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  ...يا من اظھر الجمیل فضیلت دعاى 
  پايان

  جمالتى چند از حضرت استاد آيت اهللا عالمه جوادى آملى مدظله العالى در مورد مولف كتاب
 -آن علماى طراز اولند يعنى بعد از ائمه  اين فھد در بین علماء نظیر بحر العلوم نظیر سید بن طاوس از

وقتى علماء را بررسى مى كنند خیلى فاصله دارد تا نوبت به صاحب جواھر و شیخ مرتضى  - علیھم السالم 
انصارى ھا برسد آنچه كه در صف مقدم ديده مى شود سید بحر العلوم است اين طاوس است ابن فھد 

ما شب قدر را شناخته ايم اينھا كسانى اند كه بزرگان  حلى است اينھا كسانى ھستند كه مدعى اند
فقھاى ما روى عظمت اينھا صحه گذاشته اند وقتى شیخ مرتضى انصارى اعلى اهللا مقامه الشريف درباره 

عظمت ھاى اينگونه از علماء صحه مى گذارند آنگاه نوبت به ديگران كه مى رسد يقینا بايد با خضوع 
د نفر جزء ستاره ھاى صدر اول آسمان فقاھتند سید بحرالعلوم ، ابن طاوس ، بیشترى سخن بگويند اين چن

ابن فھد، اينھا كه ارتباط تنگاتنگى با ولى عصر ارواحنا فداه دارند، به حضور حضرت مشرف مى شوند سخنان 
اند حضرت را مى شوند، پیام حضرت را براى مردم نقل مى كنند، آنھا يك راھھاى خاص دارند، آنھا كسانى 

كه اھل ناله اند، اھل البه اند، اھل سوزند، اھل دردند، آنھا نه تنھا عالمند كه عاملند، نه تنھا عاملند كه 
  .حرفشان پیام علم و عمل را به ديگران منتقل مى كند

   سخن ناشر
   بسم اهللا الرحمن الرحیم 

كتابخانه و كتابخوانان پارسى  خداى را بر اين نعمت شكر گزاريم كه ما را موفق داشت تا خدمتى ديگر نه
زبان مومن و متعھد نموده و نیاز فرھنگى عمیقى را بر آورده سازيم و براى اولین بار ترجمه كتاب نفیسس و 

را كه نوشته عالمه و محقق مشھور ابن فھد حلى يكى از اعاظم ) عده الداعى (پر ارج اخالقى و تربیتى 
اپ رسانده و منتشر سازيم مترجم آن جناب حجه اال سالم علماى شیعه در قرن ھشتم ھجرى است به چ

آقاى غفارى سا روى ايده اهللا نھايت تالش و كوشش خود را در بیان ھر چه بھتر و واضحتر مطالب كتاب و 
شكر اهللا . ساده كردن آن نموده است تا خواننده اى كه از اھل علم نیست نیز بتواند از آن استفاده كند

  .مساعیه الجمیله 
ما خواندن و تشويق ديگران به خواندن اين كتاب را به ھمه طالبان كمال و مشتاقان نیل به اخالق واالى 

اسالمى بخصوص طالب علوم دينى كه خود بايد مجسمه اخالق حسنه باشند سفارش مى كنیم و 
داشته باشیم امیدواريم كه خواندن آن اكتفا نشود بلكه ھمگى سعى در به كار بستن دستورات اخالقى آن 

و سیره و سنت آن  -صلى اهللا علیه و آله و سلم  - كه ھمه الھام گرفته از قرآن كريم و احاديث رسول اهللا 
  .حضرت و ائمه معصومین سالم اهللا علیھم اجمعین است 

   بنیاد معارف اسالمى قم 
   مقدمه مترجم

   بسم اهللا الرحمن الرحیم 
از لوازم حوزه ھاى علمیه و به تبع آن ، الزمه جوامع بشرى بوده و  به معناى وسیعش ، از ديرباز يكىاخالق 

 )1(ھم بدان آراسته بودند  -صلى اهللا علیه و آله  - ھست ، چون انبیاى عظیم آلشان بويژه نبى اعظم اسالم 
  .)2(و ھم ، ماموريت آراستن جامعه به آن را بر عھده داشته اند 

از ابتداى ورود به حوزه مقدسه علمیه قم ، مانند ساير طالب و فضالى حوزه ، يكى از بھترين لحظات و 
ساعات عمرم ، حضور در كالسھاى اخالق و زانو زدن در برابر اساتیدى بود كه صفا و نور حاصل بارز يك عمر 

كه از آن جلسات مى بردم قابل توصیف نیست و قلم جھاد با نفس ، از رخسار مباركشان پديدار بوده لذتى 
و نويسنده اش مرحوم عده الداعى در ھمان جلسات بود كه با نام كتاب ارزشمند . و زبان از بیان آن عاجزند

آشنا شدم ؛ چون اساتید اخالق در اغلب موارد از مطالب و روايات اين كتاب نقل و ياد مى ابن فھد حلى 
عده و حتى برخى از آنان عمیقا معتقد بودند كه بايد كتاب . ندن آن سفارش مى نمودندكردند و ما را به خوا

  .جزو كتابھاى درسى حوزه ھا قرار گیردالدعى 
مدتى در بازار دنبال اين كتاب ، جستجو و تفحص نمودم ولى آن را نیافتم تا اينكه در نمايشگاه بین اللملى 

نرا يافتم ، خوشحال شدم و فورا نامش را در فرم درخواستى نوشتم كتاب ، در غرفه يكى از ناشران بیروتى آ
، پس از يك سال و نیم انتظار، سرانجام كتاب به دستم رسید، در اولین فرصت مناسب ، شروع به خواندن 

آن كردم ، ھر قدر بیشتر مى خواندم ، عالقه ام به آن افزون تر مى گشت ، اكثر اوقات پس از فراغت از 
در اتاق مطالعه آن را در محلى قرار دادم كه دائما در معرض . آن را نبوسیده بر زمین نمى گذاشتم مطالعه ، 

  .ديدم باشد تا با مشاھده آن ياد مطالبش افتاده از خاطرم محو نشود  
شور و شعفى در قلبم ايجاد مى گشت تا جائى كه بعضى از . ھر وقت چشمم به جلد آن مى افتاد

با دقت ، مطالعه و مورد بررسى قرار دادم و ھر گاه مطالبش را براى ديگران نقل مى قسمتھايش را مكرر 
  .كردم در آنان نیز حالتى نظیر من ايجاد مى شد

باالخره پس از گذشت مدتى ، تصمیم به ترجمه آن گرفتم تا پارسى زبانانى كه از زبان عربى بھره اى 
  .ل به قدرت ال يزال پروردگار متعال ، اين كار را شروع كردم ندارند، از فضايل آن محروم نگردند، لذا با توك

  :قبل از آغاز ترجمه ، توجه به نكات ذيل ضرورى به نظر مى رسد



براى سھولت رجوع و نقل از اين كتاب ، عالوه بر ترجمه ، متن آيات و روايات نیز آورده شده كه روايات با  - 1
  .و آدرس آيات ھم در پاورقى آمده است  )3(شماره معین گرديده 

در قالب  جھت استفاده بھتر از ترجمه تحت اللفظى پرھیز گرديد وسعى شد مفاھیم و مطالب كتاب ، - 2
  .عباراتى گويا و روان ، عرضه گردد

ابو ھريره يا كعب ممكن است بعضى از روايات نقل شده ، از نظر سند غیر معتبر باشند نظیر آنچه از  - 3
نقل گرديده است ، ولى عمل به آنھا بال اشكال است ، به خاطر وجود ھمان مضمون در روايات معتبر  االحبار

  .)4(من بلغ روايات يا از باب عمل كردن به 
ى از ابواب كتاب از نكات الزم و ضرورى كه حتما بايد مورد توجه قرار گیرد اين است كه مبادا تنھا بعض - 4

مورد مطالعه قرار گیرد و از ابواب ديگر صرف نظر گردد چون بسا مفید نبوده كه ھیچ ، بلكه مضر ھم باشد؛ 
خوف ذكر شده و بعد از آن ، روايات  رجاءنخست روايات : مثال در بخش حسن ظن بندگان به خداوند متعال 

يجاد جرات بندگان بر ارتكاب معاصى گردد، بنابراين ، كه قھرا صرف اتكا به روايات دسته اول ، شايد موجب ا
  .زمانى بھره كامل و مورد نظر، نصیب مى گردد كه تمام كتاب با دقت كافى ، مورد مطالعه قرار گیرد

  .پاورقى ھا و مطالبى كه در متن ، بین دو پرانتز آمده ، از مترجم است  - 5
كتابخانه دفتر تبلیغات اسالمى حوزه علمیه قم و كتابخانه در عده در اين ترجمه ، از نسخه ھاى مختلف  - 6

حضرت آيت اهللا العظمى مرحوم مرعشى نجفى و نیز از نقل مرحوم عالم مجلسى در بحار االنوار از عده 
  .الداعى ، استفاده شده و اغالط چاپھاى مختلف نیز تصحیح گرديده است 

   مختصرى از زندگینامه مولف
، كینه اش ابوالعباس و لقبش جمال الذين يا جمال مد بن فھد اسدى حلى احمد بن محنام شريفش 

  .السالكین است 
ھجرى قمرى در شھر حله عراق ديده به جھان گشود و در ھمانجا شروع به تحصیل و كسب  757در سال 

پس از كسب معارف و فضايل ، خود بصورت مرجعى براى علما در آمد و حوزه  )5(مدارج علمى و عملى نمود 
داير نمود و طالب از چشمه ھاى علوم و انوار و فیوضات معرفتش ، بھره ھا زينبیه حله تدريس را در مدرسه 

  .ردندب
كتاب و رساله به نام ايشان در  47شیخ ما عالوه بر تدريس ، به كار تالیف نیز اشغال داشت كه تا كنون 

  .فقه ، اخالق ، كالم و تاريخ ، به ثبت رسیده است : موضوعات مختلف مانند
سید را در عالم خواب ديد، در حالى كه دست  -علیه السالم  -در احواالتش آورده اند كه حضرت على 

را گرفته ، در صحن مطھر نجف اشرف ، مشغول راه رفتن ھستند و لباسى از ) ره (مرتضى على الھدى 
  .ابريشم سبز بر تن دارند

: رو به وى كرد و گفت ) ره (آنگاه سید مرتضى . جلو رفت و سالم كرد، آنان جوابش را دادند) ره (ابن فھد 
نام كتبش را ) ره (اسامى كتابھايش سوال كرد، وقتى ابن فھد از   آفرين بر يارى كننده ما اھل بیت ، سپس 

  :به او گفت ) ره (شرح داد، سید 
كتابى بنويس كه حاوى تحرير مسائل و آسان كننده راھھا و داليل باشد و آن كتاب را با اين جمالت آغاز كن 

  .بسم اهللا الرحمن الرحیم الحمدهللا المقدس بكماله عن مشابھه لمخلوقات : 
) ره (راھمان جمالت سید مرتضى   نموده افتتاحش  تحريرتى از خواب بیدار شد شروع به نوشتن كتاب وق

  .قرار داد
  و كتاب عده الداعى و نجاح الساعى) ره (ابن فھد 

بررسى شده و يكى از ... در اين كتاب ، آداب و كیفیت دعا از نظر زمان ، مكان ، شخص دعا كننده و
چرا دعاھايمان مستجاب نمى شود و حال آنكه خداوند متعال وعده اجابت داده كه  سوالھاى عمده اين باب

آداب صدقه دادن ، : مضافا به اينكه به مناسبت ، مباحثى از جمله . به بھترين وجه پاسخ داده شده است  ؟
سب و كار، پژوھان ، وظايف متقابل فرزند و والدين ، آداب ك  فضیلت كسب علم ، وظیفه علما، وظیفه دانش 

خواننده محترم در پايان ، قضاوت خواھد : نیز در آن آمده است خالصه كالم اينكه ... حق ھمسر بر شوھر و
  .كرد كه اين كتاب اگر در نوع خود بى نظیر نباشد، الاقل كم نظیر است 

  :اين كتاب ، داراى يك مقدمه ، شش باب ، يك ارشاد و يك خاتمه به شرح ذيل مى باشد
   . تعريف دعا :مقدمه 

   . تشويق دعا: باب اول 
   . اسباب اجابت : باب دوم 

   . اوصاف دعا كننده : باب سوم 
   . كیفیت دعا: باب چھارم 
   . ذكر: باب پنجم 

   . تالوت قرآن : باب ششم 
   . اھمیت تقوا و ترك گناه : ارشاد

   . اسماء حسناى الھى : خاتمه 
 801مد، مولف محترم در شب دوشنبه شانزدھم جمادى االولى ، سال ھمانگونه كه در پايان كتاب خواھد آ



  .از نوشتن آن فارغ شده اندسالگى  44يعنى در سن ھجرى قمرى 
   وفات و مدفن شريفش
سالگى ، آفتاب وجود شريفش در عالم  84ھجرى يعنى در سن  841در سال ) ره (عالمه ابن فھد حلى 

در كربال  - علیه السالم  - مگاه ساالرش ، حضرت ابا عبد اهللا الحسین پیكر پاكش در جواد خی. ديگر طلوع كرد
  .به خاك سپرده شد

اخیرا ساختمان آن تجديد بنا شده در كنارش خیابانى به نام او احداث . بارگاھش ، زيارتگاه عاشقان است 
  .گرديده است 

   سپاس و ستايش
ھا را دفع مى كند، تاريكى را برداشته سپاس و ستايش مخصوص خدائى است كه نداھا را مى شنود، بال

بخشش او بسیار و . را ناقص نگذاشته كامل مى نمايد  به دل امید مى دھد و نعمتھايش . نور مى بخشد
  .روزى ھايش بى شمار است 
  .ھموار نگاھداشت ) براى زندگى بشر(آسمان را بر افراشت و زمین 

كه خداوند او را از میان ساير انبیاء برگزيد و  -علیه و آله صلى اهللا  -درود بر خاتم پیامبران محمد مصطفى 
و بر آل او كه از پدران و مادرانى پاك زائیده شدند و مردم ، به . حجت خود در بین اھل آسمان و زمین قرار داد

  .پیروى از ايشان مامور گرديده اند
  .ى شوددرود بر آنان تا آسمان و زمین برجاست و تا روزى كه قیامت بر پا م

مسلما يكى از بزرگترين نعمتھا و الطاف ذات اقدس الھى اين است كه نه تنھا دعا كردن و سخن گفتن با 
میل و كشش درونى را در انسان جھت اقدام . خودش را به ما آموخت ، بلكه بدان دعوت و تحريك ھم نمود

برون را در مناجات و كلیدھاى بخشش ھا و عالوه بر آن ، اسباب نجات از شیطان درون و . به اين كار قرار داد
  .و ھدايايش را در سوال و در خواست از او، به وديعت نھاد

و براى اجابت دعا و پذيرفته شدن خواسته ھاى بندگان ، اسباب و عللى ھمچون دعاھاى مخصوص ، 
  .مودخصوصیات دعا كنندگان ، حاالت دعا و مكانھا و زمانھايى كه در آن بايد دعا كرد، مقرر ن

در يك مقدمه و شش باب ، نگاشتیم و نامش را ) يعنى تبیین آن اسباب و علل (اين كتاب را به ھمین جھت 
  .نھاديم  )6(عده الداعى و نجاح الساعى 

   تعريف دعا و ترغیب به آن: مقدمه 
   . دعا يك معناى لغوى و يك معناى اصطالحى دارد

و در اصطالح بدين معناست . او را صدا زدم : دعوت فالنى ؛ يعنى : است ندا و صدا زدن در لغت به معناى 
  .ت خضوع و سرافكندگى ، چیزى را طلب كندكه فرد پست و پايین ، از فرد برتر و باال، با حال

چون ھدف و مقصود از نوشتن كتاب حاضر، اين است كه خواننده محترم نسبت به دعا حديث ، پیرامون 
  :ھمین موضوع ذكر مى كنیم 

  :روايت كرده كه فرمودند -علیه السالم  -از ائمه اطھار ) ره (شیخ صدوق 
  .له من الثواب ما بلغه و ان لم يكن االمر كما نقل الیه  من بلغه شى ء من الخیر فعمل به كان - 1

اگر به كسى خبر برسد كه مثال فالن مقدار ثواب دارد و او آن را انجام بدھد، خداوند متعال ھمان : يعنى 
  .مقدار ثواب را خواھد داد، اگر چه در واقع اينچنین نباشد

  :ده كه حضرت فرموده روايت كر -علیه السالم  -و نیز صفوان از امام صادق 
لم يقله  -صلى اهللا علیه و آله  -من بلغه شى ء من الخیر فعمل به كان له اجر ذلك و ان كان رسول اهللا  - 2
.  

اگر به كسى خبر برسد كه فالن كار چه مقدار ثواب دارد و بدان عمل كند؛ پروردگار منان ھمان ثواب : يعنى 
  .آن را نگفته باشد -لى اهللا علیه و آله ص -را به او خواھد داد اگر چه پیامبر 

  :اينچنین روايت كرده است  -علیه السالم  -از حضرت صادق ) ره (شیخ كلینى 
  .سمع شینا من الثواب على شى ء فصنعه ، كان له اجره و ان لم يكن على ما بلغه  - 3

د برد، اگر چه در واقع ، خبر اگر كسى ثوابى را بر چیزى بشنود و آن را انجام دھد ثوابش را خواھ: يعنى 
  .مطابق آنچه شنیده نباشد

  :فرمود -صلى اهللا علیه و آله  -روايت كرده اند كه پیامبر ) ره (اھل سنت نیز از جابر عبد اهللا انصارى 
من بلغه عن اهللا فضیله فاخذھا و عمل بما فیھا ايمانا باهللا و رجاء ثوابه ، اعطاه اهللا تعالى ذلك و ان لم  - 4
  .كن كذلك ي

اگر به فردى بگويند فالن عمل نیك نزد خداوند متعال فالن اندازه فضیلت و ثواب دارد و او ھم آن را به : يعنى 
قصد رسیدن به اين فضیلت ، انجام بدھد، ذات اقدس الھى ، آن ثواب را به او خواھد داد، اگرچه واقع ، امرا 

  .ين چنین نباشد
  .)7(سنت بر اين مطلب اتفاق نظر دارند بنابر اين ، ھم شیعه و ھم اھل 

   تشويق به دعا: باب اول 
   تحريص بر دعا و تشويق عقل بر آن

قلى حكم مى كند كه وقتى انسان قدرت دارد، بايد ضرر را از خودش دفع نمايد و از طرف ديگر عقل ھر عا



  :مى دانیم كه زندگى در اين دنیا براى ھیچ انسانى بدون ضرر و زيان و تشويق خاطره نیست چون 
  .يا درد و مرضى در اندرون خود دارد -
  .يا ظالمى از خارج او را مى آزارد -
  .كارش گرفتارى دارديا در شغل و  -
  .يا ھمسايه به او آزار مى رساند -
  ...و يا -

و اگر فعال ھیچیك از اين گرفتاريھا پیش نیامده باشد، باز عقل محال نمى داند كه در آينده گرفتاريھايى 
ار برايش پديد آيد، چگونه پديد نیايد و حال آنكه دنیا محل حوادث است و ھیچوقت بر يك منوال ، ثابت و برقر

براى بعضیھا به فعلیت   منتھا سختیھايش . نمى ماند و كسى از سختیھا و مصمتھاى آن در امان نیست 
رسیده و محقق شده و براى عده ديگر در آينده محقق خواھد شد، اما عقل حكم به وجوب و لزوم بر طرف 

  .نمودن ھر دو قسم از مصیبتھا و گرفتاريھا مى كند، اين از يك سوى 
يگر، دعا وسیله اى است كه مى تواند اين مشكل را بر طرف سازد و آن را براى انسان حل كند، از سوى د

  .پس عقال الزم است كه دست به دامان دعا بیاويزيم و از آن براى حل مشكالتمان كمك بگیريم 
ه آنجا كه آمد -علیه و على اله افضل صلوات المصلین  -ھمین معنا در كالم امیر المومنین و سید الوصین 

  :مى فرمايد
  .ما من احد ابتلى و ان عظمت بلواه با حق بالدعاء من المعافى الذى ال يا من البالء  - 5

مبادا كسى كه فعال باليى به او روى نیاورده و در عاقبت زندگى مى كند ولى در آينده از آن در امان : يعنى 
بلكه وى . (بیشتر از او به دعا نیازمند است  -زرگ ھر چند گرفتاريش ب -نیست ، گمان كند كه انسان گرفتار 

  .نیز براى دفع بالھاى آتیه به دعا نیاز درا
از اين حديث ، فھمیده مى شود كه ھر فردى به دعا نیاز دارد، چه آن كسى كه در عاقبت است و چه آن 

  .رى از نزول آن كس كه مبتالست ، منتھا دومى براى بر طرف ساختن باليى كه ھست و اولى براى جلوگی
علیھم  -عالوه بر اين ، دعا سبب جلب منفعت و يا بقاى نعمتھاى موجود نیز مى گردد؛ چون معصومین 

وسیله اى است كه انسان را به منفعتى برساند، يا سالح تعبیر كردند، سالح و ترس از آن به  - السالم 
نگھدارى انسان از مشكالت و سختیھا  مى گويند كه موجب حفظ و سپرضررى را از او دفع كند و ترس به 

  .مى شود
  :فرمود - صلى اهللا علیه و آله  - رسول خدا 

 -صلى اهللا علیه و آله  - بلى يا رسول اهللا : اال ادلكم على سالح ينحیكم من اعدائكم و يدر ارزاقكم ؟ قالوا - 6
  .تدعون ربكم باللیل و النھار فان سالح المومن الدعاء : قال 

اسلحه اى را به شما معرفى كنم كه ھم شما را از شر دشمنانتان نجات میدھد و ھم روزيتان را آيا : يعنى 
  .زياد را در شب و روز بخوانید و دعا بخوانید و دعا كنید؛ چون دعا، اسلحه مومن است 

  :مى فرمايد -علیه السالم  - امام على 
  .الدعاء ترس المومن و متى تكثر قرع الباب يفتح لك  - 7
آن در، به ) و نا امید نشوى ، عاقبت (دعا، سپر مومن است ، اگر باب رحمت الھى را زياد بكوبى : نى يع

  .رويت گشوده خواھد شد
  :فرمود -علیه السالم  - امام جعفر بن محمد صادق 

  .الدعاء انفذ من السنان الحديد  - 8
  .دعا از سر نیزه آھنى ، برنده تر و نافذتر است : يعنى 

  :فرمود - علیه السالم  -ى بن جعفر امام موس
  .حتى اليكون : و ما قد قدر فقد عرفته فما لم يقدر؟ قال : قلت : قال . ان الدعاء يرد ما قدر و ما لم يقد - 9

دعا، ھم آنچه مقدر شده و ھم آنچه مقدر نشده ، ھر دو را بر مى گرداند و سبب تغییرش مى : يعنى 
دعا موجب مى شود كه : آنچه مقدر نشده چطور؟ فرمود: ى گويد، گفتم م) يعنى عمر بن يزيد(راوى . شود

  .اصال مقدر نشود
  :و نیز آن حضرت فرمود

علیكم بالدعاء فان الدعاء و الطلب الى اهللا تعالى يرد لبالء و قد قدر و قضى يبق اال امضاوه فاذا عى اهللا  - 10
  .و سئل صرفه صرفه 

دن از خداوند تعالى ، بال را دفع مى كند حتى اگر مقدر شده و بدان دعا كنید؛ چون دعا و طلب كر: يعنى 
حكم گرديده و بجز اجرايش چیزى نمانده باشد، در اين صورت اگر از خدا بخواھید كه آن را برگرداند، بر مى 

  .گرداند
  :نقل مى كند كه فرمود - علیه السالم  -زر اره از امام محمد باقر 

: بلى ، قال : م يستشن فیه رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله و سلم ؟ قلت اال ادلكم على شى ء ل - 11
  . -و ضعم اصابعه  -الدعا يرد القضاء و قد ابرم ابراما 

از آن  - صلى اهللا علیه و آله و سلم  -آيا مى خواھید چیزى را به شما معرفى كنم كه رسول اهللا : يعنى 
آن چیز، دعاست كه قضاى : بلى ، فرمود: زراره مى گويد گفتم ) يعنى نفرمود ان شاء اهللا (استثناء نكرد 



آنگاه حضرت از باب تشبیه قضاى حتمى الھى ، . الھى را بر مى گرداند اگر چه محكم و حتمى شده باشد
  .انگشتان دستھايشان را در ھم فرو بردند

  :فرمود - علیه السالم  -امام زين العابدين 
  .قان الییوم القیامه ان الدعاء لیرد البالء و قد ابرم ابراما ان الدعاء و البالء لیتواف - 12

دعا و بال، تا روز قیامت با ھم در مبارزه اند و در اين میدان ، دعا پیروزمندانه بیرون مى آيد اگر چه آن : يعنى 
  .بال حتمى بوده باشد

  :و نیز از آن حضرت است كه فرمود
  .ينزل الدعاء يرد البالء النازل و ما لم  - 13

  .دعا، ھم بالى فرود آمده را بر مى دارد و ھم ، بالى نیامده را: يعنى 
با توجه به اين احاديث و احاديث مشابه ديگرى كه به خاطر پرھیز از طوالنى شدن بحث از ذكر آنھا خوددارى 

  .كرديم ، روشن مى شود كه بايد ضررھا را به واسطه دعا دفع كرد
كه علم به راستگويى آنان داريم ، ثابت  - علیھم السالم  - ريق اخبار معصومین و دافع ضرر بودن دعا، از ط

  .مى شود
   تشويق بر دعا در آيات و روايات 

   آيات 
  .)8(قال ما يعبوا ربى لوال دعائكم  -

  .بگو اگر دعايتان نبود، پروردگار من به شما اھمیتى نمى داد! اى پیامبر: يعنى 
  .)9(و قال ربكم ادعونى استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتى سید خلون جھنم اخرين  -

مسلما آنانى كه از پرستش و عبادت من . مرا بخوانید تا اجابتتان كنم : پروردگارتان مى گويد: يعنى 
  . سركشى مى كنند، بزودى با خوارى به جھنم در مى آيند

يعنى اگر كسى با خدايش سخن بگويد، عبادت (را عبادت خوانده  دعااين آيه شريفه ، خداوند متعال در 
  .و سركشان از عبادت را به منزله كافر قرار داده است ) كرده 

  .)10(و ادعوه خوفا و طمعم  -
  .خداى را از روى بیم و امید، بخوانید: يعنى 

و اذا سالك عبادى عنى فانى قريب اجیب دعوه الداع اذا دعان فلیستجیبو الى و لیو منوا بى لعلھم  -
  .)11(يرشدون 

من نزديك و به نداى كسى كه مرا بخواند، ) بگو كه (ھرگاه بندگانم درباره من از تو سوال كردند : يعنى 
  .و به من ايمان بیاورند تا ارشاد گردند پاسخ مى دھم ، پس اينان بايد مرا بخوانند

  :حال كه كالم به اين آيه شريفه از قران كريم رسید، خوب است نكاتى درباره آن متذكر شويم 
، كنايه است به اينكه خوب است بندگان من ، از من ھرگاه بندگانم از تو درباره من سوال كردند: جمله  -اول 

  .سوال كنند
بلكه ) به مناسبت اينكه اول آيه خطاب به پیامبر است (بگو من نزديكم : پاسخ نفرمود خداوند متعال در -دوم 

بر سر جواب ،  -سوم من نزديكم : را حذف كرده مستقیما فرمود بگوجھت تسريع در پاسخ بندگان ، كلمه 
  .در آورد كه داللت بر عدم فاصله دارد فاءحرف 

.  
خ داد و اين نشانه منزلت و شرف دعا نزد ذات اقدس اهللا پروردگار سبحان خودش مستقیما پاس -چھارم 
  :مى فرمايد -علیه السالم  -در ھمین باره امام باقر . است 

  .ال تمل من الدعا فانه من اهللا بمكان 
  .از دعا خسته مشو، چون نزد خدا ارزش دارد: يعنى 

بھتر است يا قرائت قران بیشتر؟  كه از آن حضرت پرسیده بود ايا دعاى بیشتربريد بن معاويه و در پاسخ 
  :فرمود

  .قل ما يعبوا بكم ربى لوال دعاوكم : كثره الدعاء افضل ثم قرا - 14
بگو اگر دعايتان نبود،  - صلى اهللا علیه و آله  -اى پیامبر : دعاى بیشتر بھتر است ؛ چون خداوند فرمود: يعنى 

  .پروردگار من به شما اھمیتى نمى داد
ريمه داللت دارد بر اينكه ذات اقدس الھى ، مكان ندارد، چون اگر مكان مى داشت به ھر اين آيه ك -پنجم 

يعنى اگر به فردى در شرق عالم نزديك بود، مى بايست از فردى كه در غرب (مناجات كننده اى نزديك نبود، 
يك است ، پس است دور بوده باشد، چون خاصیت موجودات مكان دار اين است و حال آنكه او به ھر دو نزد

  ).مكان ندارد
  .امر به دعا كردن بندگان نموده است ) فلیستجیوالى (پروردگار متعال در اين آيه با جمله  - ششم 
  :فرمودولیو منوابى در تفسیر جمله  -علیه السالم  -امام صادق  -ھفتم 

  .و لیتحققوا انى قادر على اعطائھم  - 15
  .خشش درخواستھاى ايشان را دارم بندگان من بدانند كه من قدرت ب: يعنى 

  :اين فرمان حق ، دو فايده دارد



  .به بندگان اعالم مى دارد كه وا قادر است : فايده اول 
بندگان را در رسیدن به حاجات و درخواستھايشان امیدوار مى كند؛ چون انسان اگر بداند طرف : فايده دوم 

وست را دارد، در او میل و رغبت ايجاد مى شود كه معامله اش قدرت بر تسلیم و تحويل آنچه بر عھده ا
دست به آن معامله بزند، ھمچنانكه اگر بداند طرف معامله اش اين قدرت را ندارد اقدام نخواھد كرد، به 

  .ھمین خاطر مى بینید كه مردم از معامله با افراد و شكسته پرھیز مى كنند
به راه  رشادمى دھد كه دعايتان اجابت شد، چون  گويا به بندگان بشارتيرشدون با ذكر جمله : ھشتم 

  .ھدايتى گويند كه به مطلوب و مقصود مى رسد
  :مى فرمايد - علیه السالم  -در اين مورد امام صادق 

  .من تمنى شیئا و ھو هللا رضا لم يخرج من الدنیا حتى يعطاه  - 16
م باشد، تا در دنیا نرفته ، آن را اگر كسى از خداوند متعال چیزى بخواھد كه مورد رضاى حق ھ: يعنى 

  .دريافت مى كند
  .نیز روايت شده است  -صلى اهللا علیه و آله و سلم  - اين حديث از پیامبر اكرم 

  :آن حضرت در جاى ديگر مى فرمايد
  .اذا دعوت فظن حاجتك بالباب  - 17

  .ت ھرگاه دعا كردى ، گمانت اين باشد كه حاجتت نزد در آماده و حاضر اس: يعنى 
   اسرار محرومیت از اجابت دعا

ما بسیارى از مردم را مى بینیم كه دعا مى كنند ولى اجابت نمى شود و اين در ظاھر، : حتما خواھید گفت 
  .منافات دارد )12(با آيه شريفه مورد بحث 

اجابت نشدن دعا، حتما به خاطر كوتاھى و اخالل در شرايط دعاست و آن ھم دو : در پاسخ بايد گفت 
  :صورت دارد
بواب بعدى آداب آن را مراعات نكرده است ؛ چون دعا دستوراتى دارد كه ان شاء اهللا تعالى در ا: اول اينكه 

 -علیه السالم  - فردى به من گفت كه من به خدمت امام صادق : عثمان بن سعید مى گويد. خواھید آمد
  .دو آيه در قرآن كريم ھست كه ھنوز آن دو را درست درك نكرده ام : شرفیاب شده ، عرض كردم 

  آن دو آيه كدامند؟: فرمود
  .دعا مى كنیم ولى اجابتى نمى بینیم  است كهادعونى استجب لكم : يكى آيه شريفه : گفتم 
  ايا خداوند متعال خلف وعده مى كند؟: فرمود
  .خیر: گفتم 
  پس چرا اجابت نمى شود؟: فرمود
  .نمى دانم : گفتم 
  :اما من تو را با خبر مى كنم : فرمود

تبدا : ه السالم و ما جھه ادعاء؟ قال علی. من اطاع اهللا فیما امره ثم دعا من جھه الدعاء اجابه قلت  - 18
ثم تذكر  -صلى اهللا علیه و آله و سلم  - فتحمد اهللا و تذكر نعمه عندك ثم تشكره ثم تصلى على النبى واله 

  .ذنوبك فتقر بھا ثم تستغفر اهللا منھا فھذه جھه الدعاء 
ه را: گفتم . كسى كه او امر الھى را اطاعت نمايد و سپس از راھش دعا كند، مستجابت مى شود: يعنى 

  دعا كدام است ؟
ابتدا خداوند متعال را حمد مى كنى ، بعد نعمتھايش را به ياد مى آورى ، سپس آنھا را شكر مى : فرمود

صلوات مى فرستى ، آنگاه گناھان خود را ياد آور بدان اقرار  - علیھم السالم  -گزارى ، بعد بر پیامبر و آلش 
  .ائى ، اين طريق دعاست مى كنى ، پس از آن ، از گناھانت استغفار مى نم

  آسه بعدى چیست ؟: آنگاه فرمود
  .)13(و ما نفقتم من شیى ء فھو يخلفه و ھو خیر الرازقین : آيه : گفتم 
  آيا خداوند متعال خلف وعده مى كند؟: فرمود
  .خیر: گفتم 
  پس چرا عوض نمى دھد؟: فرمود
  .نمى دانم : گفتم 
  .لو ان احدكم اكتسب المال من حله و انفقه فى حقه لم ينفق رجل در ھما اخلف علیه . فرمود
ردى كه سزا ور است ، انفاق كند، حتما اگر كسى مالى را از راه حالل به دست بیاورد و در مو: يعنى 

  .عوضش را خواھد ديد، حتى اگر يك در ھم ببخشد
چیزى را طلب كرده كه به صالح او نیست يا مفسده اى براى خودش با ديگران در بردارد؛ چون : دوم اينكه 

ت محال است كسى چیزى از خدا بخواھد و مطابق حكمت ھم باشد، ولى ذات اقدس الھى آن را اجاب
را  بر زبان بیاورد و اگر اين كار )14(بنابر اين ، شايسته است كه دعا كننده به ھنگام دعا اين شرط را . نكند

نكرد، ال اقل مقصود قلبى اش اين باشد كه خدايا اين حاجت را اگر خیر و مصلحت باشد، عطا كن ، بنابر اين 
، اگر در واقع چنین باشد، حتما پروردگار متعال آن را اجابت مى كند و اگر مصلحت در تاخیر باشد، آن را به 

  :تاخیر مى اندازد؛ چون خودش مى فرمايد



  .)15(ناس الشر استعجالھم بالخیر لقضى الیھم اجلھم و لو يعجل اهللا لل
مى دھند، خداوند سبحان نیز در شر، عجله  اگر ھمان مقدار كه مردم در طلب خیر عجله به خرج: يعنى 

  .نشان مى داد، مرگ آنان فرا مى رسید
  :مى خوانیم  -علیھم السالم  -در دعاى ائمه 

  .يا من ال تغیر حكمته الوسائل  - 19
  .نمى شوند  موجب تغییر حكمتش ) مانند دعا(اى كسى كه وسیله ھا : يعنى 

ده است ، چه بسا شخصى از روى غلبه قواى شھوانى بر عقلش بنابر اين ، چون علم غیب بر بندگان پوشی
، چیزى را از خدا طلب كند يا خیاالتش باعث شود كه كار فاسدى را نیك ببیند و آن را درخواست كرده و 

  .)16(حتى اصرار و پافشارى نیز بكند 
در اين صورت ، اگر خداوند منان ، پاسخ مثبت به او بدھد و خواھشش را بر آورده سازد، موجب ھالكت او 

  .خواھد شد
ا طلب مى كنیم ، اما اين مسئله بسیار واضح و روشن است و نیازى به توضیح ندارد كه يك وقت چیزى ر

و در مقابل ، از چیزى فرار مى كنیم ، اما پس از گذشته مدتى . پس از مدتى از شر آن به خدا پناه مى بريم 
  :نیز ھمین معنا را مى رساند آنجا كه مى فرمايد -علیه السالم  -سخن على . ، به دنبالش مى گرديم 

  .يكن ادركه  رب امر حرص االنسان علیه فلما ادركه ود ان - 20
چه بسا انسان نسبت به چیزى حريص است و آن را مى طلبد و چون به آن دسترسى پیدا كرد، : يعنى 

  .اصال بدان نمى رسید! دوست مى دارد كه اى كاش 
  :جان كالم در آيه شريفه بقره نھفته است كه ما را از ديگر سخنھا بى نیاز مى سازد، مى فرمايد

و ھو خیر لكم و عسى ان تحبوا شیئا و ھو شر لكم واهللا يعلم و انتم ال تعلمون  و عیسى ان تكرھوا شیئا -
)17(.  

و چه بسا چیزى را خوش . بدتان مى آيد، در حالى كه آن چیز برايتان خیر است  چه بسا از چیزى: يعنى 
  .داريد و حال آنكه برايتان شر مى باشد، خدامى داند ولى شما نمى دانید

اصل تشريع دعا و ثواب دادن بر آن از باب رحمت خدايى است كه رحمتش بر غضبش پیشى گرفته ، بنابر 
  جابت نمايد؛ چون عرض بنده از دعا، اين است كه خیرى به او برسد و حالش اين ، نبايد چنین دعايى را ا

  .اصالح گردد، نه اينكه روزگارش بدتر شود
مى ) چه خوب و چه بد(بنابر اين ، اگر چیزى از طلب مى كند، منظورش اين نیست كه ھر چه ھست 

پس اين شرط در خاطره او استوا  خواھم ، بلكه مقصودش اين است كه اگر براى من نفع دارد، مى خواھم ،
اگر كسى از او (است ، اگر چه به زبان نیاورده باشد حتى اگر در ذھنش ھم اين شرط خطور نكرده باشد 

سوال كند كه اين مطلب براى تو فالن مفاسد و مضرات را در پى خواھد داشت ، آيا باز ھم آن را مى 
  ).خواھى ؟ مسلما جوابش منفى خواھد بود

سى كه بخواھد با زبان بیگانه ، چیزى را به كسى بفھماند، اگر در ايراد سخن ، كلمه يا كلماتى را مانند ك
اشتباھا به كار ببرد، در اينجا برداشت شنونده بايد آن چیزى باشد كه گوينده قصد كرده نه آن چیزى كه به 

  .زبان آورده است 
   )18(تلفظ غلط در دعا 

آمده است خداوند متعال دعايى را كه غلط  )19(از آنچه گفته شد مى توان اينگونه نتیجه گرفت كه در روايات 
: توضیح مطلب اينكه . تلفظ گردد، قبول نمى كند، اين بدين معناست كه آن را به شكل درستش مى پذيرد

  :است كه فرمودروايت شده  - علیه السالم  -از امام جواد 
جعلت : قلت : ما استوى رجالن فى حسب و دين قط اال كان افضلھما عند اهللا عزوجل ادب ھما قال  - 21

: فداك قد علمت فضله عند الناس فى النادى و المجالس ، فما، فضله عند اهللا عزوجل ؟ قال علیه السالم 
  .و ذلك ان الدعاء الملحون ال يصعد الى اهللا عزوجل بقراءه القران كما انزل و دعا اهللا عزوجل من حیث ال يلحن 

اگر دو نفر در ديانت و مفاخر اباء و اجدادى برابر باشند، آن يك كه ادبش بیشتر است ، نزد خداوند : يعنى 
برترى فرد مودب نزد مردم و در مجالس ! فدايت شوم : رواى گويد پرسیدم . متعال برتر و با فضیلت تر است 

فضیلتش به اين است كه قرآن را ھمانگونه : شد، اما نزد خداوند عزوجل چگونه است ؟ فرمودمعلوم مى با
كه نازل شده قرائت مى كند و در دعا كردن از غلط گوئى پرھیز دارد؛ چون دعاى غلط به سوى خداوند 

  :، شبیه ھمین مضمون ، سخن امام صادق علیه السالم است كه فرمودمتعال باال نمى رود
  .قوم فصحاء اذا رويتم عنا فاعربوھا  نحن 22

  .ما قومى فصیح و خوش سخن ھستیم ، ھرگاه از ما سخنى را نقل مى كنید، درست نقل كنید: يعنى 
ھمینجا اشكال مى شود كه اگر مواد اين دو حديث ھمان معناى ظاھرشان باشد، ما در واقع خالف آن را 

ان از نظر ادبى غلط است ، اما مستجاب مى شود و مشاھده مى كنیم ، چون چه بسا افرادى كه دعايش
چه بسا انسانھاى پاك و اھل تقوا و پرھیزكار از گناه را مى بینیم كه امید اجابت دعايشان مى رود، ولى 

  .نمى دانند...) فعل ، فاعل ، مفعول و(اصال چیزى از ادبیات 
، پس چه فايده اى دارد كه انسان را مامور عالوه بر اين ، اگر خداوند متعال به چنین دعائى توجه نمى كند

به دعا كردن نموده بنابر اين ، بايد بگوئیم تنھا اديبان زبر دست مامور به دعا ھستند، حتى آنان نیز از اشتباه 



الھى باشند كه در آن   و غلط در امان نیستند، زيرا چه بسا ھنگام دعا، غرق در ذكر و توجه به ذات اقدس 
  .)20(. به قواعد ادبى غافل بمانند حالت ، از توجه

ن را مشاھده مى كنیم و ھم ائمه ولى ما يقین به بطالن تمامى اين سخنان داريم ، زيرا ھم بالعیان خالف آ
  .اطھار علیه السالم بر صدا اين پندارھا فرمان داده اند 

اما . اھل بیت علیه السالم در آداب و شروط دعا، امور زيادى را ذكر كرده اند كه ان شاء اهللا تعالى خواھد آمد
معناى آن دو حديثى كه در اين  بنابر اين. از رعايت نكات ادبى و دستورى ، ھیچ سخنى به میان نیاورده اند

رابطه از امام جواد و امام صادق علیھما السالم در آداب و شروط دعا، امور زيادى را ذكر كرده اند كه ان شاء 
بنابر اين معناى . اما از رعايت نكات ادبى و دستورى ، ھیچ سخنى به میان نیاورده اند. اهللا تعالى خواھد آمد

  ابطه از امام جواد و امام صادق علیھما السالم نقل شد، چه مى باشد؟آن دو حديثى كه در اين ر
  :در حل اين شبھه سخنانى گفته شده 

منظور، دعاى انسان علیه خود است ؛ چون ھنگام گرفتارى و پريشانى ، ناراحت شده ، : بعضى گفته اند 
، مستجابش نمى كند، دلیل بر  خودش را نفرين مى كند، اين دعا غلط است و خداوند متعال آن را نپذيرفته

اين مطلب ، آيه شريفه يازدھم از سوره مباركه يونس است كه ذكرش گذشت ، اينان آيه را اينگونه تفسیر 
اگر ھمان مقدار كه خداوند متعال در بر آوردن دعاى خیر مردم عجله مى كند، در بر آوردن : كرده اند كه 

عجله مى كرد، مرگشان بزودى فرا مى رسید، ولى ... دارد وخدا مرا از میان شما بر: دعاھاى شر نظیر
پروردگار منان ، چنین كارى نمى كند بلكه به اينان مھلت مى دھد تا توبه كنند و از كردارشان پشیمان 

  .گردند
منظور از دعاى غلط، نفرين پدر بر فرزند است ؛ چون پیامبر اكرم صلى اهللا علیه وآله و : برخى ديگر گفته اند 

  .سلم از خداوند متعال خواست كه نفرين انسان در حق دوست و محبوبش را مستجاب نكند
  .منظور دعايى است كه داراى شرايط نباشد: و عده اى نیز گفته اند

ما قومى : اما ھیچ يك از اين سخنان درست نیست ، زيرا ابتداى كالم امام صادق علیه السالم كه فرمود
ه به رعايت كردن قواعد ادبى است ؛ چون مراعات نمودن اين قواعد، از اشارفصیح و خوش سخن ھستیم 

  .شرايط فصاحت است 
اما روايت اول . سخن حق آن است كه منظور اين دو روايت يك چیز نیست ، بلكه ھر يك معناى خاصى دارند

قصود گوينده ، ، يعنى ذات اقدس الھى ، مطابق مدعاى غلط به سوى خداوند متعال باال نمى رود: كه فرمود
  :براى اين تفسیر دو دلیل داريم . پاداش عطا مى نمايد

اشھد انك قتلت و : افرادى ، زيارت امام معصوم علیه السالم را اينگونه قرائت مى كنند: دلیل اول اينكه 
  ) .به صورت فعل معلوم (ظلمت و غصبت 

  . !!نمودى نعوذ باهللا شھادت مى دھم كه تو كشتى و ظلم كردى و غصب : يعنى 
  ) .به صورت فعل مجھول (اشھد انك قتلت و ظلمت و غصبت : و حال آنكه صحیح اين است كه بگويد

  .شھادت مى دھم كه تو كشته شدى و مظلوم بودى و حقت غصب گرديد: يعنى 
ده و اگر بخواھیم ھمین ظاھر لفظ را نظر كنیم و به موجب آن ، حكم نمايیم ، بايد بگوئیم كه اين فرد كافر ش

بنابر اين ، پاداش دعا مطابق ظاھر لفظ نمى باشد، بلكه مطابق . حال آنكه احدى اين چنین حكم نمى كند
  .مقصود گويند خواھد بود

اگر كسى سخن زشتى به ديگرى بگويد به طورى كه اين سخن در عرف و زبان ديگران ، : دلیل دوم اينكه 
زبان گوينده ، چنین نباشد، در اينجا ھیچ فقھى نمى  داللت بر نسبت نارواى جنسى كند، اما در عرف و

، دانسته مى شود كه رعايت امور ادبى ، در اجابت و بنابر اين . جارى گردد )21( حدگويد كه بايد بر گوينده 
  .ثواب دادن بربر دعا شرط نیست بلكه فقط موجب فضیلت و برترى آن مى شود

و . مدح و ستايش فردى است كه در دعا اصول ادبى را مراعات مى كند -پس منظور امام جواد علیه السالم 
وضوح داللت بر معناى گوينده دارد، بر سخنى كه اما فضیلت و برترى سخنى كه واضح و روشن است و به 

  .اين چنین نیست و نیاز به تاويل و توجیه دارد، بر كسى پوشیده نیست 
علیھم  -دعاى موافق با قواعد ادبى ، فصاحت دارد و دعا خصوصا اگر منقول از معصومین : مضافا به اينكه 

  .آن بزرگواران كند باشد، بايد فصیح ادا گردد تا داللت بر فضايل - السالم 
به عالوه ، اگر سخن درست ادا شود و از غلط پرھیز گردد، طبع انسان به سويش كشیده مى شود و در 

  :غیر اين صورت ، موجب تنفر مى گردد كه قضايايى ھم در اين رابطه شده است 
بود و غلط حرف فردى را ديد كه كالمش درست ن) كه يكى از دانشمندان ادبیات عرب است ( عاملش  -الف 

  !اين كیست كه سخن مى گويد و قلب مرا ناراحت كرده است ؟: مى زد، به او گفت 
  آيا اين لباس را مى فروشى ؟: گويند فردى به ديگرى گفت  - ب 

  . نه ، خدا تو را ببخشد: ال، عافاك اهللا : گفت 
  .)22(افاك اهللا ال، و عاگر سخن گفتن را ياد بگیرى بھتر است ؛ چون بايد مى گفتى : گفت 

  .دا تو را باقى بدارد نه ، خ: ال، واطال اهللا بقاك : فردى به يكى از بزرگان كه از او سوالى كرده بود، گفت  -ج 
  .نديدم  و اوجايگاھى زيباتر از اينجا براى : آن بزرگ گفت 

بنابر اين ، ھمانطور كه گفتیم ، معناى حديث اول اين است كه دعاى غلط به ھمان صورت غلطش باال نمى 



كه رود و مالئكه به ھمان شكل بدان شھادت نمى دھند و به ھمان صورت غلط جزاء داده نمى شود، بل
در كتاب ) ره (شاھد ما روايتى است كه شیخ كلینى . طبق مقصود و مراد گوينده به او پاداش مى دھند

  :فرمود - صلى اهللا علیه وآله و سلم  -بیان كرده كه رسول اهللا  -علیه السالم  - از امام صادق كافى شريف 
  .ئكه على عربیته ان الرجل اال عجمى من امتى لیقرا القران بعجمیته فترفعه المال - 23

فردى غیر عرب از امت من اگر با ھمان زبان خودش قرآن بخواند، مالئكه آن را به صورت عربى صحیح : يعنى 
  . ، باال مى برند

وجود دارد ... اسمھا، قسمھا، حاجتھا و: الفاظى نظیر - علیھم السالم  -گذشته از اينھا، در ادعیه معصومین 
دانیم با اين وصف آنھا را بر زبان جارى مى كنیم و حال آنكه كسى نگفته كه ممكن است معانى آنھا را ن

و چه بسا يك فرد عامى و بى سواد، معناى كلمه اى را از يك اديبى كه تنھا به . چنین دعائى مردود است 
ق ذات اقدس الھى مطاب: تركیبات الفاظ توجه دارد بھتر بفھمد، پس راھى باقى نمى ماند جز اينكه بگويیم 

صادر  -صلى اهللا علیه وآله و سلم  -دلیل ما احاديثى است كه از رسول اهللا . قصد دعا كننده جزا مى دھد
  :شده كه فرمود

  .اال عمال بالنیات  - 24
  .كارھا وابسته به نیتھاست : يعنى 

  .نیه المومن خیر من عمله  - 25
  .قصد و نیت مؤ من از كارش بھتر است : يعنى 

براى اثبات ماست كه ذات اقدس ، الھى مطابق قصد دعا كننده پاداش عطا مى كند، چون  اين بھترين حديث
چون دعايى كرده كه به معناى ظاھر، ( اگر بخواھد مطابق كارش جزا بدھد، موجب بدبختى بنده خواھد شد

  ).به ضرر اوست 
  .ان سین بالل عند اهللا شین  - 26

سین تلفظ كند، خداوند متعال آن را به جاى حرف شین مى ھرگاه بالل به جاى حرف شین ، حرف : يعنى 
  .)23( پذيرد

فردى با بالل مشغول : - علیه السالم  -يا امیر المومنین : كرد آمد و عرض -علیه السالم  -فردى نزد على 
  :گفتگوست اما چون بالل قدرت تلفظ صحیح كلمات را ندارد، به ھمین خاطر بر وى مى خندد، حضرت فرمود

انما يراد اعراب الكالم و تقويمه لتقويم االعمال و تھذيبھا ما ينفع فالنا اعرابه وتقويمه ! يا عبد اهللا  - 27
لكالمه اذا كانت افعاله ملحونه اقبح لحن و ماذا يضر بالال لحنه فى كالمه اذا كانت افعاله مقومه احسن 

  .تقويم و مھذبه احسن تھذيب 
منظور از درست ادا كردن كالم و سخن اين است كه كارھا و اعمال انسان درست و ! اى بنده خدا: يعنى 

ست ، كالم خوب چه نفعى برايش خواھد داشت و بالل كه پاك گردد، بنابر اين آن كس كه كردارش بد ا
  .افعالش نیك و زيباست ، لكنت زبان چه ضررى به حالش دارد؟

نیز احتمال اعمال ممكن است غلط باشد، سخن ھمچنانكه : از اين حديث شريف گرفته مى شود كه 
  .)24(خرابى دارد و خرابى اعمال مضر است نه غلط بودن لفظ و كالم 

  .بود -علیه السالم  - تا اينجا مربوط به روايت اول از امام جواد 
 -اين خبر مربوط به احكام است ھمچنانكه پیامبر . است  -علیه السالم  -اما روايت دوم كه از امام صادق 

  :فرمود -صلى اهللا علیه وآله و سلم 
  .رحم اهللا من سمع مقالتى فوعادھا و اداھا كما سمعھا فرب حامل علم لیس بفقیه  -28

رحمت كند خداوند كسى را كه سخن مرا بشنود، آن را فرا بگیرد، سپس ھمانگونه كه شنیده : يعنى 
  .كند، چه بسا كسى علمى را حمل كند ولى آن را نفھمدنقلش 

صلى اهللا علیه  - از رسول خدا : چون با تغییر لفظ روايات ، احكام الھى نیز تغییر خواھد كرد، به عنوان مثال 
سوال شد كه ما شتر و گاو و گوسفند را ذبح مى كنیم و بعد معلوم مى شود كه فرزندى در  -وآله و سلم 

  :ن بوده ، آيا اين فرزند را اين مى توانیم بخوريم ؟ فرمودشكم اين حیوا
  .كلوه شئتم فان ذكاه الجنین ذكاه امه  -29

، در صورت اول با ضمه معنا چنین )))25(بعضى ذكات دوم را با ضمه خوانده اند و بعضى ديگر با فتحه : (يعنى 
  .اگر خواستید، بخوريد؛ چون تذكیه مادر تذكیه خود جنین ھم ھست و او را نیز پاك مى كند: مى شود

ن تذكیه جنین مانند تذكیه مادر اگر خواستید، بخوريد، چو: معنا چنین خواھد شد) با فتحه (اما در صورت دوم 
  .است 

يعنى ھمچنانكه ما در با ذبح ، پاك و حالل مى شود، فرزند نیز بايد ذبح شود تا پاك و حالل گردد، پس اگر 
جنین بعد از ذبح مادر و قبل از ذبح خودش ، جان داده باشد، طبق قرائت اول پاك و حالل است ، ولى طبق 

 .قرائت دوم خیر
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   واعد دعاف

گفته شد كه خداوند حكیم بر خالف مقتضاى حكمت ، عمل نمى كند و وسايلى نظیر دعا نیز نمى توانند 
حكمتش را تغییر بدھند، با اين دو مقدمه ، ممكن است كسى گمان كند كه آنچه بنده از خدا طلب مى كند 

  :از دو حال خارج نیست 
  .خواھد داديا مصلحتى ندارد كه خداوند آن را انجام ن -
  .يا مصلحت دارد كه حتما انجام خواھد داد اگر چه بنده آن را تقاضا نكند -

  پس دعا در اين میان چه نقشى دارد؟
  :منجمله : در پاسخ بايد گفت كه تاثیر دعا بسیار است 

ه ممكن است آنچه مصلحت گرديده و ذات اقدس الھى آن را انجام خواھد داد، بعد از دعا مصلحت شد -الف 
باشد، يعنى اگر بنده آن را طلب كند، فعلش مصلحت خواھد داشت در غیر اين صورت خیر، پس تا نخواھى 

  .میسر بن عبد العزيزبه  -علیه السالم  -به ھمین معنا اشاره دارد سخن امام صادق . انجام نخواھد شد
ال تنال اال بالمساله و لو ان عبدا سد  يا میسر، ادع اهللا و ال تقل ان االمر قد فرغ منه ان عند اهللا منزله - 30

  .يا میسر انه لیس يقرع باب اال يوشك ان يفتح لصاحبه . فاه و لم يسال لم يعط شیئا فاسال تعط
؛ چون نزد خداوند )و طلب ، فايده اى ندارد( خدا را بخوان و نگو فرمان حق صادر شده ! اى میسر: يعنى 

اگر بنده دھانش را ببندد و از . بدون درخواست ، به آن نمى رسدمتعال ، درجه و منزلتى ھست كه انسان 
ھیچ در كوبیده ! اى میسر. او چیزى نخواھد، ھیچ به او داده نخواھد شد، پس از خدا بخواه تا به تو بدھد

  .شده اى نیست مگر آنكه بزودى باز خواھد شد
  :نیز از آن حضرت روايت كرده كه فرمودعمرو بن جمیع 

  .يسال اهللا من فضله افتقر من لم  - 31
  .كسى كه از فضل و عنايت ويژه حق ، درخواست نكند فقیر مى ماند: يعنى 

  :روايت شده است كه فرمود - علیه السالم  -و از على 
  .ما كان اهللا لیفتح باب الدعاء و يغلق عنه باب االجابه  -32

  .ى در اجابت را بسته است مبادا بپندارى كه خداوند متعال ، در دعا را گشوده ول: يعنى 
  :و نیز فرمود

  .من اعطى الدعاء لم يحرم اال جابه  - 33
  .اگر خداوند سبحان به كسى توفیق دعا بدھد، او را از اجابت محروم نخواھد ساخت : يعنى 

دعا خودش ذاتا عبادت است و مطلوب حق مى باشد كه بندگان از اين طريق ، خشوع و فقر خود را  - ب 
  :دارند چنانچه فرمود ابراز مى

  .)26(و ما خلقت الجن و االنس اال لیعبدون 
يعنى كمال اين دو موجود در اين است كه ( اينكه بنده من باشندجنھا و انسانھا را خلق نكردم مگر : يعنى 

  ).بندگان مرا بكنند
عبادت در لغت به معناى ذلت است و در اصطالح ، بھترين و زيباترين مظھر تذلل و خشوع در برابر معبود مى 

  :فرمود -صلى اهللا علیه وآله و سلم  - پیامبر اكرم . باشد
  .)27(الدعاء مخ العباده 

  .دعا جان و مغز عبادت است : يعنى 
  :داين است كه فرمو - علیه السالم  - از جمله مواعظه خداوند متعال به حضرت عیسى 

الى و كن فى ذلك حیا  )28(يا عیسى ، اذل لى قلبك و اكثر ذكرى فى الخلوات و اعلم ان سرورى ان تبصبص 
  .)29(تكن میتا  وال

بدان كه خوشحالى  قلبت را در برابر من خوار و ذلیل كن و مرا در خلوتھا زياد به ياد بیاور واى عیسى : يعنى 
من در اين است كه با بیم و امید به سوى من بیايى اما مبادا با قلبى مرده چنین كنى ، بلكه بايد قلبت 

  .زنده و با نشاط باشد
  :روايت شده كه  -ج 
  .دعاء المومن يضاف الى عمله و يثاب علیه فى االخره كما يثاب على عمله  - 34

ن اعمال نیك و پاداش بردن در قیامت مى شود، ھمچنانكه به ساير دعاى مومن موجب اضافه شد: يعنى 
  .مى دھند  كارھاى حسنه اش ثواب و پاداش 

مى دانیم كه اگر دعا مطابق مصلحت باشد و مصلحت ھم در تعجیل ، حتما تعجیل خواھد شد، و اگر  -د 
  .مصلحت در تاخیر باشد، اجابت ، تاخیر مى شود

اما . ين است كه ھم حاجتش انجام مى پذيرد و ھم براى صبرش ، ثواب مى برددر اين صورت ، فايده دعا ا



اگر اصال مصلحت نداشته باشد، بلكه داراى مفسده باشد، در اين حال ، خود دعا كردنش ثواب دارد و حتى 
علیه صلى اهللا  - دلیل ما روايت ابو سعید خدرى از پیامبر اكرم . ممكن است موجب دفع ناگواريھا از او بشود

  :است كه فرمود -و آله و سلم 
ما من مومن دعا اهللا سبحانه و تعالى دعوه لیس فیھا قطیعه رحم وال اثم اال اعطاه اهللا بھا احدى  - 35

يا رسول ، : مثلھا، قالوا. اما ان يعجل دعوته ، و اما ان يوخر له ، و اما ان يدفع عنه من السوء: خصال ثالث 
  . -و اطنب ثالث مرات  -اكثر : و فى روايه انس بن مالك .  اكثراهللا: اهللا اذن نكثر، قال 

اگر مومنى خدا سبحان را بخواند و از او اختالف خانوادگى يا كار گناه را طلب نكند، خداوند متعال : يعنى 
  :يكى از سه خصلت زير را به او عطا خواھد فرمود

  .يا در بر آوردن دعايش تعجیل مى كند -
  .را به تاخیر مى اندازديا بر آوردن  -
  .و يا يك بدى به میزان آنچه طلب كرده را از او دفع مى نمايد -

  .يا رسول اهللا پس دعايمان را زياد كنیم : اصحاب گفتند
خدا بیشتر : خدا بیشتر اجابت مى كند و در روايت انس ابن مالك آمده كه حضرت سه مرتبه فرمود: فرمود

  .اجابت مى كند
  :نقل است كه فرمود - علیه السالم  -المؤ منین و نیز از امیر 

  .ربما اخرت عن العبد اجابه الدعاء لیكون اعظم الجر السائل و اجزل لعطاء االمل  - 36
گاھى اوقات خداوند متعال اجابت دعا را به تاخیر مى اندازد تا ھم اجر عظیمترى بدھد و ھم عطاى : يعنى 

  .بیشترى ببخشد
ر اجابت به خاطر مقام و منزلت رفیع بنده نزد خداوند متعال است ، چون شنیدن گاھى اوقات ، تاخی - ه 

صلى اهللا علیه و آله و  -از پیامبر اكرم جابر بن عبد اهللا انصارى در اين رابطه . صداى بنده اش را دوست دارد
  :روايت كرده كه فرمود - سلم 

عبدى ھذا حاجته و آخرھا فانى احب ان ال ازال ان العبد لیدعو اهللا و ھو يحبه فیقول لجبرئیل اقض ل - 37
يا جبرئیل ، اقض لعبدى ھذا حاجته و عجلھا : اسمع صوته و ان العبد لیدعو اهللا عزوجل و ھر يبعضه فیقول 

  .فانى اكره ان اسمع صوته 
دھید اگر بنده اى كه محبوب خداست دعا كند، ذات اقدس اله به جبرئیل مى گويد حاجت بنده ام را ب: يعنى 

و اگر بنده مغضوب حق دعا . ولى آن را به تاخیر بیندازند، چون من دوست دارم ھمیشه صدايش را بشنوم 
حاجت اين بنده ام را بده و در دانش عجله كن ، چون ! اى جبرئیل : كند خداوند متعال به جبرئیل مى گويد

  .من خوش ندارم صدايش را بشنوم 
   تنبیه

يى كردى و درخواستى نمودى ، ممكن است آثار اجابت را ببینى و ممكن است بايد آگاه باشى كه اگر دعا
اگر آثار اجابت را ديدى ، دست نگھدار و به خود مغرور مشو، مبادا گمان كنى كه اين اجابت به . آن را نبینى 

 سبب پاكى و صالح بودن تو است ، بلكه چه بسا به خاطر اين باشد كه تو از كسانى ھستى كه خداوند
سبحان او را خوش ندارد و از صدايش بدش مى آيد و روا كردن حاجت تو به خاطر اين باشد كه حجت را بر تو 

  :تمام كرده باشد و روز قیامت به تو بگويد
  آيا تو جزء افرادى نبودى كه استحقاق رويگردانى مرا داشتند ولى با اين وصف دعايت را اجابت كردم ؟

ر برابر نعمت و لطف الھى ، اوال شكر آن را به جاى آورى ، و ثانیا بر كارھاى بلكه وظیفه ات اين است كه د
نیكت بیفزايى و از او بخواھى كه اين تعجیل در اجابت را درى از درھاى لطف و رحمتش قرار بدھد و تو را در 

  .)30(شكر گزارى نعمتى كه اھلیت آن را نداشتى ، كمك فرمايد و آن را موجب استدراج قرار ندھد 
ھى يكى اينكه حمد كنى ؛ چون ممكن است اين اجابت ، از باب انعام ال: بنابر اين ، دو كار بايد انجام بدھى 

  .و ديگر اينكه استغفار نمايى ؛ چون ممكن است از باب استدراج و بغض الھى باشد. بوده 
و اگر آثار اجابت را نديدى ، مبادا نا امید گردى ، بلكه بايد امیدت به كرم حق ، بیشتر شود؛ چون ممكن 

اينجا وظیفه ات اصرار است اين عدم اجابت ، به خاطر اين باشد كه او دوست دارد صدايت را بشنود، پس در 
  :در دعا و تكرار آن است به چند دلیل 

  :گردى كه فرمود -علیه السالم  -با اصرار كردن ، مشمول دعاى معصوم : اول اينكه 
  .رحم اهللا عبدا طلب من اهللا شیئا فالح على  - 38

  .!خدا رحمت كند بنده اى را كه از خدا چیزى بخواھد و بر آن اصرار بنمايد: يعنى 
جزء محبوبین و دوستان خدا گردى ؛ چون خودش به تو خبر داده كه صدايت را دوست دارد، پس : دوم اينكه 

  .مبادا اين صدا را قطع كنى 
ممكن است با تكرار دعا در بر آورده شدن حاجتت تعجیل گردد، ھمچنانكه در روايت آمده است : سوم اينكه 

  :را مالك قرار داده با خودت بگويى  اما به ھر حال بايد خوف از ذات اقدس اله. 
شايد عدم اجابت ، به خاطر اين باشد كه دعايم از ذات اقدس الھى ، محجوب و در پس پرده است و مالئكه 

  .حق ، به خاطر گناھان بسیارم و يا به خاطر حقوق مردم كه بر عھده دارم ، اعمالم را باال نمى برند
  .دشايد به خاطر غفلت و قساوت قلبم باش



خواھد آمد كه تمامى اين امور موجب ( شايد به خاطر اين باشد كه به خداوند سبحان ، حسن ظن ندارم 
  ).پرده افكنى بر دعا مى شوند

و شايد به خاطر اين باشد كه من شايستگى اين مقام را ندارم ، چون اگر داشتم پروردگار منان بدون اينكه 
  ...ى فرمود واز او درخواست كرده باشم ، آن را عطا م

اگر زبان حالت اينگونه بود، بدانكه به مقام خوف رسیدى و فھمیدى ؟ تقصیر از جانب تو است و تو بنده 
. كوچكى ھستى كه عیبھايش او را از مواليش دور ساخته و گناھانش او را از محبوبش طرد نموده است 

موجب محروم گشتن از   شھواتش . است  اعمال زشتش او را زمینگیر كرده و آرزوھايش او را زندانى نموده
رحمت حق شده و بار گناھان ، او را سنگین كرده از حركت در میدان سالكین و عروج و صعود به درجات 

  .فائزين باز داشته است 
اما بايد آگاھى باشى كه اگر به ھمین حالت حقارت و دورى از مواليت و عقب ماندن از راھروان طريق ، بر 

شینى و چیزى نگويى ، حركتى نكنى و در نتیجه از ھدايت دور بمانى ، در اين صورت ، جاى خودت بن
شیطان بر تو طمع كرده ، فرصت مى يابد تا تو را در دام خودش بیفكند و چنگالھايش را در تو فرو ببرد كه در 

بلكه قبل از گرفتار نتیجه راه فرارى برايت باقى نخواھد ماند و به شقاوت و عذاب ابدى گرفتار مى گردى ، 
شدن در دام آن پلید، بايد فرياد بكشى ، يارى بخواھى و در رحمت او را بكوبى تا ان شاء اهللا تعالى حجاب 

  :و به زبان خجالت و شرمسارى با خدايت مناجات كن و بگو. برداشته شود
مصلحت در  اگر طلب و حاجت من مطابق مصلحت دين و دنیاى من نیست بلكه! آقاى من ! خداى من 

خالف آن است ، پس مرا راضى كن به قضاى خودت ، و آنچه را كه برايم تقدير فرمودى ، مبارك قرار بده تا 
من به حالتى برسم كه نه تعجیل آنچه كه تو تاخیرش فرمودى ، محبوب من باشد و نه تاخیر آنچه تو آن را 

مى رسد، راضى و مطمئن قرار ده ، بلكه آن را  نفس مرا در برابر آنچه كه از جانب تو به من. تعجیل نمودى 
  .نزد من محبوب تر از چیزھاى ديگر گردان 

من كه دعايم ! (و اگر عدم اجابت و روى گردانى تو به خاطر كثرت گناھان و خطاھاى من است ، پس بار الھا
و اھل  -سلم  صلى اهللا علیه وآله و - به سوى پیامبر) مستجاب نمى شود ولى  -به سبب گناھان بسیار 
  .دست توسل دراز مى كنم و آنھا را وسیله قرار مى دھم  -علیھم السالم  -بیت طبین و طاھرينش 

  .تو از من بى نیازى و من به تو محتاج ! خدايا
من بنده توام و بنده بايد از آقاى خودش حاجت بطلبد، حال كه مرا نمى پذيرى به سوى چه كسى ! خدايا

  .به كجا پناه ببرم  روى كنم و از خانه تو
اگر فضلت را از من باز دارى ، چیزى بر تو اضافه نمى شود و عطا كردن ھم نزد تو كار دشوارى نیست ! خدايا

  .، در حالى كه تو كريم ترين كريمانى و رحیم ترين رحیمان 
را متذكر  - ن علیه افضل صلوات المصلی -در اينجا مناسب است مناجات امام زين العابدين و سید الساجدين 

  : شوى و در مضمونش تفكر كنى كه چگونه موجب تقويت امید در انسان مى شود
الھى و عزتك و جاللك لو قرنتنى فى االصفاد و منعتنى سیبك من بین االشھاد و دللت على فضائحى  - 39

فت تا میلى للعفو عیون العباد و امرت بى الى النار و حلت بینى و بین اال برار ما قطعت رجائى منك وال صر
  .عنك و ال خرج حبك عن قلبى انا ال انسى اياديك عندى و سترك على فى دار الدنیا و حسن صنیعك الى 

كه اگر گردنم را با زنجیر ببندى و تنھا مرا از بخششت محروم ! به عزت و جاللت قسم ! معبود من : يعنى 
ان به در آتش افتاد نم بدھى و بین من و نیكان ، سازى و رسوائیھايم را بر چشم ھمگان آشكار نمايى و فرم

آرزوى عفو و بخشش تو را از دلم بر نخواھم گرداند و . جدايى بیفكنى ، ھرگز امیدم را از تو قطع نخواھم كرد
من ھرگز نیكیھا و عیب پوشیھا و خوشرفتاريھاى تو در دنیا را . باالخره محبت تو از دلم خارج نخواھد شد

  . فراموش نمى كنم
با اين سخنان و امثال آن ، امیدات را زياد كن تا مبادا خوف و ترس تو بر آن غلبه كند موجب نا امیدى تو گردد؛ 

  :چون 
  .)31(وال يفنط من رحمه ربه اال الضالون 

  . تنھا گمراھانند كه از رحمت پروردگارشان مايوس مى شوند: يعنى 
صلى اهللا علیه وآله  -از آن طرف ، مبادا رجاء و امیدت زياد شود و موجب غرور و حماقتت گردد كه رسول خدا 

  :فرمود -و سلم 
بعد الموت و اال حمق و العاجز من اتبع نفسه ھواه و تمنى على اهللا الكیس دان نفسه و عمل لما  - 40

  .المغفره 
نفس خود را خوار و كوچك مى نمايد و براى سراى پس از ) ھواھاى (فرد ھوشیار كسى است كه : يعنى 

وى مرگ ، كار مى كند، اما فردا حمق و عاجز آن است كه از ھواھاى نفس پیروى كرده با اين حال از خدا آرز
  .دارد  آمرزش 

  :رسیده است كه  -علیھم السالم  - از معصومین 
  .انما المومن كالطائر وله جناحان الرجاء و الخوف  - 41

  .مؤ من مانند پرنده دو بال دارد يكى امید و ديگرى ترس است : يعنى 
  :چنین گفت نامان به فرزندش لقمان حكیم و 



من نور لو وزنا لم يرجع احدھما على االخر مثقال جبه من  يا بنى ، لو شق جوف لوجد على قلبه سطر ان
  .خردل احد ھما الرجاء و االخر الخوف 

اگر سینه مؤ من را بشكافى ، بر صفحه قلبش دو رشته نورانى خواھى ديد كه اگر ! اى پسركم : يعنى 
نور، يكى از امید و  كشیده شوند ھیچیك بر ديگرى حتى به اندازه ذره مثقالى برترى نخواھد داشت ، آن دو

  .است   ديگرى ترس 
رسیده است كه در حالت مرض ، خصوصا مرض مرگ ،  -علیھم السالم  -نا گفته نماند كه از ائمه اطھار 

  .سزاوار است رجاء بیشتر از خوف باشد
  :در اين مقام ، مناسب است مناجاتى كه جھت دفع فقر و شدايد گفته شده ، ذكر گردد

  فى الضمیر و يسمع انت المعد لكل ما يتوقع يا من يرى ما - 1
  يا من يرجى للشدائد كلھا يا من الیه المشتكى و المفزع - 2
  يا من خزائن ملكه فى قول كن امنن فان الخیر عندك اجمع - 3
  مالى سوى فقرى الیك وسیله باالفتقار الیك فقرى ادفع - 4
  رعمالى سوى قرعى لبابك حیله ولئن رددت فاى باب اق - 5
  و من الذى ادعو و اھتف باسمه ان كان فضلك عن فقیرك يمنع - 6
  خاشا لمجدك ان تقنط عاصیا و الفضل اجزل و المواھب اوسع  - 7

آنچه ما، در اندرونمان پنھان داريم ، تويى زمینه ساز آنچه ! اى كسى كه مى بینى و مى شنوى - 1: يعنى 
  ! .ما انتظار و وقعش را مى كشیم 

اى كسى كه شكايت و و زارى ستمديدگان به سوى ! ى كه در شدايد و سختیھا، امید مايى اى كس - 2
  .اوست 

بر ما منت بگذار كه تمامى خیرھا نزد ! اى كسى كه تمامى خزائن عالم ھستى ، تحت فرمان اوست  3
  .توست 

  .خواھم دفع نمايم من وسیله اى بجز فقر و ندارى ، ندارم ، اين فقر را با اظھار آن نزد تو، مى  - 4
  .چاره اى جز كوبیدن در رحمت براى من نمانده ، اگر مرا برانى ، كدام در را بكوبم  - 5
چه كسى را مى توانم صدا بزنم ؟ در حالى كه تو فضل و عطايت را از فقیرى چون من ، منع كرده باشى  - 6
.  
، در حالى كه عطاى تو از ھر كسى برتر و  مجد و عظمت تو برتر از آن است كه گنھكار را نا امید نمايى - 7

  .بخشش تو از ھر كسى ، وسیعتر است 
  :مناجات ديگر

  اجلك عن تعذيب مثلى على ذنبى و ال ناصر لى غیر نصرك يا رب  - 1
  انا عبدك المحقور فى عظم شانكم من الماء قد انشات اصلى و من ترب  - 2
  يح من الصلبو نقلتنى من ظھر ادم نطفه احدر فى قفر جر - 3
  و اخر جتنى من ضیق قعر يمنكم و احسانكم اھوى الى الواسع الرحب  - 4
  فحاشاك فى تعظیم شانك و العلى تعذب محفورا باحسانكم ربى  - 5
  النا راينا فى اال نام معظما يخلى عن المحقور فى الحبس و الضرب  - 6
  رب و از فده ماال و لو شاء قتله لقطعه باسیف اربا على ا - 7
  و ايضا اذا عذبت مثلى و طابعا تنعمه فالعفو منك لمن تحبى  - 8
  فما ھو اال لى فمند رايته لكم شیمه اعددته لمحو للذنب  - 9

  و اطمعتنى لما رايتك غافرا و وھاب قد سمیت نفسك فى الكتب  - 10
  فان كان شیطانى اعان جوارحى عصتكم فمن توحید كم خال قلبى  - 11
  كم فیه و ال محمد سكنتم به فى حبه القلب و اللب فتو جید  - 12
  و جیرانكم ھذا الجوارح كلھا و انت فقد او صیت بالجار ذى الجنت  - 13
  و ايضا راينا العرب تحمى نزيلھا و جیرانھا التابعین من الخطب  - 14
  فلم ال ارجى فیك يا غايه المنى جما مانعا ان صح ھذا من العرب  - 15

  :يعنى 
تو را بزرگتر از آن مى دانم كه انسانى مانند مرا بر گناھانش عذاب نمايى و حال آنكه غیر از نصرت  من - 1

  .تو، يار و ياورى بر آيم نمانده است 
  .شان و مقام شما عظیم و رفیع است ، ولى من بنده حقیر توام ، كه مرا از آب و خاك خلق نمودى  - 2
  .تا اينكه از صلب پدر، در قعر رحم مادر قرار گرفتم  نطفه مرا از پشت آدم انتقال دادى - 3
باز بر من منت نھاده مرا از تنگناى رحم بیرون كشیدى و به سبب لطف و احسان تو به اين دنیاى وسیع  - 4

  .و فراخ پاى نھادم 
 -شده  كه به دست تو پرور يده -از مقام و مرتبه رفیع و عظیم تو دور است كه بنده حقیرى مانند مرا  - 5

  .عذاب نمايى 
چون در میان ، خاليق ، گاھى اوقات ديده مى شود كه شخص بزرگى ، زندانى پست و حقیر خود را از  - 6



  ) .تا چه رسد به تو(حبس و زدن ، آزاد مى كند
عالوه بر آزادى ، مالى نیز به او بخشید و حال آنكه اگر مى خواست او را بكشد، مى توانست با  - 7

  .پاره اش نمايد  شمشیر پاره
عفو خود را براى چه كسى نگه   اگر گنھكارى مانند مرا عذاب نمايى و بنده مطیع را نعمت دھى ، پس  - 8

  .داشته اى ؟ 
من از روزى كه آن را خوى و خصلت ھمیشگى شما يافتم ، به عنوان . عفو تنھا براى امثال من است  - 9

  .محو كننده گناھان خود قرارش دادم 
  .از وقتى كه خود را در كتابھا، غافر و وھاب آمرزنده و بخشنده نام نھادى ، مرا به طمع انداختى  - 10
و (اگر شیطان ، اعضا و جوارح مرا كمك كرد كه از فرمان شما سرپیچى كنند، ولى قلب من از توحید - 11

  .خالى نیست ) ايمان به شما
كه توحید شما در قلب من استوار است ، شما ! وگندس -صلى اهللا علیه وآله و سلم  -به آل محمد  - 12

  .خودتان آن را در قلب و انديشه من كاشته ايد
اين اعضا و جوارح من ، ھمگى ھمسايه ھاى شمايند، خودت امر فرمودى كه حتى با ھمسايه ھاى  - 13

  .دور نیز، خوشرفتارى داشته باشید 
ن خود را حمايت مى كنند، و ھمسايه ھا و توابع خود را از افزون بر اين ، عرب را مى بینیم كه میھمانا - 14

  .بالھاى بزرگ نگھدارى مى نمايند
چرا من حمايتى كه مانع از آتش   وقتى چنین حمايتى از عربھا نیكو و صحیح شمرده مى شود، پس  - 15

  .جھنم و عذاب باشد را از ھمچون تويى كه نھايت آرزوھا ھستى ، امیدوار نباشم 
   ) .اگر دعا اجابت نشد(نصیحت 

اگر ديدى اجابت دعايت به تاخیر افتاد، سزاوار است كه به قضاى الھى راضى باشى و آن را حمل بر خیر 
و بدانى كه حتما آن حالى كه فعال عین صالح تو است ، چون تنھا در اين صورت است كه به درجه . كنى 

صلى اهللا  -در اين مورد از رسول خدا . خواھى رسید عالى ، تفويض و واگذار كردن كارھا به ذات اقدس الھى
  :روايت شده كه فرمود -علیه وآله و سلم 

ال تسخطوا نعم اهللا ، و ال حوا على اهللا ، و اذا ابتلى احدكم فى رزقه و معیشه فال يحدثن شیئا يساله  - 43
  :فى ذلك حتفه و ھالكه ، ولكن لیقل 

ما كرھته من امرى ھذا خیرا لى و افضل فى دينى فصبرنى علیه و  اللھم بجاه محمد واله الطیبین ان كان
قونى على احتماله و نشطنى بثقله ، و ان كان خالف ذلك خیرا فجد على به و رضنى بقصائك على كل حال 

  .فلك الحمد 
  .از نعمتھاى الھى بدتان نیايد و فكر نكرده از خدا چیزى طلب نكنید: يعنى 

ندگانى يكى از شما پديدار شد، مبادا چیز ديگرى از خدا طلب كند چون شايد آن چیز و اگر بالئى در روزى و ز
  :جديد، موجب مرگ و نابودى او شود، بلكه اينگونه بگويد

اگر اين ! قسمت مى دھم  -صلى اهللا علیه وآله و سلم  -تو را به جاه و جالل محمد و آلش ! بار خدايا
خیر است ، مرا نسبت بدان صبور گردان و نه تنھا قوت بر تحملش  مسئله اى كه مرا ناراحت كرده ، برايم

خالف (ھمان   اما اگر خالف آن برايم خیر است ، پس . عنايت كن ، بلكه مرا نسبت بدان با نشاط نیز بگردان 
  .به ھر حال مرا نسبت به قضاى خود، راضى گردان كه تنھا تو سزاوار ستايشى . را به من ببخش ) 

خداى متعال به : روايت شده نیز ھمین معنا را مى رساند كه  - علیه السالم  -از امام صادق و آنچه كه 
  :اينگونه وحى كرد - علیه السالم  - موسى بن عمران 

يا موسى ما خلقت احب الى من عبدى المومن ، و انى انما ابتلیته لما ھو خیر له ، و اعافیه لما ھو  - 44
عبدى علیه ، فلیصبر على بالئى ، و لیشكر على نعمائى ، اثبته فى الصديقین  خیر له ، و انا اعلم بما يصلح

  .عندى اذا عمل برضائى و اطاع امرى 
احدى را محبوبتر از بنده مومنم خلق نكردم و اگر او را مبتال بر باليى مى سازم يا از آن ! اى موسى : يعنى 

پس در موارد بال، . الح او را بھتر مى دانم معافش مى دارم ، حتما به خیر و صالح اوست ؛ چون من ص
و اين وقتى است . سزاوار است صابر و در موارد نعمت ، شاكر باشد تا او را نزد خود جزء صديقین قرار بدھم 

  . كه مطابق رضاى من عمل كند و فرمان مرا اطاعت نمايد
  .اعلم به وال علیكم بمصالحكم  يا عبادى اطیعونى فیما امرتكم به وال تعلمونى بما يصلحكم فانى - 45

ھر فرمانى كه دادم اطاعتش كنید، مبادا بخواھید مصالح خود را به من بیاموزيد؛ ! اى بندگان من : يعنى 
  ) .تا بگويند مصلحت ما را مى داند و نمى دھد(چون من خود بھتر از شما مى دانم و بخیل ھم نیستم 

  :روايت شده است كه فرمود -م صلى اهللا علیه وآله و سل - و از رسول خدا 
يا عباد اهللا ، انتم كالمرضى ، و رب العالمین كالطبیب ، فصالح المرضى بمايعلمه الطبیب و يدبره ال فیما  - 46

  .يشتھیه المريض و يفتر حه ، اال فسلموا اهللا امره تكونوا من الفائزين 
المین ھمانند طبیب است و صالح مريض در شما ھمانند مريض ھستید و پروردگار ع! اى بندگان خدا: يعنى 

آن چیزى است كه طیب آن را مى آموزند و عاقبت انديشى مى كند، نه در اشتھاى مريض و خواسته ھاى 
  . بى جايش ، پس تسلیم فرمان حق باشید تا رستگار و پیروز گرديد



  :نیز آمده است  -علیه السالم  -از امام صادق 
يفضى اهللا بقضائه اال كان خیراله ، ان قرض بالمقاريض كان خیرا اله ، و ان ملك عجبت للمرء المسلم ال  - 47

  .مشارق االرض و مغاربھا كان خیرا له 
حاالت مرد مسلمان موجب شگفتى است ، ھر حكمى كه ذات اقدس الھى در مورد او جارى كند : يعنى 

ا اينكه اگر مالك شرق و غرب عالم براى او خیر مى باشد، اگر با قیچى قطعه قطعه گردد خیر اوست كم
  . گردد نیز، براى وا خیر خواھد بود

  :و از آن حضرت است كه خداوند متعال مى فرمايد
  .لیحذر عبدى الذى يستبطى ء رزقى ان اغضب فا فتح علیه بابا من الدنیا  - 48

خود را از غضب من نگه آن بنده اى كه گمان مى كند من روزى خود را دير به او مى رسانم ، بايد : يعنى 
  .بابى از دنیا را بر او بگشايم ) در اثر ھمین خیالش ( كه مبادا) و چنین گمانى را بر طرف نمايد(دارد 

  :وحى فرستاد اين است كه  - علیه السالم  - و از جمله سخنانى كه ذات اقدس الھى بر داوود نبى 
ھر كس به من روى كند و از : يعنى . ى اجبته من انقطع الى كیفته و من سالنى اعطینه و من دعان - 49

) و كارھايش را بر عھده مى گیرم و به انجام مى رسانم (غیر من قطع امید بنمايد، او را كفايت مى كنم 
  . ھركه از من درخواست كند به او عطا خواھم كرد و ھر كه مرا بخواند، جوابش را خواھم داد

  .استجبتھا له حتى يتم قضائى فاذا تم قضائى انفذت ما سال  و انما اوخر دعوته و ھى معلقه و قد -
و اگر دعاى اجابت شده او را معلق مى گذارم و آن را به تاخیر مى اندازم به خاطر اين است كه حكم : يعنى 

و وقتى به اين درجه رسید، ) و تمام مصالح آن فراھم گردد(و قضاى من به درجه اتمام و اكمال برسد 
  . انجام خواھم داد درخواستش را

انما اوخر دعوتك و قد استجبتھا لك على من ظلمك حتى يتم قضائى لك على من ظلمك : قل للمظلوم  -
  .لظروب كثیره غابت عنك و انا احكم الحاكمین 

اگر من دعاى مستجاب شده ات علیه كسى كه به تو ظلم روا داشته را به : به مظلوم بگو! اى داود: يعنى 
دازم ، به خاطر كامل شدن قضا و فراھم آمدن جھات مصلحت آن است ، اين جھات بسیار زياد تاخیر مى ان

دستوراتم بى پايه و بى سابقه نیست بلكه ( بوده ، تو آن را نمى دانى ولى من احكم الحاكمین ھستم 
  . استوارترين احكام از من صادر مى شود

  .ھذه ال لك و ال علیك ما ان تكون قد ظلمت رجال فدعا علیك فتكون ھذه ب -
به عنوان مثال ، ممكن است تو در گذشته بر كسى ظلمى كرده باشى كه آن مظلوم علیه تو دست : يعنى 

و حال آنكه اگر دعاى تو علیه ( به دعا برداشته باشد، در نتیجه اين ، در مقابل آن ، نه طلبكارى و نه بدھكار 
مظلوم علیه تو را نیز اجابت مى نمودم ، در نتیجه دچار ظالم را اجابت مى كردم ، مى بايست دعاى آن 

  ) .عذاب و عقاب مى شدى 
  .و اما ان تكون لك درجه فى الجنه ال تبلغھا عندى اال بظلمه لك النى اختبر عبادى فى اموالھم و انفسھم  -

تو ظلمى شود؛  و با اينكه براى تو در بھشت درجه اى فراھم كردم كه بدان نمى رسى مگر اينكه بر: يعنى 
  .چون من بندگانم را در مالھا و جانھايشان مورد امتحان و آزمايش قرار مى دھم 

  .و ربما امرضت العبد فقلت صالته و خدمته ، و لصوته اذا دعانى فى كربته احب الى من صاله الصلین  -
صداى او در حالت غم و  چه بسا بنده اى را مريض كنم كه اثر آن ، نماز و خدمات او كم گردد، اما: يعنى 

  .اندوھش ، نزد من محبوبتر و دوست داشتنى تر از نماز نماز گزاران است 
و ربما صلى العبد فاضرب بھا واحجب عنى صوته ، اتدرى من ذلك يا داود؟ ذلك الذى يكثر االلتفات الى حرم  -

و چه بسا بنده يعنى عناق ظلما المومنین بعین الفسق ، و ذلك الذى حدثته نفسه لو ولى امرا لضرب فیه اال
  .اى نماز بگزارد ولى من ھمان نماز را بر چھره او بكوبم و صدايش را نشنوم و بدان اعتنايى نكنم 

آيا مى دانى او چه كسى است ؟ او فردى است كه به حرم مومنین ، با نگاه شھوت آلود و حرام ، ! اى داوود
  . كم شود، ظلم كرده ، گردنھا را مى زندزياد مى نگرد و كسى است كه اگر بر مردم حا

  .يا داود، نح على خطیئتك الثكلى على ولدھا  -
 براى گناھانت نوحه و زارى كن آنچنان كه مادر فرزند مرده بر پسرش نوحه و زارى مى كند! اى داوود: يعنى 

.  
ى السنتھم بمقامع من لو رايت الذين ياكلون الناس بالسنتھم و قد بسطتھا بسط االديم ، و ضربت نواح -

  .يا اھل النار، ھذا فالن السلیط فاعرفوه : نار، ثم سلطت علیھم موبخا لھم يقول 
نظیر غیض (خوب بودى مى ديدى حاالت آن افرادى را كه با زبانشان ، گوشت مردم را مى خورند: يعنى 

با گرزھايى از آتش مى زنم ، در حالى كه زبانھايشان را مانند پوستى مى گسترانم و اطرافش را ) كنندگان 
اين فالن شخص بد زبان است ! اى اھل جھنم : سپس فردى را بر او مى گمارم كه توبیخش كند و بگويد

  .بشناسیدش 
كم ركعه طويله فیھا بكاء بخشیه قد صالھا صاحبھا ال تساوى عندى فتیال حین نظرت فى قبله فوجدته ان  -

  .ضت علیه نفسھا اجابھا، و ان عامله مؤ من خاتله سلم من الصلوه و برزت له امراه و عر
حتى به (چه بسا ركعتھاى طوالنى كه داراى اشك و گريه از روى خشیت باشد اما نزد من ذره اى : يعنى 

ارزش ندارد، چون وقتى نظر به قلب او مى كنم ، مى بینم اگر بعد از نماز، زنى ) مقدار تار باريك ھسته خرما



و اگر مومنى با وى معامله اى انجام بدھد، آن مؤ من را فريب . كند، اجابتش خواھد كرد خود را به او عرضه
  . خواھد داد

   :روايات 
اخبارى كه داللت بر تشويق به دعا دارند بسیارند كه ذكر ھمه آنھا موجب طوالنى شدن بحث مى شود، 

  :بنابر اين فقط نمونه ھايى از آن عرضه مى گردد
  :كدام عبادت برتر است ؟ فرمود: عرض كردم  - علیه السالم  -مى گويد به امام باقر  حنان بن سدير -اول 
ما من شى ء احب الى اهللا من ان يسال و يطلب ما عنده ، و ما احد ابغض الى اهللا ممن يستكبر عن  - 50

  .عبادته وال يسال ما عنده 
و ھیچ كس . و طلب كنند و حاجت بخواھندھیچ چیزى نزد خدا محبوبتر از اين نیست كه بندگان از ا: يعنى 

  . نزد او مبغوض تر نیست از كسى كه از عبادت خدا سركشى و از او چیزى نخواھد
  :روايت كرد كه حضرت فرمود - علیه السالم  -از امام باقر زراره  -دوم 

ھو الدعاء و  :قال . ان الذين يستكبرون عن عبادتى سید خلون جھنم داخرين : ان اهللا عزوجل يقول  - 51
  .افضل العباده الدعاء 

كسانى كه از عبادت من استكبار بورزند، با خوارى داخل در جھنم مى : خداوند سبحان مى گويد: يعنى 
  .شوند، منظور از عبادت ، دعاست كه برترين عبادت است 

  :عرض كردم معناى اين آيه چیست كه مى فرمايد: مى گويدزراره 
  .االواه ھو الدعاء : قال  )32(ان ابراھیم الواه حلیم 

  .ننده او اه يعنى بسیار دعا ك: ھر آينه ابراھیم او اه و بردبار بود فرمود: يعنى 
  :اينگونه روايت كرد -علیه السالم  - از امام ششم ابن قداح  -سوم 

و : الدعاء، و افضل العفاف ، قال   احب االعمال الى اهللا فى االرض : قال امیر المومنین علیه السالم  - 52
  .كان امیر المومنین علیه السالم رجال دعاء 

محبوبترين كارھا در روى زمین ، نزد : فرمود - السالم علیه  -امیر المومنین على بن ابى طالب : يعنى 
امیر : فرمود - علیه السالم  -بعد حضرت صادق . و برترين عبادت عفاف مى باشد. خداوند متعال ، دعاست 

  . بسیار اھل دعا بود - علیه السالم  -المومنین 
علیه السالم  -بن محمد الصادق  از پدرش و او ھم از مردى نقل كرده كه حضرت جعفرعبید بن زراره  -چھارم 

  :فرمود -
  .االيه ادع اهللا وال تقل االمر قد فرغ ... ان الذين يستكبرون عن عبادتى : الدعاء ھو العباده قال اهللا  - 53

خدا را ... كسانى كه از عبادت من سركشى كنند: دعا ھمان عبادتى است كه در آيه شريفه آمده : يعنى 
  .ر گذشته است بخوان و نیكوكار از كا

  :روايت كرد كه فرمود -علیه السالم  -از امام صادق عبد اهللا بن میمون قداح  -پنجم 
  .الدعاء كھف االجابه كما ان السحاب كھف المطر  - 54

  . اجابت است ھمچنانكه ابر، معدن باران مى باشد) و موجب ( دعا معدن : يعنى 
  :فرمود -السالم علیه  - گويد امام صادق ھشام بن سالم : ششم 

  .اذا الھم احدكم الدعاء فاعلموا ان البالء قصیر : قال . ال: اتعرفون طول البالء من قصره ؟ قلنا - 55
ھرگاه به يكى از : فرمود. نه : آيا مى توانید بالى طوالنى را از بالى كوتاه تشخیص بدھید؟ گفتند: يعنى 

  . ه بال كوتاه خواھد بودبدانید ك) و بدان موفق شد(شما دعا الھام گرديد 
  :فرمود - علیه السالم  -امام موسى كاظم : گويد ابو والد -ھفتم 

ما من بالء ينزل على عبد مؤ من فیلھه اهللا الدعاء اال كان كشف ذلك البالء و شیكا، و ما من بالء ينزل  - 56
یكم بالدعاء و التضراع الى اهللا على عبد مؤ من فیمسك عن الدعاء اال كان البالء طويال فاذا نزل البالء فعل

  .عزوجل 
اگر بال بر بنده مومنى كه خداوند او را موفق به دعا كرده نازل شود، بزودى بر طرف خواھد شد، اما : يعنى 

اگر بر بنده مومنى كه از دعا كردن دست نگه داشته ، باليى نازل گردد، طوالنى خواھد گرديد، پس ھرگاه 
  . كه به درگاه خداوند عزيز و جلیل ، دعا و تضرع كنید باليى نازل شد، بر شماست

  :روايت گرديد -صلى اهللا علیه وآله و سلم  -از وجود مقدس حضرت رسول -ھشتم 
افزعوا الى اهللا فى حوائجكم ، و الجالوا الیه فى ملماتكم ، و تضرعوا الیه و ادعوه فان الدعاء مخ العباده  - 57

ال استجاب له ، فاما ان يعجل له فى الدنیا او يوجل له فى االخره ، و اما ان يكفر ، و ما من مؤ من يدعو اهللا ا
  .عنه من ذنوبه بقدر ما دعا ما لم يدع بماثم 

در حوائجتان از خدا كمك بخواھید، در شدايد و گرفتاريھا به او پناه ببريد و به سوى او تضرع كنید، او : يعنى 
غز عبادت است ، ھیچ مومنى خدا را نمى خواند مگر آنكه به يكى از اين را بخوانید و دعا كنید؛ چون دعا م

  :وجوه اجابت مى شود
  .يا در دنیا بزودى حاجتش را خواھد گرفت  -
  .يا در آخرت آن را دريافت خواھد كرد -
  . و يا به مقدارى كه دعا كرده ، گناھانش پرده پوشى خواھد شد به شرط آنكه براى گناه دعا نكرده باشد -



  :و نیز از آن حضرت نقل گرديده است كه  - نھم 
  .اعجز الناس من عجز عن الدعاء، و ابخل الناس من بخل بالسالم  - 58

عاجزترين مردم كسى كه از دعا درمانده باشد و بخیل ترين مردم كسى است كه در سالم كردن ، : يعنى 
  . بخل بورزد

  :ھمچنین فرمود - دھم 
: الناس ، و اكسل الناس ، و اسرق الناس ، و اجفا الناس ، و اعجز الناس ؟ قالوا اال ادلكم على ابخل - 59

اما بخل الناس ، فرجل يمر بمسلم و لم يسلم علیه ، و اما اكسل الناس ، فعبد : بلى يا رسول اهللا ، قال 
كما يلف الثوب و اما اسرق الناس ، فالذى يسرق من صالته تلف . صحیح فارغ ال يذكر اهللا بشفه وال بلسان 

و اما اعجز الناس ، فمن . و اما اجفا الناس ، فرجل ذكر، بین يديه فلم يصل على . الخلق فیضرب بھا و جھه 
  .يعجز عن الدعاء 

آيا بخیل ترين ، كسل ترين ، و دزدترين ، و ستمكارترين و عاجزترين مردم را به شما معرفى كنم ؟ : يعنى 
  :فرمود -اهللا علیه وآله و سلم  صلى -بلى يا رسول اهللا : گفتند

  .بخیل ترين مردم كسى است كه گذارش بر مسلمانى مى افتد ولى به او سالم نمى كند -
كسل ترين مردم فردى است كه از صحت و سالمت برخوردار است ولى در اوقات بیكارى با لب و زبانش  -

  .ذكر حق نمى گويد
نین نمازى ھمانند لباس كھنه ، در ھم پیچیده شده به دزدترين مردم كسى كه از نمازش مى كاھد، چ -

  .صورتش زده مى شود
  .جفا كار ترين مردم كسى است كه نام من در برابرش برده مى شود، ولى بر من صلوات نمى فرستد -
  . عاجزترين مردم كسى است كه از دعا، درمانده باشد -

  :و نیز از آن حضرت روايت شده است كه فرمود - يازدھم 
  .افضل العبادات الدعاء، و اذا اذن اهللا للعبد فى الدعاء فتح له باب الرحمه ، انه لن يھلك مع الدعاء احد  - 60

برترين عبادت ، دعاست ، اجازه دعا كردن از سوى خداوند متعال و گفتگوى بنده با او مساوى است : يعنى 
  . خت نمى شودبا گشودن در رحمت براى وى ، كسى كه اھل دعا باشد، ھرگز بدب

دو نفر در يك لحظه نمازشان : كردم   عرض  - علیه السالم  -به امام صادق : گويد معاويه بن عمار - دوازدھم 
قرآن بیشترى تالوت مى كند و ديگرى بیشتر دعا مى نمايد و   را آغاز مى كنند، يكى از آن دو در نمازش 

  :امیك افضلند؟ فرمودسپس ھر دو در يك لحظه نمازشان را پايان مى دھند، كد
  .كل فیه فضل و كل حسن  - 61

  . ھر دو داراى فضیلت بوده و ھر دو نیكند: يعنى 
  مى دانم ھر دو خوبند، ولى مى خواھم بدانم كدامیك بھتر است ؟: گفتم 
  :فرمود

و قال ربكم ادعونى استجب لكم ان الذين يستكبرون عن : الدعاء افضل ، اما سمعت قول اهللا عزوجل  -
عبادتى سیدخلون جھنم داخرين ؟ ھى واهللا العباده ، ھى واهللا افضل ؛ ھى واهللا العباده ، ھى واهللا اشدھن 

.  
مرا بخوانید تا اجابتتان كنم ، ھمانا : دعا، برتر است ، مگر سخن خداى متعال را نشنیدى كه فرمود: يعنى 

منظور از ! خواھم كرد، به خدا قسم  كسانى كه از عبادت من سركشى كردند، آن را با خوارى داخل جھنم
! دعا عبادت است ، به خدا قسم ! دعا برتر است ، به خدا قسم ! عبادت ، ھمان دعاست ، به خدا قسم 

  .دعا شديدترين عبادت است 
  :فرمود -علیه السالم  -شنیدم كه امام صادق : گويديعقوب بن شعیب : سیزدھم 

يا رب ما ھن ؟ : قال . انى ساجمع لك الكالم فى اربع كلمات  -سالم علیه ال -ان اهللا اوحى الى ادم  - 62
-علیه السالم  -واحده لى ء واحده لك ، واحده فیما بینى و بینك ، واحده بینك و بین الناس ، فقال ادم : قال 

فاجزيك  اما التى ھى لى فتعبدنى وال تشرك بى شیئا، و اما التى لك: فقال اهللا تعالى . بینھن لى يا رب : 
بعملك احوج ما تكون الیه ، و اما التى بینى و بینك فعلیك الدعاء و على اال جابه ، و اما التى بینك و بین 

  .الناس فترضى للناس ما ترضى لنفسك 
وحى فرستاد كه من تمام سخنان را در چھار جمله  -علیه السالم  -خداوند متعال بر حضرت آدم : يعنى 

  .براى تو گرد مى آورم 
  آن چھار جمله چیست ؟! پروردگار: گفت 
يكى مال من ، ديگرى مال تو، سومى مربوط به ما بین من و تو و آخرى مربوط به ما بین تو و مردم : فرمود
  .است 

  :آنھا را برايم روشن كن خداوند متعال فرمود! پروردگار: گفت  -علیه السالم  - حضرت آدم 
  .من باشى و چیزى را شريك من قرار ندھى آنكه مال من است اين است كه بنده  -
  .و آنكه مال تو است كه جزاى عملت را به چیزى كه بیشترين احتیاج را بدان دارى مى دھم  -
  .و آنكه مربوط به ما بین من و تو است اين است كه تو دعا كن ، من اجابت مى نمايم  -
چه را كه براى خود مى پسندى براى ديگران نیز و آنكه مربوط به مابین تو و مردم است اين است كه ھر آن -



  . بپسند
نقل شده كه  -صلى اهللا علیه وآله و سلم  -از رسول اهللا  محمد بن حسن صفاراز كتاب دعاى : چھاردھم 

  :فرمود
يا رب ، بما اعطیته و كان : يدخل الجنه رجالن كانا يعمالن عمال واحدا فیرى احد ھما صاحبه فیقول  - 63

: - صلى اهللا علیه وآله و سلم  -سالنى و لم تسالنى ، ثم قال : حدا؟ فیقول اهللا تبارك و تعالى عملنا وا
  .اسالوا و اجزلوا فانه ال يتعاظمه شى ء 

دو نفر كه ھر دو يك گونه عمل انجام داده اند وارد بھشت مى شوند ولى يكى ديگرى را برتر از خود : يعنى 
من و او عملمان يكى بود، اين مقام برتر او در برابر چیست ؟ خداى تبارك و  !پروردگار: مى بیند، لذا مى گويد

از خدا بخواھید و زياد ھم : آنگاه حضرت فرمود. او از من درخواست كرد ولى تو نخواستى : تعالى مى فرمايد
  .بخوانید؛ چون در برابر ذات اقدس حديث ، چیزى بزرگ نیست 

  :فرمود -صلى اهللا علیه وآله و سلم  -ه است كه از رسول خدا و نیز در ھمان كتاب آمد - پانزدھم 
لیسالن اهللا او لیقضین علیكم ، ان اهللا عبادا يعملون فیعطیھم ، و اخرين يسالونه صادقین فیعطیھم ثم  - 64

ھوالء عبادى : ربنا عملنا فاعطیتنا فبما اعطیت ھوالء؟ فیقول : يجمعھم فى الجنه فیقول الذين عملوا
  .م اجوركم و لم التكم من اعمالكم شیئا، و سالنى ھوالء فاعطیتھم ، و ھو فضلى اوتیھه من اشاء اعطیتك
از خدا بخواھید تا او حكم كند، ھمانا خداوند متعال به يك سرى از بندگانش در مقابل اعمالشان : يعنى 

ا در بھشت جمع مى بخشش دارد و به گروه ديگر در برابر درخواست صادقانه شان ، سپس ھر دو گروه ر
ما اھل عمل بوديم ، به ما عطا كردى اما اينھا را به چه سبب ؟ مى ! پروردگار: كند، گروه اول مى گويند

اينان بندگان من ھستند، من اجر و پاداش شما را و از آن چیزى كم نكردم ، اما اينان از من : فرمايد
به ھر كسى كه بخواھیم ، ) بلكه (به آنان دادم  درخواست كردند و من ھم از فضل و رحمت فوق العاده خود

  .مى دھم 
   اسباب اجابت: باب دوم 

   زمان دعا: سبب اول 
   :شب و روز جمعه : الف 

  :فرمود - علیه السالم  -امام صادق 
سالم سالم : ما طلعت الشمس بیوم افضل من يوم الجمعه ، و ان كالم الطیر فیه اذا لقى بعضھا بعضا - 65

  .لح ، يوم صا
خورشید بر روزى برتر از روز جمعه طلوع نكرد، وقتى پرندگان آسمان در اين روز يكديگر را مالقات مى : يعنى 

  . !روز خوبى است : كنند، بر ھم سالم مى فرستند و مى گويند
در ابتداى تابستان ، وقتى مى خواست از  -صلى اهللا علیه وآله و سلم  -گفته شده كه رسول خدا  - 66
ق خارج شود، روز پنجشنبه خارج مى شد و در ابتداى زمستان وقتى مى خواست داخل شود، روز جمعه اتا

  . داخل مى گرديد
روايت شده است كه حضرت ، شب جمعه خارج مى شد و سبب جمعه داخل ابن عباس در ھمین رابطه از 

  .)33(مى گرديد 
  :روايت شده است كه فرمود - علیه السالم  -از امام باقر 

  .)34(اردت ان تتصدق بشى ء قبل اجمعه فاخره الى يوم الجمعه  -
  . اگر قبل از روز جمعه خواستى صدقه اى بدھى ، آن را تا روز جمعه به تاخیر بینداز: يعنى 

  :و نیز از ھمان حضرت روايت شده است كه فرمود
اال عبد مؤ من يدعونى . الى لینادى كل لیله جمعه من فوق عرشه من اول اللیل الى اخره ان اهللا تع - 67

لدينه او دنیاه قبل طلوع الفجر فاجیه ؟ اال عبد مؤ من يتوب الى من ذنوبه قبل طلوع الفجر فاتوب الیه ؟ اال 
و اوسع علیه ؟ اال عبد مؤ من عبد مؤ من قد قتر علیه رزقه فیسالنى الزياده فى رزقه قبل طلوع الفجر فازيده 

سقیم فیسالنى ان اشفیه قبل طلوع الفجر فاعافیه ؟ اال عبد مؤ من محبوس مغموم فیسالنى ان اطلقه من 
سجنه فاخلى سربه ؟ اال عبد مؤ من مظلوم يسالنى ان اخذ بضالمته قبل طلوع الفجر فانتصر له و اخذ له 

  .طلع الفجر فال يزال ينادى بھذا حتى ي: بضالمته ؟ قال 
  :ذات اقدس الھى ھر شب جمعه از اول تا آخر شب اينگونه ندا مى دھد: يعنى 

  آيا بنده مومنى نیست كه تا قبل از صبح مرا براى دين يا دنیايش بخواند تا من اجابتش كنم ؟ -
فرتم را آيا بنده مومنى نیست كه تا قبل از صبح از گناھانش توبه كند و بر گردد و من نیز رحمت و مغ -

  برگردانم ؟
آيا بنده مومنى نیست كه روزيش تنگ شده باشد و تا قبل از فجر، از من بخواھد آن را زياد كنم و من ھم  -

  حاجتش را بر آورده روزيش را زياد و وسیع گردانم ؟
آيا بنده مؤ من مريضى نیست كه تا قبل از طلوع فجر از من بخواھد كه شفايش بدھم و من ھم او را  -
  افیت و تندرستى عطا نمايم ؟ع
  آيا بنده زندانى گرفتارى نیست كه از من بخواھد از زندان آزادش كنم و من نیز آزادش گردانم ؟ -
آيا بنده مؤ من مظلومى نیست كه تا قبل از صبح از من بخواھد حقش را از ظالم بستانم و من نیز او را  -



  يارى كرده حقش را برگردانم ؟
  .ھمینطور ذات اقدس الھى ندا مى دھد تا صبح شود: دآنگاه حضرت فرمو

  :روايت شده است كه فرمود - علیھما السالم  -از امام باقر يا امام صادق 
  .ان العبد المومن يسال اهللا الحاجه فیوخر اهللا عزوجله قضاء حاجته التى سال الى يوم الجمعه  - 68

وند عزيز و جلیل بر آوردن آن را تا روز جمعه به تاخیر بنده مؤ من از خدا حاجتى طلب مى كند و خدا: يعنى 
  . مى اندازد

  : رسیده است كه فرمود -صلى اهللا علیه وآله و سلم  -از رسول خدا 
ان يوم الجمعه سید االيام و اعظمھا عند اهللا تعالى و اعظم من يوم الفطر و يوم االضحى ، و فیه خمس  - 69

ط فیه ادم الى االرض ، و فیه توفى اهللا ادم ، و فیه ساعه ال يسال اهللا خلق اهللا فیه ادم ، و اھب. خصال 
تعالى فیھا احد شیئا اال اعطاه ما لم يسال حراما، و ما من ملك مقرب و ال سماء وال ارض وال رياح وال جبال 

  .وال شجر اال و ھو يشفق يوم الجمعه ان تقوم الساعه فیه 
عظمت ترين آنھا نزد خداوند تعالى است ، بلكه از عید فطر و قربان ھم  ھمانا جمعه آقاى روزھا و با: يعنى 

  :اين روز، پنج خصلت دارد. برتر است 
  .را در اين روز خلق فرمود -علیه السالم  -خداوند متعال حضرت آدم : اول 
  .آن حضرت را در ھمین روز از بھشت بر زمین فرود آورد: دوم 

  .را قبض روح كرد -علیه السالم  - در چنین روزى حضرت آدم : سوم 
در اين روز ساعتى ھست كه ھر كس در آن ساعت از خداوند متعال چیزى طلب كند به او خواھد : چھارم 

  .داد به شرط اينكه چیز حرام نخواھد
دارند از اينكه قیامت در اين   مالئكه مقرب ، آسمان ، زمین ، بادھا، كوھھاى درختھا ھمگى ھراس : پنجم 
  . اقع شودروز و

فرزندان يعقوب از پدرشان خواستند كه از خداوند متعال بر ايشان طلب آمرزش و بخشش كند، آن حضرت 
  :اينگونه پاسخ دادند

  )35(سوف استغفر لكم ربى 
  . بزودى برايتان از پروردگارم تقاضاى مغفرت خواھم كرد: يعنى 

  :روايت شده است كه حضرت فرمود -علیه السالم  -در تفسیر ھمین آيه از امام صادق 
  .اخره الى السحر من لیله الجمعه  - 70

  .ار را تا سحرگاه شب جمعه به تاخیر انداخت اين استغف -علیه السالم  -حضرت يعقوب يعنى 
  .در روز جمعه دو ساعت ھست كه زمان استجابت دعاست 

  .جمعه از خطبه فارغ شده تا صفوف نماز جمعه مرتب شود) و امام ( يكى وقتى كه خطیب  -
  :ديگرى آخرين لحظات روز جمعه است كه در روايت آمده  -

  .)36( شد زمانى كه نصف قرص خورشید پنھان - 71
  :فرمود -علیه السالم  - امام باقر 

صلى اهللا  -علیھا فان رسول اهللا  اول وقت الجمعه ساعه تزول الشمس الى ان تمضى ساعه يحافظ - 72
  .ال يسال اهللا تعالى فیھا عبد خیرا اال اعطاه : قال  -علیه وآله و سلم 

صلى اهللا  -تا ساعتى را بايد محافظت كرد، چون رسول خدا ) ظھر شرعى (در روز جمعه از اول زوال : يعنى 
تعالى خیرى طلب نمى كند مگر آنكه آن را ھیچ بنده اى در اين ساعت از خداوند : فرمود -علیه وآله و سلم 

 . عطا مى نمايد

   

- ٣ - 

 
 

   :روز چھار شنبه بین ظھر و عصر: ب 
  :اينگونه روايت كرده است كه ) ره (جابر بن عبد اهللا انصارى 

روزھاى دوشنبه و سه  -صلى اهللا علیه وآله و سلم  -وجود مقدس رسول اهللا ) خندق (در جنگ احزاب 
ار دعا كرد و روز چھارشنبه بین ظھر و عصر مستجاب گرديد كه رد نتیجه آن ، خوشحالى در شنبه علیه كف

چھره حضرت نمودار شد، من ھم ھر گاه مشكلى برايم پیش آمد و در اين وقت دعا كردم ، دعايم مستجاب 
  .و مشكلم بر طرف گرديد 

   :وقت نماز عشاء: ج 
  :روايت است كه فرمود -صلى اهللا علیه وآله و سلم  -از رسول خدا 



  .من كان له حاجه فلیطلبھا فى العشاء االخره فانھا لم يعطھا احد من اال مم قبلكم  - 73
به ) مخصوص شماست و(ھر يك از شما حاجتى داد آن را به ھنگام نماز عشا طلب كند، زيرا اين : يعنى 

  .امتھاى پیش از شما داده نشده است 
   .)37(يك ششم اول از نیمه شب : د

  .رواياتى داريم كه بیانگر فضیلت نماز شب ھستند در حالى كه مردم در خواب مى باشند: اوال
شكى نیست كه در اين زمان  )38(ى داريم كه بیانگر فضیلت ذكر خداوند متعال در میان غافلین اند روايات: ثانیا

مردم به خواب مى روند، به خالف نیمه اول شب كه در تداوم بیدارى روز، بسیارى از مردم  مخصوص ، اكثر
نیز چه بسا مردم جھت رفتن به محل كار ) نزديكھاى طلوع فجر(از طرف ديگر، آخر شب . در آن ھنگام بیدارند

وم شب است ؛ بیدار يا حركت براى سفر، بیدار شوند، پس لحظه اى كه اكثرا در خوابند ھمان اوايل نیمه د
ماندن در آن لحظات ، نتیجه مجاھده با نفس ، ترك خواب ، دورى از بستر نرم و خلوت با مالك عباد و سلطان 

  .دنیا و معاد است 
  :مى فرمود - علیه السالم  -شنیدم حضرت صادق : عمر بن اذينه مى گويد: و ثانیا

اصلحك اهللا و : ى و يدعو اهللا فیھا اال استجاب له قلت ان فى اللیل ساعه ما يوافق فیھا عبد مؤ من يصل - 74
  .اذا مضى نصف اللیل و بقى السدس االول من اول النصف : اى ساعه من اللیل ھى ؟ قال 

در شب ، ساعتى است كه اگر بنده مؤ منى آن را درك كرده ، در آن نماز بگزارد و خدا را بخواند حتما : يعنى 
بعد از رفتن نصف شب ، يك : اى توفیقت دھد، آن ساعت كدام است ؟ فرمودخد: گفتم . اجابت خواھد شد

  .ششم اول از نیمه دوم آن 
   :يك سوم آخر شب  - ه 

  :فرمود - صلى اهللا علیه وآله و سلم  -وجود مبارك رسول اهللا : روايات در اين مورد فراوان است منجمله 
ھل من داع فاجیه ؟ ھل من سائل فاعطیه سوله ؟ ھل  :اذا كان اخر اللیل يقول اهللا سبحانه و تعالى  - 75

  .من مستغفر فاغفر له ؟ ھل من تائب فاتوب علیه ؟ 
  :ذات اقدس الھى ، آخر ھر شب اين چنین مى گويد: يعنى 

  آيا دعا كننده اى ھست تا من او را اجابت كنم ؟ -
  آيا در خواست كننده اى ھست تا خواسته اش را عطا كنم ؟ -
  خواھى ھست تا او را بیامرزم ؟ آيا آمرزش-
  . آيا بنده توبه كارى ھست تا توبه اش را بپذيريم ؟ -

 -مردم مى گويند رسول خدا : كردم   عرض  -علیه السالم  -مى گويد به امام رضا  ابراھیم بن آبى محمود
ما در اين رابطه خداوند متعال ھر شب به آسمان دنیا مى آيد، نظر ش: فرمود -صلى اهللا علیه وآله و سلم 

  :چیست ؟ فرمود
صلى اهللا علیه وآله و  -لعن اهللا المحرفین الكلم عن مواضعه ، و اهللا ما قال رسول اهللا كذالك انما قال  - 76

ان اهللا تبارك و تعالى ينزل ملكا الى السما الدنیا كل لیله فى الثلث االخیر ولیله اجمعه من اول اللیل : - سلم 
من سائل فاعطیه سوله ؟ ھل من تائب فاتوب علیه ؟ ھل من مستغفر فاغفر له ؟ يا  ھل: فیامره فینادى 

طالب الخیر اقبل ، يا طالب الشر القصر، فال يزال ينادى بھا حتى يطلع الفجر فاذا طلع عاد الى محله من 
  . - صلى اهللا علیه وآله و سلم  -ملكوت السماء حدثنى بذالك ابى عن جدى عن ابائه عن رسول اهللا 

صلى اهللا علیه  -رسول خدا ! خدا لعنت كند كسانى را كه سخنان را تحريف مى كنند، به خدا قسم : يعنى 
  :نگفت بلكه فرمود) كه مى گويند(اينگونه  -وآله و سلم 

خداوند تبارك و تعالى در يك سوم آخر ھر شب و در شب جمعه از ابتداى آن فرشته اى را به آسمان دنیا 
  :ن چنین ندا مى دھدمى فرستد و اي

  آيا درخواست كننده اى ھست تا خواسته اش را بدھم ؟ -
  آيا توبه كننده اى ھست تا توبه اش را بپذيرم ؟ -
  آيا استغفار كننده اى ھست تا او را ببخشم ؟ -
  ...دست بردار! بیا و اى طالب شر! اى طالب خیر -

. در ملكوتآسمان باز مى گردد ته به جايگاه اولش ھمینطور ندا مى دھد تا صبح شود، در اين ھنگام آن فرش
  نقل فرمودند -صلى اهللا علیه وآله و سلم  -اين سخن را پدرم از پدرش از پدرانش ازرسول خدا 

  نصیحت 
 -و اوالد طاھرينش  -صلى اهللا علیه وآله و سلم  -كسى كه ايمان و اعتقاد صحیح در تصديق رسول خدا 

داند كه ھر آنچه اين بزرگواران از جانب رب جلیل آوردند حق است ، بر او سزاوار  دارد و مى - علیھم السالم 
است كه در اين ساعتھا حوائجش را به چنین منادى عرضه بدارد و ندايش را بى پاسخ نگذارد، مگر نه اين 

عرضه كن حاجتھايت را : است كه اگر حاكمى از حاكمین دنیا فرستاده اى را به خانه كسى بفرستد و بگويد
چون حاكم به تو اجازه داده كه آنھا را بیان كنى تا برايت انجام دھد، در اينجا اين فرد، فرصت را غنیمت 

شمرده ، نه تنھا نیازھاى خود بلكه حوائج نزديكان و خويشان خود را ھم جدا جدا ذكر مى كند، خصوصا اگر 
در صورتى كه به او نیاز داشته باشد، و . اين حاكم ، مشھور به بخشندگى وجود و سخاى بى حد باشد

  .ھرگز از آن فرستاده روى بر نمى گرداند او را بى جواب نمى گذارد



ان الذين : بنابر اين ، بنده حق ھم نبايد پیام مواليش را سبك پندارد كه در اين صورت ، مستحق جواب 
د كه در اثر آن ، در زمره و نبايد غافل بمان. خواھد شديستكبرون عن عبادتى سیدخلون جھنم آخرين 

  :محرومین از رحمت حق در مى آيد و بار سنگین گناھان بر دوشش باقى خواھد ماند كه در حديث آمده 
  . من ترك مساله اهللا افتقر - 77

  .ھر كس سوال و در خواست از خدا را ترك كند، فقیر خواھد شد: يعنى 
آموخته ) قده (سید بن طاووس عارف كامل مرحوم مناسب است در چنین لحظاتى از شب ، مناجاتى را كه 

  :بر زبان جارى كنى و بگويى 
صلى اهللا علیه وآله و  -من ربوبیت تو را تصديق مى كنم ، به رسالت خاتم پیامبرانت محمد مصطفى ! بار الھا
ن اگر گوش م. معتقدم و به آن فرشته اى كه نداى جود و بخشش تو را مى رساند، ايمان دارم  - سلم 

ندايش را نشنید، عقل من ھم اين ندا را دريافت كرد و ھم اخبار و رواياتى را كه در بردارنده چنین وعده 
  :ھايى از جانب تو است ، پذيرفت در يك چنین حال و ھوايى ، سخن من اين است 

كه حاوى  به سوى ما آمدى ، سخن تو را... اى فرشته اى كه از جانب خدا مالك و حكیم و كريم و بخشنده و
آيا درخواست كننده اى ھست تا خواسته اش را : كامیابى ماست ، با گوش عقلمان درك كرديم كه گفتى 

  بدھم ؟
  :من سائل و گدايم و چنین نیازھايى دارم 

  .ھر چه موجب روى آوردن ذات اقدس الھى به من مى شود -
  .من نیز در مقابل توفیق روى آوردن به او را داشته باشم  -
  .محضر پر بركت او، كمال ادب را حفظ كنم  در -
  .، حفظ كند)از لغزشھا و شیطانھاى درونى و بیرونى و خالصه ھر چه مرا از او دورى كند(مرا  -
  .توفیقاتى را كه به من داده سلب ننموده ، محافظتش نمايد -

  اش را بپذيرم ؟آيا توبه كارى ھست تا توبه : و نیز عقل ما سخن آقايمان را درك كرده كه فرمود
من از گناھانم توبه مى كنم ؛ چون براى پناه بردن از غضب و عقابش و جلب رضايت و ثوابش ، ناچارم توبه 

و مرضھا و (و اگر نفسم توبه صادقانه نداشت ، عقلم حكم مى كند كه بايد به سوى او توبه كرد، . كنم 
  ).را صاف نمودكثافات و چركھاى گناھان را از اين راه زدود و آينه دل 

آيا استغفار كننده اى ھست تا او را : سخنت را شنیديم كه از طرف خداوند رحیم گفتى ! اى فرشته الھى 
  بیامرزم ؟

من از ھر چه او خودش ندارد استغفار مى كنم و به عفو او پناه مى برم و اگر اين گفتار از روى صداقت نبود 
مضطر و گرفتار و ور شكسته چاره اى جز عذر خواھى نزد رب عقلم حكم مى كند كه بايد چنین كرد، بنده 

  .جلیل و رحیم ندارد
اين درخواست و توبه و استغفار و فقر و ذلت و ورشكستگى را كه گفتم ، نزد تو به ! اى فرشته پروردگار

ن گشود، امانت مى گذارم تا آن را به خدايى كه تو را به سويمان فرستاد و راه رسیدن به كويش را به رويما
  .عرضه بدارى 

اگر نتوانستى اين سخنان را از بركنى ، مى توانى : به اينجا كه مى رسد، مى فرمايد) ره (سید بن طاووس 
آن را در ورقه اى بنويسى و ھمراه خود داشته يا زير سرت بگذارى اما بايد آن را مانند عزيزترين وسائلت ، 

  :فرا رسید، برگه را بیرون آورده اينگونه بگويى محافظت نمايى و وقتى آن زمان موعود از شب 
اين قصه من است كه !! اى فرشته اى كه از جانب خداى ارحم الراحمین و اكرم اال كرمین ندا در مى دھم 

  .به تو تسلیمش مى كنم ، نه زبانى برايم مانده و نه روحیه اى كه بتوانم با تو سخن بگويم 
  .ان رسیدبه پاي) ره (در اينجا سخنان سید 

  :من مى گويم 
برايت معین فرمودند  -علیھم السالم  -اگر در يك چنین وقت حساس ، توانستى آن وظايفى را كه اھل بیت 

  :عمل كنى ، پس خوشا به حالت واال مى توانى اين چنین بگويى 
خبارى كه پیرامون لطف و را در مورد ا -علیھم السالم  -من به تو ايمان دارم و پیامبر اكرم و ائمه اطھار ! خدايا

درود بفرست و بعد از ) يعنى پیامبر و آل او(عفو تو گفته اند تصديق مى كنم ، پس اوال بر آن وجودھاى پاك 
آن ، در اين شب ھر دعايى كه در امور دينى يا دنیايى به درگاھت عرضه مى شود، مرا در آن شريك و 

خدايى تو است رفتار كن نه آنچنان كه ما بندگان رو سیاه  با ما آنچنان كه سزاوار! سھیم گردان ، بارالھا
  !درودت بر محمد و خاندان پاكش باد -سزاوار آنیم ، اى ارحم الراحیمن 

  :روايت شده كه فرمود - علیه السالم  -و بدانكه از حضرت صادق 
  .ال تعطموا العین حظھا فانھا اقل شى ء شكرا  - 78

  . ببرد؛ چون كمترين شكر گزارى را او دارد) ز خواب ا(نگذار چشم بھره كاملى : يعنى 
  :روايت شده كه فرمود - صلى اهللا علیه وآله و سلم  -و نیز از وجود مقدس رسول خدا 

اذا قام العبد من لذيذ مضجعه و النعاس فى عینیه لیرضى ربى عزوجل الصاله لیله باھى اهللا به  - 79
ام من مضجعه الى صاله لم افرضھا علیه اشھدوا انى قد غفرت له اما ترون عبدى ھذا؟ قد ق: مالئكته فقال 

.  



