردى به خدمت پیامبر صلى اهللا علیه و آله آممده و: امام صادق علیه السالم فرمودند .1  

همان من ثلث دعاى خود را به شما! اى رسول خدا صلى اهللا علیه و آله : عرض كرد  

عرض كرد اى. خیر است . اختصاص دادم فرمودند دعاى خود  همانا من نصف! رسول خدا 
این بهتر است: فرمودند. را به شما اختصاص دادم  عرض كرد اى رسول خدا صلى اهللا علیه  . 

همانا من همه دعایم را به شما اختصاص! و آله  در این صورت خداوند همه : فرمودند. دادم  
را  خدا تو: در این هنگام مردى عرضه داشت  .حوائج مهم دنیا و اخرتت را بر آورده مى نماید

مى دهد؟ امام صادق علیه السالم   اختصاص  در دینت موفق سازد، چگونه دعایش را به او
چیزى از خدا نمى خواهد، مگراین كه: فرمودند قبل از آن بر محمد و آل محمد صلوات بر  

 .پیامبر صلى اهللا علیه و آله مى فرستد



 

ثواب من صلى على النبى صلى اهللا علیه و آله و 
هاتبع بالصال   . علىاهل بیته علیهم السالم 

ثواب صلوات بر اهل بیت پس از صلوات بر 
  پیامبر صلى اهللا علیه و آله

1: حدیث    

قال حدثنى على بن ابراهیم عن ابیه عن على  ابى رحمه اهللا
واصل بن عبداهللا عن عبداهللا بن سنان عن ابى  بن معبد عن
صلى اهللا علیه و آله قال قال رسول اهللا  عبداهللا علیه السالم

 قال بلى بابى انت و امى فانك لم تزل مبشرا ذات یوم المیر المومنین علیه السالم اال ابشرك
یا  بكل خیر فقال اخبرنى جبرئیل انفا بالعجب فقال امیرالمومنین علیه السالم و ما الذى اخبرك
صلى على و اتبع بالصاله الرجل من امتى اذا  رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله قال اخبرنى ان

 اهل بیتى فتحت له ابواب السماء و صلت علیه المالئكه سبعین صاله و انه للذنب حطا ثم على
یقول اهللا تبارك و تعالى لبیك عبدى و سعدیك  تحات عنه الذنوب كما تحات الورق من الشجر و
الذنوب كما تحات  صاله و انه للذنب حطا ثم تحات عنه یا مالئكتى انتم تصلون علیه سبعین
یقول اهللا تبارك و تعال لبیك عبدى و سعدیك یا مالئكتى انتم تصلون علیه  الورق من الشجر و

اهل  و انا اصلى علیه سبعمائه صاله فاذا صلى على و لم یتبع بالصاله على سبعین صاله
دیك یا یقول اهللا جل جالله ال بیك و ال سع بیتى كان بینها و بین السماء سبعون حجابا و

عترته فال یزال محجوبا حتى یلحق بى اهل  مالئكتى ال تصعدوا دعاء ه اال ان یلحق بالنبى
 . بیتى

 : ترجمه
رسول خدا صلى اهللا علیه و آله از  امام صادق علیه السالم نقل مى نمایند كه روزى .1

آیا نمى خواهى: امیرالمؤ منین علیه السالم پرسیدند حضرت جواب مژده اى به تو بدهم ؟ آن  
چرا، پدر و مادرم فداى تو كه همانا همیشه: دادند پیامبر . مژده دهنده به همه خیرها هستى  

چند لحظه پیش: فرمودند امیرالمومنین علیه السالم پرسیدند: جبرییل چیز عجیبى به من گفت    . 

پیامبر صلى اهللا علیه و آله جواب داد! چه گفت اى رسول خدا اگر : جبرییل به من گفت  :
اهل بیت من نیز صلوات فرستد درهاى آسمان  مردى بر من صلوات فرستد و و پس از ان بر
صلوات بر او مى فرستند و همانا این عمل باعث ریختن  براى او گشوده شده و فرشتگان هفتاد

آنگاه همانگونه كه. گناهان است  برگ از درخت مى ریزد گناهان نیز از او مى ریزند و  



شما هفتاد! فرشتگانم . اجابتت نمودم و كامروا و سعادتمند گشتى : ال مى فرمایدمتع خداوند  

ولى هنگامى كه بر من صلوات فرستد و. صلوات بر او مى فرستید و من هفتصد صلوات   

 پس از آن بر اهل بیتم صلوات نفرستد، بین آن صلوات و آسمان هفتاد حجاب است و خداى
دعاى او را باال.! تم و سعادتمند و كامروا نگشتى تو ذا نپذیرف: بزرگ مى فرماید نبرید، مگر  

و پیوسته این دعا. زمانى كه عترت پیامبر را در دعا به پیامبر ملحق سازد باال نمى رود تا  
به من ملحق شوند) صلوات (زمانى كه عترت من در دعا  .  

 

ثواب من صلى على النبى و آله و االوصیاء 
بعدالمرضیین یوم الجمعه    الصاله 

ثواب صلوات بر پیامبر و اوصیاى او پس از 
    نماز در روز جمعه

1: حدیث    

المتوكل رضى اهللا عنه قال حدثنى  حدثنى محمد بن موسى به
البرقى  على بن الحسین السعد ابادى عن احمد بن ابى عبداهللا

سال ابا  قال حدثنا ابن ابى عمیر عن حماد بن عثمان انه
علیه السالم عن افضل االعمال یوم الجمعهعبداهللا  قال الصاله على محمد و آل محمد مائه مره  

 . افضل بعد العصر و ما زدت فهو
 : ترجمه

صد : فرمودند. اعمال در روز جمعه چیست  راوى از امام صادق علیه السالم پرسید بهترین .1
بفرستى بهتر است ال محمد پس از عصر و هر چه بیشتر صلوات بار صلوات بر محمد و  .  

 

2: حدیث    

سیابه و ابى  قال احمد بن ابى عبداهللا و فى روآیه عبداهللا بن
قال اذا صلیت  اسماعثل عن ناجیه عن احدهما علیهماالسالم
آل محمد االوصیاء  یوم الجمعه فقل اللهم صل على محمد و

یه و علیهم و على بافضل بركاتك و السالم عل المرضیین بافضل صلواتك و بارك علیهم
بركاته كتب اهللا لك مائه الف حسنهن و محا عنك مائه الف  ارواحهم و اجسادهم و رحمه اهللا و



 . الف حاجه و رفع لك بها مائه الف درجه سیئه و قضى لك بها مائه
 : ترجمه

در روز: آمده است كه فرمودند)ع (و در روایتى از امام باقر علیه السالم یا امام صادق  .2  

ال محمد االوصیاء المرضیین بافضل  اللهم صل على محمد و)) جمعه پس از نماز بگو
بافضل بركاتك و السالم علیه و علیهم و على ارواحهم و اجسادهم و  صلواتك و بارك علیهم

گناه  تا خداوند بخاطر آن صد هزار حسنه براى تو نوشته ، صد هزار (88) (( بركاته رحمه اهللا و
بخاطر آن  تو را بخاطر آن پاك كرده ، صد هزار حاجت تو را بخاطر آن بر آورده نموده و

  .صد هزار درجه تو را باال برد

 

3: حدیث    

ابیه عن  و بهذااالسناد عن احمد بن ابى عبداهللا البرقى عن
و بن سعید عن مصدق بن صدقه عن عمار بن موسى  عمر

قال كنت عند ابى عبداهللا علیه السالم فقال رجل  الساباطى
فقال له ابو عبداهللا علیه السالم یا هذا لقد ضیقت . صل على محمد و اهل بیت محمد اللهم

م صل الرجل كیف اقول قال قل الله علمت ان اهل البیت خمسه اصحاب الكساء فقال علینا اما
 . ال محمد فنكون نحن و شیعتنا قد دخلنا فیه على محمد و

 : ترجمه
صل على محمد و آهل  اللهم)) : راوى مى گوید نزد امام صادق علیه السالم بودم مردى گفت .3
امام صادق علیه السالم به او ). اهل بیت محمد صلوات فرست  خدایا بر محمد و) ((بیت محمد

عاما را در این د: فرمودند آیا نمى دانى كه اهل بیت ، پنج تن. نیاوردى   آن . ال عبا هستند 
بگو: مرد پرسید چطور بگویم ؟ فرموند خدایا بر محمد و ) ((صل على محمد و آل محمد اللهم)) 

تا ما و شیعیانمان) ال محمد صلوات فرست    . نیز مشمول این صلوات شویم 
 

صل على  ثواب من قال فى یوم مائه مره رب
مد واهل بیتهمح  .  

واهل  رب صل على محمد)) ثواب صد بار گفتن
  در یك روز (( بیته



1: حدیث    

المتوكل رضى اهللا عنه قال حدثنى  حدثنى محمد بن موسى بن
قال حدثنى موسى بن عمران عن الحسین بن  محمد بن جعفر
السالم قال من  یزید عن معاویه بن عمار عن ابى عبداهللا علیه

یوم مائه مره رب صل على محمد و قال فى اهل بیته قضى اهللا له مائه حاجه ثالثون منها  
 . للدنیا و سبعون لالخره

 : ترجمه
كسى كه در یك روز صد بار: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 صل على محمد و  رب)) 

مربوط به دنیا و هفتاد  ، خداوند صد حاجت او را بر مى آورد كه سى تاى آنها(89) (( اهل بیته
  . تاى آنها مربوط به آخرت است

 

ثواب من رفع صوته بالصاله على النبى صلى اهللا 
    علیه و آله

ثواب صلوات بر پیامبر صلى اهللا علیه و آله با 
    .صداى بلند

1: دیث ح   

عن  و بهذااالسناد عن الحسین بن یزید عن عبداهللا بن سنان
ابى عبداهللا علیه السالم قال قال رسول اهللا صلى اهللا علیه و 

 . اصواتكم بالصاله على فانها تذهب بالنفاق آله ارفعوا
 : ترجمه

با : دندرسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمو  امام صادق علیه السالم نقل مى نمایند كه .1
زیرا. صداى بلند بر من صلوات فرستید   .این كار نفاق را از بین مى برد 

 

ثواب من قال بعد الصبح عشر مرات سبحان اهللا 
الحول و ال قوه اال باهللا العلى  العظیم و بحمده و
منقال فى دبر كل صاله اللهم  العظیم و ثواب

اهدنى من عندك و افض عى من فضلك و انشر 
تك وانزل على من بركاتكرحم على من  .  



پس از  ((. سبحان اهللا العظیم)) ثواب ده بار گفتن
پس  ((... اهدنىمن عندك اللهم)) نماز صبح و گفتن

  .از هر نماز

1: حدیث    

قال حدثنا سعد بن عبداهللا عناحمد بن محمد بن  ابى رحمه اهللا
عن معاویه بن  عیسى عن الحسین بن سید عن ابن ابى عمیر
وهب عن عمر بن یزید عن سالم المكى عن ابى جعفر علیه 

فقال به یا نبى اهللا انى  قال اتى النبى صلى اهللا علیه و آله رجل یقال له شیبه الهذلى السالم
صاله و صیام و حج و جهاد  شیخ قد كبرت سنى و ضعفت قوتى مما كنت تعودته نفسى من

و خفف على یافععلمنى یا رسول اهللا كالما ینفعنى اهللا به  رسول اهللا فقال اعد فاعاد ثالث مرات  
شجره و ال مدره اال قد بكت من رحمتك فاذا صلیت  فقال له النبى صلى اهللا علیه و آله ما حولك

حول و ال قوه اال باهللا العلى العظیم  فقل عشر مرات سبحان اهللا العظیم و بحمده و ال الصبح
و الجنون و الجذام و الفقر والهدم عزوجل یعافیك بذلك من العمى فان اهللا فقال یا رسول اهللا هذا  
كل صاله اللهم اهدنى من عندك و افض على من فضلك و  للدنیا فما لالخره قال تقوم فى دبر

فقال النبى  انزل على من بركاتك قال فقبض علیهن بیده ثم مضى انشر على من رحمتك و
لقیامه و لم یدعها متعمدا فتحصلى اهللا علیه و آله اما انه ان وافى یوم ا اهللا له ثمانیه ابواب من  

 .الجنه یدخل من ایها شاء
 : ترجمه

شخصى به نام شبیه هذلى به حضور پیامبر صلى: امام باقر علیه السالم فرمودند .1 اهللا علیه  
پیرمردى هستم كه سنم باالست و! و آله آمده و عرض كردن اى پیامبر خدا كارهایى مانند  

روزه ، حج و جهاد را كه قبال انجام مى دادم ، اكنون نمى توانم انجامنماز،  اى رسول . دهم  
سخنى به من بیاموز كه ثواب خداوند را نصیبم سازد و بر من اسان! خدا ! گیر اى رسول خدا 

و او. آن حضرت صلى اهللا علیه و آله فرمودند سخنت را تكرار كن  تكرار كرد و به همین  
آنگاه پیامبر صلى. ر سخن خود را تكرار كردترتیب تا سه با : اهللا علیه و آله به او فرمودند 

پس . بحالت سوخت و برایت گریه كردند اطراف تو هیچ درخت و گلى نبود، مگ این كه دلشان
العظیم و بحمده و ال حول و ال قوه اال باهللا العلى  سبحان اهللا)) .از نماز صبح ده بار بگو

بزرگ بااین ذكر تو را از كورى ، دیوانگى ، جذام ، فقر و زیر  كه همانا خداوند (90) ((. العظیم
این ذكر براى دنیا بود براى آخرت ! اى رسول خدا: عرض كرد. دارد آوار ماندن محفوظ مى

مى: چه ؟ فرمودند )) گویى  على من فضلك و انشر على من   اللهم اهدنى من عندك و افض 



این دستورات را: امام صادق علیه السالم فرمودند .(91) ((. انزل على من بركاتك رحمتك و گویى  
بدانید: آنگاه پیامبر صلى اهللا علیه و آله فرمودند. فت و ر . با دستانش گرفت  كه همانا اگر او  

بهشت را به روى  در روز قیامت بیاید و این اذكار را عمدا ترك نكرده باشد، خداوند هشت در
  .او باز مى كند كه از هر درى كه خواست وارد شود

 

ثواب من ملك نفسه اذا رغب و اذا رهب و اذا 
غضباشتهى و اذا      

،میل و  ثواب مالك نفس بودن هنگام عالقه ، ترس
  غضب

1: حدیث    

عبداهللا عن  حدثنى احمد بن محمد رضى اهللا عنه عن سعد بن
فضال عن غالب بن  محمد بن عیسى عن الحسن بن على بن
قال  عثمان عن شعیب عن رجل عن ابى عبداهللا علیه السالم

اذا اشتهى و اذا غضب حرم اهللا جسده على النار .من ملك نفسه اذا رغب و اذا رهب  . 

 : ترجمه
كسى كه به هنگام عالقه ، ترس ،: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 میل و غضب مالك  

  .نفسش باشد، خداوند جسدش را بر آتش حرام مى نماید
 

ثواب من نصر االمر بالمعروف و النهى عن 
    المنكر

و نهى از منكر ثواب یارى امر به معروف     

1: حدیث    

المتوكل رضى اهللا عن قال حدثنى  حدثنى محمد بن موسى بن
 محمد بن یحیى العطار عن محمد بن احمد عن یعقوب بن

یزید یرفعه قال قال ابوجعفر علیه السالم االمر بالمعروف و 
لهما خذله اهللاخلق اهللا عزوجل فمن نصرهما اعزه اهللا و من خذ النهى عن المنكر خلقان من  

 . عزوجل



 : ترجمه
امر به معروف و نهى از منكر دو آفریده از آفریده: امام باقر علیه السالم فرمودند .1 هاى  

و. كسى كه آن دو را یارى كند، خداوند او را عزیز مى گرداند. خداى عزوجل هستند كسى كه  
  .آن دو را یارى نكند، خداوند نیز او را یارى نخواهد نمود

 

   ثواب من قرى ء علیه آخر الزمر فبكى او تباكى
ثواب گریستن یا خود را در شبیه گریه كنندگان در 

  سورهزمر آوردن هنگام شنیدن آخر

1: حدیث    

قال حدثنى محمد بن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
المومل  الحسن الصفار عن محمد بن عیسى بن عبید عن

ن خالد عن ابى عبداهللا علیه السالمالمستهل عن سلیمان ب قال  
فقال انى ارید ان اقراعلیكم فمن بكى  ان رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله اتى شابا من االنصار

فبكى القوم  (( الى جهنم زمرا الى آخر السوره و سیق الذین كفروا)) فله الجنه فقرا آخر الزمر
فما قطرت عینى فقال یا رسول اهللا قد تباكیت جمیعا اال شباب فقال انى معید علیكم من تباكى  

 .فدخلوا الجنه جمیعا فله الجنه قال و اعاد علیهم فبكى القوم و تباكى الفتى
 : ترجمه

رسول خدا صلى اهللا علیه و آله نزد عده اى ا: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 جوانان  
نم و هر كسى كه بامى خواهم براى شما قرآن بخوا: انصار آمده و فرمودند شنیدن این آیات  

آنگاه از سوره زمر آیه. بهشت از ان اوست . گریه كند را  .((كفروا الى جهنم زمرا و سیق الذین)) 
همه گریه كنندگان در آوردم ولى. تا آخر سوره خواندند در . قطره اشكى از چشمانم بیرون نیامد 

دوباره مى خوانم هر كسى كه خود را شبیه  :این هنگام پیامبر صلى اهللا علیه و آله فرمودند
همه گریه . آنگاه دوباره آن آیات را تالوت نمود . گریه كنندگان سازد، بهشت از آن اوست

بجز آن جوان كه خود را شبیه. كردند   .گریه كنندگان در آورد و همگى به بهشت رفتند 

 

    ثواب االجتماع فى الدعاء
    ثواب اجتماع براى دعا



1: حدیث    

قال حدثنى  حدثنى محمد بن على ماجیلویه رضى اهللا عنه
عمى محمد بن ابى القاسم عن احمد بن ابى عبداهللا البرقى 

عن یونس بن یعقوب عن عبداالعلى عن  عن محمد بن على
 . قال ما اجتمع اربعه قط على امر واحد فدعوا اال تفرقوا عن اجابه ابى عبداهللا علیه السالم

 : ترجمه
هیچ گاه چهار نفر بر یك چیز اتفاق نظر پیدا: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 نكرده و با  
مستجاب شده  هم براى آن دعا نكرده اند، مگر این كه پیش از جدا شدن از یكدیگر دعایشان

  است
 

    ثواب الدعاء سرا
    ثواب دعاى پنهانى

1: حدیث    

هللا عنهحدثنى محمد بن الحسن رضى ا قال حدثنى محمد بن  
اسماعیل به  الحسن الصفار عن احمد بن محمد عن ابى همام
قال دعوه العبد سرا  همام عن ابى الحسن الرضا علیه السالم

 . دعوه واحده تعدل سبعین دعوه عالنیه
 : ترجمه

یك دعاى پنهانى بنده برابر با هفتاد دعاى آشكار: امام رضا علیه السالم فرمودند .1   . است 
 

    ثواب الدعاء فى السحر
    ثواب دعا در سحر

1: حدیث    

المتوكل رضى اهللا عنه قال حدثنى  حدثنى محمد بن موسى بن
البرقى  على بن الحسین السعد ابادى عن احمد بن ابى عبداهللا
قال حدثنى ابو عبداهللا الجامورانى عن الحسن بن على بن ابى 

ن على عن ابى الصباح الكنانى عن ابى جعفر علیه السالمعن مندل ب حمزه البطائنى قال ان  



الشمس فانها  اهللا عزوجل یحب من عباده المومنین كل دعاء فعلیكم بالدعاء فى السرح الى طلوع
 تقضى فیها الحوائج العظام ساعه تفتح فیها ابواب السماء و تهب الریاح و تقسم فیها االرزاق و

 : ترجمه
همانا خداى: یه السالم فرمودندامام باقر عل .1 عزوجل از میان بندگان مومنش كسانى را كه  
زیرا در این هنگام . سحر تا طلوع آفتاب دعا كنید زیاد دعا مى كنند، دوست دارد، بنابراین از

وزیدن گرفته ، رزقها تقسم شده و حوائج بزرگ  درهاى آسمان گشوده شده ، بادهاى رحمت
  .برآورده مى گردد

 

اب الدعاء للمومنین و المومنات و المسلمین و ثو 
    المسلمات

    ثواب دعا براى مردان و زنان مؤ من

1: حدیث    

قال حدثنا سعد بن عبداهللا عن یعقوب بن یزید  ابى رحمه اهللا
السالم انه كان یقول  عن صفوان بن یحیى ابى الحسن علیه
ن كل مؤ من كل اهللا به ع من دعا الخوانه من المومنین و

 . ملكا یدعو له

 : ترجمه
كسى كه براى برادران مؤ من خود دعا كند خداوند: امام كاظم علیه السالم مى فرمودند .1  

  .بجاى هر مومنى فرشته اى مى گمارد كه براى او دعا كند
 

2: حدیث    

قال ما من  و بهذااالسناد عن ابى الحسن الرضا علیه السالم
ن و المومنات و المسلمین و المسلمات مؤ من یدعو للمومنی

له بكل مؤ من و مومنه حسنه  االحیاء و االموات اال كتب اهللا
 . منذ بعث اهللا آدم الى ان تقوم الساعه

 : ترجمه
هیچ مومنى نیست كه براى مردان و زنان مؤ من و مسلمان: امام رضا علیه السالم فرمودند .2  



خداوند به شماره همه مردان و زنان مؤ من ، از زمان ، زنده یا مرده دعا كند، مگر این كه  

  .حضرت آدم علیه السالم تا روز قیامت ، براى او حسنه مى نویسد

 

3: حدیث    

قال حدثنى محمد بن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
قال حدثنى ابى عن  الحسن الصفار عن احمد بن ابى عبداهللا

ف عن عبداهللا بن سنان على بن النعمان عن فضل بن یوس
عبداهللا علیه السالم قال من قال كل یوم خمسا و عشرین مره اللهم اغفر للمومنین و  عن ابى

 . و المسلمین و المسلمات سیئه و رفع له درجه المومنات

 : ترجمه
كسى كه هر روز بیست و پنج بار بگوید: امام صادق علیه السالم فرمودند .3 اغفر  اللهم)) :

و المومنات و المسلمین و المسلمات للمومنین  (92)
دنیا رفته  خداوند به تعداد هر مومنى كه از ((

را از او پاك  و هر مومنى كه تا روز قیامت به دنیا بیاید، براى او حسنه اى نوشته ، گناهى
ده و درجه او را باال مى بردكر  .  

 

4: حدیث    

محمد  حدثنى محمد بن على ماجیلویه رضى اهللا عنه عن عمه
بن ابى القاسم عن محمد بن على الكوفى عن محمد بن 

الحارثى عن ابى عبداهللا عن ابیه  الحسن عن محمد بن حماد
دعا للمومنین و المومنات اال  قال قال رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله ما من عبد علیهماالسالم
اول الدهر او هو آت الى یوم  علیه مثل الذى دعا لهم من كل مؤ من و مومنه مضى من رد اهللا

فیقول المومنون و المومنات یا ربنا هذا الذى  القیامه و ان العبد لیومر به الى النار و یسحب
 .فیه فینجو من النار كان یدعو لنا فشفعنا فیه فیشفعهم اهللا

 : ترجمه
نقل مى نماید كه رسول خدا صلى اهللا علیه و  امام صادق علیه السالم از پدرش علیه السالم .4

هیچ بنده اى نیست كه براى: آله فرمودند مردان و زنان مؤ من دعا كند، مگر این كه خداوند  
��Š ô= مى دهد، به تعداد هر زن و مرد مومنى كه  همانند آنچه راى آنان دعا كرده به خودش
و همانا دستور مى رسد كه بنده اى . دنیا مى آید دنیا در این دنیا آمده و تا روز قیامت به این



پروردگارا این همان كسى است كه براى ما : گویند را به جهنم ببرند، مردان و زنان مؤ من مى
شفاعت ما را در مورد او. دعا مى كرد و او را از بپذیر، خداوند نیز شفاعت انها را پذیرفته  

  .جهنم نجات مى یابد

 

5: حدیث    

قال حدثنى على بن ابراهیم عن ابیه عن عبداهللا  ابى رحمه اهللا
السالم قال قال رسول  بن میمون القداح عن ابى عبداهللا علیه

 اهللا صلى اهللا علیه و آله اذا دعا احدكم فلیعم فانه اوجب
 .للدعاء
 : ترجمه

قل مى نمایند كهامام صادق علیه السالم ن .5 : رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمودند 
كنید كه شامل همه شود تا به اجابت نزدیكتر  هنگامى كه خواستید دعا كنید، طورى كه دعا

  .شود

 

    . ثواب من قال ال حول و ال قوه اال باهللا
 ال حول و ال قوه اال باهللا العلى العظیم)) ثواب گفتن

. ))    

1: حدیث    

الحسن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه عن محمد بن
الصفار عن احمد بن محمد عن على بن الحكم عن الحسین 

احمر قال سمعت ابا عبداهللا  بن سیف بن عمیره عن هشام بن
عزوجل بها عنه  قال ال حول و ال قوه اال باهللا العلى العظیم دفع اهللا علیه السالم یقول من

البالء ایسرها الخنق سبعین نوعا من  . 

 : ترجمه
كسى كه بگوید: شنیدم كه امام صادق علیه السالم فرمودند: راوى مى گوید .1 حول و ال  ال)) :

ن هفتاد نوع بال را از او دور مى گرداند عزوجل بخاطر ا خداى (93) (( قوه اال باهللا العلى العظیم
  . كه كمترین آنها خفه شدن است

 



 ثواب من قال فى كل یوم ال حول و ال قوه اال باهللا
.    

در هر  ((. ال حول و ال قوه اال باهللا)) ثواب گفتن
    روز

1: حدیث    

قال حدثنى سعدبن عبداهللا عن ابراهیم بن هاشم  ابى رحمه اهللا
مر و بن عثمان عن محمد بن عذافر عنعن ع عمر بن یزید  

قال فى كل یوم مائه مره  عن ابى عبداهللا علیه السالم قال من
 . البالء ایسرها الهم ال حول و ال قوه اال باهللا دفع اهللا بها عنه سبعین نوعا من

 : ترجمه
كسى كه در هر روز صد بار بگوید: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 حول و ال قوه  ال)) :
  . آنها غم و غصه است خداوند هفتاد نوع بال را از دور مى گرداند كه كمترین (94) ((. اال باهللا

 

الحول و  ثواب من قال اذا خرج من بیته بسم اهللا و
  . ال قوه اال اهللا

 (( بسم اهللا و ال حول و ال قوه اال باهللا)) ثواب گفتن
  .خانه به هنگام بیرون آمدن از

1: حدیث    

قال حدثنى محمد بن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
الحسن الصفار عن معاویه بن حكیم عن ابن ابى عمیر عن 

 عن محمد بن سعید عن عطیه العوفى عن ابى ابان بن عثمان
قال من قال اذا خرج من بیته بسم اهللا قال الملكان  سعید الخدرى عن النبى صلى اهللا علیه و آله

فیقول  قال ال حول و ال قوه اال باهللا قاال وقیت فان قال توكلت على اهللا قاال كفیت هدیت فان
 . الشیطان كیف لى بعبد هدى و وقى و كفى

 : ترجمه
كسى كه هنگام خروج از: مودندپیامبر صلى اهللا علیه و آله فر  .1 ( (95) (( بسم اهللا)) :منزل بگوید 

و اگر بگوید. دو فرشته مى گویند، هدایت شدى  : مى گویند (96) (( ال حول و ال قوه اال باهللا)) :
و اگر بگوید. حفظ شدى  (97) (( على اهللا توكلت)) : در این هنگام . بى نیاز شدى : ،مى گویند



گونهچ: شیطان مى گوید مى توانم در بنده اى كه هدایت شده ، حفظ گردیده و بى نیاز شده  
نفوذ كنم. است   .  

 

    ثواب من كبر عند المساء مائة تكبیرة
    ثواب صد بار تكبیر در شب

1: حدیث    

قال حدثنى محمد بن یحیى عن محمد بن  اءبى رحمه اهللا
بن اءحمد عن الحسن بن الحسین اللؤ لؤ ى عن على النعمان  

عن یحیى بن زكریا عن محمد بن عبداهللا بن رباط عن اءبى 
قال سمعت على بن الحسین علیهماالسالم یقول من كبر اهللا عند المساء مائة  حمزة الثمالى

 . اءعتق مائه نسمة تكبیرة كان كمن
 : ترجمه

مانند كسىكسى كه در هنگام شب صد بار تكبیر بگوید ه: امام زین العابدین فرمودند .1 است  
  .كه صد بنده را آزاد كرده باشد

 

    . ثواب تسبیح فاطهمه الزهراء علیهاالسالم
    . علیهاالسالم ثواب تسبیح فاطمه زهرا

1: حدیث    

قال حدثنى محمد بن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
اسماعیل  الحسن الصفار عن محمد بن الحسین عن محمد بن

عقبه عن ابى هارون المكفوف عن ابى عبداهللا  عن صالح بن
قال البى هارون المكفوف یا ابا هارون ان نامر صبیاننا بتسبیح  علیه السالم انه

 . مرهم بالصاله فالزمه فانه لم یلزمه عبد فیشقى الزهراعلیهاالسالم كما نا

 : ترجمه
ما! اى اباهارون : دندامام صادق علیه السالم به من فرمو : ابى هارون مكفوف مى گوید .1  

تسبیح  همانگونه كه به كودكانمان دستور مى دهیم نماز بخوانند، به آنان دستور مى دهیم
زیرا. تو نیز همیشه این تسبیح را بگو: حضرت زهرا علیهاالسالم را بگویند همانا هر بنده اى كه  



بدبخت نشده است. این تسبیح راگفته   .  

 

2: حدیث    

قال حدثنى محمد بن یحیى عن محمد بن احمد  ابى رحمه اهللا
ابن اخى  عن ابى محمد جعفر بن احمد بن سعید البجلى

صفوان بن یحیى عن على بن اسباط عن سیف بن عمیره عن 
العبدى عن محمد بن مسلم قال قال ابو جعفر علیه السالم من سبح تسبیح  ابى الصباح بن نعیم
و هى مائه باللسان و الف فى المیزان و تطرد علیهاالسالم ثم استغفر غفر له الزهرا الشیطان و  

 . ترضى الرحمن
 : ترجمه

بگوید،  امام باقر علیه السالم فرمودند كسى كه با تسبیح حضرت زهرا علیهاالسالم تسبیح .2
این تسبیح . اعمال الهى هزار تا آمرزیده مى شود و این تسبیح با زبان صد تاست و در ترازوى

و خداوند را راضى مى نماید شیطان را طرد .  

 

3: حدیث    

 حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه عن بن الحسن

الصفار عن محمد بن الحسین عن محمد بن اسماعیل عن 
قال سمعت ابا عبداهللا علیه السالم یقول  ابى خالد القماط

صاله الف ركعه كل یوم فى دبر كل صاله احب الى من  تسبیح فاطمه الزهرا علیهاالسالم فى
 . كل یوم فى

 : ترجمه
تسبیح فاطمه زهرا: شنیدم ككه امام صادق علیه السالم فرمودند: راوى مى گوید .3 علیهاالسالم  

  . را پس از هر نماز بیش از هزار ركعت نماز در هر روز دوست دارم

 

4: حدیث    

قال حدثنى الحسین بن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
بن ابان عن الحسین بن سعید عن فضاله عن ابن ابى الحسن 



علیهاالسالم  عن عبداهللا بن سنان قال قال ابو عبداهللا علیه السالم من سبح تسبیح فاطمه نجران
 .قبل ان یثنى رجلیه من صاله الفریضه غفر اهللا له و یبدا بالتكبیر

 : ترجمه
ماز واجب پیش از آن كه برخیزدكسى كه پس از هر ن: امام صادق علیه السالم فرمودند .4 با  

خداوند او رامى آمرزد ، و باید این: تسبیح حضرت فاطمه علیهاالسالم تسبیح بگوید  تسبیح را با 
  .شروع كند (98) ((اهللا اكبر))

 

    ثواب السكوت
    ثواب سكوت

1: حدیث    

قال حدثنى احمد بن ادریس عن محمد بن احمد  ابى رحمه اهللا
عن بعض  عن موسى بن عمر عن على بن الحسن بن رباط
قال ال یزال العبد المومن  رجاله عن ابى عبداهللا علیه السالم

 .یكتب محسنا مادام ساكتا فاذا تكلم كتب محسنا او مسیئا
 : ترجمه

بنده مؤ من تا زمانى كه ساكت است ، پیوسته از: دق علیه السالم فرمودندامام صا .1  

مى  نیكوكاران نوشته مى شود و هنگامى كه سخن گفت یا از نیكوكاران یا از بدكاران نوشته
  .شود

 

    .ثواب االستغفار
    ثواب استغفار

1: حدیث    

بن  قال حدثنى محمد حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن النوفلى عن 

قال  ابى عبداهللا عن ابیه عن ابائه علیهم السالم السكونى عن
 .قال رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله لكل داء دواء و دواء الذنوب االستغفار

 : ترجمه



گناهانهر مرضى دارویى دارد و داروى : رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمودند .1 استغفار  
  . است

 

2: حدیث    

قال حدثنى سعد بن عبداهللا عن الحسن بن على  ابى رحمه اهللا
عبداهللا علیه  عن عبیس بن هشام عن سالم الحناط عن ابى

السالم قال قال من استغفراهللا مائه مره حین ینامبات و قد 
علیه ذنبعنه كما یتحات الورق من الشجر و یصبح و لیس  تحات الذنوب كلها  . 

 : ترجمه
كسى كه هنگام خواب صد بار از خدا طلب آمرزش: امام صادق علیه السالم فرمودند .2  

مى ریزند، همانگونه كه  كه همه گناهانش . نماید، در حالى شب را به پایان مى برد برگهاى  
 .درخت مى ریزند، و در حالى وارد صبح مى شود كه هیچ گناهى ندارد

 

3: حدیث    

ثنى محمد بن على ماجیلویه رضى اهللا عنهحد قال حدثنى  
محمد بن یحیى عن محمد بن احمد عن موسى بن جعفر عن 
عن صالح بن عقبه عن عبداهللا بن  الحسن بن على بن بقاح

 قال سمعته یقول كان رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله محمد الجعفى عن ابى جعفر علیه السالم
فار لكم حصن حصین من العذاب فمضى اكبر الحصنین و بقىیقول مقامى فیكم و االستغ  

و ما كان اهللا لیعذبهم و انت فیهم و )) عزوجل االستغفار فاكثروا منه فانه ممحاه للذنوب قال اهللا
 .((. ما كان اهللا معذبهم و هم یستغفرون

 : ترجمه
اهللا علیه و آله مى رسول خدا صلى  :راوى مى گوید شنیدم كه امام باقر علیه السالم فرمود .3
اكنون پناهگاه  .(( محكمى از عذاب است بودن من در میان شما و استغفار پناهگاه)) :فرمودند
پس زیاد استغفار كنید زیرا گناهان را از . است  بزرگتر از میان ما رفته و استغفار باقى مانده

)) :عزوجل مى فرماید بین مى برد خداى ستى خداوند آنها را در حالى كه تو در میان آنها ه
  (99) ((.نیز در حالى كه استغفار مى كنند خداوند آنان را عذاب نمى كند عذاب نمى كند و

 



4: حدیث    

بى قال حدثنى سعد بن عبداهللا عن الهیثم بن ا ابى رحمه اهللا
اسماعیل بن سهل قال كتبت الى ابى  مسروق النهدى عن

كنت معكم  جعفر الثانى علیه السالم علمنى شیئا اذا انا قلته
 .شفتیك باالستغفار فى الدنیا و االخره قال فكتب بخطه اعرفه اكثر من تالوه انا انزلناه و رطب

 : ترجمه
چیزى به من بیاموز كه: شتم راوى مى گوید در نامه به امام باقر علیه السالم نو  .4 با گفتن آن  

حضرت علیه السالم درجواب نامه كه با خط. در دنیا و آخرت با شما باشم  خودشان بود و  
سوره: من خط او را مى شناختم ، برایم نوشتند تالوت كن و لبانت را با  را زیاد (( انا انزلناه)) 

  . استغفار تر كن
 

5: حدیث    

عبداهللا بن جعفر عن هارون بن مسلم ابى رحمه اهللا عن عن  
مسعده بن صدقه عن جعفر الصادق عن ابیه عن آبائه علیهم 

قال قال رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله طوبى لمن  السالم
 . تحت كل ذنب استغفر اهللا وجد فى صحیفه عمله یوم القیامه

 : ترجمه
ل مى نماید كه رسول خدا صلى اهللا علیه و نق امام باقر علیه السالم از پدرانش علیهم السالم .5

خوشا به: آله فرمودند  (( استغفراهللا)) حال كسى كه در روز قیامت در نامه عملش زیر هر گناهى 
 .باشد (100)

 

شعبان سبعین ثواب من استغفر فى كل یوم من 
    مره

   . ثواب هفتاد بار استغفار در هر روز از شعبان

1: حدیث    

قال حدثنى سعد بن عبداهللا قال حدثنى موسى  ابى رحمه اهللا
عبداهللا بن  بن جعفر البغدادى عن محمد بن جمهور عن



ل یوم منم قال من قال فى ك عبدالرحمن عن محمد بن ابى حمزه عن ابى عبداهللا علیه السالم
هو الرحمن الرحیم الحى القیوم  شعبان سبعین مره استغفراهللا الذى ال اله اال له وحده وحده وحده

قال قلت و ما االفق المبین قال قاع بین یدى العرش فیه  و اتوب الیه كتب فى االفق المبین
 . النجوم انهار تطرد فیه من القدحان عدد

 : ترجمه
هفتاد بار بگوید كسى كه در هر روز شعبان .1 الرحیم  استغفراهللا الذى ال اله اال هو الرحمن)) :

عرض. نوشته مى شود (( افق مبین)) } ÎÆ(101) ((. الحى القیوم و اتوب الیه  (( افق مبین)) كردم 
دشتى است در برابر عرش با رودهاى جارى كه :چیست ؟ فرمودند ثوابهاى بزرگ و عالى در  

  . ان نهفته است
 

    ثواب من استغفر سبعین مره بعد صاله الفجر
    ثواب هفتاد بار استغفار پس از نماز صبح

1: حدیث    

قال حدثنى بن  حدثنى محمد بن على ماجیلویه رضى اهللا عنه
ن على بن السنید عن محمد بن یحى عن محمد بن احمد ع

و بن سهل عن هارون بن خارجه  عمر و بن سعید عن عمر
قال من استغفر اهللا بعد صاله الفجر سبعین مره  عن الجابر الجعفى عن ابى جعفر علیه السالم

عمل ذلك الیوم سبعین الف ذنب و من عمل اكثر من سبعین الف ذنب فال  غفر اهللا له و لو
 . خیر فیه

 : ترجمه
كسى كه پس از هر نماز صبح هفتاد بار استغفار: امام باقر علیه السالم فرمودند .1 نماید،  

و كسى كه. خداوند او را مى آمرزد ، گرچه در ان روز هفتاد گناه ازاو سر بزند بیش از هزار  
  . گناه مرتكب شود، خیرى در او نیست

  
  
  
  
  
  



هللا ثواب من كان عصمه امره شهاده ان ال اله اال ا
محمدارسول اهللا و من قال عند المصیبه انا  و ان
اصاب خیراقال  هللا و انا الیه راجعون و من اذا
  . قال استغفراهللا الحمدهللا و من اذا اصاب خطیئه
ثواب این كه نگهدار امر انسان شهادت به 

محمد،رسول خدا باشد،  یگانگى خداوند و رسالت
)) هنگام مصیبت بگوید لیه راجعونانا هللا و انا   )) )

و هنگام  (( الحمداهللا)) رسیدن خیربگوید هنگام
  (( استغفراهللا)) ارتكاب گناه بگوید

1: حدیث    

قال حدثنى على بن موسى عن احمدبن محمد  ابى رحمه اهللا
بن على  عن بكر بن صالح عن الحسن بن على عن عبداهللا
بائه عن على بن ابى اللهبى عن جعفر الصادق عن ابیه عن آ

قال قال رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله اربع من كن فیه كان فى نور اهللا االعظم  علیهم السالم
رسول اهللا و من اذا اصابته مصیبه قال انا  كان عصمه امره شهاده ان ال اله اال اهللا و انى من
قال استغفراهللا قال الحمدهللا و من اذا اصاب خطیئه  هللا و انا الیه راجعون و من اذا اصاب خیرا

 . و اتوب الیه

 : ترجمه
نقل مى نماید كه رسول خدا صلى اهللا علیه  امام صادق علیه السالم از پدرانش علیهم السالم .1

هر كس داراى این چهار چیز: و آله فرمودند : باشد، در بزرگترین نور خداوند به سر مى برد 
انه نیست و همانا من رسول خدایم كه خدایى جز خداى یگ نگهدار امرش شهادت به این باشد

، هنگامى كه به خیرى (102) (( انا هللا و انا الیه راجعون)) ، به هنگام رسیدن مصیبتى بگوید
 الیه استغفراهللا و اتوب)) :و هنگامى كه گناهى مرتكب شود، بگوید (103) (( الحمدهللا)) برسد، بگوید

)) (104).  

 

    اسرع الخیر ثوابا
هایى كه ثواب ان زودتر مى رسدكار  .    



1: حدیث    

قال حدثنى على بن موسى عن احمد بن محمد  ابى رحمه اهللا
فضال عن عبداهللا  عن بكر بن صالح عن الحسن بن على بن

بن ابراهیم عن الحسن بن یزید عن جعفر عن ابیه 
ر ثوابا البر و ان اسرعقال قال رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله ان اسرع الخی علیهماالسالم الشر  

الناس  عقابا البغى و كفى بالمر عیبا ان ینظر من الناس الى ما یعمى عنه من نفسه او یعیر
 . بما ال یستطیع تركه او یوذى جلیسه بما ال یعنیه

 : ترجمه
نقل مى نماید كه رسول خدا صلى اهللا علیه و  امام صادق علیه السالم از پدرش علیه السالم .1

خیرى كه ثواب ان زودتر از: ه فرمودندآل از هر چیز به انسان مى رسد، خوبى است و شرى  
انسان مى رسد، ظلم است ، در عیب همین بس كه  كه مجازات آن زودتر از هر دیگر به
ببیند یا مردم را به چیزى سرزنش كند كه نمى  عیوبى را كه در خود نیز دارد، فقط در مردم

د یا همنشین خود راتوانند آن را ترك كنن كه به او مربوط نیست ، ) كار یا سخنى (با چیزى  
  آزار دهد

 

ثواب من قال حین یمسى و یصبح ثالث مرات 
  حینتصبحون فسبحان اهللا حین تمسون و

فسبحان اهللا حین تمسون و )) ثواب سه بار گفتن
  وصبح در آغاز شب (( حین تصبحون

1: حدیث    

حدثنى على بن موسى عن احمد بن محمد  قال ابى رحمه اهللا
سیابه عن  عن على بن الحكم عن سیف عن عبدالرحمن بن
قال  ابى اسحاق عن الحارث عن امیرالمؤ منین علیه السالم

فى  حین تمسون و حین تصبحون و له الحمد (( فسبحان اهللا)) من قال حین یسمى ثالث مرات
م یفته خیر یكون فى تلك اللیله ول (( السموات و االرض و عشیا و حین تظهرون صرف عنه  

صرف عنه  جمیع شرها و من قال مثل ذلك حین یصبح لم یفته خیر یكون فى ذلك الیوم و
 . جمیع شره

 : ترجمه



كسى كه در: امیرالمؤ منین علیه السالم فرمودند .1 فسبحان اهللا حین )) اول شب سه بار بگوید 
و له الحمد فى. تمسون و حین تصبحون  ( (105) (( السموات و االرض و عشیا و حین تظهرون 

شب وجود دارد، از دست نداده و تمامى شرهاى ان شب از  هیچ كدام از خیرهایى را كه در ان
و كسى كه همین. او دورى شوند بح بخواند، هیچ كدام از خیرهایى را كه در ان آیات را در ص 

  .شرهایى آن روز از او دور مى شوند وجود دارد از دست نداده و همه

 

    .ثواب الزهد فى الدنیا
    ثواب زهد در دنیا

1: حدیث    

قال حدثنى محمد بن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
لى بن مهزیار الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن ع

بشیر عن سیف عن ابى عبداهللا علیه السالم  عن جعفر بن
خفت موونته  قال من لم یستحى من طلب المعاش  خفت موونته و رخى باله و نعم عیاله و من  

انطق بها لسانه و بصره عیوب الدنیا داءها و دواءها  زهد فى الدنیا اثبت اهللا الحكمه فى قلبه و
لى دار السالمو اخرجهه منها سالما ا  . 

 : ترجمه
كسى كه از كسب در آمد خجالت نكشد، مخارج: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 زندگیش  
و . خواهند گرفت  را براحتى به دست مى آورد، اسوده خاطر گردیده و خانواده اش در رفاه قرار
زبانش را به ان گویا  دل او ثابت گردانیده ، كسى كه به دنیا بى رغبت باشد، خداوند علمرا در

دنیا را به او نمى نمایاند و با سالمتى او را از این  نموده ، عیوب دنیا، بیماریها و داروهاى
  .دنیا به بهشت مى برد

 

فىاللیل و  ثواب من عمل فى اول النهار و آخره و
  آخره خیرا

ثواب انجام كار خوب در اول و آخر روز و 
    شب



1: حدیث    

مه اهللابى رح قال حدثنى عبداهللا بن جعفر الحمیرى عن  
عمر و بن  ابراهیم بن مهزیار عن اخیه على بن مهزیار عن

قال  عثمان عن المفضل عن جابر عن ابى جعفر علیه السالم
 ینزل بصحیفه اول النهار و اول اللیل فیكتب فیها قال رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله ان الملك

فى اولها خیرا و فى آخرها خیر فان اهللا یغفر لكم فیما بین ذلك ان عمل ابن آدم فاملوا شاء اهللا  
 .یقول و لذكر اهللا اكبر فان اهللا عزوجل یقول فاذكرونى اذكركم و

 : ترجمه
همانا : رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمودند امام باقر علیه السالم نقل مى نمایند كه .1

پس . با نامه اى مى آید و عمل انسان را در آن مى نویسد اول روز و اول شب فرشته اى در
زیرا محققا خداوند گناهانى را كه در بین. اول روز و شب و آخر آنها كار نیكى انجام دهید در  

 :عزوجل مى فرماید این دو كار خیر انجام مى دهید، مى آمرزد، ان شاء اهللا ، زیرا همانا خداى

(( كنممرا یاد كنید تا شما را یاد   (107) (( خدا باالتر است و یاد)) :و نیز مى فرماید (106) (( 

 

شیه اهللا عزوجلثواب البكاء من خ     

    ثواب گریستن از عظمت خداى عزوجل

1: حدیث    

قال حدثنى عبداهللا بن جعفر عن ابراهیم بن  ابى رحمه اهللا
منصور بن  مهزیار عن اخیه على عن ابن ابى عمیر عن

قال  یونس عن محمد بن مروان عن ابى عبداهللا علیه السالم
دموع فان القطره منها تطفى بحارا من نار و اذا اغرما من شى اال و له كیل و وزن اال ال ورقت  

باكیا بكى فى  العین بمائها لم یرهق وجهه قتر و ال ذله فاذا فاضت حرمه اهللا على النار و لو ان
 .امه لرحموا

 : ترجمه
هر چیزى پیمانه و وزنى دارد، مگر اشكها كه همانا: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 قطره  

و هنگامى كه چشمى پر اشك مى شود،. آن دریاهایى از آتش را خاموش مى كنداى از  به آن  
و زمانى كه اشك جارى مى شود، خداوند او را بر. چهره فقر و ذلتى نخواهد رسید آتش حرامى  

و اگر یك نفر در میان امتى گریان باشد، خداوند به تمامى امت. مى كند   .ترحم مى نماید 



 

2: حدیث    

نى الحسین بن احمد عن عبداهللا بن محمد بن عیسى عنحدث  

ابیه عن عبداهللا بن المغیره عن اسماعیل بن ابى زیاد عن 
علیه السالم قال قال سول  الصادق جعفر بن محمد عن ابیه

تبكى عن ذنب من خشیه اهللا عزوجل لم  اهللا صلى اهللا علیه و آله طوبى لصوره نظر اهللا الیها
غیره یطلع الى ذلك الذنب  . 

 : ترجمه
نقل مى نماید كه رسول خدا صلى اهللا علیه و  امام صادق علیه السالم از پدرش علیه السالم .2

خوشا به: آله فرمودند عزوجل مى  حال صورتى كه خداوند ببیند بخاطر گناهى از ترس خداى 
  . گرید و جز خدا، كسى از آن گناه آگاه نیست

 

ل على هواهثواب من آثر رضى اهللا عنه عزوج     

برمیل  ثواب مقدم داشتن رضایت خداى عزوجل
  خود

1: حدیث    

بن  حدثنى احمد بن محمد رضى اهللا عنه عن ابیه عن الحسین
اسحاق عن على بن مهزیار عن محمد بن ابى عمیر عن 

الثمالى قال سمعت على بن  منصور بن یونس عن ابى حمزه
یقول ان اهللا عزوجل یقول و عزتى و عظمتى و جاللى  . الحسین زین العابدین علیهماالسالم

یوثر عبد هواى على هواه اال جعلت همه فى آخره و غناه فى  وبهایى وعلوى وارتفاع مكانى ال
 . ضمنت السماوات و االرض رزقه و اتته الدنیا و هى راغمه قلبه و كففت علیه ضیعته و

 : ترجمه
همانا خداى: شنیدم كه فرمودند. علیه السالم  راوى مى گوید از امام زین العابدین .1 عزوجل  

به عزت ، عظمت ، بزرگى ، زیبایى ، توانایى و بلندى مقامم: مى فرمایند سوگند هیچ بنده اى  
نیازى او را در  میل مرا بر میل خود مقدم نمى دارد، مگر این كه هدف او را آخرتش و بى

آورى كرده ، آسمانها و زمین را را جمع و گرد  قلبش قرار مى دهم ، امالكش  ضامن روزیش  
  .مى گردانم و دنیا با اجبار به سوى او مى آید



 

    ثواب من اصبح و امسى واالخره اكبر همه
ثواب این كه در روز و شب بزرگترین هدف 

    .انسان آخرت باشد

1: حدیث    

 قال حدثنى سعد بن عبداهللا عن احمد بن محمد ابى رحمه اهللا
عبدالعزیز عن  عن الحسن بن محبوب عن عبداهللا بن سنان و
قال قال رسول اهللا  ابن ابى یعفور عن ابى عبداهللا علیه السالم

جعل اهللا له الغنى فى قلبه و جمع  صلى اهللا علیه و آله من اصبح و امسى و االخره اكبر همه
ى و الدنیا اكبر همهیستكمل رزقه و من اصبح و امس له امره و لم یخرج من الدنیا حتى   Æ{{

 . ینل من الدنیا اال ما قسم له اهللا الفقربین عینیه و شتت علیه امره و لم
 : ترجمه

كسى : رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمودند امام صادق علیه السالم نقل مى نمایند كه .1
اده ، امورآتش باشد، خداوند بى نیازى را در قلبش راه د كه شب و روز بزرگترین هدفش آخرت

و كسى كه شب و روز . به او نرسد از دنیا نمى رود را سامان بخشیده و تا همه رزقش
هیچ گاه فقر از او دور نشده )) فقر را بین چشمانش قرار داده بزرگترین هدفش دنیا باشد، خداوند
به او ، امورآتش بى سامان شده و جز آنچه كه قرار است )بیند و همیشه آن را با چشمانش مى

  .نخواهد رسید برسد به چیز دیگرى
 

    ثواب االحسان
    ثواب نیكوكارى

1: حدیث    

قال حدثنى محمد بن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
 الحسن الصفار عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب

قال  قال حدثنى ابو محمد الوابشى عن ابى عبداهللا علیه السالم
عبد المومن ضاعف اهللا له عمله بكل حسنه سبعمائه ضعف و ذلكاذا احسن ال  قول اهللا عزوجل 
 ((و اهللا یضاعف لمن یشاء))

 : ترجمه



هنگامى كه بنده مومنى: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 عمل نیكى انجام دهد، خداوند در  
میدهد،  مقابل هر كار نیكى ، هفتصد برابر به او پاداش  این آیه خداوند نیز در  و خداوند )) 

  .،همین مطلب را مى فرمایند(108) ((براى هر كسى كه بخواهد چندین برابر نماید
 

ثواب الحب و البغض فى اهللا عزوجل و االعطاء 
  اللهعزوجل و المنع فى

وستى و دشمنى و عطا كردن و محروم ثواب د
  خداىعزوجل نمودن در راه

1: حدیث    

قال حدثنى سعد بن عبداهللا عن احمد بن محمد  ابى رحمه اهللا
سعید االعرج  عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطیه عن

من ابى عبداهللا علیه السالم قال من اوثق عرى االیمان ان 
تعطى فى اهللا و تمنع فى اهللا تبغض فى اهللا و تحب فى اهللا و  . 

 : ترجمه
یكى از محكمترین دستگیره هاى ایمان این است كه در: امام صادق علیه السالم فرمودند .1  

 راه خدا دوست داشته و در راه خدا دشمن بدارى ، در راه خدا عطا نموده و در راه خدا محروم

  . نمایى
 

فر اهللا ثواب المومن یقارف الذنوب ثم یندم و یستغ
   عزوجل

   ثواب پشیمانى مؤ من از گناه و آمرزش خواستن

1: حدیث    

المتوكل رضى اهللا عنه قال حدثنى  حدثنى محمد بن الحسن بن
بن  عبداهللا بن جعفر الحمیرى عن احمد بن محمد عن الحسن
قال ما  محبوب عن هشام بن سالم عن ابى عبداهللا علیه السالم

یومه و لیلته اربعین كبیره من مؤ من یقارف فى فیقول و هو نادم استغفر اهللا الذى ال اله اال هو  
الجالل و االكرام و اساله ان یتوب على اال غفرها له و  الحى القیوم بدیع السموات و االرض ذا



 . كل یوم اكثر من اربعین كبیره ال خیر فیمن یقارف فى

 : ترجمه
یچ مومنى نیست كه در شبانه روز مرتكبه: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 چهل گناه  

القیوم بدیع السموات  استغفر اهللا الذى ال اله اال اهللا هوالحى)) :كبیره شود آنگاه با پشیمانى بگوید
این كه خداوند آن گناهان را  ، مگر(109) (( و االرض ذالجالل و االكرام و اسئله ان یتوب على

خیرى نیست. چهل گناه كبیره مرتكب شود مى آمرزد، و در كسى كه هر روز بیش از  .  

 

    ثواب المومن یموت فى غربه من االرض
    ثواب مرگ مؤ من در دیار غربت

1: حدیث    

عنه عن عمه حدثنى محمد بن على ماجیلویه رضى اهللا محمد  
بن ابى القاسم عن احمد بن ابى عبداهللا عن الحسن بن 

و غیره عن ابى عبداهللا علیه  محبوب عن ابى محمد الوابشى
عنه بواكیه اال بكته بقاع  السالم قال ما من مؤ من یموت فى غربه من االرض فتغیب فیها

ب السماء التى كان یصعد فیها عمله و ابوا االرضین التى كان یعبداهللا فیها و بكته اثوابه و بكته
 . بكاه الملكان الموكالن به

 : ترجمه
هیچ مؤ منى نیست كه در دیار غربت از دنیا برود و: امام صادق علیه السالم فرمودند .1  

 گریه كننده اى نداشته باشد، مگر این كه مناطقى از زمین كه خدا را در آن عبادت مى كرده
آسمان كه عمل او از آن درها باال مى رفته و دو فرشته نویسنده است ، لباسهایش ، درهاى  

  .اعمالش براى او گریه خواهند كرد
 

    ثواب الكافر یصطنع المعروف الى المومن
    ثواب خوبى كردن كافر به مؤ من

1: حدیث    

قال حدثنى سعد بن عبداهللا قال حدثنى الیهثم بن  ابى رحمه اهللا
دى عن الحسن بنابى مسروق النه محبوب عن على بن  



فى بنى اسرائیل رجل مؤ  یقطین قال قال لى ابوالحسن موسى بن جعفر علیهماالسالم انه كان
فى الدنیا ان مات الكافر بنى  من و كان له جار كافر و كان یرفق بالمومن و یولیه المعروف
ن غیرها و قیل له هذا بما كنت الرزق م اهللا له بیتا فى النار من طین فكان یقیه حرها و یاتیه

 .تولیه من المعروف فى الدنیا تدخل على جارك المومن فالن بن فالن من الرفق و
 : ترجمه

مرد مومنى در بنى: امام كاظم علیه السالم فرمودند .1 اسراییل همسایه كافرى داشت كه با آن  
ر مرد، خداوند د جهنم ازهنگامى كه آن كاف. كرد مرد مؤ من خرشرفتار بود و به او خوبى مى  

 گل براى او ساخت كه از حرارت آتش مصون باشد و رزق او نیز از جاى دیگرى غیر از

این وضعى كه دارى و راحت هستى بخاطر: جهنم به او مى رسید و به او مى گفند  

  .خوشرفتارى و خوبى كردن در دنیا به فالن همسایه ات ، مى باشد

 

مومن معروفاثواب من اوصل الى اخیه ال .    

    ثواب خوبى كردن به برادر مؤ من

1: حدیث    

قال حدثنى محمد بن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
الحسن الصفار عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب 

جمیل عن حدید او مرازم قال قال ابو عبداهللا علیه السالم  عن
فا فقد اوصل ذلك الىاوصل الى اخیه المومن معرو  ایما مؤ من  رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله 

 : ترجمه
هر مومنى كه به برادر مومنش خوبى نماید، به: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 رسول خدا  

  . صلى اهللا علیه و آله خوبى نموده است

 

    . ثواب من كان فى منزله عنز حلوب
    ثواب نگهدارى بز شیرده در منزل

1: حدیث    

ابى  حدثنى محمد بن ماجیلویه رضى اهللا عنه عن محمد بن
القاسم عن احمد بن ابى عبداهللا عن الحسن بن محبوب عن 



قال سمعت ابا عبداهللا علیه السالم یقول ما من مؤ من یكون فى منزله عنز  محمد بن مارد
و بورك علیهم اهل ذلك المنزل و بورك علیهم و ان كانت اثنین قدسوا حلوب اال قسد كل یوم  
قال یقف علیهم ملك كل صباح و مساء فیقول  مرتین و قال بعض اصحابنا و كیف یقدسون

 . فقلت له ما معنى قدستم قال طهرتم قدستم و بورك علیكم و طبتم و طاب ادامكم
 : ترجمه

درهیچ مومنى نیست كه : از امام صادق علیه السالم شنیدم كه فرمودند: راوى مى گوید .1  

شده و روزى مى خورند، و اگر   منزل تقدیس  منزلش بز شیردهى باشد، مگر این كه اهل این
یكى از اصحاب : شده و روزى مى خورند  تقدیس  دو بز شیرده باشت ، در هر روز دو بار

چگونه تقدیس مى شوند؟: پرسید در هر صبح و شام فرشته اى آنها را مى بیند و :: فرمودند 
شدید و  س مقد: مى گویند : عرض كردم . روزى خوردید، پاك شدید و خورش شما نیز پاك شد 

  .؟ یعنى پاكیزه شدید مقدس شدید یعنى چه
 

    ثواب الصاله و الزكاه و البر و الصبر
    ثواب نماز، زكات نیكوكارى و صبر

1: حدیث    

قال حدثنى سعد بن عبداهللا عن احمد بن محمد  ابى رحمه اهللا
لحسن بن محبوب عن عبداهللا بن مرحوم عنعن ا ابن ابى  

عبداهللا علیه السالم قال اذا دخل المومن قبره كانت الصاله 
قال فاذا دخل علیه  یساره و البر مضل علیه و یتنحى الصبر ناحیه عن یمینه و الزكاه عن

م فان عجزتم قال الصبر للصاله و الزكاه و البر دونكم صاحبك الملكان اللذان یلیان مساء لته
 . عنه فانا دونه

 : ترجمه
هنگامى كه مؤ من وارد قبرش مى شود، نماز سمت: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 راست  

صبر از او فاصله. او و زكات سمت چپش مى باشد، نیكوكارى حامى او خواهد بود گرفته و  
و هنگامى كه دو فرشته اى كه عهده دار. به كنارى مى باشد و جواب او هستند، وارد سوال  

دوست خود حفاظت كنید و اگر  مى شوند، صبر به نماز و زكات و نیكوكارى مى گوید از
  . عمل مى شوم نتوانستید من وارد

 



ثواب من احب آل محمد علیهم السالم و ابغض 
    عدوهم فى اهللا تعالى

ثواب دوست داشتن آل محمد علیهم السالم و 
اندشمن داشتن دشمنان آن   بخاطرخدا 

1: حدیث    

قال حدثنى محمد بن یحى عن احمد بن محمد  ابى رحمه اهللا
سهل المهدانى عن ابى  عن الحسن بن محبوب عن صالح بن
عبداهللا علیه السالم قال من احبنا و ابغض عدونا فى اهللا من 

الذنوب تره و ترها آیاه لشى من امرالدنیا ثم مات على ذلك فلقى اهللا و علیه من غیر مثل زبد  
 . البحر غفرها اهللا له

 : ترجمه
كسى كه بخاطر خدا، نه بخاطر ظلمى كه در امور: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 دنیوى  
دنیا برود  به او شده ، ما را دوست بدارد و با دشمنان ما دشمن باشد و آنگاه به همین وضع از

گناهانش را مى آمرزد و گناهان او باندازه كف دریا باشد، خداوند .  

 

ثواب من استغفراهللا فى و تره سبعین مره و هو قائم 
  . و اظب على ذلك سنه

درحال  ثواب هفتاد بار استغفراهللا در نماز وتر
  ایستاده بمدت یك سال

1: حدیث    

محمد  حدثنى احمد بن محمد رضى اهللا عنه ابیه عن احمد بن
عمر بن یزید و ال  بن عیسى عن الحسن بن محبوب عن

السالم قال من قال فى وتره اذا  اعلمه اال عن ابى عبداهللا علیه
فواظب على ذلك حتى مضى له سنه كتبه اهللا  اوتر استغفراهللا و اتوب الیه سبعین مره و هو قائم

 . من اهللا عزوجل عنده من المستغفرین باالسحار و جبت له المغفره

 : ترجمه
كسى كه بمدت یك: م فرمودندامام صادق علیه السال .1 سال در نماز وتر هفتاد بار ایستاده  



خداوند او را از كسانى كه در سحرها آمرزش مى طلبند  .(110)((. استغفر اهللا و اتوب الیه)) بگوید
ها یاد شده استو در قرآن از آن( مى نویسد و آمرزش خداى عزوجل براى او واجب مى  ( 

  .شود

 

  اللهعزوجل ثواب التسلیم على االخ المومن فى
 ثواب سالم كردن به برادر مومن بخاطر

  خداىعزوجل

1: حدیث    

قال حدثنى سعد بن عبداهللا عن احمد بن محمد  ابى رحمه اهللا
یله عن جابر عنعن الحسن بن محبوب عن ابى جم ابى  

برجل  جعفر الباقر علیه السالم قال ان ملكا من المالئكه مر
قال فقال له اخ لى فیها  قائم على باب دار فقال له الملك یا عبداهللا ما یقیمك على باب هذا الدار
قال فقال  فقال له الملك هل بینك و بینه رحم ماسه او هل نزعتك الیه حاجه اردت ان اسلم علیه

ما بینى و بینه قرابه و ال نزعتنى اال اخوه االسالم و حرمته فانما اتعهده ال اسلم علیه فى اهللا  
رسول الیك و هو یقرئك السالم و هو یقول انما آیاى اردت ولى  رب العالمین فقال له الملك انى

 .الجنه و اعفثیتك من غضبى و اجرتك من النار تعاهدت و قد اوجبت لك
 : ترجمه

همانا فرشته اى از فرشتگان مردى را دید كه بر: باقر علیه السالم فرمودندامام  .1 در خانه اى  
چرا بر در این خانه ایستاده اى ؟! اى بنده خدا : به او گفت . ایستاده است   )„„ „)ŒŒ : برادر

آن فرشته به او. مى خواهم به او سالم كنم . مومنم در این خانه است  فامیل نزدیك او : گفت  
نه: ستى یا به او احتیاج دارى ؟ جواب داده فقط برادرى دینى و احترام . فامیل نزدیك نیست  . 

فقط به. آن ، مرا بدین جا كشانده است  این جهت مى خواهم او را ببینم كه بخاطر خداى  
آنگاه آن فرشته. بزرگ به او سالم كنم  خداوند مرا فرشتاده تا سالم خدا را به تو : به او گفت  

رسانم و بگویم خداوند مىب همانا مرداد تو فقط من بودم و با من دیدار ! اى بنده من : فرماید 
بهشت را برایت. كردى    . واجب نموده ، تو را از غضبم معاف نموده و از جهنم پناهت دادم 

 

    ثواب العبد المومن اذا تاب توبه نصوحا
    مومن (111) ثواب توبه نصوح



1: حدیث    

قال حدثنى احمد بن ادریس عن احمد بن محمد  ابى رحمه اهللا
قال سمعت ابا  عن الحسن بن محبوب عن معاویه بن وهب
عبداهللا علیه السالم یقول اذا تاب العبد المومن توبه نصوحا 

قال ینسى ملكیه ما كتبا علیه من  فستر علیه فى الدنیا و االخره قلت و كیف یستر علیه احبه اهللا
اوحى الى بقاع االرض اكتمى علیه ما  الذنوب و اوحى اهللا الى جوارحه اكتمى علیه ذنوبه و

 . لیس شى یشهد علیه بشى من الذنوب كان یعمل علیك من الذنوب فیلقى اهللا حین یلقاه و
 : ترجمه

هنگامى كه بنده مومنى:اوى مى گوید شنیدم كه امام صادق علیه السالم فرمودند ر  .1 توبه  
عرض  .نصوح نماید، خداوند او را دوست داشته و گناهانش را در دنیا و آخرت مى پوشاند

گناهان او را از خاطر و یاد دو: چگونه گناهانش را مى پوشاند؟ فرمودند: كردم  فرشته اى مى  
نوشتن اعمالش هستند، به اعضا بدن او وحى مى نماید كهبرد كه مامور  گناهان او را كتمان  

گناهانى را كه در آن  :كنید و به مناطقى از زمین كه در آنها گناه كرده است وحى مى كند
مالقات مى كند كه هیچ  مناطق مرتكب شده است بپوشاند و بدین ترتیب ، در حالى خداوند را

ین گناهى علیه وى شهادت دهدچیزى نیست كه به كوچكتر  .  

 

   ثواب الهین القریب اللین السهل
    ثواب كم توقع خوش اخالق نرم آسان گیر

1: حدیث    

قال حدثنى سعد بن عبداهللا عن محمد بن  ابى رحمه اهللا
سعدان  الحسین بن ابى الخطاب عن العباس بن معروف عن

قال   علیه السالمبن مسلم عن عبداهللا بن سنان عن ابى عبداهللا
قیل بلى یا رسول اهللا  قال رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله اال اخبركم بمن تحرم علیه النار غدا

 . السهل قال الهیم القریب اللین
 : ترجمه

مى : رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمودند امام صادق علیه السالم نقل مى نمایند كه .1
ر چه كسى حرامخواهید بدانید فردا جهنم ب ! خواهد بود؟ عرض كردند بله اى رسول خدا  

  . نرم اسان گیر حرام است فرمودند جهنم بر كم توقع خوش اخالق



 

ثواب المتقربین الى اهللا عزوجل بالبكاء من خشیه 
بالورععن محارم اهللا و ثواب  اهللا و ثواب المتعبدین

  المتزینین هللا الزهد فى الدنیا
داوند با گریستن از عظمت او، ثواب تقرب به خ

حرامهاىاو و آرایش  عبادت خداوند با پرهیز از
  براى خداوند با زهد در دنیا

1: حدیث    

قال حدثنى سعد بن عبداهللا عن احمد بن محمد  ابى رحمه اهللا
قال حدثنى ابو عیوب عن الوصافى  عن الحسن بن محبوب

ى به اهللا موسى قال كان فیما ناج عن ابى جعفر علیه السالم
ما یتقرب الى المتقربون بمثل البكاء من  علیه السالم على الطور ان یا موسى ابلغ قومك انه

بمثل الزهد فى  بمثل الورع عن محارمى و ال تزین لى المتزینون خشیتى و ما تعدلى المتعبدون
ذا اثبتهم على ذلكفقال موسى علیه السالم یا اكرم االكرمین فما الدنیا عما بهم الغنى عنه قال  

فیه احد و  فقال یا موسى اما المتقربون الى بالبكاء من خشیتى فهم فى الرفیق االعلى ال یشركهم
افتشهم حیاء منهم و  اما المتعبدون لى بالورع عن محارمى فانى افتش الناس على اعمالهم و ال

 . یتبوون منها حیث یشاوون اما المتقربون الى بالزهد فى الدنیا فانى امنحهم الجنه بحذافیرها
 : ترجمه

از جمله مطالبى كه خداوند در كوه طور به حضرت: امام باقر علیه السالم فرمودند .1 موسى  
به پیروانت بگو تقرب! اى موسى : علیه السالم فرمودند، این بود كه  جویندگان به من به  

با چیزى برتر از پرهیز  كنندگان چیزى برتر از گریه اط عظمت من تقرب نجسته اند، عبادت
با چیزى برتر از زهد در دنیا از آنچه كه  از حرامهاى من مرا عبادت نكرده اند و اراسته شدگان

اى كریم ترین : حضرت موسى عرض كرد. اند به آن بى نیازند، خود را براى من نیاراسته
انى كه از عظمت كس! اى موسى : ؟ خداوند فرمودند كریمان چه ثوابى به آنان عطا نموده اى
بهترین جاهاى بهشت خواهند بود و كس دیگرى به آن جا  من گریستند، در جمع پیامبران در

اعمال آنها  از حرامهاى من مرا عبادت نمودند، خجالت مى كشم راه ندارد، كسانى كه با پرهیز
د در دنیا كه با زه را برسى كنم در حالى كه اعمال سایر مردم را بررسى خواهم نمود، و كسانى
كه خواستند ساكن  به من تقرب جستند، همه بهشت را به آنها عطا مى كنم كه در هر جاى ان

  .شوند



 

    ثواب اصطناع المعروف الى المومن
    ثواب خوبى نمودن به مومن

1: حدیث    

قال حدثنى محمد بن یحیى عن احمد بن محمد  ابى رحمه اهللا
الد عن میسر عنعن الحسن بن محبوب عن ابى و  ابى  

 عبداهللا علیه السالم قال ان المومن نمنك یومم القیامه لیمر به

قال فیقول له یا فالن  الرجل له المعرفه به فى الدنیا و قد امر به الى النار و الملك ینطلق به
الحاجه تطلبها منى فهل عندك الیوم  اغثنى فقد كنت اصنع الیك المعروف فى الدنیا واستفك فى

افاهمك قول المومن فیامر الملك ان  فیقول المومن للملك الموكل به خل سبیله قال فیسمع اهللا 
 . یجیز قول المومن فیخلى سبیله

 : ترجمه
در روز قیامت مردى جهنمى كه اشناى یكى از شما: امام صادق علیه السالم فرمودند .1  

آن . مومن خود را مى بیندمومنین است و فرشته اى مامور بردن او به جهنم است ، آشناى 
من در دنیا به تو كمك كردم و نیازى را كه به من. فالنى كمكم كن : به او مى گوید مرد  

كه  داشتى ، بر آوردم ، آیا مى توانى امروز تالفى كنى ؟ در این جا موومن به فرشته اى
به آن رهایش كن خداوند سخن مومن را شنیده و: مامور بردن او به جهنم است مى گوید فرشته  

او هم رهایش مى كند. دستور مى دهد سخن او بپذیر .  

 

    ثواب حسن الظن باهللا تعالى عزوجل
    ثواب خوش گمانى به خداى متعال

1: حدیث    

قال حدثنى سعد بن عبداهللا عن یعقوب بن یزید  ابى رحمه اهللا
الحجاج عن ابى  عن محمد بن ابى عمیر عن عبدالرحمن بن

هللا علیه السالم قال ان آخر عبد یومر به الى النار یلتفتعبدا  

فیقول یارب ما كان ظنى بك هذا  فیقول اهللا عزوجل العجلوه فاذا اتى به قال له عبدى لم التفت
فیقول یا رب كان ظنى بك ان تغفرلى خطیئتى و  فیقول جل جالله عبدى و كا كان ظنك بى
ى و جاللى و آالئى و بالئى و ارتفاع مكانى ما ظن فیقول اهللا مالئكتى و عزت تسكننى جنتك



 ساعه من حیاته خیرا قط ولو ظن بى ساعه من حیاته خیرا ما روعته بالنار اجیزوا له بى هذا

عند ظنه به  كذبه وادخلوه الجنه ثم قال ابو عبداهللا علیه السالم ما ظن عبد باهللا خیرا اال كان اهللا
د ظنه به و ذلك قولهو ال ظن به سوء اال كان اهللا عن و ذلكم ظنكم الذى ظننتم بربكم ( عزوجل  

 .(( ارادكم فاصبحتم من الخاسرین
 : ترجمه

آخرین بنده اى كه دستور مى رسد او را به جهنم: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 ببرید، به  
خداى. هنگام رفتن به جهنم سرش را بر مى گرداند و . اریداو را نگهد: عزوجل مى فرماید 

بنده من چرا سرت را : مى فرماید هنگامى كه او را به پیشگاه خداوند مى آورند، خداوند
گمان نداشتم كه با: برگدارندى ؟ او عرضه مى دارد خداى بزرگ مى پرسد . من چنین نمایى  

گمان داشتم كه گناهم را ببخشى و مرا : دهد بنده من چه گمانى درباره من داشتى ؟ جواب مى
خداوند مى. هشتت ساكن گردانى در ب بعزت و شكوهم و نعمتها و بال و ! فرشتگانم : فرماید 

هیچ! بلندى مرتبهام سوگند  . گاه در طول عمرش هیچ زمانى گمانى خوبى درباره من نداشت  
او را با جهنم نمى : لحظه اى گمان خیرى درباره من پیدا مى كرد  طول عمرش  و اگر در

هیچ گاه : بپذیر و وارد بهشتش كنید آنگاه امام صادق علیه السالم فرمودند دروغش را . ترساندم
او  اى به خداوند خوش گمان نبوده ، مگر این كه خداوند نیز همانگونه كه گمان داشته با بنده

همانطور  رفتار نموده است و هیچ گاه به او بدگمان نبوده ، مگر این كه خداوند نیز با او
و معنى این آیه است. رفتار نموده  هالك كرد و  و همین گنانى كه به خداوند داشتید شما را)) 

  . نیز همین است (112) ((بدبخت شدید
 

    ثواب من ناصح اهللا عزوجل فى نفسه
عزوجل ثواب اخالص ورزیدن به خداى     

1: حدیث    

قال حدثنى سعد بن عبداهللا عن احمد بن محمد  ابى رحمه اهللا
عبداهللا علیه  عن الحسن بن محبوب عن معاویه عن ابى

السالم قال ما ناصح اهللا عبد مسلم فى نفسه فاعطى الحق 
 . لها اال اعطى خصلتین رزقا من اهللا یقنع به و رضى من اهللا ینجیه منها و اخذ الحق

 : ترجمه
هیچ بنده مسلمانى آن گونه كه باید و شاید نسبت: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 به  



رزقى كه به ان: خداوند مخلص نبوده است ، جز این كه به این دو بهره رسیده است  قانع شده  
  . و رضاینى از خداوند كه او را نجات داده است

 

    ثواب التختم بالعقیق
یدن انگشتر عقیقثواب پوش     

1: حدیث    

قال حدثنى محمد بن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
الحسن الصفار عن ابراهیم بن هاشم عن على بن معبد عن 
عن الرضا علیه السالم قال قال ابو عبداهللا  الحسین بن خالد

هى احسنیفتقر و لم یقض له اال بالتى  علیه السالم من اتخذ خاتما فصه عقیق لم  . 

 : ترجمه
كسى كه: امام رضا علیه السالم نقل مى نمایند كه امام صادق علیه السالم فرمودند .1 انگشتر  

  .عقیق در دست نماید، فقیر نخواهد شد و حاجت او ره بهترین وجه بر آورده مى گردد

 

2: حدیث    

قال حدثنى سعد بن عبداهللا عن یعقوب بن یزید  ابى رحمه اهللا
راهیم بن عقبه عن سیابه بن ایوبعن اب عن محمد بن  

رجل من  الفضیل عن عبدالرحیم القصیر قال بعث الوالى الى
فقال اتبعوه بخاتم عقیق قال فاتبع بخاتم  ال ابى طالب فى جنایه فمر بابى عبداهللا علیه السالم

 .عقیق فلم یر مكروها

 : ترجمه
در راه. ب را بخاطر تخلفى احضار كردحاكم مردى از دودمان ابى طال: راوى مى گوید .2 با  

انگشتر عقیق: آن حضرت علیه السالم فرمودند. امام صادق علیه السالم مالقات نمود براى او  
به همین جهت از طرف حاكم. آنان نیز انگشتر عقیق را به او رساندند. ببرید آزارى به او  

  .نرسید
 



3: حدیث    

اهللا عنه عن عمه حدثنى محمد بن على ماجیلویه رضى محمد  
بن ابى القاسم عن احمد بن ابى عبداهللا عن ابى حیونه عن 

المقدام عن ابى جعفر علیه السالم قال  ابیه عن عمرو بن ابى
 .رجل مجلود فقا این كان خاتمه العقیق اما انه لو كان علیه ما جلد مر به

 : ترجمه
آنگاه فرمودند. نه خورده اى را دیدامام باقر علیه السالم مرد تازیا: راوى مى گوید .3 انگشتر  :

  .نمى خورد عقیق را او كجا بود؟ بدانید كه همانا اگر انگشتر عقیق او همراهش بود، تازیانه
 

4: حدیث    

قال ابو عبداهللا  و روى فى حدیث آخر
 .علیه السالم العقیق حرز فى السفر

 : ترجمه
در سفر حرزعقیق : امام صادق علیه السالم فرمودند .4   . است (113) 

 

5: حدیث    

ابى  حدثنى على بن احمد بن عبداهللا عن ابیه عن احمد بن
عبداهللا عن الحسن بن موسى عن الحسن بن یحیى عن 

ر بن محمد عن ابیه عن جعف الحسین بن مزید عن ابى عبداهللا
قال تختموا بالعقیق یبارك اهللا علیكم و تكونوا فى امن من  ابائه عن امیر المومنین علیه السالم

 البالء
 : ترجمه

كند  امام صادق علیه السالم از پدرانش علیه السالم از امیرالمومنین علیه السالم روایت مى .5
وند به شما بركت دهد و از بال در امانانگشتر عقیق در دست كنید تا خدا: كه فرمودند   .باشید 

 



6: حدیث    

قال شكا رجل الى رسول اهللا صلى اهللا علیه و  و بهذااالسناد
فقال له هال تختمت بالعقیق فانه  آله انه قطع علیه الطریق

 یحرس من كل سوء
 : ترجمه

آن حضرت . اهزنان شدم دل نمود كه گرفتار ر  مردى با رسول خدا صلى اهللا علیه و آله درد .6
چرا: صلى اهللا علیه و آله فرمودند انگشتر عقیق به دست نداشتى ؟ همانا كه عقیق انسان را از  

  .هر بالیى محافظت مى كند

 

7: حدیث    

قال ابو جعفر علیه السالم من تختم بالعتیق  و فى حدثنى آخر
اهللایزل ینظر الى الحسنى مادام فى یده و لم یزل علیه من  لم  

 . عزوجل واقیه

 : ترجمه
كسى كه انگشتر عقیق در دست نماید، تا زمانى كه در: امام باقر علیه السالم فرمودند .7  

  .دست اوست ، پیوسته مى بیند و پیوسته نگهبانى از جانب خداوند او را محافظت مى كند
 

8: حدیث    

 قال حدثنى سعد بن عبداهللا حدثنى الحسن بن ابى رحمه اهللا
عقیل بن المتوكل المكى یرفعه عن جعفر  موسى الخشاب عن
قال من صاغ خاتما  بن محمد عن ابیه عن جده علیهم السالم

 . و لم یمت اال على الفطره عقیقا فنقش فیه محمد نبى اهللا و على ولى اهللا و قاه اهللا میته السوء

 : ترجمه
مامام صادق علیه السالم از پدرش از جدش علیهم السال .8 كسى : نقل نموده است كه فرمودند 

را بر روى آن نقش نماید،  (114) (( اهللا محمد نبى اهللا و على ولى )) كه انگشتر عقیق بسازد و
دادایش نخواهد مردفطرت خ خداوند او را ار مرگ بد نگاه داشته و جز بر .  

 



9: حدیث    

المتوكل رضى اهللا عنه قال حدثنى  حدثنى محمد بن موسى بن
قال حدثنى محمد بن احمد عن على  محمد بن یحیى العطار
الى  بن الریان عن على بن محمد بن اسحاق الشیبانى رفعه

ف فیها عقیقعزوجل احب الیه من ك ابى عبداهللا علیه السالم قال ما رفعت كف الى اهللا  . 