وقتى بنده حق از خوابگاھش بر مى خیزد تا خداوند متعال را با نماز شبش خشنود سازد در حالى : يعنى 
: كه چرت ، چشمانش را فرا گرفته ، در اين حال ، ذات اقدس الھى به مالئكه اش مباھات كرده مى فرمايد

پس ! نده مرا مى بینید كه از خوابگاھش برخاسته تا نمازى را بگزارد كه آن را بر او واجب نكرده ام آيا اين ب
  .شاھد باشید كه او را بخشیدم 

   فايده 
 - علیھم السالم  - ھر روز، دوازده قسمت مى شود و ھر قسمت آن منسوب به يكى از ائمه دوازدھگانه 

  .آن امام  است كه مناسب است در آن ساعت ، توسل به
  .)39(نقل گرديده است مصباح و دعايى نیز مخصوص آن ساعات در كتاب شريف 

منسوب است و در ھر روز، میھمان  - علیھم السالم  -ده كه روزھاى ھفته به ائمه نیز آور) ره (سید طاووس 
  :)40(انھايم ، بنابر اين زيارت آن امام يا ائمه به ترتیب زير در آن روز، مناسب است 

  .است  -صلى اهللا علیه وآله و سلم  -مخصوص پیامبر اكرم : شنبه 
  .است  - علیه السالم  -مخصوص امیر المومنین على بن ابى طالب : يكشنبه 
  .است  - علیھم السالم  -مخصوص امام حسن و امام حسین : دو شنبه 

  .است  -علیھم السالم  - امام زين العابدين ، امام باقر و امام صادق مخصوص : سه شنبه 
  .است  -علیه السالم  - مخصوص امام حسن عسكرى : پنجشبنه 
  .است  -علیه السالم  -مخصوص وجود مبارك امام مھدى : و جمعه 

  :شب قدر -و 
مكن است يكى از سه م. اين شب در ماه مبارك رمضان قرار دارد ولى مشخص نیست كه كدام شب است 

  .شب نوزدھم يا بیست و يكم يا بیست و سوم باشد، لكن بر شب بیست و سوم تاكید شده است 
   :شبھاى احیا: ز

  :چھار شب است كه احیا و بیدارى در آن مستحب است ، اين شبھا عبارتند از
  .شب اول ماه رجب  - 1
  .شب نیمه شعبان  - 2
  .شب عید فطر - 3
  . شب عید قربان - 4

  :نقل است كه 
  .)41() و عبادت نكند(شگفت انگیز بود كه در اين شبھا بیكار بماند  - علیه السالم  -براى امیر المومنین  - 80
   :روز عرفه  -ح 

مستحب موكد ھم ھست ولى اگر   اين روز، روز و طلب حاجت به درگاه الھى است لذا با اينكه روزه اش 
  .)42(كسى در اثر روزه ، ضعیف شود و نتواند دعا كند، روزه نگرفتن و دعا خواندن بھتر است 

   .ھنگام وزش باد -ط 
   .ھنگام اذان ظھر -ى 
   .ھنگام نزول باران  - ك 
   :ھنگام ريزش اولین قطره از خون شھید -ل 

  :ت كرده است كه حضرت فرمودرواي - علیه السالم  - زيد شحام از امام صادق 
عند ھبوب الرياح ، و زوال االفیاء، و نزول المرط، و اول قطره من دم القتیل : اطلبوا الدعاء اربع ساعات  - 81

  .المومن فان ، ابواب السماء تفتح عند ھذه اال شیاء 
، )يه شرعى است كه ھمان ظھر سا(وزش باد، زوال سايه ھا : در چھار وقت به دنبال دعا باشید: يعنى 

  . نزول باران و اولین قطره از خون مؤ من ؛ چون در اين اوقات ، درھاى آسمان گشوده خواھد شد
  :و نیز از آن حضرت نقل شده است كه فرمود

  .اذا زالت الشمس فتحت ابواب السماء و ابواب الجنان و قصیت الحوائج العظام  - 82
رسید، درھاى آسمان و درھاى بھشت گشوده خواھد شد و  فرا) ظھر شرعى (وقتى زوال آفتاب : يعنى 

  . حاجتھاى بزرگ بر آورده خواھد گرديد
  :سوال شد از چه ھنگام ؟ فرمود

  .مقدار ما يصلى الرجل اربع ركعات مترسال  -
  . به مقدارى ككه بتوان يك نماز چھار ركعتى ، بدون عجله و سر فرصت خواند: يعنى 

   :تا طلوع آفتاب ) ح اذان صب(از طلوع فجر  - م 
  :اين چنین روايت كرده است كه  -علیه السالم  -از امام باقر ابو الصباح كنانى 

ان اهللا عزوجل يجیب من عباده كل دعاء، فعلیكم بالدعاء فى السحر الى طلوع الشمس فانھا ساعه  - 83
  .ظام تفتح فیھا ابواب السماء و تقسم فیھا االرزاق ، و تقضى فیھا الحوائج الع

خداوند متعال از بین بندگانش آنكه بیشتر اھل دعاست را اجابت مى كند پس دعا كنید در سحرھا تا : يعنى 
طلوع آفتاب ؛ چون درھاى بھشت در اين ھنگام باز مى شوند، روزھاى در اين زمان تقسیم مى گردند و 

  . حاجتھاى بزرگ در اين وقت بر آورده مى شوند



   مكان دعا: سبب دوم 
   سرزمین عرفات  -لف ا

  :در خبر آمده است كه 
يا مالئكتى اال ترون الى عبادى و امائى جاووا : ان اهللا سبحانه و تعالى يقول للمالئكه فى ذلك الیوم  - 84

اشھدو انى : ربنا انھم يسالونك المعفره فیقول : من اطراف البالد شعثاء غبراء اتدرون ما يسالون ؟ فیقولون 
  .قد غفرت لھم 

آيا بندگان مرا نمى بینید كه از ! اى فرشتگان من : خداوند سبحان در اين روز به مالئكه مى گويد: يعنى 
سرزمینھاى مختلف آمده اند در حالى كه موھايشان پريشان است و گرد غبار بر چھره شان نشسته ؟ آيا 

  مى دانید اينان چه مى خواھند؟
: در اينجا خداوند متعال مى فرمايد. آمرزش گناھانشان را مى طلبند اينان از تو! پروردگار: مالئكه مى گويند

  .شاھد باشید كه گناھانشان را آمرزيدم 
  :و نیز در روايت ديگر آمده است كه 

فاذا افصتم من عرفات فاذكر و اهللا . ان من الذنوب ماال يغفر اال بعرفه و المشعر الحرام ، قال اهللا تعالى  - 85
  .و لیله من لیالى االحیاء  )43(م عند المشعر الحرا

مشعر الحرام ، كه خداوند  -عرفات  -: برخى از گناھان فقط در اين سه موقعیت بخشیده مى شوند: يعنى 
  .)44( و شبى از شبھاى احیا. وقتى از عرفات كوچ كرديد، خداى را مشعر الحرام به ياد بیاوريد: متعال فرمود

   و كعبه) در مكه (حرم الھى  - ب 
  :روايت شده است كه  - علیه السالم  -از امام رضا 

ما وقف احد بتلك الجبال اال استجیب له فاما المومنون فیستجاب لھم فى اخرتھم ، و اما الكفار  - 86
  .فیستجاب لھم فى دنیاھم 

اجابت شده ، اگر مؤ من باشد، ) دعايش (مگر آنكه ) ى كافرحت(كسى در اين كوھھا توقف نكرد : يعنى 
  . اجابت اخروى و اگر كافرى باشد اجابت دنیايى دارد

   مسجد -ج 
خداست و قصد زيارت او را دارد،   چون آنجا خانه خداست و كسى كه بد انجام مى رود مقصود و مطلوبش 

  :در حديث قدسى آمده است 
  .ساجد، فطوبى لعبد تطھر فى بیته ثم زار نى فى بیتى اال بیوتى فى االرض الم - 87

آگاه باشید كه مساجد، خانه ھاى من بر روى زمین اند، پس خوشا به حال بنده اى كه در خانه خود : يعنى 
  . سپس مرا در خانه ام زيارت كند) و وضو بسازد(تطھیر كند 

  .م نمايدو او كريمتر زا آن است كه قاصد و زا ترش را نا امید و محرو
آقا آن را طلب مى كرد، بدين ترتیب   از معاويه بن عمار روايت كرده است كه وجود مقدس سعید بن مسلم 

كه اوال چیزى در راه خدا صدقه مى داد بعد بوى خوشى استشمام مى كرد و سپس به مسجد رفته ھر 
خبر داللت بر چھار مطلب حاجتى داشت آن را به محضر حق تعالى عرضه مى داشت ناگفته نماند كه اين 

  .دارد بدين شرح 
  .ھنگام ظھر، وقت طلب حاجت است  -اول 
  .مستحب است ابتدا صدقه اى داده شود -دوم 

  .خوب است بوى خوشى استشمام گردد -سوم 
  .مسجد محل خوبى جھت طلب حاجت مى باشد -چھارم 

   )ع (در جوار قبر مقدس حضرت ابا عبد اهللا الحسین : د
  :ت اين مكان از ساير مكانھا بیشتر است ، در روايت آمده است بلكه شراف

جعل الشفاء فى تربته ، و : ان اهللا سبحانه و تعالى عوض الحسین علیه السالم من قتله با ربع خصال  - 88
  .اجابه الدعاء تحت قبته ، و االئمه من ذريته ، و ان ال يعد ايام زائريه من اعمارھم 

  :چھارم خصلت عطا كرده است  -علیه السالم  -، در عوض قتل آقا سید الشھداء خداوند سبحان : يعنى 
  .شفا را در تربتش نھاد -
  .اجابت دعا را زير گنبدش قرار داد -
  .ائمه بعدى از نسل آيند -
  . مدت زمانى را كه زائرين آن حضرت براى زيارت مى گذارند، جزء عمرشان به حساب نمى آورد -

شد، آخر حضرت به نزديكانش امر   مرضى عارض  - علیه السالم  -است كه بر امام صادق و نیز روايت شده 
يكى از دوستان ) و برايش دعا كند( - علیه السالم  - كرد كه فردى را اخیر كنند تا به زود نزد قبر امام حسین 

را برايش باز گو كرد، حضرت ، جھت انجام اين فرمان از خانه خارج شد، فردى را جلوى درب خانه ديد و ماجرا 
امامى  - علیه السالم  -آن مرد من مى روم ولى شبھه اى در ذھنم ايجاد شده و آن اينكه امام حسین 

نیز امامى است كه طاعتش واجب ) - علیه السالم  - يعنى امام صادق (است كه طاعتش واجب است و او 
نیست ، پس چرا براى شفاى اين امام ،  يعنى فرقى بین اين دو امام(است ، پس اين كار چه معنا دارد؟ 

  ).نزد آن امام بروم و دعا كنم ؟



  :آن فرد به خانه برگشت و مطلب را خدمت امام عرضه داشت ، حضرت فرمود
  .ھو كما قال لكن ما عرف ان هللا تعالى بقاعا يستجاب فیھا الدعاء فتلك البقعه من تلك البقاع  - 89

اما ندانسته است كه خداوند متعال ) فرقى بین دوم امام نیست  كه(سخن اين مرد درست است : يعنى 
از  -علیه السالم  -سرزمینھايى دارد كه در آنجا دعا مستجاب مى شود و حرم حضرت سید الشھدا 

  .آنھاست 
   دعاھاى مستجاب : سبب سوم 

شد و خواه دعايى كه در بردارنده اسم اعظم الھى باشد، خواه آن اسم اعظم معین و مشخصبا -الف 
  .نباشد

است ، بله در روايات اسم اعظم غیر از انبیا و اولیا كسى از آن اطالعى ندارد كه بگويد حتما فالن اسم ، 
  :اشاراتى به آن شده است منجمله 

  .)45(اسم اعظم در آيات آخر سوره حشر است  - 90
اسم اعظم در آيه الكرسى و اول آل عمران است فلذا گفته شده كه بايد حتما دو اسم الحى القیوم  - 91

  .)46( وجود دارند باشند؛ چون فقط اين دو اسمند كه ھم در آيه الكرسى و ھم در اول سوره آل عمران
  :روايت شده است كه فرمود -صلى اهللا علیه وآله و سلم  -از رسول خدا 

  .من الرحیم اقرب الى االسم االعظم من سواد العین الى بیاضھا بسم اهللا الرح - 92
  .بسم اهللا الرحمن الرحیم ، نزديكتر است به اسم اعظم از سیاھى چشم به سفیدى آن : يعنى 

  :گفته شده است اسم اعظم در
  .است يا حى يا قیوم 

  .)47(است يا ذالجالل و االكرام  - 93
  .)48(است  يا ھو يا من ال ھو اال ھو

  :كه  )49(است اهللا  - 94
  .م پروردگار است اين نام مشھورترين نا

  .در اذكار، برترين مقام را دار است 
  .در ادعیه ، برترين مقام را داراست  -
  .امام ساير اسماء قرار داده شده است  -

  .تنھا از اين اسم نام برده شده است ) يعنى ال اله اال اهللا (در كلمه اخالص 
: يعنى اگر مثال بگويد(ايد با اين اسم باشداگر كسى بخواھد با ابراز شھادتین ، اسالمش را اظھار كند، ب

  ).، اسالمش پذيرفته نیست اشھد ان ال اله اال الرب 
  :در اينجا دو نكته قابل توجه است 

بسیار قوى است ؛ چون در اين رابطه روايات زيادى وارد ) باشداهللا كه اسم اعظم كلمه (اين قول آخر - 1
  .شده است 

  :و خواصى نسبت به ساير اسماء الھى به شرح زير دارداين اسم مقدس ، امتیازات  - 2
گفت ، اهللا و به غیر او نمى توان ) يعنى اسم خاص است (اين اسم مخصوص ذات اقدس الھى است  -اول 

  :نه حقیقتا و نه مجازا فلذا فرموده 
  .)50( ھل تعلم له سمیا

  . آيا ھمنامى براى او سراغ دارى ؟: يعنى 
  باشد؟اهللا يعنى آيا غیر از او كسى را مى شناسى كه نامش 

لت بر يك معناى بخصوصى مى اين اسم داللت بر ذات اقدس الھى دارد، اما ساير اسماء ھر يك دال -دوم 
  ...داللت دارد وعلم ، بر عالم داللت دارد، اسم قدرت بر : قادركنند؛ مثال اسم 

آسیم از اسماء اهللا است ، اما اين  صبور: ساير اسماء را مى توانیم به اين نام بخوانیم ، مثال بگويیم  -سوم 
  .اسمى از اسماء صبور است اهللا : نام را به آن اسماء نمى توان خواند؛ مثال نمى توان گفت 

اين سه امتیاز به اضافه شش امتیاز ديگر كه قبل از اين گفته شد، جمعا مى شود نه امتیاز براى اين اسم 
  .مقدس 

  :در روايت آمده است كه 
به سوى او مى آيد كه بین آن دو تنھا يك بلقیس وقتى با خبر شد  -علیه السالم  -حضرت سلیمان  - 95

كدامیك از شما مى تواند تخت اين زن را به اينجا : اصله بود، در اين حال رو به اطرافیان كرده فرمودفرسخ ف
  بیاورد قبل از اينكه اينان به حالت تسلیم نزد من آيند؟

من مى توانم آن را بیاورم قبل از اينكه از مجلس قضاوت : گفت  - كه فردى قوى بود  -از جن  )51(عفريتى 
عالوه بر  -از صبح تا نیمه روز در اين مجلس مى نشست  -علیه السالم  -و حضرت سلیمان  -خود برخیزى 

  .ش نیز امین ھستم اين ، نسبت به جواھرات
  .من سريعتر از اين مى خواھم : فرمود -علیه السالم  -حضرت سلیمان 

كه اسم اعظم مى دانست و بدين  آصف بن برخیادر اين لحظه وزير آن حضرت و خواھر زاده اش ؛ يعنى 
  :گفت  -وسیله مستجاب الدعوه ھم بود 



  .)52(انا اتیك به قبل ان يرتد الیك طرفك  -
  :در مورد اين جمله ، سخنانى گفته شده منجمله 

  .نم آن را بیاورم قبل از اينكه آن دورترين فرد، در مقابل چشمت به تو برسد، من مى توا -
تا آنجا كه مى توانى چشمت را نگه دار، وقتى كه ديگر نتوانستى نگه دارى و پلكھايت را بر ھم گذاشتى  -

  .، قبل از اينكه مجددا آن را بگشايى ، من تخت را نزد تو حاضر مى كنم 
واند، سپس به قدرت به سجده افتاد و خداوند متعال را با اسم اعظمش خآصف گويد در اين ھنگام ، كلبى 

  .ال يزال الھى تخت بلقیس ، كنار تخت حضرت سلیمان آشكار شد
  :و امام آن اسم اعظمى كه آصف بدان دعا كرد چه بود؟ اقوالى است ، از جمله 

  .بوداهللا و الرحمن  -
  . اھیا شراھیا: بود كه در زبان عبرانى مى گوينديا حى يا قیوم  -
  .بوديا ذالجالل و االكرام  -
  .)53(بود يا الھنا و اله كل شى ء الھا واحدا ال اله اال انت  -

   :ده است كه فرمودروايت ش - علیه السالم  -از امام صادق  - ب 
  .لبیك عبدى سل حاجتك تعط : يا اهللا ، عشر مرات قیل له : من قال  - 96

  :به او ندا مى رسد! يا اهللا ! كسى كه ده بار بگويد يا اهللا : يعنى 
  . لبیك اى بنده من حاجتت را بخواه تا به تو داده شود

  :و نیز روايت شده است كه 
  .ه ، عشرا يا رباه ، يا ربا: من قال  - 97

  .) به او نیز چنین ندايى مى رسد( كسى كه ده بار بگويد يا رباه : يعنى 
  و نظیر اين دو است يا رب ، يا رب ، و يا سیداه ،

  :و نیز روايت شده است كه 
  . -ثالثا  -يا اهللا ، يا رباه ، يا سیداه ، : من قال فى سجوده  - 98

  . ھمینگونه جواب مى شنود! يا سیداه ! يا رباه ! هللا كسى كه در سجودش سه بار بگويد يا ا:يعنى 
  :به من فرمود -علیه السالم  -سماعه روايت كرده است كه امام كاظم  -ج 
اللھم انى اسالك بحق محمد و على فان لھما عندك شانا من : اذا كانت لك يا سماعه حاجه فقل  - 99

القدر ان تفعل بى كذا و كذا، فانه اذا كان يوم القیامه الشان و قدرا من القدر، فبحق ذلك الشان و بحق ذلك 
لم يبق ملك مقرب وال نبى مرسل وال عبد مؤ من امتحن اهللا قبله لاليمان اال و ھو محتاج الیھما فى ذلك 

  .الیوم 
علیھما  -تو را قسم مى دھم به حق محمد و على ! خدايا: ھر وقت حاجتى دارى بگو! اى سماعه : يعنى 

اين دو نزد تو قدر و مقامى دارند، به قدر مقام اين دو قسمت مى دھم حاجات مرا بر آورى كه  - السالم 
عبارتند از چنین و چنان ؛ چون در روز قیامت ھیچ فرشته مقرب و ھیچ پیامبر مرسل و ھیچ بنده مومنى كه 

يعنى محمد و (رگوارخداوند سبحان قلبش را بر ايمانش امتحان كرده باشد نیست مگر اينكه به اين دو بز
  .نیازمند است ) -علیھما السالم  -على 

   :ابن ابى عمیر از معاويه بن عمار روايت كرده است كه  -د 
يا من يفعل ما يشاء وال يفعل ما يشاء احد غیره ثالثا ثم يسال اهللا اعطى : من قال فى دبر الفريضه  - 100

  .)54(ما سال 
اى كسى كه ھر چه بخواھى انجام مى دھى و غیر : ھر كس بعد از نماز واجب ، سه مرتبه بگويد- : يعنى 

م بدھد، سپس از خدا چیزى بخواھد، خواسته اش داده از تو كسى نمى تواند ھمه چه را كه خواست انجا
  .خواھد شد

  :و نیز روايت شده است كه براى بدھكارى و دين ادا گردد، در روز جمعه يا ھر روزديگر بگويد - ه 
  .اللھم اغنى بحاللك عن حرامك و بفضلك عمن سواك  - 101

  .د از ديگران بى نیاز گردان مرا با روزى حاللت از حرام و با عطا و بخشش خو! خدايا: يعنى 
   :براى وسعت روزى بعد از نماز صبح گفته شود -و 
  .)55(سبحان اهللا العظیم و بحمده استغفر اهللا و اساله من فضله  -

منزه است خداوند عظیم و حمد و سپاس مخصوص اوست ، از او طلب آمرزش دارم و مى خواھم : يعنى 
  . كه از عطاياى مخصوصش مرا بھره ور بفرمايد

   :و نیز بعد از نماز عشا بخواند -ز 
طر على قلبى فاجول فى طلبه البلدان و اللھم انه لیس لى علم بموضع رزقى و انا طلبه بخطرات تخ - 102

انا فیما طلب كالحیران ال ادرى افى سھل ھو ام فى جبل ام فى ارض ام فى سماء ام فى بر ام فى بحر؟ و 
على يدى من ؟ و من قبل من ؟ و قد علمت ان علمه عندك ، و اسبابه بیدك ، و انت الذى تقسمه بلطفك ، 

د و ال محمد و اجعل لى يا رب رزقك و اسعا، و مطلبه سھال، و اللھم صل على محم. و تسببه برحمتك 
ماخذه قريبا، وال تعنى بطلب ما لم تقدر لى فیه رزقا فانك غنى عن عذابى و انا فقیر الى رحمتك ، فصل 

  .على محمد و ال محمد وجد على عبدك انك ذو فضل عظیسم 



س گمانھايى كه به قلبم خطور مى كند، شھرھا را من محل روزى خود را نمى دانم و بر اسا! بار الھا: يعنى 
آيا در ) روزى من كجاست (در اين قضیه حیران و سر گردان مانده ام كه ) تا بدان برسم (جستجو مى كنم 

  دشت و صحراست يا در كوھھا؟
در زمین است يا در آسمان ؟ در خشكى است يا در دريا؟ به دست چه كسى است و به جانب چه كسى 

و آن را . ت ؟ اما مى دانم كه تو ھم محلش را مى دانى و ھم موجبات و اسبابش به دست تو است بايد رف
  .بر اساس لطف و رحمتش تقسیم مى كنى 

بر محمد و آل محمد درود فرست و روزى مرا وسیع گردان ، طلب آن را آسان و محل دريافتش را نزديك ! خدايا
ھمانا تو از ) تا زحمت بیھوده در طلبش نكشم ( را به رنج نیندازقرار بده و براى آنچه برايم مقدر نشده م

عذاب من بى نیازى ولى من به رحمت تو محتاج ھستم ، پس بر محمد و آل محمد درود بفرست و بر بنده 
  .)56(ات ببخشاى كه تو صاحب فضل او عنايتى عظیم ھستى 

  خوب است ) جائز(براى دفع ترس از ظلم و وارد شدن بر سلطان  -ح 
  :ھنگام ورود بر منصور مى خواند كه  -علیه السالم  - خواندن آن دعايى كه حضرت صادق 

شدتى ، و يا غوثى عند كربتى ، احرسنى بعینك التى ال تنام ، واكنفنى بركنك الذى ال  يا عدتى عند - 103
  .يرام 

مرا با آن چشمت كه خواب در آن ! و اى فرياد رس من در سختیھا! اى ذخیره و سرمايه من در شدايد: يعنى 
  . راه ندارد، حراست كن و با آن تكیه گاھت كه شكست ندارد محافظت نما

  :نقل كرده كه گفت معاذ بنجبل پرداخت شدن بدھكارى و اداى دين ، مناسب است خواندن آنچه براى  -ط 
  :روز جمعه اى با رسول اهللا نماز جمعه نخواندم ، به من فرمود

  .يا معاذ، ما منعك عن الصلوه الجمعه ؟  - 104
  .چه چیزى مانع حضور تو در نماز جمعه شده ؟ : يعنى 
طال، طلبكار است و  )57(يوحناى يھودى از من يك اوقیه  -صلى اهللا علیه وآله و سلم  -يا رسول اهللا : گفتم 

: ى كشید، ترسیدم اگر بیرون بیايم مرا بگیرد و نتوانم به نماز جمعه بیايم ، فرمودكنار در منزل كشیك مرا م
  .؟اتحب يا معاذن ان يقضى اهللا دينك 

  . آيا دوست دارى كه خدا دينت را ادا، كند؟: يعنى 
  :بگو: فرمود! گفتم بلى يا رسول اهللا 

ء، و تعز من تشاء، و تذل من تشاء، بیدك اللھم مالك الملك ، توتى الملك من تشاء، و تنزع الملك ممن تشا
الخیر، انك على كل شى ء قدير، تولج اللیل فى النھار، و تولج النھار فى اللیل ، و تخرج الحى من المیت ، و 

، يا رحمن الدنیا واالخره و رحیمھما تعطى منھما ما )58(تخرج المیت من الحى ، و ترزق من تشاء بغیر حساب 
  .تشاء و تمنع منھما ما تشاء، صل على محمد وال محمد اقض عنى دينى يا كريم 

توانست ، آن را به ھر كه بخواھى مى دھى و از ھر  ملك و حكومت در عالم ھستى از آن! بار خدايا: يعنى 
ھمه نیكیھا به . كه بخواھى مى گیرى ، ھر كس را بخواھى عزيز و ھر كس را بخواھى ذلیل مى كنى 

زنده را از مرده بیرون . شب را در روز نھان مى سازى و روز را در شب . دست تو است و بر ھر چیزى قادرى 
اى كسى كه در دنیا و آخرت . و به ھر كه بخواھى ، بى حساب روزى مى دھى  مى آورد و مرده را از زنده

  يكى رحمت واسعه كه ھمه موجودات از آن بھره مى برند و ديگر رحمتى مخصوص (دو رحمت دارى ، 
، اين دو رحمت را به ھر كه بخواھى مى دھى و از ھر كه بخواھى منع مى نمايى )بندگان شايسته ات 

  . !ر محمد و آل محمد درود فرست و دين مرا ادا كن اى كريم ب!) بار الھا(
  .فلو كان علیك مل ء االرض ذھبا الداه اهللا عنك : آنگاه فرمود

  . اگر به اندازه كره زمین طال بدھكار باشى ، ذات اقدس الھى از طرف تو آن را پرداخت خواھد كرد: يعنى 
انسان مى شنود، مناسب است دعاىمرورى از رسول  براى تقويت قوه حافظه و حفظ نمودن ھر آنچه -ى 

  :كه فرمود -صلى اهللا علیه وآله و سلم  -خدا 
  :يا على ، اذا اردت ان تحفظ كلما تسمع فقل فى دبر كل صلوه  - 105

سبحان الرووف ! بانواع العذاب   سبحان من ال يواخذ اھل االرض ! سبحان من ال يعتدى على اھل مملكته 
  .ھم اجعل لى فى قلبى نورا و بصرا و فھما و علما انك علیكل شى ء قدير الل! الرحیم 
پاك و ... سبحان من : ھر گاه خواسته آنچه را مى شنوى حفظ كنى ، بعد از ھر نماز بگو! اى على : يعنى 

پاك و منزه است خدايى كه ساكنین زمین را با . منزه است خدايى كه بر اھل مملكتش ستم روا نمى دارد
در قلبم براى من نو ! پاك و منزه است خداى مھربان و رحیم ، خدايا. ابھاى گوناگون ، گرفتار نمى كندعذ

  .روديد و فھم و علم قرار بده كه تو بر ھر چیزى قادرى 
   :براى دفع آزار ھمسايه  - ك 

حضرت  شكايت كرد كه ھمسايه ام مرا آزار مى دھد، -علیھما السالم  -فردى نزد امام حسن بن على 
  :فرمود
يا شديد المحال ، يا عزيز اذللت بعزتك جمیع ما خلقت ، : اذا صلیت المغرب فضل ركعتین ثم قل  - 106

  .اكفنى شر فالن بما شئت 
اى آن كه مكرت شديد ... يا شديد المحال : پس از نماز مغرب ، دو ركعت نماز بگزار و بعد از آن بگو: يعنى 



شر فالنى را از من بردار ھر طور ! را در برابر عزت خوار و ذلیل قرار دادى  اى آن كه جمیع مخلوقات! است 
  .كه خودت خواسته باشى 

اين شخصى ، طبق دستور حضرت عمل كرد، نیمه شب صداى فرياد و شیون شنید، به او خبر دادند كه 
  .مرد) يعنى ھمان ھمسايه (فالن كس 

  .ذكر آن ، بحث طوالنى مى شودنظیر اين سرد ادعیه و اخبار، زياد است كه با 
  .براى اطالع از آنھا به كتابھاى دعا مراجعه شود

   سبب چھارم ، نقش زمان دعا
   :)59(دعاى سمات  -الف 
  :در آخرين لحظات روز جمعه و نیز بعد از آن گفته شوددعاى سمات مستحب است خواندن  - 107

اللھم انى اسالك بحرمه ھذا الدعاء و بما فات منه من االسماء و بما يشتمل علیه من التفسیر و التدبیر  -
  .الذى ال يحیط به اال انت ان تفعل بى كذا و كذا 

تو را به حرمت اين دعا و به حرمت آن اسمھائى كه در آن نیامده ، و به تفسیر و تدبیر آن ! خدايا :يعنى 
  ....اسمھا كه غیر از تو احدى آن را نمى داند، سوگندت مى دھم كه حاجات مرا به اين شرح بر آورى 

) يعنى ازيازدھم تا بیستم (روايت شده كه در ثلث دوم ماه مبارك رمضان  -علیه السالم  - از امام باقر  - ب 
  :قرآن كريم را گرفته مى گشايى و مى گويى 

اللھما انى اسالك بكتابك المنزل و ما فیه و فیه اسمك اال عظم االكبر واسماوك الحسنى و ما يخاف و  - 108
  .يرجى ان تجعلنى من عتقائك من النار 

كردى و به ھر آنچه در آن است از   ه نازلش از تو درخواست دارم سوگند مى دھم به قرآنى ك! خدايا: يعنى 
اسم اعظم و ساير اسماء حسنات گرفته تا آياتى كه موجب خوف و رجاست كه مرا جزء رھايى يافتگان از 

  .آتش جھنم قرار دھى 
  .سپس ھر حاجت كه مى خواھى طلب كن 

   :در ثلث آخر شب جمعه  سوره قدرخواندن  -ج 
ذكر شده  )60(رتبه خواندن سوره قدر در يك سوم باقى مانده از شب جمعه در روايت فضیلت پانزده م - 109

  .د بنمايداست و بعد از آن ھر دعايى كه مى خواھ
   نقش مكان در دعا: سبب پنجم 

   :- علیه السالم  -دعاى مخصوص كنار قبر امام حسین  -الف 
  :روايت شده است كه فرمود -علیه السالم  -از امام صادق 

يا ابا عبد اهللا ، : من كان له حاجه الى اهللا عزوجل فلیقف عند راس الحسین علیه السالم و لیقل  - 110
  .قامى ، و تسمع كالمى ، و انك حى عند ربك ترزق ، فاسال ربك و ربى قضاء حوائجى اشھد انك تشھد م

اى ابا عبد : و بگويد -علیه السالم  - اگر كسى ، حاجتى دارد، برود باالى سر مقدس امام حسین : يعنى 
كه ان . (  ازدشھادت و از روزى خاص الھى بھره مندى ، پس از خدا تقاضا كن كه حوايج مرا بر آورده س! اهللا 

  ) .شاء اهللا بر آورده خواھد شد
   :-علیه السالم  -دعاى مخصوص نزد قبر امام ھادى : ب 

روايت شده است كه فردى ھر سال مبلغى از خلیفه دريافت مى كرد، ولى چند سال بود كه خلیفه آن را 
كرد و از او خواست ھرگاه نزد آمده ماجرا را نقل  -علیه السالم  -اين فرد، نزد امام ھادى . قطع كرده بود

ھنگام . خارج شد - علیه السالم  -سپس از نزد امام . خلیفه رفت ، قضیه را به او بگويد و براى شفاعت كند
شب ، فردى از طرف خلیفه نزد او آمد و احضارش كرد، مرد آماده شد و به سوى دربار خلیفه به راه افتاد، در 

وقتى به دربار رسید از دربان ... نزد خلیفه برو: د كه ھمه مى گفتندبین راه چند فرستاده را مشاھده كر
  .اينجا آمد - علیھما السالم  -آيا على بن محمد ھادى . پرسید
  .خیر: گفت 

باالخره وارد شد و خلیفه از او به گرمى استقبال كرد و در نزديكى خود نشاند و دستور داد ھر آنچه در مدت 
  .شته اند به او بدھنداين چند سال از او دريغ دا

به : بود به او مى گويدفتح  مرد، از نزد خلیفه به سوى خانه حركت كرده ناگاه ديد ھمان دربان كه نامش 
  .بگو آن دعايى را كه براى تو كرده به من نیز ياد بدھد - علیه السالم  -امام ھادى 

: بشاش او را مشاھده كرد، فرمودرسید، وقتى حضرت چھره  - علیه السالم  -آن فرد، بعدا خدمت امام 
  خوشحال به نظر مى رسى گويا راضى شدى ؟

  :ولى مى گويند شما نزد خلیفه نرفته اند؟ فرمود...بلى : گفت 
  .ان اهللا عودنا ان ال نلجا فى المھمات اال الیه ، وال نسال سواه ، فخفت ان اغیر فیغیر ما بى  - 111

ته كه در امور مھم فقط به او رجوع كنیم و از او چیز بطلبیم ، من خداوند متعال با ما قرار گذاش: يعنى 
  . ترسیدم كه اگر بر طبق وعده نكنم ، او نیز عمل ننمايد

. آن دعايى را شما بدان دعا كرده ايد، به من بیاموزانید: مى گويد) دربان دربار خلیفه (فتح : آن مرد گفت 
  :فرمود

ه ، الدعاء به بشرط ان يوالینا اھل البیت ، لكن ھذا الدعاء كثیرا ما ادعو به ان الفتح يوالینا بظاھره دون باطن -



  .عند الحوائج فتقضى ، و قد سالت اهللا عزوجل ان ال يدعو به بعدى احد عند قبرى اال استجیب له ، و ھو 
وطش دعا شرط دارد و شر. فتح ، فقط در ظاھر ابراز دوستى ما را مى كند، اما در باطنش خیر: يعنى 

اما اينكه از دعا پرسیدى ، دعايى است كه من در بسیارى از موارد با آن . دوستى ما اھل بیت است 
از خداوند عزيز و جلیل ، خواستم كه ھر . خداوند سبحان را خوانده حاجاتم را مى طلبم و بر آورده مى شود

  . :است كس بعد از من بر سر قبرم اين دعا را خواند، اجابت شود و آن دعا اين 
يا عدتى عند العدد، و يا رجائى و المعتمد، و يا كھفى و السند، و يا واحد، يا احد، و يا قل ھو اهللا احد،  -

اسالك اللھم بحق من خلفته من خلقك و لم تجعل فى خلقك مثلھم احدا ان تصلى علیھم و ان تفعل بى 
  .كذا و كذا 

و اى ! اى تنھاى بى ھمتا! اى ملجا و تكیه گاھم ! عتمادم اى امید و ا! اى سرمايه روزگار پیرى اما: يعنى 
تو را بحق آن دسته از مخلوقات كه مانند شان نیافريده اى ! خدايا !كه قل ھو اهللا احد در شان تو است 

  ... .سوگند مى دھم كه بر آنان درود فرست و حوايج مرا به اين شرح بر آورده ساز) ع (يعنى محمد و آلش (
  .ونه دعاھا بسیار است كه به ھمین مقدار كفايت مى كنیم امثال اينگ

دعا به شرط واليت ما اھل بیت است ، اشاره به شرط قبولى دعاست ، بلكه : اينكه حضرت فرمود: توجه 
از امام محمد ) ره (شرط قبولى ھمه اعمال چه واجب و چه مستحب مى باشد، و آنچه محمد بن مسلم 

  :نقل كرده ، در ھمین معناست كه فرمود -علیھما السالم  -باقر يا امام جعفر صادق 
ھر گاه يكى : مثل ما خاندان نبوت مثل آن خاندانى است كه در نبى اسرائیل بودند كه ! اى ابا محمد - 112

مى كرد و دعا مى نمود، اجابت مى شد، ولى يكى از آنان پس از   از آنان چھل شب در راه خدا كوشش 
آمد و از  - علیه السالم  - ك گناه ، ھر چه دعا كرد مستجاب نشد، نزد حضرت عیسى چھل شب بندگى و تر

تطھیر  - علیه السالم  -اين وضعش شكايت كرده از آن حضرت خواست كه برايش دعا كند، حضرت عیسى 
بنده من از راھى كه مى ! نماز گزارد و سپس دعا كرد، وحى رسید كه اى عیسى ) وضو ساخت (كرد 

يد نیامد و به بیراھه رفت ، چون او دعا كرد در حالى كه در قبلش نسبت به نبوت تو شك داشت ، بايست بیا
و اگر به ھمین حال دعا كند، حتى اگر گردنش ھم قطع گرد دو سرانگشتانش پراكنده شوند، او را اجابت 

  .نخواھم كرد
  نسبت به پیامبرش شك دارى ؟خداى را مى خوانى در حالى كه : به آن فرد گفت  -علیه السالم  - عیسى 

از خدا بخواه كه اين ) من نسبت به نبوت تو شك دارم (اينكه مى گويى درست است ! اى روح خدا: گفت 
  .شك را از من برطرف نمايد

برايش دعا كرد، خداوند متعال ھم تفضل نمود و او به سوى  - علیه السالم  - در اينجا حضرت عیسى 
  .رديدخاندانش برگشت و جرى آنان گ

ما اھل بیت ھم ھمینگونه ھستیم ، خداوند متعال عمل بنده اى را كه در ما شك داشته باشد، قبول نمى 
 . كند

   

- ۴ - 

 
 

   رابطه كارھاى نیك با دعا: سبب ششم 
   :بعد از نماز -الف 

  :فرمود-صلى اهللا علیه وآله و سلم  -نقل كرده است كه رسول اهللا  -علیه السالم  - امیر المومنین على 
  .من ادى هللا مكتوبه فله فى اثرھا دعوه مستجابه  - 113

  . ھر كس نماز واجبى به جاى آورد و پس از آن دعا كند، مستجاب خواھد شد: يعنى 
را در عالم خواب ديده از او در مورد صحت اين خبر سوال كردم  -علیه السالم  -امیر المومنین : گويداين فحام 

  :وقت نماز واجبى به جاى آوردى به سجده برو و بگو صحیح است ، ھر: فرمود
  .اللھم انى اسالك بحق من رواه ، و بحق من روى عنه ، صل على جماعتھم و افعل بى كیت و كیت  -

يعنى (از تو درخواست دارم و تو را سوگند مى دھم به حق كسى كه اين حديث را روايت كرد ! خدايا: يعنى 
كه بر گروه آنان درود بفرستى ) ص (يعنى رسول اهللا (ديث از او روايت شده و به حق كسى كه ح) ع (على 

  ....و اين كارھا را برايم انجام دھى 
  :روايت است كه فرمود -علیه السالم  -از امام صادق 

  .ان اهللا فرض علیكم الصلوه فى احب االوقات الیه ، فاسالوا اهللا حوادئجكم عقیب فرائضكم  - 114
د متعال در ساعاتى نماز را بر شما واجب ساخت كه محبوبترين اوقات نزد اوست ، پس بعد از خداون: يعنى 

  . انجام نماز، از خدا حاجاتتان را درخواست كنید



  :نقل است كه فرمود -علیه السالم  -از امیر المومنین على 
  .و ان يزوجه حور العبین  ال ينفتل العبد من صالته حتى يسال اهللا اجنه ، و يستجیر به من النار، - 115

جھنم به او پناه ببرد و از او   از او بھشت را طلب كند، از آتش : بنده از نماز بر نگردد مگر اينكه : يعنى 
  . بخواھد كه حوارالعین را به تزويجش در آورد

  :مى فرمود - علیه السالم  -شنیدم كه ابا جعفر امام محمد باقر : گويدابى حمزه 
م المومن فى الصاله بعث اهللا حور العین حتى يحدقن به ، فاذا انصرف و لم يسال اهللا منھن شیئا اذا قا - 116

  .تفرقن متعجبات 
وقتى مومنى به نماز مى ايستد، خداوند متعال حورالعین را مامور مى كند كه دور او را بگیرند، اگر : يعنى 

فضل بقباق  ند، آن حورالعین با تعجب متفرق مى شونداين مؤ من بعد از نماز برخیزد و از خدا آنان را طلب نك
  :روايت كرده است كه فرمود -علیه السالم  -از امام صادق 

  .فى الوتر، و بعد الفجر، و بعد الظھر، و بعدالمغرب : يستجاب الدعاء فى اربعه مواطن  - 117
  .از ظھر، و بعد از مغرب در نماز وتر، از صبح ، بعد : دعا در چھار موقعیت مستجاب مى شود: يعنى 
  .در نماز وتر، بعد از صبح ، بعد از ظھر، و بعد از مغرب : دعا در چھار موقعیت مستجاب مى شود: يعنى 

  .و در روايتى آمده كه بعد از مغرب ، سجده كند و در سجودش دعا نمايد
   :دعاى فقیر - ب 

كند، مستجاب است ، اما اگر در ھمان حال وقتى چیزى به فقیر مى دھند اگر فقیر در حق آن دھنده ، دعا 
به خادم منزلشان كه مامور  - علیه السالم  -امام زين العابدين . در حق خودش دعا نمايد، مستجاب نیست 

  :دادن صدقه به فقرا بود، مى فرمودند
  . امسك قلیال حتى يدعو - 118

  . مقدارى نزد فقیر مكث كن تا دعا كند: يعنى 
  :و نیز فرمود

  . دعوه السائل الفقیر الترد - 119
  .دعاى فقیر بر گشت ندارد: يعنى 

و نیز گفته شده است كه آن حضرت به خادمى كه مامور صدقه دادن به فقیر بود، امر مى كرد كه به فقیر 
  .بگويد دعا كند

  :نقل است كه فرمود - علیھما السالم  -از امام باقر يا امام صادق 
  .م ادعاء فانه يستجاب لھم فیكم وال يستجاب لھم فى انفسھم اذا اعطیتموھم فلقنوھ - 120

وقتى به فقرا چیزى مى دھید به آنان تلقین كنید كه دعا كنند، چون دعاى اينان در حق شما : يعنى 
  . مستجاب مى شود ولى در حق خودشان ، خیر

   صدقه و آداب آن
دست خود را مى بوسید، على ان را از حضرت وقتى صدقه اى مى داد،  - علیه السالم  -امام زين العابدين 
  :جويا شدند، فرمود

  .آنھا فى يد اهللا قبل آن تقع فى يد السائل  - 121
  . قبل از اينكه صدقه در دست سائل نھاده شود، در دست خداوند قرار مى گیرد: يعنى 

  :فرمود -علیه السالم  -امیر المومنین 
اوله يده الى فیه فیقبلھا، فان اهللا عزوجل ياخدھا قبل ان تقع فى يد اذا ناولتم السائل فلیرد الذى ين - 122

  .السائل ، فانه عزوجل ياخذ الصدقات 
وقتى به فقیرى چیزى مى دھید، كسى كه داده ، دست خود را به طرف لباس خويش برده آن را : يعنى 

را تحويل مى گیرد كه او تحويل ببوسد، چون قبل از اينكه صدقه در دست سائل قرار گیرد، خداوند متعال آن 
  .گیرنده صدقات است 

  :فرمود -صلى اهللا علیه وآله و سلم  - رسول خدا 
  .ما تقع صدقه المومن فى يد السائل حتى فى يد اهللا تعالى  - 123

صدقه اى كه مؤ من آن را مى دھد، قبل از اينكه در دست فقیر واقع شود، در دست خداوند متعال : يعنى 
  . یردقرار مى گ

  :سپس حضرت اين آيه را تالوت فرمود
  .)61(الم تعلموا ان اهللا ھو يقبل التوبه عن عباده و ياخذ الصدقات و ان اهللا ھو التواب الرحیم 

و . ايا نمى دانید كه خداوند متعال خودش توبه را از بندگانش مى پذيرد و صدقات را تحويل مى گیرد: يعنى 
  .آيا نمى دانید كه او توبه پذير و مھربان است 

  :روايت شده است كه فرمود -علیه السالم  -از امام صادق 
ما من شى ء اال و قد و كلت من يقبضه غیرى اال الصدقه فانى اتلقفھا : ل ان اهللا تبارك و تعالى يقو - 124

يبدى تلفقا حتى ان الرجل لیصدق ، او المراه التصدق بالتمره ، او بشق تمره ، فاريبھا له كما يربى الرجل 
  .فلوه و فصیله فیلقانى يوم القیامه و ھى مثل جبل احد 

كرده ام كه آن را تحويل بگیرد، غیر از صدقه كه خودم با دستم  براى ھر عمل خیرى ، كسى را وكیل: يعنى 



نى يك دانه يا يك نصف دانه خرما صدقه بدھد، من آن را آنقدر ممكن است مردى يا ز )62(فورا آن را مى گیرم 
كه چگونه در ابتدا بسیار كوچك است ولى بعدھا (مى كنم مانند بزرگ كردن كره اسب يا بچه شتر   بزرگش 

تا جايى كه روز قیامت مرا مالقات مى كند در حالى كه آن يك دانه ) به صورت حیوان عظیم الجثه در مى آيد
يعنى كوه احد چند برابر يك دانه خرماست ؟ به ھمین (انه خرما به اندازه كوه احد گرديده است يا نیم د

  ) .نسبت روز قیامت به او پاداش خواھم داد
  :فرمود - علیه السالم  -امام صادق 

  .استنزلوا الرزق بالصدقه  - 125
  . از راه صدقه دادن روزيتان را بجويید: يعنى 

  :فرمودند محمدش روزى آن حضرت به فرزند
  فرزندم چه مقدار از آن خرجى نزد تو ھست ؟ - 126

  .چھل دينار: گفت 
  .آن را بیرون بیاور و در راه خدا صدقه بده : فرمود
  :غیر از اين چیز ديگرى نداريم ، فرمود: گفت 

  .فتصدق بھا تصدق بھا فان اهللا تعالى يخلفھا، اما علمت ان لكل شى ء مفتاحا و مفتاح الرزق الصدقه ؟  -
آن را در راه خدا بده تا خداوند متعال عوضش را به ما بدھد، مگر نمى دانى كه ھر چیزى كلیدى دارد : يعنى 

  .و كلید روزى ، صدقه است ؟ پس آن را صدقه بده 
  .فرزند حضرت آن كار را انجام داد، ده روز نگذشت كه از طريقى ، چھل ھزار دينار به حضرت رسید

  :و نیز فرمود
  .الصدقه تقضى الدين و تخلف بالبراكه  - 127

  . بخشش در راه خدا موجب پرداخت بدھكارى مى شود و بركت برجاى مى گذارد: يعنى 
  :ھمچنین فرمود

  .اذا املقتم فتاجروا اهللا بالصدقه  - 128
راه خدا  يعنى شما در(ھر گاه فقیر و بى چیز شديدت از طريق صدقه دادن ، با خدا معامله كنید : يعنى 

  ) .صدقه بدھید تا خداوند به شما بیشتر بدھد
  :فرمود -علیه السالم  - امام باقر 

  .ان الصدقه لتدفع سبعین عله من باليا الدنیا مع میته السوء، ان صاحبھا ال يموت میته السوء ابدا  - 129
رگ بد كه صدقه دھنده ھرگز ھمانا صدقه ھفتاد بال و مرض از بالھاى دنیا را دفع مى كند به اضافه م: يعنى 

  . با مرگ بد، نمى میرد
با اصحابش نشسته بودند كه مردى از كنار آنان گذشت ،  -علیه السالم  -گفته شده روزى حضرت عیسى 

  :حضرت به ياران خود فرمود
پس از گذشت زمانى ، ديدند آن مرد برگشت در حالى كه يك بار ھیزم حمل مى . اين مرد خواھد مرد- 130

  .به ما خبر دادى كه او مى میرد ولى االن مى بینیم كه زنده است ! اصحاب پرسیدند اى روح اهللا . دكن
آن مرد بارش را بر زمین گذاشت و آن را . بار خود را بر زمین بگذارد: به آن مرد گفت  -علیه السالم  - عیسى 

حضرت به آن . د در بین ھیزمھاست باز كرد، ناگاه ديدند مار بزرگ سیاھى در حالى كه سنگى در دھان دار
  امروز چكار كرده اى ؟: مرد گفت 

دو قرص نان داشتم ، گدايى از كنارم گذشت ، يكى از آن دو قرص را به او دادم ! اى روح اهللا : او گفت 
  ) .يعنى اگر تصدق آن يك قرص نان نبود، آن مار سیاه ، اين مرد را مى گزيد و مى كشت (

  :فرمود - لسالم علیه ا -امام صادق 
  .ما احسن عبد الصدقه اال احسن الخالفه على ولده من بعده  - 131

ھر كس نیكو صدقه بدھد، خداوند متعال بعد از مرگ او بھتر از آن را براى فرزندانش جايگزين مى : يعنى 
  . نمايد

پر معنى گوشت  1. )63( واطعموا القانع و المعتردر مورد آيه كريمه (و نیز از آن حضرت نقل شده است كه 
  :قربانى را به قانع و معتبر بدھید تا بخورند فرمود

  .ديقك القانع الذى يسال و المعتر ص - 132
  . قانع ، آن فقیرى است كه درخواست مى كند و معتبر، دوست تو مى باشد: يعنى 

در سرزمین منا بودند كه فقیرى نزد آن حضرت آمد، ايشان دستور دادند  - علیه السالم  -امام صادق  - 133
  .به اين نیازى ندارم ، پول مى خواھم : فقیر گفت .  يك خوشه انگور به او بدھند

آن فرد با دست خالى رفت ، بعد فقیر ديگرى آمد و حضرت . خدا برايت گشايشى قرار بدھد: رمودندحضرت ف
  .كه به من روزى دادالحمد اهللا رب العالمین : سه دانه انگور به او دادند، فقیر آن سه دانه را گرفت و گفت 

دستشان به او انگور دادند آن مرد صبر كن ، آنگاه به اندازه كف : حضرت از اين صحنه را ديدند، به او گفتند
  .الحمد اهللا رب العالمین : گرفت و گفت 

  چند درھم ھمراه تو است ؟. به خدمتكارشان فرمود. صبر كن : حضرت فرمودند
  .حدود بیست درھم : گفت 



  .ھمه را به او بدھید: فرمود
ش از جانب تو است ، تو واحدى و اين بخش! خداياالحمد اهللا رب العالمین : آن مرد درھم ھا را گرفت و گفت 

  .شريكى برايت نیست 
  .آنگاه پیراھنى كه بر تن داشتند آن را در آورده به او گفتند اين را بپوش . بايست : باز حضرت فرمود 

  .چیزى به او مى دادالحمد اهللا : آن مرد پیراھن را پوشید و گفت 
  :فرمود - علیه السالم  -امام صادق 

ردت فال يبھا وال ياكلھا النه ال شريك له فى شى ء مما جعل له انما ھى بمنزله العتاقه من تصدق ثم  - 134
  .ال يصلح له ردھا بعد ما يعتق 

اگر كسى صدقه اى داد و آن صدقه به خودش برگشت مبادا با آن معامله اى انجام دھد و مصرفش : يعنى 
دا ساخت ، اين مال ، نظیر برده آزاد شده اى كسى را نبايد شريك خ) اين صدقه مال خداست و(نمايد؛ چون 

  .است كه بردگى مجددش صحیح نیست 
  :و از آن حضرت در مورد فردى كه تا مالش را جھت دادن صدقه خارج كند، فقیر رفته بود، نقل است كه فرمود

  .فلیعطھا غیره وال يردھا فى ماله  - 135
  .بر نگرداندآن مال را به ديگرى بدھد و به اموال خودش : يعنى 

   اقساط صدقه
   :صدقه بر پنج قسم است 

  .كه گذشت صدقه مال  -اول 
رسول خدا صلى . است ، كه انسان داراى مقام ، براى نجات مومنین ، شفاعت كندصدقه جاه و مقام  -دوم 

  :اهللا علیه و آله و سلم فرمود
الشفاعه تفك بھا : اللسان ؟ قال  يا رسول اهللا ، و ما صدقه: قبل . افضل الصدقه صدقه اللسان  - 136

  .االسیر، و تحقن بھا الدم ، و تجربھا المعروف الى اخیك ، و تدفع بھا الكريھه 
صدقه زبان  - صلى اهللا علیه و آله و سلم  -سوال شد يا رسول اهللا . برترين صدقه ، صدقه زبان است : يعنى 

ر را آزاد كنى ، از خونريزى جلوگیرى نمايى ، شفاعت است كه از اين طريق مى توانى اسی: چیست ؟ فرمود
  .به بردار مومنت نیكى برسانى و بدى را از او دفع كنى 

  .آن دو مى شود! داشته باشى ، وجب بقاى  )64(اگر در مال و آبرو، با برادر دينى ات مواسات 
صلى اهللا علیه و  -از رسول خدا . مى باشدمشورت است كه صدقه دانايى و صاحب راى و نظر بودن  -سوم 

  :نقل شده است كه فرمود - آله و سلم 
  .تصدقوا على اخیك بعلم يرشده ، و راى يسده  - 137

با دانشتان برادر مومنتان را راھنمايى كنید و با راى و نظرتان او را حفظ نمائید كه اين دو خود صدقه : نى يع
  .مى باشند

است كه میان مردم واسطه شود و سعى نمايد آتش اختالفات را خاموش كرده ، بین صدقه زبان  -چھارم 
  :خداوند متعال مى فرمايد. آنان صلح برقرار كند

  .)65(ى كثیر من نجويھم اال من امر بصدقه او معروف او اصالح بین الناس ال خیر ف -
ى اينان ، خیر و فايده اى نیست ، مگر آنانكه به صدقه يا امر نیك يا در بسیارى از گفتگوھاى خصوص: يعنى 

  .اصالح بین مردم ، فرمان دھند
از . است از طريق بذل و انتشار آن در بین كسانى كه صالحیت و استحقاقش را دارندصدقه علم  -پنجم 

  :نقل شده است كه فرمود - صلى اهللا علیه و آله و سلم  - رسول خدا 
  .لصدقه ان يتعلم الرجل العلم و يعلمه الناس من ا - 138

  .اينكه از انواع صدقات اين است كه انسان دانش بیاموزد و بعد به مردم بیاموزاند: يعنى 
  :و نیز فرمود

  .زكاه العلم تعلیمه من ال يعلمه  - 139
  .زكات دانش اين است كه آن را به كسى كه نمى داند، بیاموزى : يعنى 

  :نقل است كه فرمود - علیه السالم  -از امام صادقه 
  .لكل شى ء زكاه العلم ان يعلمه اھله  - 140

  .بیاموزد  ھر چیزى زكات و مالیاتى علم اين است كه آن را به اھلش : يعنى 
   فضیلت دانش و وظايف دانشمندان

از پدرش از  -علیه السالم  -حديثى را از امام ھشتم ، على بن موسى الرضا منتھى الیواقیت صاحب كتاب 
نقل  -صلى اهللا علیه و آله و سلم  -و آن حضرت از رسول خدا  - علیھم السالم  -پدرانش تا امیر المومنین 

  :كرده است كه فرمود
  .طلب العلم فريضه على كل مسلم و مسلمه  - 141

  .كسب دانش بر ھر مرد و زن مسلمان ، واجب است : يعنى 
  .وه من اھله فاطلبوا العلم من مظانه و اقتبس -
  .پس علم را از مواضعش طلب كنید و از اھلش فرا بگیريد -



  .فان تعلیمه هللا سبحانه حسنه ، و طلبه عباده ، و المذاكره به تسبیح ، و العمل به جھاده  -
و طلب علم عبادت است و گفتگو و ) و ثواب دارد(چون ياد گیر آن علم اگر براى خدا باشد، حسنه است  -

  .ئل علمى تسبیح حق مى باشد و عمل كردن به آن ، خود جھاد است بحث در مسا
  .فان تعلیمه هللا سبحانه حسنه ، و طلبه عباده ، و المذاكره به تسبیح ، و العمل به جھاد  -
و طلب علم عبادت است و گفتگو و ) و ثواب دارد(چون ياد گیرى آن علم اگر براى خدا باشد، حسنه است  -

  .تسبیح حق مى باشد و عمل كردن به آن ، خود جھاد است  بحث در مسائل علمى
  .و تعلیمه من ال يعلمه صدقه ، و بذله الھله قربه الى اهللا تبارك و تعالى  -
آموختند علم به نادانان يك نوع صدقه است و بخشیدنش به كسانى كه اھلیتش را داراند، موجب نزديكى  -

  .و تقرب به خداوند تعالى مى باشد
من معالم الحالل و الحرام ، و منار سبیل الجنه ، و المونس فى الوحشه ، و الصاحب فى الغربه و  النه -

الوحده ، و المحدث فى الخلوه ، و الدلیل على السراء والضراء، و السالح على اال عداء، و الزين على اال خالء 
.  
ه بھشت است ، مونس در وقت وحشت چون حالل و حرام را به واسطه علم مى توان تمیز داد، روشنگر را -

، يار و ھمراه در غربت و تنھايى ، ھم صحبت در خلوتھا، راھنما ھنگام خوشحالیھا و غمھا، سالح بر علیه 
  .دشمن و موجب زينت و زيبايى نزد دوستان مى باشد

  .الى رايھم  يرفع اهللا به اقواما فیجعلھم فى الخیر قاده يقتبس اثارھم ، و يھتدى بفعالھم ، و ينتھى -
خداوند متعال به وسیله علم ، اقوامى را برتر مى سازد و بال مى برد تا جايى كه آنان را در مقام رھبرى  -

قرار مى دھد كه ديگران بايد از ايشان پیروى كنند و اعمال اينان را سرمشق خود قرار دھند و در نظرات و آراء 
  .به اينان رجوع نمايند

  .خلتھم و با جنحتھا تمسحھم ، و فى صالتھم تبارك علیھم  و ترغب المالئكه فى -
مالئكه آرزوى دوستى با ايشان را دارند و بالھا را بر آنان مى مالند و در نمازشان بر اينان درود و تبريك مى  -

  .فرستند
  .و يستعفر لھم كل رطب و يابس حتى حیتان البحر و ھوامه ، و سباع البر و انعامه  -
ر و خشكى براى اينان طلب مغفرت و آمرزش مى كند، حتى ماھیان دريا و درندگان و چھار پايان ھر موجودت -

  .صحرا
  .و ان العلم حیاه القلوب من الجھل ، و ضیاء اال بصار من الظلمه ، و قوه االبدان من الضعف  -
و سبب قوى جھالت و نادانى است ، روشنى چشمھا در تاريكى ) مرگ (علم موجب زنده شدن قلبھا  -

  .شدن بدن در برابر ضعفھاست 
  .يبلغ با لعید منازل االخیار، و مجالس االبرار، و الدرجات العلى فى الدنیا و االخره  -
  .علم بنده را به درجات برگزيدگان و مجالس نیكان مى برد و در دنیا و آخرت موجب علو درجات مى گردد -
  .بالقیام و الفكره فیه يعدل بالصیام ، و مدارسته  -
  .مساوى با شب زنده دارى   فكر را به علم مشغول داشتن ، معادل روزه است و بحث و درسش  -

  .و به يطاع الرب عزوجل و يعبد و به توصل االرحام ، و يعرف الحالل و الحرام 
  .بندگى خداى عزيز و جلیل ، پیوند خويشاوندان و شناخت حالل و حرام الھى به واسطه دانش است  -
  .و العلم امام العمل ، و العمل تابعه  -
  .علم پیشواى عمل است و عمل پیرو اوست  -
  .يلھمه السعداء، و يحرمه االشقیاء  -
  .خداوند سبحان آن را به افراد با سعادت مى دھد و افراد با شقاوت را از آن محروم مى دارد -
  .فطوبى لمن ال يحرمه اهللا منه حظه  -
  .ى كه خداوند او را از بركت دانش محروم نكرده باشدپس خوشا به حال كس -

    ھماھنگى علم و عمل: تنبیه 
: نظر به سخن حضرت بینداز كه مى فرمايد -كه خداوند تو را از رحمتش محروم نفرمايد  -! خواننده گرامى 

بدون ديگرى ، چگونه اين دو را ھمراه ھم قرار داده و بیان فرموده كه ھیچیك از آن دو عمل تابع علم است 
موجب نجات او ) بدون عمل (و بداند كه علم به تنھا . نفعى نمى رسانند، پس عالم بايد اھل عمل باشد

  :به اين مطلب تصريح دارد سخن حضرت كه مى فرمايد. نخواھد شد
  .من از داد علما و لم يزدد ھدى لم يزدد من اهللا اال بعدا  - 142

  .افزون نگردد، نفعى جز دورى از خدا نبرده است ) و عملش (ھدايت كسى كه عملش زياد شود اما : يعنى 
و العامل على غیر بصیره  -  143: و عمل بدون عمل نیز نفعى ندارد، به دلیل كالم آن حضرت كه مى فرمايد

  .كالسائر على غیر طريق ال يزيده سرعه السیر من الطريق اال بعدا 
ى نمايد، مانند كسى است كه بیراھه حركت مى كند، ھر كسى كه بدون آگاھى و بصیرت عمل م: يعنى 

  .چه سريعتر برود از راه اصلى دورتر مى گردد
ھر . پس علم و عمل ، ھماھنگ ھستند، ھیچیك از آن دو نمى تواند بدون ديگرى روى پاى خود بايستند

حول محور اين دو ھر سخنرانى و موعظه اى كه گرديد و ھر نظريه اى كه داده شد، . كتابى كه نوشته شد



گوھر بوده و ھست ، بلكه كتب آسمانى به اين خاطر نازل گرديدند و انبیا نیز به ھمین سبب فرستاده شده 
خوب . حتى آسمانھا و زمین و مخلوقاتى كه بین آن دو ھستند ھم به ھمین خاطر خلق گرديده اند. اند

  :برايت جا بیفتد، اول اينكه مى فرمايداست در دو آيه از قرآن كريم تاملى بكنى تا اين مطلب درست 
اهللا الذى سبع سموات و من االرض مثلھن يتنزل االمر بینھن لتعلموا ان اهللا على كل شى ء قدير و ان اهللا  -

  .)66(قد حاط بكل شى ء علما 
و اجرا مى (خدايى كه ھفت آسمان و ھمانند آنھا، زمین را آفريد، فرمانش بین آنھا فرود مى آيد : يعنى 
  .تا شما بدانید كه او بر ھر چیزى قادر است و علمش به ھر چیزى احاطه دارد) گردد

  .بسنده مى كند علم توحیدخصوصا  ھمین يك آيه در شرف علم
  :آيه ديگر آنجاست كه مى فرمايد

  .)67(و ما خلقت الجن و االنس اال لیعبدون  -
  ).و بنده من باشند(جن و انس را خلق نكردم مگر اينكه عبادت كنند : يعنى 

يعنى (ھمین يك آيه در شرف بندگى و عبادت كافى است ، پس سزاوار است كه بنده جز به اين دو كار 
ه مشغول نگردد و جز براى اين دو زحمت نكشد و به چیز ديگر دل نبندد؛ چون غیر از اين دو ھم) علم و عمل 

  .باطل و بیھوده اند و ھیچ خیر و حاصلى در آنھا نیست 
صلى  -اين را كه فھمیدى بد آنكه در بین اين دو گوھر، گوھر علم برتر از گوھر عبادت است كه از رسول خدا 

  :فرمود -اهللا علیه و آله و سلم 
  .فضل العلم احب الى اهللا من فضل العباده  - 144

  .سبحان ، محبوبتر است از فضیلت عبادت فضیلت علم نزد خداوند : يعنى 
  فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم لیله البدر  - 145

  .برترى عالم بر عابد مانند برترى مھتاب است بر ستارگان در شب بدر: يعنى 
من سبعین ركعه يا على ، نوم العالم افضل من عباده العابد، يا على ركعتین يصلیھما العالم افضل  - 146

  .يصلیھما العابد 
دو ركعت نمازى كه عالم بگزارد برتر ! اى على . خواب عالم برتر از عبادت عابد است !! اى على : يعنى 

  .است از ھفتاد ركعت نماز عابد
  .يا على ، ساعه العالم يتكى ء على فراشه ينظر فى العلم خیر من عباده سبعین سنه  - 147

ان كه عالم به بستر خود تكیه مى دھد و در علم خود تفكر مى كند، از ھفتاد عبادت زم! اى على : يعنى 
  .برتر است 

  .ديدن چھره عالم بلكه ديدن درب خانه اش عبادت است 
  :روايت است كه فرمود - علیه السالم  -و از على 

الم احب الى اهللا من جلوس ساعه عند العلماء احب الى اهللا من عباده الف سنه ، و النظر الى الع - 148
اعتكاف سنه فى بیت الحرام ، و زياره العلماء احب الى اهللا تعالى من سبعین ، طوافا حول البیت و افضل من 

سبعین حجه و عمره مبروره مقبوله و رفع اهللا تعالى له سبعین درجه و انزل اهللا علیه الرحمه و شھدت له 
  .المالئكه ان الجنه و جبت له 

و ديدن عالم ، نزد . عت نزد علما نشستن در پیشگاه خداوند از ھزار سال عبادت برتر است يك سا: يعنى 
زيارت علما، دوستى داشتنى تر . خدا محبوبتر است از يك سال به اعتكاف نشستن در مسجد الحرام 

ھفتاد  است از ھفتاد طواف گرد خانه كعبه و برتر است از ھفتاد حج و عمره قبول شده ، خداوند عالم را
درجه باال مى برد و رحمت را به او نازل مى كند و مالئكه شھادت مى دھند كه بھشت بر او واجب شده 

  .است 
اما بايد توجه شود كه مبادا عالم به علمش اكتفا كند و از عبادت و بندگى باز بماند كه در اين صورت ، 

ت به منزله میوه آن و ارزش و اھمیت علمش بر باد خواھد رفت ؛ چون علم به منزله درخت است و عباد
درخت به میوه آن مى باشد وگرنه براى ھیزم شدن و در نھايت سوختن خوب است ، بنابر اين ، بنده خدا 
بايد ھر دو را داشته باشد ولى بین اين دو، علم مقدم است ؛ چون ھم علم اصل و اساس عمل است و 

است و عمل پیرو او، اين امامت و پیشوايى ، دو وظیفه ھم در آن حديث شريف فرمودند علم پیشواى عمل 
  :بر عھده ات مى گذارد

بايد معبودت را بشناسى ؛ چون معبود ناشناخته را كه نمى توان پرستید و از او فرمانبردارى كرد : اول اينكه 
  .-دلیلھاى عقلى مويد ھمین معناست  -

و چگونه بايد عبادت و اطاعت كنى تا مبادا عملى را  بدانى وظیفه ات در برابر آن معبود چیست: دوم اينكه 
  .كه او خوش ندارد، به عنوان اطاعتش انجام دھى كه اين را از آيات و روايات مى توان استفاده كرد

  .براى جاھل برتر است و عمل براى عالم : از علمى پرسیدند علم برتر است يا عمل ؟ گفت 
عمل در فرداى قیامت ، نفعى نخواھد داشت بلكه موجب گرفتارى  عالوه بر اينھا، مى دانى كه علم بدون

  :را نشنیدى كه فرمود -صلى اهللا علیه و آله و سلم  - صاحبش خواھد گرديد، مگر سخن رسول حق 
ان اھل النار لیتاذون من ريح العالم التارك لعلمه ، و ان اشد اھل النار ندامه حسره رجل عبدا الى اهللا  - 149

  .و قبل منه فاطاع اهللا فادخله الجنه و داخل الداعى النار بتركه علمه و اتباعه الھوى  فاستجاب له



اھل جھنم از بوى بد عالمى كه اھل عمل نبود، در آزارند، بیشترين پشیمانى و حسرت در بین اھل : يعنى 
وند او را وارد جھنم مخصوص كسى است كه فردى را به راه خدا خواند و آن فريد پذيرفت و عمل كرد و خدا

  .بھشت نمود، اما خودش داخل جھنم گرديد؛ چون عملش را ترك و از ھواى نفسش تبعیت نمود
  :در مورد آيه  -علیه السالم  -روايت كرده است كه شنیدم حضرت صادق سعید بن ھشام 

  .)68(فكبكبوا فیھا و الغاوون  -
  :فرمود معبودھاى دروغین و قارون را در جھنم سرنگون انداز اند: يعنى 

  .الغاون ھم الذين عرفوا الحق و عملوا بخالفه  - 150
  .اختند ولى بر خالفتش عمل كردندغارون ، كسانى ھستند كه حق را شن: يعنى 

  :و نیز فرمود
  .اشد الناس عذابا عالم ال ينتفع من علمه شیئا  - 151

  .شديدترين عذاب را عالمى دارد كه از علمش بھره اى نبرده است : يعنى 
  :و نیز فرمود

ھمتھم الرعايه ، و تعلموا ما شئتم ان تعلموا فلن ينفعكم اهللا بالعلم حتى تعلموا به ، الن العلماء  - 152
  .السفھاء ھمتھم الروايه 

ھر چه مى خواھید بیاموزيد ولى خداوند متعال در برابر عملتان به شما بھره مى رساند، نه علمتان : يعنى 
؛ چون علما سعیشان در به كار بستن دانسته ھاست ولى ، بى خردان و سفیھان ، ھمتشان جمع آورى و 

  .نقل سخنان مى باشد
  :با فضیلت علم و علما آيات و روايات بسیارى وارد شده منجمله در رابطه 

  .)69(شھد اهللا انه اال اله اال ھو و المالئكه و اولوا العلم  -
اين چنین (ذات اقدس الھى شھادت مى دھد كه و جزا معبودى نیست و مالئكه و اھل علم نیز : يعنى 

  .) شھادت مى دھند
  .)70(ھل يستوى الذين يعلمون و الذين ال يعلمون  -

  .آيا آنكه مى دانند با آنانكه نمى دانند برابرند؟: يعنى 
  :فرمود - علیه السالم  -امام صادق 

ء اذا كان يوم القیامه جمع اهللا الناس فى صعید و وضعت الموازين فیوزن دماء الشھداء مع مداد العلما. 153
  .فیرجح مداد العلماء على دماء الشھداء 

وقتى روز قیامت فرا برسد، ھمه مردم در يك سرزمین جمع شده ترازوھاى سنجش اعمال نھاده : يعنى 
مى شود، آنگاه خونھاى شھدا را با جوھر قلم علما مى سنجند كه در اين سنجش ، جوھر قلم علما بر 

  .خونھاى شھدا برترى مى يابد
سر برترى اين كه خون شھید بعد از مرگش ، نفعى نمى : در تفسیر اين حديث گفته است يكى از علما 

  .)71( رساند، ولى جوھر قلم عالم ، پس از مرگ او، براى ديگران نفع دارد
  :و نیز فرمود

اذا مات المومن و ترك ورقه واحده علیھا علم تكون تلك الورقه سترا بینه و بین النار، و اعطاه اهللا بكل  - 154
  .حرف علیھا مدينه اوسع من الدنیا سبع مرات 

ه در آن علمى گنجانده شده باشد، اين برگ ، اگر مومن ھنگام مرگش يك برگه از او باقى بماند ك: يعنى 
  .جھنم   مانع و پوششى مى شود بین او و آتش 

و خداوند متعال در مقابل ھر يك حرفى كه بر آن ورقه نوشته شده ، يك شھر در بھشت به او مى دھد كه 
  .ھفت برابر دنیاست 

در صفحه ذھن با بحث و جدل و  بايد توجه داشت كه منظور از اين علم ، فقط حاضر ساختن مسائل علمى
استدالل نیست ، بلكه علمى است كه خوف بنده از خداوند متعال را زياد كند و نسبت به اعمالى كه در 

  .آخرت نافع است ، نشاط ايجاد نمايد و موجب ازدياد زھدش گردد
  :فرمود - علیه السالم  -امام موسى بن جعفر 

مل اال به ، واجب العلم العلم علیك ما انت مسوول عن العمل به ، اولى العلم بك ما ال يصلح لك الع - 155
والزم العلمم لك ما دلك على صالح قلبك و اظھر لك فساده و احمد العلم عاقبته ما زادك فى عملك العاجل ، 

  .فال تشغلن بعلم ما ال يضرك جھله ، وال تغفلن عن علم ما يزيد فى جھلك تركه 
ه بايد به دنبالش باشى آن علمى است كه بدون آن عملت خراب مى شود و سزاوارترين علمى ك: يعنى 

واجب ترين علم آن است كه فرداى قیامت در مورد عمل بدان از تو سوال خواھند كرد و الزمترين علم آن 
است كه صالح و فساد جانت را به تو بنماياند و پسنديده ترين عاقبت و سر انجام را علمى دارد كه موجب 

اد اعمال نیك دنیاى تو شود، پس مبادا وقت و عمر خود را صرف آموختن چیزى كنى كه اگر ندانى ضررى ازدي
  .به حال تو ندارد و مبادا از علمى كه تركش موجب ازدياد جھلت مى گردد غافل بمانى 

  :اگر به قرآن كريم نظر كنى مى بینى كه اين كتاب انسان سازى ، علما را اين چنین توصیف مى كند
  .)72(انما يخشى اهللا من عباده العلماء  -

  .از بین بندگان ، تنھا علما ھستند كه از خدا مى ترسند: يعنى 



  .در اين آيه خداوند متعال علما را متصف به وصف خشیت نمود؛ يعنى آن كه خشیت ندارد، عالم نیست 
امن ھو قانت اناء اللیل ساجدا و قائما يحدز االخره و يرجو رحمه ربه قل ھل يستوى الذين يعلمون و الذين  -

  .)73(ال يعلمون 
آيا آن كس كه در ھمه ساعات شب به عبادت پرداخته يا در سجود است يا در قیام و از آخرت بیمناك : يعنى 

سان است ؟ بگو آيا آنانى كه مى دانند با است و به رحمت پروردگارش امید وار، با آن كه چنین نیست يك
  .آنانى كه نمى دانند برابرند؟

  :در اين آيه علما را توصیف نموده است به 
  .شب زنده دارى  -
  .نماز شب خواندن  -
  .راكع و ساجد بودن  -
  .و خوف و رجا داشتن  -
  .)74(ذلك بان منھم قسیسین و رھبانا و انھم ال يستكبرون  -

قبل از اين مى (چون بعض از اينان قسیس ھستند و بعضى ديگر راھبانى كه تكبر نمى ورزند، : يعنى 
  .) بت به مومنین يھودند و مھربانترين آنان نصارى ھستنددشمن ترين مردم نس: فرمايد

  .، عالم مسیحى است كه نبايد تكبر داشته باشدقسیس منظور از 
  :فرمود - علیه السالم  -امام صادق 

الخشیه میراث العلم ، و العلم شعاع المعرفه و قلب االيمان ، و من حرم الخشیه ال يكون عالما و ان  - 156
  .انما يخشى اهللا من عباده العلماء : بھات العلم ، كما قال اهللا تعالى شق اشعیر بمتشا

آن كس كه خشیت و ھراس . ھراس از پروردگار، میراث دانش است ، شعاع نور معرفت و جان ايمان : يعنى 
، و چون ذات اقدس الھى )75(ندارد، عالم نیست اگر چه با دانسته ھاى شبیه به علمش دانه جو را شكافد 

  .در بین بندگان خدا تنھا علمايند كه از او ھراسناكید: فرمود
  :فرمود - صلى اهللا علیه و آله و سلم  - رسول خدا 

ال تجلسوا عند كل داع مدع يدعوكم من الیقین الى الشك ، و من اال خالص الى الرياء، و من التواضع  - 157
الى التكبر، و من النصیحه الى العداوه ، و من الزھد الى الرياء، و من التواضع الى التكبر، و من النصیحه الى 

عوكم من الكبر الى التواضع ، و من الرياء الى العدواوه ، و من الزھد الى لرعبه ، و تقربوا من عالم يد
  .االخالص ، و من الشك الى الیقین ، و من الرغبه الى الزھد، و من العداوه الى النصیحه 

نزد ھر صاحب ادعايى كه شما را به گرد خويش مى خواند ننشینید كه يقین شما را به شك تبديل : يعنى 
و نصیحت و خیر . تواضع را از شما گرفته ، متكبرتان مى كند. مايدمى كند و اخالصتان را مبدل به ريا مى ن

خواھى را زدوده ، تخم عداوت و دشمنى را در دلتان مى كارد و باالخره زھدتان تبديل به دنیا گرايى مى 
گردد، بلكه به عالمى نزديك شويد كه به عكس ، بخواھد كبر شما را به تواضع تبديل كند ورياءتان را به 

شكتان بدل به يقین گردد و از دنیا گرايى به زھد روى نمايید و دشمنى و عداوات را . مبدل نمايد اخالص
  .مبدل به خیر خواھى و نصیحت گرداند

  :فرمود -علیه السالم  -حضرت عیسى 
  .اشقى الناس من ھو معروف عند الناس بعلمه مجھول بعمله  - 158

  .علمش معروف و نسبت به عملش ناشناخته باشد بدبخت ترين فرد كسى است كه تنھا به: يعنى 
  :و نیز از آن حضرت نقل است كه فرمود

من ال يعمل بما يعلم مشوم علیه طلب ما : رايت حجرا مكتوبا علیه اقلبنى فقلبته فاذا علیه من باطنه  - 159
  .ال يعلم ، و مردود علیه ما علم 

رگردان ، وقتى كه برگرداندم ديدم در اندرونش نوشته مرا ب: سنگى را ديدم كه بر رويش نوشته بود: يعنى 
عمل نمى كند، علم آموزشش به ضررش تمام مى شود و ھر   كسى كه به دانسته ھا و علومش : شده 

  .)76( چه مى داند علیه او به كار گرفته خواھد شد
  :خداوند متعال بر داوود نبى اينگونه وحى فرستاد

  .ان اھون ما انا صانع بعید غیر عامل بعلمه من سبعین عقوبه باطینه ان اخرج من قلبه حالوه ذكرى  - 160
او را به ھفتاد عقوبت و عذاب باطنى و درونى دچار مى كنم كه  اگر عالم به علمش عمل نكند،: يعنى 

  .كمترين و كوچكترينش اين است كه شیرينى ذكرم را از قلبش مى برم 
  :نقل است كه فرمود -صلى اهللا علیه و آله و سلم  - و از رسول خدا 

  .ه و لم يصل الى نفعه العلم الذى ال يعمل به كالكنز الذى ال ينفق منه اتعب صاحبه نفسه فى جمع - 161
علمى كه بدان عمل نشود مانند گنجى است كه خروج نگردد، صاحبش خود را در جمع آورى آن به : يعنى 

  .زحمت انداخته ولى به نفعش نرسیده است 
  :نقل شده است كه  - علیه السالم  -و از امیر المومنین 

لم ، و العلم يھتف بالعمل فان اجابه و اال العلم مقرون الى العمل ، فمن علم عمل ، و من عمل ع - 162
  .ارتحل 
. كه عمل مى كند، مى داند  علم ھمراه عمل است ، ھر كس كه مى داند عمل مى كند و ھر كس : يعنى 



علم صاحبش را به صداى بلند به عمل مى خواند اگر او اين دعوت را بپذيرد، علمش باقى مى ماند، اما اگر 
  .علمش كوچ خواھد كرداين دعوت را رد نمايد، 

  :آمده است انما يخشى اهللا من عباده العلماء : در تفسیر آيه شريفه  -علیه السالم  -و از امام صادق 
  .بعالم   يعنى من يصدق قوله فعله ، و من لم يصدق قوله فعله فلیس  - 163

وسیله كردارش  عالم كسى است كه كردارش ، گفتارش را تصديق نمايد و كسى كه گفتارش به: يعنى 
  .تصديق نگردد، عالم نیست 

  :نقل شده است كه فرمود -صلى اهللا علیه و آله و سلم  -از رسول خدا 
قل للذين يتفقھون لغیر الدين ، و يتعلمون لغیر العمل ، و يطلبون الدنیا لغیر : اوحى اهللا بعض انبیائه  - 164

الذئاب ، السنتھم احلى من العسل ، و اعمالھم امر االخره ، يلبسون للناس مسوك الكباش و قلوبھم كقلوب 
  .وال تیحن لكم فتنه تذر الحكیم حیرانا ! و بى يستھزوون ؟! اياى يخادعون ؟: من الصبر

به كسانى كه فھمشان را در غیره راه دين صرف : خداوند متعال بر پیامبرى اين چنین وحى فرستاد: يعنى 
عمل نمايند، و دنیا را طلب مى كنند نه آخرت را، و پوست میش بر  مى كنند، و علم مى آموزند براى آنكه

، )77(تن مى كنند ولى در واقع مانند گرگ درنده اند، و زبانشان شیرين تر از عسل و كارھايشان تلختر از صبر 
آيا با من خدعه و نیرنگ مى كنند آيا مرا مسخره مى نمايند؟ شما را به فتنه اى دچار كنم كه حكما : بگو كه 

  .و دانشمندان از آن به حیرت بیفتند
  :و نیز فرمود

  .للناس و يحترق نفسه  مثل الذى يعلم وال يعمل به مثل السراج يضى ء - 165
آن كس كه مى داند ولى عمل نمى كند، مانند چراغى است كه به مردم نور مى رساند، ولى خود : يعنى 

  .را به آتش مى دھد
   وظايف شاگرد در برابر استاد

نیز تا اينجا تكالیف عالم در برابر پروردگار بیان گرديد، در اينجا مناسب است تكالیف عالم در برابر استادش 
  :نقل كرده است كه فرمود) ع (از جدش عبد اهللا بن حسن . ذكر گردد

ان من حق المعلم على المنعلم على المتعلم ان ال يكثر السوال علیه ، وال يسبقه فى الجواب ، وال  - 166
ور فى يلح علیه اذا اعرض عنه ، وال ياخذ ثوبه اذا كسل ، وال يشیر الیه بیده ، وال يخزره بعینه ، وال يشا

قال فالن خالف قولك ، وال يفشى له سرا، وال يغتاب عنده ، و ان : مجلسه ، وال يطلب عوراته ، و ان ال يقول 
يحفطه شاھدا و غائبا، و يعم بالسالم ، و يخصه بالتحیه ، و يجلس بین يديه ، و ان كان له حاجه سبق القوم 

نخله ينتظر متى تسقط علیك منھا منفعه و العالم الى خدمته ، وال يمل من طول صحبته ، فانما ھو مثل ال
بمنزله الصائم القائم المجاھد فى سبیل اهللا ، و اذا مات العالم ، انثلم فى االسالم ثلمه ال تنسد الى يوم 

  . القیامه ، و ان طالب العلم لیشیعونه سبعون الفا مقربى السماء
  :از حقوق بر شاگرد اين است كه : يعنى 

  .سوال نكند زياد از او -
  .اگر كسى سوال كرد، او پیش از استاد جواب نگويد -
  .اگر استاد رويش را برگرداند، وى پافشارى و سماجت نكند -
  .اگر استاد حالش مناسب نیست ، دست به دامن او نگردد -
  .با دستش به سوى او اشاره نكند -
  .با گوشه چشم به او نگاه نكند -
  .گفتگو و مشورت ننمايددر محضر استاد با ديگران  -
  .از استاد عیبجويى نكند -
  .فالنى بر خالف گفته شما چنین گفت : نزد استاد نگويد -
  .اسرار او را فاش ننمايد -
  .در محضر غیبت نكند -
  .ھم در حضور و ھم در غیاب ، حافظ او باشد -
  .غیر از سالمى كه به جمع مى كند، تحیتى مخصوص خدمت استاد عرضه بدارد -
  .در مقابلش بنشیند -
  .اگر استاد چیزى خواست براى انجامش از ديگران پیشى بگیرد -
از طوالنى شدن سخنانش دلگیر نشود، چون استاد نظیر درخت خرمايى است كه بايد در انتظارش  -

  .نشست تا چه وقتى منفعتى از او تراوش كند
بمیرد، شكافى در اسالم ايجاد مى شود كه تا عالم نظیر روزه دار مجاھد در راه خداست ، وقتى عالمى  -

  .روز قیامت ، مسدود نخواھد گرديد
  .طالب علم را ھفتاد ھزار از مقربین آسمان ھمراھى مى كنند

كوچكى طلب علم را تحمل كن تا بعدھا به صورت بزرگ در آيى كه : نقل شده است كه گفت ابن عباس از 
  .ديگران به تو مراجعه كنند

  .كسى كه در كوچكى دوران دانش آموزى را تحمل نكند تا ابد در جھلش باقى خواھد ماند: حكیمى گفت 



  :نقل است كه فرمود -صلى اهللا علیه و آله و سلم  -از رسول خدا 
  .لیس من اخالق المومن الملق اال فى طلب العلم  - 167

 .تملق از اخالق انسان با ايمان نیست ، مگر در راه كسب دانش : يعنى 

- ۵ - 

 
 

   انواع علوم
  :فرمود -علیه السالم  - حضرت صادق 

اولھا ان تعرف ربك و الثانیه ان تعرف ما صنع يك و الثالثه ان : وجدت علوم الناس كلھا فى اربع خصال  - 168
  .تعرف ما اراد منك و الرابعه تعرف ما يخرجك من دينك 

  :تمام دانشھاى مردم را در چھار خصلت يافتم : يعنى 
  .پروردگارت را بشناسى : اينكه اول 

  .بدانى او با تو چه كرده است : دوم اينكه 
  .بدانى از تو چه مى خواھد: سوم اينكه 

  .بدانى چه چیزى تو را از دست خارج مى سازد: چھارم اينكه 
  :و از آن حضرت نقل شده است كه فرمود

رار بالعبوديه و خلع االنداد و ان اهللا تبارك و تعالى اال ق: ما بعث اهللا عزوجل نبیا قط حتى ياخذ علیه ثالثا - 169
  .يمحو ما يشاء و يثبت ما يشاء 

اقرار به بندگى ، ترك شرك و : خداوند متعال پیامبرى را مبعوث نكرد مگر اينكه از او سه پیمان گرفت : يعنى 
  .رداينكه ھمه چیز دست خداست ، ھر چه را بخواھد محو و ھر چه را بخواھد نگه مى دا

   آداب كسب و كار
بايد بدانى كه غیر از اين دو بقیه ھمه باطلند و علم و عمل پس از درك فضیلت و ارزش دو گوھر گرانبھاى 

ھیچ خیرى در آنھا نیست و لغو و بیھوده اند و حاصلى ندارند؛ چون غیر از اين دو، يا ضروريات زندگى است يا 
  .ز شرح اين دو ھستیم اضافه بر آن براى روشن شدن مطلب ، ناچار ا

   ضروريات زندگى:  )78(قسم اول 
  :فرمود -صلى اهللا علیه و آله و سلم  -ول خدا طلب آن گناه نیست بلكه از عبادات شمرده شده است ، رس

  .الكاد على عیاله كالمجاھد فى سبیل اهللا  - 170
  .كسى كه در راه تامین مخارج خانواده اش زحمت مى كشد، مانند مجاھد در راه خداست : يعنى 

  :فرمود -علیه السالم  -امیر المومنین 
ان الرزق عشره : يقول  -صلى اهللا علیه و آله و سلم  - اتجروا بارك اهللا لكم فانى سمعت رسول اهللا - 171

  .تسعه فى التجاره و واحده فى غیرھا : اجزاء
شنیدم  -صلى اهللا علیه و آله و سلم  -چون رسول خدا  - خداوند به شما بركت بدھد  -معامله كنید :يعنى 

  .چیزھاى ديگر روزى ده جزء دارد، نه جزء آن در معامله ھست و يك جزء در: كه مى فرمود
  :فرمود - علیه السالم  -امام صادق 

  .كفى بالمرء اثما يضیع من يعول  - 172
  .ھمین يك گناه مرد را بس است كه حق خانواده خود را ضايع كند: يعنى 

  :فرمود -صلى اهللا علیه و آله و سلم  -و رسول خدا 
  .ملعون ملعون من يضیع من يعول  - 173

  .ن است كسى كه حق خانواده خويش را ضايع نمايدملعون است ، ملعو: يعنى 
  :بايد توجه داشت كه در كسب و كار، امورى بايد مراعات گردد

به دنبال حالل باشد و از حرام بلكه امور شبھه ناك بپرھیزد، چون اقدام در مواردى كه معلوم : اول اينكه 
  :فرمود - صلى اهللا علیه و آله و سلم  - نیست حاللند يا حرام ، انسان را به حرام مى اندازد، رسول خدا

  .من لم يبال من اين اكتسب المال ، لم يبال اهللا من اين ادخله النار  - 174
از چه راھى مال به دستش بیايد، خداوند سبحان نیز اھمیت نمى ( كسى كه اھمیت نمى دھد : يعنى 

  .دھد كه از چه راھى او را به جھنم بیندازد
كفايتش قناعت كند، بنابر اين ، اگر مثال، مى تواند تمام روز را به اندازه يك دينار كار كند  به قدر: دوم اينكه 

و بقیه روز را در عبادت ... ولى مى داند كه مخارجش به اندازه يك سوم دينار است يك سوم روز را كار كند
ه ساختن مخارج يك سال نیز ذخیر: صرف نمايد و مى تواند يك روز را كار كند و دو روز مشغول عبادت گردد

  .)79(جايز است اما بیش از آن خطرناك مى باشد 
  :روايت كرده است كه فرمود - اهللا علیه و آله و سلم  صلى -از رسول خدا ) ره (شیخ صدوق 



من اصبح معافى فى جسده امنا فى شربه و عنده قوت يومه و لیله فكانما حیزت له الدنیا، يا ابن  - 175
يكفیك منھا ما سد جوعتك ، ووارى عورتك ، فان يكن بیت يكنك فذاك ، و ان تكن دابه تركبھا فبخ ! جعشم 

  .و ماء الجزه و ما بعد ذلك حساب علیك او عذاب بخ ، واال فالخبز 
كسى كه بدنش سالم ، داراى امنیت و مالك مخارج يك روز و شب خود باشد، گويا تمام دنیا را دار : يعنى 
. مخارجى كه بر تو الزم است ، اول غذايى است كه گرسنگى تو را بر طرف سازد! اى پس جعشم . است 

اگر خانه ھم داشتى كه خوب است و اگر وسیله سوارى ھم بر . بپوشاندو دوم لباسى است كه بدنت را 
  اما اگر اينھا فراھمم نشد، نان و آبت كه باشد، كافى است ؛. اينھا اضافه شد كه خیلى عالى است 

  .چون غیر از آن ، يا حساب دارد يا عذاب 
كارھاى مشتبه و در نتیجه ،  حرص را كه امر مذمومى است ، ترك نمايد؛ چون موجب ارتكاب: سوم اينكه 

گاھى اوقات حرام مى گردد و بايد دانست كه روزى بندگان خدا تقسیم گرديده ، نه تالش حريص آن را زياد 
  .مى كند نه كوتاھى و نشستن ، آن را كم مى نمايد

  :روايت شده است كه فرمودند -علیھم السالم  - از معصومین 
  . من لم يعط قاعدا لم يعط قائما - 176

بیھوده ھم بكند، به او عطا   اگر به كسى كه نشسته و تالش ندارد، عطايى نشود، چنانچه تالش  -يعنى 
  .) يعنى تالش بیھوده و حرص زدن ، روزى حالل و عطاى الھى را زياد نمى كند. (نخواھد شد
  :در حجه الوداع فرمود - صلى اهللا علیه و آله و سلم  - رسول خدا 

ما اعلم عمال يقربكم الى الجنه و يباعد كم من النار اال و قد نباتكم به وحثتكم على  ايھا الناس ، - 177
اال و ان . العمل به ، و ما من عمل يقربكم من النار و يباعدكم من الجنه اال و قد حذر تكموه و نھیتكم عنه 

وال يحملنكم استبطاء روح االمین نفث فى روعى انه ال تموث نفس حتى تستكمل رزقھا، فاجملوا فى الطلب 
شى ءمن الرزق ان تطلبوه بمعصیه اهللا ، ان اهللا قسم اال رزاق بین خلقه حالال و لم يقسم حراما فمن اتقى 

و صبر اتاه رزق اهللا ، و من ھتك حجاب الستر و عجل فاخذه من غیر حله قوصص به من رزقه الحالل و 
  .حوسب به يوم القیامه 

ھشت نزديكتان مى كند و از جھنم دورتان مى سازد، به اطالعتان رساندم و شما آنچه را به ب! مردم : يعنى 
و آنچه به جھنم نزديكتان مى كند و از بھشت دورتان مى سازد، شما را از آن . را بر عمل بدان تحريك نمودم 
  :آگاه باشید كه روح االمین در قلب من دمید كه . برحذر داشتم و نھیتان نمودم 

یرد مگر آنكه روزيش را كامال دريافت مى دارد، پس كمتر دنبال طلب دنیا باشد، اگر روزيتان ھیچ كس نمى م
به تاخیر افتاد، مبادا از طريق معصیت آن را دنبال طلب دنیا باشید، اگر روزيتان به تاخیر افتاد، مبادا از طريق 

قسیم نمود، ولى حرامى را تقسیم معصیت آن را بجويید، ھمانا خداوند متعال ، روزى حاللى را بین مردم ت
نكرده كسى كه صبر كند و تقوا را مراعات نمايد، روزى حالل خدايى به او مى رسد و كسى كه پرده درى 

كرد و عجله نمود و از غیر طريق حالل آن را دريافت كرد، در دنیا از روزى حاللش به ھمان مقدار كنم خواھد 
  .یز محاكمه كشیده خواھد شدگرديد و در آخرت نیز نسبت به آن به م

  :روزى آن حضرت به يكى از اصحاب خود فرمود
كیف بك اذا بقیت فى قوم يجمعون رزق سنتھم ، و يضعف الیقین فاذا اصبحت فال تحدث نفسك  - 178

  .بالمساء، و اذا امسیت فال تحدث نفسك بالصباح فانك ال تدرى ما اسمك غدا 
نده بمانى و ببینى قومى را كه خرج يك سالشان را ذخیره مى كنند و حالت چگونه خواھد بود اگر ز: يعنى 

  ضعیف است ؟) به مبدا و معاد(حال آنكه يقینشان 
و مبادا ھنگام شب ، غصه صبح را ) و فكرت را بدان مشغول سازى (مبادا ھنگام صبح ، شب را بخورى 

  .) مرده ؟آيا نامت زنده است يا (بخورى ، تو كه نمى دانى فردا نامت چیست 
  :مى فرمايد )80(تا اينجا مربوط به در آمد بود 

  .)81(ان المبذرين كانوا اخوان الشیاطین  -
  .اسرافكاران ، برادران شیاطینند: يعنى 

  :فرمود - صلى اهللا علیه و آله و سلم  -و رسولش 
  . من بذر، افقره اهللا - 179

  .كسى كه ريخت و پاش داشته باشد ، خداوند متعال او را فقیر خواھد ساخت : يعنى 
  :و نیز فرمود

  .ما عال من اقتصد - 180
  .آنكه میانه روى داشته باشد، نیازمند نخواھد شد: يعنى 

  :در قبال افرادى كه بايد مخارج آنان را بر عھده گرفت ، وظايف و تكالیف ھست به شرح ذيل 
   :خود انسان  -اول 

  :روايت شده است كه  -صلى اهللا علیه و آله و سلم  -بايد از پر خورى اجتناب نمود، چون از رسول خدا 
حسب ابن ادم لقیمات يقمن صلبه فان كان وال بد فلیكن الثلث للطعام و الثلث للشراب و اللثلث االخر  - 181

  .للنفس 
او را سر پا نگه دارد كافى است ، پس وقتى احتیاج به غذا پیدا  براى فرزند آدم چند لقمه كه بتواند: يعنى 



يك سوم را به غذا اختصاص بدھد، يك سوم ديگر را به نوشیدنیھا و ) مبادا شكم را از غذا پر كند بلكه (كردم 
  .يك سوم آخر را براى نفس كشیدن 

  :و نیز فرمود
  .اكثر الناس شبعا، اطولھم جوعا يوم القیامه  - 182
  .طوالنى ترين گرسنگى در قیامت ، مخصوص كسانى است كه در دنیا سیرترند: ى يعن

  :عالوه بر اين ، پرخورى آفاتى به دنبال دارد منجمله 
  .موجب قساوت قلب مى شود -
  .اعضاى بدن را از عبادت باز مى دارد -
  .مانع از شب زنده دارى و تھجد مى گردد -
  .مانع از نماز شب مى شود -
پرخورند برگرد مزبله ھا مى گردند، ولى كسانى كه شكمشان از غذا سبك است ، در مساجد دور  آنانكه -

  .مى زنند
   :خانواده  -دوم 

و ھرگاه . در اين مورد بايد میانه روى را مراعات نموده بر آنان تنگ نگیرد، بلكه مستحب است وسعت دھد
  .وعده اى داد به آن وفا نمايد تا خوشحال شوند

  :موسى كاظم روايت شده است كه فرمود از امام
اذا و عدتم الصغار فاوفوا لھم فانھم يرون انكم انتم الذين ترزقونھم ، و ان اهللا عزوجل لیس يغضب  - 183

  .لشى ء كغضبه للنساء و الصبیان 
ھر وقت به بچه ھا وعده داديد، به آن وفا كنید، چون اينھا گمان مى كنند كه شما روزى رسان : يعنى 

) بر مردان (ھستید و خداوند عزيز و جلیل براى چیزى آنقدر غضبناك نمى شود كه به خاطر زنان و كودكان 
  .غضب مى كند

  از سنتھاى مستحب اين است كه مرد براى خانواده اش میوه تھیه كند،
  :فرمود -علیه السالم  - خصوصا در جمعه ھا كه امیر المومنین 

  .له جمعه بشى ء من الفاكھه اطوقوا اھالیكم فى كل الی - 184
  .) تا اينھا به خاطر جمعه خوشحال شوند(ھر شب جمعه با میوه ، نزد خانواده ھايتان بیائید : يعنى 
   :پدر و مادر -سوم 

  :فرمود -علیه السالم  -امام صادق . )82(اكرام پدر و مادر خصوصا مادر مستحب است 
  .افضل االعمال الصلوه لوقتھا، و بر الوالدين ، و الجھاد فى سبیل اهللا  - 185

  .جھاد در راه خداوندنماز در اول وقت ، نیكى به والدين و : بھترين كارھا سه چیز است : يعنى 
  :در روايت آمده است كه 

يا رب ، بما : ان موسى لما ناجى ربه راى رجال تحت ساق العرش قائما يصلى فغبطه بمكانه و قال  - 186
  .يا موسى ، انه كان بارا بوالديه و لم يمش بالنمیمه : بلغت عبدك ھذا ما ارى ؟ قال 

ا پروردگارش مناجات مى كرد، مردى را ديد كه زير عرش ب - علیه السالم  -وقتى حضرت موسى : يعنى 
به چه سبب اين بنده را به اين مقام ! پروردگارا: الھى به نماز ايستاده است ، بر او غبطه خورد و گفت 

اوال به پدر و مادرش : اين بنده دو خصلت نیكو داشت كه به اين مقام رسید: رساندى كه مى بینم ؟ گفت 
  .) و حرف مردم را نزد ديگران نقل نمى كرد(نیا سخن چین نبود نیكى مى كرد و ثا

يا نداده باشم ، آيا راه توبه اى : آمده عرضه داشت  -صلى اهللا علیه و آله و سلم  -فردى نزد رسول اهللا 
  :برايم ھست ؟ فرمود

  .ھل بقى من والديك احد؟ - 187
  .آيا از پدر و مادرت ھیچكدام باقى مانده اند؟: يعنى 

  .بلى ، پدرم : فت گ
  .اذھب و ابرره : فرمود
  .برو و به او نیكى كن : يعنى 

  .لو كانت امه : وقتى اين مرد برگشت ، حضرت فرمود
  .اگر مادر مى داشت ، بھتر بود: يعنى 

  :و نیز فرمود
  .من سره ان يمد له فى عمره و يبسط له فى رزقه فلیصل ابويه فان صلتھما من طاعه اهللا  - 188

كسى كه دلش مى خواھد عمرش طوالنى شود و روزى اش فراخ و گسترده گردد، بايد به پدر و :  يعنى
  .طاعت حق محسوب مى گردد!مادرش نیكى كند؛ چون رسیدگى به آنان 

پدر كھنسالى دارم كه ھر وقت حاجتى دارد او را حمل : عرضه داشت  -علیه السالم  -فردى به امام صادق 
  :حضرت فرمود. مى كنم 

  .ان استطعت ان تلى ذلك منه فافعل ، فانه جنه لك غدا  - 189
  .اگر توانستى اين كار را ادامه بده ؛ چون اين عمل تو سپرى خواھد شد در برابر آتش قیامت : يعنى 



  :و نیز فرمود
ون ما يمنع احدكم ان يبر والديه حیین و میتین ؟ يصلى عنھما، و يصوم عنھما، و يتصدق عنھما، فیك - 190

  .الذى صنع لھما و له مثل ذلك فیزيده اهللا ببره خیرا كثیرا 
چرا به پدر و مادر زنده يا مرده خود نیكى نمى كنید؟ از طرف آنان نماز بگزاريد، روزه بگیريد، صدقه : يعنى 

دھید كه ھم به آنان بھره برسد و ھم به شما كه خداوند به واسطه ھمین اعمال نیكتان ، پاداش خیر شما 
  .ا زياد خواھد نمودر

   حقوق فرزند و والدين در قبال يكديگر
چون سخن بدينجا كشید، مناسب است قدرى از وظايف فرزند و والدين در قبال ھمديگر و نیز كیفیت 

  :ارتباطشان مطالبى گفته شود
فردى . ايشان بنشیند فرزند نبايد پدر و مادرش را به اسم ، صدا بزند و نبايد جلوتر از آنان راه برود و يا قبل از

  حق اين فرزند چیست ؟: به رسول اهللا عرض كرد
  :فرمود
  .تحسن اسمه و ادبه ، و تضعه موضعا حسنا  - 191

از سخنان . درست ادبش نمايى و آينده خوبى را برايش در نظر بگیرى . نام نیك برايش اختیار كنى : يعنى 
  :آن حضرت است كه فرمود

  .لد الصالح من سعاده الرجل الو - 192
  .فرزند صالح از نشانه ھاى سعادت انسان است : يعنى 

علیھما  -الولد للوالد ريحانه من اهللا يشمھا بین عباده ، و ان ريحانتى الحسن و الحسین : و فرمود - 193
  .سمیتھما باسم سبطى بنى اسرائیل شبرا  - السالم 

و ھمان گل من حسن و حسین . او را مى بويد فرزند براى پدر ھمانند گلى است از جانب خدا كه: يعنى 
  .شبر و شبیر قرار دادم ) فرزندان ھارون (ھستند كه آنھا را ھمنام دو سبط بنى اسرائیل 

  :نقل كرده است كه فرمود -علیه السالم  -از امام صادق فضل بن ابى قره 
بقبر يعذب صاحبه  -علیه السالم  -مر عیسى بن مريم  -صلى اهللا علیه و آله و سلم  - قال رسول اهللا  - 194

يا رب مررت بھذا القبر عام اول و كان يعذب و مررت به العام فاذا : ، ثم مر به من قابل فاذا ھوال يعذب فقال 
فاوحى اهللا الیه انه ادرك به ولد صالح فاصلح طريقا و اوى يتیما فلھذا غفرت له بما عمل ابنه ! ھو لیس يعذب 

  .میراث اهللا عزوجل من عبده المومن ولد يعبده من بعده  -صلى اهللا علیه و آله و سلم  -، ثم قال رسول اهللا 
روزى گذارش  - علیه السالم  -عیسى بن مريم : فرمود -صلى اهللا علیه و آله و سلم  -حضرت رسول : يعنى 

عذاب بر طرف  بر قبرى افتاد كه صاحبش در عذاب بود، سال بعد كه از ھمان قبر گذر كرد، مشاھده كرد كه
سال قبل كه از اينجا مى گذشتم اين فرد در عذاب بود، اما امسال در ! بار خدايا: گرديده است عرض كرد

راه را اصالح مى : فرزند صالحى از اين فرد باقى مانده كه : پس خداوند متعال وحى فرستاد! عذاب نیست 
  .او را بخشیدم ) يعنى عمل فرزندش (و يتیم را پناه مى دھد، به ھمین خاطر  )83(كند 

به جاى مى گذارد، ارثى كه بنده مومن براى خدا : فرمود -صلى اهللا علیه و آله و سلم  -سپس رسول حق 
  .فرزندى است كه پس از او بندگى خدا كند

اين آيه را تالوت فرمود كه خداوند متعال از زبان حضرت زكريا حضرت زكريا  - علیه السالم  -آنگاه حضرت صادق 
  :نقل مى كند كه 

  .)84(فھب لى من لدنك ولیا يرثنى و يرث من ال يعقوب و اجعله رب رضیا ... رب  -
از جانب خود به من فرزندى عطا كن تا وارث من و خاندان يعقوب باشد و او را راضى قرار ! پروردگارا: يعنى 

  .بده 
  :نقل شده است كه فرمود -صلى اهللا علیه و آله و سلم  -ول خدا از رس

  .من ولد له اربعه اوالد ولم يسم احدھم باسمى ، فقد جفانى  - 195
  .كسى كه صاحب چھار فرزند شود ولى ھیچیك را به اسم من ننامد، به من جفا كرده است : يعنى 

  :مى فرمود -علیه السالم  - م شنیدم امام كاظ: سلیمان جعفرى نقل مى كند كه مى گويد
ال يدخل الفقر میتا فیه اسم محمد او احمد او على او الحسن او الحسین او طالب او عبد اهللا او  - 196

  .فاطمه من النساء 
در خانه اى كه نام محمد، يا احمد، يا على ، يا حسن ، يا حسین ، يا طالب ، يا عبد اهللا ، يا فاطمه : يعنى 

  .شد، فقرا وارد نمى شوداز بین زنان با
  :نقل است كه فرمود - علیه السالم  -از امام باقر 

  .يا محمد، يا على ، ذاب كما يذوب الرصاص : ان الشیطان اذا سمع مناديا ينادى  - 197
ھر وقت شیطان بشنود كسى نام محمد يا على را صدا مى زند، مانند سرب يا قلع ، ذوب مى : يعنى 
  .شود

  :فرمود -ه السالم علی -امام رضا 
  .ال يولد لنا مولود اال سمیناه محمدا، فاذا مضى سبعه ايام فان شئنا غیرنا واال تركنا  - 198

ھرگاه فرزندى بر ايمان به دنیا آمد تا يك ھفته نامش را محمد مى گزاريم ، پس از آن ، اگر خواستیم يعنى 



  .تغییر مى دھیم و گر نه ھمان نام را اختیار مى نمايیم 
  :و نیز فرمود

قم يا فالن ابن فالن الى نورك ، قم يا فالن ابن : استحسنوا اسماء كم فانكم تدعون بھا يوم القیامه  - 199
  .فالن ال نور لك 

كه صداى (براى فرزندانتان نام نیكو انتخاب كنید؛ چون روز قیامت با ھمان نامھا خوانده مى شويد : يعنى 
  .برخیز به سوى نورت ، اى فالنى فرزند فالنى تو برخیز نورى ندارى ! اى فالنى پسر فالنى): مى رسد

  :نقل كرده است كه فرمود -علیه السالم  -محمد بن يعقوب از حضرت صادق 
: اذا كان بامراه احدكم حمل فاتى لھا اربعه اشھر فلیستقبل بھا القبله و لیضرب على جنبھا و لیقل  - 200

يجعله ذكرا فان و فى باالسم بارك اهللا فیه ، و ان رجع عن االسم كان هللا  اللھم انى قد سمیه محمد فانه
  .فیه الخیار، ان شاء اخذه و ان شاء تركه 

اگر ھمسرتان بار دار است ، چھار ماه كه گذشت ؛ او را به قبله قرار داده بر پھلويش بزنید و بگويید : يعنى 
پس اگر به اين اسم . ند متعال او را پسر قرار خواھد داددر اين صورت خداو. نامش را محمد گذاشتم ! خدايا

وفا كرد و او را ھمینگونه نامید، خداوند در او بركت قرار مى دھد و اگر از آن برگشت و اسم ديگرى انتخاب 
  .كرد، ذات اقدس الھى در اين صورت مختار است كه او را بگیرد يا بگذارد

  :نقل شده است كه فرمود -لم صلى اهللا علیه و آله و س -از رسول خدا 
  .من كان له حمل فنوى ان يسمیه محمدا او علیا ولد له غالم  - 201

كسى كه فرزندى در راه دارد اگر نیت كند كه نامش را محمد يا على بگذارد خداوند متعال به او پسر : يعنى 
  .خواھد داد

ه فرزندى برايتان به دنیا آمده ، سوال نمى بشارت مى دادند ك -علیه السالم  -ھر وقت به او زين العابدين 
  :آيا سالم و عیب است ؟ اگر مى گفتند آرى ، مى فرمود. فرمود كه آيا پسر است يا دختر، بلكه مى فرمود

  .الحمد هللا الذى لم يخلق منى شیئا مشوھا  - 202
  .سپاس خدايى را كه از من فرزندى ناھنجارى به دنیا نیاورد: يعنى 

  :مى فرمود -علیه السالم  -امام كاظم 
  .فقد ارانى اهللا خلفى من نفسى : سعد امرو لم يمت حتى يرى خلفه من نفسه ولدا، ثم قال  - 203

خداوند متعال : سپس فرمود. مردى كه قبل از مرگ ، فرزند جانشینش را ببیند سعادتمند است : يعنى 
 -علیه السالم  -سوى فرزندشان امام رضا  در ھمین حال ، حضرت به -جانشین مرا به من نشان داده است 

  .اشاره كردند
  :فرمود -علیه السالم  - حضرت صادق 

  .ان اهللا لیرحم الوالد لشده حبه لولده  - 204
  .خداوند بر پدر رحمت مى فرستد به خاطر شدت محبت به فرزندش : يعنى 

  به چه كسى نیكى كنم ؟: پرسید - علیه السالم  - فردى از حضرت صادق 
  :رمودف

  .ولديك  - 205
  :رفته اند، فرمود) از دنیا(آن دو : گفت . به پدر و مادرت : يعنى 

  .بر ولدك  -
  .با فرزندت خوش رفتارى نما: يعنى 

  :و نیز از آن حضرت نقل است كه فرمود
  .ھم احبوا الصبیان و ارحموھم ، و اذا و عدتموھم شیئا فاوفوا لھم فانھم ال يرون اال انكم ترزقون - 206

به بچه ھا محبت كنید و بر آنان ترحم نمايید و ھر گاه به آنان وعده اى داديد، بدان وفا كنید؛ چون : يعنى 
  .مى دانند  اينان شما را روزى رسان خويش 

  :و ھمچنین آن حضرت فرمود
وان فكسیا من قبل ولده له حسنه ، و من فرحه فرحه اهللا يوم القیامه ، و من علمه القران دعى االب - 207

  .حلتین يضى ء من نورھا وجوه اھل الجنه 
شادش كند، خداوند متعال   و ھر كس . كسى كه فرزندش را ببوسد، حسنه اى برايش خواھد بود: يعنى 

و ھر كه به فرزندش قرآن بیاموزد پدر و مادر را صدا زده و جامه بر تنشان . روز قیامت او را شاد خواھد نمود
  .ور آن دو چھره اھل بھشت روشن مى گرددخواھند كرد كه از ن

من تا كنون ھیچ بچه اى را نبوسیده ام ، : آمد و گفت  -صلى اهللا علیه و آله و سلم  -فردى نزد رسول خاتم 
  :وقتى اين مرد برگشت ، حضرت فرمود

  .ھذا رجل عندنا من اھل النار - 208
  .اين مرد، نزد ما اھل آتش است : يعنى 

  :ردى از انصار را ديد كه يكى از دو فرزندش را بوسید و ديگرى را رھا ساخت ، فرمودروزى آن حضرت ، م
  .ھال واسیت بینھما؟ - 209

  .چرا بین اين دو مساوات برقرار نمى كنى ؟: يعنى 



  :از فرزندم شكايت كردم ، فرمود - علیه السالم  -نزد امام ابو الحسن موسى كاظم : فردى گويد
  .ره وال تطل ال تضربه و اھج - 210

  .ولى اين را نیز طول مده ) و قھر كن (او را نزن ، بلكه از او دورى نما : يعنى 
رسول خدا ھر روز صبح بر سر فرزندانش و فرزندان فرزندانش دست مى كشید، يك روز كه با مردم نماز مى 

صلى  -كردند اى رسول خدا گزارد، دو ركعت آخر را كوتاه نمود، وقتى نماز پايان پذيرفت ، به آن حضرت عرض 
  :نماز را كوتاه خواندى ، آيا در اين رابطه دستور تازه اى رسیده است ؟ فرمود -اهللا علیه و آله و سلم 

  .و ما ذاك ؟ - 211
  دو ركعت آخر را با تخفیف خواندى ؟: گفتند مگر چه شده ؟: يعنى 
  :فرمود

  .اوما سمعتھم صراخ الصبى ؟ -
  .فرياد كودك را نشنیديد؟ مگر صداى ناله و: يعنى 

  :و در حديث ديگرى نقل شده است كه فرمود
  .خشیت ان يشغل به خاطر ابیه  -

  .) و از توجه در نماز غافل بماند(ترسیدم كه خاطر پدرش به او مشغول گردد : يعنى 
   بركات دختر

  :فرمود -علیه السالم  - حضرت صادق 
  .تندبه بعد الموت ان ابراھیم سال ربه ان يرزقه تبكیه و  - 22

از پروردگارش درخواست نمود كه دخترى به او عطا كند تا پس از  - علیه السالم  -حضرت ابراھیم : يعنى 
  .مرگش بر پدر گريه و زارى نمايد

  :فرمود - صلى اهللا علیه و آله و سلم  - رسول خدا 
  .نعم الولد البنات ملطفات ، مجھزات ، مونسات ، مباركات ، مفلیات  - 213

مھربان ، با جھاز، اھل انس و الفت ، با بركت و با نظافت مى : دختران ، چه فرزندان خوبى ھستند: يعنى 
  .باشند

  :فرمود -علیه السالم  - حضرت صادق 
  .من تمنى موتھن حرم اجرھن و لقى اهللا عاصیا  - 214

مى ماند و با بار گناه ، ھر كس آرزوى مرگ دختران را داشته باشد، از ثواب دختر دارى محروم : يعنى 
  .خداوند را مالقات خواھد نمود

  :و ھمچنین فرمود
  .ايما رجل دعا على ولده اورثه اهللا الفقر  - 215

  .ھر كس بر فرزندش نفرين كند، خداوند متعال او را دچار فقر خواھد نمود: يعنى 
  :و فرمود

  .، و يسال عن النعمه البنات حسنات و البنون نعمه و انما يثاب على الحسنات  - 216
براى حسنه پاداش خواھد بود، و از نعمت سوال ) روز قیامت (دختران ، حسنه اند و پسران نعمت و : يعنى 

  .خواھد شد
  :رسول خدا صلى اهللا علیه و آله و سلم فرمود

  .من عال ثالث بنات او ثالث اخوات و جبت له الجنه  - 217
  .شته باشد، بھشت بر او واجب است كسى كه سه دختر يا سه پسر دا: يعنى 

  :دو تا چطور؟ فرمود -صلى اهللا علیه و آله و سلم  -يا رسول اهللا : سوال شد
  .واثنتین  -

يكى چطور؟  -صلى اهللا علیه و آله و سلم  -يا رسول اهللا : سوال شد. ) ھمینطور است (دوتا ھم : يعنى 
  :فرمود

  .وواحده  -
  .) ھمینطور است (يكى ھم : يعنى 

  :و ھمچنین فرمود
من عالم ثالث بنات او مثلھن من اال خوات و صبر ايوائھن حتى يبن الى ازواجھن ، او يمتن فیصرن الى  - 218

  .القبور، كنت انا و ھو فى الجنه كھاتین 
كسى كه سه دختر يا سه خواھر داشته باشد و در نگھدارى از اينان صبور باشد، تا زمانى كه ازدواج : يعنى 

در اين حال حضرت اشاره  -. د، يا از دنیا بروند و وارد قبر شوند، من و او در بھشت مانند اين دو انگشتیم كنن
  .-كردند به انگشت سبابه و انگشت وسط 

  اگر دو تا باشند چطور؟ -صلى اهللا علیه و آله و سلم  -يا رسول اهللا : سوال شد
  :فرمود

  .واثنتین  -
  .) ھمینطور(دو تا ھم : يعنى 



  :يكى چطور؟ فرمود: باز رسول شد
  .وواحده 

  .) ھمینطور است (يكى نیز : يعنى 
مردى را ديد كه برايش دخترى به دنیا آمد؛ به ھمین خاطر ناراحت و غضبناك  -علیه السالم  - حضرت صادق 

  :بود، فرمود
  .؟  اريت لو ان اهللا تبارك اوحى الیك انى اختار لك او تختار لنفسك ما كنت تقول - 219

  .من برايت انتخاب كنم يا تو؟ چه مى گويى ؟: اگر خداوند متعال به تو، بگويد: يعنى 
  :پروردگارا تو انتخاب كن ، فرمود: مى گويم : گفت 

  .فان اهللا قد اختار لك  -
  ).پس چرا ناراحتى ؟(انتخاب كرده ) دختر(االن خداوند برايت : يعنى 

  :ه امر پروردگار او را كشته بود كه قرآن كريم مى فرمايدپسر بچه اى كه حضرت خضر ب: سپس فرمود
  .)85(فاردنا ان يبدلھما ربھما خیرا منه زكوه و اقرب رحما  -

  .اراده كرديم كه براى پدر و مادرش ، فرزندى پاكتر و مھربانتر نصیبشان گردد: يعنى 
  .خداوند متعال به جاى آن پسر، دخترى به آنان داد كه از نسل آن دختر، ھفتاد پیامبر به دنیا آمدند

   خويشاوندان  -چھارم 
  :رسول خدا فرمود

نھم و من فى اصالب الرجال و ارحام النساء الى يوم القیامه ان اوصى الشاھد من امتى و العائب م - 220
  .يصل الرحم و ان كان منه على مسیره سنه فان ذلك من الدين 

شاھدان و غايبان و ھر كس از امت من را كه در صلبھاى مردان و رحمھاى زنان ھستند تا روز قیامت : يعنى 
دازه يك سال فاصله باشد، چون صله رحم ، جزء دين ، به صله رحم سفارش مى كنم اگر چه بینشان به ان

  .است 
  :و نیز فرمود

حافتا الصراط يوم القیامه االمانه و الرحم ، فاذا مر الوصول للرحم المودى لالمانه نفذ الجنه ، و اذا مر  - 221
  .الخائن لالمانه القطوع للرحم لم ينفعه معھما عمل و يكفا به الصراط فى النار 

طرف صراط در قیامت ، امانت است و طرف ديگرش ، رحم ، وقتى انسانى كه به ارحام و يك : يعنى 
بستگانش رسیدگى داشت و امانتدار بود؛ بخواھد عبور كند، به بھشت مى رسد، امام اگر فرد خائن در 

و را به امانت و بى اعتنا به بستگان ، بخواھد عبور نمايد، اعمال ديگرش برايش فايده اى نداشته ، صراط ا
  .آتش مى اندازد

   حق ھمسر
  :فرمود - صلى اهللا علیه و آله و سلم  - رسول خدا 

  .ما زال جبرئیل يوصى بالمراه حتى ظننت انه ال ينبغى طالقھا اال من فاحشه مبینه  - 222
جبرئیل دائما مرا در مورد زنان سفارش مى كرد تا جايى كه گمان كردم طالق آنان جايز نیست مگر : يعنى 

  .آنكه فحشاى آشكارى را مرتكب گردند
  :و فرمود

  .اتقوا اهللا فى الضعیفین النساء والیتیم  - 223
  .زنان و يتیم : تقواى الھى را در مورد دو طايفه ضعیف ، مراعات كنید: يعنى 

  :و ھمچنین فرمود
اذا فعل ذلك فقد ادى حق المراه على زوجھا ان يسد جوعتھا، و ان يستر عورتھا، وال يقبح لھا وجھا، ف - 224

  .واهللا حقھا 
گرسنگى اش را برطرف كند، بر او لباس بپوشاند، و از كارش . حق زن بر شوھرش اين است كه : يعنى 

  .حقش را ادا نموده است ! عیب نگیرد، وقتى اين كارھا را انجام داد، به خدا قسم 
اين يك قانون كلى . از اقتصاد و میانه روى تا اينجا آداب كسب و كار و خروج كردن معلوم شد كه عبارت بود 

  .است كه شرع مقدس اسالم بدان فرمان داده است 
  :روايت كرده است كه فرمود -علیه السالم  -عمربن يزيد از امام صادق 

انى اركب فى الحاجه التى كفاھا اهللا ما اركب فیھا اال التماس ان يرانى اهللا اضحى فى طلب الحالل  - 225
  .قول اهللا عزوجل  اما تسمع

من اگر از خدا حاجت طلب كنم ، از او مى خواھم كه به من قدرت كار كردن و روز را در طلب حالل : يعنى 
مگر قول خداوند عزيز و جلیل را ) نه اينكه يكجا بنشینم و روزى طلب كنم (سپرى نمودن ، عنايت كند 

  .:نشنیدى كه فرمود
  ؟)86(ض و ابتغوا من فضل اهللا فاذا قضیت الصلوه فانتشروا فى االر

  .وقتى نماز انجام شد، در زمین متفرق شويد و به دنبال روزى خدا باشید: يعنى 
رزقى ينزل على كان يكون ھذا اما انه احد الثالثه : ارايت لو ان رجال دخل بیتا و طین علیه بابه ثم قال  -

  .الذين ال يستجاب لھم دعوه 



روزى من مى آيد، او جزء يكى : اگر كسى وارد اطاقش شود و در اطاق را گل بگیرد، پس از آن بگويد: يعنى 
  .ب نمى گردداز سه گروھى است كه دعايشان مستجا

  :از حضرت پرسیدم آن سه گروه كیايند؟ فرمود: راوى مى گويد
رجل تكون عنده المراه فیدعو علیھا فال يستجاب له الن عصمتیھاى فى يده لو شاء ان يخلى سبیلھا، و  -

الرجل يكون له الحق على الرجل فال يشھد علیه فیجحده حقه فیدعو علیه فال يستجاب له النه ترك ما امر 
حتى ياكله ثم يدعو فال   به ، و الرجل يكون عنده الشى ء فیجلس فى البیت فال ينتشر وال يطلب وال يلتمس 

  .يستجاب له 
و درباره اش نفرين مى كند، اين نفرين ، ) و از او راضى نیست (كسى كه ھمسرى دارد : اول : يعنى 

و (ت ، اگر خواست رھايش مى كند مستجاب نمى شود، چون اختیار نگھدارى اين زن به دست خود اوس
  ).طالقش مى دھد

آن كه بر ديگرى حقى دارد و چیزى از او طلبكار است ، اما كسى را به عنوان شاھد قرار نداده ، آن : دوم  -
بدھكار ھم انكار نمود، در اينجا اگر طلبكار بر علیه بدھكار دعا كند، مستجاب نخواھد شد، چون خداوند 

  .در وقت تحويل دين ، شاھد بگیريد و او اين فرمان الھى را ترك نموده است  متعال امر كرده كه
فردى كه مالى دارد، در خانه مى نشیند و حركت نمى كند تا آن مال را مى خورد، آنگاه دعا مى كند : سوم 

  .اين دعا نیز مستجاب نمى گردد) كه خداوند به او روزى بدھد(
  .ه مردم است ، اما بندگان خاص خدا، آنان دو دسته اندآنچه تا اينجا گفته شد، تكلیف عام

  .كه مكلف به كسب و كارند: دسته اول 
  .كسانى كه اھل توكل ھستند: دسته دوم 

  :نمونه ھايى از متوكلین حقیقى ھستیم  توكل و ذكربراى شناخت اين دسته ، ناچار از شرح 
   فضیلت توكل و معناى آن

است كسى كه بدان درجه برسد، از قیود، رھايى مى يابد، صديقین ف اين درجه عظیم ، وصفى از او صا
برخوان رضا مى نشیند و از . ابرھاى غم از او بر طرف گشته ، به جايش ابرھاى امنیت ، جايگزين مى گردند

  :چشمه ھاى طمانینه آب مى نوشد كه ذات اقدس الھى مى فرمايد
  .)87(و من يتوكل على اهللا فھو حسبه  -

  .ھر كس بر خدا توكل كند، ھمان خدا برايش بس است : يعنى 
زاد ھم ايمانا و قالوا حسبنا اهللا و نعم الوكیل الذين قال الھم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوھم ف -

  .)88(فانقلبوا بنعمه من اهللا و فضل لم يمسسھم سوء 
دشمن براى حمله به شما اجتماع كرده ، از آنان بترسید، مومنین ايمانشان : وقتى به مومنین گفتند :يعنى 

ما را خدا كافى است و او بھترين حامى ماست ، به ھمین خاطر، از اين میدان با نعمت : زيادتر شد و گفتند
  .باز گشتند در حالى كه ھیچ ناراحتى به آنان نرسیده بود

  :ه است كه در وحى قديم آمد
  .يابن ادم ، خلقنك من تراب ثم من نطفه فلم اعى بخلقك اويعیینى رغیف اسوقه الیك فى حینه  - 226

من ابتدا كه تو را از خاك و سپس از نطفه آفريدم ، برايم دشوار و سخت نبود، اما ! اى آدمى زاده : يعنى 
  .مام مى شود؟قرص نانى كه بخواھم به تو برسانم ، براى من دشوار و گران ت

  :اينگونه وحى فرستاد -علیه السالم  -و نیز براى حضرت عیسى 
انزلنى من نفسك كھمك ، و اجعل ذكرى لمعادك ، و تقرب الى بالنوافل توكل عى اكفك وال تول غیرى  - 227

عصى يا عیسى اصبر على البالء، و ارض بالقضاء، و كن لمسرتى فیك ، فان مسرتى ان اطاع فال ا. فاخذ لك 
  .يا عیسى احى ذكرى بلسانك ، ولیكن ودى فى قلبك . 