 : ترجمه
دستى به طرف خداوند دراز نشده كه خداوند آن را: امام صادق علیه السالم فرمودند .9 بیش  

  .از دستى كه در آن عقیق باشد دوست داشته باشد
 

10: حدیث    

قال حدثنى محمد بن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
على بن  الحسن الصفار عن محمد بن عیسى عن الحسن بن

الخزاز عن الرضا علیه السالم قال من ساهم   بنت الیاس
 .بالعتیق كان سهمه االوفر

 : ترجمه
كسى كه با عقیق قرعه كشى نمایت ، بهره كاملى: امام رضا علیه السالم فرمودند .10 خواهد  

  . داشت
 

11: حدیث    

قال حدثنى الحسن بن على القاقولى عن احمد  ابى رحمه اهللا
هارون العطار عن زیاد القندى عن موسىبن  بن جعفر عن  

ابیه جعفر بن محمد عن ابیه محمد بن على عن ابیه على بن 
عزوجل موسى بن عمران كلمه  الحسین بن على علهیم السالم قال لما خلق اهللا الحسین عن ابیه
یت بنفسى وجهه العقیق ثم قال ال على طول سیناء ثم اطلع على االرض اطالعه فخلق من نور

 .على نفسى اال اعذب كف ال بسه اذا تولى علیا بالنار

 : ترجمه
: نقل مى نماید كه امام حسین فرمودند امام كاظم علیه السالم از پدرانش علیهم السالم .11

آنگاه به زمین . كوه سینا با او سخن گفت  خداوند حضرت موسى علیه السالم را آفرید و در



اى خود عقیق رانظرى افكند و از نور سیم به خودم قسم خورده و بر : آنگاه فرمودند. آفرید 
آن باشد و صاحب آن والیت حضرت على علیه  خود الزم نموده ام كف دستى كه عقیق در

  . السالم را داشته باشد، عذاب نكنم
 

    ثواب التختم بالفیروزج
    ثواب پوشیدن انگشتر فیروزه

1: حدیث    

قال حدثنى احمد بن ادریس قال حدثنى محمد  ابى رحمه اهللا
قال حدثنى اسحاق بن ابراهیم عن محمد بن على  بن احمد

عبدالمومن  عن یعقوب بن یزید عن محمد بن سعید عن
 . یقول ما افتقرت كف تختمت بالفیروزج االنصارى قال سمعت ابا عبداهللا علیه السالم

 : ترجمه
دستى كه انگشتر: لسالم شنیدكه فرمودندراوى مى گوید از امام صادق علیه ا .1 فیروزه در آبن  

  .باشد، فقیر نخواهد شد
 

2: حدیث    

قال حدثنى ابو یعقوب  و بهذااالسناد عن محمد بن احمد
سهل البصرى عن الحسن  یوسف بن السخت عن الحسن بن

بن على بن مهران قال دخلت على ابى الحسن موسى بن 
ى یده خاتما فصه فیروز نقشه اهللا الملك فادمت االنظر الیهعلیها السالم فرایت ف جعفر فقا مالك  

فوهبه رسول اهللا  تنظر فیه هذا حجر اهداه جبرئیل لرسول اهللا صلى اهللا علیه و آله من الجنه
قال قلت فیروزج قال اسمه بالفارسیه  صلى اهللا علیه و آله لعلى علیه السالم اتدرى ما اسمه

ال قلت ال قال هو الظفرق تعرف اسمه بالعربیه . 

 : ترجمه
در دست او انگشتر فیروزه اى. راوى مى گوید به دیدن امام كاظم علیه السالم رفتم  .2 دیده و  

چرا به این نگاه مى كنى ؟ این سنگى است كه: فرمودند. به آن چشم دوختم  جبرییل آن را از  
و. بهشت براى رسول خدا صلى اهللا علیه و آله هدیه آورد سول خدا صلى اهللا علیه و آله ان ر  



مى دانى چه. را به حضرت على علیه السالم بخشید : فرمودند. نام دارد؟ عرض كردم فیروزه  
اسم عربى آن را مى. این نام فارسى آن است  اسم عربى : فرمودند. دانى ؟ عرض كردم خیر 

) ((ظفر)) آن است) پیروزى   .  

 

    . ثواب التختم بالجزع الیمانى
    ثواب پوشیدن انگشتر جزع یمانى

1: حدیث    

محمد  حدثنى محمد بن على ماجیلویه رضى اهللا عنه عن عمه
بن ابى القاسم عن محمد بن على عن عبید بن یحیى عن 

الحسین عن ابیه عن جده قال  محمد بن الحسین بن على بن
رد كید مرده الشیاطینی قال امیر المومنین علیه السالم تختموا بالجزع الیمانى فانه  . 

 : ترجمه
زیرا همانا مكر. انگشتر جزع یمانى در دست كنید: امیر المومنین علیه السالم فرمودند .1  

  .شیاطین رانده شده را از بین مى برد

 

    ثواب التختم بالمزد
    ثواب پوشیدن انگشتر زمرد

1: حدیث    

احمد عن حدثنى الحسین بن احمد عن ابیه عن محمد بن  

سهل بن زیاد عن هارون بن مسلم عن رجل من اصحابنا 
صاحب االتراك و  یلقب سكباج عن احمد بن محمد بن نصر

قال قال یوما و اماله على من كتاب التختم بالزمرد  كان یقوم ببعض امور الماضى علیه السالم
 . یسر ال عسر فیه

 : ترجمه
السالم را انجام مى داد، مى گوید، روزى راوى كه بعضى از كارهاى امام كاظم علیه .1 امام  

انگشتر زمرد به دست نمودن آسانى است:علیه السالم براى من از كتابى نقل نمودند  كه هیچ  
و من آن را نوشتم. سختیى ندارد  .  



 

    ثواب التختم بالیواقیت
    ثواب پوشیدن انگشتر یاقوت

1: حدیث    

قال حدثنى ابى عن   عنهحدثنى احمد بن محمد رضى اهللا
محمد بن احمد عن ابراهیم بن هاشم عن على بن معبد عن 
عن الرضا علیه السالم قال كان ابو عبداهللا  الحسین بن خالد

 .یقول تختموا بالیوقایت فانها تنفى الفقر علیه السالم
 : ترجمه

شتر یاقوت درانگ:امام رضا علیه السالم نقل مى نماید كه امام صادق علیه السالم  .1 دست  
زیرا همانا انگشتر یاقوت فقر را از بین مى برد. كنید .  

 

    ثواب التختم بالبلور
    ثواب پوشیدن انگشتر بلور

1: حدیث    

قال حدثنى احمد بن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
ادریس عن محمد بن احمد عن على بن الریان عن على بن 

وهبه العبدسى قریه من قرى واسط یرفعه بابن  محمد المعروف
 .قال نعم الفص البلور الى ابى عبداهللا علیه السالم

 : ترجمه
بلور نگین خوبى است: امام صادق علیه السالم فرمودند .1  .  

 

    ثواب التواضع
    ثواب تواضع

1: حدیث    

محمد  حدثنى محمد بن على ماجیلویه رضى اهللا عنه عن عمه
القاسم عن هالرون بن مسلم عن مسعده بن صدقه بن ابى 



علیهمالسالم ان علیا علیه السالم قال ما من احد من ولد آدم اال و  عن جعفر بن محمد عن ابیه
جذبه بناصیته الى االرض و قال له تواضع وضعك اهللا و ان تواضع  ناصیته بید ملك فان تكبر

ال وضعك بتواضعك هللا ثم قال له ارفع راسك رفعك اهللا و جذبه بناصیته  . 

 : ترجمه
نقل مى نمایند كه امیر المومنین علیه  امام صادق علیه السالم از پدرانش علیهما السالم .1

هیچ یك از از فرزندان آدم نیست ،: السالم فرمودند مگر این كه موهاى جلو سرش به دست  
اگر تكبر نماید، صورتش را. فرشته اى است  . تواضع كن : مى گویدبر طرف زمین كشیده و  

و اگر تواضع. خدا تو را خوار نماید سرت را : نمود، موهاى جلو سرش را مى گیرد و مى گوید 
خدا تو را عزیز: بلند نگهدار   .نموده و بخاطر تواضعت براى خدا تو را خوار ننماید 

  
  
  

ثواب البكاء من خشیه اهللا و الغض عن محارم اهللا 
  فىسبیل اهللا عزوجل و السهر

ثواب گریه از عظمت خداوند، چشم پوشى از 
راهخداى  حرامهاى او و شب زنده دارى در

  عزوجل

1: حدیث    

قال حدثنى محمد بن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
الحسن الصفار عن ابراهیم بن هاشم عن عبداهللا بن المغیره 

 قال السكونى عن جعفر بن محمد عن ابیه علیهماالسالم عن
بكت من  قال رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله كل عین باكیه یوم القیامه اال ثالثه اعین عین

 . خشیه اهللا و عین باتت ساهره فى سبیل اهللا و عین غضت عن محارم اهللا

 : ترجمه
نقل مى نمایند كه رسول خدا صلى اهللا علیه  امام صادق علیه السالم از پدرش علیه السالم .1

در روز قیامت همه چشمها جز: ندو آله فرمود چشمى كه از عظمت : سه چشم گریان است  
خداوند بیدار مانده است و چشمى كه از حرامهاى  خداوند گریسته باشد، چشمى كه شب در راه

  . خداوند چشم پوشى كرده است

 



2: حدیث    

قال قال رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله طوبى  و بهذااالسناد
اهللا الیها تبكى علىلصوره نظر  ذنب من خشیه اهللا لم یطلع  

 . على ذلك الذنب غیره

 : ترجمه
رسول خدا صلى اهللا علیه و آله نقل مى  امام صادق علیه السالم از پدرانشان علیهم السالم از

خوشا به: كند كه  حال صورتى كه خداى بزرگ به او نگاه كند در حالیكه بر گناه خود مى  
اه او با خبر نیستكسى از گن گرید و  . 

 

    ثواب من ترك شهوه حاضره لمو عود لم یره
ثواب ترك كامیابى آماده براى رسیدن به ثواب 

    موعود

1: حدیث    

عنه عن  حدثنى جعفر بن على بن الحسن الكوفى رضى اهللا
جده الحسن بن على بن عبداهللا عن جده عبداهللا بن المغیره 
محمد عن ابیه عن ابائه عن  عن الكسونى عن جعفر بن

قال قال رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله تطوبى لمن ترك شهوه  امیرالمومنین علیهم السالم
 . یره حاضره لموعود لم

 : ترجمه
نقل مى  امام صادق علیه السالم از پدرانش علیهم السالم از امیر المومنین علیه السالم .1

خوشا به:آله فرمودند نماید كه رسول خدا صلى اهللا علیه و  حال كسى كه كامیابى آماده اى را  
  .نماید بخالطر ثوابى كه وعده داده اند و آن را ندیده ، ترك

 

ثواب التحابب فى اهللا عزوجل و عماره المساجد و 
  .االستغفار باالسحار

ثواب دوست داشتن یكدیگر در راه خداى عزوجل 
  ، عمران مساجد و استغفار سحر



1: یث حد   

قال حدثنى على بن الحسن الكوفى عن ابیه عن  ابى رحمه اهللا
بن محمد عن ابائه  عبداهللا بن المغیره عن الكسونى عن جعفر

عزوجل اذا اراد ان یصیب اهل  علیهم السالم قال ان اهللا
مساجدى و یستغفورن باالسحار لوال هم  االرض بعذاب یقول لو ال الذین یتحابون فى و یعمرون

نزلت علیه عذابى ال  . 

 : ترجمه
نقل مى نماید كه فقرمودند نن همانا خداى  امام صادق علیه السالم از پدرانش علیهم السالم .1
اگر نبودند كسانى كه : فرود آورد، مى فرماید عزوجل هنگامى كه بخواهد عذابى را بر زمینیان
د و در سحرها استغفار مى مساجدم را آباد مى نماین بخاطر من یكدیگر را دوست مى دارند،

  . نازل مى نمودم نمایند، حتما عذابم را بر آنها
 

ثواب من كان نظره عبره و سكوته فكره و كالمه 
  . امنالناس شره ذكرا و بكى على خطیئته و

ثواب نگاه همراه با پند، سكوت همراه با اندیشه ، 
گریستنبر گناه او ایمنى مردم  سخن همراه با ذكر،

انسان از شر   

1: حدیث    

المتوكل رضى اهللا عنه قال حدثنى  حدثنى محمد بن موسى بن
 على بن ابراهیم عن محمد بن عیسى عن یونس بن

عبدالرحمن عن ابى ایوب الخزاز عن ابى حمزه عن ابى 
خصال النظر  قال قال امیر المومنین علیه السالم جمع الخیر كله فى ثالث جعفر علیه السالم

ت و الكالم و كل نظر لیس فیه اعتبار فهو سهو وو السكو  كل سكوت لیس فیه فكر فهو غفله  
نظره عبره و سكوته فكره و كالمه ذكرا و  و كل كالم لیس فیه ذكر فهو لغو و طوبى لمن كان

 . بكى على خطیئته و امن الناس شره
 : ترجمه

تمام خیر: یه السالم فرمودندامام باقر علیه السالم نقل مى نمایند كه امیر المومنین عل .1 در  
هر نگاهى كه پندى در آن گرفته. نگاه ، سكوت و سخن : سه چیز جمع شده است  نشود،  



هر سخنى كه. هر سكوتى كه اندیشه اى در ان نباشد، غفلت است . فراموشى است  ذكرى در  
گاه او پند، سكوت او اندیشه و:خوشا بحال كسى كه . آن نباشد، بیهوده است  سخن او ذكر  

 .بودت ، بر گناهش گریسته و مردم از شرش در امان باشند
 

    ثواب الصمت و المشى الى بیت اهللا عزوجل
 ثواب خاموشى و پیاده رفتن به خانه ى

  خداىعزوجل

1: حدیث    

قال حدثنى سعد بن عبداهللا عن ایوب بن نوح  ابى رحمه اهللا
ابى عبداهللا علیه  رجل عن عن الربیع بن محمد المسلى عن

 مثل الصمت و المشى الى بیت اهللا السالم قال ما عبداهللا بشى
. 

 : ترجمه
خداوند با چیزى عبادت نشده است كه مانند خاموشى: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 و  

  .پیاده رفتن به خانه خدا باشد
 

2: حدیث    

حیى ی حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه عن محمد بن
عن محمد بن احمد عن العباس بن معروف عن على بن 
قال یاتى على الناس زمان تكون العافیه فیه  مهزیار رفعه

 . اعتزال الناس و واحده فى الصمت عشره اجزاء تسعه منها فى
 : ترجمه

زمانى براى: على بن مهزیار از معصوم علیه السالم روایت نموده است كه فرمودند .2 مردم  
نه جز آن در كناره گیرى از مردم و یك جز آن در: ه عافیت در آن ده جز است مى آید ك  

  . خاموشى است

 



3: حدیث    

قال حدثنى محمد بن یحیى عن محمد بن احمد  ابى رحمه اهللا
عن بعض  عن موسى بن عمر عن على بن الحسن بن رباط
قال ال یزال الرجل المسلم  رجاله عن ابى عبداهللا علیه السالم
 .یكتب محسنا مادام ساكتا فاذا تكلم كتب اما محسنا او مسیتا

 : ترجمه
مرد مسلمان پیوسته نیكوكار نوشته مى شود، البته: امام صادق علیه السالم فرمودند .3 تا  

و هنگامى كه سخن گفت ، یا نیكوكار یا بدكار نوشته مى شود. زمانى كه ساكت است  .  

 

حمل سلعته ثواب من رقع جیبه و خصف نعله و    

    ثواب وصله زدن كفش ویقه و حمل كاالى خود

1: حدیث    

قال حدثنى احمد بن ادریس عن محمد بن احمد  ابى رحمه اهللا
یرفعه الى ابى عبداهللا  عن یعقوب بن یزید عن ابن ابى نجران
حمل سلعته  علیه السالم قال من رقع جیبه و خصف نعله و

 .فقد برى من الكبر
 : ترجمه

كسى كه یقه و كفشش را وصله زند و كاالیش را: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 حمل  
  . كند، از تكبر رهایى یافته است

 

    ثواب الصدق
    ثواب راستگویى

1: حدیث    

بن  حدثنى محمد بن على ماجیلویه رضى اهللا عنه عن محمد
سى عن یحیى العطار عن محمد بن احمد عن محمد بن عی

عجالن قال سمعت ابا  عثمان بن عیسى عن عبداهللا بن
اول من یصدقه اهللا و نفسه تعلم انه صادق و  عبداهللا علیه السالم یقول ان العبد اذا صدق كان



 . اول من یكذبه اهللا و نفسه تعلم انه كاذب اذا كذب كان
 : ترجمه

هنگامى كه بنده راست :راوى مى گوید شنیدم كه امام صادق علیه السالم فرمودند .1 بگوید،  
راستگوست  اولین كسى كه او را راستگو مى داند، خداوند است و خودش نیز خواهد دانست كه
و خودش نیز  و هنگامى كه دروغ بگوید، اولین كسى كه او را دروغگو مى داند، خداوند است

  . خواهد دانست كه دروغگوست

 

    ثواب المستتر بالحسنه و السیئه
اب پنهانى انجام دادن كار خوب و گناهثو      

1: حدیث    

قال حدثنى محمد بن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
هالل قال  الحسن الصفار عن محمد بن عیسى عن عباس بن
یقول المستتر بالحسنه  سمعت ابا الحسن الرضا علیه السالم

بالسیئه مغفور لهمخذول و المستتر  تعدل سبعین حسنه و المذیع بالسیئه  . 

 : ترجمه
كار نیك پنهانى برابر: راوى مى گوید شنیدم كه امام صادق علیه السالم فرمودند .1 با هفتاد  

كسى كه اشكارا گناه مى كند، یارى نخواهد شد و كسى كه پنهانى. كار نیك است  گناه مى  
  .كند، آمرزیده مى شود

 

ان اهللا ثواب من اذنب ذنبا فعلم ان اهللا یعذبه و 
    یعفو عنه

ثواب كسى كه گناهى مرتكب شود و بداند خداوند 
  .مىتواند او را ببخشد مى تواند او را عذاب كند و

1: حدیث    

قال حدثنى سعد بن عبداللهعن احمد بن ابى  ابى رحمه اهللا
محمد بن  عبداهللا عن محمد بن بكر عن زكریا بن محمد عن

عن ابى عبداهللا علیه السالم عبدالعزیز عن محمد بن مسلم  



جل جالله من اذنب ذنبا فعلم ان لى ان اعربه وان  قال قال النبى صلى اهللا علیه و آله قال اهللا
 . لى ان اعفو عنه عفوت عنه

 : ترجمه
خداى : رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمودند امام صادق علیه السالم نقل مى نمایند كه .1

كه مرتكب كسى: بزرگ مى فرمایند گناهى شود و بداند كه من اختیار دارم كه او را عذاب كنم  
  .بخشید یا او را ببخشم ، او را خواهم

 

    ثواب التوبه
    ثواب توبه

1: حدیث    

قال حدثنى محمد بن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
الحسن الصفار عن محمد بن الحسین بن ابى الخحطاب عن 

باط عن یحیى بن بشیر عن المسعودى قال قال اس ابى بن
اهللا علیه و امرت جوارحه ان تستر علیه و بقاع االرض  امیرالمومنین علیه السالم من تاب تاب

 . كانت كتبت علیه ان تكتم علیه وانسیت الحفظه ما

 : ترجمه
خشد وكسى كه توبه كند، خداوند او را مى ب: امیرالمومنین على علیه السالم فرمودند .1 به  

گناهان  اعضاى بدن او دستور مى رسد گناهان او را بپوشانید، به مناطق زمین امر مى شود
گناهانى را كه نوشته اند، فراموش  او را كتمان كنید و فرشتگان مراقب اعمالش    .مى كنند 

 

2: حدیث    

عن  ابى رحمه اهللا عن سعد بن عبداهللا عن یعقوب بن یزید
عن سلمه بیاع السابرى عن محمد بن ابى عمیر رجل عن ابى  

جعفر علیه السالم قال قال رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله 
قال من تاب فى شهر تاب اهللا علیه ثم  سنه تاب اهللا علیه ثم قال ان السنه لكثیره ثم من تاب فى
مقال من تاب فى یوم تاب اهللا علیه ثم قال ان یوما لكثیر ث قال ان الشهر لكثیر ثم قال من تاب  

 . اذا بلغت نفسه هذه یعنى حلقه تاب اهللا علیه



 : ترجمه
كسى كه : رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمودند امام باقر علیه السالم نقل مى نمایند كه .2
یك: سال قبل از مرگ توبه كند، خداوند او را مى بخشد، پس از مدتى فرمودند یك سال زیاد  

ل از مرگ توبه كند، خداوند توبه او را مى پذیردكسى كه یك ماه قب: است  پس از درنگى  .
كسى كه یك روز پیش از مرگ. همانا و محققا یك ماه زیاد است : فرمودند توبه كند، خداوند  

آنگاه. همانا و محققا یك روز زیاد است : سپس فرمودند. او را مى آمرزد اگر زمانى : فرمودند 
برسد توبه كند، خداوند - لویش یعنى گ - كه جانش به این جایش    .او را مى بخشد 

 

3: حدیث    

بن  حدثنى محمد بن على ماجیلویه رضى اهللا عنه عن على
ابراهیم بن هاشم عن ابیه عن النوفلى عن السكونى عن جعفر 

عن آبائه علیهم السالم قال قال  بن محمد الصادق عن ابیه
وجل فضوال من رزقه ینحله من یشاء من خلقه و اهللا عز  رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله ان اهللا

كل فجر لمذنب اللیل هل یتوب فیغفر له و یبسط یدیه عند مغیب الشمس لمذنب  باسط یدیه عند
 هل یتوب فیغفر له النهار

 : ترجمه
نقل مى نماید كه رسول خدا صلى اهللا علیه  امام صادق علیه السالم از پدرانش علیهم السالم .3

همانا خداوند افزون بر رزق: رمودندو آله ف بندگان ، رزقى دارد كه آن را به هر كدام از  
خداوند در هر سپیده دم دستهایش براى هر گناهكار  .مخلوقاتش كه بخواهد، عطا مى فرماید
را بیامرزد و دستانش را در هر غروب باز مى كند تا  شب باز است كه اگر توبه كردن ، او

وبه نماید،اگر گناهكالر روز ت   .توبه او را بپذیرد 
 

ثواب من كبت على خاتمه ما شاء اهللا ال قوه اال 
    باهللا استغفر اهللا

استغفر . ال قوه اال باهللا . ماشاء اهللا  )) ثواب نوشتن
  انگشتر روى ((. اهللا



1: حدیث    

قال حدثنى احمد بن ادریس قال حدثنى محمد  ابى رحمه اهللا
ثنى عمر بن على عن عمه محمد بن عمر قال حد بن اجمد
قال من كتب على خاتمه  یرفعه الى ابى عبداهللا علیه السالم

 . ماشاء اهللا ال قوه اال باهللا استغفراهللا امن من الفقر المدقع

 : ترجمه
كسى كه روى انگشتر خود بنویسد: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 قوه اال  ماشاء اهللا ال)) 

راهللاباهللا استغف   .خواهد شد را از بین مى برد، ایمن ، از فقرى كه همه چیز او(115) (( 

 

ثواب من یرى الفاكه او غیرها فیشتهیها و ال یقدر 
    .علیها

دا كردن به ثواب دیدن میوه یا چیزى دیگر، میل پی
  آن آن و نداشتن قدرت خرید

1: حدیث    

المتوكل رضى اهللا عنه قال حدثنى  حدثنى محمد بن موسى بن
 محمد بن یحیى عن محمد بن احمد بن حییى بن عمران

قال لبعض  االشعرى یرفعه الى ابى عبداهللا علیه السالم انه
تشتهیه فقلتاصحابه اما تدخل اسوق اماترى الفاكه تباع و الشى مما  بلى و اهللا فقال اما ان  

 . للك لكل ما تراه و ال تقدر على شرائه و تصبر علیه حسنه
 : ترجمه

آیا در بازار میوه یا چیز: امام صادق علیه السالم از یكى از یاران خود پرسیدند .1 دیگرى مى  
بدان: فرمودند. بله ، بخدا سوگند: بینى كه آن را دوست دارى ؟ عرض كردم  ه همانا در ك 

براى تو خواهد  مقابل هر چیزى كه مى بینى و نمى توانى آن را بخرى و صبر كنى حسنه اى
  .بود

 

    ثواب طلب الحالل
    ثواب كسب حالل



1: حدیث    

قال حدثنى احمد بن ادریس عن محمد بناحمدبن  ابى رحمه اهللا
ى اهللا قال قال رسول اهللا صل یحیى بن عمران االشعرى باسناده

 . الحالل علیه و آله العباده سبعون جز افضلها جز اطلب
 : ترجمه

عبادت هفتاد جزد دارد كه بهترین جز آن كسب: رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمودند .1  

  . حالل است

 

    ثواب طلب الدنیا استعفافا عن الناس
   ثواب در پى دنیا رفتن رخاطر بى نیازى از مردم

1: ث حدی   

قال حدثنى سعد بن عبداهللا عن احمد بن ابى  ابى رحمه اهللا
عن الحارث  عبداهللا عن ابى عبیده عن عبدالرحمن بن محمد

بن بهرام عن عمرو بن جمیع قال سمعت ابا عبداهللا علیه 
 . یقول ال خیر فیمن ال یحب جمع المال من الحالل فكیف به وجهه و یقضى به دینه السالم

خر من طلب الدنیا استغناء عن الناس و تعطفا على الجار لقى اهللا و وجههو فى حدیث آ  

 .كالقمر لیله البدر

 : ترجمه
در كسى كه دوست ندارد،: راوى مى گوید شنیدم كه امام صادق علیه السالم فرمودند .1 براى  

 . حالل جمع كند، خیرى نیست حفظ آبروى خود و پرداخت قرضش مال

كسى كه بخاطر بى نیازى از مردم و مهربانى با همسایه: ده است در حدیث دیگرى نیز آم  

 اش دنیا راطلب كند، در حالى خداوند را مالقات مى نماید كه صورتش مانند ماه شب چهارده
  . است

 

    ثواب حسن الخلق
    ثواب خوش اخالقى



1: حدیث    

قال اخبرنى على بن ابراهیم عن ابیه  حدثنى حمزه بن محمد
رسول اهللا  ابراهیم بن هاشم عن موسى بن ابراهیم رفعه الى
صلى اهللا علیه و آله قال قالت له ام سلمه رضى اهللا عنها 

فقال  یا رسول اهللا امراه یكون لها زوجان فیموتان فیدخالن الجنه ال یهما تكون بابى انت و امى
ه یا ام سلمه ان حسنالنبى صلى اهللا علیه و آله تخیر احسنهما خلقا و خیر هما ال هل الخلق  

 . ذهب بخیرالدنیا و االخره
 : ترجمه

رسول خدا صلى اهللا علیه و آله عرضه داشت  رضى اهللا عنه به (( ام سلمه)) :راوى مى گوید .1
پدر و مادر فداى تو باد اى:  زنى دوباره شوهر كرده و هر دو از دنیا رفته و ! رسول خدا  

این زن. وارد بهشت شده اند : آن كدام یك مى باشد؟ پیامبر صلى اهللا علیه و آله فرمودند از 
. انتخاب مى كند. بوده و با خانواده خود بهتر رفتار مى كرده است  هر كدام را خوش اخالقتر

  حسن خلق خیر دنیا و آخرت را مى آورد همانا (( ام سلمه)) اى

 

2: حدیث    

هشم عن ابیه قال حدثنى على به ابراهیم بن  ابى رحمه اهللا
ابى الحسن  عن محمد بن عمر عن موسى بن ابراهیم عن

االول علیه السالم قال سمعته یقول ما حسن اهللا خلق عبد و 
 .ان یطعم لحمهیوم القیامه النار ال خلقه اال استحیى

 : ترجمه
خداوند اخالق یا خلقت:از امام كاظم علیه السالم شنیدم كه فرمودند : راوى مى گوید .2  كسى 

 را نیكو ننموده است ، مگر این كه خجالت مى كشد در روز قیامت گوشت او را به آتش

 .بخوراند
 

ثواب من كانت آالخره همه و من اصلح سریرته و 
  اللهعزوجل من اصلح فیما بینه و بین

ثواب هدف بودن اخرت اصالح باطن و اصالح 
  خداىعزوجل بین خود و



1: حدیث    

ن على بن ابراهیم عن ابیه عنابى رحمه اهللا ع النوفلى عن  
قال قال  السكونى عن جعفر بن محمد عن آبائه علیهم السالم

امیرالمومنین علیه السالم كانت الفقهاء و الحكماء اذا كاتب 
بثالث لثیس معهن رابعه من كانت االخره همه كفاه اهللا همه من الدنیا و من  بعضهم بعضا كتبوا

 عالنیته و من اصلح فیما بینه و بین اهللا اصلح اهللا فیما بینه و بین اصلح اهللا اصلح سریرته
 . الناس
 : ترجمه

: نقل مى نمایند كه امیر المومنین فرمودند امام صادق علیه السالم از پدرانش علیهم السالم .1
براى یكدیگر نامه مى نوشتند و به سه چیز  روش فقیهان و دانشمندان این بود كه زمانى كه

ارش مى كردند كه چهارهمى نداشتسف كسى كه هدف او آخرت باشد، خداوند نیازهاى  : 
باطنش را اصالح نماید، خداوند ظاهرش را اصالح مى  دنیایش را بر آورده مى نماید، كسى كه

اصالح نماید، خداوند بین او و مردم را اصالح خواهد  نماید، و كسى كه بین خود و خدا را
  .نمود

 

ت نفسه دون مقت الناسثواب من مق     

    ثواب دشمنى با نفس نه با مردم

1: حدیث    

  ادریس  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه عن احمد بن
عن محمد بن احمد بن یحیى عن حمزه بن یعلى عن عبیداهللا 
قال قال رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله من  بن الحسن باسناده

آمنه اهللا من فزع مقت نفسه دون مقت الناس  . یوم القیامه 
 : ترجمه

كسى كه با نفسش دشمنى كند، نه با مردم: رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمودند .1   :
  .خداوند او را از وحشت روز قیامت ایمن مى گرداند

 

    ثواب من انعم اهللا علیه بنعمه فحمده علیها
 ثواب حمد خداوند براى نعمتى كه عطا فرموده



    . است

1: حدیث    

الفضل بن عامر عن  ابى رحمه اهللا عن سعد بن عبداهللا عن
قال  موسى بن القاسم عن صفوان بن یحیى عن الهیثم بن واقد

سمعت ابا عبداهللا علیه السالم یقول ما انعم اهللا على عبد 
ه و اعظم و اوزنفحمده اهللا علیها اال كان حمده هللا افضل من تلك النعم بنعمه بالغه ما بلغت  . 

 : ترجمه
خداوند به بنده اى:راوى مى گوید از امام صادق علیه السالم شنیدم كه فرمودند  .1 نعمتى نداده  

هر قدر آن نعمت بزرگ و زیاد باشد، و آن بنده خدا را براى آن حمد ننموده -  است ، مگر  
  . این كه حمد او برتر، بزرگتر و سنگینتر از آن نعمت است

 

ب الطاعم الشاكر و المعافى الشاكرثوا     

   ثواب خورنده سپاسگذار و غیر مبتالى شكرگزار

1: حدیث    

المتوكل رضى اهللا عنه قال حدثنى  حدثنى محمد بن موسى بن
 محمدبن یحیى عن محمد بن احمد عن العباس بن معروف

عن موسى بن القاسم عن ابن ابى عمیر عن بعض اصحابه 
هللا علیه السالمعن ابى عبدا  قال الطاعم الشاكر له اجر الصائم المحتسب و المعافى الشاكر له 

 .مثل اجر المبتلى الصابر

 : ترجمه
غذا خور سپاسگذار پاداش روزه دار در راه خدا را: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 داشته  

  .و غیر مبتالى شاكر پاداشى همانند مبتالى صابر را دارد

 

لمعروفثواب ا     

    ثواب خوبى كردن



1: حدیث    

قال حدثنى سعد بن عبداهللا عن احمد بن ابى  ابى رحمه اهللا
قال قال رسول اهللا صلى  عبداهللا البرقى عن ابیه یرفع الحدیث

اهل المعروف فى  اهللا علیه و آله اهل المعروف فى الدنیا
التطول منه علیهم و یدفعون حسناتهم الى قال یغفر لهم ب االخره قیل یا رسول اهللا و كیف ذلك

فیدخلون بها الجنه  الناس   . فیكونون اهل المعروف فى الدنیا و االخره 
 : ترجمه

. اهل نیكى در دنیا در آخرت نیز اهل نیكى هستند :رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمودند .1
. ان خداوند آمرزیده مى شوندبا احس: فرمودند! رسول خدا  چگونه امكان دارد اى :عرض كردند
مردم مى دهند و مردم نیز با كارهاى نیك آنها به بهشت مى روند و  آنگاه كارهاى نیكشان را به

  .و هم در آخرت اهل نیكى خواهند بود بدین ترتیب ، هم در دنیا

 

    ثواب الرغبه فیما عنداهللا عزوجل
    ثواب میل به آنچه نزد خداى عزوجل است

1: یث حد   

قال حدثنى  حدثنى محمد بن على ماجیلویه رضى اهللا عنه
محمد بن یحیى العطار عن محمد بن احمد عن ابى سعید 

الیعقوبى عن ایخ سلیمان بن داود  االدمى عن ابراهیم بن داود
 قال رجل للنبى صلى اهللا علیه و آله علمنى شیئا اذا انا فعلته احبنى اهللا من السماء رفعه قال

نى الناس من االرض قال فقال له ارغب فیما عند اهللا یحبك اهللا و از زهد فیماواحب عندالناس  
 . یحبك الناس

 : ترجمه
چیزى به من بیامور كه با انجام: مردى به پیامبر صلى اهللا علیه و آله عرضه داشت  .1 آن  

آله به آن حضرت صلى اهللا علیه و. خداوند در آسمان و مرم در زمین مرا دوست بدارند او  
به آنچه نزد خداست ، میل داشته باش تا خدا تو را دوست داشته باشد و به: فرمودند آنچه  

بى میل باش تا مردم نیز تو را دوست داشته باشند. مردم دارند .  

 

    ثواب حفظ اللسان



    ثواب حفظ زبان

1: حدیث    

عن  ابى رحمه اهللا عن سعد بن عبداهللا عن معاویه بن حكیم
 معمر بن خالد عن ابى الحسن الرضا عن ابیه علیهم السالم

 قال قال ابو عبداهللا علیه السالم نجات المومن حفظ لسانه و
 . قال امیرالمومنین علیه السالم من حفظ لسانه ستر اهللا عورته

 : ترجمه
ندامام رضا علیه السالم از پدرش نقل مى نمایند كه امام صادق علیه السالم فرمود .1 نجات  :

كسى كه زبانش: امیر المومنین علیه السالم نیز فرمودند. مومن با حفظ زبانش است  را حفظ  
  .كند، خداوى عزوجل عیبش را مى پوشاند

 

    ثواب كتمان الفقر
    ثواب پنهان كردن فقر

1: حدیث    

قال حدثنى احمد بن ادریس عن محمد بن احمد  ابى رحمه اهللا
عقوب بن یزید عن عبداهللابن یحیى عن ی البصرى یرفعه الى  

قال قال رسول اهللا صلى اهللا علیه و  ابى عبداهللا علیه السالم
جعل الفقر امانه عند خلقه فمن ستره كان كالصائم القائم و من افشاه الى من  آله یا على ان اهللا
و لكن بما انكى من  قضائ حاجته فلم یفعل فقد قتله اما انه ما قتله بسیف و ال رمح یقدر على

 . قلبه
 : ترجمه

اى : رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمودند امام صادق علیه السالم نقل مى نمایند كه .1
خداوند فقر را امانتى نزد خلقش! على  كسى كه آن را پنهان نماید، مانند روزه . قرار داده است  

كسى. دار شب زنده دار خواهد بود ید كه مى تواند نیازش را بر آورد، كه آن را به كسى بگو  
نكند، محققا كه او را كشته است بدان كه همانا و را با شمشیر یا نیزه  ولى نیازش را بر آورده

  . زخمى كه بر دلش وارد كرده او را كشته است نكشته بلكه با

 

    ثواب الفقراء و اصطناع المعروف الیهم



    ثواب فقرا و خوبى كردن به آنان

1: حدیث    

قال حدثنى محمد بن الحسن الصفار عن یعقوب  ابى رحمه اهللا
السالم قال اذا كان  بن یزید عمن ذكره عن ابى عبداهللا علیه

یوم القیامه امر اهللا عزوجل منادیا ینادى این الفقراء فیقوم عنق 
لحساب فیقولون فیقول لهم خزنه الجنه قبل ا الناس فیومر بهم الى الجنه فیاتون باب الجنه من
فیقول اهللا عزوجل صدقوا عبادى ما افقرتكم هوانا بكم و لكن  اعطیتمونا شیئا فتحاسبونا علیه
ثم یقول لهم انظروا و تصفحوا وجوه الناس فمن اتى الیكم معروفا  ادخرت هذا لكم لهذا الیوم

 . الجنه فخذوا بیده و ادخلوه
 : ترجمه

نگامى كه روز قیامت فرا مى رسد خداوند بهه: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 جارزننده  
فقیران كجایند؟(اى دستور مى دهد جار بزند  رسد اینان را به  عده اى مى ایستند و دستور مى ((

هنگامى كه به در بهشت رسیدند، دربانان بهشت به آنان. بهشت ببرید پیش از : مى گویند 
به ما چیزى دادید: دحسابرسى مى خواهید بهشت روید؟ آنان مى گوین كه اكنون مى خواهید  

من . بندگانم راست مى گویند: عزوجل مى فرمایند حساب آن را بكشید؟ در این هنگام خداى
خوارتان سازم بلكه بدین جهت بود كه فقر را براى این  شما را براى این فقیر ننموده ام كه

آنگاه به. روزتان ذخیره سازم  مردم بگردید و هر كسى را كه به شما در میان : آنان مى فرماید 
  .بگیرید و به بهشت ببرید خوبى كرده دستش را

 

2: حدیث    

قال اخبرنى على بن ابراهیم عن  حدثنى حمزه بن محمد العلوى
محمد  ابیه عن النوفلى عن السكونى عن ابى عبداهللا جعفر بن
 رسول اهللا صلى اهللا عن ابیه عن آبائه علیهم السالم قال قال

یثیبكم اهللا على فقركم فان  علیه و آله یا معشر المساكین طیبوا نفسا و اعطوا الرضى من قلوبكم
 . لم تفعلوا فال ثواب لكم

 : ترجمه
اى : نقل مى نمایند كه رسول خدا فرمودند امام صادق علیه السالم از پدرانش علیهم السالم .2

شاد باشید و از! فقرا  و . د بخاطر فقرتان به شما پاداش عطا كندنزول راضى باشید تا خداون 



  . نكنید، هیچ ثوابى نخواهید داشت اگر چنین
 

    ثواب من كف عن المساله
    ثواب چیز نخواستن از مردم

1: حدیث    

بن  حدثنى محمد بن على ماجیلویه رضى اهللا عنه عن محمد
یحیى عن محمد بن احمد عن ابى عبداهللا الرازى عن الحسن 

ن على عن الحسین بن ابىب العالء قال قال ابو عبداهللا علیه  
یعجل الذل فى الدنیا و ال یغنى  . السالم رحم اهللا عبدا عف و تعفف و كف عن المساله فانه

 .الناس عنه شیئا
 : ترجمه

خدا رحمت كند بنده اى را كه پارسا و پرهیزكار: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 بوده و از  
زیرا همانا در خواست از مردم ذلت را سرعت مى بخشد و. چیزى نمى خواهدمردم  مردم هیچ  

  كدام از حاجتهاى او را بر آورده نمى نمایند

 

    ثواب التصافح
    ثواب دست دادن

1: حدیث    

قال حدثنى سعد بن عبداهللا عن احمد بن ابى  ابى رحمه اهللا
الفضل عن ابى حمزه  عبداهللا عن محمد بن على عن محمد بن

قال انتم فى تصافحكم فى مثل  عن ابى عبداهللا علیه السالم
 . اجور المجاهدین

 : ترجمه
پاداش دست دادن شما به یكدیگر همانند پاداش: امام صادق علیه السالم فرمودند .1  

  . جنگجویان در راه خداست

 

    ثواب من ذكر اسم اهللا على طعامه



نگام غذا خوردنثواب بردن نام خدا ه     

1: حدیث    

قال حدثنى سعد بن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
عبداهللا عن محمد بن الحسین عن محمد بن یحیى اخزاز عن 
ابراهیم الدارمى عن جعفر عن ابیه عن ابائه عن  غیاث بن

یم ذلك اطعام ابداقال من ذكر اسم اهللا على الطعام لم یسال عن نع امیر المومنین علیهم السالم . 

 : ترجمه
نقل مى نماید كه امیر المومنین علیه  امام صادق علیه السالم از پدرانش علیهم السالم .1

كسى كه هنگام غذا خوردن نام خدا را: السالم فرمودند ببرد، هیچ گاه بخاطر نعمت آن غذا  
 .مورد سوال قرار نمى گیرد

 

    ثواب من اشبع جائعا
گرسنه ثواب سیر كردن     

1: حدیث    

قال حدثنى محمد بن  حدثنى محمد بن موسى رضى اهللا عنه
یحیى عن محمد بن احمد عن ابراهیم بن اسحاق عن محمد 

اسماعیل بن مهران عن صفوان بن یحیى عن  بن االصبغ عن
 . قال من اشبع جائعا اجرى اهللا له نهرا فى الجنه ابى عبداهللا

 : ترجمه
كسى كه گرسنه اى را سیر كند، خداوند رودى در: ه السالم فرمودندامام صادق علی .1 بهشت  

  .برایش جارى خواهد نمود
 

2: حدیث    

 و بهذااالسناد عن ابراهیم بن اسحاق عن محمد بن خالد عن

قال  عثمان بن عیسى عن سماعه عن ابى عبداهللا علیه السالم
 . من اشبع كبدا جائعا و جبت له الجنه

 : ترجمه



كسى كه شكم گرسنه اى را سیر كند، بهشت براى: امام صادق علیه السالم فرمودند .2 او  
  .واجب مى شود

 

    ثواب التلذذ بالماء
    ثواب لذت بردن از آب

1: حدیث    

عن ابن  ابى رحمه اهللا عن سعد بن عبداهللا عن یعقوب بن یزید
تلذذ بالماء  قال من فضال یرفعه الى ابى عبداهللا علیه السالم

 . فى الدنیا لذذه اهللا من اشربه الجنه
 : ترجمه

با سه نفس آن را(كسى كه از اب لذت برد : امام صادق علیه السالم فرمودند .1 بیاشامد یا در  
خداوند از لذت نوشابه هاى) لذت آن تامل نموده و شكر آن را بجا آورد بهشتى او را بهره مند  

  .سازد

 

لجمعهثواب الصدقه یوم ا  .    

    ثواب صدقه دادن در روز جمعه

1: حدیث    

قال حدثنى عبداهللا بن جعفر عن احمد بن محمد  ابى رحمه اهللا
قال حدثنى ابو محمد الوابشى و  عن الحسن بن محبوب

السالم  عبداهللا بن بكیر و غیره قد رووه عن ابى عبداهللا علیه
اال و اعظمهم موونهقال كان ابى علیه السالم اقل اهل بیته م قال و كان یتصدق كل جمعه  

 . لفضل یوم الجمعه على غیره من االیام بدینار و كان یقول الصدقه یوم الجمعه تضاعف
 : ترجمه

پدرم كم مالترین و پرخرجترین افراد: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 با این . فامیل بود 
صدقه در روز: مى فرمودوجود، هر جمعه اى یك دینار صدقه مى داد و  جمعه ثوابش دو  

زیرا روز جمعه برتر از سایر روزهاست. چندان است   .  

 



    ثواب اعانه اللهفان
    ثواب یارى اندوهگین

1: حدیث    

قال حدثنى محمد بن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
الحسن الصفار عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب 

حامعن زید الش قال سمعت ابا عبداهللا علیه السالم یقول من  
كربته و اعهانه على نجاح حاجته كانت له  اعان اخاه المومن اللهفان الهثان عند جهده فنفس

 . القیامه و اواله بذلك اثنان و سبعون رحمه ال فزاع یوم
 : ترجمه

رادر اندوهگینكسى كه ب: شنیدم كه امام صادق علیه السالم فرمودند: راوى مى گوید .1 تشنه  
آوردن حاجتش به او  خود را به هنگام گرفتارى یارى كند، گرفتاریش را برطرف نموده ، و در بر

قیامت خواهد  كمك كند، بخاطر این عمل هفتاد و دو رحمت براى وحشتها و ترسهاى روز
 . داشت

 

    ثواب محبه االخوان
    ثواب محبت برادران

1: حدیث    

اهللا ابى رحمه قال حدثنى محمد بن احمد بن خالد عن محمد  
جمیل بن دراج عن ابى  بن على عن عمر بن عبدالعزیز عن

فضل الرجل عند اهللا محبته  عبداهللا علیه السالم قال من
 . اوفاه اجره یوم القیامه الخوانه و من عرفه اهللا محبه اخوانه احبه اهللا و من احبه اهللا

 : ترجمه
یكى از: ه السالم فرمودندامام صادق علی .1 عوامل برترى مرد نزد خداوند این است كه برادران  

و كسى كه. مومنش را دوست بدارد خداوند محبت برادرانش را در دل او افكنده باشد، خداوند  
خداوند او را دوست داشته باشد، در روز قیامت پاداشش  هم او را دوست مى دارد و كسى كه

ا مى نمایدكامل به او عط را بطور .  

 

    ثواب من تمنى شیئا و هو هللا رضى



   ثواب ارزوى چیزى كه خداوند به آن راضى است

1: حدیث    

قال حدثنى محمد بن یحیى عن الحسین بن  ابى رحمه اهللا
ابوب عن  اسحاق التاجر عن على بن مهزیار عن فضاله بن

اسماعیل بن ابى زیاد عن ابى عبداهللا عن ابائه عن 
قال قال رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله من تمنى شیئا و هو هللا رضى  امیرالمومنین علیه السالم

 . الدنیا حتى یعطاه لم یخرج من
 : ترجمه

نقل مى  امام صادق علیه السالم از پدرانش علیهم السالم ، از امیر المومنین علیه السالم .1
كسى كه خداوند به آرزوى:دند نمایند كه رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمو  او راضى باشد،  

 .از دنیا نمى رود تا به آرزوى خود برسد
 

    ثواب زیاره المسلم
    ثواب دیدار با مسلمان

1: حدیث    

قال حدثنى محمد بن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
الحسن الصفار عن احمد بن اسحاق بن سعد عن بكر بن 

سمعت ابا عبداهللا علیه السالم یقول ما زار  قال محمد االزدى
 . عزوجل ایها الزائر طبت و طابت لك الجنه مسلم اخاه فى اهللا اال ناداه اهللا

 : ترجمه
هیچ مسلمانى به دیدن: از امام صادق علیه السالم شنیدم كه فرمودند: راوى مى گوید .1 برادر  

پاك! اى دیدار كننده : داده است  مسلمانش نرفته ، مگر این كه خداى عزوجل او را ندا شدى  
  .و بهشت نیز برایت پاك شد

 

ثواب من بنى مسكنا فذبح كبشا سمینا و اطعم 
    لحمه المساكین

ثواب ذبح قوچ چاق و دادن گوشت آن به فقرا پس 
    از ساخت خانه



1: حدیث    

قال حدثنى على بن ابراهیم عن ابیه عن النوفلى  ابى رحمه اهللا
عن آبائه علیهم  عن السكونى عن جعفر بن محمد عن ابیه

السالم قال قال رسول الل صلى اهللا علیه و آله من بنى مسكنا 
كبشا سمینا و اطعم لحمه المساكین ثم قال اللهم ادحر عنى مرده الجن و االنس و  فذبح

 . بارك لى فى بنائى اعطى ما سال الشیاطین و
 : ترجمه

سالم از پدرانش علیهم السالمامام صادق علیه ال .1 كسى : نقل مى نماید كه رسول خدا فرمودند 
اللهم ادحر عنى  )) :گوشتش را به فقرا بدهد و بگوید كه خانه اى ساخته ، قوچ چاقى ذبح كند،
  .، هر چه بخواهد به او مى دهند(116) (( و بارك لى فى بنائى مرده الجن و االنس و الشیاطین

 

    ثواب المعاونه على البر
    ثواب كمك كردن به یكدیگر در كارهاى خوب

1: حدیث    

قال اخبرنى عبداهللا بن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
ر بن جعفر عن هارون بن مسلم عن مسعده بن زیاد عن جعف

ابیه عن:محمد  امیر المومنین علیهم السالم انه قال ان رسول  
قال رحم اهللا والدا اعان ولده على بره رحم اهللا جارا اعان جاره على بره  اهللا صلى اهللا علیه و آله

اعان رفیقه على بره رحم اهللا خلیطا اعان خلیطه على بره رحم اهللا رجال اعان  رحم اهللا رفیقا
هعلى بر  سلطانه  . 

 : ترجمه
علیه  امام صادق علیه السالم از پدرش علیه السالم روایت مى كند كه همانا امیر المومنین .1

خداوند پدرى را: همانا رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمودند: السالم فرمود كه به فرزندش  
ار نیك كمك اش در ك در كار نیك كمك كند، رحمت نماید، خداوند همسایه اى را كه به همسایه
نماید، رحمت نماید، خداوند  كند، رحمت نماید، خداوند رفیقى را كه در كار نیك به رفیقش كمك

خداوند مردى را كه در كار  همدمى را كه در كار نیك به همدمش كمك كند، رحمت نماید و
  .نیك به زمامدار خود كمك كند، رحمت نماید

 



    ثواب القصد فى النفقه
روى در مخارجثواب میانه      

1: حدیث    

بن  حدثنى محمد بن على ماجیلویه رضى اهللا عنه عن محمد
یحیى عن محمد بن احمد عن محمد بن الحسین عن جعفر 

عبداهللا علیه السالم قال ان  بن بشیر عن داود الرقى عن ابى
لشى و حتى  طرحك النواه فانها تصلح القصد امر یحبه اهللا و ان السرف امر بیغضه اهللا حتى

 . فضل شرابك صبك
 : ترجمه

همانا خداوند میانه روى را دوست داشته و از اسراف: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 بدش  
و باقیمانده آب نوشیدنى) اگر به درد بخورد(مى آید، حتى دور انداختن هسته خرما   .  

 

ثواب من خرج فى سفر و معه عصا لوز مر و 
    تالهذه االیه

ثواب رفتن به مسافرت با عصاى بادام تلخ و 
    خواندن این آیه

1: حدیث    

بن  حدثنى الحسین بن احمد رضى اهللا عنه عن ابیه عن محمد
احمد عن ابراهیم بن هاشم عن عبدالجبار و اسماعیل و 

عن عده من اصحاب  الریان عن یونس  ابى عبداهللا علیه  
عن امیر المومنین علیهم السالمالسالم قال حدثنى ابى عن آبائه  قال قال رسول اهللا صلى اهللا  

و لما توجه تلقاء مدین الى )) االیه علیه و آله من خرج فى سفر و معه عصا لوز مر و تال هذه
كل ذات حمه  و كل لص عاد و آمنه اهللا من كل سبع ضارى (( نقول وكیل قوله و اهللا على ما

معه سبعه و سبعون من المعقبات یستغفرون له حتى یرجع الى اهله و منزله و كان حتى یرجع  
الشیطان و قال رسول  و یضعها و قال رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله تنفى الفقر و ال یجاوره

شدیدا اصابته فیه وحشه فشكس ذلك  اهللا صلى اهللا علیه و آله انه مرض ادم علیه السالم مرضا
واحده منه و ضمها الى صدرك ففعل فاذهب عنه الوحشه  قال له اقطع الى جبرئیل علیه السالم



 .قال من اراد ان تطوى له االرض فلیتخذ النقد من العصا و النقد عصا لوز مر و
 : ترجمه

پدرم از امیر المومنین: امام صادق علیه السالم فرمود .1 نقل مى نماید كه رسول خدا صلى  
امكسى كه با عصاى باد: اهللا علیه و آله فرمودند و لما  ) تلخ به مسافرت برود و این آیه را 

منزل بر گردد،  بخواند، تا زمانى كه به (118) ( اهللا على مانقول وكیل ) تا (117) ( توجه تلقاء مدین
و نیز رسول خدا  خداوند او را از هر درنده ، دزد تجاوز كار و جانور سمى ایمن مى گرداند

این كار فقر را از بین برده و شیطان: صلى اهللا علیه و آله فرمودند . را دور مى گرداند 
د، بطورى كه وحشت او راحضرت آدم علیه السالم بسختى مریض ش از این درد به . فرا گرفت  

شاخه اى از درخت بادام تلخ : جبرییل علیه السالم به او گفت  .جبرییل علیه السالم شكوه كرد
او نیز این كار را انجام داد و خداوند او را از وحشت . بچسبان  ببر و آن را به سینه ات

و نیز فرمودند. نجات داد د مسافتش كوتاه شود، باید عصایى از جنس بادام كسى كه مى خواه :
  .تلخ انتخاب كند

 

    ثواب من خرج من بیته معتما
    ثواب خارج شدن از منزل با عمامه

1: حدیث    

بنالحسن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه عن محمد
الصفار عن العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب عن 

عن ابى عبداهللا علیه السالم قال  ��å على بن رئاب عن
 .سالما ضمنت لمن یخرج من بیته معتما ان یرجع الیهم

 : ترجمه
ضمانت مى كنم كسى كه با پوشیدن عمامه از: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 منزل  

  .خارج شود، بسالمتى نزد خانواده اش باز گردد

 

2: حدیث    

بن جعفر عن محمد بن  قال حدثنى عبداهللا ابى رحمه اهللا
ابى  عیسى عن عبیداهللا الدهقان عن درست عن ابراهیم عن



حنكه اال  الحسن االول علیه السالم قال انا الضامن لمن خرج من بیته یرید سفرا معتما تحت
 . یصیبه السرق و الغرق والحرق

 : ترجمه
عمامه اى كهضمانت مى كنم كسى كه با پوشیدن : امام كاظم علیه السالم فرمودند .2 تحت  

منزل خارج شود، دچار دزدى ، غرق شدن و سوختن  الحنك آن آویزان باشد، بقصد مسافرت از
  .نگردد

 

ثواب من ذكر عنده اهل بیت النبى علهیم السالم 
    فخرج من عینه دمعه

ثواب اشك ریختن براى اهل بیت علیهم السالم 
    هنگام ذكر آنان

1: حدیث    

بن الحسن رضى اهللا عنه عن محمد بن حدثنى محمد الحسن  
الصفا قال حدثنى احمد بن اسحاق بن سعد بن بكر بن محمد 
علیه السالم قال تجلسون و تتحدثون  االزدى عن ابى عبداهللا

قال ان تلك المجالس احبها فاحیوا امرنا انه من ذكرنا او ذكرنا عنده  قال قلت جعلت فقداك نعم
الذباب غفر اهللا له ذنوبه ولو كانت اكثر من زبد البحر مثل جناح فخرج من عینه . 

 : ترجمه
 راوى مى گوید امام صادق علیه السالم از من پرسید آیا در مجالس خود از ما سخن مى .1

امر ما. همانا این مجالس را دوست دارم :فرمودند . گویید؟ عرض كردم فدایت گردم ، آرى  را  
سخن گوید یا نزد او سخنى از ما بگویند و به مقدار همانا كسى كه از ما. زنده كنید بال  

كف دریا  مگسى از چشمانش اشك خارج شود، خداوند گناهان او را مى بخشد، گرچه بیشتر از
  .باشد

 

    ثواب حب اهل البیت علیهم السالم
    . ثواب دوست داشتن اهل بیت علیهم السالم



1: حدیث    

عبداهللا علیه السالم ان حبنا اهل البیت قال ابو  و بهذااالسناد
الشدیده الورق عن  لیحط الذنوب عن العباد كما تحط الریح

 .الشجر
 : ترجمه

همانا دوست داشتن ما: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 اهل بیت گناهان را از بندگان مى  
  .ریزد ریزد، همانگونه كه باد شدید برگ را از درخت مى

 

لمسلم حاجه ثواب من قضى     

    ثواب بر آوردن یك حاجت مسلمان

1: حدیث    

قال ابو عبداهللا علیه السالم ما قضى مسلم  و بهذااالسناد
ارضى لك بدون  لمسلم حاجه اال ناداه اهللا على ثوابك و ال

 . الجنه
 : ترجمه

انى بر نمىهیچ بنده مسلمانى حاجتى را براى مسلم: امام صادق علیه السالم فرمودند .1   „„{{c
ثواب تو به عهده من است و به كمتر از هبشت:مگر این كه خداوند او را ندا مى دهد برایت  

  . راضى نمى شوم

  
  

    ثواب مصافه المومن اخاه
    ثواب دست دادن مسلمان با برادر مسلمانش

1: حدیث    

 و بهذااالسناد عن بكر بن محمد عن اسحاق بن عمار عن

داهللا علیه السالم قال ان اهللا ال یقدر احد قدره فكما ال ابى عب
یقدر احد قدر نبیه صلى اهللا علیه و  یقدر احد قدره كذلك ال

آله فكذلك ال یقدر احد قدر المومن انه لیلقى  آله و كما ال یقدر احد قدر نبیه صلى اهللا علیه و



حتى یتفرقا كما تحط الریح  تحات عن وجوههما اخاه فیصاحفه فینظر اهللا الیهما و الذنوب
 .الشدیده الورق عن الشجر

 : ترجمه
همانا كسى قدر خداوند را نمى داند، به همانگونه: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 قدر  

همانا. قدر مومن را نیز نمى دانند. پیامبرش صلى اهللا علیه و آله رانیز نمى دانند هنگامى كه  
ا او دست مى دهد، تا زمانى كه از هم جدا شوند،مومن برادرش را مى بیند و ب خداوند به آن  

برگ را از درخت مى  دو نگریسته و گناهان از چهره هایشان مى ریزد، همانگونه كه باد شدید
  .ریزد

 

ثواب من انعم اهللا علیه بنعمه فعرفها بقلبه و جهر 
  بحمداهللا علیها

ثواب درك نعمت و حمد نمودن خداوند بخاطر 
نآ     

1: حدیث    

قال قال ابو عبداهللا علیه السالم یا ابا اسحاق ما  و بهذااالسناد
بقلبه و جهر بحمد اهللا علیها  انعم اهللا على عبد نعمه فعرفها

 .ففرغ منها حتى یومر له بالمزید
 : ترجمه

خداوند به بنده اى نعمتى عنایت! اى ابا اسحاق : امام صادق علیه السالم فرمودند .1 ننموده  
كه  كه او آن نعمت را درك كرده و آشكارا خداوند را بخاطر آن حمد نموده باشد، مگر این

  . دستور به افزونى نعمتها براى او رسیده است
 

    . ثواب من بلغ اربعین سنه الى تسعین سنه
    ثواب رسیدن به سن چهل تا نود سالگى

1: حدیث    

محمد بن الحسن:  عنه حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا  

الصفار عن العباس عبن معروف عن ابن ابى نجران عن 



عن ابى عبداهللا علیه السالم قال سمعته یقول اذا بلغ  . محمد بن القاسم عن على بن المغیره
االدواء الثالثه الجنون و الجذام و البرص فاذا بلغ الخمسین خفف  المرء اربعین سنه آمنه اهللا من

فاذا بلغ اهللا حسابه اهل السماء فاذا بلغ  الستین رزقه اهللا االنابه الیه فاذا بلغ السبعین احبه 
التسعین غفر اهللا له ما تقدم من ذنبه و  الثمانین امر اهللا باثبات حسناته و القاء سیئاته فاذا بلغ

 . ما تاخر و كتب اسیر اهللا فى ارضه

 : ترجمه
هنگامى كه شخصى به: یه السالم فرمودندشنیدم كه امام صادق عل: راوى مى گوید .1 چهل  

و هنگامى  .سالگى برسد، خداوند او را از سه بیمارى دیوانگى ، جذام و پیسى ایمن مى نماید
سازد و هنگامى كه  كه به شصت سالگى رسید، خداوند باز گشت به سوى خود را نصیبش مى

و زمانى .به هفتاد سالگى رسید، آسمانیان او را دوست خواهند داشت  كه به هشتاد سالگى  
كارهاى خوبش را نوشته و: رسید، خداوند، دستور مى فرماید گناهانش را ننویسید و هنگامى كه  

اول تا آخر آمرزیده و نامش را به عنوان  به نود سالگى رسید، خداوند همه گناهان او را، از
  .اسیر خدا بر روى زمین ثبت مى گردد

 

2: حدیث    

هللابى رحمه ا قال حدثنا سعد بن عبداهللا عن سلمه بن الحطاب  
اسماعیل بن عبدالخالق عن  عن احمد بن عبدالرحمن عن
قال ان اهللا  محمد بن طلحه عن ابى عبداهللا علیه السالم

 . عزوجل لیكرم ابناء السبعین و یستحیى من ابناء الثمانین

 : ترجمه
هفتاد ساله ها را بزرگ داشته و از همانا خداوند: امام صادق علیه السالم فرمودند .2 هشتاد  

  .ساله ها خجالت مى كشد

 

3: حدیث    

 و بهذااالسناد عن سلمه عن على بن الحسن عن احمد بن

محمد المودب عن عاصم بن حمید عن خالد القالنسى عن 
قال ان اهللا یستحیى من ابناء الثمانین  ابى عبداهللا علیه السالم

السالم یوتى بشیح یوم القیامه فیدفع الیه كتابه ظاهره مما یلى الناس االقال علیه  ان یعذبهم و  



فیقول الجبار جل جالله یا شیخ انى  مساوى فیطول ذلك علیه فیقول یا رب اتعیدنى الى النار
 . الدنیا اذهبوا بعبدى الى الجنه استحیى ان اعذبك و قد كنت تصلى لى فى الدار

 : ترجمه
همانا خداوند خجالت مى كشد كه هشتاد ساله ها را: سالم فرمودندامام صادق علیه ال .3 عذاب  

 :نماید
مردم در آن قسمت از نامه. در روز قیامت پیر مردى را آورد و نامه عملش را به او مى دهند  

پس از مدتى طوالنى كه در این. عملش كه براى آنان آشكار است ، جز بدى نمى بینند حال  
مرا به آتش باز مى گردانى ؟ خداى بزرگى مى! خدایا  :مى ماند، عرض مى كند اى : فرماید 

اكنون خجالت مى كشم. تو در دنیا به درگاه من نماز مى گزاردى ! پیر مرد  تو را عذاب  
او را به بهشت ببرید. نماى  .  

 

    ثواب من عرف فضل شیخ كبیر فوقره
ثواب دانستن برترى پیرمرد سالمند و احترام گذاشته 

    به او

1: حدیث    

قال حدثنا سعد بن عبداهللا قال حدثنا سلمه بن  ابى رحمه اهللا
حماد عن ابیه  الخطاب عن على به الحسان عن محمد بن

قال رسول اهللا صلى اهللا علیه  عن محمد بن عبداهللا یرفعه قال
من تعظیم اهللا  قال فضل شیخ كبیر فوقره لسنه آمنه اهللا من فزع یوم القیامه و و آله من عرف

 . عزوجل اجالى ذى الشیبه المومن

 : ترجمه
كسى كه برترى پیرمرد سالمند را: رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمودند .1 دانسته و بخاطر  

یكى از. سن او احترامش نماید، خداوند او را وحشت روز قیامت ایمن مى نماید راههاى  
د مومن استبزرگداشت خداوند احترام گذاشتن به پیرمر   .  

 

    ثواب الجهاد فى سبیل اهللا مع امام عادل
    ثواب جهاد در راه خدا همراه با امام عادل



1: حدیث    

قال حدثنى سعد بن عبداهللا عن احمد بن ابى  ابى رحمه اهللا
جعفر بن محمد  عبداهللا البرقى عن ابیه عن وهب بن وهب عن
ال رسول اهللا صلى اهللا ق عن ابیه عن جده علیهم السالم قال

عینى و فرح به قلبى قال یا محمد من  علیه و آله ان جبرئیل علیه السالم اخبرنى بامر فقرت به
سبیل اهللا من امتك فما اصابته قطره من السماء او صاع اال كانت له شهاده یوم  غزا غزوه فى

 . القیامه
 : ترجمه

الم از جدش علیه السالم روایت مى نمایدامام صادق علیه السالم از پدرانش علیهم الس .1 كه  
او . جبرییل چیزى گفت كه خوشحال و شادمان شدم  :رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمودند

اگر یكى از افراد امتت در راه خدا:گفت  جنگ كند، قطرهه اى از آسمان بر او نمى بارد یا  
شهادت خواهد داشت روز قیامت پاداش دچار سردردى نمى شود، مگر این كه در  .  

 

2: حدیث    

 قال قال رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله و بهذااالسناد
للجنهه باب یقال له باب المجاهدین یمضون الیه فاذا هو 

سیوفهم و الجمع فى الموقف و  مفتوح و المجاهدون متقلدون
ه و محقا فى دینه ان اهللا فقرا فى معیشت المالئكه تترحب بهم فمن ترك الجهاد البسه اهللا ذال و

 .رماحها تبارك و تعالى اعز امتى بسنابك خیلها و مراكز

 : ترجمه
یكى از درهاى بهشت: رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمودند .2 و در  .نام دارد (( مجاهدین )) 

 حالى كه مردم در موقف حساب الهى هستند، آن در باز بوده و آنها در حالى كه

را به گردنه آویخته و فرشتگان به آنها خوش آمد و مرحبا مى گویندشمشیرهایشان  بسوى آن در  
كسى كه جهاد را ترك نماید خداوند لباس ذلت ، فقر در زندگى. مى روند و نابودى دینش را به  

همانا خداى. او مى پوشاند متعال امتم را با نوك سم رمه اسبانشان و محل نیزه هاى آنان عزیز  
  . گردانیداست

 



3: حدیث    

قال قال رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله من بلغ  و بهذااالسناد
 . شریكهه فى باب غزوته رساله غاز كمن اعتق رقبه و هو

 : ترجمه
كسى كه نامه رزمنده اى را برساند،: رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمودند .3 مثل كسى  

ثواب آن جهاد با او شریك خواهد بوداست كه برده اى را آزاد نموده باشد و در  .  

 

4: حدیث    

قال حدثنى محمد بن  حدثنى محمد بن احسن رضى اهللا عنه
الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن ابى همام عن 

عن السكونى عن جعفر بن محمد عن  محمد بن غزوان
خیول الغزاه هى خیولهم فى قال قال رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله  ابیهعن آبائهه علیهم السالم

 . الجنه
 : ترجمه

نقل مى نماید كه رسول خدا صلى اهللا علیه  امام صادق علیه السالم از پدرانش علیهم السالم .4
اسبان جنگجویان اسالم ،: و آله فرمودند   . همان اسبان بهشتى آنهاست 

 

5: حدیث    

 قال حدثنا حدثنى محمد بن على ماجیلویه رضى اهللا عنه
 محمد بن یحیى العطار عن محمد بن احمد عن محمد بن

عمر بن ابان عن ابى عبداهللا : اسماعیل عن على بن الحكم 
 قال قال رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله الخیر كله فى السیف و تحت عن ابائه علیهم السالم

 .ظل السیف و ال یقیم الناس اال السیف و السیوف مقالید الجنه و النار

هترجم  : 

نقل مى نماید كه رسول خدا صلى اهللا علیه  امام صادق علیه السالم از پدرانش علیهم السالم .5
همه خیرها در شمشیر و: و آله فرمودند جز شمشیر چیز دیگرى مردم را . سابه آن است  

و شمشیر كلید بهشت و. اصالح نمى نماید   . جهنم است 

 



    ثواب ارتباط الخیل
سبثواب نگهدارى ا     

1: حدیث    

قال حدثنا سعد بن عبداهللا عن احمد بن ابى  ابى رحمه اهللا
راشد عن  عبداهللا عن القاسم بن یحیى عن جده الحسن بن
قال سمعت  یعقوب بن جعفر بن ابراهیم بن محمد الجعفرى

یقول من ارتبط فرسا عتیقا محیت عنه ثالث سیئات  اباالحسن موسى بن جعفر علیهما السالم
ىف كل یوم  كل یوم و كتبت له احدى و عشرون حسنه و من ارتبط هجینا محیت عنه فى 

دفع عدو  سیئتان و كتبت له سبع حسنات و من ارتبط بر ذونا یرید به جماال و قضاء حوائج و
 . عنه محیت عنه فى كل یوم سیئه و كتبت له ست حسنات

 : ترجمه
كسى كه: سالم فرمودندشنیدم كه امام كاظم علیه ال: راوى مى گوید .1 نیكو و  اسب) (( عتیق)) 

نگهدارى نماید، در هر روز سه گناه او پاك شده و بیست و یك حسنه برایش) نجیب  نوشته  
و كسى كه. مى شود نگهدارى  ( اسبى كه پدرش عربى و مادرش غیر عربى است) (( هجین)) 
ته مى شود ونماید، در هر روز دو گناه او پاك شده و هفت حسنه برایش نوش كسى كه براى  

روز گناهى از او پاك  ابرو و انجام كارهاى خود و دفع دشمنش قاطرى نگهدارى نماید، در هر
  .شده و شش حسنه برایش نوشته مى شود

 

2: حدیث    

قال حدثنا على بن الحسین السعد آبادى عن  ابى رحمه اهللا
مر بن الحكم عن ع احمد بن ابى عبداهللا البرقى عن على بن

قال قال رسول اهللا صلى اهللا  ابان عن ابى عبداهللا علیه السالم
 . الخیل الى یوم القیامه علیه و آله الخیر معقود بنواصى

 : ترجمه
خیر تا : رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمودند امام صادق علیه السالم نقل مى نمایند كه.2

  . خورده است روز قیامت بر پیشانى اسبها گره

 



3: حدیث    

قال حدثنى  حدثنى محمد بن على ماجیلویه رضى اهللا عنه
عمى محمد بن ابى القاسم عن احمد بن ابى عبداهللا البرقى 
ابى عمیر عن ابن رئاب عن ابى عبداهللا  عن ابیه عن ابن

 . قال اذا اشتریت دابه فان منفعتها لك و رزقها على اهللا علیه السالم
 : ترجمه

اگر چهارپایى بخرى ، فایده اش از آن تو و رزق: لیه السالم فرمودندامام صادق ع .3 او با  
  . خداوند است

 

4: حدیث    

المتوكل رضى اهللا هعنه قال حدثنا  حدثنى محمد بن موسى بن
عن  على بن الحسین السعد آبادى عن احمد بن ابى عبداهللا
بكر بن صالح عن سلیمان الجعفرى قال سمعت اباالحسن 

ظم علیه السالمالكا سائل  یقول من ارتبط فرسا فى سبیل اللهه اشقر اغر ااو اقرح فان كان اغر 
یدخل بیته فقر مادام ذلك الفرس فیه و مادام ایضا  الغره به وضح فى قوائمه فهو احب الى لم

یدخل بیته  یدخل بیته فقر مادام ذلك الفرس فیه و مادام ایضا فى ملكه ال فى ملكه احب الى لم
نق قال و سمعته یقول من ارتبط فرسا لیرهب به عدوا او یستعین به علىح حماله لم یزل معانا  

 . تدخل بیته خصاصه علیهه ابدا مادام فى ملكه و ال
 : ترجمه

كسى كه در راه خدا اسب: راوى مى گوید شنید كه امام كاظم علیه السالم فرمودند .4 بور  
ى به اندازه پنج ریالى بر روىپیشانى سفید یا اسب بورى كه لكه سفید پیشانیش باشد، نگهدارى  

و من اسب پیشانى سفیدى را كه بینى و دست و پاى آن - نماید  نیز سفید باشد بیشتر دوست  
تا زمانى كه آن اسب در خانه اش مى باشد، فقر به -دارم  خانه او راه نیافته و تا زمانى كه  

اهد شدمالك آن است ، خشمى به خانه او وارد نخو  . 

كه مالك ان  كسى كه هبراى ترسانیدن دشمن یا باربرى اسبى نگهدارى نماید، پیوسته تا زمانى
  .اسب است یارى شده و فقرى به خانه او نمى اید

 



5: حدیث    

جعفر  و بهذااالسناد عن سلیمان بن جعفر الجعفرى عن ابى
لقى منزل غیره ف الباقر علیه السالم قال من خرج من منزله او
كل  فرسا اشقر به وضح و ان كانت به غره سائله فهو العیش

 . اهللا حاجته العیش لم یلق فى یومه ذلك اال سرورا و ان توجه فى حاجه فلقى الفرس قضى
 : ترجمه

كسى كه از: امام باقر علیه السالم فرمودند .5 منزل خویش یا منزل دیگران خارج شود و اسب  
و پاهاى خود بورى كه در پیشانى ، زانوها و اگر سفیدى پیشانى او  - لكه سفید دارد، ببیند  

در آن روز جز خوشحالى چیزى نبیند و اگر براى  - چه بهتر  روى بینیش را نیز گرفته باشد كه
  .را ببیند، كارش انجام خواهد شد انجام كارى برود و آن اسب

 

    ثواب التسمیهه عند الركوب
م سوارىثواب بردن نام خدا به هنگا     

1: حدیث    

قال حدثنا سعد بن عبداهللا عن احمد بن ابى  ابى رحمه اهللا
عن درست  عبداهللا عن محمد بن عیسى الیقطینى عن الدهقان
قال قال  عن ابراهیم بن عبدالحمید عن ابى الحسن علیه السالم

فظه حتىالرجل الدابه و سمى ردفه ملك یح رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله اذا ركب ینزل فان  
 قال ال احسن قال له تمن فال یزال یتمنى حتى ركب و لم یسم ردفه شیطان فیقول له تغن فان

حول و ال قوه اال باهللا الحمدهللا الذى هدانا لهذا  ینزل و قال من قال اذا ركب الدابه بسم اهللا و ال
و دابته حتى ینزلمقرنین اال حفظت له نفسهه  و سبحان الذى سخر لنا هذا و ماكنا له  . 

 : ترجمه
اگر : رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمودند امام كاظم علیه السالم نقل مى نمایند كه .1

ببرد، فرشتهه اى پشت سر او سوار شده و او را تا هنگام  مردى سوار چهارپا شود و نام خداا را
نبرد، شیطانى اگر هنگاام سوار شدن نام خدا را پیاده شدن محافظت مى نماید و پشت سر او  
و او . آرزو كن : اگر بگوید بلد نیستم ، مى گوید. گوید آواز بخوان  سوار شده و به او مى
نمى گوید. كسى كه وقتى سوار چهارپا شد: كند تا پیاده شودو نیز فرمودند پیوسته آرزو مى  (( 

و سبحان الذى سخر لنا هذا و مااهللا و ال حول و ال قوه اال باهللا الحمدهللا الذى هدانا لهذا  بسم  



  .مى مانند ، مگر این كه خود و چهارپایش تا زمانى كه پیاده شوند محفوظ(119) (( كنا له مقرنین

 

    باب نادر فى الدابه
    حدیثى درباره چهارپا

1: حدیث    

الحسن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنهه عن محمد بن
الصفار عن یعقوب بن یزید عن محمد بن مرازم عن ابیه عن 
قال قال رسول اهللا صلى اهللا علیه و  ابى عبداهللا علیه السالم

 . نعم الجنه آله ما من داابه عرف بها خمس وقفات اال كانت من
 : ترجمه

لیه السالم نقل مى نمایند كهامام صادق ع .1 : رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمودند 
حج رفته باشند، مگر این كه ان شتر از شتران  چهارپایى نیست كه چهار بار با آن به مواقف

  . بهشتى است
 

    ثواب الحمى
    ثواب تب

1: حدیث    

مد قال حدثنى احمد بن ادریس عن محمد بن اح ابى رحمه اهللا
یكینى بابى  عن الهیثم بن ابى مسروق عن شیخ من اصحابنا
قال قال رسول  عبداهللا عن رجل عن ابى عبداهللا علیه السالم

و فورها و حرها من جهنم  اللهه صلى اهللا علیه و آله الحمى رائد الموت و سجن اهللا فى ارضه
 .و هى حظ كل مومن من النار

 : ترجمه
تب: ل نمودند كه رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمودندامام صادق علیه السالم نق .1  

جوشیدن و حرارت ان از جهنم ، و بهره . جاسوس مرگ ، و زندان خدا در زمینش مى باشد
  .مومنى از جهنم ، تب مى باشد هر

 



2: حدیث    

الحسن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه عن محمد بن
عن القاسم بن محمد عن  الصفار عن على بن محمد القاشانى

سفیان بن عیینه عن الزهرى عن على بن  سلیمان بن داود عن
قال نعم الوجع الحمى تعطى كل عضو قسطه من البالء و ال خیر فیمن  الحسین علیهما السالم

 . ال یبتلى

 : ترجمه
تب بیمارى خوبى است ، بهره هر عضوى از: امام زین العابدین علیه السالم فرمودند .2 ال را ب 

در كسى كه به بالیى گرفتار نشود خیرى نیست. به آن مى دهد  .  

 

3: حدیث    

 حدثنى الحسین بن احمد رحمه اهللا عن ابیه عن محمد بن

قال قال ان  احمد قال حدثنى یوسف بن اسماعیل باسناد له
الومن اذا حم حمى واحده تناثرت الذنوب منه كورق الشجر 

تسبیح و صیاحه تهلیل و تقلبه على فراشه كمن یضرب بسیفه فىفراشه فانینه  فان ان على  

و ویل له  سبیل اللهه فان اقبل یعبداهللا هبین اخوانه و اصحاابه كان مغفورا له فطوبى له ان تاب
 ان عاد و العافیه احب الینا

 : ترجمه
مانند همانا هنگامى كه مومن یك بار تب كند، گناهان: معصوم علیه السالم مى فرمایند .3  

تهلیل است  برگ درخت از او مى ریزند و اگر بر بستر خود ناله كند، ناله او تسبیح و فریاد او
ثواب غلتیدن او در بستر نیز ثواب كسى است كه در راه خدا شمشیر مى زند.  و و اگر در  

خوشا به. میان برادران و یارانش خداوند را عبادت كند، آمرزیده مى شود ه كند حال او، اگر توب 
  . حال ما سالمتى را بیشتر دوست داریم و بدا بحال او، اگر توبه اش را بكشند و به هر

 

    ثواب حمى لیله
    ثواب تب یك شب



1: حدیث    

قال حدثنى سعد بن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
عبداهللا عن القاسم بن محمد عن سلیمان بن داود عن سفیان 

زهرى قال سمعت على بن الحسین زین ال بن عیینه عن
 . یقول حمى لیله كفاره سنه و ذلك الن المها یبقى فى الجسد سنه العابدین علیه السالم

 : ترجمه
تب یك شب كفاره:راوى مى گوید شنیدم كه امام زین العابدین علیه السالم فرمودند  .1 گناهان  

به این جهت كه درد آن تا یك. یك سال است  ن باقى استسال در بد   .  

 

2: حدیث    

قال حدثنا عبداهللا بن جعفر الحمیرى عن  ابى رحمه اللهه
مسكین عن  محمد بن الحسین بن ابى الحطاب عن الحكم بن
قال حمى لیله  محمد بن مروان عن ابى عبداهللا علیه السالم

 .كفاره لما قبلها و لمابعدها

 : ترجمه
شب تب كفاره گناهان یك: امام صادق علیه السالم فرمودند .2   . قبل و بعد از آن است 

 

ثواب من اشتكى لیله فقبلها بقبولها و ادى الى اهللا 
    شكرها

ثواب پذیرفتن مرض یك شب ، آن گونه كه باید و 
  بجا آوردن شكر آن

1: حدیث    

الحسن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه عن محمد بن
عن الحسن بن على بنالصفار عن العباس بن معروف   

فضال عن ظریف بن ناصح عن ابى عبدالرحمن عن ابى 
قال سمعته یقول من اشتكى لیله فقبلها بقبولها و ادى الى اهللا شكرها كانت  عبداهللا علیه السالم

 .سنه قال قلت و ما معنى قبلها بقبولها قال صبر على ما كان فیها له كفاره ستین



 : ترجمه
كسى كه یك شب مریض: دم كه امام صادق علیه السالم فرمودندراوى مى گوید شنی .1 شود و  
، گناهان شصت  آن گونه كه باید آن را بپذیرد و به درگاه خداوند شكر آن را به جا آورد، كفاره

پرسیدم آن گونه كه باید بپذیرد: راوى مى گوید. سال او خواهد بود یعنى چه ؟ در مقابل  
  .رنجهاى آن صبر كند

 

المرض ثواب     

    ثواب بیمارى

1: حدیث    

بن  حدثنى احمد بن محمد رضى اهللا عنه عن ابیه عن محمد
احمد عن ابراهیم بن اسحاق عن عبداهللا بن احمد عن محمد 

السالم قال المرض للمومن تطهیر و  بن سنان عن الرضا علیه
ال یكون علیه ذنب یزال بالمومن حتى رحمه هو للكافر تعذیب و لعنه و ان المرض ال  . 

 : ترجمه
بیمارى مومن را پاك نموده و براى او رحمت است ،: امام رضا علیه السالم فرمودند .1 كافر را  
همه گناهان  شكنجه داده و براى او نعمت است همانا بیمارى آن قدر با مومن خواهد بود تا از

 .پاك شود
 

    ثواب صداع لیله
    ثواب سردرد یك شب

1: دیث ح   

هقال حدثنى احمد بن ادریس عن محمد بن  ابى رحمه اهللا
اسماعیل بن مهران عن  احمد عن محمد بن االصبغ عن

قال صداع لیله  سعدان بن مسلم عن ابى عبداهللا علیه السالم
 تحط كل خطیئه اال الكبائر

 : ترجمه
اهان كبیره را مىشك شب سر درد همه گناهان جز گن: امام صادق علیه السالم فرمودند .1  



  .ریزد

 

    ثواب المریض
    ثواب بیمار

1: حدیث    

قال حدثنى محمد بن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا هعنه
سهل بن زیاد عن جعفر بن  یحیى عن محمد بن احمد عن

محمدبن بشار عن عبیداهللا عن درست عن ابراهیم بن 
لیه السالم قالابى ابراهیم موسى بن جعفر ع عبداالحمید عن قال رسول اهللا صلى اهللا علیه و  
كل فضل كان یعمله فى  حصال یرفع عنه القلم و یامر اهللا الملك یكتب له آله للمریض اربع

كل عضو فى جسده فیستخرج ذنوبه منه فان مات مات مغفورا له و ان  صحته و یتتبع مرضه
 . عاش عاش مغفورا له

 : ترجمه
م نقل مى نمایند كهامام كاظم علیه السال .1 مریض : رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمودند 

قلم تكلیف از و: چهار ثواب دارد در حال مریضى تكالیفى را كه نمى تواند (برداشته مى شود  
 .(تكلیف ندارد انجام دهد نسبت به آنها

متى انجام حال سال خداوند به فرشته نویسنده اعمال او دستور مى دهد هر كار خوبى را كه در
بیمارى او اعضاء بدنش را. مى داده در حال بیمارى نیز براى و بنویسد جستجو نموده و  

اگر از دنیا برود، با آمرزش از دنیا رفته و. گناهانش را بیرون مى كشد اگر زنده بماند، با  
  .امرزش زندگى خواهد كرد

 

2: حدیث    

احمد بن محمد قال حدثنى سعد بن عبداهللا عن  ابى رحمه اهللا
سلیمان  عن الحسین بن سیف عن اخیه عن ابیه عن داود بن

رسول اهللا صلى اهللا  عن كثیر بن سلیم عن الحسن قال قال
المسلم كتب اهللا له كاحسن ما كان یعمله فى  علیه و آله اذا مرض  صحته و تساقط ذنوبه كما  

 .یتساقط ورق الشجر



 : ترجمه
هنگامى كه مسلمانى بیمار شود، خداوند: له فرمودندرسول خدا صلى اهللا علیه و آ .2 همانند  

همانگونه كه برگ  بهترین اعمالى را كه در حال سالمتى انجام مى داده ، براى او مى نویسد و
  .درخت مى ریزد گناهان او نیز مى ریزند

 

3: حدیث    

فضیل ابى  و بهذااالسناد عن احمد بن محمد عن منصور عن
بیده الحذا عن ابى عبداهللا علیه السالممحمد عن ابى ع قال  

من عاد مریضا فى اهللا لم یسال المریض للعائد شیئا اال 
 . استجاب اهللا له

 : ترجمه
كند،  كسى كه در راه خدا از بیمارى عیادت نماید، آن بیمارى براى عیادت كننده دعایى نمى .3

  .مگر این كه مستجاب مى شود

 

    ثواب مرض الصبى
اب بیمارى كودكثو      

1: حدیث    

قال حدثنى احمد بن ادریس و محمد بن یحیى  ابى رحمه اهللا
حسان عن  العطار جمیعا عن محمد بن احمد عن محمد بن
قاال  الحسین بن محمد النوفلى من ولد نوفل بن عبدالمطلب

ن جده عناخبرنى جعفر بن محمد عن محمد بن على عن عیسى بن عبداهللا العمرى عن ابیه ع  

 . قال كفاره لوالدیه امیر المومنین علیه السالم فى المرض یصیب الصبى
 : ترجمه

بیمارى او كفاره گناهان: امیر المومنین علیه السالم درباره بیمارى كودك فرمودند .1 پدر و مادر  
  . است

 

ثواب عیاده المریض و غسل الموتى و تشییع 



  . الجنازه و تعزیه الثكلى
یادت مریض ، غسل مردگان ، تشییع جنازه ثواب ع

  و تسلیت به زن پسر مرده

1: حدیث    

قال حدثنى محمد بن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
الحسن الصفار عن احمد بن محمد بن عیسى عن محمد بن 
الجارود عن ابى جعفر علیه السالم قال كان  سنان عن ابى

سالمفیما ناجى اهللا به موسى علیه ال ربه ان قال یا رب اعلمنى ما بلغ من عیده المریض من  
قال یا رب فما لمن غسل الموتى  قال عزوجل او كل به ملكا یعوده فى قبره الى محشره االجر
قال یا رب فما لمن شیع الجنازه قال اوكل به مالئكه من  قال اغسله من ذنوبه كما ولدته امه
رهم الى محشرهم قال یا رب فما لمن عزى الثلكىقبو  مالئكتى معهم رآیات یشیعونهم من قال  

 . اظله فى ظلى یوم ال ظل اال ظلى
 : ترجمه

یكى از چیزهایى كه حضرت موسى علیه السالم: امام باقر علیه السالم فرمودند .1 به خداوند  
مرا از مقدار پاداش عیادت مریض آگاه! خدایا : عرضه داشت ، این بود كه  خداى . فرما 

فرشته اى مى گمارم كه در قبر تا صحراى محشر او را:فرمودند  عزوجل عرض . عیادت كند 
پاداش كسى كه مردگان را! خدایا : كرد گناهانش را مى شویم تا : غسل دهد، چیست ؟ فرمودند 

پاداش ! عرض كردن خدایا . است ، گناهى نداشته باشد همانند روزى كه از مادر متولد شده
كند، چیستكسى كه تشییع جنازه  یكى از فرشتگانم را كه پرچمهایى دارند، مى : ؟ فرمودند 

پاداش كسى كه به ! خدایا : عرض كرد. صحراى محشر بدرقه نماید گمارم تا او را از قبرش تا
در روزى كه سایه اى جز سایه من نیست ، : تسلیت بگوید، چیست ؟ فرمودند زن پسر مرده

  . برا او مى گسترانم سایه هام را
 

ثواب من مات ما بین زوال الشمس من یوم 
  الىزوال الشمس من یوم الجمعه الخمیس

ثواب از دنیا رفتن بین ظهر پنج شنبه تا ظهر 
    جمعه



1: حدیث    

قال حدثنى احمد بن ادریس عن محمد بن احمد  ابى رحمه اهللا
اسماعیل عن حماد بن عیسى عن حریز بن  عن على بن

بن تغلب عن ابى عبداهللا علیهعبداهللا عن ابان  السالم قال من  
من یوم الخمیس الى  مات ما بین زوال الشمس  زوال الشمس من یوم الجمعه اعاذه اهللا من  

 .ضغطه القبر

 : ترجمه
كسى كه بین ظهر پنج شنبه تا ظهر جمعه از دنیا: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 برود،  

مى گرداند خداوند او را از فشار قبر ایمن .  

 

    ثواب توجیه المیت الى القبله
    ثواب گردانیدن روى مومن به قبله

1: حدیث    

قال حدثنى عبداهللا بن  حدثنى محمد بن موسى رضى اهللا عنه
جعفر قال حدثنى احمد بن ابى عبداهللا عن ابى الجوزاء المنبه 
ید عبداهللا عن الحسین بن علوان عن عمرو بن خالد عن ز  بن

علیهم السالم قال دخل رسول اهللا صلى اهللا علیه و  بن على عن ابیه عن جده عن امیرالمومنین
فقال وجهوه الى القببله  رجل من ولد عبدالمطلب و هو فى السوق و قد وجه لغیر القبله آله على

 . اقبل اهللا علیه فلم كذلك حتى یقبض فانكم اذا فعلتم ذلك اقبلت علیه المالئكهه و
مهترج  : 

نقل مى نماید كه رسول خدا  امام زین العابدین از پدرش از امیر المومنین علیهم السالم .1
المومنین عبدالمطلب رفت كه در حال  صلى اهللا علیه و آله به دیدن مردى از فرزندان امیر

او رو به قبله نبود. مرگ بود  بدنش را رو به قبله: رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمودند .
زیرا در این. نمایید خداوند به او روى مى  صورت ، تا زمانى كه قبض روح شود، فرشتگان و 

  .آورند
 

    ثواب تلقین المیت
    ثواب تلقین میت



1: حدیث    

بن  حدثنى محمد بن على ماجیلویه رضى اهللا عنه عن محمد
یحیى عن محمد بن احمد عن الحسن بن موسى الخشاب عن 

وب عن اسحاق بنغیاث بن كل عمار عن الصادق جعفر بن  
رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله قال لقنوا موتاكم ال اله  محمد عن ابیه عن آبائه علیهم السالم ان

 . ال اله اال اهللا دخل الجنه اال اهللا فان من كان آخر كالمه

 : ترجمه
صلى اهللا علیه و آله  رسول خدا امام صادق از پدرانش علیهم السالم نقل مى نماید كه .1

به مردگان خود: فرمودند زیرا همانا كسى كه آخرین سخنش. تلقین كنید  (120) (( ال اله اهللا))  ال )) 
  .مى شود باشد، وارد بهشت (121) (( اله اهللا

 

    ثواب من غسل مومنا میتا
    ثواب غسل دادن میت مومن

1: حدیث    

قال حدثنى سعد بن عبداهللا عن الهیثم بن ابى  ابى رحمه اهللا
عبداهللا بن غالب  مسروق النهدى عن الحسن بن محبوب عن

سعد االسكاف عن ابى جعفر علیه السالمعن  قال ایما مومن  
فرقت بینهما  غسل مومنا فقال اذا قلبه اللهم هذا بدن عبدك المومن و قد اخرجت روحه منه و

 .فعفوك عفوك اال غفر اهللا له ذنوب سنه اال الكبائر
 : ترجمه

مومنى مومن دیگرى را: امام باقر علیه السالم فرمودند .1 و هنگامى كه او را به غسل مى دهد  
عبدك المومن و قد اخرجت روحه منه و  اللهم هذا بدن)) این رو و آن رو مى گرداند، نمى گوید

ال او را غیر از گناهان خداوند گناهان یك س ، مگر این كه(122) (( فرقت بینهما فعفوك عفوك
  .كبیره مى بخشد

 



2: حدیث    

بن  حدثنى محمد بن على ماجیلویه رضى اهللا عنه عن على
ابراهیم بن هاشم عن ابیه عن اسماعیل بن مرار عن یونس بن 
سنان عن ابى عبداهللا علیه السالم  عبدالرحمن عن عبداهللا بن

اهللا له قال من غسل میتا مومنا فادى فیهه االمانه غفر قال و كیف یودى فیه اال مانه قال ال  
 . یخبر بما یرى

 : ترجمه
كسى كه مومن میتى را: امام صادق علیه السالم فرمودند .2 غسل داده و امانت را درباره او  

پرسیدند مى تواند امانت را. رعایت كند، خداوند او را مى آمرزد : درباره او رعایت كند؟ فرمودند 
به دیگران نگوید. دن او مى بیندآنچه را كه در ب .  

 

   ثواب من قدم اوالدا یحتسبهم عنداهللا عزوجل
ثواب از دست دادن چند فرزند و امیداورى به 

  درمقابل آن پاداش خداوند

1: حدیث    

قال حدثنى عبداهللا بن جعفر الحمیرى عن احمد  ابى رحمه اهللا
حسین عن ال بن محمد بن عیسى عن على بن سیف عن اخیه

ابیه سیف بن عمیره عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابى 
 علیهماالسالم قال من قدم اوالدا یحتسبهم عنداهللا حجبوه من النار باذن اهللا جعفر محمد بن على

 . عزوجل

 : ترجمه
كسى كه چند فرزند را از دست بدهد و امیدوار باشد: امام باقر علیه السالم فرمودند .1 خداوند  

ل آن به او پاداش دهد، آن فرزندان با اجازه خداىدر مقاب عزوجل مانعى براى او در مقابل  
  .آتش خواهند بود

 



2: حدیث    

عن  و بهذااالسناد عن سیف بن عمیره عن عبدالحمید بن بهرام
قال سمعت  شهر بن حوشب عن عمرو بن عبسه السلمى

ثه ااوالد یقول ایما رجل قدم ثال رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله
 .یسترونه من النار لم یبلغوا الحنث او امراه قدمت ثالثهه اوالد فهم حجاب

 : ترجمه
هر مردى مه: از رسول خدا صلى اهللا علیه و آله شنیدم كه فرمودند: راوى مى گوید .2 سه  

بدهد، این فرزندان  فرزند به سن بلوغ نرسیده از دست بدهد و هر زنى كه سه فرزند را از دست
نان را از جهنم حفظ مى كنندآ .  

 

3: حدیث    

 و بهذااالسناد عن سیف بن عمیره عن اشعث بن سوار عن

قال ما  االحنف بن قیس عن ابى ذر الغفارى رحمه اهللا علیه
من مسلمین یقدمان علیهما ثالثه اوالد لم یبلغو الحنث اال 

 . بفضل رحمته ادخلهما اهللا الجنه
 : ترجمه

پدر و مادرى نیست كه سه كودك خود را از دست: رحمه اهللا مى گویدابوذر غفارى  .3 بدهند،  
  .فضل و رحمت خود به بهشت مى برد مگر این كه خداوند آن پدر و مادر را با

 

4: حدیث    

قال حدثنا محمد بن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
الحسن الصفار عن احمد بن الحسین بن سعبد عن على بن 

عن ابیه عن میسر ابى عبداهللا علیه السالم قال ولد واحد  
 . الرجل افضل من سبعین ولد یبقون بعده یدركون القائم یقدمه

 : ترجمه
مردى كه یك فرزند خود را از دست بدهد، براى او: امام صادف علیه السالم فرمودند .4 بهتر  

علیه السالم را درك نمایندآل محمد  از هفتاد فرزند است كه پس از او باقى بمانند و قائم .  

 



    ثواب تربیع الجنازه
    ثواب بر دوش گرفتن چهار گوشه جنازه

1: حدیث    

الحسن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه عن محمد بن
الصفار عن العباس بن معروف عن سعدان بن مسلم عن 

ابى عبداهللا علیه السالم قال  سلیمان بن صالح عن ابیه عن
ن اخذ بقائمه السریر غفر اهللا له خمسا و عشرین كبیرهم  . فاذا ربع خرج من الذنوب 

 : ترجمه
و آن را(كسى كه دسته تابوت را بگیرد : امام صادق علیه السالم فرمودند .1 : )حمل كند 

هر چهار) به نوبت (خداوند بیست و پنج گناه كبیره او را مى بخشد و كسى كه  دسته تابوت را  
از همه گناهان خود بیرون خواهد رفت) و آن را حمل كند(بگیرد،   .  

 

    ثواب اجاده االكفان
    ثواب انتخاب كفن خوب و درست كفن كردن

1: حدیث    

قال حدثنى محمد بن یحیى عن محمد بن احمد  ابى رحمه اهللا
عبداهللا علیه  عن احمد بن محمد بن عیسى یرفعه الى ابى

افكان موتاكم فانها زینتهمالسالم قال اجیدوا   . 

 : ترجمه
كفن خوب براى مردگانتان انتخاب كنید و آنها را: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 درست  

همانا كفن زینت آنهاست. كفن كنید  .  

 

    ثواب ضغطه القبر للمومن
    ثواب فشار قبر براى مومن



1: حدیث    

نهحدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا ع قال حدثنى محمد بن  
الحسن الصفار عن ابراهیم بن هاشم عن النوفلى عن السكونى 

ابى عبداهللا جعفر بن محمد الصادق عن ابیه عن آبائه  عن
قال قال رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله ضغطه القبر للمومن  عن امیر المومنین علیهم السالم

 . تضییع النعم كفاره لما كان منه من
 : ترجمه

نقل مى نماید كه رسول خدا صلى اهللا  امام صادق از پدرانش از امیر المومنین علیهم السالم .1
فشار قبر براى مومن كفاره: علیه و آله فرمودند   . نعمتهایى است كه تباه كرده است 

 

موالیاالل محمد  ثواب من لقى اهللا مكفوفا محتسبا
  علیهم السالم

خداوندثواب امیداور بودن به پاداش  درمقابل  
نابینایى و دوستدار آل محمد علیهم السالم بودن و 

  . اینحال خداوند را مالقات كردن با

1: حدیث    

قال حدثنا سعد بن عبداهللا قال حدثنا ابراهیم بن  ابى رحمه اهللا
غذافر الصیرفى عن  هاشم عن عمرو بن عثمان عن محمد بن

ابى جعفر محمد بن ابى حمزه الثمالى و محمد بن مسلم عن 
الل محمد علیهم السالم لقى اهللا  علیهماالسالم قال من لقى اهللا مكفوفا محتسبا موالیا على

 . عزوجل و ال حساب علیه

 : ترجمه
نابینایى كه در: امام باقر علیه السالم فرمودند .1 مقابل نابینایى خود امیدوار به پاداش الهى  

م باشد، در حالى خداوند را مالقات مى كند كه هیچ آل محمد علیهم السال بوده و دوستدار
  .گناهى ندارد

 



2: حدیث    

عزوجل عبدا مومنا كریمتیه او احدیهما ثم  و روى ال یسلب اهللا
 . یساله عن ذنب

 : ترجمه
 نیز روایت شده است كه خداوند چشمها یا یك چشم بنده مومنى را نمى گیرد، مگر این كه .2

خواهد شداز گناه او پرسش ن .  

 

    ثواب التسرجاع المصیبه
    به هنگام مصیبت (( ال اله اال اهللا)) ثواب گفتن

1: حدیث    

قال حدثنى سعد به عبداهللا عن احمد بن محمد  ابى رحمه اهللا
معروف بن  عن الحسن بن على عن عبداهللا بن سنان عن
قال سمعته یقول ما من  خربوذ عن ابى جعفر علیه السالم

المصیبه اال غفر اهللا له ما  مومن یصاب بمصیبه فى الدنیا فیستر جع عند مصیبته حین تفجاه
قال كلما ذكر مصیبته فیما یستقبل من  مضى من ذنوبه اال الكبائر التى اوجب اهللا علیها النار و

لى كل ذنب اكتسبه فیما بین االستر جاع االول ا عمره فاسترجع عندها و حمد اهللا غفر اهللا له
 . االسترجاع الثانى اال الكبائر من الذنوب

 : ترجمه
مومنى نیست كه هنگام رویداد مصیبتى: امام باقر علیه السالم فرمودند .1  (( ال اله اال اهللا)) 

جهنمى  بگوید، مگر این كه خداوند همه گناهانش را مى آمرزد، جز گناهان كبیره كه انسان را
آن مصیبت افتاده ، و هرگاه در آینده به یاد. مى كند را حمد كند،  بگوید و خدا (( ال اله اال اهللا)) 

اول و دوم مرتكب شده است ، مى  گفتن (( ال اله اال اهللا)) خداوند تمام گناهانى را كه كه بین
  .بخشد، جز گناهان كبیره را

 

2: حدیث    

قال حدثنا محمد بن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
عن احمد بن محمد عن على بن سیف عن  الحسن الصفار



بن عمیره عن ابى عبداهللا علیه السالم قال من الهم االسترجاع عند المصیبه  اخیه عن ابیه سیف
 . وجبت له الجنه

 : ترجمه
كسى كه هنگام مصیبت ، گفتن: امام صادق علیه السالم فرمودند .2 او  به (( ال اله اال اهللا)) 

واجب مى شودالهام شود، بهشت براى او  .  

 

    ثواب الصبر
    ثواب صبر

1: حدیث    

یحیى  حدیثى محمد بن على ماجیلویه رضى اهللا عنه محمد بن
العطار عن محمد بن احمد عن محمد بن حسان الرازى عن 

المغرا عن ابى عبداهللا علیه السالم  ابى محمد الرازى ععن ابى
ال صبر من غالمى هذا و من اهلى على ما هو  یقول انى قال سمعت ابا جعفر علیه السالم
 الحنظل انه من صبر نال بصره درجه الصائم القائم و درجه و درجه الشهید الذى قد امر من

 ضرب بسیفه قدام محمد صلى اهللا علیه و آله

 : ترجمه
همانا من از: امام صادق علیه السالم نقل مى نمایند كه امام باقر علیه السالم فرمودند .1 این  
حنظل است و بر ان صبر مى كنم و  غالم و خانواده ام چیزهایى مى بینم كه براین تلختر از
دار شب زنده دار و درجه شهیدى مى  همانا كسى كه صبر كند، با صبر خود به درجه روزه

  . شمشیر زده است رسد كه در پیشگاه حضرت محمد صلى اهللا علیه و آله

 

2: حدیث    

الحسن رضى اهللا عنهحدثنى محمد بن  قال حدثنى محمد بن  
ابى القاسم عن احمد بن ابى عبداهللا عن الحسن بن الحسین 
عن ابراهیم بن ابى بكر عن عاصم عن ابى حمزه  بن یزید

السالم قال سمعته یقول من صبر على مصیبه زاده اهللا عزا  الثمالى عن ابى جعفر الباقر علیه
اهل بیته علیهم السالم و الى عزه و ادخله الجنه مع محمد  . 



 : ترجمه
كسى كه بر مصیبتى: راوى مى گوید شنیدم كه امام باقر علیه السالم فرمودند .2 صبر كند،  

آله و اهل بیت  خداوند عزتش را افزون نموده و او را همراه با حضرت محمد صلى اهللا علیه و
  .او علیهم السالم به بهشت مى برد

 

    ثواب التعزیه
تسلیت ثواب     

1: حدیث    

ابیه  حدثنى حمزه بن محمد العلوى عن على بن ابراهیم عن
عن عبداهللا بن المغیره عن السكونى عن جعفر بن محمد 

السالم قال قال رسول اهللا صلى اهللا  الصادق عن آبائه علیهم
 . علیه و آله التعزیه تورث الجنه

 : ترجمه
م نقل مى نماید كهامام صادق از پدرانشان علیه السال .1 رسول خدا صلى اهللا علیه و آله  

تسلیت گفتن انسان را به بهشت مى برد: فرمودند . 

 

2: حدیث    

قال من عزى حزینا  و بهذااالسناد عنه صلى اهللا علیه و آله
 .كسى فى الموقف حله یحبر بها

 : ترجمه
ا تسلیت دهد، در روزكسى كه اندوهگینى ر : رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمودند .2 قیامت  

 .لباسى به او مى دهند كه او را آراسته مى گرداند
 

3: حدیث    

قال حدثنى محمد بن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
الحسن الصفار عن احمد بن محمد بن عیسى عن على بن 

بن موسى النخاس عن ابى عبداهللا علیه  الحكم عن رفاعه



ابن لهالسالم انه عزى رجال ب  فقال له قد مات رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله فما لك به اسوره 
شفاعه  فقال له انه كان مرهقا قال ان امامه ثالث خصال شهاده ان ال اله اال اهللا و رحمه اهللا و

 . رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله فلن یفوته واحده منهن ان شاء اهللا

 : ترجمه
خداوند: مرد فرزند مرده اى را تسلیت داده و به او فرمودندامام صادق علیه السالم  .3 براى او  

به آن حضرت علیه. بهتر از تو است و ثواب خدا براى تو بهتر از اوست  السالم خبر دادند  
دوباره سراغ آن مرد آمده و به او. كه باز هم بى تابى مى كند رسول خدا صلى اهللا : فرمودند 

ت چرا از رحلت او سرمشق نمىعلیه و آله نیز از دنیا رف فرزندم فاسق : گیرى ؟ آن مرد گفت  
ان حضرت علیه السالم فرمودند. بود) و بدكار( شهادت به این كه : سه چیز در برابر اوست  :

و شفاعت رسول خدا صلى اهللا علیه و آله و ان  خدایى جز خداى یگانه نیست ، رحمت خداوند
دستشاء اهللا هیچ كدام از اینها را از    .نخواهد داد 

  
  
  
  
  

4: حدیث    

المتوكل رضى اهللا عنه قال حدثنى سعدبن عبداهللا عن احمد بن ابى  حدثنى محمد بن موسى بن
ابیه عن وهب بن وهب عن جعفر بن محمد الصادق عن ابیه عن آبائه  عبداهللا البرقى عن

ان لهرسول اهللا صلى اهللا علیه و آله قال من عزى مصابا ك علیهم السالم عن مثل اجزه من  
 . غیر ان ینقص من اجر المصاب شى

 : ترجمه
رسول خدا صلى اهللا  امام صادق علیه السالم از پدرانش علیهم السالم روایت مى نماید كه .4

كسى كه مصیبت دیده اى را تسلیت دهد، براى: علیه و آله فرمودند تسلیت دهنده پاداش  
ى از پاداش مصیبت دیده كممصیبت دیده خواهد بود، بدون این كه چیز    .شود 

 

    ثواب زیاره قبر المومن
    ثواب زیارت قبر مومن



1: حدیث    

قال حدثنى محمد بن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
قال كنت انا و ابراهیم بن  الحسن الصفار عن احمد بن محمد

المقابر اذ جاء الى قبر فجلس  هاشم فى بعض  ه مستقبل القبل 
قال حدثنى صاحب هذا القبر و هو محمد  ثم وضع یده على القبر فقراا سبع مرات انا انزلناه ثم

سبع مرات انا انزلناه غفر اهللا له و  بن اسماعیل بن بزیع انه من زار قبر مومن فقرا عنده
 .لصاحب القبر

 : ترجمه
سر قبرى رو بهاو بر . من و ابراهیم بن هاشم در گورستان بودیم : راوى مى گوید .1 قبله  

صاحب: آنگاه گفت . خوانده  (( نشست ، دستش را روى قبر گذاشت و هفت بار انا انزلناه این  
روایتى(قبر، محمد بن اسماعیل بن بزیع ، به من گفت  كسى كه قبر مومنى را ): نقل كرد 

قبر را مى  بخواند، خداوند او و صاحب (( انا انزلناه)) زیارت نموده و هفت بار در كنار آن
  .آمرزد

 

    . ثواب من مسح یده على راس یتیم
    ثواب دست كشیدن بر سر یتیم

1: حدیث    

الخطاب عن  ابى رحمه اهللا عن سعد بن عبداهللا عن سلمه بن
اسماعیل بن اسحاق عن اسماعیل بن ابان عن غیاث بن 

عن ابائه علیهم السالم قال قال  ابراهیم عن الصادق عن ابیه
مومنه یضع یده على راس یتیم ترحما له  على بن ابى طالب صلوات اهللا علیه ما من مومن و ال

 . بكل شعره مرت یده علیها حسنه اال كتب اهللا له
 : ترجمه

: نقل مى نماید كه امیر المومنین فرمودند امام صادق علیه السالم از پدرانش علیهم السالم .1
هربانى بر سرهیچ زن و مرد مومنى نیست كه با م یتیم دست بكشد، مگر این كه خداوند به  

  .اى براى او مى نویسد عدد هر موئى كه دستش را بر ان مى كشد، حسنه
 



2: حدیث    

قال حدثنى محمد بن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
الحسن الصفار عن سلمه بن الخطاب عن على بن الحسن 

ن عن الحسن بن احمد عن ابان بن عثما عن محسن بن
قال ما من عبد یمسح یده على راس یتیم رحمه له اال اعطاه  السرى عن ابى عبداهللا علیه السالم

 . بكل شعره نورا یوم القیامه اهللا
 : ترجمه

بنده اى نیست كه با مهربانى بر سر یتیمى دست: امام صادق علیه السالم فرمودند .2 بكشد،  
در مقابل هر مویى نورى به او عطا خواهد نمودمگر این كه خداوند در روز قیامت  .  

 

3: حدیث    

المتوكل رضى اهللا عنه قال حدثنا  حدثنى محمد بن موسى بن
البرقى  على بن الحسین السعد ابادى عن احمد بن ابى عبداهللا
عن ابیه عن احمد بن انضر الخزاز عن عمروبن شمر جابر 

هللا صلى اهللا علیه و آله من انكر منكم قسوه قلبه السالم قال قال رسول ا عن ابى جعفر علیه
قال فى حدیث آخر یقعده  فیالطفه و لیسمح راسه یلین قلبه باذن اهللا ان للیتیم حقا و فلیدن یتیما

 . فعل ذلك الن قلبه باذن اهللا عزوجل على خوانه و یمسح راسه یلین قلبه فانه هاذ
 : ترجمه

ایند كهامام باقر علیه السالم نقل مى نم .3 كسى كه : رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمودند 
تواند نزد یتیمى رفته او را مورد لطف و محبت خویش قرار  از سختدلى خود نارحت باشد، مى
او : و در حدیث دیگرى فرمودند. با خواست خدا دلش نرم شود داده و بر سرش دست بكشد تا
زیرا همانا هنگامى كه . شد تا دلش نرم شودنشانده و بر سرش دست بك را بر سر سفره خویش

  .عمل را انجام دهد، بخواست خداوند عزوجل دلش نرم مى شود این

 

    ثواب من اسكت یتیما عند بكائه
    ثواب ساكت كردن گریه یتیم



1: حدیث    

قال حدثنى محمد بن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنهه
عن محمد بن ابى عمیر  الحسن الصفار عن ایوب بن نوح

قال حدثنى رجل من همدان یقال له عبیداهللا بن  عن ابن سنان
االنصارى قال قال رسول اهللا علیه السالم ان الیتیم  الضحاك عن ابى خالد االحمر عن ابى مریم
فیقول الرب تبارك و تعالى من هذا الذى ابكى عبدى الذى سلبته ابویه  اذا بكى اهتز له العرش

فو فى صغره  . عزتى و جاللى ال یسكته احد اال اوجبت له الجنه 

 : ترجمه
همانا هنگامى كه یتیم بگرید، عرش خدا مى: رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمودند .1 لرزد  

چه كسى بنده مرا كه پدر و مادرش در كودكى از او: و خداى متعال مى فرماید گرفته ام  
كسى او را ساكت نمى گرداند، مگربعزت و جاللم سوگند ! گریانده است  این كه بهشت را  

  . براى او واجب مى نمایم
 

ثواب المومن بعد موته و ثواب ادخال السرور على 
    المومن

    ثواب مومن پس از مرگ و خوشحال نمودن او

1: حدیث    

قال حدثنى عبداهللا بن جعفر الحمیرى عن احمد  ابى رحمه اهللا
ن بن محبوب عن سدیربن محمد عن الحس الصیرفى قال  

كنت عند ابى عبداهللا علیه السالم فذكروا عنده المومن فاالتفت 
قال فقال اذا قبض اهللا  فقال یاا ابا الفضل اال احدثك بحال المومن عند اهللا قلت بلى فحدثنى الى
عا فى طاعتك العبد كان لك سری روح المومن صعد ملكاه الى السماء فقاال ربنا عبدك فالن و نعم
بعده قال فیقول اهللا لهما اهبطا الى الدنیا و  بطیئا فى معصیتك و قد قبضته الیك فماذا تامرنا من
هلالنى و كبرانى و اكتبا ذلك لعبدى حتى ابعثه من  كونا عند قبر عبدى فاحمدانى و سبحانى و

ره خرج معهقال اال ازیدك فقلت بلى فزدنى فقال اذا بعث اهللا المومن من قب قبره ثم مثال یقدمه  
قال له المثال ال تحزن و ال تفزع و ابشر  امامه فكلما راى المومن هوال من اهوال القیامه

اهللا جل جالله فیحاسبه حسابا یسیرا و یامر به  بالسرور و الكرامه من اهللا حتى یقف بین یدى
ت معى من قبرى ما زلت امثال امامه فیقول له المومن رحمك اهللا نعم الخارج خرج الى الجنه و



فیقول له المثال انا السرور  بالسرور و الكرامه من اهللا عزوجل حتى رایت ذلك فمن انت تبشرنى
 . بشرك الذى كنت تدخله على اخیك المومن فى الدنیا خلقنى اهللا منه ال

 : ترجمه
آن .سخن از مومن به میان آمد. نزد امام صادق علیه السالم بودم : راوى مى گوید .1 حضرت  

اى ابا: علیه السالم به من رو كرده و فرمودند نمى خواهى درباره مقام مومن نزد ! الفضل  
كردم چرا،  خداوند برایت سخن بگویم ؟ عرض  هنگامى كه خداوند روح : فرمودند. بفرمایید 

دو فرشته مراقب اعمالش به: مومن را گرفت  آسمان رفته و به پیشگاه خداوند عرضه مى  
خدایا فالن بنده ات بنده خوبى: دارند و . در طاعت تو شتابان و در نافرمانیت كند بود. بود 

در. اكنون آن را بسوى خود برده اى  این حال چه دستورى مى فرمایى ؟ خداوند به آنها دستور  
به دنیا بازگشته و در: مى دهد مرا تحمید، تسبیح ،. كنار قبر بنده ام باشید  تهلیل و تكبیر  

آنگاه حضرت . بر انگیزم  و این اعمال را براى بنده ام بنویسید تا او را از قبرش (123) نموده
نمى خواهى بیشتر برایت بگویم: علیه السالم فرمودند : عرض كردم چرا، بفرمایید فرمودند . 

گامى كه خداوند مومن را از قبرش بر مى انگیزد،هن مثالى همراه با او از قبر بیرون آمده و  
ترسهاى قیامت را مى بیند، آن مثال به  در جلو او حركت مى كند و هرگاه كه مومن ترسى از

و به سرور  اندوهگین مباش و نترس : او مى گوید و بزرگداشت خداى عزوجل مژده بده و  
به سرور خداىپیوسته او را  آنگاه . عزوجل مژده مى دهد تا در پیشگاه خداى بزرگ بایستد 

در این جا نیز - او را به بهشت ببرید : كشیده و دستور مى فرماید خداوند حساب اسانى از او  

تو مثال خوبى هستى كه از قبر با من بیرون آمدى: مومن به او مى گوید. مثال همراه اوست   

و بزرگداشتى از جانب خداى و پیوسته مرا به سرور عزوجل مژده دادى تا جایى كه آن را با  
تو كیستى ؟. چشم خود دیدم  من همان سرورى هستم كه آن را در دنیا در: مثال مى گوید    L=

خداوند مرا از آن آفرید تا تو را مژده دهم. برادر مومنت وارد ساختى   . 

 

    ثواب محبه الولد
    ثواب دوست داشتن فرزند

1: حدیث    

قال حدثنى محمد بن یحیى العطار عن محمد  ابى رحمه اهللا
رجل عن ابى  بن احمد عن العبیدى عن ابن ابى عمیر عن

عزوجل یرحم الرجل لشده حبه  عبداهللا علیه السالم قال ان اهللا



 . لولده
 : ترجمه

همانا خداى: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 مردى فرزندش را بسیار عزوجل براى این كه  
  دوست دارد، به او ترحم مى نماید

 

ثواب من دخل السوق فاشترى تحفه فحملها الى 
  مناقر بعین ابن عیاله و ثواب من فرح ابنته و

ثواب بردن تحفه براى خانواده و خوشحال كردن 
    دختر یا پسر

1: حدیث    

محمد بن قال حدثنا  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
الحسن الصفار عن سلمه بن الخطاب عن ایوب بن سلیم 

اسحاق بن بشر الكاهلى عن سالم االفطس عن  العطار عن
دخل السوق فاشترى  قال قال رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله من سعید بن جبیر عن ابن عباس
بل الذكور فانه من ق كحامل صدقه الى قوم محاویج و لیبدا باالناث تحفه فحملها الى عیاله كان
اسماعیل و من اقر بعین ابن فكانما بكى من خشیه اهللا و  فرح انثى فكانما اعتق رقبه من ولد

 . جنات النعیم من بكى من خشیه اهللا ادخله اهللا

 : ترجمه
كسى كه به بازار رفته ، تحفهه اى: رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمودند .1 خریده و آن را  

اش بیاورد، مانند كسى است كه براى نیازمندان صدقه بردهبراى خانواده  و باید در دادن . باشد 
همانا كسى كه دخترى را  .آن تحفه دختران را بر پسران مقدم داشته و ابتدا به دختران بدهد

اسماعیل علیه السالم را از بردگى آزاد نموده است  خوشحال كند، گویا یكى از فرزندان حضرت
ى راو كسى كه پسر .  خوشحال كند، گویا از عظمت خداوند گریسته است و كسى كه از  

خداوند. عظمت خدا بگرید   .او را به بهشت نعمتها مى برد 
 

    ثواب اب البنات
    ثواب پدر دختران



1: حدیث    

قال حدثنا محمد بن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
داهللا عن یحیى الحسن الصفار عن موسى بن عمر عن ابى عب

عن رجل عن ابان بن تغلب عن ابى عبداهللا علیه  بن خاقان
 .یسال عنها قال البنات حسنات و البنون نعمه و الحسنات یثاب علیها و النعمه السالم

 : ترجمه
در. دختران حسنه ها و پسران نعمت هستند: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 مقابل ثواب  

عمت حساب مى كشندمى دهند و در مقابل ن . 

 

2: حدیث    

قال حدثنى محمد بن یحیى العطار عن محمد  ابى رحمه اهللا
قال بشر النبى  بن احمد عن ابراهیم بن هاشم عن البرقى رفعه

صلى اهللا علیه و آله بفاطمى علیهماالسالم فنظر فى وجوه 
 : ترجمه . عزوجل فراى الكراه فیهم فقال ما لكم ریحانه اشمها و رزقها على اهللا اصحابه

آن. پیامبر صلى اهللا علیه و آله را به تولد حضرت فاطمه علیه السالم مژده دادند .2 حضرت  
. مشاهده نمود صلى اهللا علیه و آله به اصحاب خود نگریسته و ناراحتى را در سیماى آنان

گیاه خوشبویى است كه آن را مى بویم و رزق! چرا ناراحت شدید : فرمودند خداست او با   .  

 

3: حدیث    

قال حدثنا محمد بن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
الحسن الصفار عن محمد بن عیسى عن عباس الزیات عن 
ابى عبداهللا علیه السالم قال اتى رجل  حمزه بن حمران عن

بى صلى رجل فاخبره بمولود له فتغیر لون الرجل فقال له الن النبى صلى اهللا علیه و آله و عنده
 قال خیر قال قل قال خرجت و المراه تمخض فاخبرت آنهاولدت جاریه اهللا علیه و آله ما لك
ریحانه  فقال له النبى صلى اهللا علیه و آله االرض تقلها و السماء تظلها و اهللا یرزقها و هى

وثاه و ابنتان فیاغ تشمها ثم اقبل على اصحابه فقال من كانت له ابنه فهو مفدوح و من كانت له
كل مكروه و من كانت له اربع بنات فیا عباداهللا  من كانت له ثالث بنات وضع عنه الجهاد و

 . ارحموه اعینوه یا عباد اهللا اقرضوه یا عباداهللا



 : ترجمه
مردى نزد پیامبر صلى اهللا علیه و آله بود كه به: امام صادق علیه السالم فرمودند .3 او خبر  

پیامبر صلى اهللا علیه و آله. رنگ او تغییر كرد. ست دادند صاحب فرزندى شده ا از او  
عرض. بگو: فرمودند. خیر است : پرسیدند چه اتفاقى افتاده است ؟ عرض كرد وقتى از : كرد 

االن به من خبر دادند كه دخترى به. منزل بیرون آمدم ، وقت زاییدن زنم بود  . دنیا آورده است 
خداوند. سنگینیش بر زمین و آسمان سایبان اوست : دندپیامبر صلى اهللا علیه و آله فرمو   

آنگاه به اصحاب. روزى او را عنایت مى نماید و گیاه خوشبویى است كه آن را مى بویى  رو  
و كسى كه دو دختر. كسى كه یك دختر داشته باشد، گرفتار است : نموده و فرمودند داشته  

داشته باشد، جهاد و هرهباشد، باید به فریادش رسید و كسى كه سه دختر  تكلیف سختى از او  
اى: برداشته مى شود و كسى كه چهار دختر داشته باشد، باید گفت  بندگان خدا او را یارى  

اى بندگان خدا به او! اى بندگان خدا به او قرض دهید ! كنید   رحم كنید 

 

4: حدیث    

بن  ابى و محمد بن الحسن رضى اهللا عنهما قاال حدثنا احمد
ادریس و محمد بن یحیى العطار جمیعا عن محمد بن احمد 

احد االمامین الباقر او الصادق  عن یعقوب بن یزید یرفعه الى
 قال اذا اصاب الرجل ابنه بعث اهللا الیها ملكا فامر جناحه على راسها و صدرها و علیهماالسالم

 . قال ضعیفه خلقت من ضعف المنفق علیها معان الى یوم القیامه
كتاب ثواب االعمال و الحمدهللا رب العالمین و صلى اهللا على محمد و آلهتم   . 

 : ترجمه
كه  راوى از یكى از دو امام باقر علیه السالم یا امام صادق علیه السالم روایت مى نماید .4

هنگامى كه مردى دختر دار وارد شد، خداوند فرشته اى مى فرستد و او: فرمودند بالش را بر  
كسى كه مخارج. ضعیفى آفریده شده است : او كشیده مى گویدسر و سینه  او را بپردازد، تا  
  .روز قیامت یارى خواهد شد

 

    عقاب االعمال

    عقاب من اتى اهللا من غیر بابه

مجازات عبادت به روشى كه خداوند دستور نداده 



    است

 ِبْسِم اهللا اْلرَّْحمن اْلرَّحیم
1: حدیث    

بو جعفر محمد بن على بن الحسین بن موسى بنخبرنا ا  

 : بابویه القمى مصنف هذا الكتاب قال
حدثنى سعد بن عبداهللا عن محمد بن الحسین بن ابى الخطاب: حدثنى ابى رحمه اهللا قال  عن  

عبداهللا حبر من : قال  صفوان بن یحیى عن اسحاق بن غالب عن ابى عبداهللا علیه السالم
یت صاراحبار بنى اسرائیل ح و عزتى و : قل له  مثل الخالل فاوحى اهللا عزوجل الى نبى زمانه 

القدر ما قبلت منك حتى  جاللى و جبروتى لو انك عبدتنى حتى تذوب كما تذوب االلیه فى
 . تاتینى من الباب الذى امرتك

 : ترجمه
یكى از بزرگان دین بنى: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 وند را عبادت اسرائیل آن قدر خدا 

خداوند به پیامبر آن زمان. كرد كه مثل چوب باریك شد وحى كرد كه به او بگو خداوند مى  
به عزت ، بزرگى و عظمتم سوگند اگر: فرماید آن قدر مرا عبادت كنى كه مانند پیه در دیگ  

  . قبول نخواهم كرد، مگر این كه از درى كه دتسور داده ام بسوى من بیایى آب شوى ، از تو
 

    عقاب المتهاون باءمراهللا سبحانه

    مجازات سكب شمردن امر خداى متعال

1: حدیث    

قال حدثنى سعد بن عبداهللا عن جعفر بن  اءبى رحمه اهللا
عبداهللا علیه  محمد بن عبیداهللا عن عبداهللا بن میمون عن ابى

آیاكم و الغفله فانه من: قال :السالم قال  لى غفل فانما یغفل ع 
 . عزوجل فانه من تهاون بامر اهللا اهانه اهللا یوم القیامه نفسه و آیاكم و التهاون بامر اهللا

 : ترجمه
امر. از غفلت بپرهیزید كه بضرر خودتان تاست : امام صادق علیه السالم فرمودند .1 خداوند  

زیرا همانا كسى كه امر خداوند. عزوجل را سبك نشمارید اوند در عزوجل را سبك شمارد، خد 
  .روز قیامت او را خوار مى نماید

 



عقاب من ابغض اهل بیت النبى صلى اهللا علیه و 
    آله

مجازات دشمنى با اهل بیت پیامبر صلى اهللا علیه 
    و آله

1: حدیث    

حدثنى : قال  حدثنى محمد بن على ماجیلویه رضى اهللا عنه
على  حدثنى محمد بن: عمى محمد بن ابى القاسم قال 

المفضل بن صالح االسدى عن محمد بن مروان  الكوفى عن
من ابغضنا: قال رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله : قال  عن ابى عبداهللا علیه السالم اهل ابیت  

یا رسول اهللا و ان شهد الشهادتین: بعثه اهللا عزوجل یهود یا قیل  نعم انما احتجز بهاتین : قال  
یودى الجزیه و هو صاغر ثمالكلمتین عند سفك دمه او  من ابغضنا اهل ابیت بعثه اهللا : قال  

و كیف یا: یهودیا و قیل  ان ادرك الدجان آمن به: رسول اهللا قال    . 

 : ترجمه
كسى كه : رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمودند امام صادق علیه السالم نقل مى نماید كه .1
! اى رسول خدا : یهودى بر مى انگیزد، عرض كردند را با خانواده ما دشمنى نماید خداوند او
بله ، زیرا شهادتین را فقط بخاطر ریخته نشدن خود خود یا : فرمودند گرچه شهادتین را بگوید؟
كسى كه با خانواده ما : آنگاه دوباره فرمودند. دادن همراه با خوارى ، گفته است  فرار از جزیه
چگونه اى: عرض كردند. انگیزد كند، خداوند او را یهودى بر مى دشمنى : رسول خدا؟ فرمودند 

  .اگر دجال را درك كند، به او ایمان خواهد آورد
 

2: حدیث    

حدثنى : قال  حدثنى محمد بن الحسن بن الولید رضى اهللا عنه
فضال  محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد عن ابن

بداهللا سمعت ابا ع: عن المثنى عن اسماعیل الجعفى قال 
ال یبغضنا: قال رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله : یقول  علیه السالم اهل البیت احد اال بعثه اهللا  

 . یوم القیامه اجذم
 : ترجمه

رسول خدا صلى اهللا علیه :نقل نمودند  راوى مى گوید از امام صادق علیه السالم شنیدم كه .2



هیچ كسى با خانواده ما دشمنى: و آله فرمودند مى كند، مگر این كه خداوند او را بى دست ن 
  .بر مى انگیزد

 

    عقاب من جهل حق اهل البیت علیهم السالم

    . مجازات نداستن حق اهل بیت علیهم السالم

1: حدیث    

حدثنى على بن موسى عن احمد بن : قال  ابى رحمه اهللا
ابى  محمد عن الحسن بن على الوشاء عن كرام الخثعمى عن

قال ابو عبداهللا علیه : الصامت عن النعلى بن خنیس قال 
یا معلى او ان عبدا: السالم  اللیل حتى  عبداهللا ماه عام بین الركن و المقام یصوم النهار و یقوم 

 . یسقط حاجباه على عینیه و تلتقى تراقیه هر ما جاهال لحقنا لم یكن له ثواب
 : ترجمه

)) امام صادق علیه السالم به .1 لى بن خنیسمع اگر كسى صد! اى معلى : فرمودند ((  سال  
بگونه اى  خداوند را بین ركن و مقام عبادت كند، روزها را روزه گرفته و شبهایش را عبادت كند،
حق ما را نشناسد،  كه از پیرى زیاد، ابروانش روى چشمهایش را گرفته و پشتش خم شود، ولى

  . پاداشى نخواهد داشت
 

2: حدیث    

ثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنهحد حدثنى محمد بن : قال  
الحسن الصفار عن احمد بن محمد عن محمد بن على عن 

قال : ابى نجران عن عاصم عن ابى حمزه قال  عبدالرحمن بن
اى: لنا على بن الحسین علیه السالم  اهللا و رسوله و ابن رسوله اعلم: البقاع افضل فقلت   قال  

ما بین الركن و المقام ولو ان رجال عمر ما عمر نوح علیه السالمان افضل البقاع :  . فى قومه  
اللیل فى ذلك المقام ثم لقى اهللا عزوجل بغیر و  الف سنه اال خمسین عاما یصوم النهار و یقوم

 .ال یتنا لم ینتفع بذلك شیئا

 : ترجمه
كدام نقطه از زمین: امام زین العابدین علیه السالم از ما پرسیدند: راوى مى گوید .2 بهتر است  



فرمودند. خدا و رسول او و پسر و رسولش داناترند: ؟ عرض كردم  برترین مناطق بین ركن و  :
و  - نهصد و پنجاه سال  -كند  مقام است و اگر مردى باندازه حضرت نوح علیه السالم عمر

یت ما با خداوند مالقات بدون وال در آن مكان روزها را روزه گرفته و شبها را عبادت كند، آنگاه
  . كند، این كارها براى او هیچ سودى نخواهد داشت

 

3: حدیث    

حدثنى محمد بن : قال  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
فضال عن على  الحسن الصفار عن احمد بن محمد عن ابن

كنت عند ابى جعفر علیه : بن عقبه بن خالد عن میسر قال 
فسطاط نحو من خمسین رجال فجلس بعد سكوت منا طویالال السالم و عنده فى ما لكم : فقال  
رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله  لعلكم ترون انى نبى اهللا و اهللا ما انا كذلك و لكن لى قرابه من
عزوجل و من حرمنا حرمه اهللا اتدرون اى  و والده فمن وصلنا وصله اهللا و من احبنا احبه اهللا
هللا منزله فلم یتكلم احد منا فكان هو الراد على نفسهافضل عند ا البقاع ذلك مكه الحرام : فقال  
اتدورن اى البقاع: جعل بیته فیها ثم قال  التى رضیها اهللا لنفسه حرما و افضل فیها عند اهللا  

اتدورن اى : ذاك المسجد الحرام ثم قال : فقال  حرمه فلم یتكلم احد منا فكان هو الراد على نفسه
فى المسجد الحرام اعظم عند اهللابقعه  : قال  حرمه فلم یتكلم احد منا فكان هو الراد على نفسه 

اسماعیل علیه السالم ذاك الذى  ذاك ما بین الركن االسود و المقام و باب الكعبه و ذلك حطیم
صف قدیمه فى ذلك المكان قام اللیل  كان یزود فیه غنیماته و یصلى فیه و اهللا لو ان عبدا

ا حتى یجیئه النهار و صام النهار حتى یجیئهمصلی اللیل و لم یعرف حقنا و حرمتنا اهل البیت  
 .لم یقبل اهللا منه شیئا ابدا

 : ترجمه
با حدود پنجاه نفر در چادرى در خدمت امام باقر علیه السالم بودم: راوى مى گوید .3 پس از  . 

مى كنید من پیامبرشاید فكر : سكوتى طوالنى آن حضرت علیه السالم فرمودند . خدا هستم  
ولى من از نزدیكان. بخدا سوگند چنین نیست  رسول خدا صلى اهللا علیه و آله بوده و از نسل  

كسى كه به ما خوبى كند،. او مى باشم  كسى كه ما را دوست . خداوند به او خوبى مى نماید 
محروم نماید، خداوند  عزوجل او را دوست خواهد داشت و كسى كه ما را داشته باشد، خداوند

آیا مى دانید خداوند كدام نقطه از زمین را بهتر مى داند؟ كسى  .او را محروم خواهد نمود
خداوند مكه را بهترین :علیه السالم خود پاسخ دادند و فرمودند  سخنى نگفت و آن حضرت



آنگاه . ت را حرم خود ساخته و خانه خود را در آن قرار داده اس نقطه زمین مى داند كه آن
آیا مى دانید: پرسیدند خداوند كدام نقطه آن را محترمتر مى داند كسى سخنى نگفت و آن  

آنگاه . مسجد الحرام محترمترین نقطه آن است : پاسخ داده و فرمودند حضرت علیه السالم خود
آیا مى دانید: پرسیدند سخن خداوند كدام نقطه مسجد الحرام را محترمتر مى داند؟ باز هم كسى  
آن حضرت. نگفت  محترمترین نقطه: علیه السالم خود پاسخ داده و فرمودند  ، مقام ((ركن اسود)) 

حضرت اسماعیل علیه السالم بوده و در آن به گوسفندانش غذا  (( حطیم)) است كه و در كعبه
بخدا سوگند اگر كسى در این مكان شبها را تا صبح نماز خوانده و. نماز مى خواند مى داد و  

اهل بیت را نداند، خداوند هیچ گاه عملى از  روزها را تا شب روزه بگیرد ولى حق و احترام ما
  .او را نمى پذیرد

 

    عقاب من مات ال یعرف امامه

    مجازات مرگ در حال نشناختن امام

1: حدیث    

حدثنى سعد بن عبداهللا عن احمد بن ابى : قال  ابى رحمه اهللا
حدثنى عبدالعظیم بن عبداهللا الحسنى و : قال  عبداهللا البرقى

عثمان عن  كان مرضیا عن محمد بن عمر عن حماد بن
قلت البى عبداهللا علیه السالم: عیسى بن السرى ابى الیسع قال  قال رسول اهللا صلى اهللا علیه  : 

من مات ال یعرف امامه مات میته جاهلیه: و آله  ما یكون احوج : قال ابو عبداهللا علیه السالم  
لقد كنت على امر حسن: الى صدره فقال  الى معرفته اذا بلغ نفسه هذا و اشار بیده  . 

 : ترجمه
رسول اكرم صلى اهللا علیه و  راوى مى گوید از امام صادق علیه السالم درباره این فرمایش .1

كسى كه بمیرد و امام خود را: آله پرسیدم كه فرموده اند ت از دنیا نشناسد با مرگ زمان جاهلی 
زمانى: امام صادق علیه السالم فرمودند. رفته است  كه نفس انسان به اینجا برسد و با دست  

بیشترین احتیاج را به. به سینه اش اشاره كرد ) یعنى به شناخت امام خود(آن خواهد داشت  
عقیده تو در این مورد درست است: آنگاه فرمودند  .  

 



2: حدیث    

حمد بن ابى عبداهللا عنو بهذااالسناد عن ا اسماعیل بن  
مهران عن رجل عن ابى المغرا عن ذریح عن ابى حمزه عن 

منا االمام المفروض طاعته من : السالم قال  ابى عبداهللا علیه
االرض منذ قبض اهللا عزوجل آدم علیه السالم اال و  جحده مات یهودیا او نصرانیا و اهللا ما ترك

حجه على فیها امام یتهدى به الى اهللا  . العباد من تركه هلك و من لزمه نجا حقا على اهللا 
 : ترجمه

كسى كه . امامى كه اطاعت او واجب است ، از ماست : امام صادق علیه السالم فرمودند .2
بخدا سوگند از زمانى كه خداوند. انكار نماید، یهودى یا مسیحى خواهد مرد او را عزوجل  

ح نموده است ، زمین را بدون امامى كه مردم راحضرت آدم علیه السالم را قبض رو  به حق  
ترك كنندگان.راهنمایى نماید نگذاشته است ، امامى كه حجت بر بندگان خداست  او هالك شده  

  . اند و خداوند نجات فرمانبرداران او را تضمین نموده است
 

    عقاب من اطاع اماما جائرالیس من اهللا عزوجل

شواى ظالمى كه از جانبمجازات اطاعت از پی  

  خداوندعزوجل نیست

1: حدیث    

حدثنى عبداهللا بن : المتوكل قال  حدثنى محمد بن موسى بن
جعفر الحمیرى عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب 

هشام بن سالم عن حبیب السجستانى عن ابى جعفر علیه  عن
قال رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله:قال  السالم اهللا عزوجل ال عذبن كل رعیه فى االسالم  قال : 
 عزوجل و ان كانت الرعیه فى اعمالها بره تقیه و ال عفون عن اطاعت اماما جائرا لیس من اهللا

 كل رعیه فى االسالم اطاعت اماما هادیا من اهللا عزوجل و ان كانت الرعیه فى اعمالها ظالمه

 . مسیئه

 : ترجمه
ى نمایند كهامام باقر علیه السالم نقل م .1 خداوند: رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمودند   

كسى را كه در اسالم از پیشواى ظالمى كه از جانب خداوند: عزوجل مى فرماید عزوجل نیست  
كسى كه در  اطاعت كند، حتما عذاب مى كنم ، گرچه انسان نیكوكار و با تقوایى باشد و هر



خداونداسالم از پیشواى هدایتگرى كه از اطراف  عزوجل باشد اطاعت كند، حتما او را مى  
  .بخشم ، گرچه خود ستمكار و بدكار باشد

 

عقاب من ام قوما و فیهم من هو اعلم منه و 
    افقه

مجازات به عهده گرفتن رهبرى جامعه اى كه در 
  اوباشد آن جامعه عالمتر و فقیهتر از

1: حدیث    

ن عبداهللا عن احمد بن حدثنى سعد ب: قال  ابى رحمه اهللا
محمد  محمد بن عیسى عن محمد بن خالد عن القاسم بن

الجوهرى عن الحسین بن ابى العالء عن العرزمى عن ابیه 
من ام قوما و فیهم من هو اعلم منه و : رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله قال  رفع الحدیث الى

 یزل امرهم الى سفال الى یوم القیامه افقه لم
 : ترجمه

كسى كه رهبرى جامعه اى را به عهده: رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمودند .1 بگیرد و در  
  .انحطاط مى رود آن جامعه دانشمندتر و فقیه تر از او باشد، آن جامعه تا روز قیامت به

 

عقاب من صلى و ترك الصاله على النبى صلى 
 النبىصلى اهللا علیه اهللا علیه و آله و من ذكر عنده

  و آله و لم یصل علیه

مجازات صلوات نفرستادن بر پیامبر صلى اهللا 
ناماو را مى  علیه و آله در نماز و هنگامى كه

  .برند

1: حدیث    

حدثنى : قال  حدثنى محمد بن على ماجیلویه رضى اهللا عنه
 عمى محمد بن ابى القاسم عن محمد بن على الكوفى عن

مد بن مروان عن ابى المفضل بن صالح االسدى عن مح



اذا صلى احدكم و لم یصل على النبى صلى اهللا علیه و آله فى :قال  عبداهللا علیه السالم
بصالته غیر سبیل الجنه و قال رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله من ذكرت عنده  صالته یسلك

ه فنسىمن ذكرت عند: یصل على فدخل النار فابعده اهللا و قال صلى اهللا علیه و آله  فلم  

 . الصاله على خطى به طریق الجنه
 : ترجمه

كسى كه نماز بخواند و در نماز بر پیامبر صلى: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 اهللا علیه  
و. و آله صلوات نفرستد، با نماز خود راه غیر بهشت را پیموده است  رسول خدا صلى اهللا  

ببرند و بر منكسى كه نام مرا پیش او :علیه و آله فرمودند  صلوات نفرستد و به جهنم برود،  
كسى كه نام مرا پیش او ببرند و او  :خداوند او را از رحمت خود دور گرداند و نیز فرمودند

  .اشتباه مى افتد صلوات بر من را فراموش كند، در راه بهشت به
 

عقاب الناصب و الجاحد المیر المومنین علیه 
له السالم و الشاك فیه و المنكر   

مجازات دشمن و منكر والیت و جانشینى امیر 
 . این مطلب المومنین علیه السالم و شك كننده در

1: حدیث    

: المتوكل رضى اهللا عنه قال  حدثنى محمد بن موسى بن
حدثنى موسى بن عمران عن : قال  حدثنى محمد بن جعفر

 :قال  الحسین بن یزید عن على بن ابى حمزه عن ابى بصیر
جعلت فداك و : الل محمد شر منه قلت  قال ابو عبداهللا مدمن الخمر كعابد الوثن و الناصب
ان شارب الخمر تدركه الشفاعه یوما ما و ان الناصب لو شفع : فقال  من اشر من عابد الوثن

 .اهل السماوات و االرض لم یشفعوا فیه
 : ترجمه

ند بت پرست است و دشمنشرابخوار مان: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 آل محمد بدتر  
زیرا بدون تردید باالخره روزى:چرا؟ فرمودند . فدایت گردم . از اوست  شرابخوار مشمول  

اهل بیت را شفاعت كنند، شفاعت آنها  شفاعت خواهد شد و ولى اگر آسمان و زمین دشمن
  .پذیرفته نخواهد شد

 



2: حدیث    

ید عن عتیبه بیاع القصبو بهذااالسناد عن الحسین بن یز   

: قال  عن جعفر بن محمد عن ابیه عن ابائه علیهم السالم
ان الجنه لتشتاق الحباء : قال رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله 

قبل ان یدخلوها و  و تشتد زفیرها على اعداء على علیه السالم و هم فى الدنیا على علیه السالم
عداء على علیه السالم و هم فىان النار لتغیظ و تشتد زفیرها على ا  .الدنیا قبل ان یدخلوها 

 : ترجمه
نقل مى نماید كه رسول خدا صلى اهللا علیه  امام صادق علیه السالم از پدرانش علیهم السالم .2

همانا در حالى كه دوستدران: و آله فرمودند على علیه السالم در دنیا هستند و هنوز به بهشت  
نهابوده ونرفته اند، بهشت مشتاق آ و همانا در حالى كه . نورش را براى آنها افزایش مى دهد 

دنیا هستند و هنوز به جهنم نرفته اند، گرماى آن براى آنها بیشتر  دشمنان على علیه السالم در
  .برایشان افزون مى شود شده و صدایش نیز

 

3: حدیث    

حدثنى احمد بن ادریس عن محمد بن : قال  ابى رحمه اهللا
حدثنى ابو عبداهللا الرازى عن احمد بن: مد قال اح محمد بن  

ابى نصر عن صالح بن سعید عن ابى سعبد القماط عن ابان 
كل ناصب و ان تعبد و اجتهد یصیر الى هذه : قال ابو عبداهللا علیه السالم : قال  بن تغلب

)) : االیه تصلى نارا حامیه... عامله ناصبه   )). 

 : ترجمه
هر كدام از دشمنان: یه السالم فرمودندامام صادق عل .3 اهل بیت گرچه در طاعت و عبادت  

كارشان رنج و  )) :آیه مى فرماید خدا تالش و كوشش كنند، سرنوشتشان همین است كه این
  .(124) ((.خواهند بود مشقت است و پیوسته در آتش فروزان جهنم در عذاب

 

4: حدیث    

 و بهذااالسناد عن محمد بن احمد عن ابراهیم بن اسحاق عن

عبداهللا بن حماد عن عبداهللا بن سنان عن ابى عبداهللا علیه 
الناصب من نصب لنا اهل البیت النك لم   لیس : قال  السالم



حمد و لكن الناصب من نصب لكم و هو یعلم انكم یقول انا ابغض محمدا و آل م تجد رجال
 .انكم من شیعتنا تتولونا و

 : ترجمه
ناصبى كسى نیست كه با ما: امام صادق علیه السالم فرمودند .4 زیرا . اهل بیت دشمین كند 

آل محمد هستم بلكه ناصبى كسى است كه با شما دشمنى  كسى نمى گوید من دشمن محمد و
دوستدار مى ورزد و مى داند شما   .و پیرو ما هستید 

 

5: حدیث    

عن  و بهذااالسناد عن عبداهللا بن حماد عن عبداهللا بن بكیر
لو ان: حمران بن اعین عن ابى جعفر علیه السالم قال  كل  

وكل صدیق و كل  ملك خلقه اهللا عزوجل و كل نبى بعثه اهللا
ن النار ما اخرجه اهللا ابدا و اهللا عزوجل م شهید شفعوا فى ناصب لنا اهل البیت ان یخرجه اهللا

 .((ما كثین فیه ابدا)) : یقول فى كتابه عزوجل

 : ترجمه
اگر همه فرشتگانى را كه خداوند: امام باقر علیه السالم فرمودند .5 عزوجل آفریده و همه  

همه صدیقیثن و همه شهدا،. پیامبرانى را كه خداوند برانگیخته است  در مورد دمشن ما اهل  
شفاعت نمایند كه خداوندبیت  عزوجل او را از جهنم خارج كند، خداوند هیچ گاه او را از جهنم  

خداوند. بیرون نخواهد آورد مى مانند) جهنم (همیشه در آن  )) :عزوجل در قرآن مى فرماید  .)) 
(125).  

 

6: حدیث    

 و بهذااالسناد عن عبداهللا بن حماد عن عمر و بن شمر عن

من لم یعرف سوء ما : جابر عن ابى جعفر علیه السالم قال 
و ما نكبنا به فهو شریك من  اتى الینا من ظلمنا و ذهاب حقنا

 . اتى الینا فیما و لینا به
 : ترجمه

كه ظلم ها، حق كشى ها و ناراحتیهایى را كه كسى: امام باقر علیه السالم فرمودند .6 براى ما  
شده شریك  ایجاده كرده اند، اعمال بدى نداند، در تمام اینها با كسى كه مرتكب این ستمها



  .خواهد بود

 

7: حدیث    

حدثنى محمد بن : قال  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
سلیمان بن احمد قال حدثنى ابو عبداهللا الرازى عن على بن 

 رفعه الى امیر المومنین على بن ابى طالب علیه السالم رشید

ما نرى امه:یحشر المرجئه عمیانا و امامهم اعمى فیقول بعضى من یراهم من غیر امتنا : قال   

لیسوا من امه محمد انهم بدلوا: محمد عمیانا فیقال لهم   . فبدل بهم و غیروا فغیر ما بهم 
 : ترجمه

خداوند: نین علیه السالم فرمودندامیر الموم .7 وپیشواى آنها را  (126) (( مرجئه)) عزوجل طایفه 
بعضى از كفار. كور محشور مى نماید همه امت محمد كور هستند و به آنها گفته : مى گویند 

اینها از امت محمد نیستند. خواهد شد اینها عقاید اسالمى را تغییر داده ، خود نیز تغییر كردند  .
  .نیز دگرگون شدند و احكام را دگرگون ساخته ، خود

 

8: حدیث    

حدثنى سعد بن عبداهللا عن احمد بن : قال  ابى رحمه اهللا
الفضل بن كثیر المدائنى عن سعید بن ابى سعید  عیسى عن

ان اهللا: سمعت اباالحسن علیه السالم یقول : قال البلخى  

 عزوجل فى كل وقت صاله یصلیها مصلیها ارسل رحمه لعباده المومنین و المعتقدین و فى

جعلت فداك و لم: قلت : بعض هذا الخلق لعنه قال  بجحودهم حقنا و تكذیبهم آیانا: قال   . 

 : ترجمه
همانا خداوند: م كه فرمودندراوى مى گوید از امام كاظم علیه السالم شنید .8 عزوجل در وقت  

. دیگر لعنت  هر نماز براى بندگان مومن و معتقد خود رحمت مى فرستد و براى عده اى
براى كسانى كه حق ما را انكار: براى چه كسانى ؟ فرمودند: عرض كردم  كرده و ما را تكذیب  

  .كردند

 



9: حدیث    

عبداهللا عن احمد بن حدثنى سعد بن : قال  ابى رحمه اهللا
عن ابى  محمد عن الحسن بن على الوشاء عن احمد بن عائذ

یوتى یوم القیامه : قال  خدیجه عن ابى عبداهللا علیه السالم
مضل هذه االمه فى زمامین غلظهما مثل جبل احد فیسحبان على وجوههما  بابلیس لعنه اهللا مع

 .النار فیسد بهما باب من ابواب
 : ترجمه

در روز قیامت ابلیس لعین را همراه با گمراه كننده: ادق علیه السالم فرمودندامام ص .9 این  
آنها را به صورت به روى زمین مى. امت مى آورند با افسارهایى به ضخامت كوه احد كشند و  

  .یك در از درهاى جهنم بواسطه آن ها بسته مى شود
 

10: حدیث    

حدثنى محمد : ال ق حدثنى محمد بن الحسین رضى اهللا عنه
حدثنى عباد عباد بن سلیمان عن : بن الحسن الصفار قال 

قلت البى عبداهللا : سلیمان الدیلمى عن ابیه قال  محمد بن
یغشاهم القائم علیه السالم بالسیف: قال  .(( هل اتیك حدیث الغاشیه )) : علیه السالم قلت: قال    

قلت:قال   تطیق االمتناعخاضعه و ال: یقول : قال  (( وجوه یومئذ خاشعه)) : قال  (( عامله)) : 
نصبت لغیر واله االمر: قال  (( ناصبه)): عزوجل قلت عملت بغیر ما انزل اهللا قلت: قال    : 

تصلى نرا الحرب فى الدنیا على عهد القائم: قال  (( تصلى نارا حامیه)) علیه السالم و فى االخره  
 . نار جهنم

 : ترجمه
ز امام صادق علیه السالم پرسیدم معنى آیهراوى مى گوید ا .10  ( هل اتیك حدیث الغاشیه) 

معنایش این است كه قائم: چیست ؟ فرمودند (127) آل محمد علیه السالم به آنها شمشیر مى  
وجهه یومئذ خاشعه(یه معنى آ: عرض كردم . زند معنایش این است : چیست ؟ فرمودند (128)( 

عامله(عرض كردم معنى . كنند كه ن متواضع بوده و نمى توانند سرپیچى چیست ؟  (129)( 
عرض كردم . اعمال آنها بر طبق دستورات الهى نبوده است  فرمودند ن معنایش این است كه

ناصبه(معنى  یعنى كسانى كه صالحیت نداشتند، براى امامت : ند؟فرمود چیست (130) ( 
معنى: عرض كردم . برگزیدند معنایش این است : چیست ؟ فرمودند (131) ( تصلى نارا حامیه) 



ال محمد علیه السالم روى مى دهد، شده و در كه در زمان قائم  كه در دنیا وارد آتش جنگى
  .شوند آخرت وارد آتش جنهم مى

 

11: حدیث    

حدثنى احمد : حدثنى سعد بن عبداهللا قال : قال  ابى رحمه اهللا
موسى به سعدان عن  بن ابى عبداهللا عن على بن عبداهللا عن

المفضل بن عمر عن ابى  عبداهللا بن القاسم الحضرمى عن
یه السالمعبداهللا عل ان اهللا تبارك و تعلى: قال ابو جعفر علیه السالم : قال   جعل علیا علیه  

مومنا و من جحده كان  السالم علما بینه و بین خلقه لیس بینهم و بینه علم غیره فمن تبعه كان
 .كافرا و من شك فیه كان مشركا

 : ترجمه
خداى: لیه السالم فرمودندامام صادق علیه السالم نقل مى نمایند كه امام باقر ع .11 متعال  
دیگرى  امام على علیه السالم را نشانه اى بین خود و خلقش قرار داده است و جز او نشانه

پیرو او مومن ، منكر او كافر و كسى كه در او شك كند، مشرك است. نیست   .  

 

12: حدیث    

حسان  و بهذااالسناد عن احمد بن ابى عبداهللا عن محمد بن
ى عن محمد بن جعفر عن ابیه علیه السالمالسلم على : قال  

دخل  علیه السالم باب الهدى من خالفه كان كافرا و من انكره
 .النار

 : ترجمه
كسى كه با. امام على علیه السالم در هدایت كسى : امام صادق علیه السالم فرمودند .12 او  

، به جهنم مى رودو كسى كه والیت او را انكار كند. مخالفت كند، كافر است  .  

 

13: حدیث    

حدثنى ابو : قال  و بهذااالسناد عن احمد بن ابى عبداهللا
عمران االرمنى عن الحسن بن على بن ابى حمزه البطالئنى 



سمعت ابا عبداهللا علیه السالم: اى العالء قال  عن الحسین بن لو جحد امیر المومنین : یقول  
ذبهم اهللا جمیعا و ادخلهمعلیه السالم جمیع من فى االرض لع  .النار 

 : ترجمه
اگر همه مردم روى: راوى مى گوید از امام صادق علیه السالم شنیدم كه فرمودند .13 زمین  

 .مى برد والیت امام على علیه السالم را انكار كنند، خداوند همه آنها را عذاب نموده و به جهنم

 

14: حدیث    

بداهللا عنو بهذاالسناد عن احمد بن ابى ع اسماعیل بن مهران  
اخبرنى ابى عن اسحاق بن جریر البجلى: قال  : قال : قال  

جاء نى ابن عمك كانه اعرابى مجنون : ابوعبداهللا علیه السالم 
الست عربیا: ان قوما یقولون فیك قلت له : طیلسان و نعاله فى یده فقال لى  و علیه آزار و قال  

لعلك ممن یكذب:علیه السالم ثم قلت له  بلى قلت ان العرب ال تبغض علیا بالحوض اما و اهللا  
 .لئن ابغضته ثم وردت علیه الحوض لتموتن عطشا

 : ترجمه
پسر عمویت مانند دیوانه: راوى مى گوید امام صادق علیه السالم به من فرمودند .14 بیابانى  

یش را درجامه گشادى پوشیده ، پارچه اى روى خود انداخته و كفشها: پیش من آمد دستانش  
از او. به من گفن بعضى ها درباره تو چیزهایى مى گویند. گرفته بود شهر نشین : پرسیدم  

مردم شهر كه دشمن امام على علیه السالم: گفتم . چرا: نیستى ؟ گفت  آنگاه به  .(132) نیستند 
شاید از كسانى هستى كه حوض كوثر را تكذیب مى: او گفتم  بدان كه بخدا سوگند اگر . كنند 

نزد او بروى ، حتما از تشنگى خواهى  با او دشمنى كنى ، آن هنگام كه در كنار حوض كوثر
  .مرد

 

15: حدیث    

حسان  و بهذااالسناد عن احمد بن ابى عبداهللا عن محمد بن
لمى عن محمد بن جعفر عن ابیه علیه السالمالس نزل : قال  

یا : فقال  جبرئیل علیه السالم على النبى صلى اهللا علیه و آله
خلقت السماوات السبع و ما فیهم و: محمد السالم یقرئك السالم و یقول  االرضین السبع و ما  

منذ علیهن و ما خلقت موضعا اعظم من الركن و المقام ولو ان عبدا دعانى خلقت السماوات و  



 .االرضین ثم لقینى جاحدا لوالیه على ال كببته فى سقر
 : ترجمه

جبرئیل علیه السالم بر پیامبر صلى اهللا علیه و: امام صادق علیه السالم فرمودند .15 آله فرود  
آسمانهاى هفتگانه و: خداوند به تو سالم رسانیده و مى فرمایند: آمد و گفت  آنچه در آنها  

نیز زمینهاى هفتگانه و آنچه روى آنها است را آفریده و هیچ مكانى را.  است ارجمندتر از ركن  
اگر بنده اى از هنگامى كه آسمانها و زمینها را آفریده. و مقام نیافریدم  به ) در این مكان (ام  

 كند، او را به صورت درگاه من دعا كند، سپس در حالى كه منكر والیت على است مرا مالقات
  . به جهنم مى افكنم

 

16: حدیث    

حدثنى محمد بن یحیى العطار عن محمد : قال  ابى رحمه اهللا
حدثنى ابرهیم بن اسحاق عن محمد بن سلیمان : قال  بن احمد

 . الدیلمى عن ابیه سلیمان
جعلت فداك ان: دخلت على ابى عبداهللا علیه السالم فقلت له : عن میسر بیاع الزطى قال  لى  

ا لست انتبه اال على صوته امام تالیا كتابه یكرره و یبكى و یتضرع و اما داعیاجار  فسالت عنه  
انه مجتنب لجمیع المحارم: فى السر و العالنیه فقیل لى  یا میسر یعرف شیئا مما : فقال : قال  

فحججت من قابل فسالت عن: اهللا اعلم قال : قال قلت  انت علیه  الرجل فوجدته ال یعرف شیئا 
فاخبرته بخبر الرجل فقال لى مثل ما قال فى  من هذا االمر فدخلت على ابى عبداهللا علیه السالم

یعرف شیئا مما انت علیه: العام الماضى  یا میسر اى البقاع اعظم حرمه قال : ال قال : قلت  
اهللا و رسوله و ابن رسوله اعلم: قلت  اض یا میسر ما بین الركن و المقام روضه من ری: قال  

من ریاض الجنه و اهللا لو ان عبدا عمره اهللا فیما بین  الجنه و ما بین القبر و المنبر روضه
المنبر یعبده الف عام ثم ذبح على فراشه مظلوما كما یذبح  الركن و المقام و فیما بین القبر و

على  عزوجل بغیر و ال یتنا لكان حقیقا على اهللا عزوجل ان یكبه الكبش االملح ثم لقى اهللا
 . منخریه فى نار جهنم

 : ترجمه
به دیدن امام صادق علیه السالم رفته و به او: مى گوید (( میسر بیاع زطى )) .16 عرض كردم  

همسایه اى دارم كه فقط با صداى او بیدار مى شوم یا قرآن! فدایت گردم :  خوانده ، آیات آن  
ع دعارا تكرار كرده و گریه و تضرع مى كند یا به گریه و تضر  مى گویند از همه . مى كند 



 .حرامهاى خداوند پرهیز مى كند

آیا اعتقادات تو را هم دارد؟ عرض كردم! اى میسر : آن حضرت علیه السالم فرمودند خداوند  : 
سال آینده كه به حج رفتم از اعتقادات او پرسیدم معلوم شد اصال والیت. مى داند اهل بیت را  

ضرت علیه السالم رفته و از آن مرد سخن گفتمدوباره به دیدن آن ح. ندارد او دوباره سئوال  . 
آیا به اعتقادات تو معتقد است: سال گذشته را تكرار نموده و فرمودند . كردم خیر  ؟ عرض  

خدا و: كردم   كدام نقطه زمین محترمتر است ؟ عرض ! اى میسر : فرمودند رسول او و پسر  
بین ركن و مقام یك گلزار از!  اى میسر: فرمودند. رسولش داناترند گلزارهاى بهشت و بین قبر  

اگر . از گلزارهاى بهشت است  رسول خدا صلى اهللا علیه و آله و منبر او نیز گلزار دیگرى
سال بین ركن و مقام و بین قبر رسول  خداوند عمر بنده اى را آن قدر طوالنى نماید كه هزار

را عبادت خدا صلى اهللا علیه و آله و منبرش ، او كند، آنگاه همانگونه كه قوچ زیبا را ذبح مى  
سپس بدون والیت ما خداوند عزوجل را مالقات كند،  كنند، او را مظلومانه در بسترش بكشند و

  .در آتش جهنم بیفكند سزاوار است كه خداوند او را با صورت
  
  
  

17: حدیث    

دانى عن حنان بن سدیر عن ابیه قال الهم و بهذااالسناد عن محمد بن احمد عن محمد بن على
سمعت ابا جعفر علیه السالم:  ان عدو على علیه السالم ال یخرج من الدنیا حتى یجرع :یقول  

سواء على من خالف هذا االمر صلى او زنى: قال  جرعه من الحمیم و  . 

 : ترجمه
من على ازهمانا دش: راوى مى گوید از امام باقر علیه السالم شنیدم كه فرمودند .17 دنیا نمى  

كسى كه مخالف: فرمودند. رود، تا اینكه جرعه اى از آب جوش جهنم بنوشد والیت على باشد،  
  .فرقى نمى كند كه نماز بخواند یا زنا كند

 

18: حدیث    

قال الصادق علیه السالم الناصب لنا اهل  و فى حدیث اخر
ر انه فى فى النا البیت الیبالى صام ام صلى زنا ام سرق انه

 .النار



 : ترجمه
دشمن ما: امام صادق علیه السالم فرمودند .18 اهل بیت برایش فرقى نمى كند كه روزه بگیرد،  

بهر. نماز بخواند، زنا كند یا دزدى  حتما در جهنم است. حال حتما در جهنم است    .  

 

19: حدیث    

حدثنى سعد بن عبداهللا عن احمد بن : قال  ابى رحمه اهللا
مد بن عیسى عن على بن الحكم عن هشام بنمح : سالم قال  

ماترى فى: قلت البى عبداهللا علیه السالم  رجل سبابه لعلى  
هو و اهللا: علیه السالم قال  اى شى یعم به یریئا: حالل الدم لو ال ان یعم به بریئا قلت   قال  

یقتل مومن بكافر: . 

 : ترجمه
سالم پرسیدم دشمنام دهنده به امام على علیهراوى مى گوید از امام صادق علیه ال .19 السالم  

بخدا سوگند ریختن خون او: چه حكمى دارد؟ فرمودند حالل است ، الته اگر باعث ریختن خون  
عرض كردم چگونه ممكن است. بى گناهى نشود : باعث ریختن خون بى گناهى شود؟ فرمودند 

ن دشنام دهنده جایز است كه منجر یعنى در صورتى كشت(مقابل كافرى كشته شود  مومنى در
  (.كشته شدن خودش یا مومن دیگرى نشود به

 

20: حدیث    

حدثنى محمد بن : قال  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
الحسن الصفار عن محمد بن الحسین بن ابى الخطاب عن 
مسكین عن ابى سعید المكارى عن رجل عن ابى  الحكم بن

قال امیر المومنین علیه السالم اصبح عدونا على شفا حفره من النار : ال ق عبداهللا علیه السالم
 عزوجل یقول انهارت به فى نار جهنم فتعسا الهل النار و بئس مثواهم ان اهللا شفا حفرته قد

 . و ما من احد یقصر عن حبنا لخیر جعله اهللا عنده (( بئس مثوى المتكبرین)):

 : ترجمه
دشمن: م نقل مى نمایند كه امیر المومنین علیه السالم فرمودندامام صادق علیه السال .20 ما  

آنان. خدا جهنمیان را نابود كند. بر لبه پرتگاه جهنم است كه بالخره در آن مى افتد جایگاه  
خداوند عزوجل مى فرماید. بدى دارند ((متكبرین جایگاه بدى دارند)) 

كسى بخاطر خیرى    .(133)



بى محبتى(كه خداوند در او قرار داده ، در محبت ما كوتاهى نمى كند  به ما جنبه خدایى  
  (ندارد

 

21: حدیث    

حدثنى سعد بن عبداهللا عن احمد بن : قال  ابى رحمه اهللا
نضر عنمحمد بن عیسى عن محمد بن خالد عن ال یحیى  

: قال  الحلبى عن ابى المغرا عن ابى بصیر عن على الصائغ
ان المومن لیشفع لحمیمه اال ان یكون ناصبا ولو ان:قال ابو عبداهللا علیه السالم  ناصبا شفع له  

 .كل نبى مرسل و ملك مقرب ما شفعوا

 : ترجمه
واند در مورد دوستبدون شك و تردید مومن مى ت: امام صادق علیه السالم فرمودند .21 خود  

و اگر مام پیامبران. باشد) شفاعت كند، مگر اینكه ناصبى دشمن اهل بیت  مرسل و فرشتگان  
  .مقرب یك ناصبى را شفاعت كنند، شفاعت آنان پذیرفته نخواهد شد

 

22: حدیث    

 و بهذااالسناد عن محمد بن خالد عن حمزه بن عبداهللا عن

صیر لیث المرادى عن ابى هاشم بن ابى سعید عن ابى ب
ان نوحا علیه السالم حمل فى : قال  عبداهللا علیه السالم

 .یحمل فیها ولد الزنا و الناصب شر من ولد الزنا السفینه الكلب و الخنزیر و لم
 : ترجمه

همانا حضرت نوح علیه السالم سگ و خوك را در: امام صادق علیه السالم فرمودند .22  

و ناصبى بدتر از حرامزاده است. لى حرامزاده را سوار نكردكشتى خود سوار كرد، و   .  

 

23: حدیث    

حدثنى محمد بن یحیى العطار عن احمد : قال  ابى رحمه اهللا
فضال عن على بن عقبه عمن عمر بن  بن محمد عن ابن

قلت البى جعفر علیه السالم ان لنا : قال  ابابن عن عبدالحمید



تى انه لیدع الصالهجارا ینتهك المحارم كلها ح : سبحان اهللا و اعظم ذلك ثم قال : فضال فقال  
بلى: اال اخبرك بمن هو شر منه قلت   . قال الناصب لنا شر منه 

 : ترجمه
همسایه اى دارم كه همه: راوى مى گوید به امام باقر علیه السالم عرض كردم  .23 حرامهاى  

سبحان: فرمودند. رده است خداوند را مرتكب مى شود، حتى نماز را نیز ترك ك و عمل و . اهللا  
مى خواهى بدتر از او را به تو معرفى:آنگاه فرمودند . را نكوهش كردند : كنم ؟ عرض كردم  

دشمن ما اهل بیت بدتر از اوست: فرمودند. آرى   .  