به وسیله نوافل و . براى روز باز گشت به ياد من باش . توجه من به توبه اندازه ھمت تو است : يعنى 
، مبادا بر )و اموراتت را بر عھده بگیرم (بر من توكل كن تا تو را كفايت كنم . مستحبات ، به من نزديك بشو

به . در بال، صبور و در قضاى الھى ، راضى باش ! اى عیسى . كنى كه مواخذه خواھى شد غیر من تكیه
اى عیسى ذكر و ياد مرا با زبانت . دنبال جلب شادى من باش كه شادى من در اطاعت است و ترك معصیت 

  .احیا كن و محبت مرا در قلب نگاھدار
  :فرمود -علیه السالم  - حضرت صادق 

  .ه كتب علیه خطیئته من اھتم لرزق - 228
  .كسى كه غصه روزى را بخورد، برايش گناه نوشته مى شود: يعنى 

  :در روايت آمده است كه 
در زمان پادشاه مستكبرى ، زندگى مى كرد كه وى را دستگیر كرده و  -علیه السالم  -حضرت دانیال  - 229

اما آن حیوانات به وى نزديك نمى شدند و  به ھمراه او درندگان را نیز به چاه انداخت ،. در چاھى قرار داد
  .جراحتى بر او وارد نمى كردند

  .در اين زمان ، خداوند متعال بر پیامبرى وحى فرستاد كه براى دانیال غذايى ببرد
از محل خارج شو، كفتارى به استقبال تو مى آيد، به دنبالش : مگر دانیال كجاست ؟ فرمود! پروردگارا: پرسید

آن پیامبر چنین كرد تا به آن چاه رسید، غذا را به درون چاه ھدايت كرد، وقتى . او خواھد رساند برو، تو را به



  :دانیال آن غذا را در برابر ديد گفت 
الحمد هللا الذى ال ينسى من ذكره ، والحمد هللا الذى ال يخیب من دعاه ، والحمد هللا الذى من توكل علیه 

لم يكله الى غیره ، والحمد هللا الذى يجزى باالحسان احسانا و بالسیئات كفاه ، و الحمد هللا الذى من وثق به 
  .غفرانا و بالصبر نجاه 

خدايى است كه دعا كننده را نا   حمد مخصوص . سپاس خدايى را كه ذاكرش را فراموش نمى كند: يعنى 
سپاس . افى است ستايش از آن خدايى است كه اگر كسى بر او توكل كند، ھمو برايش ك. امید نمى نمايد

خدايى است   از آن خدا است كه اگر كسى بر او اطمینان كرد به ديگرى موكولش نمى كند، حمد مخصوص 
  .كه نیكى را با نیكى پاسخ مى دھد، گناه را با آمرزش و صبر را با نجات 

  :فرمود -علیه السالم  - حضرت صادق 
ال يحتسبون ، وال يقبل ال ولیائه شھاده فى دوله  ان اهللا ابى اال ان يجعل ارزاق المتقین من حیث - 230

  .الظالمین 
و حضور  )89(خداوند متعال روزى متقین را تنھا در جايى قرار مى دھد كه آنان اصال گمانش را نمى كنند 

  .اولیايش را در دستگاه حكومت ظالمان ، نمى پذيرد
  :وحى فرستاد اين بود -علیه السالم  - از جمله چیزھايى كه خداوند متعال بر حضرت داوود 

  . )90(من انقطع الى كفیته  -
  .مى كنم   ھر كس از ديگران به سوى من قطع امید كند، من كفايتش : يعنى 

  :روايت شده است كه فرمود - علیه السالم  -از حضرت صادق 
يا رسول اهللا ، ان اهللا ارسلنى بھديه لم : فقال  -صلى اهللا علیه و آله و سلم  -جاء جبرئیل الى النبى  - 231

  .الصبر : و ما ھى ؟ قال : فقلت  - صلى اهللا علیه و آله و سلم  -يعطھا احدا قبلك ، فقال رسول اهللا 
خداوند !  يا رسول اهللا: آمد و عرضه داشت  -صلى اهللا علیه و آله و سلم  -جبرئیل نزد رسول حق : يعنى 

صلى اهللا  -متعال به ھمراه من ھديه اى براى تو فرستاد كه آن را به احدى قبل از تو نداده است ، پیامبر 
  .صبر است : آن ھديه چیست ؟ گفت : پرسید -علیه و آله و سلم 

  .القناعه : و ما ھو؟ قال : و احسن منه ، قلت  -
  .اعت قن: چیست ؟ گفت : بھتر از صبر ھم ھست ، گفتم  -
  .لرضا : و ما ھو؟ قال : و احسن منھا، قلت  -
  .رضا: چیست ؟ گفت : بھتر از آن ھم ھست ، گفتم  -
  .الزھد : و ما ھو؟ قال : و احسن منه ، قلت  -
  .زھد: چیست ؟ گفت : بھتر از آن نیز ھست ، گفتم  -
  .االخالص : و ما ھو؟ قال : و احسن منه ، قلت  -
  .اخالص : چیست ؟ گفت : گفتم بھتر از آن ھم ھست ،  -
  .الیقین : و ما ھو؟ قال : و احسن منه قلت  -

  .يقین : چیست ؟ گفت : از آن بھتر باز ھم ھست ، گفت : يعنى 
  .ان مدرجه ذلك كله التوكل كل على اهللا : و ما ھو؟ قال : قلت : و احسن منه  -

  .رسیدن به ھمه اينھا توكل بر خداست راه : باز از آن بھتر نیز ھست ، گفتم چیست ؟ گفت : يعنى 
العلم بان المخلوق ال يضر وال ينفع ، وال يعطى وال : يا جبرئیل ، و ما تفسیر التوكل على اهللا ؟ قال : قلت  -

يمنع ، و استعمال الیاس من المخلوق فاذا كان العبد كذلك لم يعمل الحد سوى اهللا و لم يزغ قبله و لم يخف 
  .الى احد سوى اهللا ، فھذا ھو التوكل  سوى اهللا و لم يطمع

دانستن اينكه مخلوقاتش ، نه ضررى مى : بر خدا چیست ؟ گفت  ))توكل ((تفسیر ! اى جبرئیل : گفتم (( -
رسانند نه نفعى ، نه چیزى مى دھند، نه مانع چیزى مى گردند، بايد از مخلوقاتش مايوس گشت وقتى 

ر خدا كار نمى كند و قلبش به بیراھه نمى رود و از غیر او نمى بنده به اين درجه رسید، آنگاه براى غی
  .))ھراسد و به غیر او دل نمى بندد، اين است معناى توكل 

يصبر فى الضراء كما يصبر فى السراء، وفى الفاقه كما : يا جبرئیل ، فما تفسیر الصبر؟ قال : قلت : قال  -
  .فیه ، وال يشكو خالقه عند المخلوق بما يصیبه من البالء يصبر فى الغنى ، و فى العناء كما يصبر فى العا

: چیست ؟ گفت  ))صبر((معناى ! اى جبرئیل : گفتم : فرمود - صلى اهللا علیه و آله و سلم  -رسول اهللا (( -
، )و آن را مى پذيرد(ھمچنانكه در خوشیھا صبر مى كند ) و آن را پذيرا باشد(بنده بايد در ناخوشیھا صبر كند 

ندارى ، صبور باشد ھمچنانكه ھنگام ندارى ، صبور باشد ھمچنانكه ھنگام دارايى ، صبور است ، در ((ام ھنگ
سختى و رنج ، صابر باشد آن طور كه زمان عافیت ، صابر است و ھرگز به خاطر بالھاى روزگار نزد مخلوق ، 

  .))لب به شكايت از خالقش نگشايد
  .قنع بما يصیب من الدنیا، يقنع با لقلیل و يشكر بالیسیر ي: فما تفسیر القناعه ؟ قال : قلت  -
ھر قدر از نعم دنیا كه به او رسید، بدان قانع باشد، با كم : چیست ؟ گفت  ))قناعت ((تفسیر : گفتم (( -

  .))بسازد و اندك را شكر گزارى كند
ا ام لم يصب ، و لم يرض الراضى الذى ال يسخط على سیده اصاب من الدنی: قلت فما تفسیر الرضا؟ قال  -

  .من نفسه بالیسیر من العمل 



ناراحت نمى شود، چه به   راضى ، كسى است كه از خدايش : چیست ؟ گفت  ))رضا((تفسیر : گفتم (( -
) و خود را مكلف به عمل بسیار مى داند(دنیا برسد و چه نرسد و از عمل اندك خود نیز ھرگز خشنود نیست 

((.  
الزاھد يحب ما يحب خالقه ، و بیغض ما خالقه ، و يتحرج من : ، فما تفسیر الزھد؟ قال يا جبرئیل : قلت  -

حالل الدنیا، وال يلتقت الى حرامھا، فان حاللھا حساب و حرامھا عقاب ، و يرحم جمیع المسلمین كما يرحم 
ما يتجنب النار ان نفسه ، و يتحرج من الكالم فیما ال يعنیه كما يتحرج من حطام حطام الدنیا و زينتھا ك

  .يغشاھا و ان يقصر اماله و كان بین عینیه اجله 
زاھد، دوست دارد ھر آنچه را كه خالقش دوست دارد و بد : چیست ؟ گفت  ))زھد((! اى جبرئیل : گفتم (( -

از حالل دنیا دورى مى كند و توجھى به حرامش ندارد، چون حاللش . دارد ھر آنچه را كه خالقش بد دارد
بر ھر مسلمانى ترحم مى ورزد آنچنان كه بر خود ترحم مى كند، ھمانطور كه . دارد و حرامش عقاب  حساب

از پرخورى پرھیز مى نمايد چنانكه از . از حرام پرھیز دارد از سخنان بیھوده و بى فايده نیز دورى مى كند
ا دورى دارد آنچنانكه از فرا از نعمتھا و زينتھاى دنی. شدت يافته ، دورى مى كند  مردارى كه بوى گندش 

  .))حاضر است   آرزوھايش كوتاه و مرگ در برابر چشمانش . گرفتن آتش ، دورى مى ورزد
المخلص الذى ال يسال الناس شیئا حتى يجد، و اذا وجد : يا جبرئیل ، فما تفسیر اال خالص ؟ قال : قلت  -

فقد اقر هللا بالعبوديه ، و اذا وجد فرضى فھو عن رضى ، و اذا بقى شى ء اعطاه هللا ، فان لم يسال المخلوق 
  .اهللا راض ، و اهللا تبارك و تعالى عنه راض ، و اذا اعطاه هللا فھو جدير به 

است كه از مردم چیزى طلب   مخلص ، كس : چیست ؟ گفت  ))اخالص ((تفسیر ! اى جبرئیل : گفتم (( -
بدان راضى است و اگر نزدش چیزى اضافه آمد، در راه  نمى كند تا آنكه خودش آن را بیابد و وقتى كه يافت ،

درخواست نكردن و از ديگران ، خود اقرارى است به بندگى خدا و وقتى چیزى يافت ، بدان . خدا مى دھد
بخشیدنش . ھم او از خدا راضى است ھم خدا از او) و از كم يا زيادش شكايت نمى كند(راضى مى گردد 

  .))یازمندتر و سزاوارتر است در حالى است كه خود بدان ن
الموقن يعمل هللا كانه يراه ، و ان لم يكن يرى اهللا فان اهللا يراه ، و ان يعلم : ما تفسیر الیقین ؟ قال : قلت  -

  .يقینا ان ما اصابه لم يكن لیخطئه ، و ان ما اخطاه لم يكن لیصیبه ، و ھذا كله اغصان التوكل و مدرجه الزھد 
انسان اھل يقین ، آن طور براى خدا كار مى كند كه گويا او را : چیست ؟ گفت  ))يقین ((تفسیر : گفتم (( -

و اگر به اين درجه نرسید كه خدايش را ببیند، اين قدر مى داند كه او وى را مى بیند و يقین . مى بیند
اين ھمه كه  داشته باشد كه آنچه به او رسیده مى بايست برسد و آنچه به او نرسیده ، نمى بايست برسد

  .))گفتیم ، شاخه ھاى توكل و طريق زھد بود
   !:خواننده محترم 

ببین اين حديث چه مضامین باال و مطالب عالى را در بردارد و بیان كرده است كه صبر، قناعت ، رضا، زھد، 
، اخالص و يقین ، ھمه از توكل سرچشمه مى گیرند، اگر نبود جز ھمین يك حديث در مدح و ستايش توكل 

  .كافى بود
  :ذكر گرديده است  ))توكل ((در اين حديث شريف ، پنج ستون براى 

  .مخلوقات ، ضررى نمى رسانند -
  .مخلوقات ، منفعتى نمى رسانند -
  .مخلوقات ، چیزى نمى دھند -
  .مخلوقات ، مانع چیزى ھم نمى توانند بشوند -
  .از غیر او بايد مايوس شد -
جمى ، عملى است كه اگر اين پنجمى نباشد، آن چھار تا، قوام و اثرى چھار ستون اول ، علمى و پن -

ندارند، ھمچنانكه علم بدون عمل قوام ندارد، اين امرى است بسیار واضح و روشن ، مثال كسى كه دندانش 
درد مى كند و مى داند كه غذاى ترش برايش مضر است ، با اين حال اگر برود ترشى بخورد، مسلما 

واھد گرفت و صرف دانستن اينكه ترشى برايش مضر است ، بدون عمل به مقتضاى آن ، دندانش درد خ
  .نفعى برايش نخواھد داشت 

 :است  ))توكل ((نكته ديگرى كه در اين حديث شريف نھفته است ، سه اثر مھم 

- ۶ - 

 
 

   اخالص  -اول 
ى ھیچ يك از آنھا عملى انجام نمى وقتى بنده ، فھمید كه مخلوقات ھیچ نفعى و ضررى ندارند، در نتیجه برا

دھد، بنابر اين ، انگیزه ريا برچیده مى شود، قلبش از انحراف و كجى نجات مى يابد و طاعات و عبادت را با 
  .انجام مى دھد  اخالص 



   :عزت  -دوم 
فقط وقتى فھمید غیر ذات اقدس الھى ، ھمه محتاجند از آنان قطع طمع مى كند و به آنان دل نمى بندد و 

  .به معبودش تكیه مى كند وال غیر
   :امنیت  -سوم 

از ديگر آثار اين است كه انسان متوكل ، از مخلوقات و موذيات نمى ھراسد، چون آنھا را در برابر عظمت حق 
ھیچ مى داند و بر ھمین اساس است كه گاھى اوقات در احواالت برخى افراد مخلص و بندگان پاك درگاه 

ه گذرشان به حیوانات درنده مى افتاد ولى به آن اھمیت نمى دادند، چون يقین الھى ، مى شنويم ك
نظیر سنگ و درخت (داشتند كه مخلوق ضررى نمى رساند، يك حیوان درنده در برابرشان با چیزھاى ديگر 

  .فرقى نداشت ...) و
ھنگام برگشت ، يك وقتى وارد كوفه شدند،  -علیه السالم  -در حديث آمده است كه حضرت امام صادق 

حضرت از شھر خارج گرديدند، در بین راه ، ناگھان به شیرى برخورد   جمعیتى از كوفه جھت بدرقه پیشاپیش 
كه در بین آنان بود، گفت ، صبر كنید تا حضرت تشريف بیاورند، آنان نیز چنین  ))ابراھیم ادھم  ((. كردند

اجرا را به ايشان اطالع دادند، حضرت به شیر نزديك به آنان رسید، م - علیه السالم  -كردند، وقتى امام 
  :شدند تا جايى كه گوش شیر را گرفته از وسط جاده خارجش كردند و سپس فرمودند

  .اما ان الناس لو اطاعوا اهللا حق طاعته لحملوا علیه اثقالھم  - 232
بارھايشان را بر شیر حمل اگر مردم خدا را به آن حد كه بايد، اطاعت مى كردند، مى توانستند ((: يعنى 

  .))كنند
به طرف كوفه حركت مى كرديم ، كس  - علیه السالم  - من و امیر المومنین : گويد ))جويريه بن مسھر((

در آنجا به شیر نرى برخورد كرديم كه در بین راه . ديگرى ھمراھمان نبود تا به زمین شوره زارى رسیديم 
بچه شیرھا نیز پشت سر آن دو بوده اند من كه اين  جفتش ھم پشت سرش و. روى زمین نشسته بود

  :مى فرمايد -علیه السالم  -صحنه را ديدم لجام اسبم را كشیدم كه بر گردم ، ناگاه ديدم امام 
جلو برو، اين حیوان در درگاه الھى سگى است چون ساير حیوانات كه زمامش به دست ! اى جويريه  - 233

  .)91(احدى نمى تواند شر اين حیوان را دفع نمايد خداوند متعال است ، غیر از او 
رف حضرت آمد، آن امام پاى خود را به صورت ناگاه ديدم آن شیر در حالى كه دم خود را مى جنبانید به ط

  :شیر مالیدند، در اينجا ذات اقدس الھى با قدرت مطلقه اش ، شیر را به سخن آورده چنین گفت 
  !سالم بر تو اى امیر المومنین و وصى خاتم النبین 

  تسبیح تو چیست ؟! و علیك السالم اى شیر: حضرت فرمود
منزه است آن كس كه ھیبت و ترس مرا ! منزه است معبود من ! ر من منزه است پروردگا: مى گويم : گفت 

  !منزه است او! منزه است او! در دل بندگانش نھاد
حضرت از آنجا گذشتند در حالى كه من ھمراه او بودم ، زمین شوره زار طوالنى شد و وقت نماز عصر ضیق 

  :گشت ، من از فوت شدن نماز عصر دلتنگ شدم ولى با خود گفتم 
به نماز حريص ترى در حالى كه قضیه شیر را  -علیه السالم  -آيا تو از امیر المومنین ! و اى بر تو اى جويريه 
  با چشمانت ديدى ؟

با ھم رفتیم تا زمین شوره زار به پايان رسید، از مركب فرود آمد و اذان و اقامه گفت ، آنگاه آھسته با لب 
اگاه به قدرت مطلقه الھى ، آفتاب به جايگاه عصر بازگشت ، با چیزى گفت و با دستش اشاره اى فرمود، ن

ھم نماز عصر را خوانديم ، بعد از نماز سر را باال كردم ، ديدم خورشید در يك چشم بر ھم زدن به محل 
اولش بازگشت و ستارگان ظاھر گشتند، مجددا حضرت اذان و اقامه گفتند و نماز مغرب را اقامه فرمودند و 

  :كردند و گفتند: ركب شده رو به سوار بر م
  اى جويريه آيا مى گويى اين مرد، جادوگر است ؟ آيا مى گويى من مانند -

  طلوع و غروب را تا كنون از آفتاب نديده ام ؟ جادوست يا چشم من خطا مى كند؟
  :آيا نمى دانى كه خداوند متعال مى فرمايد: بزودى و سوسه شیطان را از نفست بیرون مى كنم 

  .)92(وهللا االسماء الحسنى فادعوه بھا  -
  .))وانیدنامھاى نیك ، ھمه مخصوص خداست ، شما او را بدان نامھا بخ((: يعنى 

در حال نزول وحى ، سر مباركش بر دامان  -صلى اهللا علیه و آله و سلم  -روزى رسول اهللا ! اى جويريه  -
آيا نماز عصر : من بود كه خورشید غروب كرد، در حالى كه من ھنوز نماز عصر را نخوانده بودم ، از من پرسید

عت تو بسر مى برد و نیاز پیامبرت را برآورده مى على در طا! خداوندا: نه ، فرمود: را خوانده اى ؟ گفتم 
ساخت آنگاه با اسم اعظم ، خدا را خواند، ناگاه خورشید براى من برگشت و نماز را با آرامش به جاى آوردم 

آن اسم را به من آموخت و ھم اكنون من با  -كه پدر و مادرم فدايش باد  -سپس آن حضرت . و بعد غروب كرد
  .م ھمان اسم دعا كرد

من از خدا خواستم كه اين . حق در قلوب مومنین ، واضحتر و آشكارتر است از القائات شیطان ! اى جويريه 
  القائات را از قلبت بزدايد، حاال چه مى يابى ؟

  .آن القائات از قلبم محو گرديد! اى آقاى من : گفتم 
   نكوھش در خواست از ديگران



بنده اگر از مخلوقات ، چیزى ((: اين بود كه فرمود )93( -السالم علیه  -از جمله نكات حديث امام صادق 
  .))نخواست ، اقرارش به بندگى خدا ثابت مى شود

اين كالم ، داللت بر ضعف ايمان فردى دارد كه از ديگران درخواست مى كند و نیز داللت بر قوت ايمان فردى 
دارد كه به خدا امیدوار است ، چون وقتى بخشندگى غیر خدا را نفى كرد، ديگر به آنھا رجوع نمى كند، در 

  .نتیجه توحیدش خالص و عبوديتش تام و كامل مى گردد
  :ا رواياتى آمده است كه از جمله در تفسیر آيه كريمه در اين معن

  .)94(و ما يومن اكثرھم باهللا اال و ھم مشركون  -
  .))ايمان اكثر اينان آمیخته به شرك است ((: ى يعن

  :فرمود - علیه السالم  -امام صادق 
لوال فالن لھلكت ، ولوال فالن لما اصبت كذا و كذا و لوال فالن لضاع عیالى ، االترى انه : ھو قول الرجل  - 234

: قال : ن على بفالن لھلكت لوال ان اهللا م: فیقول : قد جعل اهللا شريكا فى ملكه يرزقه و يدفع عنه ؟ قلت 
  .بھذا و نحوه   نعم ، ال باس 

اگر فالنى نبود، كار من زار بود، اگر فالنى نبود، : اين شرك ھمان سخن مردم است كه مى گويند((: يعنى 
مگر نمى بینى كه چنین ... به چنین و چنان نمى رسیدم ، اگر فالنى نبود، خانواده ام گرفتار مى شدند

خداوند در حكومتش شريك قرار داده اند كه آن شريك به اينان روزى مى رساند و ضرر را از اينان افرادى براى 
  .دفع میكند

اگر خداوند متعال به واسطه فالنى بر من منت نمى گذاشت ، ھالك و : گفتم پس بگويد: راوى مى گويد
  .))ى نداردبله ، امثال اين سخنان اشكال: ، فرمود)اين چگونه است ؟(گرفتار مى شدم 

  :و نیز فرمود
  .شیعتنا من ال يسال الناس شیئا ولو مات جوعا  - 235

  .شیعیان ما كسانى اند كه از مردم چیزى طلب نمى كنند، اگر چه از گرسنگى بمیرند: يعنى 
  .و به ھمین خاطر است كه شھادت سائل پذيرفته نیست 

  :فرمود - صلى اهللا علیه و آله و سلم  - رسول خدا 
  .شھاده الذى يسال فى كفه ترد  - 236

  .شھادت كسى كه دست نیاز به سوى ديگران دراز مى كند، پذيرفته نیست : يعنى 
در روز عرفه افرادى را ديدند كه نزد مردم ابراز نیاز  -علیه السالم  - نقل است كه حضرت امام زين العابدين 

  :مى كنند، به آنان فرمودند
  .، الناس مقبلون على اهللا و ھم مقبلون على الناس ھوالء شرار من خلق اهللا  - 237

  .اينان بدترين مخلوقات حق اند؛ چون مردم ھمه رو به سوى خدا دارند و اينان روى به سوى مردم : يعنى 
  :فرمود -علیه السالم  - حضرت صادق 

ذا منع ما منع احد احدا لو يعلم السائل ما علیه من الوزر ما سال احد احدا ولو يعلم المسوول ما علیه ا - 238
.  

اگر سائل بداند كه در خواستش چه بار سنگینى دارد، ھرگز كسى از كس ديگر، چیزى طلب نمى : يعنى 
و آن كس كه از او چیزى مى خواھند، اگر بداند كه ممانعت ھم چه بار عظ يمى دارد، ھرگز كسى را رد . كند

  .نخواھد كرد
  :امام صادق علیه السالم فرمود

  .من يسال من غیر فكانما ياكل الجمر  - 239
  .مى خورد  كسى كه درخواست مى كند ولى نیاز ندارد، گويا آتش : يعنى 

  :فرمود - علیه السالم  - حضرت امام باقر 
  .اقسم باهللا و ھو حق ما فتح رجل على نفسه باب المساله اال فتح اهللا علیه باب فقر  - 240

حق كه كسى باب سوال و درخواست را بر روى خود نگشايد مگر به خدا قسم مى خورم ، قسم : يعنى 
  .آنكه ذات اقدس الھى ، باب فقرى را بر او بگشايد

  :فرمود - علیه السالم  -حضرت امام زين العابدين 
ضمنت على ربى انه ال يسال احد احدا من غیر حاجه اال اضطرته حاجه المساله يوما الى ان يسال  - 241

  .من حاجه 
كسى را كه فقط در روز ) حاجت را بر آورده كند يا دچار فقر نكند(من از طرف خدا ضمانت مى كنم  :يعنى 

  .نیاز شديد و اضطرار، از ديگران درخواست مى كند
  :فرمود  يارانش  -صلى اهللا علیه و آله و سلم  - روزى حضرت رسول 

  .اال تبايعونى ؟ - 242
  .آيا با من بیعت نمى كنید؟: يعنى 
  .تبايعونى على ان ال تسالوا الناس شیئا : ما با تو بیعت كرديم ، فرمود! يا رسول اهللا : گفتند
  .با من بیعت كنید بر اينكه از مردم چیزى نخواھید: يعنى 

بعد از آن روز، اگر چیزى از دست كسى بر زمین مى افتاد، خودش خم مى شد و آن را بر مى داشت و به 



  .ه كسى نمى گفت آن را به من بد
  :و نیز فرمود

  .لو ان احدكم ياخذ حبال فیاتى بحزمه حطب على ظھره فیبیعھا فیكف بھا وجھه خیر له من ان يسال  - 243
اگر ھر يك از شما ريسمانى بگیرد و با آن بر پشتش ھیزم بكشد تا مخارجش را تامین كند، بھتر از : يعنى 

  .آن است كه از ديگران چیزى طلب نمايد
  :فرمود  -علیه السالم  - حضرت صادق 

نزد : دست تنگ شد، ھمسرش گفت  -صلى اهللا علیه و آله و سلم  -يكى از اصحاب رسول اهللا  - 242
برو و از او حاجتت را طلب كن ، آن مرد نزد حضرت آمده شنید كه  - صلى اهللا علیه و آله و سلم  -پیامبر 

  :پیامبر اكرم مى فرمايد
  .تغنى اغناه اهللا من سالنا اعطیناه ، و من اس -

  .ھر كه از ما طلب كند او مى دھیم ، ولى كسى كه اظھار نیاز نكند، خداوند او را بى نیاز مى سازد: يعنى 
آنگاه به سوى ھمسرش باز گشت و ماجرا را به . حتما مقصود حضرت من بودم : آن مرد با خود گفت 

از حال تو (بشرى است مانند ديگران  -ه و سلم صلى اهللا علیه و آل -رسول اهللا : زن گفت . اطالعش رساند
صلى اهللا علیه  -آن مرد مجددا نزد حضرت آمد، چون رسول حق . برو وضع خودت را براى او بگو) چه خبر دارد

  .او را ديد، ھمان جمله سابق را بیان فرمود -و آله و سلم 
كه صحنه را اين چنین ديد رفت و تبرى به اين مرد، رفت و آمد، تا سه مرتبه اين كار تكرار گرديد و آن مرد 

عاريه گرفت و به طرف كوه روانه گرديد، از كوه باال رفت و قدرى ھیزم جمع كرده به شھر آورد و به اندازه پنج 
  .سیر آرد، آن را فروخت 

نكه تبرى روز بعد مجددا به طرف كوه رفت ، اين بار ھیزم بیشترى آورد و فروخت ، ھمین كار را تكرار كرد تا اي
خريد، پس از گذشت مدتى ، دو شتر و يك برده نیز خريدارى نمود تا اينكه دارايیش زياد شد و روزگارش رو به 

آمد، ماجراى خود را به اطالع حضرت رساند  - صلى اهللا علیه و آله و سلم  -راه گرديد، سپس نزد رسول خدا 
  .يشان چه شنیدكه چگونه قصد ابراز نیاز به محضر حضرت را داشت و از ا

من كه به تو گفتم ھر كه از ما طلب كند به او مى دھیم ولى كسى كه اظھار نیاز نكند، : حضرت فرمود
  .خداوند او را بى نیاز مى سازد

  :فرمود -علیه السالم  - امام باقر 
 طلب الحوائج الى الناس استسالب للعزه ، و مذھبه للحیاء، و الیاس مما فى ايدى الناس عز - 245

  .للمومنین ، و الطمع ھو الفقر الحاضر 
طلب حاجت از مردم ، موجب از بین رفتن عزت و حیا مى گردد و مايوس شدن از آنچه در دست : يعنى 

  .مردم است ، موجب عزت مومنین مى شود و طمع ، ھمان فقر نقد است 
  :نقل شده است كه فرمود -صلى اهللا علیه و آله و سلم  -از رسول خدا 

من استغنى اغناه اهللا ، و من استعف اعفه اهللا ، و من سال اعطاه اهللا ، و من فتح على نفسه باب  - 242
  .المساعه فتح اهللا علیه سبعین بابا من الفقر ال يسدا ادناه شى ء 

كسى كه اظھار نیاز نكند، خداوند او را بى نیاز مى گرداند و كسى كه طالب عفت باشد، پروردگار : يعنى 
و را عفیف مى نمايد، كسى كه از خدا چیزى بخواھد، خداوند به او عطا مى كند، كسى كه باب متعال ا

مى گشايد كه ھیچ چیز   سوال و درخواست را بر خود بگشايد، خداوند متعال ھفتاد باب از فقر به رويش 
  .نمى تواند حتى كوچكترين بابش را مسدود نمايد

چیزى خواست و او را به وجه اهللا  - صلى اهللا علیه و آله و سلم  - ر نقل است كه گدايى از وجود مبارك پیامب
  :قسم داد، حضرت دستور فرمودند تا پنج تازيانه بر او نواختند، آنگاه به وى فرمود

  .سل بوجھك اللئیم وال تسال بوجه اهللا الكريم  - 247
  .مردم را به روى پست خودت قسم بده ، نه به وجه خداوند كريم : يعنى 

   كوھش رد سائلن
  :فرمود - صلى اهللا علیه و آله و سلم  - رسول خدا 

  .ال تقطعوا على السائل مسالته فلوال ان المساكین يكذبون ما افلح من ردھم  - 248
درخواست سائل را رد نكنید كه اگر دروغ مساكین و بیچارگان نبود، رد كنندگان آنان بدبخت مى : يعنى 
  .شدند

بانس وال جان لینظر كیف صنعكم فیما   ذل يسیر او بلین و رحمه فانه ياتیكم من لیس ردوا السائل بب - 249
  .خولكم اهللا 

به سائل يا چیز كمى بدھید يا با نرمى و ترحم ، ردش كنید، چون چه بسا فردى كه نه انسان است : يعنى 
  .و نه جن ، نزد شما بیايد تا ببیند با نعم الھى چه مى كنید؟

نشسته بودم كه گدايى آمد و چیزى  -علیه السالم  -ھنگام صبح برد در منزل امام صادق فردى گويد من 
  :آنان را بسیار سرزنش كرد و فرمود - علیه السالم  -خواست ، اطرافیان او را رد كردند، امام 

م ان تزداد اول سائل قام على باب الدار فسال فردد تموه ؟ اطعموا ثالثه ثم انتم بالخیار علیه ان شئت - 250
  .وا فاز داد وا واال فقدا اديتم حق يومكم 



اولین گدايى كه برد در خانه ما آمد او را رد كرديد؟ تا سه نفر را غذا بدھید آنگاه اختیار با شماست : يعنى 
  .اگر خواستید بیش از سه نفر را ھم بدھید وگرنه حق اين روز را ادا نموده ايد

  :و نیز فرمود
  .حد واالثنین و الثالثه ثم انتم بالخیار اعطوا الوا - 251

  .بدھید، پس از آن ، اختیار با شماست ) چیزى (گداى اول ، دوم و سوم را : يعنى 
  :نقل است كه فرمود -صلى اهللا علیه و آله و سلم  -از رسول خدا 

  .اذا طرقكم سائل ذكر باللیل فال تردوه  - 252
  .ما را كوبید و چیزى خواست ، مبادا ردش كنیدھر وقت گدايى ، شبانه در خانه ش: يعنى 

  .انا لنعطى غیر المستحق حذرا من رد المستحق  - 253
  .ما به غیر مستحق ھم عطا مى كنیم تا مبادا در اين میان ، مستحق واقعى را رد كرده باشیم : يعنى 

   گوشه اى از آداب انفاق
  :فرمود - علیه السالم  -امام على بن الحسین 

  .دقه اللیل تطفى ء غضب الرب ص - 254
  .صدقه شبانه ، غضب پروردگار را خاموش مى نمايد: يعنى 

  :و به ابى حمزه فرمود
اذا اردت ان يطیب اهللا میتتك و يغفر لك ذنبك يوم تلقاه فعلیك بالبر، و صدقه السر، وصله الرحم ، فانھن  - 255

  .ین میته سوء يزدن فى العمر، و ينفین الفقر، و يدفعن عن صاحبھن سبع
اگر مى خواھى خداوند تو را پاك بمیرانه و روز مالقاتش گناھانت از ببخشايد، نیكى كن و در جفا، : يعنى 

صدقه ، بده وصله رحم بنما؛ چون اين سه عمل ، عمر را زياد مى كنند، فقر را نفى مى نمايد، و از 
  .صاحبانشان ھفتاد نوع مرگ بد را دفع مى كنند

  :كدام صدقه افضل است ؟ فرمود: سوال شد - صلى اهللا علیه و آله و سلم  - از رسول اكرم
  .على ذى الرحم الكاشح  - 256

  .بر خويشانى كه دشمنى خود را از تو پنھان مى كنند: يعنى 
به چه كسى صدقه بدھیم به كسى كه بر در خانه مى آيد يا : سوال شد - علیه السالم  -از حضرت صادق 
  .ستگان نیازمند خود بدھیم ؟ فرمودنگھداريم و به ب

  .ال يبعث بھا اال الى من بینه و بینه قرابه فھو اعظم لالجر  - 257
  .به بستگان و نزديكانش بدھد كه اجر عظیمترى دارد -يعنى 

  :نقل است كه فرمود - علیه السالم  -از امام باقر 
  .لجمعه اذا اردت ان تتصدق بشى قبل اجمعه بیوم فاخره الى يوم ا - 258

  .اگر يك روز قبل از جمعه مى خواھى صدقه بدھى ، آن را تا روز جمعه به تاخیر بینداز: يعنى 
  .كسى كه تشنه اى را سیراب كند، خداوند متعال او را از شراب دست نخورده ، سیراب مى نمايد - 259

  :فرمود -علیه السالم  - حضرت صادق 
و من سقى كبدا احد من بھیمه او غیرھا اظله اهللا يوم ال ظل اال افضل الصدقه ابراد الكبد الحرى ،  - 260
  .ظله 

بھترين صدقه خنك ساختن عطشان است ، ھر كس جگر كسى را سیراب سازد، چه چھار پا باشد : يعنى 
  .و چه غیر آن ، خداوند متعال در روز قیامت كه سايه اى جز سايه او نیست ، برايش سايبانى قرار مى دھد

   اضافه ضروريات زندگى: قسم دوم 
عبد اهللا بن . اين اضافه ، بار سنگینى است بر دوش صاحبش ؛ چون حرام دنیا عقاب دارد و حاللش حساب 

  :مى فرمود -صلى اهللا علیه و آله و سلم  -شنیدم كه رسول اهللا : گويد عمر
  .تكون امتى فى الدنیا ثالثه اطباق  - 261

  :ندامت من در دنیا سه طبقه ا: يعنى 
اما الطبق االول فال يحبون جمع المال و ادخاره ، وال يسعون فى اقتنائه و احتكاره ، و انما رضاھم من الدنیا  -

سد جوعه ، و ستر عوره ، و غناھم منھا ما بلغ بھم االخره ، فاولئك ھم االمنون الذين ال خوف علیھم وال ھم 
  .يحزنون 

و ذخیره سازى آن را دوست ندارند و در به دست آوردن و  طبقه اول ، كسانى اند كه جمع مال: يعنى 
احتكار آن ، تالش نمى كنند به مقدارى كه سد جوع و ستر عورت كنند، راضى اند، ھر مقدار كه اينان را به 

  ..آخرت برساند، برايشان بس است ، اين گروه در امنیت بسر مى برند و بر ايشان خوف و اندوھى نیست 
لثانى فانھم يحبون المال من اطیب وجوھه و احسن سبله ، يصلون به ارحامھم ، و يبرون به و اما الطبق ا -

اخوانھم ، و يواسون به فقراء ھم و لعض احدھم على الرصف ايسر علیه من ان يكتسب درھما من غیر حله 
  .عفى عنھم سلموا  او يمنعه من حقه او يكون له خازنا الى يوم موته ، فاولئك الذين ان نوقشوا عذبوا، و ان

گروه دوم كسانى اند كه دوست دارند از راه حالل و پاكیزه مال به دست بیاورند تا به بستگان خود : يعنى 
رسیدگى كنند؛ به برادرانشان نیكى كنند و به فقرا سركشى نمايند، براى اينان سنگ به دندان گرفتن 

ت بیاورند يا به مستحقش نرسانند تا روز مرگ ، آن راحت تر است از اينكه يك درھمى را از راه حرام به دس



را پس انداز كنند، اگر در قیامت با اينان مناقشه شود، گرفتار عذاب مى شوند و اگر عفو گردند، در سالمت 
  .خواھند بود

و و اما الطبق الثالث فانھم يحبون جمع المال مما حل و حرم ، و منعه مما افترض و وجب ، ان انفقو اسرافا  -
  .بذارا، و ان امسكوه بخال و احتكارا، اولئك الذين ملكت الدنیا زمام قلوبھم حتى اوردتھم النار بذنوبھم 

دسته سوم ؛ جمع آورى مال را دوست دارند، حالل و حرام برايشان فرقى ندارد، واجبات را ترك مى : يعنى 
نه به خاطر (ز روى بخل و احتكار است كنند و در مصرف ، اسرافكارند و اگر دست نگھدارند و خرج نكنند ا

اينان كسانى اند كه دنیا زمام قلبھاشان را مالك گرديده تا به سبب گناھان وارد جھنمشان ) تذكر اسراف 
  .گرداند

  :و نیز فرمود
ال يكتسب العبد ماال فیتصدق منه فیوجر علیه ، وال ينفق منه فیبارك له فیه ، وال يترك خلف ظھره اال  - 262
  .راده الى النار  كان

و اگر از آن مال خرج . نمى شود كسى مالى را از حرام به دست بیاورد و آن را صدقه بدھد و اجر ببرد: يعنى 
  .كند، برايش بركت ندارد و اگر آن مال پس از مرگش باقى بماند او را به آتش خواھد كشاند

  :شد، فرمودسوال شقاوت در مورد بزرگترين  -علیه السالم  -از حضرت على 
رجل ترك الدنیا للدنیا ففاتته الدنیا و خسر االخره ، و رجل تعبد و اجتھد و صام رباء الناس فذلك الذى  - 263

حرم الدنیا من دناياه و لحقه التعب الذى لو كان به مخلصا ال ستحق ثوابه فورد االخره و ھو يظن انه قد عمل 
  .ما يثقل به میزان فیجده ھباء منثورا 

رفته و ھم در آخرت زيانكار   كسى كه دنیا را به خاطر دنیا ترك كند، در نتیجه ، ھم دنیا از دستش :  يعنى
و كسى كه زحمت بكشد، عبادت انجام بدھد و روزه بگیرد، ولى براى نشان دادن به مردم باشد، . است 

مى ورزيد،   آن اخالص  اين فرد، كسى است كه از دنیا محروم است و رنجى برايش باقى مانده كه اگر در
استحقاق ثواب داشت ، چنین فردى ، وارد صحنه قیامت مى شود در حالى كه گمان مى كند عملى به 

  .ھمراه دارد كه موجب سنگینى اعمال نیكش گرديده ، ولى آن را بر باد رفته مى يابد
  :مخصوص كیست ؟ فرمودحسرت بیشترين : سوال شد

  .ادخله اهللا به النار و ادخل وراثه به الجنه من راى ماله فى میزان غیره ف -
آن مال ، وارد ) كسب حرام (كسى كه مالش را در ترازوى ديگران ببیند در حالى كه او به سبب : يعنى 

  .آن ، به بھشت مى رود) مصرف حالل و انفاق و اداى حقوق (جھنم مى شود و وارثش به سبب 
  :چگونه چنین چیزى ممكن است ؟ فرمود: گفتند

يا فالن ، ما تقول فى مائه الف فى ھذا : كما حدثنى بعض اخواننا عن رجل دخل الیه و ھو يسوق فقال له  -
لحقوق السلطان ، و مكاثره العشیره ، : قلت فعلى ما جمعتھا؟ قال : الصندوق ؟ ما اديت منھا زكاه قط قال 

  .ثم لم يخرج من عنده حتى فاضت نفسه  :-علیه السالم  - و لخوف الفقر على العیال و لروعه الزمان قال 
درھم يا (صد ھزار : نزد مردى رفتم كه در حال جان كنده بود، به من گفت : برادرى برايم نقل كرد: يعنى 

گفتم براى چه : در اين صندوق دارم كه زكاتش را پرداخت نكرده ام به نظر تو چكنم ؟ آن مرد مى گويد) دينار
  آن را جمع كردى ؟

اى پرداخت مالیات سلطان ، فخر فروشى بر بستگان ، ھراس فقر بر خانواده و ترس از اتفاق بر: گفت 
  .اين مرد از نزد او بیرون نیامده ، جان داد: سپس فرمودند. روزگار

  :بعد حضرت فرمودند
الجج الحمد هللا الذى اخرجه منھا ملوما بباطل جمعھا و من حق منعھا فاو كاھا فقطع المفاوز و القفار و  -

البحار، ايھا الواقف ال تخدع كما خدع صويحبك باالمس ، ان من اشد الناس حسره يوم القیامه من راى ماله 
  .فى میزان غیره ادخل اهللا ھذا به الجنه و ادخل ھذا به النار 

 سپاس مخصوص خدايى است كه او را با مالمت از دنیا برد در حالى كه مال را از راه باطل جمع كرد: يعنى 
مالى كه ، دشتھاى خشك و ). كه دزد نبرد(را ھم محكم بسته بود   و حق حق دار را منع كرده بود، سرش 

مبادا گول ! اى كسى كه در دنیا مانده اى . سوزان و شھرھا و درياھا را براى جمع آورى آن ، درنورديده بود
قیامت كسى دارد كه مى بیند  بخورى ھمچنانكه ديروز آن مرد گول خورد، ھمانا شديدترين حسرت را در

مالش در میزان ديگرى است و به واسطه آن بھشت رفته ولى خودش را به سبب ھمین مال به جھنم مى 
  .برند

  :فرمود - علیه السالم  -امام صادق 
و اعظم من ھذا حسره رجل جمع ماال عظیما بكد شديد، و مباشره االھوال ، و تعرض االخطار، ثم  - 264

صدقات و مبرات ، و افنى شبابه و قوته فى عبادات و صلوات و ھو مع ذلك ال يرى لعلى بن ابى افنى ماله ب
حقه ، وال يعرف له من االسالم محله ، و يرى ان من ال بعشره وال بعشر عشر  -علیه السالم  - طالب 

ى اال تماديا فى غیه ، معشاره افضل منه ، يواقف على احجج فال يتاملھا، و يحتج علیه بااليات و االخبار فیاب
فذاك اعظم من كل حسره ، و ياتى يوم القیامه و صدقاته ممثله له فى مثال االفاعى تنھشه ، و صلواته و 

  .عباداته ممثله له فى مثال الزبانیه تدفعه حتى تدعه الى جھنم دعا 
نجھا و مشقتھا فراھم حسرت بیشتر از اين مرد را كسى دارد كه مال بسیارى را با زحمات زياد و ر: يعنى 



و قوت و نیرويش را نیز در عبادات و ) و شادابى (كرد و بعد آن مال را با صدقات و مبرات از بین برد، جوانى 
حقى قائل نبود، محل و مقامى در اسالم  -علیه السالم  -نمازھا گذارند، ولى براى على بن ابى طالب 

نى را كه يك دھم يا يك صدم آن حضرت ھم نمى شوند، براى آن حضرت نمى شناخت ، اما در مقابل ، كسا
توقف مى كرد و فكرش را به كار نمى انداخت ) ع (و ائمه (در مورد حجتھاى الیه . برتر از آن جنايت پنداشت 

اين . و وقتى با آيات و روايات برايش استدالل مى نمودند، نمى پذيرفت چون در گمراھى خود فرو رفته بود
روز قیامت وارد مى شود در حالى كه صدقاتش به صورت افعى ھا تمثل يافته . رت را داردفرد بیشترين حس

  .او را مى گزند و نمازھا و عباداتش چون فرشتگان دوزخ ھستند كه او را به سوى جھنم خواھند راند
م من يا ويلتا الم اك من المصلین ؟ الم اك من المزكین ؟ الم اك عن اموال الناس و نسائھ: يقول  -

  .المتعففین ؟ فلماذا دھیت بما دھیت ؟ 
اى واى مگر من از نماز گزاران نبودم ؟ آيا من از زكات دھندگان نبودم ؟ آيا : در ھمین حال مى گويد: يعنى 

  .من نبودم كه چشم طمع به اموال و زنان مردم نداشتم ؟ پس چرا به اين مصیبت عظیم گرفتار شدم ؟
 -بعد توحید اهللا وااليمان بنبوه محمد   ينفعك ما عملت و قد ضیعت اعظم الفروض يا شقى ، ما : فیقال له  -

و التزمت  - علیه السالم  -وضعیت ما الزمتك من معرفته حق على ولى اهللا  -صلى اهللا علیه و آله و سلم 
بدل صدقاتك علیك من االئتمام بعدو اهللا ، فلو كان لك بدل اعمالك ھذه عباده الدھر من اوله الى اخره و 

  .ذھبا ازدادك ذلك من اهللا اال بعدا، و من سخطه اال قربا   الصديقه بكل اموال الدنیا بل بمل ء االرض 
عملت برايت نفعى ندارد؛ چون تو بزرگترين واجب الھى پس از ! اى بدبخت : به او گفته مى شود: يعنى 

را آن طور كه بايد  -علیه السالم  -توحید و نبوت را ضايع ساختى ، تو ولى حق على بن ابى طالب 
  .نشناختى و بر عكس ، به دشمن خدا تن در دادى 

اگر به جاى اين اعمال كه انجام دادى ، روزگار، از اول تا آخر عالم را عبادت مى كردى و به جاى صدقات و 
ھیچ فايده اى برايت (بخششھايت ، تمام اموال دنیا بلكه به اندازه كره زمین طال در راه خدا انفاق مى كردى 

  .جز دورى از خدا و نزديكى به غضبش ، برايت حاصلى نمى داد) نمى داشت و
  :نقل است كه فرمود -صلى اهللا علیه و آله و سلم  -از رسول خدا 

جمع كرده بود كه ناگاه ملك الموت   از مال حذر كنید، چون در گذشته مردى اموالى را براى فرزندانش  - 265
با لباس فقیرانه بر در خانه اش آمد و در را كوفت ، دربانان بیرون آمدند، ملك الموت گفت ) سانى در چھره ان(
؟ )كه فقیر ھستى (آقاى ما نزد فردى مانند تو بیايد : آقاى خود را بگوئید تا بیايد، من با او كار دارم ، گفتند: 

  .با اين جواب آن مرد را از در خانه درو كردند
آقايتان را بگوئید بیايد و به او خبر بدھید كه من فرشته : ددا با ھمان شكل آمد و گفت فرشته مرگ ، مج

صاحب خانه چون اين صدا را شنید، ترس وجودش را فرا گرفت ، در ھمان حال نشست و به يارانش . مرگم 
رد ديگرى را مى ف) اشتباھى آمدى (خدا به تو بركت دھد، شايد : با او به نرمى گفتگو كنید و بگوئید: گفت 

وصیت خود را بكن كه من بايد : خیر در ھمین حال وارد خانه شد و به صاحب خانه گفت : خواھى ؟ گفت 
  .ھر چه زودتر روح تو را قبضه كنم 

در اينجا اطرافیان ، شروع به گريه و زارى نمودند، مرد برخاست و دستور داد تا صندوقھا را بگشايند و ھر چه 
بعد رو به مالھا نمود و شروع كرد به دشنام دادن به آنھا و گفت . است ، صورت بردارى كنند طال و نقره در آن

:  
خدا تو را لعنت كند، تو باعث شدى كه من ياد خدا را فراموش كردم ، تو باعث شدى كه من از آخرتم غافل 

  .ماندم تا وقتى كه خبر مرگم را به من دادند
چرا مرا دشنام مى دھى ؟ خودت : را به سخن در آورده به صاحبش گفت در اين ھنگام خداوند متعال ، مال 

از من به مالمت و نكوھش سزاوارترى ، تو در چشم مردم حقیر و پست بودى ، من بودم كه تو را باال آوردم ، 
ديگران  مگر نبود كه بر در دربار ملوك و بزرگان حاضر مى شدى و افراد صالح ھم آنجا بودند، ولى تو را زودتر از

  به درون راه مى دادند؟
مگر نبود كه تو دختران بزرگان را خواستگارى مى كردى ، مردمان پاك نیز خواستگارى مى كردند، ولى آنھا 

  تو را مى پذيرفتند؟
  اگر تو مرا در راه خیر مصرف مى كردى ، آيا من قدرت ممانعت و جلوگیرى داشتم ؟

حال كه وضع ) و خداوند بدان بركت مى داد(الت كم نمى شد اگر تو مرا در راه خدا خرج مى كردى ، م
اينگونه خراب است ، مرا دشمنام مى دھى در حالى كه خودت به نكوھش سزاوارترى ؟ من و تو، ھر دو از 

خاك آفريده شديم ، من دوباره به آن خاك بر مى گردم ولى تو به سوى گناھانى مى روى كه به واسطه من 
  .آنھا را كسب نمودى 

يعنى ھر مال ، چنین گفتگويى را با صاحبش دارد : (مال با صاحبش اينگونه سخن مى گويد: آنگاه فرمود
  .!) ولى كو گوش شنوا؟

   رھاورد شوم ثروت اندوزى
اين مطلب با . زيانكار و كم عقل مى باشد. بايد بدانى آن كس كه سعى و تالش در جمع آورى مال است 

  :چند دلیل بیان مى گردد
به خود ظلم كرده كه ھم و غم خويش را صرف طلب آن نموده است ؛ چون اين فرد، اگر بین مردم  - اول



  .از ترس دزد، خواب راحتى ندارد) باز(باشد، فكرش به آن مالھا مشغول است و اگر تنھا باشد 
آرام و دارند فكر و خیالشان ھمیشه ) به رزاقیت الھى (يقین : فقرا سه خصلت دارند: عالمى مى گفت 

  .راحت است و حسابشان در روز قیامت خفیف و اندك مى باشد
رنجھايى كه در طلب مال كشیدند، قلبشان بدان مشغول است و حسابشان : و اغنیا نیز سه خصلت دارند

  .شديد خواھد بود
گونه آن را با اين مالھا چه كنند و از چه راھى آن را زيادتر نمايند، چ: فكرشان مشغول به اين است كه  -دوم 

  از شر دزد و مانند آن نگاھدارى كنند و چگونه از آن مالھا استفاده نمايند؟
اين گروه ، در ھمین حاالت بسر مى برند كه ناگاه مرگشان فرا مى رسد و آرزوھايشان را بر باد داده ولى بار 

  .سنگین آن مال ، بر دوششان مى ماند
  :فرمود -علیه السالم  -حضرت عیسى 

  .! يل لصاحب الدنیا كیف يموت و يتركھا، و يامنھا و تغره و يثق بھا و تخذله ؟و - 266
از شر دنیا در ) به خیالش خودش (كه چگونه مى آيد و آن را رھا مى سازد، او ! واى بر صاحب دنیا: يعنى 

  .وار و ذلیل كرده بوداو به دنیا اعتماد و اطمینان داشت ، ولى دنیا او را خ. امان بود، ولى دنیا او را فريب داد
جمع آورى مال ، آرزوھاى طوالنى مى آورد، قلب را تیره مى كند و شیرينى عبادت را از قلب خارج  -سوم 

  :فرمود -علیه السالم  -حضرت عیسى . مى نمايد كه اين از بزرگترين بدبختیھاى انسان است 
ه من شده الوجع كذلك صاحب الدنیا ال يلتذ كما ينظر المريض الى الطعام فال يلتذ ب: بحق اقول لكم  - 267

  .بالعباده وال يجد حالوتھا مع ما يجد من حالوه الدنیا 
ھمچنانكه مريض به غذا نظر مى كند، ولى به خاطر شدت دردش از آن : بحق به شما مى گويم : يعنى 

در ذايقه اش شیرينى  لذت نخواھد برد و تا وقتى كه دنیا  لذت نمى برد، ھم چنین صاحب دنیا از عبادتش 
  .مى كند، از شیرينى عبادت بھره اى نصیبش نمى گردد

كما ان الدابه اذا لم تركب تمتھن و تصعب و تغیر خلقھا كذلك القلوب اذا لم ترق بذكر : و بحق اقول الكم  -
  .الموت و نصب العباده تقسوا و تغلظ 

نشوند و او را رھا كنند، پس از آن سوار و بحق مى گويم ھمچنانكه اگر مدتى بر حیوان سوار : يعنى 
شدنش مشكل مى شود و حیوان ضعیف مى گردد، ھم چنین قلوب انسانھا اگر با ياد مرگ و عبادات ، رقیق 

  .و نرم نشوند، دچار قساوت مى گردند و سخت مى شوند
ا لم تخرقھا الشھوات ان الزق اذا لم ينخرق يوشك ان يكون و عاء العسل كذلك القلوب اذ: و بحق اقول لكم  -

  .او يدنسھا الطمع او يقسھا النعم فسوف تكون اوعیه الحكمه 
و بحق مى گويم كه اگر مشك پاره نگردد، ممكن است ظرف عسل گردد، ھم چنین دلھا اگر به : يعنى 

وسیله شھوات پاره نگردند، يا با طمع ، چركین نشوند، يا نعمتھاى بسیار، موجب قساوتش نگردند، مى 
  .انند ظروف خوبى براى حكمت باشندتو

طالب مال ، نه تنھا به مرادش نمى رسد؛ بلكه به عكس آن دست مى يابد، چون مقصود از سعى  -چھارم 
و تالش و جمع آورى آن ، رسیدن به راحتى بود، بلكه بر عكس موجب ازدياد ھم و غم و مشكالتش مى 

  .ز مارھاى سیاه و سگھاى درنده فرار نمى نمايدگردد تا جايى كه آنچنانكه از مال فرار مى كند، ا
پرسیدند آن . فقیر از سه چیز در راحتى و آسايش بسر مى برد و غنى بدان مبتالست : عالمى مى گفت 

حسادت ھمسايگان و چاپلوسى برادران ) كه به زور مال را بگیرند(ظلم حاكمان : سه چیز چیست ؟ گفت 
  :فرمود - علیه السالم  - كه امیر المومنین 

  .الفقر خیر من حسد الجیران ، و جور السلطان و تملق االخوان  - 268
  .) و نزديكان (فقیر بودن بھتر است از حسادت ھمسايگان و ستم حاكمان و چاپلوسى برادران : يعنى 

  :شاعرى مى گويد
  و طالب المال فى الدنیا لیحرسه و لم يخف عند جمع المال عقباھا

  ترتھا تعینھا و الذى ظنته ارداھا كدوده القز ظنت ان س
آن كس كه در دنیا در طلب مال بسر مى برد و آن را حراست مى كند اما از عاقبتش نمى ھراسد، مانند 

كرم ابريشم است كه خیال مى كند پلیه ھايش او را كمك مى كنند ولى ھمانھا موجب ھالكتش مى 
  .گردند
رى كرد و حال آنكه عمر نفیس ترين چیز است ھم براى دنیا و دنیا را در برابر فروختن عمرش خريدا -پنجم 

ھم براى آخرت كه اگر به عاقلى بگويند عمرت را به ملك دنیا بفروش ، نخواھد پذيرفت ، بلكه ھنگام حضور 
  .فرشته مرگ ، حاضر است تمام اموالش را در برابر يك روز عمر اضافى بدھد

پست و كم ارزشى مى فروشى كه ھیچ قیمت ندارند، فكرت را بكار اما تو اين عمر را به تدريج به چیزھاى 
بینداز كه بر فرض ، عمر يك انسان معمولى صد سال باشد، اگر به او بگويند اين صد سال را در مقابل اندازه 

 كه(بعد ببین ھر يك سال ، چقدر ارزش دارد . كره زمین طال بفروش ، او ھرگز اين معامله را انجام نخواھد داد
آنگاه با تقسیم بر دوازده ، ارزش ھر ماه و با تقسیم مجدد بر ) برابر است با يك صدم طال به اندازه زمین 

سى ، ارزش ھر روز را به يك درھم يا يك دينار يا نصف دينارى مى فروشى ، چه ضررى عظیمتر از اين است 
  ؟



و آن ھم فراھم نمى شود مگر با كار  انسان براى بقاى حیات ، به غذا نیازمند است: ممكن است گفته شود
در يك روز، يك درھم با يك دينار بیشتر ) با رعايت جھات شرعى و حقوق ديگران معموال(كردن و حاصل كار 

  .نمى شود، پس خواھى نخواھى انسان ضرر كرده است 
راى آخرتش عمل اگر مقصود بنده از كسب و كار، اين باشد كه قوتش را فراھم كند تا بتواند ب: مى گويیم 

نمايد، ھرگز چنین فردى يك روز را به يك درھم يا يك دينار نفروخته بلكه آن روزش سراسر عبادت ، ارزشش 
قابل قیاس با چند، برابر كل دنیا نخواھد بود؛ چون نعمت آخرت ، دائمى و نعمت دنیا زوال پذير است ، پس 

  د؟چگونه مى توان چیز دائم را با چیز زايل شدنى ، سنجی
   ذكر برخى از نعمتھاى بھشتى

  :را نشنیدى كه فرموده است  -صلى اهللا علیه و آله و سلم  -مگر سخن رسول خدا 
  .غرس اهللا بھا عشر شجرات فى الجنه فیھا من انواع الفواكه ! سبحان اهللا : من قال  - 269

مى كارد كه تمامى انواع ھر كس يك سبحان اهللا بگويد، خداوند متعال ده درخت در بھشت برايش : يعنى 
  .میوه ھا را داراست 

طعمھاى اين میوه ھا گوارا و انواعش مختلف است ، حتى روايت شده كه خوردند آن ، وقتى از رطب خوردن 
، سیر شده ، انگور مى شود و از خوردن انگور ھم كه سیر شد، انجیر و انار مى گردد و ھمینطور در )مثال(

ناگون در مى آيد، يعنى میوه اين درخت بسته به خواست انسان است و ھیچ برابر انسان به رنگھاى گو
  .گونه رنج و سختى نیز در تھیه آن وجود ندارد

اگر چنین درختى را به دنیا بیاورند و بخواھند آن را بفروشند ، خیال مى كنى پادشاھان چه مبلغى براى 
آبیارى و رسیدگى ندارد، به عالوه ، اگر چنین  خريداريش مى پردازند؟ مضافا به اينكه اين درخت نیاز به

  .درختى ده ھزار سال عمر كند، يك چنین رقمى در برابر حیات ابدى و جاويد ، قابل قیاست نیست 
  :فرمود  - صلى اهللا علیه و آله و سلم  - رسول خدا 

  .وا من شھوه النظر الیه لو ان ثوبامن ثیاب اھل الجنه القى الى اھل الدنیا لم تحتمله ابصارھم و لمات - 270
اگر لباسى از لباسھاى اھل بھشت براى اھل دنیا فرستاده شود، چشمھايشان قدرت نگاه كردنش : يعنى 

  .را ندارد و از لذت نظر به آن ، جان خواھند داد
و سخن امیر ) خدا مى داند(وقتى حال لباس ، اين چنین است ، ديگر حال پوشنده لباس چگونه مى باشد؟ 

  .- علیه السالم  -منین المو
  :رساننده ھمین معناست كه 

لو رمیت ببصر قلبك نحو ما يوصف لك من نعیمھا لزھقت نفسك و لتحملت من مجلسى ھذا الى  - 271
  .مجاوره اھل القبور استعماال لھا و شوقا الیھا 

ینجا قلبت را اگر چشمان قلبت را متوجه اوصاف نعمتھاى بھشت كنى ، جان خواھى داد و از ھم: يعنى 
متوجه اوصاف نعمتھاى بھشت كنى ، جان خواھى داد و از ھمینجا به ھمسايگى اھل قبور خواھى شتافت 

  .و در رسیدن به آنان عجله و شوق نشان مى دھى 
وقتى توجه به اوصاف نعم بھشتى ، اينگونه اثر دارد، پس چگونه خواھد بود ديدن خود آن نعمتھا؟ از 

  :روايت شده است كه فرمودند -الم علیھم الس -معصومین 
  .عجله و شوق نشان مى دھى 

  .كل شى ء من الدنیا سماعه اعظم من عیانه ، و كل شى ء من االخره عیانه اعظم من سماعه  - 272
ھر آنچه در دنیاست ، شنیدنش بھتر است از ديدنش و ھر چه در آخرت ھست ، ديدنش بھتر است : يعنى 

  .از شنیدنش 
  :ال مى فرمايدخداوند متع

  .)95(و اذا رايت ثم رايت نعیما و ملكا كبیرا  -
  .عالمى پر نعمت و كشورى بى نھايت بزرگ خواھى يافت  چون آن جايگاه نیكو را مشاھده كنى ،: يعنى 

  :در وحى قديم آمده است 
  .اعددت لعبادى ماال عین رات ، وال اذن سمعت ، وال خطر بقلب بشر  - 273

براى بندگانم چیزھايى فراھم كردم كه نه چشم كسى ديده و نه گوشى شنیده و نه به قلب : يعنى 
  .بشرى خطور كرده است 

دنیا و . اگر مشتاق اين نعمتھا ھستى بايد دنیا را ترك كنى ؛ چون ترك دنیا مھريه آخرت است  !اى عزيز
آخرت مانند دو ھوويند كه ھر قدر يكى را راضى كنى ، ديگرى ناراضى مى گردد يا مانند مشرق و مغر بند 

در ھمین  -الم علیه الس - سخن حضرت صادق . كه ھر چه به يكى نزديك گردى ، از ديگرى دور مى شوى 
  :زمینه است كه مى فرمايد

انا لنحب الدنیا، و ان ال نوتاھا، خیر لنا من ان نوتاھا و ما اوتى ابن ادم منھا شیئا اال نقص حظه من  - 274
  .االخره 
دنیا را دوست داريم ، ولى اگر بدان نرسیم بھتر از آن است كه به آن برسیم و ھرگز ) انسانھا(ما  - : يعنى 
  .دان آدم چیزى از دنیا داده نشد مگر آنكه از بھره اخروى شان كم گرديدبه فرزن

، اشاره به حال نوع انسانھاست ما دنیا را دوست داريم : البته بايد توجه داشت كه منظور حضرت از جمله 



 - م علیھم السال -كه دنیا را دوست دارند نه اينكه منظور حضرت ، بیان حال خود يا آباء و ابناء طاھرينش 
باشد كه شان آن بزرگان ، از اين سخنان بسیار باالتر است ، چگونه چنین چیزى ممكن است در حالى كه 

آمد و كلیدھاى بھشت را نزد حضرت آورده  - صلى اهللا علیه و آله و سلم  -جبرئیل سه مرتبه نزد رسول اكرم 
  :چنین گفت 

  .ك شى ء ھذه مفاتیج كنوز الدنیا وال ينقص من حظك عند رب - 275
از مقامات تو نزد پروردگارت ذره اى كم نخواھد ) اگر آنھا را بپذيرى (اين كلیدھاى گنجھاى دنیاست : يعنى 

  .شد
  .اما حضرت ابا فرمودند و چیزى را كه خداوند متعال آن را كوچك كرده ، بزرگش ننمودند

نیست ؛ چون نه لذتھاى گذشته   دنیايى كه در برابر اين نعمت عظیم آن را مى خرى ، جز يك لحظه بیش 
  .اش فعال يافت مى شود و نه سختیھا و دردھايش 

و آينده ھم كه ھنوز نیامده ، پس دنیا و لذتھاى آن ، تنھا عبارت است از ھمین يك لحظه اى كه در آن قرار 
  :فرمودسلمان فارسى به  -علیه السالم  -به ھمین خاطر است كه على . دارى 

  .مھا لما ايقنت من فراقھا وضع عنك ھمو - 276
  .ھمت تو دنیا نباشد؛ چون يقین دارى كه از تو جدا خواھد شد: يعنى 

عالوه بر اين ، مى بینیم كسى دنیا را به خاطر آخرت نفروخت مگر اينكه نسبت به ھر دو سود برد و كسى 
ور نداريد، سخن خدا را باور آخرت را بخاطر دنیا نفروخت مگر اينكه نسبت به ھر زيان ديد، اگر سخن ما را با

  .مى كنید كه به دنیا مى فرمايد
  .اخدمى من خدمنى ، و اتعبى من خدمك  - 277

  .خادم آن كس باش كه خادم من است و به رنج بینداز آن كس را كه خادم تو است : يعنى 
مگر نشنیدى اگر به كارى مشغول ھستى ذكر خدا را غنیمت شمار و نامه اعمالت را از حسنات پر كن ، 

حكايت عابد دربان و جاللت قدرش را با اينكه در بازار، مشغول كارش بوده است كه آن شاء اهللا تعالى 
  .)96(ماجرايش در ھمین كتاب در باب ذكر خواھد آمد 

ھرگاه از جھاد فارغ مى شد، به كار تعلیم مردم و  -علیه السالم  - روايت شده كه آقاى ما امیر المومنین 
قضاوت بین آنان مشغول مى گرديد و از آن ھم كه فارغ مى شد، در باغش با دستان مبارك خود، مشغول به 

  .ى با اين حال ذكر خداوند جلیل را به ھمراه داشت كار مى گرديد ول
روايت كند كه براى عمر، مشكلى پیش آمده بود كه از حل آن عاجز شده جبیر بن حبیب ، از حكم بن مروان 

  نظر شما چیست ؟: رو به مھاجرين كرد و گفت 
يا ايھا : اراحت شد و گفت عمر ن) از ما سوال مى كنى ؟(تو ملجا و پناه مايى ! اى امیر المومنین : گفتند

  .)97(لذين امنوا اتقوا اهللا و قولوا قوال سديدا 
  .درست گفتار باشیدمتقى و ! اى اھل ايمان : يعنى 

  ھم من و ھم شما، ھمه مى دانیم كه راھگشاى اين مشكل كیست ؟! به خدا قسم 
  است ؟ -علیه السالم  - منظورت على بن ابى طالب : گفتند
چرا مردم براى مشكلشان به او رجوع نكردند و به سوى من آمدند؟ آيا تا كنون ھیچ زنى ، فرزندى : گفت 

  است ؟مانند او به دنیا آورده 
  .به دنبالش بفرست : گفتند

صلى اهللا علیه و  -وى مردى است از بزرگان بنى ھاشم ، از نزديكان رسول خدا : عمر آھى كشید و گفت 
  .و باقیمانده علم او ، برويد او را بیاوريد - آله و سلم 

يه را تالوت مردم به طرف آن حضرت حركت كردند، ديدند آن جناب در باغى مشغول بیل زدن است و اين آ
  :مى فرمايد

  .)98(ايحسب االنسان ان يترك سدى الم يك نطفه من منى يمنى ثم كان علقه فخلق فسوى  -
آيا انسان مى پندارد كه به حال خود واگذاشته شده است ؟ آيا ابتدايش منى نبود؟ سپس به صورت : يعنى 

  .آراسته گرديد؟) به اين صورت زيباى حیرت انگیز(خون بسته در آمد و آنگاه 
دند، اين را مى خواند در حالى كه اشك از چشمان مباركش جارى بود، مردم از گريه آن حضرت به گريه افتا

وقتى كه آرام شدند، عمر سوال خود را پرسید و حضرت جواب فرمود، آنگاه عمر دستھايش را به ھم پیچانید 
  :حضرت به او فرمود. خدا تو را اراده كرده است ، اما چكنم كه اين قوم آن را نپذيرفتند: و گفت 

  .يا ابا حفض علیك من ھنا و من ھنا  - 278
  :، آنگاه اين آيه را تالوت فرموداه كن اى عمر صدايت را كوت: يعنى 

  .)99( ان يوم الفصل كان میقاتا -
  .اه است ھمانا روز قیامت ، وعده گ: يعنى 

  .عمر برگشت در حالى كه چھره اش چون شب ، سیاه گشته بود
اگر عمرت را به نعمت جاودان آخرت نفروشى ، آن را به بھايى اندك چون چند درھم فروخته اى ؛ ! اى برادر

اين است كه در تمام عمرت به اندازه يك اطاق طال يا نقره يا   چون ھر چه بدوى و تالش كنى ، نھايتش 
از آن ، در آمد كسب كرده باشى ، تو كه راضى نبودى عمرت را به قیمت دنیا بفروشى ، آيا ضرر نكرده  كمتر



  :اى ؟ به ھمین خاطر است كه شاعر مى گويد
  الدھر ساومنى عمرى و قلت له ما بعت عمرى بالدنیا و ما فیھا

  .ثم اشتريه بتدريج بال ثمن تبت يدا صففه قد خاب شاريھا 
در خريدن عمرم مبالغه مى كرد، ولى من مى گفتم آن راحتى را به قیمت دنیا و آنچه در  روزگار: يعنى 

  .اوست ھم نمى دھم 
  .اما به تدريج ، آن را رايگان از من خريد، نابود باد دو دست معامله گرى كه فروشنده اش زيان ديد

  :فرمود نقل شده است كه -صلى اهللا علیه و آله و سلم  - در خبر از پیامبر اكرم 
يفتح للعبد يوم القیامه على كل يوم من ايام عمره اربع و عشرون خزانه عدد ساعات اللیل و النھار  - 279

فخزانه يجدھا مملوءه نورا و سرورا فیناله عند مشاھدتھا من الفرح و لسرور ما لو وزع على اھل النار 
  .ربه الدھشھم عن االحساس بالم النار و ھى الساعه التى اطاع فیھا 

روز قیامت براى بندگان خدا در برابر ھر روز از ايام عمر، بیست و چھار مخزن به تعداد ساعات روز : يعنى 
گشوده مى شود، مخزنى را باز مى كنند مى بیند پر است از نور و سرور صاحبش ، با ديدن چنین صحنه اى 

م تقسیم كنند مات و مبھوت شده ، خوشحال و شادمان مى شود بحدى كه اگر شادى او را بین اھل جھن
  .درد آتش را احساس نخواھند كرد، اين مخزن ھمان ساعتى است كه در آن پروردگارش را اطاعت كرده بود

ثم يفتح له خزانه اخرى فیراھا مظلمه منتنه مفزعه فیناله منھا عند مشاھدتھا من الفزع و الجزع ما لو  -
  .ھى الساعه التى عصى فیھا ربه قسم على اھل الجنه لنقص علیھم نعیمھا و 

سپس مخزن ديگرى را مى گشايند، مى بیند تاريك است و گنديده و ترس آور، صاحبش با ديدن اين : يعنى 
صحنه ، آنقدر ترس و زارى او را فرا مى گیرد كه اگر آن را بر اھل بھشت قسمت كنند، نعمتھايش بر آنان 

  .كه در آن معصیت و گناه مرتكب شده بودناخوش مى گردد، اين مخزن ھمان ساعتى است 
ثم يفتح له خزانه اخرى فیراھا خالیه فیھا ما يسره وال يسوءه ، و ھى الساعه التى نام فیھا او اشتغل  -

فیھا بشى ء من مباحات الدنیا فیناله من الغبن و االسف على فواتھا حیث كان متمكنا من ان يمالھا 
  .حسنات ما ال يوصف 

. خزن سومى را باز مى كنند، مى بیند خالى است ، نه او را مسرور مى كند و نه غمگین سپس م: يعنى 
و اين ھمان ساعتى است كه وى در آن ساعت خوابیده يا به امور مباح دنیايى مشغول بوده است در اينجا 

ست آن را پر او را تاسف و پشیمانى فرا مى گیرد كه چرا چنین لحظاتى را از دست داد در حالى كه مى توان
  . از حسناتى كند به وصف نیايند

  .)100(ذلك يوم التغابن : و من ھذا قوله تعالى  -
 .آن روز، روز پشیمانى است : ه شريفه قرآن نیز رسانده ھمین معناست ، آنجا كه مى فرمايدو آي: يعنى 

- ٧ - 

 
 

   رھاورد مثبت فقر
من در دنیا از مباھات و نعم الھى استفاده مى كنم ، : مبادا حیله شیطان در تو اثر كند و با زبانت بگويد 

  :داوند ھم مى فرمايدواجبات را انجام مى دھم و حقوق را ادا مى نمايم ، خ
ى زينتھايى را كه بگو چه كس: يعنى  )101(قل من حرم زينه اهللا التى اخرج لعباده و الطیبات من الرزق  -

  .خداوند براى بندگانش آفريده و روزى پاك را، حرام كرده است ؟
بنابر اين ، از غذاھاى لذيذ ، لباسھاى زيبا، مركبھاى فاخر، منزلھاى آباد و قصرھاى بلند، بھره مى برم ، اين 

، بلكه بايد چیزھا ھم ھرگز مانع پیشى گرفتن من به سوى بھشت در میان ساير مومنین نخواھد گرديد
  :بدانى كه اين چنین سخنى از افراد احمق و مغرور، صادر مى شود به چند دلیل 

از صفت مذموم حرص نمى تواند به دور : كسى كه به دنبال اضافه بر قوت الزم برود و در آن غرق گردد -اول 
  .ست باشد و حتما مرتكب كارھايى مشتبه مى گردد و ورود در مشتبھات موجب ھالكت حتمى ا

از قساوت قلب و تكبر و امثال اينھا چگونه مى  -كه نمى ماند  -اگر بر فرض از حرص در امان بماند  -دوم 
  :تواند نجات يابد در حالى كه ذات اقدس الھى مى گويد

  .)102(كال ان اال نسان لیطغى ان راه استغنى  -
  .انسان طاغى مى شود زمانى كه مال و دارايى را ببیند: يعنى 

  :فرمود - صلى اهللا علیه و آله و سلم  -و رسولش 
  .ايا كم و فضول المطعم فانه يسم القلب بالقسوه  - 280

  .خود را از غذاھاى اضافى دور نگه داريد؛ چون بر قلب ، داغ قساوت مى نھد: يعنى 
  :روايت كرد -علیه السالم  -از امام صادق حسان بن يحیى 

آمد در حالى كه مرد پولدارى كنار حضرت  - صلى اهللا علیه و آله و سلم  -مرد فقیرى نزد رسول خدا  - 281



صلى اهللا علیه و آله  - لباسش را جمع كرد و از او دور شد، رسول خدا  نشسته بود تا اين فقیر آمد، آن پولدار
  چه شده كه چنین كردى ؟ آيا ترسیدى كه فقر او به تو برسد يا پول تو به وى ؟: به او فرمود -و سلم 

  .حال كه چنین فرمودى ، من نصف مالم را به اين مرد مى دھم : آن مرد گفت 
  آيا از او مى پذيرى ؟: دندحضرت رو به مرد فقیر كرد، فرمو

  !نه : گفت 
  چرا؟: فرمود
  .چون مى ترسم من ھم مانند او شوم : گفت 

  :و از ھمان حضرت نقل شده است كه فرمود
اللھم ارزقنى غدوه رغیفا من شعیر، و عشیه رغیفا : قال  -علیه السالم  -ان عیسى : فى االنجیل  - 282

  .من شعیر، وال تززقنى فوق ذلك فاطغى 
يك قرص نان جوين : خدايا: به خدا گفت  - علیه السالم  - حضرت عیسى : در كتاب انجیل آمده است : يعنى 

  .صبح به من بده و يك قرص شب ، بیش از اين مده كه موجب طغیانم مى گردد
ھمچنانكه يك شناگر در آب حتما تر مى شود، صاحب دنیا نیز بر قلبش آثار چرك و قساوت را مشاھده 

  .كردخواھد 
بدان  -علیه السالم  -شیرينى عبادت و دعا از قلبش بیرون مى رود كه در كالم حضرت عیسى  -سوم 

  .)103(اشاره شد 
از . انسان غنى به ھنگام جدا شدن از دنیا، حسرت مى خورد، اما فقیر بر عكس خوشحال است  -چھارم 

  :روايت شده است كه فرمود - علیه السالم  -امام صادق 
  .من كثر اشتباكه بالدنیا كان اشد حسره عند فراقھا  - 283

  .مرگ بیشتر است ھر كس بیشتر به دنیا مشغول شود، حسرتش به ھنگام :يعنى 
فقرا زودتر از ديگران به بھشت مى روند در حالى كه اغنیا ھنوز در صحنه قیامت براى حسابرسى  -پنجم 

  .مانده اند
  :مى فرمايد -علیه السالم  -امیر المومنین 

  .تخففوا تلحقوا انما ينتظر باولكم آخركم  - 284
  .نیان در انتظار بازماندگانندسبكبار شويد تا به قافله ملحق گرديد كه پیشی: يعنى 

بر ! اى ابا عبد اهللا : ھنگام مرگ ، حسرت مى خورد، به او گفتند) ره (نقل است كه جناب سلمان فارسى 
  چه چیزى تاسف مى خورى ؟

صلى اهللا علیه و آله و  -من بر دنیا تاسف نمى خورم ، تاسف من براى اين است كه رسول خدا : گفت 
  :فرمودبما عھد كرد و  - سلم 

  .لتكن بغله احدكم كزاد الراكب  - 285
  .زندگى قانع شما به اندازه بار يك حیوان باشد: يعنى 

. من مى ترسم كه از اين فرمان حضرت تجاوز كرده باشم در حالى كه اين مالھاى فراوان در كنار من است 
  !ك بالش ، يك شمشیر و يك ظرف موجود بود كه عبارت بود از ي  در اين حال اشاره كرد به آنچه در اطرافش 

صلى اهللا علیه و آله و  - يا رسول اهللا : عرض كرد -صلى اهللا علیه و آله و سلم  -به رسول اهللا ) ره (ابوذر 
آنان كه از خداوند متعال ھراسناكند و اھل خشوع و خضوع و ذكر كثیر ھستند، از ھمه زودتر به  - سلم 

  :بھشت مى روند، آن حضرت فرمودند
كما انتم حتى تحاسبوا؟ : ال ولكن فقراء لمومنین ياتون فیتخلون رقاب الناس فیقول لھم خزنه الجنه  - 286

بم نحاسب ؟ فو اهللا ما ملكنا فنجور نعدل وال افیض علینا فنقبض و نبسط ولكن عبدنا حتى اتانا : فیقولون 
  .الیقین 
گردن مردم مى گذارند، در اين حال مامورين خیر، بلكه مومنین فقیر در قیامت مى آيند و پاى بر: يعنى 

در برابر چه ؟ به خدا : ھمانجا بايستید تا حسابرسى شويد، اينان مى گويند: بھشت به آنان مى گويند
ما چیزى نداشته ايم كه در آن ستم كرده يا عدالت را مراعات نموده باشیم ، خداوند متعال به ما ! سوگند

  .باشیم ، ما بندگى حق كرديم تا مرگمان فرا رسید نداد تا ما بخشیده يا نبخشیده
  :روايت شده است كه فرمود -علیه السالم  -از امام صادق 

  .ان فقراء المومنین لیتقلون فى رياض الجنه قبل اغنیائھم باربعین خريفا  - 287
  .مومنین فقیر چھل پايیز قبل از اغنیا به بھشت مى روند: يعنى 

  :سپس فرمود
فنظر فى احديھما فلم يجد فیھا شیئا   مثال انما مثل ذلك مثل سفینتین مر بھما على باخس  ساضرب لكم -

  .احبسوھا : اشربوھا، و نظر فى االخرى فاذا ھى موقره فقال : فقال 
اين مسئله به دو كشتى مى ماند كه بازرسى ، گذرش به آن دو مى . براى شما مثلى مى زنم : يعنى 

رھايش كنید برود، اما در بازرسى : چیزى در آن نیست و خالى است ، مى گويدافتد، يكى را مى بیند 
  .اين را نگھداريد: ديگرى ، مى بیند پر است ، در اينجا مى گويد

  :و از آن حضرت نقل شده است كه فرمود



ى اذا كان يوم القیامه وقف عبدان مومنان للحساب كالھما من اھل الجنه فقیر فى الدنیا و غنى ف - 288
يا رب ، على ما اوقف ؟ فوعزتك انك لتعلم انك لم تولنى واليه فاعدل فیھا او اجور و لم : الدنیا فیقول الفقیر 

  .تملكنى ماال فاودى منه حقا او امنع وال كان رزقى ياتینى فیھا اال كفافا على ما عملت وقدرت لى 
ه و يبقى االخر حتى يسیل منه العرق ما صدق عبدى خلوا عنه حتى يدخل الجن: فیقول اهللا تبارك و تعالى 

طول الحساب ما زال : ما حبسك ؟ فیقول : لو شربه اربعون بعیرا الصدرھا ثم يدخل الجنه فیقول له الفقیر
يحبسنى الشى ء فیغفر اهللا بى ثم اسال عن شى ء اخر حتى تغمدنى اهللا منه برحمته و الحقنى بالتائبین 

  .لقد غیرك النعیم بعدى : یر الذى كنت معك انفا فیقول انا الق: فمنن انت ؟ فیقول له 
روز قیامت دو بنده را كه ھر دو بھشتى اند براى حسابرسى مى آورند كه يكى در دنیا فقیر بوده و : يعنى 

تو خود مى دانى كه به من ! من چرا توقف كنم ؟ به عزت سوگند! پروردگارا: فقیر مى گويد. ديگرى غنى 
. مال ندادى تا حقوق آنرا ادا كرده باشم يا نه . در آن به عدالت رفتار كرده باشم يا به جورحكومت ندادى تا 

بنده ام راست مى : خداوند متعال مى فرمايد. روزى من بر اساس علم و تقدير تو به قدر كفافم بود و بس 
  .گويد، راھش را باز كنید تا وارد بھشت گردد

ند تا جايى كه عرقھاى ريخته شده از او چھل شتر را مى تواند سیراب اما آن ديگرى را آنقدر نگه مى دار
چه چیزى باعث شد كه تو را نگه : در آنجا فقیر به او مى گويد. كند، پس از آن وارد بھشت مى گردد

حسابرسى به طول انجامید؛ دائما مسئله اى مطرح مى شد و خداوند آن را مى : داشتند؟ مى گويد
ديگر سوال مى شد و خداوند رحمتش را بر من گسترانیده و مرا به توبه كنندگان ملحق  بخشید، بعد، از چیز

من آن فقیرى ھستم كه قبال با تو بودم ، آنگاه : تو كه ھستى ؟ مى گويد) اما بگو ببینم ... (مى ساخت و
  .نعمتھاى بھشت ، تو را تغییر داده است : غنى مى گويد

علیه  - ريم و احترام و عطوفت الھى قرار مى گیرد كه حضرت صادق فقیر در روز قیامت مورد تك - ششم 
  :مى فرمايد - السالم 

: ان اهللا عزوجل لیعتذر الى عبده المومن المحوج كان فى الدنیا كما يعتذر االخ الى اخیه فیقول  - 289
الدنیا، فیكشف فوعزتى و جاللى ما افقرتك لھوان كان بك على فارفع ھذا الغطاء فانظر الى ما عوضتك من 

  .ما زويت عنى مع ما عوضتنى  -يا رب  -ما ضرنى : فینظر ما عوضه عزوجل من الدنیا فیقول 
از بنده ) روز قیامت (آنچنانكه برادرى از برادر ديگرش عذر خواھى مى كند، خداوند عزيز و جلیل : يعنى 

كه من تو را به خاطر ! جاللم سوگندبه عزت و : مومنى كه در دنیا محتاج بوده عذر خواھى كرده مى فرمايد
  ذلت و پستى ، فقیرت نساختم ، پرده را بردار و ببین كه چه عوضى برايت فراھم كرده ام ؟

  :اين بنده نظر مى كند به آنچه خداوند متعال عوض قرار داده ، مى گويد
  .من در اين معامله ضرر نكرده ام ! پروردگارا

 -علیه السالم  -عار صالحین است ، ذات اقدس الھى بر حضرت موسى فقر، زينت اولیاى الھى و ش -ھفتم 
  :اين چنین وحى فرستاده است كه 

ذنب عجلت عقوبته : مرحبا بشعار الصالحین ، و اذا رايت الغنى مقبال فقل : اذا رايت الفقر مقبال فقل  - 290
.  

  .به شعار صالحین ! وقتى ديدى فقر به سويت مى آيد، بگو مرحبا: يعنى 
يعنى گناھى مرتكب (گناھى است كه عقوبتش تعجیل گرديده : و وقتى غنا را ديدى كه روى آورده ، بگو

  .) شدم كه خداوند متعال مى خواھد در دنیا عقوبت آن را بدھد و به بعد از مرگ نگذارد
   )ع (شیوه زندگى انبیا و اولیا 

  :ر سودمندى دارد كه ذيال مى آيدنظر كردن به شیوه زندگانى آن بزرگان ، درسھاى عملى بسیا
   )ع (حضرت موسى  - 1

كسى كه خداوند متعال او را ازم میان خاليق براى تكلم با خود برگزيد، آنقدر الغر كه آثار سبزى خوردن از 
خارج شد، پس از مدتى سبزى خوردن ، از مدين وقتى از مصر به طرف شھر . پوست شكمش ھويدا بود

  :نان كرد كه قرآن كريم از قول آن حضرت مى فرمايد خداوند متعال ، تقاضاى
  .)104(رب انى لما انزلت الى من خیر فقیر  -

  .من به خیرى كه تو نازل فرمايى ، محتاجم ! ردگاراپرو: يعنى 
  :در روايت آمده است كه 

من گرسنه ام ، خداوند متعال پاسخ ! پروردگارا: عرضه داشت  -علیه السالم  -روزى حضرت عیسى  - 291
 ھر وقت كه خواسته: براى من غذا برسان ، فرمود! پروردگارا: گفت . من خب دارم كه تو گرسنه اى : داد

  .باشم 
  :و از جمله چیزھايى كه براى آن حضرت وحى شد اين بود كه 

يا موسى ، الفقیر من لیس له مثلى كفیل ، و المريض من لیس له مثلى طبیب ، و الغريب من لیس  - 292
يا موسى ، ارض بكسیره من شعیر تسد بھا جوعتك ، و بخرقه توارى بھا  -و يروى حبیب  -له مثلى مونس 

انا هللا و انا الیه راجعون عقوبه قد عجلت : اصبر على المصائب ، و اذا رايت الدنیا مقبله علیك فقل عورتك ، و 
يا موسى ، ال تعجبن بما اوتى . مرحبا بشعار الصالحین : فى الدنیا و اذا رايت الدنیات مدبره عنك فقل 

  .فرعون و ما تمتع به فانما ھى زھره الحیوه الدنیا 



مريض ، آن است كه مانند من طبیب . فقیر، كسى است كه كفیلى چون من ندارد! اى موسى : يعنى 
! اى موسى  -مثل من دوست ندارد : در روايتى آمده  -غريب ، فردى است كه مثل من مونس ندارد . ندارد

اجعون ، اين انا هللا و انا الیه ر: به پاره اى از نان جو كه از تو رفع وقتى ديدى دنیا به سويت روى مى آورد، بگو
به ! مرحبا: و اگر ديدى دنیا پشت نموده ، بگو. عقوبتى است كه جلو افتاده و در دنیا به ما رسیده است 

  .شعار صالحین 
تعجب نكن از آنچه به فرعون داده شده ، نعمتھايى كه او از آنھا بھره مى گیرد، ھمه زيبائى ! اى موسى 

  .زندگانى دنیاست 
   )ع (حضرت عیسى  - 2

  :ن ھمیشگى آن روح خدا اين بود كه سخ
خادمى يداى ، و دابتى رجالى ، و فراشى االرض ، و وسادى الحجر، و دفئى فى الشتاء مشارق  - 293

االرض ، و سراجى باللیل القمر، و ادامى الجوع و شعارى الخوف ، و لباسى الصوف ، وفا كھتى و ريحانى ما 
لیس لى شى ء و اصبح و لیس لى شى ء ، و لیس على وجه االرض انبتت االرض للحوش و االنعام ، ابیت و 

  .احد اغنى منى 
گرما بخش . فرشم زمین است و بالش از سنگ . نوكر من ، دو دست من است و مركبم دو پاى من : يعنى 

چراغ من در شب ، مھتاب است و خورشت . من در زمستان ، زمینھايى است كه در آن آفتاب تابیده باشد
ن ، گرسنگى مى باشد پیراھن من ترس از پروردگار و لباسم پشمینه ، میوه و ريحان من آن غذاى م

  .مى روياند  علفھايى است كه زمین براى چھار پايان و وحوش 
روزھا شب مى شود و شبھايم به صبح مى رسد در حالى كه مالك چیزى نیستم با اين وصف در روى زمین 

  .كسى غنى تر از من وجود ندارد
   )ع (حضرت نوح  - 3

پیرترين پیامبر بود و عمر زيادى كرد كه در بعضى از روايات تا دو ھزار و پانصد سال ھم نقل شده است ، با 
  :اين حال در دنیا خانه اى براى خود نساخت ، صبح كه مى شد مى گفت 

  .روز را به شب نمى رسانم : ال امسى ؛ يعنى  - 294
  .شب را به صبح نمى برم : بح ؛ يعنى ال اص: و شب كه مى شد مى گفت 

صلى اهللا علیه و آله و سلم نیز ھمینطور بود، يعنى در مدت  -البته رسول خاتم حضرت محمد بن عبد اهللا 
  :حیاتش ، خشتى بر خشتى ننھاد، روزى ديد يكى از يارانش خانه اى با گچ و آجر مى سازد، به او فرمود

  .االمر اعجل من ھذا - 295
  .رگ قبل از خراب شدن اين خانه ، خواھد رسید م: يعنى 

   )ع (حضرت ابراھیم  - 4
  .آن پدر پیامبران ، لباسش از پشم بود و غذايش از جو

   )ع (حضرت يحیى بن زكريا  - 5
  .لباسش از لیف خرما بود و غذايش از برگ درختان 

   )ع (حضرت سلیمان  - 6
ش پشمینه بود ھنگام شب ، دستھاى خود را به گردنش با اينكه آن حكومت فوق العاده را داشت ، لباس

غذاى آن حضرت . اشك مى ريخت ) از خوف الھى و شوق به لقايش (مى بست و تا صبح در حالت ايستاده 
  .از راه بافتن زنبیل با دستان مبارك خودش ، تامین مى گرديد

   )ص (حضرت محمد  - 7
  .خورد و چه مى پوشیداحوال آن حضرت ، مشھور و معروف است كه چه مى 

  :روايت شده است كه روزى گرسنگى بر ايشان عارض شد، پاره سنگى برداشته بر شكم نھاد و فرمود
  .اال رب مكرم لنفسه و ھو لھا مھین ، اال رب مھین لنفسه و ھو لھا مكرم  - 296

ده اند و چه بسا چه بسا افرادى كه نفس خود را احترام مى كنند ولى در واقع به او اھانت كر: يعنى 
  .كسانى كه به نفس اھانت مى كنند ولى در واقع او را احترام نموده اند

اال رب نفس كاسیه ناعمه . اال رب نفس جائعه عاريه فى الدنیا، طاعمه فى االخره ، ناعمه يوم القیامه  -
  .فى الدنیا، جائعه عاريه يوم القیامه 

نه اند ولى در آخرت متنعم و بسا افرادى كه در دنیا متنعم اند و بسا افرادى كه در دنیا گرسنه و برھ: يعنى 
  .در آخرت گرسنه و برھنه 

  .اال رب متخوض متنعم فیما افاء اهللا على رسوله ما له فى االخره من خالق  -
چه بسا افرادى كه در داده ھاى خدا با رسولش ، غرق ھستند ولى در آخرت بر ايشان بھره اى : يعنى 

  .نیست 
  .اال ان عمل اھل الجنه خزنه بربوه ، اال ان عمل اھل النار سھله بسھوه  -

  .آگاه باشید كه عمل اھل بھشت چون كوه سخت است و عمل اھل جھنم چون زمین پست و نرم : يعنى 
  .اال رب شھوه ساعه اورثت خزنا طويال يوم القیامه  -

  .دوه طوالنى در قیامت گرددچه بسا شھوت و لذت يك لحظه اى كه موجب حزن و ان: يعنى 



   )ع (حضرت امیر المومنین على بن ابى طالب  - 8
  .احوال آن بزرگوار آشكارتر است از اينكه بخواھیم بیان كنیم 

براى خالفت بیعت كردند، بر آن جناب وارد  - علیه السالم  -پس از آنكه مردم با على : گويدسويد بن غفله 
  نشسته در حالى كه در اطاقش غیر از آن ، چیز ديگرى نبود، عرض شدم ، ديدم حضرت بر حصیر كوچكى 

  :كردم 
پس (اكنون بیت المال در دست توست و در خانه ھم چیزى كه بدان احتیاج دارى نیست ! اى امیر المومنین 

  :فرمود) چرا از بیت المال رفع احتیاج نمى كنى ؟
و لنا دار امن قد نفلنا الیھا خیر متاعنا و انا عن قلیل الیھا يابن غفله ، ان اللبیب ال يتاثث فى داالنفله  - 297

  .صائرون 
فرد خردمند ھرگز در خانه اى كه بايد از آنجا كوچ كند اثاث بسیار ترتیب نمى دھد، ! اى پسر غفله : يعنى 

محل  براى ما خانه امنى است كه بھترين متاع و كاالى خود را به آنجا فرستاديم و بزودى خود نیز بدان
  .خواھیم رفت 

مى خواست جامه اى تھیه كند، به بازار مى رفت و دو  -علیه السالم  - ھرگاه وجود مقدس امیر المومنین 
  :مى داد و آن ديگرى را خود مى پوشید، آنگاه نزد نجار آمده مى فرمود قنبرلباس مى خريد، بھتر را به 

  .خذه بقدومك ويقول ھذه تخرج فى مصلحه اخرى  - 298
يكى از دو آستینش را كوتاه كن تا براى كار ديگرى از آن استفاده و آستین ديگر را به حال خود : عنى ي

  :واگذاشته مى فرمود
  .ھذه ناخذ فیھا من السوق للحسن و الحسین علیھما السالم  -

  .چیزى از بازار تھیه مى كنیم  - علیھما السالم  - در اين آستین براى حسن و حسین : يعنى 
ن عاقل بايد با چشم باز نظر كند و فكر سالمش را به كار بیندازد و تحقیق نمايد كه اگر در دنیا و ازدياد انسا

آن خیرى بود، اين نوابغ عالم بشريت كه خاصان درگاه حق و حجت الھى بر مرد مند، آن را از دست نمى 
علیه  - تا جايى كه امیر المومنین دادند، بلكه از طريق دورى از دنیا مى خواستند به خدا نزديكتر گردند 

  :به دنیا بفرمايد - السالم 
  .)105(قاد طلقتك ثالثا ال رجعه فیھا  -

  .تو را سه بار طالق دادم كه ديگر نمى توان به تو رجوع كرد:  يعنى
  :بفرمايد -صلى اهللا علیه و آله و سلم  -و رسول حق 

  .ما يعبد اهللا بشى ء مثل الزھد فى الدنیا  - 299
  .تا كنون ذات اقدس الھى به چیزى مانند زھد در دنیا، بندگى نشد: يعنى 

  :ريین بفرمايدبه حوا - علیه السالم  -و حضرت عیسى 
ارضوا بدنى الدنیا مع سالمه دينكم كما رضى اھل الدنیا بدنى الدين مع سالمه ديناھم ، و تحببوا الى  - 300

  .اهللا بالبعد منھم و ارضوا اهللا فى سخطھم 
به اندكى از دنیا ھمراه با سالمت دينتان راضى شويد، ھمچنانكه اھل دنیا به اندكى از دين با : يعنى 

نیايشان راضى اند، از طريق دورى از اھل دنیا با خدا رابطه دوستى برقرار كنید و رضايت الھى را سالمت د
  .در نارضايتى اينان بجويید

  :با چه كسى نشست و برخاست داشته باشیم ؟ فرمود! اى روح اهللا : پرسیدند
  .من يذكروكم اهللا رويته و يزيد فى علمكم منطقه ، و يرغبكم فى االخره عمله  -

كسى كه ديدنش شما را به ياد خدا مى اندازد، سخن گفتنش موجب ازدياد علمتان مى گردد و : يعنى 
  .عملش شما را به آخرت عالقمند مى كند

با اين اوصاف ، چگونه شخص عاقل مى تواند فقر و مسكنت را دوست نداشته باشد در حالى كه مى بینیم 
صلى  -تا زمان رسول خاتم  -علیه السالم  -روز خلقت حضرت آدم اولیا و اوصیا بدان متصف بودند؟ بلكه از 

و  -علیھم السالم  - بار سنگین خدمتگزارى در درگاه الھى و فرمانبرى فرامین انبیا  -اهللا علیه و آله و سلم 
و منتشر كردن دعوت آن بزرگان ،  -علیھم السالم  - احیاى دين خدا و عزيز ساختن آيینش و ياران پیامبران 

  .فقرا و مساكین بوده و بس  تنھا به دوش 
مگر نشنیدى قصه ھاى قرآنى را و مگر برايت آشكار نگرديد كه منكرين خدا و شرايع او معموال اغنیا و متر 

  :فین و اشراف و متكبرين بودند؟ نظر به آيات قصص ، اين حقیقت را بر ايمان آشكار مى سازد كه 
  :به آن حضرت عرضه داشتند -ه السالم علی -اغنیا و متكبران قوم نوح  -
  .)106(انو من لك و اتبعك اال رذلون  -

  .بیاوريم در حالى كه پیروانت مردمى فرو مايه اند؟ما چگونه به تو ايمان : يعنى 
  :و نیز گفتند -
  .)107(و ما نريك اتبعك اال الذين ھم اراذلنا بادى الراى  -

  .آنانكه پیرو تواند جز اشخاصى پست و بى قدر نیستند: يعنى 
  :گفتند -علیه السالم  -ھمان گروه به حضرت شعیب  -
  .)108(انا لنريك فینا ضعیفاو لوال رھطك لرجمناك و ما انت علینا بعزيز  -



تو در میان ما شخصیتى بر ارزش و ناتوان و اگر مالحظه طايفه تو نبود، سنگسارت مى كرديم كه تو : يعنى 
  .را نزد ما عزت و احترامى نیست 

  :به مستضعفان با ايمان گفتند -السالم علیه  - مستكبرين از قوم حضرت صالح  -
اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه قالوا انا بما ارسل به مومنون قال الذين استكبروا انا بالذى امنتم به  -

  .)109(كافرون 
  آيا شما اعتقاد داريد كه صالح را خداوند به رسالت فرستاد؟: يعنى 

بلى ما به آيینى كه از طرف خدا بر او فرستاد شده ايمان داريم ، متكبران بى ايمان : مومنان پاسخ دادند
  .ما ھم به آنچه شما ايمان داريد، كافريم : گفتند

  :سخنشان چنین بود - علیه السالم  - فرزندان حضرت يعقوب  -
  .)110(و جئنا ببضاعه مزجاه فاوف لنا الكیل و تصدق علینا ان اهللا يجزى المتصدقین  -

با متاعى ناچیز و بى قدر حضور تو آمديم ، محبت فرما و بر قدر احسانت نسبت به ما بیفزا و از ما : يعنى 
  . دستگیرى كن كه خدا صدقه دھندگان را نیكو پاداش مى دھد

  :فروخت ، گفت عیب مى گرفت و بر او فخر مى  -علیه السالم  -فرعون در حالى كه از موسى  -
  .)111(فلو ال القى علیه اسوره من ذھب ؟  -

  .چرا دستبند طال بر دست ندارد؟: يعنى 
  :اين چنین مى گفتند -صلى اهللا علیه و آله و سلم  - به حضرت رسول خاتم  مشركین -
  .)112(لوال انزل علیه كنز او جاء معه ملك  -

  .چرا گنج و مالى ندارد و يا فرشته آسمان ھمراه او نیست ؟: يعنى 
  .)113( او تكون له جنه ياكل منھا؟ -

  .چرا باغى ندارد كه از میوه ھايش تناول كند؟ : يعنى 
  .)114(او تكون لك جنه من نخیل و عنب فتقجر االنھار خاللھا تفجیرا  -

  . يا تو را باغى از خرما و انگور باشد كه در میان آن باغ ، نھرھاى آب جارى گردد: يعنى 
  .)115(لوال تزل ھذا القران على رجل من القريتین عظیم  -

  .چرا اين قرآن بر بزرگى از اين دو قريه نازل نشديعنى 
ابو مسعود ثقفى يا از مكه و مغیره يا ولید بن مغیره و آن دو مرد ھم ، مكه و طائف منظورشان از دو قريه ، 
و نفر را كانديدا كردند به خاطر اين بود كه اين دو بزرگان و اينكه د. از طائف بودحبیب بن عمر و ثقفى 

  .قومشان بوده اند و اموال بسیارى در مكه و طائف داشتند
اين مقدار آيه و خبر در مدح مسكنت و كم دارى و مذمت شرف و دارايى ، كفايت مى كند، چگونه اين خبرھا 

  :مى گويد -علیه السالم  -سى كفايت نكند در جاى كه خداوند متعال به پیامبرش حضرت عی
يا عیسى ، انى قد وھبت لك حب المساكین و رحمتھم ، تحبھم و يحبونك ، يرضون يك اماما و قائدات  - 301

  .و ترضى بھم صحابه و تبعا، و ھما خلقان من لقینى بازكى االعمال و احبھا الى 
ان را به عنوان ھديه اى به تو بخشیدم من دوستى با مساكین و بیچارگان و ترحم به آن! اى عیسى : يعنى 

، تو آنان را دوست دارى آنان ھم تو را دوست دارند، آنان راضى به امامت و رھبرى تواند و تو نیز راضى به 
مرا مالقات كند ) يعنى حب مساكین و ترحم به ايشان (يارى و پیروى اينان ، اگر كسى با اين دو خلق نیكو 

  .عمال ، مرا مالقات نموده است با پاكترين و محبوبترين ا
  :فرمود -صلى اهللا علیه و آله و سلم  -پیامبر ما 

  .الفقر فخرى و به افتخر - 302
  .فقر، فخر من است و بدان افتخار مى كنم : يعنى 

  :نقل است كه فرمود - علیه السالم  - از حضرت عیسى 
لد خول جمل فى سم الخیاط ايسر من دخول ان اكناف السماء لخالیه من االغنیاء و: بحق اقول لكم  - 303

  .غنى فى الجنه 
به حق به شما مى گويم كه اطراف آسمان از اغنیا خالى است و داخل شدن يك شتر در سوراخ : يعنى 

  .سوزن ، راحت تر است از داخل شدن يك غنى در بھشت 
  :نقل است كه فرمود -صلى اهللا علیه و آله و سلم  -از رسول خدا 

لعت فى الجنه فوجدت اكثر اھلھا الفقراء و المساكین ، و اذا لیس فیھا احد اقل من االغنیاء و اط - 304
  .النساء 
  .در بھشت اطالع حاصل كردم كه اكثر اھلش از فقرا و مساكین بوده و اغنیا و زنان در آن كم بودند: يعنى 

كه انسان از آن (د، كافى است اگر غنا فقط يك خطر كه آن ترك ھمراھى و كمك به فقر است داشته باش
  .).بگريزد

اگر غنى بخواھد نقايص را بزدايد و ھمه ضرورتھايى را كه از آن اطالع دارد بر طرف نمايد، بايد تمام اموالش 
را در اين راه مصرف كند و خود ضعیف و زمینگیر گردد و فقیر ھمانند ديگر فقرا شود، به ھمین خاطر است كه 

  .حقوق الھى براى ما طال و نقره اى باقى نگذاشت : فت گ) ره (قرنى   اويس 
صلى اهللا علیه و آله  - باغى داشت كه درختانش را پیامبر اكرم  -علیه السالم  -نقل است كه حضرت على 



كاشته و آن حضرت با دستان خودش آن را آبیارى كرده بود، اين باغ را به دوازده ھزار درھم فروخت  -و سلم 
 - ھا را در راه خدا صدقه داد و به خانه برگشت ، در اين حال ، ھمسر گرامش حضرت فاطمه و تمام آن پول

  :به او گفت  -سالم اهللا علیھا 
تعلم ان لنا اياما لم نذق فیھا طعاما و قد بلغ بنا الجوع وال اظنك اال كاحدنا فھال تركت لنا من ذلك قوتا؟  - 305

.  
نخورده ايم و گرسنگى مى كشیم و فكر مى كنم تو نیز ھمانند  مى دانى كه چند روز است غذايى: يعنى 

  .گرسنه اى پس چرا چیزى از آن ھمه پولھا برايمان نگه نداشتى ؟
  :فرمود - علیه السالم  -حضرت على 

  .منعنى عن ذلك وجوه اشفقت ان ارى علیھا ذل السوال  - 306
و خوارى بیفتند سوخت به ھمین خاطر، چیزى به دلم به حال افرادى كه مبادا در اثر گدايى به ذلت : يعنى 

  .خانه نیاوردم 
كه يكى زيبا روى بود  -گويند علت اينكه معاويه فرزند يزيد از خالفت كنار كشید، اين بود كه شنید دو كنیزش 

وگرنه تو خودت ھیچ (جمالت تو را به ملوك داد : با ھم مشغول گفتگويند، آن ديگرى به كنیز زيبا گفت  -
  ).شى ندارى ارز

چه حكومتى شبیه حكومت جمال است ؟ اين جمال و زيبايى است كه بر حاكمان : كنیز زيبا پاسخ داد
  .حكومت مى كند، پس حاكم حقیقى اوست 

حكومت چه خیرى دارد؟ حاكم يا حقوق مردم را ادا مى كند و شكر الھى را به جاى مى : كنیز ديگر گفت 
ى برايش باقى نخواھد ماند و يا مطیع شھوات و لذت است و حقوق ديگران آورد كه در اين صورت لذت و قرار

  .جھنم خواھد بود  را ضايع كرده ، شكر الھى را ترك مى نمايد كه در اين صورت جايگاھش آتش 
  .اين سخنان در معاويه بسیار موثر واقع افتاد در نتیجه خود را از حكومت خلع نمود

  .ا به ديگرى بسپارالاقل حكومت ر: اطرافیان گفتند
گناه ديگرى را من به دوش بگیرم ، در حالى كه تلخى دورى آن را مى چشم ، اگر بخواھم كسى را : گفت 

  .معین كنم ، خودم بدان سزاوار ترم 
اين را گفت و به درون خانه رفته در را از درون بست و كسى را به درون راه نداد، بیست و پنج شب گذشت 

  .كه جان داد
  ).و ھرگز به دنیا نمى آمدى (لكه خونى بودى ! اى كاش : مادرش وقتى اين ماجرا را شنید گفت  گويند

  .ھمینطور كه مى گويى بودم و نمى دانستم بھشت و جھنمى در كار است ! اى كاش : فرزند جواب داد
يكى از ياران سخن در اين باب به درازا كشید و از موضوع اصلى كتاب به حاشیه رفتیم ، علتش در خواست 

  .)116(بود كه نخواستیم بر خالف آن عمل كنیم 
  :ى ، مستجاب مى گردد بحث در موطن دعا بود كه دعا پس از اعمال مخصوص

  .دعا بعد از قرائت قرآن  -ج 
  .دعا بین اذان و اقامه  -د 
  .دعا ھنگام سوختن دل  - ه 
  .دعا ھنگام جارى شدن اشك  -و 

  :روايت كرده است كه فرمود - علیه السالم  - از حضرت صادق  ابو بصیر
  .  اذا رق احدكم فلیدع فان القلب ال يرق حتى يخلص  - 307

  .رگاه دل يكى از شما سوخت ، دعا كند؛ چون قلب تا صاف و پاك نگردد، نمى سوزدھ: يعنى 
   سبب ھفتم دعا در حاالت مخصوص 

   .در حال جنگ  -الف 
   .در حال حج  - ب 
   .در حال عمره  -ج 
   در حال مريضى -د 

  :مى گويد -علیه السالم - شنیدم حضرت امام صادق : گويدعیسى بن عبد اهللا قمى 
الحاج و المعتمر و الغارى فى سبیل اهللا ، فانظروا كیف تخلفونھم ، و المريض : الثه دعوتھم مستجابه ث - 308

  .فال تعرضوه وال تضجروه 
) كسى كه حج و عمره انجام مى دھد(حاجى و معتمر : اول : سه نفر دعايشان مستجاب است : يعنى 

مريض ، : سوم  -او باقى مانده چگونه عمل مى كنید دقت كنید كه در آنچه از  -جنگ كننده در راه خدا : دوم 
  .مبادا متعرض او شويد يا دلتنگش نمايید

   .دعاى مريض براى عیادت كننده  - ه 
   درجات و پاداش مريض 

  :روايت شده است كه فرمود -صلى اهللا علیه و آله و سلم  -از رسول خدا 
 الملك فلیكتب له افضل ما كان يعمله صحته ، و ينفى يرفع عنه القلم ، يامر اهللا: للمريض اربع خصال  - 309

  .عن كل عضو من جسده ما عمله من ذنب ، فان مات مات مغفورا له و ان عاش عاش مغفورا له 



  :مريض چھار خصلت دارد: يعنى 
  ).البته در امورى كه نسبت به آنھا اضطرار دارد(گناه برايش نوشته نمى شود  -اول 
به فرشته فرمان مى دھد كه بھترين عملى را كه در زمان صحتش انجام مى داد در خداوند متعال  -دوم 

  .حال مرض نیز برايش بنويسند
  .ھر گناھى كه با اعضاى بدنش مرتكب شده ، پاك مى گردد -سوم 

  .چه بمیرد و چه زنده بماند، آمرزيده شده است  -چھارم 
ه فى صحته ، و تساقطت ذنوبه كما يتساقط ورق و اذا مرض المسلم كتب اهللا له كاحسن ما كان يعمل -

  .الشجر 
وقتى مسلمان مريض مى شود، خداوند متعال بھترين عملى را كه در زمان صحتش انجام مى داد : يعنى 

  .برگ از درخت مى ريزد  به حسابش مى نويسد و گناھانش بسان ريزش 
  .استجاب له و من عاد مريضا فى اهللا لم يسال المريض للعائد شیئا اال  -

  .كسى كه مريضى را عیادت مى كند، اگر آن مريض برايش دعا كند، مستجاب مى شود: يعنى 
و يوحى اهللا تعالى الى ملك الشمال ان ال تكتب على عبدى شیئا ما دام فى و ثاقى ، و الى ملك الیمین  -

  .ان اجعل انین عبدى حسنات 
مادامى كه بنده ام در پناه من است : ه وحى مى فرستدخداوند متعال به فرشته جانب چپ اينگون: يعنى 

  .براى ناله بنده ام حسنه بنويس : برايش چیزى ننويس و به فرشته جانب راست اينگونه وحى مى كند
  .و ان المرض ينفى الجسد من الذنوب كما يذھب الكیر خبث الحديد  -

  .ان ، جرمھا را از آھن مى زدايدمرض ، جسد را از گناه پاك مى كند ھمچنانكه دم آھنگر: يعنى 
  :مروى است كه فرمود - علیه السالم  -از حضرت صادق 

الحمى رائد الموت ، و سجن اهللا فى ارضه ، و حرھا  -صلى اهللا علیه و آله و سلم  - قال رسول اهللا  - 310
  .من جھنم ، وھى حظ كل مومن من النار 

تب ، پیش قراول مرگ و زندان خدا در زمین است : فرمود -صلى اهللا علیه و آله و سلم  -رسول خدا : يعنى 
  .، گرماى آن از جھنم مى باشد و ھمین مقدار گرما بھره مومن از آن آتش است 

  .نعم الوجع الحمى ، تعطى كل عضو حظه من البالء، وال خیر فى من ال يبتلى  -
مى دھد و كسى كه بال نبیند خیرى  تب چه درد خوبى است كه سھمیه ھر عضو بدن از بال را به او: يعنى 

  .در او نیست 
وان المومن اذا حم حمى واحده تناثرت الذنوب عنه كورق الشجر، فان ان على فراشه فانینه تسبیح ،  -

وصیاحه تھلیل ، و تقلبه على فراشه كمن يضرب بسیفه فى سبیل اهللا ، فان اقبل يعبد اهللا كان مغفورا له و 
  .طوبى له 

مومن يك مرتبه تب كند، گناھان از او چون برگ درختان پاشیده مى شود، اگر در رختخوابش  وقتى: يعنى 
ناله بزند، ناله ھايش سبحان اهللا است و فريادش ال اله اال اهللا ، جابجايى مريض در رختخوابش ، مانند آن 

حق كند آمرزيده مى زند، اگر باقى بماند و بندگى ) دشمنان دين را(است كه در راه خدا با شمشیرش 
  .!شده است ، خوشا به حالش 

  .وحمى يوم كفاره سنه فان المھا يبقى فى الجسد سنه ، وھى كفاره لما قبلھا و ما بعدھا  -
تب يك روزه ، كفاره يك سال گناه ات و رنجش تا آن مدت در بدن باقى مى ماند، اين رنج كفاره : يعنى 

  .گذشته و آينده است 
فقبلھا بقبولھا و ادى الى اهللا شكرھا كانت له كفاره سنتین ؛ سنه لقبولھا و سنه و من اشتكى لیله  -

  .للصبر علیھا 
بلكه به خاطر آن شكر گزارى نیز ) و شكايت نكند(كسى كه يك شب بنالد و نه تنھا آن را بپذيرد : يعنى 

  .ر به خاطر صبر بر آن بنمايد، كفاره دو سالش خواھد بود، يك سال به خاطر پذيرفتن آن درد و سال ديگ
  .و المرض للمومن تطھیر و رحمه و للكافر تعذيب و لعنه  -

  .مرض براى مومن پاكى و رحمت است و براى كافر عذاب و لعنت : يعنى 
  .وال يزال المرض بالمومن حتى ال يبقى علیه ذنبا، و صداع لیله تحط كل خطیئه اال الكبائر  -

ند تا گناھى در او باقى نگذارد، يك شب درد سر، موجب محو شدن ھر مرض آنقدر در مومن مى ما: يعنى 
  .نوع خطاست ، مگر گناھان كبیره 

  :نقل است كه فرمود - علیه السالم  -از حضرت امام باقر 
  .بالمقاريض   لو يعلم المومن ما له المصائب من االجر لتمنى انه يقرض  - 311

  .عظیمى دارند، آرزو خواھد كرد كه با قیچى تكه تكه اش كنند اگر مومن بداند كه مصیبتھا چه اجر: يعنى 
  :نقل است كه فرمود -صلى اهللا علیه و آله و سلم  - و از رسول خدا 

اذا كان العبد على طريقه من الخیر فمرض او سافر او عجز عن العمل بكبر كتب اهللا له مثل ما كان  - 312
  .يعمله 
حركت كند و مريض شود يا به مسافرت برود يا در اثر پیرى ، نتواند  اگر مومن در راه خیر و درست: يعنى 

  .اعمالش را چونت گذشته انجام دھد، خداوند متعال ھمانند اعمال ايام عادى را برايش خواھد نوشت 



  :آنگاه حضرت ، اين آيه را تالوت فرمود
  .)117(فلھا اجر غیر ممنون  -

  .براى آنان پاداشى است دائمى : يعنى 
  :اينگونه نقل شده است كه  - علیه السالم  -از حضرت صادق 

انزال فصیلیا علیه عند قبره وھلالنى و : مت فالنا، فیقول يا ربنا، ا: اذا مات المومن صعد ملكاه فقاال - 313
  .كبرانى و اكتبا ما تعمالن له 

فالنى را قبض روح كردى ، خداوند ! پرودگارا: وقتى مومن مى میرد، دو فرشته او باال رفته مى گويند: يعنى 
 اكبر بگويید، آنگاه اين اعمال را به نماز بگزاريد و ال اله اهللا و اهللا  پايین برويد و بر قبرش : متعال مى فرمايد

  .حساب او بنويسید
آمده با دستش اشاره اى  -صلى اهللا علیه و آله و سلم  - نقل است كه مردى كر و الل نزد رسول اهللا  جابراز 

  :نمود، آن حضرت فرمود
  .اعطوه صحیفه حتى يكتب فیھا ما يريد  - 314

  .نويسدكاغذى به او بدھید تا مقصودش را ب: يعنى 
  .اشھد ان ال اله اال اهللا و ان محمدا رسول اهللا : آن مرد كاغذ را گرفت و نوشت 

  :فرمود -صلى اهللا علیه و آله و سلم  -در اينجا رسول خدا 
اكتبوا له كتابا تبشرونه بالجنه فانه لیس من مسلم يفجع بكريمه او بلسانه او بسمعه او برجله او بیده  -

  .ابه و يحتسب من عند اهللا ذلك اال نجاه اهللا من النار و ادخله الجنه فیحمد اهللا على ما اص
چیزى برايش بنويسید و او را به بھشت بشارت دھید، چون ھرگاه مسلمانى چشم يا زبان يا گوش : يعنى 

يا پا دستش از او گرفته شود و او در ھمان حال نسبت به آن مصیبت ، شاكر و سپاسگزار باشد و اجرش را 
  :آنگاه فرمود دا طلب كند، خداوند متعال او را از آتش ، نجات داده وارد بھشتش مى نمايداز خ

ان الھل الباليا فى الدنیا درجات و فى االخره م ال تنال باال عمال حتى ان الرجل لیتمنى ان جسده فى  -
ان اهللا ال يقبل العمل الدنیا كان يقرض بالمقاريض مما يرى من حسن ثواب اهللا الھل البالء من الموحدين ف

  .فى غیر االسالم 
نمى توان بدان رسید تا جايى ) صالح (اھل بال در دنیا درجاتى دارند و در آخرت مقاماتى كه با عمل : يعنى 

بدنش در دنیا با قیچى تكه تكه مى گرديد، اين خواھش از آنجا ناشى ! كه انسان آرزو مى كند كه اى كاش 
اختصاص اين پاداش (ت ثواب نیكوى الھى به موحدين بال ديده را تماشا مى كنند مى شود كه اينان در قیام

 .چون خداوند متعال عملى را در غیر اسالم نمى پذيرد) به موحدين به خاطر اين است كه 

   

- ٨ - 

 
 
   :در حال روزه  -و 

  :مى فرمايد - علیه السالم  -امام صادق 
  .و عمله متقبل ، و دعاوه مستجاب  نوم الصائم عباده ، وصمته تسبیح ، - 315

  .خواب روزه دار عبادت ، سكوتش تسبیح حق ، عملش قبول و دعايش مستجاب است : يعنى 
  :فرمود - صلى اهللا علیه و آله و سلم  -پیامبر خاتم 

  .ال ترد دعوه الصائم  - 316
  .دعاى روزه دار، رد نمى شود: يعنى 

  :ھم فرمود -علیه السالم  - امام باقر 
الحاج و المعتمر و الصائم و فد اهللا ان سالوه اعطاھم ، و ان دعوه اجابھم ، و ان شفعوا شفعھم اهللا ،  - 317

  .و ان سكتوا ابتداھم ، و يعوضون بالدر ھم الف الف درھم 
و روزه دار، ھر سه نمايندگان الھى اند، اگر ) كسى كه عمره به جاى مى آورد(حاجى و معتمر : يعنى 

نند به آنان مى دھد، اگر دعا كنند، اجابت مى نمايد، اگر شفاعت كسى را بكنند، ذات اقدس درخواست ك
كه در (الھى شفاعتشان را مى پذيرد، اگر ساكت شوند او سخن گفتن را آغاز مى كند و به جاى يك درھم 

  .مى گیرند  يك میلیون درھم عوض ) راه خدا داده شده 
  .خود دعا كند و نام آنان را بر زبان جارى نمايدكسى كه براى چھل برادر دينى  -ز 
   :كسى كه در دستش انگشترى از فیروزه يا عقیق باشد -ح 

  :نقل است كه فرمود  -علیه السالم  -از امام صادق 
انى الستحى من عبد يرفع يده و فیھا : قال اهللا تعالى : -صلى اهللا علیه و آله و سلم  - قال رسول اهللا  - 318



  .وز فاردھا خائبه خاتم فیر
بنده اى كه : الھى مى فرمايد  فرمود كه ذات اقدس  -صلى اهللا علیه و آله و سلم  -رسول خدا : يعنى 

دستش را به سوى من باال بیاورد و در آن دست ، انگشتر فیروزه باشد، من شرم مى كنم كه او را نا امید 
  .برگردانم 

  :فرمود -علیه السالم  - حضرت صادق 
  .ما رفعت كف الى اهللا عزوجل احب الیه من كف فیھا خاتم عقیق  - 319

دستى محبوبتر از دستى كه در آن انگشتر عقیق باشد به سوى خداوند عزيز و جلیل باال نرفته : يعنى 
  .است 

  .)118(در باب آداب دعا نیز ان شاء اهللا تعالى مطالبى در اين زمینه خواھد آمد 
   آداب و اوصاف انگشتر

  :نقل است كه فرمود - علیه السالم  -از امام رضا 
قیق لم يفتقر و لم يقض له اال بالتى ھى من اتخذ خاتما فصه ع: -علیه السالم  - قال ابو عبد اهللا  - 320

  .احسن 
ھر كس انگشترى به دست كند كه نگینش عقیق باشد، اوال فقیر نمى شود و ثانیا قضا و قدر الھى : يعنى 

  .الھى در مورد او نیك خواھد بود
  :مى گذشتند، فرمود  روزى فردى از نزديكان حضرت به ھمراه يكى از غالمان و الى از كنارش 

  .اتبعوه بخاتم عقیق  - 321
  .انگشترى عقیق به او بدھید: يعنى 

  .اطرافیان چنین كردند، ديدند ھیچ آسیبى به آن فرد نرسید
  :و فرمود

  .العقیق حرز فى السفر - 322
  .عقیق در سفر، موجب حفاظت است : يعنى 

  :و نیز از آن حضرت نقل شده است كه 
ختما به فى يده الیمنى و اصبح من قبل ان يراه احد فقلب من اصبح و فى يده خاتم فصه عقیق مت - 323

  .: فصله الى باطن كفه و قرا انا انزلناه الى اخرھا ثم يقول 
باشد و آن را در دست راستش قرار  -كه نگینش از عقیق است  -كسى كه در دستش انگشترى : يعنى 

را به طرف دست برگرداند و سوره انا انزلناه داده باشد، اگر ھنگام صبح قبل از آنكه كسى او را ببیند نگینش 
  .:را بخواند و سپس بگويد

صلى اهللا علیه و آله و  - امنت باهللا وحده ال شريك له ، و كفرت بالجبت و الطاغوت امنت بسر ال محمد  -
ا و ما و عالنیتھم و واليتھم و قاه اهللا تعالى فى ذلك الیوم من شر ما ينزل من السماء و ما يعرج فیھ - سلم 

  .يلج فى االرض و ما يخرج منھا و كان فى حرز اهللا و حرز رسوله حتى يمسى 
ايمان آوردم به خدايى كه يكى است و شريكى ندارد و كفر ورزيدم به ساير معبودھا و ايمان آوردم به : يعنى 

وردم به واليت مخفى است و آنچه آشكار است و ايمان آ -صلى اهللا علیه و آله و سلم  -آنچه از آل محمد 
خداوند متعال در آن روز اين فرد را از بالھاى آسمانى و زمینى نگاھدارى مى فرمايد و تا شب در . ايشان 

  .پناه خدا و رسولش خواھد بود
  :فرمود -علیه السالم  -امیر المومنین 

  .تختموا بالعقیق يبارك اهللا علیكم ، و تكونوا فى امن من البالء  - 324
  .ر عقیق به دست كنید تا خداوند متعال به شما بركت بدھد و از بال در امان باشیدانگشت: يعنى 

  :آمد و از راھزنان شكايت كرد، حضرت فرمود -صلى اهللا علیه و آله و سلم  -فردى نزد رسول خدا 
م ھال تختمت بالعقیق ؟ فانه يحرس من كل سوء، و من تختم بالعقیق لم يزل ينظر فى الحسنى ما دا - 325

محمد نبى اهللا و على ولى : فى يده ، و لم يزل علیه من اهللا و اقیه ، و من صاغ خاتمامن عقیق و نقش فیه 
اهللا و قاه اهللا میته السوء، و لم يمت اال على الفطره ، و ما رفعت كف الى اهللا احب الیه من كف فیھا عقیق ، 

  .و من ساھم بالعقیق كان حظه فیه االوفر 
از ھر بدى حراست مى كند، ھر كس ) انسان را(شتر عقیق به دست نكردى ؟ اين انگشتر چرا انگ: يعنى 

و نگاھدار ھمیشگى اش . باشد، نظرش به عواقب نیك است   عقیق بر دست كند تا وقتى كه در دستش 
محمد نبى اهللا و على ولى اهللا را نقش كند، : ھر كس انگشتر عقیق بسازد و روى آن ، جمله . خداست 

ھیچ دستى به سوى خدا باال . اوند متعال او را از مرگ بد نگاھدارى مى فرمايد و با ايمان از دنیا مى رودخد
نرفت كه محبوبتر باشد كه از دستى كه در آن عقیق است و كسى كه در حال قرعه زدن در دستش عقیق 

  .باشد، بھره اش بیشتر خواھد بود
  :بر طور سینا، خداوند متعال عقیق را خلق كرد و فرمود -علیه السالم  -پس از مناجات حضرت موسى 

  .الیت على نفسى ان ال اعذب كفا لبسته بالنار اذا يوالى علیا صلوات اهللا علیه  - 326
عذاب نكنم ، به شرط آنكه   سوگند مى خورم به خودم كه دستى را كه در آن عقیق باشد با آتش : يعنى 

  .اشدداراى واليت على درود خدا بر او ب



  :و فرمود
  .صاله ركعتین بفص عقیق تعدل الف ركعه بغیره  - 327

  .دو ركعت نماز با نگین عقیق ، مساوى است با ھزار ركعت بدون آن : يعنى 
صلى  - التختم بالفیروز و نقشه اهللا الملك النظر الیه حسنه ، و ھو من الجنه اھداه جبرئیل الى النبى  - 328

  .فوھبه المیر المومنین ، و اسمه بالعربیه الظفر اهللا علیه و آله و سلم ، 
نگاه كردن به انگشتر فیروزه اى كه به آن اهللا الملك نوشته شده باشد، حسنه است ، فیروزه اصلش : يعنى 

ھديه آورد و ايشان ھم آن  -صلى اهللا علیه و آله و سلم  -از بھشت است كه جبرئیل آن را براى رسول خدا 
  .ھديه نمود كه در عربى به آن ظفر مى گويند - علیه السالم  -ین را به امیر المومن

  :فرمود -علیه السالم  - امیر المومنین على 
  .تختموا بالجزع الیمانى فانه يرد كید مرده الشیاطین  - 329

  .را انگشتر كنید كه حیله ھاى شیطان را بر مى گرداند )119(جزع يمانى : يعنى 
  :و نیز فرمود

  .التختم بالزمرد يسر ال عسر فیه ، و التختم بالیواقیت ينفى الفقر  - 330
ندارد و انگشتر ) به ھمراه (و سختى ) كارھاست (ت انگشتر زمرد در دست كردن ، موجب سھول: يعنى 

  .ياقوت ، فقر را از بین مى برد
  :و فرمود

  .نعم الفص البلور - 331
  .بلور، خوب نگینى است : يعنى 

   اوصاف دعا كننده: باب سوم 
   كسانى كه دعايشان مستجاب است 

  .روزه دار -الف 
  ).كسى كه اعمال حج انجام مى دھد(حاجى  - ب 
  ).كسى كه عمره به جاى مى آورد(معتمر  -ج 
  ).در راه خدا(جنگ كننده  -د 
  .امام و رھبر عادل  - ه 
  .مظلوم  -و 
  .كسى كه پشت سر برادر مومن برايش دعا كند -ز 
  .دعاى فرزند صالح براى پدر و مادرش  -ح 
  .دعاى پدر و مادر صالح براى فرزند -ط 

  :روايت كرده است كه فرمود  -السالم علیه  -از حضرت صادق عبد اهللا بن سنان 
دعوه االمام المقسط، و دعوه المظلوم ، يقول اهللا : خمس دعوات ال يحجبن عن الرب تبارك و تعالى  - 332

ال نتقیمن لك ولو بعد حین ، والولد الصالح لوالديه ، والدالد الصالح لولده ، و دعوه المومن الخیه : عزوجل 
  .مثله ولك : بظھر الغیب فیقول 

  :)120(پنج دعاست كه از پروردگار متعال مخفى نمى ماند : يعنى 
  .دعاى امام و رھبر عادل  -
  .حتما انتقامت را خواھم گرفت و لو بعد از گذشت مدتى : ظلوم كه خداوند عزيز و جلیل مى گويددعاى م -
  .دعاى فرزند صالح براى پدر و مادرش  -
  .دعاى پدر و مادر صالح براى فرزند -
براى تو نیز مانند آن خواھد : دعاى مومن براى برادر مومن در پشت سرش كه خداوند متعال مى فرمايد -

  .بود
  :روايت شده است كه 

يا رب ، انى لى بذلك ؟ فقال : ادعنى على لسان لم تعصنى به ، فقال : ان اله سبحانه قال الموسى  - 333
  .، ادعنى على السان غیرك 

مرا به زبانى كه با آن گناه ! اى موسى : فرمود -علیه السالم  - خداوند سبحان به حضرت موسى : يعنى 
  .مرا با زبان ديگران بخوان : ن چنین زبانى كجا دارم ؟ فرموداي: نكردى بخوان ، گفت 

  ).يعنى تنھا براى خود دعا نكند(كسى كه دعايش را تعیم بدھد،  -ى 
  .كسى كه قبل از نزول بال دعا كرده باشد - ك 

  :روايت كرده است كه فرمود -علیه السالم  -از امام صادق ھارون بن خارجه 
  .لیستخر جمھورى اسالمى ايران الحوائج فى البالء  ان الدعاء فى الرخاء - 334

  .دعا در زمان راحتى و آسايش ، براى برآورده شدن حوايج روز نیازمندى است : يعنى 
  :نیز از آن حضرت روايت كرده است كه فرمودمحمد بن مسلم 

صوت معروف ، فاذا لم : ل تقدموا فى الدعاء فان العبد اذا دعا فنزل به البالء فدعا قی: كان جدى يقول  - 335
  .اين كنت قبل الیوم ؟ : يكن دعا فنزل به البالء قیل 



در دعا پیشى بگیريد؛ چون ھر وقت بنده اى دعا كند، بعد باليى نازل شود، پس از : حدم مى فرمود: يعنى 
تا : مى شودصدايى است آشنا، اما اگر دعا نكرده ، بال نازل گردد، گفته : بال نیز دعا كند، گفته مى شود

  .امروز كجا بودى ؟
  :و از آن حضرت نقل شده است كه فرمود

  .من تخوف من البالء يصیبه فتقدم فیه بالدعاء لم يره اهللا ذلك البالء ابدا  - 336
كسى كه از رسیدن باليى ھراسناك است ، اگر قبل از آن دعا كند، خداوند متعال ھرگز آن بال را به : يعنى 

  .داو نشان نخواھد دا
  :نقل است كه فرمود  -صلى اهللا علیه و آله و سلم  -از رسول خدا 

احفظ اهللا يحفظك اهللا ، احفظ : بلى يا رسول اهللا ، قال : يا اباذر، اال اعلمك كلمات ينفعك اهللا بھا؟ قلت  - 337
اذا استعنت اهللا تجده امامك ، تعرف الى اهللا فى الرخاء يعرفك فى الشده ، و اذا سالت فاسال اهللا ، و 

فاستعن باهللا ، فقد جرى القلم بما ھو كائن ، و لو ان الخلق كلھم جھدوا ان ينفعوك بشى ء لم يكتبه اهللا لك 
  .ما قدروا علیه 

  آيا كلماتى به تو بیاموزم كه برايت منفعت داشته باشد؟! اى اباذر: يعنى 
فاظت كن تا خدا از تو حفاظت كند، اگر از تو از خدا ح: فرمود! بلى اى رسول خدا: گفتم :) اباذر مى گويد(

خدا حفاظت نمايى ، او را در جلو خود خواھى يافت ، در روز راحتى و آسايش ، معروف و شناخته شده 
اگر درخواستى دارى از خدا بطلب و اگر كمك مى . درگاه حق باش تا او تو را در روز شدت و نیازت ، بشناسد

ات عالم تحت قلم ذات اقدس الھى است ، اگر تمام خلق بكوشند تا نفعى خواھى از او بخواه ، ھمانا مقدر
  .به تو برسانند كه خدا آن را برايت ثبت نكرده است ، ھرگز قدرت چنین كارى را نخواھند داشت 

  :روايت كرده است كه فرمود - علیه السالم  -از حضرت صادق سكونى 
اياكم و دعوه المظلوم فانھا ترفع فوق السحاب حتى : -لم صلى اهللا علیه و آله و س - قال رسول اهللا  - 338

  .ينظر اهللا الیھا فیقول ارفعوھا حتى استجیب له ، و اياكم و دعوه الوالد فانھا احد من السیف 
يعنى مبادا (خود را از نفرين مظلوم دور نگه داريد : فرمود -صلى اهللا علیه و آله و سلم  -رسول خدا : يعنى 

چون اين دعا از ابرھا فراتر خواھد رفت تا جايى كه خداوند متعال بدان نظر ) ما دعا كندمظلومى علیه ش
و خود را از نفرين پدر و مادر نیز نگه دارى نمايید، . آن را باال بیاوريد تا برايش اجابت كنم : كرده مى فرمايد

  .چون اين دعا از شمشیر تیزتر است 
  :شده است كه فرمودروايت  - علیه السالم  -از حضرت صادق 

دعاء الوالد اذا بره ، و علیه اذا عقه ، و دعاء المظلوم على : ثالث دعوات ال يحجبن عن اهللا عزوجل  - 339
ظالمه ، و دعاوه لمن انتصر له منه ، و رجل مومن دعا الخیه المومن اذا واساه فینا، و دعاوه علیه اذا لم 

  . يواسه مع القدره علیه و اضطرار اخیه الیه
  :سه دعاست كه از خداوند عزيز و جلیل مخفى نمى ماند: يعنى 

دعاى پدر و مادر براى فرزندش ، زمانى كه به او نیكى كنند و نفرينشان بر او وقتى كه ايشان را  -اول 
  .بیازارد
  .نفرين مظلوم علیه ظالم و دعايش براى كسى كه وى را علیه ظالم يارى كرده است  -دوم 

من براى برادر مومنى كه او را در راه ما يارى كرده باشد و نفرينش علیه او زمانى كه او را دعاى مو -سوم 
  .يارى نكرده باشد با اينكه ھم او قدرت اين كار را داشت و ھم برادر مومنش بدان نیازمند بود

  :در حديث ديگر آمده 
  .والد فانھا احد من السیف اتقوا دعوه الوالد فانھا ترفع فوق السحاب ، و اتقوا دعوه ال - 340

خود را از نفرين پدر و مادر نگھدارى كنید؛ چون اين نفرين به باالى ابرھا مى رود، خود را از نفرين پدر : يعنى 
  .و مادر نگھدارى كنید؛ براى اينكه اين نفرين از شمشیر تیزتر است 