 

    عقاب القدریه

    (134) مجازات قدریه

1: حدیث    

حدثنى محمد بن : قال  حدثنى على بن احمد رضى اهللا عنه
حدثنى محمد بن ابى القاسم: جعفر االسدى قال  حدثنى : قال  

حدثنى على بن موسى : اسحاق بن ابراهیم العطار قال 
حدثنا:  حدثنا سلیمان بن عیسى السجزى قال: قال  البصرى اسرائیل عن ابى اسحاق عن  

ان ارواح القدریه یعرضون : قال  الحارث عن امیر المومنین على بن ابى طالب علیه السالم
الساعه عذبوا مع اهل النار بالوان العذاب  على النار غدوا و عشیا حتى تقوم الساعه فاذا قامت

یا ربنا عذبتنا خاصه و تعذبنا: فیقولون  معامه فیرد علیه  انا كل شى خلقناه * ذوقوا مس سقر  )) 
 ((بقدر

 : ترجمه
آتش قرار مى  ارواح قدریه صبح و شام در معرض : امیرالمومنین علیه السالم فرمودند .1 گیرند  

عذابها مجازات  تا زمانى كه قیامت برپا شود، پس از برپایى قیامت ، همراه جهنمیان با انواع
ما را بطور مخصوصى عذاب نمودى و :در این هنگام مى گویند. مى شوند اكنون نیز با  

همانا هر * بچشید  طعم جهنم را)) :سایر جهنمیان عذاب مى كنى ؟ به آنان خطاب مى شود
  .(135) (( چیزى را با اندازه گیرى آفریدیم

 



2: حدیث    

حدثنى محمد بن : قال  حدثنى على بن احمد رضى اهللا عنه
حدثنى محمد بن ابى بشر: جعفر قال  حدثنى محمد بن : قال  

حدثنى محمد بن خالد البرقى عن : عیسى الدامغانى قال 
ما انزل اهللا هذه االیات اال : قال  عبدالرحمن عمن حدثه عن ابى عبداهللا علیه السالم یونس بن

القدریه فى یوم یسبحون فى النار على وجوههم ذوقوا مس * ضالل و سعر  ان المجرمین فى)) 
انا* سقر   .((كل شى خلقناه بقدر 

 : ترجمه
این آیات فقط درباره قدریه: امام صادق علیه السالم فرمودند .2 همانا مجرمین )) :نازل شده اند 

نم كشیدهروزى آنها را به در جه* گمراه و در آتش جهنم هستند  طعم : و به آنها مى گویند 
همانا هر چیزى را با اندازه گیرى آفریدیم* جهنم را بچشید   .)) (136).  

 

3: حدیث    

حدثنى محمد بن : قال  حدثنى على بن احمد رضى اهللا عنه
حدثنى مسلمه بن عبدالملك: فر قال :  حدثنى داود بن : قال  

سلیمان عن ابى الحسن على بن موسى عن ابیه عن ابائه 
صنفان من امتى لیس لهما فى: قال رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله : السالم قال  علیهم  

 . االسالم نصیب المرجئه و القدریه
 : ترجمه

نش علیهم السالم روایت نموده است كهامام صادق علیه السالم از پدرا .3 رسول خدا صلى اهللا  
دو گروه از امت من بهره اى از اسالم ندارند: علیه و آله فرمودند   . مرجئه و قدریه :

 

4: حدیث    

حدثنى سعد بن : قال  حدثنى احمد بن محمد رضى اهللا عنه
حدثنى احمد بن محمد بن عیسى عن الحسین : عبداهللا قال 

عن بن سعید : صفوان بن یحیى عن على بن ابى حمزه قال  
یحشر المكذبون بقدر اهللا من قبورهم قد : السالم یقول  حدثنى ابى انه سمع ابا جعفر علیه

 .مسخوا قرده و خنازیر



 : ترجمه
كسانى كه قدر: راوى مى گوید از امام باقر علیه السالم شنیدم كه مى فرمودند .4 خداوند را  

ر حالى كه از قبر خود خارج مى شوند كه به میمون و خوكتكذیب مى كنند، د   .تبدیل شده اند 
 

5: حدیث    

: المتوكل رضى اهللا عنه قال  حدثنى محمد بن موسى بن
 حدثنى عبداهللا بن جعفر الحمیرى عن محمد بن الحسین بن

ابى الخطاب عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عزن 
سلم عنزراره بن اعین و محمد بن م نزلت هذه االیه فى القدریه: ابى جعفر علیه السالم قال    

(( انا... ذوقوا مس سقر   ((كل شى خلقناه بقدر 

 : ترجمه
این آیه درباره قدریه: امام باقر علیه السالم فرمودند .5 طعم جهنم را بچشید )) : نازل شده است 

همانا هر چیزى را با اندازه گیرى آفریدیم...   )) (137) 

 

6: حدیث    

: المتوكل رضى اهللا عنه قال  حدثنى محمد بن موسى بن
حدثنا موسى بن عمران النخعى : قال  حدثنى محمد بن جعفر

حدثنى الحسین بن یزید النوفلى عن: قال  اسماعیل بن مسلم  
لسكونى عن ابى عبداهللا جعفر بن محمد عن ابیه عن ابائه عن على بنا ابى طالب علیهم  

یجاء باصحاب البدع یوم القیامه فترى القدریه من: السالم قال  بینهم كالشمامه البیضاء فى  
اردنا و جهك: ما اردتم فیقولون : فیقول اهللا عزوجل  الثور االسود قد اقلتكم عثراتكم : فیقول اهللا  

 . الشرك من حیث ال یعلمون و غفرت لكم زالتكم اال القدریه فانهم دخلوا فى
 : ترجمه

بدعت گذاران را در روز قیامت مى آورند و همانگونه: امام صادق علیه السالم فرمودند .6 كه  
خداوند. بینى سفید در گاو سیاه نمایان است ، قدریه نیز در میان آنها مشخص هستند خطاب  

خداوند. چه هدفى دارید؟ مى گویند هدف ما رضایت تو بود:فرمایند به آنها مى  از : مى فرماید 
زیرا بدون شك آنها. شما چشم پوشیده و گناهانتان را بخشیدم جز قدریه  از راهى كه نمى  

مشرك شدند. دانستند .  



 

7: حدیث    

دخل علیه  و بهذااالسناد عن على بن ابیطالب علیه السالم انه
یا امیر المومنین ما: لى عبداهللا بن العباس فقال مجاهد مو   

فقال  تقول فى كالم اهل القدر و معه جماعه من الناس
معك احد منهم او فى البیت احد منهم: امیرالمومنین علیه السالم  ما تصنع بهم یا امیر : قال  

استتیبهم فان تابوا و اال ضربت اعناقهم: المومنین قال   . 

 : ترجمه
درباره سخنان قدریه چه:ر حضور عده اى از امیر المومنین علیه السالم پرسید راوى د .7 مى  
منزل هست ؟  فرمایید؟ امیرالمومنین علیه السالم فرمودندن از قدریها كسى همراه تو یا در آن

آنان را توبه: با آنان چه مى كنید؟ امام علیه السالم فرمودند: راوى پرسید اگر توبه . مى دهم  
با آنان كارى ندارم و گرنه ، گردنشان را مى زنمكردند   .  

 

8: حدیث    

اسماعیل بن مسلم عن مروان بن شجاع  و بهذااالسناد عن
قال امیرالمومنین : قال  عن سالم االفطس عن سعید بن جبیر

ما غال احد من القدریه اال خرج من االیمان:علیه السالم   . 

 : ترجمه
ننمودند، مگر) زیاده روى (هیچ كدام از قدریه غلو : الم فرمودندامیر المومنین علیه الس .8 این  

  .كه از ایمان خارج شدند

 

9: حدیث    

: المتوكل رضى اهللا عنه قال  و حدثنى محمد بن موسى بن
حدثنى احمد بن محمد العاصمى : قال  حدثنى محمد بن جعفر

حدثنى على بن عاصم الهمدانى عن محمد بن: قال   

حمن العرزمى عن یحیى بن سالم عن محمد بن مسلمه عن ابى جعفر علیه السالمعبدالر  قال  
ما اللیل باللیل و اال بالنهار اشبه من المرجیه بالیهودیه و ال من القدریه:  . بالنصرانیه 

 : ترجمه



شب به شب و روز به روز شبیه تر از مرجئه به: امام باقر علیه السالم فرمودند .9 یهود و  
به مسیحیت نیست قدریهه  .  

 

10: حدیث    

: المتوكل رضى اهللا عنه قال  حدثنى محمد بن موسى بن
: حدثنى موسى بن عمران قال : قال  حدثنى محمد بن جعفر
اسماعیل بن مسلم عن جعفر بن  حدثنى الحسین بن یزید عن

مجوس هذه  لكل امه مجوس و: قال  محمد عن ابیه عن آبائه عن امیرالمومنین علیهم السالم
 . االمه الذین یقولون بالقدره

 : ترجمه
علیه  امام صادق علیه السالم از پدرانش علیهم السالم روایت مى نماید كه امیرالمومنین .10

در هر امتى مجوسى هست و مجوسان این امت قدریها هستند: السالم فرمودند .  

 

    . عقاب من ادعى االمامه و لیس بامام

مامت در صورتى كه امام نباشدمجازات مدعى ا    

1: حدیث    

قال حدثنى سعد بن عبداهللا عن محمد بن  ابى رحمه اهللا
فضال عن معاویه بن وهب عن ابى سالم  الحسین عن ابن

قلت قول : قال  عن سوره بن كلیب عن ابى جعفر علیه السالم
)) : اهللا عزوجل م مسودهو یوم القیامه ترى الذین كذبوا على اهللا وجوهه  )). 

و ان كان علویا فاطمیا: من زعم انه امام و لیس بامام قلت : قال  و ان كان علویا : قال  
 .فاطمیا
 : ترجمه

قیامت روى  در روز)) راوى از امام باقر علیه السالم پرسید این آیه درباره چه كسانى است ؟ .1
درباره:فرمودند .(138) (( كسانى را كه به خدا دروغ بستند، سیاه مى بینى كسى است كه خیال مى  

 . كند امام است ، در حالى كه نیست

از فرزندان یا دودمان امام على علیه السالم و(گرچه علوى و فاطمى . راوى پرسید حضرت  



گرچه علوى و فاطمى باشد: د؟ فرمودندباش) فاطمه علیهماالسالم  .  

 

2: حدیث    

: المتوكل رضى اهللا عنه قال  حدثنى محمد بن موسى بن
 حدثنى عبداهللا بن جعفر عن محمد بن الحسین عن الحسن بن

 محبوب عن ابان عن المفضل عن ابى عبداهللا علیه السالم

من اهلها فهو كافر  من ادعى االمامه و لیس : قال  . 

هترجم  : 

كسى كه ادعاى امامت كند و: امام صادق علیه السالم فرمودند .2   . اهل آن نباشد، كافر است 
 

3: حدیث    

عن سعد بن عبداهللا عن محمد بن الحسین : قال  ابى رحمه اله
عن داود بن فرقد  عن عبدالرحمن بن ابى هاشم البزاز االسدى
مامه و لیس من ادعى اال: قال  عن ابى عبداهللا علیه السالم

 .بامام فقد افترى على اهللا و على رسوله و علینا
 : ترجمه

كسى كه ادعاى امامت كند و امام نباشد، بر خدا و: امام صادق علیه السالم فرمودند .3 رسول  
  . او و بر ما دروغ بسته است

 

4: حدیث    

 و بهذااالسناد عن محمد بن الحسین عن ابن سنان عن یحیى

سمعت ابا عبداهللا علیه : الولید بن صبیح قال  اخى ادیم عن
ان هذا االمر ال یدعیه غیر صاحبه اال بتر اهللا :یقول  السالم

 . عمره

 : ترجمه
كسى جز صاحب امامت ،: راوى مى گوید از امام صادق علیه السالم شنیدم كه فرمودند .4  

  .مدعى آن نیست ، مگر این كه خداوند عمر او را كوتاه مى نماید

 



عقاب ابن آدم الذى قتل اخاه و نمرود الذى حاج 
رجلینمن بنى اسرائل  ابراهیم علیه السالم فى ربه و
انا : الذىقال  هودا قومهما و نصراهما و فرعون

  . ربكم االعلى و رجلین من هذه االمه

اسرائیل كه  مجازات قابیل ، نمرود، دو نفل از بنى
عون و دو قوم خود را یهودى و مسیحىكردند، فر 

  نفر از این امت

1: حدیث    

حدثنى محمد بن : قال  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن الحسن بن 

حدثنى رجل من اصحاب : سدیر قال  محبوب عن حنان بن
لسبعه نفر اولهم  ان اشد الناس عذابا یوم القیامه: سمعته یقول : قال  ابى عبداهللا علیه السالم

اسرائیل هودا قومهما  قتل اخاه و نمرود الذى حاج ابراهیم فى ربه و اثنان فى بنى ابن آدم الذى
انا ربكم االعلى و اثنان من هذه االمه احدهما شرهما فى : قال  و نصراهما و فرعون الذى

 .الفقل فى بحار من نار تابوت من قواریر تحت
 : ترجمه

در روز قامت عذاب هفت: امام صادق علیه السالم شنیدم كه فرمودند راوى مى گوید از .1 نفر  
فرزند آدم علیه السالم كه برادرش را كشت ، نمرود كه با: از همه سخت تر است  حضرت  

اسرائیل كه قوم  ابراهیم علیه السالم در مورد خداوند بحث و خدا را انكار كرد، دو نفر از بنى
من باالترین خداى شما:دند، فرعون كه گفت خود را یهودى و مسیحى نمو  هستم و دو نفر از  

زیر جهنم در  این امت كه یكى از آنها بدتر از دیگران است و در تابوتى شیشه اى در
  .دریاهایى از آتش قرار دارد

 

2: حدیث    

حدثنى سعد بن عبداهللا عن محمد بن : قال  ابى رحمه اهللا
محمد بن سنان عنعیسى عن محمد بن عبدالرحمن و  ابى  

اخبرنى: البى جعفر علیه السالم : قلت :الجارود قال  باول  
ابلیس و رجل عن یمینه و:من یدخل النار قال   . رجل عن یساره 



 : ترجمه
: فرمودند راوى از امام باقر علیه السالم پرسید اولین كسى كه وارد جهنم مى شود كیست ؟ .2

است و چپ او هستندابلیس و دو نفر دیگر كه در سمت ر  .  

 

3: حدیث    

حدثنى محمد بن : قال  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
حدثنى عباد بن سلیمان عن محمد بن : الحسن الصفار قال 

الدیلمى عن السحاق به عمار الصیرفى عن ابى  سلیمان
عت عن ابیك جعلت فداك حدثنى فیهما بحدیث فقد سم:قلت : قال  الحسن الماضى علیه السالم
یا اسحاق االول بمنزله العجل و الثانى بمنزله السامرى: فقال لى : قال  فیهما احادیث عده قال  

هما و اهللا نصرا و هودا و مجسا فال غفر اهللا: جعلت فداك زدنى فیهما قال : قلت :  ذلك لهما  
جعلت فداك زدنى فیهما: قلت : قال  یزكیهم و لهم عذاب ثالثه ال ینظر اهللا الیهم و ال : قال  

رجل ادعى اماما من غیر اهللا و آخر طعن فى امام : جعلت فداك فمن هم قال : قلت : قال  الیم
جعلت فداك زدنى فیهما: قلت :و آخر زعم ان لهما فى االسالم نصیبا قال  من اهللا ما : قال  

آله ابالى یا اسحاق محوت المحكم من كتاب اهللا او حجدت محمدا صلى اهللا علیه و النبوه او  
: قلت : قال  زعمت ان لیس فى السماء اله او تقدمت على على بن ابى طالب علیه السالم

یا اسحاق ان فى النار لوادیا: فقال لى : جعلت فداك زدنى قال  سقر لم یتنفس منذ : یقال له  
بقدر مخیط ال حرق من  خلقه اهللا لو اذن اهللا له فى التنفس  اهل النار على وجه االرض و ان  

االرض و ان اهل النار یتعوذون  یتعوذون اهللا له فى التنفس بقدر مخیط ال حرق من على وجه
فى ذلك الوادى لجبال یتعوذ جمیع  من حر ذلك الوادى و نتنه و قذره و ما اعداهللا فیه الهله و ان

ه و ما اهل ذلك الجبل من حر ذلك الشعب و نتنه و قذر  اهل ذلك الجبل لشعبا یتعوذ جمیع
اهل ذلك  لقلیبا یتعوذ اهل ذلك القلیب لحیه یتعوذ جمیع اعداهللا فیه الهله و ان فى ذلك الشعب
عزوجل فى انبابها من السم الهلها و ان  القلیب من خبث تلك الحیه و نتنها و قذرهاو ما عداهللا
: مه قال االمم السالفه و اثنان من هذه اال فى جوف تلك الحیه لسبع صنادیق فیها خمسه من
اما الخمسه فقابیل الذى قتل هابیل و : قال  قلت ، جعلت فداك و من الخمسه و من االثنان

انا ربكم االعلى و : انا احیى و امیت و فرعون الذى قال : قال  نمرود الذى حاج ابراهیم فى ربه
 . بولس الذى نصر النصارى و من هذه االمه اعرابیان یهودا الذى هود الیهود و

مهترج  : 



دو نفر  اسحاق بن عمار صیرفى مى گوید به امام كاظم علیه السالم عرض كردم درباره آن .3
و من درباره آن دو مطالب زیادى از پدرتان شنیده ام. براین چیزى بگویید اى اسحاق : فرمودند . 

اولى همانند آن گوساله و دومى همانند!  عرض. است  (( سامرى)) . كردم بیشتر بفرمایید 
بخدا سوگند آنها عده اى را مسیحى ، بهودى و مجوسى: مودندفر  خداوند كار آنها را : كردند 

سه نفر هستند: فرمودند. عرض كردم بیشتر بفرمایید. نبخشد كه خداوند به آنها نظر رحمت  
عرض كردم فدایت . آنها مهیاست  نمى افكند، آنها را پاك نمى نماید و عذاب دردناكى براى

كسى كه از جانب غیر خدا: یستند؟ فرمودندگردم اینان ك ادعاى امامت كند یا امام از طزف  
عرض كردم بیشتر . داشته اند خدا را بدنام كند و یا گمان كند آن و نفر بهره اى از اسالم

برایم فرقى ندارد كه! اى اسحاق : فرمودند. بفرمایید آیه محكمى از قرآن را محو كنم ، پیامبرى  
اهللا علیه و آله را انكارحضرت محمد صلى  در (گمان كنم در آسمان خدایى نیست یا . نمایم  

بر حضرت على علیه السالم) امامت  انكار ( یعنى گناه این كارها با گناه (پیشى بگیریم  
عرض كردم فدایت .). برابر است  (( ادعاى امامت خودم امامت امیر المومنین علیه السالم و

رمودندف. بیشتر بفرمایید. شوم  همانا در جهنم دره اى است به نام! اس اسحاق  : از  ((سقر)) 
اگر خداوند به اندازه سر سوزنى به او . ، نفس نكشیده است  زمانى كه خدانوند آن را آفریده

شك همه زمینیان را آتش مى زند، و همانا جهنمیها اگر گرما،، بدبویى  اجازه تنفس بدهد، بدون
و همانا بدون . داوند براى اهل این دره آماده نموده است ، گریزانندعذابهایى كه خ ، كثیفى و

 این دره كوهى است كه همه كسانى كه در این دره هستند از گرما، بدبویى ، كثیفى ، و شك در
 .عذابهایى كه خداوند براى ساكنان این كوه مهیا نموده است ، گریزان هستند

ه همهو همانا بدون شك در این چاه افعیى است ك اهل این چاه از پلیدى ، بدبویى ، كثیفى ،  
و . عزوجل در نیش آن براى اهلش مهیا نموده است ، گریزان هستند و سمهایى كه خداوند

شكم این افعى هفت صندوق است كه پنج نفر از امتهاى گذشته و دو  همانا وو بدون تردید در
: پنج نفر دو نفر كیستند؟ فرمودند عرض كردم فدایت شوم این. هستند نفر از این امت در آن

با حضرت ابراهیم علیه  را كشت ، نمرود كه (( هابیل)) كه (( قابیل )) از آن پنج نفر عبارتند
من زنده مى كنم و مى میرانم ، : وجود خدا بحث كرد و منكر خدا شد و گفت  السالم درباره

وهى را یهودى نمود و بولس كه من باالترین خداى شما هستم ، یهودا كه گر  : فرعون كه گفت
 . مسیحى نمود و دو تن بیابانى از این امت عده اى را

 

    عقاب من قتل الحسین بن على علیهماالسالم

    مجازات قاتل امام حسین علیه السالم



1: حدیث    

حدثنى سعد بن عبداهللا عن یعقوب بن : قال  ابى رحمه اهللا
بن ابى حمزهیزید عن زیاد القندى عن محمد  عن عیص بن  

ذكر عند ابى عبداهللا علیه السالم: القاسم قال  قاتل الحسین  
كنت اشتهى ان ینتقم اهللا منه فى الدنیا: علیه السالم فقال بعض اصحابه  كانك تستقل له : قال  

 .عذاب اهللا و ما عنداهللا اشد عذابا و اشد نكاال

 : ترجمه
ن ازدر محضر امام صادق علیه السالم سخ .1 . قاتل امام حسین علیه السالم به میان آمد 

دوست داشتم خداوند در: یكى از اصحاب او گفت  آن . همین دنیا از او انتقام مى گرفت  
در(گویا عذاب خدا : حضرت علیه السالم فرمودند را كم مى دانى ، در حالى كه ) آخرت  

  . عذاب خدا بسیار بدتر و سخت تر است

 

2: حدیث    

ى محمد بن الحسن رضى اهللا عنهحدثن حدثنى محمد بن : قال  
الحسن الصفار عن ابراهیم بن هاشم عن عثمان بن عیسى 

 : شمر عن جابر عن ابى جعفر علیه السالم قال عن عمروبن

ان فى النار منزله لم یكن یستحقها احد من الناس: قال رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله  اال بقتل  
لیهماالسالم و یحیى بن زكریا علیه السالمالحسین بن على ع  . 

 : ترجمه
همانا : رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمودند امام باقر علیه السالم نقل مى نمایند كه .2

نمى شود، جز با كشتن امام حسین علیه السالم یا  جایى در جهنم هست كه كسى سزاوار آن
  . حضرت یحیى علیه السالم

 

3: حدیث    

ثنى محمد بن على ماجیلویه رضى اهللا عنهحد قال حدثنى  
محمد بن یحیى العطار عن محمد بن احمد عن محمد بن 
بعض اصحابه عن ابى  الحسین عن محمد بن سنان عن

 قال قال رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله اذا كان یوم القیامه نصب لفاطمه عبداهللا علیه السالم



ل الحسین علیه السالم راسه على یده فاذا راته شهقت شهقهعلیهاالسالم قبه من نور و اقب ال  
فیمثل اهللا عزوجل رجال  یبقى فى الجمع ملك مقرب و ال نبى مرسل و ال عبد مومن اال بكى لها

فیجمع اهللا  لها فى احسن صوره و هو یخاصم قتلته بال راس  قتلته و المجهزین علیه و من شرك  
آخر هم ثم ینشرونفى قتله فیقتلهم حتى اتى على  فیقتلهم امیر المومنین علیه السالم ثم ینشرون  

فیقتلهم الحسین علیه السالم ثم ینشرون فال یبقى من  فیقتلهم الحسن علیه السالم ثم ینشرون
: یكشف الغیظ و ینسى الحزن ثم قال ابو عبداهللا علیه السالم  ذریتنا احد اال قتلهم قتله فعند ذلك

یعتنا ورحم اهللا شیعتنا، ش  . بطول الحزن و الحسره اهللا المومنون فقد و اهللا شركونا فى المصیبته 
 : ترجمه

: رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمودند امام صادق علیه السالم نقل مى نمایند كه .3
در این . نور براى فاطمه علیهاالسالم مى سازند هنگامى كه روز قیامت فرا رسد، گنبدى از

ى كه امام حسین علیههنگام در حال . بسوى گنبد مى آید. السالم سرش را در دست گرفته  
علیهاالسالم او را مى بیند، چنان مى گرید كه در صحراى محشر همه  همین كه حضرت فاطمه

پیامبران مرسل و بندگان مومن به گریه مى افتند، آنگاه خداوند مردى را  فرشتگان مقرب ،
بهترین شكل مى آفریند تا با قاتالن حسین علیه السالم بستیزدمثال ، بدون سر، و به  بصورت  

سپس خداوند قاتالن و تمام كسانى كه در. و مبارزه كند قتل او شركت داشتند، را جمع نموده و  
دوباره زنده مى شوند و. آن مثال همه آنها را مى كشد امیر المومنین علیه السالم آنها را مى  

و امام حسن علیه السالمدوباره زنده مى شوند . كشد دوباره زنده مى شوند و . آنها را مى كشد 
هنگام خشمها فروكش كرده و غمها فراموش  امام حسین علیه السالم آنها را مى كشد و در این

آنگاه امام صادق علیه السالم. مى شود بخدا سوگند . خدا شیعیان ما را رحمت كند: فرمودند 
بخدا .شیعیان ما مومنین حقیقى هستند سوگند كه در این مصیبت با غم و اندوه طوالنى با ما  

  .شریك شدند

 

4: حدیث    

حدثنى محمد بن : قال  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
 الحسن الصفار عن احمد بن محمد عن محمد بن سنان عن

سمعته : قال  اسماعیل بن جابر عن ابى عبداهللا علیه السالم
 .بفعال آبائها  یقتل ذرارى قتله الحسین علیه السالمالقائم و اهللا: یقول 

 : ترجمه



بخدا سوگند قائم: امام صادق علیه السالم فرمودند .4 آل محمد علیه السالم دودمان قاتالن امام  
ظاهرا بخاطر رضایت آنان به كار (كشد  حسین علیه السالم را بخاطر كار پدرانشان مى

  (. پدرانشان
 

5: حدیث    

ى محمد بن موسى بنحدثن حدثنى محمد بن : المتوكل قال  
یحیى العطار عن محمد بن احمد عن یعقوب بن یزیید عن 

قال: بن منصور عن رجل عن شریك یرفعه قال  محمد رسول  
من نسائها فیقال  اهللا صلى اهللا علیه و آله اذا كان یوم القیامه جاءت فاطمه علیهاالسالم فى لمه

ال: =é ادخلى الجنه فتق: لها انظرى فى : ادخل حتى اعلم ما صنع بولدى من بعدى فیقال لها 
فتصرخ صرخه و اصرخ   الحسین علیه السالم قائما و لبس علیه راس  قلب القیامه فتنظر الى

: یقال لها تصرخ المالئكه لصراخنا فیغضب اهللا عزوجل لنا عند ذلك فیامر نارا لصراخها و
ى اسودت ال یدخلها روح ابدا و ال یخرج منها غمهبهب قد اوقد علیها الف عام حت : ابدا فیقال  

صهلت و صلهوا بها و  التقطى قتله الحسین و حمله القرآن فتلتقطهم فاذا صاروا فى حوصلتها
طلقه یا ربنا فبما اوجبت لنا النار  شهقت و شهقوا بها و زفرت و زفروا بها فینطقون بالسنه ذلقه

ان: الجواب عن اهللا تعالى قبل عبده االوثان فیاتیهم   . من علم لیس كمن ال یعمل 

 : ترجمه
در روز قیامت حضرت فاطمه علیهاالسالم: رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمودند .5 همراه  

تا زمانى: مى گوید. به او مى گویند به بهشت برو. با زنان همدم خود مى آید كه ندانم پس از  
به او مى گویند به وسط عرصه. وم من با فرزندم چه كردند، نمى ر  او نیز مى . قیامت بنگر 

فریادى كشیده و من نیز از  .را بدون سر، و ایستاده مى بیند نگرد و امام حسین علیه السالم
فرشتگان نیز از فریاد ما فریاد. فریاد او فریاد مى كشم  در این هنگام خداوند عزوجل . مى زنند 

نخشمگین شده و به آتشى كه به آ گویند و هزار سال افروخته شده تا سیاه شده  مى (( هبهب)) 
یعنى سراسر رنج ( نداشته و غمى از آن بیرون نمى رود  است و هیچ گونه شادى در آن وجود

، دستور مى)و مصیبت است  یعنى گرچه ( قاتالن حسین و حاملین قرآن را پیدا كن : فرماید 
دا مى كند و مى خورد و شیهه مى كشد، آنان نیز شیهه ، او آنها را پی)حامل قرآن باشند قاتالن
آنگاه با زبانى. كشند، مى گرید، آنان نیز مى گریند و مى غرد، آنان نیز مى غرند مى گویا و  

را قبل از بت پرستان ما را به آتش كشیدى ؟ از! خدایا :فصیح مى گویند  خداوند جواب مى  



شما با( ى داند نیست كسى كه مى داند مانند كسى كه نم: رسد كه    (.آگاهى جنایت كردید 
 

6: حدیث    

: المتوكل رضى اهللا عنه قال  حدثنى محمد بن موسى بن
حدثنى محمد بن یحیى العطار عن محمد بن احمد عن احمد 

: قال  محمد عن ابیه عن عبداهللا بن عبدالرحمن االصم بن
هللا علیه السالم فى طریقصحبت ابا عبدا: حدثنى عبداهللا بن بكر االرجانى قال  مكه من المدینه  

یا ابن: فقلت   بجبل اسود على یسار الطریق وحش  فنزل منزال یقال له عسفان ثم مررنا رسول  
. یا ابن بكر اتدرى اى جبل هذا: فقال  اهللا ما اوحش هذا الجبل ما رایت فى الطریق جبال مثله
جهنم فیه قتله ابى الحسین علیه السالم و  الكمد و هو على واد من اودیه: یقال له  هذا جبل

اهللا یجرى من تحته میاه جهنم من الغسلین و الصدید و الحمیم االن و ما یخرج  استودعهم
یخرج من سقر و ما یخرج من الجحیم و ما یخرج من الهاویه و ما یخرج من  الحطمه و ما

غیثان و یتضرعان و انى النظر بهذاالجبل فى مسیرى فوقفت اال رایتهما یست السعیر و ما مررت
ان هوالء انما فعلوا لما اسستما لم ترحمونا اذ ولیتم و قتلتمونا و : فاتول لهما الى قتله ابى

بال ما  و وثبتم على حقنا و استبددتم باالمر دوننا فال یرحم اهللا من یرحمكما ذوقا و حرمتمونا
 .صنعتما و ما اهللا بظالم للعبید

 : ترجمه
بن بكر ارجانى مى گوید با امام صادق علیه السالم در مسافرت از مدینهعبداهللا  .6 بهمكه  

آنگاه. رسیده و آنجا توقف كردیم  (( عسفان)) همراه بودم به توقفگاهى به نام حركت كرده و در  
اى پسر: كردم   عرض . راه كوه سیاه وحشتناكى دیدیم  چقدر این كوه وحشتناك ! رسول خدا  

ر است كه در راه به چنین كوهى بر مىاولین با! است  آن حضرت علیه السالم . خوریم  
مى دانى این چه كوهى است ؟ این كوه: فرمودند نام دارد و بر دره اى از دره هاى جهنم  ((كمد)) 

و زیر آن . جاى داده است ، قرار دارد كه خداوند قاتالن امام حسین علیه السالم را در آن
یعنى چرك و خون جهنمیان وآبهاى جهنم جارى است ،  آلودگى هاى آنان ، آب جوش سوزان  

  (( حطمه)( (( لظى))  (( جهنم)) آبهایى كه از ، چركهایى كه از فرج زناكاران خرج مى شود و
هاویه(و  (( جحیم))  ((سقر)) هرگاه كه از اینجا عبور مى كنم و این . بیرون مى آید ((سعیر)) و (( 

ستم و آن دوكوه را مى بینم ، مى ای به قاتالن . نفر را مى بینم كه گریه و كمك مى خواهند 
هنگامى . بدون شك شما این كار آنان را پى ریزى كردید: گویم  پدرم نگریسته و به آنا دو مى



پایمال  گرفتید، به ما رحم نكردید، ما را كشتید، محروم كردید، حق ما را كه قدرت را به دست
خدا رحم نكند به. تن ما هر كاریى خواستید انجام دادیدنموده و بدون در نظر گرف كسى كه به  

مجازات كار خود را بچشید كه خدا به بندگان خود هیچ ظلمى! شما رحم كند    .نمى كند 
 

7: حدیث    

 و بهذااالسناد عن محمد بن احمد عن محمد بن الحسین عن

نصر بن مزاحم عن عمر بن سعد عن محمد بن یحیى 
عنالحجازى  اسماعیل بن داود ابى العباس االسدى عن سعید  

سمرت انا و نفر ذات لیله فتذاكرنا: الخلیل عن یعقوب بن سلیمان قال  بن قتل الحسین علیه  
ما تلبس احد بقتله اال اصابه بالء فى اهله و: السالم فقال رجل من القوم  ماله و نفسه فقال  

عان علیه فما اصابه الىشیخ من القوم فهو و اهللا ممن شهد قتله و ا االن امر یكره فمقته القوم  
النار باصبعه فنفخها فاخذت بلحیته  و تغیر السراج و كان دهنه نفطا فقام الیه لیصلحه فاخذت

جعلت النار ترفرفت على راسه فاذا اخرجه احرقته  فخرج یبادر الى الماء فالقى نفسه فى النهر و
 . حتى ما لعنه اهللا

 : ترجمه
شبى با عده اى نشسته و درباره شهادت امام حسین علیه: وب بن سلیمان مى گویدیعق .7  

همه كسانى كه در: یكى از اهل مجلس گفت . السالم صحبت مى كردیم  قتل امام حسین  
گرفتار بالیى شده  علیه السالم شركت كردند، دچار بالى جانى یا مالى شده یا خانواده اش

من نیز در: ور داشت ، گفت پیرمردى كه در آنجا حض. است  قتل او شركت داشته ام ، ولى  
ناگهان چراغ نفتى. اهل مجلس سخت بر او خشم گرفتند . تاكنون هیچ حادثه ناگوارى ندیده ام  

برخاست كه. خراب شد (139) انگشتانش را فوت كرد، . كند، انگشتانش آتش گرفت درستش  
خود را در رودخانه انداخت . بیرون رفت كه آتش را با اب خاموش كند . ریشش هم آتش گرفت
مى چرخید و همین كه سرش را از اب بیرون مى آورد، با آتش   باالى سرش  ولى باز هم آتش

خدا لعنتش كند. باین ترتیب مرد مى سوخت و .  

 

8: یث حد   

بن  و بهذااالسناد عن عمر بن سعد عن القاسم بن االصبغ
قدم علینا رجل من بنى دارم ممن شهد:نباته قال  قتل الحسین  



ما كدت: علیه السالم مسعود الوجه و كان رجال جمیال شدید البیاض فقلت له  اعرفك لتغیر  
سجود وقتلت رجال من اصحاب الحسین ابیض بین عینیه اثر ال: لونك فقال  جئت براسه فقال  

بلبانها و هو  لقد رایته على فرس له مرحا و قد علق الراس : القاسم  فقلت : یصیب ركبتیها قال  
لو انه رفع الراس قلیال اماترى ما تصنع به: البى  یا بنى ما یصنع به : الفرس بیدیها فقال لى  

منامى حتى یاخذ بكتفى فیقودنى وما نمت لیله منذ قتلته اال اتانى فى : فقال  اشد لقد حدثنى  

انطلق فینطلق بى الى جهنم فیقذف بى فیها حتى اصبح: یقول  فسمعت بذلك جاره له : قال  
ما یدعنا ننام شیئا من: فقالت  فقمت فى شباب من الحى فاتینا امراته : اللیل من صیاحه قال  

قد: فسالناها فقالت   . ابدى على نفسه قد صدقكم 
 : ترجمه

8. (( شخص زیبا و بسیار سفیدى از قبیله: مى گوید) اسم بن اصبغ بن نباته ق كه ) دارم  بنى)) 
به او گفتم. شاهد قتل امام حسین علیه السالم بود، را دیدم كه سیاه رو شده بود بخاطر تغییر  

مرد سفیدرویى از یاران حسین: رنگ صورتت بزحمت تو را شناختم و گفت  را كه بر پیشانیش  
بود، كشته و سر او را بهمراه بردم اثر سجده  . 

او را) در روزى كه او را كشته بود: (مى گوید (( قاسم بن اصبغ بن نباته)) خوشحال و سوار بر  
و این سر. اسب دبدم كه سر او را به سینه اسب آویزان كرده بود مرتب به دستان اسب مى  

كاش كمى آن سر را:به پدرم گفتم . خورد . دستان اسب با آن سر چه مى كندبین . بال مى برد 
بالیى كه! فرزندم : پدرم گفت   . بر سر او اورده اند، دردناكتر از این بوده است 

از وقتى كه او را كشته ام ، هر شب در خواب به سراغم : همان شخص خودش به من گفت 
اندازد تا راه بیفت ، مرا به جهنم برده و در آن مى: آید، شانه ام را گرفته و مى گوید مى صبح  

شب تا: مى گوید. یكى از همسران او كه صدایش را هنگام خواب شنیده بود. شود صبح از  
 .فریاد او خوابمان نمى برد

همسرش رفتیم  با عده اى از جوانان قبیله پیش : مى گوید (( قاسم بن اصبغ بن نباته)) و از  
گفته و راست گفته است خودش همه چیز را: او گفت . همسرش حاالت او را پرسیدیم   .  

 

9: حدیث    

حدثنى ابو معاویه ، : قال  و بهذااالسناد عن عمر بن سعد
: قال  علیه السالم عن االعمش عن عمار بن عمیر التمیمى

عبیداهللا بن زیاد لعنه اهللا و رووس اصحابه   لما جى براس 



تقد جاء: انتهیت الیهم و الناس یقولون : قال  علیهم غضب اهللا فجاءت حیه یتخلل : قال  
ثم خرجت فدخلت فى المنخر  الرووس حتى دخلت فى منخز عبیداهللا بن زیاد لعنه اهللا علیه

 .االخر
 : ترجمه

هنگامى كه سر: مى گوید (( عمار بن عمیر تمیمى)) .9 یاران او را  ملعون و ((عبیداهللا بن زیاد)) 
هنگامى كه سرها را آوردند. آمدند:آوردند، در حالى رسیدم كه مردم مى گفتند  دیدم مارى در  .

آنگاه. ملعون وارد شد ((عبیداهللا بن زیاد)) میان سرها رفت و و در بینى بیرون آمده و وارد بینى  
  .دیگرى شد

 

10: حدیث    

بن  حدثنى على بن احمد بن عبداهللا عن ابیه عن جده احمد
لى عنبسه ابى عبداهللا عن ابیه محمد بن خالد باسناده یرفعه ا

على بن ابى طالب علیه السالم قال  الطائى عن ابن جبیر عن
قال رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله:  یمثل لفاطمه علیهاالسالم راس الحسین متشحطا بدمه  : 

اهل القیامه  فتصعق المالئكه لصیحه فاطمه علیهاالسالم و ینادى فتصیح وا ولداه وا ثمره فواداه
ك یا فاطمه قالقتل اهللا قاتل ولد:   : ذلك افعل به و بشیعته و احبائه و : فیقول اهللا عزوجل 

فى ذلك الیوم على ناقه من نوق الجنه مدبجه الجبینین واضحه  اتباعه و ان فاطمه علیهاالسالم
راسها من الذهب المصفى و اعنناقها من المسك و العنبر خطامها من  الخدین شهالء العینین
ا درالزبرجد االخضر رحائله مفضض بالجوهر على الناقه هودج غشاوتها من نور اهللا و حشوها  

فرسخ من فراسخ الدنیا یحف بهودجها سبعون الف ملك بالتسبیح و  من رحمه اهللا خطامها
یا: التهلیل و التكبیر و الثناء على رب العالمین ثم ینادى مناد من بطنان العرش  التمجید و اهل  

فاطمه بنت محمد القیامه غضوا ابصاركم فهذه رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله تمر على  
شیعتها على الصراط كالبرق الخاطف قال النبى صلى اهللا  الصراط فتمر فاطمه علیها السالم و

و تلقى اعداوها: علیه و آله   . و اعداء ذریتها فى جهنم 

 : ترجمه
سر : لى اهللا علیه و آله فرمودندرسول خدا ص امیر المومنین علیه السالم نقل مى نمایند كه .10
فاطمه علیهاالسالم نمایان مى شود و او فریاد مى زندن  آغشته به خون حسین علیه السالم براى

فرشتگان! میوه دلم ! فرزندم  اهل قیامت ندا مى  از فریاد فاطمه علیهاالسالم بیهوش شده و 



دآنگاه خداون! خداوند قاتل فرزندت را بكشد اى فاطمه : دهند این كار را : عزوجل مى فرماید 
دوستداران و پیروان او انجام مى دهم و  در مورد او قاتل امام حسین علیه السالم ، دنباله روها،
است كه پیشانیش زیبا، رویش سفید، چشمانش  همانا فاطمه در این روز بر شترى بهشتى سوار

برجد سبز و زین آن مشك و عنبر، افسارش ز  میشى ، سرش از طالى خالص ، گردنش از
بر آن شتر هودجى است كه پوشش آن . شده است  درى است كه با سنگهاى گرانبها پوشیده

افسار آن. نور خدا و درون آن رحمت اوست  اطراف آن . یك فرسخ از فرسخهاى دنیاست  
آنگاه . مشغول تسبیح ، تحمید، تهلیل ، تكبیر و ثناى خداوند هستند هودج هفتاد هزار فرشته

نادى از درون عرش ندام این فاطمه . دیدگان خود را پایین بیندازید! اى اهل قیامت : مى دهد 
رسول خدا صلى اهللا علیه و آله است كه از پل صراط عبور مى نمایند و دشمنان  دختر محمد

  .دشمنان دودمان او را به جهنم مى ریزند او و
 

11: حدیث    

حدثنى : یحیى العطار قال قال حدثنى محمد بن  ابى رحمه اهللا
حدثنى عبداهللا بن محمد عن على بن : قال  محمد بن احمد
قال ابو عبداهللا علیه : قال  زیاد عن محمد بن على الحلبى

ان ال ابى سفیان قتلوا الحسین بن على علیهماالسالم: السالم  فنزع اهللا ملكهم و قتل هشام زید  
ى بن زید فنزع اهللا ملكه على قتله ذریهقتل الولید یحی بن على فنزع اهللا ملكه و رسول اهللا صلى  

 . اهللا علیه و آله
 : ترجمه

همانا آل ابى سفیان امام حسین علیه السالم را: امام صادق علیه السالم فرمودند .11 كشتند و  
حكومتش  خداوند حكومتشان را برانداخت ، هشام ، زید بن على علیه السالم را كشت و خداوند

اخت ، ولید، یحیى بن زید را كشت و خداوند یخاطر كشتن دودمانرا براند رسول خدا صلى اهللا  
  علیه و آله حكومتش را برانداخت

 

عقاب البغى و قطیعه الرحم و الیمین الكاذبه 
    والزنا

    مجازات ظلم ، قطع رحم ، قسم دروغ و زنا



1: حدیث    

: عنه قال  المتوكل رضى اهللا حدثنى محمد بن موسى بن
حدثنى عبداهللا بن جعفر الحمیرى عن احمد بن محمد عن 

بن محبوب عن مالك بن عطیه عن ابى عبیده الحذاء  الحسن
فى كتاب على علیه السالم ثالث خصال ال یموت صاحبهن : قال  عن ابى جعفر علیه السالم

اهللا بهاالبغى و قطیعه الرحم و الیمین الكاذبه یبارز  : ابدا حتى یرى و بالهن . 

 : ترجمه
سه چیز: در كتاب امام على علیه السالم آمده است : امام باقر علیه السالم فرمودند .1 است  

ظلم ، قطع رحم ، و قسم دروغ: كه انجام دهنده آن نمى میرد تا نتیجه بد آن را ببیند كه بوسیله  
 .آن با خدا مى جنگند

  
  

2: حدیث    

ن عبداهللا عن احمد بن ابى عبداهللا عن بعض اصحابنا عن حدثنى سعد ب: قال  ابى رحمه اهللا
ال : قال عزوجل : قال  اسماعیل المیثمى عن بشیر الدهان عمن ذكره عن میثم رفعه على بن

لالیمان الكاذبه و ال ادنى منى یوم القیامه من  انیل رحمتى من تعرض   .كان زانیا 

 : ترجمه
د دروغ یاد كند، به رحمت من نخواهد رسید،كسى كه سوگن: خداوند عزوجل مى فرمایند .2 و  

  .كسى كه زنا كند در روز قیامت به من نزدیك نخواهد گردید

 

    عقاب المكر و الخدیعه

    مجازات نیرنگ و فریب

1: حدیث    

حدثنى : قال  حدثنى محمد بن على ماجیلویه رضى اهللا عنه
فى عن عمى محمد بن ابى القاسم عن محمد بن على الكو 

عن محمد بن الحسن بن على بن ابى  محمد بن عقبه رفعه
المكر و الخدیعه فى النار: یقول  طالب عن ابیه عن جده علیهم السالم انه كان . 



 : ترجمه
نیرنگ: امام حسین علیه السالم نقل مى نمایند كه امیر المومنین علیه السالم مى فرمودند .1 و  

  . فریب در جهنم است
 

الدماء و ادمان الخمر و المشى عقاب سفك 
    بالنمیمه

    مجازات خونریزى ، شرابخوارى و سخن چینى

1: حدیث    

حدثنى : قال  حدثنى محمد بن على ماجیلویه رضى اهللا عنه
عمى محمد بن ابى القاسم عن محمد بن على الكووفى عن 
السدوسى عن على بن غالب البصرى عن  عثمان بن عفان

عبداهللا علیه السالم رجل عن ابى ال یدخل الجنه سفاك للدماء و ال مدمن الخمر و ال : قال  
 . مشاء بنمیم

 : ترجمه
خونریزى ، شرابخوار و سخن چین به بهشت نمى: امام صادق علیه السالم فرمودند .1   .روند 

 

2: حدیث    

حدثنى : حدثنى احمد بن ادریس قال : قال  ابى رحمه اهللا
بداهللاحمد بن ابى ع حدثنى عثمان بن عیسى عن : قال  

اهللا  عمرو بن خالد عن زید بن على عن ابیه عن ابیه صلوات
تحرم الجنه على ثالثه النمام و: قال على علیه السالم : علیهم قال   .القتال و على مدمن الخمر 

 : ترجمه
كه امیرالمومنین علیه نقل مى كند  امام زین العابدین علیه السالم از امام حسین علیه السالم .2

بهشت بر سه نفر حرام است سخن چین ،: السالم فرمودند   آدمكش و شرابخوار 
 



3: حدیث    

حدثنى محمد بن : قال  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
حدثنى عده : قال  الحسن الصفار عن احمد بن ابى عبداهللا

 من اصحابنا عن على بن اسباط عن على بن جعفر عن ابى
حرمت الجنه على ثالثه النمام و المدمن الخمر و : جعفر علیهماالسالم قال  الحسن مخوسى بن

 .الفاجر الدیوث و هو
 : ترجمه

بهشت بر سه نفر حرام است سخن چین ، شرابخوار و: امام كاظم علیه السالم فرمودند .3  

  . دیوث كه همان بى عفت است
 

    باب ان الدنیا دار عقوبه
سراى كیفردنیا،      

1: حدیث    

حدثنى سعدبن عبداهللا عن القاسم بن : قال  ابى رحمه اهللا
ابى  محمد عن سلیمان بن داود عن حفص بن غیاث عن

ان اهللا عزوجل: عبداهللا علیه السالم قال  فى مناجاته : قال  
یا موسى ان الدنیا دار عقوبه عاقبت فیها آدم: لموسى علیه السالم  و جعلتها ملعوه عند خطیئته  

زهدوا فیها بقدر علمهم بى و  ملعونا ما فیها اال ما كان فیها لى یا موسى ان عبادى الصالحین
احد عظمها فقرت عینه و لم یحقرها  سائرهم من خلقى رغبوا فیها بقدر جهلهم بى و ما من خلقى

 .احد اال انتفع بها
 : ترجمه

خداوندامام صادق علیه السالم نقل مى نمایند كه  .1 عزوجل در مناجات حضرت موسى علیه  
همانا دنیا سراى كیفر! اى موسى : السالم فرمودند آدم را بخاطر خطایش كیفر دادم ، : است  

. است ، مگر آنچه از آن من است  دنیا را ملعون نمودم و هر چه در ان وجود دارد، ملعون
همانا بندگان صالح من باندازه علمى كه به من! اى موسى  دارند، به دنیا بى میل بوده و سایر  

هیچ كسى از مخلوقات من با بزرگ . مایل هستند یندگان من باندازه جهلشان به من به آن
و كسى آن را كوچك نشمرده ، مگر این ) نرسیده  دانستن آن شادمان نشده است به آرزوى خود

 . كه از آن بهره مند شده است



 

    عقاب من تعصب

    (140) مجازات تعصب

1: حدیث    

حدثنى على بن ابراهیم عن ابیه عن : قال  ابى رحمه اهللا
ابى  محمد بن ابى عمیر عن هشام بن سالم و درست بن
اهللا  قال رسول : منصور عن ابى عبداهللا علیه السالم قال

من تعصب او تعصب له فقد خلع ربقه االلسالم من: صلى اهللا علیه و آله   . عنقه 

 : ترجمه
كسى : رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمودند امام صادق علیه السالم نقل مى نمایند كه .1

  . تعصب ورزند، پیوند خود را با اسالم بریده است كه تعصب ورزد یا دیگران نسبت به او
 

2: حدیث    

حدثنى محمد بن : قال  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
الحسن الصفار عن یعقوب بن یزید عن صفوان عن عبداهللا 
النخعى عن عبداهللا بن ابى یعفور عن ابى عبداهللا  بن الولید

من تعصب او تعصب له خلع ربقه االسالم من عنقه: قال  علیه السالم  . 

 : ترجمه
كسى كه تعصب ورزد یا دیگران نسبت به او تعصب: یه السالم فرمودندامام صادق عل .2  

  . ورزند، پیوند خود را با اسالم بریده است

 

3: حدیث    

 و بهذااالسناد عن صفوان عن حفص عن محمد بن مسلم عن

من تعصب عصبه اهللا: ابى عبداهللا علیه السالم قال  عزوجل  
 .بعصابه من نار

 : ترجمه
كسى كه تعصب ورزد، خداوند با دستمالى آتشین: علیه السالم فرمودند امام صادق .3 سر او  

  .را مى بندد



 

4: حدیث    

حدثنى محمد بن : قال  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
حدثنى یعقوب بن یزید عن العمركى : الحسن الصفار قال 

 قال من تعصب حشره اهللا یوم القیامه مع اعراب الجاهلیه رفعه
. 

 : ترجمه
كسى كه تعصب ورزد، خداوند در روز قیامت او را با: معصوم علیه السالم فرمودند .4 بیابان  

  .نشین هاى جاهلیت محشور مى گرداند
 

5: حدیث    

حدثنى على بن : المتوكل قال  حدثنى محمد بن موسى بن
 ابراهیم عن ابیه عن النوفلى عن السكونى عن الصادق جعفر

ابیه عن آبائه علیهم السالم قالبن محمد عن  قال رسول اهللا  : 
مثقال حبه من خردل من عصبیه بعثه اهللا یوم القیامه مع  صلى اهللا علیه و آله من كان فى قلبه

 . اعراب الجاهلیه
 : ترجمه

رسول خدا صلى اهللا  امام صادق علیه السالم از پدرانش علیهم السالم روایت نموده است كه .5
كسى كه باندازه دانه خردلى: رمودندعلیه و آله ف تعصب در دلش باشد خداوند در روز  (141) 
  .انگیزاند قیامت او را با بیابان نشین هاى جاهلیت بر مى

 

    عقاب المتكبرین

    مجازات متكبران

1: حدیث    

حدثنى سعد بن عبداهللا عن احمد بن ابى : قال  ابى رحمه اهللا
الفضیل عن ابى  عبداهللا عن عثمان بن عیسى عن العالء بن

العز : قال ابو جعفر علیه السالم : عبداهللا علیه السالم قال 
 . و الكبریاء آزاره فمن تناول شیئا منه كبه اهللا فى جهنم رداء اهللا



 : ترجمه
ام صادق علیه السالم نقل مى نماید كه امام باقر علیه السالم فرمودند عزت عباىام .1 خدا و  

كسى كه در پى عزت و بزرگى باشد، خداوند او را در. بزرگى پوشش اوست  جهنم واژگون  
  .مى نماید

 

2: حدیث    

محمد  حدثنى محمد بن على ماجیلویه رضى اهللا عنه عن عمه
بن على الكوفى عن ابى جمیله  بن ابى القاسم عن محمد

الكبریاء رداة اهللا : علیه السالم قال  المرادى عن ابى عبداهللا
 .فمن نازعه شیئا من رلك كبه اهللا فى النار

 : ترجمه
كسى كه با او در این. بزرگ عباى خداوند است : امام صادق علیه السالم فرمودند .2 مورد  

مى نماید نزاع كند، خداوند او را در جهنم واژگون .  

 

3: حدیث    

: المتوكل رضى اهللا عنه قال  حدثنى محمد بن موسى بن
عبداهللا  حدثنى على بن الحسین السعد آبادى عن احمد بن ابى

سعبد بن جناح عن حسین بن  عن منصور بن العباس عن
وثالثه ال ینظر اهللا عزوجل الیهم ثانى عطفه : السالم قال  مختار عن ابى عبداهللا علیه مسبل  

 . آزاره خیالء و المنفق سلعته باالیمان ان الكبریاء هللا رب العالمین
 : ترجمه

خداوند: امام صادق علیه السالم فرمودند .3 به : عزوجل به سه نفر نظر رحمت نمى افكند 
تكبر لباسش به زمین بكشد و به كسى كه كاالیش را با  كسى كه تكبر كند، به كسى كه از روى

همانا بزرگى. قسم رواج دهد   . فقط مخصوص خداوند بزرگ است 
 



4: حدیث    

القاسم بن  و بهذااالسناد عن احمد بن ابى عبداهللا عن ابیه عن
عروه عن عبداهللا بن بكیر عن زراره بن اعین عن ابى جعفر 
ال یدخل الجنه من فى قلبه: علیهماالسالم قاال و ابى عبداهللا  

 .مثقال ذره من كبر

 : ترجمه
كسى كه ذره اى تكبر در: مام باقر علیه السالم و امام صادق علیه السالم فرمودندا .4 دلش  

  . باشد، به بهشت نخواهد رفت
 

5: حدیث    

 و بهذااالسناد عن احمد بن ابى عبداهللا عن محمد بن على

الكوفى عن على بن النعمان عن عبداهللا بن طلحه عن ابى 
خل الجنه عبد فى قلبه مثقال ال ید: قال  عبداهللا علیه السالم

خردل من ایمان قلت  خردل من كبر و ال یدخل النار عبد فى قلبه مثقال حبه من ذره من
جعلت فداك ان الرجل لیلبس الثوب و یركب الدابه فیكاد یعرف من: لیس ذلك : نفسه الكبر قال  

 . بكبر انما الكبر انكار الحق و االیمان اقرار بالحق
 : ترجمه

صادق علیه السالم فرمودندن كسى كه در دلش باندازه دانه خردلى تكبر امام .5 باشد، به  
 . جهنم نخواهد رفت بهشت نخواهد رفت و كسى كه در دلش باندازه دانه خردلى ایمان نباشد، به

هنگامى كه انسان لباس پوشیده و سوار بر چهارپا مى. فدایت گردم : عرض كردم  شود،  
منظور ار تكبر. این تكبر نیست :فرمودند . متكبر شده است  احساس مى كند كه شاید انكار  

  . حق مى باشد و ایمان ، اقرار به حق است

 

6: حدیث    

عن  و بهذااالسناد عن محمد بن على الكوفى عن ابى جمیله
الكبر مطایا : سعد بن طریف عن ابى جعفر علیه السالم قال 

 .النار
 : ترجمه



تكبر مركب رفتن به جهنم است: لسالم فرمودندامام باقر علیه ا .6  .  

 

7: حدیث    

حدثنى محمد بن : قال  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
الحسن الصفار عن یعقوب بن یزید عن محمد بن ابى عمیر 
ان فى جهنم : بكیر عن ابى عبداهللا علیه السالم قال  عن ابن

اهللا شده حره و ساله ان یاذن له ان یتنفس فتنففس  سقر شكا الى: یقال له  لوادیا للمتكبرین
 . فاحرق جهنم

 : ترجمه
همانا متكبران در جهنم دره اى دارند بنام سقر: امام صادق علیه السالم فرمودند .7 از  ((سقر)) 

و. از خداوند خواست كه به و اجازه تنفس بدهد. گرماى شدید خود به خداوند گله كرد پس از  
س ، جهنم را آتش زدكسب اجازه و تنف .  

 

8: حدیث    

حدثنى سعد بن عبداهللا عن احمد بن ابى : قال  ابى رحمه اهللا
قال رسول : رفعه قال  عبداهللا عن ابیه عن عبداهللا بن القاسم

یحشر المتكبرون یوم القیامه فى: اهللا صلى اهللا علیه و آله   

یوطوون حتى یفرغ اهللا  خلق الذر ففى صور الناس  من حساب خلقه ثم یسلك بهم نرا ال  عزوجل 
 .الخبال من عصاره اهل النار بنار یسقون من طینه

 : ترجمه
در روز قیامت متكبران با همان بدن انساین: رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمودند .8 خود  

خداوند  محشور مى شوند، ولى به كوچكى مورچه هاى ریز و مردم آنهارا لگد مى كنند تا
كاش. آنگاه آنها را به جهنم مى برند. از حساب مخلوقات خود فارغ شودعزوجل  فقط جهنم  

چرك و كثافات فرج زناكاران و چرك و خون جهنمیان را مى خورند! مى بود  .  

 



9: حدیث    

قال رسول اهللا صلى اهللا علیه : قال  و باسناده
 . اهل جهنم المتكبرون و آله اكثر

 : ترجمه
بیشتر: اهللا علیه و آله فرمودند رسول خدا صلى .9   .اهل جهنم متكبران هستند 

 

10: حدیث    

محمد بن  و بهذااالسناد عن احمد بن ابى عبداهللا عن ابیه عن
سمعت ابا عبداهللا : سنان عن داود بن فرقد عن اخیه قال 

ان المتكبرین یجعلون فى صوره الذ : یقول  علیه السالم
 .  من الحسابیتوطاهم الناس حتى یفرغ اهللا

 : ترجمه
در روز(همانا متكبرین :راوى مى گوید از امام صادق علیه السالم شنیدم كه فرمودند  .10  

باندازه مورچه ها ریز شده و مردم آنان را) قیامت  لگدمال مى كنند تا خداوند از حساب فارغ  
  .شود

 

11: حدیث    

بن و بهذااالسناد عن احمد بن ابى عبداهللا عن محمد على  
قال  الكوفى عن عمرو بن جمیع عن ابى عبداهللا علیه السالم

الجبارون ابعد الناس من اهللا عزجل یوم القیامه:  . 

 : ترجمه
متكبران در روز قیامت دورترین مردم از خداوند: امام صادق علیه السالم فرمودند .11 عزوجل  

  .هستند

 

12: حدیث    

بداهللا عن محمد بنو بهذااالسناد عن احمد بن ابى ع  

عبدالحمدى العطار عن عاصم بن حمید عن ابى حمزه عن 



قال رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله ثالثه ال یكلمهم اهللا: قال  ابى جعفر علیه السالم عزوجل  
 . مقل مختال یوم القیامه و ال ینظر الیهم و ال یزكیهم و لهم عذاب الیم شیخ زان و ملك جبار و

 : ترجمه
مام باقر علیه السالم نقل مى نمایند كها .12 سه نفر : رسول خداصلى اهللا علیه و آله فرمودند 
نیفكنده ) رحمت (عزوجل در روز قیامت با آنان سخن نگفته ، به آنان نظر  هستند كه خداوند

پیرمرد زناكار، پادشاه متكبر و : نماید و عذاب دردناكى براى آنان خواهد ، آنان را پاك نمى
متكبرفقیر  .  

 

    عقاب من ترك التادیب على المعصیه

    مجازات ادب نكردن گناهكار

1: حدیث    

حدثنا سعد بن عبداهللا عن محمد بن : قال  ابى رحمه اهللا
ابى عبداهللا  الحسین بن ابى الخطاب عن عبداهللا بن جبله عن
 الخراسانى عن الحسین بن سالم عن ابى عبداهللا علیه السالم

ایما ناش نشا فى قومه ثم لم یودب على معصیته كان اهللا :قال  عزوجل اول ما یعاقبهم فیه ان  
 . ینقص من ارزاقهم

 : ترجمه
نوجوانى كه در میان قوم خود به سن نوجوانى:امام صادق علیه السالم فرمودند .1 برسد و او را  

زى آنها را كم مى عزوجل این است كه رو  بخاطر گناهش ادب نكنند، اولین مجازات خداوند
  .كند

 

عقاب من صور صوره و من كذب فى منامه و 
  كارهون من استعمع لى قوم و هم له

مجازات تصویر كشیدن ، گفتن خواب دروغ و 
نمىخواهد به سخنش  گوش دادن به سخن كسى كه

  .گوش دهند



1: حدیث    

حدثنى بن : قال  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
صفار عن یعقوب بن یزید عن محمد بن الحسن الحسن ال

احمر و عبداهللا بن مسكان عن محمد  المیثمى عن هشام بن
ثالثه یعذبون یوم القیامه من صور :سمعته یقول : قال  بن مروان عن ابى عبداهللا علیه السالم
ى ینفخ فیها و لیس بنافخ فیها و الذى یكذب فى منامه یعذب حت صوره من الحیوان یعذب حتى

لیس بعاقدهما و المستمع بین قوم و هم له كارهون یصب فى اذنیه االنك و  یعقد بین شعیرتین و
 . هو االسرب

 : ترجمه
سه نفر در روز قیامت: راوى مى گوید از امام صادق علیه السالم شنیدم كه فرمودند .1 عذاب  

عذاب خواهدكسى كه عكس حیوانى را بكشد، تا وقتى كه روح در آن بدمد : خواهند شد شد و  
نقل كند، تا زمانى  هیچ گاه نخواهد توانست روح در آن بدمد، كسى كه خواب دروغى را از خود

آن دو را گره بزند، و  كه دو دانه جو را گره بزند عذاب خواهد شد و هیچ گاه نخواهد توانست
ر كه در این صورت د كسى كه به سخن عده اى گوش بدهد و آنها دوست نداشته باشند

  .گوشهایش سرب مى ریزند

 

    عقاب من اذنب و هو ضحاك

    مجازات خندیدن در حال گناه

1: حدیث    

حدثنا عبداهللا بن جعفر الحمیرى عن احمد : قال  ابى رحمه اهللا
الحسن بن على عن  بن محمد عن ابیه عن بكر بن صالح عن

ر بن حدثنى جعفر الجعفرى عن جعف: عبداهللا بن ابراهیم قال 
من اذنب ذنبا و هو : قال رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله : علیهماالسالم قال  محمد عن ابیه

 . دخل النار و هو باك ضحاك
 : ترجمه

نقل مى نماید كه رسول خدا صلى اهللا علیه و  امام صادق علیه السالم از پدرش علیه السالم .1
كسى كه در: آله فرمودند اشد، در حالى به جهنم مى رود كه گریان حال انجام گناه خندان ب 

  . است



 

    عقاب من عمل لغیر اهللا عزوجل

    مجازات عمل براى غیر خداوند عزوجل

1: حدیث  . 

حدثنى محمد بن یحیى العطار عن : ابى رحمه اهللا قال 
الخراسانى عن على بن جعفر عن اخیه موسى بن  العمركى

لسالمجعفر عن ابیه عن آبائه علیهم ا قال رسول اهللا : قال  
یومر: صلى اهللا علیه و آله  ال تحرق لهم : قل للنار : برجال الى النار فیقول اهللا عزوجل لمالك 

فقد كانوا یرفعونها بالدعاء و ال  اقداما فقد كانوا یمشون بها الى المساجد و ال تحرق لهم وجوها
فیقول لهم خازن النار یا اشقیاء ما حالكم : قال  تحرق لهم السنه فقد كانوا یكثرون تالوه القرآن

كنا: قالوا لتاخذوا ثوابكم ممن عملتم له: نعمل لغیر اهللا عزوجل فقیل    . 

 : ترجمه
نماید كه رسول خدا صلى اهللا علیه  نقل مى امام كاظم علیه السالم از پدرانش علیهم السالم .1

دستور مى رسد كه مردانى: و آله فرمودند و خداوند عزوجل به پیامرسانى . بریدرا به جهنم ب 
به آتش بگو قدمهاى: مى فرمایند آنها را نسوزان ، چون با آن به مسجد مى رفتند، رویشان را  

رو به درگاه من مى كردند، زبان آنها را نسوزان ، چون خیلى  نسوزان ، چون به هنگام دعا
دربان. قرآن مى خواندند ا دیگر كیستید؟ مى گویند ما براى شما بدبخته: جهنم به آنها مى گوید 

بروید مزدتان را از همان كسانى: آنگاه به آنان مى گویند. عزوجل عمل مى كردیم  غیر خدا  

  .بگیرید كه برایشان كار مى كردید
 

    عقاب من اطاع امراته

    مجازات گوش دادن به حرف زن

1: حدیث    

یم عن ابیه عن حدثنى على بن ابراه: قال  ابى رحمه اهللا
آبائه علیهم  النوفلى عن السكونى عن جعفر عن ابیه عن

من اطاع امراته كبه اهللا : قال على علیه السالم : السالم قال 
تطلب الیه ان تذهب الى الحمامات و : و ما تلك الطاعه قال :فى النار قیل  على وجهه

 .النیاحات و الثیاب الرقاق فیجیبها العرسات و



 : ترجمه
نقل مى نماید كه امیرالمومنین علیه السالم  امام صادق علیه السالم از پدرانش علیهم السالم .1

كسى از زنش اطاعت كند، خداوند او را: فرمودند پرسیدند این چه . به رو در جهنم مى اندازد 
این كه زن بخواهد: اطاعتى است ؟ فرمودند به حمام ، عروسى و فاتحه خوانى رفته و لباسهاى  

ن نما بپوشد و او بگذاردبد .  

 

عقاب من صلى بغیر وضوء و مر على ضعیف 
    فلم ینصره

مجازات بدون وضو نماز خواندن و یارى نكردن 
    ضعیف

1: حدیث    

حدثنى محمد بن : قال  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
الحسن الصفار عن السندى بن محمد عن صفوان بن یحیى 

هران الجمال عن ابى عبداهللا علیه السالمبن م عن صفوان قال  
انا جالدوك مائه جلده من عذاب اهللا: اقعد رجل من االخیار فى قبره قیل له :  ال اطیقها : فقال  

لیس منها بد: فلم یزالوا به حتى انتهوا الى جلده واحد فقالوا نجلدك : فبما تجلدونیها قالوا: فقال  
ت على ضعیف فلمانك صلیت یوما بغیر وضوء و مرر  فجلده جلده من عذاب اهللا : تنصره قال  

 .عزوجل فامتال قبره نارا

 : ترجمه
یكى از نیكوكاران را در قبرش مى نشانند و به او: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 مى  

او مى گوید. بعنوان عذاب الهى صد ضربه شالق باید به تو بزنیم : گویند . تحملش را ندارم  
رتبا تعداد را كم مى كنند و او مى گوید تحملش را ندارم تا بهآنها م یك ضربه مى رسد كه مى  

: مى پرسد براى چه ؟ مى گویند . گویند هیچ چاره اى نیست ، باید حتما این ضربه را بزنیم
. ضعیفى گذر كردى و او را یارى ننمودى  بخاطر این كه روزى بدون وضو نماز خواندى و بر

عذاب خداوند آنگاه بعنوان   .عزوجل ، ضربه اى به او مى زنند كه قبرش پر از آتش مى شود 

 

    .عقاب من قرب الى االصنام قربانا

    مجازات قربانى براى بتها



1: حدیث    

حدثنا سعد بن عبداهللا عن احمد بن ابى : قال  ابى رحمه اهللا
عن عن منذر  عبداهللا عن ابى الجوزاء عن الحسین بن علوان

ذكر ان سلمان: ابى عبداهللا علیه السالم قال  ان رجال : قال  
مرا : و كیف ذاك یا ابا عبداهللا قال : قیل له  دخل الجنه فى ذباب و آخر دخل النار فى ذباب و
 ال یجوز بهم احد حتى یقرب الى اصنامهم قربانا على قوم فى عید لهم و قد وضعوا اصناما لهم

ال تجوزا حتى تقرباكما یقرب: قل ام كثر فقالوا لهما ما معى شى اقربه : كل من مر فقال احدهما 
ال اقرب الى غیر اهللا عزوجل شیئا فقتلوه: فقال  و اخذ احدهما ذبابا فقربه و لم یقرب االخر  

 .فدخل الجنه و دخل االخر النار
 : ترجمه

به بهشت رفتبخاطر یك مگس ، مردى : سلمان گفت : امام صادق علیه السالم فرمودند .1 و  
این دو: از آن حضرت علیه السالم پرسیدند چگونه ؟ فرمودند. مرد دیگرى به جهنم  نفر در  

آنها بتنهایى داشتند و تنها به. روزى به عده اى رسیدند كه عید آنان بود كسانى كه براى  
به . یا زیاد نداشت قربانى كم باشد بتهایشان قربانى مى كردند، كارى نداشتندد و براى آنها فرقى

نیز مانند دیگران كه قربانى كردند چیزى را  این دو نفر نیز گفتند شما را رها نمى كنیم تا شما
یكى از این دو نفر گفت. قربانى كنید چیزى همراه ندارم كه قربانى كنم و مگسى گرفت و آن  : 

ولى دیگرى. را قربانى كرد زى را قربانى من براى غیر خدا عزوجل چی: قربانى نكرد و گفت  
او را كشتند و. نمى كنم    . به بهشت رفت ، اما اولى به جهنم 

 

    عقاب الشاهد بالزور و الكاتم للشهاده

    مجازات شهادت دروغ و كتمان شهادت

1: حدیث    

سعد بن عبداهللا عن یعقوب بن یزید عن : قال  ابى رحمه اهللا
ىمحمد بن ابى عمیر عن هشام بن سالم عن اب عبداهللا علیه  

شاهد الزور ال تزول قدماه حتى تجب له النار: السالم قال  . 

 : ترجمه
شهادت دهنده بدروغ: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 قبل از این كه قدمى بردارد، جهنم  

  .براى او واجب مى شود



 

2: حدیث    

حدثنى محمد بن : قال  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
ن الصفار عن احمد بن محمد عن على بن الحكم عن الحس

رجل عن صالح بن میثم عن ابى جعفر علیه  ابان االحمر عن
ما من رجل مسلم یشهد شهاده زور على مال رجل مسلم لیقطعه اال كتب اهللا: قال  السالم  

 .عزوجل له مكانا صكا الى النار

 : ترجمه
نیست كه شهادت دروغى بدهد تامسلمانى : امام باقر علیه السالم فرمودند .2 مال مسلمانى را  
  .عزوجل همان جا نامه ورود او به جهنم را مى نویسد از دستش در آورد، مگر این كه خداوند

 

3: حدیث    

 و بهذااالسناد عن احمد بن محمد عن عبدالرحمن بن ابى

 نجران عن ابى جمیله عن جابر عن ابى جعفر علیه السالم
من كتم شهاده او : اهللا صلى اهللا علیه و آله  قال رسول: قال 

ولو جهه . امرى مسلم او لیزوى بها مال امرى مسلم اتى یوم القیامه  شهد بها لیهدر بها دم
وجهه كدوح یعرفه الخالئق باسمه و نسبه و من شهد شهاده حق لیحیى  ظلمه مد البصر و فى

صر یعرفه الخالئق باسمه و نسبه ثماتى یوم القیامه ولو جهه نور مد الب بها امرى مسلم قال ابو  
االترى اهللا عزوجل: جعفر علیه السالم   .((. و اقیموا الشهاده هللا)) : یقول 

 : ترجمه
كسى كه : رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمودند امام باقر علیه السالم نقل مى نمایند كه .3

تن خون مسلمان یا به دست آوردنبدهد كه موجب هدر رف شهادت را كتمان كند یا شهادتى  

ببیند  اموال او باشد، در روز قیامت سیماى او تاریك خواهد بود، باندازه اى كه چشم مى تواند
در صورت او چندین) تاریكى صورت او تا این اندازه اطراف را فرا گرفته است  خراش خواهد  

دهد كه حقو كسى كه شهادت . بود و مردم او را با اسم و نسبش مى شناسند مسلمانى را زنده  
اى كه چشم مى بیند  كند، در روز قیامت در حالى مى آید كه صورت او نورانى است ، باندازه

و مردم با با) نور سیماى او این اندازه اطراف را فرا گرفته است (  . اسم و نسبش مى شناسند 
نمى بینى كه خداوند: آنگاه امام باقر علیه السالم فرمودند براى خدا : فرموده است  عزوجل 

  (142) .شهادت دهید



 

4: حدیث    

: المتوكل رضى اهللا عنه قال  حدثنى محمد بن موسى بن
 حدثنى عبداهللا بن جعفر الحمیرى عن محمد بن الحسین بن

ن الحسن بن محبوب عن ابى ایوب عنم ابى الخطاب ع
شهود الزور یجلدون جلدا لیس له وقت و : علیه السالم قال  سماعه بن مهران عن ابى عبداهللا
و ان تابوا واصلحوا: فقلت له : حتى یعرفوا فال یعودوا قال  ذلك الى االمام و یطاف بهم تقبل  

م بعداذا تاب اهللا علیهم و قبلت شهادته: شهادتهم بعده قال  . 

 : ترجمه
مجازات شاهدان دروغگو شالق است و تعداد آن را امام: امام صادق علیه السالم فرمودند .4  

( عالوه بر این ، آنها را در شهر مى گردانند تا شناخته شده و. معین مى كند) حاكم شرع  این  
اگر توبه كرده و اصالح شوند، در آینده: عرض كردم . كار را تكرار نكنند تشان پذیرفته شهاد 

اگر توبه كنند، خداوند توبه آنها را: مى شود؟ فرمودند پذیرفته و در آینده شهادتشان پذیرفته  
  .خواهد شد

 

5: حدیث    

حدثنى سعد بن عبداهللا عن احمد بن ابى : قال  ابى رحمه اهللا
محمد بن مسلم  عبداهللا عن ابیه عن صفوان عن العالء عن

ما توبته: الم قال له فى شاهد الزورعن ابى عبداهللا علیه الس  

یودى المال الذى شهد علیه بقدر ما ذهب من ماله ان كان النصف او الثلث ان كان : قال 
 . هو و آخر معه ادى النصف یشهد

 : ترجمه
شاهد دروغگو چگونه مى تواند توبه كند؟: از امام صادق علیه السالم پرسیدند .5 هر : فرمودند 

بخاطر شهادت او از دست صاحبمقدار مالى را كه  مال رفته است ، باید به او پرداخت  
اگر ثلث مالش را از دست داده ، ثلث: نماید مال و اگر نصف مالش را از دست داده باید این  

دروغ داده اند و مالى از بین رفته است ، هر كدام  مقدار را به او بپردازد و اگردو نفر شهادت
ناز این دو نفر باید نصف ا   .مال را به صاحبش بپردازند 

 

    عقاب من یحلف باهللا كاذبا



    مجازات سوگند دروغ به خدا یاد كردن

1: حدیث    

حدثنى سعد بن عبداهللا عن احمد بن : قال  ابى رحمه اهللا
فضال عن ثعلبه بن میمون عن یعقوب االحمر  محمد عن ابن
ف على یمین و هو من حل: قال ابو عبداهللا علیه السالم  : قال

 . عزوجل یعلم انه كاذب فقد بارز اهللا

 : ترجمه
كسى كه قسم بخورد و بداند كه دروغ مى گوید: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 محققا با  

  . خداوند عزوجل جنگیده است

 

2: حدیث    

حدثنى : قال  حدثنى محمد بن على ماجیلویه رضى اهللا عنه
بیه عن محمد بن ابى عمیر عن هشام على بن ابراهیم عن ا

ان یمین الصبر : عبداهللا علیه السالم قال  بن سالم عن ابى
 . الكاذبه تترك الدیار باالقع

 : ترجمه
همانا سوگند اجبارى دروغ باعث خالى شدن شهرها از: امام صادق علیه السالم  .2 ساكنانش  

  .مى شود

 

3: حدیث    

رضى اهللا عنه عن محمدحدثنى محمد بن على ماجیلویه  بن  
ابى القاسم عن محمد بن على القرشى عن على بن عثمان بن 
خال بنى عمار الصیرفى عن جابر  رزین عن محمد بن فرات

قال قال رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله آیاكم و الیمین الفاجر  بن یزید ابى جعفر علیه السالم
 بالقع من اهلها فانها تدع الدیار

 : ترجمه
از سوگند : رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمودند امام باقر علیه السالم نقل مى نمایند كه .3

  خالى شدن شهرها از اهلش مى شود دروغ بپرهیزید كه محققا باعث



 

4: حدیث    

قال حدثنى محمد بن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
یمون عن الحسن الصفار عن جعفربن محمد بن عبیداهللا بن م

عن ابیه عن ابائه علیهم السالم قال قال رسول اهللا  ابى عبداهللا
 . الصبر الفاجره تدع الدیار بالقع صلى اهللا علیه و آله الیمین

 : ترجمه
نقل مى نمایند كه رسول خدا صلى اهللا  امام صادق علیه السالم از پدرانش علیهم السالم .4

شهرها سوگند اجبارى دروغ: علیه و آله فرمودند   .را خالى مى كند 

 

5: حدیث    

قال حدثنى محمد بن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
الحسن الصفار عن یعقوب بن یزید عن عبدالرحمن بن حماد 
سدیر عن فلیح بن ابى بكر الشیبانى قال قال  عن حنان بن

 .الكاذبه تورث العقب الفقر ابو عبداهللا علیه السالم الیمین
 : ترجمه

سوگند دروغ باعث كم شدن فرزندان انسان مى: امام صادق علیه السالم فرمودند .5   .شود 

 

6: حدیث    

قال حدثنى سعد بن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
عبداهللا عن احمد بن ابى عبداهللا عن محمد بن على الكوفى 
حماد عن ابن ابى یعفور عن ابى عبداهللا علیه  عن على بن

ینظر بها اربعین یوما  قال الیمین الغموس  السالم . 

 : ترجمه
از  پس ) در این دنیا( مكافات سوگند دروغ : امام صادق علیه السالم فرمودند .6 چهل روز  

  .مى رسد

 



7: حدیث    

قال حدثنى سعد بن عبداهللا عن احمد بن ابى  ابى رحمه اهللا
بن سنان  محمد عبداهللا عن ابیه عن محمد بن یحیى الخزاز و
و عبداهللا بن المغیره عن طلحه بن زید عن ابى عبداهللا علیه 

و اما محمد بن . تنقل الرحم قال تعقم  قال ان الیمین الفاجره لتنقل الرحم قلت ما معنى السالم
 . تثقل فى الرحم یحیى فانه روى

 : ترجمه
سوگند دروغ باعث عقیمى خواهد شد: امام صادق علیه السالم فرمودند .7 .  

 

8: حدیث    

المتوكل رضى اهللا عنه قال حدثنى  حدثنى محمد بن موسى بن
 عبداهللا بن جعفر الحمیرى عن احمد بن محمد عن الحسن

محبوب عن مالك بن عطیه عن ابى عبیده الحذاء عن ابى 
قال فى كتاب على علیه السالم ان الیمین الكاذبه و قطیعه الرحم تذران  جعفر علیه السالم انه

لدیار بالقعا حدثنى محمد بن  .(( . النسل من اهلها و تنقالن الرحم و ان انتقال الرحم انقطاع 
قال حدثنى على بن الحسین السعدآبادى عن احمد بن ابى عبداهللا عن  المتوكل رضى اهللا عنه

قال الیمین  حریز عن بعض اصحابه عن ابى عبداهللا علیه السالم البزنطى عن على عن
توجب النار الرجل یحلف على حق امرى مسلم على حبس مالهالغموس التى   . 

 : ترجمه
سوگند دروغ و قطع رحم ، باعث خالى شدن شهرها: امام باقر علیه السالم فرمودند .8 از  

قسم دروغى كه: امام صادق علیه السالم فرمودند .(( .ساكنانش و انقطاع نسل مى شوند جهنم را  
ت كه انسان با قسم خود، باعث از بین رفتن حقبر انسان واجب مى كند، این اس مسلمانى  

  .شود و او مالش را از دست بدهد

 

9: حدیث    

المتوكل رضى اهللا عنه قال حدثنى  حدثنى محمد بن موسى بن
عن  على بن الحسین السعد آبادى عن احمد بن ابى عبداهللا
البزنطى عن على عن حریز عن بعض اصحابه عن ابى 



ه السالمعبداهللا علی قال الیمین الغموس التى توجب النار الرجل یحلف على حق امرى ، مسلم  
 . على حبس ماله

 : ترجمه
قسم دروغى كه جهنم را بر انسان واجب مى كند، این: امام صادق علیه السالم فرمودند .9  

دبده است كه انسان با قسم خود باعث از بین رفتن حق مسلمانى شود و او مالش را از دست . 

 

10: حدیث    

قال حدثنى محمد بن  حدثنى محمدبن الحسن رضى اهللا عنه
الحسن الصفار عن یعقوب بن یزید عن محمد بن ابى عمیر 
بن عبدالحمید عن ابى الحسن شیخ من اصحابنا  عن ابراهیم

قال ان اهللا عزوجل خلق دیكا ابیض عنقه تحت العرش و رجاله فى  عن ابى جعفر علیه السالم
االرض السابعه تخوم له جناتح بالمشرق و جناح بالمغرب ال تصیح الدیكه حتى تصیح فاذا  

تبارك  بجناحیه ثم قال سبحان اهللا سبحان اهللا العظیم الذى لیس كمثله شى فیجیبه اهللا صاح خفق
 .و تعالى ما امن بما تقول من یحلف باسمه كاذبا

 : ترجمه
ا خداوندهمان: امام باقر علیه السالم فرمودند .10 عزوجل خروس سفیدى آفریده كه گردنش زیر  

یك بالش در مشرق و بال دیگرش در مغرب  عرش و پاهایش ددر انتهاى زمین هفتم است ،
نخواند،  تا زمانى كه آن خروض . مى باشد هنگامى كه خواند، . خروسهاى دیگر نمى خوانند 

سپس مى گوید. بالهایش را حركت مى دهد : ( ن اهللا العظیم لیس كمثله شیىسبحان اهللا سبحا  ) 
كسى كه به اسم من قسم دروغ بخورد، به آنچه گفتى : فرمایند خداوند نیزدر پاسخ او مى (143)

  . ایمان نیاورده است
 

11: حدیث    

حدثنى محمد بن یحیى قال حدثنى احمد بن  قال ابى رحمه اهللا
ابى الجارود عن  ابى عبداهللا عن ابیه عن محمد بن سنان عن
 رجل من عبدالقیس عن سلمان رحمه اهللا انه مر على المقابر

اهل الدیار هل علمتم ان الیوم  فقال السالم علیكم یا اهل القبور من المومنین و المسلمین یا
له و نام ملكته عینه اتاه آتجمعه فلما انصرف الى منز  فقال و علیك السالم یا ابا عبداهللا  



هل تعلمون ان الیوم جمعه فقد علمنا ما یقول الصیر فى  تكلمت فسمعنا و سلمت فرددنا فقلت
 قال و ما تقول الطیر فى یوم الجمعه قال تقول قدوس قدوس ربنا الرحمن الملك ما یوم الجمعه

مه كاذبایعرف عظمه ربنا من یحلف باس . 

 : ترجمه
به قبرستن آمده و گفت ،) ره (سلمان  .11  سالم بر شما اى مومنان و مسلمانانى كه ساكن)) 

مى دانید كه امروز جمعه است ؟! اى كسانى كه این جا سكوت كرده اید ! قبرها هستید  )) 

و سالم بر: آمد و گفت ) به خواب او(هنگامى كه به منزل بازگشت و خوابید، شخصى  تو اى  
آیا مى: (گفتى . سخن گفتى ، شنیدیم ، سالم كردى ، جواب دادیم ! ابا عبداهللا  دانید كه امروز  

سلمان. ما مى دانیم پرندگان در روز جمعه چه مى گویند .(( جمعه است پرسید چه مى گویند؟  
منزه است ، منزه است پروردگار مهربان و حكمران: گفت مى گویند اسم  كسى كه بدروغ به. ما 
  .او سوگند یاد كند، عظمت او را نمى داند

 

12: حدیث    

قال حدثنى سعد بن عبداهللا عن محمد بن  ابى رحمه اهللا
الحسین بن  الحسین بن ابى الخطاب عن حماد بن عیسى عن
قال من حلف باهللا فلیصدق  المختارعن ابى عبداهللا علیه السالم

من اهللا  و من لم یصدق فلیس  ى و من حلف باهللا فلیرض و من لم یرض فلیس عزوجل فى ش 
 . عزوجل فى شى من اهللا

 : ترجمه
كسى كه به خداوند قسم مى خورد باید راست: امام صادق علیه السالم فرمودند .12 و . بگوید 

و كسى كه براى. كسى كه راست نگوید، هیچ ارزشى نزد خداوند نخواهد داشت  او به خدا قسم  
اگر راضى نشود، هیچ ارزشى نزد خداوند. بخورند، باید راضى شود   . نخواهد داشت 

 

    . عقاب من تهاون بالبول

    مجازات احتراز نكردن از بول



1: حدیث    

قال حدثنى سعد بن عبداهللا عن احمد بن محمد  ابى رحمه اهللا
عبداهللا علیه  عن عثمان بن عیسى عن ابى بصیر عن ابى

بر منالسالم قال ان جل عذاب الق  . البول 
 : ترجمه

بیشتر عذاب قبر بخاطر احتراز نكردن از: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 بول است  
یعنى بگذارد نجس شود یا پس از نجاست به(   .(بول خود را آب نكشد 

 

    عقاب من استخف بصالته

    مجازات اهمیت ندادن به نماز

1: حدیث    

لویه رضى اهللا عنه عن عمهحدثنى محمد بن على ماجی عن  
محمد بن على القرشى عن ابن فضال عن المثنى عن ابى 
قال دخلت على ام حمیده اعزیها بابى عبداهللا علیه  بصیر

قالت یا ابا محمد لو رایت ابا عبداهللا عند الموت لرایت عجبا  السالم فبكت و بكیت لبكائها ثم
ینه قرابه قالت فلم نترك احدااال جمعناه قالت فنظرقال اجمعوا لى كل من بینى و ب فتح عینه ثم  

 . الیهم ثم قال ان شفاعتنا ال تنال مستخفا بالصاله
 : ترجمه

به: ابى بصیر مى گوید .1 او . گفتم  بخاطر وفات امام صادق علیه السالم تسلیت (( ام حمیده)) 
اگر هنگام وفات آن حضرت علیه: آنگاه گفت . من نیز گریستم . گریست  السالم حاضر  

هنگام وفات چشمانش را باز كرده و: بودى ، چیز عجیبى از او مى دیدى  خویشانم : فرمودند 
او نگاهى به آنان. ما نیز همه خویشان او را جمع كردیم . را جمع كنید : انداخته و فرمودند 

  .شفاعت ما به كسى كه به نماز اهمیت ندهد، نمى رسد

 

    عقاب من ترك غسل الجنابه

    مجازات غسل جنابت نكردن



1: حدیث    

قال حدثنا سعد بن عبداهللا حدثنا محمد  حدثنى ابى رحمه اهللا
حجر بن  بن الحسین بن ابى الخطاب عن جعفر بن بشیر عن
قال من ترك شعره  زائده عن ابى عبداهللا الصادق علیه السالم

 .من الجنابه متعمدا فهو فى النار

 : ترجمه
كسى كه در غسل جنابت یك تار مو را عمدا نشوید، در جهنم: دق علیه السالم امام صا .1  

  .خواهد بود

 

    عقاب من خفف سجوده

    مجازات كوتاه كردن سجده

1: حدیث    

قال حدثنى سعد بن عبداهللا قال حدثنى محمد بن  ابى رحمه اهللا
فضال عن عبداهللا  الحسن الصفار عن احمد بن محمد عن ابن

یقول  بن بكیر عن زراره قال سمعت ابا جعفر علیه السالم
دون ما  دخل رجل مسجدا فیه رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله فخفف سجوده دون ما ینبغى و

مات على غیر  یكون من السجود فقال رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله نقر كنقر الغراب لومات
 .دین محمد

 : ترجمه
مردى وارد مسجدى شد: مام باقر علیه السالم شنیدم كه فرمودنداز ا: راوى مى گوید .1 كه  

سجده هاى خود را كوتاهتر از آنچه. رسول خدا صلى اهللا علیه و آله نیز در آن بود باید باشد  
رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمودند. و در سجده الزم است ، انجام داد مثل كالغ نوك  :

از دین محمد از دنیا رفته است اگر بمیرد، با دینى غیر. زد  .  

 

    عقاب من التفت فى صالته ثالث مرات

    مجازات سه بار رو گردانیدن در نماز



1: حدیث    

قال حدثنى سعد بن عبداهللا عن محمد بن  ابى رحمه اهللا
حصین  الحسین بن ابى الخطاب عن الحكم بن مسكین عن
هعن ابى عبداهللا علیه السالم قال سمعت یقول اذا قام لعبد الى  

فالیزال مقبال علیه حتى یلتفت ثالث مرات فاذا التفت ثالث  الصاله اقبل اهللا عزوجل بوجهه
 . مرات اعرض عنه

 : ترجمه
هنگامى كه بنده خدا: راوى مى گوید از امام صادق علیه السالم شنیدم كه فرمودند .1 مشغول  

و پیوسته رویش به طرف اوست ،. دخداوند عزوجل به او رو مى كن. نماز مى شود تا زمانى  
كه در این صورت خداوند رویش را از. كه آن بنده سه بار رویش را بگرداند   .او بر مى گرداند 

 

    عقاب من صلى الصاله لغیر وقتها

    مجازات خواندن نماز در غیر وقت آن

1: حدیث    

قال حدثنى المتوكل رضى اهللا عنه  حدثنى محمد بن موسى بن
عن ابى  عل بن الحسین السعد آبادى عن احمد بن ابى عبداهللا

عمران االرمنى عن عبداهللا بن عبدالرحمن االنصارى عن 
عبداهللا علیه السالم قال قال رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله من صلى  هشام الجوالیقى عن ابى
ما ضیعتنى ووقتها رفعت له سوداء مظلمه تقول ضیعك اهللا ك الصاله لغیر اول ما یسال العبد  

عمله و ان لم تزك  اذا وقف بین یدى اهللا عزوجل عن الصاله فان زكت صالته زكى سائر
 . صالته لم یزك عمله

 : ترجمه
كسى كه : رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمودند امام صادق علیه السالم نقل مى نماید كه .1
خدا تو را ضایع : سیاه و تاریك باال مى رود و مى گوید نماز نماز را در غیر وقتش بخواند، آن

در پیشگاه خداوند ) روز قیامت (و هنگامى كه انسان . ضایع كردى  كند، همانطور كه مرا
اگر نمازش پاك بود،. جل بایستد، اولین چیزى كه از او سؤ ال مى شود نماز است  عز و  

پاك نبود، سایر اعمالش نیز پاكو اگر نمازش . نیز پاك خواهد بود  سایر اعمالش    .نخواهد بود 
 



2: حدیث    

قال حدثنى محمد بن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
الحسن الصفار عن یعقوب بن یزید عن صفوان بن یحیى عن 
 خارجه عن ابى بصیر عن ابى عبداهللا علیه السالم هارون بن

ا فرغ منها قبضها ثم صعد بها فان كانتقال الصاله و كل بها ملك لیس له عمل غیرها فاذ مما  
فینزل لها حتى یضرب بها وجهه ثم  تقبلل قبلت و ان كانت مما ال تقبل قیل له ردها على عبدى

 . یزال لك عمل یعنتنى یقول له اف لك ال
 : ترجمه

فرشته اى فقط مامور نماز است و كار دیگرى ندارد: امام صادق علیه السالم فرمودند .2 و  
اگر نمازش از نمازهایى. گامى كه انسان نماز خواند، نماز را گرفته و باال مى بردهن بود كه  

و اگر از نمازهایى بود كه. قبول مى شود، پذیرفته خواهد شد قبول نمى شود، خداوند مى  
او نیز نماز را. فرمایند، آن را به بنده ام برگردان  و . برگردانده و به صورت نمازگزار مى زند 

آه كه چقدر با اعمالت: او مى گوید به  . مرا به دردسر مى اندازى 

 

3: حدیث    

عن  حدثنى محمد بن على ماجیلویه رضى اهللا عنه عن عمه
محمد بن على الكوفى عن ابن فضال عن سعید بن غزوان 

اسماعیل بن ابى زیاد عن ابى عبداهللا عن ابیه عنه آبائه  عن
یزال الشیطان هابیا  قال قال رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله ال عن امیر المومنین علیه السالم

علیهه فادخله فى  البن آدم ذعرا منه ما صلى الصلوات الخمس لوقتهن فاذا ضیعهن اجترا
 . العظائم
 : ترجمه

نموده  امام صادق علیه السالم از پدرانش علیهم السالم از امیر المومنین علیه السالم روایت .3
شیطان همیشه از فرزند آدم: ل خدا صلى اهللا علیه و آله فرمودنداست كه رسو  بیمناك بوده و  

و هنگامى كه این . بخواند از او مى ترسد البته تا زمانى كه نمازهاى پنجگانه را در وقتش
  .بزرگ مى كشاند مازها را ضایع كرد، شیطان بر او جرى شده و او را به گناهان

 

م بهعقاب من قرا خلف امام یات     



مجازات حمد و سوره خواندن در حال اقتدا به امام 
    جماعت

1: حدیث    

قال حدثنى محمد بن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
الحسن الصفار عن یعقوب بن یزید عن حماد بن عیسى عن 
 زراره و محمد بن مسلم عن ابى جعفر علیه السالم حریز عن

یه السالم یقول من قرا خلف امام یاتم به فمات بعث على غیرقال كان امیر المومنین عل  الفطره 
. 

 : ترجمه
كسى: امیر المومنین علیه السالم فرمودند: امام باقر علیه السالم نقل مى نمایند كه  .1 كه  

و) حمد و سوره را بخواند(پشت سر امامى كه به او اقتدا كرده است قرائت نماید  بمیرد، بى  
شوددین محشور مى  .  

  
  
  

    . عقاب من ترك اقامه الصف خلف االمام

مجازات درست به صف نایستادن پشت سر امام 
    جماعت

1: حدیث    

قال حدثنى سعدبن عبداهللا عنه محمد بن  ابى رحمه اهللا
بصیر  الحسین بن ابى الخطاب عن وهیب بن حفص عن ابى
ل اهللا صلى رسو  قال سمعت ابا عبداهللا علیه السالم یقولل ان
اقیموا صفوفكم وامسحوا بمنا كبكم  اهللا علیه و آله قال یا ایها الناس  لئال یكون فیكم خلل و ال  

 . تخالفوا فیخالف اهللا بین قلوبكم اال و انى اراكم من خلفى
 : ترجمه

اى : رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمودند امام صادق علیه السالم نقل مى نمایند كه .1
صفهایتان را درست كنید، بطورى! مردم  كه كتفهایتان با هم تماس پیدا كرده و فاصله اى بین  

  .نباشید، تا خداوند دلهاى شما را متفرق نسازد شما نباشد، در صفها متفرق
 



عقاب من ترك صاله فریضه او تهاون بها 
    متعمدا

   مجازات ترك نماز واجب یا بى اهمیتى به آن

1: حدیث    

المتوكل رضى اهللا عنه قال حدثنى  حدثنى محمد بن موسى بن
 عبداهللا بن جعفر الحمیرى عن محمد بن الحسین بن ابى

الخطاب عن الحسن بن محبوب عن جمیل بن صالح عن برید 
علیه السالم قال قال رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله ما بین  بن معاویه العجلى عن ابى جعفر

اال المسلم و بین الكافر  .ان یترك الصاله الفریضه متعمدا او یتهاون بها فال یصلیها 
 : ترجمه

بین : رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمودند امام باقر علیه السالم نقل مى نمایند كه .1
كه مسلمان نماز واجب را عمدا ترك كند یا آن را  مسلمان و كافر فاصله اى نیست ، مگر این

اندبى اهمیت بداند و نخو  .  

 

2: حدیث    

قال حدثنى  حدثنى محمد بن على ماجیلویه رضى اهللا عنه
على بن ابراهیم عن ابیه عن عبداهللا بن میمون عن ابى 

علیهماالسالم عن جابر قال قالل رسول اهللا  عبداهللا عن ابیه
 . االیمان اال ترك الصاله صلى اهللا علیه و آله ما بین الكفر و

 : ترجمه
علیه السالم از پدرش علیه السالم از جابر امام صادق .2 نقل نموده است كه رسول خدا صلى  

بین كفر و ایمان فاصله اى: اهللا علیه و آله فرمودند   . جز ترك نماز نیست 

 

    عقاب من اخر صاله العصر

    مجازات تاخیر انداختن نماز عصر



1: حدیث    

عن احمد بن محمد  قال حدثنى سعد بن عبداهللا ابى رحمه اهللا
فضال عن عبداهللا بن بكیر  عن ابى عبداهللا البرقى عن ابن

یقول  عن محمد بن هارون قال سمعت ابا عبداهللا علیه السالم
 . من ترك صاله العصر غیر ناس لها حتى تفوته و تره اهللا اهله و ماله یوم القیامه

 : ترجمه
كسى كه بدون: كه فرمود راوى مى گوید از امام صادق علیه السالم شنیدم .1 فراموشى نماز  

اهل و مال مى  عصر را ترك كند تا آن را از دست بدهد، خداوند در روز قیامت او را بى
  .گرداند

 

2: حدیث    

قال حدثنى محمد بن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
ابى القاسم عن محمد بن على الكوفى حنان بن سدیر عن ابى 
دخلت على ابى عبداهللا فقلت ما تقوم فى العبد قال سالم   Q=ô

قال قلت جعلت فداك و ان  یوخر صاله العصر متعمدا قال یاتى یوم القیامه موتورا اهله و ماله
موتورا اهله : اهل الجنه قال قلت فما منزلته فى الجنه قال  كان من اهل الجنه قال و ان كان من

 . فیها منزل و ماله یتضیف اهلها لیس له
رجمهت  : 

مردى كه عمدا: راوى مى گوید به دیدن امام صادق علیه السالم رفته و عرض كردم  .2 نماز  
در روز قیامت بدون: عصر با به تاخیر بیندازد، چه حالى خواهد داشت ؟ فرمودند اهل و مال  

گرچه بهشتى باشد: گرچه بهشتى باشد؟ فرمودند: عرض كردم . خواهد آمد در : عرض كردم  .
بى: چه حالى خواهد داشت ؟ فرمودندبهشت  اهل و مال و منزل بوده و میهمان بهشتیان مى  

  .شود

 

3: حدیث    

النعمان  و بهذااالسناد عن محمد بن على الكوفى عن على بن
عن ابن مسكان عن ابى بصیر قال قال لى ابو جعفر علیه 

فال یخدعوك عن العصر صلها و  السالم ما خدعوك عن شى



ضاء نقیه فانالشمس بی رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله قال الموتور اهله و ماله من ضیع  
ال یكون له اهل و ال مال فى الجنه قلت و : الموتور اهله و ماله قال  صاله العصر قلت و ما

 . الشمس او تغیب قال یدعها و اهللا حتى تصفر ما تضییعها
 : ترجمه

مورد هر چه فریب بخورى در مورد نماز عصر در: امام باقر علیه السالم فرمودند .3 فریب  
زیرا همانا. نخور و در حالى كه آفتاب سفید و صاف است آن را بخوان  رسول خدا صلى اهللا  

كسى كه نماز عصر را ضایع كند، بى: علیه و آله فرمودند عرض . اهل و مال خواهد بود 
كجا بى اهل و: كردم  عرض كردم منظور از ضایع كردن در بهشت : مال خواهد بود؟ فرمودند 

منظور این است كه آن را نخواند تا آفتاب زرد شود یا ! بخدا سوگند : فرمودند آن كدام است ؟
  .كند غروب

 

    . عقاب من نام عن العشاء الى نصف اللیل

    مجازات نخواندن نماز عشا تا نیمه شب

1: حدیث    

ال حدثنى الحسین بن ق حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
الحسن بن ابان عن الحسین بن سعید عن النضربن سوید عن 
یقول  بن بكر عن زراره عن ابى جعفر قال ملك موكل موسى

 . من نام عن العشاء الى نصف اللیل فال انام اهللا عینه

 : ترجمه
بكسى كه تا نیمه ش: فرشته گمارده اى مى گوید: امام باقر علیه السالم فرمودند .1 نماز عشا  

  .را نخواند، خداوند چشمانش را به خواب نبرد

 

    عقاب من ترك الجماعه و الجمعه

    مجازات ترك نماز جماعت و جمعه

1: حدیث    

قال حدثنى سعد بن عبداهللا عن احمد بن محمد  ابى رحمه اهللا
سنان عن ابى  عن الحسن بن على الوشاء عن عبداهللا بن



الم قال صلىعبداهللا علیه الس اقبل بوجهه  رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله الفجر فلما انصرف 
رسول اهللا فقال اغیب هم فقال اما انه لیس  على اصحابه فسال عن اناس هل حضروا فقالوا ال یا

 العشاء من صاله اشد على المنافقین من هذه الصاله و
 : ترجمه

صلى اهللا علیه و آله نماز صبح رارسول خدا : امام صادق علیه السالم فرمودند .1 . خواندند 
اینان به نماز: آنگاه رو به اصحاب نموده و نام چند نفر را برده و پرسیدند آمدند؟ عرض  

آیا نیامدند؟ بدانید هیچ نمازى براى: فرمودند! خیر، اى رسول خدا: كردند منافقین سختتر از  
  . این نماز و نماز عشا نیست

 

2: حدیث    

محمد بن على ماجیلویه رضى اهللا عنه حدثنى قال حدثنى  
على بن ابراهیم عن ابیه عن عبداهللا بن میمون عن ابى 

علیهماالسالم قال اشترط رسول اهللا صلى اهللا  عبداهللا عن ابیه
الصاله و قال لینتهین اقوام ال یشهدون الصاله او المرن  علیه و آله على جیران المسجد شهود

م ثم آمر رجالموذنا یوذن ثم یقی من اهل بیتى و هو على علیه السالم فلیحرقن على اقوام بیوتهم  
 . الیاتون الصاله بحزم من الحطب النهم

 : ترجمه
نقل مى نماید كه رسول خدا صلى اهللا علیه  امام صادق علیه السالم از پدرش علیهم السالم .2
اگر كسانى : شوند و فرمودندنماز جماعتت حاضر  و آله با همسایگان مسجد شرط كرد كه به
خود دست بردارند، به موذن دستور مى دهم اذان و اقامه  كه به نماز جماعت نمى آیند از كار

اهل بیتم كه همان على علیه السالم است ، دستور مى دهم بسته  گفته ، آنگاه به مردى از
تش بزندنیامدن به نماز جماعت خانه هاى آنها را آ هاى هیزم را آورده و بخاطر .  

 

3: حدیث    

قال حدثنى محمد بن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
الحسن الصفار عن محمد بن عیسى بن عبید عن النضربن 
عاصم بن حمید عن ابى بصیر و محمد بن مسلم  سوید عن

بغیر  علیهماالسالم یقول من ترك الجمعه ثالثا متوالیه قالال سمعنا ابا جعفر محمد بن على الباقر



 . عله طبع اهللا على قلبه

 : ترجمه
كسى كه بدون جهت سه: راوى گوید از امام باقر علیه السالم شنیدم كه فرمودند .3 جمعه  

  .متوالى نماز جمعه را ترك كند، خداوند بر قلب او مهر مى زند

 

4: حدیث    

قال حدثنى محمد بن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
ن یعقوب بن یزید عن حماد بن عیسى عن الحسن الصفار ع

فضیل عن زراره عن ابى جعفر علیه السالم قال  حریز و
فریضهه مع االمام فان ترك رجل من غیر عله ثالث  صاله الجمعه فریضه و االجتماع الیها
ثالث فرائش من غیر عله اال منافق و قال و من ترك  جمع فقد ترك ثالث فرائض و ال یدع

عنها و عن جماعه المومنین منالجماعه رغبه   . غیر عله فال صاله له 

 : ترجمه
نماز جمعه واجب و اجتماع براى آن به همراه امام نیز: امام باقر علیه السالم فرمودند .4  

و. اگر مردى سه جمعه بدون علت آن را ترك كند، سه واجب را ترك كرده است . واجب است   

و كسى كه بخاطر بى رغبتى به نماز. مى كندهیچ كس ، جز منافق سه واجب را ترك ن  

نمازش ارزش چندانى(جماعت و جمع مومنین نماز جماعت را ترك كند، نمازى نخواهد داشت   

 .(ندارد
 

    عقاب من اتى الكبائر

    مجازات گناهان كبیره

1: حدیث    

قال حدثنى سعد بن عبداهللا عن احمد بن محمد  ابى رحمه اهللا
ن على عن عبدالعزیز العبدى عنعن الحسن ب عبید بن زراره  

قال هى  قال قلت البى عبداهللا علیه السالم اخبرنى عن الكبائر
 ان اهللا ال یغفر ان یشرك به )) قال اهللا عزوجل خمس و هن مما اوجب اله عزوجل علیهمن النار
نارا و سیصلونان الذین یاكلون اموال الیتامى ظلما انما یاكلون فى بطونهم  )) قال و (( و  ((سعیرا 



الى - یا ایها الذنى آمنوا اذا لقیتم الذین كفروا زحفا فال تولوهم االدبار  )) قال و رمى  (( آخر االیه 
 . المحصنات الغافالت و قتل مومن متعمدا على دینه

 : ترجمه
آن  .راوى مى گوید از امام صادق علیه السالم خواستم گناهان كبیره را برایم بیان كند .1

گناهان كبیره پنج تایند، همانهایى كه خداوند جهنم را: حضرت علیه السالم فرمودند براى آنها  
خداوند عزوجل مى فرمایند. واجب نموده است   ((نمى امرزد همانا خداوند شرك به خود را )) 

خورده و   اموال یتیمان را مى خورند، فقط آتش  همانا كسانى كه با ستم )) :و مى فرمایند (144)
هنگامى كه با ! داى كسانى كه ایمان آورده ای )) :فرمایند و مى (145) ((بزودى به جهنم مى روند
از شرك به : یعنى گناهان كبیره عبارتند (146) ((...شدید، فرار نكنید كافران در میدان جنگ روبرو

، تهمت زدن به زنان )مال یتیم از روى ظلم ، فرار از میدان جنگ با كفار خداوند، خوردن
  . و كشتن عمدى مومن به خاطر دینش پاكدامن و بى گناه

 

2: حدیث    

قال حدثنى محمد بن یحیى عن محمد بن احمد  ابى رحمه اهللا
اسماعیل عن احمد بن النضر عن عبادین كثیر  عن على بن

قال كل  قال سالت ابا جعفر علیه السالم عن الكبائر النواء
علیه النارشى اوعد اهللا  . 

 : ترجمه
: فرمودند راوى مى گوید از امام باقر علیه السالم پرسیدم گناهان كبیره چه گناهانى هستند؟ .2

  . هر گناهى كه خداوند به انجام دهنده آن جهنم را وعده داده است

 

  عقاب اكلمال الیتیم

    مجازات خوردن مال یتیم

1: حدیث    

عبداهللا بن جعفر الحمیرى عن احمد  قال حدثنى ابى رحمه اهللا
على بن رئاب  بن محمد بن عیسى عن الحسن بن محبوب عن
قال ان فى كتاب على  عن الحلبى عن ابى عبداهللا علیه السالم



بال ذلك فى عقبه من بعده فى الدنیا و یلحقه  علیه السالم ان اكل مال الیتامى ظلما سیدر كه و
نیا فان اهللابال ذلك فى االخره اما فى الد و و لیخش الذین لو تركوا من خلفهم  )) عزوجل یقول 

 )) عزوجل یقول و اما فى االخر فان اهللا ((اهللا و لیقولوا قوال سدیدا ذریه ضعافا خافوا علیهم فلیتقوا

 .((سیصلون سعیرا ان الذین یاكلون اموال الیتامى ظلما انما یاكلون فى بطونهم نارا و

 : ترجمه
كسى: در كتاب امیرالمومنین علیه السالم امده است : علیه السالم فرمودندامام صادق  .1 كه  

گرفتار شده و در  مال یتیم را با ظلم بخورد، پس از مرگش یتیمان او به نتیجه بد كردار پدرشان
اما در دنیا باین. آخرت نیز مجازات كارش را مى بیند  )) : دلیل كه خداوند عزوجل فرموده است 

ه پس از خود كودكان ضعیفى را باقىو كسانى ك مى گذارند و براى آنهامى ترسند، باید تقوى  
و اما در آخرت باین  (147) ؛((به عدالت سخن بگویند پیشه كرده و درباره یتیمان مردم درست و

داوندجهت كه خ اموال یتیمان را مى خورند  همانا كسانى كه با ستم )) : عزوجل فرموده است 
  .(148) ((.فقط آتش خورده و بزودى به جهنم مى روند

 

2: حدیث    

عبداهللا عن احمد بن محمد  قال حدثنى سعد بن ابى رحمه اهللا
عن زرعه  بن عیسى عن الحسین بن سعید عن اخیه الحسن
قال سمعته یقول  بن محمد الحضرمى عن سماعه بن مهران

مال الیتیم عقوبتین اما احدهما فعقوبه االخر النار و اما عقوبه  ان اهللا عزوجل وعد فى اكل
ن خلفهم ذریه ضعافا خافوا علیهم فلیتقوا اهللا و لیخش الذنى لو تركوا م )) عزوجل الدنیا فهو قوله

 ((لیقولوا قوال سدیدا و
 . یعنى بذلك لیخش ان اخلفه فى ذریته كما صنع هو بهوالء الیتامى

 : ترجمه
همانا خداوند: راوى مى گوید از معصوم علیه السالم شنیدم كه فرمودند .2 عزوجل براى خودن  

ى مجازات جهنم و دیگرى مجازاتیك:مال یتیم دو مجازات وعده داده است  دنیایى است كه در  
و كسانى كه پس از خود كودكان ضعیفى باقى: این آیه آمده است  گذاشته و براى آنها مى  

منظور  (149) ((بعدالت سخن بگویند ترسند، باید تقوى پیشه كرده و در باره یتیمان مردم درست و
مرگش همانگونه كه با یتیمان مردم رفتار كرده ،  آیه این است كه باید بترسد از این كه پس از

  .با یتیمانش رفتار كنند
 



3: حدیث    

قال حدثنى محمد بن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
سى عن عبدالرحمن الحسن الصفار عن احمد بن محمد بن عی

نجران عن عامربن حكیم عن المعلى بن خنیس عن  بن ابى
قال دخلنا علیه فابتدا فقال من اكل مال الیتیم سلط اهللا علیه من یظلمه  ابى عبداهللا علیه السالم

و لیخش الذنى لو تركوا من خلفهم ذریه ضعافا خافوا  )) اهللا عزوجل یقول او على عقبه فان
 .(( و لیقولوا قوال سدیدافلیتقوا اهللا علیهم

 : ترجمه
او شروع به سخن نموده و. راوى مى گوید به دیدن امام صادق علیه السالم رفتیم  .3  

كسى كه مال یتیم را بخورد، خداوند ظالمى را بر او یا فرزندانش مسلط مى:فرمودند . نماید 
ضعیفى باقىو كسانى كه پس از خود كودكان  )) :همانا خداوند عزوجل مى فرماید مى گذارند  

بعدالت سخن  و براى آنها مى ترسند باید تقوى پیشه كرده و درباره یتیمان مردم درست و
 .(150) ((بگویند

 

    عقاب مانع الزكاه

    مجازات زكات ندادن

1: یث حد   

قال حدثنى سعد بن عبداهللا عن یعقوب بن یزید  ابى رحمه اهللا
مسكان عن محمد بن  عن محمد بن ابى عمیر عن عبداهللا بن
 )) قول اهللا عزوجل مسلم قال سالت ابا جعفر علیه السالم عن

یوم  فقال ما من عبد منع زكاه ماله شیئا اال جعل اهللا ذلك (( سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامه
 عزوجل عنقه ینهش من لحمه حتى یفرغ من الحساب و هو قوله القیامه ثعبانا من نار طوقا فى

 . قال ما بخلوا به من الزكاه (( سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامه))
 : ترجمه

در روز  )) راوى مى گوید از امام باقر علیه السالم خواستم درباره این آیه توضیح بدهند .1
لى كه با آن بخل مى ورزیدند، طوق گردنشان مى شودقیامت اموا حضرت علیه  آن .(151) ((
بنده اى نیست كه مقدارى از زكات مالش را ندهد، مگر آن:السالم فرمودند  كه خداوند در روز  

دیل به اژدهایى از آتش نموده و آن را به گردنش مىقیامت آن را تب اندازد و آن اژدها او را  



و این آیه نیز همین را مى فرماید. مى گزد تا از حساب فارغ شود در روز قیامت اموالى كه  )) 
مراد از این آیه از بخل : فرمودند و (152)((با آن بخل مى روزیدند، طوق گردنشان مى شود

  . ورزیدن ، بخل در پرداخت زكات است

 

2: حدیث    

قال حدثنى محمد بن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
الحسن الصفار عن ایوب بن نوح ابن سنان عن ابى الجارود 

هللا عزوجل یبعث یوم جعفر علیه السالم قال ان ا عن ابى
اعناقهم ال یستطیعون ان تناولوا بها قیس انمله معهم  القیامه ناسا من قبورهم مشدوده ایدیهم الى
یقولون هوالء الذین منعوا خیرا قلیال من خیر كثیر هوالء الذین  مالئكه یعیرونهم تعییرا شدیدا و

 . عزوجل فمنعوا حق اهللا عزوجل فى اموالهم اعطاهم اهللا

مهترج  : 

همانا خداوند: امام باقر علیه السالم فرمودند .2 عزوجل در روز قیامت عده اى را در حالى كه  
انان حتى به اندازه سر . قبرهایشان بر مى انگیزد دستهایشان به گردنشان بسته شده است ، از

ختى همراه آنان فرشتگانى هستند كه آنان را به س. بگیرند انگشتى نیز نمى توانند چیزى را
اینان . اینان كسانى هستند كه خیر اندكى از خیر بسیار را ندادند :مالمت كرده و مى گویند
عزوجل را از  عزوجل به ایشان عطا فرمود، ولى ایشان حق خداوند كسانى هستند كه خداوند

  .اموالشان ، پرداخت نكردند
 

3: حدیث    

بن ابى قال حدثنى سعد بن عبداهللا عن احمد  ابى رحمه اهللا
قال قال ابو  عبداهللا عن ابیه عن خلف بن حماد عن حریز

عبداهللا علیه السالم ما من ذى مال ذهب و ال فضه یمنع زكاه 
و سلط علیه شجاعا اقرع یریده و و یحید عنه فاذا راى . یوم القیامه بقاع قرقر ماله اال حبسه اهللا
فجل حتى یصیر طوقا فى عنقه و ذلك ال یتخلص منه و امنكه من یده فقضمها كما یقضم انه ال
مال ابل او بقر او غنم یمنع  و ما من ذى (( سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامه )) عزوجل قو اهللا
كل ذى ظلف بظلفها و ینهشه كل ذى ناب  زكاه ماله اال حبسه اهللا یوم القیامه بقاع قرقر یطاه

تها اال طوقه اهللا ریعه ارضه الى سبع مال نخل او كرم او زرع یمنع زكا بنابها و ما من ذى



 . القیامه ارضین الى یوم
 : ترجمه

هیچ مالدارى نیست كه زكات طال یا نقره خود را: امام صادق علیه السالم فرمودند .3 نپردازد،  
اژدهایى را  مگر این كه خداوند در روزى قیامت او رادر دشت صاف و نرمى زندانى نموده و

آن. ش موى سرش ریخته است ، بر او مسلط مى نمایدكه از تجمع زهر در سر  اژدها به دنبال  
دستش را به سوى  او مى رود و او فرار مى كند و هنگامى كه مى بیند نمى تواند فرار كند،
دستش را گاز زده و مى  اژدها مى برد و او همانگونه كه ترب را گاز مى زند و مى خورد،

ى زند و این همان فرمایشو در نهایت دور گردنش چنبر م. خورد  )) : خداوند عزوجل است  

وهیچ مالدارى  (153) ((بخل مى ورزیدند، طوق گردنشان مى شود در روز قیامت اموالى كه با آن
را ندهد، مگر این كه خداوند در روز قیامت او را  گاو یا گوسفند خود نیست كه زكات شتر،

زندانى نموده و هر حیوان سم دارى او را لگدكوب كرده و هر جانورى  در دشت صاف و نرمى
نیش مى زند و هیچ مالدارى نیست كه زكات نخل ، انگور و زراعت خرما،  نیش دارى به او

مینش را تا عمق زمین هفتم در روز خود را ندهد، مگر این كه خداوند ز  (كشمش ، گندم و جو
  .نماید قیامت طوق گردنش مى

 

4: حدیث    

صفوان  و بهذااالسناد عن احمد بن ابى عبداهللا عن ابیه عن
بن یحیى عن داودعن اخیه عبداهللا قال بعثنى انسان الى ابى 
زعم انه یفزع فى منامه من امراه تاتیه قال  عبداهللا علیه السالم

الجیرانفصحت حتى سمع  فقال  فقال ابو عبداهللا علیه السالم اذهب فقل له انك ال تودى الكازه 
 .بلى و اهللا انى الدویها قال فقل له ان كنت تودیها فانك ال تودیها اهلها

 : ترجمه
از ترس: شخصى مى پنداشت در خواب از زنى مى ترسد و مى گفت : راوى مى گوید .4 آن  

براى(او . دندفریادى كشیدم كه همسایه ها شنی مرا خدمت امام صادق علیه ) حل مشكلش  
امام صادق علیه السالم فرمودند. السالم فرستاد aL{{ ¥¥ œœ . به او بگو شاید زكات نمى دهد :
محققا و به خدا سوگند كه زكات: من گفت  : آن حضرت علیه السالم دوباره فرمودند. مى دهم  

اهل آن نمى دهى حتما به به او بگو اگر زكات هم مى دهى ،  .  

 



5: حدیث    

قال سمعت  و ذكر احمد بن ابى عبداهللا ان روآیه ابى بصیر
 ابا عبداهللا یقول من منع الزكاه سال الرجعه عند الموت و هو
حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون )) قل اهللا عزوجل

 .(( اعمل صالحا فیما تركت لعلى
 : ترجمه

كسى كه زكات ندهد،: ام صادق علیه السالم شنیدم كه فرمودندراوى مى گوید از ام .5 هنگام  
و این آیه نیز همین را مى فرماید. مرگ تقاضاى بازگشت مى كند مرگ به  تا زمانى كه )) :

با كارهاى خوب ، گذشته  سراغ یكى از آنان بیاید، گوید پروردگارا مرا به دنیا بازگردان ، شاید
  .(154) ام را جبران نمایم

 

6: حدیث    

عن  حدثنى محمد بن على ماجیلویه رضى اهللا عنه عن عمه
محمد بن على الكوفى عن موسى بن سعدان عن عبداهللا بن 

ابان بن تغلب قال قال ابو  القاسم عن مالك بن عطیه عن
بداهللا علیه السالم دمان فى االسالم ال یقضى فیهما احدع بحكم اهللا عزول حتى یقوم قائمنا  

 . الزانى المحصن یرجمه و مانع الزكاه یضرب عنقه
 : ترجمه

دو مجازات اعدام هست كه تا قیام قائم ما كسى به: امام صادق علیه السالم فرمودند .6 حكم  
كه او را سنگسار مى) مرد زن دار(اكار محصن زن: خداوند عزوجل آنرا اجرا نمى كند نماید، و  

  .كسى كه زكات نمى دهد، كه او را گردن مى زند

 

7: حدیث    

السالم  و ذكر ان فى روآیه ابى بصیر عن ابى عبداهللا علیه
قال من منع  من منع الزكاه فى حیاته طلب الكره بعد موته و

ان شاء نصرانیا قیراطا من الزكاه فلیمت ان شاء یهودیا و . 

 : ترجمه
كسى كه در زندگى خود زكات ندهد، پس از مرگ: امام صادق علیه السالم فرمودند .7  



به هنگام(درخواست مى كند كه به دنیا بازگردد، و كسى كه یك قیراط از زكات را ندهد  ) مرگ  
هر كدام را كه بخواهد و نمى تواند مسلمان( باید یا یهودى بمیرد یا مسیحى    (بمیرد 

 

8: حدیث    

قال حدثنى سعد بن عبداهللا قال حدثنى احمد بن  ابى رحمه اهللا
قال من منع  محمد بن خالد عن ابیه عن بعض اصحابنا

قال ابو عبداهللا  قیراطا من الزكاه فما هو بمومن و ال مسلم و
خذ مانع الزكاه قال اذا قام القائم ا علیه السالم ما ضاع مال فى بر و ال بحر بمنع الزكاه و

 . فضرب عنقه
 : ترجمه

كسى كه قیراطى از زكات را: راوى مى گوید از معصوم علیه السالم نقل نموده است  .8  

هیچ مالى در خشكى و: نپردازد، نه مومناست و نه مسلمان و امام صادق علیه السالم فرمودند  

هنگامى كه قائم: دریا از بین نرفت ، مگر به خاطر زكات ندادن ، و نیز فرمودند آل محمد  
  .علیه السالم قیام نماید، گردن كسى را كه زكات نپردازد، مى زند

 

    عقاب من ترك الزكاه و قد وجبت له

    مجازات زكات نگرفتن مستحق

1: حدیث    

قال حدثنى سعد بن عبداهللا عن احمد بن محمد  ابى رحمه اهللا
لوى عنبن خالد عن عبدالعظیم بن عبداهللا الع الحسن بن على  

قال تارك  عن بعض اصحابنا عن ابى عبداهللا علیه السالم
 . الزكاه و قد وجبت له كمانعها و قد وجبت علیه

 : ترجمه
كسى كه زكات نگیرد و مستحق آن باشد، مانند كسى: امام صادق علیه السالم فرمودند .1  

  .است كه باید زكات بپردازد و ندهد
 

من شهر رمضان عقاب من افطر یوما     



    مجازات خوردن یك روز از روزه ماه رمضان

1: حدیث    

قال حدثنى محمد بن یحیى العطار عن محمد  ابى رحمه اهللا
عمران  بن احمد عن ابراهیم بن هاشم عن یحیى بن ابى

بن حماد الرازى قال سمعت ابا عبداهللا   الهمدانى عن یونس 
ما من شهر رمضان خرج روح االیمان منهیقول من افطر یو  علیه السالم  . 

 : ترجمه
كسى كه روز یك روز:از امام صادق علیه السالم شنیدم كه فرمودند : راوى مى گوید .1 از ماه  

  .رمضان را بخورد، روح ایمان از او خارج مى شود

 

    عقاب من ترك الحج

    مجازات ترك حج واجب

1: حدیث    

دثنى على بن ابراهیم عن ابیه عن عبداهللا قال ح ابى رحمه اهللا
علیهماالسالم قال كان فى  بن میمون عن ابى عبداهللا عن ابیه

 وصیه امیر المومنین علیه السالم ال تتركوا حج بیت ربكم

 . فتهلكوا و قال من ترك الحج لحاجه من حوائج الدنیا لم یقض حتى ینظر الى المحلقین
 : ترجمه

الم از پدرش نقل مى نماید كه یكى از وصیتهایى امیر المومنینامام صادق علیه الس .1 علیه  
حج خانه خدا را ترك نكنید كه هالك مى شوید و نیز فرمودند: السالم این بود كه  كسى كه به  :

سرهاى تراشیده از حج  خاطر حاجتى از حاجتهاى دنیا حج را ترك كند، تا زمانى كه حاجیها با
واهدگردیدروا نخ  برگردند، حاجتش  .  

 

2: حدیث    

 حدثنى محمد بن على ماجیلویه رضى اهللا عنهعن عمه عن

محمد بن على الكوفى عن موسى بن سعدان عن الحسین بن 
عبداهللا علیه السالم قال سمعته  ابى العالء عن ذریح عن ابى



یق حاجه تجحف به او مرض ال یط یقول من مات و لم یحج حجه االسالم و لم تمنعه من ذلك
 .شاء نصرانیا الحج من اجله او سلطان یمنعه فلیمت ان شاء یهودیا و ان

 : ترجمه
كسى كه بمیرد و حج: راوى مى گوید از امام صادق علیه السالم شنیدم كه فرمودند .2   ôéQY

به حج براى  خود را بجا نیاورد وعلت حج نكردن او حاجتى نباشد كه بدون بر آوردن آن ، رفتن
د، یامرضى كه بخاطر آن نتواند به حج برود، یا حاكمى كهاو ممكن نباش او را از رفتن به حج  

انتخاب مى كند و مسلمان از  منع كند، باید یا یهودى بمیرد یا مسیحى هر كدام را كه خواست
  (.دنیا نمى رود

 

    عقاب

    نقش زبان در ثواب و مجازات

1: حدیث    

بن یحیى العطار قال حدثنى  قال حدثنى محمد ابى رحمه اهللا
قال حدثنى محمد بن السندى عن على بن  محمد بن احمد

على  الحكم عن ابراهیم بن مهزم االسدى عن ابى حمزه عن
كل یوم على جوارحه فیقول كیف  بن الحسین علیهماالسالم قال ان لسان ابن ادم یشرف

و یناشدونه و یقولون انما نثاب بك و فینا  اصبحتهم فیقولون بخیر ان تركتنا و یقولون اهللا اهللا
 . نعاقب بك

 : ترجمه
همان زبان فرزند آدم هر روز بر اعضا و جوارح: امام سجاد علیه السالم فرمودند .1 انسان  

اگر ما را رها كنى: آنها جواب مى دهند. مهربانى نموده و حال آنها را مى پرسد . خوب هستیم  
، رعایتو مى گویند تو را بخدا، تو را بخدا : او را سوگند داده و مى گویند. حال ما را بكن  

  . مجازات شویم بخاطر توست اگر ثوابى بدست آوریم ازتوست و اگر

 

فیهاقل هو  عقاب من مضت له ثالثه ایام لم یقرا
  اهللا احد

نخواندن در سه  ((قل هو اهللا احد )) مجازات یك بار
    روز



1: حدیث    

ل حدثنى سعد بن عبداهللا عن احمد بن محمد قا ابى رحمه اهللا
اسماعیل بن مهران عن الحسن بن على البطائنى  بن خالد عن
سلیمان بن خالد  عن ابى عبداهللا المومن عن ابن مسكان عن

 ((قل هو اهللا احد )) یقول من مضت له ثالثه ایام لم یقرا فیها قال سمعت ابا عبداهللا علیه السالم
االیمان من عنقه فان مات فى هذه الثالثه االیام كان كافرا باهللاخذل و نزع ربقه  فقد  . العظیم 

 : ترجمه
كسى كه سه روز: راوى مى گوید از امام صادق علیه السالم شنیدم كه فرمودند .1 بگذرد و  

برداشته مى شود  را نخواند، بدون یاور مانده و رشته ایمان از گردنش ((قل هو اهللا احد )) سوره
و اگر در این سه روز بمیرد كافر به خداى) انى مى شودبى ایم(   . بزرگ است 

 

عقاب من مصت له جمعه لم یقرا فیها قل هو اهللا 
    احد

نخواندن در روز  ((قل هو اهللا احد )) مجازات
    جمعه

1: حدیث    

قال حدثنى محمد بن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
ابى عبداهللا البرقى الحسن الصفار عن احمد بن قال فى روآیه  

قال سمعته یقول  اسحاق بن عمار عن ابى عبداهللا علیه السالم
 . ثم مات مات عى دین ابى لهب ((قال هو اهللا احد )) من مضت له جمعه لم یقرا فیها

 : ترجمه
كسى كه جمعه اى را: راوى مى گوید از امام صادق علیه السالم شنیدم كه فرمودند .1 سپرى  

  . نخواند و سپس بمیرد، بر دین ابولهب مرده است ((قل هو اهللا احد )) كند و در آن
 

فیهاقل هو  عقاب من اصابه مرض او شده فم یقرا
  اهللا احد

در بیمارى و  ((قل هو اهللا احد)) مجازات نخواندن
    گرفتارى



1: حدیث    

 قال حدثنى محمد بن حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
اسماعیل بن  الحسن الصفار عن احمد بن ابى عبداهللا عن

مندل عن هارون بن  مهران عن الحسن بن على البطائنى عن
یقول من اصابه مرض او شدده و لم یقرا فى مرضه  حارجه قال سمعت ابا عبداهللا علیه السالم

فهو فى ثم مات فى مرضه او فى تلك الشده التى نزلت به ((قل هو اهللا احد )) او شدته  .النار 
 : ترجمه

كسى كه بیمار یا: راوى مى گوید از امام صادق علیه السالم شنیدم كه فرمودند .1 گرفتار شود  
نخواند و در آن بیمارى یا گرفتارى بمیرد، در  ((قل هو اهللا احد)) و در بیمارى یا گرفتارى خود

  .جهنم خواهد بود

 

فیهاقل  عقاب من صلى خمس صلوات و لم یقرا
  هو اهللا احد

    در پنج نماز ((قل هو اهللا احد)):مجازات نخواند

1: حدیث    

قال حدثنى سعد بن عبداهللا عن احمد بن محمد  ابى رحمه اهللا
ابیه سیف  عن على بن سیف بن عمیره عن اخیه الحسین عن

بن عمیره عن منصوربن حازم قال سمعت ابا عبداهللا علیه 
وم واحد صلى فیه خمس صلوات لم یقرا فیهایقول من مضى به ی السالم قیل  ((قل هو اهللا احد)) 

 . له یا عبداهللا لست من المصلین
 : ترجمه

كسى كه یك روز را: راوى مى گوید از امام صادق علیه السالم شنیدم كه فرمودند .1 سپرى  
) نموده و پنج نماز بنخواند و در هیچ كدام اى بنده : ویندنخواند، به او مى گ) قل هو اهللا احد

از نماز گزار نیستى! خدا   .  

 

    عقاب من نسى سوره من القرآن

    مجازات فراموش كردن سوره اى از قرآن



1: حدیث    

قال حدثنى سعد بن عبداهللا عن احمد بن محمد  ابى رحمه اهللا
فضال عن ابى المغرا عن ابى بصیر عن ابى عبداهللا  عن ابن
ه یقول من نسى سوره من القرآن مثلت قال سمعت علیه السالم

راها قال من انت ما احسنك لیتك لى فتقول اما تعرفنى انا  له فى صوره حسنه و درجه رفیعه فاذا
 لرفعتك الى هذه المكان سوره كذا و كذا لولم تنسنى

 : ترجمه
كسى كه سوره اى از: راوى مى گوید از امام صادق علیه السالم شنیدم كه فرمودند .1 رآن را ق 

آن سوره در شكلى زیبا و درجه اى بلند براى او) در روز قیامت (فراموش كند،  نمایان مى  
كاش از آن من! وقتى آن را مى بیند مى گوید تو كیستى ؟ چقدر زیبا . شود او مى ! بودى  

اگر فراموش نكرده بودى. گوید مرا نمى شناسى ؟ من فالن سوره هستم  ، تو را به این درجه  
رساندممى   .  

 

    عقاب من اذل مومنا

    مجازات ذلیل كردن مومن

1: حدیث    

المتوكل رضى اهللا عنه حدثنى  حدثنى محمد بن موسى بن
عبداهللا بن جعفر الحمیرى عن احمد بن عن الحسن بن 

عن هشام بن سالم عن المعلى بن خنیس قال ابا  محبوب
منى من اذل عبدى المومن و لیامن من غضبى من  یقول قال اهللا عزوجل لیاذن بحرب عبداهللا

 . المومن اكرم عبدى
 : ترجمه

خداوند:راوى مى گوید از امام صادق علیه السالم شنیدم كه فرمودند  .1 : عزوجل مى فرمایند 
او را احترام و تكریم  كسى كه بنده مومن مرا ذلیل كند، بداند به جنگ من آمده است و كسى كه

غضب من در امان استنماید، بداند از   .  

 

    عقاب من خذل مومنا

    مجازات یارى نكردن مومن



1: حدیث    

قال حدثنى احمد بن ادریس عن احمد بن محمد  اهللا ابى رحمه
فضال عن حماد بن عیسى عن ابراهیم بن عمر  عن ابن

قال ما من مومن یخذل  الیمانى عن ابى عبداهللا علیه السالم
نصرته اال خذله فى الدنیا و االخره اخاه و هو یقدر  . 

 : ترجمه
مومنى نیست كه بتواند برادر مومنش را یارى كند: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 ولى  

  .یارى نكند، مگراین كه خداوند در دنیا و آخرت او را یارى نخواهد نمود
 

   عقاب من طعن على المومنین او رد علیهم قولهم

ام كردن مومنین ورد سخن آنهامجازات بدن     

1: حدیث    

عن  حدثنى محمد بن على ماجیلویه رضى اهللا عنه عن عمه
المفضل بن  محمد بن على الكوفى عن محمد بن سنان عن
عزوجل خلق  عمر قال قال ابو عبداهللا علیه السالم ان اهللا

هم قولهم فقدالمومنین من نور عظمته و جالل كبریائه فمن طعن علیهم اورد علی رد على اهللا فى  
من اهللا فى شى انما هو شرك شیطان  عرشه و لیس   

 : ترجمه
همانا خداوند: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 عزوجل مومنین را از نور عظمت و بزرگى  

كسى كه آنه را بدنام كرده یا سخن. خود آفرید خداوند را در عرشش رد كرده . آنان را رد كند 
ر پیشگاه خداوند ارزشى نداشته واست ، د   . فقط شریك شیطان است 

 

    عقاب من طعن فى عین مومن

    مجازات عیب جویى از مومن و بردن آبروى او

1: حدیث    

قال حدثنى سعد بن عبداهللا عن محمد بن  ابى رحمه اهللا
ربعى عن  الحسین بن ابى الخطاب عن حماد بن عیسى عن



ل قال ابو عبداهللا علیه السالم ما من انسان یطعن فى عینالفضیل بن یسار قا مومن اال مات  
 .بشر میته و كان یتمنى ان یرجع الى خیر

 : ترجمه
انسانى نیست كه از مومنى عیبجویى كرده و ابروى: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 آو را  

به(زو مى كند آر ) پس از مرگ (مگر این كه با بدترین مرگها مى میرد و . ببرد بازگشته ) دنیا 
  .و كار خوب انجام دهد

 

    عقاب من حجب المومن

    مجازات پوشانیدن خود از مومن

1: حدیث    

قال حدثنى سعد بن عبداهللا عن احمد بن ابى  ابى رحمه اهللا
سنان عن  عبداهللا عن محمد بن على الكوفى عن محمد بن

 علیه السالم ایما مومن المفضل بن عمر قال قال ابو عبداهللا
كل سور مسیره  حجاب ضرب اهللا بینه و بین الجنه سبعین الف سور بین كان بینه و بین مومن

 . الف عام
 : ترجمه

هر مومنى كه بیناو و مومن دیگر مانع و حجابى: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 باشد،  
دیوارى تا دیوار دیگر هزار خداوند بین او و بهشت هفتاد دیوار مى كشد كه بین هر سال راه  

  . است
 

    عقاب من ربح على المومن

    مجازات سود گرفتن از مومن

1: حدیث    

قال حدثنى محمد بن ابى القاسم عن محمد بن  ابى رحمه اهللا
بن احنف قال قال  على الكوفى عن محمد بن سنان عن فرات

ى المومن رباابو عبداهللا علیه السالم ربح المومن عل . 

 : ترجمه



سود گرفتن مومن از مومن رباست: امام صادق علیه السالم فرمودند .1  (155) 

 

    عقاب من كان الرهن عنده اوثق من اخیه

1: حدیث    

ى سعد بن عبداهللا عن یعقوب بن یزید قال حدثن ابى رحمه اهللا
ابى عبداهللا علیه  عن مروك بن عبید عن بعض اصحابنا عن
السالم قال من كان الرهن عنده اوثق من اخیه المسلم فانا منه 

 . برى
 

عقاب من منع مومنا شیئا من عنده او من عند 
    غیره

از برادر مسلمان) گرو(مجازات معتبرتر دانستن     

1: ث حدی   

قال حدثنى سعد بن عبداهللا عن محمد بن  ابى رحمه اهللا
 الحسین عن محمد بن سنان عن فرات بن احنف عن ابى

عبداهللا علیه السالم قال ایما مومن منع مومنا شیئا مما یحتاج 
من عند غیره اقامه اهللا عزوجل یوم القیامه مسودا وجهه مزرقه  الیه و هو یقدر علیه من عنده او

مغلوله یداه الى عنقه عیناه  .فیقال هذا الخائن الذى خان اهللا و رسول اهللا ثم یومر به الى النار 
 : ترجمه

را معتبرتر از برادر مسلمانش) گرو(كسى كه : امام صادق علیه السالم فرمودند .1 بداند، من  
  . از او بیزام

 

عقاب من منع مومنا شیئا من عنده او من عند 
    غیره

حروم كردن مومنمجازات م     



1: حدیث    

قال حدثنى سعد بن عبداهللا عن محمد بن  ابى رحمه اهللا
 الحسین عن محمد بن سنان عن فرات بن احنف عن ابى

عبداهللا قال ایما مومن منع مومنا شیئا مما یحتاج الیه و هو 
ه مزرقه عیناه اقامه اهللا عزوجل یوم القیامه مسودا وجه یقدر علیه من عنده او من عند غیره

 .فیقال هذا الخائن الذى خان اهللا و رسوله ثم یومر به الى النار مغلوله یداه الى عنقه
 : ترجمه

هر مومنى كه خود یا دیگرى قدرت بر چیزى داشته: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 باشد  
قیامت او راو مومنى به آن احتیاج داشته باشد و او را از آن بازدارد، خداوند در روز  با رویى  

و مى . مى دارد سیاه و چشمانى كور در حالى كه دستانش به گردنش بسته است ، سرپا نگه
این همان خائنى است كه به خدا و: گویند آنگاه دستور مى رسد . رسول او خیانت كرده است  

  .او را به جهنم ببرید
 

    عقاب من حبس حق المومن

    مجازات حبس كردن حق مومن

1: حدیث    

 حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه عن محمد بن ابى

 القاسم عن محمد بن على الكوفى عن محمد بن سنان عن
المفضل عن یونس بن ظبیان قال قال ابو عبداهللا علیه السالم 

تسیل من  اقامه اهللا یوم القیامه خمسمائه عام على رجلیه حتى یا یونس من حبس حق المومن
اودیه و ینادى مناد من عند اهللا هذاعرقه  الظامل الذى حبس عن المومن حقه قال فیوبخ اربعین  

 .یوما ثم یومر به الى النار
 : ترجمه

كسى كه! اى یونس : یونس بن ظبیان نقل مى كند كه امام صادق علیه السالم فرمودند .1 حق  
مت پانصدمومنى را نزد خود نگهداشته و به او ندهد، خداوند در روز قیا سال او را سرپا نگه  

منادى از جانب خدا ندا  مى دارد تا آن قدر عرق كند كه چند دره از عرق او جارى شود؛ و
این همان صداى ظالمى است كه حق فالن مومن را نزد خود: مى كند . نگهداشت و به او نداد 

سپس دستور مى رسد او را به جهنم. چهل روز نیز سرزنش مى شود   .ببرید 



 

2: حدیث    

المفضل عن ابى  و بهذااالسناد عن محمد بن سنان عن
عبداهللا علیه السالم قال ایما مومن حبس مومنا عن ماله و هو 

یذق و اهللا من طعام الجنه و ال یشرب من  محتاج الیه قم
 . الحریق المختوم

 : ترجمه
هر مومنى: امام صادق علیه السالم فرمودند .2 آن احتیاج دارد حبس مال مومنى را كه به  
  .نوشابه هاى سربسته بهشتى نخواهد نوشید كند، بخدا سوگند غذاى بهشتى را نچشیده ، و از

 

    عقاب من به مومنا او مومنه بما لیس فیهما

    مجازات تهمت زدن به مومن

1: حدیث    

المتوكل رضى اهللا عنه قال حدثنى  حدثنى محمد بن موسى بن
فر الحمیرى عن محمد بن الحسین عن الحسنعبداهللا بن جع  

بن محبوب عن مالك بن عطیه عن ابن ابى یعفور عن ابى 
 قال من بهت مومنا او موومنه بما لیس فیهما بعثه اهللا یوم القیامه فى طینه عبداهللا علیه السالم

 . خبال حتى یخرج مما قال قلت و ما طینه خبال قال صدید یخرج من فروج المومسات

هترجم  : 

كسى كه به مرد یا زن مومنى تهمتى بزند كه در: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 آنها  
 طینت)) محشور مى نماید و راوى پرسید (( خبال طینت)) نباشد، خداوند در روز قیامت او را در

چرك خون آلودى است كه از فرج زنان بدكاره بیرون مى آید: چیست ؟ فرمودند (( خبال .  

 

2: دیث ح   

قال حدثنى الحسین بن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
الحسن بن ابان عن الحسین بن سعید عن فضاله عن عبداهللا 
قال  عن ابى بصیر عن ابى جعفر علیه السالم قال بن بكیر

 . اكل لحمه معصیه اهللا رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله سباب المومن فسوق و قتاله كفر و



 : ترجمه
ناسزا : رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمودند امام باقر علیه السالم نقل مى نمایند كه .2

گناه است) با غیبت (خوردن گوشتش  گفتن به مومن فسق ، جنگ با كفر و  .  

 

   . عقاب من روى على مومن روایه یرید بها شینه

مجازات نقل كردن مطلبى درباره مومن بقصد رسوا 
    كردن او

1: حدیث    

قال حدثنى محمد بن ابى القاسم عن محمد بن  ابى رحمه اهللا
المفضل بن عمر عن  على الكوفى عن محمد بن سنان عن
قال من روى على مومن روآیه یرید  ابى عبداهللا علیه السالم

طاناهللا عزوجل من والیته الى والیه الشی بها شینه و هدم مروءته لیسقط من اعین الناس اخرجه  

 : ترجمه
كسى كه چیزى از مومنى: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 نقل كند، با این هدف كه او را  

بیفتد، خداوند عزوجل او را از  رسوا كرده و شخصیتش را از بین ببرد تا از چشم مردم
  .نماید سرپرستى خود خارج و به سرپرستى شیطان وارد مى

 

    عقاب من منع مومنا سكنى داره

   مجازات ممانعت از سكونت مومنى در خانه اش

1: حدیث    

قال قال ابو عبداهللا علیه السالم من  ابى رحمه اهللا بهذااالسناد
قال اهللا  كان له دار و احتاج مومن الى سكناها فمنعه آیاها

عزوجل مالئكتى عبدى بخل على عبدى بسكنى الدنیا و 
 .عزتى ال یسكن جنانى ابدا

 : ترجمه
كسى كه خانه اى داشته باشد و مومنى محتاج: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 سكونت در  

بنده ام به بنده! فرشتگانم : آن باشد و او نگذارد، خداوند عزوجل مى فرماید دیگرم در مورد  



  نخواهد شد سكونت در دنیا بخل ورزید، به عزتم سوگند هیچ گاه در بهشتم ساكن
  

بع عثره المومنعقاب من تت     

    مجازات عیبجویى از مومن

1: حدیث    

برده  بهذااالسنادعن محمد بن سنان عن ابى الجارود عن ابى
قال صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله ثم انصرف 
على باب المسجد ثم نادى باعلى  مسرعا حتى وضع یده

نصوته یا معشر من آم ن بلسانه و لم یخلص االیما الى قلبه ال تتبعوا عورات المومنین فانه  
 . تتبع اهللا عورته فضحه و لو فى جوف بیته من تتبع عورات المومنین تتبع اهللا عورته و من

 : ترجمه
آنگاه بطرف. رسول خدا صلى اهللا علیه و آله با ما نماز خواند ند: ابى برده میگوید .1 در  

اى: بلندترین صداى خود فرمودندمسجد رفته ، دست بر در مسجد گذاشته و با  كسانى كه با  
از مومنین عیبجویى! زبان ایمان آورده و ایمان به قلب آنها نرسیده است  زیرا همانا . نكنید 

و كسى . دنبال یافتن عیوب او خواهد بود كسى كه در پى یافتن عیوب مومنین باشد، خداوند به
 .خواهد كرد؛ گرچه داخل خانه اش باشد كه خداوند عیوب او را جستجو نماید، او را رسوا

 

    عقاب المجترى على اهللا عزوجل

    مجازات جرات پیدا كردن بر خدا

1: حدیث    

قال حدثنى سعد بن عبداهللا عن محمد بن  ابى رحمه اهللا
قال قال  الحسین عن ابن ابى عمیر عن حفص بن البخترى

نوبا كثیره فاشفقوا منها ابو عبداهللا علیه السالم ان قوما اذنبوا ذ
عزوجل علیهم العذاب ثم قال  شدیدا و جاء آخرون فقالوا ذنوبكم علینا فانزل اهللا و خافوا خوفا

 . تبارك و تعالى خافونى و اجتراتم
 : ترجمه

عده اى گناهان بسیارى مرتكب شدند ولى پس از: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 مدتى از  



عده اى دیگرى به. و از آن گناهان بسیار ترسان بودند آن گناهان دورى كرده : آنها گفتند 
كه گناه را بعهده گرفته(خداوند عزوجل بر آنها . گناهان شما به عهده ما عذاب نازل ) بودند 

شما بر من جرات پیدا. آنان از من ترسیدند: فرمود  سپس . نمود  !كردید 

 

    عقاب من ینوى الذنب

    مجازات قصد گناه

1: حدیث    

قال حدثنى محمد بن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
الحسن الصفار عن جعفر بن محمد بن عبیداهللا عن بكربن 
ابى عبداهللا علیه السالم قال ان المومن  محمد االزدى عن

 . لینوى الذنب فیحرم رزقه
 : ترجمه

ر قصد گناه ، از رزق خود محرومو محققا مومنى بخاط: امام صادق علیه السالم فرمودند .1  

  .مى شود

 

    . عقاب السیئه

    مجازات گناه

1: حدیث    

قال حدثنى سعد بن عبداهللا عن احمد بن محمد  ابى رحمه اهللا
فضال عن عبداهللا بن بكیر عن بعض  عن الحسن بن على بن
قال من هم بالسیئه فال  اصحابه عن ابى عبداهللا علیه السالم

فانه ربما عمل العبد السیئه فیراه الرب یعلمها  .عزوجل فیقول و عزتى و جاللى ال اغفر له ابدا 

 : ترجمه
اگر كسى قصد گناه كرد، نباید آن را انجام دهد: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 زیرا همانا  .
عزت و  به: عزوجل او را دیده و مى فرماید اى بسا كه بنده گناهى مرتكب مى شود و خداوند

  . جاللم سوگند هیچ گاه تو را نمى آمرزم

 



عقابل من عمل عمال یطلب به وجه اهللا فادخل فیه 
    رضى الناس

مجازات انجام عمل بقصد رضایت خداوند و 
    مردم

1: حدیث    

قال حدثنى محمدبن ابى القاسم عن محمد بن  ابى رحمه اهللا
بن على  المفضل بن صالح عن محمد على الكوفى عن

قال لو  الحلبى عن زراره و حمران عن ابى جعفر علیه السالم
فادخل فیه رضى احد من الناس  ان عبدا عمل عمال یطلب به وجه اهللا عزوجل و الدار االخره

كل ریاء  كان ثوابه على الناس ان قال ابو عبداهللا علیه السالم من عمل للناس كان مشركا و
السالمشرك و قال ابو عبداهللا علیه   . قال اهللا عزوجل من عمل لى و لغیرى فهو لمن عمل له 

 : ترجمه
اگر بنده اى بخاطر رضاى خداوند: امام باقر علیه السالم فرمودند .1 عزوجل و رسیدن به  

 . قصد نماید، مشرك است سراى آخرت كارى را انجام دهد و رضایت كسى از مردم را وارد این
كسى كه بخاطر مردم عملى را انجام دهد، پاداشش: مودندامام صادق علیه السالم نیز فر  بعهده  

همانا هر ریایى شرك است. مردم است   . 

كسى كه براى من و غیر من: خداوند عزوجل مى فرمایند: امام صادق علیه السالم فرمودند  

  .عمل كند، آن عمل براى غیر من خواهد بود

 

    . عقاب قطیعه الرحم و اختالف القلوب

جازات قطع رحم و پراكندگى دلهام     

1: حدیث    

قال حدثنا على بن ابراهیم عن النوفلى عن  ابى رحمه اهللا
عن ابائه  السكونى عن الصادق جعفر بن محمد عن ابیه
علیهم السالم قال قال رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله اذا 

ب و تقاطعت االرحام هنالك لعنهم اهللا العمل و ائتلفت اللسن و اختلفت القلو  ظهر العلم و احترز
 . اعمى ابصارهم فاصمهم و



 : ترجمه
نقل مى نماید كه رسول خدا صلى اهللا علیه  امام صادق علیه السالم از پدرانش علیهم السالم .1

هنگامى كه علم آشكار شود: و آله فرمودند ولى به آن عمل نشود، زبانها یگانه ولى قلبها  
در. ع رحم نمایندمتفرق شده و مردم قط این هنگام خداوند آنان را لعنت كرده ؛ آنان را كر  

تا(نموده و دیدگانشان را كور مى نماید    (.حق و حقیقت را نشنوند و نبینند 

 

    عقاب الخیانه و السرقه و شرب الخمر و الزنا

    مجازات خیانت ، سرقت ، شراب خوردن و زنا

1: حدیث    

قال رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله اربعه ال قال بهذااالسناد  

تدخل بیتا واحده منهن اال خرب و لم یعمر بالبركه الخیانه و 
 .الزنا السرقه و شرب الخمر و

 : ترجمه
چهار چیز است كه وارد خانه اى نمى شود،: رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمودند .1 مگر  

خیانت ، سرقت شراب: ، آباد نخواهد شد این كه آن خانه خراب شده و یا با بركت خوردن و  
  .زنا

 

2: حدیث    

قال حدثنى عبداهللا بن جعفر عن یعقوب بن یزید  ابى رحمه اهللا
عن سلیمان بن  عن محمد بن ابى عمیر عن هشام بن سالم
قال مدمن الخمر یلقى اهللا  خالد عن ابى عبداهللا علیه السالم

ه شربه لمعزوجل كعابد و ثن و من شرب من  .یقبل اهللا عزوجل و جل صالته اربعین یوما 
 : ترجمه

شرابخوار مانند بت پرست با خداوند: امام صادق علیه السالم فرمودند .2 عزوجل مالقات مى  
  .چهل روز نمازش را قبول نمى كند نماید و كسى كه یك بار شراب بخورد،خداوند تا

 



3: حدیث    

قال حدثنى الحسین بن   عنهحدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا
 الحسن بن ابان عن الحسین به سعید عن بن ابى عمیر عن

قال ساله رجل  اسماعیل بن سالم عن ابى عبداهللا علیه السالم
 فقال شرب الخمر ثم قال اترى لم ذاك قال ال فقال اصلحك اهللا شرب الخمر شر ام ترك الصاله

 . قال النه یصیر فى حال ال یعرف ربه
هترجم  : 

موفق نماید  خداوند تو را در طاعتش : شخصى به امام صادق علیه السالم عرض كرد .3  ! 

آنگاه فرمودند. شراب خوردن : شراب خوردن بدتر است یا نماز نخواندن ؟ فرمودند مى دانى  :
چون حالى پیدا مى كند كه خدایش را نمى: فرمودند. خیر: چرا؟ عرض كرد   .شناسد 

 

4: حدیث    

رحمه اهللا ابى قال حدثنى محمد بن ابى القاسم عن هارون بن  
آبائه علیهم  مسلم عن مسعده بن زیاد عن ابى عبداهللا عن

قال یجى مدمن  السالم ان النبى صلى اهللا علیه و آله و سلم
یسیل لعابه مشدوده ناصیته الى ابهام  الخمر یوم القیامه مزرقه عیناه مسودا وجهه مائال شقه

یدهمن صلبه فیفزع منهقدمه خارجه   . اهل الجمع اذا راوه مقبال الى الحساب 
 : ترجمه

نقل مى نماید كه رسول خدا صلى اهللا علیه  امام صادق علیه السالم از پدرانش علیهم السالم .4
شرابخوار در روز قیامت با: و آله فرمودند چشمانى كور و رویى سیاه در حالى مى آید كه یك  

هانش جارى ،طرف بدنش كج ، آب د موهاى جلو سرش به انگشت شست پایش بسته شده و  
بطورى كه اهل محشر وقتى او را مى بینند كه براى  دستش از ستون فقرآتش در آمده است ،

  .افتند حساب مى رود، از او به وحشت مى
 

5: حدیث    

 ابى رحمه اهللا عن محمد بن یحیى عن محمد بن احمد عن
ك بن عبید عن رجل عن ابى عبداهللا یعقوب بن یزید عن مرو 

قال من اكتحل بمیل من مسكر كحله اهللا  علیه السالم انه



قال ان اهل الرى فى الدنیا من المسكر یموتون عطاشا و یحشرون  عزوجل بمیل من نار و
 .عطاشا عطاشا و یدخلون النار

 : ترجمه
رمه بكشد، خداوندكسى كه با میلى از مسكر س: امام صادق علیه السالم فرمودند .5 عزوجل با  

و سیراب شدگان از مسكر در دنیا، تشنه مى. میلى آتشین به چشمانش مى كشد میرند، تشنه  
  .محشور مى شوند و تشنه وارد جهنم مى شوند

 

6: حدیث    

قال حدثنى محمد بن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
عمیر عن الحسن الصفار عن معاویه بن الحكیم عن ابن ابى 

عثمان عن الفضیل بن یسار قال سمعت ابا جعفر  ابان بن
یقول من شرب الخمر فسكر منها لم یقبل اهللا صالته اربعین یوما فان ترك الصاله  علیه السالم

 . هذه االیام ضوعف الیه العذاب لترك الصاله فى

 : ترجمه
كسى كه مسكر بخورد و: راوى مى گوید از امام باقر علیه السالم شنیدم كه فرمودند .6 مست  

بخاطر ترك  شو، خداوند چهل روز نمازش را قبول نمى نماید و اگر در این مدت نماز نخواند،
  .نماز عذابش دو برابر مى شود

 

7: حدیث    

على  حدثنى جعفر بن على عن ابیه على عن ابیه الحسن بن
بن عبداهللا بن المغیره عن العباس بن عامر عن ابى الصحارى 
السالم قال سالته عن شارب الخمر قال  عن ابى عبداهللا علیه

 . تقبل منه صاله مادام فى عروقه منها شى
 : ترجمه

آن حضرت. راوى مى گوید از امام صادق علیه السالم حكم شرابخوار را پرسیدم  .7 علیه  
تا زمانى كه ذره اى در رگهایش باشد، نمازش: السالم فرمودند   .قبول نخواهد شد  

 



8: حدیث    

 و بهذااالسناد عن الحسن بن على عن عثمان بن عیسى عن

قال ان اهللا  ابن مسكان عمن رواه عن ابى عبداهللا علیه السالم
االقفال الشراب و  عزوجل جعل للشر اقفاال و جعل مفاتیح تلك

 . اشر من الشراب الكذب
 : ترجمه

همانا خداوند: امام صادق علیه السالم فرمودند .8 عزوجل براى شر چند قفل گذاشته كه كلید  
و دروغ بدتر از شراب. این قفلها شراب است    . است 

 

9: حدیث    

قال حدثنى محمد بن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
الحسن الصفار عن محمد بن عیسى العبیدى عن النضربن 

یعقوب بن شعیب عن احدهما علیهماالسالم قال ان  سوید عن
زوجل جعل للمعصیه بیتا ثم جعل للبیت بابا ثمع اهللا جعل للباب غلقا ثم جعل للغلق مفتاحا و  

 .مفتاح المعصیه الخمر

 : ترجمه
: فرمودند راوى از امام باقر علیه السالم یا امام صادق علیه السالم روایت كرده است كه .9

ه درىهمانا خداوند عزوجل گناه را در خانه اى قرار داده ، براى این خان گذاشته ، بر این در  
كلید گناه شراب. قفلى نهاده و براى این قفل كلیدى گذاشته است    . است 

 

10: حدیث    

قال حدثنى سعد بن عبداهللا قال حدثنى محمد بن  ابى رحمه اهللا
ابى بصیر  عبدالجبار عن سیف بن عمیره عن منصور عن

لسرق و عن ابى عبداهللا علیه السالم قال مدمن الزنا و ا
 . الشرب كعابد و ثن

 : ترجمه
كسى كه بر زنا و دزدى و شراب خوردن مداومت مى: امام صادق علیه السالم فرمودند .10  

  . نماید، همانند بت پرست است



 

11: حدیث    

 حدثنى الحسین بن احمد عن ابیهه عن محمد بن احمد عن

على بن اسماعیل عن احمد بن النضر عن عمروبن شمر عن 
ابر عن عن ابى جعفر علیه  السالم قال لعن رسول اهللا  

عاصرها و شاربها و ساقیها و  صلى اهللا علیه و آله فى الخمر عشره غارسها و حارسها و
 .آكل ثمنها حاملها و المحموله الیه و بایعها و مشتریها و

 : ترجمه
ه نفر را دررسول خدا صلى اهللا علیه و آله د: امام باقر علیه السالم فرمودند .11 رابطه با  

بكارد، باغبان آن ،) بقصد شراب (آن را ) درخت (كسى كه : شراب لعنت كردند سازنده آن ،  
حمل كننده آن ، كسى كه آن را براى او حمل مى كنند،  كسى كه هآن را مى نوشد، ساقى آن ،

  .سود آن به جیب او مى رود فروشنده آن ، مشترى آن و كسى كه

 

12: حدیث    

القمى  و بهذااالسناد عن محمد بن احمد عن محمد بن جعفر
قال الغناء عش النفاق و  رفعه الى ابى عبداهللا علیه السالم

 شرب الخمر مفتاح كل شر و شارب الخمر مكذب بكتاب اهللا

 . عزوجل ول صادق اهللا عزوجل ال جتنب محارمه

 : ترجمه
ه نفاق و شراب خوردن كلید هر بدىآواز، آشیان: امام صادق علیه السالم فرمودند .12 . است  
عزوجل را تصدیق مى كرد،  شرابخوار تكذیب كننده كتاب خداوند عزوجل است و اگر خداوند

 .حتما از حرامهاى او دورى مى نمود

 

13: حدیث    

قال حدثنى الحمیرى عن هارون بن مسلم عن  ابى رحمه اهللا
الممسعده بن زیاد عن جعفر بن محمد علیهماالس قال قال  

ادخل عرقا من عروقه  رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله من
 . عزوجل ذلك العرق بستین و ثالثمائه نوع من العذاب شیئا مما یسكر كثیره عذب اهللا



 : ترجمه
كسى : رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمودند امام صادق علیه السالم نقل مى نمایند كه .13

ار آن مست كنندهكه اندكى از آنچهه بسی هاست وارد رگى از رگهایش كند، خداوند عزوجل  
  .كیفر مى دهد این رگ را سیصد و شصت نوع عذاب ،

 

14: حدیث    

قال حدثنى محمد بن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
فضال عن  الحسن الصفار عن احمد بن الحسن بن على بن

ن عمار بن عمروبن سعید المدائنى عن مصدق بن صدقه ع
قال ال یقبل  علیه السالم قال سئل عن الرجل اذا شرب المسكر ما حاله موسى عن ابى عبداهللا

 .دخل النار اهللا صالته اربعین یوما و لیس له توبه فى االربعین و ان مات فیها
 : ترجمه

حكم مردى كه مسكر مى خورد چیست ؟ فرمودند: از امام صادق علیه السالم پرسیدند .14 ا ت :
مدت  چهل روز نمازش قبول نمى شود، در این چهل روز نمى تواند توبه كند و اگر در این

  .بمیرد به جهنم مى رود
 

15: حدیث    

قال حدثنى سعد بن عبداهللا قال حدثنى ابراهیم  ابى رحمه اهللا
احمد بن اسماعیل  بن هاشم عن عمروبن سعید المدائنى عن

بن على علیهماالسالم فى الكاتب عن ابیه قال اقبل محمد 
فقال بعضهم لو بعثتم الیه  فنظر الیه قوم من قریش فقالوا هذا له اهل العراق المسجد الحرام

فقال له یا عم ما اكبر الكبائر قال شرب الخمر فاتاهم فاخبر هم  بعضكم فساله فاتاه هشاب منهم
ه المفلم یزالوا به حتى عاد الیهه فساله فقال ل فقالوا له هعد الیه اقل لك یا ابن اخ شرب الخمر  

یدخل صاحبه فى الزنا و السرقهه و قتل النفس التى حرم اهللا بالحق و فى  ان شرب الخمر
كل شجره على دینه طلبا  باهللا افاعیل الخمر تعلوا على كل ذنب كما تعلو شجرتها على الشرك

لى شى من دنیاه و صار فى یده ع لما فى یدیه اخمله اهللا و مقته علیه و وكله الیه فان هو غلب
 . ینفقه فى حج و ال عمره و ال عتق منه شى نزع اهللا البركه منهه و لم یوجره على شى

 : ترجمه



امام باقر یا امام جواد(راوى مى گوید عده اى از قریش محمد بن على علیهماالسالم  .15 را  (
یكى از آنها گفت. ستندمردم عراق این شخص را مى پر . در مسجد الحرام دیدند و گفتند خوب  

جوانى از آنها نزد حضرت علیه. است شخصى را بفرستیم تا از او چیزى بپرسد السالم امده و  
بزرگترین گناهان كبیره كدام گناه است ؟ آن حضرت! اى عمو : پرسید علیه السالم در پاسخ  

آن جوان نیز آمد و آنها را از. خوردن شراب : فرمودند به او . ود آگاه كردسئوال و جواب خ 
دوباره سئوالت را تكرار كن و اصرار. گفتند امام علیه . دوباره بازگشت و سئوال كرد. كردند 

مگر به! برادرزاده : السالم فرمودند ههمانا شراب خوردن شرابخوار را . تو نگفتم خوردن شراب  
. ك به خدا مى كشاندكه خداوند آن را حرام نموده مگر بحق و شر  به هزنا، دزدى ، آدم كشى ،
مى دهد بیش از هرگناه است ؛ همانگونه كه درخت آن از هر درختى  كارهایى كه شراب انجام

شد از. باالتر مى رود مال برمى دارد و  طریق او مالى بدست آورد، خداوند بركت را از آن 
داشى عطا به او پا اگر مقدارى از آن را در راه حج یا عمره یا بنده آزاد كردن مصرف كند،

  .نمى نماید
 

عقاب من ترك فریضه من فرائض اهللا او ارتكب 
    كبیره من الكبائر

    مجازات ترك واجب یا ارتكاب گناه كبیره

1: حدیث    

قال حدثنى محمد بن جعفر االسدى قال  حدثنى على بن احمد
قال حدثنى الحسین بن یزید  حدثنى موسى بن عمران النخعى

حمد بن سنان عنالنوفلى عن م المفضل بن عمر قال قلت  
 قال اذا عرف الرجل ربه هلیس علیه وراء ذلك شى البى عبداهللا علیه السالم روى عن المغیره انه
عزوجل من ال یعرفه ان  قال ماله لعنه اهللا الیس كلما ازداد باهللا معرفه فهو اطوع له افیطیع اهللا

ه بامر و امر محمد صلىاهللا عزوجل امر محمدا صلى اهللا علیه و آل اهللا علیه و آله المومنین  
المومن سواء قال ثم قال ال ینظر  بامر فهم عاملون به الى ان یجى نهیه و االمر و النهى عند
فرائض اهللا و ارتكب كبیره من الكبائر قال  اهللا عزوجل الى عبد و ال یزكیه اذا ترك فریضه من

ك باهللا قال قلت اشرك قال نعم ان اهللاقال نعم قد اشر  قلت ال ینظر اهللا الیه عزوجل امر بامر و  
عزوجل به و صار الى ما امر ابلیس به فهذا مع البلیس فى  امره ابلیس بامر فترك ما امر اهللا

 .الدرك السابع من النار



 : ترجمه
: نقل مى كنند كه مغیره گفته است  راوى مى گوید به امام صادق علیه السالم عرض كردم .1

امى كه انسان خدایش را شناخت ، دیگر تكلیفى ندارد،هنگ : آن حضرت علیه السالم فرمودند 
مگر چنین نیست كه. چرا چنین گفته است . خدا لعنتش كند انسان هر چه بیشتر خدا را  

آیا كسانى كه خدا را نمى. شناخت از او بیشتر اطاعت مى كند شناسند، از او اطاعت مى  
وجل با فرمانى به حضرت محمد صلى؟ همانا خداوند عز !كنند اهللا علیه و آله امر نموده و  

امر نموده است و آنها تا رسیدن  حضرت محمد صلى اهللا علیه و آله نیز با فرمانى به مومنین
همانطور كه به امر(و مومن امر و نهى را مساوى مى داند . عمل مى كنند نهى آن ، به عمل  

 (.مى كند به نهى نیز عمل مى كند

هنگامى كه بنده اى واجبى از واجبات خداوند را ترك و گناه كبیره هاى از: آنگاه فرمودند  

عرض  .گناهان كبیره را مرتكب شود، خداوند عزوجل به او نگاه نكرده او را پاك نمى گرداند
زیرا به خداوند شرك. بله : فرمودند! كردم خداوند به او نگاه نمى نماید  عرض . ورزیده است  

زیرا همانا خداوند. بله ! شرك ورزیده است :  كردم عزوجل دستورى داده است و شیطان نیز  
پس او .دستور شیطان عمل كرده است  دستورى داده است و او دستور خداوند را رها و به

هفتمین طبقه زیرین(همراه با ابلیس در درك هفتم جهنم  خواهد بود) جهنم   .  