  .در روايت آمده است 
  .: شف عن قناعھا حتى يبرز شعرھا نحو السماء فتقول ان الولد اذا مرض ترقى امه السطح و تك - 341

وقتى فرزند مريض مى شود، مادرش به پشت بام برود و رو سرى را از سر خود بردارد تا موھايش به : يعنى 
  .:سوى آسمان آشكار شود، آنگاه بگويد

  .مقتدر  اللھم انت اعطیتنیه و انت و ھبته لى اللھم فاجعل ھبتك الیوم لى جديده انك قادر -
امروز ھديه ات را تجديد كن كه تو قادرى ! تو اين فرزند را به من عطا كردى و بخشیدى ، خدايا! خدايا: يعنى 

.  
  .ثم تسجد فانھا ال ترفع راسھا اال قد برا ابنھا  -

سپس سجده كند كه از آن سجده سر بر نمى دارد مگر اينكه فرزندش از آن مرض بھبودى يافته : يعنى 
  .است 

  .كسى كه در حوايجش بر غیر خداوند سبحان تكیه نمى كند -ل 
  :پروردگار متعال مى فرمايد

  .)121(و من يتوكل على اهللا فھو حسبه ان اهللا بالغ امره قد جعل اهللا لكل شى ء قدرا  -
كسى كه بر خدا توكل كند، خداوند او را كافى است ، او كار خود را به اجرا مى رساند و براى ھر : يعنى 



  .چیزى اندازه اى قرار داده است 
  :روايت كرده است كه فرمود - علیه السالم  -از امام صادق حفص بن غیاث 

كلھم وال يكون رجاء اال من عند اهللا ،   اذا اراد احدكم ان ال يسال ربه شیئا اال اعطاه فلییاس من الناس  - 342
  .فاذا علم اهللا ذلك من قلبه لم يساله شیئا اال اعطاه 

اگر كسى خواست طورى باشد كه ھرگاه از خدا چیزى درخواست نمود به او بدھد، بايد از ھمه : يعنى 
امید كند و تنھا امیدش به درگاه او باشد، وقتى خداوند اين حالت را در قلب كسى يافت ، ھرگاه مردم قطع 

  .چیزى بخواھد به او عطا مى كند
  :اين است كه فرمود - علیه السالم  - از جمله موعظه ھاى خداوند متعال به حضرت عیسى 

يا عیسى ، سلنى وال تسال غیرى يا عیسى ، ادعنى دعاء الحزين الغريق الذى لیس له مغیث ،  - 343
فیحسن منك الدعاء و منى االجابه ، وال تدعنى اال متضرعا الى و ھمك ھما وحدا فانك متى تدعنى كذلك 

  .اجبك 
اى . مرا بخوان مانند انسان محزون در حال غرق شدن كه ھیچ دادرسى برايش نیست ! اى عیسى : يعنى 

تا از تو دعاى نیك بر آيد و از من اجابت ، دعا مكن مگر با حالت از من بخواه و از غیر من نخواه ! عیسى 
  .تضرع و تمام ھمتت را صرف اين امر بنما كه ھرگاه اينگونه مرا خواندى تو را اجابت خواھم نمود

   تنبیه
به پروردگارش مراجعه كند و از درخواست  -چه بزرگ و چه كوچك  -سزاوار است بنده مومن در تمام حوايج 

ى كوچك ، خجالت نكشد؛ چون پروردگارش مراجعه كند و از درخواست چیزھاى كوچك ، خجالت چیزھا
  :در حديث قدسى آمده است . نكشد؛ چون چنین حالتى نشانه غايت توكل بر اوست 

  .يا موسى ، سلنى كلما تحتاج الیه حتى علف شاتك و ملح عجینك  - 344
  .ن بخواه ، حتى علف گوسفند و نمك غذايت راھر چه بدان نیاز دارى از م! اى موسى : يعنى 

  :روايت شده است كه فرمود - علیه السالم  -از حضرت صادق 
علیكم بالدعاء فانكم ال تتقربون الى اهللا بمثله ، وال تتركوا صغیره لصغرھا ان تدعوا بھا فان صاحب  - 345

  .الصغار ھو صاحب الكبار 
مانند آن شما را به خدا نزديك نمى سازد، مبادا در امور كوچك دعا بر شما باد به دعا كردن كه چیزى : يعنى 

را ترك كنید و بگويید چیزى نیست ؛ چون ھمان كس كه كارھاى كوچك در دست اوست ، كارھاى بزرگ را 
  .نیز در دست دارد

   نصیحت 
و به طرف وقتى فھمیدى كه نجات و رستگارى در گرو اعتماد بر خداست ، پس بدانكه روى گردانى از ا

ديگران ، ھمراه با بدبختى و فضاحت و موجب ذلت و محروم ماندن از رحمت حق خواھد بود، مگر حكايت 
را نمى دانى كه در اثر مشكالت زمان به تنگنا افتاده بود؟ از زبان خودش بشنويد كه مى محمد بن عجالن 

  :گويد
اشتم ، دين سنگینى ھم بر گردنم بود و در تنگدستى و مضیقه شديدى گرفتار شدم ، در آن حال رفیقى ند

كه در آن زمان  حسن بن زيددر اين حال ، به سمت خانه . طلبكار ھر لحظه در مطالبه خود اصرار مى ورزيد
 -رفتم چون او مرا مى شناخت ، پسر خاله ام محمد بن عبد اهللا نوه امام على بن الحسین  - امیر مدينه بود 

فھمیدم كه چكار مى خواھى : فھمید در راه مرا ديد، دستم را گرفت و گفت  وقتى اين را - علیھما السالم 
  بكنى ؛ بگو ببینم به در خانه چه كسى براى گشايش مشكلت بستى ؟

  .حسن بن زيد: گفتم 
اگر اين كار را انجام بدھى ، نیازت برطرف نخواھد شد، بلكه بايد به سوى كسى روى كنى كه قدرت : گفت 

پس امید و آرزويت به . ا دارد و او ھمان خدائى است كه بخشنده ترين بخشندگان است و توان اين كار ر
شنیدم و او از پدرش از پدرانش از  - علیه السالم  - درگاه باشد؛ چون من از پسر عمويم امام جعفر صادق 

  :نقل كرده است كه فرمود - صلى اهللا علیه و آله و سلم  - رسول خدا 
و عزتى و جاللى ال قطعن امل كل امل امل غیرى : ض انبیائه فى بعض وحیه اوحى اهللا الى بع - 346

  .باالياس ، وال كسونه ثوب المذله فى الناس ، وال بغدنه من فرجى وفضلى 
به عزت و : از جمله چیزھائى كه خداوند متعال بر يكى از پیامبر وحى فرستاد اين بود كه فرمود: يعنى 

ر من دل ببندد، امیدش را مبدل به ياس مى كنم و بر تنش لباس مذلت كه ھر كس به غی! جاللم سوگند
  .مى پوشانم و از فضل و گشايش خود، دورش مى سازم 

ويرجو سواى و انا الغنى الجواد؟ بیدى مفاتیح االبواب و ! اعبدى يامل فى الشدائد غیريو الشدائد بیدى ؟ -
  .ھى المغلقه و بابى مفتوح لمن دعانى 

نده من در شدايد و سختیھا به ديگران دل بسته است ؟ در حالى كه گرفتاريھا ھمه به دست آيا ب: يعنى 
من است ؛ آيا به ديگران امیدوار است ؟ در حالى كه منم آن بى نیاز بخشنده اى كه كلیدھاى تمامى 

  .درھاى بسته در دست اوست ، دار خانه من ، براى ھر كس كه مرا بخواند گشوده است 
مون ان من دھته نائبه لم يملك كشفھا عنه غیرى ؟ فمالى اراه يامله معرضا عنى و قد اعطیته الم تعل -

  .! بجودى و كرمى ما لم يساله فاعرض عنى ولم يسالنى و سال فى نائبته غیرى ؟



آيا نمى دانید كه اگر بر كسى حادثه اى وارد شود، غیر از من كسى نمى تواند آن را بردارد، پس چه : يعنى 
ده است كه او را در حال اعراض از خود مى بینم ، من بر اساس جود و كرمم چیزھايى به او دادم كه ش

حتى از من از درخواست ھم نكرده بود، با اين حال در مشكالتش به غیر من رجوع نمود و از او طلب كرد و از 
  .؟!من روى برگرداند

الجود و الكرم لى ؟ الیس الدنیا و   فال اجود؟ كال الیس و انا اهللا ابتدى ء با لعطیه قبل المساله افاسال  -
االخره بیدى ؟ فلو ان اھل سبع سماوات و ارضین سالونى جمیعاو اعطیت كل واحد منھم مسالته ما نقص 

  .ذلك من ملكى مثل جناح البعوضه و كیف ينقص ملك انا قیمه ؟ 
اينكه از من چیزى بخواھند، اما اگر چیزى من آن خدايى ھستم كه ابتدا به بخشش نمودم قبل از : يعنى 

آيا مگر جود و كرم ، مخصوص من نیست ؟ آيا مگر ) اين چنین نیست (خواستند به آنان نمى دھم ؟ نخیر 
دنیا و آخرت در دست من نیست ؟ اگر ساكنین زمین و آسمانھاى ھفتگانه ھمگى از من چیزى بخواھند و 

ازم ، چیزى حتى به اندازه بال يك پشه ھم از ملكم كه نخواھد من تمام خواسته ھايشان را بر آورده س
  .شد، چگونه كم شود ملكى كه من قیم آن ھستم ؟

  .فیا بوسا لمن عصانى و لم يراقبنى  -
  .بنابر اين ، بدا به حال آن حس كه مرا معصیت كرد و مراقبم نبود: يعنى 

! نه ، به خدا قسم : ه مرتبه تكرار كرد، آنگاه گفتم گفتم اين حديث را تكرار كن ، او سمحمد بن عبد اهللا به 
از اين به بعد، ھرگز از كسى حاجتى طلب نمى كنم ، مدتى نگذشت كه خداوند متعال از خزانه غیبى اش 

  .به من روزى رسانید
  :نقل است كه فرمود -صلى اهللا علیه و آله و سلم  -از رسول خدا 

عتصم بمخلوق دونى اال قطعت اسباب السموات و اسباب االرض ما من مخلوق ي: قال اهللا عزوجل  - 347
دونه ، فان سالنى لم اعطه ، و ان دعانى لم اجبه ، و ما من مخلوق يعتصم بى دون خلقى اال ضمنت 

  .السموات و االرض رزقه ، فان دعانى اجبته ، و ان سالنى اعطیته ، و ان استغفرنى غفرت له 
روزى اش را بدھند، چنین فردى اگر دعايم كند، اجابتش مى كنم و اگر  ضمانت مى كنم كه آسمان و زمین

  .از من چیزى بخواھد، به او مى دھم و اگر طلب آمرزش كند او را مى آمرزم 
  :روايت شده است كه فرمود - علیه السالم  -از امام حسن عسكرى 

لم ان االلحاح فى المطالب يسلب ارفع المساله وجدت التحمل يمكنك فان لكل يوم رزقا جديدا، و اع - 348
البھاء، ويورث التعب و العناء، فاصبر حتى يفتح اهللا لك بابا يسھل الدخول فیه ، فما اقرب الصنع من الملھوف ، 

  .و االمن من الھارب المخوف ، فربما كانت الغیر نوعا من ادب اهللا 
است و بدانكه اصرار در طلب ، ارزش و بھاى تا مى توانى چیزى نخواه ؛ چون ھر روز را روزى تازه اى : يعنى 

آدمى را زايل مى سازد و رنج و سختى را بر جاى مى گذارد، پس صبر كن تا خداوند متعال درى بر تو 
چه نزديك است نیكى و احسان به انسان اندوھگین و مظلوم و امن و . بگشايد كه دخول در آن آسان باشد

نوعى از تربیت ...) از غنى به فقر، از صحت به مرض و(ر حاالت انسان و چه بسا تغیی. امان به فرد ترسیده 
  .الھى باشد

والحظوظ مراتب فال تعجل على ثمره لم تدرك فانما تنالھا فى اوانھا و اعلم ان المدبر لك اعلم بالوقت الذى  -
یق قلبك و صدرك يصلح حالك فیه فثق بخیرته فى جمیع امورك يصلح حالك وال تعجل بحوائجك قبل وقتھا فیض

  .و يعشیك القنوط 
بھره ور روزى ، مراتبى دارد پس نسبت به ثمره و حاصلى كه به تو نرسیده عجله نكن ؛ چون ھرگاه : يعنى 

بدان آن كس كه كارگردان تو است بھتر مى داند كه چه وقتى براى تو . وقتش برسد، بدان خواھى رسید
انتخاب او در تمام كارھايت اعتماد كن تا حالت اصالح شود و در مناسب تر است ؛ بنابر اين ، به اختیار و 

حاجات خود، قبل از رسیدن زمانش ، تعجیل ننما كه در اين صورت ، قلبت گرفته ، سینه ات تنگ خواھد شد 
  .و نا امیدى تو را در بر مى گیرد

زاد علیه فھو تھور، واحذر كل ذكى و اعلم ان للحیاء مقدارا فان زاد علیه فھو سرف ، و ان للحزم مقدارا فان  -
  .ساكن الطرف ولو عقل اھل الدنیا خربت 

بدانكه حیا را اندازه اى است كه زياده بر آن اسراف است و براى احتیاط و محكم كارى ھم حدى : يعنى 
است كه بیش از آن ، كار را خراب مى كند، مبادا افراد باھوش كه چشم بر ھم نمى گذارند، به تو آسیبى 

خراب مى ) و آن را به كار مى بستند، ھرگز دنیا آباد نمى شد بلكه (برسانند اگر اھل دنیا عقل داشتند 
  .گشت 

در اين حديث نظر كن كه چه آداب دقیقى را در بردارد و چگونه انسان را به سوى زھد در دنیا ! اى عزيز
راب مى شد، بنابر اين ، عقل سالم اگر اھل دنیا عقل مى داشتند، دنیا خ: گرايش مى دھد كه مى فرمايد

سازد، معلوم مى   حكم به خراب ساختن دنیا و بى اعتنايى بدان دارد، ھر كس به آن اھمیت بدھد و آبادش 
  .شود كه عقل ندارد

   كسانى كه دعايشان مستجاب نیست 
  :فرمود روايت كرده است كه - علیه السالم  -از امام صادق جعفر بن ابراھیم  -د  -ج  -ب  -الف 
الم امرك فى : اللھم ارزقنى ، فیقال له : رجل جالس فى بیته يقول : اربعه ال يستجاب لھم دعوه  - 349



الم اجعل امرھا الیك ؟ و رجل كان له مال : الطلب ؟ و رجل كانت له امراه فاجره فدعا علیھا، فیقال له 
  .تصاد الم امرك باالق: اللھم ارزقنى ، فیقال له : فافسده ، فیقول 

  :چھارم كس اند كه دعايشان مستجاب نیست : يعنى 
مگر من : خدايا به من روزى بده ، به او گفته مى شود: كسى كه در خانه اش مى نشیند و مى گويد -اول 

  به تو دستور ندادم كه به دنبال روزى بروى ؟
مگر زمام كار او : ته مى شودمردى كه زن بدكاره اى دارد و بر او نفرين مى كند، به چنین فردى گف -دوم 

  به دست تو نیست ؟) طالق يا نگھداريش (
: خدايا به من روزى بده ، به او گفته مى شود: مردى كه مالى دارد و آن از تباه كرده سپس مى گويد -سوم 

  .مگر به تو فرمان ندادم كه میانه روى پیشه كنى ؟
  :سپس حضرت اين آيه را تالوت فرمود

  .)122(فقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بین ذلك قواما والذين اذا ان -
ھم نمى گیرند بلكه میان اين دو، راه اعتدال را كسانى كه در مخارجشان اسراف نمى كند و تنگ : يعنى 

  .مى پیمايند
  .الم امرك باالشھاد؟ : ورجل كان له مال فادانه رجال ولم يشھد علیه فجحده ، فیقال له  -

كسى كه مالى داشت و به فردى قرض داد، ولى قرض دادن ، شاھدى نگرفت ، آن بدھكار ھم اين  -چھارم 
  .مگر به تو نگفتم كه به ھنگام قرض دادن شاھد بگیر؟: ن فرد گفته مى شودقضیه را انكار نمود، به اي

  :آمده است كه ولید بن صبیح و پنجمین اين افراد در روايت  - ه 
  .ورجل يدعو على جاره و قد جعل اهللا له السبیل الى ان يتحول عن جواره ببیع داره  - 350

د در حالى كه خداوند متعال راھش را باز گذاشته كه مردى كه بر ھمسايه اش نفرين مى كن -پنجم : يعنى 
  .خانه اش را بفروشد و از آنجا كوچ كند

  :مى فرمود -علیه السالم  -شنیدم كه امام صادق : گويديونس بن عمال 
ان العبد لیبسط يديه و يدعو اهللا و يساله من فضله ماال فیرزقه فینفقه فیما ال خیر فیه ثم يعود و  - 351

  .الم اعطك ؟ الم بك كذا و كذا؟ : ، فیقول  يدعواهللا
بنده اى دستش را به سوى خدا مى گشايد، او را مى خواند و از فضلش ، مال طلب مى كند، : يعنى 

خداوند متعال ھم آن مال را به وى مى دھد، اما او آن را در راھى كه خیرى در آن نیست خرج مى كند، 
مگر به تو ندادم ؟ مگر با تو : ينجا ذات اقدس الھى به او مى گويدمجددا از خدا درخواست مى نمايد، در ا

  .چنین و چنان نكردم ؟
  :كسى كه خدا را در حال قساوت قلب يا بى توجھى بخواند -و 

  :مى فرمود -علیه السالم  -شنیدم حضرت امام جعفر بن محمد الصادق : گويد سلیمان بن عمر
  .ب ساه فاذا دعوت فاقبل بقلبك ثم استیقن باال جابه ان اهللا ال يستجیب دعاء بظھر قل - 352

خداوند متعال دعاى كسى را كه قلبش متوجه او نیست ، مستجاب نخواھد كرد، پس ھرگاه : يعنى 
  .خواستى دعا كنى ، با قلبت به او روى بیاور، آنگاه يقین به اجابتش داشته باش 

   :كسى كه قبل از نزول بال نكرده باشد -ز 
  :به واسطه عده اى از آن حضرت نقل كرده است كه فرمودعمیره سیف بن 

ان اهللا عزوجل ال يستجیب دعاء بظھر قلب قاس ، و من لم يتقدوم فى الدعاء لم يسمع منه اذا نزل به  - 353
  .البالء 
خداوند عزيز و جلیل ، دعاى صاحب قلب قاسى را مستجاب نمى كند و كسى كه قبال دعا نكرده : يعنى 
  .، دعايش ھنگام بال شنیده نخواھد شدباشد

  :نیز از آن حضرت روايت كرده است كه فرمودھشام بن سالم 
صوت معروف ، ولم يحجب عن السماء، و من : من تقدم فى الدعاء استجیب له اذا نزل به البالء وقیل  - 354

  .الصوت ال نعرفه  ان ذا: لم يتقدم فى الدعاء لم يستجب له اذا نزل به البالء و قالت المالئكه 
: كسى كه قبل از نزول بال دعا كند، دعايش ھنگام نزول آن اجابت خواھد شد و گفته مى شود: يعنى 

صدايى است آشنا و از آسمان پوشیده نمى ماند و كسى كه در دعا پیشى نگیرد، دعايش ھنگام نزول بال 
  .یم اين صدا را نمى شناس: مستجاب نخواھد گرديد و مالئكه مى گويند

  :كسى كه در حال اصرار بر گناھان ، دعا مى كند -ح 
  :فرمود - صلى اهللا علیه و آله و سلم  - رسول خدا 

  .مثل الذى يدعو بغیر عمل كمثل الذى يرمى بغیر وتر  - 355
مى خواھد تیر  )123(كسى كه بدون كار نیك ، تنھا دعا مى كند، مانند تیز اندازى است كه بدون وتر : يعنى 

  .اندازى نمايد
  :روايت شده است كه فرمود - علیه السالم  -از حضرت صادق 

 تعالى ان يرزقه غالما ثالث سنین ، فلما راى ان اهللا ال يجیبه قال كان رجل من بنى اسرائیل يدعو اهللا - 356
انك تدعو اهللا منذ ثالث : يا رب ، ابعید انا منك فال تسمعنى ام قريب فال تجیبنى ؟ فاتاه ات فى منامه قال : 

جل ذلك سنین بلسان بذى و قلب عات غیر صافیه فاقلع عن بذائك ولیتق اهللا قلبك ولتحسن نیتك ، ففعل الر



  .عاما فولد له غالم 
مردى از بنى اسرائیل سه سال تمام دعا كرد كه خداوند متعال پسر بچه اى به او بدھد، وقتى : يعنى 

آيا من از تو دور ھستم و صداى مرا نمى ! پروردگار: مشاھده كرد كه دعايش مستجاب نمى شود گفت 
  شنوى يا مى شنوى ولى جوابم را نمى دھى ؟

تو سه سال است كه خداوند متعال را با زبانى آلوده و قلبى چركین و : فردى به او مى گويد در خواب ديد
نیتى دروغین مى خوانى ، بايد آلودگى را از زبانت بزدايى ، قلبت تقواى الھى را پیشه خود سازد و نیت 

  .آن مرد يك سال چنین كرد آنگاه برايش پسر بچه اى به دنیا آمد. درست شود
  :، چھار شرط را در بردارد اين حديث

  .بد زبانى را بركندن  -اول 
  .قساوت قلب نداشتن  -دوم 

  .نیت پاك داشتن كه در اينجا عبارت است از حسن ظن  -سوم 
  .فھمیده مى شودفاقلع عن بذائك ولیتق اهللا قلبك توبه و بازگشت از گناه كه از جمله  -چھارم 

  :دعاى انسان حرام مخوار -ط 
  :سى آمده است در حديث قد

  .فمنك الدعاء و على االجابه فال تحتجب عنى دعوه اال دعوه اكل الحرام  - 357
از تو دعا كردن است و بر من اجابت نمودن كه ھیچ دعايى از من محجوب نمى ماند مگر دعاى : يعنى 

  .انسان حرامخوار
  :روايت شده است كه فرمود -صلى اهللا علیه و آله و سلم  -از رسول خدا 

  .من احب ان يستجاب دعاوه فلیطیب مطعمه و كسبه  - 358
  .كسى كه دوست دارد دعايش مستجاب شود، خوراك و كسبش را پاك گرداند: يعنى 

  :و نیز به كسى كه گفت دوست دارم دعايم مستجاب شود، فرمود
  .طھر ماكلك وال تدخل بطنك الحرام  - 359

  .شكمت ، حرام داخل ننمامركز تامین غذايت را پاك كن و در : يعنى 
  :روايت كرده است كه فرمود -علیه السالم  -از امام صادق  على بن اسباط

  .ترك لقمه الحرام احب الى اهللا من صاله الفى ركعه تطوعا  - 360
  .ترك يك لقمه حرام نزد خدا، محبوبتر است از ھزار ركعت نماز داوطلبانه : يعنى 

  . سبعین حجه مبروره رد دانق حرام يعدل عند اهللا - 362
  .حرام ، برابر است با ھفتاد حج پاك و مخلصانه  )124(برگرداندن يك دانگ : يعنى 

  :كسى كه حقوق بندگان خدا بر عھده اوست  -ى 
  :روايت شده است كه  -علیھم السالم  - از معصومین 

غسلتم وجوھكم و : يا عیسى ، قل الظلمه بنى اسرائیل : -علیه السالم  -فیما وعظ اهللا به عیسى  - 363
فكم عندى بمنزله الجیف دنستم قلوبكم ابى تغترون ؟ ام على تجتروون ؟ تطیبون بالطیب الھل الدنیا و اجوا

  .المنتنه كانكم اقوام میتون 
اى : وحى فرستاد اين كه  -علیه السالم  -از جمله چیزھايى كه خداوند متعال بر حضرت عیسى : يعنى 

صورتھايتان را شستید در حالى كه قلوبتان را چركین و آلوده كرده : به ظالمان بنى اسرائیل بگو! عیسى 
بر من جرئت نشان مى دھید؟ با بوھاى خوش ، خود را براى اھل دنیا آراستید در حالى  ايد، آيا مى زنید؟ يا

  .كه اندرونتان نزد من مانند مردارى گنديده است ، شما ھمانند مردمى مرده ايد
قلموا اظافر كم من كسب الحرام ، و اصموا اسماعكم عن ذكر الخناء، و اقبلوا على : يا عیسى ، قل لھم  -

  .انى لست اريد صوركم بقلوبكم ف
اى عیسى به آنان بگو چنگالھايتان را از كسب حرام كوتاه كنید و گوشھايتان را از شنیدن سخنان : يعنى 

  .زشت بپوشانید، با قلبھايتان به سوى من روى كنید كه من صورتھاى شما را نمى خواھم 
مك واالصنام فى بیوتكم ، فانى الیت ال تدعونى و السحت تحت اقدا: يا عیسى ، قل لظلمه بنى اسرائیل  -

  .ان اجیب من دعانى ، و ان اجابتى اياھم لعنا لھم حتى يتقرقوا 
مرا نخوانید در حالى كه احكام كسبھاى حرام را لگدكوب : به ظالمان بنى اسرائیل بگو! اى عیسى : يعنى 

اگر (را خواند، او را اجابت كنم مى كنید و بتھا در خانه ھايتان جاى كرده ؛ من قسم ياد كردم كه ھر كس م
و اجابت من براى اينان ، لعن و نفرين آنان است تا ) اينان نیز بخواھند مرا بخوانند اجابتشان خواھم كرد

  .جمعشان پراكنده گردد
  :روايت شده است كه فرمود -صلى اهللا علیه و آله و سلم  -از رسول خدا 

ويا اخالمنذرين ، انذر قومك ال يدخلوا بیتا من بیوتى والحد من  اوحى اهللا الى ان يا اخا المرسلین ، - 364
عبادى عند احد منھم مظلمه ، فانى العنه ما دام قائما يصلى بین يدى حتى يرد تلك المظلمه فاكون سمعه 

الذى يسمع به ، واكون بصره الذى يبصربه ، و يكون من اولیائى ، و يكون جارى مع النبیین و الصديقین 
  .اء والصالحین فى الجنه والشھد

قومت را بترسان از ! خداوند متعال بر من وحى فرستاد كه اى برادر انبیا و اى برادر بیم دھندگان : يعنى 



اينكه وارد خانه اى از خانه ھاى من شوند در حالى كه حقى از بندگان من بر عھده آنان است ؛ چون ما 
، او را لعنت مى فرستم تا زمانى كه آن حق را برگرداند، اگر دامى كه اين فرد در برابر من نماز مى گزارد

او جزء . چنین كند من گوشش مى شوم كه با آن مى شنود و چشمش مى شوم كه با آن مى بیند
دوستان و برگزيدگان من مى گردد و ھمراه با پیامبران و صديقین و شھدا و صالحین در بھشت ، ھمسايه 

  .من مى شود
  :روايت شده است كه فرمود - علیه السالم  - از امیر المومنین

ال يدخلوا بیتا من بیوتى اال بابصار خاشعه ، و قلوب طاھره : اوحى اهللا الى عیسى قل لبنى اسرائیل  - 365
  .، وايد تقیه ، و اخبرھم انى ال استجیب الحد منھم دعوه والحد من خلقى لديه مظلمه 

داخل خانه : وحى فرستاد كه به بنى اسرائیل بگو -یه السالم عل -خداوند متعال بر حضرت عیسى : يعنى 
اى از خانه ھاى من نشويد مگر با چشمھاى خاشع و قلبھاى پاك و دستھاى بى گناه ، و به آنان خبر بده 
  .كه من دعاى احدى از آنان را مستجاب نخواھم كرد در حالى كه حق يكى از مخلوقات من بر عھده اوست 

   یت دعاكیف: باب چھارم 
   آداب قبل ازدعا

  طھارت -الف 
  استعمال بوى خوش - ب 
  رو به قبله بودن -ج 
  صدقه دادن -د 

  :خداوند متعال مى فرمايد
  .)125(فقدموا بین يدى نجويكم صدقه -

  .پیش از نجوا كردنتان ، صدقه بدھید: يعنى 
  :اعتقاد به قدرت خداوند سبحان بر انجام كارش كه در قرآن كريم مى فرمايد - ه 
  .)126(و لیومنوابى  -

  .بايد برايشان محقق شود كه من قدرت بر اعطاى در خواستشان را دارم : يعنى 
  :نقل است كه فرمود -صلى اهللا علیه و آله و سلم  -از رسول خدا 

  .م انى اضر و انفع استجیب له من سالنى و ھو يعل: يقول اهللا عزوجل  - 366
ھر كه از من چیزى بخواھد و يقین داشته باشد كه ضرر و منفعت : خداوند عزيز و جلیل مى فرمايد: يعنى 

  .در دست من است ، اجابتش خواھم نمود
  .حسن ظن به خدا داشتن به اينكه اجابتش خواھد نمود -و 

   رجا و امیدوارى به رحمت حق
  :ايدخداوند متعال مى فرم

  .)127( و ادعوه خوفا و طعا -
  .خداى را از روى بیم و امید بخوانید: يعنى 

  .فال يظن عبدى بى اال خیرا انا عند ظن عبدى بى  - 367
گمان بنده ام به من ھر چه باشد، من نیز ھمانطور ھستم ، پس سزاوار نیست كه به من جز حسن : يعنى 

  .ظن داشته باشد
  :فرمود - صلى اهللا علیه و آله و سلم  - رسول خدا 

  .ادعوا اهللا و انتم موقنون باال جابه  - 368
  .ا داريد، او را بخوانیددر حالى كه يقین به اجابت خد: يعنى 

  :وحى فرستاد آمده است  -علیه السالم  -در آنچه خداوند متعال بر حضرت موسى 
  .يا موسى ، ما دعوتنى و رجوتنى فانى ساغفر لك  - 369

  .اگر در حالت امیدوارى مرا بخوانى ، بزودى تو را خواھم آمرزيد! اى موسى : يعنى 
  :روايت كرده است كه فرمود - علیه السالم  - امام صادق  از راويان حديث از سلیمان بن فراء

  .)128(اذا دعوت فظن حاجتك بالباب  -
  .دعا مى كنى ، گمانت اين باشد كه حاجتت پشت در آماده است  ھر گاه: يعنى 

  :و در روايت ديگر آمده است كه فرمود
  .فاقبل بقلبك وظن حاجتك بالباب  - 370

  .با قلبت به او روى كن و گمانت اين باشد كه حاجتت پشت در آماده است : يعنى 
االمین و ارحم الراحمین مى باش و اوست كه  چگونه انسان حسن ظن به خدا پیدا نكند در حالى كه او اكرم

  .رحمتش بر غضبش پیشى گرفته است 
  :روايت شده است كه 

: ان اهللا سبحانه لما نفخ فى ادم من روحه و صار بشرا فعندما استوى جالسا عطس فالھم ان قال  - 371
  .يرحمك اهللا يا ادم : الحمد هللا رب العالمین ، فقال اهللا تعالى 

ام كه خداوند متعال از روحش در آدم دمید و آدم به صورت بشر در آمد، نشست و عطسه اى ھنگ: يعنى 



يرحمك اهللا يا ادم ؛ : الحمد هللا رب العالمین ، خداوند متعال در پاسخش گفت : كرد، به او الھام شد كه بگويد
  .تو را رحمت كند! اى آدم خدا: يعنى 

  .توام با رحمت بود -علیه السالم  -حضرت آدم بنابر اين ، اولین خطاب خداوند متعال به 
  :در روايت آمده است كه 

ان اهللا سبحانه قال لموسى حین ارسله الى فرعون يتوعده و اخبره انى الى العفو و المغفره اسرع  - 372
  .منى الى الغضب و العقوبه 

تا تھديدش كند و به او را به سوى فرعون فرستاد  -علیه السالم  - خداوند سبحان حضرت موسى : يعنى 
  .سرعت من به رحمت و مغفرت بیشتر است تا به خشم و عقوبت : بگويد

  :در روايت ديگر آمده است 
انه استغاث بموسى حین ادركه الغرق و لم يستغث باهللا فاوحى الیه يا موسى لم تغث فرعون النك  - 373

  لم تخلقه ولو استغاث بى ال غثته 
شدن به جاى كمك خواستن از خداوند متعال ، از حضرت موسى علیه السالم فرعون ھنگام غرق : يعنى 

او را يارى نمدى چون تو را خلق نكرده اى اما ! كمك خواست خداوند متفال به او وحى كرد كه اى موسى 
  .اگر از من يارى مى طلبید كمكش مى كردم 

  :روايت كرده است كه فرمود -لم صلى اهللا علیه و آله و س -در كتابش از رسول خدا  محمد بن خالد
به دريايى رسید كه قارون در آن بود تقارن به فرشته اى كه  -علیه السالم  -وقتى حضرت يونس  - 374

  اين صدا و ترس و وحشت چیست كه میشنوم ؟: مامور او بود گفت 
ھفتگانه او را  اين يونس است كه خداوند او را در شكم ماھى زندانى كرده و در درياھاى: فرشته گفت 

  .گردانده تا به اين دريا رسیده است ، اين صدا و وحشت به خاطر وجود اوست 
  آيا اجازه مى دھى با او سخن بگويم ؟: قارون گفت 

  .اجازه دادم : فرشته گفت 
  چرا به سوى پروردگارت توبه نمى كنى ؟: گفت  -علیه السالم  - آنگاه قارون به حضرت يونس 

  چرا تو به سوى پروردگارت توبه نكردى ؟:  يونس در جواب گفت
توبه كردم ولى از من نپذيرفت ، اما اگر توبه سوى خدا  - علیه السالم  -من به سوى موسى : قارون گفت 

مگر نمى بینى كه او . توبه كنى و باز گردى ، در اولین قدمى كه به سويش بردارى ، رحمتش را مى يابى 
  .ند و چگونه احسان و رحمتش را بر آنان ارزانى مى دارد؟با بندگانش چه نیك رفتار مى ك

از جمله نشانه ھاى رحمتش اين است كه مومنین را تحريك كرده كه براى برادران ايمانى خود دعا كنند و 
  :فرموده است كه 

  .)129(با زبانى كه مرا با آن معصیت نكرده اى دعا كن و آن زبان ديگران است 
ھم آن دعا را مستجاب مى كند و ھم چندين برابرش را به تو مى دھد، كه اين مطلب ان شاء اهللا به طور 

  .)130(مفصل خواھد آمد 
از ديگر نشانه ھاى رحمتش ، رواياتى است كه در ترغیب اھداى ثواب طاعات و عبادات براى مردگان آمده و 

روايت شده است  -صلى اهللا علیه و آله و سلم  -چندين برابر قرار داده تا جايى كه از رسول خدا ثواب آن را 
  :كه فرمود

تدخل على المیت فى قبره الصاله و الصوم و الحج و الصدقه و الدعاء و البر و يكتب اجره للذى يفعله و  - 375
  .للمیت 
دقه و دعا و نیكھايى كه براى میت انجام مى گیرد به او بعد از مرگ ، ثوابھاى نماز و روزه و حج و ص: يعنى 

  .مى رسد و پاداشش ھم براى كسى كه آنھا را انجام داده ، نوشته میشود و ھم براى آن مرده 
  :و نیز فرمود

  .من عمل من المسلمین عن میت عمل خیر اضعف اهللا اجره و نفع اهللا به المیت  - 377
از طرف میتى ، عمل خیرى انجام دھد، خداوند متعال پاداش او را دو برابر ھر مسلمانى كه به نیابت : يعنى 

  .كرده به آن مرده نیز بھره اى مى رساند
  :است كه فرمود -صلى اهللا علیه و آله و سلم  -عالمت سوى براى رحمت واسعه حق ، فرمان او به پیامبر 

  المومنات فاعلم انه ال اله اال اهللا و استغفر لذنبك و للمومنین و  -
)131(.  

  .ن ، آمرزش بخواه پس بدانكه ھیچ خدايى جز اهللا نیست ، براى گناه خود و گناه مردان و زنان با ايما: يعنى 
در اين آيه كريمه دقت كن و ببین كه چگونه ذات اقدس الھى ، فرمان به استغفار را در كنار شھادت به توحید 
كه اساس اسالم است و احكام الھى ، حول آن محور دور مى زند قرار داد؟ آيا اين جز نھايت عنايت و توجه 

  :كتفاء نكرد و در جاى ديگر فرمودو كمال رحمت و تفضل اوست ؟ به اين مقدار ھم ا
  .)132(انا عند ظن عبدى بى  -

  .ا ھستم گمان بنده ام ھر چه باشد، من ھمانج: يعنى 
  .و نیز كسى را كه به او سوء ظن داشته و بر او غضب كند، ترسانیده است 

واضحتر از ھمه دلیلھا بر فراوانى لطف و محبتش نسبت به كسى كه به او حسن ظن دارد و اينكه اگر گمان 



مى دھد و بنده به او نیك باشد، ھرگز خالفش را انجام نمى دھد، آيه شريفه قرآن است كه فرمان به توكل 
  :مى فرمايد

  .)133(و على اهللا فتوكلو ان كنتم مومنین  -
  .ھستیدتنھا بر خدا توكل كنید اگر مومن : يعنى 

اگر جز اين آيه ، چیز ديگرى ما را بر توكل ، تحريك نمى كرد كافى بود، چون توكل را شرط ايمان قرار داده 
  .است 

براى كسانى كه گرد آن جمع شوند تاكید كرد و ... سپس اين كالم را با بشارت به جزاى نیك و تفضل و
  :فرمود

  .)134(ه من اهللا و فضل لم يمسسھم سوء و اتبعوا رضوان اهللا وقالوا حسبنا اهللا و نعم الوكیل فانقلبوا بنعم -
ياورى است ، آنگاه از جنگ بازگشتند در حالى كه نعمت و  خدا ما را بسنده است و چه نیكو: گفتند: يعنى 

  .فضل خدا را به ھمراه داشتند و ھیچ آسیبى به آنان نرسیده بود، اينان به راه خشنودى و رضايت خدا رفتند
  .عالوه بر آن بشارت داده كه متوكلین را دوست دارد

  .)135(ان اهللا يحب المتوكلین  -
  .خدا توكل كنندگان را دوست دارد: يعنى 

  :سوال شد كه میزان توكل چیست ؟ فرمود - علیه السالم  -از حضرت صادق 
  .شیئااال يخاف مع اهللا  - 378

  .وقتى با خدا بود، ديگر از غیر او ھراسى نداشته باشد: يعنى 
بنابر اين ، مدار و مركز توكل ، حسن ظن به خداست ، چون تنھا، كسى كه به خدا حسن ظن داشته 

  .باشد، از غیر او ترسى ندارد
كه در اين باره چه نما  -علیھم السالم  -پس از بررسى آيات قرآنى ، نظرى به روايات وارده از معصومین 

  فرموده اند؟
  :روايت شده است كه فرمود - علیه السالم  -از امام كاظم 

واهللا ما اعطى مومن قط خیر الدنیا و االخره اال بحسن ظنه باهللا عزوجل و رجائه له و حسن خلقه  - 379
 بسوء ظنه و تقصیره فى والكف عن اغتیاب المومنین ، واهللا تعالى ال يعذب عبدا بعد التوبه و اال ستغفار اال

  .رجائه اهللا عزوجل و سوء خلقه و اغتیابه المومنین 
  :به خدا قسم به ھیچ مومنى ، خیر دنیا و آخرت داده نشد مگر به خاطر: يعنى 

  .حسن ظن به خداوند عزيز و جلیل و امیدش به او -
  .اخالق نیكويش  -
  .و دست برداشتن از غیب مومنین  -
  :بعد از توبه و استغفارش عذاب نكرد مگر به خاطر و خدا بنده اى را -
  .سوء ظن و امید نداشتن به خداوند عزيز و جلیل  -
  .بد اخالقى  -
  .و غیبت مومنین را نمودن  -
ولیس يحسن ظن عبد مومن باهللا عزوجل اال كان اهللا عند ظنه الن اهللا كريم يستحى ان يخلف ظن عبده و  -

  .: ارغبوا الیه فان اهللا تعالى يقول  رجاءه فاحسنوا الظن باهللا و
ھرگز بنده مومنى به خداوند عزيز و جلیل حسن ظن نشان نمى دھد مگر آنكه خداوند متعال با او بر : يعنى 

رفتارى نمايد؛ چون خداوند، كريم است و شرم دارد از اينكه با گمان و امید   اساس ھمان ظن و گمان نیكش 
ين گمانتان را به خداوند نیك گردانید و به سوى او میل و رغبت نشان دھید كه بنده اش مخالف كند، بنابر ا

  .:خودش مى فرمايد
  .)136(الظانین باهللا ظن السوء علیھم دائره السوء و غضب اهللا علیھم  -

بدى برگردشان حلقه زد و خداوند نیز بر ) بدين سبب (بر خدا گمان بد دارند ) منافقین و مشركین (: يعنى 
  .آنان خشم گرفت 

  :در روايت آمده است كه 
سناته فتاخذه المالئكه الى النار ان اهللا تعالى اذا حاسب الخلق يبقى رجل قد فضلت سیئاته على ح - 380

يا رب ، ما كان ھذا حسن : ؟ فیقول - و ھو اعلم به  -لم تلتقت : و ھو يلتقت فیامر اهللا تعالى برده فیقول له 
مالئكتى و عزتى و جاللى ما احسن ظنه بى يوما ولكن انطلقوا به الى الجنه : ظنى بك ، فیقول اهللا تعالى 

  .ال دعائه حسن الظن بى 
خداوند متعال حساب خلق را كه رسید، يك نفر باقى مى ماند كه سیئاتش بر حسناتش فزونى : نى يع

ببرند در حالى كه او پشت سر خود را نگاه مى كند، در اين   دارد، مالئكه او را مى گیرند تا به سوى آتش 
پشت سر خود را نگاه كردى ؟ چرا : ھنگام خداوند متعال فرمان مى دھد او را برگردانند آنگاه به او مى گويد

گمان نیكوى من به تو اين نبود ! خدايا: آن فرد مى گويد -البته ذات اقدس الھى خود علت آن را مى داند  -
  :، در اينجا خداوند سبحان مى فرمايد)كه مرا به آتش بسوزانى (

شت ، اما او را به اين بنده حتى يك روز ھم به من حسن ظن ندا! مالئكه من ، به عزت و جاللم سوگند



  .بھشت ببريد، چون ادعا كرد كه به من حسن ظن دارد
  :فرمود - علیه السالم  -امیر المومنین : مى گويد عطاء بن يسار

قیسوا بین نعمتى علیه و بین عمله ، : يوقف العبد يوم القیامه بین يدى اهللا سبحانه و تعالى فیقول  - 381
و قد و ھبت له نعمتى له فقیسوا بنى الخیر و الشر، فان استوى : فیستغرق النعم العمل ، فیقول اهللا 

العمالن اذھب اهللا تعالى الشر بالخیر و ادخله الجنه ، و ان كان له فضل اعطاه اهللا بفضله ، و ان كان علیه 
 فضل و ھو من اھل التقوى لم يشرك باهللا تعالى و اتقى الشرك فھو من اھل المغفره يغفر له ربه برحمته و

  .يدخله الجنه ان شاء بعفوه 
: فرمان مى دھد) به مالئكه (روز قیامت بنده اى را در برابر خداوند سبحان نگه مى دارند، آنگاه : يعنى 

در اينجا ذات اقدس . نعمتھاى مرا با عمل او بسنجید، كه نعمت بر عمل مى چربد و آن را در بر مى گیرد
و بخشیدم ، كارھاى خیر و شرش را با ھم بسنجید، در اين ھنگام تمام نعمتھايم را به ا: الھى مى فرمايد

اگر اين دو مساوى بودند، خداوند متعال كارھاى شر را به واسطه كارھاى خیر مى برد و او را داخل در 
برتر بود، خداوند متعال او را مى بخشد و اگر كارھاى شرش برتر   بھشت مى نمايد و اگر كارھاى خیرش 

اين حال ، او در دنیا انسانى با تقوا بوده و چیزى را شريك خداوند متعال قرار نمى داده ، و از آن بود، ولى با 
و اگر . او را بخشیده و از اھل مغفرتش قرار مى دھد  پرھیز داشته است ، پروردگار منان به واسطه رحمتش 
  .بخواھد، به واسطه عفوش او را داخل بھشت مى نمايد

  :كه در روايت آمده است 
ان اهللا سبحانه و تعالى يجمع الخلق يوم القیامه و لبعضھم على بعض حقوق و له تعالى قبله تبعات  - 382

  .عبادى ما كان لى قبلكم فقد و ھبته لكم فھبوا بعضكم تبعات بعض و ادخلوا الجنه جمیعا برحمتى : فیقول 
حالى كه ھم آنان بر يكديگر حقوقى دارند خداوند سبحان ، روز قیامت تمام خلق را جمع مى كند در : يعنى 

من حق خود را بخشیدم ، شما نیز حقوق ! بندگانم : و ھم خداوند متعال بر آنان ، در اين ھنگام مى فرمايد
  .يكديگر را به ھم ببخشید و ھمگى به واسطه رحمت من ، وارد بھشت شويد

  :فرمودنقل است كه  -صلى اهللا علیه و آله و سلم  -از پیامبر اكرم 
يا امه محمد ما كان لى قبلكم فقد وھبته لكم و قد بقیت : ينادى مناد يوم القیامه تحت العرش  - 383

  .التبعات بینكم فتوا ھبوا و ادخلوا الجنه برحمتى 
ھر حقى  - صلى اهللا علیه و آله و سلم  - اى امت محمد : روز قیامت از عرش الھى ندا مى رسد كه : يعنى 

ن بود آن را به شما بخشیدم ، باقى مى ماند حقوق خودتان ، پس ھمديگر را ببخشید و به از من برگردنتا
  .واسطه رحمت من وارد بھشت شويد

  :روايت كرده است كه فرمود -علیه السالم  -به واسطه اى از امام صادق محمد بن خالد برقى 
وحى فرستاد كه  -علیه السالم  -داوود مرد عابدى در میان بنى اسرائیل بود، خداوند متعال بر حضرت  - 384

  بر جنازه اش  -علیه السالم  -حضرت داوود . او رياكار است ، پس از گذشت مدتى ، آن مرد از دنیا رفت 
  :حاضر نشد، اما چھل نفر از بنى اسرائیل بر جسدش ايستاده و گفتند

  .و بھتر مى دانى ، او را بیامرزما از او جز خیر ديگرى نمى دانیم ، اما تو از ما داناترى ! خدايا
  :بعد از غسل دادن چھل نفر ديگر ايستادند و گفتند

  .ما از او جز خیر چیز ديگر نمى دانیم ، اما تو از ما داناترى و بھتر مى دانى ، او را بیامرز! خدايا
علیه السالم  -داوود !  وحى فرستاد كه چرا بر او نماز نگزارى -علیه السالم  -در اينجا خداوند متعال بر داوود 

  .به خاطر اينكه خودت به من گفتى كه او رياكار است : جواب داد  -
چون عده اى به نیكوكارى او شھادت دادند، من شھادتشان را تجويز كردم و آنچه را كه من : وحى آمد كه 

 .آمرزيدم   مى دانم و آنان نمى دانند، برايش 

- ٩ - 

 
 

   خوف و ترس از خدا
  :فرمود -علیه السالم  -ست كه امیدوارى ھمراه با خوف باشد كه امیر المومنین سزاور ا

ان استطعتم ان يحسن ظنكم باهللا و يشتد خوفكم منه فاجمعوا بینھما فانما يكون حسن ظن العبد  - 385
  .بربه على قدر خوفه منه ، و ان احسن الناس باهللا ظنا ال شدھم خوفا منه 

خداوند حسن ظن و ھم از او ھراس داشته باشید؛ چون حسن ظن ھر كس به سعى كنید ھم به : يعنى 
بنابر اين ، كسانى گمانشان به او نیك تر است كه از او ھراس بیشترى . خدا به اندازه ترس او از خداست 

  .دارند
  :مى فرمود - علیه السالم  - شنیدم حضرت صادق : گويدحسن بن ابى ساره 

  .حتى يكون راجیا خائفا، وال يكون راجیا خائفا حیت يكون عامال لما يخاف و يرجو ال يكون العبد مومنا  - 386



بنده به درجه ايمان نمى رسد مگر آنكه ھم امیدوار باشد و ھم خائف و امیدوار و خائف نمى گردد : يعنى 
  .مگر آنكه بر طبق ترس و رجائش عمل كند

عده اى : گفتم  -علیه السالم  - به حضرت صادق  :روايت كرده است كه يكى از اصحاب گويد على بن محمد
  :امیدواريم ، حضرت فرمود) به رحمت حق (از دوستان شما مرتكب گناه مى شوند و مى گويند 

كذبوا اولئك لیسوا لنا بموالى اولئك قوم رجحت بھم االمانى ، و من رجا شیئا عمل له ، و من خاف  - 387
  .شیئا ھرب منه 

د، ھرگز دوستان ما نیستند، اينان افرادى ھستند كه آرزوھايشان بر آنان چیره شده ، دروغ مى گوين: يعنى 
كسى كه به چیره شده ، كسى كه به چیزى امید دارد، كارى مى كند كه به آن برسد و كسى كه از چیزى 

  .مى ترسد، از آن فرار مى نمايد
   نمونه ھايى از خوف اولیا

تا جايى . به گوش مى رسد )137(تا حدود يك میل  -علیه السالم  -م صداى حزن و ناله حضرت ابراھی - 388
  :كه خداوند متعال او را اينگونه مدح كرد

  .)138(ان ابراھیم لحلیم اواه منیب  -
  .اشت و اھل توبه و انابه بودبردبار بود، ناله ھاى بسیار د. ھمانا ابراھیم سه صفت داشت : يعنى 

  .و ھنگامه نماز، از او صدايى چون صداى ديگ جوشان شنیده مى شد
  .نیز چنین صدايى شنیده مى شد - صلى اهللا علیه و آله و سلم  -از سینه مبارك رسول خاتم  -دوم 

ترس خداوند ھرگاه وضو ساختن را آغاز مى كرد، رنگ چھره اش از  -علیه السالم  -امیر مومنان  -سوم 
  .متعال تغییر مى كرد

  .در نماز از ترس خداوند متعال به ھیجان مى آمد - سالم اهللا علیھا  -حضرت فاطمه  -چھارم 
وقتى از وضويش فارغ مى شد، رنگش بر مى گشت و چون  -علیه السالم  - امام حسن مجتبى  -پنجم 

  :سببش را از حضرت مى پرسیدند، مى فرمود
  .اد ان يدخل على ذى العرش ان يتغیر لونه حق على من ار - 389

  .كسى كه مى خواھد بر صاحب عرش وارد شود، سزاوار است كه رنگش تغییر كند: يعنى 
  .نیز روايت شده است  -علیه السالم  -مانند ھمین ، از امام زين العابدين  - ششم 
  :فرمود روايت كرده است كه -علیه السالم  - مفضل بن عمر از امام صادق  -ھفتم 

حدثنى ابى عن ابیه علیه السالم ان الحسن بن على علیھماالسالم كان اعبد الناس فى زمامه و  - 390
ازھد ھم و افضلھم ، و كان اذا حج ما شیا و ربما مشى حافیا، و كان اذا ذكر الموت بكى ، و اذا ذكر البعث و 

العرض على اهللا شھق شھقه يغشى علیه  النشور بكى ، و اذا ذكر الموور على الصراط بكى ، و اذا ذكر
منھا، و كان اذا قام فى صالته ترتعد فرائصه بین يدى ربه عزوجل و كان اذا ذكر الجنه و النار اضطرب اضطراب 

  .السلیم ، و سال اهللا الجنه ، و تعوذ باهللا من النار 
عابدترين و  - ا السالم علیھم -امام حسن بن على : پدرم از پدرش روايت كرده است كه فرمود: يعنى 

زاھدترين و فاضل ترين مردم در روزگار خود بود، اگر به حج مى رفت با پاى پیاده و چه بسا با پاى برھنه مى 
  .رفت 

ھرگاه به ياد مرگ مى افتاد، گريه مى كرد، وقتى برانگیخته شدن در قیامت را به ياد مى آورد، گريه مى 
فتاد، گريه مى كرد و آنگاه كه به ياد عرضه اعمال در برابر ذات اقدس كرد، به ياد گذشتن بر صراط كه مى ا

وقتى در برابر پروردگار عزيز و جلیلش به نماز مى . الھى مى افتاد، نعره اى مى زد و خاموش مى شد
و ھر وقت بھشت و جھنم را ياد مى كرد مانند انسان مار گزيده ، . ايستاد، گوشتھاى دو پھلويش مى لرزيد

  .طراب مى آمد، از خدا آرزوى بھشت مى كرد و از جھنم به او پناه مى بردبه اض
  :عايشه گويد -ھشتم 

با ما سخن مى گفت و ما با او حرف مى زديم ، اما ھمینكه وقت  - صلى اهللا علیه و آله و سلم  - رسول خدا 
  .نماز فرا مى رسید، گويا نه او ما را مى شناسد و نه ما او را

درگاه الھى و انبیا و مرسلین اينگونه ھراس در دل داشته باشد، امثال ما كه غرق در وقتى مقربین در 
  گناھیم و عیوب ، ما را فرا گرفته چه بايد بكنیم ؟

  .ادب ديگر اين است كه از خدا چیز حرام يا قطع رحم درخواست نكند -ز 
  .چیزى كه متضمن قلت حیاھاى باشد، از خداوند نخواھد -ح 

  :شريفه  در تفسیر آيه
  .)139(ادعوا ربكم تضرعا و خفیه انه ال يحب المعتدين 

  .بخوانید كه او متجاوزان را دوست نداردپروردگارتان را با تضرع و در نھان : يعنى 
يعنى با حالت خشوع و فروتنى از خدا چیز بخواھد و معتدين ، كسانى اند تضرعا و خفیه : مفسرين گفته اند

  .را مى طلبند -علیھم السالم  - كه در دعا از حدود خود تجاوز مى كنند؛ مثال از خداوند منازل و درجات انبیا 
  :فرمود -السالم  علیه -امیر المومنین 

  .يا صاحب الدعاء ال تسال ما ال يكون وال يحل  - 391
  .اى كه اھل دعايى چیزى را كه امكان ندارد يا حالل نیست ، نخواه : يعنى 



  :و نیز فرمود
  .من سال فوق قدره استحق الحرمان  - 392

  .كسى كه بیش از قدر و اندازه خود، طلب كند، مستحق محروم شدن است : ينى 
  .پاكسازى شكم از طريق روزه ، گرسنگى و توبه مجدد نمودن  -ط 

  :نقل است كه فرمود - صلى اهللا علیه و آله و سلم  - رسول خدا 
  .من اكل الحالل اربعین يوما نور اهللا قلبه  - 393

  .كسى كه چھل روز حالل بخورد، خداوند متعال قلبش را نورانى مى گرداند: يعنى 
  .من اكل حراما لم يقبل اهللا منه صرفا وال عدال : نادى على بیت المقدس كل لیله ان اهللا ملكا ي - 394

كسى كه حرامى : خداوند متعال فرشته اى دارد كه ھر شب بر بیت المقدس اينگونه ندا مى دھد: يعنى 
  .بخورد، نه عمل مستحبى از او قبول مى شود و نه عمل واجبى 

  .ر، و صمتم حتى تكونوا كالحنايا، لم يقبل اهللا مكنم اال بورع حاجز لو صلیتم حتى تكونوا كاال وتا - 395
اگر آنقدر نماز بگذاريد تا مانند زه كمان گرديد و آنقدر روزه بگیرند تا چون كمان شويد، خداوند قبول : يعنى 

  .نمى كند مگر آنكه از محرمات دورى كنید
  .على الماء :  العباده مع اكل الحرام كالبناء على الرملو قیل - 396

مانند : و در روايتى آمده . عبادت ھمراه با حرامخورى مانند ساختن ساختمان بر روى ريگ است : يعنى 
  .ساختن ساختمان بر آب است 

  .يكفى من الدعاء مع البر ما يكفى الطعام من الملح  - 397
  .)140( كفايت مى كند آن مقدار نمك كه در غذا كافى است ، ھمان مقدار دعا در كنار عمل: يعنى 

تا بعد از دعا بعضى از اين شروطى كه ذكر شد، ھمچنانكه جزء مقدمات دعاست ، تداوم آن : بايد دانست 
  .نیز الزم است 

   آداب ھمراه دعا
   :درنگ نمودن در حال دعا و عجله نكردن  -الف 

  :در وحى قديم آمده است كه 
  .وال تمل من الدعاء فانى ال امل اال جابه  - 398

  .از دعا كردن ، ناراحت و ملول نشو؛ چون من از اجابت كردن ، ناراحت نمى شوم : يعنى 
  :روايت كرده است كه فرمود -علیه السالم  -از امام صادق ل عبد العزيز طوي

  .ان العبد اذا دعا لم يزل اهللا تعالى فى اجابته ما لم يستعجل  - 399
  .بنده وقتى دعا مى كند اگر عجله نكند خداوند متعال حاجتش را خواھد داد: يعنى 

  :و از آن حضرت مروى است كه فرمود
اما يعلم عبدى انى انا اهللا الذى اقضى : لحاجته يقول اهللا تبارك و تعالى  ان العبد اذا عجل فقام - 400

  .الحوائج ؟ 
آيا بنده ام نمى : اگر بنده اى عجله كند و به دنبال حاجتش بر خیزد، خداوند تبارك و تعالى مى گويد: يعنى 

  .داند كه من بايد حوايج را بر آورده سازم ؟
  :در روايت ديگر آمده است كه 

  .استعجل عبدى ايراه يظن ان حوائجه بید غیرى ؟ : اذا استعجل العبد فى صالته يقول سبحانه  - 401
بنده ام عجله به خرج داد، آيا گمان مى : ھرگاه بنده در نمازش عجله كند، خداوند سبحان مى گويد: يعنى 

  .كند حوايجش در دست غیر من است ؟
  :ه روايت است ك - علیه السالم  -از امام باقر 

يا باغى العلم ، صل قبل ان ال تقدر على لیل وال نھار تصلى فیه ، انما مثل الصاله لصاحبھا كمثل رجل  - 402
دخل على ذى سلطان فانصب له حتى فرغ من حاجته فكذلك المرء المسلم باذن اهللا عزوجل ما دام فى 

  .الصاله لم يزل اهللا عزوجل ينظر الیه يفرغ من صالته 
نماز بگزار قبل از آنكه نه شب ، قدرت بر نماز داشته باشى و نه ! ى كه در طلب دانشى اس كس: يعنى 

روز، نماز گزار چون كسى است كه بر سلطانى وارد شود و آن سلطان به سخنان وى گوش فرا دھد تا از 
اوند ذكر خواسته ھايش فارغ گردد، انسان مسلمان نیز اين چنین است ، تا وقتى كه در نماز است ، خد

  .متعال به او گوش مى دھد و نظر و توجه مى كند تا از نمازش فارغ گردد
  :فرمود - علیه السالم  -امام صادق 

اذا صلیت فريضه فصلھا لوقتھا صاله مودع يخاف ان ال يعود الیھا ابدا ثم اصرف بصرك الى موضع  - 403
  .نك بین يدى من يراك وال تراه سجودك فلو تعلم من عن يمینك و شمالك ال حسنت صالتك ، و اعلم ا

ھرگاه خواستى نماز واجبى به جاى بیاورى ، مانند كسى باش كه مى خواھد با نماز، وداع كند و : يعنى 
چشمت را به سجدگاه متوجه كن ، اگر ) چون مرگش فرا رسیده است (ديگر ھرگز به آن بر نخواھد گشت 

ند، نماز بھتر بجاى مى آورى اما بدان در برابر كسى بدانى كه افرادى در راست و چپت ، تو را مى بین
  .ھستى كه تو را مى بیند ولى تو او را نمى بینى 

  :فرمود - صلى اهللا علیه و آله و سلم  -پیامبر اكرم 



يا ابا ذر، ما دمت فى الصاله فانك تقرع باب الملك و من يكثر قرع باب الملك يفتح له ، يا ابا ذر، ما من  - 404
يابن ادم ، لو تعلم : وم الى الصاله اال تناثر علیه البر ما بینه و بین العرش و وكل اهللا به ملكا ينادى مومن يق

  .مالك فى صالتك و لمن تناجى لما سئمت وال التقت الى شى ء 
مادام كه در نمازى ، مشغول كوبیدن در خانه پادشاه عالمى و ھر كس كه در خانه چنین ! اى ابا ذر: يعنى 
ھر گاه مومنى به نماز مى ايستد، ! اى ابا ذر. گشوده خواھد شد  اھى را بكوبد، حتما آن در بر رويش پادش

به اندازه فاصله اش تا عرش الھى بر او نیكى مى ريزد و خداوند متعال فرشته اى را به او وكیل مى كند كه 
مشغول مناجاتى ، ھرگز خسته  اگر بدانى كه در نمازت چه ھست و با چه كسى! اى فرزند آدم : ندا بدھد

  .نمى شوى و به چیز ديگرى روى نخواھى كرد
  :در آنچه خداوند متعال بر فرزند عمران وحى فرستاده آمده است كه 

يا موسى ، عجل التوبه ، و اخر الذنب ، و تان فى المكث بین يدى فى الصاله ، وال ترج غیرى ، و  - 405
  .االمور  اتخذنى جنه للشدائد، و حصنا لملمات

و وقتى در برابرم به نماز ايستاده اى ، دقت به خرج . توبه را پیش بینداز و گناه را پس ! اى موسى : يعنى 
  .بده ، به غیر من دل نبند و مرا چون سپرى بنما در برابر سختیھا و قلعه اى در برابر حوادث 

   :اصرار و پافشارى در دعا - ب 
  :فرمود  - و سلم  صلى اهللا علیه و آله - رسول خدا 

  .ان اهللا يحب السائل اللحوح  - 406
  .خداوند درخواست كننده مصررا دوست دارد: يعنى 

  :مى فرمايد -علیه السالم  -گويد شنیدم امام باقر ولید بن عقبه ھجرى 
  .واهللا ال يلح عبد مومن على اهللا فى حاجته اال قضاھا اهللا له  - 407

ه مومنى در حاجتش بر خدا اصرار نكرد مگر آنكه خداوند متعال آن حاجت را ھرگز بند! به خدا قسم : يعنى 
  .بر آورده نمود

  :روايت كرده است كه فرمود - علیه السالم  -از امام صادق ابوالصباح 
ان اهللا كره الحاح الناس بعضھم على بعض فى المساله ، واحب ذلك لنفسه ، ان اهللا يحب ان يسال و  - 408

  .يطلب ما عنده 
خداوند متعال دوست ندارد كه مردم ھنگام درخواست از يكديگر، اصرار ورزند اما اين را براى خودش : يعنى 

  .دوست دارد، خدا دوست دارد كه مردم آنچه نزد اوست ، بخواھند و طلب كنند
   :نام بردن حاجت  -ج 

  :مودروايت كرده است كه فر -علیه السالم  -از حضرت صادق  ابن عبد اهللا فراء
  .ان اهللا تبارك و تعالى يعلم ما يريد العبد اذا ولكنه يحب ان يبث الیه الحوائج  - 409

خداوند تبارك و تعالى مى داند كه بنده ھنگام دعا چه مى خواھد، ولى دوست دارد كه حوايج از به : يعنى 
  .درگاھش شرح دھد

  :مروى است كه در تورات نوشته شده  كعب االحباراز 
يا موسى ، انى لست بغافل . ى ، من احبنى لم ينسنى ، و من رجا معروفى الح فى مسالتى يا موس -

عن خلقى ولكن احب ان تسمع مالئكتى ضجیج الدعاء من عبادى ، وترى حفظتى تقرب بنى ادم الى بما انا 
  .)141(مقويھم علیه و مسببه لھم 

كسى كه مرا دوست دارد، فراموش نمى كند و كسى كه به نیكیھاى من امیدوار است ! از موسى : يعنى 
ولى دوست ) و خبر دارم (ستم من از مخلوقاتم غافل نی! اى موسى . ، در درخواستش ، اصرار مى نمايد

دارم كه مالئكه ام صداى ضجه دعا را از بندگانم بشنوند و مالزمان من ببینند كه چگونه بنى آدم به خاطر 
  .چیزھايى كه قدرت و اسبابش در دست من است ، به من تقرب مى جويند

   :مخفى دعا كردن  -د 
  :متعال بدان فرمان داده است كه  اوال اين دعا از آفت ريا به دور است و ثانیا خداوند

  .)142(ادعوا ربكم تضرعا و خفیه  -
  .و خفا بخوانیدپروردگارتان را با حالت تضرع : يعنى 

  :و ثالثا رواياتى در اين باب آمده است از جمله 
  :روايت كرده است كه فرمود -علیه السالم  -از امام رضا اسماعیل بن ھمام 

  .دعوه العبد سرا دعوه واحده تعدل سبعین دعوه عالنیه  - 410
  .يك دعاى مخفى بنده ، برابر است با ھفتاد دعاى علنى : يعنى 

  :گر آمده است كه در روايت دي
  .دعوه تخفیھا افضل من سبعین دعوه تظھرھا  - 411

  .دعايى كه آن را مخفى بدارى از ھفتاد دعايى كه آشكارش نمايى ، برتر است : يعنى 
  :روايت شده است كه فرمود -صلى اهللا علیه و آله و سلم  -از رسول خدا 

ى ارض قفر فیاذن و يقیم ثم يصلى ، فیقول ربك رجل يصبح ف: ان ربك يباھى المالئكه بثالثه نفر - 412
انظروا الى عبدى يصلى وال يراه احد غیرى ، فینزل سبعون الف ملك يصلون وراءه و يستغفرون له : للمالئكه 



انظروا الى : و رجل قام من اللیل يصلى وحده فسجد و نام و ھو ساجد فیقول . الى الغد من ذلك الیوم 
  .و رجل فى زحف فیفر اصحابه و يثبت و ھو يقاتل حتى قتل . ساجد لى عبدى روحه عندى و جسده 

  :پروردگار منان به واسطه وجود سه نفر، بر مالئكه مباھات مى كند: يعنى 
كسى كه در بیابان بى آب و علف و خالى از سكنه واقع شده ، اذان و اقامه مى گويد و نماز مى  -اول 

به بنده ام نظر كنید، نماز مى خواند در حالى كه احدى جز من : ه مى گويدخواند، در اينجا پروردگار به مالئك
او را نمى بیند، در اين حال ھفتاد ھزار فرشته فرود آمده پشت سرش نماز مى گزارند و تا فرداى آن روز، 

  .برايش استغفار مى كنند
رود و در ھمان حال خواب او  كسى كه از خوابش بر مى خیزد تا به تنھايى نماز بخواند، به سجده مى -دوم 

به بنده ام نظر كنید، روحش نزد من است و جسدش در : را فرا مى گیرد، در اينجا خداوند متعال مى گويد
  .برابرم ساجد

  .كسى كه در حال جنگ ، يارانش فرار كنند ولى او ثابت قدم بماند و نبرد كند تا كشته شود -سوم 
   :ادن دعا را نسبت به ديگران گسترش د - ه 

  :روايت كرده است كه فرمود - علیه السالم  - از حضرت صادق ابن قداح 
  .اذا دعا احدكم فلیعمم فانه اوجب للدعاء : -صلى اهللا علیه و آله و سلم  - قال رسول اهللا  - 413

م ھرگاه يكى از شما خواست دعا كند، آن را تعمی: فرمود -صلى اهللا علیه و آله و سلم  -رسول خدا : يعنى 
  .كه اين عمل در دعا شايسته است ) و براى ديگران نیز دعا كند(بدھد 

   :اجتماع كردن براى دعا -و 
  :خداوند متعال مى فرمايد

  .)143(واصبر نفسك مع الذين يدعون ربھم 
  .در كنار كسانى كه پروردگارشان را مى خوانند، صبر كن : يعنى 

حضرت : گويد ابو خالدفرمان به اجتماع داده است ، ) كه خود يك دعاست (عالوه بر اين ، براى مباھله 
  :فرمود -علیه السالم  - صادق 

ن رجال اجتمعوا فدعوا اهللا فى امر اال استجاب اهللا لھم ، فان لم يكونوا اربعین فاربعه ما من رھط اربعی - 414
يدعون اهللا عشر مرات اال استجاب اهللا عزوجل لھم فان لم يكونوا اربعه فواحد يدعو اهللا اربعین مره يستجیب 

  .اهللا العزيز الجبار له 
و خداوند متعال را در كارى بخوانند مگر آنكه ذات رخ نداده است كه چھل نفر در يك جا جمع شوند : يعنى 

اقدس الھى آنان را اجابت فرمود، اگر چھل نفر نشدند، مى شود چھار نفر جمع شوند و ده بار خداى را 
بخوانند تا اجابتشان كند و اگر چھار نفر ھم نبودند، حتى يك نفر ھم مى تواند خداوند را چھل مرتبه بخواند و 

  .نمايد  ات عزيز و جنات اجابتش دعا كند تا آن ذ
  :نیز از آن حضرت روايت كرده است كه عبد اال على 

  .ما اجتمع اربعه قط على امر فدعوا اهللا تعالى اال تفرقوا عن اجابه  - 415
ھر گز نشده است كه چھار نفر براى يك كارى اجتماع كنند و خداوند متعال را بخوانند مگر آنكه با : يعنى 

  .متفرق گرديدند اجابت دعا،
   آمین گفتن در دعا

علیھما السالم  -در دعا شريك است ، آنجا كه خداوند متعال به موسى و ھارون : مى گويدآمین آن كس كه 
  :مى فرمود -
  .)144( قد اجیبت دعوتكما -

  .دعاى شما دو نفر اجابت شد: يعنى 
گفته بود، اما ذات اقدس الھى ، آن را به ھر آمین كرده بود و ھارون ،  -علیه السالم  -دعا را حضرت موسى 

  .دو نسبت مى دھد
  :روايت كرده است كه فرمود - یه السالم عل -از مردى و او از امام صادق على بن عقبه 

  .كان ابى اذا حزنه امر جمع النساء والصبیان ثم دعا و امنوا  - 416
زنان و كودكان را جمع كرده ) مى آمد  و مشكلى برايش پیش (ھرگاه پدرم از چیزى محزون مى شد : يعنى 

  .و دعا مى نمود و آنان آمین مى گفتند
  :روايت كرده است كه فرمود - السالم علیه  -از امام صادق سكونى 

  .الداعى و المومن شريكان  - 417
  .دعا كننده و آمین گو، با ھم شريكند: يعنى 

   :اظھار خشوع  -ز 
  :خداوند متعال مى فرمايد

  .)145(ادعوا ربكم تضرعا و خفیه  -
  .پروردگارتان را در حال تضرع و خفا بخوانید: يعنى 

  :آمده است كه  -علیھم السالم  -در دعاى معصومین 
  .وال ينجى منك اال التضرع الیك  - 418



  .ت تنھا تضرع به درگاه تو موجب نجات اس: يعنى 
  :وحى شده آمده است  - علیه السالم  -در آنچه به موسى 

يا موسى ، كن اذا دعوتنى خائفا مشفقا و جال، و عفر وجھك فى التراب ، و اسجد لى بمكارم بدنك ، و  -
  .)146(اقنت بین يدى فى القیام و ناجنى حیث تناجنى بخشیه من قلب و جل 

اى موسى به ھنگام دعا بايد خائف ، سوخته دل و بیمناك باشى ، صورتت را به خاك بمال و با : يعنى 
يستاده اى دستھاى گدايى را به قنوت بلند كن و به بھترين اعظمت در برابرم سجده كن ، در مقابل من كه ا

  .ھنگام مناجات با حالتى ھراسناك و قلبى بیمناك مناجات بنما
  :وحى فرستاده آمده است كه  - علیه السالم  -و در آنچه كه بر عیسى 

  .يا عیسى ، ادعنى دعاء الغريق الحزين الذى لیس له مغیث  - 419
ى فى الخلوات و اعلم ان سرورى ان تبصیص الى و كن فى ذلك حیا وال تكن يا عیسى ، اذل قلبك و اكثر ذكر
  .میتا و اسمعنى منك صوتا حزينا 

ھمچون انسان غريق و محزونى كه ھیچ نجات دھنده اى ندارد، مرا بخوان ؛ اى ! اى عیسى : يعنى 
بدان خوشحالى من در اين . قلبت را در برابر من خوار و ذلیل كن و در خلوتھا بسیار ياد من باش ! عیسى 

است كه با خوف و رجا به سوى من بیايى ، اما مبادا با قلبى مرده چنین كنى ، بلكه بايد قلبت زنده و با 
  .نشاط باشد و از جانب خودت ، صوت حزينى را بگوش من برسان 

  :در روايت آمده است كه 
ال يروعكما لباسه فان ناصیته : ون قال لھماالى فرع -علیھما السالم  -لما بعث اهللا موسى و ھارون  - 420

بیدى ، وال يعجبكما ما متع به من زھره الحیاه الدنیا و زينه المترفین فلو شئت زينتكما بزينه يعرف فرعون 
  .حین يراھا ان مقدرته يعجز عنھا 

: آن دو گفت  را به سوى فرعون فرستاد به - علیھما السالم  -آنگاه كه خداوند متعال موسى ھارون : يعنى 
و مبادا از بھره ورى دنیا و . مبادا لباسھاى فاخرش شما را بترساند كه زمام كار او در دست من است 

زينتھاى او تعجب كنید كه اگر مى خواستم شما دو نفر را طورى زينت مى كردم كه ھر وقت ، فرعون شما 
  .را ببیند بفھمند كه قدرتش در برابر آن عاجز است 

غب بكما عن ذلك فازوى الدنیا عنكما، و كذلك افعل باولیائى انى الزودھم عن نعیمھا كما يزود ولكنى ار -
الراعى غنمه عن مراتع الھلكه ، و انى ال جنبھم سلوكھا كما يجنب الراعى اشفیق ابله عن موارد العثره و 

  .ما ذاك لھوانھم على ولكن لیستكموا نصیبھم من كرامتى سالما موفرا 
لى من شما را بر آن ترجیح مى دھم ، بنابر اين ، دنیا را از شما دور كردم و اين روش برخورد من و: يعنى 

به آنان آن مقدار نعمت دنیا مى دھم كه چوپان از علفھاى ھالكت و نابودى به . است با دوستانم 
مھربان ،  گوسفندانش مى دھد، من دوستانم را از سلوك در دنیا دور نگه مى دارم ھمچنانكه چوپان

شترھايش را از لغزشگاھھا و پرتگاھھا نگاھدارى مى نمايد، بنابر اين ، دور نگھداشتن دوستانم از دنیا به 
خاطر اين نیست كه آنان من بى ارزشند بلكه به خاطر اين است كه در حال سالمت ، به كمال كرامت در 

  .نزد من برسند
خوف الذى يثبت فى قلوبھم فیظھر من قلوبھم على اجسادھم انما يتزين لى اولیائى بالذل و الخشوع و ال -

، فھو شعارھم و دثارھم الذى به يستشعرون ، و نجاتھم التى بھا يفوزون ، و درجاتھم التى ياملون ، و 
  .مجدھم الذى به يفتخرون ، و سیماھم التى بھا يعرفون 

كه در قلبھاشان خانه كرده و از آنجا در  زينت اولیايم در برابر من ، فروتنى و خشوع و ھراسى است: يعنى 
اين چنین حالتى ظاھر و باطن آنان را تشكیل مى دھد و موجب نجاتشان . بدنھايشان آشكار شده است 

است تا به درجاتى كه آرزويش را مى كشند نايل آيند، مجد و عظمت آنان در ھمین فروتنى و خشوع است 
  .عالمت آنان است كه بدان شناخته مى شوندو بدان افتخار ھم مى كنند، اين حالت ، 

فاذا لقیتھم يا موسى ، فاخفض لھم جناحك ، و الن لھم جانبك ، و ذلل لھم قلبك ولسانك ، و اعلم انه من  -
  .اخاف لى ولیا فقد بارزنى بالمحاربه ثم انا الثائر لھم يوم القیامه 

سترده ، با نرمش و مالطفت رفتار كن و قلب و ھر گاه اينان را ديدى ، برايشان بال گ! اى موسى : يعنى 
زبانت را برايشان فروتن قرار بده و بدانكه ھر كس دوست مرا بترساند با من به جنگ و مبارزه برخاسته 

  .است و در قیامت علیه او غضبناك خواھم بود
   :مقدم داشتن مدح و ثناى الھى بر ھر چیز -ح 
  :مى گفت  -علیه السالم  -یدم امام صادق روايت كرده است كه شنحارث بن مغیره  -

اياكم اذا اراد ان يسال احدكم ربه شیئا من حوائج الدنیا حتى يبدا بالثناء على اهللا عزوجل و الحمدحه  - 421
  .له ، و الصلوه على النبى و اله ، ثم يسال اهللا حوائجه 

یز اول خداوند عزيز و جلیل را ثنا كند و اگر يكى از شما حاجتى از حوايج دنیاى داشت ، قبل از ھر چ: يعنى 
  . بفرستد، سپس حاجات خود را طلب كند  مدح گويد، بعد صلوات بر پیامبر و آلش 

  :و فرمود
ان رجال دخل المسجد وصل ركعتین ، ثم سال اهللا عزوجل ، فقال رسول اهللا ، صلى اهللا علیه و آله و  - 422

صلى اهللا  - ركعتین ثم اثنى على اهللا عزوجل ، وصلى على النبى  اعجل العبد ربه ، و جاء اخر فصلى: - سلم 



  .سل تعطه : -صلى اهللا علیه و آله و سلم  -، فقال رسول اهللا -علیه و آله و سلم 
صلى اهللا علیه و  -فردى داخل مسجد شد، دو ركعت نماز گزارد و از خدا چیزى طلب كرد، رسول خدا : يعنى 

فرد ديگرى آمد و دو ركعت نماز گزارد، . ه در درگاه الھى عجله به خرج داده است اين بند: فرمود - آله و سلم 
فرستاد، در اين  -صلى اهللا علیه و آله و سلم  -سپس خداوند عزيز و جلیل را ثنا كرد و صلوات بر رسول خدا 

  .بخواه كه حاجتت داده خواھد شد: ھنگام حضرت فرمود
  :فرمود -ه السالم علی -امام صادق : گويدمحمد بن مسلم 

: قلت : ان المساله بعد المدحه فاذا دعوت فمجده ، قال  -علیه السالم  -ان فى كتاب امیر المومنین  - 423
  .: تقول : كیف نمجده ؟ قال 

سئوال ، مرتبه اش بعد از مدح الھى است ، : آمده است  -علیه السالم  -در كتاب امیر المومنین : يعنى 
  .دعا كنى ، او را به بزرگى ياد كن پس ھر گاه خواستى 

  :مى گويى : حضرت پرسیدم چگونه او را به بزرگى ياد كنم ؟ فرمود: راوى گويد
يا من ھو اقرب الى من حبل الوريد، يا من يحول بین المرء و قلبه ، يا من ھو بالمنظر اال على ، يا من لیس  -

  .كمثله شى ء 
! اى كسى كه میان انسان و قلبش ، حايل مى شوى ! ديكترى اى كسى كه از رگ گردن به من نز: يعنى 

  .!اى كسى كه چیزى مانند تو نیست ! اى كسى كه در نظرھا برترى 
  :روايت كرده است كه فرمود -علیه السالم  -از حضرت صادق  معاويه بن عمار

  .ج عبد من الذنب اال باال قرار انما المدحه ثم الثناء ثم اال قرار بالذنب ثم المساله ، انه واهللا ما خر - 424
بنده اى از ! اول مدح و ثنا، سپس اعتراف به گناه ، آنگاه طرح سوال و درخواست ، كه به خدا قسم : يعنى 

  .گناه ، نجات نیافت مگر به واسطه اقرار
  :فرمود - علیه السالم  -امام صادق : گويدعیسى بن ابى القاسم 

على ربه و لیمدحه ، فان الرجل منكم اذا طلب الحاجه من سلطان ھیا  اذا طلب احدكم الحاجه فلیثن - 425
: له من الكالم احسن ما يقدر علیه ، فاذا طلبتم الحاجه فمجدوا اهللا العزيز الجبار و امدحوه و اثنوا علیه تقول 

.  
گر فردى از ھر گاه يكى از شما خواست حاجتى طلب كند، اول پروردگارش را مدح و ثنا نمايد؛ چون ا: يعنى 

سلطانى چیزى بخواھد، تا آنجا كه مى تواند، كالم نیك به كار مى برد، پس ھنگام طلب حاجت ، اول 
  .:خداوند عزيز و جبار را به بزرگى ياد كنید و اينگونه مدح و ثنا نمايید

يا من لم يلد يا اجود من اعطى ، و يا خیر من سئل ، و يا ارحم من استرحم ، يا واحد، يا احدى ، يا صمد،  -
و لم يولد ولم يكن له كفوا احد، يا من لم يتخذ صاحبه وال ولدا، يا من يفعل ما يشاء و يحكم ما يريد و يقضى 

كمثله شى ء، يا سیمع ،   ما احب ، يا من يحول بین المرء و قلبه ، يا من ھو بالمنظر اال على ، يا من لیس 
  .... يا بصیر،

اى ! اى كسى كه از ھر سوال شونده اى بھترى ! شندگان ، بخشنده ترى اى كسى كه در میان بخ: يعنى 
اى كسى كه نمى ! اى كسى كه ھمه به تو نیازمندند! اى بى ھمتا! اى تنھا! رحیم تر از ھر رحم كننده اى 

اى كسى كه ھمسر و فرزندى ! اى كسى كه ھیچ كس با تو برابرى نمى كند! زايى و زائیده نشده اى 
اى كسى كه ھر چه اراده كنى ! اى كسى كه ھر چه بخواھى انجام مى دھى ! تیار نكرده اى براى خود اخ

اى كسى ! اى كسى كه ھر چه دوست داشته باشى آن را مقدر مى نمايى ! بر طبق آن حكم مى كنى 
اى كسى كه چیزى چون ! اى كسى كه در چشم اندازى واالئى ! كه بین انسان و قلش حايل مى شوى 

  .!...اى بیننده ! اى شنونده !  تو نیست
  .: و اكثر من اسماء اهللا عزوجل فان اسماء اهللا تعالى كثیره ، وصل على محمد وال محمد، و قل  -

كن ، چون او نامھاى فراوانى دارد، بعد ) بر زبان جارى (نامھاى خداوند عزيز و جلیل را ھر چه بیشتر : يعنى 
  .:ه بگوبر محمد و آل محمد صلوات بفرست آنگا

اللھم اوسع على من رزقك الحالل ما اكف به وجھى ، و اودى به امانتى ، و اصل به رحمى ، ويكون لى  -
  .عونا على الحج و العمره 

روزى حاللت را بر من بگستران آن مقدار كه بتوانم آبرويم را حفظ كرده ، ديونم را ادا كنم ، ! بار الھا: يعنى 
 .من باشد تا بتوانم حج و عمره به جاى آوردم  صله رحم بنمايم و كمكى براى

- ١٠ - 

 
 

   .تقديم صلوات بر پیامبر و آلش علیھم السالم  -ط 
  :روايت كرده است كه فرمود - علیه السالم  -از امام صادق  ابو بصیر

به من ذكرت عنده فنسى ان يصلى على خطى ء اهللا : -صلى اهللا علیه و آله و سلم  - قال رسول اهللا  - 426



  .طريق الجنه 
  :فرمود - صلى اهللا علیه و آله و سلم  - پیامبر : يعنى 

كسى كه در برابرش نام من برده شود و فرامش كند بر من صلوات بفرستد، خداوند متعال او را از بھشت به 
  .خطا مى برد

  :نیز از آن حضرت روايت كرده است كه فرمودابن القداح 
اللھم : ال تبترھا وال تظلمنا حقنا، قل : اللھم صل على محمد، فقال : سمع ابى رجال بالبیت يقول  - 427

  .صل على محمد و اھل بیته 
اللھم صل على محمد، به : پدرم از فردى كه خود را به خانه كعبه آويزان كرده بود شنید كه مى گويد: يعنى 

اللھم صلى على محمد و اھل : بگو آن را ابتر ودم بريده نكن و نسبت به حق ما ظلم روا مدار بلكه: او گفت 
  .بیته 

من داخل خانه خدا شدم در حالى كه : عرض كردم  -علیه السالم  -گويد به حضرت صادق عبد اهللا بن نعیم 
  :ھیچ دعايى به خاطرم نمى آمد مگر صلوات بر محمد و آل محمد، حضرت فرمود

  .اما انه يخرج احد بافضل مما خرجت به  - 428
  .اش كه كسى بھتر از آنچه تو كردى انجام نداده است آگاه ب: يعنى 

  :روايت كرده است كه فرمود - علیه السالم  - از امام باقر  جابر
ان عبدا مكث فى النار يناشد اهللا سبعین خريفا و سبعین حريفا و الخريف سبعون سنه وسبعون سنه  - 429

فاوحى : -علیه السالم  - ته لما رحمتنى ، قال انه سال اهللا بحق محمد و اھل بی: -علیه السالم  - ثم قال 
ان اھبط الى عبدى فاخرجه الى ، قال ، يا رب ، كیف لى بالھبوط فى النار؟  -علیه السالم  - اهللا الى جبرئیل 

انه فى جب من : يا رب ، فما علمى بموضعه ؟ قال : انى قد امرھا ان تكون علیك بردا و سالما ، قال : قال 
ما احصى : كم لبث فى النار؟ قال : قلت : ھبط الیه و ھو معقول على وجھه بقدومه ، قال ف: سجین ، قال 

ما : يا عبدى ، كم كنت تناشدنى فى النار؟ قال : فقال له : فاخرجه الیه ، قال : كم تركت فیھا خلفا، قال 
لكنه حتم حتمته على اماو عزتى و جاللى لوال ما سالتنى به الطلت ھوانك فى النار : احصى يا رب ، قال 

  .نفسى ال يسالنى عبد بحق محمد و اھل بیته اال عفرت له ما كان بینى و بینه ، فقد غفرت لك الیوم 
بنده اى در آتش جھنم ، صد و چھل حريف خدا را مى خواند كه ھر حريف ، صد و چھل سال است ، : يعنى 

ر من ترحمى بنما، در اينجا خداوند متعال به ب: قسم مى دھد كه   آنگاه خدا را به حق محمد و اھل بیتش 
. به سوى بنده ام پايین برو و او را از جھنم خارج كرده به سوى من بیاورم : جبرئیل وحى مى فرستد كه 

من به آتش امر كردم كه : من چگونه درون آتش بروم ؟ خداوند متعال مى فرمايد! پروردگار: جبرئیل مى گويد
خداوند سبحان . نمى دانم بنده ات در كجاست ! پروردگارا: جبرئیل مى گويد. شدبراى تو جنگ و سالمت با

  .او در گودالى در سجین قرار دارد: مى فرمايد
چه : امین وحى به سوى او مى رود و مى بیند پاھايش بسته و به صورت آويزان است ، به او مى گويد

ر جھنم پشت سر گذاشته ام ، جبرئیل او را نمى دانم چه مدتى را د: مدتى است كه در آتشى ؟ مى گويد
  :به سوى پروردگار عالم مى برد، آنگاه ذات اقدس الھى به او مى گويد

  !حساب ندارم اى پروردگار من : چه مدتى است كه مرا میان آتش صدا مى زنى ؟ مى گويد! اى بنده من 
كه گفتى بر زبان جارى نمى كردى ،  اگر اين جمالتى را! آگاه باش كه به عزت و جاللم سوگند: مى فرمايد

تو را در جھنم نگاه مى داشتم لكن بر خودم الزم و حتمى كردم كه بنده اى مرا به حق محمد و اھل بیتش 
  .امروز تو را آمرزيدم ) به ھمین خاطر(سوگند ندھد مگر آنكه ھر چه بین من و اوست را برايش بیامرزم و 

مى  - صلى اهللا علیه و آله و سلم  -شنیدم رسول خدا : ويدروايت شده است كه گسلمان فارسى از 
  :فرمود
يا عبادى ، اولیس من له الیكم حوائج كبار ال تجودون بھا اال ان يتحمل علیكم : ان اهللا عزوجل يقول  - 430

باحب الخلق الیكم تقضونھا كرامه لشفیعھم ؟ اال فاعلموا ان اكرم الخلق على و افضلھم لدى محمد و اخوه 
على و من بعده االئمه الذين ھم الوسائل الى ، اال فلید عنى من ھمته حاجه يريد نفعھا، اودھته داھیه يريد 
  .كشف ضررھا، بمحمد و اله الطیبین الطاھرين اقضھا له احسن ما يقضیھا من يستشفعون باعز الخلق علیه 

فردى از شما حاجتھاى بزرگى : فتاده كه آيا اتفاق نی! اى بندگان من : خداوند عزيز و جلیل مى گويد: يعنى 
بخواھد كه شما آن حوايج را نمى دھید مگر اينكه محبوبترين خلق نزد شما را حاضر كند و شما به احترام 

  آن شفیع محبوب و دوست داشتنى درخواستھاى او را بدھید؟
على و پس از آن ائمه ھستند،   آگاه باشید و بدانید كه با كرامتترين و برترين خلق نزد من ، محمد و برادرش 

آگاه باشید كه ھر كس حاجت مھمى دارد و مى خواھد نفعى به . آنانى كه وسیله تقرب به من مى باشند
او برسد يا مشكلى برايش پديد آمده و خواھان دفع ضرر آن است ، اگر مرا به محمد و آل پاكش بخواند، 

رتر باشد از بر آورده ساختن كسى كه محبوبترين خلق را آنچنان حاجتش را بر آورده مى سازم كه بھتر و ب
  .نزد او شفیع قرار مى دھند

سخنان سلمان كه به اينجا رسید، عده اى از مشركین و منافقین در حالى كه او را مسخره مى كردند 
ينه قرار چرا خدا را به اينھا قسم نمى دھى تا تو را بى نیازترين و پولدارترين فرد مد! اى سلمان : گفتند
  دھد؟



من خدا را خواندم و از او خواستم كه چیزى به من بدھد كه از حكومت بر كل دنیا برتر و : سلمان پاسخ داد
من از خدا خواستم و او را به اين بزرگواران قسمش دادم كه به من زبانى ذاكر بدھد كه . با منفعت تر باشد

او باشد، بدنى بدھد كه در برابر سختیھا صبر نمايد و آن  او را احمد و ثنا كند، قلبى بدھد كه شاكر نعمتھاى
  .خداى عزيز و جلیل اين التماسھاى مرا اجابت فرمود

اين چیزھايى كه من از خدا خواستم از حكومت بر تمامى دنیا و ھر چه در آن است ، ھزار ھزار بار برتر و 
  .باالتر است 

  :روايت كرده است كه فرمود - علیه السالم - از امام صادق محمد بن على بابويه 
عده اى به او گفتند ما به خاطر آن بالھايى . اجازه مالقات خواست  -علیه السالم  -زلیخا از يوسف  - 431

  ).شايد مجازاتت كند(كه بر سر آن حضرت آوردى ، مى ترسیم تو را نزد او ببريم 
  .ره وارد شدمن از كسى كه از خدا مى ترسد، نمى ترسم ، باالخ: زلیخا گفت 

  چه شده كه رنگت تغییر كرده است ؟! اى زلیخا: به او گفت  -علیه السالم  -يوسف 
سپاس خدايى را كه پادشاھان را به سبب گناھانشان برده مى كند و بردگان را به سبب : زلیخا گفت 

  .طاعتشان پادشاه مى نمايد
  ن كار را انجام بدھى ؟چه چیزى باعث شده آ! اى زلیخا: گفت  -علیه السالم  -يوسف 

  !زيبايى چھره تو، اى يوسف : زلیخا گفت 
صلى اهللا  -پس چگونه خواھى بود اگر پیامبر آخر الزمان كه نامش محمد : گفت  -علیه السالم  -يوسف 

  .است را ببینى كه ھم از من زيباتر است ، ھم خودش اخالق تر و ھم بخشنده تر -علیه و آله و سلم 
  )سخنت را تايید مى كنم (ست مى گويى ، را: زلیخا گفت 

  از كجا دانستى راست مى گويم ؟: گفت  -علیه السالم  -يوسف 
  :چون تا نامش را بردى ، محبتش در قلب من جا گرفت : زلیخا گفت 

وحى فرستاد كه زلیخا راست مى گويد و چون او  -علیه السالم  -در اينجا خداوند عزيز و جلیل بر يوسف 
را دوست دارد، من ھم او را دوست دارم ، آنگاه خداوند متعال به  - ى اهللا علیه و آله و سلم صل - محمد 
  .امر كرد كه با زلیخا ازدواج كند -علیه السالم  -يوسف 

  :روايت كرده است كه  - علیه السالم  -جابر از امام صادق 
هللا فذلك الملك قائم حتى تقوم الساعه ان ملكا من المالئكه سال اهللا ان يعطیه سمع العباد فاعطاه ا - 432

و علیك السالم ، ثم يقول : صل على محمد و اھل بیته اال و قال الملك : ، لیس احد من المومنین يقول 
و علیه  -صلى اهللا علیه و آله و سلم  -يا رسول اهللا ، ان فالنا يقروك السالم ، فیقول رسول اهللا : الملك 

  .السالم 
ز فرشتگان از خدا خواست كه قدرت شنیدن سخنان بندگان را به او بدھد، خداوند متعال فرشته اى ا: يعنى 

بر پیامبر و اھل بیتش صلوات و درود ! خدايا: ھم اين كار را كرد، تا روز قیامت ھرگاه يكى از مومنین بگويد
مى  -و آله و سلم  صلى اهللا علیه -اين ملك اوال مى گويد و علیك السالم و ثانیا به رسول خدا . بفرست 

  :گويد
: ھم مى گويد - صلى اهللا علیه و آله و سلم  - فالنى به تو سالم مى رساند كه پیامبر اكرم ! اى رسول حق 
  .و علیه السالم 
  :فرمود -علیه السالم  -امیر المومنین 

والعین ، فاذا فرغ و الجنه ، و النار، والح - صلى اهللا علیه و آله و سلم  - النبى : اعطى السمع ابعه  - 433
، و لیسال اهللا الجنه ، و لیستجر باهللا من - صلى اهللا علیه و آله و سلم  -العبد من صالته فلیصل على النبى 

النار، و لیساله ان يزوجه من الحور العین ، فانه من صلى على النبى رفعت دعوته ، و من سال اهللا الجنه 
يا رب ، اجر عبدك مما استجار : من استجار باهللا من الناقالت النارقالت الجنه يا رب ، اعط عبدك ما سالك ، و 

  .يا رب ، اعط عبدك ما سال : منه ، و من سال الحور العین قلن 
. پیامبر، بھشت ، جھنم و حور العین : داده شده است ) ويژه (به چھارم شخص ، قدرت شنوايى : يعنى 

درود بفرستد، از خدا بھشت  - صلى اهللا علیه و آله و سلم  -آنگاه كه بنده از نمازش فارغ شد، بر پیامبر 
ھر كس كه بر پیامبر : طلب كند، از جھنم به او پناه ببرد و بخواھد كه حور العین را به ازدواج وى در اورد چون 

  .حتما باال مى رود  درود بفرستد، دعايش  -صلى اهللا علیه و آله و سلم  -
. آنچه ار كه بنده ات مى خواھد به او بده ! پروردگارا: ھشت مى گويدكسى كه از خدا بھشت طلب كند، ب

بنده ات را از آنچه كه به تو پناه مى برد، پناه ! خدايا: كسى كه از جھنم به خدا پناه مى برد، جھنم مى گويد
عطا كن  بنده ات را  خواھش ! پروردگارا: و كسى كه از خدا حور العین مى خواھد، حورالعین مى گويند. بده 

.  
  :روايت كرده است كه فرمود  -علیھما السالم  -از امام باقر يا امام صادق محمد بن مسلم 

ما فى المیزان شى ء اثقل من الصاله على محمد وال محمد، ان الرجل ، لیوضع عمله فى المیزان  - 434
  .عھا فى میزانه فیر حج به الصاله علیه واله فیض -صلى اهللا علیه و آله و سلم  -فیمیل به فیخرج النبى 

در قیامت اعمال فردى (چیزى در ترازوى اعمال ، سنگین تر از صلوات بر محمد و آل محمد نیست : يعنى 
را مى آورند و در میزان قرار مى دھند مى بینند سبك است ، آنگاه پیامبر اكرم صلواتھا را ) بدون صلواتش (



  .وجب سنگینى آن مى گرددآورده در میزان انى فرد قرار مى دھد كه م
  :روايت كرده است كه فرمود -علیه السالم  -از امام صادق ھشام بن سالم 

تا آنكه دعا كننده بر محمد آل محمد ) يعنى اجابت نمى شود(دعا از خداوند متعال پوشیده مى ماند  - 435
  .صلوات بفرستد

  :و نیز فرمود
رفرف الدعاء على راسه ، فاذا ذكر النبى رفع  -و آله و سلم  صلى اهللا علیه -من دعا ولم يذكر النبى  - 436

  .الدعاء 
ببرد، آن دعا باالى  - صلى اهللا علیه و آله و سلم  -كسى كه دعا كند بدون آنكه نامى از پیامبر اكرم : يعنى 

  .ى رودسرش پرواز مى كند تا وقتى كه اين فرد، ذكرى از آنحضرت بنمايد كه در اين ھنگام ، دعايش باال م
ثم يسال  - صلى اهللا علیه و آله و سلم  -من كانت له الى اهللا حاجه فلیبدا بالصاله على محمد و اله  - 437

حاجته ثم يختم بالصاله على محمد و اله فان اهللا عزوجل اكرم من ان يقبل الطرفین و يدع الوسط اذا كانت 
  .الصاله على محمد وال محمد ال تحجب عنه 

حاجتى به درگاه الھى دارد قبل از آن صلوات بر محمد و آلش بفرستد، آنگاه حاجتش را كسى كه : يعنى 
بخواھد بعد دعايش را با صلوات بر محمد و آلش به پايان ببرد؛ چون خداوند عزيز و جلیل ، كريم تر از آن است 

و (پوشیده نمى ماند كه دو طرف دعا را قبول كند و وسطش را رھا نمايد كه صلوات بر محمد آل محمد از او 
  .) مستجاب مى گردد

   :گريه در حال دعا -ى 
  :اين عمل ادبى بزرگ و مقامى عالى است به چند دلیل 

گريه به داللت بر رقت قلب دارد و رقت قلب ھم دلیل بر اخالص است كه ھرگاه اخالص آمد، اجابت ھم : اوال
  :فرمود -علیه السالم  -امام صادق . مى آيد

  .قشعر جلدك و دمعت عیناك و وجل قلبك فدونك دونك فقد قصد قصدك اذا ا - 438
آنگاه كه پوست بدنت لرزيد و چشمانت پر از اشك گرديد و قلبت ھراس برداشت ، آن حال را خوب : يعنى 

  .نگھدار كه مقصودت حاصل شده است 
اشاره شده است ،  و در مقابل ، خشكى چشم و نیامدن اشك ، بر اثر قساوت قلب است كه در خیر بدان

  :چنین حالتى دو اثر دارد
  :وحى فرستاد - علیه السالم  -نشانه دورى از خداست كه خداوند متعال به حضرت موسى  -اول 

  .)147(يا موسى ، ال تطول فى الدنیا املك فیقسو قلبك ، و قاسى القلب منى بعید 
در دنیا آرزويت طوالنى نباشد كه قلبت را سخت مى كند و قلب سخت ھم از من دور ! اى موسى : يعنى 
  .است 

  :فرمود -علیه السالم  -چنین كسى دعايش پذيرفته نیست كه حضرت صادق  -دوم 
  .)148(ال يقل اهللا دعاء بظھر قلب قاس  -

  .نمى كندخداوند متعال دعا را از قلب قاسى و سخت ، قبول : يعنى 
 -گريه ، نشانه مطیع شدن بنده از غیر خدا به سوى او و نشانه خشوع بسیار است كه رسول حق  - ثانیا 

  :فرمود -صلى اهللا علیه و آله و سلم 
اذا احب اهللا عبدا نصب فى قلبه نائحه من الحزن ، فان اهللا يحب كل قلب حزين ، و انه ال يدخل النار  - 439

تعالى حتى يعود اللبن الى الضرع ، و انه ال يجتمع غبار فى سبیل اهللا و دخان من بكى من خشیه اهللا 
جھنم فى منخرى المومن ابدا و اذا ابغض اهللا عبدا جعل فى قلبه مزمارا من الضحك و ان الضحك يمیت 

  .القلب واهللا ال يحب الفرحین 
و اندوه جاى مى دھد؛ چون او قلب ھرگاه خداوند بنده اى را دوست داشته باشد، در قلب او نوحه : يعنى 

خداوند متعال گريه كرده باشد، داخل آتش جھنم نخواھد شد مگر   محزون را دوست دارد، كسى كه از ترس 
جھنم در بینى مومن ، ھرگز   ، گرد و خاك خوردن در اه خدا با دود آتش )149(آنكه شیر به پستان مادر بر گردد 

ھرگاه خدا بنده اى را دشمن بدارد، در قلبش سرودى از خنده قرار مى دھد كه قلبش را . جمع نخواھد شد
  .شادى و فرح را دوست ندارد مى میراند، خداوند ھم افراط كنندگان در

  :فرمود -علیه السالم  - گريه موافق است با فرمان خداوند سبحان به انبیايش كه به عیسى  - ثالثا 
يا عیسى ، ھب لى من عینیك الدموع ، و من قلبك الخشیه ، و قم على قبور االموات فنادھم بالصوت  - 440

حق فى الالحقین ، صب لى من عینیك الدموع و اخشع لى انى ال: الرفیع فلعلك تاخذ موعظتك منھم ، وقل 
بقلبك ، يا عیسى ، استغث بى فى حاالت الشده فانى اغیث المكروبین ، و اجیب المضطرين ، و انا ارحم 

  .الراحمین 
اشك چشمان و خشیت و ھراس قلبت را در درگاه من به ھديه بیاور، بر سر قبور !! اى عیسى : يعنى 

آنان را با صداى بلند بخوان تا شايد پند و موعظه ات را از آنان دريافت دارى و با خود بگو كه مردگان بايست و 
. به خاطر من از چشمانت اشك بريز و قلبت را براى من خاشع گردان . من نیز به آنان ملحق خواھم شد: 

پريشانھا را اجابت  در روزگار سختى ، از من كمك بخواه كه من گرفتاران را نجات مى دھم و! اى عیسى 
  .مى كنم ؛ چون من ارحم الراحمین ھستم 



  :فرمود -علیه السالم  - و در وحى خود به موسى 
يا موسى ، كن اذا دعوتنى خائفا مشفقا و وجال ، و عفر و جھك فى التراب ، و اسجد لى بمكارم  - 441

ب وجل ، و احى بتوراتى ايام بدنك ، واقنت بین يدى فى القیام ، و ناجنى حیث ناجیتنى بخشیه من قل
الحیاه ، و علم الجھال محامدى ، و ذكرھم االئى و نعمى ، و قل لھم ال يتمادون فى غى ما ھم فیه فان 

  . اخذى الیم شديد
يا موسى ، ال تطول فى الدنیا املك فیقسو قلبك ، و قیفسو قلبك ، و قاسى القلب من بعید، و امت قلبك 

ب ، جديد القلب ، تخفى على اھل االرض ، و تعرف فى اھل السماء، جلیلش بالخشیه ، و كن خلق الثیا
البیوت مصباح اللیل ، واقنت بین يد قنوت الصابرين ، وصح الى من كثره الذنوب صیاح الھارب من عدوه ، 

  .واستعن بى على ذلك فانى نعم العون و نعم المستعان 
  .دل و بیمناك باشى ھنگام دعا بايد خائف ، سوخته ! اى موسى : يعنى 

صورتت را به خاك بمال و با بھترين اعضايت برايم سجده كن ، در برابر من كه ايستاده اى ، دستھاى گدائى 
در مدت عمرت ، بايد . را به قنوت بلند نما و ھنگام مناجاتت با حالتى ھراسناك و قلبى بیمناك مناجات كن 

مبادا در : مرا بیاموزند و نعمتھاى مرا به يادشان بیاور و به آنان بگوتورات مرا زنده نمايى ، به نادانان خوبیھاى 
  .اين گمراھى كه بسر مى بريد، بیشتر بمانید كه مواخذه من دردناك و شديد است 

در دنیا آرزويت طوالنى نباشد كه موجب سختى قلبت مى گردد و سخت دالن ھم از من ! اى موسى 
میان اھل زمین پنھان باش و در بین . بمیران ، لباست پاره و قلبت نو باشدقلبت را با ھراس از من ، . بدروند

در برابر من ھمچون صابرين ، فرمانبردارى كن ، از  )150(خانه نشین باش و چراغ شبھا . اھل آسمان آشنا
دشمن ، فرار كرده ، فرياد مى زند و بر   زيادى گناھان به سوى من فرياد بر آور ھمچون كسى كه از ترس 

  .اين كارھا از من كمك بخواه كه من بھترين كمك دھنده ھستم 
  :و نیز فرمود

  .، وضع عندى كنزك من الباقات الصالحات  يا موسى ، اجعلنى حرزنك - 442
  .مرا سپر خود كن و گنجت ار كه عبارت باشد از اعمال صالح ، نزد من بگذار! اى موسى : يعنى 
خصوصیات و فضايلى در گريه كردن و اشك ريختن ھست كه در ساير اقسام عبادات ، يافت نمى  -رابعا 

  :شود، در روايت آمده است كه 
  .ه و النار عقبه ال يجوزھا اال البكاوون من خشیه اهللا تعالى بین الجن - 443

خداوند متعال ، از آن رد نمى   بین بھشت و جھنم گردنه اى است كه غیر از گريه كنندگان از ترس : يعنى 
  .شوند

  :روايت شده است كه فرمود -صلى اهللا علیه و آله و سلم  -از رسول خدا 
و عزتى و جاللى ما ادرك العابدون مما ادرك البكاوون عندى : برنى فقال ان ربى تبارك و تعالى اخ - 444

  .شیئا و انى البنى لھم فى الرفیع اال على قصرا ال يشاركھم فیه غیرھم 
  !به عزت و جاللم سوگند: پروردگار من به من خیر داد و گفت كه : يعنى 

دان دريافت نخواھند كرد، من در مقامات باال ھرگز آنچه را كه گريه كنندگان نزد من دريافت مى دارند، عاب
  .برايشان قصرى بنا مى كنم كه ديگران با آنان شريك نخواھند بود

  :وحى كرد و فرمود -علیه السالم  - و به موسى 
وابك على نفسك ما دمت فى الدنیا، و تخوف الحطب و المھالك ، وال تغرنك زينه الحیاه الدنیا و زھرتھا  - 445

.  
ا وقتى كه در دنیا ھستى ، بر خودت گريه كن ، از چیزھايى كه موجب آتش و ھالكت مى شود، ت: يعنى 

  .بترس مبادا زينت و زيبائى زندگانى دنیايى ، تو را بفريبد
  :فرمود -علیه السالم  - و به عیسى 

ا الھلھا و يا عیسى بن البكر البتول ، ابك على نفسك بكاء من قد ودع االھل و قلى الدنیا و تركھ - 446
  .صارت رغبته فیما عند الھه 

اى عیسى بن مريم ؛ بر خودت گريه كن ؛ مانند گريه كسى كه مى خواھد با خانواده اش خدا : يعنى 
حافظى و وداع كرده ، دنیا را رھا و آن را براى اھلش ترك نمايد و میل و رغبتش در چیزھايى است كه نزد 

  .دارد  خدايش 
  :نقل است كه فرمود - لیه السالم ع -از امیر المومنین 

يا : الھى ما جزاء من دمعت عیناه من خشیتك ؟ قال : قال  -علیه السالم  - لما كلم اهللا موسى  - 447
  .موسى ، اقى وجھه من حر النار، و امنه يوم الفزع االكبر 

! خدايا: پرسیدكلیم حق : سخن مى گفت  -علیه السالم  - آن ھنگام كه خداوند متعال با موسى : يعنى 
چھره اش را از گرماى ! اى موسى : تو بريزد چیست ؟ فرمود  پاداش كسى كه اشك چشمانش از ھراس 

  .آتش جھنم حفظ مى كنم و روزى كه فريادھا در آن روز بلند است او را امان مى دھم 
  :فرمود - علیه السالم  -امام صادق 

عین غضت عن محارم اهللا ، و عین سھرت فى طاعه اهللا ، و  .كل عین باكیه يوم القیامه اال ثاث عیون  - 448
  .عین بكت فى جوف اللیل من خشیه اهللا 



چشمى كه محارم الھى را نبیند ، چشمى كه : ھر چشمى روز قیامت گريان است مگر سه چشم : يعنى 
  .در راه اطاعت خدا، شب را به صبح برساند و چشمى كه در میان شب ، از ترس خدا بگريد

ماشى ء اال و اله كیل او وزن وله كیل او وزن اال الدموع فان القطره تطفى ء بحارا من النار، فاذا اغرو  - 449
رقت العین بمائھا لم يرھق و جھه فتر وال، فاذا فاضت حرمه اهللا على النار، ولو ان باكیا بكى فى امه لرحموا 

.  
ه از آن ، درياھايى از آتش را خاموش مى كند، آنگاه ھر چیزى وزن و اندازه دارد مگر اشك كه يك قطر: يعنى 

و وقتى كه آن اشك از . كه چشم از اشك پر شود، آن صورت در قیامت نه سختى مى بیند و نه خوارى را
چشمھا جارى شد، خداوند متعال آن صورت را بر آتش حرام مى كند و اگر گريه كننده اى بر امتى بگريد، 

  .مى گرداند  ا مشمول رحمت خويش خداوند متعال تمام آنان ر
ما من عین اال وھى باكیه يوم القیامه اال عین بكت من خوف اهللا ، وما اغرورقت عین بمائھا من  - 450

خشیه اهللا اال حرم اهللا سائر جسده على النار، وال فاضت على خده فزھق ذلك الوجه قتر وال ذله ، و ما من 
ه فان اهللا يطفى ء بالیسیر منھا البحار من النار، ولو ان عبدا بكى فى امه شى ء اال وله كیل او وزن اال الدمع

  .لرحم اهللا تلك االمه ببكاء ذلك العبد 
ھیچ چشمى نیست مگر آنكه در روز قیامت گريان است بجز چشمى كه از ترس خدا گريه كرده : يعنى 

ھى ساير اعضاى بدنش را بر آتش باشد، ھرگز چشمى از ترس خدا با اشك پر نشد مگر آنكه ذات اقدس ال
  .حرام گردانید و نشد اين اشك جارى شود و آن چھره سختى و ذلت ببیند

ھر چیزى وزن و اندازه اى دارد مگر اشك كه خداوند متعال با مقدار كمى از آن ، درياھايى از آتش را خاموش 
گريه ھمین بنده مشمول رحمت  مى كند اگر بنده اى درباره امتى بگريد، خداوند منان آن را به واسطه

  .مى نمايد  خويش 
  :شنیدم  -علیه السالم  -از حضرت صادق : نقل شده است كه گفت  معاويه بن عماراز 

يا على ، : انه قال  - علیه السالم  -لعلى  -صلى اهللا علیه و آله و سلم  -كان فى وصیه رسول اهللا  - 451
للھم اعنه وعد خصاال و الرابعه كثره البكاء من خشیه اهللا اوصیك فى نفسك بخصال فاحفظھا ثم قال ن ا

  .عزوجل يبنى لك بكل دمعه الف بیت فى الجنه 
اى : آمده است كه  -علیه السالم  -به على  -صلى اهللا علیه و آله و سلم  - در وصیت رسول خدا : يعنى 
على را بر ! خدايا: سپس فرمود. تو را به چند خصلت سفارش مى كنم كه بايد آنھا را حفظ نمايى ! على 

صفت چھارم ، گريه زياد از ترس خداوند : آنگاه حضرت آن خصال را بر شمرد تا اينكه فرمود. اين كار كمك كن 
  .عزيز و جلیل است كه در برابر ھر قطره اشكى ، برايت ھزار خانه در بھشت ساخته مى شود

  :است كه فرمود روايت كرده -علیه السالم  -ابو حمزه از امام باقر 
  .ما من قطره احب الى اهللا من قطره دموع فى سواد اللیل مخافه من اهللا ال يراد بھا غیره  - 452

قطره اى نزد خدا دوست داشتنى تر نیست از قطره اشكى در سیاھى شب كه فقط به خاطر ترس : يعنى 
  .از او باشد

اگر از ترس خدا بگريم و اشكم بر رخسارم  !قسم به آن كس كه جانم در دست اوست : گويد كعب االحبار
  .سیالن كند، نزد من محبوبتر از آن است كه يك كوه طال را در راه خدا صدقه بدھم 

  :فرمود -علیه السالم  -از يك از يارانش روايت كرده است كه امام صادق  ابن ابى عمیر
تقربوا الى بشى ء احب الى من ثالث ان عبادى لم ي: - علیه السالم  -اوحى اهللا عزوجل الى موسى  - 453

يا رب ، و ما ھن ؟ قال يا موسى ، الزھد فى الدنیا، و الورع عن المعاصى ، والكباء من : خصال ، قال موسى 
يا موسى ، اما الزاھدون فى الدنیا ففى : قال موسى ، يا رب ، فلمن صنع ذا؟ فاوحى اهللا الیه . خشیتى 

تى ففى الرفیع اال على ال يشاركھم فیه احد غیرھم ، و اما الورعون عن الجنه ، و اما البكاوون من خشی
  .المعاصى فانى افتش الناس وال افتشھم 

بندگان من به چیزى محبوبتر از سه : وحى كرد كه  -علیه السالم  - خداوند عزيز و جلیل به موسى : يعنى 
اى : آن سه صفت چیست ؟ فرمود! اپروردگار: گفت  - علیه السالم  -موسى . صفت به من تقرب نجستند

  .آن سه ، زھد در دنیا، دورى از گناھان و گريه از ترس من است ! موسى 
اى : براى كسى كه اين چنین باشد چه خواھد بود؟ فرمود! پروردگارا: گفت  -علیه السالم  - موسى 
قام برترى قرار دارند كه زاھدان دنیا در بھشت من بسر مى برند، گريه كنندگان از ترس من ، در م! موسى 

ھمه را تفتیش و بازرسى ) در قیامت (غیر از آنان احدى شريكشان نیست و آنانكه گناه را ترك كرده اند، من 
  .مى كنم ، امام آنان را بازرسى نخواھم كرد

  :آمده است كه  -صلى اهللا علیه و آله و سلم  -در خطبه وداع رسول اهللا 
شیه اهللا كان له بكل قطره من دموعه مثل جبل احد تكون فى میزانه من و من ذرفت عیناه من خ - 454

االجر، و كان له بكل قطره عین من الجنه على حافتیھا من المدائن و القصور ما ال عین رات وال اذن سمعت 
  .وال خطر بقلت بشر 

مقدار كوه احد  كسى كه از ترس خدا اشك چشمش جارى گردد، در برابر ھر قطره از آن اشكھا به: يعنى 
در پرونده اعمالش اجر و پاداش ثبت مى گردد و در مقابل ھر قطره ، چشمه اى در بھشت براى او خواھد 
بود، در دو طرف اين چشمه ، شھرھا و قصرھايى قرار دارد كه نه چشمه آن را ديده و نه گوشى شنیده و 



  .نه به قلب بشرى خطور كرده است 
  :روايت شده است كه فرمود -  علیه السالم -از امام باقر 

: الھى ما لعبد بل وجھه بالدموع من مخافتك ؟ قال اهللا تعالى : قال  - علیه السالم  -ان ابراھیم النبى  - 455
  .جزاءه مغفرتى و رضوانى يوم القیامه 

با  براى بنده اى كه چھراش را! خدايا: از ذات اقدس الھى پرسید -علیه السالم  -ابراھیم نبى : يعنى 
پاداشش ، آمرزش : اشكھايى كه از خوف تو ريخته شده ، تر گرداند چه خواھد بود؟ خداوند متعال پاسخ داد

  .و مقام رضوان من در قیام خواھد بود
دعا مى كنم و دلم مى خواھد گريه : عرض كردم  -علیه السالم  - به امام صادق : گويد اسحاق بن عمار

بعضى از نزديكانم كه وفات يافته اند را به ياد مى آوردم ، دلم مى  بكنم ولى اشكى نمى آيد، اما وقتى
  :شكند و اشكم جارى مى گردد، آيا چنین كارى جايز است ؟، فرمود

  .نعم ، تذكرھم ، فاذا رقفت فابك لربك تبارك و تعالى  - 456
د تبارك و تعالى گريه كن بلد جايز است ، آن اموات را به ياد بیاور و وقتى قلبت شكست ، براى خداون: يعنى 

.  
    )151(تباكى 

گويند كه امام تباكى بیايد، اين حالت را اگر گريه اى نكردى ، خودت را وادار كن و سعى نما تا شايد اشكى 
  :فرمود -علیه السالم  - صادق 

  .و ان لم يكن بك بكاء فلتتباك  - 457
  .اگر گريه اى نكردى ال اقل تباكى داشته باش : يعنى 

اگر در حال دعا اشكى از چشمانم : عرش كردم  -علیه السالم  - گويد به حضرت صادق  سعید بن يسار
  :ى توانم تباكى داشته باشم ؟ فرمودجارى نشد، آيا م

  .نعم ولو مثل راس الذباب  - 458
  .بله حتى اگر به اندازه سر مگسى باشد: يعنى 

  :به ابى بصیر فرمود -علیه السالم  -نقل شده است كه امام صادق ابى حمزه از 
 -له ، وصل على النبى واله ان خفت امرا يكون او حاجه تريدھا فابدا باهللا فمجده و اثن علیه كما ھو اھ - 459

اقرب ما يكون العبد من الرب وھو ساجد : و تباك ولو مثل راس الذباب ، ان ابى كان ، يقول  - علیھم السالم 
  .يبكى 
اگر از وقوع حادثه اى مى ترسى يا حاجتى دارى ، اول خداوند متعال را تمجید كن و آنچنانكه سزاوار : يعنى 

بعد بر پیامبر و آلش صلوات بفرست و پس از آن ، اشكى بريز حتى اگر به مقدار  است او را احمد و ثنا نما،
نزديكترين حاالت بنده به پروردگارش اين است كه به سجده رود و : سر مگسى باشد؛ چون پدرم مى فرمود

  .در آن حال ، گريه كند
  :و از آن حضرت نقل شده است كه فرمود

  .خرج منك مثل راس الذباب فبخ بخ ان لم يجبك البكاء فتباك فان  - 460
اگر گريه به تو پاسخ مثبت نمى دھد و اشكى نمى آيد، تباكى داشته باش كه اگر به اندازه سر : يعنى 

  .!مگسى ھم اشك از تو خارج شد، خوشا به حالت 
   نصیحت 

  :ھنگام دعا مى توانى از طرق زير چشمانت را با خود ھمراه كرده تا اشكھايت سرازير شود
به ياد گناھان بزرگ و آبرو ريزيھاى روز قیامت خوش باش كه ھمه مخلوقات عالم از خدايى كه ھم حاكم آن  -

  .روز است و ھم عالم به ھمه چیز، مى ھراسند
صحنه قیامت در برابرت تمثل پیدا كند كه زبانھا الل مى شوند و سخنرانان فصیح ، خاموش مى گردند ولى  -

د و صحبت مى كنند، آنانكه در دنیا صداھايى نرم و نازك داشتند، در آنجا اعضاى بدن شھادت مى دھن
صدايشان بزرگ و گوش خراش مى شود، در اين حال ، عرق ، سرورى مردم را مى گیرد به طورى كه از 

  .نرمى گوشھا بر زمین مى ريزد
تیھا پرده بردارى مى روزى كه رازھاى نھان فاش مى شود و باطن و اندرون انسان آشكار مى گردد، از زش

  .شود و كسى توجھى ندارد
  :از رسول خدا روايت است كه فرمود -

  .يحشر الناس يوم القیامه حفاه عراه عزالء قد الجمھم العرق و بلغ شحوم االذان  - 461
روز قیامت مردم با پاى برھنه عريان و دست خالى از ھر سالحى محشور مى شوند، در حالى كه : يعنى 

  .رويشان را گرفته و به نرمى گوشھا رسیده است  عرق سر و
  :پس مردم ھمديگر را مى بینید، فرمود! اى واى : ھمسر پیامبر اكرم تا اين را شنید گفت سوده 

  .شغل الناس عن ذلك  -
  :آنگاه به اين آيه قرآن استناد كرد كه مى فرمايد. مردم به اين توجھى ندارند: يعنى 

  .)152(شان يغنیه  لكل امرى ء منھم يومئذ -
  .دارد  ھر كس را در آن روز، كارى است كه به خود مشغولش : يعنى 



  :سپس فرمود
انى لھم بالنظر؟ و منھم المسحوب على وجھه و الماشى على بطنه و منھم من يوطا باالقدام و كیف و  -

مثل الذر، و منھم المصلوب على شفیر النار حتى يفرغ الناس من الحساب ، و منھم من تسلط علیه 
  .الماشیه ذوات االخفاف فتطاه با خفافھا و ذوات اال ظالف فتنطحه بقرونھا و تطاه با ظالفھا 

چگونه مى توانند بر ھمديگر نظر كنند در حالى كه عده اى را به صورت ، بر زمین مى كشند عده اى : يعنى 
روى شكمشان حركت مى كنند، دسته ديگر چون خاك ، زير دست و پا لگد مال مى شوند، گروه ديگر را در 

شان مارھايى آويزان مى كنند كنار آتش بر صلیب مى كشند تا مردم از حساب فارغ گردند، عده ديگر، برگردن
كه اينان را بگزند تا حسابرسى مردم تمام شود، گروه ديگر زير دست و پاى چھار پايان لگدمال مى شوند و 

  .حیوانات شاخدار به آنان شاخ مى زنند و لگد كوبشان مینمايند
ھل سعادتمند و چه بايد در احواالت مردم در روز قیامت و قبل و بعد از آن ، فكر كنى كه چه كسانى ا

كسانى اھل شقاوت ، در اين صورت حتما برايت سبب خوف و انگیزه اشك و اخالص قلب ، حاصل مى 
  .شود

ھرگاه به چنین حالتى رسیدى ، آن را غنیمت بشمار و بدانكه چنین ساعاتى از نفیس ترين لحظات عمر 
خداوند صاحب جالل ، عرضه بدارى و از  توست ، در اين حالت است كه بايد سواالت و نیازھايت را به درگاه

  :اھم حاجاتت اين باشد كه 
  .اقبال و توجه خداوند سبحان به تو دوام يابد -اوال 
  .اقبال و توجه توبه او نیز ادامه داشته باشد - ثانیا 
  .ادب حضورش را به نیكوترين وجه درك كرده باشى  - ثالثا 

بخواه كه جمال و زيبايى واقعى و حقیقى برايت بیاورد و  حاجاتت را خواستى طلب كنى ، چیزى - و رابعا 
طلب كنى ؛ چون نه او براى تو باقى مى ماند و نه تو براى ) دنیا(گرفتارى و وبال را از توقع كند، نه اينكه مال 

  .آن 
   تنبیه 

خوبى است  بدانكه گريه كردن و ضجه و ناله زدن به درگاه الھى ، از گناھان و طلب رھا شدن از آن ، صفت
 - اما تا جدايى از گناه و توبه از معاصى نباشد، فايده اى ندارد كه جناب سید العابدين على بن الحسین 

  :فرمود -علیه السالم 
ولیس الخوف من بكى و جرت دموعه ما لم يكن له ورع يحجزه عن معاصى اهللا ، و انما ذلك خوف  - 462

  .كاذب 
كند و اشك بريزد، اما ورعى كه او را از گناھان دور كند، دوى نباشد، خوف اين نیست كه كسى گريه : يعنى 

  .اين خوف دروغ است 
  :صلى اهللا علیه و آله و سلمه نقل است كه فرمود -از رسول خدا 

لو كانت  - علیه السالم  -موسى بر جل من اصحابه وھو ساجد و انصرف من حاجته و ھو ساجد، فقال  - 463
ك ، فاوحى اهللا عزوجل الیه يا موسى ، لو سجد حتى ينفطع عنفه ما قبلته او يتحول حاجتك بیدى لقضیتھا ل
  .عما اكره الى ما احب 

از آنجا (بر سر راھى ، فردى از يارانش را ديد كه در سجده است  - علیه السالم  -حضرت موسى : يعنى 
ر حاجت تو در دست من بود آن اگ: كارش را انجام داد و برگشت ، ديد ھنوز در سجده است ، گفت ) رفت و

اگر آنقدر سجده كند ! اى موسى : خداوند عزيز و جلیل به او وحى كرد كه . را برايت بر آورده مى ساختم 
تا گردنش قطع شود، او را نخواھم پذيرفت مگر آنكه دست از كارھاى زشتش برداشته به چیزھايى كه من 

  .آن را دوست دارم ، روى نمايد
  :آمده است كه  در روايت ديگر

الھى عبدك يبكى من مخافتك ، قال اهللا : ان موسى مر برجل و ھو يبكى ثم رجع و ھو يبكى قال  - 464
  .يا موسى ، لو بكى حتى نزل دماغه مع دموع عینیه لم اغفر له و ھو يحب الدنیا : تعالى 
ند، رفت و برگشت ، ديد بر سر راھش مردى را ديد كه گريه مى ك - علیه السالم  -حضرت موسى : يعنى 

اى : خداوند متعال فرمود. خدايا بنده ات از ترس تو است كه اشك مى ريزد: ھنوز گريه مى كند، گفت 
اگر اين فرد آنقدر گريه كند تا مغز سرش به ھمراه اشك چشمش خارج شود تا وقتى كه دنیا را ! موسى 

  .دوست دارد، او را نخواھم آمرزيد
  :وحى فرستاد، آمده است  -علیه السالم  -موسى  و در آنچه كه بر حضرت

  .يا موسى ، ادعنى بالقلب التقى و اللسان الصادق  - 465
  .مرا با قلبى بى گناه و پاك و زبانى صادق و راستگو بخوان ! اى موسى : يعنى 

  :نقل است كه فرمود -علیه السالم  - از امیر المومنین على بن ابى طالب 
ح النجاح و مقالید الفالح ، و خیر الدعاء ما صدر عن صدر نقى و قلب تقى ، و فى المناجاه الدعاء مفاتی - 466

  .سبب النجاه ، و باال خالص يكون الخالص ، فاذا اشتد الفزع فالى اهللا المفزع 
دعا، كلید كامیابى و رستگارى است و بھترين دعا آن است كه از سینه اى پاك و قلبى داراى تقوا : يعنى 

ر مناجات ، سبب نجات است و اخالص ، موجب خالصى ، پس آنگاه كه سختیھا شدت يافت ، بايد به صاد



  .سوى خدا فزع و زارى نمود
   :اعتراف به گناه قبل از درخواست و ذكر حاجات  - ك 

  .اين عمل نشانه اين است كه بنده از ھمه چیز غیر از خدا قطع امید كرده است  -اوال 
در . انه تواضع است و ھر كس كه تواضع پیشه كند، خداوند متعال درجاتش را باال مى برداين عمل نش - ثانیا 

  :روايت آمده 
عابدى ھفتاد سال خدا را بندگى كرد، روزھا را روزه و شبھا را به نماز مى ايستاد، آنگاه حاجتى از  - 467

از خود تو است ؛ چون اگر در تو  اشكال: خداوند متعال طلب نمود ولى روا نگرديد، رو به خود كرد و گفت 
اى : خیرى مى بود، حاجتت روا مى شد، در اين ھنگام خداوند متعال فرشته اى براى او فرستاد و گفت 

  .اين يك لحظه اى كه خودت را كوچك شمردى ، از تمامى عبادتھاى گذشته ات بھتر است ! فرزند آدم 
  :ودروايت است كه فرم - علیه السالم  -از امام باقر 

ال يا رب : اتدرى لم اصطفیتك بكالمى من دون خلقى ؟ قال  -علیه السالم  -اوحى اهللا تعالى موسى  - 468
يا موسى ، انى قلبت عبادى ظھرا لبطن فلم ار اذل لى نفسا منك ، انك اذا صلیت وضعت خديك : ، قال 

  .على التراب 
آيا مى دانى چرا تو را براى : فرستاد كه  وحى -علیه السالم  -خداوند متعال بر حضرت موسى : يعنى 

اى موسى ، من بندگانم را زير و : فرمود! نه ، اى پروردگار من : سخن خود انتخاب كردم نه ديگران را؟ گفت 
رو كردم ، ولى كسى را نیافتم كه در برابر من از تو خاضع تر باشد؛ چون تو ھر گاه نماز مى گزارى ، چھره 

  .ار مى دھى ات را نیز بر خاك قر
  :در روايت ديگر آمده است كه 

  .انى قلبت عبادى ظھرا لبطن فلم ار اذل لى نفسا منك فاحببت ان ارفعك من بین خلقى  - 469
من بندگانم را زير و رو كردم ولى كسى را نیافتم كه در برابر من از تو خاضع تر باشد، به ھمین خاطر : يعنى 