 

فاحشه فى الذین عقاب الذین یریدون ان تشیع ال
    آمنوا

    مجازات دوستداران رواج گناه در میان مومنین

1: حدیث    

المتوكل رضى اهللا عنه قال حدثنى  حدثنى محمد بن موسى بن
قال حدثنى سهل بن زیاد االدمى عن یحیى بن  محمد بن یحیى

الفضیل عن ابى  المبارك عن عبداهللا بن جبله عن محمد بن
جعفر علیهماالسالم الحسن موسى بن قال قلت له جعلت فداك الرجل من اخوانى یبلغنى عنه  

هفینكر ذلك و قد اخبرنى عنه قوم ثقات فقال لى یا محمد كذب  الشى الذى اكره له فاساله عنه
ان شههد عندك خمسون قسامه و قال لك قوال فصدقه و كذبهم و  سمعك و بصرك عن اخیك و
و تهدم به مروته فتكون من الذین تشینه به ال تذیعن علیه شیئا قال اهللا عزوجل ان الذین یحبون  

 . الدنیا و االخره ان تشیع الفاحشه فى الذنى آمنوا لهم عذاب الیم فى



 : ترجمه
فدایت شوم: مى گوید به امام كاظم علیه السالم عرض كردم  (( محمد بن فضیل)) .1 درباره یكى  

در. و هنگامى كه به او گفتم انكار كرداز برادرانم چیز ناخوش آیندى شنیدم  حالى كه كسانى  
آن حضرت. كه آن مطلب را به من گفتند، افراد مورد اعتمادى بودند در ! اى محمد : فرمودند 
و اگر پنجاه. رابطه با برادرت گوش و چشمت را تكذیب كن  كه هر كدام پنجاه نفر ) (( قسامه)) 

یت قسمبرا) هستند یا پنجاه بار قسم مى خورند بخورند و مطلبى را برایت بگویند، تو سخت او  
را پخش نكن كه آبروى او را ببرد و شخصیت او را  را تصدیق و آنان را تكذیب كن و خبرى

زیرا در غیر این صورت از. نابود كند كسانى خواهى بود كه خداوند عزوجل درباره آنها فرموده  
در میان كسانى كه ایمان آورده اند رواج یابد،  دوست دارند گناه همانا براى كسانى كه)) است

  .(156) (( آخرت هست عذابى دردناك در دنیا و

 

2: حدیث    

قال حدثنى محمد بن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
یعقوب بن یزید عن على بن الحسن الصفار عن اسماعیل بن  

 عمار عن منصور بن حازم قال قال ابو عبداهللا علیه السالم

بشى  قال رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله من اذاع فاحشه كان كمبتدیها و من عیر مومنا بشى
 . ال یموت حتى یركبه

 : ترجمه
كسى : اهللا علیه و آله فرمودند رسول خدا صلى امام صادق علیه السالم نقل مى نمایند كه .2

 . كه براى اولین بار آن را انجام داده است كه گناهى را رواج دهد، مانند كسى است

  .و كسى كه مومنى را به خاطر چیزى سرزنش كند، نمى میرد تا خود گرفتار آن نشود

 

عقاب من مات و فى عنقه اموال الناس و عقاب 
ده و عقاب من اصابالبول من جس من ال یبالى این

  . یحاكى و یغتاب و یمشى بالنمیمه
مجازات با بدهكارى به مردم مردن ، بى اهمیتى به 

شدنبول از بول ، نقل كالم بد، غیبت و  نجس
  سخن چینى



1: حدیث    

قال حدثنى محمد بن جعفر قال حدثنى  حدثنى على بن احمد
ى قال حدثنى الحسین بن یزید قال حدثن موسى بن عمران

بن غیاث عن جعفر بن محمد عن آبائه عن  حفص  على  
اهل النار على ما بهم من  علیهم السالم قال قال رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله اربعه یوذون

 بالویل و الثبور فیقول اههل النار بعضهم لبعض ما االذى یسقون من الحمیم فى الجحیم ینادون
ا من االذىبال هوالء االربعه قد آذونا على مابن فرجل معلق فى تابوت من جمر و رجل یجر  

مابال االبعد قد  رجل یسیل فوه قیحا و دما و رجل یاكل لحمه فیقال لصحاب التابوت آمعاءة و
اموال الناس لم یجدلها فى نفسهه  آذانا على ما بنا من االذى فیقول ان اال بعد مات و فى عنقه
ه ما بال االبعد قد آذانا على مابنا من االذىیقال للذى یجر امعا اداء و ال وفاء ثم فیقول ان اال  
یقال للذى یسیل فوه فیحا و دما ما بال اال بعد  بعد كان ال یبالى این اصاب البول من جسده ثم
فیقول ان اال بعد كان یحاكى فینظر الى كل كلمه خبیثه فیفسد بها  قد آذانا على مابنا من االذى
ذى یاكل لحمهه ما بال اال بعد قد آذانا على ما بنا من االذىیقال لل و یحاكى بها ثم فیقول ان  

 . اال بعد كان یاكل لحوم الناس بالغیبه و یمشى بالنمیمه
 : ترجمه

نقل مى نماید  مام صادق علیه السالم از پدرانش علیهم السالم از امیرالمومنین علیه السالم .1
چهار نفر هستند كه: كه رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمودند اهل جهنم را عالوه بر  

فریادشان بلند است  آزارهایى كه خود دارند، آزار مى دهند، در جهنم آب جوش خورده و داد و
اینان چه كرده اند كه عالوه بر: اهل جهنم به یكدیگر مى گویند.  شكنجه هایى كه خود داریم  

آنان در، از شكنجه آنان ما نیز در عذاب هستیم ؟ یكى از  . تابوتى از آتش آویزان است  
چرك و  یكى دیگر روده هایش را مى كشند، دیگرى از دهنش  آن یكى . خون جارى است  

! اى دورترین از رحمت خدا گوشت خود را مى خورد، به كسى كه در تابوت است مى گویند
ر عذاب هستیم شكنجه تو نیز د چه كرده اى كه ما عالوه بر شكنجه هایى كه خود داریم ، از

 ؟
بدانید كه من دورترین از رحمت خدا، در حالى مرگم فرا رسید كه: مى گوید اموال مردم به  

سپس به كسى كه روده. گردنم بود و نمى توانستم دیون خود را بپردازم  هایش را مى كشد، مى  
چه كرده اى كه ما عالوه بر! اى دورترین از رحمت خدا : گویند داریم ،  شكنجه هایى كه خود 

رحمت خدا، اگر بدنم با بول نجس  از شكنجه تو نیز در آزار هستیم ؟ بدانید كه من دورترین از
آنگاه به كسى كه. مى شد، به آن بى اعتنا بودم    چرك و خون از دهانش جارى است مى  



چه كرده اى كه ما با! گویند اى دروترین از رحمت خدا  وجود عذابهایى كه خود داریم ، از  
بدانید كه من: عذاب تو نیز آزار مى بینیم ؟ مى گوید دورترین از رحمت خدا، هر سخن بدى  

آنگاه به. را نقل كرده و با آن فساد ایجاد مى كردم  كسى كه گوشت خود را مى خورد مى  
چه كرده اى كه ما! اى دورترین از رحمت حق : گویند به وجود شكنجه هایى كه گرفتار آن  

جه تو نیز در آزاریم ؟ مى گویندهستیم ، از شكن بدانید كه من گوشت مردم را با غیبت خورده  :
  . و سخن چینى مى كردم

 

    عقاب من تعرض لسلطان جائر

   .مجازات كسى كه متعرض سلطان ستمكارى شود

1: حدیث    

عن  حدثنى محمد بن على ماجیولیه رضى اهللا عنه عن عمهه
حمد بن سنان عنمحمد بن على الكوفى عن م المفضل بن  

مفضل انهه من  عمر قال قال ابو عبداهللا علیه السالم یا
 .الصبر علیها تعرض لسلطان جائر فاصبابته منهه بلیه لم یوجر علیها و لم یرزق

 : ترجمه
اى: مفضل بن عمر مى گوید امام صادق علیه السالم به من فرمودند .1 همانا كسى ! مفضل  

كارى شود و حادثه ناگوارى از ناحیه اوكه متعرض سلطان ستم برایش پیش آید، پاداشى نداشته  
  .و در این مصیبت ، صبر روزى او نخواهد شد

 

    عقاب من اتاه اخوه فى حاجه فلم یقضها له

    مجازات انجام ندادن كار مسلمان

1: حدیث    

 قال حدثنى سعد بن عبداهللا قال حدثنى عبادبن ابى رحمه اللهه
اسماعیل بن عمار  سلیمان عن ابیه هارون بن الجهم عن

قال قلت له جعلت فداك  الصیرفى عن ابى عبداهللا علیه السالم
فقال نعم فقلت و كیف ذلك قال ایما مومن اتاه  المومن رحمه على المومن رحمهه على المومن
حاجته كان قد ساقها الیهه و سیبها له فان قضى اخوه فى حاجه فانما ذلك رحمهه من اهللا قبل  



التى  الرحمهه بقبولها و ان رده عن حاجته و هو یقدر على قضائهها فانما رد عن نفسه الرحمه
هو الحاكم  ساقها الیه و سیبها له هو ذخرت الرحمه الى یوم القیامه فیكون المردود عن حاجته
م القیامه هو الحاكم اسماعیل فاذا كان یو  فیها ان شاء صرفها الى نفسه و ان شاء الى غیره یا
عزوجل قد شرعت له فالى من ترى یصرفها قال قلت جعلت فداك ال اظنهه  فى رحمه من اهللا

اسماعیل من اتاه اخوه  نفسه قال ال تظن و لكن استیقن فانه ال یردها عن نفسه یا یصرفها عن
قبره الى یوم  ینهش ابهامه فى فى حاجه یقدر على قضائها فلم یقضهها له سلط اهللا علیه شجاعا

 .القیامه مغفورا له او معذبا
 : ترجمه

فدایت: كردم   اسماعیل بن عمار صیرفى مى گوید به امام صادق علیه السالم عرض  .1 شوم  
هر: چگونه ؟ فرمودند: كردم   عرض . بله : مومن براى مومن رحمت است ؟ فرمودند مومنى  

قط رحمتى است كه خداوندكه بخاطر حاجتى پیش برادرش برود، بدون شك این ف برایش آماده  
اگر حاجت او را بر آورد، بدون شك با. هنموده و فرستاده است  قبول آن رحمت حق را پذیرفته  

رحمتى را كه خداوند برایش آماده كرده و  ، و اگر با وجود توانایى ، حاجتش را بر نیاورد، فقط
و این رحمت براى. فرستاده بود، رد كرده است  یامت ذخیره مى شود و كسى كه حاجتش روز ق 

اگر بخواهد مى تواند آن را براى خودش بردارد . بگیرد بر آورد نشد مى تواند درباره آن تصمیم
اى. یا به دیگرى بدهد در این صورت كه او اختیار دار آن رحمت است ، فكر مى ! اسماعیل  
گمان نمى كنم آن را به :  كردم  بردارد یا به دیگرى بدهد؟ عرض  كنى آن را براى خودش
بلكه یقین داشته باشد كه بدون شك آن را براى . گمان نداشته باش : فرمودند .دیگرى بدهد

كسى كه برادرش بخاطر حاجتى پیش او بیاید و او بتواند! اى اسماعیل . بر مى دارد خودش  

ر او مسلط مى كندحاجتش را بر آورد ولى این كار را انجام ندهد، خداوند در قبرش مارى را ب  

  .كه تا روز قیامت انگشت ابهام او را بگزد، خواه آمرزیده باشد یا در عذاب بسر برد

 

عقاب من مشى فى حاجه اخیه المومن و لم 
    یناصحه

مجازات به كار نگرفتن تمام توان در انجام كار 
    برادر مومن



1: حدیث    

 عن محمد بن قال حدثنى سعد بن عبداهللا ابى رحمه اهللا
قال سمعت ابا عبداهللا  الحسین بن ابى الخطاب عن ابى جمیله

علیه السالم یقول من مشى فى حاجه اخیه المسلم و لم 
 . عزوجل خصمه فیها كان كمن خان اهللا و رسوله و كان اهللا یناصحه

 : ترجمه
كسى كه به: راوى مى گوید از امام صادق علیه السالم شنیدم كه فرمودند .1 نبال حاجت د 

به خدا و رسولش  برادر مومنش برود، ولى تمام توان خود را به كار نگیرد، مانند كسى است كه
  .خیانت كرده و خداوند عزوجل دشمن او خواهد بود

 

2: حدیث    

قال حدثنى محمد بن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
نى قال حدث الحسن الصفار عن احمد بن ابى عبداهللا البرقى
قال  ادریس بن الحسن عن مصبح بن هلقام عن ابى بصیر

رجل من اصحابنا استعان به رجل من اخوانه فى حاجه  سمعت ابا عبداهللا علیه السالم یقول ایما
 بكل جهد فقد خان اهللا و رسوله و المومنین قال ابى بصیر قلت البى عبداهللا علیه فلم یبالغ فیها

ین قال من لدن امیر المومنین صلوات اهللا علیه الى آخرهمالسالم ما تعنى بقولك و المومن  . 

 : ترجمه
هر مردى از یاران ما كه: راوى مى گوید از امام صادق علیه السالم شنیدم كه فرمودند .2  

به خدا و  برادرش براى كارى از او یارى بخواهد و او با تمام قدرت به او كمك نكند، بدون شك
مرادتان از مومنین كیست ؟: عرض كردم . رده است رسول او و مومنین خیانت ك از : فرمودند 

  امیر الومنین علیه السالم گرفته تا آخرین نفر مومنین
 

    . عقاب من استعان به مومن فلم یعنه

    مجازات یارى نكردن مومن بهنگام درخواست او



1: حدیث    

عن قال حدثنى على بن ابراهیم عن ابیه  ابى رحمه اهللا
عن  اسماعیل بن مرارعن یونس عبدالرحمن عن ابن مسكان
قال ایما رجل من  ابى بصیر عن ابى عبداهللا علیه السالم

ابتاله اهللا عزوجل بان  شیعتنا اتاه رجل من اخواننا فاستعان به فى حاجه فلم یعنه و هو یقدر
 . یقضى حوائج عدو من اعدائنا یعذبه اهللا علیه یوم القیامه

 : ترجمه
اگر یكى از برادران ما براى حاجتى پیش یكى از: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 شعیعیان  
كمك كند از كمك  ما برود و براى رفع نیازش از او كمك بخواهد واو با این كه مى تواند به او
ر عزوجل او را به بر آوردن نیازهاى یكى از دشمنان ما گرفتا كردن به او خوددارى كند، خداوند

  .بخاطر این عمل او را عذاب مى كند مى كند و آنگاه در روز قیامت
 

2: حدیث    

قال حدثنى محمد بن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن سعدان بن مسلم 
ابان عن ابى جعفر علیه السالم قال من بخل  عن الحسین بن

ام له فى حاجتهبمعونه اخیه المسلم و القی  .ابتلى بمعونه من یاثم علیه و ال یوجر 
 : ترجمه

خوددارى  كسى كه از یارى كردن برادر مسلمانش : امام باقر علیه السالم فرمودند .2 نموده و  
  .ندارد، گرفتار مى آید نیازش را بر نیاورد، به یارى كردن كسى كه یارى او گناه است و پاداشى
 

ن عارىعقاب من اكتسى و موم     

    مجازات پوشیدن با برهنگى مومنى

1: حدیث    

قال حدثنى محمد بن ابى القاسم عن محمد بن  ابى رحمه اهللا
بن احنف قال قال  على الكوفى عن محمد بن سنان عن فرات

فضل ثوب فعلم ان  بن الحسین علیهماالسالم من كان عنده



كبهه اهللابحضرته مومنا محتاجا الیه فلم یدفعه الیه ا  . عزوجل فى النار على منخریه 

 : ترجمه
كسى كه لباس زیادى داشته باشد و: امام زین العابدین علیه السالم فرمودند .1 بداند در كنار  

  .مى افكند او مومن نیازمندى هست و آن لباس را به او ندهد، خداوند او را به رو در جهنم

 

    عقاب من شبع و بحضرته مومن جائع

جازات سیر شدن در كنار مومن گرسنهم     

1: حدیث    

قال حدثنى سعد بن عبداهللا عن احمد بن ابى  ابى رحمه اهللا
عن محمد بن سنان  عبداهللا البرقى عن محمد بن على الكوفى

عن فرات بن اخنق قال قال على بن الحسین علیهماالسالم من 
وجل مالئكتى اشهدكم على هذا العبد اننى و بحضرته مومن جائع طاو قال اهللا عز  بات شبعانا

 فعصانى و اطاع غیرى و كلتهه الى عمله و عزتى و جاللى ال غفرت له ابدا امرته
 : ترجمه

كسى كه سیر بخوابد و در كنار او مومن: امام زین العابدین علیه السالم فرمودند .1 گرسنه اى  
ر این بنده گواهشما را ب! فرشتگانم : باشد، خداوند عزوجل مى فرمایند مى گیرم كه به او  

او را به عملش  .دستور دادم ، ولى از دستور من سرپیچى كرده و از دیگرى اطاعت كرد
  . واگذاشته و به عزت و جاللم سوگند، هیچ گاه او را نمى بخشم

 

2: حدیث    

قال قال رسول  و فى روآیه حریز عن ابى عبداهللا علیه السالم
یه و آلهاللهه صلى اهللا عل عزوجل ما آمن بى من بات شعبان  

 .و اخوه المسلم طاو

 : ترجمه
خداوند: رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمودند امام صادق علیه السالم نقل مى نمایند كه .2  

كسى كه سیر بخوابد و برادر مسلمانش گرسنه باشد، به من ایمان: عزوجل مى فرمایند نیاورده  
  . است

 



مومنا و استخفف به و اذله عقاب من حقر     

مجازات فقیر مومن ، توهین به او، ذلیل كردن 
    او

1: حدیث    

المتوكل رضى اهللا عنه قال حدثنى  حدثنى محمد بن موسى بن
 عبداهللا بن جعفر الحمیرى عن محمد بن الحسین بن ابى

الخطاب عن الحسن بن محبوب عن المثنى عن ابى بصیر 
یزل  قال ال تحقروا مومنا فقیرا فانهه من حقر مومنا فقیرا و استخفف تعالى و لم عن ابى عبداهللا
قال و من استذل مومنا و حقره لقله ذات یده و لفقره  ما قتاله حتى یرجع عن محقرته او یتوب و

 . الخالئق شهره اهللا یوم القیامه على رووس
 : ترجمه

زیرا بدون شك كسى كه. را تحقیر نكنیدمومن فقیر : امام صادق علیه السالم فرمودند .1 مومن  
متعال او را تحقیر نموده و تا زمانى كه از كار  فقیرى را تحقیر كند و به او توهین نماید، خداى

و كسى كه . دشمنى شدید خداى متعال قرار مى گیرد خود دست بردارد یا توبه كند، مورد
كند، خداوند در روز قیامت او را در  خوار نماید و تحقیرش مومنى را بخاطر ندارى و فقرش

  .میان مخلوقات رسوا مى نماید

 

    . عقاب من اغتیب عنده المومن فلم ینصره

    مجازات یارى نكردن مومن بهنگام غیبت از او

1: حدیث    

المتوكل رضى اهللا عنه قال حدثنى  حدثنى محمد بن موسى بن
لحسین عن الحسنعبداهللا بن جعفر الحمیرى عن محمد بن ا  

بن محبوب عن ابى الورد عن ابى جعفر قال من اغتیب عنده 
اهللا و اعانه فى الدنیا و االخره و من اغتیب عنده اخوه  اخوه المومن فنصره و اعانه نصره

 هو یقدر على نصرته و عونه حقره اهللا فى الدنیا و االخره المومن فلم ینصره و لم یدفع عنهه و
. 

 : ترجمه
كسى كه پیش او از برادر مومنش غیبت شود و او به: باقر علیه السالم فرمودند امام .1 برادر  



و  مومنش كمك كرده و یاریش نماید، خداوند در دنیا و آخرت او را كمك و یارى مى نماید
كند،  كسى كه از برادر مومنش پیش او غیبت شود و در حالى كه مى تواند او را یارى و كمك

نیده و از او دفاع نكند، خداوند در دنیا و آخرت او را خوار وكمك و یارى نرسا ذلیل مى  
  .نماید

 

    عقاب العجب

    مجازات از خود راضى بودن

1: حدیث    

قال حدثنى سعد بن عبداهللا عن احمد بن ابى  ابى رحمه اهللا
عن ابى خالد  عبداهللا عن ابیه عن محمد بن سنان عن العالء

جعفر علیه السالمالصیقل عن ابى  قال ان اهللا عزوجل فوض  
اشیا فلما راى االشیاء قد  االمر الى ملك من المالئكه فخلق سبع سماوات و سبع االرضین و

بمثل انمله قال  فارسل اهللا عزوجل نویره من نار قلت و ما نویره من نار انقادت له قال من مثلى
یه لما ان دخله العجبفاستقبها بجمیع ما خلق فتخللت لذلك حتى وصلت ال  . 

 : ترجمه
همانا خداوند: امام باقر علیه السالم فرمودند .1 را بعهده فرشته اى   عزوجل مقدارى از آفرینش  
و هنگامى كه دید همه چیز . دیگرى آفرید گذاشت و او هفت آسمان و هفت زمین و چیزهاى

خداوند. بفرمان اوست ، گفت ، من بى نظیرم  دكى فرستاد راوى سئوال كرد عزوجل نیز آتش ان 
آتشى باندازه بند: مثال چقدر؟ فرمودند انگشت و همه چیزهایى كه او آفریده بود به آتش كشید،  

 .راضى شده بود فقط بخاطر این كه هاز خود

 

    عقاب من تصام عن سائله و تبختر فى مشیه

مجازات به كرى زدن خود در مقابلسائل و راه رفتن 
  متكبرانه

1: حدیث    

قال حدثنى سعد بن عبداهللا عن احمد بن ابى  ابى رحمه اهللا
الكوفى عن  عبداهللا عن سلیمان بن سماعه عن عمه عاصم



قال قال رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله اذا تصامت امتى عن  ابى عبداهللا عن ابیه علیهماالسالم
ال عذبن بعضهم ببعض ربى عزوجل بعزته فقال و عزتى سائلها و مشت بتبخترها حلف  . 

 : ترجمه
نقل مى نماید كه رسول خدا صلى اهللا علیه و  امام صادق علیه السالم از پدرش علیه السالم .1

هنگامى كه امت من خود را در: آله فرمودند مقابل سائل به كرى زده و متكبرانه راه بروند،  
د بعضى از آنها را بوسیله به عزتم سوگن: فرمایند خدایم به عزتش سوگند یاد نموده و مى

  . بعضى دیگر عذاب مى نمایم
 

    عقاب التباغض و التخاون

    مجازات دشمنى و خیانت نسبت به یكدیگر

1: حدیث    

قال حدثنى على بن ابراهیم عن ابیه عن النوفلى  ابى رحمه اهللا
عن آبائه قال قال  عن السكونى عن جعفر بن محمد عن ابیه

لى اهللا علیه و آله الرسول اهللا ص تزال امتى بخیر مالم  
 . بالحقط و السنین یتخاونوا و ادوا االمانه و آتووا الزكاه و اذا لم یفعلوا ذلك ابتلوا

 : ترجمه
نقل مى نماید كه رسول خدا صلى اهللا علیه  امام صادق علیه السالم از پدرانش علیهم السالم .1

هتا زمانى كه امت من ب: و آله فرمودند یكدیگر خیانت نكرده ، امانتها را به صاحبانش  
خواهند بود، و هنگامى كه این كارها را انجام ندهند،  بازگردانند و زكات بپردازند، در خیر

  .گرفتار قحطى و خشكسالى مى شوند

 

    عقاب المعاصى

    مجازات گناهان

1: حدیث    

قال حدثنى المتوكل رضى اهللا عنه  حدثنى محمد بن موسى بن
بن  عبداهللا بن جعفر الحمیرى عن احمد بن محمد عن الحسن
محبوب عن مالك بن عطیه عن ابى حمزه الثمالى عن ابى 



 قال اما انه لیست سنه امطر من سنه و لكن یضعه حیث یشاء اهللا ان اهللا جعفر علیه السالم
تلك السنه الى عزوجل اذا عمل قوم بالمعاصى صرف عنهم ما كان قدر لهم من المطر فى  

عزوجل لیعذب الجعل فى جحرها بحبس المطر  غیرها من الفیافى و البحار و الجبال و ان اهللا
جعل اهللا له السبیل و المسلك الى سوا محلهه اهل  عن االرض بخطایا من بحضرته و قد

امیر  قال وجدنا فى كتاب قال ابو جعفر علیه السالم فاعتبروا یا اولى االبصار ثم المعاصى ثم
قال رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله اذا ظهر الزنا كثر موت الفجاه و اذا  المومنین علیه السالم
 المكیال اخذهم اهللا بالسنین و النقض و اذا منعوا الزكاه منعت االرض بركتها من الزرع و طفف

نقضوا العهود الثمار و المعادن و اذا جاروا فى االحكام تعاونوا على الظلم و العدوان و اذا سلط  
االموال فى ایدى االشرار و اذا یامروا بمعروف و  اهللا علیهم عدوهم و اذا قطعوا االرحام جعلت

اهل بیتى سلط اهللا علیهم شرارهم فیدعوا خیارهم  لم ینهوا عن منكر و لم یتبعوا االخیار من
 . فالیستجاب لهم

 : ترجمه
كه هیچ سالى پربارتر ازبدانید : امام باقر علیه السالم فرمودند .1 تنها . سال دیگر نیست  

. نزول باران در هر منطقه اى بستگى به خواست خداوند دارد چیزى كه هست این است كه
عزوجل بارانى را كه براى  جامعه اى كه مرتكب گناهان گردند، خداوند بدون تردید هنگامى كه

اى وسیعآنها قرار داده بود، در آن جا نبارانیده و در بیابانه ، دریاها و كوهها دیگرى نازل مى  
بدون شك خداوند. گرداند جعل را در النه اش بخاطر گناهان مردمى كه در كنار آن هستند، با  

زیرا كه او مى تواند به مكانى كه در آنجا معصیت نمى شود، . مى نماید نبارانیدن باران عذاب
آنگاه امام. برود در كتاب : سپس فرمودند. پند گیرید! گاهان اى آ: باقر علیه السالم فرمودند 

هنگامى كه: المومنین علیه السالم آمده است كه رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمودند امیر  

را با  زنا آشكار شود، مرگ ناگهانى زیاد مى شود، و زمانى كه كم فروشى كنند، خداوند آنان
زكات نپردازند، زمین نیز آنها كه قحطى و كمبود محصوالت عذاب مى نماید و هنگامى را از  
 زراعت ، میوه ها، و معادن خود محروم مى نماید، و هنگامى كه در قضاوت ، ظلم كنند، در

و زمانى كه پیمان شكنى كنند، خداوند. ظلم و تجاوز به یارى یكدیگر خواهند پرداخت   

. و هنگامى كه قطع رحم نماین. دشمنانشان را بر آنها مسلط مى نماید اموال در دست اشرار  
و زمانى كه امر به معروف و نهى از منكر مسلط مى. قرار مى گیرد نماید و هنگامى كه  

به معروف و نهى از  قطع رحم نمایند، اموال در دست اشرار قرار مى گیرد و زمانى كه امر
مى نماید، و در آنها مسلط  منكر نكرده و از نیكان اهل بیتم پیروى نكنند، خداوند بدانشان را بر

  .این حال نیكان آنها دعا مى كنند، ولى مستجاب نمى شود



  
  
  

2: حدیث    

قال حدثنى سعد بن عبداهللا عن احمد بن محمد بن عیسى عن احمد بن محمد بن  ابى رحمه اهللا
قال قال رسول اهللا صلى اهللا  البزنطى عن ابان االحمر عن ابى جعفر علیه السالم ابى نصر

خمس اذا ادر كتموهن فتعوذوا باهللا علیه و آله عزوجل منهن لم تظهر الفاحشه فى قوم قط حتى  
 التى لم تكن فى اسالفهم الذین مضوا و لم ینقصوا یعلنوها اال ظهر فیهم الطاعون و االوجاع

منعوا  المكیال و المیزان اال اخذوا بالسنین و شده الموونه و جور السلطان و لم یمنعوا الزكاه اال
طر من السماء و لوال البهائم لم یمطروا و لم ینقضوا عهد اهللالق عزوجل و عهد رسوله اال سلط  

 . بغیر ما انزل اهللا اال جعل باسهم بینهم اهللا علیهم عدوهم فاخذوا بعض ما فى ایدیهم ولم یحكموا
 : ترجمه

پنج چیز : رمودندرسول خدا صلى اهللا علیه و آله ف امام باقر علیه السالم نقل مى نماید كه .2
گناهان بصورت آشكار در : آنها به خداوند عزوجل پناه برید است كه اگر به آنها رسیدید، از
است ، مگر این كه طاعون و امراضى كه در میان پیشینیان آنها  جامعه اى رواج پیدا نكرده
فروشى نكرده  نداشته است ، در میان آنها رواج پیدا مى كند؛ و كم كه از دنیا رفته اند، وجود
قحطى و تنگدستى و ستم سلطان مجازات شده اند، زكات پرداخت نكرده  اند، مگر این كه با
از باران محروم شده اند و اگر چهارپایان نبودند باران بر آنها نمى بارید؛  اند، مگر این كه
را بر خداوند عزوجل و پیمان رسولش را نشكسته اند، مگر این كه خداوند دشمنانشان  پیمان
 مسلط نموده و آنان مقدارى از مالشان را گرفته اند،، و بغیر احكام الهى قضاوت ننموده آنها

  . اند، مگر این كه خداوند عذابشان را در میان خودشان قرار داده است
 

3: حدیث    

قال حدثنى على بن ابراهیم عن ابیه عن النوفلى  ابى رحمه اهللا
علیهعن السكونى عن ابى عبداهللا  السالم قال قال رسول اهللا  
 صلى اهللا علیه و آله سیاتى على امتى زمان تخبث فیه

عزوجل یكون امرهم  سرائرهم و تحسن فیهه عالنیتهم طمعا فى الدنیا ال یریدون به ما عنداهللا
 . یستجاب لهم ریاء ال یخالطه خوف یعمهم اهللا بعقاب فیدعونه دعاء الغریق فال

 : ترجمه



ق علیه السالم نقل مى نمایند كهامام صاد .3 زمانى : رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمودند 
دنبال  باطن امت من ناپاك و ظاهر آنها نیكو شده ، و به مى رسد كه بخاطر رسیدن به دنیا،

خداوند همه  .ثوابهاى خداوند عزوجل نبوده و كارهایشان ریایى و نه از ترس خدا خواهد بود
آنگاه مانند غریق دعا مى كنند، ولى مستجاب نمى شود. كند آنها را عذاب مى .  

 

4: حدیث    

قال قال رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله سیاتى  و بهذااالسناد
رسمه و المن االسالم  على امتى زمان ال یبقى من القرآن اال
اال اسمه یسمون به و هم ابعد الناس منه مساجد هم عامره و 

فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء منهم خرجت الفتنه و الیهم  من الهدى هى خراب
 .تعود

 : ترجمه
براى امتم زمانى مى رسد كه از قرآن: رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمودند .4 چیزى جز  

شوند، ولى  ظاهر آن و از اسالم چیزى جز اسم آن باقى نمى ماند، بنام اسالم نامیده مى
از اسالم هستند، مساجدشان آباد است ، ولى از هدایت در آنهادورترین مردم  خبرى نیست ،  

منشاء فتنه ها. فقهاى این زمان بدترین فقیهان در زیر سایه آسمان هستند مى باشند و فتنه ها  
  .به خودشان باز مى گردد

 

5: حدیث    

محمد  حدثنى محمد بن على ماجیلویه رضى اهللا عنه عن عمه
اسم معن محمد بن على الكوفى عن محمد بن سنان بن ابى الق

خلف بن حماد عن ربعى عن  عن حماد بن عثمان عن
قال اذا اخذ القوم فى معصیه اهللا عزوجل فان كانوا ركبانا  الفضیل عن ابى عبداهللا علیه السالم

 . خیل ابلیس و ان كانوا رجاله كانوا من رجالته من

 : ترجمه
هنگامى كه عده اى گناه كنند، اگر سواره باشند، از: فرمودندامام صادق علیه السالم  .5 سواره  

  .نظام ابلیس و اگر پیاده باشند، از پیاده نظام او خواهند بود
 



6: حدیث    

المتوكل رضى اهللا عنه قال حدثنى  حدثنى محمد بن موسى بن
بن  عبداهللا بن جعفر الحمیرى عن احمد بن محمد عن الحسن

م بن واقد قال سمعت ابا عبداهللا علیه السالممحبوب عن الهیث  

قل لقومك انه لیس من اهل قریه و ال  یقول ان اهللا عزوجل بعث نبیا الى قومه فاوحى اهللا الیه
عما احب الى ما اكره اال تحولت لهم عما  اهل بیت كانوا على طاعتى فاصابهم فیها شر فانتقلوا

 . یحبون الى ما یكرهون
ره و القراء الفسقه و الجبابره الظلمه و الوزراء الخونه و العرفاءعقاب العلماء الفج الكذبه و  

 الناكثین
 : ترجمه

همانا خداوند: راوى مى گوید از امام صادق علیه السالم شنیدم كه فرمودند .6 عزوجل پیامبرى  
بدون: را در میان قوم خود برانگیخت و به او وحى نمود كه به قومت بگو  شك اهل هیچ شهر 

مشغول باشند و در این راه حادثه ناگوارى برایشان پیش  یا خاندانى نبوده اند كه به طاعت من
دارم رو گرداند و به آنچه بدم مى آید رو آورند، مگر این كه من  آید، و آنها را از آنچه دوست

  . رو گردانیده و به آنچه بدشان مى آید، رو مى آورم نیز از آنچه دوست دارند،

 

العلماء الفجره و القراء الفسفه و الجبابره عقاب 
  والعرفاء الكذبه و الناكثین الظلمه و الوزراء الخونه

مجازات علماى فاسد، قاریان فاسق ، گردنكشان 
دانایاندروغگو و پیمان  ستمگر، وزیران خیانتكار،

  شكنان

 حدیث .1

محمد بن على ماجیلویه رضى اهللا عنه عن عمه عن هارون 
مسلم عن مسعده بنبن  زیاد عن جعفر بن محمد علیه السالم  

قال ان فى جهنم رحى تطحن افال  ان علیا علیه السالم
فقیل له و ما طنحها یا امیرالمومنین فقال العلماء الفجره و القراء الفسقه و  تسالونى ما طحنها

ینهالظلمه و الوزراء الخونه و العرفاء الكذبه و ان فى النار لمد الجبابره یقال لها الحصینه افال  
 . قال فیها ایدى الناكثین تسالونى ما فیها فقیل له و ما فیها یا امیرالمومنین



 : ترجمه
همانا : رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمودند امام صادق علیه السالم نقل مى نمایند كه .1

آسیاب مى كند؟ عرض آیا نمى پرسید چه چیزى را  .آسیابى در جهنم هست كه آسیاب مى كند
چه چیزى را آسیاب مى كند اى: كردند علماى فاسد، قاریان فاسق ، : امیرالمومنین ؟ فرمودند 

و همانا در جهنم شهرى به نام. خیانتكار و دانایان دروغگو را گردنكشان ستمگر، وزیران  

آیا نمى. است  (( حصینه)) آن  در: كردند  پرسید كه چه چیزى در آن شهر است ؟ عرض  
دستهاى پیمان شكنان: فرمودند چیست اى امیرالمومنین ؟  . 

 

    عقاب حب الدنیا و عباده الطاغوت

    مجازات دوستى دنیا و عبادت طاغوت

1: حدیث    

قال حدثنى محمد بن یحیى العطار قال حدثنى  ابى رحمه اهللا
بن عمرو عن  محمد بن احمد عن یعقوب بن یزید عن محمد

عید عن اخیه سهل الحلوانى عن ابى عبداهللا علیه صالح بن س
 قال بینا عیسى بن مریم علیهماالسالم فى سیاحته اذ مر بقریه فوجد اهلها موتى فى السالم

قال فقال اصحابه وددنا انا  الطریق و الدور فقال ان هوالء ماتوا بسخطه و لو ماتوا بغیرها تدافنوا
قال ما حالكم و ما قصتكم قال اصبحنا فى عافیه و بتنا  عرفنا قصتهم فقیل له نادهم یا روح اهللا
ما الهاویه قال بحار من نار فیها جبال من النار: فقال  فى الهاویه قال و ما بلغ بكم ما ارى قال  

حب الدنیا و عباده الطاغوت:  قال كحب  قال و ما بلغ بكم من حبكم الدنیا قال كحب الدنیا 
اذا ادبرت حزنالصبى المه اذا اقبلت فرح و  قال و ما بلغ من عبادتكم الطاغوت قال كانوا اذا  

قال فكیف اجبتنى انت من دونهم قال النهم ملجمون بلجم من نار علیهم مالئكه  امرونا اطعناهم
انیكنت فیهم و لم اكن منهم فلما اصابهم العذاب اصابنى معهم فانا معلق بشعره  غالظ شداد و

ل فقال عیسى علیه السالم الصحابه النوم علىاكبكب فى النار قا اخاف ان المزابل و اكل خبر  
 . العشیر یسیر مع سالمه الدین

 : ترجمه
حضرت عیسى علیه السالم بهنگام سیاحت گذارش: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 به  

اینها: فرمودند. مشاهده نمود كه اهل آن مرده و در خانه ها و راهها افتاده اند. شهرى افتاد با  
یاران او. و اگر در غیر از این بود، یكدیگر را دفن مى كردند. خشم الهى مرده اند عرض  



او نیز صدا زد! چرا به این روز افتاده اند؟ آنها را صدا بزن روح اهللا : كردند : 

حضرت عیسى علیه السالم! بله ، اى روح اهللا : یكى از آنها جواب داد! اى اهل شهر  : پرسید 
روز سالم بودیم ، ولى شب از هاویه: ما چه اتفاقى افتاده است ؟ گفت براى ش . سر در آوردیم  

دریاهایى از آتش است كه سر در آوردیم: هاویه چیست ؟ جواب داد: پرسید از آتش در آن  
دوستى: چه چیزى شما را به این جا رساند؟ جواب داد: پرسید. قرار دارد دنیا و عبادت طاغوت  

ر دنیا را دوست داشتید؟ گفت همانقدر كه بچه مادرش راچقد: پرسید.  دوست دارد؛ هنگامى كه  
چگونه طاغوت را عبادت : پرسید .بیاید، خوشحال شده و هنگامى كه برود، اندوهگین مى شود

وقتى به ما دستور مى دادند، اطاعت مى: مى كردید؟ گفت  چرا فقط تو جواب : پرسید. كردیم  
ت كه دهنه هایى از آتش برباین جه: دادى ؟ گفت  دهان آنها زده و فرشتگانى خشن و  

من در میان آنها بودم ، ولى. نیرومند بر آنها گمارده اند هنگامى كه عذاب . از آنان نبودم  
اكنون به تار. آمد، مرا نیز همراه آنان در برگرفت  مویى آویزان بوده و مى ترسم در جهنم  

لسالم بهآنگاه حضرت عیسى علیه ا. بیفتم  خوابیدن در زباله دانیها و : یاران خود فرمودند 
  . خوردن نان جو با سالمت دین راحت تر است

 

    عقاب المرائى

    مجازات ریاكار

1: حدیث    

قال حدثنى عبداهللا بن جعفر عن هارون بن  ابى رحمه اهللا
 مسلم عن مسعده بن زیاد عن جعفربن محمد عن ابیه

ان رسول اهللا صلى اهللا علیه و آلهعلیهماالسالم  سئل فبم  
یخدعه و ینزع من  النجاه غدا قال انما النجاه فى ان ال تخادعوا اهللا فیخدعكم فانه من یخادع اهللا
یعمل بما امر اهللا: قیل له فكیف یخادع اهللا قال  االیمان و نفسه یخدع لو یشعر عزوجل ثم یرید  

شرك باهللا ان المرائى یدعى به غیره فاتقوا اهللا فى الریاء فانه یوم القیامه باربعه اسماء یا كافر یا  
 بطل اجرك و ال خالق لك الیوم فالتمس اجرك ممن كنت فاجر یا غادر یا خاسر حبط عملك و

 . تعمل له
 : ترجمه

رسول صلى اهللا علیه  امام صادق علیه السالم از پدرش علیه السالم روایت مى نماید كه از .1
قیامت(فردا : دندو آله پرسی نجات فقط در این است كه با : عامل نجات چیست ؟ فرمودند ( 



زیرا بدون شك كسى كه با خدا خدعه كند، . با شما خدعه نكند خداوند خدعه نكنید تا خداوند هم
و اگر بفهمد . او خدعه نموده و روح ایمان را از او مى گیرد خود فرهنگ شهادت نیز با

نموده درحقیقت با خودش خدعه انسان چگونه باخداوند خدعه مى كند؟ : پرسیدند. است  
كارى را كه خداوند: فرمودند از خدا . عزوجل دستور داده انجام میدهد، ولى بخاطر غیر خدا 

بدون شك ریاكار را در روز قیامت با چهار . ریا شرك به خداست  بترسید بخاطر ریا كه قطعا
اى: اسم صدا مى زنند عملت! اى زیانكار ! اى حیله گر !  اى فاسد! كافر   باطل شد،  

بخواه كه  پاداشت از میان رفت ، و امروز هیچ ثوابى ندارى ، پاداشت را از همان كسانى
  . برایشان كار مى كردى

 

2: حدیث    

عزوجل  و بهذااالسناد عن جعفر عن ابیه علیهماالسالم ان اهللا
و فیه ان یكون خلق انزل كتابا من كتبه على نبى من االنبیاء 

بالدین یلبسون مسوك الضان على  من خلقى یختتلون الدنیا
احلى من العسل و اعمالهم الباطنه انتن من  قلوب كقلوب الذئاب اشد مراره من الصبر و السنتهم

 یجترئون فبعزتى حلفت ال بعثن علیهم الجیف فبى یغترون ام آیاى یخادعون ام على
لغ اطراف االرض تترك الحكیم منها حیران فیها راى ذىفتنه تطا فى خطامها حتى تب الراى و  

 . فال ابالى حكمه الحكیم البسهم شیعا و اذیق بعضهم باس بعض انتقم من اعدائى باعدائى
 : ترجمه

در یكى از: امام صادق علیه السالم نقل مى نماید كه پدرش علیه السالم فرمودند .2 كتابهایى  
از پیامبرانكه خداوند عزوجل بر یكى  عده اى از مخلوقاتم دین را : نازل نموده ، آمده است  

باداشتن دلهایى چون دل گرگ ، پوست گوسفند به تن كرده  وسیله رسیدن به دنیا قرار داده و
شیره درختى(اند، از صبر  تلخترند، ولى زبانشان شیرینتر از) بنام صبر زرد  عسل است ؛  

و بدبوتر از مردار است ؛...) مثل ایمان ، نیت هر عملى قلبى (اعمال باطنى آنان  آیا  
به! فریب رحمت مرا خورده اند، با من نیرنگ مى كنند، یا بر من جرى شده اند ) ایشان (  

گسیخته اى سازم  عزت خود سوگند یاد كرده ام كه بدون تردید و حتما آنان را گرفتار فتنه افسار
اى كه حكیم را واگذاشته كه به سرتاسر زمین كشیده شود؛ چنان فتنه و راى صاحبنظران و  

. یكدیگر آزارشان مى دهم  دانش دانشمندان در آن فرو ماند؛ آنان را متفرق نموده و بوسیله
و نیز برایم اهمیتى ندارد كه . ندارد بوسیله دشمنانم از دشمنانم انتقام مى گیرم و برایم اهمیتى



  . همه آنها را عذاب نمایم

 

شیئا للمفاخره عقاب من صنع     

    مجازات چیزى ساختن براى رقابت در تفاخر

1: حدیث    

قال حدثنى سعد بن عبداهللا عن یعقوب بن یزید  ابى رحمه اهللا
بن المختار رفعه  عن محمد بن ابراهیم النوفلى عن الحسین
قال من صنع شیئا للمفاخره  الى امیر المومنین علیه السالم

یامه اسودحشره اهللا یوم الق . 

 : ترجمه
كسى كه براى رقابت در تفاخر چیزى بسازد،: امیر المومنین علیه السالم فرمودند .1 خداوند او  

  .را روسیاه محشور مى نماید

 

عقاب من ترك االمر بالمعروف و النهى عن 
    المنكر

    مجازات ترك امر به معروف و نهى از منكر

1: حدیث    

حدثنى سعدبن عبداهللا عن محمد بن عیسى قال  ابى عبداهللا
قال سمعت الرضا علیه السالم یقول قال  عن محمد بن عرفه

االمر بالمعروف  رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله اذا ترك امتى
 . جل اسمه و النهى عن المنكر فلیاذن بوقاع من اهللا

 : ترجمه
نمود رسول خدا صلى اهللا علیه و آله نقل  راوى مى گوید از امام رضا علیه السالم شنیدم كه .1

هنگامى كه امت من امر به معروف و: فرمودند باید آماده جنگ . نهى از منكر را ترك كردند 
  .متعال باشند با خداى

 

    باب



    مجازات به خشم در آوردن خداوند

1: حدیث    

قال حدثنى سعد بن عبداهللا عن احمد بن محمد  ابى رحمه اهللا
عباس بن معروف عنعن ال رجل عن مندل بن على العنزى  

عن محمد بن مطرف عن مسمع عن االصبغ بن نباته عن 
اذا غضب اهللا عزوجل على بلده و لم: السالم قال  على علیه ینزل بها العذاب غلت اسعارها و  
رها و عنها امطا  لم تغزر انهارها و حبس  قصرت اعمارها و لم تربح تجارها و لم ترك اثمارها و

 .سلط علیها شرارها

 : ترجمه
هنگامى كه خداوند: امام على علیه السالم فرمودند .1 عزوجل بر شهرى خشم گیرد و عذابى  
 نازل نكند، نرخهاى آنان باال رفته ، عمرهاى آنان كوتاه شده ، تاجران آن سود نبرده ، بر آنان

یده و خداوند بدانشان را برمیوه هایش پاكیزه نشده ، رودهایش كم اب شده ، باران نبار  آنها  
 .مسلط مى نماید

 

    عقاب من امن رجال على دمه ثم قتله

مجازات در امان داشتن مرد از كشتن و آنگاه 
    كشتن او

1: حدیث    

قال حدثنى محمد بن  حدثنى حمد بن الحسن رضى اهللا عنه
الحسن الصفار عن ابراهیم بن هاشم عن یحیى بن ابى عمران 
عن عبداهللا بن سلیمان قال سمعت ابا جعفر علیه  عن یونس

 .یحمل لواء الغدر یقول من امن رجال على دمه ثم قلته جاء یوم القیامه السالم
 : ترجمه

كسى كه مردى را از: راوى مى گوید از امام باقر علیه السالم شنیدم كه فرمودند .1 كشتن در  
امت در حالى خواهد آمد كه پرچم فریب راامان بدارد و سپس او را بكشد، در روز قی حمل مى  

  .كند

 

عقاب من اغتاب غازیا فى طاعه اهللا او اذاه او 



    خلفه فى اهله بسوء

مجازات غیبت از جنگجوى در راه خدا، اذیت او 
  یا بدرفتارى با خانواده اش

1: حدیث    

هاشم قال حدثنى سعد بن عبداهللا عن ابراهیم بن  ابى رحمه اهللا
محمد عن ابیه  عن النوفلى عن السكونى عن جعفر بن

علیهماالسالم قال قال رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله من 
او خلفه فى اهله بسوء نصب عمله یوم القیامه لیستغرق حسناته ثم  او اذاه اغتاب ممنا غازیا

 . النار ركسا اذا كان الغازى فى طاعه اهللا عزوجل یركس فى
 : ترجمه

رسول خدا صلى اهللا  امام صادق علیه السالم از پدرش علیه السالم روایت نموده است كه .1
كسى كه از مومن جنگجوى غیبت كند، او را اذیت: علیه و آله فرمودند كند یا با خانواده اش  

. كارهاى نیكش رااز بین ببرد بدرفتارى نماید، در روز قیامت این كارش را نصب مى كنند تا
ا وارونه در جهنم واژگون مى كنند، البته اگر آنآنگاه او ر  جنگجو، در راه خداوند عزوجل  

  .بجنگد
 

عقاب من روع مومنا بسلطان لیصیب منه 
    مكروها

    مجازات ترسانیدن مومن از سلطان

1: حدیث    

قال حدثنى احمد بن ادریس عن محمد بن احمد  ابى رحمه اهللا
اق الخفاف عنعن ابراهیم بن هاشم عن اسح بعض الكوفیین  

قال من روع مومنا بسلطان  عن ابى عبداهللا علیه السالم
بسلطان لیصیبه منه مكروها  لیصیبه منه مكروها فلم یصبه فهو فى النار و من روع مومنا

 .ال فرعون فى النار فاصبابه فهو مع فرعون و
 : ترجمه

از سلطان بترساند كه از او آزار كسى كه مومنى را: امام صادق علیه السالم فرمودند .1  



و اگر آزار ببیند، همراه با فرعون و. خواهد دید ولى آزارى نبیند، در جهنم خواهد بود دودمان  
  .فرعون در جهنم خواهد بود

 

    عقاب من اذى المومنین و نصب لهم و عاندهم

    مجازات اذیت مومنین و دشمنى و ستیزه با آنها

1: حدیث    

نى محمد بن الحسن رضى اهللا عنهحدث قال حدثنى محمد بن  
یحیى العطار عن محمد بن احمد عن موسى بن عمران ابن 

المفضل بن عمر قال قال ابو عبداهللا علیه السالم  محبوب عن
قال  الصدود الولیائى قال فیقوم قوم لیس على وجوههم لحم اذا كان یوم القیامه نادى مناد این

اذوا المومنین و نصبوالهم و عاندوهم و عنفوهم فى دینهم فیقول هوالء الذین قال ثم یومر بهم  
لكنهم حبسوا حقوقهم و اذاعوا  الى جهنم قال ابو عبداهللا علیه السالم كانوا و اهللا الذین یقولون و

 . علیهم سرهم

 : ترجمه
سانى كهدر روز قیامت منادى صدا مى زند كجایند ك: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 از  

و او مى. دوستانم رو مى گردانند؟ عده اى بر مى خیزند كه صورتشان گوشت ندارد گوید اینها  
بخاطر  كسانى هستند كه مومنین را اذیت كرده ، با آنان دشمنى و ستیزه نموده و آنان را

آنگاه. مى كردند، آنگاه دستور مى رسد كه آنان را به جهنم ببرید  دینشان نكوهش  علیه  امام 
بخدا سوگند اینان همه كسانى هستند كه سخنانش با مومنین: السالم فرمودند یكى بوده ، ولى  

مى كردند  حقوق آنان را ادا نكرده و اسرار آنان را فاش  .  

 

    عقاب من ابتدع دینا

    مجازات بوجود آوردن دین

1: حدیث    

قوب بن یزید قال حدثنى سعد بن عبداهللا عن یع ابى رحمه اهللا
عن ابى عبداهللا  عن محمد بن ابى عمیر عن هشام بن الحكم
علیه السالم و عن محمد بن حمران عن ابى بصیر عن ابى 



حالل فلم تقدر علیها و طلبتها  السالم قال كان رجل فى الزمن االول طلب الدنیا من عبداهللا علیه
و دنیاك و یكثر به تبعك قال بلى قال  من حرام فلم تقدر علیه افال ادلك على شى یكثر به مالك
 ففعل فاستجاب له الناس و اطاعوه و اصاب من الدنیا ثم انه فكر تبتدع دینا و تدعو الیه الناس
دعوته  فقال بئس ما صنعت ابتدعت دینا و دعوت الناس الیه و ما ارى لى توبه اال ان آتى من

رى لى توبه اال انالیه فارده عنه فجعل یاتى اصحابه الذنى الیه و ما ا اتى من دعوته الیه فارده  
فیقول ان الذى دعوتكم الیه باطل و انما ابتدعته فجعلوا  عنه فجعل یاتى اصحابه الذین اجابوه

شككت فى دینك فرجعت عنه فلما راى ذلك عمد الى سلسله  یقولون كذبت هو الحق و لكنك
یتوب اهللا عزوجل على فاوحى اهللا الى نبى عنقه و قال ال احلها حتى  فوتدلها و تدا ثم جعلها فى

قل لفالن و عزتى لو دعوتنى حتى ینقطع اوصالك ما استجبت لك حتى ترد من  من االنبیاء
 . دعوته الیه فیرجع عنه مات على ما

 : ترجمه
در زمانهاى پیش مردى را راه: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 حالل دنبال دنیا رفت ، ولى  

شیطان به. از راه حرام رفت ، باز هم موفق نشد .موفق نشد از راه : سراغ او آمده و گفت  
مى خواهى كارى به . موفق نشدى  حالل به دنبال دنیا رفتى ، موفق نشدى و از راه حرام نیز

گفت دین بساز . بله : زیاد شوند؟ گفت  تو یاد بدهم كه مالت بسیار، دنیایت آباد و دوستدارانت
او نیز همین كار را. ان دعوت كن  و مردم را به مردم حرفش را قبول كرده و از او . كرد 

در نتیجه او به دنیایش. فرمانبردارى نمودند كار بدى كردى : پس از مدتى با خود گفت . رسید 
جز این كه به سراغ پیروانت . توبه اى ندارى . كردى  كه دینى ساختى و مردم را به آن دعوت

راه خطایىبروى و آنان را از  و آنگاه سراغ پیروانش رفت و مى . كه مى روند آگاه سازى  
دینى كه شما را به: گفت  آنان . و ان دین را خود ساخته بودم . باطل بود. آن دعوت نمودم  

دروغ مى: در پاسخ گفتند دین ما حق است ولى تو شك كرده و از دین خود برگشته . گویى  
وقتى چنین دید،. اى  ا میخ در زمین محكم كرده و آن را به گردن خد آویخت و زنجیر را ب 

تا زمانى كه: گفت  خداوند به پیامبر خود . خداوند مرا نبخشیده است ، آن را باز نمى كنم  
اگر آن قدر مرا بخوانى كه بندهاى بدنت را ! به عزتم سوگند : فالنى بگو وحى نمود كه به
كه كسانى را كه با عقیده به دین ساختگى از  مگر این. جدا شود تو را نمى بخشم  یكدیگر

  .رفته اند، زنده كنى و آنان را آن دین برگردند دنیا

 



2: حدیث    

حدثنى محمد بن : قال  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
الحسن الصفار عن یعقوب بن یزید عن حماد بن عیسى عن 

الى یرفعه قال كل بدعه ضالله و كل ضالله سبیلها  حریز
 .النار

 : ترجمه
هر بدعتى گمراهى ، و انتهاى هر گمراهى جهنم است: معصوم علیه السالم فرمودند .2  .  

 

3: حدیث    

قال حدثنى سعد بن عبداهللا عن احمد بن ابى  ابى رحمه اهللا
خالد عن محمد  عبداهللا عن ابیه عن محمد بن سنان عن ابى

نى الشرك ان قال اد بن مسلم عن ابى جعفر علیه السالم
 . یبتدع الرجل رآیا فیحب علیه و یبغض

 : ترجمه
كمترین درجه شرك این است كه انسان از جانب خود: امام باقر علیه السالم فرمودند .3 نه از ) 
نظرى دشاته باشد و بر ) اعمال كند طرف ائمه دین و در مسائلى كه انسان نباید نظر خود را

  .اساس آن دوستى و دشمنى كند
 

4: حدیث    

المتوكل رضى اهللا عنه قال حدثنى  حدثنى محمد بن موسى بن
ابى  عبداهللا بن جعفربن الحمیرى عن محمد بن الحسین بن

الخطاب عن الحسن بن محبوب عن عبداهللا بن سنان عن ابى 
فقال ان یبتدع الرجل شیئا فیحب  قال قلت البى جعفر علیه السالم ما ادنى النصب حمزه الثمالى

ه و یبغض علیهعلی  . 

 : ترجمه
این : ؟فرمودند راوى مى گوید از امام باقر علیه السالم پرسیدم كمترین بت پرستى كدام است .4

  .است كه انسان بدعتى بگذارد و بخاطر آن دوستى و دشمنى كند
 



5: حدیث    

الحسن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه عن محمدبن
ن العمى باسنادهالصفار عن یعقوب بن یزید ع قال قال رسول  

اهللا صلى اهللا علیه و آله ابى اهللا تعالى لصاحب البدعه 
 .قیل یا رسول اهللا و كیف ذاك قال انه قد اشرب قلبه حبها بالتوبه

 : ترجمه
خداوند توبه بدعت گذار را نمى: رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله فرمودند .5 عرض . پذیرد 

بجهت این كه دوستى آن را وارد قلبش: ؟ فرمودندچرا اى رسول خدا: كردند   . نموده است 
 

6: حدیث    

قال حدثنى سعد بن عبداهللا عن احمد بن ابى  ابى رحمه اهللا
بن عمر عن  عبداهللا عن ابیه عن هارون بن الجهم عن حفص
ابى عبداهللا علیه السالم قال من مشى الى صاحب بدعه فوقره 

 . االسالم فقد مشى هدم
جمهتر   : 

كسى كه بسوى بدعتگزار گام برداشته و به او: امام صادق علیه السالم فرمودند .6 احترام  
  . بگذارد، بدون تردید در راه نابودى اسالم گام برداشته است

 

    باب
مجازات نافرمانى خداوند و ثواب فرمانبردارى از 

    او

1: حدیث    

اهللا حدثنى احمد بن قال حدثنى سعد بن عبد ابى رحمه اهللا
اصحابه  الحسین بن سعید عن عثمان بن عیسى عن بعض

جعل له  عن ابى عبداهللا علیه السالم قال ما خلق اهللا خلقا اال
اهل  اهل الجنه الجنه و اهل النار النار نادى مناد یا فى الجنه منزال و فى النار منزال فاذا سكن

م منازلهم فى النار ثمالجنه اشرفوا فیشرفون على النار و ترفع له یقال لهم هذه منازلكم التى لو  



اهل الجنه ذلك الیوم فرحا بما صرف عنهم  عصیتم ربكم دخلتموها فلو ان احدا مات فرحا لمات
اهل النار ارفعوا رووسكم فانظروا الى منازلكم فى الجنه فیرفعون  من العذاب ثم ینادون یا معاشر
لجنه ما فیها من النعیم فیقال لهم هذه منازلكم التى لو اطعتم الى منازلهم فى ا رووسهم فینظرون

)) دخلتموها قال فلو ان احدا مات حزنا لمات اهل النار تعالى ربكم الذین* اولئك هم الوارثون   

 .(( یرثون الفردوس هم فیها خالدون
 : ترجمه

كه منزلى در خداوند كسى را خلق ننموده ، مگر این: امام صادق علیه السالم فرمودند .1  

هنگامى كه بهشتیان در بهشت و جهنمیان در. بهشت و منزلى در جهنم براى او آفریده است   

و آنان از باال به. اى بهشتیان به پایین بنگرید: جهنم ساكن شدند، منادى صدا مى زند پایین  
آنگاه به آنها مى گویند این. نگاه كرده و منازل خود را در جهنم مى بینند شماست كه منازل  

منازل شماست كه اگر از خداى  اگر از خداى خود نافرمانى مى كردید، وارد آن مى شدید این
و اگر كسى. خود نافرمانى مى كردید، وارد آن مى شدید از خوشحالى بمیرد، بهشتیان نیز در  

اى : آنگاه صدا مى زند. مى میرند آن هنگام از خوشحالى برطرف شدن عذاب از آنها
به باالى سر خود بنگرید وجهنمیان  آنان سر بلند كرده و. منازل خود را در بهشت ببینید   

این: به آنان مى گوید. منازل خود در بهشت و نعمتهاى در آن را مى بینند منازل شمادر  
و. وارد آن مى شدید. بهشت است كه اگر از خداوند فرمانبردارى مى كردید اگر كسى از اندوه  

و بدین ترتیب ،. در این هنگام از اندوه مى میرند جهنمیان نیز. بمیرد منازل اینان به آنان و  
فقط آنان )) :مى فرماید منازل آنان به اینان مى رسد و این همان چیزى است كه این آیه قرآن

كسانى كه بهشت را به ارث برده و در آن جاوید. وارثانند  .(157) ((.هستند 

 

    عقاب الشك و المعصیه

    مجازات شك و گناه

1: حدیث    

قال حدثنى سعد بن عبداهللا عن احمد بن ابى  ابى رحمه اهللا
ابى عبداهللا قال  عبداهللا عن ابیه عن بكربن محمد االزدى عن

ان الشك و المعصیه فى النار  قال امیر المومنین علیه السالم
 .ال الینا لیسا منا و

 : ترجمه



بدون: امام صادق علیه السالم نقل مى نمایند كه امیر المومنین علیه السالم فرمودند .1 تردید،  
  .شك و گناه نه از ما هستند و نه راهى به سوى ما دارند

 

عقاب المراه تتطیب لغیر زوجها و تخرج من بیته 
    بغیر اذنه

مجازات عطر زدن زن براى غیر شوهر و خروج 
  شوهرش او از خانه بدون اجازه

1: حدیث    

قال سعد بن عبداهللا عن یعقوب بن یزید عن  ابى رحمه اهللا
الولید بن  محمد بن ابى عمیر عن ابراهیم بن عبدالحمید عن
قال قال رسول اهللا صلى  صبیح عن ابى عبداهللا علیه السالم

و آله اى امراه تتطیب ثم خرجت من بیتها فهى تلعن اهللا علیه  حتى ترجع الى بیتها متى رجعت 
. 

 : ترجمه
هر : رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمودند امام صادق علیه السالم نقل مى نمایند كه .1

شود، تا هر زمانى كه به خانه اش باز گردد لعنت مى  زنى كه عطر بزند و از خانه اش خارج
  .شود

 

عقاب من سمع و اعیه اهل البیت علیهم السالم و 
    . راى سوادهم فلم یجبهم

مجازات شنیدن فریاد اهل بیت ، دیدن آنان و به 
    . كمك آنان نشتافتن

1: حدیث    

قال حدثنى ابى عن محمد بن احمد  حدثنى الحسین بن احمد
 عن محمد بن اسماعیل عن على بن الحكم عن ابیه عن ابى

الجارود عن عمروبن قیس المشرقى قال دخلت على الحسین 
هو فى قصر بنى مقاتل فسلمنا علیه فقال له ابن عمى یا ابا  علیه السالم انا و ابن عم لى و



یعجل ثم اقبل  خضاب او شعرك فقال خضاب و الشیب الینا بنى هاشم عبداهللا هذا الذى ارى
السن كثیر العیال و فى یدى بضائع للناس و ال  رجل كبیر علینا فقال جئتما لنصرتى فقلت انى
اضیع امانتى و قال له ابن عمى مثل ذلك قال لنا فانطلقا فالتسمعا لى  ادرى ما یكون و اكره ان

لى سوادا فانه من سمع و اعیتنا او راى سوادنا فلم یجبنا و لم یغثنا كان حقا  واعیه و ال تریا
ى النارعزوجل ان یكبه على منخریه ف على اهللا . 

 : ترجمه
همراه با پسر عمویم به دیدن امام حسین علیه السالم در قصر پسران: راوى مى گوید .1  مقاتل)) 

اى ابا عبداهللا: كرد  پس از عرض سالم ، پسر عمویم به او عرض . رفتم  (( آیا مویت سیاه  ! 
خضاب كرده ام و پیرى زود به: مانده یا آن را خضاب كرده اى ؟ فرمودند راغ ما بنى هاشم س 

آیا براى یارى من آمده اید؟: آنگاه رو به ما نموده و پرسیدند. مى آید پیرمردى : عرض كردم  
سرمایه هایى نیز از مردم را. هستم با قرض زیاد و عائله فراوان  پسر عمویم نیز . از بین ببرم  

در: آن حضرت علیه السالم فرمودند. چنین سخنانى گفت  تا فریاد ما را این صورت بروید  
زیرا بدون تردید كسى كه. نشنوید و ما را نبینید فریاد ما را بشنود و ما را ببیند و به ما كمك  
  .عزوجل است كه او را به رو در جهنم بیفكند نكند، بعهده خداوند

 

    عقاب من ولى عشره فلم یعدل بینهم

مجازات بعهده گرفتن سرپرستى ده نفر و با عدالت 
ن رفتاربا آنا   نكردن 

1: حدیث    

قال حدثنى سعد بن عبداهللا قال حدثنى محمد بن  ابى رحمه اهللا
جبله عن ابى طالب  الحسین بن ابى الخطاب عن عبداهللا بن
رسول اهللا صلى اهللا  عن هایه عن انس بن مالك قال سمعت

رجاله و راسه فى ثقب یعدل فیهم جاء یوم القیامه و یداه و  علیه و آله یقول من ولى عشره فلم
 . فاس

 : ترجمه
كسى كه: راوى مى گوید از رسول خدا صلى اهللا علیه و آله شنیدم كه فرمودند .1 سرپرستى ده  

در روز قیامت در. نفر را به عهده بگیرد و با عدالت با آنان رفتار نكند حالى مى آید كه  
  (158) دست و پاهاى و سرش در سوراخ تیشه اى است



 

    عقاب من ولى شیئا من امور المسلمین فضیعهم

مجازات به عهده گرفتن كارى از كارهاى مسلمانان 
    و تباه كردن آنان

1: حدیث    

ثنى قال حدثنى محمد بن یحیى العطار قال حد ابى رحمه اهللا
عمران االرمنى  محمد بن احمد عن محمد بن حسان عن ابى

عن عبداهللا بن الحكم عن معاویه بن عمار عن عمروبن 
علیه السالم قال من ولى شیئا من امور المسلمین فضیعهم ضیعه اهللا  مروان عن ابى عبداهللا

 . تعالى
 : ترجمه

مسلمانان را بعهده بگیرد كسى كه كارى از كارهاى: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 و آنان  
  .او را تباه مى نماید را تباه كند، خداى متعال

 

    . عقاب الظلمه و اعوانهم

    مجازات ظالمین و یاران آنان

1: حدیث    

قال حدثنى محمد بن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن ابن المغیره عن 

سكونى عنال رسول  ابى عبداهللا عن ابیه علیهماالسالم قال قال 
الق لهم  اهللا صلى اهللا علیه و آله اذا كان یوم القیامه نادى مناد این الظلمه و اعوانهم و من

 . دواه او ربط كیسا او مد مده قلم فاحشروهم معهم
 : ترجمه

ایند كه رسول خداصلى اهللا علیه نقل مى نم امام صادق علیه السالم از پدرانش علیهم السالم .1
هنگامى كه روز قیامت فرا: و آله فرمودند برسد، شخصى صدا مى زند كجایند ظالمان و یاران  

لیقه انداخته ، كسیه اى برایشان بسته یا بمقدار یك بار قلم را  آنان و كسانى كه در دوات آنها
مه اینها را با آنان محشور كنیدجوهر به دوات آنان اضافه كرده اند؟ ه در جوهر زدن ، آب و .  

 



    عقاب من اقتب من سلطان جائر

    مجازات نزدیك شدن به سلطان ستمگر

1: حدیث    

قال قال رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله ما  و بهذااالسناد
الكثر ماله اال اشتد  اقترب عبد من سلطان اال تباعد من اهللا و

رت شیاطینهحسابه و ال كثر تبعه اال كث  . 

 : ترجمه
بنده اى به سلطانى نزیدك نشده ، مگر: رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمودند .1 این كه از  

سخت شد، و پیروانش زیاد  خدا دور شد، مالش زیاد نشد، مگر این كه حسابش  نشدند، مگر  
  .این كه شیاطین او نیز فراوان شدند

 

2: حدیث    

ل رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله آیاكم و قال قا و بهذااالسناد
اقربكم من ابواب السلطان و  ابواب السلطان و حواشیها فان
 حواشیها ابعدكم من اهللا تعالى و من آثر السلطان على اهللا

 .عزوجل اذهب اهللا عنه الورع و جعله حیرانا

 : ترجمه
فیان سلطان بپرهیزیداز نزدیكان و اطرا: رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمودند .2 زیرا قطعا  .
كسى كه . متعال است  نزدیكترین شما به نزدیكان و اطرافیان سلطان ، دورترین شما از خداى

  .را متحیر مى نماید خداوند را بر سلطان مقدم بدارد، خداوند ورع او را از بین برده و او

 

    . عقاب من سود اسمه فى دیوان الجبارین

م در دفتر ستمگرانمجازات ثبت نا     

1: حدیث    

قال حدثنى محمد بن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
الحسن الصفار عن یعقوب بن یزید عن ابن بنت الولید بن 

الباهلى عن ابى عبداهللا علیه السالم قال من سود اسمه  صبیح



 .یوم القیامه خنزیرا فى دیوان ولد فالن حشره اهللا
 : ترجمه

كه(كسى كه نام خود را در دفتر فرزندان فالن : صادق علیه السالم فرمودند امام .1 حكومتشان  
بنویسد، خداوند در روز قیامت او را خوك محشور مى نماید) ظالمانه است  .  

 

    عقاب وال یحتجب من حوائج الناس

    .مجازات حاكمى كه كارهاى مردم را انجام ندهد

1: حدیث    

قال حدثنى احمد بن ادریس عن محمد بن احمد  ابى رحمه اهللا
الجارود عن  عن موسى بن عمران عن ابن سنان عن ابى

قال  سعد االسكاف عن االصبغ عن امیرالمومنین علیه السالم
غلوال  ایما وال احتجب عن حوائج الناس احتجب اهللا یوم القیامه عن حوائجه وان اخذ هدیه كان

 . و ان اخذ رشوه فهو مشرك

رجمهت  : 

هر حاكمى كه حوائج مردم را بر آورده نسازد،: امیر المومنین علیه السالم فرمودند .1 خداوند  
اگر رشوه  در روز قیامت حوائجش را بر آورده نمى نماید و اگر هدیه اى بگیرد، خیانت كرده و

  . بگیرد، مشرك است
 

    عقاب من اقر بالمنكر

    مجازات سكوت در برابر منكر

1: حدیث    

قال حدثنى سعد بن عبداهللا عن احمد بن محمد  ابى رحمه اهللا
علیه السالم قال ما  عن محمد بن سنان رفعه الى ابى عبداهللا
اقر قوم بالمنكر بین اظهرههم ال یعیرونه اال اوشك ان یعمهم 

 . عزوجل بعقاب من عنده اهللا

 : ترجمه
منكر در میان جامعه اى انجام شود و آنان اگر كار: امام صادق علیه السالم فرمودند .1  



فرو  انجام دهنده آن را سرزنش نكنند بدون شك نزدیك است كه خداوند عذابى همگانى بر آنان
  .فرستد

 

2: حدیث    

قال حدثنى محمد بن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
ابى القاسم عن هارون بن مسلم ، عن مسعده بن صدقه عن 

مدجعفر بن مح عن ابیه علیهماالسالم قال قال رسول اهللا  
عمل بها العبد سرالم تضر اال عاملها و اذا عمل بها  صلى اهللا علیه و آله ان المعصیه اذا

قال جعفربن محمد علیهماالسالم و ذلك انه یذل بعمله دین  عالنیه و لم یعیر علیه اضرت العامه
 . اهل عداوه اهللا اهللا و یقتدى به

 : ترجمه
رسول خدا صلى اهللا  امام صادق علیه السالم از پدرانش علیه السالم روایت نموده است كه .2

اگر بنده اى مخفیانه مرتكب گناهى شود،: علیه و آله فرمودند ولى . فقط خودش ضرر مى كند 
آنگاه امام . همه ضرر مى كنند اگر آشكارا مرتكب گناه شود و كسى او را سرزنش نكند،

باین جهت كه با: م فرمودندصادق علیه السال عمل او دین خدا ذلیل شده و كسانى كه زمینه  
  .دشمنى با خدا دارند، از او پیروى مى نمایند

 

3: حدیث    

قال قال على علیه السالم ایها الناس ان اهللا  و بهذااالسناد
عملت الخاصه  تعالى ال یعذب العامه بذنب الخاصه اذا

لم العامه فاذا عملت الخاصه بالمنكر سرا من غیر ان تع
قال ال یحضرون  یعیر ذلك العامه استوجب الفریقان العوقبه من اهللا تعالى و بالمنكر جهارا فلم

لم ینصره الن  احدكم رجال یضربه سلطان جائر ظلما و عدوانا و ال مقتوال و ال مظلوما اذا
وسع مالمنصره المومن على المومن فریضه واجبه اذا هو حضره و العافیه ا تلزمك الحجه  

اسرائیل جعل الرجل منهم یرى اخاه على الذنب فینهاه  الحاضره قال و لما وقع التقصیر فى بنى
اكیله و جلیسه و شریبه حتى ضرب اهللا تعالى قلوب بعضهم  فال ینتهى فال یمنعه ذلك آن یكون
لعن الذین كفروا من بنى(نزل فیهم القرآن حیث یقول عزوجل  ببعض و ائیل على لسان داود اسر  

كانوا ال* و عیسى بن مریم ذلك بما عصوا و كانوا یعتدون  الى ) یتناهون عن منكر فعلوه  



 . آخرین االیتین
 : ترجمه

بدون تردید خداى! اى مردم : امیر المومنین علیه السالم فرمودند .3 متعال همه مردم را بخاطر  
پنهانى انجام اگر ایشان گناه را. گناه عده اى عذاب نمى كند داده و مردم را از كار خود مطلع  

مردم نیز. نسازند، ولى اگر گناه خود را اشكار انجام دهند همه مردم . آنها را سرزنش نكنند 
اگر سلطان ستمگرى از روى ستم و : و نیز فرمودند. متعال خواهند بود مستوجب عذاب خداى

ه او روا دارد، در صورتى كه شما او را بزند، او را بكشد، یا ظلم دیگرى ب دشمنى مردى را
زیرا بدون شك آگر آن جا حاضر باشید، . كنید، در آن مكان نیز حاضر نشوید یارى نمى

ولى اگر آنجا نباشید، تا زمانى كه شرایط تكلیف مهیا . است كه او را یارى كنید واجب و الزم
زمانى بنى: و نیز فرمودند. تكلیفى نخواهید داشت  نشود، ائیل در مورد نههى از منكر اسر  

بدین معنى كه وقتى كسى گناهى. كوتاهى مى كردند مرتكب مى شد، او را نهى مى كردند و  
گناه او مانع همنشینى و همغذایى. او تجهى نمى كرد تا این كه . آنان با گناهكار نمى شد 

دلهاى آنان را) خداى متعال بخاطر ترك نهى از منكر ین آیات را درباره به گناه راضى كرده و ا 
عیسى بن  كافران بنى اسرائیل بخاطر نافرمانى خدا و سركشى با زبان داوود و)) :نازل نمود آنها

آنان از كار منكر خود دست بردار نبودند. مریم لعنت شدند ...)) (159).  

 

    عقاب الزانى و الزانیه

    مجازات مرد و زن زناكار

 : ترجمه

1: حدیث    

عن  حدثنى محمد بن على ماجیلویه رضى اهللا عنه عن عمه
محمد بن على الكوفى ابن فضال عن عبداهللا بن میمون عن 

علیهماالسالم قال للزانى ست خصال  ابى عبداهللا عن ابیه
فى االخره اما التى فىثالث فى الدنیا و ثالث  الدنیا فیذهب بنور الوجه و یورث الفقر و یعجل  

 .الرب و سوء الحساب و الخلود فى النار الفنارئ و اما التى فى االخره فسخط
زناكار شش : نقل مى نماید كه فرمودند امام صادق علیه السالم از پدرش علیه السالم .1

خرتسه تا در دنیا و سه تا در آ: مجازات دارد در دنیا نور سیماى او را از بین رفته ، فقیر  . 
خداوند، بدى حساب و جاوید ماندن در جهنم  مى شود و زود مى میرد و در آخرت خشم



  .نصیبش مى شود
 

2: حدیث    

قال حدثنى الحسن بن  حدثنى محمدبن الحسن رضى اهللا عنه
متیل عن احمد بن ابى عبداهللا عن یحیى بن المغیره عن 

قال قال زید بن على علیه السالم قال امیر المومنین اذا  حفص
منتنه یتاذى بها اهل الجمع حتى اذا همت ان تسمك بانفاس  كان یوم القیامه اهب اهللا ریحا

مناكل  هل تدرون ما هذه الریح التى قد آذتكم فیقولون ال فقد آذتنا و بلغت الناس ناداهم مناد
وج الزناه الذنى لقو اهللا بالزناثم ثم لممبلغ قال فیقال هذه الریح ریح فر  یتوبوا فالعنوهم لعنهم اهللا  

 . قال اللهم العن الزناه قال فال یبقى فى الموقف احد ال
 : ترجمه

هنگامى كه روز قیامت فرا برسد، خداوند باد: امیر المومنین علیه السالم فرمودند .2 بدبویى را  
شر ناراحت مى شوند، تا آن جام كه این باد مى اهل مح به وزیدن مى اندازد كه از بوى آن
آیا مى دانید بویى كه شما را : منادى صدا مى زند خواهد نفس مردم را بگیرد، در این هنگام
همین قدر مى دانیم كه خیلى اذیت شدیم ، . خیر :اذیت كرد، بوى چیست ؟ مردم مى گویند

به آنان. بحدى كه بیش از این امكان نداشت  این بوى فرج زناكاران است كه زنا  :مى گویند 
آنها را. كرده و بى توبه از دنیا رفتند و در صحراى . لعنت كنید كه لعنت خدا بر آنان باد 

خدایا زناكاران را لعنت كن: گوید محشر كسى نمى ماند، مگر این كه مى  .  

 

3: حدیث    

قال حدثنى على بن ابراهیم عن ابیه عن محمد  ابى رحمه اهللا
ابى عمیر عن معاویه بن عمار عن صباح بن بن سیابه قال  

فقیل له یزنى الزانى و هو  كنت عند ابى عبداهللا علیه السالم
قال فانه ان اراد ان یعود قال  مومن قال اذا كان على بطنها سلب االیمان منه فاذا قام رد علیه

 .ما اكثر من یهم ان یعود ثم ال یعود

 : ترجمه
آیا زناكار در: از او پرسیدند. خدمت امام صادق علیه السالم بودم  راوى مى گوید در .3 حال  

هنگامى كه زنا مى كند، ایمان از او گرفته مى شود و پس: زنا مومن است ؟ فرمودند از زنا  



اگر قصد داشته باشد: پرسیدند: دوباره ایمان را به او باز مى گردانند دوباره این عمل را انجام  
چه بسیارند كسانى كه مى خواهنداین: دنددهد، چطور؟ فرمو  عمل را دوباره انجام دهند، ولى  

  .انجام نمى دهند
 

4: حدیث    

قال حدثنى محمد بن یحیى العطار عن احمد  ابى رحمه اهللا
فضال عن عبید بن زراره عن عبدالملك بن  بن محمد عن ابن
 یقول اذا زنى الرجل اعین قال سمعت ابا جعفر علیه السالم

الولد و یكون شرك  ادخل الشیطان ذكره فعمال جمیعا و كانت النطفه واحده و خلق منهما
 . الشیطان

 : ترجمه
هنگامى كه مردى زنا مى: راوى مى گوید از امام باقر علیه السالم شنیدم كه فرمودند .4 كند،  

دهد، شیطان نیز در این عمل با او شریك مى شود و همان كارى را كه آن مرد انجام مى  

نطفه یكى است ، ولى بچه از هر دوى آنها بوجود مى آید و در. شیطان نیز انجام مى دهد  

  .این صورت او شریك شیطان خواهد بود
  
  
  
  

5: حدیث    

المتوكل رضى اهللا عنه قال حدثنى محمد بن یحیى عن احمدبن  حدثنى محمد بن موسى بن
ن مسلم عن ابیس عبداهللا علیه السالمابن مسكان عن محمد ب محمد عن عثمان بن عیسى عن  

 .زوجها  قال ثالثه ال یكلمهم اهللا تعالى و ال یزكیهم و لهم عذاب الیم منهم المراه توطى فراش

 : ترجمه
خداى متعال با سه نفر سخن نمى گوید، آنها را: امام صادق علیه السالم فرمودند .5 پاك نمى  

بود؛ یكى از آنها زنى است كه درگرداند و عذاب دردناكى براى آنها خواهد  بستر همسرش با  
  .او نزدیك كنند

 



6: حدیث    

بن  حدثنى محمد بن على ماجیلویه رضى اهللا عنه عن على
هالل  ابراهیم عن ابیه عن محمد بن ابى عمیرعن اسحاق بن

عن ابى عبداهللا علیه السالم قال قال امیر المومنین علیه 
لزنا قال هى امراه توطى فراش زوجها فتاتى بولد من غیره فیلزمه زوجها ا السالم اال اخبركم باكبر

 . ال یكلمها اهللا و ال ینظر الیها یوم القیامه و ال یزكیها و لها عذاب الیم فتلك التى

 : ترجمه
آیا مى: امام صادق علیه السالم نقل مى نمایند كه امیر المومنین علیه السالم فرمودند .6  

گترین زنا كدام است ؟ زناى زنى كه در بستر شوهرش با او نزدیكىخواهید بگوى بزر  كنند و از  
خداوند در روز. دیگرى بچه دار شود، ولى زحمت بچه به گردن شوهر بیفتد قیامت با چنین  

دردناكى براى او خواهد  زنى سخن گفته ، به او نگاه نمى كند، او را پاك نیمى گرداند و عذاب
  .بود

 

7: حدیث    

 حدثنى على بن احمد بن عبداهللا عن ابیه عن جده احمد بن

ابى عبداهللا عن ابیه عن عثمان بن عیسى عن على بن سالم 
قال ان اشد الناس عذابا یوم  عن ابى عبداهللا علیه السالم

 . القیامه رجل اقر نطفته فى رحم تحرم علیه
 : ترجمه

مردى كه نطفه خود را در رحمى بدون تردید عذاب: امام صادق علیه السالم فرمودند .7 كه بر  
  . اوحرام است قرار دهد، از همه مردم شدیدتر است

 

8: حدیث    

فضال عن  و بهذااالسناد عن احمد بن ابى عبداهللا عن ابن
قول  عبداهللا بن بكیر قال قلت البى جعفر علیه السالم فى
الرجل فارقه روح  رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله اذا زنى

الیمان قال قوله تعالىا  . ذلك الذى یفارقه (( و ایده بروح منه)) 
 : ترجمه



: فرمودند امام باقر علیه السالم پرسیدم مراد رسول خدا صلى اهللا علیه و آله از این كه .8
همان روح: هنگامى كه مرد زنا كند، روح ایمان از او جدا مى شود چیست ؟ فرمودند ایمانى  

و آن ایمان را با روحى از خود تقویت نمود: ده است است كه در این آیه ام )) (160).  

 

9: حدیث    

فضال عن عبداهللا بن بكیر عن زراره  و بهذااالسناد عن ابن
فى ولد الزنا و  یقول ال خیر قال سمعت ابا جعفر علیه السالم

 ال فى بشره و ال فى شعره و ال فى لحمه و ال فى دمه و ال

 .فى شى منه یعنى ولد الزنا
 : ترجمه

هیچ چیزى در حرامزاده: راوى مى گوید از امام باقر علیه السالم شنیدم كه فرمودند .9 نیست ،  
چیزى نه در پوستش ، نه در مویش ، نه در گوشتش ، نه در خونش ، و نه در هیچ  . از آن 

(161).  

 

10: حدیث    

قال حدثنى محمد بن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
الحسن الصفار عن احمد بن محمد عن الحسن بن على 

عن ابى عبداهللا علیه عائذ عن ابى خدیجه  الوشاء عن احمدبن
اسرائیل فقیل له و ما سائح بنى اسرائیل  قال لو كان احد من ولد الزنا نجالنجا سائح بنى السالم
قال فخرج یسیح بین  فقیل له ان ولد الزنا ال یطیب ابدا و ال یقبل اهللا منه عمال قال كان عابدا

 . الجبال و یقول ما ذنبى
 : ترجمه

اگر حرامزاده اى نجات مى یافت ، گردش كننده: م فرمودندامام صادق علیه السال .10 بنى  
پرسیدند گردش كننده بنى. اسرائیل نیز حتما نجات مى یافت  عابدى : اسرائیل كیست ؟ فرمودند 

بدون شك حرامزاده هیچ گاه پاك: بود كه به او گفتند و خداوند عملى را از او قبول . نمى گردد 
و بیابان او نیز سر به كوه. نمى نماید ؟.گذاشته و مى گفت گناه من چیست    (162).  

 

    عقاب النظر الى النساء



    مجازات نگاه كردن به زنان

1: حدیث    

ى بن فضال عن عل و بهذااالسناد عن احمد بن محمد عن ابن
قال سمعته یقول  عقبهه عن ابیه عن ابى عبداهللا علیه السالم

النظر سهم من سهام ابلیس مسموم و كم من نظره اورثت 
 . حسره طویله

 : ترجمه
نگاه كردن به زنان: راوى مى گوید از امام صادق علیه السالم شنیدم كه فرمودند .1 نامحرم  

ه یك نگاه باعث حسرتى طوالنىتیرى از تیرهاى مسموم ابلیس است و اى بسا ك   . گردیده است 
 

عقاب اللوطى و الذى یمكن من نفسه و اللواتى مع 
    اللواتى

 مجازات لواط كننده و لواط شونده و زنانى كه با

  .یكدیگرعمل جنسى انجام مى دهند

1: حدیث    

قال حدثنى سعد بن عبداهللا عن احمد بن محمد  ابى رحمه اهللا
ال عن سعید بن غزوان عن اسماعیل عن ابى فض عن ابن
قال قال رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله  عبداهللا علیه السالم

عمل قوم لوط ما عملوا بكت االرض الى ربها حتى بلغت دموعها السماء و بكت السماء  لما
 بلغت دموعها العرش فاوحى اهللا تعالى الى السماء ان احصبیهم و اوحى الى االرض ان حتى

 . اخسفى بهم
 : ترجمه

: رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمودند امام صادق علیه السالم نقل مى نمایند كه .1
دادند، زمین به درگاه خداوند گریه كرد، تا اشكش به  هنگامى كه قوم لوط آن كار زشت را انجام

آسمان نیز گریه. آسمان رسید ند به آسمان بهمین جهت خداو . به عرش رسید  كرد تا اشكش  
بر آنان سنگ. وحى نمود آنان را در خود فرو ببر: ببار و به زمین وحى نمود  .  

 



2: حدیث    

قال حدثنى الحسن بن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
قال  متیل عن احمد بن محمد بن خالد عن محمد بن سعید
اخبرنى زكریا بن محمد عن ابیه عن عمرو عن ابى جعفر 

المعلیه الس  قال كان قوم لوط افضل قوم خلقهم تعالى فطلبهم ابلیس لعنه اهللا طلب الشدید و 
فاتى  كان من قصتهم و خبرهم انهم اذا خرجوا الى العمل خرجوا باجمعهم و تبقى النساء خلفهم
فقال بعضهم لبعض تعالوا نرصد هذا  ابلیس عمارتهم و كانوا اذا رجعوا خرب ابلیس ما یعلمون

متاعنا فرصدوه فاذا هو غالم احسن ماالذى یخرب  یكون من الغلمان فقالوا انت الذى تخرب  
رجل فلما كان اللیل صاح  فقال نعم مره بعد مره فاجتمع رایهم على ان یقتلوه فبیتوه عند متاعنا

الرجل  فقال تعال فنم على بطنى قال فلم یزل یدلك فقال مالك فقال كان ابى ینو منى على بطنه
ان یعمل بنفسه فاوال عمله ابلیس الثانیه عمله هو ثمحتى علمه  انسل و فر منهم فاصبحوا فجعل  

الرجال  فعل الغالم و یعجبهم منه شى ال یعرفونه فوضعوا ایدیهم فیه حتى اكتفى الرجل یخبر ما
الناس ثم تركوا  بعضهم ببعض ثم جعلوا یرصدون مار الطریق فیفعلون بهم حتى ترك مدینتهم

قبلوا على الغلمان فلما راى ابلیس لعنه اهللا انه قد احكمنساء هم فا امره فى الرجال دار الى  
قال ان رجالكم یفعلون بعضهم ببعض قلن نعم قد راینا ذلك و على  النساء فصیر نفسه مراه ثم

 یوصیهم حتى استكفت النساء بالنساء فلما كملت علیهم الحجه بعث اهللا ذلك یعظهم لوط و
میكائیل و اسرافیل فى زى غلمان علیهم اقبیه فمروا بلوط علیه السالم و عزوجل جبرئیل و هو  

المدینه فقال اولم  یحرث فقال این تریدون فما رایت اجمل منكم قط قالوا ارسلنا سیدنا الى رب هذه
نمر وسطها قال فلى الیكم  یاخذون الرجال فیفعلون بهم حتى یخرج الدم فقالوا امرنا سیدنا ان

و و ما هىحاجه قال فجلسوا: قال تصبرون هنا الى اختالط الظالم قال قال   فبعث ابنتهه : قال  
یغطون بها من البرد فلما ان  فقال جیئى لهم بخبز و جئنى بهم بماء فى القرعه و جیئى لهم عباء
فقال لوط الساعه یذهب الوادى قال لهم قوموا حتى  ذهبت الى البیت اقبل المطر و امتال الوادى

ىنمض جعل جبرئیل و میكائیل و اسرافیل  فجعل لوط علیه السالم یمشى فى اصل الحائط و 
امرنا سیدنا ان نمر فى وسطها و كان لوط : فقال یا بنى ههنا فقالوا یمشون فى وسط الطریق
 یستغنم الظالم و مر ابلیس لعنه اهللا فاخذ من حجر امراته صبیا فطرحه فى البئر علیه السالم

لمدینه كلهم على باب لوط علیه السالم فلما نظروا الى الغلمان فىفتصایح اهل ا منزل لوط علیه  
قال هوالء ضیفى فال تفضحون قالوا هم ثالثه خذ واحدا  السالم قالوا یا لوط قد دخلت فى عملنا
اهل بیت یمنعوننى منكم  قال و ادخلهم الحجره و قال لوط علیه السالم لو ان لى و اعطنا اثنین

قد تدافعوا على الباب فكسروا باب لوط علیه السالم وقال و  طرحوا لوطا فقال له جبرئیل علیه  



قال شاهت  رسل ربك لن یصلوا الیك فاخذ كفا من بحطحاء فضرب بها وجوههم و السالم انا
رسل ربى بما امركم ربى فیهم قالوا امرنا ان  الوجوه فعمى اهل المدینه كلهم فقال لهم لوط یا

لسحرناخذهم با قال فلى الیكم حاجه قالوا و ما حاجتك قال تاخذونهم الساعه قالوا یا لوط ان  
قال ابو جعفر  الصبح الیس الصبح بقریب لكن ترحل فخذ بناتك و امض ودع امراتك موعدهم

حین یقول لو ان لى بكم  علیه السالم رحم اهللا لوط لو یدرى من معه فى الحجره لعلم انه منصور
ى ركن شدید اى ركن اشد منقوه او آوى ال جبرئیل معه فى الحجره قال اهللا عزوجل لمحمد  

 .ببعید اى من ظالمى امتك ان عملوا عمل قوم لوط صلى اهللا علیه و آله و ما هى من الظالمین
 : ترجمه

قوم لوط بهترین قومى بود كه خداوند آفریده: امام باقر علیه السالم فرمودند .2 ولى ابلیس . بود 
جریان آنها این بود كه آنا دسته جمعى. ا با اصرار دعوت كردآنان ر  براى كسب و كار مى  

هنگامى كه به خانه هاى خود. رفتند و زنان را تنها مى گذاشتند باز مى گشتند، ابلیس به سراغ  
تصمین گرفتند كسى كه این كار . برد كارهاى آنها مى رفت و هر چه ساخته بودند، از بین مى

و متوجه. در كمین نشستند. پیدا كنندرا مى كند،  شدند پسر بچه بسیار زیبایى این كار را مى  
به او گفتند تو این كار را انجام مى. كند باتفاق آرا . بله . دهى ؟ و او مرتب مى گفت  

ان شب او را نزد. تصویب شد كه او را بكشند فریاى . هنگامى كه شب شد. مردى گذاشتند 
ا فریاد كشیدى ؟ گفتچر . آن مرد گفت . كشید آن . پدرم شبها مرا روى شكمش مى خوابانید : 

هنگامى. بیا و روى شكمم بخواب : مرد گفت  كه روى شكمش خوابید، آن قدر او را مالید كه  
ابلیس   اول ابلیس با او آن كار را انجام داد و سپس  .به او یاد داد چگونه آن كار را انجام دهد

خت و ناپدیدسپس گری. آن كار را كرد وقتى صبح شد آن مرد جریان آن پسر بچه را گفت . شد 
با یكدیگر این. بى اطالع بودند، خوششان آمد و آنان را از این كارى كه از آن عمل را انجام  

سپس با رهگذرانى كه از شهر آنها مى گذشتند نیز همین كار را كردند؛. دادند تا این كه دیگر  
آنگاه زنان خود را ترك كرده و به پسر. كسى از شهر آنها عبور نكرد . بچه ها روى آوردند 

شكل زنى در آورد و سراغ  شیطان كه دید كارش در میان مردان پیش رفته است خود را به
به آنها گفتن مردان شما با یكدیگر. زنان رفت  بله ؛ : زنان گفتند. عمل جنسى انجام مى دهند 

ا رادرست است و حضرت لوط علیه السالم آنه و باالخره شیطان . نصیحت و موعظه مى كند 
پس از این كه خداوند عزوجل حجت را بر . مشغول شدند كارى كرد كه زنان نیز به یكدیگر

آنهارا به راه درست. آنها تمام نمود جبرئیل ، مكائیل و اسرافیل را به. هدایت نمود  شكل پسر  
بودند، روانه آن قوم پوشیده) نوعى لباس بلند مردانه (بچه هایى كه قبا  نمود، آنان به حضرت  

هیچ گاه كسى را زیباتر از : او گفت . مشغول كشاورزى بود، برخوردند لوط علیه السالم كه



آقایمان ما را فرستاده است تا با بزرگ این شهر مالقات : كجا مى روید؟ گفتند . شما ندیده ام
است كهآیا آقاى شما نفهمیده ! فرزندانم : گفت  . نماییم اهل این شهر چه مى كنند؟ بخدا  

دهند، بگونه اى كه خون آلود مى  سوگند آنان مردان را گرفته و با آنها كار زشت انجام مى
آقاى ما دستور داده كه از وسط شهر: گفتند. شوند در این صورت خواهشى : گفت . بگذریم  

چه خواهشى دارى ؟ گفت: گفتند. از شما دارم  آنان . د تا هوا خوب تاریك شودهمین جا بمانی : 
سپس حضرت لوط علیه. نیز همان جا ماندند السالم دخترش را فرستاد كه آب و نانى در انبان  

وقتى كه دختر روانه. عبایى تا آنان را از سرما حفظ كند گذاشته و براى انان بیاورد و نیز  

االن آب: م گفت آن حضرت علیه السال. شد) از آب (منزل شد، باران گرفت و دره پر  بچه  
آنان از. او از كناره دیوار راه مى رفت . برخیزید برویم . ها را با خود مى برد وسط راه مى  

آقاى ما چنین: چرا از وسط راه مى روید؟ گفتند! فرزندانم : گفت . رفتند . دستور داده است  
 .حضرت لوط علیه السالم تاریكى شب را غنیمت مى شمرد

همه مردم شهر بر در. دكى را از دامن مادرش دزدید و آن را در چاه انداخت ابلیس ملعون كو   

پسر  خانه حضرت لوط علیه السالم جمع شده و سر و صدایى راه انداختند هنگامى كه مردم ،
تو نیز! اى لوط : بچه ها را در منزل لوط دیدند، گقتند عمل ما را انجام مى دهى ؟ گفت ؟  

اینان سه: گفتند. مرا رسوا نكنید. تندمیهمانان من هس: اینان  یكى را براى خود . نفر هستند 
حضرت لوط علیه. بردار و دو تایشان را به ما بده  : گفت . السالم آنها را داخل اطاق برد 

مردم شهر به در اطاق هجوم . مقابل شما از من دفاع مى كردند كاش خانواده اى داشتم كه در
ما فرستادگان خداى : جبرییل به او گفت . م را به زمین انداختندالسال برده و حضرت لوط علیه

آنان هیچ. تو هستیم  آنگاه مشتى شن برداشته و آن را به . گاه دستشان به هتو نخواهد رسید 
و بدین ترتیب ، همه. زشت باد رویتان : گفت  صورت آنان زد و . اهل شهر كور شدند 

گان پروردگارماى فرستاد: حضرت لوط علیه السالم پرسید خداى من چه دستورى درباره اینان  ! 
دستور داده است سحرگاهان: به شما داده است ؟ گفتند اى لوط : گفتند. آنها را مجازات نماییم  

زمان مجازات آنها صبح است و آیا صبح نزدیك!  از این شهر كوچ كن دخترانت را ! نیست  
علیهامام باقر . بردار و برو، ولى زنت را رها كن  هنگامى كه گفت: السالم فرمودند  كاش  )) : 

چه . شود بدون شك مى فهمید كه یارى مى ((. مقابل شما نیرومند بودم یا پشیبانى قوى داشتم در
خداوند! پشتیبانى قویتر از جبرئیل كه همراه با او در خانه بود  عزوجل به حضرت محمد  

)) :صلى اهللا علیه و آله مى فرماید ن بعید نیستاین از ظالمی یعنى این عذاب از  (163) ((. 
دور نیست. عمل قوط لوط شوند ظالمین امت تو نیز اگر مرتكب  .  

 



3: حدیث    

وطى  و قال رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله من الح فى
لم یمن حتى یدعو الرجال الى نفسهالرجال   . 

 : ترجمه
مردى كه زیاد با مردان نزدیكى كند، نمى: رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمودند .3 میرد تا  

  .این كه از مردان بخواهد با اونزدیكى كنند
 

4: حدیث    

اذا : رجل لعب بغالم قال  و روى عن ابى عبداهللا علیه السالم
ه اخته ابدااو قب لن تحل ل . 

 : ترجمه
اگر به او  :امام صادق علیه السالم درباره مردى كه با پسربچه اى بازى كرده بود، فرمودند .4
با خواهرش نمى تواند ازدواج كند(حالل نخواهد شد  دخول كرده باشد، خواهرش هرگز بر او )  

 

5: حدیث    

 لرجم و قال علیه السالم لو ینبغى ال حد ان یرجم مرتین
 . اللوطى مرتین

 : ترجمه
اگر سزاوار بود كسى را دو بار سنگسار كنند، بدون شك لواط كار را: نیز فرمودند .5 دو بار  

  .سنگسار مى كردند

 

6: حدیث    

قال امیر المومنین اللوط ما دون الدبر فهو  و قال علیه السالم
 .لواط و الدبر هو الكفر

 : ترجمه
لواطى كه كمتر از دبر: میر المومنین علیه السالم فرمودندنیز نقل مى نمایند كه ا .6 باشد،  

لواط در دبر كفر است. لواط است   .  

 



7: حدیث    

قال حدثنى سعد بن عبداهللا عن جعفر بن محمد  ابى رحمه اهللا
ابى عبداهللا عن  بن عبیداهللا عن عبداهللا بن میمون القداح عن
بىابیه علیهماالسالم قال جاء رجل الى ا فقال له یا ابن رسول  

عزوجل لى فقیل له انه یوتى فى دبره فقال ما ابلى اهللا احدا  اهللا انى ابتلیت ببالء فادع اهللا
حاجه ثم قال ابى علیه السالم قال اهللا عزوجل و عزتى وجاللى ال یقعد على  بهذاالبالء و له فیه

 . من یوتى فى دبره استبرقهها

 : ترجمه
مردى: لسالم از پدرش علیه السالم روایت مى نماید كه فرمودندامام صادق علیه ا .7 نزد پدرم  

من گرفتار! اى پسر رسول خدا صلى اهللا علیه و آله : آمده و عرض كرد از . بالیى شده ام  
به آن حضرت علیه السالم. خداوند عزوجل بخواه مرا رهایى بخشد مردان با او لواط مى : گفتند 

كسى را مبتالى به اینخداوند : فرمودند. كنند عمل ننموده كه به نیازى داشته باشد، آنگاه پدرم  
خداوند: علیه السالم فرمودند به عزت و جاللم سوگند كسى كه مردان با . عزوجل فرموده است  

  .بهشتى نمى نشیند او لواط كنند، بر دیباى
 

8: حدیث    

محمد قال حدثنى سعد بن عبداهللا عن احمد بن  ابى رحمه اهللا
عن ابى  عن محمد بن یحیى الخزاز عن غیاث بن ابراهیم

عبداهللا عن ابیهه علیهماالسلالم قال قال امیر المومنین ان هللا 
قال  لهم ارحام كارحام النساء فقیل یا امیر المومنین افال یحبلون عبادا ال یعبا بهم شیئا

 . آنهامنكوسه
 : ترجمه

ه السالم روایت مى نماید كه امیرالمومنین علیهامام صادق علیه السالم از پدرش علی .8 السالم  
آنها. همانا خداوند بندگانى دارد كه به آنها هیچ اعتنایى نمى كند: فرمودند رحمهایى مانند  

حامله نمى شوند؟! اى امیر المومنین . پرسیدند. رحمهاى زنان دارند رحمهایشان : فرمودند 
 . واژگونه است

 



9: حدیث    

مد بن الحسن رضى اهللا عنه عن محمد بنحدثنى مح الحسن  
الصفار عن محمد بن الحسین بن ابى الخطاب عن على بن 

اصحابه  اسباط عن بعض  عن ابى عبداهللا علیه السالم قال  
یبتل شیعتنا باربع ان یسالوا الناس فى اكفهم و ان یوتوا فى انفسهم و ان  ان اهللا عزوجل لم

لد لهم ازرق اخضربوالیه سوء و ال یو  یبتلیهم . 

 : ترجمه
خداوند: امام صادق علیه السالم فرمودند .9 عزوجل شیعیان ما را به چهار چیز گرفتار نمى  

كردن ، مورد لواط واقع شدن ، ابتال به والیت بد و فرزند  سازد، دست گدایى به سوى مردم دراز
  .(164) زاغ و گندم گون پیدا كردن

 

10: حدیث    

قال حدثنى سعد بن عبداهللا عن احمد بن ابى  ابى رحمه اهللا
محمد عن ابى  عبداهللا عن على بن عبداهللا عن عبدالرحمن بن
قال لعن رسول اهللا صلى  خدیجه عن ابى عبداهللا علیه السالم

لمتشبهین مناهللا علیه و آله ا الرجال بالنساء و المتشبهات من النساء بالرجال و هم المخنثون و  
بمثل عمل الرجال یاتى  بعضا و انما اهلك اهللا قوم لوط حین عمل النساء الالتى ینكح بعضهم

 .بعضهن بعضا
 : ترجمه

رسول خدا صلى اهللا علیه و آله مردانى را كه: امام صادق علیه السالم فرمودند .10 یه زنان شب 
زن صفت و  مى شوند و زنانى را كه شبیه مردان مى شوند، لعنت نمود، و اینان همان مردان

و بدون تردید خداوند فقط. زنانى هستند كه با یكدیگر نزدیكى مى كنند زمانى قوم لوط را هالك  
و با یكدیگر نزدیكى مى كردند. عمل مردان شده بودند كرد كه زنان نیز مرتكب .  

 

11: ث حدی   

حدثنى سعد بن عبداهللا عن احمد بن : قال  ابى رحمه اهللا
ابراهیم عن  محمد عن محمد بن یحیى الخزاز عن غیاث بن

ابى عبداهللا علیه السالم قال قال امیر المومنین علیه السالم ما 



 طائعا یلعب به اال القى اهللا علیه شهوه النساء امكن احد من نفسه

 : ترجمه
مردى از: لیه السالم نقل مى نماید كه امیر المومنین علیه السالم فرمودندامام صادق ع .11  

شهوت  روى اختیار خود را در اختیار مردان نگذاشته تا با او بازى كنند، مگر این كه خداوند
  .زنان را در او بوجود مى آورد

 

12: حدیث    

قال حدثنى سعدبن عبداهللا عن احمد بن محمد  ابى رحمه اهللا
على بن الحكم عن اسحاق بن جریر عن قال سالتنى امراه آن  

استاذن لها على ابى عبداهللا علیه السالم فاذن لها فقالت 
 عن اللواتى مع اللواتى ما حدهن فیه قال حد الزانیه اذا كان یوم القیامه یوتى بهن قد اخبرنى

فى اجوافهن الى ادخل  البسن مقطعات من نار و قنعن بمقانع من نار و سربلن من نار و
اول من عمل هذا العمل قوم لوط  رووسهن اعمده من نار و قذف بهن فى النار ایتها المراه

 . فعل رجالهن بالرجال و بقى النساء بغیر رجال ففعلن كما فاستغغنى الرجال
 : ترجمه

 . راوى میگوید زنى از من خواست از امام صادق علیه السالم براى او اجازه ورود بگیرم .12

حد زنان همجنس باز چیست ؟. پس از ورد پرسید. حضرت علیه السالم اجازه دادند : فرمودند 
در حالى. هنگامى كه روز قیامت فرا رسد آنها را مى آورند. همان حد زناكار است  كه با  

لباسهایى آتشین  قطعه هایى از آتش پوشیده شده اند، روسریهایى آتشین بر سر آنهاست ؛
مودى آهنین و از آتش در اندرون آنها فرو رفته و بهپوشیده اند؛ ع سر آنها رسیده است و با  

این! اى زن . این حال آنها را در جهنم مى اندازند عمل براى اولین بار در میان قوم لوط  
مردان به یكدیگر اكتفا نموده و زنان. انجام شد بهمین جهت كارى همچون . بدون مردد ماندند 

ام دادندكار مردان خود انج .  

 

13: حدیث    

قال حدثنى محمد بن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
الحسن الصفار عن احمد بن محمد عن الحسن بن على 

عائذ عن ابى خدیجه عن ابى عبداهللا  الوشاء عن احمد بن



تا قال لیس ال مراتین ان تبیتا فى لحاف واحد اال ان یكون بینهما حاجز فان فعل علیه السالم
ذلك و ان وجدتا بعد النهى جلدت كل واحده منهم حدا حدا فان وجدتا ایضا فى لحاف  نهیتا عن

 .فان وجدتا الثالثه قتلتا جلدتا
 : ترجمه

دو زن نمى توانند با هم زیر یك لحاف بخوابند،: امام صادق علیه السالم فرمودند .13 مگر این  
و اگر. ام دادند، نهى مى شونداگر این كار را انج. كه بین آن دو مانعى باشد پس از نهى  
در موردر هر كدام حد شرعى كه شالق زدن است ،. دوباره این عمل را انجام دادند اجرا مى  

كردند، كشته مى  شود و اگر دوباره تكرار كردند، باز هم شالق مى خورند، و اگر دوبار تكرار
  .شوند

 

14: حدیث    

بن ابراهیم عن ابیه عن محمد قال حدثنى على  ابى رحمه اهللا
علیه السالم قال  ابى عمیر عن هشام بن سالم عن ابى عبداهللا

فقال حدها حد  دخلت علیه نسوه فسالته امراه عن السحق
قال هو اصحاب  عزوجل ذلك فى القرآن قال بلى قال و این هو الزانى فقالت امراه ما ذكر اهللا

 . الرس
 : ترجمه

فرمودند. یكى از آنا حد مساحقه را پرسید: رسیدند) ع (صادق  چند زن به خدمت امام .14 : 

خداوند: زنى گفت . حد آن هماند زناكار است  عزوجل در قرآن درباره آن چیزى نفرموده است  
پرسید در. چرا، فرموده است : فرمودند.  در داستان اصاب رس: كجاى قرآن ؟ فرمودند   .  

 

رسوله و عقاب الكذب على اهللا عزوجل و على 
  على االئمه علیهم السالم

مجازات دروغ بستن بر خداوند عزوجل ، پیامبر 
  . علیهمالسالم صلى اهللا علیه و آله و ائمه



1: حدیث    

قال حدثنى عمى عن  حدثنى محمد بن على ماجیلویه عنه
محمد بن على القرشى عن عبدالرحمن بن محمد االسدى عن 

علیه السالم قال الكذب على اهللاعن ابى عبداهللا  ابى خدیجه  

قال رسول اهللا صلى اهللا  عزوجل و على رسوله و على االوصیاء علیهم السالم من الكبائر و
 .اقل فلیتبوء مقعده من النار علیه و آله من قال على مالم

 : ترجمه
دروغ بستن بر خداوند: امام صادق علیه السالم فرمودند .1  عزوجل ، پیامبر و امامان از 
نیز. گناهان كبیره است  هر كسى سخنى را كه نگفته : رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمودند 

  .دهد، حتما در جهنم خواهد بود ام به من نسبت
 

    عقاب من كان ذا وجهین و ذا لسانین

    مجازات دو رویى و دو زبانى

1: حدیث    

مد بن قل حدثنى سعد بن عبداهللا عن مح ابى رحمه اهللا
القالنسى  الحسین ابى الخطاب عن محمد بن سنان عن عون

قال من لقى  عن ابن یعفور عن ابى عبداهللا علیه السالم
 .المسلمین بوجهین و لسانین جاء یوم القیامه و له لسانان من نار

 : ترجمه
كسى كه با دو چهره و دو زبان با مسلمانان روبرو: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 شود،  

  .روز قیامت در حالى مى آید كه دو زبان از آتش دارد

 

2: حدیث    

قال حدثنى محمدبن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
الحسن الصفار، عن المنبه بن عبداهللا عن الحسین بن علوان 
خالد عن زید بن على عن ابائه عن على علیهم  عن عمروبن

قفاه و   علیه و آله یجى یوم القیامه ذوالوجهین دالعا لسانه فىقال قال رسول اهللا صلى اهللا السالم



یقال له هذا الذى فى الدنیا ذوالجهین و لسانین  آخر من قدامه یلتهبان نارا حتى یلهبا جسده ثم
 . یعرف بذلك یوم القیامه

 : ترجمه
كند كه زید بن على از پدرانش علیهم السالم از امیر المومنین علیه السالم روایت مى .2 رسول  

انسان دو رو در روز قیامت در حالى مى آید كه: خدا صلى اهللا علیه و آله فرمودند یك زبانش  
تا همه  از پشت گردن و زبان دیگرش از جلو بیرون آمده است و در آتش شعله ور هستند

این همان كسى است: سپس درباره او مى گویند. بدنش را در آتش شعله ور نمایند ا كه در دنی 
و در روز قیامت با همین خصوصیات او را خواهند شناخت. دو چهره و دو زبان بود  .  

 

3: حدیث    

قال حدثنى سعد بن عبداهللا عن احمد بن محمد  ابى رحمه اهللا
ابى شیبه  عن عثمان بن عیسى عن عبداهللا بن مسكان عن

قال بئس العبد عبد یكون  الزهرى عن ابى جعفر علیه السالم
ن و ذا لسانین یطرى اخاه شاهدا و یاكله غائبا ان اعطى حسدهذاوجهی  . و ان ابتلى خذله 

 : ترجمه
در حضور: بنده دو رو و دو زبان بنده بدى است : امام باقر علیه السالم فرمودند .3 برادرش  

با غیبت كردن از او(او را خیلى ستایش مى كند و در غیاب او گوشتش را مى خورد  اگر  (
او بدهند، به او حسد مى ورزد و اگر گرفتار شود، به او كمك نمى كندنعمتى به  .  

 

4: حدیث    

 و بهذااالسناد عن عبداهللا بن مسكان عن داود بن فرقد عن

قال بئس العبد  ابى شیبه الزهرى عن ابى جعفر علیه السالم
 .عبد همزه یقبل بوجه و یدبر بآخر

 : ترجمه
بنده بدگوى خرده گیر، بنده بدى است ، با چهره: دندامام باقر علیه السالم فرمو  .4 اى با انسان  

  .روبرو مى شود و با چهره اى دیگر پشت مى كند

 



5: حدیث    

المتوكل رضى اهللا عنه قال حدثنى  حدثنى محمد بن موسى بن
قال  على بن الحسین السعد آبادى عن احمد بن ابى عبداهللا

اسباط عن عبدالرحمن حدثنى عده من اصحابنا عن على بن 
قال قال اهللا عزوجل لعیسى بن مریم علیهماالسالم یا عیسى لیكن لسانك فى  بن ابى حماد رفعه
فى  العالنیه لسانا واحدا و كذلك قلبك انى احذر نفسك و كفى بى خبیرا ال یصلح لسانان السر و

هانفم واحد و ال سیفان فى غمد واحد و ال قلبان فى صدر واحد و كذلك االذ  . 

 : ترجمه
زبان تو در نهان! اى عیسى : خداوند عزوجل به حضرت عیسى علیه السالم فرمودند .5 و  

تو را پرهیز مى دهم از دورویى و دو. اشكار باید یك زبان باشد و همچنین دلت  و . زبانى  
دو زبان. همین كه من از احوال تو آگاهى دارم ، باید براى تو كافى باشد دو در یك دهان ،  

حافظه نیز همین طور  شمشیر در یك غالف و دو قلب در یك سینه جاى نمى گیرند و ذهن و
  . است

 

    عقاب من یلعن غیر مستحق اللعنه

    مجازات لعنت كردن غیر مستحق لعنت

1: حدیث    

قال حدثنى سعد بن عبداهللا عن احمد بن محمد  ابى رحمه اهللا
هعن الوشاء عن على بن ابى حمز  سمعت ابا عبداهللا : قال  

 علیه السالم یقول ان اللعنه اذا خرجت من فى صاحبها ترددت

 .فان وجدت مساغا و اال رجعت على صاحبها
 : ترجمه

بدون تردید هنگامى: راوى مى گوید از امام صادق علیه السالم شنیدم كه فرمودند .1 كه لعنت  
، اگر كسى را سزاوار آن یافت ،از دهان گوینده آن بیرون آید، رفت و آمد مى كند بر آن فرود  

 .مى آید و گرنه بر گوینده آن فرود مى آید

 

    عقاب من شهد على مومن بكفر

    مجازات شهادت دادن به كفر مومن



1: حدیث    

قال حدثنى احمد بن ادریس عن احمد بن ابى  ابى رحمه اهللا
ن شمر عن ب عبداهللا عن ابیه عن احمد بن النضر عن عمرو
قال ما شهد رجل على رجل  جابر عن ابى جعفر علیه السالم

مومنا رجع الكفر علیه و آیاكم  بكفر قط باء به احدهما ان كان شهد على كافر صدق و ان كان
 . و الطعن على المومنین

 : ترجمه
اگر مردى شهادت به كفر مرد دیگرى بدهد، از یكى: امام باقر علیه السالم فرمودند .1 ز دو ا 

یا شهادت به كفر كافرى مى دهد كه در این صورت راست گفته: حال خارج نیست  است ، یا  
و. شهادت به كفر مومنى مى دهد كه در این صورت كفر به خود او باز مى گردد مبادا  

 .مومنین را بدنام كنید

 

    عقاب من مكر او خدع

    مجازات نیرنگ و فریب

1: حدیث    

قال حدثنى على بن ابراهیم عن ابیه عن النوفلى  ابى رحمه اهللا
عن آبائه علیهم  عن السكونى عن جعفر بن محمد عن ابیه

السالم قال قال رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله لیس منا من 
 .ماكر مسلما

 : ترجمه
 رسول خدا صلى اهللا امام صادق علیه السالم از پدرانش علیهم السالم روایت مى نماید كه .1

كسى كه مسلمانى را بفریبد از ما نیست: علیه و آله فرمودند  .  

 

2: حدیث    

قال حدثنى محمد بن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
الحسن الصفار عن یعقوب بن یزید عن محمد بن ابى عمیر 

سالم رفعه قال قال على علیه السالم لوال ان  عن هشام بن



ت امكرالمكر و الخدیعه فى النار لكن  . العرب 
 : ترجمه

اگر نبود كه بدون شك نیرنگ و فریب در جهنم: امیر المومنین علیه السالم فرمودند .2 هستند،  
  . قطعا من نیرنگ بازترین عرب بودم

 

3: حدیث    

قال حدثنى سعد بن عبداهللا عن احمد  حدثنى احمد بن محمد
ى قال حدثن بن محمد عن محمد بن سنان عن ابى الجارود

یقول  حبیب بن سنان عن زاذان قال سمعت علیا علیه السالم
یقول ان المكر و الخدیعه و الخیانه فى النار  لوال انى سمعت رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله

 . لكنت امكر العرب
 : ترجمه

اگر از: راوى مى گوید از امام على علیه السالم شنیدم كه فرمودند .3 رسول خدا صلى اهللا  
بدون تردید نیرنگ و فریب: و آله نشنیده بودم كه فرمودندعلیه  و خیانت در جهنم است ، قطعا  

  . نیرنگ بازترین عرب بودم
 

    عقاب من ظلم

    . مجازات ظلم

1: حدیث    

قال حدثنى سعد بن عبداهللا عن احمد بن محمد  ابى رحمه اهللا
عه فضال عن على بن عقبه عن سما عن الحسن بن على بن
السالم  بن مهران عن عبداهللا بن سلیمان عن ابى جعفر علیه

 . قال الظلم فى الدنیا هو الظلمات فى االخره
 : ترجمه

ظلم در دنیا تاریكى در آخرت است: امام باقر علیه السالم فرمودند .1  .  

 



2: حدیث    

 و بهذااالسناد عن احمد بن محمد عن عبداهللا بن محمد

محمد عمن ذكره عن ابى عبداهللا علیه  الحجال عن غالب بن
قال قنطره  ((ان ربك لبالمرصاد)) قول اهللا عزوجل السالم فى

 . على الصراط ال یجوزها عبد بمظلمه

 : ترجمه
در كمینگاه  همانا پروردگارت)) در آیه شریفه (( كمینگاه)) امام صادق علیه السالم در توضیح .2
پلى است بر صراط كه اگر كسى) كمینگاه : (فرمودند .(165) (( است مرتكب ظلمى شده باشد،  

  .نمى تواند از آن عبور كند
 

3: حدیث    

و بهذااالسناد عن احمد بن محمد عن على بن عیسى عن 
یقول ان اهللا   علیه السالمبن سالم قال سمعت ابا عبداهللا على
عزوجل یقول و عزتى و جاللى ال اجیب دعوه مظلوم دعانى 

 . حد عنده مثل تلك المظلمه فى مظلمه ظلمها و ال

 : ترجمه
خداوند: راوى مى گوید شنیدم كه امام صادق علیه السالم فرمودند .3 : عزوجل مى فرمایند 

آن ظلم مستجاب نمىدعاى كسى را كه به او ظلمى شده است ، درباره  كنم ، اگر خود او نیز  
  .مرتكب چنین ظلمى در حق دیگرى شده باشد

 

4: حدیث    

المتوكل رضى اهللا عنه قال حدثنى  حدثنى محمد بن موسى بن
 عبداهللا بن جعفر عن محمد بن الحسین عن الحسن بن

قال  محبوب عن اسحاق بن عمار عن ابى عبداهللا علیه السالم
جل اوحى الى نبى من االنبیاء فى مملكه جبار من الجبابره ان ائت هذا الجباران اهللا عزو  فقل  

االموال و انما استعملتك لتكف عنى اصوات  له انى لم استعملك على سفك الدماء و اتخاذ
 .كفارا المظلمومین فانى لن ادع ظالمتهم و ان كانوا

 : ترجمه



وندهمانا خدا: امام صادق علیه السالم فرمودند .4 عزوجل بن یكى از پیامبران خود كه در یكى  
تو را حاكم بر : نزد آن گردنكش رفته و به او بگو از كشورهاى گردنكشان بود، وحى نمود كه

تو را حكومت دادم تا صداى . و اموال مردم را بگیرى  مردم نگردانیدم تا خونریزى كرده
دعاى آنان كه ظالم را نفرین مى كنند صداى ناله و  و نگذارى)) مظلمومان را از من باز دارى

و بدون شك ستمى را) به من برسد   .كه به آنان شده است نمى بخشم ، گرچه كافر باشند 

 

5: حدیث    

قال حدثنى محمد بن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
الحسن الصفار عن محمد بن الحسین بن ابى الخطاب عن 
ى خالد القماط الواسطى عن ابن سنان عن اب على بن اسباط

السالم قال ما یاخذ المظلوم من دین الظالم اكثر مما  عن زیدبن على بن الحسین عن ابیه علیه
 . یاخذ الظالم من دین المظلوم

 : ترجمه
آنچه مظلوم از دین ظالم مى گیرد، بیش از آن: امام زین العابدین علیه السالم فرمودند .5  

ظلوم مى گیردچیزى است كه ظالم از دنیاى م .  

 

6: حدیث    

قال حدثنى على بن ابراهیم عن ابیه عن محمد  ابى رحمه اهللا
ابى جعفر  بن ابى عمیر عن عمروبن اذینه عن زراره عن
علیه السالم قال ما احد یظلم بمظلمه اال اخذه اهللا بها فى 

 . الظلم بینه و بین اهللا عزوجل فاذا تاب غفر له نفسه و ماله فاما
هترجم  : 

كسى نیست كه مرتكب ظلمى شود، مگر این كه خداوند: امام باقر علیه السالم فرمودند .6 او  
بین او و خداوند) فقط(ولى ظلمى كه . را مجازات جانى یا مالى مى نماید و ( عزوجل باشد  

، وقتى از آن توبه كند، آمرزیده مى شود)حق مردم در میان نباشد .  

 



7: حدیث    

قال حدثنى سعد بن عبداهللا عن احمد بن محمد  ابى رحمه اهللا
بن عبداهللا عن  عن على بن الحكم عن ابى القاسم عن عثمان
قال  محمد بن عبداهللا االرقط عن جعفربن محمد علیهماالسالم

 من ارتكب احدا بظلم بعث اهللا عزوجل علیه من یظلمه بمثله او على ولده او على عقبه من

 . بعده
 : ترجمه

اگر كسى به كسى ظلمى نماید، خداوند: صادق علیه السالم فرمودندامام  .7 عزوجل كسى را  
  .هایش بنماید مى فرستد كه شبیه آن ظلم را به او یا پس از به فرزندانش یا نوه

 

8: حدیث    

قال حدثنى محمد بن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
سى عن الحسن الصفار عن یعقوب بن یزید عن حماد بن عی

عبداهللا عن فضیل بن یسار قال قال ابو عبداهللا علیه  ربعى بن
 . اكل من مال اخیه ظلما و لم یرده و علیه اكل جذوبه من النار یوم القیامه السالم من

 : ترجمه
كسى كه: امام صادق علیه السالم فرمودند .8 مال برادر مسلمانش را ستمكارانه بخورد و آن را  

در روز قیامت آتش به وى باز نگرداند،   .سرخ شده و گل انداخته جهنم را خواهد خورد 

 

9: حدیث    

المتوكل رضى اهللا عنه قال حدثنى  حدثنى محمد بن موسى بن
عن  عبداهللا بن جعفر عن محمد بن الحسین بن ابى الخطاب
 الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن ابى عبیده الحذاء

م قال رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله من اقتطعقال قال ابو جعفر علیه السال مال مومن غصبا  
البر و الخیر ال یثبتها  بغیر حله لم یزل اهللا عزوجل معرضا عنه ما قتا ال عماله التى یعملها من

 . المال الذى اخذه الى صاحبه فى حسناته حتى یتوب و یرد
 : ترجمه

كسى كه : ل خدا صلى اهللا علیه و آله فرمودندرسو  امام باقر علیه السالم نقل مى نمایند كه .9



مال مومنى را بردارد، خداوند عزوجل پیوسته از او روگردان بوده  بدون رضایت و با غصب ،
و تا زمانى كه توبه نكند و آن مالى را كه . او متنفر خواهد بود و از كارهاى نیك و خیر

نیك را در ردیف كارهاى نیكش نمى صاحبش باز نگرداند، خداوند آن اعمال  برداشته است به
  .نویسد

 

10: حدیث    

حدثنى : قال  حدثنى محمد بن على ماجیلویه رضى اهللا عنه
على بن ابراهیم عن ابیه عن النوفلى عن السكونى عن جعفر 
ابائه علیهم السالم قال قال امیر المومنین علیه  بن محمد عن

لم بغیر حقمال امر مس السالم اعظم الخطایا یا اقتطاع  . 

 : ترجمه
علیه  امام صادق علیه السالم از پدرانش علیهم السالم روایت مى نماید كه امیر المومنین .10

بزرگترین خطاها برداشتن: السالم فرمودند   . مال مسلمان بدون حق است 

 

11: حدیث    

قال حدثنى سعد بن عبداهللا عن احمد بن ابى  ابى رحمه اهللا
عن هارون بن الجهم عن حفص عبداهللا عن ابیه بن عمر عن  

ابى عبداهللا علیه السالم قال قال على علیه السالم انما خاف 
 . عن ظلم الناس القصاص من كف

 : ترجمه
فقط: امام صادق علیه السالم نقل مى نمایند كه امیر المومنین علیه السالم فرمودند .11 كسانى  

ند مى ترسندكه به مردم ظلم نمى كنند، از مجازات خداو  .  

 

12: حدیث    

قال حدثنى على بن ابراهیم عن ابیه عن محمد  ابى رحمه اهللا
ابى حمزه عن  بن ابى عمیر عن حسین بن عثمان و محمد بن

عزوجل یبغض الغنى  ابى عبداهللا علیه السالم قال ان اهللا



 . الظلوم
 : ترجمه

دبدون تردید خداون: امام صادق علیه السالم فرمودند .12 عزوجل با ثروتمند ستم پیشه دشمنى  
 .مى نماید

 

13: حدیث    

قال حدثنى سعد بن عبداهللا عن احمد بن محمد  ابى رحمه اهللا
قال سمعت ابا عبداهللا  عن على بن الحكم عن هشام بن سالم
یزال بدعو حتى  علیه السالم یقول ان العبد لیكون مظلوما فال

 .یكون ظالما
 : ترجمه

گاهى بدون تردید: گوید از امام صادق علیه السالم شنیدم كه فرمودندراوى مى  .13 و قطعا  
زیرا (شود  بنده اى مظلوم است ، ولى باندازه اى ظالم را نفرین مى كند كه خودش ظالم مى

  (. بیش از حد نفرین نموده است
 

14: حدیث    

قال حدثنى محمد بن یحیى العطار عن احمد  ابى رحمه اهللا
عبداهللا عن ابیه ابى بن ابى نهشل عن عبداهللا بن سنان عن  

قال من عذر ظالما بظلمه سلط اهللا  ابى عبداهللا علیه السالم
 . اهللا على ظالمته تعالى علیه من یظلمه فان دعا لم یستجب له و لم یاجره

 : ترجمه
كسى كه براى ظلم ظالمى عذر بیاورد، خداى: امام صادق علیه السالم فرمودند .14 تعال م 

و اگر دعا كند، مستجاب نمى. ظالمى را بر او مسلط مى نماید كه به او ظلم كند و . شود 
  .خداوند براى ظلمى كه دیه است ، پاداشى به او نخواهد داد

 



15: حدیث    

قال حدثنى على بن ابراهیم عن ابیه عن النوفلى  ابى رحمه اهللا
ه علیهم عن آبائ عن السكونى عن جعفر بن محمد عن ابیه

السالم قال قال رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله من ظلم احدا 
 . فلیستغفر اهللا تعالى له فانه كفاره له ففاته

 : ترجمه
رسول خدا صلى اهللا  امام صادق علیه السالم از پدرانش علیهم السالم روایت مى نماید كه .15

را پیداكسى كه به كسى ظلم كند و آنگاه او : علیه و آله فرمودند نكند كه از او حاللیت  
زیرا این كار قطعا كفاره آن خواهد. بخواهد، باید استغفار نماید   .بود 

 

16: حدیث    

قال حدثنى سعد بن عبداهللا عن محمد بن عیسى  ابى رحمه اهللا
بن ابى حمزه ابى  الیقطینى عن ابراهیم بن عبدالحمید عن على
ا انتصر اهللا من ظالم قال م بصیر عن ابى جعفر علیه السالم

 .((الظالمین بعضا و كذلك نولى بعض)) اال بظالم و ذلك قول اهللا تعالى
 : ترجمه

خداوند جز بوسیله ظالمى از ظالم دیگرى انتقام: امام باقر علیه السالم فرمودند .16 نگرفته  
و معنى این آیه شریفه نیز همین است. است  ردانیمگ و ظالمین را بر یكدیگر حاكم مى)) :   )) 

(166).  

 

17: حدیث    

قال حدثنى سعد بن عبداهللا قال حدثنى محمد بن  ابى رحمه اهللا
سنان قال  عیسى عن الحسن بن محبوب عن عبداهللا بن

ل من اعان ظالما على سمعت ابا عبداهللا علیه السالم یقو 
 . یزل اهللا علیه ساخطا حتى ینزع عن معونته مظلوم لم

 : ترجمه
كسى كه ظالمى را در: راوى مى گوید از امام صادق علیه السالم شنیدم كه فرمودند .17 ظلم  

  .به مظلومى یارى كند، پیوسته خداوند از او خشمگین است تا دست از یارى او بردارد



 

    . عقاب الجبارین

    مجازات گردنكشان

1: حدیث    

قال حدثنى محمد بن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
الحسن الصفار عن محمد بن الحسین عن محمد بن عبداهللا 
هالل عن عقبه بن خلد عن میسر عن ابى جعفر علیه  بن

له سقر و ان فى  یقال قال ان فى جهنم لجبال یقال له الصعدى و ان فى الصعدى لوادا السالم
اهل النار من حره و ذلك منازل  سقر لجبا یقال له هبهب لكما كشف غطاء ذلك الجب ضج

 . الجبارین
 : ترجمه

همانا و بدون تردید در جهنم كوهى است بنام: امام باقر علیه السالم فرمودند .1 و  (( صعدى)) 
و بدون و همانا ((سقر)) دره اى است بنام همانا و بدون تردى در صعدى تردید در سقر چاهى  

آن را بردارند، جهنمیان از  كه هرگاه در پوش  (( هبهب)) است بنام حرارت ان فریاد مى كشند و  
  . این منازل گردنكشان است

 

    عقاب من مشى على االرض اختیاال

    مجازات با تكبر و تبختر راه رفتن

1: حدیث    

رضى اهللا عنه قال حدثنى المتوكل  حدثنى محمد بن موسى بن
قال حدثنى محمد بن احمد عن موسى  محمد بن یحیى العطار

فضال عمن حدثه عن ابى عبداهللا علیه  بن عمر عن ابن
قال قال رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله من مشى على االرض اختیاال لعنته االرض و  السالم

 .تحتها و من فوقها من
 : ترجمه

الم روایت مى نمایند كهامام صادق علیه الس .1 كسى : رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمودند 
برود، زمین و هر كسى كه در زیر و روى آن است ، او  كه با تكبر و خودنمایى زوى زمین راه

  .را لعنت مى كند



  
  
  
  

2: حدیث    

ابو جعفر قال قال  قال حدثنى سعد بن عبداهللا عن احمد بن محمد عن ابیه رفعه ابى رحمه اهللا
ویل لمن یختال فى االرض یعارض جبار  علیه السالم قال رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله

  السماوت و االرض
 : ترجمه

واى بر : رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمودند امام باقر علیه السالم روایت مى نمایند كه .2
آسمانها و زمین معارضه كرده استنماید كه او با خداى  كسى كه در زمین تكبر و خود نمایى  

.  

 

    عقاب البغى

    مجازات ستم

1: حدیث    

قال حدثنى على بن موسى عن احمد بن محمد  ابى رحمه اهللا
فضال عن عبداهللا  عن بكربن صالح عن الحسن بن على بن

بن ابراهیم عن الحسین بن زید عن جعفر عن ابیه 
صلى اهللا علیه و آله ان اسرع الخیر ثوابا البر و ان اسرعقال قال رسول اهللا  علیهماالسالم الشر  
الناس بما  عقابا البغى و كفى بالمر عیبا ان ینظر من الناس الى ما یعمى عنه من نفسه و یعیر

 . ال یستطیع تركه و یوذى جلیسه بما ال یعنیه

 : ترجمه
د كهامام صادق علیه السالم از پدرش علیه السالم روایت مى نمای .1 رسول خدا صلى اهللا  

قطعا پاداش نیكوكارى زودتر از كارهاى: علیه و آله فرمودند و بدون . خوب دیگر مى رسد 
براى عیب شخص همین بس كه . رسد تردید مجازات ستمكارى زودتر از كارهاى بد دیگر مى

ت نماید مردم را بخاطر چیزهایى مالم در مردم عیوبى ببیند و در خودش همان عیوب را نبیند،
را با چیزهایى كه به او مربوط نیست ،  كه خودش نمى تواند آنها را ترك كند و همنشین خود

  .اذیت كند



 

2: حدیث    

قال حدثنى محمد بن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
الحسن الصفار عن احمد بن ابى عبداهللا عن ابیه رفعه الى 

سمعت ابا جعفر علیه ابان عن ابى حمزه الثمالى قال  عمر بن
 . یقول ان اسرع الشر عقوبه البغى السالم

 : ترجمه
مجازات ستمكارى: راوى مى گوید از امام باقر علیه السالم شنیدم كه فرمودند .2 زودتر از  

  .كارهاى بد دیگر مى رسد

 

3: حدیث    

قال حدثنى على بن ابراهیم عن ابیه عن النوفلى  ابى رحمه اهللا
عن جعفربن محمد عن ابیه عنعن السكونى  ابائه علیهم  

جبل  السالم قال قال رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله لو بغى
 .على جبل لجعل اهللا عزوجل الباغى منهما دكا

 : ترجمه
نقل مى نماید كه رسول خدا صلى اهللا علیه  امام صادق علیه السالم از پدرانش علیهم السالم .3

ه دیگر ستمكوهى بر كو : و آله فرمودند كند، بدون تردید خداوند كوه ستمكار را با خاك یكسان  
  .مى نماید

 

4: حدیث    

قال حدثنى على بن ابراهیم عن ابیه عن عبداهللا  ابى رحمه اهللا
السالم قال قال  بن میومن عن جعفر بن محمد عن ابائه علیهم
 . اعجل الشر عقوبه البغى رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله ان

 : ترجمه
رسول خدا صلى اهللا  امام صادق علیه السالم از پدرانش علیهم السالم روایت مى نماید كه .4

بدون شك مجازات ستمكارى زودتر از سایر: علیه و آله فرمودند   . بدیها است 
 



5: حدیث    

قال دعا رجل بعض بنى هاشم الى البراز فابى  و بهذااالسناد
ه السالم ما منعك ان تبارزه فقال فقال له على علی ان یبارزه

فقال له انه بغى علیك  كان فارس العرب و خشیت ان یغلبنى
 . جبل على جبل لهلك الباغى و لو بارزته لغلبته و لو بغى

 : ترجمه
نقل مى نماید كه مردى یكى از بنى هاشم  امام صادق علیه السالم از پدرانش علیهم السالم .5

او از مبارزه خوددارىرا به مبارزه طلبید، ولى  امیر المومنین علیه السالم از او پرسیدند . كرد 
او دالور عرب: چرا مبارزه نكردى ؟ جواب داد آن حضرت . بود و ترسیدم بر من پیروز شود 
قطعا او بر تو: علیه السالم فرمودند ستم كرده است و اگر با او مبارزه كردى ، حتما پیروز  

اگر كوهى بر كوه. مى شدى    .دیگر ستم كند، حتما كوه ستمكار هالك خواهد شد 
 

    عقاب من سال الناس و عنده قوت ثالثه ایام

مجازات گدایى كردن با وجود داشتن غذاى سه 
    روز

1: حدیث    

قال حدثنى محمد بن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
الحسن الصفار عن یعقوب بن یزید عن ابن ابى عمیر عن 

ى المغرااب  عن عنبسه بن مصعب عن ابى عبداهللا علیه السالم 

 . لحم قال من سال الناس و عنده قوت ثالثه ایام لقى اهللا تعالى یوم یلقاه و لیس فى وجهه
 : ترجمه

كسى كه غذاى سه روز را داشته باشد و گدایى: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 كند، در  
، دل حالى او را مالقات خواهد كرد، كه درروزى كه با خداوند مالقات كند صورتش گوشتى  

  . نیست
 

    عقاب من سال الناس من غیر حاجه

    مجازات گدایى بدون نیاز



1: حدیث    

قال حدثنى سعد بن عبداهللا عن احمد بن محمد  ابى رحمه اهللا
مالك بن  بن خالد عن یعقوب بن یزید عن ابن سنان عن

قال ابو عبداهللا علیه السالم ما من عبد حصین السلولى قال  

 .یسال من غیر حاجه فیموت حتى یحوجه اهللا الیها و یثبت له بها النار
 : ترجمه

بنده اى نیست كه بدون نیاز گدایى كند، مگر این: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 كه  
را به جهنم مىخداوند پیش از مرگ او را نیازمند آن مى گرداند و بخاطر گدایى او    .برد 

 

    عقاب من قتل نفسه متعمدا

    مجازات خودكشى

1: حدیث    

المتوكل رضى اهللا عنه قال حدثنى  حدثنى محمد بن موسى بن
بن  عبداهللا بن جعفر الحمیرى عن احمد بن محمد عن الحسن

محبوب عن ابى والد الحناط قال سمعت ابا عبداهللا علیه 
نفسه متعمدا فهو فى نار جهنم خالدا فیها یقول من قتل السالم . 

 : ترجمه
كسى كه خودكشى كند،: راوى مى گوید از امام صادق علیه السالم شنیدم كه فرمودند .1 براى  

  .همیشه در جهنم خواهد بود

 

    عقاب من اعان على قتل مومن بشطر كلمه

    مجازات شركت در قتل مومن با نیم سخنى

1: حدیث    

ثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنهحد قال حدثنى محمد بن  
الحسن الصفار عن احمد بن محمد عن الحسین بن سعید عن 

عمیر قال حدثنى غیر واحد عن ابیث عبداهللا  محمد بن ابى
قال من اعان على قتل مومن بشطر كلمه جاء یوم القیامه بین عینیه مكتوب ایس  علیه السالم



 . عزوجل من رحمه اهللا

رجمهت  : 

كسى كه با نیم سخنى در: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 قتل مومنى كمك كند، روز  
 ماءیوس از رحمت خداوند عزوجل)) : قیامت در حالى مى آید كه بر پیشانیش نوشته شده است

))  

 

2: حدیث    

قال حدثنى سعد بن عبداهللا عن احمد بن محمد  ابى رحمه اهللا
بعن محمد بن ابى عمیر عن عن الحسین بنسعید حماد بن  

عثمان عن ابى عبداهللا علیه السالم او عمن ذكره عنه علیه 
یا : فیقول  قال یجى یوم القیامه رجل الى رجل حتى یلطخه بدم و الناس فى الحساب السالم

 . عبداهللا ما لى و لك فیقول اعنت على یوم كذا و كذا بكلمه كذا فقتلت

 : ترجمه
در روز قیامت مردى پیش مرد دیگرى مى آید و او را: علیه السالم فرمودندامام صادق  .2 با  

چرا! مى پرسد اى بنده خدا. خون آلوده مى كند، در حالى كه مردم مشغول حساب هستند چنین  
  .كردى ؟ مى گوید در فالن روز سخنى گفتى كه موجب مرگ من شد

 

    عقاب من قتل نفسا متعمدا

عمدىمجازات آدم كشى      

1: حدیث    

قال حدثنى عبداهللا بن جعفر الحمیرى عن احمد  ابى رحمه اهللا
ابان عمن  بن محمد عن الحسین بن سعید عن فضاله عن
سئل عمت قتل نفسا  اخبره عن ابى عبداهللا علیه السالم انه

 .متعمدا قال جزاوه النار

 : ترجمه
سى كه عمدا كسى را بكشد چیست ؟مجازات ك: از امام صادق علیه السالم پرسیدند .1  

جهنم: فرمودند  .  

 



2: حدیث    

 و بهذااالسناد عن الحسین بن سعید عن محمدبن ابى عمیر،

قال قلت  عن على بن عقبه عن ابى خالد القماط عن حمران
من اجل ذلك كتبنا )) عزوجل البى جعفر علیه السالم قول اهللا

نفس او فساد فى االرض فكانما قتل نفسا بغیر على بنى اسرائیل انه من و  ((قتل الناس جمیعا 
عذاب اهلها لو قتل الناس  من جهنم الیه تنتهى شده انما قتل واحدا فقالف یوضع فى موضع

 . قتل آخر قال یضاعف علیه جمیعا كان انما یدخل ذلك المكان قلت فان
 : ترجمه

ندراوى مى گوید به امام باقر علیه السالم عرض كردم خداو  .2 بهمین )) :عزوجل مى فرماید 
شخصى را بكشد، بدون آن كه آن شخص  جهت بر بنى اسرائیل نوشتیم كه بدون تردید كسى كه
 ((. باشد، مانند این است كه همه مردم را كشته است كسى را كشته باشد یا در زمین فساد كرده

 . كشته است در حالى كه او فقط یك نفر را (167)

او را در جایى از جهنم مى گذارند كه سخت ترین: آن حضرت علیه السالم فرمودند عذابها را  
عرض كردم. دارد و اگر همه مردم را مى كشت او را در همین مكان مى گذاشتند اگر دیگرى  : 

دو برابر مى شود  عذابش : ودندرا نیز بكشد چطور؟ فرم .  

 

3: حدیث    

قال حدثنى محمد بن ابى القاسم عن محمد بن  ابى رحمه اهللا
المفضل بن صالح عن جابرن یزید عن ابى  على الكوفى عن
قال اول ما یحكم اهللا تعالى فیه یوم القیامه  جعفر علیه السالم

ونهما من اصحاب الدماء حتى ال یبقى مهم احد فیفصل بینهما ثم الذین یل الدماء فیوقف ابنى آدم
فیقول هذه قتلنى فیقول انت قتلته  ذلك فیاتى المقتول قاتله فیشخب دمه فى وجهه ثم الناس بعد

 .فال یستطیع ان یكتم اهللا حدیثا
 : ترجمه

اولین چیزى كه خداوند در روز قیامت درباره آن حكم: امام باقر علیه السالم فرمودند .3 مى  
ابتدا فرزندان حضرت آدم علیه السالم را حاضر. ید، خونهاى ریخته شده است نما كرده و در  

دیگر كسى از  میان آنها قضاوت مى نماید، سپس سایر قاتلها و مقتلولها را حاضر مى كند تا
مقتول نزد قاتل خود ایستاده و در حالى كه خود روى  آنان باقى نمى ماند، بدین گونه كه



است عرضه مى دارد جارى  صورتش  : خداوند از او مى پرسد. این شخص مرا كشته است  :
  .را نمى تواند از خداوند پنهان كند آیا تو او را كشته اى ؟ و او هیچ چیزى

 

4: حدیث    

محمد  حدثنى محمد بن على ماجیلویه رضى اهللا عنه عن عمه
بن ابى القاسم عن احمد بن محمد عن الحسین بن سعید عن 

ابى عمیر عن صسعید ابن االزرق عن ابى عبداهللا علیه  
قتل رجال مومنا قال یقال له مت اى میته شئت ان شئت یهودیا و ان شئت  السالم فى رجل

 .مجوسیا نصرانیا و ان شئت

 : ترجمه
به او مى گویند هر طور كه مى: امام صادق علیه السالم درباره قاتل مومن فرمودند .4 خواهى  

میر یا مسیحى یا مجوسىبمیر؛ یهوید ب   ((و نمى تواند با مسلمانى بمیرد)) 

 

5: حدیث    

المتوكل رضى اهللا عنه قال حدثنى  حدثنى محمد بن موسى بن
 محمد بن یحیى عن احمد بن محمد عن الحسین بن سعید عن

عبدالرحمن بن ابى نجران عن محمد بن سنان عن ابى 
ال ما من نفس تقتل بره و ال فاجره اال وهى تحشر ق الجارود عن محمد بن على علیهماالسالم
سل  و راسه بیده الیسرى و اوادجه تشخب دما یقول یا رب یوم القیامه متعلقا بقاتله بیده الیمنى

عزوجل اثیب القاتل الجنه و ذهب بالمقتول الى النار  هذا فیم قتلنى فان كان قتله فى طاعه اهللا
له كما قتلك ثم یفعل اهللا فیهما بعد مشیتهقیل له اقت و ان كان فى طاعه فالن  . 

 : ترجمه
مقتول خوب یا بدى نیست ، مگر این كه در روز قیامت: امام باقر علیه السالم فرمودند .5 در  
در دست  حالى كه خون از شاهرگهاى او فواره مى زند و قاتلش را با دست راست و سرش را

از این بپرس چرا مرا كشت! راپروردگا. عرضه مى دارد. گرفته محشور مى شود ؟ و آنگاه اگر  
. قتل را به بهشت و مقتول را به جهنم مى برند در راه طاعت خداوند عزوجل او را كشته باشد،
همانگونه كه تو را : كشته باشد، به او مى گویند و اگر بخاطر اطاعت از فالن شخص او را

آنها رفتار مى نمایدخواست خود با  كشت ، او را بكش ، آنگاه خداوند طبق .  



 

6: حدیث    

قال حدثنى  حدثنى جعفر بن محمد بن مسرور رضى اهللا عنه
الحسین بن محمدبن عامر عن عمه عبداهللا بن عامر عن ابن 
البخترى عن ابى عبداهللا علیه السالم  ابى عمیر عن حفس بن

 .قال ان امراه غذبت فى هر ربطتها حتى ماتت عطشا
 : ترجمه

همانا زنى را بخاطر این كه گربه اى را بسته: ادق علیه السالم فرمودندامام ص .6 بود تا از  
  .تشنگى مرد، عذاب نمودند

 

7: حدیث    

 و بهذااالسناد عن ابن ابى عمیر عن حماد عن الحلبى عن

ابى عبداهللا علیه السالم قال قال رسول اهللا صلى اهللا علیه و 
على  آله ان اعتا الناس  الى من قتل غیر قاتله و من اهللا تع 

 . ضرب من لم یضربه

 : ترجمه
بدون : رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمودند امام صادق علیه السالم نقل مى نمایند كه .7

متعال ، كسى است كه غیر قاتل خود را بكشد، یا كسى كه او  شك ستمكارترین مردم بر خداى
  .را نزده است ، بزند

 

8: حدیث    

رحمه اهللا ابى قال حدثنى سعد بن عبداهللا عن احمد بن محمد  
قال سمعت  عن على بن الحكم عن هشام عن سلیمان بن خالد

ابا عبداهللا علیه السالم یقول اوحى اهللا تعالى الى موسى بن 
قتل  موسى قل للمائ من بنى اسرائیل آیاكم و قتل النفس الحرام بغیر حق فان من عمران ان یا

ى الدنیا قتلته فى النار مائه الف قتلهمنكم نفسا ف  . مثل قتله صاحبه 

 : ترجمه
خداوند: راوى مى گوید از امام صادق علیه السالم شنیدم كه فرمودند .8 متعال به حضرت  



. از آدمكشى حرام و بناحق بپرهیزید: اسرائیل بگو موسى علیه السالم وحى نمود كه به بنى
كشد،قعطا هر كدام از شما كه كسى را ب من نیز در جهنم صد هزار بار قاتل را مى كشم ، با  

  .قاتل مقتول را كشته بود همان روشى كه
 

9: حدیث    

قال حدثنى محمد بن ابى القاسم عن محمد بن  ابى رحمه اهللا
عبدالرحمن بن  على الكوفى عن محمد بن اسلم الجبلى عن
مومنا  قتل اسلم عن ابیه قال قال ابو جعفر علیه السالم من

ارید ان )) المقتول منها و ذلك قول اهللا تعالى متعمدا اثبت اهللا تعالى علیه جمیع الذنوب و برى
 ((.النار تبوء یاثمى و اثمك فتكون من اصحاب

 : ترجمه
كسى كه عمدا مومنى را بكشد، خداى: امام باقر علیه السالم فرمودند .9 متعال همه گناهان را  

را از تمام گناهانش پاك مى نماید و خداى براى قاتل نوشته و مقتول متعال در آین آیه نیز  
 (168) (( تا جهنمى شوى مى خواهم گناهان من و تو، به تو بازگردد)) :همین را مى فرمایند

 

مسلم او رضى به عقاب من شرك فى دم امرء     

   مجازات شركت در قتل مسلمان یا رضایت به آن

1: حدیث    

قال حدثنى سعد بن عبداهللا عن احمد بن محمد  ابى رحمه اهللا
منصور  عن الحسین بن سعید عن محمد بن ابى عمیر عن

عن ابى حمزه عن احدهما علیهماالسالم  بن یونس  قال اتى  
ه و آله فقیل له یارسول اهللا صلى اهللا علی رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله قتیل فى مسجد جهینه  

قال و تسامع الناس فاتوه  رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله یمشى حتى انتهى الى مسجدهم فقام
قتیل من المسلمین بین  قتل ذا فقالوا یا رسول اهللا ماندرى من قتله فقال علیه السالم فقال من

ال یدرى من قتله و اهللا الذى بعثنى بالحق لو ان ظهرانى المسلمین اهل السماوات و االرض  
او قال على وجوههم - النار  شركوا فى دم امر مسلم اورضوا به ال كبهم اهللا على مناخرهم فى  . 

 : ترجمه



رسول خدا صلى  نزد (( كسانى)) :امام باقر علیه السالم یا امام صادق علیه السالم فرمودند .1
اى: لیه و آله عرضه داشتنداهللا ع كشته اى در مسجد!رسول خدا  پیدا شده است آن  (( جهینه)) 

مردم نیز با شنیدن این خبر . برخاسته و پیاده تا آن مسجد آمد ند حضرت صلى اهللا علیه و آله
آن. به مسجد آمدند چه كسى این شخص را كشته است ؟ : حضرت صلى اهللا علیه و آله پرسید 
ىا: جواب دادند آن . نمى دانیم چه كسى او را كشته است ! رسول خدا صلى اهللا علیه و آله  

كشته اى از مسلمانان در میان مسلمانان است ، ولى : اهللا علیه و آله فرمودند حضرت صلى
اگر! سوگند بخدایى كه مرا بحق پیامبرى برانگیخت ! كسى او را كشته است  معلوم نیست چه  

تل شخص مسلمانى شركت كنند یا به آن راضى باشند، بدون شك واهل آسمانها و زمین در ق  

  .قطعا خداوند همه آنها را به رو در جهنم واژگون مى سازد
 

2: حدیث    

قال حدثنى سعد بن عبداهللا عن محمد بن  ابى رحمه اهللا
ابى  الحسین عن صفوان بن یحیى عن عاصم بن حمید عن
قالعبیده عن ابى جعفر علیه السالم قال  رسول اهللا صلى اهللا  

 . ال یموت علیه و آله اال ال یعجبنك رحب الذراعین بالدم فان له عنداهللا قاتال

 : ترجمه
از : رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمودند امام باقر علیه السالم روایت مى نمایند كه .2

چون قطعا ) دهد كه چقدر خدا به او مهلت مى ) كسى كه زیاد آدم مى كشد، اصال تعجب نكن
  .قاتلى پیش خداوند دارد كه نمى میرد

 

    عقاب من احدث او آوى محدثا

    مجازات قاتل و پناه دهنده او

1: حدیث    

قال حدثنى سعد بن عبداهللا عن احمد بن محمد  ابى رحمه اهللا
قال سمعت الرضا علیه  عن الحسن بن على بن بنت الیاس

  صلى اهللا علیه و آله لعن اهللا منالسالم یقول قال رسول اهللا

 . قتل احدث حدثنا او آوى محدثنا قلت و ما المحدث قال من



 : ترجمه
رسول خدا صلى اهللا  :راوى مى گوید از امام صادق علیه السالم شنیدم كه روایت نمودند .1

  .قاتل و پناه دهنده قاتل را لعنت مى نماید :علیه و آله مى فرمایند
 

اكل بالقرآنعقاب المست  .    

    مجازات كسب در آمد از راه قرآن

1: حدیث    

اخبرنى على بن ابراهیم : قال  حدثنى حمزه بن محمد العلوى
عن ابیه عن النوفلى عن السكونى عن جعفر بن محمد عن 

عن ابائه علیهم السالم قال من قرا القران لیاكل به الناس  ابیه
 . ال لحم فیه جاء یوم القیامه و وجهه عظم

 : ترجمه
كسى: امام صادق علیه السالم از پدرانش علیه السالم روایت مى نماید كه فرمودند .1 كه  

و بدون  بخاطر كسب در آمد، قرآن بخواند، روز قیامت در حالى مى آید كه صورتش استخوانى
  . گوشت است

 

    عقاب من ضرب القرآن بعضه ببعض

به قسمت دیگرمجازات زدن قسمتى از قرآن      

1: حدیث    

 حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه عن الحسین بن

الحسن بن ابان عن الحسین بن سعید عن النضربن سوید عن 
عبداهللا علیه السالم قال قال ابى  القاسم بن سلیمان عن ابى

 .رجل القرآن بعضه ببعض االكفر علیه السالم ما ضرب

 : ترجمه
هیچ مردى: السالم نقل مى نمایند كه پدرشان علیه السالم فرمودند امام صادق علیه .1 قسمتى  

 (169) . از قرآن را به قسمت دیگرش نزده مگراین كه كافر گشته است

 



داعقاب من صلى فى السفر اربع ركعات متعم     

مجازات خواندن عمدى نماز چهار ركعتى در 
    سفر

1: حدیث    

قال حدثنى محمد بن  حدثنى محمد بن الحسن رضى اهللا عنه
یحیى العطار عن محمد بن احمد بن یحیى رفعه الى ابى 

علیه السالم قال من صلى فى سفر اربع ركعات متعمدا  عبداهللا
 . فانا الى اهللا تعالى منه برى

مهترج  : 

كسى كه در سفر عمدا نماز چهار ركعتى بخواند، من: امام صادق علیه السالم فرمودند .1 به  
  . بسوى خدا از او بیزارم

  
  

    باب یجمع عقوبات االعمال
    مجازات پاره اى از اعمال

1: حدیث    

المتوكل رضى اهللا عنه قال حدثنى  حدثنى محمد بن موسى بن
حدثنى موسى بن عمران قال حدثنى عمى قال  محمد بن جعفر
عن ابى الحسن  الحسین بن یزید عن حماد بن عمرو النصیبى

عبدالعزیز عن ابى  الخراسانى عن میسره بن عبداهللا عن ابى عائشه السعد عن یزید بن عمر بن
رسول اهللا صلى اهللا علیه و  سلمه بن عبدالرحمن عن ابى هریره و عبداهللا بن عباس قاال خطبنا

باهللا عزوجل فوعظ بمواعظ ذرفت  آله قبل وفاته و هى آخر خطبه خطبها بالمدینه حتى لحق
و تقلقلت منها االحشاء امر بالال  منها العیون و وجلت منها القلوب و اقشعرت منها الجلود

 رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله حتى ارتقى المنبر فنادى الصاله جامعه فاجتمع الناس و خرج

ها الناس ادنوا و وسعوا لمن خلفكم فدنا الناس و انضم بعضهم الى بعضفقال ای فالتفتوا فلم یروا  
 . خلفهم احدا ثم قال

فقال انهم  رجل یا رسول اهللا لمن نوسع قال للمالئكه یا ایها الناس ادنوا و سعوا لمن خلفكم فقال
نون عن ایمانكماذا كانوا معكم لم یكونوا من بین ایدیكم و ال من خلفكم و لكن یكو  و عن شمائلم  



ال من خلفنا امن  فقال رجل یا رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله لم ال یكونون من بین ایدینا و
رسول اهللا  قال انتم افضل من المالئكه اجلس فجلس الرجل فخطب فضلنا علیهم ام فضلهم علینا

 : صلى اهللا علیه و آله فقال

به و نتوكل علیه و نشهد ان ال اله اال اهللا وحده ال شریك الحمدهللا نحمده و نستعینه و نومن له  
اهللا  و ان محمدا عبده و رسوله و نعوذ باهللا و من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من یهدى
كذابا اول من  فال مضل له و من یضلل فال هادى له ایها الناس انه كائن فى هذه االمه ثالثون

ب الیمامهیكون منهم صاحب صنعا و صاح  . 

دخل  یا ایها الناس انه من لقى اهللا عزوجل یشهد آن ال اله اال اهللا مخلصا لم یخلط معها غیرها
فقال یا رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله بابى انت و  الجنه فقام على بن ابى طالب علیه السالم

نعم حرصا على معها غیرها فسر لنا هذا حتى نعرفه فقال  امى كیف یقولها مخلصا ال یخلط
عمل  رضى بها و اقوام یقولون اقاویل االخیار و یعملون الدنیا و جمعا لها من غیر حلها و
الخصال و هو یقول ال اله اال اهللا فله  الجبابره فمن لقى اهللا عزوجل و لیس فیه شى من هذه

 .الجنه فان اخذ الدنیا و ترك االخره فله النار
علیها نزلو من تولى خصومه ظالم او اعانه  به ملك الموت بالبشرى بلعنه اهللا و نار جهنم  

 .خالدا فیها و بئس المصیر

 .و من خف لسلطان جائر فى حاجه كان قرینه فى النار

 .اهل النار عذابا و من دل سلطانا على الجور قرن مع هامان و كان هو و السلطان من اشد
ه و كان فى درجه مع قارون فىو من عظم صاحب دنیا و احبه لطمع دنیاه سخط اهللا علی  

 .التابوت االسفل من النار
فى عنقه ثم  و من بنى بنیانا ریه و سمعنه حمله یوم القیامه الى سبع ارضین ثم یطوقه نارا توقد

ریاء و سمعه قال یبنى  یرمى به فى النار فقلنا یا رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله كیف یبنى
اهاهفضال على ما یكفیه او یبنى مب  . 

 . و من ظلم اجیرا احبط اهللا عمله و حرم علیه ریح الجنه و ریحها یوجد من مسیره خمسمائه عام

یدخله  و من خان جاره شبرا من االرض طوقه اهللا تعالى یوم القیامه الى سبع ارضین نارا حتى
 . نار جهنم

و یسلط اهللا علیه و من تعلم القرآن ثم نسیه متعمدا لقى اهللا یوم القیامه مجذوما مغلوال بكل آیه  
 . حیه موكله به

و كان  و من تعلم القرآن فلم یعمل به و آثر علیه حب الدنیا و زینتها استوجب سخط اهللا تعالى
 . فى الدرجه مع الیهود و النصارى الذین ینبذون كتاب اهللا وراء ظهورهم



ى یوم القیامه انتن منو من نكح امراه حراما فى دبرها او رجال او غالما حشره اهللا تعال الجیفه  
عمله و یدعه  یتاذى به الناس حتى یدخل جهنم و ال یقبل اهللا منه صرفا و ال عدال و احبط اهللا
حتى یتشبك فى تلك  فى تابوت مشدودا بمسامیر من حدید و یضرب علیه فى التابوت بصفایح
 .هو من اشد الناس عذابا المسامیر فلو وضع عرق من عروقه على اربعمائه امه لماتوا جمیعا و

 و من زنى بامراه یهودیه او نصرانیه او مجوسیه او مسلمه حره او امه او من كانت من الناس

من نار  فتح اهللا علیه فى قبره ثالثمائه الف باب من النار تخرج منها حیات و عقارب و شهب
لى یوممن نتن فرجه فیعرف به ا  فهو یحترق الى یوم القیامه و یتاذى الناس  القیامه حتى یومر  

اهل الجمع مع ما هم فیه من شده العذاب الن اهللا حرم المحارم و ما احد  به الى النار فیتاذى به
 .من غیرته انه حرم الفواحش و حد الحدود اغیر من اهللا تعالى و

 و من اطلع فى بیت جاره فنظر الى عوره رجل او شعر امراه او شى من جسدها كان حقا على

من الدنیا   آن یدخله النار مع المنافقین الذین كانوا یتبعون عوارت الناس فى الدنیا و ال یخرجاهللا
عورته فى االخره  حتى یفضحه اهللا و یبدى للناس   . 

تعالى و هو  و من سخط اهللا برزقه و بث شكواه و لم یصبر لم ترفع له الى اهللا حسنه و لقى اهللا
 . علیه غضبان

ختال فیه خسف اهللا به قبره من شفیر جهنمو من لبس ثوبا فا یتجلجل فیها مادامت السماوات و  
 . فاختال فیها فخسف به فهو یتجلجل فیها الى یوم القیامه االرض و آن قارون لبس حله

عزوجل بذلك اال ذال  حالل غیر انه اراد بها فخرا او ریاء لم یزده اهللا و من نكح امراه حالال بمال
اهللا بقدر ما استمتع منها على شفیر جهنم ثم یهوى و هوانا و اقامه  .فیها سبعین خریفا 

 و من ظلم امراه مهرها فهو عنداهللا زان و یقول اهللا لم یوم القیامه عبدى زوجتك امتى على

بحقها  عهدى فلم تف لى بالعهد فیتولى اهللا عزوجل طلب حقها فیستوعب حسناته كلها فال یفى
 .فیومر به الى النار

ن رجع عن شهادته و كتمها اطعمه اله لحمه على رووس اخالئق وو م یدخل النار و هو یلوك  
 . لسانه

مائال  و من كانت له امراتان فلم یعدل بینهما فى القسم من نفسه و ماله جاء یوم القیامه مغلوال
 .شقه حتى یدخل النار

لنار اال و آن اهللاو من كان موذیا لجاره من غیر حق حرمه اهللا ریح الجنه و ماواه ا عزوجل  
 .یسال الرجل عن حق جاره و من ضیع حق جاره فلیس منا

یزل فى مقت اهللا  و من اهان فقیرا مسلما من اجل فقره و استخفف به فقد استخف بحق اهللا و لم
 . القیامه و هو یضحك الیه عزوجل و سخطه حتى یرضیه و من اكرم فقیرا مسلما لقى اهللا یوم



دنیا و آخره فاختار الدنیا على لقى اهللا تعالى و لیست له حسنه یتقى بهاو من عرضت له  النار  
 . عزوجل یوم القیامه و هو راض عنه و من اخذ االخره و ترك الدنیا لقى اهللا

عزوجل علیه النار و آمنه اهللا  و من قدر على امراه او جاریه حراما فتركها مخافه اهللا حرم اهللا
ر و ادخله اهللا الجنه و آن اصابهاتعالى من الفزع االكب  .حراما حرم اهللا علیه الجنه و ادخله النار 

 و من اكتسب ماال حراما لم یقبل اهللا منه صدقه و ال عتقا و ال حجا و ال اعتمارا و كتب اهللا

 عزوجل بعدد اجر ذلك اوزارا و ما بقى منه بعد موته كان زاده الى النار و من قدر علیها و

اهللا كان فى محبه اهللا و رحمته و یومر به الى الجنه تركها مخافه  . 

 .و من صافح امراه حراما جاء یوم القیامه مغلوال ثم یومر به الى النار

الرجل  و من فا كه امراه ال یملكها حبس بكل كلمه كلمها فى الدنیا الف عام و المراه اذا طاوعت
صاب منها فاحشه فعلیها منفالتزمها او قبلها او باشرها حراما او فاكهها و ا الوزر ما على  

 .الرجل وزره وزرها الرجل فان غلبها على نفسها كان على
الناس  و من غش مسلما فى بیع او شراء فلیس منا و یحشر مع الیهود یوم القیامه النه من غش

 . فلیس بمسلم
وكله الى نفسه و منو من منع الماعون من جاره اذا احتاج الیه منعه اهللا فضله یوم القیامه و   

 .عزوجل له عذرا وكله اهللا عزوجل الى نفسه هلك و ال یقبل اهللا

آن  و من كانت له امراه توذیه لم یقبل اهللا صالتها و ال حسنه من عملها حتى تعینه و ترضیه و
االموال فى سبیل اهللا و كانت اول من یرد  صامت الدهر و قامت اللیل و اعتقت الرقاب و انفقت

ثم النار الرجل مثل ذلك الوزر و العذاب اذا كان  قال رسول خدا صلى اهللا علیه و آله و على 
 .لها موذیا ظالما

مغلوال حتى  و من لطم خد مسلم لطمه بدد اهللا عظامه یوم القیامه ثم سلط اهللا علیه النار و حشر
 .یدخل النار

اصبح كذلك و هو و من بات و فى قلبه غش الخیه المسلم بات فى سخط اهللا تعالى و فى  
قال رسول اهللا  سخط اهللا حتى یتوب و یرجع و آن مات كذلك مات على غیر دین االسالم ثم

قالها ثالث مرات -صلى اهللا علیه و آله اال و من غش مسلما فلیس منا   . 