  .مقام تو را برتر گردانم  دوست دارم كه از میان مخلوقاتم ،
  :در روايت آمده است كه 

وحى فرستاد كه باالى كوھى برو و با من مناجات  -علیه السالم  -خداوند سبحان بر حضرت موسى  - 470
كن ، در آنجا چندين كوه بودند، ھر يك طمع داشتند كه كلیم حق ، بر روى آن برود مگر كوه كوچكى كه خود 

من كمتر از آنم كه پیامبر خدا براى مناجات با رب العامین ، بر من باال برود، در : و گفت را خرد و كوچك شمرد 
وحى فرستاد كه باالى ھمان كوه برو؛ چون او خود را  - علیه السالم  -اين ھنگام خداوند متعال بر موسى 

  .چیزى به حساب نیاورد
  :مودنقل است كه فر -صلى اهللا علیه و آله و سلم  -از رسول خدا 

التواضع ال يزيد اهللا به اال ارتفاعا، و ذل النفس ال يزيد اهللا به اال عزا، و : ثالثه ال يزيد اهللا بھن اال خیرا - 471
  .التعفف ال يزيد اهللا به اال غنى 

خداوند سبحان در برابرش : تواضع : سه چیز است كه خداوند متعال در برابر آن ، جز خیر نمى دھد: يعنى 
دست كشیدن از . خداوند منان در برابرش عزت نفس عطا مى كند: فروتنى . ن را رفیع مى گرداندمقام انسا
  .ذات اقدس الھى در برابرش ، غنا و بى نیاز مى دھد: محرمات 

  :و نیز فرموده است 
  .فى وضع النفس و كسرھا و اسخاطھا رضى اهللا سبحانه  - 472

  .او، رضاى خداى سبحان نھفته است  در تواضع و كشاندند نفس و نارضايتى: يعنى 
  :وحى فرستاده ، آمده است  -علیه السالم  -در آنچه خداوند متعال بر حضرت داود 

  .يا داود، انى وضعت خمسه فى خمسه و الناس يطلبونھا فى خمسه غیرھا فال يجدونھا  - 473
را در پنج چیز ديگر مى جويند و نمى من پنج چیز را در پنج چیز قرار دادم ، ولى مرم آنھا ! اى داود: يعنى 

  .:يابند
  .وضعت العلم فى الجوع و الجھد و ھم يطلبونه فى الشبع و الراحه ، فال يجدونه  -

علم را در گرسنگى و تالش و كوشش قرار دادم ، ولى مردم آن را در سیرى و راحتى مى جويند و : يعنى 
  .نمى يابند

  .فى خدمه السلطان ، فال يجدونه  و وضعت العز فى طاعتى و ھم يطلبونه -
عزت را در اطاعت از خودم نھاده ام ولى مردم آن را در خدمت به سالطین طلب مى كنند و نمى : يعنى 

  .يابند
  .و وضعت الغنى فى القناعه و ھم يطلبونه فى كثره المال ، فال يجدونه  -

  .مال زياد مى جويند و نمى يابندبى نیازى را در قناعت قرار دادم ، ولى مردم آن را در : يعنى 
  .و وضعت رضائى فى سخط النفس و ھم يطلبونه فى رضى النفس ، فال يجدونه  -

رضايت خودم را در نارضايتى نفس نھاده ام ، ولى مردم آن را در رضايت نفس طلب مى كنند و نمى : يعنى 
  .يابند

  .جدونھا و وضعت الراحه فى الجنه و ھم يطلبونھا فى الدنیا، فال ي -
  .و راحتى و آسايش را در بھشت قرار داده ام ، اما مردم آن را در دنیا مى جويند و نمى يابند: يعنى 



علیه  - ديگر از فوايد ذكر گناھان ، خوف و ترس از ذات اقدس الھى و رقت قلب است كه حضرت صادق : ثالثا
  :فرمود - السالم 

  .)153(ى يخلص اذا رق احدكم فلیدع ، فان القلب ال يرق حت -
  .ھر يك از شما آنگاه كه قلبش شكست ، حتما دعا كند؛ چون قلب تا صاف نشود، نمى شكند: يعنى 
چه بسا شكستن قلب موجب ريزش اشك گردد كه اين نیز خود ادبى از آداب دعاست ، بنابر اين ،  -رابعا 

  .ادبى ، موجب فراھم شدن ادب ديگر گرديد
  :است كه فرمود - علیه السالم  -فرمان امام صادق  -و خامسا 

  . )154(خرج عبد من الذنب اال باالقرار انما ھى المدحه ثم الثناء ثم االقرار بالذنب ثم المساله انه و اهللا ما  -
آنگاه سوال و درخواست كه به خدا اول مدح الھى ، بعد ثنا و ستايش ، سپس اقرار به گناھان ، : يعنى 

  .ھیچ بنده اى از گناه خارج نشد، مگر به سبب اقرار به آن ! سوگند
  :بنابر اين ، اقرار به گناه پنج فايده دارد

  .منقطع شدن به سوى خداوند متعال  -اول 
  .منقطع شدن به سوى خداوند متعال  -دوم 

  .ت و در نتیجه موجب اجابت دعا مى گرددسبب رقت قلب است كه خود دلیل بر اخالص اس -سوم 
  .چه بسا موجب گريه نیز گردد كه گريه كردن ، خود سید اال داب است  -چھارم 
  .- علیه السالم  -موافقت نمودن با فرمان حضرت صادق  -پنجم 

   :با قلب به سوى خدا روى آوردن  -ل 
غافل بوده فقط يك سرى كلماتى  بتش بسیار واضح است كه اگر كسى با تو صحبت كند و بدانى او از صح

ولى تو جھش به جاى ديگر است ، چنین فردى سزاوار اين است كه تو ) يا از روى مى خواند(را از بر كرده 
  :فرمود - علیھم السالم  -ھم از خطاب با او روى برگردانى و جوابش صادق آل محمد 

عنده ، فان اهللا ينزل العبد مثل ما ينزل العبد اهللا من  من اراد ينظر منزلته عند اهللا فلینظر منزله اهللا - 474
  .نفسه 
كسى كه مى خواھد ببیند رتبه اش نزد خدا چگونه است ، ببیند رتبه خدا نزد او چطور مى باشد؛ : يعنى 

  .چون خداوند سبحان ، بنده را در ھمان مقامى جاى مى دھد كه بنده ، آن مقام را به خدا مى دھد
  :فرمود -علیه السالم  - ن و امیر المومنی

  .ال يقبل اهللا دعاء قلب اله  - 475
  .خداوند متعال دعاى قلب غافل را قبول نمى كند: يعنى 

  :روايت كرده است كه فرمود -علیه السالم  -از حضرت صادق سیف بن عمیره 
  .اذا دعوت اهللا فاقبل بقلبك  - 476

  .روى كن ھرگاه خدا را مى خوانى ، با قلبت به او : يعنى 
  :وحى فرستاد، آمده است  -علیه السالم  - در آنچه خداوند سبحان بر حضرت عیسى 

  .)155(ال تدعنى اال متضرعا الى و ھمك ھما واحدا فانك متى تدعنى كذلك اجبك  -
دعا نكن مگر با حالت تضرع و تمام ھمتت را صرف اين امر بنما كه ھرگاه اينگونه مرا خواندى ، تو را : يعنى 

  .اجابت خواھم نمود
  :روايت شده است كه  -علیھم السالم  - و از معصومین 

  .ام لیله و القلب ساه صاله ركعتین بتدبر خیر من قی - 477
دو ركعت نماز با تفكر و تدبر، بھتر است از نماز در طول شب در حالى كه دل به غیر حق مشغول : يعنى 
  .باشد
  .لیس لك من صالتك اال ما احضرت فیه قلبك  - 478

  .از نماز فقط آن مقدار كه حضور قلب داشتى ، بھره ات خواھد بود: يعنى 
  :نقل شده است كه  -ه السالم علی -از سن حضرت ادريس 

اذا دخلتم فى الصاله فاصر فوا الیھا خواطر كم و افكار كم ، و ادعوا اهللا دعاءا متفرجا، و اسالوه  - 479
  .مصالحكم و منافعكم بخضوع و خشوع و طاعه و استكانه 

نید، خدا را با طھارت و وقتى وارد نماز شديد، خاطرات و افكارتان را از چیزھاى ديگر، به نماز برگردا: يعنى 
  .شادابى بخوانید و از او اصالح و منفعت خود را خاضعانه ، خاشعانه و مطیعانه و در حالت فروتنى بخواھید

اذا دخلتم فى الصیام فطھروا انفسكم من كل دنس و نجس و صوموا هللا بقلوب خالصه صافیه منزھه  - 480
  .اهللا يستنجس القلوب اللطخه و النیات المدخوله المنكره ، فان   عن االفكار السیه و الھواجس 

ھرگاه روزه مى گیرند، جان خود را از ھر پلیدى و نجاستى پاك سازيد و براى خدا با قلبھايى خالص و : يعنى 
صاف ، روزه بگیريد، حتى خود را از فكر گناه نیز پاك گردانید؛ چون خداوند متعال ، قلبھاى آلوده و نیتھاى نا 

  . نجس مى داندخالص را 
  ).يعنى در دوران بى نیازى (دعا كردن قبل از آنكه احتیاجى پیدا شود  - م 

  :به ابوذر فرمود - صلى اهللا علیه و آله و سلم  - رسول خدا 
احفظ اهللا يحفظك ، : بلى يا رسول اهللا ، قال : يا ابا ذر، اال اعلمك كلمات ينفعك اهللا عزوجل بھن ؟ قال  -



امك ، تعر الى اهللا فى الرخاء يعرفك فى الشده ، و اذا سالت فاسال اهللا ، و اذا استعنت احفظ اهللا تجده ام
فاستعن باهللا ، فقد جرى القلم بما ھو كائن يوم القیامه ، ولو ان الخلق كلھم جھدوا على ان ينفعوك بما لم 

  .)156(يكتبه اهللا لك ما قدروا علیه 
بلى اى : گفتم :) آيا ذر مى گويد(آيا كلماتى به تو بیاموزم كه برايت منفعت داشته باشد؟ ! اى اباذر: يعنى 

اگر از خدا حفاظت نمايى ، او ار در جلو . ا خدا از تو حفاظت كندتو از خدا حفاظت كن ت: فرمود! رسول خدا
خود، خواھى يافت ، در روز را حتى و آسايش ، معروف و شناخته شده درگاه حق باش تا او تو را در روز 

اگر درخواستى دارى از خدا بطلب و اگر كمك مى خواھى از او بخواه ، ھمانا . شدت و نیازت بشناسد
ا روز قیامت تحت قلم ذات اقدس الھى است ، اگر تمام خلق بكوشند تا نفعى به تو برسانند مقدرات عالم ت

  .كه خدا آن را برايت ثبت نكرده است ، ھر گز قدرت چنین كارى را نخواھند داشت 
  :روايت كرده است كه فرمود -علیه السالم  -از امام صادق ھارون بن خارجه 

  .)157(لحوائج فى البالء ان الدعاء فى الرخاء لیستخرج ا -
  .است دعا، در زمان راحتى و آسايش ، براى بر آورده شدن حوايج در روز نیازمندى : يعنى 

  :و از آن حضرت است كه فرمود
  .)158(من تخوف من بالء يصیبه فتقدم فیه بالدعاء لم يره اهللا عزوجل ذلك البالى ابدا  -

كسى كه از رسیدن باليى ھراسناك است ، اگر قبل از آن دعا كند، خداوند متعال ھر گز آن بال را به : يعنى 
  .او نشان نخواھد داد

  :فرمود - علیه السالم  -امام زين العابدين 
  .الدعاء بعد ما ينزل البالء ال ينتفع به  - 481

 .يده اى ندارددعا كردن بعد از نزول بال، فا: يعنى 

- ١١ - 

 
 

   :دعاى براى برادران دينى و التماسى دعا از ايشان  -ن 
  :نقل كرده است كه فرمود -علیه السالم  -از ھشام بن سالم و او از امام صادق  ابن ابى عمیر

  .من قدم اربعین من المومنین ثم دعا استجیب له  - 482
  .پس براى خودش ، دعايش مستجاب مى شودكسى كه اول براى چھل مومن دعا كند و س: يعنى 

  :و تاكید شده كه بعد از پايان نماز شب ، در حال سجده بگويد
اللھم رب الفجر و اللیالى العشر و الشفع و الوتر و اللیل اذا يسر، و رب كل شى ء، و اله كل شى ء و  - 483

) الن ، اسامى مومنین را ذكر كندبه جاى فالن و ف(ملیك كل شى ء صل على محمد واله و افعل بى و فالن 
  .ما انت اھله ، وال تفعل بنا ما نحن اھله يا اھل التقوى و اھل المغفره 

اى پروردگار و معبود و ! اى پروردگار صبح و شبھاى دھگانه و جفت و تك و شب به ھنگام رفتنش : يعنى 
ى آنچه خود سزاوارش ھستى انجام بر محمد و آلش درود فرست و براى من و فالنى و فالن! پادشاه ھر چیز

  .!اى نگھدارنده و آمرزنده بندگان ! بده ، نه آنچه را كه ما سزاوار آنیم 
  :در روايت آمده است كه 

علیه  -يا موسى ، ادعنى على السان لیم تعصنى به ، فقال : ان اهللا سبحانه و تعالى اوحى الى موسى  -
  .)159(ى لسان غیرك ادعنى عل: انى لى بذلك ؟ فقال : - السالم 

بانى بخوان مرا با ز! وحى فرستاد كه اى موسى  -علیه السالم  - خداوند سبحان به حضرت موسى : يعنى 
  .مرا با زبان ديگران بخوان : چنین زبانى را در كجا مى توانم بیابم ؟ فرمود: كه با آن گناه نكرده باشى ، گفت 

  :فرمود - صلى اهللا علیه و آله و سلم  - رسول خدا 
  .لیس شى ء اسرع اجابه من دعوه غائب لغائب  - 484

  .اجابت نمى شود چیزى سريعتر از دعاى غايبى براى غايب ديگر: يعنى 
اوشك دعوه و اسرع اجابه  -  485: روايت كرده است كه فرمود -علیه السالم  -از امام باقر  فضل بن يسار

  .دعوه المومن الخیه بظھر الغیب 
نزديكترين خواندن و سريعترين اجابت در دعايى است كه مومن براى برادر مومنش در غیاب او مى : يعنى 

  .كند
: ء نجاحا جابه دعاء االخ الخیه بظھر الغیب ، و اذا بدا بالدعاء الخیه فیقول له ملك موكل به اسرع الدعا - 486

  .امین ، ولك مثاله 
دعاى برادر براى برادر مومن در غیابش ، سريعتر از ديگر دعاھا به اجابت مى رسد، وقتى اين دعا را : يعنى 

  .براى تو دو برابرش ھست آمین ، : شروع مى كند، فرشته اى مامور است كه بگويد
  :روايت كرده است كه فرمود -علیه السالم  -از حضرت صادق عبد اهللا بن سنان 



  .دعاء الرجل الخیه بظھر الغیب يدر الرزق و يدفع المكروه  - 487
  .دعاى انسان براى برادر مومن در غیاب او موجب فراوانى روزى و دفع بديھا مى شود: يعنى 

  :و نیز فرمود
ما مومن دعا للمومنین اال رد اهللا على مثل الذى دعا  -صلى اهللا علیه و آله و سلم  - قال رسول اهللا  - 488

لھم به من كل مومن و مومنه مضى من اول الدھر الى ما ھو ات الى يوم القیامه ، و ان العبد لیومر به الى 
ا الذى كان يدعو لنا، فیشفعوا فیه ، يا رب ، ھذ: النار يوم القیامه فیسحب فیقول المومنون و المومنات 

  .فیشفعھم اهللا فیه فینجو 
ھرگاه مومنى اين مومنین دعا كند، خداوند متعال : فرمود -صلى اهللا علیه و آله و سلم  - رسول حق : يعنى 

 ھمان دعا را به تعداد ھر مرد و زن مومنى كه از ابتداى خلقت تا قیام قیامت مى آيند، به او بر مى گرداند،
ببريد، مالئكه او را   او را به آتش ببريد، مالئكه او را به آتش : روز قیامت بنده اى را مى آورند فرمان مى رسد

پروردگارا اين ھمان : كشان كشان به سوى آتش مى برند، در اين حال مردان و زنان با ايمان مى گويند
رد، شفاعت مى كند، خداوند متعال ھم فردى است كه براى ما دعا كرده ، اينجاست كه آنان براى اين ف

  .شفاعت آنان را مى پذيرد و او نجات مى يابد
را در عرفات در حالى ديدم كه كسى چون عبد اهللا بن جندب : از پدرش نقل كرده است كه على بن ابراھیم 

ريخت ، به سوى آسمان بلند بود و اشك از گونه ھايش بر زمین مى   او در آنجا يافت نمى شد، دستھايش 
  :وقتى مردم رفتند به او گفتم 

دعا نكردم ! به خدا قسم : نديدم ، گفت ) غرق در ذكر و دعا و سوز گذار(من كسى را چون تو ! اى ابا محمد
  :به من خبر داد كه  - علیه السالم  -مكر براى برادران دينى ام ؛ چون امام كاظم 

  .لك مائه الف ضعف و: من دعا الخیه بظھر الغیب نودى من العرش  - 489
الھى ندا مى رسد كه صد ھزار   كسى كه براى برادران دينى در پشت سرشان دعا كند، از عرش : يعنى 

  .برابرش ، براى تو باد
من فكر كردم كه صالح نیست صد ھزار دعاى عرشى را كه حتما مستجاب مى شود، در برابر يك دعا براى 

  يك دعا مستجاب مى شود يا خیر؟ خود رھا كنم ، در حالى كه نمى دانم آن
من و معاويه بن و ھب در عرفات با ھم بوديم ، او در : ابن ابى عمیر از زيد نرسى روايت كرده است كه گفت 

حال دعا بود كه اشكھايش را مشاھده نمودم ، دقت كردم ديدم براى خودش حتى يك دعا ھم نكرد بلكه 
كند و نامشان و نام پدرانشان را مى برد، وقتى مردم از عرفات براى افرادى از گوشه و كنار جھان دعا مى 

  .از تو چیز عجیبى ديدم ! اى عمو: كوچ كردند به او گفتم 
  چه چیز عجیبى ديدى ؟: گفت 
  !در اين محل حساس ، برادرانت را بر خود مقدم داشتى و براى ديگران دعا كردى : گفتم 
نكن ؛ چون من از موالى خود كه موالى ھر مرد و زن با ايمان است  از اين كارم تعجب! اى بردار زاده : گفت 

نیز مى باشد، شنیدم كه اگر از  -علیھم السالم  -و سید و آقاى گذشتگان و آيندگان بعد از پدران معصومش 
دو گوش من كر گردند، در چشم من كور شوند و از شفاعت پیامبر ) و دروغ بگويم (آن حضرت نشنیده بودم 

  :محروم گردم ، شنیدم كه مى فرمود - صلى اهللا علیه و آله و سلم  -اكرم 
يا عبد اهللا ، ولك مائه الف ضعف مما دعوت : من دعا الخیه فى ظھر الغیب ناداه ملك من السماء الدنیا - 490

سماء و ناداه ملك من ال. يا عبد اهللا ، ولك مائتا الف ضعف مما دعوت : و ناداه ملك من السماء الثانیه . 
و ناداه ملك من السماء الرابغه يا عبد اهللا ، لوك . يا عبد اهللا ، ولك ثالثمائه الف ضعف مما دعوت : الثالثه 

يا عبد اهللا ، ولك خمس مائه الف ضعف : و ناداه ملك من السماء الخامسه . اربعمائه الف ضعف مما دعوت 
و ناداه ملك .  ، ولك ستمائه الف ضعف مما دعوت يا عبد اهللا: و ناداه ملك من السماء السادسه . مما دعوت 

يا : و ناداه ملك من السماء السابعه . يا عبد اهللا ، ولك ستمائه الف ضعف مما دعوت : من السماء السادسه 
عبد اهللا ، ولك سبعمائه الف ضعف مما سالت ، ثم يناديه اهللا تبارك و تعالى انا الغنى الذى ال افتقر، يا عبد 

  .لك الف الف ضعف مما دعوت اهللا ، 
: كسى كه براى برادر مومنش در غیاب او دعا كند، فرشته اى از آسمان دنیا به او ندا مى دھد كه : يعنى 

! اى بنده خدا: و فرشته از آسمان دوم ندا مى دھد كه . صد ھزار برابر آن دعا براى تو باد! اى بنده خدا
  .دويست ھزار برابر آن دعا براى تو باد

سیصد ھزار برابر آن براى تو باد و فرشته اى از ! اى بنده خدا: و فرشته اى از آسمان سوم ندا مى دھد كه 
چھار صد ھزار برابر براى تو باد، و فرشته اى از آسمان پنجم ! اى بنده خدا: آسمان چھارم ندا مى دھد كه 

فرشته اى از آسمان ششم ھفتم ندا مى  و. پانصد ھزار برابر براى تو باد! اى بنده خدا: ندا مى دھد كه 
اى : و فرشته اى از آسمان ھفتم ندا مى دھد كه . اى بنده خدا ششصد ھزار برابر براى تو باد: دھد كه 
من آن بى نیاز : ھفتصد ھزار برابر براى تو باد، آنگاه خداوند تبارك و تعالى به او ندا مى دھد كه ! بنده خدا

  .يك میلیون برابر برايت باد! شوم ، اى بنده خدا ھستم كه فقیر و محتاج نمى
  كدامیك از اين دو بزرگتر است ؛ آنچه من انجام دادم يا آنچه تو مى گويى ؟! اى برادر زاده 

   لزوم محبت بین برادران ايمانى 
ز سزاوار است كه به ھماره دعا براى برادر مومن ، او را از درون قلبت دوست ھم داشته باشى و دعايت ا



روى اخالص بوده ، آرزويت اين باشد كه خداوند متعال آن ار در حقش مستجاب كند، در اين صورت است كه 
ھم دعاى تو در حق او مستجاب مى شود و ھم آن پاداشھاى چندين برابر به تو داده خواھد شد، چون 

ن ، دعاى تو دوست داشتن تو خود حسنه اى است و خیر خواھى در حق او حسنه اى ديگر، بنابر اي
  .محبت ، خیر خواھى و دعا: مشتمل بر سه حسنه خواھد بود

اگر از خداى كريم براى او چیزى طلب مى كنى ، از درون قلبت طلب كن و با دعايت در درگاه خدايى كه 
بخشندگان است براى او شفاعت بنما، چون او بدون شك در منفعت . كريم ترين كريمان و بخشنده ترين 

  .بنده اش از تو كريم تر و قادرتر و سزاوارتر است رساندن به 
  :در تفسیر آيه شريفه 

  .)160(ويستجیب الذين امنوا و عملو الصالحات و يزيدھم من فضله  -
  .خداوند دعاى اھل ايمان و عمل صالح را اجابت مى كند و از فضل خويش ، آنان را افزون مى دھد: يعنى 

  :روايت كرده است كه فرمود - علیه السالم  - از امام باقر  جابر
  .و قد اعطیت لحبك اياه  ولك مثل ما سالت ،: ھو المومن يدعو الخیه يظھر الغیب فیقول له الملك  - 491

منظور آيه ، مومنى است كه براى برادرش در غیاب او دعا مى كند، در اينجا فرشته الھى به او خطاب مى 
  .به خاطر محبت نسبت به او ھمانند آنچه برايش خواستى ، به تو ھم عطا گرديده است : كند

درانش دعا مى كرد، از آنجا كه خارج شد، ديد حكايت كرده اند كه فرد صالحى در مسجد بعد از نماز براى برا
پدرش از دنیا رفته ، وقتى از تجھیزش فارغ گرديد، شروع كرد اموال و میراث باقى مانده از پدرش را براى 

من در : اين چه كارى است ؟ گفت : ھمان برادرانى كه در حقشان دعا كرده بود، تقسیم كردن ، به او گفتند
طلب نمودم ، اما نسبت به مالى كه از بین رفتنى است ؛ بخل بورزم ) جاودانى (شت خانه خدا براى آنان بھ

.  
  :كه فرمود -علیھا السالم  -فكر كن در سخن امام جعفر بن محمد صادق ! اى برادر

  .اذا تصافح المومنان قسم بینھما مائه رحمه تسع و تسعون منھا ال شد ھما حبا لصاحبه  - 492
با يكديگر دست مى دھند، صد رحمت بینشان تقسیم مى گردد كه نو دونه تاى آن  وقتى دو مومن: يعنى 

  .براى كسى است كه رفیقش را بیشتر دوست داشته باشد
ببین خداوند سبحان چقدر به مومن عنايت داشته ، به خاطر محبت بنده نسبت به برادران ايمانى او را 

تجارت و معامله باشد تا به آن پاداشھايى كه وعده داده  دوست دارد؛ اما مبادا دعايت در حق آنان به خاطر
شده برسى ولى در قلبت نسبت به او رحم و عطوفتى نباشد و استجابت دعا در حق او را دوست نداشته 

باشى كه مى ترسم اگر چنین كنى خداوند متعال آن اجرھا را به تو ندھد؛ چون در روايت جابر، از قول 
  .دادن به تو به خاطر محبتت نسبت به برادر مومنت مى باشد  پاداش  فرشته الھى آمده بود كه

چگونه مى شود برادر مومنت را دوست نداشته باشى در حالى كه او در برابر دشمن ، كمك كار و در راه 
  .دين ، يار و در دوستى اولیا و دشمنى اعداء، ھم كیس و ھم آئین تو است 

  :شده است كه  روايت -علیھم السالم  - از معصومین 
  .ال يكمل عبد حقیقه االيمان حتى يحب اخاه  - 493

  ).ھیچ بنده اى ، ايمانش را حقیقتا كامل نمى كند مگر آنكه برادر دينى اش را دوست داشته باشد: يعنى 
  .شیعتنا المتحابون المتباذلون فینا - 494

  .از ھر چیزى در راه ما بگذرند شیعیان ما كسانى ھستند كه ھمديگر را دوست داشته باشند و: يعنى 
وارد شدم ، محمد بن عبد اهللا جعفرى  -علیھما السالم  -گويد بر امام موسى بن جعفر عبد المومن انصارى 

  :فرمود - علیه السالم  -ھم آنجا بود، ھمینكه بر او تبسمى كردم امام 
  .اتحبه ؟ - 495

  :اطر شما او را دوست دارم ، فرمودآرى ، فقط به خ: گفتم  آيا او را دوست دارى ؟: يعنى 
ھو اخوك و المومن اخ المومن البیه و امه ، ملعون ملعون من اتھم اخاه ، ملعون ملعون من عش اخاه ،  -

ملعون ملعون من لم ينصح اخاه ، ملعون ملعون من استاثرر على اخیه ، ملعون ملعون من احتجب عن اخیه 
  .، ملعون ملعون من اغتاب اخاه 

او برادر تو است ، مومن برادر پدرى و مادرى مومن است ، ملعون است ملعون است كسى كه : يعنى 
كند، ملعون است ملعون است كسى كه برادر مومنش را فريب دھد، ملعون ) به چیزى (برادرش را متھم 

است كسى كه خیر خواه برادر مومنش نباشد، ملعون است ملعون است كسى كه خودش را بر بردار 
پنھان كند، ملعون است ملعون كسى  منش مقدم بدارد، ملعون است كسى كه خود ار از برادر مومنش مو

  .كه برادرش را غیبت نمايد
  :و از آن حضرت است كه فرمود

لكل شى ء، شى ء يستريح الیه ، و ان المومن يستريح الى اخیه المومن كما يستريح الطیر الى  - 496
  .شكله ، اوما رايت ذلك ؟ 

ھر چیزى در كنار چیز ديگرى استراحت مى كند، مومن ھم در كنار برادر مومنش به استراحت مى : يعنى 
  .خود استراحت مى نمايد، آيا اين را نديدى ؟  پردازد، ھمچنانكه پرنده در كنار ھمجنس 

  . يكذبه وال يغتابه المومن اخ المومن ، و ھو عینه و مراته و دلیله ، ال يخونه وال يخدعه وال يظلمه وال - 498



مومن برادر مومن است ، چشم اوست ، آينه اوست ، راھنماى اوست ، به او خیانت نمى كند، : يعنى 
  .نیرنگ نمى نمايد، ستم روا نمى دارد، نسبت دروغ به وى نمى دھى و غیبتش نمى كند

غوائله و يرجون ما عنده ، ان دعوا ايما مومنین او ثالثه اجتمعوا عند اخ لھم يامنون بوائفه وال يخافون  - 499
  .اهللا اجابھم ، و ان سالوه اعطاھم ، و ان استزاد وا زادھم ، و ان سكتوا ابتداھم 

ھرگاه دو يا سه مومن برگرد بردار مومنى جمع شوند كه از بالى او در امان بوده ، ترس از ايجاد : يعنى 
دوستانه خدا را بخوانند، اجابتشان مى كند، اگر از او  شرارتش نداشته و به او امیدوار باشند، اگر اين چنین

چیزى بطلبند عطايشان مى نمايد، اگر افزونتر بخواھند، افزون مى كند و اگر سكوت كنند، خداوند منان 
  .خودش شروع به بخشش مى نمايد

به سبعین الف ملك  من زار اخاه هللا ال لشى ء غیره بل اللتماس ما وعد اهللا و تنجز ما عنده و كل اهللا - 500
  .ينادونه اال طبت و طابت لك الجنه 

كسى كه فقط به خاطر رضاى خدا نه خاطر چیزھاى ديگر، به ديدار برادرش برود و امیدش رسیدن به : يعنى 
پاداشھايى كه خداوند متعال وعده كرده باشد، ذات اقدس الھى ھفتاد ھزار ملك را مامور مى كند كه به او 

  .ش كه بھشت براى تو سر سبز و حزم شدخوش با: بگويند
فلم يظلمھم ، وحدثھم فلم   من عامل الناس : -صلى اهللا علیه و آله و سلم  -يرفعه الى النبى  - 501

يكذبھم ، و وعدھم فلم يخلفھم كانت ممن حرمت غیبته ، و كملت مروءته ، و ظھرت عدالته ، و وجبت اخوته 
.  

كسى كه با مردم معامله كند ولى به آنان ظلم : فرمود -و آله و سلم  صلى اهللا علیه -رسول خدا : يعنى 
نكند، با آنان گفتگو بنمايد ولى دروغ نگويد و به آنان وعده بدھد اما خلف وعده نكند، از كسانى خواھد بود 

  .حرام ، مروتش كامل ، عدالتش آشكار و برادرى با او واجب است   كه غیبتش 
  :فرمود -م علیه السال - امام باقر 

رجل حكم على نفسه بالحق ، و رجل زار خاه المومن فى اهللا ، و رجل : ان هللا جنه ال يدخلھا اال ثالثه  - 502
  .اثر اخاه المومن فى اهللا 

كسى كه قضاوت به حق : خداوند متعال بھشتى دارد كه فقط سه نفرحق وارد شدن در آن را دارند: يعنى 
سى كه برادر مومنش را به خاطر رضاى خدا ديدار نمايد و كسى ايثار كرده مى كند حتى بر علیه خودش ، ك

  .را بر خودم مقدار بدارد  ، برادر مومنش 
  .ان المومنین اذا التقیا و تصافحا ادخل اهللا يده بین ايديھما فیصافح اشد ھما حبا لصاحبه  - 503

ھند، خداوند سبحان ، دستش را میان ھر گاه دو من با ھم مالقات مى كنند و با ھم دست مى د: يعنى 
  .دستھاى آن دو قرار داده ، دست آن كسى را كه بیشتر نسبت به رفیقش محبت دارد، مى فشارد

اذا تالقیتم فتالقوا بالتسلیم و التصافح ، و اذا تفرقتم  -صلى اهللا علیه و آله و سلم  - قال رسول اهللا  - 504
  .فتفرقوا باالستغفار 

وقتى با ھم مالقات مى كنید به ھم سالم و : فرمود -صلى اهللا علیه و آله و سلم  - رسول خدا: يعنى 
  .دست بدھید و وقتى از ھم جدا مى شويد، با استغفار، پراكنده گرديد

  :نقل است كه فرمود -صلى اهللا علیه و آله و سلم  -از پیامبر اكرم  - علیه السالم  -از امیر المومنین 
لى : ما جاء بك الى باب ھذه الدار؟ فقال : لى باب دار كان ربھا غائبا فقال له الملك لقى ملك رجال ع - 505

ما بیننا رحم ماسه اقرب من رحم : لرحم ماسه بینك و بینه ام نزعتك الیه حاجه ؟ قال : اخ اردت زيارته ، قال 
فانى رسول اهللا الیك و ھو فابشر: االسالم و ما نزعتنى الیه حاجه ولكن زرته فى اهللا رب العالمین ، قال 

يقروك السالم و يقول لك اياى قصدت ، و ما عندى اردت بصنیعك ، فانى اوجبت لك الجنه ، و عافیتك من 
  .غضبى ، و اجرتك من النار حیث اتیته 

براى چه به در : فرشته اى مردى را بر در خانه اى ديد كه صاحبش در آن نبود، ايستاد و به او گفت : يعنى 
آيا نسبتى بین تو و اوست يا : فرشته گفت . برادرى دارم و مى خواھم او را ببینم : خانه آمدى ؟ گفت اين 

نسبتى نزديكتر از اسالم بین ما نیست و حاجتى ھم از او : چیزى مى خواھى كه به اينجا آمدى ؟ گفت 
من فرستاده خدا به : ت فرشته گف. ندارم ، فقط به خاطر رضاى رب العامین مى خواھم او را ديدار كنم 

مرا قصد : سوى تو ھستم ، به تو بشارت مى دھم كه خداوند متعال برايت اسالم مى رساند و مى گويد
  كردى ؟ با عملت ، از من ، اجر و پاداش مى خواھى ؟

  .من بھشت را بر تو واجب كردم ، تو را از غضبم دور نمودم و از آتش جھنم ، نجات دادم 
العالم عباده ، و النظر الى االمام المقسط عباده ، و النظر الى الوالدين برافه و رحمه عباده النظر الى  - 506

  .، و النظر الى االخ بوده فى اهللا عباده 
ديدن عالم ، عبادت است ، ديدن رھبر عادل ، عبادت است ، نظر رحمت و رافت به پدر مادر نمودن ، : يعنى 

  .رادر مومن را در راه خدا مشاھده كردن نیز عبادت است عبادت است ، بانگاه محبت آمیز، ب
  .ما احدث اهللا اخاء بین مومنین اال احدث لكل منھما درجه  - 507

خداوند متعال برادرى و اخوت را بین دو مومن ايجاد نكرد مگر آنكه به ھر يك از آن دو درجه اى عطا : يعنى 
  .فرمود
  .تا فى الجنه من استفاد فى اهللا اخا استفاد بی - 508



  .كسى كه در راه خدا برادرى بگیرد، در بھشت براى خود خانه اى گرفته است : يعنى 
  .من اكرم اخاه فانما يكرم اهللا فما ظنكم بمن يكرم اهللا ان يفعل اهللا به ؟  - 509

با كسى  كسى كه بردارش را احترام و تكريم كند، خدا را احترام كرده ، به نظر شما خداوند متعال: يعنى 
  .كه خدا را احترام كند چه مى كند؟

  :روايت كرده است كه فرمود -علیه السالم  -از جابر و او از پدرش از امام باقر عمر بن حريث 
يا رب ، انه اخى و : ان المومنین المتواخین فى اهللا لیكون احدھما فى الجنه فوق االخر بدرجه فیقول  - 510

يعنى اال على منھما يقول  - و يثبطى عن معصیتك ، و يرغبنى فیما عندك  صاحبى قد كان يامرنى بطاعتك ،
فاجمع بینى و بینه فى ھذه الدرجه ، فیجمع اهللا بینھما، و ان المنافقین لیكون احد ھما اسفل من  -ذلك 

فیما  يا رب ، ان فالنا كان يامرنى بمعصیتك ، و يثبطنى عن طاعتك ، و يزھدنى: صاحبه بدرك من النار فیقول 
  .عندك ، وال يحذرنى لقاءك فاجمع بینى و بینه فى ھذا الدرك ، فیجمع اهللا بینھما 

دو مومنى كه در راه خدا با يكديگر برادر شدند، ھمینكه يكى شان در بھشت درجه اى از ديگرى : يعنى 
ى داد، مرا از معصیت او برادر و دوست من بود، مرا به طاعت تو فرمان م! پروردگارا: باالتر مى رود، مى گويد

اين سخنان را آن كه باالتر قرار  -تو باز مى داشت و نسبت به پاداشھايت ، ترغیب و تشويقم مى نمود 
خداوند متعال تقاضايش را پذيرفته . او را نیز در ھمین درجه كنار من قرار بده !) پروردگارا( -گرفته مى گويد 

  .ھر دو را در يك جا قرار مى دھد
فالنى مرا فرمان ! پروردگارا: افق ھمینكه يكى در درجه پايین ترى از جھنم قرار مى گیرد، مى گويداما دو من

به معصیت مى داد و از اطاعت تو بازم مى داشت ، نسبت به اجرھايت ، مرا بى میل مى كرد و ھرگز مرا از 
خداوند . ، يك جا قرار بده  پس من و او را در اين درجه پايین) حال كه چنین است (ديد تو نمى ھراساند، 

  . متعال اين دو را نیز در يك محل قرار مى دھد
  :آنگاه حضرت ، اين آيه كريمه را تالوت فرمود كه 

  .)161(اال خالء يومئذ بعضھم لبعض عدو اال المتقین  -
  .روز قیامت دوستان با يكديگر دشمنند مگر متقین : يعنى 

   بر آوردن حاجات مومن 
  :روايت كرده است كه فرمود -علیه السالم  -از امام صادق ابنان بن تغلب 

در على قضائھا فرده عنھا سلط اهللا علیه شجاعا فى قبره ايما مومن سال اخاه المومن حاجه و ھو يق - 511
  .ينھش من اصابعه 

ھر گاه مومنى از برادر مومنش چیزى بخواھد و او ردش نمايد در حالى كه قدرت بر انجام آن را : يعنى 
  .داشته ، خداوند متعال در قبرش مارى را بر او مسلط مى كند تا انگشتانش را بگزد

آيا مومن ، : عرض كردم  -علیه السالم  -روايت شده است كه گويد به حضرت صادق  اسماعیل بن عماراز 
  :رحمت است ؟ فرمود

نعم و ايمان مومن اتاه اخوه فى حاجته فانما ذلك رحمه ساقھا اهللا الیه و سببھا له ، فان قضاھا كان  - 512
الرحمه التى ساقھا اهللا الیه و سببھا  قد قبل الرحمه بقبولھا، و ان رده و ھو يقدر على قضائھا رد على نفسه

  .له و ادخرت الرحمه للمردود عن حاجته 
بله ، رجوع مومن به برادر مومنش براى رفع نیاز، خود رحمتى است كه خداوند متعال براى او فرستاد : يعنى 

را سبب و وسیله تقربش قرار داده است كه اگر آن نیاز را بر آورده سازد، رحمت را پذيرفته و اگر و آن رحمت 
رد كند در حالى كه قدرت انجامش را دارد، رحمت و وسیله الھى را باز گردانده است ، در اين صورت اين 

  .رحمت براى آن فردى كه حاجتش پذيرفته نشده ، ذخیره مى گردد
  .اجه اخیه و لم يناصحه بكل جھده فقد خان اهللا و رسوله و المومنین و من مشى فى ح -

و اگر براى بر آوردن حاجت برادر مومنش حركت كند ولى به مقدار توان ، سعى و تالش ننمايد، به : يعنى 
  .خدا و رسول و مومنین خیانت كرده است 

ه فلم يعنه و ھو يقدر ابتاله اهللا تعالى و ايما رجل من شیعتنا اتاه رجل من اخوته و استعان به فى حاجت -
  .بقضاء حوائج اعدائنا لیعذبه بھا 

اگر مومنى نزد برادر مومنش برود و از او حاجتى طلب كند ولى آن يكى با داشتن قدرت ، كمكش : يعنى 
  .اب نمايدننمايد، خداوند متعال او را مبتال به بر آوردن حوايج دشمنان ما مى كند تا با اين عمل ، او را عذ

و من حقر مومنا فقیرا و استخف به و احتقره لقله ذات يده و فقره شھره اهللا يوم القیامه على رووس  -
  .الخالئق و حقره وال يزال ماقتا له 

بشمارد، خداوند متعال روز   ھر كس مومن فقیرى را به خاطر فقر و ندارى ، تحقیر كند و كوچكش : يعنى 
  .خاليق ، خوار و حقیر مى كند و تا ابد دشمنش مى دارد قیامت او را در منظر ديد

و من اغتیب عنده اخوه المومن فنصره و اعانه نصره اهللا فى الدنیا واالخره ، و من لم ينصره ولم يدفع عنه و  -
  .ھو يقدر خذله اهللا و حقره فى الدنیا و االخره 

او را يارى نمايد، خداوند منان در دنیا و آخرت ، كسى كه در حضور او برادر مومنش را غیبت كنند، اگر : يعنى 
وى را يارى خواھد كرد و اگر يارى ننمايد با اينكه قدرتش را داشته ، خداوند سبحان ، ھم در دنیا و ھم آخرت 

  .، او را خوار و حقیر مى كند



ر منزلى به ھمراه بیست و چند نفر به طرف مكه حركت كرديم ، من در ھ: گويد حسین بن ابى العالء
  :برسم فرمود -علیه السالم  -گوسفندى ذبح مى كردم ، وقتى خواستم خدمت حضرت صادق 

  .اتذل المومنین ؟ ! واھا يا حسین  - 513
  ).آيا مومنین را ذلیل مى كنى ؟! و اى بر تو اى حسین : يعنى 
  :از اين عمل به خدا پناه مى برم ، فرمود: گفتم 

  .كل منزل شاه ؟ بلغنى انك كنت تذبح لھم فى  -
  .به من خبر دادند كه تو ھر منزلى ، گوسفندى براى ھمراھانت ذبح مى كنى ؟: يعنى 
  :به خدا قسم از اين كارم ھدفى جز رضاى خدا تعالى نداشتم ، فرمود! موالى من : گفتم 

  .؟ اما كنت ترى ان فیھم من يحب ان يفعل مثل فعالك فال يبلغ مقدرته ذلك فتقاصر الیه نفسه  -
آيا نمى بینى كه در بین اينان ممكن است فردى باشد كه بخواھد مانند تو عمل كند ولى پولش را : يعنى 

  .ندارد، در نتیجه خرد و كوچك مى شود؟
استغفار مى كنم و ديگر اين عمل را  - كه درود خدا بر او و آلش و بر تو باد  -! يابن رسول اهللا : عرض كردم 

  :ودفرم. انجام نخواھم داد
ال تزال امتى بخیر ما تحابوا و ادوا االمانه و اتوا ازكاه و اذا لم يفعلوا ابتلوا بالقحط و السنین ، وسیاتى على  -

امتى زمان تخبث فیه سرائرھم ، و تحسن فیه عالنیتھم ، طمعا فى الدنیا، يكون عملھم رياء ال يخالطھم 
  .يستجیب لھم خوف ان يعمھم اهللا ببالء فیدعونه دعاء الغريق فال 

امت من در مسیر خیرند تا وقتى كه ھمديگر را دوست داشته ، امانت را ادا كرده و زكات را پرداخته : يعنى 
بزودى بر امت من زمانى فرا خواھد . باشند كه اگر چنین نكنند، به قحطى و خشكسالى مبتال مى گردند

كو مى گردد، عملشان رياست و ھرگز نمى رسید كه به خاطر طمع در دنیا، باطنشان پلید و ظاھرشان نی
ترسند كه خداوند متعال باليى عمومى و فراگیر نازل كند كه در آن حال ، مردم ھمانند انسان غريق او را 

  .بخوانند ولى اجابتشان نكند
در مسجد الحرام در حالى كه بر  -علیه السالم  - حضرت امام جعفر بن محمد الصادق : گويدابراھیم تیمى 

  :تكیه داده بود، فرمودمن 
  .مالك فى طوافك ھذا؟  - يا ابراھیم  - اال اخبرك  - 514

  ).آيا نمى خواھد به تو خبر بدھم كه چه اجرھايى در اين طوافت دارى ؟ : يعنى 
  :فرمود! آرى ، فدايت شوم : گفتم 

، كتب اهللا له عشره من جاء الى ھذا البیت عارفا بحقه فطاف به اسبوعا وصلى ركعتین فى مقام ابراھیم  -
  .االف حسنه ، و رفع له عشره االف درجه 

كسى كه به اين خانه بیايد و حقش را درك كند، ھفت بار طواف نمايد و دو ركعت نماز در مقام : يعنى 
بگزارد، خداوند متعال براى او ده ھزار حسنه مى نويسد و ده ھزار درجه  -علیه السالم  -حضرت ابراھیم 

  .بردمى   بااليش 
  :آنگاه فرمود

  .اال اخبرك بخیر من ذلك ؟ -
  .آيا نمى خواھى بھتر از اين را به اطالع تو برسانم ؟: يعنى 
  :فرمود! بلى فدايت شوم : گفتم 

ايما مومن سال اخوه المومن  -: حتى عد عشرا و قال  -من قضى اخاه المومن حاجه كان كمن طاف طوافا  -
  .قضھا له سلط اهللا علیه فى قبره شجاعا ينھش اصابعه حاجه و ھو يقدعلى قضائھا ولم ي

كسى كه حاجت برادر مومنش را بر آورده سازد، مانند كسى است كه طواف كرده باشد، يك طواف : يعنى 
ھرگاه مومنى از برادر مومنش چیزى طلب كند كه او قادر  -: تا ده طواف شمرده آنگاه فرمودند -، دو طواف 

انجام ندھد، خداوند متعال در قبرش بر او مارى را مسلط مى كند تا انگشتانش را به انجامش باشد ولى 
  .بگزد

در مسجد الحرام بودم ، آن حضرت معتكف بوده  -علیه السالم  -بھمراه امام حسن مجتبى : گويدابن عباس 
صلى  -ول خدا اى فرزند رس: برگرد كعبه طواف مى نمودند، در اين حال مردى از پیروان ايشان آمد و گفت 

  :من به فردى بدھكارم اگر مى تواين آن ار از طرف من پرداخت فرما، حضرت فرمود -اهللا علیه و آله و سلم 
  .و رب ھذا البیت ما اصبح و عندى شى ء  - 515

  .كه امروز چیزى ندارم ! به صاحب اين خانه سوگند: يعنى 
  .مرا تھديد به زندان كرده است اگر مى توانى برايم مھلت بگیر؛ چون او : آن مرد گفت 

  .طواف را رھا كرده به ھمراه آن مرد حركت كردند -علیه السالم  - ديدم امام : گويدابن عباس 
  :فرمود. آيا شما در اعتكاف نبوديد -صلى اهللا علیه و آله و سلم  -اى فرزند رسول خدا : گفتم 

من قضى اخاه : يقول  -هللا علیه و آله و سلم صلى ا -سمعت رسول اهللا : بلى ، ولیكن سمعت ابى يقول  -
  .المومن حاجه كان كمن عبد اهللا تسعه االف سنه صائما ره و قائما لیله 

: فرمود - صلى اهللا علیه و آله و سلم  -ولى از پدرم شنیدم كه رسول خدا ) در اعتكاف بودم (بلى : يعنى 
خواھد بود كه نه ھزار سال خدا را عبادت كرده ، ھر كس حاجت برادر مومنش را بر آورده سازد، مانند كسى 



  .در حالى كه روزھا را روزه و شبھا را به نماز ايستاده باشد
   خوشحال كردن برادر مومن 

وقتى برايت روشن شد كه خداوند متعال چقدر نسبت به محبت و دوستى بین برداران دينى عنايت دارد، 
  .نمودن آنان است بدانكه از برترين كارھا نزد خدا، خوشحال 

بوديم كه مردى از كاتبان  اھوازدر : از پدرش و او از جدش حديث كرده است كه گفت حسین بن يقطین 
والى ما شد، من مقدارى خراج بدھكار بودم كه اگر مى خواستم آن ار بپردازم ، ھمه چیز از  يحیى بن خالد

 -علیھم السالم  -او از پیروان اھل بیت  دستم مى رفت حتى از خانه ام آواره مى شدم ، به من گفتند
است اما من ترسیدم نزد او بروم ، مبادا آنچه مى گويند درست نباشد كه در اين صورت ، بايد خواه و زندگى 

 -علیه السالم  -ام را ترك نمايم ، تنھا راه چاره را در اين ديدم كه از خدا كمك بخواھم ، لذا نزد حضرت صادق 
  :طلبیدم ، حضرت در كاغذ كوچكى نوشتند آمده از او يارى

بسم اهللا الرحمن الرحیم ، ان هللا فى ظل عرشه ظال ال يسكنه اال من نفس عن اخیه كربته ، و او  - 516
  .اعانه بنفسه ، او صنع الیه معروفا ولو بشق تمره و ھذا اخوك والسالم 

ايه اى است كه در آن سايه ، فقط كسى بسیم اهللا الرحمن الرحیم ، ھمانا براى خدا زير عرشش س: يعنى 
ساكن مى شود كه غم و اندوه را از برادر مومنش بر طرف سازد، يا با جان ، كمكش نمايد يا خیرى به او 

  .برادر تو است ، والسالم ) يعنى حامل نامه (برساند ولو به مقدار نصف خرمايى و اين فرد 
وقتى به شھرم برگشتم ، . رمودند كه آن را به وى برسانم حضرت ، نامه را مھر كرده به دست من دادند و ف

بر در خانه  - علیه السالم  -فرستاده حضرت صادق : شبانه به منزلش رفتم ، اجازه ورود خواستم و گفتم 
است ، ناگاه ديدم با پاى برھنه از درون خانه به سوى من آمد؛ چون مرا ديد بر من سالم كرد و میان دو 

  تو فرستاده موالى من ھستى ؟! اى آقاى من : سپس گفت  چشمم را بوسید،
  .آرى : گفتم 
  .اگر راست گفته باشى ، مرا از آتش نجات داده اى : گفت 

آنگاه دست مرا گرفته به درون خانه برد و در محل مخصوص خودش نشاند و خود در برابر من نشست و 
  گونه بود؟وقتى موالى مرا ترك كردى ، حالش چ! اى آقاى من : گفت 
  .خوب بود: گفتم 
  !به خدا قسم ؟: گفت 
  !به خدا قسم : گفتم 

  !به خدا قسم ؟: مجددا گفت 
  !به خدا قسم : گفتم 

  !به خدا قسم ؟: براى مرتبه سوم گفت 
  !به خدا قسم : گفتم 

: فت را در آوردم ، آن را و بوسید و بر روى دو چشمانش گذاشت و گ - علیه السالم  - آنگاه نوشته امام 
  .كار خود را بگو! برادرم 
در نامه اى كه برايم نوشتى ، ھزار درھم بر من مقرر نمودى كه پرداخت آن مساوى با ھالكت من : گفتم 

  .خواھد بود
نامه را خواست ، آن را گرفت و ھرچه را در آن بود از بین برد و مرا از آن معاف نمود، سپس دستور داد 

فش را براى خود برداشت و نصف ديگر را به من داد، بعد دستور داد تا چھار صندوقھاى اموالش را آورده نص
پايان را بیاورند، نصف آنھا را ھم به من بخشید، سپس دستور داد غالمان را حاضر كردند، يك غالم به من 

به مى داد و يك غالم نیز خودش بر مى داشت ، بعد فرمان داد لباسھايش را آوردند، شروع كرد لباسى را 
آيا تو را خوشحال : من داده و لباسى را خود مى گرفت تا اينكه در تمام اموالش اين كار را كرد، آنگاه گفت 

  كردم ؟
  .به خدا قسم ؟ آرى ، بلكه باالتر از خوشحالى : گفتم 

  !به خدا سوگند: اين ماجرا گذشت تا اينكه ايام حج فرا رسید، با خود گفتم 
نمى شود جبران كرد مگر آنكه به حج رفته براى اين مرد دعا كنم و نزد موال و  اين شادمانى را با ھیچ چیز

رفته تشكر نمايم و از آن حضرت بخواھم كه براى اين مرد، دعا كند، لذا  -علیه السالم  -آقايم حضرت صادق 
شدم ، به طرف مكه حركت كردم و مسیر را طورى تنظیم نمودم كه مواليم را ببینم ، وقتى بر او وارد 

  :خوشحالى را در چھره اش مشاھده كرده ، فرمود
  .كان خبرك مع الرجل ؟-

  .از كار آن مرد چه خبر دارى ؟: يعنى 
  .من ماجرا را عرض كردم ، ديدم حضرت صورتش درخشید و خوشحال شد

  :موداز برخورد او با من خوشحال شديد؟ خدا او را در تمامى كارھايش خوشحال كند، فر! آقاى من : گفتم 
 - واهللا لقد سر رسول اهللا  - علیه السالم  -لقد سرنى و لقد سر ابائى ، واهللا سر امیر المومنین ! اى واهللا  -

  .واهللا لقد سر اهللا فى عرشه  -صلى اهللا علیه و آله و سلم 
 -امیر المومنین ! مرا خوشحال كرد، پدران مرا خوشحال كرد، به خدا قسم ! آرى ، به خدا قسم : يعنى 



را خوشحال كرد،  -صلى اهللا علیه و آله و سلم  -رسول اهللا ! را خوشحال كرد، به خدا قسم  -علیه السالم 
  .خدا را در عرشش خوشحال كرد! به خدا قسم 

ببین اين مومن چگونه با فرستاده امامش برخورد كرد و چگونه در  -! اى كه رحمت خدا بر تو باد - نگاه كن 
ش ، نھايت احترام را نمود، بعد نگاه كن ببین كه چگونه به صرف بر خورد محترمانه تكريم و برخورد و سالم

اين مرد، برادر تو  -ھم راضى نشد، بلكه او را در تمامى اموالش شريك نموده و از سخن حضرت كه فرمود 
اين ) كه  اگر دقت كنى در مى يابى. (اينگونه برداشت كرد كه دو برادر در اموال حق متساوى دارند -است 

  :حديث بر چند داللت دارد
علیھم  -و ائمه  -صلى اهللا علیه و آله و سلم  - خوشحالى مومن ، خوشحالى خداوند متعال رسول  -اول 

  .است  - السالم 
مى نمايد، حتى با آبرو و دعا  مومن ، وقتى برادرش به او نیازمند شد تا آنجا كه توان دارد كمكش  -دوم 

  .او اعانه بنفسه : چنین كرد و خودش ھم فرمود -علیه السالم  -رت صادق كردن كما اينكه حض
علیھم  -سزاوار است كه انسان در كارھاى مھمش به درگاه خدا و ابواب آن درگاه كه آل محمد  -سوم 

چاره را در اين ديدم كه از خدا كمك بخواھم ، لذا نزد حضرت :... مى باشند، برود؛ چون راوى گفت  - السالم 
  ...آمده از او يارى طلبیدم  -علیه السالم  - صادق 
  .اين عمل موجب كامیابى است ، ھمچنانكه نتیجه اش را ديدى  -چھارم 

  :وحى فرستاد كه  -علیه السالم  -خداوند متعال بر حضرت داود 
: ؟ قال  يا رب ، و ما تلك الحسنه: ان العبد من عبادى ياتینى بالحسنه فابیحه جنتى ، فقال داود - 517

حقا على من عرفك ان ال يقطع : - علیه السالم  -يدخل على عبدى المومن سرورا ولو بتمره ، فقال داود 
  .رجاءه منك 

داود . بنده اى از بندگان من كار خیرى انجام مى دھد كه در اثر آن بھشتم را براى او مباح مى كنم : يعنى 
ده مومن مرا خوشحال مى كند و لو از طريق بخشیدن يك بن: آن كار خیر چیست ؟ فرمود! پروردگار: گفت 

  :داود گفت . عدد خرما باشد
  .بر كسى كه تو را شناخت سزاوار است كه امیدش را از تو قطع ننمايد

  :فرمود - صلى اهللا علیه و آله و سلم  - رسول خدا 
عاده غدوه صلى علیه ايما مومن عاد مريضا خاض فى الرحمه فاذا قعد عنده استنفع فیھا، فاذا  - 518

  .سبعون الف ملك حتى يمسى ، و اذا عاده عشیه صلى علیه سبعون الف ملك حتى يصبح 
ھر مومنى مريضى را عیادت كند، در درياى رحمت حق وارد مى شود، اگر نزد آن مريض بنشیند، در : يعنى 

تا شب بر او صلوات مى رحمت ، استوار مى گردد، اگر ھنگام صبح او را عیادت كند، ھفتاد ھزار ملك 
  .فرستند و اگر شب عیادت نمايد، ھفتاد ھزار ملك تا صبح بر او صلوات خواھند فرستاد

  :نقل است كه فرمود -علیه السالم  -از امام صادق 
لیاذن بحرب منى من اذى : قال اهللا تبارك و تعالى : -صلى اهللا علیه و آله و سلم  - قال رسول اهللا  - 519

، و لیامن غضبى من اكرم عبدى المومن ، ولو لم يكن فى خلقى فى االرض بین المشرق و عبدى المومن 
المغرب اال مومن و احد مع امام عادل ال ستغنیت بعبادتھما عن جمیع ما خلقت فى ارضى ، و لقامت سبع 

  .ارضین و سبع سماوات بھما، و لجعلت لھما من ايمانھما انسا ال يحتاجان الى انس سواھما 
: از قول خداوند تبارك و تعالى نقل كرده است كه فرمود -صلى اهللا علیه و آله و سلم  - پیامبر اكرم : نى يع

و آن كس كه بنده مومن مرا تكريم . آن كس كه بنده مومن مرا آزار مى دھد، بايد اعالم جنگ با من بنمايد
ى كه در زمین بین مشرق و مغرب دارم ، مى نمايد، بايد از غضب من در امان باشد، اگر در بین تمام مخلوقات

تنھا يك مومن به ھمراه امام و رھبر عادلى باشند، با بندگى آنان از تمام مخلوقاتى كه در زمین دارم ، بى 
كه ھفت زمین و ھفت آسمان به آن دو بر پايند، از ايمانشان انس و الفتى در آنان نسبت  )162(نیاز مى گردم 

  .به ھم ايجاد نسبت به ھم ايجاد مى كنم كه نیاز به الفت ديگران نداشته باشند
   :باال بردن دو دست بھنگام دعا -س 

ھنگام دعا و تضرع به درگاه خدا، دستھايش را باال  -صلى اهللا علیه و آله و سلم  -خدا  نقل است كه رسول
  .مى برد آنگونه كه مسكین دستش را جھت طلب غذا باال مى برد

  :وحى فرستاد كه  -علیه السالم  -خداوند متعال بر حضرت موسى 
ذا فعلت ذلك رحمت و انا اكرم االكرمین الق كفیك ذال بین يدى كفعل العبد المستصرخ الى سیده ، فا - 520

يا موسى ، سلنى من فضلى و رحمتى فانھما بیدى ال يملكھا غیرى ، و انظر حین تسالنى . واقدر القادرين 
  .كیف رغبتك فیما عندى لكل عامل جزاء و قد يجزى الكفور بما سعى 

كه فرياد مى زند و از آقاى خود كمك مى كف دو دستت را ذلیالنه در برابر من بلند كن مانند برده اى : يعنى 
خواھد، ھرگاه چنین كردى ، مشمول رحمت من مى گردى كه من كريم ترين كريمان و قادرترين قادرين 

از فضل و رحمتم درخواست كن كه اين دو فقط در دست من است و غیر من آنھا را ! اى موسى . ھستم 
  .ندارد

تمايلت نسبت به آنچه در دست من است چگونه مى باشد ھر و وقتى از من چیزى طلب مى كنى ، ببین 
كسى مطابق عملش پاداش دارد و چه بسا انسان ناسپاس ھم در برابر سعى و كوشش خود، جزائى 



  .دريافت دارد
  :در مورد دعا و باال بردن دستھا سوال كرد؛ فرمودند - علیه السالم  - از حضرت صادق  ابو بصیر

ما التعوذ فتستقبل القبله بباطن كفیك ، و اما الدعاء فى الرزق فتبسط كفیك و ا: على خمسه اوجه  - 521
تفضى بباطنھما الى السماء، و اما التبتل فا يماوك باصبعك السبابه ، و اما اال بتھال فترفع يديك مجاوزا بھما 

  .راسك ، و اما التضرع ان تحرك اصبعك السبابه مما وجھك و ھوالدعاء الخیفه 
  :نج صورت داردپ: يعنى 

  .براى پناه بردن به خدا، كف دو دست را بايد رو به قبله قرار دھى  -اول 
  .براى طلب روزى ، دستھايت را مى گشايى و كف آن را به طرف آسمان مى گیرى  -دوم 

  .براى انقطاع به درگاه خدا با انگشت سبابه اشاره مى كنى  -سوم 
  .كشیده از سرت ھم باالتر مى برى براى زارى كردن ، دستھايت را  -چھارم 
  .براى تضرع ، انگشت سبابه را در برابر رويت حركت مى دھى كه اين دعاى ترس است  -پنجم 

  :فرمود - علیه السالم  -روايت است كه امام صادق محمد بن مسلم از 
يا عبد اهللا ، ان هللا : يا عبد اهللا ، بیمینك فقلت : مر بى رجل و انا ادعو و فى صالتى بیسارى فقال  - 522

  .تبارك و تعالى حقا على ھذه كحقه على ھذه 
مردى از كنارم گذشت در حالى كه من در نماز بوده ، دست چپم را براى دعا بلند كرده بودم ، به من : يعنى 
ذات اقدس الیه حقى بر اين دست دارد ! اى بنده خدا: با دست راستت دعا كن ، گفتم ! اى بنده خدا: گفت 

  ).مانند حقى كه بر آن دست داردھ
  :و نیز فرمود

الرعبه تبسط يديك و تظھر باطنھما، و الرھبه تبسط يديك و تظھر ظاھر ھما، و التضرع تحر؟السبابه  - 523
الیمنى يمینا و شماال، و التبتل تحرك السبابه الیسرى ترفعھا الى السماء رسال، و تضعھا رسال واال بتھال 

  .الى السماء، واال بتھال حین ترى اسباب البكاء  تبسط يديك و ذراعیك
  .آن است كه دو دست را گشوده ، باطنش را ظاھر سازى ) و میل (رغبت : يعنى 
  .آن است كه دو دست را گشوده ، پشتش را ظاھر نمايى ) و ترس (وھبت 

  .تضرع آن است كه انگشت سبابه دست راست را به سمت راست و چپ ، حركت دھى 
  .آن است كه انگشت سبابه دست چپ را به آھستگى باال و پايین ببرى ) و انقطاع (تب تل 

آن است كه ھر دو دست و ھر دو ذراع را به سوى آسمان بگشايى كه ابتھال در وقت ) و زارى (و ابتھال 
  .فراھم شدن وسايل گريه است 

  :فرمود - علیه السالم  -نقل شده است كه حضرت صادق  سعید بن يساراز 
و ھكذا . و ھكذا الرھبه و جعل ظھر كفیه الى اسماء. ھكذا الرغبه و ابرز باطن راحتیه الى السماء - 524

و ھكذا اال بتھال و مد . و ھكذا التبتل يرفع اصابعه مره و يضعھا اخرى . التضرع و حرك اصابعه يمینا و شماال
  .ال تبتھل حتى ترى الدمعه : يده تلقاء وجھه و قال 

  .در حالى كه حضرت باطن دو دست ، خود را به سوى آسمان آشكار كرده بود: بت اينگونه است رغ: يعنى 
  .در حالى كه پشت دو دست خود را به سوى آسمان گرفته بود: رھبت اينگونه است 
  .در حالى كه انگشتنانش را به سمت راست و چپ حركت مى داد: تضرع اينگونه است 
  .ه انگشتانش را باال و پايین مى برددر حالى ك: تبتل اينگونه است 

ابتھال نكن مگر آنكه . در حالى كه دستش را در برابر صورتش كشیده بود، آنگاه فرمود: ابتھال اينگونه است 
  .اشك را ببینى 

  :در حديث ديگر آمده است كه 
  .اال ستكانه فى الدعاء ان يضع يديه على منكبیه  - 525

 .ادن دستھاست بر دوشھافروتنى در دعا، قرار د: يعنى 

- ١٢ - 

 
 

   تنبیه 
را نمى دانیم و ممكن است   ممكن است گفته شود كه اين كارھا صرف تعبد است و ما علت و حكمتش 

  :وجوھى براى آن ذكر كرد
انسان در اين حال امید دارد كه به آمال و : كه كف دستھا به سوى آسمان قرار مى گیردرغبت اما در 

پروردگارش دارد، پس انسان راغب ، آمالش را طلب مى كند و   حسن ظن به بخشش آرزوھايش برسد و 
  .دستھايش را مى گشايد به امید آنكه احسان حق در آن قرار گیرد

گويا بنده با اين عمل ، با زبان ذلت و : كه پشت دستھا به سمن آسمان واقع مى شود رھبت و اما در 



من به خود جرات نمى دھم !) خدايا: (عالم است مى خواھد بگويد حقارت به خدايى كه به خفیات و اسرار،
  .كه دستھايم را در برابرت بگشايم بلكه از روى خجالت و ذلت ، باطنش را به طرف زمین قرار داده ام 

شايد بنده مى خواھد خود را چون انسان : كه انگشتان را به سمت راست و چپ مى گرداندتضرع و اما در 
  داد كند كه ھنگام مصیبتھاى ناگوار، دستھايش را به چپ و راست مى گرداند و به ھمراھش جوان مرده قلم

  .نوحه سر مى دھد
به معناى قطع شدن است ، بنده با اين حالت مى تبتل : كه انگشان را باال و پايین مى بردتبتل و اما در 

آمدم ، چون تو را يگانه معبود مى  از ھمه چیز قطع امید كردم و فقط به سوى تو: خواھد به خدايش بگويد
  .دانم ، در اين حال با يك انگشت اشاره مى كند بر وحدانیت خداوند

اين عمل خود نوعى : مى كشد  كه رو به سمت قبله ، دو دستش را در برابر چھره اش ابتھال و اما در 
ا ھمچون غريقى قلمداد بندگى و حقیر شمردن خود و ذلت و خردى است و يا اينكه بنده مى خواھد خود ر

كند كه دستھايش را براى نجات ، باال آورده تا به دامن رحمت الھى چنگ زند و به ريسمان رافت او آويخته 
  .گردد كه تنھا ناجى ھالك شده ھا و كمك كار گرفتاران بوده ، عالم را تحت سیطره خود قرار داده است 

ن نیست مگر آن ھنگام كه اشكش جارى شد، ناله و اين مقامى بس بزرگ است كه بنده سزاوار ادعاى آ
فريادش باال رفت ؛ چون بنده اى ذلیل در برابر آن ذلت يگانه قرار گرفت و به جاى سوال و در خواست 

  .آرزوھاى خود، به خالق جلیلش مشغول و در آن حال غرق گرديد
اى اين است كه خود را ھمچون بنده و اما اينكه در حال استكانت و فروتنى ، دستھا را بر دوش بگذارد، بر

جنايتكارى قرار دھد كه او را به طرف مواليش مى برند، در حالى كه بنده ھاى ھواى نفس ، او را محكم به 
اين دو دست من است كه به خاطر ظلم !) پروردگار من : (ھم بسته با زبان حالش اينگونه مناجات مى كند

  .ردم و جرات بر تو، آن دو را غل و زنجیر ك
   نكته 

دعا كننده ھنگام مدح و ثناى خداوند سبحان آن اسمھايى كه با خواسته او : يكى از علما مى گفت 
رزاق ، وھاب ، : مناسبت دارد ار متذكر شود، مثال اگر روزى مى خواھد، اين اسامى را بر زبان جارى كند

، منان ، رازق من يشاء بغیر حساب  جواد، مغنى ، منعم ، مفضل ، معطى ، كريم ، واسع ، مسبب االسباب
.  

  :اگر خواسته اش آمرزش و توبه از گناھان است ، اين اسامى را متذكر شود
تواب ، رحمن ، رحیم ، رووف ، عطوف ، صبور، شكور، عفو، غفور، ستار، غفار، فتاح ، مرتاح ، ذى المجد، 

  .سماح محسن ، مجمل ، منعم ، مفضل 
عزيز، جبار، قھار، منتقم ، بطاش ، ذى : اوست ، متذكر اين اسامى گردد اگر انتقام از دشمن ، مطلوب

البطش الشديد، فعال لما يريد، مدوخ الجبابره ، قاصم المرده ، طالب ، غالب ، مھلك ، مدرك ، الذى ال يعجزه 
  .شى ء، الذى ال يطاق انتقامه 

  .)163(مرشد، معز، رالع عالم ، فتاح ، ھادى ، : است اين اسامى را بگويدعلم و اگر طالب 
   آداب بعد از دعا

   .ھمیشه اھل دعا بودن ، چه اجابت شده باشد و چه نشده باشد -الف 
  :اما در صورت اجابت  -

ترك دعا در اين حال ، جفاست بلكه سزاوار است در مقابل اجابت الھى ، مدح و ثنايش را تكرار نمايیم ؛ 
چون خداوند متعال در چند موضع از قرآن ، كسانى را كه خالف اين عمل را انجام داده اند، سرزنش نموده 

  .است 
  .)164(. الیه ثم اذا خوله نعمه منه نسبى ما كان يدعوا الیه من قبل و اذا مس االنسان ضر دعا ربه منیبا  -

پھلو خفته باشد چه نشسته يا ايستاده ، ما را به دعا مى خواند  چون به آدمى گزندى رسد، چه بر: يعنى 
و چون آن گزند را از او دور سازيم ، چنان مى گذرد كه گويى ما را براى دفع آن گزندى كه به او رسیده بود، 

  .ھرگز نخوانده است ، اعمال اسرافكاران اين چنین در نظرشان آراسته شده است 
  :روايت است كه فرمود - السالم  علیه -از حضرت امام باقر 

ينبغى للمومن ان يكون دعاوه فى الزخاء نحوا من دعائه فى الشده ، لیس اذا اعطى فتروال يمل من  - 526
  .الدعاء فانه من اهللا بمكان 

بر مومن سزاوار است ھمانگونه كه در شدت و سختى دعا مى كند، در روزگار آسايش و نعمت نیز : يعنى 
بر آورده شد ، سست شود و از دعا خسته گردد، زيرا دعا   شايسته نیست كه چون حاجتش  و. دعا نمايد

  .نزد خداوند سبحان ، منزلت دارد
  :و اما در صورت عدم اجابت  -

را دوست دارد و مى خواھد او   چه بسا تاخیر اجابت به خاطر اين باشد كه خداوند سبحان صداى بنده اش 
  .باشد، در اين صورت سزاوار است آنچه را كه خدا دوستش دارد ترك ننمايد ھر چه بیشتر مشغول به دعا

  :را نشنیدى كه گفت  احمد بن محمد بن ابى نصرمگر روايت 
ولى اجابت (چند سال است از خدا چیزى خواستم ! فدايت شوم : عرض كردم  - علیه السالم  -به امام رضا 

  :يد آمد، فرمودو در اثر تاخیر آن ، در قلبم نگرانى پد) نشد



كان  - علیه السالم  -يا احمد، اياك و الشیطان ان يكون له علیك سبیل حتى يقنطك ، ان ابا جعفر  - 527
ان المومن لیسال اهللا حاجه فقوخر عنه تعجیل اجابته حبا لصوته و استماع نحیبه ثم قال ، واهللا ما : يقول 

  .ر لھم عجل لھم فیھا و اى شى ء الدنیا؟ اخر اهللا عن المومنین ما يطلبون فى ھذه الدنیا خی
علیه  -خود را از شیطان دور كن ، مبادا راھى بر تو بیايد و نا امیدت كند كه امام باقر ! اى احمد: يعنى 

  :مى فرمود - السالم 
بسا مومن از خدا حاجتى بخواھد ولى اجابتش به تاخیر بیفتد، چون خداوند صداى دعا و آواز گريه اش را 

  تاخیر آنچه مومنین در اين دنیا طلب مى كنند از جانب ذات اقدس ! به خدا سوگند: آنگاه فرمود. دارددوست 
  .الھى ، از تعجیلش بھتر است ، دنیا چه ارزشى دارد؟

  :روايت است كه فرمود - علیه السالم  -از حضرت صادق 
اقض لعبدى حاجته وال تعجلھا فانى : ل به ان العبد الولى هللا يدعو اهللا فى امر ينوبه فقال للملك الموك - 528

اقض لعبدى : اشتھى ان اسمع نداءه و صوته ، و ان العبد العدو هللا فى امر ينوبه فقال للملك الموكل به 
فیقول الناس ، ما اعطى ھذا اال لكرامته ، و ما منع : قال . حاجته و عجلھا فانى اكره ان اسمع دعاءه و صوته 

  .ھذا اال لھوانه 
بنده اى كه دوست خداست ، در بال و مصیبت دعا مى كند و خداوند متعال به فرشته اى كه مامور : نى يع

حاجت بنده ام را بده اما عجله نكن ، چون من خوش دارم صدايش را بشنوم ، اما يك : آن كار است مى گويد
ى به آن فرشته مامور الھ  وقت بنده اى كه دشمن خداست در مصیبت دعا مى كند، در اينجا ذات اقدس 

: آنگاه حضرت فرمود. با عجله حاجت اين بنده ام را بر آور، چون من خوش ندارم صدايش را بشنوم : مى گويد
اين كه حاجتش داده شد، حتما صاحب كرامت بود و آنكه حاجتش داده نشد، فرد پست : اما مردم مى گويند

  .و خوارى بوده است 
كیف : فقلت له . رجاء و رحمه من اهللا ما لم يستعجل فیقنط فیترك الدعاءال يزال المومن بخیر و  - 529

  .قد دعوت اهللا منذ كذا و كذا وال ارى حاجه : يقول : يستعجل ؟ قال 
مومن ھمیشه در مسیر خیر و امید به حق و رحمت الھى است تا وقتى كه عجله به خرج ندھد كه : يعنى 

چگونه عجله به خرج مى دھد؟ : راوى گويد عرض كردم . رك مى نمايددر اثر آن نا امید مى شود و دعا را ت
  .مدتى است خدا را مى خوانم ولى حاجتم بر آورده نمى شود: اينكه مى گويد: فرمود 

اخروا اجابته شوقا الى صوته و دعائه ، فاذا : ان المومن لیدعواهللا عزوجل فى حاجته فیقول عزوجل  - 530
عبدى دعوتنى و اخرت اجابتك و ثوابك كذا و كذا، و دعوتنى فى كذا و كذا :  تعال كان يوم القیامه قال اهللا

؟ فیتمنى المومن انه لم يستجب له دعوه فى الدنیا -علیه السالم  -قال . فاخرت اجابتك و ثوابك كذا و كذا
  .مما يرى من حسن الثواب 

اجابتش را به تاخیر : او در جواب مى گويدمومن ، خداوند عزيز و جلیل را براى حاجتش مى خواند و : يعنى 
مرا خواندى اما ! بنده من : بیندازيد؛ چون من مشتاق صدا و دعاى اويم و آنگاه كه قیامت بر پا شد مى گويد

من اجابتت را به تاخیر انداختم ، ثواب تو چنین و چنان است و نیز در فالن كار ھم مرا خواندى و آنجا ھم 
در اينجا مومن به خاطر ديدن : آنگاه حضرت فرمود. انداختم ، ثواب تو چنین و چنان است  اجابت تو را به تاخیر

در دنیا خدا ھیچ يك از دعاھايش را مستجاب نمى ! پاداشھاى عظیم الھى ، آرزوى مى كند كه اى كاش 
  .كرد
اجه فالح فى الدعاء رحم اهللا عبدا طلب الى اهللا ح: -صلى اهللا علیه و آله و سلم  - قال رسول اهللا  - 531

  .استجیب له او لم يستجب له 
رحم اهللا عبدا طلب الى اهللا حاجه فالح فى الدعاء : -صلى اهللا علیه و آله و سلم  -رسول خدا : يعنى 

  .استجیب له او لم يستجب له 
تى بخواھد رحمت كند خدا بنده اى را كه از او حاج: فرمود -صلى اهللا علیه و آله و سلم  -رسول خدا : يعنى 

  .و بر آن اصرار نمايد، چه مستجاب شده و چه نشده باشد
  :آنگاه حضرت ، اين آيه شريفه را تالوت فرمودند

  .)165(. و ادعوا ربى عسى اال اكون بدعاء ربى شقیا  -
  .پروردگار خود را مى خوانم ، باشد كه به سبب خواندن او، به بدبختى نیفتم : يعنى 

  :نقل شده است كه فرمود -صلى اهللا علیه و آله و سلم  -از رسول خدا 
  .)166(ان اهللا يحب السائل اللحوح  -

  .خداوند متعال ، سائل اصرار كنند را دوست دارد: يعنى 
  :در تورات آمده است كه : گويد كعب االحبار

نسنى ، و من رجا معروفى الحى فى مسالتى يا موسى ، انى لست يا موسى ، من احبنى لم ي - 532
بغافل عن خلقى ولكن احب ان تسمع مالئكتى ضجیج الدعاء من عبادى ، وترى حفظتى تقرب بنى ادم الى 

يا موسى ، قل لبنى اسرائیل ال تبرنكم النعمه فیعاجلكم السلب وال . بما انا مقويھم علیه و مسببه لھم 
  .ر فیقار عكم الذل ، و الحوا فى الدعاء تشملكم الرحمه باال جابه و تھنئكم العافیه تغفلوا عن الشك

كسى كه مرا دوست دارد، فراموشم نمى كند و كسى كه به نیكیھاى من امیدوار است ، ! موسى : يعنى 
  .درخواستش اصرار مى نمايد



م كه مالئكه ام صداى ضجه دعا را ولى دوست دار) و خبر دارم (من از مخلوقاتم غافل نیستم ! اى موسى 
از بندگانم بشنوند و مالزمان من ببینند كه چگونه بنى آدم به خاطر چیزھايى كه قدرت و اسبابش در دست 

  .من است ، به من تقرب مى جويند
مبادا نعمت ، شما را به طغیان بكشاند كه در اين صورت ، بزودى از شما : به بنى اسرائیل بگو! اى موسى 

و مبادا از شكر آن غافل بمانید كه در نتیجه آن ، به ذلت خواھید افتاد، در دعا اصرار كنید . ه خواھد شدگرفت
  .تا با اجابتم ، رحمت من شامل حالتان شود و عافیت گوارايتان گردد

  :است كه فرمود - علیه السالم  -از امام باقر 
  .)167(ال يلح عبد مومن على اهللا فى حاجته اال قضاھا له  -

  .ھرگز بنده مومنى در حاجتش بر خدا اصرار نكرد مگر آنكه آن را بر آورده نمود: يعنى 
  :ل شده است كه گويدنقمنصور صیقل از 

نعم : ربما دعا الرجل فاستجیب له ثم اخر ذلك الى حین ؟ قال : -علیه السالم  -قلت ال بى عبد اهللا  - 533
  .نعم : و لم ذلك لیزداد من الدعاء؟ قال : قلت 

آيا مى شود فردى دعا كند، اجابت ھم بشود اما تا : عرض كردم  - علیه السالم  -به حضرت صادق : يعنى 
  .بله : چرا؟ آيا براى اين است كه بیشتر دعا كند؟ فرمود: بله ، گفتم : مدتى به تاخیر بیفتد؟ فرمود

  :نقل شده است كه گويد اسحاق بن عماراز 
  .نعم عشرون سنه : ايستجاب للرجل الدعاء ثم يوخر؟ قال : - علیه السالم  -قلت البى عبد اهللا  - 534

عرض كردم آيا مى شود دعاى بنده اى اجابت شود امام به تاخیر  - م علیه السال -به امام صادق : يعنى 
  .بلى ، حتى بیست سال : بیفتد؟ فرمود

  :نقل است كه آن حضرت فرمودھشام بن سالم از 
  .)168(قد اجیبت دعوتكما و بین اخذ فرعون ، اربعون عاما : كان بین قول اهللا عزوجل  - 535

دعاى شما : كه فرمود -علیھما السالم  -از زمان وعده خداوند و به حضرت موسى و حضرت ھارون : يعنى 
  .ھل سال فاصله بوداجابت شد، تا زمان نزول عذاب بر فرعون ، چ

  :ھم نقل است كه آن حضرت فرمود ابى بصیراز 
  .ان المومن لیدعو فیوخر با جابته الى يوم الجمعه  - 536

  .مومن دعا مى كند ولى اجابتش تا جمعه به تاخیر مى افتد: يعنى 
   نصیحت 

  :به چند دلیل  بر انسان عاقل سزاوار است كه ھمیشه اھل دعا باشد و آن را به ھیچ وجه قطع نكند،
دانستنى كه دعا چقدر فضیلت دارد و عبادت به حساب مى آيد، بلكه دعا مغز و جان عبادت است  -اول 

)169(.  
با دعا كردن جزء افرادى مى گردى كه قبل از بال دعا مى كنند، در نتیجه اگر بالى مقدرى در میان  -دوم 

  .)170(باشد كه تو آن را نمى دانى ، با اين دعا برطرف مى گردد 
اگر زياد دعا كنى ، صدايت در آسمان معروف مى شود، در نتیجه ھنگام احتیاج ، دعايت محجوب  -سوم 

  .)171(نمى ماند 
خداى رحمت كند بنده : گردى كه فرمود - صلى اهللا علیه و آله و سلم  -مشمول دعاى رسول خدا  -چھارم 

  .)172(اى را كه از او چیزى بخواھد و بر آن اصرار ھم بنمايد، چه اجابت شده و چه نشده باشد 
اگر صدايت محبوب حق است ، با دعايت آنچه را كه او دوست دارد انجام داده اى و اگر محبوب  -پنجم 

بدانكه او كريم و رحیم است ، شايد به واسطه تكرار دعايت ،   یت اجابت ندارى ، پس نیست يا صالح
رحمتش را شامل حالت گرداند، امیدت را نا امید نكند، استغاثه ات را باال برد، باالخره دعايت را اجابت مى 

  :نمايد، چگونه چنین نكند در حالى كه منادى او ھر شب ندا مى دھد كه 
  .)173( اجیه ؟ھل من داع ف -

  .آيا دعا كننده اى ھست تا اجابتش كنم ؟: يعنى 
  .)174(يا طالب الخیر اقبل  -

  .اى كه به دنبال خیر مى گردى ، بیا: يعنى 
  :را نشنیدى كه فرمود -علیه السالم  -مگر سخن امام امیر المومنین 

  .)175(ر قرع الباب يفتح لك متى تكث -
  .شوده مى شودآن در، به رويت گ) و نا امید نشوى (اگر باب رحمت الھى را زياد بكوبى : يعنى 

  :نقل است كه فرمود -صلى اهللا علیه و آله و سلم  -از پیامبر اكرم 
اللھم اغفر لى و ھو معرض عنه ، ثم يقول : اللھم اغفرلى و ھو معرض عنه ثم يقول : ان العبد لیقول  - 537

انا معرض عنه ، ثم  اال ترون الى عبدى ؟ سالنى المغفره و: اللھم اغفر لى ، فیقول اهللا سبحانه للمالئكه : 
سالنى المغفره و انا معرض عنه ، ثم سالنى المغفره علم عبدى انه ال يغفر الذنوب اال انا اشھد كم انى قد 

  .غفرت له 
خدايا مرا بیامرز، : مرا بیامرز، اما خداوند از او اعراض دارد، مجددا مى گويد! خدايا: بنده اى مى گويد: يعنى 

مرا بیامرز، در اينجا ذات ! خدايا: داوند از او اعراض دارد، براى بار سوم مى گويدباز ھم در حالى است كه خ



  :الھى به مالئكه مى گويد  اقدس 
داشتم ، مجددا آمرزش  آيا بنده مرا نمى بینید؟ از من آمرزش خواست در حالى كه من از او اعتراض 

زش خواست ، بنده ام فھمید كه گناھان را خواست ، باز ھم من از او اعراض داشتم ، براى بار سوم ، آمر
  .غیر از من كسى نمى آمرزد، شما را شاھد مى گیرم كه او را آمرزيدم 

اگر صدايت محبوب درگاه الھى باشد، او اجابت را محبوس مى كند تا تو دعايت را ادامه دھى ، در  - ششم 
و حاجت تو بزودى داده (ھد داشت اجابت فايده اى نخوا  اين حال اگر اھل مداومت بودى ، ديگر حبس 

؛ چون او مى داند كه خواه حاجت تو را بدھد خواه ندھد، تو دعايت را ادامه خواھى داد مگر آنكه )خواھد شد
بیشتر خواھد . تاخیر اجابت به خاطر ذخیره سازى اجرھاى اخروى باشد كه در نتیجه ، خوشحالى و سرور تو

ى دنیوى منقطع و چه فاصله عظیمى است بین دائم و منقطع ، بود، چون عطاى اخروى دائم است و عطا
  اگر اھل تعقل باشى ؟

صلى اهللا علیه  -به اين فوز عظیم مى رسى كه محبوب خداوند متعال مى گردى ؛ چون رسول خدا  -ھفتم 
  :فرمود -و آله و سلم 

  .ان اهللا يحب من عباده كل دعاء  - 538
  .ش آن ار كه بیشتر اھل دعاست ، دوست داردخداوند متعال از بین بندگان: يعنى 

  :فرمود -علیه السالم  -از امام خود پیروى كرده اى ؛ چون حضرت صادق  -ھشتم 
  .)176(و كان امیر المومنین رجال دعاء  -

  .مردى بود بسیار اھل دعا -علیه السالم  -امیر المومنین : يعنى 
چیزى مانع از دعايم مى شود و آن مشروط بودن دعاست به حضور قلب و قیام به : ممكن است بگويى 

  :ه است فرمود - علیه السالم  -مناجات با پروردگار كه امیر المومنین 
  .)177(ال يقبل اهللا دعاء قلب اله -

  .خداوند متعال دعاى قلب غافل را قبول نمى كند: يعنى 
  :فرموده است  - علیه السالم  -مام صادق و نیز ا

  .)178(ال يقبل اهللا دعاء قلب قاس  -
  .ى را كه قساوت قلب داشته باشد، قبول نمى كندخداوند متعال دعاى كس: يعنى 

با اين اوصاف ، وقتى به خودم نظر مى كنم مى بینم در غالب اوقات ، توجه و حضور، برايم حاصل نیست و 
  .قساوت بر قلبم مستولى است و اين موجب دورى من از پروردگار متعالى است 

اگر دعا را ھم ترك كنى ، دشمنت را بیشتر بر علیه در جواب ، بايد بدانى با اين حاالتى كه بر شمردى ، 
خود يارى كرده اى و پیروزى اش را نزديكتر ساخته اى ، بدان اين نفس اماره است كه از طريق ناسازگار 

تو و دشمنت ھمچون . شمردن دعا و سنگین دانستن گريه و میل به شھوات ، دشمن را يارى كرده است 
  .پرند مى مانید كه بر ھم مى ھوودو 

بنابر اين ، ھر گاه خود را در حال كسالت و ترس از جنگ با او يافتى ، مبادا با اين حال ، بدون سالح ، 
دشمنت را مالقات كنى كه او فرصت را غنیمت شمرده با سرعت به سويت حمله مى آورد و پیروزى مى 

  .شود
و در برابرش صف آرايى كنى كه تو  بنابر اين ، بر تو الزم است كه مسلح باشى و شكیبا و دلیرى گردى

  .قدرت كشتن او و فرار نكردن از میدان را دارى 
  .در اين صورت چه بسا او بترسد و از میدان جا خالى كند و تسلیم شود

و . ممكن است با دلیرى و صبورى ، قلبت قوى گردد و نفست نشاط يابد و كسالت و زبونى ، رخت بر بندد
يى و فراھم ساختن اسلحه ، خداوند سبحان ، رحمتش را شامل حالت گرداند ممكن است با صبر و شكیبا
  .و با نصرتش تو را تايید فرمايد

  :نامیده فرمودسالح دعا را  - صلى اهللا علیه و آله و سلم  -و لذا رسول خدا 
دعون ربكم ت: قال : بلى يا رسول اهللا : اال ادلكم على سالح ينجیكم من اعدائكم و يدر ارزاقكم ؟ قالوا -

  .)179(باللیل و النھار فان سالح المومن الدعاء 
م شما را از شر دشمنانتان نجات مى دھد و ھم روزيتان آيا اسلحه اى را به شما معرفى كنم كه ھ: يعنى 

پروردگارتان را در شب و : فرمود -صلى اهللا علیه و آله و سلم  -! بلى يا رسول اهللا : را زياد مى نمايد؟ گفتند
  .روز بخوانید و دعا كنید؛ چون دعا اسلحه مومن است 

  )اى سالك سبیل حق (
علیھم  -س ، دنیا، شیطان و نفس اماره كه در دعاى معصومین ھواى نف: بدانكه تو چھار دشمن دارى 

  .نامشان اينگونه آمده است  - السالم 
بك يا اهللا ، من ھوى قد غلبنى ، و من عدو استكلب على ، و من دنیا قد ! ثم و اغوثاه ! فیا غوثاه  - 539

  .تزينت لیت و من نفس اماره بالسوء اال ما رحم ربى 
، از دشمنى كه چون سگ بر من !ن ، به دادم برس ، از ھوايى كه بر من غالب شده كمكمك! خدايا: يعنى 

پارس مى كند، از دنیايى كه خود را برايم زينت داده و از نفسى كه دائما مرا به سوى كارھاى زشت مى 
  .خواند مگر آنكه تو رحمى كنى 



بلند است ، در  -علیه السالم  -ثه معصوم به اين دعا نظر كن و ببین كه چگونه ھنگام ذكر اينھا فرياد استغا
حالى كه مى دانیم استغاثه زمانى واقع تسلیم بلند كند، حتما ھالك خواھد شد، بنابر اين ، بر تو الزم است 

و مبادا منتظر فراغت خاطر باشى كه اين بسیار . كه دعا و تضرع كنى اگر چه قلبت اقبالى نداشته باشد
كه مى توانى و در ھر حال كه ھستى ، دعا كن ، چون صرف دعا كردن و  كمك است و نادر، پس ھر طور

  .ذكر خداوند سبحان نمودن ، شیطان را از تو طرد خواھد كرد
  :نقل است كه فرمود -صلى اهللا علیه و آله و سلم  -از رسول خدا 

ذا ترك الذكر التقمه الشیطان و ذاب ، و ا  على كل قلب حاثم من الشیطان ، فاذا ذكر اسم اهللا خنس  - 540
  .الشیطان فجذبه و اغواه و استزله و اطغاه 

و اگر ذكر خدا ترك . بر ھر دلى ، شیطانى نشسته كه اگر ذكر خدا شود، مى رود و ذوب مى گردد : يعنى 
شود، چون لقمه اى در دھان شیطان ، فرو مى رود و جذب او مى گردد، در نتیجه شیطان او را خواھد 

  .زش و طغیانش وا مى داردفريفت و به لغ
چه بسا دعايى را با تكلف و زحمت و بدون توجه قلبى ، آغاز كرديم ، ولى آخرش با گريه و زارى و اصرار در 

سوال پايان پذيرفت ، بلكه ترك دعا و در خواست از ذات اقدس الھى ، موجب قساوت قلب مى گردد و آن را 
ا بكشد، ديگر ھرگز نفس ، میل باز گشت بدان را نخواھد داشت ، تیره و تار مى كند كه اگر اين عمل به دراز

شده ، عاشقش مى گردد و مشتاقش مى شود كه  اما اگر بدان عادت كند و خوب گیرد، با آن مانوس 
  :فرمود - صلى اهللا علیه و آله و سلم  - رسول خدا 

  .الخیر عاده  - 541
  .كار نیك ، عادت كردنى است : يعنى 

فراد را ديده ايم كه بعضى از اوقات ، به دعا و گريه اشتیاق پیدا كرده بودند مانند اشتیاق مريض و بسیار از ا
و به ھنگام خلوت با پروردگار، نفسشان در راحتى ، باطنشان در . به سالمتى و شفا، و تشنه به آب گوارا

تجلیل كرده بود و تاج  فراغت ، عقلشان در آسايش و قلبشان در طمانینه و آرامش بود، نورى ايشان را
قیمتى بر سر گذاشته با خداى خود ھمنشین بودند، سخن دل به او مى گفتند و از رازقشان چیز طلب مى 
  .كردند، او را كه ھم مالك دار فناست و ھم مالك دار بقا، صدا مى كردند و سلطان آسمان را نظر مى نمودند

زنده داران ، چھره ھايشان از ديگران زيباتر است ؟ چرا شب : سوال شد - علیه السالم  -از حضرت صادق 
  :فرمود
  .ال نھم خلوا باهللا سبحانه فكساھم بنوره  - 542

  .چون آنان با خداى سبحان خلوت مى كنند و او ھم آنان را با نور خود مى پوشاند: يعنى 
  :كه فرمود نقل شده است - علیه السالم  -از پدرش امام باقر  -علیه السالم  -از امام صادق 

كذب من زعم انه يحبنى فاذا جنه اللیل : - علیه السالم  -كان فیما اوحى اهللا الى موسى بن عمران  - 543
يابن عمران ، لو رايت الذين يصلون لى فى الدجى و قد مثلث نفسى بین اعینھم يخاطبونى و قد . نام 

ن ، ھب لى من عینیك الدموع و من يا بن عمرا. جلیت عن المشاھده و تكلمونى و قد عززت عن الحضور
  .قلبك الخشوع و من بدنك الخضوع ثم ادعنى فى ظلم اللیالى تجدنى قريبا مجیبا 

دروغ مى گويد كسى : از جمله چیزھايى كه خداوند متعال بر موسى بن عمران وحى كرد اين بود: يعنى 
چه ! اى فرزند عمران . مى خوابدكه گمان مى كند مرا دوست دارد، اما وقتى كه شب او را فرا گرفت ، 

خوب مى شد اگر مى ديدى افرادى را كه در تاريكیھا براى من نماز مى ايستند در حالى كه خود را در برابر 
چشمھايشان تمثیل داده ام ، با اينكه مقامك من رفیع است ، اما آنان به صورت شھود با من خطاب مى 

به من از ! اى فرزند عمران . ه صورت حضور با من گفتگو مى نمايندكنند و با اينكه من عزت دارم اما آنان ب
چشمانت اشك ، از قلبت خشوع و از بدنت خضوع بده ، آنگاه مرا در تاريكھاى شب بخوان تا مرا نزديك 

  .اجابت كننده بیايى 
  :فرمودمفضل بن صالح به  -علیه السالم  -روزى حضرت صادق 

من بره فھم الذين تمر صحفھم يوم   املوه بخالص من سره فعاملھم بخالص يا مفضل ، ان هللا عبادا ع - 545
: يا موالى ، و لم ذلك ؟ فقال : فقلت . القیامه فرغا و اذا و قفوا بین يديه تعالى مالھا من سرما اسروا الیه 

  .اجلھم ان تطلع الحفظه على ما بینه و بینھم 
ت كه از روى صفاى اخالصشان با او معامله مى كنند و او خداوند متعال را بندگانى اس! اى مفضل : يعنى 

نیز با خالص ترين نیكیھايش با آنان معامله مى نمايد، اينان كسانى اند كه روز قیامت ، نامه اعمالشان 
خالى است و وقتى در برابر حق قرار مى گیرند، آنان نامه ھا را از ھمان اسرارى كه با او داشتند، پر مى 

  .نمايد
ذات اقدس الھى آنان را بزرگترين از آن : چرا چنین است ؟ فرمود! اى موالى من : عرض كردم : گويد مفضل

  .مى داند كه مالئكه از اسرارى كه بین او و ايشان ھست آگاه گردند
مبادا از اين مقامات شريفى كه از بھشت ھم نفیس تر است ، غافل بمانى ، چرا نفیس تر ! اى عزيز سالك 

ال آنكه اين مقامات ، انسان را، ھم به بھشت مى رساند و ھم به چیزى كه از بھشت برتر است نباشد و ح
  :است كه مى فرمايدرضوان الھى و آن مقام ، 

  .)180(رضى اهللا عنھم و رضوا عنه  -



  .ھم خدا از آنان راضى است و ھم ايشان از خداوند: يعنى 
  .)181(و رضوان من اهللا اكبر ذلك ھو الفوز العظیم  -

  .و رضوان و خشنودى خدا از ھر چیزى برتر است كه آن پیروزى بزرگى است : يعنى 
  :در حديث قدسى آمده است 

  .عبادى الصديق تنعموا بعبادتى فى الدنیا فانكم بھا تتنعون فى الجنه  - 546
ر دنیا به نعمت عبادت من متنعم باشید؛ چون در بھشت از ھمین است كه د! بندگان صديق من : يعنى 

  .بھره خواھید برد
  :فرمود -علیه السالم  -امیر المومنین و سید الوصیین 

الجلسه فى الجامع خیر لى من الجلسه فى الجنه ، فان الجلسه فیھا رضى نفسى و الجامع فیھا  - 547
  .رضى ربى 

ع براى من بھتر است از نشستن در بھشت ؛ چون اگر در بھشت بنشینم نشستن در مسجد جام: يعنى 
  .خودم راضى شده ام ، ولى اگر در مسجد بنشینم پروردگارم راضى شده است 

  چگونه بر تنھايى صبر مى كنى ؟: گفتندراھبى به 
، كتابش را ھمنشین پروردگارم مى باشم ، ھرگاه بخواھم او با من سخن بگويد) تنھا نیستم بلكه : (گفت 

  .مى خوانم و ھرگاه بخواھم من با او حرف بزنم ، نماز مى گزارم 
  :روايت است كه فرمود -علیه السالم  -از حضرت امام حسن 

  .من انس باهللا استوحش من الناس ، و عالمه االنس باهللا الوحشه من الناس  - 548
  .نس با او، وحشت از مردم است كسى كه با خدا مانوس شد از مردم وحشت دارد و عالمت ا: يعنى 

بیان كرد؟ ماجرا از  -علیه السالم  -از مقامات امیر المومنین ضرار بن ضمره لیثى مگر نخوانده اى آنچه را كه 
  .را برايم توصیف كن  -علیه السالم  -على : به او گفت  -لعنه اهللا  - آنجا شد كه معاويه 

  .مرا از اين كار معاف بدار: ضرار گفت 
  .معافت نمى كنم : ويه گفت معا

او مردى دور انديش و قوى پنجه بود، ! به خدا قسم : گفت ) شروع به ذكر اوصاف آن حضرت كرد و(ضرار 
سخنش موجب فیصله يافتن خصومت مى شد و حكمش عین عدالت بود، علم از اطراف و جوانبش مى 

بايیھايش وحشت داشت و با شب و وحشت باريد و سخنان حكمت آمیز از وجودش سرازير بود، از دنیا و زي
  .آن ، مانوس بود
كه او اشكھاى فراوان داشت و فكرھاى طوالنى ، در حالى كه كف دست خود را زير و رو ! به خدا سوگند

لباس سخت و غذاى خشن را دوست . مناجات مى نمود  مى كرد با خود سخن مى گفت و با پروردگارش 
  .مى داشت 

از ما بود، وقتى به خدمتش مى رفتیم ، به ما نزديك مى شد و چون از او چیزى مى در میانمان چون يكى 
خواستیم ، اجابتمان مى كرد، با اينكه به ما نزديك بود و ما نیز نسبت به او احساس نزديكى مى كرديم ، 

رديم بلند نمى ك  ولى به خاطر ھیبتش با او حرف نمى زديم و به خاطر عظمتش چشمھايمان را به سويش 
، اگر تبسمى مى كرد آنقدر كم بود كه فقط دندانھاى جلوى حضرت چون مرواريد به رشته كشیده ، پیدا 

بود، دينداران را بزرگ مى شمرد و مساكین و بیچارگان را دوست مى داشت ، نه افراد نیرومند در او طمع 
  .گشتند مى  مى كردند كه به باطل گرايش پیدا كند و نه ضعفا از عدالتش مايوس 

خداى را شاھد مى گیرم كه او را در نیمه ھاى شبى كه تاريكى ھمه جا را فرا گرفته و ستارگان پنھان 
گشته بودند، ديدم در حالى كه در محرابش ايستاده ، محاسن مبارك و ستارگان پنھان گشته بودند، ديدم 

ن مار گزيده اى به خود مى پیچید و ايستاده ، محاسن مبارك را در دست گرفته چو  در حالى كه در محرابش 
  :صداى گريه و ناله جانسوزى از او بلند، گويا ھمین االن مى شنوم كه مى گويد

ال حان حینك غرى غیرى ال حاجه لى ! ھیھات ! يا دنیا، يا دنیا، ابى تعرضت ام الى تشوقت ؟ ھیھات  - 549
من قله الزاد و بعد ! آه ! و املك حقیرت آه فیك قد طلقتك ثالثا ال رجعه فیھا فعمرك قصیرو خطرك يسیر 

  .السفر و وحشه الطريق و عظیم المورد 
آيا خودت را بر شخصى مانند من عرضه مى دارى يا به اظھار عالقه مى كنى ؟ ! اى دنیا! اى دنیا: يعنى 

طالق داده ام كه االن وقت تو نیست ، غیر مرا فريب بده ، من نیازى به تو ندارم ، تو را سه مرتبه ! ھیھات 
  .بعد از آن رجوع ، جايز نیست ، عمر تو كوتاه ، پست و مقامت بى ارزش و امید داشتن به تو خوارى است 

  .از كمى توشه و دورى سفر و وحشتناك بودن راه و عظمت آنچه بر ما وارد خواھد شد! آه ! آه 
بر موى صورتش جارى گشت و با  -لعنه اهللا  - چون بدينجا رسید، كم كم اشكھاى معاويه  ضرارسخن 

كه ! به خدا سوگند: آنگاه معاويه گفت . آستینش آن را خشك كرد، اطرافیان نیز گريه گلوگیرشان شد
  ابوالحسن ھمینگونه كه مى گويد بود، بگو ببینم او را چقدر دوست دارى ؟

البته مى دانم كه ( را دوست مى داشت و - علیه السالم  -آن طور كه ما در موسى ، موسى : ضرار گفت 
  .عذر تقصیر به درگاه الھى مى برم ) حق آن حضرت بیش از آن است لذا

  چگونه بر فراق او صبر مى كنى ؟! اى ضرار: معاويه گفت 
ھمانند مادرى كه فرزندش را بر روى سینه اش سر بريده ، باشند كه چنین مادرى ھرگز : ضرار پاسخ داد



  .ام نخواھد گرفت اشكش خشك نخواھد شد و حرارتش آر
  .در اينجا ضرار برخاست و در حالى كه گريه مى كرد از مجلس خارج شد

اگر شما مرا از دست بدھید، يك نفر ھم در میانتان نمى شود كه مرا اينگونه ثنا : معاويه به اطرافیانش گفت 
  .گويد

  .)182(شان ھر كسى به اندازه ھمراه و رفیق اوست : يكى از حاضران پاسخ داد كه 
   :كشیدن دستھا بر صورت  - ب 

  :روايت كرده است كه فرمود - علیه السالم  - از امام صادق ابن القداح 
ما ابرز عبد يده الى اهللا العزيز الجبار اال استحیى اهللا عزوجل ان يردھا صفرا، فاذا دعا احدكم فال يرد  - 550

  .يده حتى يمسح على وجھه و راسه 
ھیچ بنده اى دستش را به سوى خداوند عزيز و جبار آشكار نمى كند مگر آنكه خداوند عزيز و جلیل ، : يعنى 

نكشیده  ى برگرداند، پس ھر يك از شما دعا كرد، دستش را به صورت و سرش شرم دارد از اينكه آن را خال
  .، بر نگرداند

  :روايت است كه فرمود -علیه السالم  -از حضرت باقر 
ما بسط عبد يده الى اهللا عزوجل اال استحیى اهللا ان يردھا صفرا حتى يجعل فیھا من فضله و رحمته  - 551

  .رد يده حتى يمسح بھا على راسه و وجھه ما يشاء، فاذا دعا احدكم فال ي
ھیچ بنده اى دستش را به سوى خداى عزيز و جلیل نمى گشايد مگر آنكه ذات اقدس الھى شرم : يعنى 

در آن قرار  -آن مقدار كه خود مى خواھد  -مى كند از اينكه آن را خالى برگرداند و قدرى از فضل و رحمتش 
  .كرد، دستش را به سرو صورتش نكشیده ، بر نگرداند ھر گاه يكى از شما دعا  ندھد، پس 

  .به صورت و سینه اش بكشد: در خبر ديگر آمده است كه 
  :آمده است كه  - علیھم السالم  -و در دعاى معصومین است 

  .و لم ترجع يد طالبه صفرا من عطائك وال خائبه من نحل ھباتك  - 552
  .يت و نا امید از بخشش تو باز نگشت دست ھیچ طلب كننده اى ، خالى از عطا: يعنى 

  :فرمود-علیه السالم  -پايان بدھد كه حضرتصادق  -علیھم السالم  - دعا را با صلوات بر پیامبر و آلش  -ج 
ثم يسال حاجته  -صلى اهللا علیه و آله و سلم  -من كان له الى اهللا حاجه فلیبدا بالصاله على محمد و اله  -

اله فان اهللا عزوجل اكرم من ان يقبل الطرفین و يدع الوسط اذا الوسط اذا كانت يختم بالصاله على محمد و
  .)183(الصاله على محمد واله تحجب عنه 

صلوات بفرستد، آنگاه حاجتش را   كسى كه حاجتى به درگاه الھى دارد، قبل از آن بر محمد آلش : يعنى 
بخواھد، بعد دعايش را با صلوات بر محمد و آلش به پايان ببرد؛ چون خداوند عزيز و جلیل كريم تر از آن است 

ات بر محمد و آل محمد از او پوشیده نمى ماند كه دو طرف دعا را قبول كند و وسطش را رھا نمايد كه صلو
  .) و مستجاب مى گردد(

  :روايت شده را بگويد كھفرمود -علیه السالم  -بعد از دعايش آنچه از حضرت صادق  -د 
استبتل عبدى و : ما شاء اهللا ال قوه اال باهللا العلى العظیم ،، قال اهللا : اذا دعا الرجل فقال بعدما يدعو - 553

  .المرى اقضوا حاجته  استسلم
ھر چه خدا بخواھد كه ھیچ قدرتى جز از طريق خداوند على : ھرگاه فردى دعا كند و بعد از آن بگويد: يعنى 

بنده ام از خلق ، بريده و تسلیم فرمان من گرديده است ، : و عظیم وجود ندارد، خداوند سبحان مى گويد
  .حاجتش را بر آوريد

  :روايت شده است كه فرمود - علیه السالم  - در خبر ديگرى از حضرت على 
ما شاء اهللا استكانه هللا ، ما شاء اهللا تضرعا الى اهللا ، ما : من احب ان يجاب دعاءه فلیقل بعد ما يفرغ  - 554

  .شاء اهللا توجھا الى اهللا ، ما شاء اهللا ال حول وال قوه اال باهللا العلى العظیم 
ھر چه خدا بخواھد كه ما در : اب شود، پس از فراغت از آن بگويدھر كس دوست دارد دعايش مستج: يعنى 

برابرش خاضعیم ھر چه خدا بخواھد كه ما در برابرش متواضعیم ، ھر چه خدا بخواھد كه توجه ما به اوست ، 
  .ھر چه خدا بخواھد كه ھیچ تحول و قدرتى جز به واسطه آن ذات على و عظیم وجود ندارد

بھتر از قبل باشد؛ چون چه بسا گناھان بعدى مانع از نفوذدعا گردند مگرنشنیدھاى  حاالت بعد از دعايش - ه 
  :آمده است  - علیھم السالم -كه در دعاى معصومین 

  .و اعوذ بك من الذنوب التى ترد الدعاء، و اعوذ بك من الذنوب التى تحبس القسم  - 555
ى برم ، از گناھانى كه قسم را حبس مى كند به تو از گناھانى كه دعا را بر مى گرداند به تو پناه م: يعنى 

  .پناھنده مى شويم 
  :روايت كرده است كه فرمود -صلى اهللا علیه و آله و سلم  -پیامبر  ابن مسعود

اتقوا الذنوب فانھا ممحقه للخیرات ، ان العبد لیذنب الذنب فینسى به العلم الذى كان قد علمه ، و ان  - 556
: یمتنع به من قیام اللیل ، و ان العبد لیذنب فیحرم به الرزق و قد كان ھینا له ثم تال ھذه العبد لیذنب الذنب ف

  .)184(... انا بلوناھم كم بلونا اصحاب الجنه اذ اقسموا لیصر منھا مصبحین 
بنده گناه مى كند و در اثر آن ، علمى را . گناھان پرھیز كنید؛ چون موجب نابودى خیرات مى شوند: يعنى 

بنده گناه . بنده گناه مى كند و به واسطه آن از نماز شب ، باز مى ماند. كه مى دانسته فراموش مى نمايد



: آنگاه حضرت اين آيه را تالوت فرمود. د و از آن روزى كه به آسانى بايد به او برسد، محروم مى شودمى كن
ما ايشان را به قحطى و سختى مبتال مى كنیم ھمچنانكه اھل آن بستان را مبتال ساختیم كه شبى قسم 

خاطر شبانه آتش عذابى از  خوردند تا صبحگاھان میوه ھا را بچینند ولى حقى برا فقرا قرار ندھند، به ھمین
  ....جانب خداوند متعال بر آن باغ وارد شد

  :فرمود - علیه السالم  -روايت شده است كه خداوند متعال در زبور حضرت داود 
تسالنى لعلمى بما ينفعك ثم تلح على بالمساله فاعطیك ما سالت فتستعین به على ! يابن ادم  - 557

فاستر علیك فكم من جیمل اصنع معك و كم من قبیح تصنع معى معصیتى فاھم بھتك سترك فتدعونى 
  .يوشك ان اغضب علیك غضبه ال ارضى بعدھا ابدا 

از من درخواست مى كنى تا آنچه را كه من مى دانم برايت منفعت دارد به تو بدھم و ! اى فرزند آدم : يعنى 
ر راه معصیت من كمك مى گیرى ، من ھم اصرار نیز مى نمايى ، من ھم آن را به تو مى دھم اما تو از آن د

پرده درى مى كنم و گناھانت را آشكارى سازم كه تو دعا مى كنى و من نیز گناھانت را بر تو مى پوشانم ، 
پس چه كارھاى زيبايى كه من با تو انجام مى دھم و چه رفتار زشتى تو با من مى نمايى ، نزديك است 

  .ز آن ھرگز از تو راضى نگردم آنچنان بر تو غضب كنم كه ديگر بعد ا
  :وحى شده ، آمده است  -علیه السالم  - در آنچه بر حضرت عیسى 

وال يغرنك المتمرد على بالعصیان ياكل رزقى و يعبد غیرى ثم يدعونى عند الكرب فاجیبه ثم يرجع الى  - 558
منجا وال دونى ملجا اين ما كان علیه فعلى يتمرد ام لسخطى يتعرض ؟ فبى حلفت ال خذنه اخذه لیس منھا 

  .يھرب ؟ من سمائى و ارضى ؟ 
مبادا فريبت بدھد كه فردى با عصیان و گناه بر من گردنكشى مى كند و روزى مرا ھم مى خورد، اما : يعنى 

بنده غیر من است ، با اين حال ھرگاه در سختیھا مرا بخواند اجابتش مى كنم ولى باز به ھمان تمرد و 
مى گردد، آيا در برابر من گردنكشى مى كند يا خشم مرا بر مى انگیزاند؟ به خودم  گردنكشى سابقش باز

قسم ياد مى كنم كه آنچنان او را بگیرم كه راه گريزى نداشته ، غیر از من پناھگاھى برايش نباشد، كجا 
  .فرار مى كند؟ از آسمان و زمین من ؟

  :روايت است كه فرمود -علیه السالم  -از حضرت باقر 
ان العبد لیسال اهللا تعالى حاجه من حوائج الدنیا فیكون من شان اهللا تعالى قضاوھا الى اجل قريب او  - 559

ال تنجزھا فانه قد تعرض لسخطى و : بطى ء فیذنب العبد عند ذلك الوقت ذنبا فیقول للملك الموكل بحاجته 
  .قد استوجب الحرمان منى 

ج دنیا را طلب مى كند و از شان و مقام خداوند متعال ھم اين است بنده اى ، از خدا حاجتى از حواي: يعنى 
كه آن را زود يا دير بر آورده سازد، اما در اين میان ، آن بنده گناه مى كند، در اينجا ذات اقدس الھى به 

حاجتش را روان ساز، چون او مرا خشمگین ساخته و : فرشته اى كه مامور بر آوردن آن حاجت بوده مى گويد
  .ستحقاق محرومیت از من را داردا

   آثار گناھان
الھى پناه مى بردند، اما تفسیر   در دعايشان ، از انواع گناھان ، به ذات اقدس  -علیھم السالم  -معصومین 

  :وارد شده اينگونه آمده است  - علیه السالم  - آنھا در روايتى كه از امام زين العابدين ) و توضیح آثار(
التى تغیر البغى على الناس ، و الزوال عن العاده فى الخیر، و اصطناع المعروف ، و كفران  ان الذنوب - 560

  .: النعم ، و ترك الشكر، قال اهللا تعالى 
ظلم بر مردم ، كار خیرى را كه به آن : گناھانى كه موجب تغییر نعمت الھى مى شوند، عبارتند از: يعنى 

  .و كفران نعمت و ترك شكر نمايد كه خداوند متعال مى فرمايد. عادت كرده يا عمل معروفى را ترك كند
  .)185(ان اهللا ال يغیر ما بقوم حتى يغیروا ما با نفسھم  -

خداوند متعال ، حال ھیچ قومى را دگرگون نخواھد كرد تا زمانى كه خود آن قوم ، حالشان را تغییر : يعنى 
  .دھند

قتل النفس التى حرم اهللا ، قال اهللا تعالى فى قصه قابیل حین قتل اخاه فعجز : و الذنوب التى تورث الندم  -
  .)186(فاصبح من النادمین : عن دفنه 

كشتن كسى كه قتلش حرام است ، خداوند : گناھانى كه پشیمانى بر جاى مى گذارند عبارتند از: يعنى 
  .پشیمان گرديد) قابیل : (ابیل كه برادرش را كشت و از دفنش عاجز مانده مى فرمايدمتعال در مورد ق

و ترك صله الرحم حین يقدر، و ترك الصاله حتى يخرج وقتھا، وترك الوصیه ورد المظالم و منع الزكاه حتى  -
  .يحضر الموت و ينغلق اللسان 

نماز را نخواند تا وقتش بگذرد، ترك وصیت ورد ، -در صورتى كه قادر بدان باشد  -و ترك صله رحم : يعنى 
  .مظالم ، و ندادن زكات تا زمانى كه مرگ فرا برسد و زبان بسته گردد

اظھار االفتقار، و النوم عن صاله العتمه ، و عن صاله الغداه ، و استحقار النعم : و الذنوب التى تدفع القسم  -
  .و الشكوى على المعبود عزوجل 

اظھار فقر و احتیاج نمودن : را دفع مى نمايد عبارتند از) از فیوضات الھى (كه بھره و نصیب گناھانى : يعنى 
و . ، نعمتھاى الھى را كوچك شمردن )و آن دو را به جاى نیاورند(، در وقت نماز عشاء و نماز صبح ، خوابیدن 

  .از خداوند عزيز و جلیل ، شكايت كردن 



الخمر ، ولعب القمار، و تعاطى ما يضحك الناس ، و اللغو و المزاح ، و شرب : و الذنوب التى تھتك العصم  -
  .ذكر عیوب الناس ، و مجالسه اھل الريب 

شرابخوارى ، قماربازى ، انجام كارى كه مردم را : گناھانى كه پرده عصمت را مى درند عبارتند از: يعنى 
كسانى كه عقايد و اعمالشان مشكوك  و با. بخنداند، سخن بیھوده ، شوخى كردن ، ذكر عیبھاى مردم 

  .است ، نشست و برخاست داشتن 
ترك اغاثه الملھوف ، و ترك اعانه المظلوم ، و تضیع االمر بالمعروف و النھى عن : و الذنوب التى تنزل البالء -

  .المنكر 
نكردن  از يارى نكردن كسى كه دادرس مى طلبد، كمك: گناھانى كه موجب نزول بالست عبارتند: يعنى 

  .مظلوم ، و امر به معروف و نھى از منكر را ضايع نمودن 
المجاھره بالظلم ، و اعالن الفجور، و اباحه المحظور، و عصیان االخیار، و : و الذنوب التى تديل االعداء -

  .االنقیاد الى االشرار 
لنى مرتكب گناه شدن ، آشكارا ظلم نمودن ، ع: گناھانى كه دشمنان را پیروز مى كند عبارتند از: يعنى 

  .و از اشرار و بدان ، اطاعت كردن . حرام را حالل شمرند، در برابر نیكان سركشى نمودن 
قطیعه الرحم ، و الیمین الفاجره ، واال قاويل الكاذبه ، و الزنا، و سد طرق : و الذنوب التى تعجل الفناء -

  .المسلمین ، و ادعاء االمامه بغیر حق 
قطع رحم نمودن ، قسم نا حق خوردن ، : كه موجب تعجیل مرگ مى گردند عبارتند ازگناھانى : يعنى 

  .و به ناحق ادعاى رھبرى داشتن  )187(زنا كردن ، راھھاى مسلمانان را بستن : سخن دروغ گفتن 
الیاس من روح اهللا ، و القنوط من رحمه اهللا ، و الثقه بغیر اهللا تعالى ، و : و الذنوب التى تقطع الرجاء -

  .التكذيب بوعد اهللا تعالى 
خداوند، نا امید گشتن از مايوس شدن از لطف : گناھانى كه موجب قطع امید مى گردد عبارتند از: يعنى 

  .رحمت خدا، به غیر خداوند متعال تكیه كردن و وعده ھاى الھى را دروغ پنداشتن 
  .السحر و الكھانه و اال يمان بالنجوم و التكذيب بالقدر و عقوق الوالدين : و الذنوب التى تظلم الھواء -

) شخیص حق از باطل مى گردندو موجب سلب قدرت ت(گناھانى كه آسمان را تیره مى سازند : يعنى 
بدين معنا كه آنھا را در سرنوشت انسان موثر دانستن (جادوگرى ، پیشگويى ، ايمان به ستارگان : عبارتند از

  .، قضا و قدر الھى را دروغ خواندن ) 
  .و عاق والدين شدن 

ه ، و البخل على اال ھل و اال ستدانه بغیر نیه اال داء، واال سراف فى النفق: و الذنوب التى تكشف الغطاء -
  .االوالد و ذوى االرحام ، و سوء الخلق ، و قله الصبر، و استعمال الضجر و الكسل و اال ستھانه با ھل الدين 

قرض كردن با اين نیت كه آن را نپردازد، در مخارج : گناھانى كه موجب پرده درى مى گردند عبارتند از: يعنى 
داخت مخارج زندگى خانواده و فرزندان و نزديكان ، بخل ورزيدن ، بد اخالقى ، زندگى زياده روى نمودن ، در پر

  .و دينداران را خود دانستن . كم طاقتى ، بى قرارى و تنبلى 
سوءالنبه ، و خبث السريره ، و النفاق مع االخوان ، و ترك التصديق باال جابه ، و : و الذنوب التى ترد الدعاء -

  .حیث تذھب اوقاتھا  تاخیر الصلوات المفروضه
نیت بد داشتن ، در باطن ، پلید بودن ، با : و گناھانى كه موجب برگشتن دعا مى شوند عبارتند از: يعنى 

و نمازھاى واجب را به . برادران دين ، دو رويى و نفاق نمودن ، برادران دينى را با ترك اجابت ، تصديق نكردن 
  .تاخیر انداختن تا وقتشان بگذرد

 .م اينھا به ذاتت اقدس الھى و لطف و كرمش پناه مى بريم از تما

- ١٣ - 

 
 

   )188(مباھله 
  :در اينجا دو بحث ھست 

 -از امام باقر ) ره (او حمزه ثمالى . اگر امكان دارد، در وقتى كه روايت شده انجام پذيرد: در وقت آن  -ول ا
  :روايت كرده است كه فرمود -علیه السالم 

  .  الساعه التى تباھل فیھا ما بین طلوع الفجر الى طلوع الشمس  - 561
  ).ت زمان مباھله ، بین طلوع فجر و طلوع آفتاب اس: يعنى 

به : محمد بن ابى عمیر از محمد بن حكیم از ابى مسروق روايت كرده است كه گويد: در كیفیت آن  -دوم 
ما در بحث با مخالفین واليت شما، آيه كريمه سوره نساء را : عرض كردم  -علیه السالم  - حضرت صادق 

  :مى آوريم كه مى فرمايد
  .)189(منكم اطیعوا اهللا و اطیعوا الرسول و اولى االمر  -



  .را اطاعت كنید) از طرف خدا و رسول (فرمان خدا و رسول و فرمانداران : يعنى 
صلى اهللا  -اين آيه در مورد اطالع از فرماندھان لشكرھايى است كه رسول خدا : گويند آنان در پاسخ مى

  ).ندارد - علیھم السالم  -و ربطى به مساله امامت ائمه (به جنگ مى فرستادند  -علیه و آله و سلم 
  :با آنان به آيه سوره مائده احتجاج مى كنیم كه مى فرمايد

  .)190(ذين امنو الذين يقیمون الصلوه انما و لیكم اهللا و رسوله و ال -
  .)191( دارند، مى باشند ولى شما تنھا خدا و رسولش و آن مومنینى كه نماز را بر پا مى: يعنى 

رده نه اشخاص معین ، خداوند متعال در اين آيه دستور اطاعت از مومنین به طور كلى را صادر ك: مى گويند
  .آنگونه كه شما مى گويید

  :و ھرگاه به آيه سوره شورى استدالل مى كنیم كه مى فرمايد
  .)192(قل ال اسالكم علیه اجرا اال الموده فى القربى  -

  .بگو من شما اجر و پاداشى نمى خواھم مگر اينكه به خويشاوندان محبت كنید: يعنى 
  .)193() نه خصوص نزديكان پیامبر(اين آيه در مورد نزديكان مسلمین است : مى گويند

ھر دلیلى كه در ذھنم بود در حضور حضرت ذكر كردم كه ايشان در پاسخ به من : مى گويدابى مسروق 
  :فرمودند

  .اذا كان لكم ذلك فادعھم الى المباھله  - 562
  .اه چنین چیزى پیش آمد، اينان را به مباھله دعوت كن ھرگ: يعنى 

  :گفتم چكار كنم ؟ فرمود
صم و اغتسل و ابرز انت و ھو الى الجبان فشبك اصابعك من يدك الیمنى : اصلح نفسك ثالثا و اظنه قال  -

  .: فى اصابعه و ابدء بنفسك فقل 
آنگاه با ھم به بیابان برويد،  -گیر و غسل بنما گمان مى كنم فرمود روزه ب -سه روز خود را اصالح كن : يعنى 

  .:بعد انگشتان دست راست خود را در انگشتان دست او قرار بده و اول از خود شروع كرده بگو
اللھم رب السموات السبع و رب االرضین السبع عالم الغیب و الشھاده الرحمن الرحیم ان كان ابو مسروق  -

  .نا من السماء او عذاباالیما جحد حقا و ادعى فانزل علیه حسبا
اى خدايى كه ھم غیب را مى ! اى خدايى كه پروردگار آسمانھاى ھفتگانه و زمینھاى ھفتگانه اى : يعنى 

اگر ابو مسروق حرف حقى را انكار مى كند و مدعى ! اى خداى رحمان و رحیم ! دانى و ھم شھادت را
  .دردناك فرود آورسخن باطلى است ، بر او از آسمان ، تیر يا عذابى 

  .:ثم رد الدعوه فقل  -
  .:آنگاه دعا را به او برگردان و بگو: يعنى 

  .و ان كان فالن حجد حقا و ادعى باطال فانزل علیه حسبانا من السماء او عذابا الیما  -
ك فرود و اگر فالنى حقى را انكار مى كند و مدعى باطلى است ، بر او از آسمان ، تیر يا عذابى دردنا: يعنى 

  .آور
  :آنگاه حضرت فرمود

  .فانك ال تلبث ان ترى ذلك فیه فواهللا ما وجدت خلقا يجبینى الیه  -
! احتیاجى به درنگ نیست ، به خدا سوگند) اگر چنین كنى ، بزودى عذاب بر او فرود مى آيد و: يعنى 

  .) اھله با من شودو حاضر به مب(مخلوقى را نیافتم كه دعوت من براى مباھله را پاسخ مثبت گويد 
اگر فالنى ! خدايا: انگشتانت را در انگشتان او فرو ببر و باز كن ، آنگاه بگو: نقل است كه گويدابن عباس از 

حقى را انكار مى كند يا به باطلى اقرار دارد، از آسمان تیرى يا عذاب دردناكى از جانب خودت به او برسان ، 
  .آنگاه ھفتاد مرتبه او را لعنت كن 

   اتمهخ
روشن شد كه از جمله آن آداب ، مخفى داشتن  شرايط و آداب قبل از دعاء ھمراه دعا و بعد از دعاتا اينجا، 
اين شرط نسبت به ساير شروط و آداب ، مانند سلطانى است كه بر آنھا حكومت و دعا را حفظ . دعا بود

و نابود كننده آنھا، حفظ مى ماند،  مى نمايد؛ چون در اين صورت است كه دعا از دشمن تمام اعمال انسان
  .بلكه دشمنى كه اگر ھمراه اعمال انسان باشد، به جاى ثواب ، عقاب نصیبش مى گردد

  .ريا كار تنھا ثوابش از بین مى رفت و از عقاب سالم مى ماند! مى باشد، اى كاش  ريااين دشمن ، 
موجب نابودى عمل و غضب پروردگار است كه عجب وجود دارد و آن  ريادشمن و آفت ديگرى ھم مشابه 

  .عالمیان مى گردد، بنابر اين ، سزاوار است در اينجا در مورد اين دو آفت ، بحثى داشته باشیم 
   ريا

آن است كه انسان كارھايى را كه ظاھرش اطاعت پروردگار  -كه ھمان شرك خفى است  - ريامنظور از 
بلكه مقصود، ايجاد منزلت در قلوب خلق خدا باشد تا او را است ، انجام بدھد ولى ھدفش تقرب به او نباشد 

  :فرمود -صلى اهللا علیه و آله و سلم  -احترام كنند و نیازھايش را بر طرف سازند كه رسول خدا 
  .من صلى صاله يرائى بھا فقد اشرك  - 563

  .)194(كسى كه يك نماز رياكارانه بخواند، مشرك شده است : يعنى 
  :آنگاه حضرت اين آيه را تالوت فرمود



مل عمال صالحا وال قل انما انا بشر مثلكم يوحى الى انما الھكم اله واحد فمن كان يوجو القاء ربه فلیع -
  .)195(يشرك بعباده ربه احدا 

ى شود كه معبود شما معبود واحدى بگو ھمانا من ھم بشرى چون شما ھستم ، بر من وحى م: يعنى 
دارد، عمل صالح انجام دھد و احدى را شريك پروردگارش قرار   است ، پس ھر كس امید به ديدار پروردگارش 

  .ندھد
  :و از آن حضرت نقل است كه خداوند سبحان مى فرمايد

  .بل اال ما خلص لى انا خیر شريك ، و من اشرك معى شريكا فى عمله فھو لشريكى دونى النى ال اق - 564
من بھترين شريك ھستم ، اگر كسى در كارھايش غیر او مرا شرايكم قرار دھد، آن عمل را نپذيرفته : يعنى 

  .، به شريكم واگذارش مى كنم ، چون من تنھا چیزھايى را كه پاك و خالص براى خودم باشد، مى پذيريم 
  :در حديث ديگر آمده است كه 

  .، فمن عمل عمال ثم اشرك فیه غیرى فانا منه برى ء و ھو للذى اشرك به دونى  انى اغنى الشركاء - 565
من بى نیازترين شريك ھستم ، كسى ككه برايم كارى انجام دھد و ديگرى را در آن كار برايم شريك : يعنى 

  .كند، من دست از آن عمل مى كشم و آن را به شريكم مى دھم 
  :و فرمود

  .و ما بلغ عبد حقیقه اال خالص حتى ال يحب ان يحمد على شى ء من عمل اهللا ان لكل حق حقیقه ،  - 566
ھر چیز حقى ، باطن و حقیقتى دارد، ھرگز بنده اى به باطن و حقیقت اخالص نمى رسد مگر آنكه : يعنى 

  .دوست نداشته در برابر عملى كه براى خدا انجام داده او را ستايش كنند
نكه در آغاز، مطلوب بود، در تداوم و بعد از دعا نیز محبوب و مطلوب است ، بدانكه مخفى داشتن دعا ھمچنا

بنابر اين ، بايد آن را مخفى داشته با اظھار كردن ، نابودش نكنى و ھمیشه به دنبال خلوتگاھى باشى كه 
  .خلوت كردن از مردم ، كمك بزرگى بر دفع ريا مى باشد

بايد اخالصت را حفظ كنى و چیزى را با آن ) گین تر است مسئولیت تو سن(اما اگر در میان مردم ھستى 
مخلوط نسازى ، اين خود بزرگترين درجه از درجات مخلصین است كه خلوت و آشكار، نزد آنان مساوى باشد 

  :و اين به دست نمى آيد مگر اينكه انسان معرفت حقیقى به سه چیز پیدا كند
  ).ت و اينكه ھمه چیز در دست اوس( به خداوند  - 1
  ).و اينكه ھیچ چیزى در دست آنان نیست (به خلق خداوند  - 2
  .به شرافت و كرامت نفس و ھمت بلند خودش  - 3

 -و گويا به ھمین مطلب اشاره دارد رسول خدا . در اين صورت است كه بود و نبود مردم مساوى خواھد بود
  :آنجا كه مى فرمايد -صلى اهللا علیه و آله و سلم 

ا ذر، ال يفقه الرجل كل الفقه حتى يرى الناس امثال اال باعر فال يحفل بوجودھم وال يغیره ذلك كما يا اب - 567
  .ال يغیره وجود بعیر عنده 

مگر آنكه مرم نزد او چون شترانى  -آن ھم درجه بااليش  -اى ابا ذر ھرگز كسى فقیه نمى شود : يعنى 
مردم ، تغییرى در او ايجاد نكند، ھمچنانكه بودن شتر، باشند كه باكى به وجود آنان نداشته باشد، بودن 

  .تغییرى در او ايجاد نمى كند
  اين حديث تا اينجا اينگونه معنا شده ، اما دنباله آن داللت بر تواضع دارد؛

  :چون در ادامه مى فرمايد
  .ثم يرجع الى نفسه فیكون اعظم حاقر لھا  -

  .از ھمه پست تر قرار دھدآنگاه به نفس خود نظر كند و آن را : يعنى 
  :نظیر اين ، حديث يكى از اصحاب ماست كه 

اذا جئت للمناجاه فاصحب معك من تكون خیرا : -علیه السالم  - ان اهللا سبحانه اوحى الى موسى  - 568
انى خیر منه فنزل عن الناس و شرع فى : منه ، فجعل موسى ال يعترض احدا اال و ھو ال يجسر ان يقول 

اصحب ھذا فجعل فى عنقه حبال ثم جر به ، فلما كان فى : یوانات حتى مر بكلب اجرب فقال اصناف الح
يا موسى ، اين ما : بعض الطريق شمر الكلب من الحبل و ارسله ، فلما جاء الى مناجاه الرب سبحانه قال 

باحد لمحوتك من ديوان و عزتى و جاللى ، لو اتیتنى : فقال اهللا تعالى . يا رب ، لم اجده : امرتك به ؟ قال 
  .النبوه 
ھرگاه براى مناجات نزد من مى : وحى كرد كه  -علیه السالم  - خداوند سبحان به حضرت موسى : يعنى 

ھر كس را كه مى ديد،  - علیه السالم  -آيى ، فردى را به ھمراھت بیاور كه تو از او بھتر باشى ، موسى 
ست از مردم برداشت و در میان انواع حیوانات ، شروع به جرات نمى كرد بگويد من از او بھترم ، لذا د

اين را با خود مى برم ، در گردنش : جستجو كرد تا اينكه به سگ گر گرفته اى برخورد كرد، با خود گفت 
ريسمانى انداخت و او را با خود كشید، در میان راه ريسمان را گشود و سگ را رھا كرد، وقتى به مقام 

: كجاست آنچه كه ما به تو امر كرديم ؟ گفت ! اى موسى : دگار سبحان به او فرمودمناجات رسید، پرور
  .آن را نیافتم ! پروردگارا

اگر حتى يك نفر را مى آوردى ، نام تو را از ديوان نبوت پاك مى ! به عزت و جاللم قسم : خداوند متعال فرمود
  .كردم 



   خطرات ريا
  :سه خطر دارد ريا

قبل از عمل است به اين نحو كه از ابتدا، كارش را براى ديدن مردم شروع كند و انگیزه  مربوط به زمان -اول 
دينى در كارش نباشد، اين چنین ريايى را حتما بايد ترك كرد؛ چون معصیت است و به ھیچ وجه ، طاعت 

  :پروردگار نمى باشد و ھمان است كه فرمود
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  .نھان ريا، شركى است پ: يعنى 
بنابر اين ، اگر انسان بتواند انگیزه ريا را بر دارد و نفس را وادار به عمل براى خداى تعالى كند، شروع نمايد 

  ).تا اينكه دعاى رياكارانه داشته باشد(واال ارگ دعا را ترك كند، سالمتر مى ماند 
ا در ھمان ابتداى كار، ريا، بر او عارض عزمش بر اين بود كه دعا را براى خداوند متعال انجام بدھد، منتھ -دوم 

  .گرديده است 
در اينجا سزاوار نیست عمل را ترك كند؛ چون انگیزه او دينى بوده ، بنابر اين ، وظیفه اش اين است كه از 

 - طرفى عمل را آغاز كند و از طرف ديگر با نفسش جھاد نمايد تا ريا را برداشته ، اخالص را جايگزينش گرداند 
اگر به خاطر عارض شدن ريا بخواھد : مضافا به اينكه . رسیدن به آن خواھد آمدن ان شاء اهللا تعالى  كه راه

عمل را ترك كند با شیطان موافقت كرده و او را خوشحال نموده است ؛ چون ھدف اصلى او مبتال كردن 
را به مقصود و مرادش رسانده و بنابر اين با ترك عمل ، او . انسان به ريا اين است كه او را از عمل باز دارد

  .پیروزش كرده است 
قلبش را بر اخالص ، گره زده ، منتھا در بین راه ، ريا و انگیزه ھايش بر او عارض گرديده است ، در  -سوم 

. اينجا ھم سزاوار است كه در دفع آن ، مجاھده كند و عمل را ترك ننمايد و به ھمان اخالص سابقش برگردد
تعقل در عاقبت ريا و نیز توجه و تدبر در رواياتى است كه در اين زمینه آمده است تا به  راھش ھم تفكر و

سالمت ، عمل را به پايان برساند؛ چون شیطان ،؟؟ سعى مى كند انسان را به ترك عمل و دارد، اگر موفق 
) چه فايده : (تو مى گويد نشد، تو را به ريا مى خواند و اگر اين ندايش را ھم اجابت نكردى و او را راندى ، به

اين عملت كه خالص نیست ، تو رياكارى و زحمات تو ضايع است ، در كارى كه اخالص در آن نیست ، چه 
فايده اى براى تو خواھد بود؟ چون ھر عملى كه خالص نباش ، براى صاحبش و زرو و بال خواھد بود، پس 

  .تركش نافع تر است 
د ترك عمل را زينت داده تو را به آن وادار كند كه اگر چنین كنى ، شیطان با اينگونه سخنان مى خواھ

  .غرضش حاصل شده است 
كسى كه كارش را از ترس ريا، ترك مى كند، چون كسى است كه آقايش به او گندمى داده كه در آن ، 

ان ، اما وى اين اين گندم را از خاك پاك كن و خوب خالص گرد: مقدارى نا خالصى يا جو، يا كلوخ باشد و بگويد
، در مى ترسم اگر اين كار را شروع كنم ، نتوانم خوب خالص و صافش گردانم كار را نكند و با خود بگويد 

  .نتیجه اصل عمل را ترك نمايد
از ھمین قبیل است كسى كه عمل را ترك مى كند، چون مى ترسد مردم به او بگويند رياكار، كه اين خود 

چون او عمل را رھا مى كند تا مردم مذمتش نكنند، او ) رياى قبلى مى باشد و بدتر از(ريايى است خفى 
  .مانند كسى است كه به دنبال انجام خیرات مى رود تا مردم نگويند تنبل و بیكار است 

چه ضررى براى او دارد؟ بلكه اينگونه حرفھا ثوابش را باالتر مى ) كه او را ريا كار مى پندارند(اين سخن مردم 
در نتیجه مانند افرادى مى شود كه عمل را مخفیانه و پنھانى انجام مى دھند، بلكه اگر به اين درجه برد، 

رسید كه مردم او را در اين عمل به رياكارى متھم مى كنند و او را داراى كار خیر نمى دانند و حتى كارش را 
ن مردم ، مجھول و ناشناخته اند و خرد و پست مى پردازند، در اين صورت ، جزء افرادى مى گردد كه در میا

  :در آسمان معروف و شناخته شده ، در نتیجه توصیف حضرت ، نصیبش مى گردد كه فرمود
  .احب العباد الى اهللا اال تقیاء اال خفیاء الذين اذا ذكروا لم يعرفوا  - 570

نند، كسانى كه اگر نامشان محبوبترين بندگان نزد خداوند متعال ، با تقواترين و مخفى كارترين ايشا: يعنى 
  .برده شود، كسى آنان را نمى شناسند

  .اينان جزء افرادى ھستند كه در سر و پنھان عملى انجام مى دھند و مردم از آن اطالع پیدا نمى كنند
  :چندين دام قرار داده است   بايد بدانى كه چنین خیالى ، از نیرنگھاى شیطان است و او در اين كارش 

  .ن به مسلمانان سوء ظن پیدا مى كند، در حالى كه نبايد چنین گمانى داشته باشدانسا -الف 
در ھمان ريايى كه مى خواست از آن فرار كند، قرار مى گیرد؛ زيرا سخن مردم چه ضررى به حال او  - ب 

ت ، خود عین دارد، رھا كردن عبادت و محروم ماندن از ثواب آن از ترس اينكه مبادا مردم بگويند او ريا كار اس
ريا مى باشد؛ چون اگر ستايش مردم را دوست نمى داشت و از مذمت آنان نمى ھراسید كه عمل خود را 

  ترك نمى كرد ، او چكار به حرف مردم دارد كه بگويند ريا كار است يا اھل اخالص ؟
بین اينكه كارھاى نیك چه فرق است بین اينكه عمل را ترك كند از ترس اينكه مبادا بگويند او ريا كار است و 

  و شايسته انجام بدھد تا نگويند او غافل و تفصیر كار مى باشد؟
با اين عمل ، شیطان را اطاعت كرده و او را خوشحال نموده ، چون تمام ھمت او اين است كه مردم از  -ج 

  .او اطاعت نمايند



   تنبیه اول 
كه بايد خودت را از شرش محافظت نمايى و نفس در اين مقام نیرنگ پلیدى از نیرنگھاى شیطانى دارد 

  :ھوشیار باشى ، آن نیرنگ اين است كه 
به خاطر دلسوز نسبت به مومنین ، عمل ، را ترك كن تا مبادا آنان با سوء ظنشان نسبت به تو در گناه واقع 

صل از شوند و چون ترك شده گردد؛ چون خیر خواھى براى مسلمانان ، خود حسنه اى است كه با ثواب حا
  .دعا برابرى مى كند، بلكه از آن برتر است ؛ چون نفعش به ديگران مى رسد

در پاسخ بايد گفت كه اين خیال ، از آشوبھاى نفس اماره است كه تمايل به كسالت و تنبلى دارد و نیرنگ 
نه برايت بزرگى است از شیطان خبیث كه چون راھى براى نفوذ در تو نیافت ، از اين طريق وارد شد و اينگو

  :مطلب را تزيین داد، اين سخن از چند جھت باطل است 
با عجله ، تو را در گناه حتمى قرار داد؛ چون تو گمان دارى كه شايد آنان نسبت به تو سوء ظن : اول اينكه 

داشته باشند و ريا كارت بدانند، ھمین گمان تو در مورد مومنین ، خود سوء ظنى است كه از تو صادر گرديده 
آنان به تو سوء ظن پیدا كنند، گناھى است كه گريبانگیر آنان ) اين ظن تو جامه عمل بپوشد و(ست ، اگر ا

اگر اين ظن خالف  -مى شود، اما ھمین سوء ظن تو به آنان نیز خود گناھى است گريبان تو را ھم مى گیرد 
) گمان مومنین به تو كه بخوانند( بنابر اين ، از يك گمانى كه معلوم نیست عملى شود يا نه -واقعیت باشد 

به يك گناه حتمى عدول كردى و به خاطر اينكه مبادا ديگر مبادا ديگران گناه كنند، خود را در گناه قرار داده 
  .اى 

با اين كار خود، اراده شیطان را جامه عمل پوشاندى و عمل را ترك كردى و اين ترك عمل و تنبل : دوم اينكه 
  :، دو آفت دارد

شیطان بر تو جرات پیدا مى كند كه در آينده نیز تو را به سوى خود بكشاند؛ چون : اول اين است كه  آفت
ذكر حق تعالى و در خدمت او بودن ، تو را به او نزديك مى سازد و ھر قدر كه به او نزديك شوى ، از شیطان 

  .دور مى گردى 
كسالت و تنبلى مى كشاند نیز موافق كردى و با نفس اماره اى كه انسان را به : آفت دوم اين است كه 

ھم ، خود سرچشمه اى براى آفات بسیار فراوانى ھستند كه اگر اھل ) يعنى كسالت و تنبلى (اين دو 
  .بصیرت باشى ، مى توانى آنھا را بشناسى 

: است كه از چیزھايى كه تو را به نفسانى بودن تخیالت و میل او به تنبلى ، راھنمايى مى كند اين  -سوم 
تو از خود، يك ثواب را نابود كردى و از دعا و عمل ، باز نشستى به خاطر اينكه مبادا اينان در گناھى واقع 

  .شوند؛ يعنى ايثار كردى و فوت گناه ايشان را بر جلب ثواب خويش ، مقدم نمودى 
ثال بر سه خانه اى يا مالى اما اگر بین تو و آنان در منفعتى از منافع مادى دنیا اختالفى در مى گرفت ، م

، با انصاف قضاوت كن ، آيا در چنین موقعیتى آنان را بر خود مقدم مى داشتى و منفعت خود را رھا مى ...يا
  نمودى ؟

خیر، بلكه چون دشمن با او نزاع و دعوا مى كردى و اگر فرصت داشتنى و مى توانستى خود ! به خدا قسم 
چه بسا افرادى را . وست ، دشمن مى شوى و نزديكان را دومى كنى با د. را بر آنان مقدم مى نمودى 

و چه بسا رفقايى . ديديم كه از ھمنشین خود جدا شده بر او جفا كردند، فرزند خود را دور نمودند و كنار زدند
كه صداقت و دوستى شان مدتھا ادامه داشت اما چون مسئله اى دنیايى مانند معامله و شراكت در امرى ، 

شان پديدار شد، از ھم جدا گشتند، علت اين كار چیزى نیست جز اينكه ھر كسى خواھان منفعت خود بین
  .مى باشد

با اين مثال ، روشن شد كه ترك عمل تو به خاطر دلسوزى و ترحم بر مومنین نیست و بلكه وسوسه اى از 
  .وساوس شیطانى و میل نفس به راحتى و تنبلى است 

ن را در متاع دنیوى ، مقدم بدارى چگونه حاضر به ترك عمل اخروى مى گردى ؟ در تو كه حاضر نیستى ديگرا
عمل اخروى بیشتر . حالى كه عمل اخروى نفیس تر است و در تنگدستى روز قیامت بدان محتاج ترى 

  .قابلیت بقا دارد تا بھره ھاى دنیوى 
ش و راحتى ، دلیل ديگرى دارد؟ استدالل بنابر اين ، آيا ترك عمل تو جز سنگین دانستن آن و تمايل به آساي

  .تو چیزى جز خیالھاى باطل شیطانى و وسوسه ھاى او نیست كه آنھا را برايت زينت داده است 
را سر ) درجه يك يعنى شیطان (اگر به عمل ، مشغول شوى ، ھم به خود نفع رسانده اى و ھم دشمن 

چون بسا كه مطابق عمل تو را انجام بدھند و تو ھم پچى كرده اى و ھم به بندگان خدا فايده مى رسانى ، 
؛ زيرا كه سنت حسنه اى را بر پاى دارد؛ اجر و -اگر سبب عملشان تو باشى  - ببرى   مانند آنان اجر و پاداش 

  .)196(پاداش ھر كس كه بدان عمل كرده ، براى او ھم خواھد بود 
تو چه مى دانى ؟ شايد در بین مردم كسى ھم باشد كه بخواھد مانند تو عمل كند، در نتیجه راه را بر 

در اين باره  - علیھم السالم  - معصومین  شیطان سد نمايد و عبادت خداى رحمان را منتشر سازد كه از ائمه
  :آمده است 

  .العاقل ال يفعل شیئامن الخیر رياء وال يتركه حیاء  - 571
عاقل كسى است كه نه عمل خیر را از روى ريا انجام مى دھد و نه آن را به خاطر شرم و حیاء، ترك : يعنى 

  .مى كند



   تنبیه دوم 
. ريف تر از اول ، پس بايد در بستن راھش نھايت كوشش را بنمايى شیطان را در اينجا نیرنگ ديگرى است ظ

و مبادا او را بر فتح اين باب ، قدرت بدھى كه اگر اين باب گشوده شود، قدرت بر گشودن ساير ابواب را نیز 
  :پیدا مى كند و آن اين است كه به تو مى گويد

ه واسطه آن مشھور گردى ؛ چون محبوبترين عمل را ترك كن تا مبادا مردم به تو حسن ظن پیدا كنند و ب
بنابر اين ، اگر بین مردم به عبادت معروف ، )197(بندگان نزد خدا ، با تقواترين و مخفى كارترين آنان ھستند 

آنچه بر تو واجب است اين است كه متوجه قلب خودت باشى كه . گردى ، بھره اى از آن نصیبت نخواھد شد
ھرگاه دل ، يكى شد اگر مردم ھم تو را ببینند و مشھور ھم گردى ، گناھى بر تو نیست ، پس چه مردم 

  .داشت  بدانند و چه ندانند، تفاوتى نخواھد
  :مضافا به اينكه مگر مى شود مشھور نشوى در حالى كه خداوند متعال ، خود فرموده است 

  .)198(علیك ستره و على اظھاره  -
  .بپوشانى ، ولى من بر خودم اظھار آن را الزم كرده ام ) عمل و دعاى را(بر تو الزم است : يعنى 

بلكه بايد قلب خودت را از تمايل به حب اظھار عبادت حفظ نمايى و تفكر كنى و اھمیت ندھى به اينكه مردم 
و نیز فكر كنى كه روز قیامت به عمل . ى میل باشى تو را بستانید يا مذمت كنند پس بايد نسبت به آنان ب

  .خود، احتیاج دارى و نیز نعمتھاى آخرت را در نظر بیاورى 
بنابر اين ، نبايد عمل را ترك كنى ؛ چون ھر آفتى كه ھست ، در ترك عمل است ، اين عمل است كه 

كار كردن آخرت تشويق مى شیطان ، را طرد كرده ، موجب خشوع مى شود، نفس را نشاط داده او را به 
  .نمايد، اما ترك عمل ، آثار درست بر ضد اينھاست 

  :در اينجا ممكن است اشكالى به ذھنت بیايد و آن اينكه 
بسیارى از كارھاى نیك مانند دعا را ترك مى كنم ؛ چون نمى توانم آنھا را از روى اخالص حقیقى انجام 

  :گذشت كه فرمود -صلى اهللا علیه و آله و سلم  - رسول  از حضرتاخالص بدھم ، بنابر آنچه در معناى 
  .)199(ما بلغ عبد حقیقه اال خالص حتى ال يحب ان يحمد على شى من عمل اهللا  -

ھرگز بنده اى به باطن و حقیقت اخالص نمى رسد، مگر آنكه دوست نداشته باشد در برابر عملى : يعنى 
  .كنند  كه براى خدا انجام داده ، او را ستايش 

 چه بسا انسان ، عملى را مخلصا هللا انجام مى دھد ولى اگر مردم آن را بفھمند، صاحبش را حمد و ثنا كنند
  .و او ھم از اين كار مردم خوشحال شود كه جز افرادى اندك ، كسى از اين حالت جدا نیست 

و نیز گاھى اوقات ، انسان نماز و دعايش خالص براى خداوند سبحان است ، اما اگر كسى از كار او مطلع 
خود عذابى  گردد، خوشحال مى شود و شما ھم گفتید كه روانه تنھا موجب نابودى ثواب مى گردد، بلكه

  .دردناك را در پى دارد
صلى اهللا علیه و  - مردى نزد پیامبر اكرم : روايت كرده اند گفته است  سعید بن جبیرمفسرين قرآن كريم از 

  :آمد و گفت  - آله و سلم 
من در راه خدا انفاق مى كنم ، صله رحم مى نمايم و اين را جز براى رضاى خدا انجام نمى دھم ، اما وقتى 

اين كارھاى مرا ذكر مى كنند و ستايشم مى نمايند، خوشحال مى شوم و از خود، راضى مى گردم ،  مردم
ساكت شد و چیزى نگفت تا اينكه آيه كريمه ) اين را كه شنید( - صلى اهللا علیه و آله و سلم  - رسول خدا 

  :نازل شد و فرمود
ن يرجوا لقاء ربه فلیعمل عمال و ال يشرك قل انما انا بشر مثلكم يوحى الى انما الھكم اله واحد فمن كا

  .)200(بعباده ربه احدا 
ھستیم ، بر من وحى مى شود كه معبود شما معبود واحدى بگو ھمانا من ھم بشرى مانند شما : يعنى 

  .دارد، عمل صالح انجام دھد واحدى را شريك او قرار ندھد  است ، پس ھر كس امید به ديدار پروردگارش 
محمود و پسنديده و مذموم و خوشحال از اطالع مردم دو قسم است ؛ : تحقیق مطلب اين است كه 

  :نه است كه محمود آن خود سه گو ناپسند
قصد و ھدفش ، مخفى داشتن عمل و اخالص براى خداوند سبحان بود، اما وقتى كه مردم از كارش  -اول 

مطلع شدند مى فھمد كه اين خداوند متعال است كه آنان را مطلع ساخته و عمل جمیل را برايشان آشكار 
وست مگر نمى بینى او را اينگونه مى كرده تا بنده اش را تكريم كند و تفضلى بر او بنمايد و اين از صفات ا

  :خوانند كه 
  .)201(يا من اظھر الجمیل و ستر القبیح  -

  .يبايھا را آشكار و زشتیھا را پنھان مى دارى اى كه ز: يعنى 
  :و در وحى خداوند آمده است كه 

  .عملك الصالح علیك ستره و على اظھاره  - 572
  .بر تو است پوشاندن عمل صالحت و بر من است آشكار نمودن آن : يعنى 

او لطف نموده است ؛ چون  از اينجا مى تواند نتیجه بگیرد كه خداوند متعال چه نیكو با وى رفتار كرده و به
بنده ، ھم اطاعتش را مى پوشاند و ھم معصیتش را اما خداوند متعال به واسطه كرمش ، معصیت را 

پوشیده نگه داشته و اطاعت را آشكار نموده است كه ھیچ لطفى برتر از پوشاندن زشتیھا و اظھار نیكیھا 



تار خداست نه به خاطر ستايش مردم و حصول نیست ، در نتیجه خوشحالى بنده در اين صورت به خاطر رف
  .مقام و منزلت در قلب آنان 

  .)202(قل بفضل اهللا و برحمته فبذلك فلیفر حوا  -
  .به خلق بگو كه شما فقط بايد به فضل و رحمت خدا شادمان شويد! اى پیامبر: يعنى 

از آشكار گرديدن جمیل و پوشیده شدن قبیح در دنیا نتیجه بگیر كه پس خداوند متعال در آخرت نیز  -دوم 
  :فرموده است  - صلى اهللا علیه و آله و سلم -ھمینگونه با او رفتار خواھد كرد؛ چون رسول خدا 

  .ما ستر اهللا على عبد فى الدنیا اال ستر علیه فى االخره  - 573
پوشیده مى ) آن را(بر بنده اى نپوشاند مگر آنكه در آخرت ھم ) چیزى را(خداوند سبحان در دنیا : يعنى 

  .دارد
، در برابر كسانى كه اھل طاعت )203(از اينكه مردم اھل طاعت را ستايش مى كنند، خوشحال شود  -سوم 

اھر را دشمن مى دارند، بر آنان حسادت مى وزند و مورد تمسخرشان قرار مى دھند و در نھايت ، به ظ
سازى ، متھمشان مى نمايند، چنین خوشحالى مذموم نیست و عالمت اخالص در اين خوشحالى آن 

است كه اطالع مردم موجب ازدياد عمل او نگردد و بر نشاطش نیفزايد، اگر چنین شد بداند كه ريا كار است 
  .از ھالكین خواھد بود را در برطرف ساختن آن ، به كار بندد كه در غیر اين صورت  و بايد نھايت تالشش 

  :و اما خوشحالى مذموم 
اگر شادى اش به خاطر اين باشد كه نزد مردم ، جايگاه و منزلتى داشته باشد تا او را ستايش كنند و 

نمايند اين خوشحالى ، رياى حقیقى است و عمل را نابود   نیازھايش را برطرف سازند و احترام و تكريمش 
را به درجات   حسنات ، به ديوان سیئات منتقل مى سازد و به جاى آنكه صاحبش  ساخته بلكه آن را از ديوان

  .بھشت باال ببرد او را در دركات جھنم فرو خواھند برد
   ريشه و انگیزه ريا

كه باقى مى (اصل و ريشه ريا، دوستى دنیا، فراموشى آخرت ، تفكر كافى نداشتن در آنچه نزد خداست 
دن در آفات دنیا و عظمت نعمتھاى اخروى است ، ريشه تمام اينھا دوستى دنیا و و تامل شايسته نكر) ماند 

و منبع ھر گناه ؛ چون اگر عبادت براى خداوند متعال باشد  )204(شھوات است كه خود سر آمد ھر خطاست 
از ھر نا خالصى ، تھى خواھد بود و از آن غیر از خدا و نعمتھاى اخروى اراده نمى گردد كه میل انسان به 

كار و حب جاه و مقام در قلوب مردم و عالقه به نعمتھاى دنیوى ، دل را مى میراند و مانع از تفكر در عاقبت 
  .روشن شدن به نور علوم ربانى مى گردد

   :سوال 
كسى كه از درون و باطن خود، ريا را خوش نداشته بلكه مورد نفرتش باشد، عملش را فقط براى خدا انجام 
بدھد و اطالع مردم ، نشاط و تحركى در او ايجاد نكند، بلكه بود و نبود آنان نزدش مساوى باشد، نه كمیتش 

و نه كیفیتش را، چنین فردى عقال با خبر شدن مردم را خوش ندارد، اما با اين وصف ، طبعش را تغییر بدھد 
بدان مايل است و از آن خوشحال مى شود، ولى ھمین خوشحالى و میل طبع نیز نزد او ناخوش است و 

  اران است ؟عقلش از آن كراھت دارد و در اين كار بر نفس خود عیب مى گیرد، آيا چنین فردى در زمره ريا ك
   :جواب 

خداوند سبحان بندگان را به اندازه طاقتشان تكلیف فرمود و جلوگیرى شیطان از وسوسه كردن در حد طاقت 
و وسع بشر نیست كه طبعش را از آن برگرداند و اصال به سوى شھوات ، تمايل و اشتیاق نشان ندھد، 

صلى اهللا علیه و آله و  -كه پیامبر اكرم چنین چیزى براى انسان غیر مقدور است و به ھمین خاطر است 
به بندگان بشارت عفو داد تا مايوس نشوند و در تنگنا قرار نگیرند، به خداوند متعال نزديك گردند و در  - سلم 

  :رحمت واسعه اش طمع ورزند آنجا كه فرمود
  .عفا اهللا المتى عما حدثت به انفسھا ما لم تنطق به او تعمل به  - 574

اوند سبحان ، خواطر درونى را بر امت من بخشید ما دام كه آن را به زبان نیاورند يا بدان عمل خد: يعنى 
  .نكنند

علتش ھم اين است كه حركت زبان و اعضاى بدن ، تحت قدرت انسان است به خالف خطرات و تو ھمان و 
  .وسوسه ھاى قلب ، اين مسئله روشنى است كه ھر عاقلى آن را مى يابد

با اين خطرات ذھنى از طريق تفكر در امورى كه بر ضد آنھاست مقابله نمود، بدين نحو كه عواقب  بله ، بايد
كارھا را سنجید و ادله عقلى و نقلى را مورد بررسى قرار داد كه اگر اين كار را كرد، نھايت تكلیف خوش را 

شود كه انسان را به سوى دريا  انجام داده است ، چون ابتدائا از طرف شیطان ، تو ھمان و تخیالتى القا مى
تحريك مى نمايد و در درجه بعد، نفس اماره بدان میل نشان مى دھد، كسى كه اين دو را خوش نداشته 

  .باشد، نشانه ايمان قبلى اوست 
   درمان عملى دريا

به كسى . آن است كه ظاھر و باطن انسان يك باشد) كه حالت سالمتى از مرض ريا مى باشد(اخالص 
  .كار تو آشكار باشد: شد گفته

  چگونه آشكار باشد؟: پرسید
  .كارى انجام بده كه اگر مردم مطلع شدند، از آن شرم نكنى : گفت 



 -علیه السالم  -اين كالم از سید اوصیاء مكمل اولیا، مرشد علما، امام اتقیا، پدر ائمه امنا، امیر المومنین 
  :گرفته شده كه فرمود

نه فانه ال تعتذر من خیر، و اياك و كل عمل فى السر تستحى منه فى العالنیه ، و اياك و ما تعتذر م - 575
  .اياك و كل عمل اذا ذكر لصاحبه انكره 

و در خفاء . عملى كه بخواھى از آن عذر خواھى كنى ، انجام نده كه كار خیر، عذر خواھى ندارد: يعنى 
و نیز بر حذر باش از ھر فعلى كه اگر آن را به ياد . كارى نكن كه اگر آشكار گردد، از آن شرم داشته باشى 

  .بیاورند، انكارش مى كند  صاحبش 
  :فرمود - صلى اهللا علیه و آله و سلم  - رسول خدا 

ان اعلى منازل االيمان درجه واحده من بلغ الیھا فقد فاز و ظفر و ھوان ينتھى بسريرته فى الصالح  - 576
  .يخاف عقباھا اذا استترت الى ان ال يبالى بھا اذا ظھرت وال 

برترين مقام ايمان يك درجه اى است كه ھر كس بدان برسد پیروزى و رستگار مى گردد و آن اين : يعنى 
  .بترسد -است كه آنچنان كارھاى مخفیانه انسان ، صالح و شايسته پوشیده ماندن 

  :چیست ؟ فرمودنجات از آن حضرت سوال شد كه 
  .اعه اهللا يريد بھا الناس ان ال يعمل العبد بط - 577

  .براى مردم   بنده ، عملى انجام ندھد كه ظاھرش طاعت خدا باشد و باطنش : يعنى 
  :و از آن حضرت روايت است كه فرمود

  .ان اهللا ال يقبل عمال فیه مثقال ذره من رياء  - 578
  .دخداوند متعال عملى را كه در آن مثقال ذره اى ريا، باشد قبول نمى كن: يعنى 

  :و نیز از آن حضرت در مورد سه گروه 
  .كسى كه در راه خدا كشته شد - 1
  .كسى كه مالش را در راه خدا صدقه داد - 2
روايت شده است كه ) به علت اينكه كارھايشان براى خدا نبود. (كسى كه كتاب خدا را قرائت نمود - 3

  :فرمود
  .فالن قارى ء : اردت ان يقال كذبت بل : ان اهللا عزوجل يقول لكل واحد منھم  - 579

دروغ مى گويد بلكه مى خواستى بگويند : خداوند عزيز و جلیل به ھر يك از اين سه گروه مى گويد: يعنى 
و دروغ مى گويد . فالنى بخشیده است ، دروغ مى گويى بلكه مى خواستى بگويند فالنى شجاع است 

  .بلكه مى خواستى بگويند فالنى قارى قرآن است 
  .خبر داد كه اينان براى عملشان ثوابى ندارند -صلى اهللا علیه و آله و سلم  - بر اين ، رسول خدا بنا

  :و فرمود
  .ان اخوف ما اخاف علیكم الشرك االصغر  - 580

  .ترسناكترين چیزى كه از آن بر شما ھراس دارم ، شرك كوچك است : يعنى 
  :فرمود! شرك كوچك چیست اى رسول خدا؟: پرسیدند

اذھبوا الى الذين كنتم تراوون فى الدنیا ھل : ياء، يقول اهللا عزوجل يوم القیامه اذا جازى العباد با عمالھم الر
  .تجدون عندھم ثواب اعمالكم ؟ 

پاداش اعمالشان را مى دھد مى   رياست ، كه روز قیامت وقتى خداوند عزيز و جلیل به بندگانش : يعنى 
در برابرشان ريا مى كرديد، برويد و ببینید آيا به كارھاى شما ثوابى مى  به طرف كسانى كه در دنیا: فرمايد
  .دھند؟

  :در حديث آمده است كه 
ال تحرق لھم اقداما : يا مالك ، قل للنار: يومر بر جال الى النار فیوحى اهللا سبحانه الى مالك خازن النار 581

ال : جوھا فقد كانوا يسبغون الوضوء و قل للنارال تحرق لھم و: كانوا يمشون بھا الى المساجد، و قل للنار
ال تحرق لھم السنه فقد كانوا يكثرون تالوه القران ، : تحرق لھم ايديا فقد كانوا يرفعونھا الى بالدعاء و قل للنار

خذوا : كنا نعمل لغیر اهللا ، فیقول لھم : يا اشقیاء ما كانت اعمالكم فى الدنیا؟ فیقولون : فیقول لھم مالك 
  .وابكم ممن عملتم له بث

روز قیامت فرمان مى رسد كه عده اى را به سوى آتش ببريد، خداوند سبحان به مالك خزانه آتش : يعنى 
  :مى گويد
: با آتش بگو. پاھاى اينان را نسوزان ؛ چون با آن پاھا به مسجد مى رفتند: به آتش بگو! اى مالك 

دستانشان را نسوزان ؛ چون آنھا : به آتش بگو. مى دادند صورتھايشان را نسوزان ؛ چون وضوى كاملى انجام
زبانھايشان را نسوزان ؛ چون بسیار قرآن تالوت مى : به آتش بگو. را براى دعا به سمت من بلند مى كردند

  .نمودند
 در دنیا چه كرديد) با اين ھمه اوصاف (اى بدبختھا : در اينجا مالك خزانه آتش به اينان خطاب كرده مى گويد

پاداشتان را از : مى گويد. ما براى غیر خدا كار مى كرديم : مى گويند) كه گرفتار آتش جھنم شده ايد(
  .كسى كه براى او كار كرده ايد، بگیريد

از جمله امورى كه در درمان مرض ريا، موثر است ، تفكر در عاقبت امر ريا كارى است ، يك مومن مسلمان (



  :).بايد بینديشد كه 
غضب الھى است و انسان را در دنیا و آخرت ، خوار و ذلیل مى سازد؛ زيرا روز قیامت در برابر ديد موجب  ريا

  :ھمگان ندا مى رسد
آيا شرم ندارى كه در برابر طاعت خداوند متاع زود گذر دنیايى را ! و اى ريا كار! اى خیانتكار! اى گنھكار

وز قیامت برايت ھیچ ارزشى نداشت ، خود را خريدى ، مراقب قلوب بندگان بودى ، اما ديدن سلطان ر
محبوب خلق كردى و در مقابل ، غضب رب العامین را مھیا نمودى ، با عمل به ظاھر الھى ، خود را در برابر 

مردم زينت دادى و از طريق دورى از خدا به آنان تقرب جستى ، رضايت مردم را طلب كردى و نا رضايتى او را 
  تو كسى كوچكتر و پايین تر از خدا نبود؟ فراھم آوردى ، آيا نزد

بنده ، بايد در اين بدبختى فكر كند كه از طرفى ، وقتى خود را براى بندگان ظاھر الصالح جلوه داد و اعمالش 
را به خاطر آنان از بین برد، از آنان چه نفعى عايد او مى شود؟ و از طرف ديگر، ثواب كارھايى كه اگر واقعا 

و نیز بنگرد كه . باشد و با ريا فاسد نشود، چه مقدار است ، اين دو را با ھم مقايسه كندخالصالوجه اهللا 
تمام آن كارھايى كه مى بايست در ترازوى اعمالش در كفه حسنات قرار گیرند به واسطه ريا، فاسد شدند 

رى نداشت ، كافى و در كفه سیئات و گناھان قرار گرفتند كه اگر ريا جز تبديل حسنات به سیئات ، ضرر ديگ
  .بود كه انسان آن را ترك نمايد

حسناتى كه مى توانست به واسطه آنھا به رتبه صديقین برسد، اما االن به درك سافلید پايین آمده ، چه 
اينھا ھمه به اضافه ! و چه لغزشى كه قابل بخشش و چشم پوشى نیست ! حسرتى كه قطع نمى شود

چشم تمام بینندگان و به اضافه گرفتاريھاى دنیاست ؛ چون فرد رياكار، مى خوارى و توبیخ روز قیامت در برابر 
خواھد قلوب ھمه مردم را به دست بیاورد ولى چنین چیزى ھرگز به دست آوردنى نیست ، اگر عده اى را 

راضى نگه دارد، عده ديگر ناراضى مى شوند؛ چون بعضى از مردم طورى ھستند كه تا ديگران ناراضى و 
نشوند، اينان راضى نمى گردند و كسى ھم كه بخواھد در برابر نارضايتى خدا، رضايت مردم را جلب ناراحت 

  .كند، ھم خدا از او ناراضى مى شود و ھم مردم را از خود ناراضى مى گرداند
عالوه بر اين ، غرض و انگیزه انسان از مدح ديگران چیست و چرا مذمت الھى را در برابر ستايش مردم ، 

ار است ؟ و حال آنكه مردم ھر چه او را بستايند، نه مى توانند روزى او را زياد كنند و نه بر عمرش خريد
بیفزايند و نه در شدايد روز قیامت كه انسان ھیچ ندارد و فقرش در آنجا ظھور مى كند، مى توانند منفعتى 

  .به او برسانند
د كه روزى رسان واقعى خداست و بخشش او اگر كسى به قصد طمع در اموال مردم ريا كند، بايد بدان

بھترين بخششھا ، كسى كه در خلق خدا طمع مى كند از ذلت و خوارى به دور نیست و اگر به مراد ھم 
برسد، از منت و پستى خالى نمى باشد، چگونه انسان عاقل با امید كاذب و تو ھم فاسد روزى الھى را 

  ترك مى كند؟
سد و گاھى خطا مى رود و اگر ھم به انجام برسد لذتش به رنج منت و امیدى كه گاھى به انجام مى ر

ذلتش نمى ارزد، به عالوه ھمینكه از راه منت و ذلت به دست آورده را خداوند متعال جزء روزيھايى كه مى 
بايست به او بدھد و سھمیه اش بوده به حساب مى آورد، پس سزاوار است انسان عاقل اين امور ار در نظر 

د كه در اين صورت ، دل از آن بر مى كند و با قلبش به سوى خدا روى مى آورد، چون عاقل ھرگز به بگیر
  .چیزى كه ضررش زياد است میل نشان نمى دھد

افزون بر اين ، اگر مردم بدانند در باطن اين فرد چه مى گذرد و بدانند كه عملش ريايى بوده و فقط در ظاھر، 
  م مى گیرند و خداوند متعال ھم از اسرار او پرده بر مى دارد تا او را مبغوض اخالص نشان داده ، بر او خش

  .خلق نمايد و به مردم بشناسانند
اما اگر واقعا براى مردم ، خلوص مى داشت ، خداوند سبحان ھم پرده از اخالص باطنى اش برداشته او را 

. و زبانھايشان را به ستايش او مى گشود محبوب خلق ساخته ، بلكه مردم را مسخر و مطیع او قرار مى داد
  :در روايت آمده است كه 

مدتى . عبادتى انجام بدھم كه نام من بر سر زبانھا بگردد: مردى از بنى اسرائیل با خود گفت  - 582
فرد ظاھر ساز و ريا : گذشت و طاعات زيادى انجام داد، اما ھمینكه در برابر مردم راه مى رفت ، مى گفتند

  .ست كارى ا
خودت را به زحمت انداخته اى و عمرت را در ھیچ ، تباه كرده اى ، : در اينجا بود كه به خود فرو رفت و گفت 

سزاوار اين است كه فقط براى خداوند سبحان كار كنى ، در نتیجه نیتش را تغییر داد و كارھايش را براى 
فرد پرھیز كار و با تقوايى : رفت مى گفتند خداوند متعال خالص ساخت ، آنگاه ھر وقت در بین مردم راه مى

  .است 
  :نظیر اين حديث ، سخن خداوند متعال است كه مى فرمايد

  .)205(علیك ستره و على اظھاره  -
  .بر توست پوشاندن عمل صالح و بر من است آشكار نمودن آن : يعنى 

  :آمده است كه فرمودند -علیھم السالم  -و نیز در قول معصومین 
  .)206(ان اهللا يقسم الثناء كما يقسم الرزق  -

  .خداوند متعال ستايش و ثنا را تقسیم مى كند ھمچنانكه روزى را تقسیم مى نمايد: يعنى 



راى او نخواھد مضافا به اينكه اگر انسان نزد خداوند مذموم باشد، مدح و ستايش مردم ، ھیچ فايده اى ب
  .داشت و بر عكس ، اگر نزد خداوند محمود باشد، مذمت مردم ھیچ ضررى به او نخواھد رساند

 -صلى اهللا علیه و آله و سلم  - چگونه مذمت و نیرنگ مردم به او ضرر مى رساند در حالى كه رسول خدا 
  :مى فرمايد

  .  ه الناس من اثر محامد اهللا على محامد الناس ، كفاه اهللا موون - 583
كسى كه به جاى ستايش مردم به دنبال مدح و ستايش خدا باشد، خداوند متعال ، خودش ، او را : يعنى 

  .در برابر مردم حفظ مى كند و نیازھايش را برطرف مى سازد
  :و نیز فرمود

  .ا بینه و بین الناس من اصلح امر اخرته اصلح اهللا امر دنیاه ، و من اصلح ما بینه و بین اهللا اصلح اهللا م - 584
كسى كه كار آخرتش را درست كند، خداوند متعال كار دنیايش را درست مى كند و كسى كه بین : يعنى 

  .خود و خدا را اصالح نمايد، خداوند سبحان بین او و مردم را اصالح مى نمايد
ش در قیامت به ثواب و ديگر از امورى كه سزاوار است بنده مذكر آن شود، اين است كه شدت حاجت و نیاز

  :اعمال را مد نظر داشته باشد كه قرآن كريم در مورد آن روز، مى فرمايد
  .)207(يوم ال ينفع مال وال بنون اال من اتى اهللا بقلب سلیم  -

  .روزى كه نه مال ، سود مى دھد و نه فرزندان ، مگر آن كس كه با قلبى سالم نزد خداوند بیايد: يعنى 
  .)208(ال يجرى والد عن ولده  -

  .ھیچ پدرى كیفر فرزند را به عھده نگیرد) روزى كه : (يعنى 
  .سر مى دھند تا چه رسد به ديگران نفسى نفسى : روزى كه حتى صديقین به خود مشغولند و فرياد

را به ھمراه خود برد؛ چون مسافرى كه قصد سرزمین دور و بنابر اين ، بايد براى آن روز، پاكترين اعمال 
ھراسناك را دارد، فقط طالى خالص ناب ، به ھمراه خود مى برد تا سبكبارتر باشد و ھنگام احتیاجش ، 

  .بیشتر به او نفع برساند
نفیس  و چه حاجتى بزرگتر از نیازمندى روز قیامت و چه عملى نافع از عمل خالص براى خدا؟ چنین چیزى ،

انسان را حمل مى كند نه انسان ، عمل را كه در عمل ترين ذخیره است و سبكترين بار، بلكه روز قیامت ، 
  :تفسیر آيه شريفه ذيل آمده است 

  .)209(و ينجى اهللا الذين اتقوا بمفازتھم  -
  .خداوند سبحان ، متقین را به سبب راه رستگارى كه در پیش گرفته بودند، مى رھاند: يعنى 

اركبنى ولطال ما ركبتك فى الدنیا، فیركبه و : ان العمل الصالح يقول لصاحبه عند اھوال القیامه  - 585
  .طى به شدائدھا يتخ

بر من سوار شود كه مدت : مى گويد میان ترسھا و وحشتھاى روز قیامت ، عمل صالح به صاحبش : يعنى 
زيادى در دنیا من بر سوار بودم ، در اينجا صاحب عمل صالح ، سوارش مى شود و او ھم وى را از سختیھاى 

  .قیامت ، عبور مى دھد
  :روايت كرده است كه فرمود -السالم علیه  -از حضرت صادق  داود بن فرقد

  .ان العمل لیمھد لصاحبه فى الجنه كما يرسل الرجل غالمه بفراشه فیفرش له  - 586
عمل صالح براى صاحبش بھشت را فرش كرده و آماده مى نمايد، ھمچنانكه انسان ، غالمش را : يعنى 

  .فرش نمايد  جلوتر از خود مى فرستد تا آن محل را برايش 
  :ه حضرت اين آيه را تالوت فرمودندآنگا

  .)210(و من عمل صالحا فال نفسھم يمھدون  -
  .كرده اند، براى خود آسايشگاھى فراھم نموده اندآنانكه كارى شايسته : يعنى 

بنابر اين ، اگر كسى در قلبش ، قیامت و سختیھاى آن منازل رفیعه نزد خداوند سبحان را حاضر كند، ھر چه 
توام با كدورت و ناخوشیھاست ) نه تنھا راحتى ندارد بلكه (را كه در زندگى دنیا به خلق مربوط مى شود كه 

ى شمارد و تمام ھمتش را يكى مى كند و قلبش را متوجه خدا مى نمايد و از ذلت ريا و ، حقیر و كوچك م
قساوت قلوب خلق ، رھايى مى يابد، در نتیجه از اخالصش نورھايى بر قلبش پرتو افكن مى شود و به 

جايى سبب آن ، سعه صدر پیدا كرده زبانش به نطق مى آيد و ابواب الطاف الھى بر او گشوده مى گردد تا 
كه ھر لحظه انس و الفتش به خدا و وحشتش از مردم ، بیشتر مى گردد، دنیا را پست و كوچك و آخرت را 

  .بزرگ مى شمارد، ديگر خلق در قلب او جايگاھى ندارند
انگیزه ريا از او برطرف مى شود، تنھايى را اختیار مى كند و خلوت را دوست مى دارد، : خالصه اينكه 

رگبارى بر او مى بارد و زبانش به حكمتھاى نغز، گشوده مى گردد كه در خبر از پیامبر ابرھاى رحمت چون 
  :رسیده است  - صلى اهللا علیه و آله و سلم  -اكرم 
  .من اخلص هللا اربعین يوما فجر اهللا ينابیع الحكمه من قبله الى لسانه  - 587

عال چشمه ھاى حكمت را از قلب او بر كسى كه چھل روز خود را براى خدا خالص كند، خداوند مت: يعنى 
  .زبانش مى جوشاند

  :روايت كرده است كه فرمود -علیه السالم  -از امام صادق عبید بن زراره 
ما من مومن اال و قد جعل اهللا له من ايمانه انسا يسكن علیه حتى لو كان على قله جبل لم  - 588



  .يستوحش 
بحان از ايمان او انس و الفتى برايش قرار مى دھد تا در كنار ھیچ مومنى نیست مگر آنكه خداوند س: يعنى 

  .آن ، آرام گیرد كه حتى اگر بر قله كوھى ھم باشد، وحشت نكند
  :روايت كرده است كه فرمود -علیه السالم  -از امام صادق حلبى 

  .خالط الناس تخبرھم و متى تخبرھم تقلھم  - 589
  .ايش كنى و چون آزمايششان كردى ، آنان را دشمن خواھى داشت با مردم درآمیز تا آنان را آزم: يعنى 

  :روايت است كه فرمود - علیه السالم  -از امام حسن عسكرى 
  .الوحشه من الناس على قدر الفطنه بھم  - 590

  .وحشت از مردم به اندازه درك آنان است : يعنى 
  :ودروايت كرده است كه خداوند متعال به پیامبرى فرم كعب االحبار

ان اردت لقائى غدا فى حظیره القدس فكن فى الدنیا غريبا فريدا وحیدا محزونا مستوحشا كالطیر  - 591
المفقره و ياكل من رووس االشجار المثمره ، فاذا كان اللیل اوى الى و كره و   الوحدانى الذى يطیر فى االرض 

  .لم يكن مع الطیر اال استئناسا بى واستیحاشا من الناس 
اگر مى خواھى فرداى قیامت مرا در بھشت مالقات كنى ، بايد در دنیا غريب ، تنھا، محزون و :  يعنى

به تنھايى پرواز مى كند و ) و بى سكنه (وحشت زده باشى ؛ چون پرنده تنھايى كه در سرزمینھاى خالى 
رد كه اين پرنده فقط از باالى درختان میوه دار، مى خورد و چون شب فرا رسید، در آشیانه خود مارى مى گی

  .با من مانوس و از مردم وحشت زده است 
  :روايت شده كه فرمود - علیھم السالم  -و از دختر گرامى رسول خدا و مادر ائمه اطھار 

  .من اصعد الى اهللا خالص عبادته اھبط اهللا عزوجل الیه افضل مصلحته  - 592
ستد، خداوند عزيز و جلیل ، بھترين مصالحش را بر او كسى كه عبادت پاك و خالص خود را به باال بفر: يعنى 

  .نازل مى گرداند
  :روايت است كه فرمود -علیه السالم  -و از امام باقر 

ھذا خالص لى فیقبله : ال يكون العبد عابدا حق عبادته حتى ينقطع عن الخلق كلھم الیه فھو يقول  - 593
  .بكرمه 
واقعى نمى گردد مگر آنكه از تمام مخلوقات ، قطع نظر كرده ، تنھا  ھر گز بنده ، عابد حقیقى و بنده: يعنى 

اين تنھا براى من است در نتیجه به : چشم به خدا داشته باشد كه در اين صورت خداوند متعال مى گويد
  .كرمش ، آن را مى پذيرد

  :روايت شده است كه فرمود - علیه السالم  - و نیز از امام صادق 
  .عزوجل على عبد اجل من ان ال يكون فى قلبه مع اهللا عزوجل غیره ما انعم اهللا  - 594

خداوند متعال به ھیچ بنده اى ، نعمتى بزرگتر از اينكه در قلبش غیر از خداى عزيز و جلیل چیزى : يعنى 
  .ديگرى نباشد، نداده است 

  :فرمودھشام به حكم و به 
فمن عقل عن اهللا اعتزل من اھل الدنیا و الرغبین  يا ھشام ، الصبر على الوحده عالمه قوه العقل ، - 595

فیھا و رغب فیما عند اهللا ، و كان اهللا انیسه فى الوحشه ، و صاحبه فى الوحده ، و غناه فى العیله ، و معزه 
  .يا ھشام ، قلیل العمل مع العلم مقبول مضاعف ، و كثیر العمل مع الجھل مردود . فى غیر عشیره 

معارف الھى را فھمید و درك   ر تنھايى صبر كردن ، نشانه قوت عقل است ، ھر كس ب! اى ھشام : يعنى 
كرد، از اھل دنیا و متمايلین به آن كناره مى گیرد و نسبت به آنچه نزد خداست میل پیدا مى كند، چنین 

و در بى فردى در وحشت ، با خدا مانوس است و در تنھايى با او ھمراه ، در فقر، او را بى نیاز مى كند 
عمل كم با وجود علم ، مقبول است افزون نیز مى گردد ولى عمل ! اى ھشام . ياورى او، عزيزش مى سازد

  .بسیار در صورت جھل ، مردود مى باشد
  :نقل است كه فرمود -علیه السالم  -و از امام جواد 

  .افضل العباده اال خالص  - 596
  .برترين عبادت ، اخالص است : يعنى 
  :مروى است فرمود - علیه السالم  - امام ھادى  و نیز از

  .لو سلك الناس و اديا وسیعا لسلكت وادى رجل عبد اهللا وحده مخلصا  - 597
  .اگر ھمه مردم به يك طرف بروند من به طرف فردى مى روم كه از روى اخالص ، تنھا بنده خداست : يعنى 

  :رسیده است كه فرمود - علیه السالم  - و از امام عسكرى 
لو جعلت الدنیا كلھا لقمه واحده لقمتھا من يعبد اهللا مخلصا لرايت انى مقصر فى حقه ، ولو منعت  - 598

  .الكافر منھا حتى يموت جوعا و عطشا ثم اذقنه شربه من الماء لرايت انى قد اسرفت 
به نظرم در حق او خدا بدھم ،   اگر تمام دنیا به صورت يك لقمه در آيد و آن را بخورد بنده مخلص : يعنى 

كوتاھى كرده ام و اگر جلوى كافر را بگیرم تا گرسنه و تشنه جان بدھد، آنگاه يك جرعه آب به او بچشانم ، 
  .به نظرم اسراف نموده ام 



تا اينجا، درمانھاى علمى كه موجب بركندن نھالھاى ريا و مسدود سازنده راھھا و روزنه ھاى ھوس و ھوى 
 :بود، بیان گرديد و اما

- ١۴ - 

 
 

   درمان عملى ريا
بست ، ھمچنانكه بد كاران را   بايد نفس را به مخفى ساختن عبادات ، عادت داد و درھا را پشت سرش 

  .زندانى مى كنند، و به علم و آگاھى خداوند قانع شود
  ).نداردمبادا با خود نزاع كند كه ديگران ھم از اعمالش آگاھى پیدا كنند، كه دارويى از اين بھتر وجود 

  :به حواريین مى فرمود -علیه السالم  -حضرت عیسى 
اذا صام احدكم صوما احدكم صوما فلیدھن راسه ولحیته و يمسح شفتیه بالزيت لئال يرى الناس انه  - 599

صائم ، و اذا اعطى بیمینه فلیخف عن شماله ، و اذا صلى فلیرخ ستر بابه ، فان اهللا يقسم الثناء كما يقسم 
  .الرزق 
ھرگاه يكى از شما روزه اى گرفت ، موى سر و صورتش را روغن مالى كند و بر دو لبش زيتون بمالد : يعنى 

. و اگر با دست راستش چیزى بخشید، آن را از دست چپش مخفى بدارد. تا مردم نفھمند او روزه دار است 
ان خدايى كه روزى را تقسیم مى كند، ؛ زيرا ھم)تا كسى او را نبیند(و اگر نماز مى گزارد، پرده در را بیفكند 
  .ثنا و ستايش را نیز تقسیم مى نمايد

  :فرمود - صلى اهللا علیه و آله و سلم  - رسول خدا 
و . رجالن تحابا فى اهللا و افترقا علیه : ان فى ظل العرش ثالثه يظلھم اهللا بظله يوم ال ظل اال ظله  - 600

انى اخاف اهللا رب : و رجل دعته امراه ذات جمال فقال . رجل تصدق بیمینه صدقه فاخفاھا عن شماله 
  .العامین 

خداوند متعال در روزى كه سايبانى جز سايبانى او نیست ، سه گروه را در سايه عرش قرار مى : يعنى 
فردى كه با دست . دو فردى كه براى رضاى خدا با ھم دوست شوند و به ھمان قصد، از ھم جدا گردند: دھد

و مردى كه زن زيبايى ، او را به سوى خود . اى بدھد و آن را از دست چپش ، مخفى بدارد صدقه  راستش 
  .من از خداى رب العامین من ترسم : بخواند اما وى در پاسخ بگويد

  :مى فرمايد -علیه السالم  - شنیدم حضرت صادق : روايت كرده است كه گفت حفص بن بخترى 
: قال لكمیل بن زياد النخعى  -علیه السالم  -الم ان امیر المومنین حدثنى ابى عن ابائه علیھم الس - 601

تبذل وال تشھر، ووار شخصك وال تذكر، و تعلم و اعمل ، واسكت تسلم ، تسر االبرار، و تغیظ الفجار، وال علیك 
  .اذا عرفك اهللا دينه ان ال تعرف الناس وال يعرفونك 

: نقل كرده است كه به كمیل به زياد نخاعى فرمود - علیه السالم  -پدرم از پدرانش از امیر المومنین : يعنى 
ساكت . علم بیاموز و عمل كن . خود را پنھان نما و در خاطره ھا نیندازند. بخشش كن ولى مشھور نشو

اگر خداوند دينش را به تو بشناساند ديگر . نیكان را مسرور و تبھكاران را به خشم آور. باش تا سالم بمانى 
  .كه نه تو مردم را بشناسى و نه مردم تو را بشناسند چه باك

   توجه
اگر عمل را مخفیانه انجام داده اى و فھمیدى كه خالصا هللا انجام گرفته ، مبادا بعدا آن را فاش سازى و با 

  .علم از روى اخالص بود و در ديوان حسنات نوشته شد: خود بگويى 
كتمان آن كم گردد، بلكه محققا بدانكه آشكار كردن عمل بعد از آنگاه آن را علنى نمايى و ھمت و تالشت بر 

انجامش مانند آشكار نمودن از ابتداى كار مى باشد، پس بايد از ضايع ساختن آنچه در راھش ، خود را به 
رنج انداخته اى ، جدا پرھیز كنى كه مبادا آن را از ديوان اعمال مخفى به ديوان اعمال مخفى به ديوان اعمال 

) ضرر كرده اى چون (كار منتقل سازى كه در اين صورت حتى اگر اخالصت ھم باقى و برقرار باشد آش
روايت شده است كه فرموده  - علیھم السالم  - شصت و نه قسمت آن را از بین برده اى ؛ زيرا از معصومین 

  :اند
  .ان فضل عمل السر على الجھز سبعون ضعفا  - 602

  .ر عمل آشكار، ھفتاد برابر است برترى عمل مخفیانه ب: يعنى 
  :نیز روايت است كه فرمود - علیه السالم  - و از حضرت صادق 

  .من عمل حسنه سرا كتبت له سرا ، فاذا اقربھا محیت و كتب جھرا، فاذا بھا ثانیا محیت و كتب رياء  - 603
ت مى گردد، اگر نزد ديگران كسى كه كارى را در خفا انجام بدھد، در نامه به عنوان كار مخفیانه ثب: يعنى 

و اگر مرتبه دوم ، . به آن اقرار كند، صفت مخفیانه اش پاك شده به عنوان عمل آشكار، نوشته مى شود
  .بدان اقرار نمايد، اين ھم پاك شده بحسابش ريا نوشته مى گردد

مى  انسان در آن زمان الل مى شد و خاموش! پس چه كالم شومى است و مصیبت بزرگى ؟ اى كاش 



  .گرديد
اما اگر كسى با نقل عمل خیرش بخواھد به برادر دينى ، نفعى برساند و او را به نشاط آورد، در اين صورت 

  .اجازه اظھار، داده شده است  -علیھم السالم  - از معصومین 
   )211(عجب 

  :فرمود -علیه السالم  -اين صف ، موجب ھالكت انسان مى گردد چنانچه رسول خدا 
شخ مطاع ، و ھوى متبع ، و اعجاب المرء بنفسه ، و ھو محبط للعمل ، و ھو داعیه : ثالث مھلكات  - 604

  .سبحانه المقت من اهللا 
بخلى كه از آن اطاعت شود، ھوى و ھوسى كه : سه چیز موجب ھالكت و نابودى انسان است : يعنى 

  .و عجب و غرور انسان به خود كه موجب نابودى عمل و باعث خشم خداوند سبحان است . پیروى گردد
  :و نیز فرمود

  .عبدھا المومن و بین ذنب ابدا لوال ان الذنب للمومن خیر من العجب ما خلى اهللا عزوجل بین  - 605
اگر گناه مومن از عجبش بھتر نبود، خداوند عزيز و جلیل او را ھرگز در انجام گناه ، آزاد نمى گذاشت : يعنى 

.  
  :فرمود -علیه السالم  -امیر المومنین 

  .سیته تسوك خیر من حسنه تعجبك  - 606
  .)212( یكى كه تو را مغرور سازدگناھى كه تو را ناراحت كند بھتر است از عمل ن: يعنى 

  .يعنى موجب ايجاد غرور و خود پسندى در تو گردد
  :و فرود

  .م من التواضع ، وال وحده اوحش من الغجب ال حسب اعظ - 607
  .)213( ھیچ اصل و تبارى بزرگتر از تواضع نیست و ھیچ تنھايى ، وحشتناكتر از عجب نمى باشد: يعنى 

  :نقل شده است كه فرمود -صلى اهللا علیه و آله و سلم  -از پیامبر  -علیه السالم  -از امام صادق 
كیف ابشر المذنبین و انذر : يا داود، بشر المذنبین ، و انذر الصديقین ، قال : اوحى اهللا تعالى الى داود - 608

و اعفو عن الذنب ، و انذر الصديقین ان ال يعجبوا : شر المذنبین بانى اقبل التوبه يا داود ، ب: الصديقین ؟ قال 
  .با عمالھم فانه لیس عبد يتعجب بالحسنات اال ھلك 

به گنھكاران بشارت بده و صديقین را انذار ! اى داود: خداوند متعال بر حضرت داود وحى فرستاد كه : يعنى 
به گنھكاران بشارت بده كه من توبه را : رت و صديقین را بیم دھم ؟ فرمودچگونه گنھكاران را بشا: گفت . نما

و صديقین را بیم بده كه مبادا به خاطر اعمالشان مغرور شوند كه ھرگز . مى پذيرم و از گناه در مى گذرم 
  .بنده اى به حسابش مغرور نشد مگر آنكه ھالك و نابود گرديد

  :در روايت ديگر آمده است 
  .عبد ناقشه الحسنات اال ھلك  فانه لیس -

  .ھرگز بنده اى حسنات خود را تا آخر، محاسبه نكرد مگر ھالك گرديد: يعنى 
  :نقل فرموده است  -صلى اهللا علیه و آله و سلم  - نقل است كه از پیامبر اكرم  - علیه السالم  -از امام باقر 

و ان من عبادى المومنین لمن يجتھد عبادته فیقوم انا اعلم بما يصلح به امر عبادى ، : قال اهللا تعالى  - 609
من رقاده ولذيذ و ساده فیجتھد و يتعب نفسه فى عبادتى فاضربه با لنعاس اللیله و اللیلتین نظرا منى له و 

ابقاء علیه فینام حتى يصبح فیقوم ماقتا لنفسه و زاريا علیھا، ولو اخلى بینه و بین ما يريد من عبادتى لذخله 
لعجب با عماله فیاتیه ما فیه ھالكه لعجبه با عماله و رضاه عن نفسه حتى يظن انه قد فاق من ذلك ا

  .العابدين و جاز فى عبادته حد التقصیر فیتباعد منى عند ذلك و ھو يظن انه قد تقرب الى 
دگان من مصالح بندگانم را بھتر مى دانم ؛ چون يك وقت بنده اى از بن: خداوند متعال مى فرمايد: يعنى 

مومن من ، نھايت تالش و كوشش را در انجام عبادت مى نمايد، از خواب طويل و رختخواب لذيذش بر مى 
خیزد و خود را در عبادتم به زحمت مى اندازد، اما من يكى ، دو شب خواب را بر او مسلط مى كنم ، اين به 

و موافق به (دارم در نتیجه مى خوابد باقى نگه ) در دين و اخالص (خاطر نظر و توجه من به اوست تا او را 
و آنگاه كه بیدار مى شود، بر نفس خود غضبناك است و از او خرده مى گیرد و اگر من ) نماز شب نمى گردد

او را در انجام عبادتم آزاد مى گذاشتم ، او را عجب فر مى گرفت و در نتیجه كارى مى كرد كه ھالكتش در 
خود راضى گشته تا جايى كه گمان مى برد بر تمام بندگان من فائق آمده و آن بود؛ چون به خود مغرور و از 

در عبادتم كوتاھى نكرده است و خالصه از من دور مى شد و حال آنكه به گمان خويش به من نزديك شده 
  .شده است 

  :ھمین روايت را از طريق ديگر با مقدارى زيادى ، اينگونه نقل كرده است  جواھرصاحب كتاب 
 يتكل على اعمالھم التى يعملونھا فانه لو اجتھدوا و اتعبوا انفسھم و اعمارھم فى عبادتى كانوا فال -

مقصرين غیر بالغین ما يطلبون من كرامتى و التنعم فى جناتى و رفیع درجاتى فى جوارى ، ولكن رحمتى 
ذلك تداركھم و ھى فلیبتعوا و الفضل منى فلیر جوا، والى حسن الظن بى فلیطمئنوا، فان رحمتى عند 

  .تبلغھم رضوانى و مغفرتى و البسھم عفوى فانى انا اهللا الرحمن الرحیم بذلك تسمیت 
بنابر اين ، مبادا آنانكه اھل عمل ھستند، بر عمل خود تكیه نمايند؛ چون اگر جد و جھد ھم كند و : يعنى 

ارند و به آن كرامت و بھره ورى در خود را تمام عمر در راه عبادت من به زحمت وا دارند، باز ھم تقصیر ك



بھشت و درجات رفیع در جوار من ، نخواھند رسید، بلكه بايد رحمت مرا طلب كنند و به فضل من امیدوار 
باشند و به حسن ظنى كه به من دارند، مطمئن گردند كه در اين صورت رحمت من جبران كار را كرده ، 

و لباس عفو مرا به تنشان مى پوشاند كه من خداوند رحمان و ايشان را به مقام رضوان و مغفرت مى رساند 
  .رحیم ھستم و به ھمین اسم ھم نامگذارى گرديده ام 

  :روايت شده است كه فرمود -علیه السالم  -از حضرت باقر 
ان من عبادى المومنین لمن يسالنى الشى ء من طاعتى فاصرفه عنه مخافه اال : قال اهللا سبحانه  - 610

  .عجاب 
بعضى از بندگان مومن از من توفیق بعضى طاعات را مى خواھند، اما من : خداوند سبحان فرمود: يعنى 

  .اينكه مبادا گرفتار خو پسندى گردند  توفیق آن عمل را از اينان بر مى گردانم از ترس 
  :فرمود -علیه السالم  - حضرت مسیح 

  .؟ و كم عابد افسدته العجب ؟ يا معشر الحواريین ، كم من سراج اطفاته الريح  - 611
بسا چراغى كه باد او را خاموش كرد و بسا عابدى كه خو پسندى ، فاسدش ! اى جماعت حواريین : يعنى 

  .نمود
   حقیقت عجب 
ممكن است . آن است كه انسان عمل صالحش را بزرگ و زياد بشمارد و از آن خوشحال گرددحقیقت عجب 

  :اينكه  در اينجا سوالى به ذھن آيد و آن
انسان از طاعت و عبادت خوشحال مى شود ولى آن را بزرگ نمى شمارد؛ بلكه شادى اش : گاھى اوقات 

به خاطر اين است كه به آن عمل ، موفق گرديد و دوست دارد بیشتر از آن را انجام بدھد، چنین حالتى در 
ه گرفت ، يا مقام شريف و دعا و عبادتى ھر انسانى وجود دارد كه اگر شبى را به نماز ايستاد، يا روزى را روز

برايش حاصل شد، بدون شك ، موجب شادى او مى گردد، آيا چنین حالتى خود پسندى است و عمل را 
  داخل مى كند؟) يعنى خود بسندھا(تباه كرده ، انسان را در زمره متعجبین 

ه آن نازيده ، آن را بزرگ آن است كه انسان از عمل صالح كه خوشحال شد، بعجب : در جواب بايد گفت 
خارج بداند، اين حالت است كه موجب ) در انجام وظايف و حق عبوديت (بشمارد و خود را از حد تقصیر 

ھالكت مى شود و عمل را از حساب حسنات ، به حساب سیئات ، انتقال مى دھد و آن را از درجات رفیع ، 
  .به درك اسفل مى كشاند

  :روايت كرده است كه فرمود -علیه السالم  - ق را حضرت صادسعد بن ابى خلف 
علیك بالجد، وال تخرجن نفسك من حد التقصیر فى عباده اهللا و طاعته فان اهللا تعالى ال يعبد حق  - 612

  .عبادته 
ھمیشه كوشا باش و خود را از تقصیر در عبادت و طاعت خداوند خارج ندان ، زيرا ھرگز نمى توان : يعنى 

  .آنگونه كه سزاوار است عبادت كرد خداوند متعال را
اما سرورى كه به ھمراھش تواضع براى خداوند جلیل و نیز شكر گزارى بر اينكه چنین توفیقى را عطا فرمود 

  :فرمود - علیه السالم  -و از او توفیق ازدياد عمل را خواستن باشد، نیكو و پسنديده است كه امیر المومنین 
  .سیئته فھو مومن  من سرته حسنته و ساءته - 613

  .كسى كه عمل نیك ، خوشحالش كند و كار بد، ناراحتش سازد، او مومن است : يعنى 
  :و فرمود

لیس منا من لم يحاسب نفسه كل يوم ، فان عمل خیرا حمد اهللا و استزاده ، و ان عمل سوء استغفر  - 614
  .اهللا 

اگر خیرى انجام داد، خداى را حمد كند و  از ما نیست كسى كه خود را ھر روز به حساب نكشد كه: يعنى 
  .از او زيادى آن عمل را بطلبد، و اگر بدى مرتكب شد، از آن استغفار نمايد

  :و نیز فرمود
ان المومن ال يصبح وال يمسى اال و نفسه ظنون عنده ، فال يزال زاريا علیھا و  -عباد اهللا  -واعلموا  - 615

كم ، و الماضین امامكم ، قوضوا من الدنیا تقويض الراحل ، واطورھا طى مستزيدا لھا، فكونوا كالسابقین قبل
  .المنازل 

كه مومن ، صبح و شام نمى كند مگر آنكه خود را متھم مى داند و دائما بر آن ! بدانید اى بندگان خدا: يعنى 
یش از شما خرده مى گیرد و مى خواھد ھر چه بیشتر عمل كند، مانند كسانى كه قبل از شما آمدند و پ
  .گذشتند، باشید، خیمه را از دنیا چون مسافر بر كنید و آن را براى طى منازل ، در ھم بپیچید

   درمان عجب 
بايد فكر كرد كه اين آيات و . انديشید كه موجب خشم پروردگار و نابودى عمل مى گرددعجب بايد در عاقبت 

جام داده و بر آن قدرت پیدا كرده ، آيا ملك خدا كه به وسیله آنھا طاعت را ان) و اعضاى بدن (نشانه ھا 
  نیست ؟

  آيا غذايى كه او را بر پاى داشت ، روزى او نمى باشد؟
  آيا نعمت سالمتى كه با آن توانست مراد خود را به انجام برساند، از نعمتھاى او نیست ؟

ن يا عبادت چند شبانه روزى را، او چه بسا فرد مريضى كه اگر او را مخیر كنند بین اينكه يا عاقبت را اختیار ك



  .عافیت را برگزيند و در قیمت و بھايش ، عبادت چندين شب را بپردازد
اما تو براى قیام مقدارى از شب ، خود خواھى و خود پسندى مى كنى و حال آنكه چه روزھا و شبھا، بلكه 

  ت ؟چه ماھھا و سالھا را با عافیت و سالمت گذرانده ، پس عجب تو براى چیس
قیام تو به واسطه توفیق اوست ، قدرت تمكن بر عبادت تو به واسطه عافیت اوست ، نیرو و قوت تو به 

واسطه روزى اوست ، كارھاى تو به واسطه اعضا و جوارح اوست و تمام اينھا در شب و روز او واقع شده 
  .است 

رابرى مى كند؟ حتى به اندازه دو اينجاست كه بايد عمل خود را در برابر نعمتھاى او قیاس كنى ، آيا ب
  صددش ؟

آيا توفیق تو در قیام به عبادات ، نعمتى نیست كه بايد شكرش را به جاى بیاورى و بترسى از اينكه مبادا در 
  انجام آن كوتاھى كرده ، مواخذه گردى ؟

  :وحى فرستاد كه  - علیه السالم  -خداوند متعال به حضرت داود 
يا : و الشكر من نعمك تستحق علیه شكرا، قال ! و كیف اشكرك يا رب ؟: قال  يا داود، اشكرنى ، - 616

  .داود، رضیت بھذا اال عتراف منك شكرا 
چگونه مى توانم شكر تو را به جاى آورم در ! پروردگارا: داود گفت . اى داود شكر مرا به جاى بیاور: يعنى 

راضى ! اى داود: اوار شكر ھستى ؟ فرمودحالى كه شكر، خودش از نعمتھاى تو است كه بر آن ھم سز
  .شدم كه ھمین اعتراف را شكر تو قرار دھم 

بايد تمام اعمال نیك و عبادات و طاعات خود را بر ھر يك از نعمتھاى الھى كه در آن تصرف مى كنى تقسیم 
  .كه در نتیجه ، خواھى ديد حتى اندكى از آن را كفاف نمى دھد... غذا، آب و: كنى ، نظیر

  .مرا موعظه كن : وارد شد، ھارون به او گفت  ھارون الرشیدروزى واعظى بر : ويندگ
اگر ھنگام تشنگى شديد، به تو جرعه اى آب ندھند حاضر مى شوى آن را به چه ! اى خلیفه : واعظ گفت 

  قیمتى بخرى ؟
  .به نصف ملكم : ھارون گفت 
حاضر مى شوى اين گرفتارى را از تو برطرف  اگر نتوانى آن آب را دفع كنى ، به چه قیمت: واعظ گفت 

  نمايند؟
  .به نصف ديگر ملكم : ھارون گفت 
  .پس مبادا حكومتى كه قیمتش يك جرعه آب است ، تو را بفريبد و مغرورت بسازد: واعظ گفت 

تو در شبانه روز چقدر كاسبى مى كنى ؟ يك كارگر، دو درھم ، نگھبانى كه طول شب را بیدار است و 
تمام روز و مقدارى از شب را ... ، صنعتگران و اھل حرفه مانند آشپز و نانوا و)214(ى دھد، دو دانگ كشیك م

اما اگر عملى را براى خدا ) اينھا ھمه ارزش كارھاى دنیايى است (ر چند درھم اندك ، كار مى كنند در براب
  :انجام بدھى مثال يك روز را روزه بگیرى مى فرمايد

  .الصوم لى و انا اجزى به  - 617
  .روزه ، مال من است و خودم پاداش آن را مى دھم : يعنى 

  :و نیز فرمود
  .)215(عین رات ، وال اذن سمعت ، وال خطر بقلب بشر اعددت لعبادى ماال  -

ى آن را ديده و نه گوشى آن را شنیده و نه به براى بندگانم چیزھايى فراھم كرده ام كه نه چشم: يعنى 
  .قلب بشرى خطور كرده است 

ھمین يك روزى كه با آن ھمه رنج ، تنھا دو درھم مى ارزيد، وقتى به خداوند متعال ارتباط پیدا كرد، داراى 
  .اينھمه ارزش شد

  :اگر يك شب را به نماز بايستى مى فرمايد
  . )216(اعین جزاء بما كانوا يعملون فال تعلم نفس ما اخفى لھم من قره  -

يتى است كه روشنى بخش ھیچ كس نمى داند پاداش نیكو كاريش چه نعمتھا و لذتھاى بى نھا: يعنى 
  .ديده ھاست و در عالم غیب براى او ذخیره شده است 

  .اين ھمان شبى است كه قیمتش دو دانگ بود
اگر براى خدا سجده اى بكنى كه در آن خواب ، تو را بر بايد، خداوند متعال به واسطه تو بر مالئكه مباھات 

چقدر ارزش دارد؟ ولى ھمینكه به ) نظر مادى  از(مى كند، اين چند لحظه سجده توام با خواب و غفلت 
  .خداوند جلیل نسبت پیدا كرد، به اين قیمت باال و نفیس رسید

ال اله را براى خداوند سبحان قرار دھى و دو ركعت نماز سبك بخوانى يا در دل خود بگويى  )217(اگر ساعتى 
  :خداوند متعال مى فرمايداال اهللا 

  .)218(و من يعمل من الصالحات من ذكر او اثنى فاولئك يدخلون الجنه يرزقون فیھا بغیر حساب  -
ھر مرد و زن با ايمانى كه عمل صالح انجام بدھد، داخل بھشت شده در آنجا بدون حساب صاحب : يعنى 

  .روزى خواھد گرديد
  :فرمود - و سلم  صلى اهللا علیه و آله - رسول خدا 

  .)219(سبحان اهللا ، غرس اهللا له شجره فى الجنه : من قال  -



  .اهللا خداوند متعال در بھشت درختى براى او مى كارداگر كسى بگويد سبحان : يعنى 
اين يك لحظه از نفسھاى تو است ، اما توجه مقدار از امثال آن را در ھیچ و پوچ ، ضايع ساخته اى ؟ و چقدر 

زمانھايى مانند آن ، بدون فايده بر تو مى گذرد، پس سزاوار است كه عملت را پست و حقیر ببینى و 
دارى و بدانى كه خداوند كريم بر تو چه منتى گذاشت كه قدر و منزلتت را شرافت داد و مقدارش را اندك بپن

و خود را بر حذر بدارى از اينكه عملت مورد صالح و مصلحت الھى نباشد و او راضى . پاداشت را بزرگ نمود
عبارت از دو نگردد كه در نتیجه ، آن قیمتى كه دارد را از دست خواھد داد و به ھمان قیمت اصلیش كه 

درھم يا دو دانگ يا كمتر است ، برگردد، بلكه عالوه بر اين ، از خشم و عقوبت الھى نیز در امان نیستى ، 
دانسته ، او را صاحب منت بشناسى و بر ) اعمال خويش (پس سزاوار است كه نزد خود، خداوند را مراقب 

 - صلى اهللا علیه و آله و سلم  - رسول خدا  خود عیب بگیرى تا ان شاء اهللا به رحمت حق نايل آيى كه از
  :روايت شده است 

  .من مقت نفسه دون مقت الناس امنه اهللا تعالى من فزع يوم القیامه  - 618
كسى كه به جاى دشمن داشتن مردم ، نفس خود را دشمن بدارد، خداوند متعال او را از فزع روز : يعنى 

  .قیامت ، ايمن مى دارد
  :كه  در روايت آمده است

عابدى ھفتاد سال خدا را بندگى كرد، روزھا را روزه و شبھا را به نماز مى ايستاد، آنگاه حاجتى از خداوند  -
اشكال از خود تو است ؛ چون اگر در تو : متعال طلب نمود، ولى بر آورده نگرديد، رو به خود كرد و گفت 

را كوچك شمردى ، از تمام عبادتھاى  خیرى مى بود، حاجتت روا مى شد، در اين يك لحظه اى كه خود
  .)220(گذشته ات بھتر است 

  :و نیز روايت شده است كه 
  .نادما على ذنبه زاريا على نفسه خیر له من ان يصبح مبتھجا بعمله  يبیت احدكم - 619

ھر يك از شما شب را در حالتى بسر برد كه بر گناھش پشیمان و بر نفسش خرد گیرد، براى او بھتر : يعنى 
  .باشد) و بدان مغرور(است از اينكه صبح كند در حالى كه از عملش ، خوشحال و مسرور 

كه عملت را در حصارى قرار دھى و آن را از شر عجب و ريا و غیبت و كبر، محافظت  بر تو است! اى عاقل 
  نمايى كه غیبت و كبر نیز چون ريا و عجب براى عمل ، مضرند، مگر خبر معاذ را نشنیده اى ؟

در كتابى كه در آن اخبار زھد نبى آمده ، از رى شیخ ابو جعفر محمد بن احمد بن على قمى ، ساكن 
  :نقل كرده است كه راوى مى گويدمعاذ بن جبل تا برسد به  دعبدالواح

شنیده و به  - صلى اهللا علیه و آله و سلم  -حديثى برايم باز گو كن كه آن را از رسول خدا :) به معاذ گفتم (
  .دقت حفظش كرده باشى 

به ھمراھش در حالى كه ! به پدر مادرم سوگند: سپس گفت  -آنگاه اشكش جارى شد  -بلى : معاذ گفت 
  :راه مى رفتم ، چشمانش را سمت آسمان باال كرده فرمود

  .قلت لبیك يا رسول اهللا و سید المومنین ! الحمد هللا الذى يقضى فى خلقه ما احب ثم قال يا معاذ - 620
: حمد و سپاس خدايى راست كه ھر آنچه محبوبش باشد، در بین خلق حكم مى كند، آنگاه فرمود: يعنى 
  :مجددا فرمود. و اى آقاى مومنین ! لبیك اى رسول خدا: تم گف! ايمعاذ

  .ال بیك يا رسول اهللا ، امام الخیر و نبى الرحمه : يا معاذ، قلت 
  .!اى رھبر خوبیھا و پیامبر رحمت ! لبیك اى رسول خدا: گفتم ! اى معاذ: يعنى 
ه و لم تحفظه انقطعت حجتك احدثك شیئا ما حدث به نبى امته ان حفظته نفعك عیشك و ان سمعت: فقال 

  .عند اهللا 
خبرى به تو بدھم كه ھیچ پیامبرى به امتش نداد، اگر آن را حفظ نمايى ، زندگیت نفع خواھد داشت : يعنى 

  .و اگر بشنوى و حفظش ننمايى ، حجتى بر خداوند تعالى ندارى 
ملكا قد جللھا بعظمته و  ان اهللا خلق سبعه امالك قبل ان يخلق السموات فجعل فى كل سماء: ثم قال 

جعل عل كل باب من ابواب السماوات ملكا بوابا فتكتب الحفظه عمل العبد من حین يصبح الى حین يمسى 
قفوا و : ثم ترتفع الحفظه بعمله وله نور كنور الشمس حتى اذا بلغ سماء الدنیا فتزكیه و تكثیره فیقول الملك 

  .یبه فمن اغتاب ال ادع عمله يجاوزنى الى غیرى امرنى بذلك ربى اضربوا بھذا العمل وجه صاحبه انا ملك الغ
خداوند متعال قبل از خلقت آسمانھا، ھفت مامور خلق كرد و ھر يك را در يك آسمان قرار داد : فرمود: يعنى 

  .كه با عظمت او آن آسمان را مجلل فرمود، آنگاه بر ھر در از درھاى آسمانھا فرشته دربانى گمارد
كارھاى انسان را از صبح تا شام مى نويسند سپس آن را به ) كه اعمال را ثبت مى كنند(حافظ فرشتگان 

طرف باال مى برند در حالى كه چون خورشید نورانى است به آسمان دنیا كه رسیدند آن عمل را پاكیزه مى 
  :مى نمايند كه ناگاه فرشته مى گويد  كنند و زيادش 

غیبتم كه ھر كس غیبتى كند از عملش ) مامور(صاحبش بكوبید، من فرشته صبر كنید، اين عمل را به چھره 
  .دست بر نمى دارم و نمى گذارم به ديگرى برسد، اين فرمان پروردگار من است 

ثم تجى ء الحفظه من الغد و معھم عمل صالح فتمر به فتزكیه و تكثیره حتى تبلغ السماء الثانیه فیقول : قال 
فقوا و اضربوا بھذا العمل وجه صاحبه ، انما اراد بھذا عرض الدنیا، انا صاحب : الثانیه الملك الذى فى السماء 

  .الدنیا ال ادع عمله يتجاوزنى الى غیرى 



سپس روز بعد، مالئكه در حالى كه عمل صالح به ھمراه دارند باز مى گردند، از آن فرشته : فرمود: يعنى 
كنند تا به آسمان دوم مى رسند كه فرشته آن آسمان مى  قبلى مى گذرند و آن عمل را پاك و زياد مى

  :گويد
توقف كنید، اين عمل را به چھره صاحبش بزنید؛ چون او با اين عمل ، اھداف پست دنیوى داشت ، من 

  .صاحب دنیا ھستم و اجازه نمى دھم عمل اين فرد از من تجاوز كند و به ديگرى برسد
تھجا بصدقه وصاله فتعجب به الحفظه و تجاوز به الى السماء الثالثه ثم تصعد الحفظه بعمل العبد مب: قال 

انه عمل و تكبر : قفوا و اضربوا بھذا العمل وجه صاحبه و ظھره ، انا ملك صاحب الكبر فیقول : فیقول الملك 
  .على الناس فى مجالسھم ، امرنى ربى ان ال ادع عمله يتجاوزنى الى غیرى 

خوشحال و مسرور شده اند را باال   فرشتگان ، عمل بنده را كه از صدقه و نمازش مرتبه بعد، : فرمود: يعنى 
بايستید، اين عمل را بر صورت و پشت : مى برند اما ھمینكه به آسمان سوم رسیدند، فرشته مى گويد

ارم بكوبید، من فرشته صاحب كبرم ، اين فرد عمل كرد اما در مجالس ، بر مردم تكبر نمود، پروردگ  صاحبش 
  .به من فرمان داد كه نگذارم عملش از من گذشته به ديگرى برسد

و تصعد الحفظه بعمل العبد يزھر كالكوكب الدرى فى السماء له دوى بالتسبیح و الصوم و الحج فتمر به : قال 
انه كان قفوا و اضرابوا بھذا العمل وجه صاحبه و بطنه ، انا ملك العجب : الى السماء الرابعه فیقول له الملك 

  .يعجب بنفسه ، انه عمل و ادخل نفسه العجب ، امرنى ربى ان ال ادع عمله يتجاوزنى الى غیرى 
باز فرشتگان حافظ ، عمل بنده را باال مى برند در حالى كه چون ستاره درخشانى مى : بعد فرمود: يعنى 

باال مى برند كه فرشته مى درخشد و صدايش به تسبیح و روزه و حج بلند است ، اين را تا آسمان چھارم 
بايستید، اين عمل را بر چھره و شكم صاحبش بكوبید، من فرشته عجب ھستم او فردى خود پسند : گويد

  .بود، كار مى كرد و از خود راضى بود، پروردگارم فرمان داده كه نگذارم عملش از من به ديگرى تجاوز كند
قه الى اھلھا فتمر به الى ملك السماء الخامسه بالجھاد و و تصعد الحفظه بعمل العبد كالعروس المزفو: قال 

قفوا انا ملك : الصاله ما بین الصالتین و لذلك العمل رنین كرنین االبل علیه ضوء كضوء الشمس فیقول الملك 
الحسد و اضربوا بھذا العمل وجه صاحبه واحملوه على عاتقه ، انه كان يحسد من يتعلم او يعمل هللا بطاعته ، 

  .ذا راى الحد فضال فى العمل و العباده حسده و وقع فیه فیحمله على عاتقه و يلعنه عمله و ا
آماده براى زفاف زيباست ، باال مى   مرتبه بعد، حافظان ، عمل بنده را كه چون عروس : آنگاه فرمود: يعنى 

ین دو نماز و صداى برند، وقتى به ملك آسمان پنجم مى رسند كه اين عمل ھمراه است با جھاد و نماز ب
توقف كنید، من ملك حسد ھستم : حزينى چون ناله شتر و نورى چون نور خورشید، اما فرشته مى گويد

اين عمل را بر صورت صاحبش بزنید و آن را بر دوشش قرار دھید، او فردى بود كه نسبت به طالبان علم و 
و عبادت ، فضیلتى كسب كرده ، نسبت به مطیعان و عاملین هللا حسود بود و ھرگاه مى ديد فردى در عمل 

او حسادت مى ورزيد و خودش آن كار را شروع مى كرد، در اينجا عمل آن فرد را بر دوشش بار مى كنند در 
  .حالى كه خود عمل ، او را لعنت مى كند

فیقول  و تصعد الحفظه بعمل العبد من صاله و زكاه و حج و عمره فیتجاوزون به الى السماء السادسه: قال 
قفوا، انا صاحب الرحمه و اضربوا بھذا العمل وجه صاحبه و اطمسوا عینیه الن صاحبه لم يرحم شیئا، : الملك 

اذا اصاب عبدا من عباد اهللا ذنب لالخره او ضر فى الدنیا شمت به ، امرنى به ربى ان ال ادع عمله يجادوزنى 
.  

ر نماز و زكات و حج و عمره را باال برده تا به آسمان بار ديگر حافظان ، اعمال بنده نظی: و فرمود: يعنى 
بايستید، من صاحب رحمت ھستم ، اين عمل را بر صورت صاحبش : ششم مى رسند كه فرشته مى گويد

بزنید و چشمانش را كور نمايید؛ چون او بر چیزى رحم نمى كرد، اگر به بنده اى از بندگان خدا گناه اخروى يا 
احبش را شماتت مى كرد، پروردگارم به من فرمان داده كه نگذارم عملش از من ضرر دنیوى مى رسید، ص

  .تجاوز كند
قال ، و تصعد الحفظه بعمل العبد بفقه و اجتھاد و ورع وله صوت كالرعد وضوء كضوء البرق و معه ثالثه االف 

حبه ، انا ملك الحجاب قفوا و اضربوا بھذا العمل وجه صا: ملك فتمر به الى السماء السابعه فیقول الملك 
احجب كل عمل لیس هللا ، اراد رفعه عند القواد، و ذكرا فى الجالس ، وصیتا فى المدائن ، امرنى ربى ان ال 

  .ادع عمله يتجاوزنى الى غیرى ما لم يكن هللا خالصا 
در حالى  حافظان ، عمل بنده را كه ھمراه با فھم و كوشش و ورع بوده را به آسمان مى برند: فرمود: يعنى 

كه صدايى مانند رعد و نورى مثل برق دارد، عالوه و بر اين ، سه ھزار فرشته ھم آن را ھمراھى مى كنند، 
بكوبید، من   بايستید و اين عمل را بر چھره صاحبش : وقتى به فرشته آسمان ھفتم مى رسند مى گويد

، اين فرد ھدفش اين بود كه نزد  ملك حجابم ، ھر عملى كه براى خدا نباشد را از او پوشیده مى دارم
رھبران و پیشوايان ، داراى مقام و رفعتى گردد و نامش را در مجالس ببرند و آوازه اش به شھرھا برسد، 
پروردگارم به من فرمان داده تا وقتى كه عملش براى خدا خالص نشده ، نگذارم از من بگذرد و به ديگرى 

  .برسد
مبتھجا به من صاله و زكاه و صیام و حج و عمره و حسن الخلق و صمت و  و تصعد الحفظه بعمل العبد: قال 

ذكر كثیر تشیعه مالئكه السماوات و المالئكه السبعه بجماعه فیطوون الحجب كلھا حتى يقوموا بین يديه 
انتم حفظه عمل عبدى ، و انا رقیب على ما فى نفسه ، انه لم : سبحانه فیشھدوا له بعمل و دعاء فیقول 



  .علیه لعنتك و لعنتنا : نى بھذا العمل ، علیه لعنتى ، فیقول المالئكه يرد
اين بار، حافظان ، اعمال بنده را در حالى كه بدان خوشحال است باال مى برند، اعمالى : بعد فرمود: يعنى 
نیز آن نماز و زكات و روزه و حج و عمره و اخالق نیكو و سكوت و ذكر بسیار كه مالئكه آسمانھا و : مانند

ھفت ملك آن را مشايعت مى كنند، تمام پرده ھا را مى درند تا در برابر خداوند سبحان قرار گرفته برايش به 
  :عمل و دعا گواھى مى دھند كه ذات اقدس الھى مى گويد

من بر آنچه در نفس او مى گذرد، ) از قلبش خبر نداريد(شما حافظان و نگھبانان عمل بنده من ھستید، ولى 
لعنت تو و : انم ، او با اين عملش مرا اراده نكرده بود، لعنت من بر او باد، در اينجا مالئكه ھم مى گويندنگھب

  .لعنت ما بر او باد
چكنم كه در عمل من : گفت  -صلى اهللا علیه و آله و سلم  -در اين ھنگام به گريه افتاد و به رسول اهللا  معاذ

  :اخالص باشد؟ فرمود
  .فى الیقین  -معاذ  يا -اقتد بنبیك  -

  .به پیامبرت اقتدا كن ) به توحید(در يقین ! اى معاذ: يعنى 
  :تو رسول خدايى و من معاذم ، فرمود: گفتم : گويد معاذ

يا معاذ فاقطع لسانك عن اخوانك و عن حمله القران ، ولتكن ذنوبك علیك ال  -و ان كان فى عملك تقصیر  -
ك بتذمیم اخوانك ، وال ترفع نفسك بوضع اخوانك ، وال تراء بعملك ، وال تحملھا على اخوانك ، وال تزك نفس

تدخل من الدنیا فى االخره ، وال تفحش فى مجلسك لكى يحذروك لسوء خلقك ، وال تناج مع رجل و انت مع 
هللا فتقطمع عنك خیرات الدنیا، وال تمزق و الناس فتمزقك كالب اھل النار، قال ا  اخر، وال تعظم على الناس 

  .)221(والناشطات نشطا : تعالى 
زبانت را از سخن گفتن در مورد  :)آن را از اين جبران كن (اگر در عملت كوتاھى ھست !) اى معاذ: (يعنى 

برادران دينى و حامالن قرآن ، كوتاه كن ، گناھت را به حساب خودت بیاور و بر دوش برادرانت نیندازد، مبادا از 
طريق مذمت برادران دينى ، بخواھى خودت را موجه و پاك جلوه دھى ، خود را به قیمت پايین آوردن 

ن ، ذره اى از اغراض دنیايى را در كارھاى اخروى دخالت نده ، در نشست و برادرانت باال نبر، با عملت ريا نك
برخاستھايت ، بد زبان نباش تا مردم به خاطر اخالق بدت را تو كناره بگیرند، اگر فرد سومى در مجلس 

نزن كه  )223(طعنه نكن ، بر مردم بزرگى ننما كه خیرات دنیا از تو قطع خواھد شد، بر مردم  )222( نجواھست ، 
  !.قسم به ناشى ات : سگھاى اھل جھنم بر تو طعنه خواھند زد، خداوند متعال مى فرمايد

  .افتدرى ما الناشطات ؟ انھا كالب اھل النار تنشط اللحم و العظم  -
  .ھنم اند كه گوشت و استخوان را مى گزندآيا مى دانى ناشطات كیايند؟ آنھا سگھاى اھل ج: يعنى 

  :چه كسى طاقت حمل اين اوصاف را دارد؟ فرمود: عرض كردم 
  .يا معاذ، انه يسیر على من يسره اهللا تعالى علیه  -

  .اين كارھا براى كسى كه خداوند آنھا را برايش آسان كند، سھل خواھد بود! اى معاذ: يعنى 
 .يث را تالوت مى كرد، قرآن را تالوت نمى نموداين حد معاذآنقدر كه : راوى گويد

- ١۵ - 

 
 

   ذكر:باب پنجم 
   ذكر

چون ھدف از نوشتن اين كتاب ، تنبیه بر فضیلت دعا و اشاره به وظايف دعا كننده بود كه بر اين اساس ، 
شیم كه داشته با ذكرمطالب به حد كفايت بیان شد، لذا مناسب ديديم بعد از آن ، اشاره اى ھم به مسئله 

و نیز ذكر فوايد . بدان رسیده است  تشويق به دعاخود در فضیلت ، ھم مرتبه دعاست و تشويقاتى ھمانند 
  .دعا را ھم در بردارد، خواسته ھاى انسان را بر آورده مى كند و بالھا را از او دور مى نمايد

   تشويق به ذكر
. نیز اين حكم را دارند ذكرى كردند، نسبت به راھنمايى م لزوم دعاھمچنانكه عقل و نقل ھر دو ما را به 

به واسطه دعاست كه . گذشت كه دعا موجب از بین رفتن بالھاى موجود و دفع بديھاى موعود است 
ھم ھمین فوايد را در بردارد،  ذكرمنفعت براى انسان به دست مى آيد و از ھمین طريق ، دوام مى يابد، 

  :ق مى نمايندپس ھم عقل و ھم نقل ما را بدان تشوي
   اما عقل

ھم خود قسمى از  شكرھر انسانى كه به او نعمتى رسیده ، عقلش حكم به لزوم شكر گزارى مى نمايد و 
موجب دفع ضرر را احتمالى است و عقال ضرورى است كه دفع  ذكرعالوه بر اين ، . است  ذكراقسام 

را از روايات زير مى توان به دست  كرذدفع ضرر به واسطه . احتمالى در صورت وجود قدرت ، واجب است 
  :آورد



  :روايت كرده است كه فرمود -علیه السالم  -از امام صادق  حسین بن زيد
ما من قوم اجتمعوا فى مجلس فلم يذكروا اهللا ولم : -صلى اهللا علیه و آله و سلم  - قال رسول اهللا  - 621

  .م يوم القیامه يصلوا على نبیھم اال كان ذلك المجلس حسره و وباال علیھ
ھیچ قومى در مجلسى گرد ھم جمع نشدند در : فرمود -صلى اهللا علیه و آله و سلم  -رسول خدا : يعنى 

حالى كه نه خدا را ياد كنند و نه پیامبرشان درود بفرستند مگر آنكه در روز قیامت ، آن مجلس موجب حسرت 
  .و وبالشان خواھد گرديد

  :روايت است كه فرمود -علیه السالم  -از امام صادق 
  .)224(ما اجتمع قوم فى مجلس لم يذكروا اهللا ولم يذكرونا اال كان ذلك المجلس حسره علیھم يوم القیامه  -

مگر آنكه ) اھل بیت (ھیچ قومى در مجلسى گرد ھم جمع نشدند كه نه خداوند ياد شود و نه ما : يعنى 
  .روز قیامت ، آن مجلس ، موجب حسرتشان مى گردد

  :و فرمود
  .يموت المومن بكل میته اال الصاعقه ال تاخذه و ھو يذكر اهللا  - 622

، كه اگر در حال ذكر خدا باشد، او را نمى )225(است بمیرد مگر صاعقه مومن به ھر شكلى ممكن : يعنى 
  .گیرد

   اما نقل
   :از آيات قرآن 

  .)226(اهللا ثم ذرھم فى خوضھم يلعبون  قل -
  .بازى كنند بگو خدا، سپس آنان را در گفتگوھاى لجاجت آمیزشان رھا كن تا: يعنى 

  .)227(و اذكر ربك فى نفسك تضرعا و خیفه  -
  .د كن پروردگارت را در دل خود، به تضرع و ترس يا: يعنى 

  .)228(فاذكرونى اذكر كم 
  .مرا ياد كنید تا شما را ياد كنم : يعنى 

  .)229(اهللا ذكرا و سجوه بكره و اصیال يا ايھا الذين امنوا اذكروا  -
  .بامداد و شبانگاه ، تسبیحش نمايید خدا را فراوان ياد كنید و ھر! اى كسانى كه ايمان آورده ايد: يعنى 

   از سنت 
  :روايات زيادى در اين باب ھست كه به خاطر طوالنى نشدن مبحث ، به ذكر تعدادى از آنھا كفايت مى كنیم 

  :روايت كرده آيت كه فرمود -علیه السالم  -ھشام بن سالم از امام صادق ((از  محمد بن ابى عمیر -اول 
  .من شغل بذكرى عن مسالتى اعطیته افضل ما اعطى من سالنى : قول ان اهللا تعالى ي - 623

اگر كسى به جاى درخواست از من ، به ذكرم مشغول شود، به او بھترين : خداوند متعال مى فرمايد: يعنى 
  .چیزى كه به انسان درخواست كننده مى دھم ، خواھم داد

داللت دارد، پس  دعابر  ذكراست ، چون بر فضیلت  بدانكه اين خبر، به تنھايى براى رساندن مقصود ما كافى
  .ھر فايده اى در دعا باشد در ذكر نیز وجود دارد

  :روايت كرده است كه فرمود -علیه السالم  - از امام صادق ھارون بن خارجه  -دوم 
ينسى  ان العبد لیكون له الحاجه الى اهللا عزوجل فیبدا بالثناء والصاله على محمد وال محمد حتى - 624

  .حاجته فیقضیھا اهللا من غیر ان يساله 
گاھى اوقات بنده اى جھت طلب به درگاه خداوند عزيز و جلیل مى رود و شروع به ثناى الھى و : يعنى 

صلوات بر محمد و آل ، محمد مى كند تا جايى كه اصل حاجت خود را فراموش مى نمايد، در اينجا خداوند 
  .دون اينكه او چیزى خواسته باشدسبحان حاجتش را روا مى نمايد ب

  :روايت شده است كه فرمود -صلى اهللا علیه و آله و سلم  -از رسول خدا  -سوم 
  .من شغلته عباده اهللا عن مسالته اعطاه اهللا افضل ما يعطى السائلین  - 625

ن ، بھترين كسى كه عبادت خداوند متعال او را تقاضاى از آن ذات مقدس باز دارد، خداوند سبحا: يعنى 
  .چیزى كه به درخواست كنندگان مى دھد به او خواھد داد

  :روايت شده است كه فرمود - علیه السالم  - از امام صادق  -چھارم 
  .من ذكرنى فى مال الناس ، ذكرته فى مال من المالئكه : قال اهللا تعالى  - 624

نھا ياد آورى كند، من در میان جمع اگر كسى مرا در میان جمع انسا: خداوند متعال مى فرمايد: يعنى 
  .مالئكه او را ياد آورى مى نمايم 

  :از آن حضرت روايت كرده است كه فرمودابن القداح  -پنجم 
ما من شى ء اال وله حد ينتھى الیه اال الذكر، فلیس له حد ينتھى الیه ، فرض اهللا افرائض فمن اداھن  - 627

حده ، و الحج فمن حج فھو حده اال الذكر فان اهللا لم يرض فیه فھو حدھن ، و شھر رمضان فمن صامه فھو 
  .بالقلیل ولم يجعل له حدا ينتھى الیه 

ھر چیزى حدى دارد كه بدان منتھى مى گردد مگر ذكر كه برايش حد و انتھايى نیست ، خداوند : يعنى 
اگر كسى ماه مبارك . بود متعال نمازھاى واجب را قرار داد كه ھر كس آنھا را ادا كرد، ھمان حدش خواھد

رمضان را روزه گرفت ، حدش را ادا كرده است اگر كسى حج را انجام داده ، حدش را ادا نموده است ، اما 



ذكر اينگونه نیست ، خداوند سبحان در مورد ذكر، به كم راضى نشد و براى آن حد و انتھايى قرار نداده است 
.  

  :انگاه حضرت اين آيه را تالوت فرمود
  .یه ، فلم يجعل اهللا له حدا ينتھى ال)230(يا ايھا الذين امنوا اذكروا اهللا ذكرا كثیرا و سبحوه بكره و اصیال  -

  .خداوند را فراوان ياد كنید و ھر بامداد و شامگاه تسبیحش نمايید! اى كسانى كه ايمان آورده ايد: يعنى 
  :سپس فرمودبنابر اين ، خداوند متعال براى ذكر حد و انتھايى قرار نداده است 

ه لیذكر اهللا ، ولو كان و كان اى كثیر الذكر، لقد كنت امشى معه و انه لیذكر اهللا ، و اكل معه الطعام و ان -
ال اله اال اهللا ، و كان يجمعنا : يحدث القوم ما يشغله ذلك عن ذكر اهللا ، و كنت ارى لسانه الصقا بحنكه يقول 

  .فیامرنا بالذكر حتى تطلع الشمس ، و كان يامر بالقراءه من كان يقرا منا و من كان ال يقرا منا امره بالذكر 
با او غذا ھم مى خوردم ، ذكر خدا . ود، با او راه كه مى رفتم ، ذكر خدا مى كردپدر من كثیر الذكر ب: يعنى 

خودم ديدم كه زبان مبارك . از ذكر خدا غافل نمى ماند: و اگر با مردم ھم سخن مى گفت . را داشت 
ب ، ذكر ما را جمع مى كرد و دستور مى داد تا طلوع آفتا. چسبیده ال اله اال اهللا مى گويد  حضرت به كامش 

به ھر يك از ما كه توانايى قرائت قرآن را داشت ، دستور مى داد كه قرآن تالوت كند و ھر . داشته باشیم 
  .كس كه اين توانايى را نداشت ، دستور مى داد كه ذكر بگويد

و يضى ء  والبیت الذى يقرا فى القران و يذكر اهللا فیه تكثر بركته ، و تحضره المالئكه ، و تھجره الشیاطین ، -
  .الھل السماء كما تضى ء الكواكب ال ھل االرض 

زياد است ، مالئكه در آنجا   خانه اى كه در آن قرآن قرائت مى شود و خدا ياد مى گردد، بركتش : يعنى 
حاضر مى شوند و شیاطین آنجا را ترك مى نمايند، چنین خانه اى براى اھل آسمان ، نور مى دھد، 

  .اى اھل زمین نور مى رسانندھمچنانكه ستارگان ، بر
  .والبیت الذى ال يقرا فى القران وال يذكر اهللا فیه تقل بركته و تھجزه المالئكه و تحضره الشیاطین  -

و خانه اى كه در آن قرآن قرائت نمى گردد و خدا ياد نمى شود، بركتش كم است ، مالئكه آنجا را : يعنى 
  .ترك كرده ، شیاطین حاضر مى گردند

  :ودو فرم
اكثرھم : من خیر اھل المسجد؟ فقال : فقال  - صلى اهللا علیه و آله و سلم  -جاء رجل الى النبى  - 628
  .ذكرا 

در بین اھل مسجد، چه كسى بھتر : آمد و گفت  -صلى اهللا علیه و آله و سلم  - مردى نزد پیامبر : يعنى 
  .كسى كه بیشتر ذكر دارد: است ؟ فرمود

  :رواست كرده است كه فرمود -علیه السالم  -م صادق از اما ابو بصیر - ششم 
  .شیعتنا الذين اذا خلوا ذكروا اهللا كثیرا  - 629

  .شیعیان ما كسانى ھستند كه وقتى خلوت كردند، خدا را بسیار ذكر مى كنند: يعنى 
  :از ھمان حضرت روايت شده است كه فرمود -ھفتم 

  .لیل و النھار و كن عند ذكرى خاشعا اكثر ذكرى بال: قال اهللا تعالى لموسى  - 630
در شبانه روز مرا ياد ذكر كن و ھنگام ذكر من : فرمود -علیه السالم  -خداوند متعال به موسى : يعنى 

  .خاشع باش 
  :و نیز از آن حضرت است كه  -ھشتم 

  .يا ابن ادم ، اذكرنى فى مال اذكرك فى مال خیر من مالك : قال اهللا تعالى  - 631
مرا در میان جمعیتى ذكر كن تا من تو را در میان جمعیتى ! اى فرزند آدم : خداوند متعال مى فرمايد :يعنى 

  .بھتر از آنان ذكر نمايم 
  :رواست شده است كه فرمود -صلى اهللا علیه و آله و سلم  -از پیامبر اكرم  - نھم 
اضع هللا سبحانه و تعالى ، و ذكر اهللا على الصمت و ھو اول العباده ، و التو: اربع ال يصیبھن اال مومن  - 632

  .كل حال ، و قله الشى ء 
سكوت كه اول عبادت است ، تواضع براى : چھار چیز است كه جز مومن كسى بدان نمى رسد: يعنى 

  ) .يعنى كم مال بودن (خداوند سبحان ، ذكر خدا در ھر حالتى ، و كم چیز بودن 
  :روايت شده است كه فرمود - علیه السالم  -از حضرت صادق  - دھم 
يموت غرقا، و يموت بالھدم ، و يبتلى بالسبع ، و يموت بالصاعقه ، وال يصیب : يموت المومن بكل میته  - 633

  .ذاكر اهللا 
با غرق شدن ، مى میرد، با پرت شدن ، مى میرد، گرفتار : مومن با ھر نوع مرگى از دنیا مى رود: يعنى 

  .ى میرد، اما چنین چیزى به ذاكر خدا نمى رسددرندگان مى شود، با صاعقه م
  :در روايتى آمده است كه 

  .وال يصیبه و ھو يذكر اهللا  -
  .چنین چیزى به مومنى كه ذكر خدا را دارد، نمى رسد: يعنى 

  :در حديث قدسى آمده است  - يازدھم 
ه و كنت جلیسه و ايما عبد اطلعت على قلبه فرايت الغالب علیه التمسك بذكرى تولیت سیاست - 634



  .محادثه و انیسه 
ھر گاه در قلب بنده اى بیابم كه غالبا به ياد من است ، تدبیر كارھايش را بر عھده مى گیرم ، خود : يعنى 

  .ھمنشینش مى گردم و با او گفتگو كرده ، انیسش مى شوم 
  :فرمودروايت شده است كه  -صلى اهللا علیه و آله و سلم  -از پیامبر اكرم  - دوازدھم 

اذا علمت ان الغالب على عبدى االشتغال بى نقلت شھوته فى مسالتى و : قال اهللا سبحانه  - 635
مناجاتى ، فاذا كان عبدى كذلك فاراد ان يسھو، حلت بینه و بین ان يسھو اولئك اولیائى حقا، اولئك االبطال 

  .ل اولئك االبطال حقا، اولئك الذين ان اردت ان اھلك االرض عقوبه زويتھا عنھم من اج
ھرگاه بدنم كه بنده ام غالبا به من مشغول است ، او را متمايل به درخواست : خداوند سبحان فرمود: يعنى 

و مناجات با خود مى نمايم ، وقتى بنده اين چنین شد، اگر بخواھد خطايى مرتكب شود، مانعش مى شوم 
تند، آنان كسانى ھستند كه ھرگاه بخواھیم زمین ، آنان بحق ، دوستان من ھستند، آنان دلیران واقعى ھس

  .را ھالك نمايم و عقاب كنم ، به خاطر آن دلیران ، ھالك و عقوبت را مى دارم 
  :از ھمان حضرت است كه فرمود -سیزدھم 

يا رب ، اقريب انت منى فاناجیك ام بعید : مكتوب فى التوراه التى لم تغیر ان موسى سال ربه فقال  - 636
فمن فى سترك يوم ال ستر اال : يك ؟ فاوحى الیه يا موسى ، انا جلیس من ذكرنى ، فقال موسى فانا د

الذين يذكرونى فاذكرھم ، و يتحابون فى فاحبھم ، فاولئك الذين اذا اردت ان اصیب اھل : سترك ؟ فقال 
  .االرض بسوء ذكرتھم فدفعت عنھم بھم 

از پروردگارش مى  -علیه السالم  -موسى : داده نشده ، آمده ) و تحريف (در كتاب توراتى كه تغییر : يعنى 
: آيه به من نزديكى تا با تو نجوا كنم ، يا دور ھستى تا صدايت بزنم ؟ پس بر او وحى آمد! پروردگارا: پرسید

تو   آن روز كه جز پوشش : موسى گفت . من ھمنشین كسى ھستم كه به ياد من باشد! اى موسى 
آنانكه مرا ياد مى كنند و من نیز آنان را ياد : ت پوشش خود قرار مى دھى ؟ فرمودنیست چه كسى را تح

به خاطر من ھمديگر را دوست دارند و من نیز آنان را دوست مى دارم ، آنان ) كسانى كه (مى نمايم ، 
از اھل  كسانى ھستند كه اگر بخواھم به اھل زمین ، بدى برسانم ، به ياد اينان كه مى افتم ، آن بدى را

  .زمین به خاطر اينان دفع مى كنم 
  :فرمود -علیه السالم  -امام صادق : گويندشعب انصارى و ھارون بن خارجه  -چھاردھم 

راه مى رفت و در اعمال بندگان ، نظر مى كرد، به مردى رسید كه  -علیه السالم  -حضرت موسى  - 637
كه در كنارش بود حركتى داد، ديد در آن دو انار  بسیار اھل عبادت بود، چون شب شد، آن مرد درختى را

تو كیستى ؟ حتما بنده صالحى ھستى ؛ چون ! اى بنده خدا: گفت  -علیه السالم  -ھست ، به موسى 
من مدتى است كه در اينجا ھستم ولى در اين درخت بیش از يك انار نیافتم ، اگر تو بنده صالح نبودى ، در 

  .آن دو دانا يافت نمى شد
  .من مردى ساكن سرزمین موسى بن عمران ھستم : گفت  -علیه السالم  - سى مو

  آيا عابدتر از خودت كسى را سراغ دارى ؟: چون صبح شد از آن مرد پرسید
  .بلى ، فالن كس : گفت 

به طرف آن فرد به راه افتاد تا به او رسید، ديد از اولى بسیار بیشتر عبادت دارد،  -علیه السالم  - موسى 
تو كیستى ؟ حتما بنده صالحى ! اى بنده خدا: آوردند، گفت   ى كه شب شد، دو قرص نان و آبى برايش وقت

ھستى ، من مدتى در اينجا ھستم ولى جز يك قرص نان برايم نمى آوردند، اگر تو بنده صالحى نبودى ، 
  برايم دو قرص نان نمى آمد، تو كیستى ؟

  .كن سرزمین موسى بن عمران ھستم من مردى سا: گفت  -علیه السالم  - موسى 
  آيا عابدتر از خودت كسى را مى شناسى ؟: آنگاه از آن مرد پرسید

  .بلى فالن دربان ، در فالن شھر: گفت 
موسى آن مرد را پیدا كرد ولى او اله عبادت بسیار نبود، اما ذاكر خداوند متعال بود، وقتى ھنگام نماز رسید، 

تو ! اى بنده خدا: ب شد به غله اش نظر كرد ديد دو برابر شده ، گفت نمازش را به جاى آورد، چون ش
كیستى ؟ تو حتما بنده صالحى ھستى ، من مدتى است در اينجايم و غله من فالن قدر معین بود، اما 

  امشب دو برابر شده ، تو كیستى ؟
  .من مردى ساكن سرزمین موسى بن عمران ھستم : گفت  -علیه السالم  - موسى 

رد يك سوم آن غله را در راه خدا صدقه داد، يك سوم ديگرش را به مواليش رساند و با يك سوم آخر، آن م
خورد، موسى اين صحنه را كه ديد، تبسمى كرد، مرد  -علیه السالم  -غذايى خريد و به ھمراه موسى 

  براى چه تبسم مى كنى ؟: گفت 
كرد، ديدم عابدترين خلق است ، او به ديگرى  پیامبر بنى اسرائیل مرا به فالن فرد راھنمايى: گفت 

راھنمايى نمود، ديدم از اولى عابدتر است ، دومى مرا به سوى تو راھنمايى كرد و گمان نمود كه تو از وى 
  .عابدترى لكن شباھتى در تو، به آنان نمى بینم 

نماز را به وقتش مى  من برده ھستم ، اما مگر نمى بینى به ياد خدا ھستم ؟ آيا نمى بینى: مرد گفت 
خوانم ؟ اگر بعد از نماز، در عبادتگاھم بمانم ، ھم به غله موالى خود و ھم به كار مردم ضرر مى رسانم ، آيا 

  مى خواھى به سرزمین خودت باز گردى ؟



  آرى: گفت 
  .بیا! اى ابر: در اين ھنگام قطعى ابرى از آنجا گذشت ، دربان به آن گفت 

  ى روى ؟كجا م: ابر آمد، گفت 
  .فالن سرزمین : گفت 
  .برو: گفت 

  .بیا!اين ابر: آنگاه ابر ديگرى آمد، بآن گفت 
  كجا مى روى ؟: ابر آمد، گفت 

  .فالن سرزمین : گفت 
  .برو: گفت 

  .بیا! اى ابر: سپس ابر ديگرى آمد، گفت 
  كجا مى روى ؟: ابر آمد، گفت 

  .سرزمین موسى بن عمران : گفت 
  .به آرامى بردار و در سرزمین موسى بن عمران بر زمین بگذاررا ) مرد(اين : گفت 

  پروردگارا؟ اين امر چه كرده است كه به اين مقام رسید؟: موسى چون بر سرزمین خود رسید، گفت 
اين بنده من در مقابل بالھايم صبر مى كند، به قضاى من راضى است و بر نعمتھايم : خداوند متعال فرمود

  .شكر گزارى مى نمايد
  :روايت كرده است كه وھب بن منبه در كتابش از حسن بن ابى الحسن ديلمى  - پانزدھم 

يا داود، من احب حبیا صدق قوله ، و من رضى بحبیب رضى بفعله ، و من : اوحى اهللا تعالى الى داود - 638
ين ، وجنتى يا داود، ذكرءللذاكر. وثق بحبیب اعتمد علیه ، و من اشتاق الى حبیب جد فى السیر الیه 

  .للمطیعین ، و حبى للمشتاقین ، و انا خاصه للمحبین 
كسى كه دوستش را دوست دارد، ! اى داود: وحى كرد - علیه السالم  -خداوند متعال بر داود : يعنى 

راضى است از كار او نیز راضى مى باشد، كسى كه به   سخنش را تصديق مى كند، كسى كه از دوستش 
بر او اعتماد مى كند، كسى كه مشتاق دوستى است در حركت به سوى او تالش  دوستش اطمینان دارد،

  .مى كند
من تنھا ذاكر كسانى ھستم كه آنان نیز ذاكر من باشند، بھشت من مخصوص مطیعیى بوده ، !اى داود

  .دوستى ام براى مشتاقان است و خودم به محبین و دوست داران اختصاص دارم 
  :خداوند متعال فرمود

اھل طاعتى فى ضیافتى ، و اھل شكرى فى زيادتى ، و اھل ذكرى فى نعمتى ، و اھل معصیتى  - 639
ايئسھم من رحمتى ، ان تابوا فانا حبیبھم ، و ان دعوا فانا مجیبھم ، و ان مرضوا فانا طبیبھم اداويھم بالمحن 

  .و المصائب وال طھرھم من الذنوب و المعائب 
ند، در میھمانى من بسر مى برند آنان كه شكر مرا به جاى مى آورند، آنانكه اھل طاعت من ھست: يعنى 

نعمتشان افزون است ، آنانكه اھل ذكر من مى باشند در نعمت من بسر مى برند و آنان كه معصیت مرا 
اگر توبه كنند و باز گردند، من دوستشان ) اما(مرتكب مى شوند، از رحمتم من مايوسشان مى نمايم 

شوند، خود طبیبشان مى شوم و با سختیھا و   ر دعا كنند، اجابتشان مى نمايم ، اگر مريض خواھم بود و اگ
  .مصائب ، درمانشان مى نمايم و از گناھان و عیبھا پاكشان مى سازم 

  :روايت شده است كه فرمود -صلى اهللا علیه و آله و سلم  -از رسول خدا  -شانزدھم 
قوموا فقد بدلت سیئاتكم حسنات و غفرت لكم : داھم مناد من السماءما جلس قوم يذكرون اهللا اال نا - 640

  .يذكرون اهللا اال قعد معھم عده من المالئكه   جمیعا و ما قعد عده من اھل االرض 
برخیزند : ھیچ قومى براى ذكر خدا كرد ھم ننشستند مگر آنكه منادى از آسمان به ايشان ندا در داد: يعنى 

تبديل شد و تمام شما بخشیده شده ايد، ھرگز عده اى از اھل زمین براى ذكر خدا  كه گناھانتان به حسنات
  .ننشستند مگر آنكه عده اى از مالئكه با آنان ھمنشین گشتند

از منزل به سوى اصحابش خارج  -صلى اهللا علیه و آله و سلم  - روايت شده است كه رسول خدا  -ھفدھم 
  :شده ، فرموده است 

  .رياض الجنه ارتعوا فى  - 641
  .در باغھاى بھشت بچرخید: يعنى 

  :باغھاى بھشت چیست ؟ فرمود! يا رسول اهللا : اصحاب گفتند
مجالس الذكر، اغدوا ورو حوا و اذكروا و من كان يحب ان يعلم منزلته عند اهللا فلینظر كیف منزله اهللا تعالى  -

  .ينزل العبد حیث انزل العبد اهللا من نفسه 
مجالس ذكر است صبح و شام كنید و ذكر نمايید، آن كس كه مى خواھد بداند ) بھشت باغھاى (: يعنى 

مقام و منزلتش نزد خدا چه مقدار است ، ببیند خدا نزد او چه منزلتى دارد كه خداوند متعال به اندازه 
  .جايگاھش نزد بنده ، او را مقام و منزلت مى دھد

ا فى درجاتكم و خیر ما طلعت علیه الشمس ذكر اهللا سبحانه فانه واعلموا ان خیر اعمالكم و ازكاھا و ارفعھ -
بنعمتى و اذكرونى  )231(فاذكرونى اذكركم : انا جلیس من ذكرنى ، و قال سبحانه : اخبر عن نفسه فقال 



  .بالطاعه و العباده اذكركم بالنعم و اال حسان و ارحمه و الرضوان 
و بدانید كه بھترين اعمال و پاكترين و رفیعترين آنھا در درجات و بھترين چیزى كه آفتاب بر آن طلوع : يعنى 

مرا به : ن ھمنشین كسى ھستم كه مرا ذكر كند و فرموده م: كرد، خداوند سبحان است كه خود فرموده 
ياد بیاوريد تا با نعمت شما را به ياد بیاورم ، با طاعت و عبادت مرا ياد كنید تا با نعمتھا و احسان و رحمت و 

  .رضوان ؛ به ديانتان بیاورم 
  :رسیده است كه  -علیھم السالم  -از معصومین  -ھیجدھم 

عانا فاذا الذاكر فى الذكر اخذت المالئكه فى غرس اال شجار، فربما وقف بعض المالئكه ان فى الجنه قی - 642
  . -يعنى عن الذكر  - ان صاحبى قد فتر : لم وقفت ؟ فیقول : فیقال له 

در بھشت ، سرزمینھايى است كه وقتى ذاكر، ذكرش را شروع مى كند، مالئكه شروع به كاشتن : يعنى 
چرا ايستادى ؟ : ت ، ملكى از درختكارى باز مى ايستد، به او گفته مى شوددرخت مى كنند، گاھى اوقا

  .رفیق من درنگ كرد، يعنى از ذكر درنگ نمود: مى گويد
   استجباب ذكر در ھر وقت : فصل 

روايت  - علیه السالم  -از امام صادق حلبى . در ھر زمانى استحباب دارد و در ھیچ حالتى مكروه نیست  ذكر
  :فرمود كرده است كه

  .ال باس بذكر اهللا و انت تبول ، فان ذكر اهللا حسن على كل حال ، وال تسام من ذكر اهللا  - 643
اشكالى ندارد كه در حال بول كردن به ياد خدا باشى كه ذكر او در ھر حالتى پسنديده است و مبادا : يعنى 

  .از ياد خدا ملول گردى 
  :و از آن حضرت است كه 

يا موسى ، ال تفرح بكثره المال وال تدع بذكرى على كل حال ، : هللا تعالى الى موسى فیما اوحى ا - 644
  .فان كثره المال تنسى الذنوب ، و ان ترك ذكرى يقسى القلب 

از مال زياد خوشحال نشو و : آمده است  - علیه السالم  - در وحى خداوند متعال بر حضرت موسى : يعنى 
كه مال زياد، موجب فراموشى گناھان مى گردد و ترك ذكر من ، موجب  ذكر مرا در ھیچ حالتى ترك ننما،

  .قساوت قلب مى شود
الھى ياتى على مجالس اعزك و اجلك ان : مكتوب فى التواره التى لم تغیر ان موسى سال ربه فقال  - 645

  .يا موسى ، ان ذكرى حسن على كل حال : فقال . اذكرك فیھا
من ! الھا: از خداوند متعال پرسید -علیه السالم  - موسى : ده آمده است در توراتى كه تحريف نش: يعنى 

اى : در مجالس مى روم كه تو را عزيزتر و بزرگتر از آن مى دانم كه در آنجا ذكرت نمايم ، خداوند متعال فرمود
  .ذكر من در ھر حالى نیكوست ! موسى 

ى كند تا او خدا را به ياد بیاورد و دعا كند، البته به و بدان كه خداوند سبحان چه بسا بنده را به باليى دچار م
  .)232(شرط اينكه ذكر چنین بنده اى را دوست داشته باشد، آنچنانكه در باب دعا گذشت 

آيا باليى كه به مومن مى رسد، به خاطر : عرض كردم  -علیه السالم  -گويد به حضرت صادق ابو الصباح 
  :گناه اوست ؟ فرمود

  .ال ولكن يسمع اهللا انینه و شكواه و دعاءه لیكتب له الحسنات و يحط عنه السیئات  - 646
ت كه خداوند متعال ناله و شكايت و دعايش را بشنود تا برايش حسنه نه بلكه به خاطر اين اس: يعنى 

  .بنويسد و گناھانش را محو نمايد
ال و عزتى ما افقرتك لھوانك على فارفع : و ان اهللا لیعتذر الى عبده المومن كما يعتذر االخ الى اخیه فیقول  -

  .)233(زويت عنى ما ضرنى يا رب ما : ھذا الغطاء فیكشف فینظر ما فى عوضه فیقول 
نش عذر ھمچنانكه برادر مومن از برادرش عذر خواھى مى كند، خداوند متعال نیز از بنده موم: +يعنى 

كه تو را به خاطر حقارت و ذلتت فقیر نكردم ، پرده را كنار بزن ، در ! به عزتم قسم : خواھى كرده مى فرمايد
آنچه را كه از من باز داشتى ، ! پروردگارا: اين ھنگام پرده را كنار زده ، پاداش الھى را كه مى بیند، مى گويد

  .بر ضررم تمام نشده است 
  .اال ابتالھم  و ما احب اهللا قوما -

  .ھیچ قومى را خداوند متعال دوست ندارد مگر آنكه آنھا را به بال مبتال مى نمايد: يعنى 
  .و ان عظیم االجر لمع عظیم البالء -

  .ھمانا پاداش بزرگ ، با بالى بزرگ ھمراه است : يعنى 
لغنى و الصحه فى البدن فابلوھم ان من عبادى المومنین لمن ال يصلح لھم امر دينھم اال با: و ان اهللا يقول  -

به ، و ان من العباد لمن ال يصلح لھم امر دينھم اال بالفاقه و المسكنه و السقم فى ابدانھم فابلوھم فیه 
  .فیصلح لھم امر دينھم 

برخى از بندگان من دينشان پايدار نمى ماند مگر آنكه غنى و تندرست : خداوند متعال مى فرمايد: يعنى 
م از اين راه ، آنان را مى آزمايم در مقابل برخى از بندگانم ، دينشان پايدار نمى ماند مگر آنكه باشند، من ھ

مى نمايم ، در نتیجه دينشان   فقیر و مسكین و داراى بدنى مريض باشند، اينان را ھم از اين راه آزمايش 
  .برايشان برقرار مى ماند

  .مقالته وال ينتصر من عدوه و ان اهللا اخذ میثاق المومن ان ال يصدق فى  -



  .خداوند سبحان از مومن عھد گرفت كه سخنش تصديق نشود و از دشمنش انتقام نگیرد: يعنى 
لبیك عبدى انى على ما سالت لقادر، و ان ما دخرت : و ان اهللا اذا احب عبدا غته بالبالء، فاذا دعا قال له  -

  .لك فھو خیر لك 
اى را دوست بدارد، او را در بال غوطه ور مى سازد كه وقتى دعا كرد مى  ھرگاه خداوند متعال بنده: يعنى 

  .من بر در خواست تو قدرت دارم اما آنچه برايت ذخیره ساخته ام بھتر است ! لبیك اى بنده ام : گويد
  .ان المومنین ال يزالون فى الدنیا منغصین : و ان حواريى عیسى شكوا الیه ما يلقون من الناس فقال 

در مورد آزارھايى كه از مردم به آنان مى رسید به آن  -علیه السالم  -حواريین حضرت عیسى : ى يعن
  .مومنین در دنیا ھمیشه غصه دارند: حضرت شكايت كردند، فرمود

  :روايت است كه فرمود -صلى اهللا علیه و آله و سلم  -از پیامبر اكرم 
يا : قیل . لھم ، لیس لھا عالقه من فوقھا وال عماد من تحتھاان فى الجنه منازل ال ينالھا العباد باعما - 647

  .ھم اھل البالء و الھموم : -صلى اهللا علیه و آله و سلم  -رسول اهللا ، من اھلھا؟ فقال 
در بھشت ، منزلھايى است كه نه از طرف باال به چیزى بند است و نه از طرف پائین ستونى دارد و : يعنى 

 - صلى اهللا علیه و آله و سلم  - اى رسول خدا : ن بدان نخواھند رسید، سوال شدبندگان خدا با اعمالشا
  .اھل بال و سختیھا: اھالى آنجا كیايند؟ فرمود

   استجباب ذكر در ھر مجلس : فصل 
از  ابو بصیر. خالى باشد و بدون آن از جايش بر خیزد ذكرسزاوار نیست كه ھیچیك از مجالس انسان ، از 

  :روايت كرده است كه فرمود -ه السالم علی - حضرت صادق 
ما اجتماع قوم فى مجلس لم يذكروا اهللا و لم يذكرونا اال كان ذلك المجلس حسره عیھم يوم القیامه ،  - 648

  .ان ذكرنا من ذكر اهللا ، و ذكر عدونا من ذكر الشیطان : - علیه السالم  - ابو جعفر : ثم قال 
مگر اينكه روز ) اھل بیت (ع نشدند كه نه خدا ياد شود و نه ما ھیچ قومى در مجلسى گرد ھم جم: يعنى 

ذكر ما، ذكر : فرمود -علیه السالم  -امام باقر : آنگاه گفت . قیامت آن مجلس ، موجب حسرتشان مى گردد
  .خداست و ذكر دشمنان ما ذكر شیطان است 

  :و از آن حضرت است كه 
سبحان ربك رب العزه عما يصفون : قل اذا اراد القیام من مجلسه من اراد ان يكتال بالمكیال االوفى فلی - 649

  .، و سالم على المرسلین ، و الحمد هللا رب العالمین 
منزه است خداى : ھر كس كه مى خواھد پیمانه اعمالش پر باشد، ھنگام برخاستن از جايش بگويد: يعنى 

د و ستايش مخصوص خداوند رب العالمین و حم. و سالم بر فرستادگانش . عزيز از اينكه به وصف در آيد
  .است 

  :روايت كرده است فرمود -صلى اهللا علیه و آله و سلم  - از پیامبر اكرم حسین بن ابى الحسن ديلمى 
ان المالئكه يمرون على حلق الذكر فیقومون على رووسھم و يبكون لبكائھم و يومنون لدعائھم ، فاذا  - 650

يا ربنا، انا حضرنا مجلسا من : يا مالئكتى ، اين كنتم ؟ و ھو اعلم ، فیقولون : ى صعدوا السماء يقول اهللا تعال
يا مالئكتى : مجالس الذكر فراينا اقواما يسبحونك و يمجدونك و يقدسونك و يخافون نارك ، فیقول اهللا سبحانه 

فیھم فالنا و انه يذكرك ، ربنا ان : ، ازووھا عنھم و اشھدكم انى قد غفرت لھم و امنتھم مما يخافون فیقولون 
  .قد غفرت له بمجالسته لھم فان الذاكرين من ال يشقى بھم جلیسھم : فیقول 
مالئكه الھى بر حلقه ھاى ذكر كه مى گذرند، باالى سرشان مى ايستند، با گريه آنھا گريه مى كنند يعنى 

اى مالئكه : د متعال مى گويدو وقتى كه به سوى آسمان مى روند، خداون. و بر دعاھايشان آمین مى گويند
ذكر حاضر شديم ،   ما در مجلسى از مجالس : مى گويند -با اينكه خود بھتر مى داند  -كجا بوديد؟ ! من 

  .كرده ، از آتشت مى ھراسیدند  گروھھايى را ديديم كه تو را تسبیح و تمجید و تقديس 
آنان دور كنید و شاھد باشید كه من اينان را  آتش را از! اى مالئكه من : در اينجا خداوند سبحان مى گويد

در بین اينان فالن كس ! پروردگارا: مالئكه مى گويند. آمرزيدم و از آنچه كه مى ھراسند، ايمانشان دادم 
او را ھم بخشیدم ، چون با اين جمعیت : ذات اقدس الھى مى فرمايد. ھست كه ذكر تو را نداشت 

  .اكرين باشد، به شقاوت نخواھد رسیدھمنشین شد، ھرگز كسى كه ھمنشین ذ
   تاكید استجباب ذكر در میان غافلین: فصل 

  :موكد است غافلین به دو دلیل ، استحباب ذكر در میان 
از باليى كه ممكن است بر آنان نازل شود در امان بماند و چه بسا آن غافلین نیز به بركت اين فرد ذاكر، : اوال

  .نجات يابند
  :در اين باب آمده است از جمله  رواياتى: و ثانیا

  :فرمود - علیه السالم  -امام صادق 
  .الذاكر هللا فى الغافلین كالمقاتل عن الھاربین  - 651

كسى كه در میان اھل غفلت ، خداوند متعال را به ياد بیاورد و ذكر نمايد مانند كسى است كه به : يعنى 
  .جاى فرار كرده ھا مشغول جنگ مى باشد

  :ضرت است كه و از آن ح
  .اذكر اهللا فى الغافلین كالمقاتل فى الفارين ، و المقاتل فى الفارين له الجنه : قال رسول اهللا  - 652



آن كس كه در میان غافلین ، خدا را متذكر مى : فرمود -صلى اهللا علیه و آله و سلم  -رسول خدا : يعنى 
تاده ، جنگ مى كنند و كسى كه در میان فراريھا به شود، مانند كسى است كه در میان فراريھا، پا برجا ايس

  .جنگ مشغول باشد، بھشت براى اوست 
  :روايت است كه فرمود -صلى اهللا علیه و آله و سلم  -و از پیامبر اكرم 

من ذكر اهللا فى السوق مخلصا عند غفله الناس و شغلھم بما ھم فیه كتب اهللا له الف حسنه و يغفر  - 653
  .مغفره لم تخطر على قلب بشر  له يوم القیامه

كسى كه در بازار ھنگام غفلت مردم و اشتغالشان به كارھاى بازارى ، خدا را از روى اخالص متذكر : يعنى 
مى نويسد و روز قیامت به آمرزشى خواھد رسید كه بر قلب ھیچ   شود، خداوند متعال ، ھزار حسنه برايش 

  .بشرى خطور نكرده باشد
   قات ذكربھترين او: فصل 

  .ھنگام دخول در صبح ، ھنگام دخول در شب ، بعد از صبح و بعد از عصر: عبارتند از ذكربرترين اوقات 
  :فرمود - صلى اهللا علیه و آله و سلم  - رسول خدا 

  .يا بن ادم ، اذكرنى بعد الصبح ساعه و بعد العصر ساعه اكفك ما اھمك : قال اهللا تعالى  - 654
لحظه اى بعد از صبح و لحظه اى بعد از عصر، مرا ذكر كن ، من ! اى فرزند آدم : فرمود خداوند متعال: يعنى 

  .ھم كارھاى مھم تو را بر عھده مى گیرم 
  :فرمود -علیه السالم  - امام باقر 

ان ابلیس علیه لعائن اهللا يبث جنود اللیل من حین تغیب الشمس و حین تطلع ، فاكثروا ذكر اهللا حین  - 655
لساعتین ، و تعوذوا باهللا من شر ابلیس و جنوده ، و عوذوا صغاركم فى تلك الساعتین فانھما ساعتا ھاتین ا
  .غفله 
ھنگام غروب و طلوع خورشید، لشكريان شبش را پراكنده  -كه لعنتھاى خدا بر او باد  -ھمانا ابلیس : يعنى 

. ر ابلیس و لشكريانش به او پناھنده گرديدمى سازد، پس در اين دو لحظه ، بايد زياد خدا را ذكر كنید و از ش
  .و نیز در اين دو ساعت ، خردساالن خود را نیز در پناه بگیريد كه اين دو ساعت از لحظات غفلت ھستند

  :در تفسیر آيه شريفه 
  .)234(و ظاللھم بالغدو و االصال  -

  :فرمود -علیه السالم  -، امام صادق در بامداد و غروب مى باشد) آن سجده كنندگان (سايه ھاى : يعنى 
  .ھو الدعاء قبل طلوع الشمس و قبل غروبھا و ھى ساعه اجابه  - 656

  .ر، دعاى قبل از طلوع خورشید و قبل از غروبش مى باشد كه لحظه اجابت است منظو: يعنى 
   استجباب مخفى نمودن ذكر: فصل 

صلى  -مخفیانه انجاتم گیرد؛ چون به اخالص نزديكتر و از ريا، دورتر است كه رسول خدا  ذكرمستحب است 
  :فرمود ابى ذربه  -اهللا علیه و آله و سلم 

  .الخفى : ما الخامل ؟ قال : قلت . اهللا ذكرا خامال يا ابا ذر، اذكر - 657
) منظور: (خامل چیست ؟ فرمود: كردم   عرض : ابا ذر گويد. خدا را به صورت خامل ذكر كن ! اى اباذر: يعنى 

  .ذكر مخفى است 
  :فرمود -علیه السالم  -امیر المومنین 

كانوا يذكرون اهللا عالنیه وال يذكرونه فى السرذ فقال  من ذكر اهللا السر فقد ذكر اهللا كثیرا، ان المنافقین - 658
  .)235(يراءون الناس وال يذكرون اهللا اال قلیال : اهللا 

كسى كه خداوند متعال را در سر ذكر كند، ذكرش بسیار به حساب مى آيد، اما منافقین ، خداوند : يعنى 
ذكر مى كردند كه خداوند متعال فرمود، به مردم نشان مى دھند و  - نه مخفى  -متعال را به صورت علنى 

  .جز ذكر قلیلى ندارند
  :فرمود - علیه السالم  -امام صادق 

  .من ذكرنى سرا ذكرته عالنیه : هللا تعالى قال ا - 659
  .ھر كه مرا در خفا ياد كند، من او را آشكارا ياد مى نمايم : خداوند متعال مى فرمايد: يعنى 
  :روايت كرده است كه فرمود -علیه السالم  -از امام باقر يا امام صادق زراره 
ك فى نفسك تضرعا و خیفه ، فال يعلم ثواب ذلك و اذكر رب: ال يكتب الملك اال ما سمع ، و قال اهللا  - 660

  .الذكر فى نفس الرجل غیر اهللا لعظمته 
پروردگار خويش را در درون : فرشته نمى نويسد مگر آنچه به گوشش برسد كه خداوند متعال فرمود: يعنى 

نمى داند، به  بنابر اين ، بجز خداى منان ، كسى ثواب اين ذكر درونى را. جانت ، به زارى و ترس ياد كن 
  .خاطر عظمتى كه اين ذكر دارد

ھمینكه به سرزمینى  -صلى اهللا علیه و آله و سلم  - در روايت آمده است كه در جنگى ، لشكر رسول خدا 
  :رسیدند، با صداى بلند شروع كردند به تھلیل و تكبیر، حضرت فرمود

اصما وال غائبا و انما تدعون سمیعا قريبا معكم  يا ايھا الناس ، اربعوا على انفسكم ، اما انكم ال تدعون - 661
.  