علیه فى  و من تعلق سوطا بین یدى سلطان جائر جعله اهللا حیه طولها ستون الف ذراع فتسلط
لدا فیها مخلداالنار خا . 

 و ضووه فان مات و هو كذلك مات و هو و من اغتاب اخاه المسلم بطل صومه و انتقض

 . مستحل لما حرم اهللا

اذا خرج من  و من مشى فى نمیمه بین اثنین سلط اهللا علیه فى قبره نارا تحرقه الى یوم القیامه و



 .یدخل النار قبره سلط اهللا علیه تنینا اسود ینهش لحمه حتى
 .و من كظم غیظه و عفا عن اخیه المسلم و حلم عن اخیه المسلم اعطاه اهللا تعالى اجر شهید

ÏÏÂ  علیه و استحقره حشره اهللا یوم القیامه مثل الذره فى صوره و من بغى على فقیر او تطاول
 .حتى یدخل النار

ى الدنیا و عزوجل عنه الف باب من الشر ف و من رد عن اخیه غیبه سمعها فى مجلس رد اهللا
 . من اغتاب االخره فان لم یرد عنه و اجبه كان علیه كوزر

و من رمى محصنا او محصنه احبط اهللا عمله و جلده یوم القیامه سبعون الف ملك من بین 
 و من خلفه و تنهش لححمه حیات و عقارب ثم یومر به الى النار یدیه

من سم العقارب شربه یتساقط و من شرب الخمر فى الدنیا سقاه اهللا من سم االفاعى و لحم  
اهل الجمع حتى  وجهه فى االناء قبل ان یشربها فاذا شربها تفسخ لحمه و جلده كالجیفه یتاذى به
حاملها و المحموله  یومر به الى النار و شاربها و عاصرها و معتصرها و بایعها و مبتاعها و

ا یهویدیا اوالیه و آكل ثمنها سواء فى عارها و اثمها اال و من سقاه نصرانیا او صابیا او من  
لغیره لم یقبل اهللا تعالى منه  كان من الناس فعلیه كوزر من شربها اال و من باعها او اشتراها
مات قبل ان یتوب كان حقا  صاله و ال صیاما و ال حجا و ال اعتمارا حتى یتوب منها و ان

شربه من صدید جهنم ثم بكل جرعه شرب منها فى الدنیا على اهللا تعالى ان یسقیه قال رسول اهللا  
كل شراب اال و كل مسكر  صلى اهللا علیه و آله اال و ان اهللا حرم الخمر بعینها و المسكر و من

 . حرام

اكل و ان اكتسب منه ماال ال یقبل اهللا  و من اكل الربا مال اهللا بطنه من نار جهنم بقدر ما
اهللا و المالئكه ما كان عنده منه قیراطیزل فى لعنه  تعالى منه شیئا من عمله و لم . 

 و من خان امانه فى الدنیا و لم یردها على اربابها مات على غیر دین االسالم و لقى اهللا

 . عزوجل و هو علیه غضبان فیومر به الى النار فیهوى به فى شفیر جهنم ابدا االبدین

علق بلسانه یوم القیامه و  مسلم او ذمى و من كان من الناس و من شهد شهاده زور على رجل
 .االسفل من النار هو مع المنافقین فى الدرك

قال اهللا عزوجل له یوم  و من قال لخادمه او مملوكه و من كان من الناس ال لبیك و ال سعدیك
 .القثیامه ال لبیك و ال سعد یك اتعس فى النار

قوبه دون النار النو من اضر بامراه حتى تفتدى منه نفسها لم یرض اهللا تعالى له بع اهللا تعالى  
 . یغضب للمراه كما یغضب للیتیم

 عزوجل و من سعى باخیه الى سلطان لم یبد له منه سوء و ال مكروه احبط اهللا

كل عمل عمله فان وصل الیه منه سوء او مكروه او اذى جعله اهللا فى طبقه مع هامان فى 



 . جهنم

شى ء لقى اهللا و من قراء القرآن یرید به السمعه و التماس عزوجل یوم القیامه و وجهه عظم  
 . یهودى فیها مع من یهوى لیس علیه لحم و زج القرآن فى قفاه حتى یدخله النار و

فیقول رب لم حشرتنى اعمى و قد  و من قرا القرآن و لم یعمل به حشره اهللا یوم القیامه اعمى
تنسى فیومر به الى النارقال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها و كذلك الیوم  كنت بصیرا . 

 .و من اشترى خیانه و هو یعمل آنهاخیانه فهو كمن خانها فى عارها و اثمها

یزل فى  و من قاد بین رجل و امراه حراما حرم اهللا علیه الجنه و ماواه جهنم و ساء، مصیرا و لم
 . سخط اهللا حتى یموت

ه معیشته و وكله الى نفسهو من غش اخاه المسلم نزع اهللا منه بركه رزقه و افسد علی  . 

 .و من اشترى سرقه و هو یعملم آنهاسرقه فهو كمن سرقها فى عارها و اثمها

 . و من خان مسلما فلیس منا و لسنا منه فى الدنیا و االخره

 . اال و من سمع فاحشه فافشاها فهو كمن اتاها و من سمع خیرا فافشاه فهو كمن عمله
الها له فافتتن بهاو من وصف امراه لرجل و ذكر جم الرجل فاصاب منها فاحشه لم یخرج من  

غضبت علیه السماوات السبع و االرضون  الدنیا حتى یغضب اهللا علیه و من غضب اهللا علیه
مثل الذى اصابها قیل یا رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله فان تابا و  السبع و كان علیه من الوزر

و لم یقبل توبه الذى یخطبها بعد الذى و صفهاقال یتوب اهللا تعالى علیهما  اصلحا . 

 و من مال عینیه من امراه حراما حشاهما اهللا عزوجل یوم القیامه بمسامیر من نار و حشاهما نارا

 .حتى یقضى بین الناس ثم یومر به الى النار

 جعل ذلك الطعام نارا فى و من اطعم طعاما ریاء و سمعه اطعمه اهللا تعالى من صدید جهنم و
 . بطنه حتى یقضى بین الناس

اهل  و من فجر بامراه و لها بعل تفجر من فرجهما من صدید واد مسیره خمسمائه عام یتاذى به
 .النار من نتن ریحهما و كانا من اشد الناس عذابا

و اشتد غضب اهللا عزوجل على امراه ذات بعل مالت عینها من غیر زوجها او غیر ذى محرم 
ذلك احبط اهللا كل عمل عملته فان او طات فراش غیره كان حقا على اهللافانها ان فعلت  منها  

 .تعالى ان یحرقها بالنار بعد ان یعذبها فى قبرها
اجمعین حتى  و ایما امراه اختلعت من زوجها لم تزل فى لعنه اهللا و مالئكه و رسله و الناس  اذا  

لقیامهنزل بها ملك الموت قال لها ابشرى بالنار و اذا كان یوم ا قیل لها ادخلى النار مع الداخین  
عزوجل و رسوله برئیان  رسول بریئان من الختلعات بغیر حق اال و ان اهللا اال و ان اهللا تعالى و

 . ممن اضر بامراه حتى تختلع منه



سجوده و  و من ام قوما باذنهم و هم عنه راضون فاقتصد بهم فى حضروه و قراء ته و ركوعه و
له مثل اجرهمقعوده و قیامه ف  . 

ردت  و من ام قوما فلم یقتصد بهم فى حضوره و قراء ته و ركوعه و سجوده و قعوده و قیامه
معتد لم یصلح لر  علیه صالته و لم تجاوز تراقیه و كانت منزلته عنداهللا تعالى كمنزله امام جائر
علیه السالمعزوجل فقام امیرالمومنین على بن ابى طالب  عیته و لم یقم فیهم بامر اهللا فقال یا  
فیهم بامر اهللا  رسول اهللا بابى انت و امى و ما منزله امام جائر معتد لم یصلح لرعیته و لم یقم

فرعون و قاتل النفس و  تعالى قال هو رابع اربعه من اشد الناس عذابا یوم القیامه ابلیس و
 .رابعهم سلطان جائر

ه حرم اهللا علیه الجنه یوم یجزىو من احتاج الیه اخوه المسلم فى قرض فلم یقرض  . المحسنین 
بكل یوم و لیله یصبر علیها من  و من صبر على سوء خلق امراته و احتسبه اعطاه اهللا تعالى
علیها من الوزر فى كل یوم و لیله مثل  الثواب ما اعطى ایوب علیه السالم على بالئه و كان

ها حشرت یوم القیامه منكوسه مع قبل ان تعینه و قبل ان یرضى عن رمل عالج فان ماتت
 .االسفل من النار المنافقین فى الدرك

ما لم  و من كانت له امراه لم توفقه و لم بصبر على ما رزقه اهللا تعالى و شقت علیه و حملته
 . یقدر علیه لم یقبل اهللا منها حسنه تتقى بها حر النار و غضب اهللا علیها مادامت كذلك

كرم اهللا فما ظنكم بمن یكرم اهللا بانو من اكرم اخاه فانما ی  . یفعل به 
بكل یوم الف سنه و حشر و یده  و من تولى عرافه قوم و لم یحسن فیهم حبس على شفیر جهنم
اطلقه اهللا تعالى و ان كان ظالما هوى به فى  مغلوله الى عنقه فان كان قام فیهم بامر اهللا تعالى

 .نار جهنم سبعین خریفا
انزل اهللا كان كمن شهد شهاده زور و یعذف به فى النار یعذب بعذاب و من لم یحكم بما شاهد  

 .الزور
 . و من كان ذا و جهین و ذالسانین كان ذواجهین و ذالسانین یوم القیامه

 .القدر و من مشى فى صلح بین اثنین صلى علیه مالئكه اهللا حتى یرجع و اعطى اجر لیله
ه من الوزر بقدر ما لمن اصلح بین اثنین من االجرو من مشى فى قطیعه بین اثنین كان علی  

 . مكتوب علیه لعنه اهللا حتى یدخل جهنم فیضاعف له العذاب
 . سبیل اهللا و من مشى فى عون اخیه و منفعته فله ثواب المجاهدین فى

و من مشى فى عیب اخیه و كشف عورته كان اول خطوه خطاها و وضعها فى جهنم و كشف 
وس الخالئقعورته على رو  اهللا  . 

سال به و وصله  و من مشى الى ذى قرابه و ذى رحم یسال به اعطاه اهللا اجر مائه شهید و ان



بكل خطوه اربعون الف الف حسنه و رفع له اربعون الف الف درجه  بماله و نفسه جمیعا كان له
غضب اهللا عزوجل مائه سنه و من مشى فى فساد ما بینهما و قطیعه ما بینهما  و كانما عبداهللا

 . فى الدنیا و االخره و كان علیه من الوزر كعدل قاطع الرحم تعالى و لعنه
كل  و من عمل فى تزویج بین مومنین حتى یجمع بینهما زوجه اهللا الف امراه من الحور العین

فى ذلك  امراه فى قصر من در و یاقوت و كان له بكل خطوه خطاها فى ذلك او كلمه تكلم بها
لیلها و صیام نهارها عمل سنه قیام . 

كان  و من عمل فى فرقه بین امراه و زوجها كان علیه غضب اهللا و لعنته فى الدنیا و االخره و
یفرق كان فى  حقا على اهللا ان یرضخه بالف صخره من نار و من مشى فى فساد ما بینهما و لم

 . سخط اهللا و لعنته فى الدنیا و االخره و حرم النظر الى وجهه

اد ضریرا الى مسجد او الى منزله او لحاجه من حوائجه كتب اهللا لهو من ق بكل قدم رفعها و  
 . وضعها عتق رقبه و صلت علیه المالئكه حتى یفارقه

براءه  و من كفى ضریرا حاجه من حوائجه فمشى فیها حتى یقضیها اعطاه اهللا تعالى براء تین
حاجه فىمن النار و براء ه من النفاق و قضى له سبعین الف  عاجل الدنیا و لم یزل یخوض  

 . فى رحمه اهللا تعالى حتى یرجع
الخلیل علیه السالم فجاز على  و من قام على مریض یوما و لیله بعثه اهللا تعالى مع ابراهیم

 . الصراط كالبرق الالمع
فقال رجل من  و من سعى لمریض فى حاجته فقضاها خرج من ذنوبه علیه كیوم ولدته امه

یا رسول اهللا فان كان المریض من اهلهاالنصار  فقال رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله من اعظم  
 . الناس اجرا من سعى فى حاجه اهله

 و من ضیع اهله و قطع رحمه حرمه اهللا تعالى حسن الجزاء یوم یجزى المحسنین و ضیعه و

روج و لم یاتمن یضیعه اهللا تعالى فى االخره فهو یردد مع الهالكین حتى یاتى بالمخ  . به 
 . بكل درهم الف قنطار من الجنه و من اقرض ملهوفا فاحسن طلبته العمل و اعطاه اهللا

فنال بها الجنه و فرج اهللا عنه  و من فرج عن اخیه كربه من كرب الدنیا نظر اهللا الیه برحمته
 . كربه فى الدنیا و االخره

تعالى اجر الف شهید قتلوا فىو من مشى فى اصالح بین امراه و زوجها اعطاه اهللا  سبیل اهللا  
 .نهارا حقا و كان له بكل خطوه یخطوها و كلمه فى ذلك عباده سنه قیام لیلها و صیام

جبل احد و جبال رضوى و طور سیناء  و من اقرض اخاه المسلم كان له بكل درهم اقرضه وزن
طف الالمع بغیر حساب و الصراط كالبرق الخا حسنات فان رفق به فى طلبه بعد اجله جاز على

 . ال عذاب



 . و من شكا الیه اخوه المسلم فلم یقرضه حرم اهللا علیه الجنه یوم یجزى المحسنین

 و من منع طالبا حاجته و هو قادر على قضائها فعلیه مث خطیئه عشار فقام الیه یعرف بن

یله لعنه اهللا و فقال على العشار كل یوم و ل مالك فقال ما یبلغ خطیئه عشار یا رسول اهللا
 .فلن تجد له نصیرا المالئكه و الناس اجمعین و من یلعنه اهللا

قال اال و ان اهللا  و من اصطنع الى اخیه معروفا فمن به علیه حبط عمله و خاب سعیه ثم
الجعظرى و العتل  عزوجل حرم على المنان و المختال و القتات و مدمن الخمر و الجواظ و

 . الزنیم الجنه
دق بصدقه على رجل مسكین كان له مثل اجر و لو تداولها اربعون الف انسان ثمو من تص  

كنتم  وصلت الى مسكین فان لهم اجرا كامال و ما عنداهللا خیر و ابقى للذین اتقوا و احسنوا لو
 . تعلمون

او - و من بنى مسجدا فى الدنیا بنى اهللا له بكل شبر منه  مسیره اربعین  -قال بكل ذراع منه  
عام مدینه من ذهب و فضه و در و یاقوت و زمرد و الف زبرجد و لولو و فى كل میدنه  

كل فصر اربعون الف الف دار و فى كل دار اربعون الف الف  اربعون الف الف قصر و فى
كل  كل بیت و اربعون الف الف سریر على كل سریر زوجه من الحور العین و فى بیت و فى

ربعون الف الف وصیفه و فىبیت اربعون الف الف و صیف و ا كل بیت اربعون الف الف  
كل قصعه اربعون الف الف لون من الطعام  مائده على كل مائده اربعون الف الف قصعه و فى
تلك االزدواج و على ذلك العطام و ذلك الشراب فى  و یعطى اهللا ولیه من القوه ما یاتى به على

 .یوم واحد
ثواب   فاذن فیه و هو یرید وجه اهللا تعالى اعطاه اهللاو من تولى اذان مسجد من مساجد اهللا

ادخل فى شفاعته  اربعین الف الف نبى و اربعین الف الف صدیق و اربعین الف الف شهید و
رجل و كان له فى كل جنه من الجنان اربعون  اربعین الف الف امه كل امه اربعون الف الف

فى كل قصر اربعون الف الف و فى كل مدینه اربعون الف الف الف الف مدینه و فى كل دار  
كل سریر زوجه من الحور العین كل  اربعون الف الف بیت و فى اربعون الف الف سریر على
كل زوجه اربعون الف الف مائده على كل  بیت منها مثل الدنیا اربعون الف الف مره بین یدى

ن من الطعام لوكل قصعه اربعون الف الف لو  مائده اربعون الف الف قصعه و فى نزل به  
الباس و  الثقالن الدخلهم فى ادنى بیت من بیوتها ما شاووا من الطعام و الشراب و الطیب و

الحلل كل بیت منها یكتفى بمافیه من هذه االشیاء  الثمار و الوان التحف و الطرائف من الحلى و
 اكتنفه اربعون الف الف ملك فقال اشهد ان ال اله اال اهللا عما فى البیت االخر فاذا اذن الموذن
كان فى ظل اهللا حتى یفرغ و كتب ثوابه اربعون الف الف ملك  یصلون علیه و یستغفرون له و



 . عزوجل ثم صعدوا به الى اهللا

و من مشى الى مسجد من مساجد اهللا فله بكل خطوه خطاها حتى یرجع الى منزله عشر 
اتیمحى عنه عشر سیئات و رفع له عشر درج حسنات و  . 

اول زمره  و من حافظ على الجماعه حیث ما كان مر على الصراط كالبرق الخاطف الالمع فى
بكل یوم و لیله یحافظ علیها ثواب  مع السابقین و وجهه اضوء من القمر لیله البدر و كان له

 .الشهید
من و من حافظ على الصف المقدم فیدرك التكبیره االولى و ال یوذى فیه مومنا اعطاه اهللا االجر  

 . مثل ثواب الموذن مثل ما للموذن و اعطاه اهللا عزوجل فى الجچنه

 و من بنى على ظهر الطریق ما یاوى عابر سبیل بعثه اهللا یوم القیامه على نجیب من در و

خلیل الرحمن علیه السالم فى قبته فیقول اهل  وجهه یضى ال هل الجنه نورا حتى یزاحم ابراهیم
لمالئكه لم یر مثله قط والجمع هذا ملك من ا  . دخل فى شفاعته الجنه اربعونه الف الف رجل 

عزوجل الیه و كان حقا على اهللا ان ال یعذبه ابدا  و من شفع الخیه شفاعه طلبها الیه نظر اهللا
 .كان له اجر سبعین شهیدا فان هو شفع الخیه من غیر ان یطلبها

و بصره و فرجه و جوارحه من و من صام شهر رمضان فى انصات و سكوت و كف سمعه  

ابراهیم الخلیل  الكذب و الحرام و الغیبه تقربا الى اهللا تعالى قربه اهللا تعالى حتى یمس ركبتى
 . علیه السالم

صلى  و من احتفر بئرا للماء حتى استنبط ماءها فبذلها للمسلمین كان له كاجر من توضا منها و
هیمه او سبع او طائر عتق الف رقبه وو كان له بعدد كل شعره من شعر انسان او ب ورد یوم  

قلنا یا  القیامه بشفاعته عدد النجوم حوض القدس  رسول اهللا ما حوض القدس قال حوضى  
ثالث مرات - حوضى حوضى   . 

حوضا  و من احتفر لمسلم قرا محتسبا حرمه اهللا تعالى على النار و وهبه بیتا فى الجنه و اورده
نجوم عرضه ما بین ایلیه و صنعاءفیه من االباریق عدد ال  

فقال عمر  و من غسل میتا فادى فیه االمانه كان له بكل شعره عتق رقبه و رفع له له مائه درجه
قال یستر عورته و یستر شینه و ان لم یستر  بن الخطاب یا رسول اهللا كیف یودى فیه االمانه

هفى الدنیا و االخر  عورته و ال یستر حبط اجره و كشف عورته  . 

و من صلى على میت صلى علیه جبرئیل و سبعون الف الف ملك و غفر له ما تقدم من ذنبه 
بكل قدم من  تاخر و ان اقام علیه حتى یدفه و حثا علیه من التراب انقلب من الجنازه و له و ما
مثل جبل احد یكون فى میزانه من  حیث شیعها حتى یرجع الى منزله قیراط من االجر و القیراط

ÏÏاال . 



مثل جبل احد یكون فى میزانه و  و من ذرفت عیناه من خشیه اهللا كان له بكل قطره من دموعه
بكل قطره عین من الجنه على حافتیها من المدائن و القصور ماال عین رات  كان له من االجر

 .خطر على قلب بشر و ال اذن سمعت و ال

زله سبعون الف الف حسنه و محىو من عاد مریضا فله بكل خطوه خطاها حتى یرجع الى من  

وكل به سبعون الف الف  عنه سبعون الف الف سیئه و یرفع له سبعون الف الف درجه و
 . یعودونه فى قبره و یستغفرون له الى یوم القیامه

مائه  و من شیع جنازه فله بكل خطوه حتى یرجع الى منزله مائه الف الف حسنه و یمحى عنه
مائه الف الف دره فان صلى علیها شیعه فى جنازتهالف الف سیئه و یرفع له  مائه الف كلهم  

كل اهللا به الف ملك كلهم یستغفرون له حتى یبعث  یستغفرون له حتى یرجع فان شهد دفنها و
 . من قبره

 و من خرج حاجا او معتمرا فله بكل خطوه حتى یرجع الف الف حسنه و یمحى عنه الف الف

ه و كان له عند ربهسیئه و یرفع له الف الف درج بكل درهم یحملها فى وجهه ذلك الف الف  
بكل دینار الف الف دینار و بكل حسنه عملها فى وجهه ذلك الف الف حسنه حتى یرجع  درهم و
مستجابا له  كان فى ضمان اهللا تعالى فان توفاه ادخله الجنه و ان رجع رجع منصورا مغفورا له و

دعائه فانه یشفع فى مائه الففاغتنموا دعوته فان اهللا ال یرد   . رجل یوم القیامه 

مثل اجره من غیر ان ینقص من  و من خلف حاجا او معتمرا فى اهله بخیر بعده كان له اجر
 . اجر شى

بكل خطوه سبعمائه الف حسنه و یمحى  و من خرج مرا بطا فى سبیل اهللا تعالى او مجاهدا فله
الف درجه و كان فى ضمان اهللا تعالى حتى یتوفاه  عنه سبعمائه الف سیئه و یرفع له سبعمائه

 . رجع مغفورا مستجابا له دعاه باى حتف كان كان شهیدا فان رجع

مائه  و من مشى زائرا الخیه فله بكل خطوه حتى یرجع الى منزله عتق مائه الف رقبه و یرفع له
بى هریره الیس قال فقیل ال الف درجه و یمحى عنه مائه الف سیئه و یكتب له مائه الف حسنه

النار قال كذلك قلنا لرسول اهللا  رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله من اعتق رقبه فهو فداوه من
 . فقال نعم و لكن یرفع له درجات عنداهللا فى كنوز عرشه صلى اهللا علیه و آله

یعطى مثل جمیع ما  و من تعلم القرآن ابتغاء وجه اهللا و تفقها فى الدین كان له من الثواب
 . المالئكه و االنبیاء و المرسلون

یلطب به الدنیا  و من تعلم القرآن یرید به ریاء و سمعه لیمارى به السفهاء و یباهى به العلماء و
لیس من انواع العذاب  بدد اهللا عزوجل عظامه یوم القیامه و لم یكن فى النار اشد عذابا منه و

هاال و یعذب به من شده غضب اهللا علیه و سخط  . 



الجنه  و من تعلم القرآن و تواضع فى العلم و علم عباد اهللا و هو یرید ما عند اهللا لم یكن فى
منزل و ال درجه رفیعه و ال نفیسه  احد اعظم ثوابا منه و ال اعظم منزله منه و لم یكن فى الجنه

 . المنازل اال كان له فیها اوفر النصیب و اشرف
مالك الدین الورع اال و ان العالم مناال و ان العلم خیر من العمل و  یعمل بالعلم و ان كان  

صغیره بصغیره مع االصرار و  قلیل العمل اال و ال تحقرن شیئا و ان صغر فى اعینكم فانه ال
عزوجل سائلكم عن اعمالكم حتى عن مس احدكم  ال كبیره بكبیره مع االستغفار اال و ان اهللا

 . العبد یبعث یوم القیامه على ما مات  انثوب اخیه باصبعه فاعلموا عباد اهللا
 و قد خلق اهللا عزوجل الجنه و النار فمن اختار النار على الجنه انقلب بالخیبه و من اختار

 ((فمن ز حزح عن النار و ادخل الجنه فقد فاز)) عزوجل الجنه فقد فاز و انقلب بالفوز لقول اهللا
یقولوا ال اله اال اهللا فاذا قالوها اعتصموا منى دماء حتى   اقاتبل الناس  اال و ان ربى امرنى ان

 . بحقها و حسابهم على اهللا عزوجل هم و اموالهم اال
اال و  اال و ان اهللا جل اسمه لم یدع شیئا مما یحبه اال و قد بینه لعباده و لم یدع شیئا مما یكره

ن بینهقد بینه لعباده و نهاهم عنه لیهلك من هلك عن بینه و یحیى من حى ع  . 

و  اال و ان اهللا عزوجل ال یظلم و ال یجاوزه ظلم و هو بالمرصاد لیجزى الذین اساوا بما عملوا
 .للعبید یجزى الذین احسنوا بالحسنى من احسن فلنفسه و من اساء فعلیها و ما ربك بظالم

لىیا ایها الناس انه قد كبر سنى و دق عظمى و انهدم جسمى و نعیت الى نفسى و اقترب اج  

 و اشتد منى الشوق الى لقاء ربى و ال اظن اال و ان هذا آخر العهد منى و منكم فما دمت حیا

 . بركاته فقد ترونى فاذا مت فاهللا خلیفتى على كل مومن و مومنه و السالم علیكم و رحمه اهللا و
 فداك بابى رسول اهللا و نحن جعلنا اهللا فابتدر الیه رهط من االنصار قبل ان ینزل و كلهم قالوا یا

قال  رسول اهللا من یقوم لهذه الشدائد و كیف العیش بعد هذا الیوم و امى و نفسى لك الفداء یا
عزوجل فى امتى  رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله و انتم فداكم ابى و امى انى قد نازلت ربى

 .فقال لى باب التوبه متفوح حتى ینفخ فى الصور
اهللا علیه و آلهثم اقبل علینا رسول اهللا صلى   فقال انه من تاب قبل مته بسنه تاب اهللا علیه ثم 

قال و ان الشهر لكثیر من  قال و ان السنه لكثیره من تاب قبل ان یموت بشهر تاب اهللا علیه ثم
قال و جمعه كثیره من تاب قبل ان یموت بساعه تاب اهللا  تاب قبل موته بجمعه تاب اهللا علیه ثم

اعه لكثیره من تاب و قد بلغت نفسه هذه و او ما بیده الى حلقه تاب اهللاقال و ان الس علیه ثم  

رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله حتى لحق  عزوجل علیه قال ثم نزل فكانت آخر خطبه خطبها
 . عزوجل باهللا

 . تم كتاب عقاب االعمال بعون الملك الوهاب و صلى اهللا على محمد و آله الطاهرین



 : ترجمه
ره و عبداهللا بن عباس مى گویندابوهری .1 رسول خدا صلى اهللا علیه و آله پیش از وفات خود  :
مواعظى فرمودند كه از آن دیدگان اشك . او در مدینه بود سخنرانى نمود كه آخرین سخنرانى

به. بدنها لرزیدند، و حال مردم دگرگون شد ریختند، قلبها ترسیدند، بالل دستور دادم كه مردم را  
وقتى مردم جمع شدند. صدا بزند : رسول خدا صلى اهللا علیه و آله باالى منبر رفته و فرمودند .

نزدیك هم! اى مردم  مردم . بنشینید و جا را براى كسانى كه پشت سر شما هستند، باز كنید 
سپس بار . نشستند و آنگاه به پشت سر خود نگاه كردند، ولى كسى را ندیدند نزدیك به هم

نزدیك هم بنشینید و جا را براى كسانى كه پشت سر شما هستند، باز! مردم  اى: فرمودند دیگر  

براى: براى چه كسى جا باز كنیم ؟ فرمودند! اى رسول خدا: مردى عرضه داشت . كنید مالئكه  
آنان هنگامى كه با شما هستند، جلو یا پشت سر شما نیستند و سمت راست یا چپ.  شما مى  

ى رسول خدا چرا جلو ما یا پشت سر ما نمى باشند؟ا: باشند مردى عرضه داشت  آیا بخاطر  
شما برتر از فرشتگان : بدلیل برترى آنان بر ماست ؟ فرمودند این است كه ما از آنان برتریم یا

آن مرد. بنشین . هستید آنگاه رسول خدا صلى اهللا علیه و آله سخنان خود را . نیز نشست  
خداوندى است كه او را ثنا گفته و از او آرى مى جوییم  ثنا مخصوص :آغاز نموده و فرمودند

شهادت مى دهیم كه هیچ خدایى جز خداى . و بر او توكل مى نماییم  ، به او ایمان داشته
از بدیها و گناهان خود به خداوند . ندارد و محمد بنده و فرستاده اوست  یگانه نیست ؛ شریكى

یت كند، هیچ گمراه كننده اى نخواهد داشتكسى كه خداوند او را هدا . پناه مى بریم  . 

سى دروغگو در این امت وجود دارند كه اولین آنها! اى مردم   صاحب)) و ((صاحب صنعا)) 

 . است (( یمامه
بدون تردید كسى كه با اخالص شهادت دهد كه خدایى جز خداى یگانه نیست و! اى مردم  با  

د در این هنگام امام على علیه السالماین عقیده چیز دیگرى ننماید، به بهشت مى رو  برخاست  
انسان چگونه مى. پدرم و مادرم فداى تو باد! اى رسول خدا: و عرضه داشت  تواند با  

تا براى ما  اخالص شهادت بدهد و چیز دیگرى را با آن مخلوط ننماید؟ آن را توضیح بدهید
از راه حرام منظور این است كه بر دنیا حریص نباشد،: فرمودند. روشن شود آن را جمع نكرده  

عده اى مانند نیكوكاران سخن مى گویند، ولى. و به آن راضى نشود عمل گردنكشان را انجام  
بنابراین ، كسى كه خداوند را در حالى كه مالقات كند. مى دهند كه هیچ كدام از این  

و كسى كه دنیا را . ت اوس بگوید، بهشت از آن (( ال اله اال اهللا)) خصوصیات را نداشته باشد و
و كسى كه از. بگیرد و آخرت را ترك كند، جهنم از آن اوست  طرف ظالمى دشمنى كند یا او  

خدا، ماندن همیشگى در آتش جهنم و  را در دشمنى یارى دهد، فرشته مرگ با بشارت به لعنت



 .عاقبت بد، به سراغ او خواهد آمد

كارى سبك نماید، در جهنم همراه او خواهدو كسى كه براى حاجتى خود را براى سلطان ستم  

 .بود
 همراه شده و عذاب او و آن (( ماهان)) و كسى كه سلطانى را در ستمگرى راهنمایى كند، با

 . سلطان از سخت ترین عذابهاى اهل جهنم است

گرفته  و كسى كه دنیادار را به طمع دنیا بزرگ داشته و او را دوست بدارد، خداوند بر او خشم
او ب  .در تابوت زیرین جهنم در یك درجه خواهد بود (( قارون)) 

 و كسى كه بخاطر خود نمایى ساختمانى بسازد در روز قیامت آن ساختمان را تا هفت طبقه

آنگاه چون گردنبندى آتشین آن را به گردنش آویخته و سپس. زمین زیرا آن حمل مى نماید او را  
جا بفهمیم كه براى خود نمایى است ؟از ك: عرض كردیم . در جهنم مى اندازند از : فرمودند 

 .آنجا كه بیش از احتیاج خود یا براى فخر فروشى مى سازد
عمل او را  و كسى كه به اجیرى در مورد مزد او ظلم كند مزدش را ندهد یا ناتمام بدهد، خداوند

سافت پانصد م نابود كرده و بوى بهشت را بر او حرام مى نماید، در حالى كه بوى بهشت از
 .سال راه احساس مى شود

و كسى كه یك وجب از زمین همسایه اش را غصب كند، خداوند آن یك وجب را تا هفت طبقه 
 تبدیل به آتش نموده ، بصورت طوقى در آورده و در گردنه او مى اندازد تا زمانى كه زیر آن

 .او را وارد جهنم نماید
فراموش كند، در روز قیامت در حالى كه جذامى وو كسى كه قرآن را بیاموزد و عمدا آن را   

 .مقابل هر آیه اى مارى را بر او مى گمارد تشنه است ، خدا را مالقات مى كند و خداوند در

كند،  و كسى كه قرآن را بیاموزد و به آن عمل نكند و دوستى دنیا و زیباییهاى آن را انتخاب
صارى مى شود كه كتاب خدا را دورسزاوار خشم خداى متعال شده و همردیف یهود و ن انداخته  

 .و به آن توجه نكردند

خداى  و كسى كه از پشت زنى بحرام با او نزدیكى كند یا با پسر بچه یا مردى نزدیكى كند،
مى  متعال در روز قیامت او را بدبوتر از مردار محشور مى نماید كه مردم از بوى او اذیت

ببرد و خداوند بهیچ وجه عذاب را از او بر طرفشوند تا زمانى كه او را به جهنمى  نمى كند  
و نیز. و این عذاب با هیچ فدیه اى بر طرف نمى شود عمل او را نابود كرده و او را در  

و با سنگهاى پهن آن قدر روب آن  تابوتى كه با میخهاى آهنین بسته شده است ، مى گذارند
، مى تابوت مى زنند كه میخهایش آهنین بسته شده است گذارند و با سنگهاى پهن آن قدر  

و اگر چهار صد امت گرفتار گوشه . رود روى آن تابوت مى زنند كه میخهایش به بدنیش فرو



و او از كسانى است كه . همه آنها مى میرند اى از گوشه هاى این عذاب شوند، بدون شك
 .سخت ترین عذابها را دارند

یا غیز اینها - آزاد باشد یا كنیز  -ى ، مسلمان و كسى كه با زدن یهودى ، مسیحى ، مجوس  

 زنا كند، خداوند سیصد هزار در از جهنم در قبرش مى گشاید كه مارها، عقربها و شعله هاى

بینند  آتش از آن خارج مى شود؛ او تا روز قیامت مى سوزد؛ مردم از بوى بد فرج او آزار مى
د تا زمانى كه دستور برسد اوو او را تا روز قیامت به همین خصوصیت مى شناسن را به جهنم  

و اهل محشر با وجود عذابهاى سختى كه خود دارند از آن اذیت مى شوند. ببرید زیرا خداوند  .
بخاطر غیرتى كه . متعال نیست  حرامها را حرام نموده است و كسى با غیرت تر از خداى

موده استن دارد، هرزگیها را قطعا حرام نموده و حدود شرعى را تعیین  . 

 و هر كس به داخل خانه همسایه اش نگاه كرده و عورت مرد یا موى زن یامقدارى از بدنش را

برد؛  ببیند، سزاوار است كه خدا او را همراه با منافقینى كه در پى عیوب مردم بودند، به جهنم
او تا خداوند او را رسوا ننماید؛ از دنیا خارج نخواهد شد و در آخرت نیز عورتش ر  براى مردم  

 .نمایان خواهد نمود
رزق خود از خداوند خشمگین باشد و از این مطلب نزد غیر خدا) كمى (و كسى كه بخاطر   

متعال از او  گله كند و صبر نكند، كار نیكى از او به خداوند نرسیده و در حالى كه خداوند
 .خشمگین است ، او را مالقات مى نماید

ن تكبر كند، خداوند قبرش را در كناره جهنم فرو مىو كسى كه لباسى بپوشد و با آ برد و تا  
و بدن تردید قارون لباسى. آسمانها و زمین باقى است در آن فرو مى رود پوشید و با آن تكبر  

 .رود كرد، به همین جهت در زمین فرو رفت و تا روز قیامت در آن فرو مى

دش از ازدواج با او تفاخر وو كسى كه با زن حاللى با مال حالل ازدواج كند و قص خودنمایى  
و باندازه اى  باشد، خداوند عزوجل از این ازدواج جز ذلت و پستى بهره اى به او نخواهد داد

را در جهنم مى  كه از آن زن كام گرفته است او را در كناره جهنم نگه خواهد داشت ، آنگاه او
 .اندازد و هفتاد سال طول مى كشد تا به ته جهنم برسد
، خداوند او را)مهرش را ندهد یا كم بدهد(و كسى كه به زنى در مورد مهرش ظلم كند  زناكار  

با پیمان خود كنیزم را به! بنده ام : مى داند و در روز قیامت به او مى گوید ازدواج تو در  
و خداوند. آوردم ، ولى تو به پیمان من وفا نكردى  عزوجل خود عهده دار گرفتن حق آن زن  

و تمام كارهاى نیك آن مرد را در. شودمى  مقابل حق آن زن مى گیرد، ولى چون كارهاى نیك  
 .را به جهنم ببرید او جوابگوى حق او نیست ، دستور مى دهد او

مقابل چشم مردم گوشت او را  و كسى كه از شهادت خود بازگردد یا شهادت ندهد، خداوند در



رود كه زبانش به خودش مى خوراند و در حالى به جهنم مى  .را مى جود 

با آنها  و كسى كه دو زن داشته باشد و در امور زناشویى ، بودن با آنها و امور مالى بعدالت
. جهنم شود رفتار نكند، در روز قیامت با تشنگى و بدن كج محشور مى شود تا وقتى كه وارد

و حرامو كسى كه به ناحق همسایه اش را اذیت كند، خداوند بوى بهشت را بر ا مى نماید و  
بدانید كه بدون شك خداوند. جایگاهش جهنم خواهد بود عزوجل از مرد در مورد حق همسایه  

 . نیست مى پرسد و كسى كه حق همسایه اش را از بین ببرد از ما
خداوند  و كسى كه مسلمان فقیرى را بخاطر فقرش خوار كرده و به او توهین نماید، به حق

زمانى كه او را راضى كند، پیوسته خداوند توهین نموده است و تا عزوجل از او خشمگین بوده  
احترام بگذارد، در روز قیامت در  و با او سخت دشمن خواهد بود و كسى كه به مسلمان فقیرى

 .نماید حالى كه خداوند در صورت او مى خنند، او را مالقات مى
خدا این  ند ولى ولى از ترس و كسى كه بتواند با زن یا كنیزى از راه حرام نزدیكى ك كار را  

بهشت مى  نكند، خداوند جهنم را بر او حرام مى كند؛ او را از وحشت بزرگ ایمن نموده و به
و اگر از راه حرام با او نزدیكى كند، خداوند بهشت را بر او حرام نموده و. برد  او را 

 .به جهنم مى برد
چ صدقه ، آزاد كردن بنده ، حج و عمره اىو كسى كه مال حرامى به دست آورد، خداوند هی را  

و خداوند عزوجل بعدد پاداش این اعمالش براى او گناه مى نویسد. از او قبول نمى كند و اگر  
كه به آن  پس از مرگ او چیزى از آن باقى بماند، توشه او براى جهنم خواهد بود و كسى

، در دوستى ودسترسى داشته باشد، ولى آن را از ترس خداوند ترك كند رحمت خداوند به سر  
 .برده و دستور مى رسد كه او را به بهشت ببرید

 و كسى كه با زن نامحرمى دست بدهد، در روز قیامت در حالى مى آید كه دستهایش به

آنگاه دستور مى رسد او را به جهنم ببرید و كسى كه با زن. گردنش بسته شده است  نامحرمى  
لمه اى كه در دنیا به او گفته است ، هزارشوخى كند، در مقابل هر ك سال حبس مى شود و  

یا با او نزدیكى یا شوخى  اگر مردى زنى را با رضایت او ار راه حرام در آغوش بكشد، ببوسد،
گناهكار است كه مرد گناه كرده و اگر  كند و در این بین گناهى اتفاق بیفتد، آن زن همان قدر

دهد، گناه هر دو بعهدهمرد بزور این كارها را انجام   . مرد است 

و در روز قیامت با یهود. و كسى كه مسلمانى را در خرید و فرذوش فریب دهد، از ما نیست   

و. زیرا بدون شك و تردید كسى كه مردم را فریب دهد، مسلمان نیست . محشور مى شود كسى  
احتیاج دارد كه وسایل منزل از قبیل تبر، تیشه و بیل را از همسایه اش كه به آن دریغ كند،  

نماید و  خدا در روز قیامت او را از فضل خود محروم نموده و او را به خودش واگذار مى



و خداوند هیچ عذرى را از. كسى كه خداوند او را بخودش واگذارد، هالك خواهد شد او قبول  
 .(170)نمى كند

ننماید، خداوند  و زنى كه شوهرش را اذیت كند، تا زمانى كه او را یارى نكرده و راضیش  نماز  
با عبادت  و هیچ عمل نیكى را از او قبول نمى كند؛ گرچه همه عمرش را روزه گرفته ، شبها را

در راه خدا خرج كند،سپرى كند، چندین برده در راه خدا آزاد كند و اموالش را  اولین كسى است  
همین مقدار  كه به جهنم مى رود و اگر مرد نیز زن خود را اذیت كرده و به او ظلم كند،

 .مرتكب گناه شده و به همین اندازه عذاب مى شود

پراكنده مى  و كسى كه به صورت مسلمانى سیلى بزند، خداوند در روز قیامت استخوانهاى او را
نیز در حالى كه محشور مى شود. را بر او مسلط مى نماید سازد، سپس آتش كه دستانش به  

 .حال خواهد بود گردنش بسته است و تا زمانى كه وارد جهنم شود، به همین

 و اگر كسى در شب یا روز به فكر فریب برادر مسلمانش باشد، در همه آن روز یا شب

و توبه نكند، خداوند همچنان از اوخداوند از او خشمگین است ، تا زمانى كه باز نگردد   

اگر در این حال بمیرد، با دینى غیر از اسالم از دنیا رفته است. خشمگین خواهد بود آنگاه  . 
بدانید كسى كه مسلمانى را فریب دهد،: رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمودند . از ما نیست  

 .و سه بار این جمله را تكرار فرمودند

ه اى را در برابر سلطانى آویزان كند، خداوند آن تازیانه راو كسى كه تازیان تبدیل به مارى به  
در آتش جهنم آن مار را براى همیشه. طول شصت هزار ذراع مى نماید همیشه بر او مسلط  

 .مى سازد

باطل است و اگر در این حال بمیرد، در  و كسى كه از مسلمانى غیبت كند، روزه و وضویش
حرام خدا را حالى مرده است كه  . حالل دانسته است 

مى  و كسى كه براى سخن چینى بین دو نفر گام بردارد، خداوند در قبرش آتشى بر او مسلط
بیرون مى آید، خداوند  نماید كه تا روز قیامت او را بسوزاند؛ و هنگامى كه از قبرش  اژدهاى  

نى كه به جهنمرا نیش بزند تا زما  سیاهى را بر او مسلط مى نماید كه گوشتش  و كسى . برود 
مسلمانش بردبارى ورزد،  كه خشمش را فرو برده ، برادر مسلمانش را ببخشد و در برابر برادر

 .خداى متعال اجر شهید را به او عطا مى فرماید

قیامت  و كسى كه به فقیرى ظلم كند یا براى او تكبر كند و او را پست شمارد، خداوند در روز
ولى بشكل مرد محشور مى نماید، تا زمانى كه به جهنم بروداو را مانند موچه  . 

عزوجل  و كسى كه در مجلسى از برادرش غیبت شود و او آن غیبت را از او رد كند، خداوند
غیبت را رد  هزار در شر را در دنیا و آخرت به روى او مى بندد؛ و اگر بر عكس نه تنها آن



گناه كسى است كه غیبت كرده است نكند بلكه خوشش هم بیاید، گناهش باندازه  . 

 و كسى كه به مرد یا زن پاكدامنى تهمت بزند، خداوند عملش را از بین برده ، هفتاد هزار

مى زنند؛  فرشته او را از روبرو و پشت سر تازیانه مى زنند و مارها و عقربها گوشتش را نیش
 .آنگاه دستور مى رسد او را به جهنم ببرید

باده بنوشد، خداوند شربتى از سم افعى و عقرب به او مى نوشاند؛ و كسى كه در دنیا شربتى  
مى ریزد و  گوشت صورتش را در ظرف ((و قبل از این كه آن را بخورد)) كه هنگام خوردن آن
مى شود؛ بگونه اى  هنگامى كه آن را بنوشد، گوشت و پوستش مانند مردار بو گرفته تكه تكه

مى شوند و این وضع ادامه دارد تا كه اهل محشر از بوى آن اذیت دستور برسد او را به جهنم  
حمل كننده ، تحویل گیرنده و كسى كه از آن  ببرید و خورنده ، سازنده ، فروشنده ، خریدار،

 .برابرند سودى مى برد، همگى در زشتى و گناه
اوبدانید كسى كه آن را به یهودى ، مسیحى ، صائبى یا سایر مردم بنوشاند، گناه  مانند كسى  

بدانید كسى كه آن را براى دیگرى بخرد یا. است كه آن را مى خورد بفروشد، تا زمانى كه توبه  
قبول نمى كند و اگر قبل از توبه بمیرد،  نكند، خداوند متعال نماز،، روزه ، حج و عمره او را

شربتى از مقابل هر جرعه اى كه در دنیا از آن نوشیده است ،  بعهده خداوند است كه در
بدانید كه مانا خداوند باده را بخصوص ، و هر مست . او بنوشاند چرك آلوده به خون جهنم به

بدانید كه هر مست كننده اى حرام است. حرام نموده است  كننده اى را بطور عموم  . 

مى  و كسى كه ربا بخورد، باندازه اى كه ربا خورده است ، خداوند شكمش را پر از آتش جهنم
د و اگر از این راه مالى به دست آورد، خداوند هیچ عملى را از اونمای و تا . قبول نمى كند 

 مال را در اختیار دارد، پیوسته مورد لعنت خدا و فرشتگان اوست زمانى كه قیراطى از آن
(171). 

 و كسى كه در امانت خیانت كرده و آن را به صاحبش باز نگرداند، با دینى غیر از اسالم از

و . دنیا مى رود و در حالى كه خداوند عزوجل از او خشمگین است ، او را مالقات نماید
مى رسد او را به جهنم ببرید؛ او براى همیشه به كناره جهنم سقوط كرده و هیچ گاه از  دستور

رون نخواهد آمدجا بی آن . 

او  و كسى كه بر علیه مرد مسلمانى یا ذمى یا كس دیگرى شهادت دروغ بدهد، در روز قیامت
 .را را از زبانش آویزان مى كنند و همراه با منافقین در طبقه پایین جهنم خواهد بود

كه از او یارى بخواهد(و كسى كه به خادم یا برده خود یا شخص دیگرى  مى ن نه ، یاریت)) :(
)) :، خداوند عزوجل در روز قیامت به او مى گوید(( كنم خودت. نه ، یاریت نمى كنم  را با  

 .((صورت در جهنم بینداز



برهاند، خداى  و كسى كه زنش را اذیت كند تا مالى بدهد و خود را از دست شوهرش  متعال به  
زیرا بدون تردید خداى. مجازاتى كمتر از جهنم براى او راضى نمى شود متعال همانگونه كه  

 .براى یتیم به خشم مى آید، براى زن هم خشمگین مى شود
و  و كسى كه نزد سلطان از برادرش بدگویى و سخن چینى نماید، اگر آن سلطان هیچ آزار

واگر  .آسیبى به او نرساند، خداوند عزوجل همه اعمالى را كه انجام داده است ، از بین مى برد
وزیر(ساند، خداوند او را در جهنم در طبقه اى همراه با هامان آزار و آسیبى به او بر  ) فرعون  

 . خواهد گذاشت

خداوند  و كسى كه براى خودنمایى و یا رسیدن به چیزى قرآن بخواند، در روز قیامت در حالى
استخوانى بیش نیست و گوشت ندارد؛ و  عزوجل را مالقات خواهد نمود كه صورتش  قرآن با  

به پشت او نیزه مى زند تا او را وارد جهنم نماید و با كسانى كهآهن نوك تیز  در جهنم مى  
 .افتند، به جهنم سقوط مى كند

 و كسى كه قرآن بخواند و به آن عمل نكند، خداوند در روز قیامت او را كور محشور مى

ند مىچرا مرا كور محشور نمودى ؟ و خداو . من بینا بودم ! خدایا: او عرضه مى دارد. نماید  

آیات ما به تو رسید و تو را آن گونه تكر كردى ، امروز نیز تو را این: فرماید گونه ترك مى  
آنگاه دستور مى رسد كه او را به جهنم ببرید. كنند . 

 و كسى كه مالى را بخرد كه از راه خیانت بدست آمده است و بداند كه از راه خیانت بدست

ى است كه خیانت نموده استآمده ، گناه و ننگ او مانند همان كس  . 

حرام  و كسى كه واسطه شود و مرد و زنى را از راه حرام به هم براسند، خداوند بهشت را بر او
و پیوسته خداوند از او. مى گرادند و جایگاه او جهنم است كه جایگاه بدى است  خشمگین  

 .است تا بمیرد
یش را مى گیرد، زندگى او راو كسى كه برادر مسلمانش را بفریبد، خداوند بركت روز  تباه كرده  

 .و او را به خودش وا مى گذارد

 و كسى كه مال دزدى را بخرد و بداند كه مال دزدى است ، كار او همانقدر گناه داشته و

 . زشت است كه كار آن دزد گناه دارد و ننگین است

ما از اویین و كسى كه به مسلمانى خیانت كند، در دنیا و آخرت نه او از ماست و نه  . 

است  و بدانید كسى كه ارتكاب گناهى را بشنود و خبر آن را پخش كند، مانند انجام دهنده گناه
و  . و كسى كه انجام كار خوبى را بشنود و خبر آن را پخش كند، مانند انجام دهنده آن است

اهىكسى كه زیباییهاى زنى را براى مردى بگوید و آن مرد شیفته او شده و با او گن انجام دهد،  
او خشم  از دنیا نمى رود مگر این كه خداوند بر او خشم مى گیرد و كسى كه خداوند بر



همانند گناه  بگیرد، آسمانهاى هفتگانه و زمینهاى هفتگانه نیز بر او خشم مى گیرند و گناهى
اى: عرض كردند. آن مرد خواهد داشت  اگر آنان توبه كرده و اصالح شوند، ! رسول خدا 

خدا توبه آن زن و: طور؟ فرمودندچ مرد را قبول مى كند، ولى توبه كسى را كه باعث این گناه  
 .قبول نمى كند شده است ،

 و كسى كه چشمانش را از نگاه حرام به زنى پر كند، خداوند در روز قیامت چشمانش را با

ى نماید،میخهایى آتشین و آتش پر مى نماید و تا زمانى كه خداوند بین مردم حكمى م بدین  
آنگاه دستور مى رسد كه او را به جهنم ببرید. حالت خواهد بود . 

متعال از چرك آلوده به خون جهنم به او  و كسى كه براى ریا و خود نمایى غذایى بدهد، خداى
مى نماید و به همین حال خواهد بود تا   تبدیل به آتش  خواهد داد و این غذا را در شكم او

حكم نماید خداوند بین مردم . 

خون  و كسى كه با زن شوهردارى مرتكب گناه شود، از فرج آن دو آن قدر چرك خون آلوده به
سال بوجود مى اید و جهنمایان از بدبویى آن دو  بیرون مى آید كه دره اى بطول راه پانصد

 .ترین عذابهاى مردم خواهد بود اذیت مى شوند و عذاب آن دو از سخت
نى كه چشم خود را از غیر شوهر یا محرم خود پر كند، بشدت و خداوند عزوجل از ز 

مى گردد و بدون تردید اگر چنین كند، خداوند تمام كارهاى نیك او را از بین مى برد  خشمگین
متعال است كه پس از عذاب نمودن او  اگر در بستر غیر شوهرش بخوابد، به عهده خداى و

 .در قبرش ، با آتش او را بسوزاند
و از شوهرش طالق خلع) بى جهت و از روى هوى و هوس (ى كه و هر زن خدا،  بگیرد، (172) 

و زمانى كه فرشته مرگ. فرشتگان او، پیامبرش و همه مردم او را لعنت مى كنند سراغ او  
گویدبیاید، به او مى  همراه با كسانى )) :در روز قیامت به او مى گویند .(( به جهنم مژده بده)) :

 ((كه به جهنم مى روند، به جهنم برو

طالق مى  و بدانید كه بدون تردید خداى متعال و رسولش از زنانى كه بى جهت از شوهرانشان
او از مردى كه زنش را  عزوجل و رسول گیرند، بیزار هستند و نیز بدانید كه بدون تردید خداوند

 .اذیت كند تا طالق خلع بگیرد، بیزار هستند
و كسى كه با اجازه عده اى امام جماعت آنها شود و در حضور، قرائت ، ركوع ، سجود، قعود 

 . قیام خود میانه روى نماید، پاداشى مانند پاداش انان خواهد داشت و
ت ، ركوع ، سجود، قعود و قیام خودو كسى كه امام جماعت عده اى شود و در حضور، قرائ  

نمازش اصال ) میانه روى نماید، نمازش را به او باز مى گردانند، و از ترقوه او باالتر نمى رود
و خداى متعال او را مانند پیشواى ستمگر و تجاوزكارى مى) قبول مى شود داند كه صالح  



ده استعزوجل حاكم آنان نش پیروانش را نمى خواهد و بدستور خداوند  . 

پدر و مادرم فداى تو باد: در این جا امیر المومنین علیه السالم برخاست و عرض كردند اى  
پیشواى ستمگر تجاوزكارى كه صالح پیروانش را! رسول خدا صلى اهللا علیه و آله  نمى خواهد  

صلى اهللا  و بدستور خداوند عزوجل حاكم آنان نگردیده است ، چه حالى دارد؟ آن حضرت
او آخرین نفر از چهار نفرى كه در روز قیامت عذاب آنها از: و آله فرمودند علیه همه مردم  

ابلیس ، فرعون ، آدمكش و سلطان ستمگر: سخت تر است و عبارتند از . 

ندهد،  و كسى كه برادر مسلمانش احتیاج به قرض او داشته باشد، ولى به او قرض  خداوند در  
دهد، بهشت را بر او حرام مى گرداندروزى كه به نیكوكاران پاداش مى  . 

امیدوار  و كسى كه در برابر بد اخالقى زن خود صبر پیشه نموده و ثواب آن را از خداوند
حضرت ایوب  باشد، خداى متعال در برابر هر روز و شبى كه صبر مى كند، همانند آنچه به

هر شبو آن زن هر روز و : علیه السالم عطا فرمود، به او عطا مى فرماید همانند تپه اى  
و اگر پیش از آن كه شوهرش را یارى كرده و. شن متراكم گناه خواهد داشت  او را راضى كند،  

طبقه زیرین جهنم محشور  از این دنیا برود، در روز قیامت بصورت وارونه همراه با منافقین در
 .خواهد شد

خداوند روزى آنهاو كسى كه زنى داشته باشد كه با او سازگار نباشد و بر آنچه  نموده است ،  
نمى تواند آنجام دهد،  صبر نكند و بر شوهرش سخت گرفته و او را وادار به كارهایى بنماید كه

حفظ كند، از آن زن  تا زمانى كه چنین است خداوند هیچ كار نیكى كه او را از آتش جهنم
 .قبول ننموده و بر او خشم مى گیرد

فكر مى كنید. ذارد، به خداوند احترام گذاشته است و كسى كه به برادرش احتراح بگ خداوند به  
 كسى كه به او احترام بگذارد، چه پاداشى خواهد داد؟

مقابل هر روزى كه  و كسى كه ریاست اجتماعى را به عهده بگیرد و به آنان خوبى نكند، در
تور خداىسال در لبه جهنم زندانى مى شود، اگر بدس بر آنان حكومت كرده است ، هزار  

و(و اگر ظالم باشد . متعال بر آنان حكومت كرده باشد، خداى متعال او را آزاد مى نماید بغیر  
، او را در جهنم مى اندازد و هفتاد)دستور الهى بر آنان حاكم بوده است  سال طول مى كشد  

 .تا او به ته جهنم برسد
م نكند، مانند كسى است كهو كسى كه بر اساس احكامى كه خداوند نازل فرموده است ، حك  

 شهادت دروغ داده باشد، او را در جهنم مى اندازند و همانند شاهد دروغگو او را عذاب مى

 .كنند

 .و كسى كه دو رو و دو زبان باشد، در روز قیامت نیز دو رو و دو زبان خواهد بود



تگانو كسى كه براى آشتى دادن دو نفر گام بردارد، تا زمانى كه باز گردد، فرش خداوند بر او  
به هم زدن میانه دو  دورد مى فرستند و نیز پاداش شب قدر را به او مى دهند و كسى كه براى

كسى كه دو نفر را آشتى بدهد،  نفر گام بردارد، باندازه پاداش  گناه خواهد داشت ، بر او مى  
مانى كه به جهنم برود، ز . حال را خواهد داشت  و تا ورود به جهنم این ((لعنت خداوند)) :نویسند

 .عذابش دو چندان خواهد شد

راه خدا را  و كسى كه براى یارى و رسانیدن فایده اى به برادرش گام بردارد، ثواب مجاهدین در
 . خواهد داشت

بر  و كسى كه براى عیب جویى از برادرش و افشارى عیب او گام بردارد، با اولین قدمى كه
وند عیب او را براى مردم فاش مى سازدمى دارد، وارد جهنم شده و خدا . 

صد شهید را  و كسى كه براى احوالپرسى از یكى از خویشاوندان خود گام بردارد، خداوند پاداش
و اگر هم احوالپرسى كند، هم مالى به او بدهد و. به او عطا مى فرماید هم به او كمك غیر  

یون حسنه برایش ثبت شده و چهل چهل میل مالى نماید، در مقابل هر گامى كه بر مى دارد،
 . سال خداوند عزوجل را عبادت كرده است میلیون درجه باال مى رود؛ گویا صد

متعال از او  و كسى كه براى بهم زدن میانه دو خویشاوند یا دوست قدمى بردارد، خداى
)) رحم خشمگین شده و در دنیا و آخرت او را لعنت مى نماید و گناهى مانند گناه قاطع سى ك

 . خواهد داشت ((كه با خویشاوند نسبى خود قطع رابطه نموده یا آزارى به او برساند

صد  و كسى كه براى ازدواج دو مومن تالش كند، تا زمانى كه آنها با هم ازدواج كنند، خداوند
یاقوت  زن از حورالعین هاى بهشت به ازدواج او در مى آورد كه هر كدم در قصرى از در و

مقابل هر گامى كه در این راه برداشته یا كلمه اى كه در این مسیرهستند و در  گفته است ،  
را روزه گرفته  عمل یك سال را براى او مى نویسد كه شبهایش را عبادت كرده است و روزهایش

 .باشد
 و كسى كه براى جدایى زنى از شوهرش تالش كند، خداوند از او خشمگین شده و در دنیا و

و. و بعهده خداوند است كه هزار صخره آتشین به او بزند. مى نماید آخرت او را لعنت كسى  
خداوند از او  كه براى به بهم زدن رابطه آنها تالش كند، ولى آنان را از یكدیگر جدا نكند،

محروم مى  خشمگین شده و در دنیا و آخرت او را لعنت نموده و او را از نگاه به سیماى خود
 .نماید

ایى را به مسجد یا منزلش ببرد یا براى انجام كارى از كارهایش او راو كسى كه نابین به جایى  
مقابل هر گامى كه برداشته و گذاشته است ، ازاد  ببرد، تا زمانى كه از او جدا شود خداوند در

 .فرشتگان بر او درود مى فرستند كردن یك بنده را براى او مى نویسد و



دهد و در راه انجام شدن آن گام بردارد، خداىو كسى كه كار نابینایى را انجام  متعال او را از  
جهنم و نفاق و نیز هفتاد هزار حاجت او را در همین دنیا بر: دو چیز رهایى مى دهد آورده  

 . متعال است نموده و تا زمانى كه باز گردد، پیوسته غرق در رحمت خداى

متعال او را با حضرت ابراهیم خلیل  و كسى كه یك شبانه روز از مریضى پرستارى كند، خداى
 .پل صراط عبور مى كند علیه السالم بر مى انگیزد و چون باد از

 و كسى كه براى انجام كار مریضى سعى كند و آن را انجام دهد، همانند روزى كه از مادر

 .متولد گردیده است ، از گناهانش خارج مى شود

اگر این مریض از خانواده اش بود،! دااى رسول خ: در اینجا مردى از انصار عرض كرد  

كسى كه كارى براى خانواده اش انجام: چطور؟ رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمودند دهد  
رحم خود را  از كسانى است كه بیشترین پاداش را دارند و كسى كه خانواده اش را ضایع كرده و
  فرماید، او را از پاداش  خداى متعال در روزى كه پاداش نیكوكاران را عطا مى .(173)قطع نماید

 .نیكوكاران محروم نموده و ضایع مى نماید
است و  و كسى كه خداوند متعال در آخرت او را ضایع نماید، همراه با هالك شدگان سرگردان

مى گردد كه از این وضع بیرون بیاید، ولى پیدا نمى كند بدنبال راهى . 

كند،  قرض دهد و به هنگام پس گرفتن آن به او خوبى (( مال از دست داده اى)) و كسى كه به
باشد، به او  خداوند در مقابل هر درهم هزار پوست گاو كه پر از طال و نقره بوده و از بهشت

 .عطا مى فرماید

دنیوى برادرش را رفع كند، خداوند با رحمت خود به او مى و كسى كه یك گرفتارى نگرد به  
 نماید همین جهت به بهشت مى رود و خداوند گرفتاریهاى او را در دنیا و آخرت رفع مى

هزار شهید را كه   متعال پاداش  و كسى كه براى اصالح میان زن و شوهرى گام بردارد، خداى
اند، به او عطا فرموده و در برابر هر گامى كه در این  متعال كشته شده حقیقتا در راه خداى

یا كلمه اى كه مى گوید، عبادت یك سال كه شبهایش را عبادت كرده و  راه بر مى دارد
 . گرفته است ، خواهد داشت روزهایش را روزه

 و كسى كه به برادر مسلمانش قرض دهد، در مقابل هر درهمى كه به او قرض داده هموزن

اگر پس از سر آمدن مهلت آن ، در. سینا و كوههاى رضوى حسنه خواهد داشت كوه احد،   

 پل صراط عبور مطالبه اش با او مدارا نماید، مانند تندبادى بدون حساب و عذاب از
 .خواهد نمود

خداوند  و كسى كه برادر مسلمانش پیش او از ندارى شكایت كند، ولى او قرضى به وى ندهد،
اران پاداش مى دهد، بهشت را بر او حرام مى نمایددر روزى كه به نیكوك . 



 و كسى كه حاجت خواهش كننده اى را در حالى كه مى تواند، بر نیاورد، گناهى مانند گناه

 . خواهد داشت (174) عشار

)) در اینجا بن مالكعوف  گناه عشار چقدر است ؟ ! رسول خدا برخواست و عرض كردن اى (( 
گناه او: آن حضرت صلى اهللا علیه و آله فرمودند باندازه اى است كه در هر روز و شبى خدا،  

نمایند و و كسى كه خدا او را لعنت كند، یاورى  همه فرشتگانش و همه مردم او را لعنت مى
 . نخواهد داشت

برادرش خوبى كند، و آنگاه بر او منت گذارد عملش از بین رفته و سعىو كسى كه به  اش به  
عزوجل بهشت را بر منت گذار، متكبر، سخن چین ،  نتیجه نمى رسد و بدانید كه خداوند

 . بسیار ناكس ، حرام نموده است شرابخوار، برخور، و سركش و بداخالق
بى مانند ثواب صدقه دهنده خواهدو كسى كه صدقه اى را به مرد مسكینى برساند، ثوا داشت و  

كدام از آنان  اگر چهل هزار نفر صدقه اى را دست به دست كنند تا به دست فقیرى برسد، هر
نیكوكاران بهتر و  اجر كاملى دارند و اگر بدانید، پاداشهاى خداوند براى تقوا پیشگان و

 . ماندگارتر است

در: و شاید هم فرمودند -ر برابر هر وجب و كسى كه مسجدى در دنیا بسازد، خداوند د برابر  
از آن ، شهرى از طال، نقره ، در، یاقوت ، زمرد، زبرجد و مروارید -هر ذراع  براى او مى  

چهل هزار سال وقت الزم است ؛ در  سازد كه وسعت آن باندازه اى است كه براى پیمودن آن
؛ در هر خانه اى چهل میلیون  چهل هزار خانه هر شهرى چهل میلیون قصر؛ در هر قصرى

چهل میلیون تخت ؛ بر هرتختى چهل میلیون همسر از حورالعین وجود  اتاق ؛ در هر اتاقى
و نیز در هر. دارد اتاقى چهل میلیون پسر نابالغ خدمتگذار، چهل میلیون دختر نابالغ  

ى بزرگ و در چهل میلیون سین چهل میلیون سفره غذا وجود دارد؛ بر هر سفره اى خدمتگزار و
به او عطا مى فرماید كه بتواند در  هر سینى چهل میلیون نوع غذا هست و خداوند چنان قدرتى

 .(175) یك روز از همه این همسران و غذاها استفاده كند

شود و بخاطر رضاى خداىو كسى كه موذن مسجدى  متعال در آن اذان بگوید، خداوند ثواب  
چهل میلیون صدیق و چهل میلیون شهید را به او عطا نموده و شفاعت او  چهل میلیون پیامبر،

قبول مى نماید؛ و در هر  چهل میلیون امت كه هر امتى چهل میلیون مرد دارد، را در مورد
در هر شهرى بهشتى از بهشت ها چهل میلیون شهر كه چهل میلیون قصر؛ در هر قصرى  

چهل میلیون اتاق ؛ در هر اتاقى چهل میلیون تخت ؛ بر  چهل هزار خانه ؛ در هر خانه اى
هر اتاق آن چهل میلیون برابر . باشد، به او عطا مى نماید هر تختى همسرى از حورالعین مى

در برابر. این دنیاس است  لیون خدمتگذار پسر نابالغ وهر كدام از ان همسران ، چهل می   



نیز در هر اتاقى. چهل میلیون خدمتگذار دختر نابالغ وجود دارد چهل میلیون سفره است و بر  
چهل میلیون نوع غذا كه اگر جن و  هر سفره اى چهل میلیون سینى بزرگ و در هر سینى

ن جا بدهد و هر نوع كوچكترین اتاقهاى آ انس مهمان او شوند، بدون تردید مى توانند آنها را در
تحفه ها و اشیاء كمیاب را كه بخواهند، در آن  غذا، نوشیدنى ، عطر، لباس ، میوه و انواع

Å.£± ÉÙé� .، و در هر كدام از اتاقها آن بقدرى از چیزهایى كه گفتیم وجود دارد كه از اتاق  
و هنگامى كه. دیگر بى نیاز است  )) :موذن در اذان بگوید  اال اهللاشهد ان ال اله  چهل   (( 

كنند و تا زمانى  میلیون فرشته گرداگرد او را گرفته ، بر او درود فرستاده و برایش استغفار مى
ثواب او را. كه اذان را تمام كند، زیرا سایه خداوند خواهد بود چهل میلیون فرشته مى نویسند؛  

 .عزوجل باال مى روند آنگاه بسوى خداوند

ساجد خداوند گام بردارد، در برابر هر گامى كه بر مىو كسى كه بطرف مسجدى از م دارد تا  
مى شود و ده  زمانى كه به منزلش باز گردد، ده كار نیك به دست مى آورد، ده گناه از او پاك

 .درجه باال مى رود
 و كسى كه مواظب باشد هر جایى كه هست خود را به نماز جماعت برساند، در حالى كه

ماه شب چهارده است ، مانند تند بادى همراه با اولین گروه و پیشىسیمایش نورانى تر از   

و در برابر هر روز و شبى كه این چنین در نماز. گیرندگان از پل صراط عبور مى كند  

 . جماعت شركت كرده است ، ثواب یك شهید خواهد داشت

مام و كسى كه مواظب باشد همیشه در صف اول جماعت حاضر شود و به اولین تكبیر ا
 برسد و مومنى را در نماز اذیت نكند، خداوند پاداشى همچون پاداش موذن به او عطا جماعت

 .فرموده و در بهشت نیز ثوابى مانند ثواب موذن به او عطا مى فرماید
بر  و كسى كه در كناره راه پناهگاهى براى رهگذران بسازد، خداوند در روز قیامت او را سوار

در حالى كه صورتش براىشترى برگزیده از در و  اهل بهشت مى درخشد بر مى انگیزاند و  
این فرشته اى از : اهل محشر مى گویند. خلیل علیه السالم همدم او خواهد بود در گنبد ابراهیم
چهل میلیون مرد به  خداست كه تاكنون كسى مانندش را ندیده است ؛ و با شفاعت او فرشتگان

 .بهشت مى روند
ش برادرش براى او وساطت و میانجیگرى كند، خداوندو كسى كه به خواه با )) عزوجل به او 

و اگر بدون  .مى نگرد و به عهده خداوند است كه هیچ گاه او را عذا نكند (( نظر رحمت
 . خواهش برادرش براى او وساطت كند، پاداش هفتاد شهید خواهد داشت

در خاموشى و سكوت روزهو كسى كه براى نزدیك شدن به خداى متعال ماه رمضان را  بگیرد  
خداى  و گوش ، چشم ، فرج ، و سایر اعضاى بدنش را از دروغ ، حرام و غیبت باز دارد،



خلیل علیه السالم را  متعال آن قدر او را به خود نزدیك مى نماید كه مى تواند زانوهاى ابراهیم
نزدیك مى شود خلیل علیه السالم به خداوند تقریبا به اندازه ابراهیم)) لمس كند )) 

خواهد  و كسى كه چاه آبى بكند و هنگامى كه به آب رسید، آن را به مسلمانان ببخشد پاداشى
مقابل هر مویى از موهاى انسان  داشت همانند پاداش كسانى كه از وضو مى گیرند و نیز در
ز قیامت با و در رو . خواهد داشت  ، حیوان ، درنده یا پرنده اى ثواب آزاد كردن هزار بنده را
اى رسول : عرض كردیم . مى شوند شفاعت او به تعداد ستارگان ، مردم به حوض قدس وارد

حوض قدس چه حوضى است ؟ سه بار! خدا حوض من: فرمودند   . 

متعال جهنم را بر او  و كسى كه براى رسیدن به پاداش خداوند قبرى براى مسلمانى بكند، خداى
ه او مى بخشد و او را وارد حوضىحرام نموده و خانه اى در بهشت ب مى نماید كه به تعداد  
و عرض آن ما بین. ستارگان كوزه در آن هست   .(176) است و صنعاء (( ایله)) 

دار باشد، در برابر هر مویى ثواب آزادو كسى میت مومنى را غسل دهد و در مورد او امانت   

و. كردن برده اى داشته و صد درجه باال مى رود و در این جا عمر به خطاب برخاست   

با: چگونه مى تواند نسبت به او امانتدار باشد؟ فرمودند! اى رسول خدا: عرض كرد پوشایندن  
اداشش ازو اگر عورت و زشتیهاى او را نپوشاند، پ. عورت و زشتیهاى بدنش  بین مى رود و  
 .عیبش در دنیا و آخرت آشكار مى گردد

همه  و كسى كه بر میتى نماز بخواند، جبرئیل و هفتاد میلیون فرشته بر او درود فرستاده و
 .گناهان او، از اول تا آخر، آمرزیده مى شوند

د وو اگر هنگامى كه او را دفن كرده و رویش خاك مى ریزند نیز در آن جام حاضر باش به  
 منزل بر مى دارد، قیراطى از هنگام بازگشت در برابر هر قدمى كه از زمان تشییع جنازه تا

 . اعمال هموزن كوه احد است پاداش خواهد داشت كه هر قیراط آن در ترازوى
كه به  از ترسى كه ناشى از عظمت و بزرگى اوست ، نه ترسى)) و كسى كه از خشیت خداوند

شود خاطر گناهان پیدا مى در ترازوى  بگرید، هر قطره اشكى كه مى ریزد همانند كوه احد ((
 (( است یعنى هر قطره اشك برابر با حسناتى هموزن كوه احد)) اعمال او خواهد بود

 و پاداش هر قطره از اشكهایش چشمه اى در بهشت است كه هر دو طرف آن شهرها و

ه بهقصرهایى هست كه نه چشمى دیده ، نه گوشى شنیده و ن  . دل هیچ بشرى امده است 
گامى كه  و كسى كه از مریضى عیادت كند، تا زمانى كه به منزلش باز گردد، در برابر هر

باز  بر مى دارد، هفتاد میلیون حسنه عیادت كند، تا زمانى كه به منزلش  در برابر هر . گردد 
نهفتاد میلیو . گامى كه بر مى دارد، هفتاد میلیون حسنه خواهد داشت  گناه او پاك شده ،  

كه تا روز قیامت در قبرش  هفتاد میلیون درجه باال مى رود و هفتاد میلیون فرشته را مى گمارند



 .از او دیدن كرده و براى او استغفار نمایند
قدمى كه بر  و كسى كه جنازه اى را تشییع كند، تا زمانى كه به منزلش باز گردد، در برابر هر

ار نیك خواهد داشت ؛ صد میلیون گناه از او پاك شده ومى دارد، صد میلیون ك صد میلیون  
هزار فرشته به هنگام  درجه باال مى رود و اگر بر او نماز بخواند، تا زمانى كه باز گردد، صد
اگر هنگام دفن او حاضر  تشییع جنازه پشت سر او حركت كرده و برایش استغفار مى كنند و

ى گمارد كه تا زمانى كه ازباشد، خداوند هزار فرشته را م قبرش بر انگیخته مى شود، همگى  
 .برایش استغفار كنند

مقابل هر  و كسى كه به قصد حج یا عمره از منزل خارج شود، تا زمانى كه باز گردد، در
هزار گناه او پاك شده و یك. گامى كه بر مى دارد، یك میلیون حسنه خواهد داشت  میلیون  

زمانى كه باز گردد، در درجه باال مى رود و تا مقابل هر درهمى كه در این راه با خود بردارد،  
میلیون دینار و در برابر هر حسنه اى كه در این راه  یك میلیون درهم ، در برابر هر دینار یك
و نیز در ضمانت خداى متعال خواهد . خواهد داشت  انجام دهد، یك میلیون حسنه نزد خداوند

بهشت مى شود واگر بمیرد وارد . بود اگر باز گردد، یارى شده ، آمرزیده و با دعاى مستجاب  
پس دعاى او را. باز مى گردد زیرا همانا  .((و از او بخواهید براى شما دعا كند)) غنیمت شمارید 

نماید و بدون تردید در روز قیامت صد هزار مرد را شفاعت مى  خداوند دعاى او را رد نمى
 .كند

زائر خانه خدا كه براى حج یا عمره رفته است ، به خانواده اش و كسى كه در نبودن نیكى  
ôôô  كند، او نیز اجر كاملى همچون اجر زائر خانه خدا خواهد داشت ، بدون این كه چیزى از

 .او كم شود
منزل خارج شود، در برابر هر گامى كه  كسى كه براى جهاد یا مرزدارى در راه خداى متعال از

تصد میلیون حسنه براى او خواهدبر مى دارد، هف بود؛ هفتصد میلیون گناه او پاك مى شود و  
خداى متعال خواهد بود، به گونه اى كه اگر  هفتصد میلیون درجه باال مى رود و در ضمانت

و اگر. با هر مرگى بمیرد، شهید است   .باز گردد، آمرزیده و مستجاب الدعوه باز مى گردد 
رش گام بردارد، تا وقتى كه به منزلش باز گردد درو كسى كه براى دیدار براد برابر هر گامى  

صد هزار درجه بال مى  .كه بر مى دارد، پاداش آزاد كردن صد هزار بنده برایش خواهد بود
از. نوشته مى شود  رود، صد هزار گناهش پاك مى شود و صد هزار كار نیك برایش ابى )) 
كسى كه بنده اى را آزاد كند، :  علیه و آله نفرمودندرسول خدا صلى اهللا پرسیدند آیا (( هریره
ما نیز همین مطلب از: پاسخ داد (( ابى هریره)) او از جهنم است ؟ همین بهاى آزادى رسول  

 خدا صلى اهللا علیه و آله



بله: آن حضرت صلى اهللا علیه و آله فرمودند. پرسیدم  بر  و عالوه (( این سخن از من است)) 
و نزد خداوند در گنجهاى عرشش باال مى روداین ، درجات ا . 

آنچه به  و كسى كه به خاطر رضایت خدا و فهم دین ، قرآن بیاموزد، ثوابى به اندازه تمام
 . فرشتگان ، پیامبران و رسوالن مى دهند، خواهد داشت

 علماء و كسى كه به خاطر ریا و خودنمایى و به جهت این كه با كم خردان مجادله نموده ، به
عزوجل در روز قیامت استخوانهایش  فخر فروشى كند و به دنیا برسد، قرآن را بیاموزد، خداوند

او نیست و خداوند آن قدر از او  را پراكنده مى نماید و عذاب كسى در جهنم سخت تر از
 .عذاب خواهد شد خشمگین و بر او غضبناك است كه با همه انواع عذابهاى جهنم

ه پاداش خداوند قرآن بیاموزد، در علم تواضع نماید و بهو كسى كه براى رسیدن ب بندگان خدا  
از او بوده و موقعیتى  بیاموزد، كسى در بهشت نخواهد بود كه ثوابش بیش  بهتر از او داشته  

كه كاملترین ،  باشد؛ و در بهشت درجه باال و موقعیت با ارزشى نخواهد بود، مگر این
و بهترین موقعیتها از آن او خواهد بود تمامترین و بى نقص ترین نصیبها . 

مى) پرهیز از محرمات و شبهات (و بدانید كه علم بهتر از عمل است و مالك دین ، ورع   

. عمل كند، گرچه عملش كم باشد، باشد و بدانید كه بدون شك عالم كسى است كه به علم خود
گرچه بنظر شما. و مبادا گناهى را كوچك شمارید را بدون تردید هیچ گناه زی. كوچك باشد 

بدانید كه . بزرگى با استغفار بزرگ نمى باشد كوچكى با تكرار آن كوچك نبوده و هیچ گناهى
اعمال شما مى پرسد؛ حتى این كه اگر شما با انگشت به لباس برادر  بدون شك خداوند از همه
این دنیا رفته اید، از  باشید و بدانید خداوند شما را با همان عقایدى كه با آن از خود دست زده

 .بر مى انگیزاند قبر
كسى كه بهشت را ترك و جهنم را برگزیند،. خداوند عزوجل بهشت و جهنم را آفریده است  به  

زیرا خداوند. آرزویش نمى رسد و كسى كه بهشت را انتخاب كند، رستگار مى شود عزوجل مى  
)) :فرمایند طعا رستگار شده استكسى كه از جهنم دور شده و به بهشت برود، ق  )) (177). 

و  .(( ال اله اال اهللا)) و بدانید خداوند به من دستور داده است كه با مردم نبرد نمایم تا بگویند
نب من حفظ مى شود، مگر بحق ؛ وهنگامى كه این سخن را گفتند، جان و مالشان از جا  

 . حساب آنها با خداوند عزوجل است

بندگانش  و بدانید خدایى كه نامش بزرگ باد، تمام چیزهایى را كه دوست داشته است ، براى
نموده است و  بیان نموده و تمام چیزهایى را كه از آنها متنفر بوده است ، براى مردم اعالم

ست ، تا كسانى كه هالك مى شوند، با شناخت هالكمردم را از آنها نهى نموده ا شوند و  
 .كسانى كه زنده مى شوند، نیز از روى شناخت باشد



 و بدانید كه خداوند ظلم ننموده و از هیچ ظلمى هم نمى گذرد و در كمینگاه است تا كسانى را

دهد وكه بدى مى كنند، بخاطر اعمالشان مجازات نموده و نیكوكاران را با نیكى پاداش  كسى  
هیچ ظلمى  كه خوبى كند، بنفع خودش است و كسى كه بدى كند به زیان خود اوست و خداوند

 .نسبت به بندگانش روا نمى دارد
سن من باال رفته ، استخوانم نازك شده ، بدنم از بین رفته و خبر وفاتم را! اى مردم  . شنیده ام  

گمان مى. زون شده است اجلم نزدیك شده و شوق من به مالقات پروردگارم اف كنم این آخرین  
تا زنده ام مرا مى بینید و هنگامى كه از این. دیدار عمومى من و شما باشد دنیا رفتم ، خداوند  

والسالم علیكم و رحمه اهللا و بركاته. یاور هر مرد و زن مومنى است   . 

لى اهللا علیه و آله قبل از اینكه پیامبر ص در این هنگام عده اى از انصار پیشدستى كرده و
اى: پایین بیاید، همگى عرضه داشتند) از منبر( خداوند ما را فداى تو گرداند، پدر ! رسول خدا 

. پدر و مادرم فداى شما: رسول خدا صلى اهللا علیه و آله فرمودند و مادرمان فداى تو باد اى
در توبه تا زمانى كه : عزوجل براى امتم تخفیف خواستم خداى متعال به من فرمودند از خداوند

باز است) روز قیامت (صور دمیده شود  در  . 

كسى كه: آنگاه رسول خدا صلى اهللا علیه و آله به ما رو كرده و فرمودند یكسال پیش از  
 .مرگش توبه كند، خداوند توبه او را مى پذیرد

كسى كه یك ماه پیش از مرگ توبه كند، خداوند. یك سال زیاد است : سپس فرمودند توبه او را  
كسى كه یك جمعه پیش از مرگ. یك ماه زیاد است : آنگاه فرمودند. مى پذیرد توبه كند،  

كسى. یك جمعه بسیار است : سپس فرمودند. خداوند توبه اش را مى پذیرد كه یك ساعت پیش  
سپس فرمودند. از مرگش توبه كند، خداوند توبه اش را مى پذیرد كسى . یك ساعت زیاد است  :

برسد و: و به گلوى خود اشاره نمودند - فسش به این جا كه ن توبه كند، خداوند توبه اش را مى  
 .پذیرد

و این. پایین آمدند) از منبر(در این جا رسول خدا صلى اهللا علیه و آله : راوى مى گوید  
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