صبر كنید، آگاه باشید كه شما فرد ناشنوا يا غايبى را نمى خوانید، بلكه خداى شنوا و ! اى مردم : يعنى 



  .نزديكى را مى خوانید كه با شماست 
   انواع ذكر: فصل 

  :بر چند قسم تقسیم مى شود ذكر
   تحمید - 1

فدايت گردم : عرض كردم  -علیه السالم  - به حضرت صادق : يت كرده است كه گفت روافضل از  سعید قماط
  :يك دعاى جامع به من بیاموز فرمود! 

  .سمع اهللا لمن حمده : احمد اهللا فانه ال يبقى احد يصلى اال دعا لك ، يقول  - 662
خداوند بشنود : مى گويد خداى را حمد كن كه در اين صورت ، ھر نماز گزارى برايت دعا مى كند و: يعنى 

  .كند  سخن كسى را كه او را ستايش 
  :روايت شده است كه فرمود -صلى اهللا علیه و آله و سلم  -از پیامبر اكرم 

  .كل كالم ال يبدا فیه بالحمد، فھو اقطع  - 663
  .ھر سخنى كه با حمد الھى آغاز نگردد، مقطوع و بريده است : يعنى 

  :روايت كرده است كه فرمود -علیه السالم  -از حضرت صادق  ابو مسعود
الحمد هللا رب العالمین ، فقد ادى شكر يومه ، و من قالھا اذا امسى فقد : من قال اربع مرات اذا اصبح  - 664

  .ادى شكر لیلته 
 ھر كس كه ھنگام دخول در صبح ، چھار مرتبه بگويد الحمد هللا رب العالمین شكر آن روز را انجام داده: يعنى 

  ..شكر شبش را ادا كرده است : و ھر كس ھنگام دخول در شب آن را بگويد
  :فرمود - صلى اهللا علیه و آله و سلم  -روايت شده است كه رسول خدا  - علیه السالم  -از حضرت صادق 

اللھم ال نعلم الغیب ، فیقول : الحمد هللا كما ھو اھله ، فقد شغل كتاب السموات فیقولون : من قال  - 665
  .اكتبوھا كما قال عبدى و على ثوابھا : اهللا 

يعنى آنگونه ستايشى مخصوص خداست كه او سزاوار آن ( الحمد هللا كما ھو اھله : ھر كس بگويد: يعنى 
ما كه غیب نمى دانیم ، خداوند ! خدايا: ، نويسندگان آسمانى را از نوشتن باز داشته ، مى گويند)است 

  .بنده ام گفته بنويسید، من خودم پاداشش را بر عھده مى گیرم  ھمانگونه كه: متعال مى فرمايد
   صورت تمجید - 2

  :روايت كرده است كه فرمود -علیه السالم  -از يكى از يارانش از حضرت صادق على بن حسان 
  .كل دعاء ال يكون قبله تمجید فھو ابتر انما التمجید ثم الثناء  - 666

  .ید نباش ابتر و منقطع است ، اول تمجید بعد ثناءھر دعايى كه قبل آن ، تمج: يعنى 
  :بگو: كفايت مى كند چیست ؟ فرمود تمجیدكمترين چیزى كه به عنوان : عرض كردم : راوى گويد

اللھم انت االول فلیس قبلك شى ء و انت االخر، فلیس بعدك شى ء، و انت الظاھر فلیس فوقك شى ء و  -
  .العزيز الحكیم انت الباطن فلیس دونك شى ء، و انت 

تو آن اولى ھستى كه قبل از تو چیزى نیست ، تو آن آخرى ھستى كه بعد از تو چیزى ! خدايا: يعنى 
نیست ، تو آن غالبى ھستى كه بر تراز تو چیزى نیست ، تو آن سرى ھستى كه مخفى تر از تو چیزى 

  .نیست و تو عزيزى و حكیمى 
كمترين چیزى كه به عنوان تحمید كفايت : پرسیدم  -لیه السالم ع -راوى به ھمین سند گويد از امام صادق 

  :مى كند چیست ؟ فرمود مى گويى 
الحمد هللا الذى عال فقھر، و الحمد هللا الذى بطن فخبر، و الحمد هللا الذى يحیى الموتى و يمیت االحیاء  - 667

  .و ھو على كل شى ء قدير 
كه بر ھمه چیز، چیره است ، ستايش مخصوص خدايى حمد مخصوص خداوند بلند مرتبه اى است : يعنى 

است كه از اسرار و درون با خبر است ، حمد مخصوص خدايى است كه مرده ھا را زنده مى كند و زنده ھا 
  .را مى میراند و بر ھر چیزى قادر است 

   تھلیل و تكبیر - 3
  :رده است كه فرمودروايت ك -علیھما السالم  - از امام باقر يا امام صادق ربعى از فضیل 

  .اكثروا من التھلیل والتكبیر فانه لیس شى ء احب الى اهللا من التكبیر و التھلیل  - 668
  .تھلیل و تكبیر را زياد كنید كه چیزى نزد خدا محبوبتر از تكبیر و تھلیل نمى باشد: يعنى 

  :روايت شده است كه فرمود -صلى اهللا علیه و آله و سلم  -از پیامبر اكرم 
  .خیر العباده قول ال اله اال اهللا  - 669

  .بھترين عبادت ، گفتن ال اله اال اهللا است : يعنى 
    تسبیح - 4

  :گويديونس بن يعقوب 
نعم : سبحان اهللا مائه مره ، كان ممن ذكر اهللا كثیرا؟ قال : من قال : قلت البى عبد اهللا علیه السالم  - 670

.  
كسى كه صد بار بگويد سبحان اهللا ، آيا جزء كسانى : عرض كردم  - م علیه السال -به حضرت صادق : يعنى 

  خواھد بود كه خدا را زياد ذكر كرده ؟



  .آرى : فرمود
  :در روايت آمده است 

صد فرسخ در صد فرسخ بود كه بیست و پنج  -علیه السالم  -لشكرگاه حضرت سلیمان بن داود  - 671
انھا، بیست و پنج فرسخش برا پرندگان و بیست و پنج فرسخش براى جھنم ، بیست و پنج فرسخش انس

  .فرسخش براى حیوانات بود
ھزار خانه از شیشه داشت كه بر چوب بنا شده بودند، در میان اين خانه ھا  -علیه السالم  -جناب سلیمان 

اندازه  سیصد زن و ھفتصد كنیز بسر مى بردند، جنھا براى آن حضرت فرشى از طال و ابريشم بافته بودند به
دو فرسخ در يك فرسخ منبر طاليى آن حضرت را در وسط اين فرش قرار مى دادند، سلیمان نبى در حالى بر 
روى منبر مى نشست كه گردا گردش ششصد ھزار كرسى از طال و نقره قرار داشت ، انبیا بر كرسى طال و 

ھا و شیاطین ، در اين حال پرندگان علما بر كسى نقره ، تكیه مى دادند و گردش مردم بودند و گرد مردم جن
، بالھايشان را مى گشودند تا خورشید آنان را نیازارد، باد صبا اى بساط را بر مى داشت و مسیر يك ماه را 

  .يك روزه طى مى نمود
در  - روايت شده كه به باد فرمان مى داد تا آن بساط را برداشته ، حركتش دھد، خداوند متعال وحى فرستاد 

كه من بر حكومت تو اين را افزودم كه ھیچ كسى سخنى  -او بین آسمان و زمین در حال سیر بود  حالى كه
: نگويد مگر آنكه باد آن را به گوش تو برساند، پس حكايت كه آن حضرت از كشاورزى گذشت كه مى گفت 

ند، سلیمان فرود باد آن سخن را به گوش سلیمان رسا) تا اين را گفت (فرزند داود حكومت با عظمتى دارد 
آنچه را كه بر آن قدرت ندارى ، آرزو مكن :) به تو بگويم (من آمدم ، : آمد و به سوى آن كشاورز رفت و گفت 

  :، سپس فرمود
  .يك تسبیح تو كه مورد قبول خداوند متعال قرار گیرد از آنچه به خاندان داود داده شده ، بھتر است 

 .یح براى تو مى ماند، اما حكومت سلیمان از بین مى رودثواب تسب: و در حديث ديگر آمده است 

- ١۶ - 

 
 
   تسبیح و تحمید - 5

  :روايت شده است كه فرمود - علیه السالم  -از حضرت صادق 
التسبیح نصف المیزان ، و التحمید يمال المیزان ، وال اال اهللا و اهللا اكبر ما بین : قال امیر المومنین  - 672

  .السماوات و االرض 
سبحان اهللا ، نصف ترازو را مى گیرد و الحمد اهللا ، آن را پر مى : فرمود -علیه السالم  -امیر المومنین : يعنى 

  .سازد و ال اله اال اهللا و اهللا اكبر، ما بین آسمانھا و زمین را پر مى كند
   ذكر ذيل - 6

  .مدا لم يتخذ صاحبه وال ولدا اشھد ان ال اله اال اهللا و حده ال شريك له الھا و احدا فردا ص - 637
شھادت مى دھم كه معبودى جز اهللا نیست تنھاست و شريكى ندارد، معبودى يگانه و يكتا و فرد و : يعنى 

  .بى نیازى است كه نه ھمسرى اختیار كرده و نه فرزندى 
  :فرمود - علیه السالم  -امام صادق 

بعین الف حسنه ، و محى عنه خمسا و اربعین الف من قالھا خمسا و اربعین مره كتب اهللا له خمسا و ار -
سیئه و رفع له خمسا و اربعین الف درجه ، و كان كمن قرا القران فى يومه اثنى عشر الف مره ، و بنى اهللا 

  .له بیتا فى الجنه 
تعال را چھل و پنج بار بگويد، خداوند م...) اشھد ان ال اله اال اهللا وحده ال شريك له (ھر كس اين : يعنى 

برايش چھل و پنج ھزار حسنه مى نويسد و چھل و پنج ھزار سیئه را از او محو مى نمايد و چھل پنج ھزار 
باالخره ( درجه او را باال مى برد، او چون فردى خواھد بود كه قرآن را در يك روز دوازده ھزار بار خوانده باشد و 

  ).مى سازد  خداوند سبحان خانه اى در بھشت برايش ) 
   كلمات پنجگانه - 7

  :فرمود - صلى اهللا علیه و آله و سلم  -پیامبر اكرم 
اال اعلمكم خمس كلمات خفیفات على اللسان ، ثقیالت فى المیزان ، يرضین الرحمن ، و يطردن  - 674

بلى يا رسول اهللا ، : قالوا. الشیطان ، و ھن من كنوز الجنه و من تحت العرش ، و ھن الباقیات الصالحات 
قولوا سبحان اهللا ، و الحمد اهللا ، وال اله اال اهللا ، واهللا اكبر، وال حول وال : - صلى اهللا علیه و آله و سلم  -ال فق

  .قوه اال باهللا العلى العظیم و قال خمس بخ بخ لھن ما اثقلھن فى المیزان 
نگین ، كلماتى كه خداوند آيا پنج كلمه به شما بیاموزم كه بر زبان ، سبك باشد و در میزان ، عمل س: يعنى 

منزه ... سبحان اهللا و: بگويید: فرمود! رحمان را راضى كرده شیطان را طرد نمايند، كلماتى كه رسول اهللا 
معبودى جز خداوند نیست ، خداوند بزرگتر است و ! سپاس و ستايش مخصوص خداوند است ! است خداوند



به به : تبه با عظمت ، وجود ندارد آنگاه پنج مرتبه فرمودھیچ دگرگونى و قدرتى جز به واسطه خداوند بلند مر
  .به اين كلمات كه چقدر میزان را سنگین مى سازند

   تسبیحات اربعه - 8
  :روايت شده است كه فرمود - علیه السالم  -از امام باقر 

اال : یه و قال غرسا فى حائط له فوقف عل  برجل يغرس  -صلى اهللا علیه و آله و سلم  -مر رسول اهللا  - 675
فدلنى يا رسول اهللا ، فقال ، اذا : ادلك على غرس اثبت اصال و اسرع ايناعا و اطیب ثمرا و ابقى ؟ قال 

سبحان اهللا ، و الحمد هللا ، وال اله اال واهللا اكبر، فان لك بذلك ان قلته بكل تسبیحه : اصبحت و امسیت فقل 
فانى اشھدك يا : فقال الرجل : قال . الباقیات الصالحات  عشر شجرات فى الجنه من انواع الفاكھه و ھن من

رسول اهللا ، ان حائطى ھذا صدقه مقبوضه على فقراء المسلمین اھل الصدقه ، فانزل اهللا تبارك و تعالى 
  .)236(فاما من اعطى و اتقى و صدق بالحسنى فسنیسره للیسرى : ايات من القران 

از كنار مردى گذر مى كردند كه رد باغش مشغول كاشتن  -صلى اهللا علیه و آله و سلم  -رسول خدا : يعنى 
ا درختى به تو معرفى كنم كه ريشه اش استوارتر باشد و زودتر آي: درختى بود، حضرت ايستاد و به او فرمود

  !راھنماى كن مرا اى رسول خدا: عرض كرد. برسد و میوه ھاى پاكتر و با دوامتر بدھد؟
سبحان اهللا والحمد هللا وال اله اال اهللا و اكبر، كه اگر اين را بگويى : ھرگاه وارد صبح و شام شدى ، بگو: فرمود

ر ھر يك تسبیح ، از ھر میوه اى ده درخت در بھشت خواھد بود و اين كالنم يكى از مصاديق براى تو در براب
  .باقیات صالحات است 

من تو را شاھد مى گیرم و اين باغم را تحويل تو مى دھم تا براى مسلمین ! اى رسول خدا: آن مرد گفت 
ھر كس : لى آياتى از قرآن را نازل فرموددر اينجا خداوند تبارك تعا -آنانى كه اھل صدقه اند  -صدقه باشد 

  .عطا و احسان كرد و تقوا داشته ، نیكى را تصديق نمود، ما كار او را سھل و آسان مى گردانیم 
  :نقل كرده است كه  - علیھم السالم  -محمد بن خالد برقى از حضرت صادق از پدرش از جدش 

سبحان اهللا ، غرس اهللا له بھا شجره فى : من قال : -صلى اهللا علیه و آله و سلم  - قال رسول اهللا  - 676
الحمد هللا ، غرس اهللا له بھا شجره فى الجنه و من قال ال اله اال اهللا غرس اهللا له بھا : الجنه ، و من قال 

اذا : فقال له رجل من قريش : اهللا اكبر، غرس اهللا له بھا شجره فى الجنه : شجره فى الجنه و من قال 
نعم ، ولكن اياكم ان ترسلوا علیھا نیرانا فتحر : -صلى اهللا علیه و آله و سلم  -قال . نه لكثیرشجرنا فى الج

  .)237(يا ايھا الذين امنوا اطیعوا اهللا و اطیعوا الرسول وال تبطلوا اعمالكم : قوھا، و ذلك قول اهللا عزوجل 
  :فرمود -صلى اهللا علیه و آله و سلم  -رسول خدا : يعنى 

  .سبحان اهللا خداوند در برابر آن ، درختى در بھشت برايش مى كارد: ھر كسى بگويد
  رابر آن ، درختى در بھشت برايش مى كارد،الحمد هللا خداوند در ب: ھر كسى بگويد

  ھر كس بگويد ال اله اال اهللا خداوند در برابر آن ، درختى در بھشت برايش مى كارد،
  .اهللا اكبر خداوند در برابر آن درختى در بھشت برايش مى كارد: و ھر كسى بگويد

 -ھشت زياد خواھد بود، رسول خدا بنابر اين ، درختان ما در ب: در اينجا مردى از قريش به آن حضرت گفت 
بله اما مبادا به سوى آن درختھا آتش بفرستید و آنھا را بسوزانید كه : فرمود -صلى اهللا علیه و آله و سلم 

  .خدا و رسولش را اطاعت كنید و اعمالتان را باطل ننمايید! اى اھل ايمان : خداوند عزيز و جلیل مى فرمايد
  :و از آن حضرت است كه 

ارايتم لو جمعتم ما عندكم من الثیاب و االبنیه و االمتعه ثم وضعتم : ان النبى قال ال صحابه ذات يوم  - 677
افال ادلكم على شى ء اصله فى : ال يا رسول اهللا ، قال : بعضه على بعض اكنتم ترون انه يبلغ السماء؟ قالوا

سبحان اهللا و الحمد هللا وال : فرغ من الفريضه يقول احدكم اذا : بلى ، قال : االرض و فرعه فى السماء؟ قالوا
اله اال اهللا اكبر ثالثین مره فان اصلھن فى االرض و فرعھن فى السماء، وھن يدفعن الھم الھدم ، و الحرق ، و 

لغرق ، و التردى فى البئر، و اكل السبع ، و میته السوء و البلیه التى تنزل من السماء فى ذلك الیوم على 
  .الباقیات الصالحات العبد و ھن 

اگر تمامى لباسھا و : روزى به ياران خود فرمود -صلى اهللا علیه و آله و سلم  - پیامبر اكرم : يعنى 
ساختمانھا و وسايل زندگى خود را جمع كنید و روى ھم بگذاريد، آيا خیال مى كنید به آسمان مى رسد؟ 

ى راھنمايى كنم كه ريشه اش در زمین و شاخه اش در آيا شما را به چیز: فرمود! نه ، يا رسول اهللا : گفتند
: ھر يك از شما آنگاه كه از نماز واجب فارغ شد، سى مرتبه بگويد: فرمود. بلى : آسمان باشد؟ گفتند

سبحان اهللا والحمد اهللا وال اله اال اهللا واهللا اكبر ، كه ريشه اين كلمات در زمین است و شاخ برگش در آسمان 
ت كه قمر و فرو ريختن ديوار و آتش گرفتن و غرق شدن و افتادن در چاه و خوردن درندگان و و ھمین كالم اس

مرگ بد و بالھايى كه از آسمان نازل مى شود را در آن روز از بنده دفع مى كنند و ھمین كلمات ، باقیات 
  .صالحاتید

یه السالم نقل كرده است كه از پدرانش از حضرت على عل -علیه السالم  -از امام صادق حماد بن عثمان 
  :فرمود
لم اسرى بى الى السماء دخلت الجنه فرايت فیھا  -صلى اهللا علیه و آله و سلم  - قال رسول هللا  - 678

ما لكم : فیعانا بقعا من مسك ، و رايت فیھا مالئكه يبنون لبنه ذھب و لبنه فضه و ربما امسكوا فقلت لھم 
: قول المومن : و ما نفقتكم ؟ قالوا: امسكنا حتى تجیئنا النفقه ، قلت : اربما بنیتم و ربما امسكتم ؟ فقالو



  .سبحان اهللا ، والحمدهللا ، وال اله اال اهللا ، و اهللا اكبر، و اذا قالھن بنینا، و اذا سكت و امسك امسكنا 
ا ديدم كه وقتى به آسمان برده شدم ؛ بھشت ر: فرمود -صلى اهللا علیه و آله و سلم  -رسول خدا : يعنى 

در آن سرزمین بود و بقعه ھايى از مشك در آن قرار داشت ، مالئكه اى را ديدم كه خشتھايى از طال و 
دست نگه مى داريم تا : خشتھايى از نقره را روى ھم مى چیدند و گاھى دست نگه مى داريد؟ گفتند

سبحان اهللا والحمد : سخن مومن كه مى گويد: مكر خرجى شما چیست ؟ گفتند: گفتم . خرجى ما برسد
بنا را مى چینم و ھر وقت ساكت شود و دست نگه دارد ما : هللا وال اله اال اهللا واهللا اكبر ھر وقت اينھا را بگويد

  .نیز دست نگه مى داريم 
   استغفار - 9

  :روايت كرده است كه فرمود - علیه السالم  -از حضرت صادق سكونى 
  .خیر الدعاء االستغفار : -ه و آله و سلم صلى اهللا علی - قال رسول اهللا  - 679

  .فرمود بھترين دعا استغفاره است  -صلى اهللا علیه و آله و سلم  -رسول خدا : يعنى 
  :و فرمود

  .ان للقلوب صدا كصدا النحاس فاجلوھا باالستغفار  - 680
  .دھید  قلبھا را زنگ كارى است چون زنگ مس كه بايد با استغفار، جاليش : يعنى 

  :فرمودو 
  .من اكثر االستغفار جعل اهللا له من كل ھم فرجا، و من كل ضیق مخرجا، و رزقه من حیث ال يحتسب  - 681

ھر كه استغفارش را زياد كند، خداوند متعال برايش از ھر غمى ، گشايشى و از ھر تنگنايى ، راه : يعنى 
  .رساند عبورى فراھم مى كند و از راھى كه گمان نمى برد، به او روزى مى

  :روايت كرده است كه  -علیه السالم  - از حضرت صادق زراره 
  .اذا اكثر العبد من االستغفار رفعت صحیفته و ھى تتالال  - 682

  .ھرگاه بنده ، استغفارش را زياد كند، نامه اعمالش به حالت نورانیت باال مى رود: يعنى 
  :نقل شده است كه فرمود -علیه السالم  - از حضرت رضا 

مثل االستغفار مثل ورقه على شجره تحرك فتناثر و المستغفر من ذنب و ھو يفعله كالمستھزى ء  - 683
  .بربه 

بريزد، اما كسى كه گناه را انجام   استغفار مانند اين است كه درختى حركت داده شود و برگھايش : يعنى 
دگارش را به تمسخر گرفته است مى دھد و در ھمان حال ، استغفار مى نمايد، مانند كسى است كه پرور

)238(.  
  :و فرمود

و ان خف حتى يستغفر اهللا خمسا و   من مجلس ال يقوم  -صلى اهللا علیه و آله و سلم  -كان رسول اهللا  684
  .عشرين مره 

بر نمى خاست مگر اينكه  - ولوكم و سبك  -از مجلسى  -صلى اهللا علیه و آله و سلم  -رسول خدا : يعنى 
  .بیست و پنج بار از خدا طلب مغفرت مى نمود

  :و از آن حضرت نقل شده است كه 
يسیتغفره غداه كل يوم سبعین مره و يتوب الى اهللا  -له و سلم صلى اهللا علیه و آ -كان رسول اهللا  - 685

استغفر : كان يقول : -علیه السالم  -استغفر اهللا و اتوب الیه ؟ فقال : و كیف كان يقول : سبعین مره ، قلت 
  .اتوب الى اهللا سبعین مره : اهللا سبعین مره ، و يقول 

صبح ھر روز، ھفتاد مرتبه استغفاره و ھفتاد مرتبه توبه  -صلى اهللا علیه و آله و سلم  -رسول خدا : يعنى 
: ھفتاد مرتبه مى فرمود: چگونه ؟ مى گفت استغفر اهللا و اتوب الیه ؟ فرمود: پرسیدم : مى نمود راوى گويد

  .اتوب الى اهللا : استغفر اهللا و ھفتاد مرتبه مى فرمود
  :و فرمود

فاعلم انه ال اله اال اهللا و استغفر لذنبك : عباه ، قال اهللا العزيز الجباراالستغفار و قول ال اله اال اهللا خیر ال - 686
)239(.  

بدانكه معبودى جز : ال اله اال اهللا ، بھترين عبادت است كه خداى عزيز و جبار فرمود استغفار و كالم: يعنى 
  .نما  اهللا نیست و براى گناه خود، طلب آمرزش 

   بھترين اوقات ذكر: فصل 
روايت  - علیھماالسالم  -از امام باقر و امام صادق . وقت سحر است و بعد از صبح و عصر ذكربھترين اوقات 

  :فرمودندشده است كه 
  .امالوا اول صحائفك خیرا واخرھا خیرا يغفره لكم ما بینھما  - 687

  .ابتدا و انتھاى نامه ھاى اعمالتان را پر از خیر كنید تا ما بینشان بخشیده گردد: يعنى 
  :روايت كرده است كه فرمود - علیه السالم  -از امام صادق ھارون بن موسى تلعكبرى 

استغفر : من قال بعد العصر فى كل يوم مره واحده : -ى اهللا علیه و آله و سلم صل - قال رسول اهللا  - 688
  اهللا الذى ال اله اال ھو الحى القیوم ذولجالل و االكرام و اساله ان يتوب على توبه عبد ذلیل خاضع فقیر بائس 

الملكین بتحريق صحیفته  مستجیر مستكین ال يملك لنفسه نفعا وال ضرا وال حیاه وال موتا وال نشورا، امر اهللا



  .كائنا ما كانت 
: كسى كه در ھر روز بعد از عصر، يك بار بگويد: فرمود -صلى اهللا علیه و آله و سلم  -رسول خدا : يعنى 

طلب آمرزش مى كنم از خدايى كه معبودى جز او نیست ، زنده و پا برجاست ، صاحب ... استغفر اهللا الذى 
ى خواھم كه رحمتش را بر من بر گرداند كه بنده اى خوار و خاضع و فقیر و بى جاللت و تكريم است و از او م
نه منفعتش به دست خويش است و نه مضرتش ، نه حیات ، نه ) بنده اى كه (چیز و زمینگیر و ھیچ ندارم ، 

ر آن ھر چه د -ممات و نه نشر روز قیامت ، خداوند متعال به دو فرشته فرمان مى دھد كه نامه اعمالش را 
  .آتش بزنند -باشد 

  :روايت شده است كه فرمودند -علیھم السالم  - و از معصومین 
  .اال صلوات اهللا على المستحرين والمستغفرين باالسحار  - 689

  .درود خدا بر سحر خیزان و استغفار كنندگان در سحرھا! ھان : يعنى 
آمد و از كارش به  -علیه السالم  -سى بن جعفر كه مرد بدبختى بود، نزد امام ابو الحسن موابا قمقام گويند 

بعد از : به او فرمود -علیه السالم  -حضرت شكايت كرد كه به دنبال ھر كارى رفت برايش انجام نشد، امام 
  :فجر، ده مرتبه بگو

  .سبحان اهللا العظیم و بحمده استغفر اهللا و اساله من فضله  - 690
ستايش او راست ، از خدا طلب آمرزش مى كنم و بخششھاى  منزه است خداى عظیم و سپاس و: يعنى 

  .مخصوصش را درخواست مى نمايم 
اندكى نگذشت كه عده اى از باديه آمده به من خبر ! گويد اين كار از انجام دادم به خدا قسم ابو قمقام 

ھنوز ) در اثر آن (فتم و دادند كه مردى از بستگانم مرده و وارثى غیر از من ندارد، رفتم و میراثش را تحويل گر
  .بى نیاز ھستم 

   دعاھاى مختص به اوقات مخصوص : فصل 
  :ھنگام ورود به صبح ، سه بار مى فرمود - علیه السالم  - امیر المومنین  - 1

  .سبحان اهللا الملك القدوس  - 691
  .آن پادشاه مقدس ! منزه است خداوند: يعنى 

  :.آنگاه مى فرمود(
زوال نعمتك و تحويل عافیتك ، و من فجاه نقتمك ، ون من درك الشقاء، و من سوء  اللھم انى اعوذ بك من

اللھم انى اسالك بعزه ملكك ، و شده قوتك ، و بعظم سلطانك ، و . القضاء، و من شر ما سبق فى الكتاب 
  .بقدرتك على خلقك 

عقوبت ناگھانى و رسیدن به  به تو پناه مى برم از زايل شدن نعمت و دگرگونى عافیتت ، از! خدايا: يعنى 
از تو درخواست مى ! بار الھا. شقاوت ، از سر نوشت بد و از شر ھر آنچه برايم نوشته و مقدار گرديده است 

  .كنم و تو را قسم مى دھم به عزت حكومتت و نیروى شديدت و سلطنت عظیمت و قدرت بر خلقت 
  آنگاه حاجت خود را طلب نما

  :صبح كه مى كرد مى فرمود -علیه السالم  -على  - 2
  .مرحبا بكما من ملكین حفیظین كريمین ، املى علیكما ما تختاران ان شاء اهللا  - 692

به خواست خداوند چیزى را بر شما امال مى كنم كه آن ! آفرين بر شما اى دو فرشته حافظ و كريم : يعنى 
  .را براى من ذخیره سازيد

  .یل مشغول بود و ھمین كار را بعد از عصر نیز انجام مى دادآنگاه تا طلوع آفتاب به تسبیح و تھل
  :روايت شده است كه فرمود - علیه السالم  -از حضرت باقر  - 3

من سره ان يلقى اهللا يوم القیامه و فى صحیفته : -صلى اهللا علیه و آله و سلم  - قال رسول اهللا  - 693
يا ولى اهللا ، ادخل الجنه : له ثمانیه ابواب الجنه فیقال له  شھاده ان ال اله اهللا و ان محمدا رسول اهللا و يفتح

  : من ايھا شئت فلیقل اذا اصبح و اذا امسى 
اكتبا بسم اهللا الرحمن الرحیم ، اشھد ان ال اله اال اهللا وحده ال شريك له ، و اشھد ان محمدا عبده و رسوله 

من فى القبور، على ذلك احیى ، و على ذلك اموت ، ، و اشھدان ان الساعه اتیه ال ريب فیھا، و ان اهللا يبعث 
و على ذلك ابعث حیا ان شاء اهللا ، اقرءا محمدا منى السالم ، الحمد هللا الذى اذھب اللیل مظلما بقدرته ، 

وجاء بالنھار مبصرا برحمته خلقا جديدا، مرحبا بالحافظین ، و يلتقت عن يمینه وحیاكم اهللا من كاتبین ، و 
  .له يلتفت عن شما

ھر كسى كه دوست دارد روز قیامت خدا را : فرمود -صلى اهللا علیه و آله و سلم  -رسول خدا : يعنى 
شھادت ال اله اال اهللا و محمد رسول اهللا باشد و تمامى ھشت درب   مالقات كند در حالى كه در نامه عملش 

ه مى خواھى وارد بھشت از ھر درى ك! اى دوست خدا: بھشت به رويش گشوده گشته به او گفته شود
  :شو، وقت دخول در صبح و دخول در شب بگويد

به نام خداوند رحمان و رحیم ، شھادت مى دھم كه معبودى جز خداوند نیست : بنويسید)! اى دو فرشته (
بنده و فرستاده اوست و شھادت مى  - صلى اهللا علیه و آله و سلم  -، تنھاست و شريكى ندارد و محمد 

بر اين . ديد، لحظه قیامت آمدنى است و خداوند ھر كس كه در قبر باشد را بر مى انگیزانددھم كه بى تر
از جانب من . اعتقاد زنده ام و بر ھمین مى میرم و بر آن ، دوباره زنده شده و مبعوث مى گردم ان شاء اهللا 



كه شب تاريك را ستايش مخصوص خدايى است . سالم برسانید -صلى اهللا علیه و آله و سلم  -به محمد 
در اين حال  -آفرين بر دو حافظ . به قدرتش برد و روز روشن را به رحمتش آورد و خلقت جديدى به او بخشید

  .-در اين حال رو به سمت چپ نمايد  - و خداوند شما دو نويسنده را باقى بدارد  -رو به سمت راست نمايد 
  :ايت كرده است كه فرمودرو -علیه السالم  -از اما صادق حماد بن عثمان  - 4

رب صل على محمد و اھل بیته و قى اهللا وجھه من : من قال فى دبر كل صاله الفجر قبل كالمه  - 694
  .نفحات النار 

رب صل على محمد و اھل بیته ، خداوند : ھر كسى كه بعد از نما صبح قبل از سخن گفتن ، بگويد: يعنى 
  .كند متعال چھره اش را از بادھاى آتش حفظ مى

  :روايت شده است كه فرمود -علیه السالم  -از امام رضا  - 5
بسم اهللا ، و صلى : من قال فى دبر صاله الغداه لم يلتمس حاجه اال تیسرت له و كفاه اهللا ما اھمه  - 695

له اال انت اهللا على محمد واله ، و افوض امر الى اهللا ، ان اهللا بصیر بالعباد، فوقاه اهللا سیئات ما مكروا، ال ا
سبحانك انى كنت من الظالمین فاستجبنا له و نجیناه من الغم و كذلك ننجى المومنین حسبنا اهللا و نعم 

الوكیل فانقلبوا بنعمه من اهللا و فضل لم يمسسھم سوء ما شاء اهللا ال ما شاء الناس ، ما شاء اهللا و ان كره 
خلوقین ، حسبى الرازق من المرزوقین ، حسبى الم: الناس ، حسبى الرب من المربوبین ، حسبى الخالق 

اهللا رب العالمین ، حسبى من ھو حسبى ، حسیبى من لم يزل حسبى ، حسبى من كان منذ كنت لم يزل 
  .حسبى ، حسبى اهللا ال اله اال ھو علیه توكلت و ھو رب العرش العظیم 

نكند مگر آنكه برايش آسان گردد   س ھر كس كه بعد از نماز صبح اين جمالت را بگويد، حاجتى التما: يعنى 
به نام خدا و درود خداوند بر محمد ... بسم اهللا و: و خداوند سبحان كارھاى مھمش را بر عھده خود مى گیرد

خداوند ھم اين فرد را از حیله ھاى . و آلش ، كارم را به خدا واگذار مى كنم كه او نسبت به بندگان بیناست 
پس . من به خود ظلم كردم ! معبودى جز تو نیست ، تو منزھى . )240(شت نگه دا) دشمنان (بد آنان 

  خدا ما را بس . )241(ديم و اين چنین ، مومنین را نجات مى دھیم اجابتش نموديم و از اندوه ، نجاتش دا
وه مومن به نعمت و فضل خدا روى آوردند و بر آنان ھیچ رنجى پس آن گر. است و او بھترين وكیل مى باشد

  .)242(پیش نیامد 
خدايى كه . دم بپسندند، ھر چه خدا بخواھد اگر چه مردم را خوش نیايدھر چه خدا بخواھد نه آنچه مر

خدايى كه خالق است ، مرا . پرورنده است ، مرا بس است و نیازى به ديگران كه ھمه پروريده اند، ندارم 
خدايى كه روزى رسان است ، مرا بس است و نیازى . بس است و نیاز به ديگران كه ھمه مخلوقند، ندارم 

  .گران كه ھمه روزى خورند، ندارم خدايى كه رب العالمین است ، مرا بس است به دي
بس . بس است مرا كسى كه ھمیشه مرا كفايت مى كرد. بس است مرا كسى كه او مرا كفايت مى كند

بس است مرا خدايى كه معبودى جز او نیست ، . است مرا كسى كه تا كنون ھمیشه مرا كفايت مى كرد
  .نم كه او پروردگار عرش عظیم است بر او توكل مى ك

  ):اين است (با فضیلت ترين دعاى وقت زوال  - 6
  .)243(... اللھم انك لست باله استحد ثناك  - 696

  .)244(و بھترين دعا براى لحظات پايانى روز جمعه ، دعاى سمات و دعاى بعد از آن است كه گذشت 
  :روايت شده است كه فرمود -علیه السالم  -از امام باقر  - 7

اذا حمرت الشمس على راس قله الجبل ھملت عیناه  -صلى اهللا علیه و آله و سلم  -كان رسول اهللا  - 697
امسى ظلمى مستجیرا بعفوك ، و امست ذنوبى مستجیره بمغفرتك ، و امسى خوف : دموعا، ثم قال 

امانك ، و امسى ذلى مستجیرا بعزك ، و امسى فقرى مستجیرا بغناك ، و امسى وجھى البالى مستجیرا ب
اللھم البسنى عافیتك ، و غشنى رحمتك ، و جللنى كرامتك ، . الفانى مستجیرا بوجھك الدائم الباقى 

  .وقنى شر خلقك من الجن و االنس ، يا اهللا ، يا رحمن ، يا رحیم 
صلى اهللا علیه و آله و  - ر قله كوه ، سرخ مى شد اشك از چشمان رسول خدا وقتى كه خورشید ب: يعنى 
ظلم من شب مى كند در حالى كه به عفو تو ... امسى ظلمى : روان گشته ، آنگاه ، مى فرمود - سلم 

پناھنده شده ، گناھانم شب مى كنند، در حالى كه به آمرزش تو پناھنده شده ، ترس من شب مى كند، 
به امان تو پناھنده شده ، خوارى من شب مى كند، در حالى كه به عزت تو پناھنده شده ، فقر در حالى كه 

من شب مى كند، در حالى كه به بى نیازى تو پناھنده شده ، صورت كھنه و مرده من شب مى كند، در 
ت مرا بپوشان ، لباس عافیت بر تنم بنما و با رحمت! خدايا. حالى كه به چھره دائم و باقى تو پناھنده شده 

و اى ! نگاھدارى بفرما، اى خدا، اى رحمان  -جن و انس  -مجلل به لباس كرامتم نما و مرا از شر خلقت 
  .!رحیم 

  :مى فرمود -علیه السالم  -شنیدم حضرت كاظم : از سلیمان جعفرى روايت شده است كه گويد - 8
بسم اهللا و باهللا و الحمد هللا الذى لم يتخذ : اذا امسیت فنظرت الى الشمس فى غروب و ادبار فقل  - 698

و الحمد هللا الذى يصف . صاحبه وال ولدا ولم يكن له شريك فى الملك و لم يكن له ولى من الذل و كبره تكبیرا
و الحمد هللا الذى يعلم وال يعلم ، خائنه االعین و ما تخفى الصدور، و اعوذ بوجه اهللا الكريم و بسم . وال يوصف 

یم من شر ما ذرء و برء، و من شر ما تحت الثرى ، و من شر ما ظھر و ما بطن ، و من شر ما وصفت اهللا العظ
  .و ما لم اصف ، والحمد هللا رب العالمین 



... بسم اهللا و: ھنگام دخولت در شب ، وقتى ديدى خورشید در حال غروب و پشت كردن است بگو: يعنى 
دايى است كه نه ھمسرى اختیار كرد، و نه فرزندى ، نه مخصوص خ  به نام خدا و به كمك او، ستايش 

و ستايش مخصوص خدايى . شريكى در حكومتش دارد و نه از روى ذلت ، ياورى گرفته ، او را بزرگ بدان 
است كه او ديگران را توصیف مى كند ولى خود وصف نايد، ستايش مخصوص خدايى است كه مى داند ولى 

  .نھان در سینه ھا را مى داند) رازھاى (اى نارواى چشمھا و ناشناخته است ، نگاھھ  ذاتش 
پناه مى برم به روى با كرامتش و به نام با عظمتش از شر ھر چه آفريد و خلق كرد، از شر ھر چه زير گل 

مى باشد از ھر آشكار و پنھان ، از شر ھر چه گفتم و نگفتم و ستايش مخصوص خدايى است كه پروردگار 
  .عالمین مى باشد

  :فرمود) آنگاه (
انھا امن من كل سبع ، و من الشیطان الرجیم ، و من ذريته ، وكل ما عظ ولسع ، وال يخاف صاحبھا اذا تكلم 

  .بھا لصا وال غوال 
اين امان است از ھر درنده اى و از شیطان رانده شده و فرزندانش و از شر ھر چه به دندان گیرد و : يعنى 

  .آن را بگويد، نه از دزد بترسد و نه از جن و شیطان بگزد، صاحب اين كالم اگر 
من حیوانات درنده را شكار مى كنم و شبھا در خرابات مى خوابم ، لذا در وحشت : عرض كردم : رواى گويد

  :بسر مى برم ، فرمود
انك ال بسم اهللا و باهللا و ادخل رجلك الیمنى ، و اذا خرجت فاخرج رجلك الیسرى و سم اهللا ف: قل اذا دخلت 
  .ترى مكروھا 

بسم اهللا و باهللا ، و وقتى ھم كه خارج مى : وقتى وارد مى شوى با پاى راستت داخل شو و بگو: يعنى 
  .گردى ، نام خدا را ذكر كن ، و با پاى چپ خارج شو كه ناگوارى نخواھى ديد

شنیدم يكى از ياران :  با سندش تا عبد اهللا انصارى از خلیل بكرى نقل كرده است كه كفت) ره (صدوق  - 9
  :در ھر روز از دھه ذيحجه اين كلمات را مى گويد -علیه السالم  -على بن ابى طالب : ما مى گفت 

ال اله اال اهللا عدد اللیالى و الدھور، ال اله اال اهللا عدد امواج البحور، ال اله اال اهللا و رحمته خیر مما  - 699
و الشجر، ال اله اال اهللا عدد الشعر و الوبر، ال اله اال اهللا عدد القطر و يجمعون ، ال اله اال اهللا عدد الشوك 

المطر ، ال اله اال اهللا عدد الحجر و لمدر، ال اله اال اهللا عدد لمح العیون ، ال اله اال اهللا فى اللیل اذا عسعس و 
ه اال اهللا من الیوم الى يوم ينفخ فى فى الصبح اذا تنفس ، ال اله اال اهللا عدد الرياح فى البرارى و الصخور، ال ال

  .الصور 
  .ال اله ال اهللا ، به تعداد شبھا و روزھا: يعنى 

  .ال اله اال اهللا ، به تعداد موجھاى درياھا
  .ال اله اال اهللا ، در حالى كه رحمتش از آنچه كه ديگران جمع مى كنند بھتر است 

  .ال اله اال اهللا ، به تعداد خارھا و درختھا
  .له اال اهللا ، به تعداد موھا و كركھاال ا

  .ال اله اال اهللا ، به تعداد قطره ھا و بارانھا
  .ال اله اال اهللا ، به تعداد سنگھا و كلوخھا

  .ال اله اال اهللا ، به تعداد چشم بر ھم زدنھا
  .ال اله اال اهللا ، در شب آن ھنگام كه مى گذرد و در صبح آن ھنگام كه مى درخشد و نور مى دھد

  .ال اله اال اهللا ، به تعداد بادھا در صحراھا و صخره ھا
  . ال اله اال اهللا ، از امروز تا روزى كه در صور دمیده شود

  :سپس فرمود
من قال ذلك فى كل يوم من ايام العشره عشر مرات ، اعطاه اهللا بكل تھلیله درجه فى الجنه من الدر و 

ام للراكب المسرع ، فى كل درجه مدينه فیھا قصر من جوھر الیاقوت ، ما بین كل درجتین مسیره مائه ع
واحد ال فصل فیھا، فى كل مدينه من تلك المدائن من الدور و الحصون و الغرف و البیوت و الفرش و االزواج و 

يصف السرر و الحور العین و من النمارق و الزرابى و الموائد و الخدم و االنھار و االشجار و الحلى و الحلل ما ال 
خلق من الواصفین ، فاذا خرج من قبره اضاءت كل شعره منه نورا و ابتدره سبعون الف ملك يمشون امامه و 

عن يمینه و شماله حتى ينتھى الى باب الجنه ، فاذا دخلھا قاموا خلفه و ھو امامھم حتى ينتھى الى مدينه 
ا خلق اهللا عزوجل فى الجنه ، و اذا انتھوا ظاھرھا ياقوت حمراء و باطنھا زبرجد خضراء فیھا من جمیع اصناف م

نحن المالئكه : فمن انتم ؟ قالوا: ال، قال : يا ولى اهللا ، ھل تدرى ما ھذه المدينه بما فیھا؟ قال : الیھا قالوا
الذين شھدناك فى الدنیا يوم ھللت اهللا عزوجل بالتھلیل ، ھذه المدينه بما فیھا ثوابا لك ، و ابشر بافضل من 

  .اب اهللا عزوجل حین ترى ما اعد اهللا لك فى داره دار السالم فى جواره عطاء اهللا ال ينقطع ابدا ھذا ثو
خداوند متعال در برابر ھر تھلیلش يك درجه در : ھر كه ، اين را در ھر روز از دھه ، ده بار بگويد: يعنى 

جات به اندازه مسیرى است كه بھشتى از دو ياقوت به او عطا مى كند كه فاصله بین ھر دو درجه از آن در
يك سوار كار تیز رو و به مدت صد سال بپیمايد، در ھر درجه اش شھرى است ، در آن ، شھر، قصرى از گوھر 

در ھر شھر از آن شھرھا آنقدر خانه ھا، قلعه . يكپارچه اى كه فاصله اى در آن نیست ، ساخته شده است 
ا، حورالعین ، بالشھا، بساطھا، سفره ھا، خادمھا، نھرھا، ھا، غرفه ھا، اتاقھا، فرشھا، ھمسرھا، تختھ



درختھا، زيورھا و لباسھا وجود دارد كه ھیچ توصیف كننده اى نتواند آن را به وصف آورد، و چنین فردى وقتى 
از قبرش خارج شد، ھر مويى از موھاى بدنش ، نورى مى دھد، ھفتاد ھزار ملك در مقابل و سمت راست و 

ركت مى آيند تا او را به درب بھشت برسانند و وقتى وارد بھشت شد، آنان ھمه پشت سمت چپش به ح
سرش رفته او را در جلوشان قرار مى گیرد تا به شھرى مى رسند كه ظاھرش ياقوت سرخ است و باطنش 

 زبرجد سبز، در اين شھر ھر آنچه كه خداوند عزيز و جلیل در بھشت خلق فرموده ، وجود دارد، وقتى بدان
  :رسیدند مى گويند

ما : خیر، شما كیستید؟ مى گويند: آيا مى دانى اين شھر با محتوياتش چیست ؟ مى گويد! اى ولى خدا
فرشتگانى ھستیم كه در دنیا روزى كه خداوند عزيز و جلیل را تھلیل مى كردى شاھد تو بوديم ، اين شھر 

م به برتر از اين و آن ثواب خداوند عزيز و جلیل است با محتوياتش ، ثواب تو خواھد بود و تو را بشارت نیز بدھی
برايت در جوارش فراھم  -كه دار السالم است  -، ھنگامى كه ببینى آنچه را كه خداوند در خانه خودش 

  .كرده ، عطايى الھى كه ھرگز قطع نخواھد گرديد
  .گرفت   گفته شد خانه ات آتش  ابن درداءروايت شده است كه روزى به  - 10
  .آتش نگرفت : فت گ

  .خانه ات آتش گرفت : مخبر ديگرى آمد و گفت 
  .آتش نگرفت : گفت 

بعد روشن شد كه ھر چه دور و بر خانه او بوده آتش گرفته بجز . فرد سومى آمد و باز اين جواب را از او شنید
  از كجا اين را فھمیدى ؟: خانه ابن درداء به او گفتند

  :مى فرمود  - ى اهللا علیه و آله و سلم صل -شنیدم پیامبر اكرم : گفت 
من قال ھذه الكلمات صبیحه يومه لم يصبه سوء فیه ، و من قالھا فى مساء لیلته لم يصبه سوء فیھا  - 700

  : و قد قلتھا وھى ھذه 
ظیم اللھم انت ربى ال اله اال انت ، علیك توكلت و انت رب العرش العظیم ، وال حول وال قوه اال باهللا العلى الع

، ما شاء اهللا كان و ما يشا لم يكن ، اعلم ان اهللا على كل شى قدير، و ان اهللا قد احاط بكل شى ء علما، 
اللھم انى اعوذ بك من شر نفسى ، و من شر قضاء السوء، و من شر كل ذى شر، و من شر الجن واالنس ، 

  .و من شر كل دابه انت اخذ بناصیتھا، ان ربى على صراط مستقیم 
ھر كس كه اين كلمات را صبح ھر روز بگويد، در آن روز بدى به او نمى رسد و ھر كس كه در ابتداى :  يعنى

: ھر شب آن را بگويد، در آن شب به او بدى نخواھد رسید، من ھم آن كلمات را گفتم كه اين چنین است 
مى كنم در حالى كه تو رب  تو پروردگار من ھستى ، معبودى جز تو نیست ، بر تو توكل! با خدايا... اللھم 

عرش عظیمى ، ھیچ تحول و قوتى جز به واسطه خداوند على و عظیم نیست ، ھر چه او بخواھد انجام 
مى دانم كه خداوند بر ھر چیزى قادر است و علم او بر ھر . شده و آنچه را كه او نخواھد انجام نمى گیرد

  .چیزى احاطه دارد
شر نفس خود، از شر سرنوشت بد، از شر ھر صاحب شر، از شر جن و انس ، به تو پناه مى برم از ! بار الھا

  .از شر ھر جنبنده اى كه اختیار ھمه آنھا به دست تو است ، ھمانا پروردگار من به صراط مستقیم است 
   شفا خواستن به واسطه دعا و نوشتن آن: فصل 

  :شفا خواستن به واسطه دعا بر چند قسم است 
   :كه خود شامل دعاھايى است دفع امراض  -اول 
روايت كرده اند كه آن حضرت  -علیه السالم  -از يكى از اصحاب ما از امام صادق ابو نجران و ابن فضال  -الف 

  :ھنگام مريضى مى فرمود
قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فال يملكون كشف الضرع عنكم وال :اللھم انك قد غیرت اقواما فقلت  - 701

فیا من ال يملك كشف ضرى وال تحويله عنى احد غیرك صل على محمد واله و اكشف ضرى و  )245(تحويال 
  .الھا اخر ال اله غیرك  حوله الى من يدعو معك

بگو بخوانید : به آنان گفتى ) به مرض و سختى مبتاليشان كردى و(تو اقوامى را تغییر داده ! خدايا: يعنى 
غیر از خدا ھر كه را گمان داريد كه نه توان بر طرف كردن ضرر را از شما دارند و نه توان دگرگون ساختن آن 

ر طرف كردن سختى من و برگرداندن آن را ندارد، درود بر محمد و پس اى كسى كه غیر تو كسى توان ب. را
آلش بفرست و سختى مرا برطرف نما و آن را بر كسى بینداز كه به ھمراه تو معبود ديگرى ھم دارد كه 

  .معبودى جز تو نیست 
  :روايت كرده است كه گفت  داود بن زيداز يونس بن عبد اهللا الرحمن  - ب 

رسید برايم  -علیه السالم  - مرا فرا گرفت ، اين خبر كه خبر كه به حضرت صادق در مدينه مرض شديدى 
  :نوشت 

  .: قد بلغنى علتك فاشتر صاعا من بر ثم استلق على قفاك و انثره على صدرك كیف ما انتشر و قل  - 702
گندم خريدارى كن و بر پشت بخواب و آن گندمھا را بر  )246(مرض تو به من رسیده است ، يك صاع : يعنى 

  .:آنگاه بگو -ھر طور ريخته شود  -سینه ات بريز 
ضطر كشفت ما به من ضر، و مكنت له فى االرض ، و جعلته اللھم انى اسالك باسمك الذى اذا سالك به الم

  .خلیفتك على خلقك ، ان تصلى على محمد و اھل بیته و ان تعافینى من علتى 



از تو درخواست مى كنم و تو را سوگند مى دھم به آن نامت كه اگر انسان مضطرى تو را ! بار خدايا: يعنى 
بر زمین ، جايگاه مناسبى به او مى دھى و جانشین خود در  بدان بخواند، ضرر را از او دفع مى نمايى و

  .مى نمايى ، بر محمد و خاندانش درود بفرست و مرا از مرضم عافیت ببخشاى   زمینش 
  .ثم استو جالسا و اجمع البر من حولك و قل مثل ذلك و اقسمه مدا مدا لكل مسكین و قل مثل ذلك  -

طراف خود جمع نما و ھمان را دوباره ، بگو بعد آن را ده سیر ده سیر آنگاه بنشین و گندمھا را از ا: يعنى 
  .تقسیم كن و به ھر مسكینى بده و ھمان دعا را مجددا بگو

  .رھايى يافتم و افراد ديگر نیز آن را گفتند و از آن بھره بردند )247(من اين را گفتم ، گويا از عمال : داوود گويد
  :)دعاى ذيل ( -ج 

بسم اهللا الرحمن الرحیم ، الحمد هللا رب العالمین ، حسبنا اهللا و نعم الوكیل ، تبارك اهللا احسن  - 703
  .ل وال قوه اال باهللا العلى العظیم الخالقین ، ال حو

به نام خداوند رحمان و رحیم ، سپاس مخصوص خدايى است كه پروردگار عالمین است ، خدا ما را : يعنى 
كافى است و خوب وكیلى است ، تبريك باد بر خدا كه بھترين خلق كننده است ، ھیچ تحول و نیرويى جز به 

  .واسطه خداوند على و عظیم وجود ندارد
اين دعا را چھل مرتبه بعد از نماز صبح بخواند و بر محل درد بكشد كه ھر چه باشد خصوصا شكافتگى و 

  .پارگى ، به اذن خداوند متعال خوب خواھد شد كه اين عمل انجام گرديد و از آن بھره ھا برده شد
مردم گمان مى ! كردم فدايت شوم   عرض  -علیه السالم  - به حضرت صادق : گويد يونسى بن عمار -د 

كنند اين چیزى كه در چھره ام ظاھر گرديده ، خداوند متعال بنده اى را كه به او حاجتى دارد، بدان مبتال 
  :نمى سازد، فرمود

يا قوم اتبعوا المرسلین : قد كان مومن آل فرعون مكنع االصابع و كان يقول ھكذا و يمد يده و يقول  - 704
)248(.  

! اى مردم : آن مرد مومن از آل فرعون ، انگشتانش بريده بود، دست خود را مى كشید و مى گفت : يعنى 
  .از انبیا تبعیت كنید

  :ودسپس فرم
اذا كان الثلث االخیر من اللیل فى اوله فتوضا و قم الى صالئك التى تصلیھا فاذا كنت فى السجده االخیره 

يا على ، يا عظیم ، يا رحمن ، يا رحیم ، يا سامع الدعوات ، يا : من الركعتینن االولیین فقل و انت ساجد
یا والخره ما انت اھله ، و اصرف عنى معطى الخیرات ، صل على محمد و ال محمد و اعطنى من خیر الدن

  .من شر الدنیا و االخره ما انت اھله ، و اذھب عنى ھذا الوجع فانه قد اغاظنى و احزننى ، والح فى الدعاء 
در ابتداى يك سوم آخر شب ، وضو بساز و به نمازت بايست ، به آخرين سجده از دو ركعت اول كه : يعنى 

اى ! اى رحیم ! اى رحمان ! اى با عظمت ! اى بلند مرتبه ... ى يا عظیم يا عل: رسیدى در حال سجده بگو
بر محمد و آل محمد درود فرست و از خیر دنیا و آخرت آنچه خودت ! و اى بخشنده خیرھا! شنونده دعاھا

ن سزاوار آنى به من عطا فرما و از شر دنیا و آخرت نیز آنچنان كه خودت سزاوار آنى از من دور بگردان و اي
  .بايد در دعايت مصر باشى . درد را ھم از من بردار كه مرا خشمگین ساخته و ناراحت كرده است 

  .ھنوز به كوفه نرسیده بودم كه خداوند متعال تمام آن را از من برداشت : گويد يونس بن عمار
  :روايت كرده است كه فرمود -علیه السالم  -از حضرت صادق داود بن زربى  - ه 

اهللا ، اهللا ، اهللا ربى حقا ال اشرك به شیئا، : يدك على الموضع الذى فیه الوجع و تقول ثالث مرات تضع  - 705
  .اللھم انت لھا ولكل عظیمه ففرقھا عنى 

خدا پروردگار ! اهللا خدا! اهللا ! اهللا : دست خود را بر محلى كه درد در آن است بگذار و سه بار بگو: يعنى 
براى اين كار و ھر كار بزرگى ، تو ملجا و ! شريكش قرار نمى دھم ، خدايا كه چیزى را! حقیقى من است 

  .پناھى ، پس آن را از من جدا نما
  :روايت كرده است كه فرمود -علیه السالم  - از حضرت صادق مفضل  -و 

 بسم اهللا و باهللا كم من نعمه هللا فى عرق ساكن و غیر ساكن على عبد شاكر و غیر: قل لالوجاع  - 706
اللھم فرج عنى كربتى ، و عجل عافیتى ، و : و تاخذ بلحیتك الیمنى بعد الصاله المفروضه و تقول . شاكر

  .و احرص ان يكون ذلك مع بكاء و دموع  - ثالث مرات  -اكشف ضرى 
بسم اهللا و باهللا به نام خدا و بیاورى او چه بسا نعمتى كه در رگھاى ساكن و غیر : براى دردھا بگو: يعنى 

و بعد از نماز واجب ، محاسنت را با دست راست خود بگیر و سه مرتبه !. كن بنده شاكر موجود است سا
  .اندوه را از من بر طرف سا و در سالمتى ام عجله بفرما و سختى ام را بر طرف نما! خدايا... اللھم : بگو

  .و سعى كن اين كار تو با گريه و اشك ھمراه باشد
  :عرضه داشتم ، فرمود -علیه السالم  -نويم دردى عارضم شد آن را به حضرت باقر گويد در زاابو حمزه  -ز 

يا اجود من اعطى ، و يا خیر من سئل و يا ارحم من استرحم ، ارحم ضعفى و : اذا انت صلیت فقل  - 707
  .قله حیلتى و اعفنى من وجعى 

و اى ! اى بھترين درخواست شونده ! نده اى بخشنده ترين عطا كن... يا اجود: وقتى نماز گزاردى بگو: يعنى 
  .بر ضعف و بیچارگى من رحم كن و مرا از دردم معاف فرما! رحیم ترين كسى كه از او طلب رحمت مى شود

  .اين را گفتم و عافیت يافتم : گويدابو حمزه 



  :فرمود -علیه السالم  -امام باقر  -ح 
اللھم اين : قل : فقال له  -صلى اهللا علیه و آله و سلم  -فاتاه رسول اهللا  - علیه السالم  -مرض على  - 708

  .سالك تعجیل عافیتك ، او صبرا على بلیتك ، او خروجا الى رحمتك 
: نزدش آمده فرمود بگو -صلى اهللا علیه و آله و سلم  -مريض شد، رسول خدا  -علیه السالم  - على : يعنى 
صبر در باليت را عنايت كن و يا روح مرا به سوى جوار رحمتت يا عافیتت را تسريع گردان ، يا به من ! بارالھا

  .خارج فرما
وارد شدم  -علیه السالم  -به حضرت صادق : از مردى نقل كرده است كه گفت  ابراھیم بن عبد الحمید -ط 

  :و از دردى كه داشتم به حضرت شكايت بردم ، فرمود
عوذ بعزه اهللا ، و اعوذ بقدره اهللا ، و اعوذ برحمه اهللا ، و ا: بسم اهللا ، ثم امسح يدك علیه ثم قل : قل  - 709

اعوذ بجالل اهللا ، و اعوذ بعظمه اهللا ، واعوذ بجمع اهللا ، و اعوذ برسول اهللا ، و اعوذ باسماء اهللا ، من شر ما 
  .احذر و من شر ما اخاف على نفسسى ، تقولھا سبع مرات 

! اعوذ پناه مى برم به عزت خدا: بكش و سپس ھفت مرتبه بگوبگو بسم اهللا ، آنگاه دست را بر آن : يعنى 
پناه مى برم به عظمت ! پناه مى برم به جالل خدا! پناه مى برم به رحمت خدا! پناه مى برم به قدرت خدا

و پناه مى برم به اسمھاى خدا از شر ھر چه از ! پناه مى برم به رسول خدا! پناه مى برم به جمع خدا! خدا
  .!م و از شر ھر چه كه از آن بر خود بیمناكم آن حذر دار

  .اين كار را كردم و درد از من رخت بربست : آن مرد گويد
  :نقل كرده است كه فرمود -علیه السالم  -از حضرت رضا ابراھیم بن اسرائیل  -ى 

وف ، يا رحیم ، يا يا رو: يا على ، قل لھا فلتقل : خرج بجاريه لنا خنازير فى عنقھا فاتانى ات فقال لى  - 710
  .ھذا الدعاء الذى دعا به جعفر بن سلیمان : و قال : قال . فقالته فاذھب اهللا عنھا: رب ، يا سیدى ، قال 

اى على : در گردن كنیزى از كنیزان ما غده ھايى پديدار شد، ندايى غیبى به سوى من آمد و گفت : يعنى 
كنیز اين را گفت و خداوند سبحان نیز آن ! يا سیدى ! يا رب ! يا رحیم ! يا رئوف : به آن كنیز بگو كه بگويد! 

  .مرض را از دفع كرد
 .اين ھمان دعايى است كه جعفر بن سلیمان ، خدا را بدان مى خواند: آنگاه فرمود

- ١٧ - 

 
 

   :دعاھايى كه به واسطه اندوھھا و سختیھا دفع مى گردند -دوم 
  :به او فرمود -علیه السالم  -است كه حضرت باقر  از ابى حمزه روايت كردهابن مسكان  -الف 
فتصلى ركعتین  -يعنى القبله  -يا ابا حمزه ، ما لك اذا انابك امر تخافه اال تتوجه الى بعض زوايا بیتك  - 711

يا ابصر الناظرين ، و يا اسمع السامعین ، و يا اسرع الحاسبین ، و يا ارحم الراحمین ، سبعین مره : ثم تقول 
  .ا دعوت اهللا مره بھذه الكلمات سل حاجتك كلم

يعنى  -چه مى شود كه ھرگاه امر ھراسناكى به تو رسید، به طرف گوشه اى از اتاق ! اى ابا حمزه : يعنى 
اى ... يا ابصر الناظرين : نمى روى تا دو ركعت نماز بگزارى و سپس ھفتاد مرتبه بگويى  -به سوى قبله 

و اى با رحمت ترين ! اى سريعترين حسابرسھا! اى شنونده ترين شنونده ھا ھا! بیننده ترين نظر كننده ھا
  .ھر بار كه با اين كلمات ، دعا كردى ، حاجت خود را درخواست نما! رحیمان 

  :روايت شده است كه فرمود - علیه السالم  -از حضرت باقر  - ب 
آمد و عرضه  - علیه و آله و سلم صلى اهللا -مردى كه شیبه ھذلى گفته مى شد، نزد پیامبر اكرم  - 712

  :داشت 
من پیر مرد كھنسالى و نیروى كار ندارم ، تا كنون خود را به نماز و روزه و حج و جھاد، عادت ! اى رسول خدا

داده بودم ، كالمى به من بیاموز كه خداوند متعال به واسطه آن به من نفع برساند و سبك ھم باشد، اى 
  !رسول خدا

  .دوباره بگو: فرمود - اهللا علیه و آله و سلم  صلى -پیامبر 
ھیچ درخت و كلوخى در : فرمود - صلى اهللا علیه و آله و سلم  - رسول خدا . آن مرد سه مرتبه اين را گفت 

سبحان اهللا : گرد تو نیست مگر آنكه از باب رحمت بر تو گريه كرده است ، ھرگاه نماز صبح را گزاردى بگو
ل وال قوه اال باهللا العلى العظیم كه خداوند و جلیل به واسطه آن تو را از كورى و العظیم و بحمده وال حو

  .ديوانگى و جذام و فقر و ضعف ، معاف مى دارد
اللھم : بعد از ھر نمازى مى گويى : اين براى دنیا، براى آخرت چه ؟ فرمود! يا رسول اهللا : آن مرد گفت 

  .انشر على من رحمتك ، و انزل على من بركاتك اھدنى من عندك ، و افض على من فضلك ، و 
مرا از جانب خودت ھدايت نماز و از بخشش مخصوصت برمن افاضه فرما و رحمتت را بر من ! خدايا: يعنى 

  .بگشاى و بركاتت را بر من نازل فرما



اين  اين رفیقت چه محكم: گفت ابن عباس آن مرد اين دستور را گرفت و بر آن مداومت نمود، فردى به 
  .دستور را گرفت 

اگر اين مرد بتواند اين عمل را در قیامت با خود بیاورد و : فرمود - صلى اهللا علیه و آله و سلم  - رسول خدا 
عمدا آن را ترك نكند، ھشت درب بھشت بر رويش گشوده خواھد شد به طورى كه از ھر كدام بخواھد مى 

  .تواند داخل گردد
  :نقل كرده است كه فرمود -علیه السالم  -از حضرت صادق شیخ كلینى  -ج 

اللھم صل على محمد و ال محمد و اغفر لى ، و : فى امر يحدث  - علیه السالم  - كان من دعاء ابى  - 713
ارحمنى ، و زك عملى ، و يسر منقلبى ، و اھد قلبى ، و امن خوف ، و عافنى فى عمرى كله ، و ثبت 

و اعصمنى فى دينى ، و سھل مطلبى ، و وسع على فى  حجتى ، و اغسل خطاياى ، و بیض وجھى ،
رزقى ، فانى ضعیف ، و تجاوز عن سیى ء ما عندى بحسن ما عندك ، وال تفجعنى بنفسى ، وال تفجع بى 

  .حمیمى 
وھب لى يا الھى لحظه من لحظاتك تكشف بھا ما به ابتلیتنى و تردنى بھا الى احسن عاداتك عندى ، فقد 

یلتى ، و انقطع من خلقك رجائى ، ولم يبق لى اال رجاوك و توكلى علیك ، و قدرتك يا ضعف قوتى ، و قلت ح
رب على ان ترحمنى و تعافینى كقدرتك على ان تعذبنى و تبتلینى ، الھى ذكر عوائدك يونسنى ، و الرجاء ال 

، و الحافظ و نعامك يقوينى ، و لم اخل من نعمتك منذ خلقتنى ، فانت ربى و سیدى ، و مفزعى و ملبحئى 
الذاب عنى ، و الرحیم بى ، و المتكفل برزقى ، و عن قضائك و قدرك كلما قدرت لى فلیكن سیدى و موالى 

فیما قضیت و قدرت و حتمت تعجیل خالصى مما انا فیه جمیعه و العافیه فانى ال اجد لدفع ذلك احدا غیرك ، 
عند حسن ظنى بك و رجائى لك ، و ارحم تضرعى و وال اعتمد فیه اال علیك ، فكن يا ذا الجالل واال كرام 

استكانتى و ضعف ركنى و امنن بذلك على و على كل داع دعاك يا ارحم الراحمین ، و صلى اهللا على محمد 
  .واله اجمعین 

بر محمد و آل محمد درود فرست و مرا ! خدايا... اللھم : از دعاھاى ھنگام پديد آمدن حادثه اين بود: يعنى 
و رحمت كن ، عملم را پاك نما و بازگشتم از آسان گردان ، قلبم را ھدايت كن و ترسم را به ايمن بیامرز 

خطاھايم را بشوى ،  )249(مبدل فرما، در تمام عمرم به من عافیت عطا كن و حجت و دلیلم را پا برجا قرار ده 
سفید گردان ، مرا در دينم حفظ فرما در دينم حفظ فرما و كارم را آسان بگردان ، ) در قیامت (چھره ام را 

ا دستم ، نه بر سر خودم روزى ام را گشايش ده كه من ضعیفم و از بديھاى من به خوبى خودت در گذر، ب
  .مصیبت وارد كن و نه بر سر فامیلم 

گوشه چشمى به من نظر كن تا با آن ، بالھايت را از من بر طرف سازى و به واسطه آن ، ! اى معبود من 
نیرويم ضعیف و چاره ام اندك گشته است ، از تمام خلق تو امیدم . مرا به سوى بھترين عادتھا بكشانى 

تنھا امید به تو و توكل بر تو و قدرتت برايم باقى مانده كه بر من رحم كنى و معافم ! وردگار من پر. قطع گرديد
  .گردانى ، ھمچنانكه قدرت بر عذاب و مبتال كردن من دارى 

ياد آورى نیكیھاى تو، مانوسم مى كند و امید به نعمت دادنت ، تقويتم مى نمايد كه از ابتداى ! بار خدايا
تو پروردگار من ، آقاى من ، دادرس من ، پناھگاه من ، حافظ . اى از نعمت تو خالى نبوده ام خلقتم ، لحظه 

  .من ، مدافع من ، رحیم بر من و كفیل روزى من ھستى 
تعجیل در ! ھر آنچه بر من مقدر كردى ، از قضا و قدر تو سرچشمه مى گیرد، بنابر اين ، اى آقا و موالى من 

و عافیت را در قضا و قدر حتمى قرارده كه من براى دفع آن ، كسى جز تو را  -ر آنم از تمام آنچه د - رھايى 
خوش گمانى و   با من بر اساس ! نمى يابم و بر كسى جز تو تكیه نمى كنم ، اى صاحب جالل و كرامت 

تو را مى  امیدم ، رفتار نما و بر زارى و زمینگیرى و سستى ام رحم كن و با اين كارت بر من و بر ھر كس كه
  .درود خدا بر محمد و تمام خاندانش باد! خواند، منت بگذارى ارحم الراحمین 

  :فرمود - صلى اهللا علیه و آله و سلم  -رسول اهللا : از اسماء روايت مى كند كه گفت  عاصم بن حمید -د 
، توكلت على الحى الذى اهللا ربى ال اشرك به شیئا: من اصابه ھم او غم او كرب او بالء او الواء فلیقل  - 714

  .يموت 
اهللا پروردگار من است ، چیزى را : ھر كه اندوه يا غم يا سختى يا بالء يا دشوارى به او رسیده بگويد: يعنى 

  .شريك او قرار نمى دھم ، توكل مى كنم بر زنده اى كه نمى میرد
  :رواست كرده است فرمود -علیه السالم  - از حضرت صادق ھشام بن سالم  - ه 

اذا نزلت برجل نازله او شديده او كربه امر فلیكشف عن ركبتیه و ذراعیه ولیلصقھما باالرض و لیلصق  - 715
  .جوجوه باالرض ثم لیدع بحاجته و ھو ساجد 

ھر گاه به كسى باليى يا اندوھى يا چیز سختى رسید، دو زانو و دو ساعد خود را برھنه سازد و : يعنى 
و نیز سینه اش را ھم بر زمین چسبانیده در حال سجده دعا كند و حاجتش را آنھا را به زمین بچسباند 

  .بطلبد
  ):بگويد(روايت شده است كه  -علیه السالم  - جھت طلب روزى از حضرت صادق  -و 

يا اهللا ، يا اهللا ، يا اهللا ، اسالك يحق من حقه علیك عظیم ان تصلى على محمد واله و ان ترزقنى  - 716
  .متنى من معرفه حقك ، و ان تبسط على ما حظرت من رزقك العمل بما عل

از تو طلب مى كنم و به كسى كه حق بزرگى بر تو دارد سوگندت مى دھم كه ! خدايا! خدايا! خدايا: يعنى 



كه خودت آن را  -بر محمد و آلش درود بفرستى و كارى را روزى من كنى كه بر اساس شناخت حق تو باشد 
  .و آن روزى را كه از من بازش داشتى بر من بگسترانى  - به من تعلیم نمودى 

  :فرمود -علیه السالم  -گويد، حضرت كاظم  سعید بن زيد -ز 
بسم اهللا الرحمن الرحیم وال : اذا صلیت المغرب فال تبسط رجلك وال تكلم احدا حتى تقول مائه مره  - 717

ب و مائه مره فى الغداه ، فمن قالھا دفع عنه مائه من حول وال قوه اال باهللا العلى العظیم مائه مره فى المغر
  .انواع البالء ادنى نوع منھا البرص و الجذام والشیطان و السلطان 

بسم اهللا : وقتى نماز مغرب را گزاردى پايت را دراز مكن و با كسى سخن مگو تا صد بار بگويى : يعنى 
  .ظیم الرحمن الرحیم وال حول وال قوه اال باهللا العلى الع

از او دفع مى گردد كه كمترين آنھا   صد بال از ھر نوعش : صد بار مغرب و صد بار صبح كه ھر كس آن را بگويد
  .و جذام و شیطان و پادشاه است  )250(پیسى 

براى دفع كردن عاقبت خوابھاى ناگوار بعد از آنكه از آن خواب بیدار شدى بال فاصله به سجده برو و ھر  -ح 
قدر مى توانى خدا ثنا كن ، سپس بر محمد و آلش صلوات بفرست و به سوى خداوند منان ناله كن و از او 

تو دفع كند و از عاقبتش تو را در سالمت بدارد كه به فضل و رحمت الھى اثرى براى آن  بخواه كه آن را از
  .خواب نخواھى ديد

  :مى فرمايد -صلى اهللا علیه و آله و سلم  -شنیدم رسول خدا : گويدابو قتاده حرث بن ربعى  -ط 
ن يحب ، و اذا راى رويا مكروھه الرويا الصالحه من اهللا ، فاذا راى احدكم ما يحب فال يحدث بھا اال م - 718

  .فلیتفل عن يساره و لیتعوذ من شر الشیطان و شرھا، وال يحدث بھا احد فانھا لن تضره 
خوابھاى نیك از جانب خداست ، پس ھر گاه كسى خواب محبوبى ديد آن را باز گو نكند مگر براى : يعنى 

یندازد و از شر شیطان و شر آن خواب ، به انسان محبوبى و اگر خواب بدى ديد از جانب چپش آب دھانى ب
  .خدا پناه ببرد و آن را براى كسى نقل نكند كه ضررى به او نخواھد رساند

  :و از آن حضرت نقل شده است كه فرمود
  .الرويا الصالحه من اهللا و الحلم من الشیطان  - 719

  .خواب نیك از خدا و احتالم از شیطان است : يعنى 
  :كه فرمود و نیز نقل شده است

  .الرويا الحسنه من الرجل الصالح جزء من سته و اربعین جزء من النبوه  - 720
  .خواب نیك از مرد صالح يك قسمت از چھل و شش قسمت نبوت است : يعنى 

  :روايت است كه فرمودند - علیھم السالم  - از اھل بیت  -ى 
انما النجوى من الشیطان : ان علیه و لیقل اذا راى احد الرويا المكروھه فلیتحول عن شقه الذى ك - 721

وذ باهللا بما عاذت به المالئكه المقربون ، و و اع )251(لیحزن الذين امنوا و لیس بضارھم شیئا اال باذن اهللا 
انبیاوه المرسلون ، واالئمه الراشدون المھديون تو عباده الصالحون ، من شر ما رايت ، و من شر روياى ان 

  .تضرنى فى دينى او دنیاى ، و من الشیطان الرجیم 
نجوا از : بود بر گردد و بگويد ھرگاه يكى از شما خواب ناگوارى ديد از آن پھلو كه بر آن خوابیده: يعنى 

با آنچه . ھیچ ضررى به آنان نمى تواند برساند -به اذن خدا  - شیطان است تا مومنین را اندوھناك كند ولى 
مالئكه مقرب و انبیاى فرستاده شده و ائمه راھنمائى و ھدايت گرديده ، و بندگان صالح با آن پناه بردند، به 

  .و از شر شیطان رجیم  - كه در دينم يا دنیايم ضررى وارد كند  - و از شر خوابم خدا پناه مى برم از شر آنچه 
 -علیه السالم  - براى من نوشت كه من براى امام باقر محمد بن حمزه علوى : گويد على بن مھزيار - ك 

حضرت در ) اين كار را كردم و(نامه اى بنويسم و آموزش دعايى را بخواھم كه با آن ، امید گره گشايى برود 
  :پاسخ ؛ برايم مرقوم فرمودند

يا من يكفى من كل : اما ما سالك محمد بن حمزه العلوى من تعلیم دعاء يوجو به الفرج فقل له يلزم  - 722
  .شى ء وال يكفى منه شى ء اكفنى ما اھمنى فانى ارجو ان يكفى ماھو فیه من الغم ان شاء اهللا تعالى 

حمزه علوى خواسته بود تا به آن ، امید گره گشايى برود، به او بگو بر  اما آن دعايى كه محمد بن: يعنى 
  :اين دعا مداومت كند

اى كسى كه از ھر چیزى ما را كفايت مى كنى و چیزى ما را از تو كفايت نمى كند، پس كار مھم مرا بر 
  .را بر طرف نمايد امیدوارم كه ان شاء اهللا خداوند متعال ، اندوھش. عھده گیر و كفايت كننده اش باش 

  :روايت كرده است كه فرمود - علیه السالم  - گويد پدرم از پدرش از امیر المومنین شیخ صدوق  -ل 
يا ھو، يا : فقال . علمنى شیئا انصر به على االعداء: رايت الخضر فى المنام قبل البدر بلیله فقلت له  - 723

يا على ، : فقال  -صلى اهللا علیه و آله و سلم  -  من ال ھو اال ھو، فلما اصبحت قصصتھا على رسول اهللا
  .علمت االسم اال عظم ، فكان على لسانى فى يوم بدر 

چیزى به من بیاموز كه با آن : يك شب قبل از واقعه بدر، حضرت خضر را در خواب ديدم ، به او گفتم : يعنى 
صلى  -ن صبح شد آن را براى رسول خدا يا ھو، يا من ال ھو اال ھو، چو: بر دشمنان پیروز گردم ، گفت بگو

، لذا اين ذكر در روز بدر بر )252(اسم اعظم را آموختى ! اى على : بازگو كردم ، فرمود -اهللا علیه و آله و سلم 
  .زبان من بود

فارغ مى شد،  قل ھو اهللا احدوقتى از قرائت  -علیه السالم  - و نیز روايت شده است كه از امیر المومنین 



  :مى فرمودند
  .يا ھو، يا من ال ھو اال ھو، اغفرلى و انصرنى على القوم الكافرين  - 724

اى كسى كه مطلوبى جز او نیست ، مرا بیامرز و بر گروه كافر، ياريم ! یقتى مامطلوب حق(اى ھمان : يعنى 
  .فرما

  .و نیز آن حضرت ھمین را در جنگ صفین مى گفت و دشمن را كنار مى زد
   ):به خدا(پناه بردن  -سوم 
  :فرمود - علیه السالم  -حضرت صادق : گويدعبد اهللا بن يحیى كاھلى  -الف 
صلى  -عزمت علیك بعزيمه اهللا و عزيمه محمد : فاقرا فى وجھه ايه الكرسى و قل  اذا لقیت السبع - 725

و عزيمه سلیمان بن داود و عزيمه امیر المومنین و االئمه من بعده ، فانه ينصرف  -اهللا علیه و آله و سلم 
  .عنك ان شاء اهللا 

نفرينت مى كنم به : را بخوان و بگو )253(وقتى حیوان درنده اى را ديدى ، در برابرش آيه الكرسى : يعنى 
بن داود و نفرين امیر المومنین و و نفرين سلیمان  -صلى اهللا علیه و آله و سلم  -نفرين خدا و نفرين محمد 

  .ان شاء اهللا آن حیوان از تو منصرف خواھد شد. ائمه بعد از او
بیرون آمدم ، ناگاه درنده اى را ديدم كه معترضم گرديده ، نفرينش كردم كه مبادا راه را بر ما : گويدكاھلى 

پايش قرار داد و پشت كرد و از راه  ببندد و به ما آزار رساند، ناگھان ديدم سركش را پايین آورده بین دو
  .برگشت 

  :روايت كرده است كه فرمود -علیه السالم  -از حضرت صادق عبد اهللا بن سنان 
اعوذ برب دانیال والجب من شر كل اسد : اذا لقیت السبع فقل : - علیه السالم  -قال امیر المومنین  - 726

  .مستاسد 
پناه مى برم به پروردگار : ھرگاه حیوان درنده اى را ديدى بگو: فرمود -علیه السالم  -امیر المومنین : يعنى 

  .)254(دانیال و چاه از شر ھر شیر درنده اى 
  :فرمود - علیه السالم  -حضرت صادق  - ب 

بسم اهللا الرحمن الرحیم ال حول وال قوه اال باهللا العلى : اال اعلمك كلمات ؟ اذا وقعت فى ورطه فقل  - 727
  .العظیم ، فان اهللا يصرف بھا عنك ما يشاء من انواع البالء 

راه نجاتى از آن نیست ، كلماتى به تو بیاموزم ؟  آيا براى ھنگامى كه در نابودى و ھالكتى افتادى كه: يعنى 
بسم اهللا الرحمن الرحیم ال حول وال قوه اال باهللا العلى العظیم ، كه خداوند به واسطه آن ، ھر نوع : پس بگو

  .بالئى را كه بخواھد از تو دفع مى كند
شكايت  - یه و آله و سلم صلى اهللا عل -در يكى از جنگھا مسلمانان به رسول خدا : گويدشیخ كلینى  -ج 

  :آنھا را مى آزارند، فرمود ككھاكردند كه 
ايھا االسود الوثاب الذى ال يبالى غلقا وال بابا عزمت علیكم بام الكتاب : اذا اخذ احدكم مضجعه فلیقل  - 728

  .اال توذونى و اصحابى الى ان يذھب اللیل يجى ء الصبح بما جاء 
اى كه نه به قفل ! اى سیاه جست و خیز كننده : ه خوابگاه برود، بگويدھر يك از شما كه خواست ب: يعنى 

  .با ام الكتاب بر تو نفرين مى كنم كه من و ياران مرا نیازارى تا شب برود و صبح بیايد! توجه دارى و نه به در
الى ان يووب : آمده  ...الى ان يذھب اللیل : ولى آنچه را كه ما مى دانیم اين است كه به جاى : راوى گويد

  .يعنى تا صبح آنچه را كه مى خواھد بیاوردالصبح بما اب 
نوشت تا براى بادى كه به كودكان  -علیه السالم  - براى حضرت باقر محمد بن ھارون : گويدشیخ كلینى  -د 

  :عارض مى شود، دعايى به او بیاموزد، حضرت با خط خود نوشتند
 ، اهللا اكبر ال اله اال اهللا وال رب لى اال اهللا له الملك وله الحمد ال اهللا اكبر اشھد ان محمدا رسول اهللا - 729

  .شريك له سبحان اهللا ما شاء اهللا كان و ما لم يشا لم يكن 
اللھم يا ذا الجالل والكرام ، رب موسى و عیسى و ابراھیم الذى و فى اله ابراھیم و اسماعیل و اسحاق و 

بحانك مع ما عدد من اياتك و بعظمتك و بما سالك به النبیون و بانك رب يعقوب واال سباط، ال اله اال انت س
كنت قبل كل شى ء و انت بعد كل شى ء اسالك بكلماتك التى تمسك السماء ان تقع على االرض   الناس 

من شر ما ينزل من السماء و ما يعرج فیھا، و  )255(اال باذنك و بكلماتك التى تحیى الموتى ان تجیر عبدك فالنا 
  .ما يخرج من االرض و ما يلج فیھا، والسالم على المرسلین ، و الحمد هللا رب العالمین 

تر است ، شھادت مى دھم كه محمد فرستاده خداست ، خدا بزرگتر است ، معبودى جز خدا بزرگ: يعنى 
اهللا نیست ، پروردگارى برايم جز اهللا نیست كه حكومت و ستايش براى اوست ، شريكى ندارد، منزه است 

  .خدا، ھر آنچه او بخواھد، مى شود و ھر آنچه نخواھد، نمى شود
! اى پروردگار موسى و عیسى ، و ابراھیمى كه به وعده اش وفا كرد !اى صاحب جالل و كرامت ! بار خدايا

معبودى جز تو نیست ، تو منزھى با آن آياتى ! اى معبود ابراھیم و اسماعیل و اسحق و يعقوب و نوادگانش 
  .كه بر شمردى 

، قبل از ھر چیز تو و به آنچه انبیا تو را بدان مى خواندند و به اينكه تو پروردگار مردمى ! به عظمت تو سوگند
مگر به اذن  -بودى و بعد از ھر چیزى تو ھستى ، به كلماتى كه آسمان را نگاه داشتى تا بر زمین قرار نگیرد 

و به كلماتى كه مردگان را زنده مى كنى ، قسمت مى دھم و از تو مى خواھم كه بنده ات فالنى را از  - تو 



مى كند نیز از شر آنچه از زمین خارج مى شود و در آن فرو  شر آنچه از آسمان فرود مى آيد و به آن عروج
  .درود بر پیامبران و ستايش خدايى راست كه رب العالمین است . مى رود، نجات بدھى 

  :و نیز از آن حضرت به خاطر شريفش رسیده است  - ه 
دره اهللا و ملكوت اهللا ، ھذا الكتاب بسم اهللا و باهللا والى اهللا و كما شاء اهللا و بعزه اهللا و جبروت ااهللا و ق - 730

  .د اهللا صلى اهللا على رسول اهللا عبدك و ابن امتك عب )256(اجعله يا اهللا يا اهللا شفاء لفالن بن فالن 
به نام خدا و به يارى او، به سوى او و آنچنان كه او بخواھد، به عزت خدا و جبروت خدا و قدرت خدا و : يعنى 

بنده تو، مادرش كنیز ) او كه پدرش (اين نوشته را براى فالن ، فرزند فالنى شفا قرار ده ! خدايا. ملكوت خدا
  .درود بر رسول خدا تو و خودش بنده خداست ،

  :فرمود - علیه السالم  -امیر المؤ منین  -و 
اعیذكما بكلمات اهللا التامه و : حسنا و حسینا فقال  -صلى اهللا علیه و آله و سلم  - رقى النبى  - 731

اسمائه الحسنى عامه من شر السامه و الھامه ، و من شر عین المه ، و من شر حاسد اذا حسد، ثم 
  .ھكذا كان يعوذ ابراھیم اسحاق و اسماعیل : قال التفت الینا ف

شما را در پناه : براى حسن و حسین دعا كرد و فرمود -صلى اهللا علیه و آله و سلم  - پیامبر اكرم : يعنى 
كلمات تامه الھى و اسماى نیكويش قرار مى دھم از شر ھر چیز زھر دار و حیوانات و حشرات سمى ، از 

اينگونه ابراھیم براى : آنگاه رو به ما كرد و فرمود. سد كننده ھنگام حسادتش شر چشم بد و از شر ھر ح
  .اسحاق و اسماعیل دعا مى كرد و پناھشان مى داد

  :نقل است كه فرمود -علیه السالم  - از حضرت امام باقر  -ز 
من انواع البالء ايسرھا  ال حول وال قوه اال باهللا العلى العظیم ، دفع اهللا بھا عنه سبعین نوعا: من قال  - 732

ال حول : ھديت ، و اذا قال : بسم اهللا الرحمن الرحیم ، قال له الملكان : الجنون ، و من خرج من بیته فقال 
كیفت ، فیقول : توكلت على اهللا ، قاال له : وقیت ، و اذا قال : وال قوه اال باهللا العلى العظیم ، قاال له 

  .وقى و كفى ؟ كیف اصنع بمن ھدى و : الشیطان 
ال حول وال قوه اال باهللا العلى العظیم ، خداوند متعال به واسطه آن ھفتاد نوع از : ھر كس كه بگويد: يعنى 

ھر كس كه از خانه اش خارج شو و بسم اهللا . انواع بال را از او دفع مى نمايد كه ساده ترينش ، جنون است 
ال حول وال قوه اال باهللا : و ھر گاه بگويد. ند ھدايت شدى الرحمن الرحیم بگويد ، دو فرشته به او مى گوي

توكلت على اهللا ، به او مى گويند : و ھر گاه بگويد. نگاه داشته شدى : العلى العظیم ، به او مى گويند
  .چكار كنم با كسى كه ھدايت گرديد، نگاه داشته و كفايت شد: در اينجا شیطان مى گويد. كفايت شدى 

اجازه ديدار خواستم ، به طرفم بیرون آمد در حالى كه دو  -علیه السالم  -از حضرت باقر : گويد ابو حمزه  -ح 
فدايت : آيا متوجه شدى اى ثمالى ؟ گفتم : چه مى گفتى ؟ فرمود: كردم   لبش حركت مى كرد، عرض 

  :آرى ، فرمود! شوم 
  .اھمه من امر دنیاه و اخرته انى واهللا تكلمت بكالم ما تكلم به احد اال كفاه اهللا ما  - 733

اعم از دنیايى و  -من كالمى را گفتم كه احدى آن را نگفته مگر آنكه خداوند متعال كارھاى مھمش را : يعنى 
  ..بر عھده گرفت  - اخروى 
  .مرا از آن با خبر كن : گفتم 
  :بلى ، سپس فرمود: فرمود

كلت على اهللا ، اللھم انى اسالك خیر امورى بسم اهللا ، حسبى اهللا ، تو: من قال حین يخرج من منزله 
  .كلھا، و اعوذ بك من خزى الدنیا و عذاب االخره ، كفاه اهللا ما اھمه من امر دنیاه و اخرته 

است ، بر او توكل مى كنم ، بار   به نام خدا، خدا مرا بس : كسى كه ھنگام خروج از منزلش بگويد: يعنى 
طلبم و از خوارى دنیا و عذاب آخرت به تو پناه مى برم ، خداوند متعال  من از تو ھمه خیرھايم را مى! الھا

  .مھمات دنیايى و اخروى چنین شخصى را بر عھده مى گیرد
  :فرمود - علیه السالم  -امیر المؤ منین  -ط 

اعیذ نفسى و دينى و اھلى و ولدى و خواتیم : اذا اراد احدكم النووم فال يضعن جنبه حتى يقول  - 734
ى و ما رزقنى ربى و ما خولنى بعزه اهللا و عظمه اهللا و جبروت اهللا و سلطان و رحمه اهللا و رافه اهللا و عمل

صلى اهللا علیه  -غفران اهللا و قوه اهللا و قدره اهللا و جالل اهللا وبصنع اهللا و اركان اهللا و بجمع اهللا ، و برسول اهللا 
لسامه و الھامه ، ومن شر الجن و االنس ، و من شر كل و قدره اهللا على ما يشاء، من شر ا -و آله و سلم 

ما دب على االرض و ما يخرج منھا، و من شر ما ينزل من السماء و ما يعرج فیھا و من شر كل دابه ربى اخذ 
  .بناصیتھا، ان ربى على صراط مستقیم ، و ھو على كل شى قدير وال حول وال قوه اال باهللا العلى العظیم 

  .كان يعوذ الحسن و الحسین بذلك ، و بذلك امر رسول اهللا  -صلى اهللا علیه و آله و سلم  - فان رسول اهللا
پناه ... اعیذ نفسى : ھرگاه يكى از شما خواست بخوابد، پھلويش را بر زمین نگذارد مكر اينكه بگويد: يعنى 

ردگارم به من داده و آنچه به من مى دھم خودم و دينم و خانوده ام و فرزندانم و پايان كارم و روزيھايى كه پرو
بخشیده را به عزت خدا و عظمت خدا و جبروت خدا و سلطنتت خدا و رحمت خدا و رافت خدا و مغفرت خدا 

صلى اهللا علیه و آله  -و قوت خدا و قدرت خدا و جالل خدا و صنعت خدا و اركان خدا و جمع خدا و رسول خدا 
ز شر ھر چیز زھردار و حیوان سمى و از شر جن و انس و از شر ھر و قدرت خدا بر ھر چه بخواھد ا -و سلم 

چه بر زمین مى جنبد و ھر چه از آن خارج مى شود، و از شر آنچه از آسمان فرود مى آيد و آنچه بدان باال 



و از شر ھر جنبنده اى كه زمام اختیارش به دست اوست كه ھمانا پروردگار من بر صراط مستقیم . مى رود
ھمو بر ھر چیز قادر مى باشد و ھیچ دگرگونى و نیروى جز به واسطه خداوند على و عظیم نیست  است ، و

اينگونه حسن و حسین را دعا مى كرد و به ھمین نیز  -صلى اهللا علیه و آله و سلم  -ھمانا رسول خدا . 
  .دستور داده است 

  :نقل است كه فرمود -علیه السالم  -از امیر المؤ منین  -ى 
بسم اهللا وضعت جنبى هللا على مله : اذا اراد احدكم النوم فلیضع يده الیمنى تحت خده االيمن و لیقل  - 735

  .ابراھیم و دين محمد و واليه من افترض اهللا طاعته ، ما شاء اهللا كان ، و ما لم يشا لم يكن 
  .فمن قال ذلك عند منامه حفظ من اللص المغیر و الھدم ، و تستعفر له المالئكه 

به نام خدا، : ھرگاه يكى از شما اراده خوابیدن كرد، دست راستش را زير گونه راستش قرار بگويد: يعنى 
و سر پرستى كسى كه خداوند،  - صلى اهللا علیه و آله و سلم  -پھلويم را براى خدا و بنابر آئین و دين محمد 

ى است و ھر چه نخواھد نا شدنى طاعتش را واجب فرمود، بر زمین قرار دادم كه ھر چه او بخواھد شدن
بگويد، از دزد غارتگر و نابودى و ريختن ساختمان ، حفظ   ھر كسى ، كه اين را ھنگام خوابش . مى باشد

  .گشته ، مالئكه برايش استغفارى مى كنند
  :روايت كرده است كه فرمود -علیه السالم  -از حضرت باقر  ابو بصیر - ك 

اعوذ بما عاذت به مالئكه اهللا ، و من شر ھذا الیوم الجديد الذى اذا : داره  من قال حین يخرج من باب - 736
غابت شمسه لم يعد، و من شر نفسى ، و من شر غیرى ، و من شر الشیطان ، و من شر من نصبه ال 

 ولیاء اهللا ، و من شر الجن و االنس ، و من شر السباع و الھوام ، و من شر ركوب المحارم كلھا، اجیر نفسى
  .باهللا و من كل سوء، غفر اهللا له ، و تاب علیه ، و كفاه المھم و حجزه عن السوء، و عصمه من الشر 

پناه مى برم به آنچه مالئكه خدا بدان پناه بردند از شر : ھر كس كه ھنگام خروج از خانه اش بگويد: يعنى 
شر نفسم و از شر ديگران و از اين روز جديدى كه اگر خورشیدش پنھان شود ديگرى بر نخواھد گشت و از 

شر شیطان و از شر كسى كه با اولیاى خدا دشمنى كند و از شر جنھا و انسانھا و از شر درندگان و 
حیوانات زھردار و از شر تسلط تمامى خطرھا، پناه مى دھم خودم را به خدا از ھر چیز بدى ، خداوند چنین 

اند و كارھاى مھمش را بر عھده مى گیرد و او را از بدى فردى را مى آمرزد و رحمتش را بر او بر مى گرد
  .حفظ مى كند و از شر، نگاه مى دارد

   تالوت قرآن: باب ششم 
   تشويق به خواندن قرآن

: است و مى تواند در ھر فايده اى كه ذكر و دعا دارند قائم مقام آن دو گردد ذكرقرآن ، خود يكى از اقسام 
دفع ضررھا كه در آينده نزديك اين را خواھى ديد، به عالوه شرف مزيدى كه  تحريك ، تشويق ، جلب منافع و

  :بر آن دو دارد به دلیل 
  .قرآن ، سخن خداست  - 1
  .اسم اعظم در قرآن است  - 2
  .قرآن ، چشمه جوشان علم است  - 3

مى  - الم علیه الس -شنیدم حضرت امام زين العابدين : نقل كرده است كه گفت زھرى از حفص بن غیاث 
  :فرمود
  .ايات القران خزائن العلم فكلما فتحت خزانه فینبغى لك ان تنظر ما فیھا  - 737

آيات قرآن ، گنجینه ھاى علم ھستند كه ھرگاه گنجینه اى از آن باز شد، بر تو است كه بنگرى در آن : يعنى 
  .، چه چیزى قرار دارد

و موجب نگاه داشتن  -صلى اهللا علیه و آله و سلم  -یامبر تالوت قرآن و ازديادش ، انتشار دادن معجزه پ - 4
  .آن بر تواتر است 

و موجب نگاه داشتن  -صلى اهللا علیه و آله و سلم  -تالوت قرآن و ازديادش ، انتشار دادن معجزه پیامبر  - 4
  .آن بر تواتر است 

ارد و حال آنكه چنین ثوابى در مورد در تالوت قرآن ، ھر حرفش بنابر ادله اى كه خواھد آمد، ثوابھايى د - 5
  :غیر قرآن نیامده است ، پس بر ماست كه مقدارى از اخبار مربوطه را بیاوريم 

  :روايت شده است كه فرمود -صلى اهللا علیه و آله و سلم  -رسول خدا  -الف 
  .ثواب الشاكرين  من شغله قراءه القران عن دعائى و مسالتى اعطیته افضل: قال اهللا تبارك و تعالى  - 738

ھر كس كه قرائت قرآن او را از دعا كردن و سوال از من باز دارد، به او : خداوند تبارك و تعالى فرمود: يعنى 
  .برترين ثوابى را كه به شاكرين مى دھم ، عطا خواھم نمود

  :رمودنقل كرده است كه ف - صلى اهللا علیه و آله و سلم  -از پیامبر اكرم ): ره (شیخ كلینى  - ب 
  .من اعطاه اهللا القران فراى ان احدا اعطى افضل مما اعطى فقد صغر عظیما و عظم صغیرا  - 739

كسى كه خداوند به او قرآن داده اگر گمان كند احدى بھتر از آن را دارد، به تحقیق چیز با عظمتى را : يعنى 
  .كوچك و چیز كوچكى را با عظمت شمرده است 

  :شده است كه فرمودو از آن حضرت روايت  -ج 
اذا التبست علیكم االمور كقطع اللیل المظلم فعلیكم بالقران فانه شافع مشفع و شاھد مصدق ، من  - 740



جعله امامه قاده الى الجنه ، و من جعله خلفه ساقه الى النار، و ھو اوضح دلیل الى خیر سبیل ، من قال به 
  .ر صدق و وقف ، و من حكم به عدل ، و من اخذ به اح

ھرگاه كارھا چون شب ظلمانى برايتان مشتبه و تاريك گرديد، بر شما باد به قرآن ، چون او شفیعى : يعنى 
است كه شفاعتش پذيرفته و شاھدى است كه تصديق شده است ، ھر كس كه او را رھبر خويش گرداند، 

قرآن . مى دھد  وى را به بھشت رھنمون مى سازد و ھر كس كه بدان پشت پا زند، به جھنم سوقش 
روشن ترين راھنما به سوى بھترين راھھاست ھر كس كه بر اساس قرآن سخن گفت ، مردم وى را تصديق 

مى كنند و توفیق مى يابد و ھر كسى كه بر اساس قرآن قضاوت و حكومت كرد، بر اساس عدل حكومت 
  .مى گردد  پاداش ، نصیبش ) و بدان عمل كرد(نمود و ھر كس كه آن را گرفت 

  :فرمود - صلى اهللا علیه و آله و سلم  -پیامبر اكرم : گويدلیث بن سلیم  -د 
نوروا بیوتكم بتالوه القران وال تتخذوھا قبورا كما فعلت الیھود و النصارى صلوا فى البیع و الكنائس ، و  - 741

الھل السماء كما تضى ء عطلوا بیوتھم ، فان البیت اذا كثر فیه تالوه القران كثر خیره و امتع اھله و اضاء 
  .نجوم السماء الھل االرض 

خانه ھاى خود را با تالوت قرآن ، نورانى كنید و آنھا را چون قبرستان قرار ندھید، ھمانطور كه يھود و : يعنى 
نصارى چنان كردند كه در معابد و كنیسه ھا نماز مى گزاردند و خانه ھاى خويش را تعطیل نمودند؛ چون 

اى قرآن زياد تالوت شود، خیرش زياد مى گردد و آن خانواده بھره مند مى گردند و براى اھل  ھرگاه در خانه
  .آسمان نور مى دھد ھمچنانكه ستارگان آسمان براى اھل زمین ، نور افشانى مى كنند

  :روايت است كه فرمود -علیه السالم  -از حضرت صادق  - ه 
ران يتراءاه اھل السماء كما يتراءى اھل الدنیا الكوكب الدرى فى ان البیت اذا كان فیه المسلم يتلو الق - 724

  .السماء 
ھرگاه انسان مسلمان در خانه قرآن بخواند، اھل آسمان آن خانه را آنگونه مى بینند كه اھل دنیا : يعنى 

  .ستاره درخشنده را در آسمان مى نگرند
  :فرمود -صلى اهللا علیه و آله و سلم  - نقل است كه پیامبر اكرم - علیه السالم  - از حضرت رضا  -و 

اجعلوا لبیوتكم نصیبا من القران ، فان البیت اذا قرى ء تیسر على اھله ، و كثر خیره ، و كان سكانه  - 743
  .فى زياده ، و اذا لم يقرا فیه القران ضیق على اھله ، و قل خیره ، و كان سكانه فى نقصان 

از قرآن قرار دھید كه اگر در خانه اى قرآن خوانده شود، كارھا بر اھلش براى خانه ھايتان بھره اى : يعنى 
در فزونى ھستند و اگر در خانه اى قرآن تالوت نگردد، بر   آسان شده ، خیرش زياد مى گردد و ساكنینش 

  .اھلش تنگ شده ، خیرش كم مى گردد و ساكنینش در نقصان قرار دارند
  :فرمود - علیه السالم  -امیر المؤ منین  -ز 

  .ين بغى للمومن ان ال يموت حتى يتعلم القران او يكون فى تعلمه  - 744
  .بر مومن سزاوار است كه تا نمرده ، قرآن را بیاموزد يا در راه ياد گیرى آن باشد: يعنى 

  :در كتابش از آن حضرت روايت كرده است كه فرمودحسین بن ابى الحسین ديلمى  -ح 
  .ل من الذكر، و الذكر افضل من الصدقه ، و الصدقه افضل من الصیام و جنه من النار قراءه القران افض - 745

  .قرائت قرآن از ذكر برتر است و ذكر از صدقه و صدقه از روزه و روزه سپر است در برابر آتش : يعنى 
  :و فرمود

حسنه و متطھرا فى لقارى ء القران بكل حرف يقرا فى الصاله قائما مائه حسنه ، و قاعدا خمسون  - 746
المر حرف بل له بااللف : غیر الصاله خمس و عشرون حسنه ، و غیر متطھر عشر حسنات ، اما انى ال اقول 

  .عشر و بالالم عشر و بالمیم عشر و بالراء عشر 
كسى كه قرآن را در حالت ايستاده در نماز قرائت كند، در برابر ھر حرفى كه مى خواند، يكصد : يعنى 

گر نشسته باشد، پنجاه حسنه و اگر با وضو در غیر نماز بخواند، بیست و پنج حسنه و بدون وضو، حسنه و ا
المر يك حرف است بلكه در برابر حرف الف ، ده حسنه ، در : آگاه باشید كه من نمى گويم . ده حسنه دارد

  .برابر الم ده حسنه ، در برابر میم ، ده حسنه و در برابر راء ده حسنه دارد
  :روايت كرده است كه فرمود - علیه السالم  -از حضرت امام سجاد بشر بن غالب اسدى  -ط 

من قرا ايه من كالم اهللا تعالى و عزوجل فى صالته قائما يكتب اهللا له بكل ، حرف مائه حسنه ، فان  - 747
نه ، و ان ختم قراھا فى غیر الصاله كتب اهللا له بكل حرف عشرا، فان استمع القران كان له بكل حرف حس

القران لیال صلت علیه المالئكه حتى يصبح ، و ان ختمه نھارا صلت علیه الحفظه حتى يمسى و كانت له 
  .  دعوه مجابه و كان خیرا له مما بین السماء الى االرض 

ابر ھر ھر كس كه در حال ايستاده ، در نماز، آيه اى از كالم خداوند متعال را تالوت كند، خداوند در بر: يعنى 
حرف يكصد حسنه برايش مى نويسد و اگر در غیر نماز بخواند، خداوند سبحان در برابر ھر حرف ، ده حسنه 

اگر در شب ، قرآن را ختم كند، . مى نويسد و اگر قرآن را گوش كند در برابر ھر حرف يك حسنه دارد  برايش 
، مالئكه اى كه حافظ اويند تا شب !تم نمايدمالئكه تا صبح بر او صلوات و درود مى فرستند و اگر در روز خ

بروى درود خواھند فرستاد، چنین كسى ، دعايش مستجاب است و بھتر از آنچه میان آسمان تا زمین است 
  .برايش خواھد بود

  :عرض كردم اين براى كسى كه قرآن بخواند، اما كسى كه نخواند چطور؟ فرمود: راوى گويد



  .د ما جد كريم اذا قرا ما سمعه اعطاه اهللا ذلك يا اخا بنى اسد، ان اهللا جوا
خداوند متعال بخشنده و بزرگوار كريم است ، اگر ھر آنچه را كه مى شنود، ! اى برادر بنى اسد: يعنى 

  .بخواند، متعال ھمانطور به او عطا خواھد كرد
  :فرمود روايت كرده است كه -علیه السالم  - از حضرت امام باقر عبد اهللا بن سلیمان  -ى 

من قرا القران قائما فى صالته كتب اهللا له بكل حرف مائه حسنه ، و من قراه فى صالته جالسا كتب  - 748
  .اهللا له بكل حرف خمسین حسنه ، و من قراه من غیر الصاله كتب اهللا بكل حرف عشر حسنات 

برابر ھر حرف ، يكصد حسنه  ھر كس كه قرآن را در حال ايستاده ، در نمازش قرائت كند، خداوند در: يعنى 
و ھر كس در حال نشسته ، در نماز، قرآن تالوت نمايد، خداوند در برابر ھر حرف ، پنجاه حسنه . مى نويسد

  .مى نويسد  برايش 
  .خواھد نوشت   و ھر كه در غیر نماز آن از تالوت نمايد، در برابر ھر حرف ، ده حسنه برايش 

  :روايت شده است كه فرمود - علیه السالم -از حضرت صادق  - ب 
من قرا حرفا و ھو جالس فى صالته كتب اهللا به خمسین حسنه ، و محى عنه خمسین سیئه ، و  - 749

رفع له خمسین درجه ، و من قرا حرفا و ھو قائم فى صالته كتب اهللا له مائه حسنه ، و محا عنه ماه سیئه ، 
جعلنى اهللا فداك : قلت : جابه موخره او معجله ، قال و رفع مائه درجه ، و من ختمه كانت له دعوه مست

  .ختمه كله : ختمه كله قال 
ھر كس كه يك حرف را در حال نشسته در نماز قرائت كند، خداوند در برابرش پنجاه حسنه برايش : يعنى 

كه حرفى را  و ھر كسى. مى نويسد و پنجاه گناه را از او پاك مى گرداند و پنجاه درجه برايش باال خواھد برد
در حال ايستاده در نماز بخواند، خداوند يكصد حسنه برايش مى نويسد و يكصد گناه را از او پاك مى كند و 
يكصد درجه برايش باال مى برد و ھر كس كه قرآن را ختم كند، يك دعايش مستجاب است يا با تاخیر و يا 

  م كند؟كل قرآن را خت! كردم فدايت شوم   عرض : راوى گويد. فورى 
  .كل قرآن را ختم كند: فرمود

  :روايت شده است كه فرمود - علیه السالم  -از حضرت صادق  منصوراز 
  .ختم القران الى حیث علم  - صلى اهللا علیه و آله و سلم  -يقول رسول اهللا : سمعت ابى قال  - 750

  .اند ختم كندقرآن را تا آنجا كه مى د: رسول خدا مى فرمود: شنیدم پدرم مى گفت : يعنى 
  :روايت شده است كه فرمود - علیه السالم  - از امام صادق  -ل 

  .من استمع حرفا من كتاب اهللا من غیر قراءه كتب اهللا له حسنه ، و محا عنه سیئه ، و رفع له درجه  - 751
و  كسى كه حرفى از كتاب خدا را بشنود ولى نخواند، خداوند متعال حسنه اى به او خواھد داد: يعنى 

  .درجه اى باال خواھد برد  گناھى را از او پاك خواھد كرد و برايش 
  :نقل كرده است كه فرمود -علیه السالم  -از امام باقر ابى حمزه از خالد بن مارد فالنسى  - م 

من ختم القران بمكه من جمعه الى جمعه او اقل من ذلك ، او اكثر، و ختمه فى يوم الجمعه كتب اهللا  - 752
االجر و الحسنات من اول جمعه كانت فى الدنیا الى اخر جمعه تكون فیھا، و ان ختمه فى سائر االيام  له من

  .فكذلك 
كسى كه در مكه از يك جمعه تا جمعه ديگر، قرآنى ختم كند يا كمتر يا بیشتر از آن ، ولى پايانش در : يعنى 

بود تا آخرين جمعه اى كه در دنیا خواھد آمد، روز جمعه باشد، خداوند برايش از اولین جمعه اى كه در دنیا 
  .پاداش و حسنه مى نويسد، و اگر در ساير روزھا نیز قرآن را ختم نمايد، اين چنین خواھد بود

  :روايت كرده است كه فرمود -علیه السالم  -از امام باقر سعد بن طريف  -ن 
عشر ايات فى لیله لم يكتب من الغافلین ، و  من قرا: -صلى اهللا علیه و آله و سلم  - قال رسول اهللا  - 753

من الغافلین ، و من قرا خمسین ايه كتب من الذاكرين ، و من قرا مائه ايه كتب من القانتین ، و من قرا 
مائتى ايه كتب من الخاشعین ، و من قرا ثالثماثه ايه كتب من الفائزين ، و من قرا خمسمائه ايه كتب من 

لف ايه كتب له قنطار من بر، و القنطار خمس عشره الف مثقال من الذھب ، و المجتھدين ، و من قرا ا
  .المثقال اربعه و عشرون قیر اطا اصغرھا مثل جبل احد و اكبرھا ما بین السماء و االرض 

كسى كه ده آيه در يك شب بخواند، نامش جزء : فرمود -صلى اهللا علیه و آله و سلم  -رسول خدا : يعنى 
و ھر كس كه صد آيه . نخواھد شد، و ھر كس كه پنجاه آيه بخواند، از ذاكرين خواھد بود غافلین نوشته

و ھر كس كه دويست آيه بخواند، جزء خاشعین نوشته مى شود، و . است ) فرمانبرداران (بخواند، از قانتین 
بخواند از  محسوب مى شود و ھر كس كه پانصد آيه) رستگاران (ھر كس كه سیصد آيه بخواند از فائزين 

و ھر كس كه ھزار آيه بخواند قنطارى از نیكوكارى برايش نوشته مى شود كه يك قنطار . مجتھدين مى باشد
پانزده ھزار مثقال از طالست و يك مثقال ، بیست و چھار قیراط است كه كمترينش مانند كوه احد و 

  .بزرگترينش ما بین آسمان و زمین است 
  خواب  قرائت قرآن قبل از: فصالول 

 -علیه السالم  -از حضرت صادق  فضیل بن يسار. سزاوار است كه انسان تا چیزى از قرآن نخوانده ، نخوابد
  :روايت كرده است كه فرمود

ما يمنع التاجر منكم المشغول فى سوقه اذا رجع الى منزله ان ال ينام حتى يقرا سوره من القران  - 756
  .سنات و يمحى عنه عشر سیئات فیكتب له مكان كل ايه يقراھا عشر ح



تاجر مشغول در بازارتان را چه چیز مانع مى شود كه وقتى به منزل باز گشت ، تا سوره اى از قرآن : يعنى 
را نخوانده ، نخوابد كه دى اين صورت در برابر ھر آيه اى كه قرائت مى كند، ده حسنه برايش نوشته مى 

  .شود و ده سیئه از او محو مى گردد
   داشتن قرآن در خانه و از روى آن خواندن: دوم فصل 

  :فرمود - علیه السالم  -داشتن قرآن در خانه مستحب است كه حضرت صادق 
  .انه لیعجبنى ان يكون فى البیت مصحف يطرد اهللا عزوجل به الشیاطین  - 755

  .ین را طرد نمايددوست دارم در خانه قرآنى باشد كه خداوند عزيز و جلیل به واسطه آن ، شیاط: يعنى 
و سزاوار است كه ھنگام قرائت قرآن در آن بنگرد اگر چه داراى قرائتى نیكو و حافظ قرآن باشد و غلط نخواند 

  :فرمود - علیه السالم  -كه حضرت صادق 
مسجد خراب ال يصلى فیه اھله ، و عالم بین جھال ، و مصحف : ثالثه تشكو الى اهللا العزيز الجلیل  - 756

  .وقع علیه الغبار ال يقرا فیه  معلق قد
مسجد خرابى كه اھلش در آن : سه گروه ھستند كه به درگاه خداوند عزيز و جلیل شكايت مى برند: يعنى 

و قرآنى كه رھا شده و بر آن گرد و ) و از او استفاده اى نشود(نماز نخوانند، عالمى كه میان جاھالن باشد 
  .غبار نشسته و كسى از رويش نخواند

من قرآن را از بر ھستم ! فدايت شوم : عرض كردم  -علیه السالم  -گويد به حضرت صادق  سحاق بن عمارا
  :، آيا از حفظ بخوانم بھتر است يا از روى كتاب ؟ فرمود

  .ال، بل اقراه و انظر و انظر فى المصحف فھو افضل ، اما علمت ان النظر فى المصحف عباده ؟  - 757
وان و در قرآن نظر كن كه اين بھتر است ، آيا نمى دانى كه نگاه كردن در قرآن عبادت نه ، بلكه بخ: يعنى 

  .است ؟
  :و از آن حضرت است كه 

  .من قرا فى المصحف متع ببصره ، و خفف عن والديه ولو كانا كافرين  - 758
ف داده مى كسى كه از روى قرآن بخواند، عمر چشمش زياد مى گردد و براى پدر و مادرش تخفی: يعنى 

  .شود اگر چه كافر باشند
  :فرمود -صلى اهللا علیه و آله و سلم  - و از آن حضرت نقل شده است كه از قول پیامبر اكرم 

  .لیس شى ء اشد على الشیطان من القراءه فى المصحف نظرا و المصحف فى البیت يطرد الشیطان  - 759
وانده شود در حالى كه در آن نظر مى گردد و چیزى بر شیطان سخت تر از اين نیست كه قرآن خ: يعنى 

 .قرآنى كه در خانه باشد، شیطان را طرد مى نمايد

- ١٨ - 

 
 

   مداومت بر حفظ قرآن: فصل سوم 
بر كسى كه قرآن را حفظ كرده ، سزاوار است بر تالوتش مداومت داشته باشد و آن را فراموش نكند تا مبادا 

  .ت گريبانگیرش گردداز اين راه روز قیامت ، تاسف و حسر
عرض  -علیه السالم  -به حضرت صادق : روايت كرده است كه گفت  يعقوب احمراز عبد اهللا بن مسكان 

رنجھا و مصیبتھايى به من مى رسد كه بسیارى از چیزھاى خوب را فراموش مى كنم ! فدايت شوم : كردم 
نام قرآن را كه بردم : راوى گويد -است  و برايم باقى نمى ماند، حتى مقداى از قرآن نیز از دستم رفته

  :فرمودند -حضرت ناراحت شده 
ان الرجل لینسى السوره من القران فتاتیه يوم القیامه حتى تشرف علیه من درجه من بعض الدرجات  - 760

،  انا سوره كذا و كذا ضیعتنى و تركتنى: و علیك السالم ، من انت ؟ فتقول : السالم علیك ، فیقول : فتقول 
علیكم بالقران فتعلموه فان من الناس من : اما لو تمسكت بى بلغت بك ھذه الدرجه ثم اشار باصبعه ثم قال 

فالن حسن الصوت و لیس فى ذلك : فالن قارى ء، و منھم من يتعلمه و يطلب به الصوت لیقال : يتعلم لیقال 
  .علم ذلك و من لم يعلمه خیر، و منھم من يتعلمه فیقوم به فى لیله و نھاره وال يبالى من 

فردى سوره اى از قرآن را فراموش مى كند، روز قیامت ھمان سوره در درجه اى از درجات بر او : يعنى 
و علیك السالم ، تو كیستى ؟ مى : او در جواب مى گويد. السالم علیك : مشرف مى شود و مى گويد

تركم نمودى ، اگر نگاھم مى داشتى تو را به  فالن سوره و فالن سوره اى ھستم كه مرا واگذاشتى و: گويد
بر شما باد به قرآن تا آن را فرا  -: در اين حال با انگشتش اشاره كرد، آنگاه فرمود - اين درجه مى رساندم 

  .فالنى قارى است : گیريد كه بعضى از مردم آن را مى آموزند تا گفته شود
گفته شود فالنى خوش صوت است ، در اينھا خیرى و برخى آن را مى آموزند و ھدفشان فقط صد است كه 

نیست ، اما برخى ھم قرآن را مى آموزند و شبانه روز بر اين كار مداومت دارند و برايشان فرقى نمى كند 
  .كه كسى اين را بداند يا نداند



  :و از آن حضرت است كه 
من انت : الجنه فاذا راھا قال من نسى سوره من القران مثلث له فى صوره حسنه و درجه رفیعه فى  - 761

  .اما تعرفنى ؟ انا سوره كذا و كذا لو لم تنسنى لرفعتك الى ھذا : ؟ ما احسنك لیتك لى ، فتقول 
كسى كه سوره اى از قرآن را فراموش كند، آن سوره در يك چھره زيبا و درجه اى باال در بھشت : يعنى 

! اى كاش براى من بودى !تو كیستى ؟ چه زيبايى : گويدبرايش تمثل مى يابد، وقتى آن را ديد، به او مى 
آيا نمى شناسى ؟ من فالن سوره و فالن سوره ام ، اگر فراموشم نكرده بودى ، تو را تا اينجا باال : مى گويد

  .مى آوردم 
  :نقل است كه فرمود - علیه السالم  - و از حضرت صادق 

  .ن ينظر فى عھده و ان يقرا فى كل يوم خمسین ايه القران عھد اهللا الى خلقه فینبغى للمسلم ا - 762
قرآن ، عھد خدا به سوى خلق اوست ، پس سزاوار است براى يك مسلمان كه در عھدش نظر كند : يعنى 

  .و در ھر روز، پنجاه آيه بخواند
  :روايت كرده است كه  ھیثم بن عبید

ثم نسیه ثم يتذكر فرددت علیه ثالثا اعلیه فیه  عن رجل قرا القران - علیه السالم  -سالت ابا عبد اهللا  - 763
  .ال : حرج ؟ قال 

درباره مردى سوال كرم كه قرآن را خواند و بعد فراموش كرد،  - علیه السالم  -از حضرت صادق : يعنى 
  .خیر: سپس به ياد آورد تا سه مرتبه ، آيا اشكالى دارد؟ فرمود

   برخى از فوايد قرآن: فصل چھارم 
نه آن را مى . رآن ، بزرگترين پادزھر و ياقوت سرخ و خواص غريب و معجزات عجیب ، نھفته است بدانكه در ق

توان به كوه بلند و سر به فلك كشیده تشبیه كرد كه مقامش از آن باالتر است و نه به اقیانوسھا كه از آن 
  .عظیم تر مى باشد

و اگر . ا و واعظ بلیغ و گويا از قرآن بھره برده مى بینى كه خطیب توان. اگر به موعظه ھاى و تھديدھا بنگرى 
به احكام و دستورات حالل و حرام نظر بیفكنى ، مرا مى يابى كه فقیه حاذق و مفتى صادق از درياى قرآن ، 

و اگر به بالغت و فصاحت توجه كنى ، مى فھمى كه بلیغان از چشمه قرآن كسب ! برداشت كرده است 
  .فیض كرده اند
ھوشیار ماھر، افتخارشان به توجیه و تفسیر معانى قرآن و شناخت و روشھا و مبانى آن است  اديب خبره و

.  
  :ديگر امید نمى رود كه بعد از آيات شريفه ذيل ، ستايشگران و ثنا كنندگان ، سخنى و ثنايى داشته باشند

  .)257(فباى حديث بعده يومنون  -
  .پس به كدامین سخن بعد از اين كتاب آسمانى ، ايمان خواھند آورد؟: يعنى 

  .)258( ما فرطنا فى الكتاب من شى ء -
  .ما در كتاب ، چیزى را فرو گذار نكرديم : يعنى 

اگر شفا مى خواھى و دوامى طلبى ، شفا و دوا، در اوست و ھمو راه بى نیازى را نشان مى دھد و 
  :تقديم مى گردد  اى است براى اجابت دعا، اين ادعا در سه بخش  وسیله

   :شفا يافتن از دردھا و مرضھا -اول 
بر خود الزم مى دانیم كه مقدار كمى از آن را به عنوان شاھد بر مدعاى خود بیاوريم واال آنقدر ھست كه 

  .ران عاجزندكه مبین وحى الھى اند ديگ - علیھم السالم  -غیر از پیامبر و اوصیايش 
صلى اهللا علیه و آله و سلم  -از پیامبر اكرم  -علیھم السالم  - از پدرانش  - علیه السالم  - امام صادق  -الف 

  :نقل كرده است كه فرمود -
و شفاء لما فى : استشف بالقران فان اهللا عزوجل يقول : شكى الیه رجل و جعا فى صدره فقال  - 764

  .)259(الصدور 
از : شكايت برد پیامبر فرمود -صلى اهللا علیه و آله و سلم  - مردى از درد سینه اش نزد رسول خدا : يعنى 

  .درمان است براى آنچه در سینه ھاست ) قرآن : (خداوند عزيز و جلیل مى فرمايد قرآن شفا بطلب كه
  :نقل كرده است كه فرمود -صلى اهللا علیه و آله و سلم  -از پیامبر اكرم شیخ صدوق  - ب 

  .ايه من كتاب اهللا العزيز، او لعقه من عسل ، او شرطه حجام : شفاء امتى فى ثالث  - 765
  .آيه اى از كتاب خداوند عزيز، لیسید عسل و نیشتر حجام : در سه چیز است  شفاى امت من: يعنى 

  :نقل است كه فرمود - علیه السالم  - از حضرت باقر  -ج 
  .من لم يبراه الحمد لم يبراه شى ء  - 766

  .كسى كه سوره حمد او را از بیمارى نجات ندھد، چیزى او را نجات نخواھد داد: يعنى 
  :نقل است كه فرمود - علیه السالم  -از حضرت كاظم  -د 

  .من قرا ايه الكرسى عند منامه لم يخف الفالج ، و من قراھا فى دبر كل صاله لم يضره ذوحمه  - 767
و كسى كه بعد از ھر نماز . كسى كه ھنگام خوابش ، آيه الكرسى را بخواند، از بیمارى فلج نھراسد: يعنى 

  .ضرر نخواھد رساندآن را بخواند، ھیچ صاحب نیشى به او 
در : ايستاد و گفت  - علیه السالم  -مردى در برابر امیر المؤ منین : در حديثى طوالنى گويداصبغ بن نباته  - ه 



  :شكم من آب زردى است آيا شفا دارد؟ فرمود
نعم بال درھم وال دينار ولكن تكتب على بطنك ايه الكرسى و تكتبھا و تشربھا و تجعلھا ذخیره فى  - 768

  .بطنك فتبرا باذن اهللا تعالى 
بلى ، بدون درھم و دينار، آيه الكرسى را بر شكمت بنويس ، ھمچنین آن را بنويس و بنوش و در : يعنى 

  .شكم خود ذخیره اش كن كه به خواست خداوند متعال خوب خواھى شد
   ):كار گزارى خواستن (طلب كفايت  -دوم 

  :آن ، بسنده مى كنیم  اين نیز زياد است و ما به مقدار كمى از
  :مى فرمايد - علیه السالم  -شنیدم امام كاظم : گويدحسین به احمد منقرى  -الف 
  .من استكفى بايه من القران من المشرق الى المغرب كفى اذا كان له يقین  - 769

از مى كسى كه كه يقین داشته باشد، تنھا يك آيه قرآن ، او را از مشرق و مغرب عالم ، بى نی: يعنى 
  .سازد

  :از آن حضرت نقل كرده است كه فرمود مفضل بن عمر - ب 
يا مفضل ، احتجب من الناس كلھم بسم اهللا الرحمن الرحیم و بقل ھو اهللا احد، اقراھا عن يمینك و  - 770

شمالك و من بین يديك و من خلقك و من تحتك و من فوقك ، و اذا دخلت على سلطان جائر حین تنظر الیه 
  .ا ثالث مرات و اعقد بیدك الیسرى ثم ال تفارقھا حتى تخرج من عنده فاقراھ
با بسم اهللا الرحمن الرحیم و با قل ھو اهللا احد ، خود را از تمام مردم بپوشان ، آن را !اى مفصل : يعنى 

سمت راست و چپ و مقابل و پشت سرو پايین و باالى خودت بخوان و ھرگاه بر حاكم ظالمى وارد شدى ، 
ھت به او كه افتاد، آن را سه مرتبه بخوان و دست چپ خود را گره بزن ، آن را باز نكن تا از نزدش خارج نگا

  .شوى 
  :براى محفوظ ماندن از دزدھا وقتى كه به سوى رختخواب مى رود اين آيه را بخواند -ج 
 -علیه السالم  -كه در اين مورد از امیر المؤ منین و ائمه  )260(تا آخر سوره قل ادعوا اهللا او ادعوا الرحمن  -

  :روايت شده است كه 
حفظ اهللا تعالى من كل شیطان مريد و جبار عنید  من قراھاتین االيتین حین ياخذ مضجعه لم يزل فى - 771

  .الى ان يصبح 
ھر كس كه ھنگام رفتن در رختخواب اين دو آيه ار بخواند، تا صبح از شر ھر شیطان سركش و : يعنى 

  .زورگوى لجوج ، در حفظ خداوند متعال خواھد بود
  :بدين مضمون روايت شده است كه  - علیھم السالم  -از ائمه  -د 

  .خواندن انا انزلناه فى لیله القدر بر چیز كه ذخیره و پنھان شده ، موجب حفاظت آن مى شود - 772
  :را بخواندآيه سخره براى محفوظ ماندن از شیطان ، وقتى به بستر مى رود،  -ه  - 773

  .)261(رب العالمین  -تا  - ان ربكم اهللا الذى خلق السموات و االرض  -
آموخت و بعد به قريه خرابى رفت ، در آنجا  -علیه السالم  -روايت شده است كه مردى اين را از على 

اطین او را در بر گرفتند به طورى كه شیطان ، محاسن او را گرفته بود، خوابید ولى اين آيه را نخواند، شی
خدا : بده ، آن مرد بیدار شد و اين آيه را خواند، در اينجا شیطان به رفیقش گفت   مھلتش : رفیقش گفت 

  .بینى ات را به خاك مالیده است بايد تا صبح از او حراست كنى 
در سخن تو شفا و : آمد و خبر را به آن حضرت رساند و گفت  -سالم علیه ال - آن مرد نزد امیر المؤ منین 

  .راستى را ديدم ، آنگاه بعد از طلوع آفتاب به آن محل رفت و ديد موھاى شیطان در آنجا پراكنده است 
  :روايت شده است كه فرمود -صلى اهللا علیه و آله و سلم  - از پیامبر اكرم  -و 

قره و ايه الكرسى و ايتین بعدھا و ثالث ايات من اخرھا لم ير فى نفسه و ماله من قرا اربع من اول الب - 774
  .شیئا يكرھه ، وال يقربه شیطان ، وال ينسى القران 

كسى كه چھار آيه از اول سوره بقره و آيه الكرسى و دو آيه بعدش و سه آيه آخر آن سوره را بخواند، : يعنى 
  .ديد و شیطان به او نزديك نشده ، قرآن را نیز فراموش نخواھد كرد در خود و مالش چیز ناخوشايندى نخواھد

  :روايت شده است كه فرمود -علیه السالم  -از حضرت صادق  -ز 
من دخل على سلطان يخافه فقرا عندما يقابله كھیعص و يضم يده الیمنى كلما قرا حرفا ضم اصبعا ثم  - 775

ثم يقرا و عنت الوجوه للحى القیوم و قد خاب من حمل يقرا حم عسق و يضم اصابع يده الیسرى كذلك 
  .ظلماو يفتحھما فى وجھه كفى شره 

ھرگاه كسى بر پادشاھى وارد شد كه از او مى ھراسد، آن لحظه كه در برابرش قرار گرفت ، : يعنى 
را بخواند و دست راستش را جمع كند؛ به اين صورت كه در وقت خواندن ھر حرفى ، انگشتى  )262(كھیعص 

را بخواند و انگشتھاى دست چپش را ھمینطور جمع نمايد سپس  )263(را جمع نموده ، آنگاه حم عسق 
رويھا در برابر خداوند زنده و پاينده ، خوار گرديده اند و ھر كس كه ستم كرد  )264(... و عنت الوجوه : بخواند

  .زيان نموده است 
  .سپس آن دو دست را در صورتش باز كند كه شر آن سلطان كفايت مى شود

  :روايت شده است كه فرمود  -السالم  علیه - از حضرت كاظم  -ح 
  . -ثالث مرات  -اللھم ادفع عنى البالء : اذا خفت امرا فاقرا مائه ايه من القران من حیث شئت قم قل  - 776



! خدايا: بخوان و بعد سه مرتبه بگو  -از ھر جاى قرآن كه باشد  - ھرگاه از چیزى ترسیدى ، صد آيه : يعنى 
  .بال را از من دفع كن 

از منصوبن عباس بر ايمان حديث كرد كه عبد اهللا بن كلب : گويدابو عمران موسى بن عمران كسروى  -ط 
  :از پدرش نقل كرده است كه فرمود -علیه السالم  -از حضرت رضا سلیمان بن جعفرى از سعد بن جناح 

آيا تو : به او فرمود وارد شد، حضرت -علیه السالم  -بر امام صادق ابو المنذر ھشام سائب كلبى  - 777
مرا از اين آيه با خبر ساز كه : بلى ، فرمود: ھمان كسى ھستى كه قرآن تفسیر مى كنى ؟ عرض كرد

  :خداوند عزيز و جلیل مى فرمايد
  .)265(. و اذا قرات القران جعلنا بینك الذين ال يومنون باالخره حجابا مستورا  -

  .ھرگاه قرآن بخوانى ، میان تو و آنانكه به آخرت ايمان ندارند، پرده پوشیده اى قرار مى دھیم : يعنى 
آن را مى خواند، از آنان  -ى اهللا علیه و آله و سلم صل -قرآن است كه وقتى رسول خدا ) آيه از(كدام 

  پوشیده مى ماند؟
  .نمى دانم : گفت 
  پس چگونه ادعاى تفسیر قرآن را دارى ؟: فرمود
  .فرما  اى فرزند رسول خدا؟ اگر صالح بدانى آن را به من بیاموز و بخشش : گفت 
  :در سوره جاثیه است كه از اين قرارنديك آيه در سوره كھف ، يك آيه در سوره نحل و يك آيه : فرمود

افرايت من اتخذ الھه ھويه و اضله اهللا على علم و ختم على سمعه و قلبه و جعل على بصره غشاوه فمن  -
  .)266(يھديه من بعد اهللا افال تذكرون 

آيا ديدى كسى را كه ھوى و ھوس خويش را معبود قرار داد و چون حق را دانست ولى آن را : يعنى 
و قلبش ، مھر زده در برابر ديدش پرده افكند؟ پس چه   نپذيرفت ، خواند سبحان او را گمراه نمود و بر گوش 

  .بعد از خدا مى تواند او را ھدايت كند؟ آيا متذكر نمى شويد كسى
  .)267(اولئك الذين طبع اهللا على قلوبھم و سمعھم و ابصار ھم و اولئك ھم الغافلون  -

  .آنان كسانى ھستند كه خدا بر قلبھا و گوشھا و چشمھايشان مھر نھاد، اينان ھمان غافالن اند: يعنى 
و من اظلم ممن ذكر بايات ربه فاعرض عنھا و نسى ما قدمت يداه انا جعلنا على قلوبھم اكنه ان يفقھوه و  -

  .)268(. لى الھدى فلن يھتذوا اذا ابدا فى اذانھم و قرا وان تدعھم ا
از آن اعراض نمود و كارھاى گذشته كیست ستمكارتر از كسى كه متذكر آيات پروردگارش گرديد اما : يعنى 

بر قلبھايشان پوشش افكنديم تا نفھمند و گوشھايشان را سنگین ) در مقابل (اش را فراموش كرد، ما ھم 
  .نموديم ، اگر اينان را به ھدايت بخوانى ، ھرگز ھدايت نخواھند يافت 

كردند بود، اين سه آيه را متذكر  او را اسیرديلم آموختم كه ھمدان اين را به مردى از اھل : گويدكسروى 
از محله ھا و كمینگاھھايشان مى گذشتم ولى نه مرا مى ديدند و نه چیزى به من مى : شد، مى گويد

  .گفتند تا به ديار اسالم وارد شدم 
آن را به قومى كه در كشتى سوار شده از كوفه به بغداد مى رفتند، آموختم ، به ھمراه آن : گويد ابو منذر

ھفت كشتى خارج شده بود، از آن ھفت تا شش كشتى مورد دستبرد راھزنھا قرار گرفت ولى آن  قوم ،
  .كشتى كه اين آيات در آن خوانده شده بود، سالم ماند

  .بود -علیه السالم  -مردى كه از او سوال شد اين آيات در كجاى قرآنند حضرت خضر : در روايتى آمده است 
  :سته شده ، اين آيات بر كاغذ نوشته بر او آويزان گرددبراى گشوده شدن كسى كه ب -ى 

بسم اهللا الرحمن الرحیم انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اهللا ما تقدم من ذنبك و ما تاخر و يتم نعمته علیك  -
  .)269(و يھديك صراطا مستقیما 

به نام خداوند رحمان ، ما براى تو فتحى آشكار قرار داديم تا خدا نسبت گناھیكه مشركین به تو مى : يعنى 
تو را به صراط مستقیم ھدايت داده اند و خواھند داد را برطرف سازد و نعمتش را بر تو به اتمام رسانده ، 

  .نمايد
  :و بعد از آن ، آيات ذيل نوشته شود )270( سوره نصرسپس 

ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكوا الیھا و جعل بینكم موده و رحمه ان فى ذلك اليات لقوم و من اياته  -
  .)271(يتفكرون 

از نشانه ھاى خدا اين است كه برايتان از جنس خودتان ھمسر آفريد تا در كنارش آرام گیريد و : يعنى 
  .میانتان دوستى و رحمت قرار داد كه در آن نشانه ھايى است براى قومى كه فكر مى كنند

  .)272(ادخلوا علیھم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون  -
  .)273( شما بر آنان از اين در، در آيید، چون در آمديد محققا بر آنان غالب خواھید شد: يعنى 

  .)274(ففتحنا ابواب السماء بماء منھمر و فجرنا االرض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر  -
درھاى آسمان در گشوديم و سیالبى از آسمان فرو ريختیم و در زمین چشمه ھا جارى ساختیم تا : يعنى 

  .آب آسمان و زمین بر اساس تقدير الھى پیوستند
  .)275(صدرى و يسر لى امر و احلل عقده من لسانى يفقھوا قولى قال رب اشرح لى  -

فراخ گردان ، كارم را برايم آسان كن و گره از زبانم بگشا، تا  سینه ام را! پروردگارا: گفت ) موسى (: يعنى 
  .سخن مرا دريابند



  .)276(و تركنا بعضھم يومئذ يموج فى بعض و نفخ فى الصور فجمعناھم جمعا  -
در آن روز، گروھى از ايشان را رھا مى كنیم تا بر گروه ديگر موج زنند و در صور كه دمیده شد؛ آنان را : يعنى 

  .جمع مى نمايم 
  .كذلك حللت فالن بن فالنه بنت فالنه 

  .ردم اين چنین فالنى فرزند زن ، دختر فالن زن را آزاد ك: يعنى 
لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز علیه ما عنتم حريص علیكم با لمومنین رووف رحیم فان تولوا فقل  -

  .)277(حسبى اهللا اله اال ھو علیه توكلت و ھو رب العرش العظیم 
از میان خودتان پیامبرى نزدتان آمد كه رنج بردنتان بر او گران بوده ، بر نجات شما حرص مى ورزد و : يعنى 

اهللا مرا كافى است كه جر او معبودى نیست ، : نسبت به مومنین رئوف و رحیم است ، اگر روى بر تافتند بگو
  .وى توكل مى كنم كه پروردگار عرش عظیم است  بر

   آياتى كه مربوط به اجابت دعا است  -سوم 
با اين  )278(ھر جاى قرآن صالحیت اين را دارد كه بعد از آن ، دعا مستجاب گردد كه در باب آداب دعا گذشت 

  :وصف ، در بعضى از مواج قرآن ، مستجاب دعا تاكید شده كه از اين قرار است 
نقل كرده است كه  -صلى اهللا علیه و آله و سلم  -حضرت صادق از پدرش از پدرانش از پیامبر اكرم  -الف 

  :فرمود
لما اراد اهللا عزوجل ان ينزل فاتحه الكتاب و ايه الكرسى و شھد اهللا و قل اللھم مالك الملك الى قوله  - 778

يا رب ، تھبطنا الى دار الذنوب والى من : بینھن و بین اهللا حجاب فقلن   بغیر حساب تعلقن بالعرش ولیس 
و جاللى ما من عبد قرا كن فى دبر كل  و عزتى: فقال سبحانه ! يعصیك و نحن بالطھور و القدس متعلقات 

صاله اال اسكنته حظیره القدس على ما كان فیه ، واال نظرت الیه بعینى المكنونه فى كل يوم سبعین نظره ، 
واال قضیت له فى كل يوم سبعین حاجه ادناھا المغفره ، واال اعذته من كل عدو نصرته علیه ، وال يمنعه 

  .دخول الجنه اال الموت 
و قل اللھم مالك  )279(چون خداوند عزيز و جلیل خواست فاتحه الكتاب و ايه الكرسى و شھد اهللا :  يعنى

را نازل كند، بر عرش معلق شدند در حالى كه بینشان و خدا ھیچ حجابى نبود،  )280(بغیر حساب الملك تا 
ما را به ديار گناھان به سوى كسانى كه تو را معصیت مى كنند فرود مى آورد و حال آنكه ! راپروردگا: گفتند

كه ھیچ بنده اى بعد از ھر ! به عزت و جاللم قسم : خداوند سبحان فرمود. ما به طھارت و نزھت معلقیم 
ھم ، با نظر سكنى مى د - با ھر چه در آن است  - او را در بھشت : نمازش شما را نخواند مگر آنكه 

مخصوص خود، ھر روز ھفتاد مرتبه به او مى نگرم ، ھر روز ھفتاد حاجت را برايش روا مى كنم كه كمترينش 
آمرزش است ، از ھر دشمنى پناھش داده و بر او ياريش مى دھم ، و جر مرگ ، چیزى مانع ورود او به 

  .بھشت نمى گردد
  :در روايتى ديدم آمده است  - ب 

  .بعد قراءه الجحد عشر مرات عند طلوع الشمس من يوم الجمعه ، مستجاب  ان الدعا - 779
  .ھنگام طلوع آفتاب روز جمعه ، مستجاب است  )281(دعا بعد از ده مرتبه خواند سوره جحد : يعنى 

  :نقل شده است كه فرمود - علیه السالم  -امیر المؤ منین  -ج 
سبع مرات فلو دعا على صخره لفلقھا اهللا  - يا اهللا : من قرا مائه ايه من اى اى القران شاء ثم قال  - 780

  .تعالى 
اگر بر صخره ھم دعا كند، ! يا اهللا : بخواند، بعد ھفت مرتبه بگويد ھر كس كه صد آيه از ھر جاى قرآن: يعنى 

  .خداوند متعال آن را مى شكافد
   خاصیتھاى مختلف : فصل 
  :نقل كرده است كه فرمود -علیه السالم  -از حضرت صادق درست  -الف 
  .النوم و قى فتنه القبر من قرا الھیكم التكاثر عند : -صلى اهللا علیه و آله و سلم  - قال رسول اهللا  - 781

را  )282(كسى كه ھنگام خواب الھیكم التكاثر : فرمود -صلى اهللا علیه و آله و سلم  -رسول خدا : يعنى 
  .بخواند، از عذاب قبر در امان خواھد بود

  :روايت شده است كه فرمود -علیه السالم  -از حضرت صادق  - ب 
  .)283(. اال الى اهللا تصیر االمور : وقع مصحف فى البحر فوجدوه وقد ذھب ما فیه اال ھذه االيه  - 782

كه مى (ھر چه در آن بود رفته است مگر اين آيه ) ديدند(نوشته اى در دريا افتاده بود، آن را گرفتند : يعنى 
  .مى گرددكه ھمه چیز به سوى خدا بر ! آگاه باشید): گويد

  :سوال شد كه آيا قرآن و فرقان دو چیزند يا يك چیز؟ فرمود - علیه السالم  - حضرت صادق  -ج 
  .القران جمله الكتاب و الفرقان المحلكم الواجب العمل به  - 783

  .قرآن ، به تمام كتاب گفته مى شود و فرقان ، به آيات محكمى كه عمل بدان واجب است : يعنى 
  :كه نازل شد اين آيه است اولین چیزى  -د 
  .)284(بسم اهللا الرحمن الرحیم اقرء باسم ربك  -

  :و آخرينش 
  .)285(و الفتح  اذا جاء نصر اهللا -



  :فرمود - علیه السالم  -امیر المؤ منین  - ه 
  .ثالث مرات و كل اهللا به خمسین الف ملك يحرسونه لیلته  من قرا قل ھو اهللا احد حین ياخذ مضجعه - 784

خواب سه مرتبه بخواند، خداوند پنجاه ھزار ملك را بر او  را ھنگام )286(ھر كسى كه قل ھو اهللا احد : يعنى 
  .موكل مى نمايد تا در آن شب حراستش كنند

  :نقل كرده است كه  توحیددر كتاب شیخ صدوق و 
  .انھا كفاره خمسین سنه  - 785

  .اين كار، كفاره پنجاه سال خواھد بود: يعنى 
  :قل كرده است كه فرمودن -علیه السالم  - از حضرت صادق ابو بكر خضرمى  -و 

من كان يومن باهللا و الیوم االخر فال يدع ان يقرا فى دبر الفريضه بقل ھو اهللا احد فانه من قراھا جمع  - 786
  .اهللا له خیر الدنیا و خیر االخره ، و غفر له ولو الديه و ما تولد 

را بعد از نماز واجب ترك نكند كه ھر كسى كه به خدا و روز آخرت ايمان دارد، خواندن قل ھو اهللا احد : يعنى 
بخشیده   كس آن را بخواند، خداوند خیر دنیا و آخرت را برايش جمع كرده ، خودش و والدينش و فرزندانش 

  .خواھند شد
  :روايت كرده است كه فرمود - علیه السالم  -از امیر المؤ منین حماد بن عیسى  -ز 

اللھم ارحمنى بترك معاصیك ابدا ما ابقیتنى ، : تنسى القران ؟ قل  اال اعلمك دعاء ال: قال رسول اهللا  - 787
و ارحمنى من تكلف ما ال يعنینى ، و ارزقنى حسن النظر فیما يرضیك ، و الزم قلبى حفظ كتابك كما علمتنى 

ه اللھم نور بكتابك بصرى ، و اشرح به صدرى ، و اطلق ب. ، و ارزقنى ان اتلوه على النحو الذى يرضیك عنى 
  .لسانى ، و استعمل به بدنى ، و قونى به على ذلك و اعنى علیه ، انه ال يعین علیه اال انت ال اله اال انت 

آيا دعايى به تو بیاموزم كه قرآن را فراموش نكنى : فرمود -صلى اهللا علیه و آله و سلم  -رسول خدا : يعنى 
ھمیشه ترك نمايم و رحم نما براى زحمت و رنج بر منم رحم كن كه گناھانت را تا زنده ام ! خدايا: ؟ بگو

خوش بینى در چیزھايى كه تو را از من راضى مى سازد، روزى ام . چیزى كه برايم اھمیت و فايده اى ندارد
فرما و قلب مرا ملزم به حفظ كتاب خودت نما، ھمانگونه كه آن را به من آموختى تالوت آن را به شكلى كه 

با كتابت ، ديده ام را نورانى ، سینه ام را به آن گشاده ، زبانم ! خدايا. زى ام كن تو از من راضى باشى ، رو
را بدان گويا و بدنم را عامل بدان قرار ده و بر اين كار تقويتم فرما و كمكم كن كه كمك كارى بر اين امر جز تو 

  .نیست و معبودى جز تو وجود ندارد
نقل  -علیه السالم  - از حضرت صادق  حفص اعوراز ولید بن صبیح از  يكى از ياران ما اين روايت را: جماد گويد

  .كرده است 
يا عبد اهللا ، لست من : من مضى علیه يوم واحد ولم يصل فیه بقل ھو اهللا احد قیل له يوم القیامه  - 788

  .المصلین 
د، روز قیامت به او گفته كسى كه يك روز بر او بگذرد ولى در آن روز نمازى با قل ھو اهللا احد نخوان: يعنى 

  .تو از نماز گزاران نیستى ! اى بنده خدا: مى شود
  :و از آن حضرت است كه  -ط 

  .من مرت له جمعه لم يقرا فیھا بقل ھو اهللا احد ثم مات مات على دين الى لھب  - 789
نخواند، ) نمازى (د ولى در آن با قل ھو اهللا اح) و ھفته اش بسر آيد(كسى كه جمعه اى بر او بگذرد : يعنى 

  .بعد بمیرد، بر دين ابى لھب مرده است 
  :و نیز از آن حضرت است كه فرمود -ى 

من اصابه مرض او شده ولم يقرا فى مرضه او شدته قل ھو اهللا احد ثم مات فى مرضه او شدته فھو  - 790
  .من اھل النار 

، قل ھو اهللا احد را نخواند و در آن  كسى كه سختى يا مرضى به او برسد و در آن مرض يا سختى: يعنى 
  .بمیرد، از اھل آتش خواھد بود

  :نقل كرده است كه فرمود -علیه السالم  - از حضرت صادق ابوالقاسم بن سلیمان  - ك 
  .ما ضرب رجل القران بعضه ببعض اال كفر : -علیه السالم  -قال ابى  - 791

  .)287(اره ديگر نزد، مگر آنان كافر گشت كسى پاره اى از قرآن را به پ: پدرم فرمود: يعنى 
  :ل كرده است كه فرمودنق - علیه السالم  -از حضرت صادق عامر بن عبد اهللا بن خزاعه  -ل 

  .اال يتیقظ فى الساعه التى يريد  )288(ما من عبد يقرا اخر الكھف  - 792
  .بنده اى آخر سوره كھف را نخواند مگر آنكه در ساعتى كه خواست ، بیدار مى شود ھیچ: يعنى 

  :عرض كردم  -علیه السالم  -به حضرت امام زين العابدين : نقل است كه گويدزھرى از  - م 
ما فتح القران و ختمه كل: و ما لحال المرتحل ؟ قال : قلت . الحال المرتحل : اى اال عمال افضل ؟ قال  - 793

  .احل باوله ارتحل فى اخره 
چه عملى است : آن عمل كه مى آيد و كوچ مى كند، عرض كردم : كدام عمل افضل است ؟ فرمود: يعنى 

ھر زمان از اولش در ) به طورى كه (گشودن قرآن و به انجام رساندنش ، : كه مى آيد و كوچ مى كند؟ فرمود
  .آيد، به آخرش كوچ نمايد

  :نقل است كه فرمود - علیه السالم  -از حضرت باقر  -ن 



و يكون معه ، و  -علیه السالم  - من قرا بنى اسرائیل فى كل لیله جمعه لم يمنت حتى يدرك القائم  - 794
  .من قرا سوره الكھف كل لیله جمعه لم يمت اال شھیدا و بعثه اهللا مع الشھداء 

را نديده ) عج (عه بخواند تا حضرت قائم را در ھر شب جم) اسراء(ھر كس كه سوره بنى اسرائیل : يعنى 
نمى میرد و با آن حضرت خواھد بود و ھر كس كه در ھر شب جمعه سوره كھف را بخواند نمى میرد مگر با 

  .شھادت و خداوند متعال او را با شھدا مبعوث مى نمايد
  :از آن حضرت است كه  -س 
  .يا عبد اهللا ، ابشر فقد قبل و ترك : من اوتر بالمعوذتین و قل ھو اهللا احد قیل له  - 795

! اى بنده خدا: ند، به او گفته مى شودو قل ھو اهللا احد را بخوا )289(كسى كه در نماز وتر، معوذتین : يعنى 
  .وترت قبول گرديد) نماز(تو را بشارت باد كه 

  :فرمود -علیه السالم  - حضرت صادق : گويد عمران يزيد -ع 
من قرا قل ھو اهللا احد حین يخرج من منزله عشر مرات لم يزل من اهللا فى حفظ و كالءه حتى يرجع  - 796

  .اله منزله 
ام خروج از منزلش ده مرتبه قل ھو اهللا احد را بخواند، از جانب خدا در حافظ و حمايت كسى كه ھنگ: يعنى 

  .خواھد بود تا به منزلش باز گردد
براى كرمى كه خربزه ھا و زراعت را مى خورد، بر چھار نى يا چھار كاغذ نوشته شده بر چھار نى در  -ف 

  :چھار جھت زمین خربزه يا مزرعه قرار ده شود
لدود، ايھا الدواب و الھوام و الحیوانات ، اخرجوا من ھذه االرض و الرزع الى الخراب كما خرج ابن متى ايھا ا -

  .: من بطن الحوت فان لم تخرجوا ارسلت علیكم 
  .)290(شواظ من نار و نحاس فال تنتصران  -
  .فماتوا  )291(الم تر الى الذين خرجوا من ديارھم و ھم الوف حذر الموت فقال لھم اهللا موتوا  -
  .)292(اخرج منھا فانك رجیم  -
  .)293(فخرج منھا خائفا يترقب  -
  .)294(سبحان الذى اسرى بعبده لیال من المسجد الحرام الى المسجد االقصى  -
  .)295(كانھم يوم يرونھا لم يلبثوا اال عشیه او ضحیھا  -
  .)296(فاخر جناھم من جنات و عیون  -
  .)297(و زروع و مقام كريم و نعمه كانوا فیھا فاكھین  -
  .)298(فما بكت علیھم السماء و االرض و ما كانوا منظرين  -
  .)299(ك من الصاغرين اخرج منھا فما يكون لك ان تتكبر فیھا فاخرج ان -
  .)300( اخرج منھا مذووما مدحورا -
  .)301(فلنا تینھم بجنود ال قبل بھا و لنخر جنھم منھا اذله و ھم صاغرون  -

از اين زمین و مزرعه به جاى خرابى برويد ! اى جنبندگان و زھر داران و حیوانات ! اى حیوان : يعنى 
  :از شكم ماھى بیرون رفت كه اگر نرويد بر شما مى فرستم  )302(ھمچنانكه فرزند متى 

  .شراره اى از آتش و مس كه يارى نگرديد -
اما خدا به  -ى كه ھزاران نفر بودند در حال -آيا نديدى كسانى را كه از ترس مرگ از ديار خود خارج شدند  -

  .آنان فرمان مرگ داد، آنان ھم مردند
  .از آنجا خارج شود كه تو را نده شده اى  -
  .از آنجا خارج شد در حالى كه مى ترسید و مراقب بود -
  .منزه است آنكه شبانه بنده اش را از مسجد الحرام به مسجد االقصى برد -
  .ببینند، گويا نخوابیده اند مگر يك شب يا به ھمراه روزش  آن روز كه اينان قیامت را -
  .پس آنان را از باغھا و چشمه ھا اخراج كرديم  -
  .و كشتزارھا و مقام كريم و نعمتى كه از آن برخوردار بودند -
  .پس نه آسمان بر اينان گريست و نه زمین و نه مھلتى به آنان داده شد -
  .د كه در آن تكبر و روزى ، از آنجا خارج شو كه تو از فرو ما يگانى از آنجا خارج شو، تو را نسوز -
  .از آنجا با حالت نكوھیده و سرافكنده خارج شو -
لشكرھايى بر آن و راد آوريم كه تابش را نداشته باشند و ھر آينه ايشان را از آنجا با ذلت و خوارى خارج  -

  .مى نمايیم 
  :فرمود -صلى اهللا علیه و آله و سلم  -رسول خدا : گويدسمره بن جندب  - ص 
  :كسى كه وضو ساخته به سوى مسجد برود و در حال خروج از منزلش ، بگويد - 797

  .بسم اهللا الذى خلقنى فھو يھدين  -
  .به نام خدا، آن كس كه مرا خلق كرد، پس ھمو ھدايتم مى كند: يعنى 

  :آنگاه كه بگويد و. خداوند متعال او را به ايمان درستى ھدايت مى نمايد
  .والذى ھو يطعمنى و يسقین  -

، خداوند عزيز و جلیل ، او را از غذاى بھشت ھمان خدايى كه مرا غذا مى دھد و سیرابم مى كند: يعنى 



  :و وقتى كه بگويد. بھره ور و از نوشیدنى آنجا سیراب مى سازد
  .و اذا مرضت فھو يشفین  -

  .دھدچون بیمار شوم ، او شفايم مى : يعنى 
  :و ھنگامى كه بگويد. خداوند متعال آن را كفاره گناھانش قرار مى دھد

  .و الذى يمیتنى ثم يحیین  -
  .خدايى كه مرا مى میراند و سپس زنده ام مى كند: يعنى 

  :مى كند، و آنگاه كه بگويد  خداوند متعال او را چون شھدا مى میراند و چون اھل سعادت زنده اش 
  .غفر لى خطیئتى يوم الدين والذى اطمع ان ي -

  .ھمان خدايى كه چشم امید دارم روز قیامت خطايم را بیامرزد: يعنى 
  .خداوند متعال تمام خطاھايش را مى بخشد اگر چه بیشتر از كف دريا باشد

  :و وقتى كه بگويد
  .رب ھب لى حكما و الحقنى بالصالحین  -

  .لحین ملحق گردان به من حكمت عطا كن و مرا به صا! پروردگار: يعنى 
و ھنگامى كه . خداوند متعال به او حكمت داده به صالحین گذشته و صالحین آينده ملحقش مى نمايد

  :بگويد
  .و اجعل لى لسان صدق فى االخرين  -

  .زبانى راستگو میان اقوام آينده عطايم كن : يعنى 
و وقتى . فالنى از راستگويان است  خداوند عزيز و جلیل ، برايش برگه سفیدى مى نويسد كه فالنى فرزند

  :كه بگويد
  .و اجعلنى من ورثه جنھه النعیم  -

  .مرا از وارثان بھشت پر نعمت قرار بده : يعنى 
  :و ھنگامى كه بگويد. خداوند عزيز و جلیل منزلھايى در بھشت به وى عطا خواھد كرد

  .)303(و اغفر البى انه كان من الضالین  -
  .سر پرست و پرورش دھنده مرا بیامرز كه او از گمراھان است 

  .خداوند متعال پدر و مادرش را مى آمرزد
  :روايت شده است كه فرمود -اهللا علیه و آله و سلم صلى  -از پیامبر اكرم  -ق 

قل انما انا بشر مثلكم الى اخر السوره ، سطع له نور الى المسجد : من قرا ھذه االيه عند منامه  - 798
  .الحرام حشو ذلك النور مالئكه يستغفرون له حتى يصبح 

تا آخر سوره ، نورى از او تا  )304(ر مثلكم قل انما انا بش: ھر كس كه ھنگام خوابش اين آيه را بخواند: يعنى 
  .صبح برايش استغفار مى كنند مسجد الحرام مى درخشد كه در حاشیه آن نور، مالئكه ھستند و تا

   اھمیت تقوا و ترك گناه: ارشاد
   ارشاد

آن كه مخفیانه باشد با . شناخته شد و روشن گشت كه بین دعاھا و ذكرھا فضیلت دعا و ذكرتا كنون 
علیه السالم  - فضیلت تر است و ھفتاد برابر ذكر و دعاى آشكارا مى باشند، در اينجا بايد بدانى سخن امام 

، اشاره به قسم )305( نمى داند  كسى جز خدا ثواب اين ذكر را به خاطر عظمتش : كه فرمودزراره روايت  در -
برتر است و آن چیزى است كه در جان  -يعنى آشكار و نھان  -از اقسام ذكر دارد كه از دو تاى اولى سومى 

  .انسان قرار دارد و غیر از خدا، احدى از آن آگاه نمى باشد
   برترين قسم از اقسام ذكر

، از تمام وجود دارد كه آن يكى  ذكربه عالوه ، بايد بدانى كه غیر از اين سه ، قسم چھارمى ھم براى 
به ياد خداوند سبحان بودن در مواقع امرھا و نھى ھاى اوست كه به خاطر خوف اقسام ذكر برتر است و آن 

  .از خدا و مراقبت او، فرمانھا را انجام دھد و نھى ھا را ترك نمايد
  .نقل كرده است با خبر بسازم ؟ -علیه السالم  -از حضرت صادق ابو عبیده خزاعى 

  :مودآرى ، فر: گفت 
من اشد ما فرض اهللا ان صافك الناس من نفسك ، و مواساتك اخاك المسلم فى مالك ، و ذكر اهللا كثیرا، اما 

انى ال اعنى سبحان اهللا و الحمد هللا وال اله اال اهللا واهللا اكبر و ان كان منه و لكن ذكر اهللا تعالى عند ما احل و 
  . حرم ان كان طاعه عمل بھا و ان كان معصیه تركھا

با مردم به : از شديدترين چیزھايى كه خداوند سبحان بر خلقش واجب فرمود، اين سه چیز است : يعنى 
. انصاف برخورد كنى ، برادر دينى را در مالت با خود مساوى قرار بدھى و ذكر خدا را بسیار داشته باشى 

اهللا اكبر گفتن نیست ، اگر چه اين ھم از كه منظور من ، سبحان اهللا و الحمد هللا وال اله اال اهللا و  آگاه باش 
ذكر است ، بلكه منظور، ذكر خداوند متعال است در برخورد با حاللھا و حرامھا كه اگر اطاعت الھى بود، آن را 

  .انجام بدھد و اگر معصیت بود، تركش نمايد
  :مانند اين گفتار، سخن جدش سید المرسلین است كه فرمود

  .)306(كر اهللا كثیرا و ان قلت صالته و صیامه و تالوته القران من اطاع اهللا فقد ذ - 800



  .دارد اگر چه نماز و روزه و تالوت قرآنش كم باشد كسى كه خدا را اطاعت كند، ذكر كثیر: يعنى 
  .بنابر اين ، آن حضرت طاعت خدا را ذكر كثیر قرار داده اگر چه نماز و روزه و تالوت ، كم باشد

  ):حديث ذيل است كه مى فرمايد(نظیر اين فرموده 
ان كان ھواه فیما احب و  لست كل كالم الحكیم اتقبل ولكن ھواه و ھمه ، و: ان اهللا جل ثناوه يقول  - 801

  .ارضى جعلت صمته حمدا لى و وقارا و ان لم يتكلم 
  :خداوند جلیل مى فرمايد: يعنى 

ھر سخن فرد حكیم را باور نمى كنم بلكه آنچه باور دارم خواھش و ھمت اوست ، اگر خواسته قلبى او 
و عظمت قرار مى دھم اگر  چیزى باشد كه محبوب و مرضى من است ، سكوتش را حمد خود و نشانه و قار

  .چه كالمى نگويد
پس ببین چگونه ياد قلبى و اطمینان و مراقبتش را محور قبولى و ثواب و پاداش قرار داده است و ھر سخنى 

را نمیپذيرد بلكه آن را مى پذيرد كه مطابق با كشش قلبى به سوى خداوند سبحان باشد و منجر به بر پا 
ھايى كه موجب خشم و سخطش مى شود، گردد، اگر كسى به اين اوصاف داشتن دستورات او و ترك چیز

  .متصف گرديد، سكوتش ، حمد است 
  .)307( اگر چه نمازش كم باشد: است كه فرمود -صلى اهللا علیه و آله و سلم  -اين مانند سخن رسول خدا 

به نسبت نمكى كه غذا احتیاج دارد، عمل : قريب به اين مضمون ، حديث شريف آن حضرت است كه فرمود
  .)308(ھم به دعا نیازمند است 

و نیز خبر داده كه دعا و ذكر زياد بدون ترك . پس به دعا كم ، ھمراه با كارھاى نیك ، اكتفا گرديده است 
  :منھیات فايده اى ندارد ھمچنانكه در حديث شريف آمده است 

  .)309(مثل الذى يدعو بغیر عمل كمثل الذى يرمى بغیر وتر  -
نند كسى است كه بدون زه كمان ، مى خواھد تیر دعا مى كنند ما) خیر(كسى كه بدون عمل : يعنى  -

  .اندازى نمايد
  :و نیز مانند سخن آن حضرت است كه فرمود

  .الدعاء مع اكل الحرام كالبناء على الماء  - 802
  .دعا ھمراه با حرامخوارى مانند ساختمان سازى بر آب است : يعنى 

  :در وحى قديم آمده است 
  .اقل الماء فى المنخل و العمل مع اكل الحرام كن - 803

  .عمل ، ھمراه با حرامخوارى مانند آب در غربال كردن است : يعنى 
  :و فرمود

  .و اعلم انكم لو صلیتم حتى تكونوا كالحنايا و صمتم حتى تكونوا كاالوتار ما نفعكم ذلك اال بورع حاجز  - 804
يد و روزه بگیريد تا جايى كه مانند وتر آن بدانید اگر آنقدر نماز بگذاريد تا جايى كه مانند كمان شو: يعنى 

  .گرديد، ھیچ نفعى برايتان نخواھد داشت مگر آنكه و راى باز دارنده از محرمات داشته باشید
  :و فرمود

اصل الدين الورع ، كن ورعا تكن اعبد الناس ، كن بالعمل بالتقوى اشد اھتماما منك بالعمل بغیره فانه  - 805
  .)310(انما يتقبل اهللا من المتقین : كیف يقل عمل يتقبل ؟ لقول اهللا عزوجل  ال يقل عمل بالتقوى و

محرمات است ، تارك محرمات باش تا عابدترين مردم گردى ، كار نیك  اساس و ريشه كن ، ترك: يعنى 
ھمراه با تقوا را بیشتر اھمیت بده تا كار نیك بدون آن ، كه عمل ھمراه با تقوا كم شمرده نمى شود و 

: چگونه كم شمرده گردد عملى كه مورد قبول ذات اقدس الھى است ؛ چون خداوند عزيز و جلیل فرموده 
  .متقین قبول مى كنم  من تنھا از

 .پس تقوا محور قبول كار است 

- ١٩ - 

 
 

   تقوا و آثار آن
  :سوا شد، فرمود تقوادر مورد تفسیر  - علیه السالم  -از حضرت صادق 

  .ان ال يفقدك اهللا امرك وال يراك حیث نھاك  - 806
  .نموده ، پیدا نباشى در جايى كه خداوند تو را امر كرده ، مفقود و در جايى كه تو را نھى : يعنى 

بلكه ياد خدا در برخورد با حالل و ... : عینا ھمین معنا را در حديث كه ابتداى اين باب آمده فرموده است كه 
  .)311( بدھد و اگر معصیت بود تركش نمايد  حرامش كه اگر طاعت بود انجامش 

اين معناى تقواست كه سرمايه اى است كافى براى پیمودن راه بھشت ، بلكه سپرى است كه انسان را از 
  .مھلكه ھاى دنیا و آخرت نگاه مى دارد 



انسانى ، شرافت مى آورد، قرآن ھم پر است از مدح آن ، ھمین  را ھر زبانى مى ستايد و براى ھر تقوا
  :سخن خداوند متعال در شرافتش بس كه مى فرمايد

  .)312(و لقد و صینا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم و اياكم ان اتقوا اهللا  -
  .ھم به شما و ھم به اھل كتاب ، قبل از شما سفارش كرديم كه تقواى الھى را مراعات نمايید: يعنى 

بندگان اگر در عالم براى بنده صفتى اصلح و داراى خیرى بیشتر و منزلتى عظیم تر و به ايجاد بیم و ترس در 
وجود مى داشت ، حتما خداوند سبحان به  -يعنى تقوا  -سزاوارتر و نیز حاجت روا كننده تر از اين صفت 

  .وسیله وحى به بندگانش خبر میداد؛ زيرا او حكیم و رحیم است 
 پس از اينكه او ھمه انسانھا از اول تا آخر را به اين خصلت سفارش كرد و بدان اكتفا نمود، معلوم مى شود

  .ھدفى است كه از آن نمى توان گذشت كرد و به غیر آن نمى توان اكتفا نمود تقواكه 
  :قرآن كريم مملو است از مد حضرت تقوا و براى آن خصوصیاتى را بر شمرده ، از جمله 

   :مدح و ثناى تقوا - 1
  .)313(و ان تصبروا و تتقوا فان ذلك من عزم االمور  -

اگر صبر كنید و تقوا را پیشه خود سازيد، اين چنین حالتى نشانه اى از قوت اراده در كارھا خواھد : يعنى 
  .بود

   :ن حفظ و حراست از دشمنا - 2
  .)314(و ان تصبروا و تتقوا ال يضركم كیدھم شیئا  -

  .ھیچ ضررى به شما نخواھد رساند اگر صبر كنید و با تقوا باشید، حیله آنان: يعنى 
   :تايید و يارى  - 3
  .)315(ان اهللا مع المتقین ...  -

  .با متقین است ھمانا خدا : يعنى 
   :اصالح عمل  - 4
  .)316(يا ايھا الذين امنوا اتقوا اهللا و قولوا قوال سديدا يصلح لكم اعمالكم  -

با تقوا باشید و سخنى محكم و استوار بگويید تا خدا كارھايتان را ! اى كسانى كه ايمان آورده ايد: يعنى 
  .اصالح كند

    :آمرزش گناھان  - 5
  .)317(و يغفر لكم ذنوبكم  -

  .و گناھان شما را بیامرزد: يعنى 
   :محبت خدا - 6
  .)318(ان اهللا يحب المتقین  -

  .ھمانا خدا متقین را دوست دارد: يعنى 
   :قبول شدن اعمال  - 7
  .)319(انما يتقبل اهللا من المتقین  -

  .خدا تنھا از متقین قبول مى كند: يعنى 
   :كرامت و بزرگوارى  - 8
  .)320(ان اكرمكم عند اهللا اتقیكم  -
   :بشارت ھنگام مرگ  - 9
  .)321(الذين امنوا و كانوا يتقون لھم البشرى فى الحیاه الدنیا و فى االخره  -

كسانى كه ايمان آوردند و ھمیشه اھل تقوا بودند، ھم در دنیا و ھم در آخرت به آنان بشارت داده : يعنى 
  .مى شود

    :نجات از آتش  - 10
  .)322( ثم ننجى الذين اتقوا -

  .نجات مى دھیم ) از آتش (سپس با تقواھا را : يعنى 
   :باقى ماندن ھمیشگى در بھشت  - 11

  .)323(اعدت للمتقین  -
  .براى متقین فراھم شده است ) بھشت (: يعنى 

   :آسان شدن حساب  - 12
  .)324(و ما على الذين يتقون من حسابھم من شى ء  -

  .حساب كار بد كاران بر عھده اھل تقوا نمى باشد: يعنى 
  :نجات از سختیھا و روزى حالل  - 13

هللا فھو حسبه ان اهللا بالغ و من يتق اهللا يجعل له مخرجا و يرزقه من حیث ال يحتسب و من يتوكل على ا -
  .)325(امره قد جعل اهللا لكل شى ء قدرا 

ند، برايش راه چاره اى قرار مى دھد و از طريقى كه گمان نمى ھر كس كه تقواى الھى را پیشه ك: يعنى 
برد، روزى اش مى رساند، كسى كه بر خدا توكل كند، ھمو برايش كافى است كه خدا كارش را به انجام 



  .خدا براى ھر چیز اندازه اى قرار داده است . مى رساند
ع كرده كه مبادا در بھره و رى از آن غافل چه سعادتھايى را در خود جم) يعنى تقوا( ببین اين خصلت شريف 

  :بمانى ، خصوصا آخرين آيه كه خود داللت بر امورى دارد
خداوند : يعنى  يجعل له مخرجا: قلعه اى است استوار و پناھگاھى است مطمئن ؛ چون فرمود تقوا -اول 

  :كه فرمود -و سلم  صلى اهللا علیه و آله -، نظیر كالم رسول خدا براى متقى راه چاره قرار مى دھد
  .لو ان السموات و االرض كانتا رتقا على عبده المومن ثم التقى اهللا لجعل اهللا منھما فرجا و مخرجا  - 807

اگر آسمانھا و زمین بر بنده مومن دوخته شده باشند و او تقواى الھى داشته باشد، خداوند متعال : يعنى 
  .آن دو قرار مى دھد براى چنین بنده اى فرج و راه خروجى از میان

او را از راھى كه گمان نمى : ، يعنى يرزقه من حیث ال يحتسب : گنجى است كافى ؛ چون فرمود تقوا -دوم 
  .كند روزى مى دھد

داللت بر فضیلت توكل نیز دارد؛ زيرا خداوند متعال براى توكل تضمین نموده كه كفايتش كند؛ چون  -سوم 
  :).و سخن او ھم صادق خواھد بود چون فرموده (، ا او را كافى است خد: ، يعنى فھو حسبه : فرموده 

  .)326( و من اصدق من اهللا قیال -
  .چه كسى در گفتارش از خدا راستگوتر است  :يعنى 

  :فرموده است  - صلى اهللا علیه و آله و سلم  -و لذا پیامبر اكرم 
  .لو ان الناس اخذوا بھذه االيه لكفتھم  - 808

  .برايشان كافى است ) و بدان ملتزم شوند(اگر مردم اين آيه را بگیرند : يعنى 
ح داده كه بر آنچه اراده كند قدرت دارد و چیزى نمى تواند او را به خداوند متعال براى بندگانش توضی -چھارم 

  ، يعنى خداوند كارش ان اهللا بالغ امره  -: عجز در آورد و ھیچ مطلوبى مانع از اراده او نمى گردد چون فرمود 
و بر توكل  - نظیر كفايت كردن و بخشیدن  - را به انجام مى رساند، تا مردم نسبت به و عھده ھاى او بر تقوا 

  .اطمینان پیدا كنند -نظیر حفظ كردن و ترحم  -
  :پرسیدند، فرمود -صلى اهللا علیه و آله و سلم  -را از حضرت صادق توكل تعريف 

  .ان ال يخاف مع اهللا شیئا  - 809
  .اگر خدا را ھمراه خود مى داند، از چیزى نھراسد: يعنى 

  .ا و براى كسانى كه ارشاد را مى طلبند، كافى است بنابر اين ، آيه مورد بحث ، براى بندگان ، رس
علیه  -در پاسخى از حضرت صادق : از يكى از يارانش روايت كرده است كه گفت احمد بن حسین میثمى 

  :به يكى از اصحابش خواندم كه نوشته بود - السالم 
حوله عما يكره الى ما يحب و اما بعد فانى اوصیك بتقوى اهللا عزوجل فان اهللا قد ضمن لمن اتقاه ان ي - 810

  .يرزقه من حیث ال يحتسب ان اهللا عزوجل ال يخدع عن جنبه وال ينال ما عنده اال بطاعته 
بعد از حمد و صلوات ، من تو را به تقواى خداى عزيز و جلیل سفارش مى كنم ؛ چون براى متقى ، : يعنى 

چه محبوب اوست ، متحول كند و از راھى كه تضمین كرده است كه وى از از آنچه ناپسند مى داند، به آن
خداى عزيز و جلیل از طرف خود كسى را فريب نمى دھد و آنچه در . گمانش را نمى برد، به او روزى برساند

  .نزد اوست جز از طريق طاعتش به دست نمى آيد
  :رمودف -صلى اهللا علیه و آله و سلم  -نقل است كه رسول خدا  -علیه السالم  -از حضرت باقر 

و عزتى و جاللى و عظمتى و كبريائى و نورى و علوى و ارتفاع مكانى ، ال يوثر عبد : يقول اهللا عزوجل  - 811
. ھوه على ھواى اال شتت علیه امره ، و لبست علیه دنیاه ، و اشتغلت قلبه بھا و لم ارزقه منھا اال قدرت له 

ارتفاع مكانى ، ال يوثر عبد ھواى على ھواه اال و عزتى و جاللى و عظمتى و كبريائى و نورى و علوى و 
رزقه و كنت له من وراء تجاره كل تاجر و اتته الدنیا و ھى   استحفظته مالئكتى و كفلت السموات و االرض 

  .راغبه 
كه ھیچ بنده اى خواسته ! به عزت و جاللم و عظمت و كبريايیم و نور و برترى و مقام وااليم سوگند: يعنى 

رخواسته من مقدم نكرد مگر آنكه كارش را پراكنده مى گردانم و دنیا را برايش پذيرفته ، قلبش را خودش را ب
بدان مشغول مى سازم و از دنیا جز به مقدارى كه برايش مقدر كرده ام به او روزى نخواھم داد و به عزت و 

ه اى خواسته مرا بر خواسته كه ھیچ بند! جاللم و عظمت و كبريايم و نور و برترى و مقام وال آيم سوگند
خويش مقدم نكرد مگر آنكه مالئكه را به حفاظت او گماردم و آسمانھا و زمین را عھده دار تامین روزى او 

دنیا به طرفش ) چنین بنده اى (ساختم ، پشت سر معامله ھر معامله گرى من نفع او را در نظر مى گیرم 
  .مى آيد و به او میل و رغبت نشان مى دھد

ھنگام باز گشتش از احد، در  - صلى اهللا علیه و آله و سلم  - شنیدم رسول خدا : گويدو سعید خدرى اب
  :حالى كه مردم گردش را گرفته بودند و بر درختى در آن محل تكیه كرده بود، مى فرمود

م ، وال ايھا الناس ، اقلبوا على ما كلفتموه من اصالح اخرتكم ، و اعرضوا عما ضمن لكم من دنیاك - 812
تستعملوا جوارحا غذيت بنعمته فى التعرض لسخطه بمعصیته ، و اجعلوا شغلكم فى التماس مغفرته ، و 

اصرفوا ھمتكم بالتقرب الى طاعته ، من بدا بنصیبه من الدنیا فانه نصیبه من االخره ولم يدرك منھا ما يريد، و 
  .من االخره ما يريد  من بدا بنصیبه من االخره وصل الیه نصیبه من الدنیا و ادرك

به اصالح آخرت كه تكلیف شماست روى كنید و از دنیايى كه برايتان تضمین گرديده ، ! اى مردم : يعنى 



اعراض نمايید، مبادا اعضا و جوارحى كه با نعمت الھى تغذيه شده اند را در گناه و فراھم آوردن خشم الھى 
  .د و دھمتان را در نزديك شدن به طاعتش صرف نمايیدبه كار بنديد، به مغفرت طلبى از او مشغول باشی

ھر كس كه از اول به دنبال بھره ھاى دنیايى باشد، بھره ھاى اخروى اش نیز در دنیا به او داده خواھد شد و 
با اين حال ، به آنچه مى خواھد نمى رسد، اما كسى كه از اول به دنبال بھره ھاى اخروى باشد، ھم بھره 

  .اده خواھد شد و ھم به آنچه در آخرت خواھان آن است مى رسددنیايى به او د
  :روايت كرده است كه فرمود -علیه السالم  -از حضرت صادق عبد اهللا بن سنان 

ايما مومن اقبل قبل ما يحب اهللا قبل اهللا علیه قبل كل ما يحب ، و من اعتصم باهللا بتقواه عصمه اهللا ،  - 813
لم يبال لو سقطت السماء و االرض ، و ان نزلت نازله على اھل االرض  و من اقبل اهللا قبله و عصمه

ان المتقین فى مقام امین : فشملتھم بلیه كان فى حرز اهللا بالتقوى من كل بلیه الیس اهللا تعالى يقول 
)327(.  

ھر بنده اى به آنچه خداوند دوست دارد روى بیاورد، خدا ھم به آنچه او دوست دارد روى خواھد آورد : يعنى 
و ھر كس كه به وسیله تقوا در پناه خدا رود، خداوند پناھش دھد و ھر كس كه خدا به او روى آورده و 

داده ، باكى ندارد اگر آسمان و زمین ساقط شوند و اگر باليى بر اھل زمین فرود آيد و ھمه را در بر   پناھش 
متقین در مقام : بگیرد، او با تقوايى كه دارد، از ھر باليى در پناه خداست مگر خداوند متعال نمى فرمايد

  .امنى بسر مى برند
  :روايت كرده است كه فرمود - علیه السالم  -ت صادق از حضر اسحاق بن عماراز ) ره (شیخ كلینى 

پادشاھى در بنى اسرائیل يك قاضى داشت و آن قاضى يك برادر اين برادر، فرد درستكارى بود كه  - 814
مرد : روزى پادشاه خواست مردى را پى كارى بفرستد، به قاضى گفت . ھمسرى از فرزندان انبیا داشت 

  .مطمئن را نزد من بفرست 
آن . پادشاه وى را خواند تا به دنبال كارش بفرستد. مطمئن تر از برادرم كسى را سراغ ندارم : ضى گفت قا

ندارم ھمسر خود را واگذارم ، اما قاضى او را به آن كار مجبور  من خوش : مرد فكر كرد و به برادر خود گفت 
من چیزى مھمتر از ھمسرم بر جاى بر جاى ! برادرم : كرد، او ھم چاره اى جز رفتن نديد، لذا به قاضى گفت 

مرد حركت نمود در . را برطرف سازى ، قاضى قبول كرد  نمى گذارم ، تو را جانشین خودم كردم تا نیازھايش 
  .بدان كار راضى نبود  حالى كه ھمسرش 

و او را  قاضى نزد آن زن مى آمد، نیازھايش را مى پرسید و انجامش مى داد تا اينكه از آن زن خوشش آمد
قاضى قسم ياد كرد كه اگر اين كار را نكنى به پادشاه خبر مى . به سوى خودش خواند اما آن زن ابا كرد

  .دھم كه تو زن بدكاره اى ھستى 
  .ھر كار مى خواھى بكن من خواھش تو را اجابت نمى كنم : زن گفت 

  .ين امر نزد من ثابت گشته است ھمسر برادرم مرتكب فحشا شده و ا: قاضى نزد پادشاه آمد و بد و گفت 
پادشاه : قاضى نزد آن زند آمد و بد و گفت ) يعنى حد را بر او جارى نما(پاكش كن : پادشاه به او گفت 

زن گفت ! فرمان سنگسارى تو را به من داده ، حاال ديگر چه مى گويى ؟ قبول كن واال سنگسارت مى كنم 
  .قبول نمى كنم ، ھر چه مى خواھى بكن : 

و (انداختند، مردم ھم جمع بودند  قاضى دستور داد او را از خانه بیرون آورده حفره اى كندند و در حفره اش 
  .وقت گمان كردند كه او مرد، رھايش ساختند و به دنبال كار خود رفتند) شروع به سنگسارش نمودند

ه صورت خود را كشید تا از شھر شب كه شد، زن ديد رمقى دارد، حركتى كرد و از حفره بیرون آمد، آنقدر ب
  .خارج شد، به ديرى رسید و پشت در آن خوابید

راھب ھنگام صبح در را كه باز كرد، آن زن را ديد، ماجرايش را پرسید، زن قصه اش را تعريف كرد و او ھم بر 
  .نمود  وى ترحم كرد و داخل ديرش 

خوب شد، فرزندش را به او داد تا تربیتش را  راھب پسر بچه خوش سیرتى داشت ، آن زن را كه مداوا نمود و
  .بر عھده بگیرد، به عالوه ، وكیلى ھم در كنارش بود كه كارھايش را انجام مى داد

وكیل راھب از آن زن خوشش آمد، او را به طرف خود خواند، اما زن ابا كرد، وكیل ھر چه كوشش كرد 
ين كار را انجام ندھد، در كشتنت نھايت كوشش را اگر ا: نتوانست زن را راضى كند تا اينكه به او گفت 

  .خواھم نمود
  .ھر كارى مى خواھى بكن : زن گفت 

به زن فاحشه اى : وكیل به سوى فرزند راھب رفته گردنش را شكاند و بعد نزد راھب آمد و بد و گفت 
  .اطمینان كردى و فرزندت را به او دادى ، اما او پسرت را كشت 

اين چیست ؟ تو كه مى دانى من با تو چگونه بر خورد : كشته ديد، به آن زن گفت راھب كه فرزندش را 
  ).و نھايت نیكى و ترحم را انجام دادم (كردم 

  .آن زن ماجرا را بازگو كرد
  .دلم راضى نمى شود كه نزد من بمانى ، از اينجا بیرون برو: راھب گفت 

اين خرجى تو، خداوند تو را : م نیز به او داد و گفت و بدين ترتیب آن زن را شبانه اخراج كرد و بیست درھ
  .كفايت كند

زن ، شبانه خارج شد، صبحگاه به قريه اى رسید، ناگاه ديد فرد زنده اى بر چوبى به صلیب كشیده شده 



او بیست درھم بدھكار را به صلیب مى كشد تا بدھكارى اش را : است ، ماجرايش را پرسید، به او گفتند
  .او را نكشید: اين را كه شنید فورا بیست درھم را بیرون آورده به بدھكار داد و گفت  بپردازد، زن

مردم او را از صلیب پايین آوردند، آن مرد ھمینكه پايین آمد به زن گفت كسى بر من بیشتر از تو منت ندارد، 
  .مرا از صلیب و مرگ نجات دادى به ھمین حاضر ھر جا بروى با تو خواھم بود

به ھمراه زن به راه افتاد، رفتند تا به ساحل دريا رسیدند، ديدند عده اى در كنار چند كشتى جمع  آن مرد
  .تو بنشین ، من بروم براى اينان كار كنم تا غذايى تھیه كرده برايت بیاورم : شده اند، مرد به زن گفت 

  در اين كشتى چیست ؟: مرد نزد آن جمعیت رفت و به آنان گفت 
  ن كشتى اموال تجارتى ، جواھر، عنبر و مانند آن اس ولى در ايندر اي: گفتند

  .كشتى ديگر، ما خودمان سوار ھستم 
  اين اموال كه گفتید چقدر مى شود؟: مرد گفت 

  .خیلى زياد است ، ما آن را نشمرده ايم : گفتند
  .اما من چیز با ارزش دارم كه از آنچه در كشتى شماست بھتر مى باشد: گفت 

  تو چیست ؟ گفتند با
  .كنیزى كه تا كنون ھرگز مانند او را نديده ايد: گفت 
  .او را به ما بفروش : گفتند
بله ، ولى به شرط اينكه يكى از شما برود او را ببیند، بعد نزد من بیايد و آن كنیز را از من بخرد، ولى : گفت 

  .من بروم به او چیزى نگويد، بعد ھم كه او را خريد باز به او چیزى نگويد تا 
  .قبول است : گفتند

تا كنون ھرگز مانند او را نديده ام : گفت ) رفت و باز گشت و(آنان فردى را فرستادند تا او را ببیند، آن فرد 
آنان زن را از آن مرد به چھار ھزار درھم خريدند و پولھا را با او دادند، مرد پولھا را گرفت و رفت ، وقتى كه دور 

  .برخیز و داخل كشتى شو: ن آمده به او گفتندشد آنان نزد اين ز
  چرا؟: زن گفت 

  .چون ما تو را از مواليت خريدارى كرده ايم : گفتند
  .من مواليى ندارم : گفت 
  .بر خیز وگر نه تو را به زور، داخل كشتى مى كنم : گفتند

انند اعتماد بكنند، لذا او زن برخاست و با آنان حركت كرد، وقتى به ساحل رسیدند، ديدند به ھمديگر نمى تو
  .را در آن كشتى كه جواھر و مال التجاره بود قرار داده ، خود در كشتى ديگر سوار شدند

خداوند متعال با دو طوفانى بر آنان فرستاد كه موجب غرق شدنشان گشت ، ولى آن كشتى كه اين زن در 
در جزيره ) از كشتى پیاده شده (لو گرفت ، زن آن بود، نجات يافت و به جزيره اى از جزاير آن دريا رسید و پھ

از اين آب مى نوشم و از اين میوه مى خورم و در : گفت ) با خود(دور زد، ديد آب و درخت و میوه دارد 
  .ھمینجا خداى را عبادت مى كنم 

فرستاد كه  وحى - علیھم السالم  -در ھمان ايام ، خداوند عزيز و جلیل به پیامبرى از پیامبران بنى اسرائیل 
در جزيره اى از جزاير دريا يكى از مخلوقات من ھست كه بايد تو و تمام : نزد آن پادشاه برود و به او بگويد

اھالى مملكت نزدش رفته در آنجا به گناھانتان اقرار كنید و سپس از او بخواھید كه شما را ببخشد كه اگر او 
  .ببخشد، من ھم شما را خواھم بخشید

ا كه شنید به ھمراه اھالى مملكتش به سوى آن جزيره حركت كرده ديدند در آنجا زنى وجود پادشاه اين ر
اين قاضى من نزدم آمد و به من خبر داد كه ھمسر برادرش : جلو رفت و به او گفت ) براى قرار(دارد، پادشاه 

بود، من از  مرتكب فحشا شده ، من ھم فرمان به سنگسارش دادم در حالى كه شاھدى نزد من نیاورده
  .اين مى ترسم كه مبادا عمل ناروايى كرده ، باشم ، مى خواھم برايم استغفار نمايى 

  .خدا تو را ببخشید، بنشین : زن گفت 
من ھمسرى داشتم كه با فضیلت و صالح بود، از : گفت  -بعد شوھر آن زن آمد ولى وى را نمى شناخت 
ضى نبود، بعد برادرم به من خبر داد كه او فحشا مرتكب شد نزدش خارج شدم در حالى كه او به اين كارم را

او را به ھالكت رسانده ) باعث اين كار شده (ھراس من از اين است كه مبادا من : كرد، اال  و سنگسارش 
  .باشم ، لذا مى خواھم براى من استغفار كنى ، خدا تو را بیامرزد

  .ن شوھرش را نزد پادشاه نشانددر اين حال ز. خدا تو را ببخشد، بنشین : زن گفت 
برادر من ھمسرى داشت كه مرا به اعجاب آورده بود، او را به فحشا خواندم ولى ابا : بعد قاضى آمد و گفت 

كرد، به پادشاه گفتم كه اين زن عمل ناروا مرتكب شده است ، پادشاه ھم فرمان به سنگسار اين زن داد، 
  .دروغ بسته بودم ، حال مى خواھم برايم استغفار كنى  من ھم سنگسارش نمودم در حالى كه بر او

  .خدا تو را بیامرزد، بنشین : گفت 
  .بعد وكیل آن راھب آمد و ماجرايش را نقل كرد

  .بشنو، خدا تو را بیامرزد: در اين حال زن به راھب گفت 
  .آنگاه آن مرد به صلیب كشیده آمد و ماجرايش را بازگو نمود

  .یامرزدخدا تو را ن: زن گفت 



من ھمسر تو ھستم و ھر آنچه شنیدى درباره من بود، من نیازى به : سپس رو به شوھرش نموده گفت 
مردان ندارم ، دلم مى خواھد اين كشتى و محموالتش را بگیرد و مرا رھا كنى تا خداى عزيز و جلیل را در 

  .اين جزيره عبادت نمايم ، اعمال اين مردان را ھم كه مشاھده كرده اى 
  .مرد اين كار را كرد، كشتى و محو التش را گرفت و پادشاه و اھل مملكتش نیز باز گشتند

نگاه كن به تقواى اين زن كه چگونه خداوند او را در سه مرحله بسیار سخت ، حفظ ! خدايت رحمت كند
  .سنگسارى ، تھمت وكیل و بردگى تجار: فرمود

د كه رضايت خود را به رضايت او مقرون ساخت و مغفرتش را بعد ببین چه كرامتى نزد خداوند متعال پیدا كر
به مغفرت وى و چگونه افرادى را كه با او حیله نمودند و آن بالھا را بر سرش آوردند در برابرش خاضع نمود تا 
جايى كه از او مغفرت و رضايت بطلبند و چگونه خداوند قدر و منزلتش را بلند گردانید و يادش را رفعت داد كه 

بر پیامبرش وحى كرد، تا پادشاھان و قضات و بندگان را به سوى او ببرد و او را باب اهللا تعالى و وسیله اى 
  .به سوى رضايت خود قرار دھد

  :و در ھمین معناست آنچه در حديث قدسى آمده است 
دم ، انا حى ال اموات يا ابن ا. يا ابن ادم ، انا غنى ال افتقر اطعنى فیما امرتك اجعلك غنیا ال تفتقیر - 815

يا ابن ادم ، انا اقول للشى ء كن فیكون اطعنى فیما امرتك اجعلك . اطعنى فیما امرتك اجعلك حیا ال تموت 
  .تقول للشى ء كن فیكون 

من غنى ھستم و احساس نیاز نمى كنم ، تو در فرمانھايم مرا اطاعت كن تا تو را ! اى فرزند آدم : يعنى 
من زنده اى ھستم كه نمى میرم ، در فرمانھايم اطاعتم نما ! اى فرزند آدم . د نشوى غنى گردانم و نیازمن

من به ھر چیزى بگويم باش ، موجود مى شود، تو در ! اى فرزند آدم . تا تو را زنده اى گردانم كه نمیرى 
  .فرمانھايم طاعتم كن تا تو را به مقامى برسانم كه به ھر چه گفتى باش ، موجود شود

  :وحى كرد -علیه السالم  -نقل شده است كه خداوند متعال به حضرت داود ابو حمزه  و از
يا داود، انه لیس عبد من عبادى يطیعنى فیما امره اال اعطیته قبل ان يسالنى و استجیب له قبل ان  - 816

  .يدعونى 
مگر آنكه قبل از درخواستش ھیچ بنده اى از بندگان من كار در او امرم اطاعتم نمايد نیست ! اى داود: يعنى 

  .، به او عطا مى كنم و قبل از دعايش ، اجابتش مى نمايم 
  :روايت است كه فرمود - علیه السالم  -از امام باقر 

ان اهللا تعالى اوحى الى داود ان بلغ قومك انه لیس عبد منھم امره بطاعتى فیطیعنى اال كان حقا  - 817
و ان سالنى اعطیته ، و ان دعانى اجبته ، و ان اعتصم به عصمته ، و على ان اطیعه و اعینه على طاعتى ، 

  .ان استكفانى كفیته ، و ان توكل على حفظته من وراء عوراته ، و ان كاده جمیع خلقى كنت دونه 
ھیچ بنده اى كه او را : وحى كرد كه به قومش برساند -علیه السالم  -خداوند متعال بر حضرت داود : يعنى 

اطاعت از خودم كرده باشم و او نیز فرمانبردارى نموده باشد نیست مگر آنكه بر من سزاوار خواھد  فرمان به
و اگر از من درخواستى نمود، به او بدھم و اگر دعايى كرد . بود از او اطاعت كنم و بر طاعتم ياريش نمايم 

ك خواست ، كمكش كنم و اگر بر بدھم و اگر از من كم  و اگر از من پناه خواست ، پناھش . اجابتش نمايم 
من توكل نمود، اسرار و قبايحش را حفظ نمايم و اگر تمام خلق با او تحلیه نمايند، من پشتیبان او خواھم 

  .بود
مردى در مدينه ، كنیز با ارزشى داشت ، مرد ديگرى از آن كنیز : روايت شده است كه  ذرعه بن محمداز 

: برد، حضرت به او فرمود -علیه السالم  -د شكايت را نزد اما صادق خوشش آمد و در قلبش جا كرد، اين مر
  .اسال اهللا من فضله : تعرض لرويتھا فكلما رايتھا فقل  - 818

  .از فضل خدا طلب مى كنم : ھر گاه او را ديدى بگو: يعنى 
ن مرد رفت و آن مرد اين كار را كرد، مدت كوتاھى نگذشت كه سفرى براى صاحب آن كنیز پیش آمد، نزد اي

فالنى ، تو ھمسايه من و مطمئن ترين فرد نزد من ھستى ، برايم سفرى پیش آمده ، دلم مى : به او گفت 
  .خواھد كنیزم را نزد تو به وديعه بگذارم 

من كه زن ندارم و در منزل من ھم كه زنى وجود ندارد، چگونه كنیز تو در منزل من مى تواند : مرد گفت 
  بماند؟
كنیز را قیمت مى كنم ، تو آن را ضمانت كن ، كنیز نزد تو بماند، اگر من برگشتم آن را به من اين : گفت 

اين را گفت و قیمت سنگینى برايش در . بفروش تا از تو بخرم و ھر بھره اى كه از او برده اى ، حاللت باشد
  .نظر گرفت و رفت 

يرفت ، پس از گذشت مدتى ، فردى از طرف كنیز مدتى نزد آن مرد ماند تا خواسته مرد از وى انجام پذ
خلیفه اموى آمد تا تعدادى كنیز براى او بخرد كه اين كنیز نیز در آن لیست قرار داشت ، والى نماينده اى نزد 

  .كنیز فالنى را بفروش : آن مرد فرستاد و گفت 
  .فالنى حاضر نیست : مرد گفت 

بت قیمت آن كنیز بوى پرداخت ، وقتى او را بردند، صاحبش از والى او را به فروختن مجبور كرد و پول زيادى با
  او چطور است ؟: مسافرت برگشت و اولین چیزى كه سراغش را گرفت اين كنیز بود، پرسید
اين مقدار : او گفت . گذاشت  مرد ماجرا را باز گو كرد و تمام پولھاى پرداخت شده از طرف والى را نزدش 



  .گذاشتم ، بقیه مال تو باشدبھاى كنیز كه با تو قرار 
من جز آن قیمتى كه خود معین كرده ام بر نمى دارم ، اضافه : مرد از گرفتن بقیه ابا كرد، اما رفیقش گفت 

  .آن مال تو، بگیر و گوارايت باشد
  .ببین كه خداوند با حسن نیت اين مرد، چگونه برخورد نمود

   اھمیت ترك گناه
كسب نمودن ، انجام . دورى جستن است و جزء دوم ، كسب نمودن اول ، جزء : دو جزء دارد تقوابدانكه 

براى   طاعت است و دورى نمودن ، ترك محرمات مى باشد، ولى جزء دوم ؛ يعنى دورى نمودن ، مصلحتش 
بنده بیشتر و مھمتر است از جزء اول كه كسب كردن باشد؛ چون ترك محرمات خودش فايده رسان است و 

اين . اگر در كنار ترك محرمات قرار گیرد، رشد مى كند كه اين را قبال شناختى  -ولو كم باشد  -انجام واجبات 
  .)328(يكفى من الدعاء مع البر ما يكفى الطعام من الملح : مطلب از حديث شريف 

  .برايت روشن شد و ديگر كالم را با تكرارش طوالنى نمى كنیم 
اگر ترك محرمات نباشد، انجام واجبات نفعى ندارد، اين را تا كنون از كتاب ما دريافت كردى و شناختى ، 

صلى اهللا علیه و آله و  -تو را كافى است كه به رسول خدا   و سخن آن مرد قريش  )329( معاذھمان خبر 
بله لكن مبادا آتشى به سوى آنھا بفرستید و . رمودما در بھشت درختان زيادى داريم ف  پس : گفت  - سلم 

  .)330(آتششان بزنید 
  :و از آن حضرت است كه فرمود

  .الحسد ياكل الحسنات كما تاكل النار الحطب  - 819
  .حسادت ، نیكیھا را مى خورد ھمانطور كه آتش ھیزم را: يعنى 

  :نقل است كه فرمودند -علیھم السالم  - و از معصومین 
جدوا واجتھدوا و ان لم تعملوا فال تعصوا فان من يبنى وال يھدم يرتفع بناءه و ان كان يسیرا و ان من  - 820

  .يھدم يوشك ان ال يرتفع له بناء  يبنى و
معصیت نكنید؛ زيرا كسى كه ) ال اقل ( )331(جديت كنید و تالش نمايید اگر عمل نیك انجام نمى دھید 

ساختمان مى سازد و خرابش نمى كند، بنا باال مى رود اگر چه كم باشد، اما كسى كه ساختمان مى 
  .سازد و خرابش مى كند، بنايش باال نخواھد رفت 

تا حقیقت تقوا ) ھم انجام واجبات و ھم ترك محرمات (بنابر اين ، بايد تالش تو در تحصیل ھر دو طرف باشد 
رايت كامل گشته ، سالم بمانى ببرى ، اما اگر به بیش از يكى نمى توانى برسى ، ترك محرمات را انتخاب ب

كن تا سالم بمانى ، اگر چه بھره اى نبردى واال در ھر دو طرف ، زيان ديده اى كه نماز شب و زحمتش به 
  .ھمراه چشیدن اعراض ، نفعى برايت نخواھد داشت 

  :روايت شده است كه فرمود -اهللا علیه و آله و سلم صلى  -از پیامبر اكرم 
اياكم و فضول الطعام فانه يسم القلب بالقسوه ، و يبطى ء بالجوارح عن الطاعه ، و يصم الھمم عن  - 821

سماع الموعظه ، و اياكم و فضول النظر فانه يبذر الھوى و يولد الغفله ، و اياكم و استشعار الطمع فانه 
الحرص و يختم القلب بطابع حب الدنیا و ھو مفتاح كل معصیه ، و راس كل خطیئه و يشوب القلب شده 

  .سبب احباط كل حسنه 
از غذاى اضافه بپرھیزيد كه آن داغ قساوت به قلب زده ، اعضا و جوارح را از طاعت حق سست مى : يعنى 

زيادى كه بذر ) و ديدنھاى ( از نظرھا. موعظه ، كر مى سازد) و به كار بستن (كند و ھمتھا را از شنیدن 
ھوى و ھوس را مى كارد و غفلت به بار مى آورد، دورى كنید، طمع را شعار خود قرار ندھید كه قلب را با 

حرص شديد آلوده مى نمايد و دل را با حب دنیا مھر مى كند كه اين خود كلید ھر معصیت ، سر آمد ھر خطا 
  .و موجب از بین رفتن ھر حسنه اى است 

  .)332( مبادا به سوى درختھاى بھشتى آتش بفرستید: كالم نظیر ھمان حديث است كه فرمود اين
بودم كه  -علیه السالم  -نزد حضرت امام زين العابدين : نقل كرده است كه ابى حمزه از ) ره (شیخ كلینى 

  .كرد  مردى آمد و به حضرت عرض 
  :من فريفته زنھايم ، يك روز زنا مى كنم و روز ديگر روزه مى دارم تا اين كفاره آن باشد، فرمود ! اى ابا محمد

  .فال يعصى فال تزنى وال تصوم انه لیس شى ء احب الى عزوجل من ان يطاع  - 822
چیزى نزد خدا محبوبتر از اين نسبت كه اطاعت شود و عصیان نگردد، پس نه زنا مى كنى و نه روزه : يعنى 

  .مى گیرى 
  :دست آن مرد را گرفت و گفت ) كه در آنجا حاضر بود( - علیه السالم  - حضرت امام باقر 

  .جنه تعمل عمل اھل النار و ترجو ان تدخل ال - 823
  .عمل اھل آتش را انجام مى دھى و امید داخل شدن به بھشت را دارى ؟: يعنى 

  :نقل است كه فرمود -صلى اهللا علیه و آله و سلم  -و از پیامبر اكرم 
يا نبى اهللا ، : لیجیئن اقوام يوم القیامه لھم من الحسنات كجبال تھامه فیومر بھم الى النار فقیل  - 824

انوا يصلون و يصومون و ياخذون و ھنا من اللیل لكنھم اذا كانوا اذا الح لھم شى ء من الدنیا ك: امصلون ؟ قال 
  .و ثبوا علیه 

اقوامى روز قیامت خواھند آمد كه به اندازه كوه تامه حسنه دارند اما فرمان مى رسد كه آنان را به : يعنى 



نماز مى خواندند، روزه مى گرفتند و : ؟ فرمودآيا اينان اھل نمازند! اى پیامبر خدا: پرسیدند. جھنم ببرند
نیمى از شب را به عبادت مشغول بودند، ولى اگر چیزى از دنیا بر ايشانت عرضه مى شد، بدان خیز مى 

  .گرفتند
   جھاد با نفس 

اماره ات كه او مضرترين دشمن ،   نمى رسى مگر از راه جھاد با نفس ) يعنى مقام تقوا(بدانكه به اين مقام 
  :ر بال، ھالكت آور و پر شھوت مى باشد كه خداى تعالى فرمودپ
فاما من طغى و اثر الحیاه الدنیا فان الجحیم ھى الماوى و اما من خاف مقام ربه و نھى النفس عن الھوى  -

  .)333(فان الجنه ھى الماوى 
ھر كس كه طغیان كرد و زندگى دنیا را برگزيد، جھنم جايگاه اوست ، اما ھر كس از عظمت : يعنى 

  .پروردگارش ترسید و نفس را از ھوى باز داشت ، بھشت جايگاه اوست 
  :فرمود - آله و سلم  صلى اهللا علیه و - رسول خدا 

  .اعدى عدوك نفسك التى بین جنبیك  - 825
  .دشمن ترين دشمنانت ، ھمان نفس تو است كه با خود دارى : يعنى 

  :آن را محكم ببند و چند چیز را مرتب بر او بخوان  تقوااز او غافل نباش و با زنجیر 
  .اھد شدجلوگیرى از شھوتھا كه حیوان سركش با كم شدن غذايش نرم خو - 1
عبادتھاى سنگین را بر دوشش بیفكن كه حیوان اگر بارش سنگین و آذوقه اش كم گردد، خوار گشته ،  - 2

  .رام مى شود
از خدا كمك بخواه و به سوى او تضرع نما تا تو را در جنگ با نفس يارى دھد مگر سخن يوسف صديق را  - 3

  :نشنیدى كه فرمود
  .)334(حم ربى ان النفس الماره بالسوء اال مار -

  .ھمانا نفس ، به بديھا بسیار فرمان مى دھد مگر آنكه پروردگارم رحمى كند: يعنى 
تا جايى كه مى . سه كار را انجام دادى ، به خواست خداوند متعال ، نفس ، فرمانبردار مى شودھرگاه اين 

اما اگر رھايش سازى ، مگر مى توانى در . توانى مالكش شوى و لجام بر او افكنده از شرش در امان بمانى 
  .مى كنى امان باشى و سالم بمانى با اينكه خودت انتخابھاى بد و پستى حاالتش را مشاھده 

و كم طاقت (مگر او را نمى بینى كه در حال شھوت ، حیوان ، در حال غضب ، درنده ، در حال مصیبت ، بچه 
، در حال سیرى ، خیالباف و در حال گرسنگى ، ديوانه اى است كه )و سركش (، در حال نعمت ، فرعون )

، فرياد مى كشد و جزع مى نمايد، نمايى ، سر پیچیى و تكبر كرده و اگر گرسنه اش بدارى   اگر سیرش 
  .پس او مانند االغ بدى است كه اگر غذايش بدھى لگد مى زند و اگر گرسنه بدارى ، عرعر مى كند

  :از زبونى و نادانى نفس اين است كه : يكى از علما گويد
، تمام انبیا،  ھرگاه به انجام گناھى ھمت كند يا شھوتش بر انگیخته گردد، اگر خداوند تعالى ، پیامبر اكرم

كتابھاى الھى و ھمه مالئكه مقرب را در برابرش واسطه قرار دھى و بعد مرگ و قبر و قیامت و بھشت و 
سر فرود نیاورده ، آرام نمى گردد و ) تا دست از آن گناه يا شھوت بردارد(جھنم را بر او عرضه نمايى 

بخشش آن با او برخورد نمايى ، آرام مى گردد شھوتش را ترك نمى كند، اما اگر با جلوگیرى يك قرص نان يا 
  .و شھوتش را ترك مى نمايد، پس بدان پستى و جھالتش را

به بديھا بسیار فرمان مى دھد   نفس : مبادا چشم بر ھم زدنى از او غافل بمانى ھمچنانكه خالقش فرمود
  .)335( مگر آنكه پروردگارم رحمى نمايد

، لجام كن و با ريسمان تقواھمین مقدار براى آگاھاندند كسى كه عقل دارد كافى است ، پس نفس را با 
  :و خوف ، او را بران امید او را به جلو بكش و با تازيانه ھراس 

  .براى اينكه او را از سركشى و رمیدن ، در بند كنى  تقوا
  :نیز براى دو چیز است ھراس و خوف 

با ترس ، نفس را از گناھان باز دارى ؛ چون او به بديھا فرمان مى دھد و به شرور، بسیار  -يكى اينكه 
  .تھديد بزرگ  متمايل است و از كارش دست بر نمى دارد مگر با ترساندن و

نیفتى كه عجب ، ھالكت كننده است بلكه با مذمت و ياد آورى عیب و عجب براى اينكه با طاعتت به  -دوم 
  .نقص و بار گناھانى كه موجب خوارى و آتش مى گردند، قلع و قمعش نمايى 

  :نیز براى دو چیز است  امیدو 
ار خیر، سنگین است و شیطان از آن مانع و نفس تا نفس براى انجام طاعات بر انگیخته گردد؛ چون ك -اول 

  .ھم به سوى كسالت و تنبلى مايل مى باشد
ايا تحمل سختیھا را بر تو آسان گرداند؛ چون كسى كه با شناخت به دنبال مطلوبش باشد، ھر چه در  -دوم 

ند را نديده اى كه آن راه خرج نمايد بر او آسان خواھد بود، مگر آن كس كه عسل را از كندو جمع آورى مى ك
فردى كه در طول روز، كار مى كند و . توجھى به گزيدن زنبور ندارد چون او در فكر شیرينى عسل است 

در گرفتن مزد، احساس لذت مى نمايد، ) نه تنھا مشقتى احساس نكرده بلكه (نھايت تالش را مى نمايد 
  او به ياد محصول خود مى باشد، پس كشاورز در فكر سختى گرما و سرما و رنج طول سال نیست ؛ چون 

  .تالش نما تا به كمال مطلوب برسى و در اين راه بر رنج و گرفتارى صبر كن ! اى شنونده 



  :شاعر مى گويد
  ما ضر من كانت الفردوس مسكنه ماذا تحمل من بوس و اقتار

  تراه يمشى كئیبا خائفا و جال الى المساجد يمشى بین اطمار 
  .ھشت مسكن اوست ، از سختى و فقرى كه تحمل مى كند، ضرر نمى نمايدآن كس كه ب: يعنى 

  .او را مى بینى كه ناراحت و ھر سان در میان كھنه پوشان به سوى مسجد حركت مى كند
تا اينجا روشن شد كه اثر بندگى ، بر پائى فرمانھاى الھى و ترك گناه است و اين كار نیز با نفس اماره انجام 

نكه تمايل و تشويق و ترس و ھراسى در كار باشد، ھمانطورى كه حیوان سركش نیاز به نمى پذيرد مگر آ
كسى دارد كه از جلو او را بكشد و كس ديگرى كه از پشت سر او را براند تا اگر در معرض دره و سقوط قرار 

  .گاه نجات يابدبه او بدھند تا حركت كند و از پرت جوگرفت ، از طرفى شالق بر او بنوازند و از طرف ديگر 
و نیز كودك مغرور، به مدرسه نمى رود و درس نمى خواند مگر آنكه از طرفى پدر و مادر تشويقش كنند و از 

كه حیوانى سركش است ، نفس نخواندن بترساند، ھمچنین اين   آن طرف ديگر، معلم او را از تنبلى و درس 
مانند غذا و كشنده اش ، ياد  امیداننده اوست و در كارھاى مھم دنیا قرار گرفته كه ترس و خوف شالق و ر

بھشت و ثواب آن ، نفس را تشويق كرده و به نیكیھا متمايلش مى سازد و آتش جھنم و عقوبتھايش ، 
  .موجب ھراس نفس و ترس او مى گردد

   اسماى حسناى الھى: خاتمه 
   علت ذكر اسماى حسنى

  :ى نیك خداوند خاتمه بدھم دوست دارم اين كتاب را به دو دلیل با ذكر نامھا
مقصود از نوشتن اين كتاب ، آگاھى دادن بر چیزھايى است كه موجب اجابت دعا مى گردند و خداى  - 1

  :تبارك و تعالى ھم مى فرمايد
  .)336(وهللا اال سماء الحسنى فادعوه بھا  -

  .نامھاى نیك مخصوص خداست ، پس او را با آن نامھا بخوانید و دعا كنید: يعنى 
از پدرانش از ( علیه السالم  از عبد السالم بن صالح ھروى از امام على بن موسى الرضا) ره (شیخ صدوق 

  :نقل كرده است كه فرمود) ت على علیه السالم حضر
ان اهللا عزوجل تسعه و تسعون اسما من دعا اهللا بھا : -صلى اهللا علیه و آله و سلم  - قال رسول اهللا  - 826

  .استجاب له ، و من احصاھا دخل الجنه 
د، دعايش اجابت مى گردد و خداوند عزيز و جلیل ، نود و نه نام دارد كه ھر كس او را با آن نامھا بخوان: يعنى 

  .ھر كس كه آنھا را بشمارد دو حفظ نمايد، وارد بھشت مى شود
  .اين رساله شرافت بايد و پايانش چون مشك خوشبو گردد - 2

بعد از ذكر آن اسماء شرحى به صورت فشرده بر آن مى نگارم ، نه آنقدر مختصر كه به مفھوم اخالل وارد آيد 
  .ل آور گرددو نه آنقدر طوالنى كه مال

معانى اين اسماء بايد براى شنونده و گوينده و حافظ و نويسنده اش مانند عقیده اى ثابت و استوار باشد تا 
) در شرح حديث فوق ( ) ره (شیخ صدوق به حقیقت توحید برسد و شايد به ھمین معنا اشاره كرده باشد 

تن و استوار ماندن بر معناى نامھاى الھى منظور احاطه داش: كه در معناى شمردن و حفظ كردن فرموده 
  .است نه اينكه منظور، صرف شمارش باشد

از پدرش حسین  -علیه السالم  - از حضرت صادق سلیمان بن مھران با سنديش تا ) ره (شیخ صدوق و نیز 
ه علی -از پدرش حسین بن على  - علیه السالم  -على بن ابى طالب   از پدرش  - علیه السالم  -بن على 
  :روايت كرده است كه فرمود -علیه السالم  - از پدرش على بن ابى طالب  - السالم 

ان اهللا تبارك و تعالى تسعه و تسعین اسما مائه اال : -صلى اهللا علیه و آله و سلم  - قال رسول اهللا  - 827
  .: واحدا من احصاھا دخل الجنه ، و ھى 

السمیع ، البصیر، القدير، القاھر، العلى ، االعلى ، الباقى ، البديع  اهللا ، الواحد، االحد، الصمد، االول ، االخر،
، البارى ء، االكرم ، الظاھر، الباطن ، الحى ، الحكیم ، العلیم ، الحلیم ، الحفیظ، الحق ، الحسیب ، الحمید، 

، المومن ، المھیمن الحفى ، الرب ، الرحمن ، الرحیم ، الذارى ، الرازق ، الرقیب ، الرووف ، الرائى ، السالم 
، العزيز، الجبار، المتكبر، السید، السبوح ، الشھید، الصادق ، الصانع ، الطاھر، العدل ، العفو، الغفور، الغنى ، 

الغیاث ، الفاطر، الفرد، الفتاح الفالق ، القديم ، الملك ، القدوس ، القوى ، القريب ، القیوم ، القابض ، 
د، المولى ، المنان ، المحیط، المبین ، المقیت ، المصور، الكريم ، الكبیر، الباسط، قاضى الحاجات ، المجی

الكافى ، كاشف الضر، الوتر، النور، الودود، الوھاب ، الناصر، الواسع ، الھادى ، الوفى ، الوكیل ، الوارث ، البر، 
الشكور، العظیم ، اللطیف  الباعث ، التواب ، الجلیل ، الجواد، الخبیر، الخالق ، خیر الناصرين ، الديان ،

  .الشافى 
براى خداوند تبارك و تعالى نود و نه اسم مى : فرمود -صلى اهللا علیه و آله و سلم  -رسول خدا : يعنى 
كه ھر كس آنھا را بشمارد و حفظ نمايد، داخل بھشت مى شود، آن اسمھا از  -يكى كمتر از صد تا  -باشد 

  ....اهللا ، واحد،: اين قرارند
   اسماى حسنىشرح 

   :اهللا  - 1



و ساير نامھا به سوى اين نام . مشھورترين نام خداوند متعال و در مقام ذكر و دعا، برترين مقام را داراست 
  .متوجه اند

   :الواحد، االحد - 3و  2
  :اين دو اسم به معناى نفى اجزاء مى باشند و با ھم چند فرق دارند

  .به تنھاى بالمعنى  حدابه تنھا بالذات گويند و  واحد -الف 
، فقط به احدموردش اعم است ، چون ھم به عاقالن گفته مى شود، ھم به غیر عاقالن ، اما  واحد - ب 

  .عاقالن گفته مى شود
  .چنین نیست  احدمى آيد اما ) به عنوان شماره يك (در حساب و عدد  واحد -ج 
   :الصمد - 4

  .ا و نیازھا و گرفتاريھاست آن آقايى كه مقصود و تكیه گاه در تمام كارھ
  .صمدت ھذا االمر، يعنى آھنگ آن كار را كردم : به معناى قصد است كه در عرب گويند صمداصل 

  .آن كسى است كه جسم و شكم ندارد صمدو نیز در معنايش گفته شد، كه 
   :االول  - 5

  .ده و چیزى قبل از او نیست آن است كه بر ھمه چیز پیشى گرفته ، موجودى كه قبل از وجود خلق دائما بو
   :االخر - 6

به معناى چیزى كه انتھا دارد، نیست ،  آخر:) البته بايد دقت كنى كه (آنكه بعد از فناى ، خلق ، باقى است 
  .ھم بمعناى چیزى كه ابتدا دارد، نمى باشد، پس تنھا او اول و آخر است اول ھمچنانكه 

   :السمیع  - 7
مخفى و سخن در گوشى را مى شنود كالم آشكار و سخن پنھان و حرف زدن و يعنى شنونده اى كه كالم 

  .سكوت كردن نزد او مساوى است 
گاھى اوقات شنیدن به معناى پذيرفتن و اجابت كردن نیز مى آيد؛ چون او كسى است كه تو به را از 

يعنى عالم به  سمیعو نیز گفته شده كه ) و اجابت مى كند(بندگانش مى پذيرد و دعا را مى شنود 
  :شنیدنیھا كه عبارتند از صداھا و حروف ، ثبوت اين معنا براى او ظاھر است به دو دلیل 

  .چیزى از صداھاى مخلوقاتش از او غايب و پنھان نیست  - 1
  .او به ھر چیز معلومى عالم است كه يكى از آن معلومات ، صداھاى مخلوقات مى باشد - 2
   :البصیر - 8

  .يعنى عالم به ديدنیھا بصیرو نیز گفته شده . ؛ يعنى به چیزھاى مخفى آگاه است  او بیننده است
   :القدير - 9

ھیچ چیز طاقت سرپیچى از   به معناى قادر و توانگر است كه از قدرت و توان بر چیزى گرفته شده ، پس 
  .مراد او را ندارد دو نمى تواند از اراده و فرمان او، سرباز زند

   :القاھر - 10
كسى است كه بر گردنكشان غالب است و بندگان را با مرگ ، مغلوب مى سازد، در جايى كه او اراده 

  .داشته باشد، چیزى طاقت سرپیچى را ندارد
   :العلى  - 11

  .كسى كه از او صاف مخلوقات منزه است و از توصیف شدن بدان برتر
لق يا برتر از آنھاست يا برتر است از اينكه گاھى اوقات نیز به معناى كسى است كه به واسطه قدرت بر خ

و نیز برتر است از و سوسه ھاى جاھالن و افكار گمراھان ، پس او متعالى . شبیه و مانندى داشته باشد
  .است از آنچه ستمكاران درباره اش مى گويند

   :اال على  - 12
  ):ع (به حضرت موسى (به معناى غالب است ، ھمانند كالم خداوند متعال 

  .)337(ال تخف انك انت اال على  -
  .نترس ، ھمانا فقط تو غالب و چیره اى : يعنى 

  .از شبیه ھا و ضدھا نیز مى باشد) و منزه بودن (نزه و گاھى اوقات به معناى ت
   :الباقى  - 13

  .كسى است كه عوارض نابودى بر او پديد نمى آيد و بقايش نامتناھى است و محدود نمى باشد
بقاى خداوند متعال و دوامش چون بقا و دوام بھشت و جھنم نیست ، چون بقاى او ازلى و ابدى است ، اما 

  .غیر ازلى است  بقاى آن دو ابدى
يعنى ھمیشه خواھد بود، بھشت و جھنم بعد از اينكه ابدى به معناى آن است كه ھمیشه بوده و ازلى 

  .فرق بین اين دو ھمین است ) يعنى سابقه عدم و نیستى دارند(نبودند، خلق مى شوند 
   :البديع  - 14

  .خلق كرد كسى است كه مخلوقات را بدون وجود مشابه قلبى به صورت نو ظھور،
به اول در ھر چیزى گويند، نظیر بدع و مولم به معناى الیم است ؛ نظیر مفعل به معناى فعیل بر وزن بديع 

  :كالم خداوند كه مى فرمايد



  .)338(قل ما كنت بدعا من الرسل  -
  .بگو من در میان انبیا، نو ظھور نیستم ! اى پیامبر: يعنى 

 ).بلكه قبل از من پیامبرانى آمده اند(يعنى من اولین پیامبر كه نیستم 

- ٢٠ - 

 
 

   :البارى ء - 15
  :گفته مى شود) درباره او(، ھمچنانكه عنى خدا خلق را آفريدبرا اهللا الخلق ؛ ييعنى خالق ، گفته مى شود 

  .خالق نسیم : يعنى . بارى ء النسم 
  .او كسى است كه دانه را شكافت و نسیم را خلق كرد: يعنى : ھو الذى فلق الحبه و برا النسمه 

  .اشدنیز به معناى مخلوقات و مردم مى ببريه و . خالق مخلوقات : و بارى ء البرايا؛ يعنى 
   :االكرم  - 16

  :مى آيد مانندفعیل به معناى افعل به معناى كريم است كه گاھى اوقات 
  .)339(ھو اھون علیه  -

  .براى خدا آسانتر است ) خلقت دوباره انسان در قیامت (آن كار : يعنى 
نه آسانتر؛ زيرا اينگونه نیست كه برخى از كارھا براى خدا آسان و برخى ديگر آسانتر (آسان است : يعنى 
  )باشد

  .)340(وال يصلیھا اال اال شقى  -
  .اھل شقاوت به جھنم در نیفتند: يعنى 

  .)341(وسیجنبھا اال تقى  -
  .اھل تقوا را از جھنم دور مى دارند: يعنى 

در شعر ) دو كلمه اعز و اطول (مى باشند، ھمچنین شقى و تقى در اين دو آيه ، اشقى و اتقى منظور از 
  :زير

  .ول ان الذين سمك السماء بنى لنا بیتا قوائمه اعز و اط
  ..آن كسى كه آسمان را بر افراشت ، بر ايمان خاندان ساخته كه پايه ھايش سخت و بلند است : يعنى 

   :الظاھر - 17
با حجتھاى روشن و برھانھاى نورانى و نشانھايى كه داللت بر ربوبیت و صحت يكتايش دارد ) آشكار است (

و ھیچ مخلوقى نیست مگر آنكه پرده از  كه ھیچ موجودى نیست مگر آنكه شھادت به ھستى او مى دھد،
  :توحیدش بر مى دارد كه شاعر مى گويد

  .و فى كل شى ء له ايه تذل على انه واحد 
  .در ھر چیزى براى خداوند نشانه اى وجود دارد كه داللت بر وحدانیتش مى كند: يعنى 

  :گاھى اوقات ، ظاھر به معناى غالب و چیره نیز مى آيد؛ نظیر آيه قرآن 
  .)342(فاصبحوا ظاھرين  -

  .چیره گرديدند) اھل ايمان (: يعنى 
   :الباطن  - 18

است و ھم  ظاھرسترسى خاطرات و افكار، پنھان است ، پس او، ھم يعنى كسى است كه از نظرھا و د
؛ ظاھر است از طريق داليل و نشانھا، ولى ذاتش از اوھام و خیاالت بشر مخفى مى باشد؛ يعنى مخفى 
محجوب و پوشیده ولى از طريق نشانه ھا آشكار است ، پس او كسى است كه مخفى است ، اما   ذاتش 

  .ولى بدون نزديكى بى پرده و ظاھر است ، 
به كسانى مى گويند كه محرم اسرار بطانه الرجل باشد،  خبربه معناى بطون از باطن ممكن است كلمه 

انسانند، ھم آنان از سرائر و آگاھند و ھم وى از خصوصیات آنان با خبر مى باشد، بنابر اين ، خدا باطن است 
  .قلوب آگاه و از امور غیبى با اطالع است يعنى به اسرار بندگان عالم است ، پس او از رازھاى 

   :الحى  - 19
است ، نه مرگ و نیستى در حى به كسى گويند كه ھم داراى فعل است و ھم ادراك ، بنابر اين ، خدا ذاتا 

  .او راه دارد و نه نیازمند حیاتى كه به واسطه آن زنده بماند
   :الحكیم  - 20

داده است و محكم كردم خلقت اشیاء به معناى تدبیر محكم و  يعنى كسى كه خلقت اشیاء را محكم انجام
  .متقین و تصوير و اندازه گیرى نیكو مى باشد

  :مى باشد؛ چون ذات اقدس الھى فرموده علم در لغت به معناى حكم يعنى عالم و حكیم گفته شده كه 
  .)343( يعطى الحكمه من يشاء -



  .او به ھر كه بخواھد، حكمت عطا مى كند: يعنى 
كسى است حكیم و . كسى است كه كار قبیح انجام نمى دھد و عمل الزم را ترك نمى نمايدحكیم و نیز 

زى را در موضع مناسب خود قرار مى دھد تا در مقدراتش جاى اعتراض باقى نماند و بر تدبیرش كه ھر چی
  .خشم كنند

   :العلیم  - 21
  :به امور مخفى و اسرارى كه مخلوقات عالم آنھا را درك نمى كنند، آگاھى دارد كه خود فرموده است 

  .)344( و ھو علیم بذات الصدور -
  .او به آنچه در دلھا مى گذرد، آگاه است : يعنى 

  .)345(ال يعزب عنه مثقال ذره فى السموات وال فى االرض  -
  .به اندازه ذره اى در آسمانھا و زمین ، از خدا پنھان نیست : يعنى 

  .جزئیات معلومات را ھم قبل از ايجاد و ھم بعد از آن مى داند
   :الحلیم  - 22

كسى كه اھل گذشت و مھلت دادن است ، نه جھالت جاھل تغییرى در او ايجاد مى كند، نه غضب غضب 
  .كننده و نه عصیان عاصى 

   :الحفیظ - 23
او كسى است كه آسمانھا و زمین و آنچه بین آن دو است را حفظ مى كند، او كسى است كه بنده اش را 

  .و در پرتگاھھا نگاھش مى دارد از ھالكت و تشويش حفظ مى نمايد
   :الحق  - 24

يعنى ھستى و وجودش تحقق پیدا كرده است ، به طور كلى ھر چیزى كه ھستى و وجودش صحیح باشد، 
حق است ؛ يعنى وجود جھنم حق است ، يعنى وجود دارد، بھشت حق است ، ھمچنانكه گفته مى شود 

  .دارد
   :الحسیب  - 25

حسبك درھم يعنى يك درھم تو را كافى است و نیز مانند كالم خداوند : وينديعنى كافى ھمچنانكه مى گ
  :متعال 

  .)346(حسبك اهللا و من اتبعك من المومنین  -
  .است   خدا و مومنانى كه پیروات مى كنند، تو را بس !) اى پیامبر(: يعنى 

  .او تو را كافى است 
  :به معناى حسابگر نیز مى آيد، مانند كالم خداوند متعال كه مى فرمايدحسیب 

  .)347(كفى بنفسك الیوم علیك حسیبا  -
  .امروز تو خودت براى حساب كشیدن از خود، كفايت كننده اى : يعنى 

  .يعنى خودت حسابرسى كن 
  .به معناى شمارنده و عالم نیز مى باشدحسیب و 

   :الحمید - 26
يعنى محمود، كسى كه به واسطه كارھايش استحقاق ستايش را دارد، ھم در خوشیھا و ھم در سختیھا، 

  .ھم در شدايد و ھم در آسايش 
   :الحفى  - 27

  :به معناى عالم است كه خداوند متعال فرموده است 
  .)348( يسالونك كانك حفى عنھا -

  .از تو درباره قیامت مى پرسند، گويا تو از آن آگاھى : يعنى 
  .يعنى گويا تو وقت آمدنش را مى دانى 

  .ه لطف و نیكى مى كندبه معناى لطف كننده است ؛ يعنى كسى كحفى و گاھى اوقات 
   :الرب  - 28

  .ھر كس كه مالك چیزى باشد، او رب آن است و آيه قرآن نیز به اين معناھا اشاره دارد كه مى فرمايد
  .)349(ارجع الى ربك  -

  .به سوى رب خود باز گرد) حضرت يوسف به فرستاده ملك گفت (: يعنى 
  .يعنى به آقا و مالكت رجوع كن 

اگر مردى از قريش : يكى از مسلمانان گفت ) وقتى آثار شكست لشكر اسالم ھويدا شد(در جنگ جنین 
رب من ) كه مشغول جنگ با لشكر اسالم بودند(مردى از قبیله ھوا زن  رب من شود بھتر از اين است كه

  .گردد
منظور اين فرد آن بود كه اگر مردى از قريش مالك من شود بھتر از اين است كه مردى از ھوا زن مالك من 

  .گردد
ف و الم ، داللت بر وارد گردد؛ زيرا الالف و الم گفته شود، جايز نیست بر آن رب اگر به غیر از خداوند متعال ، 

رب عموم مى كنند و حال آنكه كسى مصدقان ربوبیت عمومى براى تمام مخلوقات نیست ، بلكه بايد كلمه 



نظیر رب االبل يعنى مالك (را به آن مملوك اضافه كرد، پس او فقط نسبت به آن مضاف الیه مالك است 
  )اشتر

از ھمه چیز به سوى او منقطع شده اند و به خدمات منسوب به عبوديت و بندگى براى رب اند، چون ربانیون 
  .در محضر او نزديكند

  .ا و ھمراھان آنان گفته مى شودبه صبر كنندگان با انبی )350(ربیون 
   :الرحمن  - 29

كسى كه بر تمامى خلقش رحمت دارد، چون او صاحب رحمتى است كه ھمه مخلوقات را در روزى و 
  .اين رحمت عام مومن و كافر و صالح و فاسق را شامل مى شود. وسايل زندگیشان در بر مى گیرد

   :الرحیم  - 30
  :ن را به رحمت خود اختصاص داده كه مى فرمايدرحیم است نسبت به مومنین و آنا

  .)351( و كان بالمومنین رحیما -
  .ربان است خداوند با مومنان مھ: يعنى 

است ، نعمت خود به معناى رحمت مشتق مى باشند كه رحمت صیغه مبالغه اند و از رحمان و رحیم 
  :خداوند متعال مى فرمايد

  .)352(و ما ارسلناك اال رحمه للعالمین  -
  .نفرستاديم تو را جز رحمتى براى دو جھان : يعنى 

  .يعنى تو را به عنوان نعمتى براى عالمین فرستاديم 
خیر؛ چون رحمان يعنى كسى كه بر رحمان نامید، ولى رحیم غیر از ذات اقدس الھى ، ديگران را مى توان 

گرفتاريھا قدرت داشته باشد و حال آنكه مخلوقاتى كه رحیم اند قدرت برداشتن ھر بال و گرفتارى را  برداشتن
  .ندارند

گويند، چون به خاطر نازك دلى اش رحیم اطالق مى شود و انسان نازك دل را نیز رحمت بر قرآن و باران ھم 
به معناى رقت رحمت ران است ، اما رحمت بسیار دارد كه كمترين حدش دعا كردن و ناراحت شدن براى ديگ

  .درباره خداوند متعال ندارد، بلكه به معناى ايجاد نعمت براى خلق و دفع بالھا از آنان است 
معنايى كه بتواند شامل ھر دو قسم گردد اين است كه رحمت يعنى رھا يافتن از اقسام آفات و رساندن 

  .خیر به نیازمندان 
   :الذارى ء - 31

  .خدا خلق را آفريد: اهللا ذرا الخلق و براھم ؛ يعنى لق است ، به معناى خا
به صورت مدى تلفظ مى   در اين كلمه ، بیشتر اوقات ، ھمزه آخرت ، حذف مى شود وياء با كسره قبلش 

  )يعنى گفته مى شود الذارى (گردد 
   :الرزق  - 32

ا بر پا دارد، روزى اش ھمه مخلوقات كسى كه عھده دار روزى است و قائم به قوت ھمه مى باشد تا آنھا ر
  .را در بر گرفته و اختصاصى به مومن و نیكوكار ندارد بلكه كافر و بدكار را نیز شامل مى شود

   :الرقیب  - 33
  :نگاھدارنده اى كه چیزى از او غايب نیست ، آيه قرآن ھم بدين معناست كه مى فرمايد

  .)353(ما يلفظ من قول اال لديه رقیب عتید 
  .انسان ھیچ كالمى نمى گويد مگر آنكه در كنار او مراقبى حاضر است : يعنى 

   :الرووف  - 34
  .و مھرش را بندگان مى رساند يعنى كسى كه رافت

اعم از آن مى رحمت و رحمت اخص است از رافت و گفته شده كه رحمت رساتر است از رافت گفته شده 
  .باشد

   :الرائى  - 35
  :است و رويت به عمل گويند كه آيه قرآن مى فرمايدعالم به معناى 

  .)354(الم تركیف فعل ربك بعاد  -
  .آيا نديدى كه پروردگار تو با قوم عاد چه كرد؟: يعنى 

  يعنى آيا نمى دانى ؟
  .آمده است  ھمديدن به معناى رويت و بیننده به معناى رائى گاھى اوقات 

   :السالم  - 36
  .يعنى داراى سالم است 

كه جزء اوصاف خداوند متعال است يعنى او كسى است كه از ھر عیبى سالم و از ھر آفت و نقصى سالم 
  .مبرا مى باشد

  ).و از جانبش آزارى نمى رسد(گفته شده به معناى مسلمان است ، چون انسان از او در سالمت است 
  ).كه ھر دو مصدر به يك معنا مى باشند(است رضاع و رضاعت ند مانسالم و سالمت 

  :در آيه قرآن كه مى فرمايد



  .)355(لھم دار السالم  -
  .دار السالم براى بھشتیان است : يعنى 

، بھشت ، خداوند متعال بوده و خانه به او نسبت داده شده و جايز است كه سالم جائز است منظور از 
سالم نامیده شده باشد، چون كسى كه به آنجا مى رود، از تمام آفات دنیا در سالمت مى باشد، پس آنجا 

  .است دار السالم 
   : المومن - 37

تصديق است ، پس مومن يعنى تصديق كننده ، يعنى كسى كه ھم وعده الھى و در لغت به معناى ايمان 
  .ھم گمانھاى بندگان مومنش را تصديق مى كند و آرزوھايشان را نا امید نمى گرداند

  :مودفر) علیه السالم ( حضرت صادق . و نیز مومن ؛ يعنى كسى كه به مردم از ظلم و جور، امان مى دھد
سمى البارى ء عزوجل مومنا النه يومن عذابه من اطاعه ، وسمى العبد مومنا النه يومن على اهللا  - 828

  .عزوجل فیجیر اهللا مانه 
خالق عزيز و جلیل را مومن نامیدند؛ چون او كسى را كه اطاعتش نمايد از عذابش در امان نگه مى : يعنى 

  .خداوند متعال در امان است و خدا ھم به او امان مى دھد دارد و بنده را مومن نامیدند؛ چون او از
   :المھیمن  - 38

  :آيه قرآن ھم بدين معناست كه مى فرمايد. يعنى شاھد و گواه 
  .)356(مصدقا لما بین يديه من الكتاب و مھیمنا علیه  -

  .تصديق كننده كتابھايى است كه پیش از آن بوده اند و شاھد بر آنھاست ) قرآن (: يعنى 
است ؛ يعنى شاھد است بر خلق كه چه مى كنند و چه مى گويند، حتى به اندازه مثقال مھیمن پس خدا 
و گفته شده امین يعنى مھیمن گفته شده . از او پنھان نمى باشد، نه در زمین و نه در آسمان ذره اى 
  .يعنى رقیب بر چیزى و حافظ آن مھیمن 

  .نامى از نامھاى خداوند عزيز و جلیل در كتابھاى آسمانى گذشته است مھیمن و نیز گفته شده كه 
   :العزيز - 39

  .در اين نام ھم چیزى معادل و مانند خدا نیست . ب نمى شودنه آن موجود استوارى گويند كه مغلو
  .من عزيز؛ يعنى ھر كه غالب شد، ربود: در مثل گفته شده 

  آيه قرآن كه از دشمن حكايت مى كند؛
  .)357(و عزنى فى الخطاب  -

  .در دعوا بر من غلبه يافت : يعنى 
  .يعنى در جواب دادن به سخن ، بر من چیره گشت 

  :ھم گفته مى شود؛ ھمچنانكه برادران يوسف بد و گفتندملك و گاھى اوقات به 
  .)358( يا ايھا العزيز -

  .!اى عزيز مصر: يعنى 
  !ملكا: يعنى 

   :الجبار - 40
  .ر عھده گرفته است يعنى اوست كه فقر و شكستگى خلق را جبران كرده ، وسايل زندگى و روزى را ب

  .به معناى عالى و برتر از خلق و در ھم كوبنده ستمگران است  جبارگفته شده 
به معناى چیره اى است كه دست كسى به او نمى رسد؛ چنانچه به نخلى كه بدان  جبارو نیز گفته شده 

  .مى گويند جباردسترسى نیست 
  :فرمود -علیه السالم  -حضرت صادق  بدين معناست كه انسان را بر كارى مجبور كنند كه جبر
  .ال جبر وال تفويض و لكن امر بین االمرين  - 829

  .به جبر است و نه تفويض ، بلكه چیزى میان آن دو است : يعنى 
منظور حضرت اين است كه خداوند سبحان ، بندگانش را بر گناھان مجبور نساخته ، امر دين را به آنان واگذار 

ردم درباره اش بر اساس نظرات و قیاسھاى خود سخن بگويند، بلكه خداوند عزيز و ھم ننموده است تا م
جلیل ، حدود را معین و توصیفش كرده و دين را تشريع و واجب و سنت را بر آن اضافه و تكمیلش نموده 

  .است ، پس با تعیین و توصیف حدود، ديگر جايى براى تفويض و واگذارى باقى نمى ماند
   :المتكبر - 41

  .يعنى خدا از او صاف مخلوقات برتر است 
خداوند متكبر است بر مخلوقاتى كه در برابر عظمت حق ، سر پیچى مى كنند : و نیز در معنايش گفته شده 

  .و زير بارش نمى روند
  .اسم است براى تكبر و تعظم  كبريامشتق شده و  كبريااز  متكبر

    :السید - 42
قیس بن عاصم به . كه بر آنان آقايى دارد. مى گويند السیدو عظیم قوم  مى باشد، به بزرگملك به معناى 

  .به بخشش و آزار نرساندن و خدا را يارى كردن : چه شد كه آقاى قومت شدى ؟ گفت : گفتند
  :فرمود - صلى اهللا علیه و آله و سلم  -پیامبر اكرم 



  .على سید العرب  - 830
  .على آقاى عرب است : يعنى 

  :مگر تو سید عرب نیستى ؟ فرمود! يا رسول اهللا : عايشه پرسید
  .انا سید ولد ادم و على سید العرب 

  .من آقاى فرزندان آدمم و على آقاى عرب است : يعنى 
  :به چه معناست ؟ فرمود سید! پرسید يا رسول اهللا 

  .ھو من افترضت طاعته كما افترضت طاعتى 
  .نكه طاعت من واجب مى باشداو كسى است كه طاعتش واجب است ھمچنا: يعنى 

  .پس بنابر اين حديث سید، يعنى آن ملكى كه طاعتش واجب است 
   :السبوح  - 43

  .يعنى او از ھر چه كه سزاوار توصیف بدان نیست ، منزه است 
، كلمه اى بدين وزن نیامده و ھر دو به يك سبوح و قدوس است و در كالم عرب و غیر از فعول بر وزن سبوح 

  .تندمعنا ھس
   :الشھید - 44

يعنى او كسى است كه چیزى از او غايب نیست ، به او شاھد و شھید و عالم و علیم گفته مى شود؛ 
  .يعنى گويا او حاضر و شاھدى است كه چیزى از او پنھان نمى باشد

  :ھم آمده است كه خداوند متعال مى فرمايدعلیم به معناى  شھید
  .)359(لمالئكه شھد اهللا انه ال اله اال ھو و ا -

  .خدا و مالئكه شھادت مى دھند كه معبودى جز او نیست : يعنى 
  .يعنى خدا عالم است و مى داند

   :الصادق  - 45
  .يعنى كسى كه وعده اش راست است و ثواب كسى كه بوعده اش عمل كند را كم نمى نمايد

   :الصانع  - 46
سازنده ھمه چیز اوست كه ھر مصنوعى را ساخته يعنى خالق ھر مخلوق و ايجاد كننده ھر موجود تازه 

تا كنون نديديم فعلى به فاعل شباھت  است ، اين معنا مى رساند كه چیزى به خدا شباھت ندارد، زيرا ما
داشته باشد، ھر موجودى غیر از او فعل و صنعت اوست و تمام آنھا دلیل بر يگانگى و تنھايى اويند، و نیز 

  .شاھد است بر اينكه او به خالف خلقش مى باشد و شريكى ندارد
  عیون فى جفون فى فنون بدت و اجاد صنعتھا الملیك

  كان حداقھا ذھب سبیكبابصار التغنج طامحات 
  .على قصب الزمرد مخبرات بان اهللا لیس له شريك 

  .) خیره گشته است (چشمھا در پلكھا در فنون كه ظاھر شد و آن ملك نیك آنه را ساخته : يعنى 
  .با چشمھايى كه در حال نظر كردن ، در كرشمه و نازند، گويا حدقه ايشان طاليى به قالب ريخته است 

  .بر مى دھند كه براى خدا شريكى نیست بر سرنى سبز خ
   :الطاھر - 47

يعنى كسى كه از امثال و اضداد و ھمسر و اوالد و حدوث و نابودى و سكون و انتقال و طول و عرض و نازكى 
و سفتى و گرما و سرما و خالصه از اوصاف مخصوص مخلوقات پاك است و از صفات ممكنات برتر، پس او برتر 

  .است از اينكه دانشى بر او احاطه پیدا كند يا در خیالى بگنجد و بزرگوار و منزه
   :العدل  - 48

  .او كسى است كه ھوى و ھوس او را متمايل نمى كند كه در حكمش ستم نمايد
  .وقتى به انسان نسبت داده شود؛ يعنى كسى كه سخن و كردار و قضاوتش مورد در رضايت باشدعدالت 

   :العفو - 49
  .گناھانى كه موجب ھالكت انسان مى شود و تبديل كننده آن به حسناتى چند برابر يعنى محو كننده

  .است كه به معناى گذشتن از گناه و ترك مجازات فرد بدكار است  عفواز فعول بر وزن  عفو
  .است ؛ يعنى آن را مندرس و محو نمود) باد اثر را برد(عفت الريح االثر از  عفوو گفته شده كه 

   :الغفور - 50
و منظور از آن آمرزش گناھان در آخرت و گذشت از عقوبت . يعنى او كسى است كه مغفرتش بسیار است 

را نیز به ھمین مناسبت ) كاله خود( مغفربه معناى پوشیدن گرفته شده است ،  غفرمى باشد كه از 
  .نامگذارى كرده اند، چون سر را مى پوشاند

؛ چون پوشاندن چیزى ممكن است غفوریشتر است از مبالغه در ب عفوكه مبالغه در ) بايد توجه داشت (
  .ھمراه با بقاى اصلش باشد، اما محو يعنى از بین بردن آن و نابودى تمام آثارش 

   :الغنى  - 51
يعنى كسى كه ذاتا از خلقش بى نیاز است و حاجتى بر او عارض نمى گردد؛ چون او كامل است و بر ابزار و 

و ھیچ (ز او ھمه محتاجند كه ال اقل در اصل وجود به او نیاز دارند، پس او غنى مطلق است و غیر ا. آالت قادر



  ).نیازى ندارد
   :الغیاث  - 52

به معناى فرياد رس مى باشد، او را به اسمى كه مصدر است نامیدند، چون بسیار به فرياد بیچارگان مى 
  .رسد و دعاى اھل اضطرار را اجابت مى نمايد

   :رالفاط - 53
كسى كه مخلوقات را آفريد و ساختن ھر چیزى را آغاز نمود بدون وجود سابقه قبلى ، پس او فاطر ھمه 

  .چیز است ؛ يعنى خالق و مبدع آنھاست 
   :الفرد - 54

يعنى كسى كه در ربوبیت و خداوند يكتاست و نیز به معناى موجود يگانه اى است كه شريكى ھمراه او 
  .وجود ندارد

   :ح الفتا - 55
  .يعنى حاكم بین بندگانش 

كه بین او دو قضاوت ) حاكم بین دو دشمن فتح كرد(فتح الحاكم بنى الخصمین : زمانى گفته مى شود
  :و به ھمین معناست آيه قرآن كه مى فرمايد. نمايد

  .)360(ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر القاتحین  -
  .میان ما و قوممان به حق ، راھى بگشا كه تو بھترين راھگشايان ھستى ! پروردگارا: يعنى 

  .يعنى بین ما حكم كن 
  .مى گشايد ى و رحمت را براى بندگانش يعنى كسى كه روزفتاح و نیز 

   :الفالق  - 56
او كسى است كه رحم را شكافت و حیوان از آن بیرون آمد، ھسته را شكافت و گیاه از آن بیرون آمد و نیز را 

  :براى ھر چه از آن خارج مى شود شكافت ، قرآن كريم مى فرمايد
  .)361(و االرض ذات الصدع  -

  .و سوگند به زمین شكافت برادر: يعنى 
  :يدو تاريكى را براى صبح و آسمان را براى باران و دريا را براى موسى علیه السالم كه مى فرما

  .)362(فانفلق فكان كل فرق كالطود العظیم  -
  .روى ھم قرار گرفت  دريا شكافت و آب ھر قطعه دريا مانند كوھى بزرگ بر: يعنى 

   :القديم  - 57
اولى داشته باشد، او سابقه   او در ھر نوع تقدمى بر ھمه چیز مقدم است ، البته نه بدان معنا كه وجودش 

  .عدم و نیستى ندارد
   :الملك  - 58

  .كسى كه مالكیتى جامع دارد به شكلى كه تمام اقسام آن را شامل مى شود
الھى است كه به آخر آن حرف تاء اضافه گرديده است ، ھمچنانكه در دو  ھم يكى از اقسام ملكملكوت 

  .اضافه گرديده است رھبوت و رحموت كلمه 
  .رھبوت خیر من رحموت ؛ يعنى اگر بترسى ، بھتر از آن است كه مورد ترحم قرار بگیرى : عربھا مى گويند

   :القدوس  - 59
  .به معناى پاكیزگى است قدس از فعول بر وزن 

  .يعنى پاكیزه از عیبھا و منزه از مثل و فرزنددوس ق
  :است و آيه قرآن كه از قول مالئكه مى فرمايدتطھیر و تنزيه به معناى تقديس 

  .)363(و نحن نسبح بحمدك و نقدس لك  -
  .مى كنیم   ما به ستايش تو تسبیح مى گويیم و تو را تقديس : يعنى 

  .يعنى تو را به طھارت نسبت مى دھیم 
  .به يك معناست نسبحك و نسبح لك  -

  .د پاك است محلى است كه از چركھا و دردھا و مرضھايى كه در دنیا مى باشنخطیره القدس 
  .قدوس نامى از نامھاى خداى عزيز و جلیل در كتابھاى آسمانى گذشته است : و گفته شده 

   :القوى  - 60
  .نیز مى آيد، كسى كه بر چیز قوى شد؛ يعنى بر آن قدرت پیدا كرد قادربه معناى 

مانده نمى يعنى كسى كه نیرويش كامل است و عجز بر او مسلط نمى شود، پس او قوى است و درقوى 
  .شود و يارى نمى طلبد

   :القريب  - 61
  :او اجابت كننده است كه خود فرمود

  .)364(اجیب دعوه الداع  -
  .بخواند اجابت مى كنم ) مرا(نداى كسى را كه : يعنى 

به معناى عال به وسوسه ھاى قلبھا ھم مى آيد؛ يعنى پرده و فاصله اى میان او و آن وسوسه وجود ندارد 



  :كه مى فرمايد
  .)365(و نحن اقرب الیه من حبل الوريد  -

  .ما از رگ گردن به انسان نزديكتريم : يعنى 
و از خلقش جداست ، ولى بدون ھیچ مسافتى ، بلكه در . او نزديك است ، ولى بدون ھیچ گونه تماسى 

  .در عین اختالف با بندگان به آنان مشابھت دارد عین جدايى اختالط داشته و
نزديك شدن به او، با پیمودن راه و مسافت نیست ، بلكه را طريق طاعت فرامینش و اعتقادى نیك مى 

  .باشد
بنابر اين ، خداوند تبارك و تعالى نزديك است ، ولى نزديكى او با نقل و انتقال نیست ، چون او از طريق قطع 

ى شود و با گذشتن از ھوا برترى نمى يابد، چگونه چنین چیزى ممكن است در حالى كه مسافت نزديك نم
  .او قبل از خلقت پايین و باال و قبل از توصیف به بااليى و پاينى ، وجود داشته است 

   القیوم  - 62
  .يعنى او بر پا و با دوام است بدون نابودى 

  .و رسیدگى قیم بر ھر چیز مى باشدو نیز در معنايش گفته شده كه او از طريق توجه 
  .مى باشندفعول و فیعال نیز به ھمان معناست ، اين دو بر وزن قیام 

ما فیھا من : مى گوينديعنى خودت حفاظت و اصالح و تدبیر آن چیز را بر عھده گرفته اى : قمت بالشى ء
  .)366(ديور وال ديار، يعنى در آنجا ديور و ديارى نیست 

   :القابض  - 63
يعنى او كسى است كه روزى را بر اساس حكمت و لطفش از فقرا گرفته ، آنان را از طريق صبر مى آزمايد و 

  .گرانبھايى را برايشان ذخیره مى سازد پاداش
  .يعنى كسى كه از طريق مرگ ، ارواح را قبضه مى كندقابض گفته شده 

فالنى در قبضه فالنى است ؛ يعنى در : به معناى ملك است ، چنانكه مى گويندقبض از قابض و گفته شده 
  :ه مى فرمايدملك اوست ، يا اين چیز در قبضه من است و آيه قرآن ھم بدين معناست ك

  .)367(و االرض جمیعا قبضته يوم القیامه  -
  .در روز قیامت زمین بیجا در قبضه اوست : يعنى 

  :ين آيه به معناى ھمان آيه است كه مى فرمايدا
  .)368(وله الملك يوم ينفخ فى الصور  -

  .ه در صور بدمند، فرمانروايى از آن اوست و در آن روز ك: يعنى 
  .)369(واالمر يومئذهللا  -

  .مى باشد و در آن روز، فرمان از آن خدا: يعنى 
   :الباسط - 64

  .احتیاجى باقى نماند  اوست كه روزى را مى گشايد تا به سبب رحمت و بخشش و كرم و فضلش 
   :القاضى  - 65

يعنى اوست كه بر بندگانش حكم مى كند تا در برابر فرمانھا و نھى ھا و باز داشتنھا و رضايتھايش فرمانبردار 
  .مشتق شده است  قضاباشند كه از 

  :به خداوند متعال ، مى تواند سه معنا داشته باشد قضات دادن نسب
  :به معناى حكم كردن و ملزم نمودن ؛ نظیر آيه  -اول 

  .)370(و قضى ربك اال تعبدوا اال اياه  -
  .پروردگارت حكم كرد كه جز او را نپرستید: يعنى 

  .قاضى بر او فالن قضاوت را كرد؛ يعنى حكم كرد و او را بدان ملزم نمود: گفته مى شود
  :به معناى خبر دادن و اعالم كردن ؛ نظیر آيه  -دوم 

  .)371(اب و قضینا الى بنى اسرائیل فى الكت -
  .و بنى اسرائیل را در كتاب ، خبر داديم : يعنى 
  .آگاه كرديم آنان را با زبان پیامبرشان به اين امر  -يعنى 
  .تمام كردن ، مانند آيه  -سوم 

  .)372(فقضیھن سبع سموات فى يومین  -
  .را در دو روز به اتمام رسانید و پديد آورد آنگاه ھفت آسمان: يعنى 

گفته مى شود فالنى حاجتش را قضا كرد، يعنى نیازش را بر اساس آنچه درخواست كرده بود، به اتمام 
  .رسانید

   :المجید - 66
  .يعنى بخشايشگر و كريم 

  .؛ يعنى با سخاوت و بخشايشگرمرد ماجدمى گويند 
  :و آيه قرآن ھم بدين معناست ، آنجا كه مى فرمايد.  است كريم و عزيزگفته شده به معناى 

  .)373( قرآن مجید -



  .قرآنى است مجید) اين (: يعنى 
  .عنى قرآنى است كريم و عزيزي

  .در لغت يعنى رسیدن به شرف  مجد
  .مى باشد؛ يعنى كسى كه خلقش او را تمجید و تعظیم نموده اند ممجدگاھى اوقات به معناى  مجید

   :المولى  - 67
يعنى يارى دھنده مومنین و كسى كه پاداش دادن و كرامت بخشیدن به آنان را بر عھده گرفته است كه 

  :مودخود فر
  )374(اهللا ولى الذين امنوا يخرجھم من الظلمات الى النور  -

  .را از تاريكیھا به نور مى بردخدايا، ياور مومنان است ، ايشان : يعنى 
صلى اهللا علیه و آله و سلم  -مى باشد و كالم رسول خدا ) يعنى شايسته تر(گاھى اوقات به معناى اولى 

  :به ھمین معناست كه فرمود) در غدير خم ( -
  .من كنت مواله فعلى مواله : قال . بلى يا رسول اهللا : الست اولى منكم بانفسكم ؟ قالوا - 831

  .من بر شما از خودتان شايسته تر و سزاوارتر نیستم ؟! آيا: نى يع
  !بلى اى رسول خدا: گفتند
  .ھر كس كه من موالى او ھستم ، على ھم موالى اوست : فرمود

يعنى ھر كس كه من بر او شايسته تر از خودش ھستم ، على ھم چون من بر او شايسته تر از خودش 
  .مى باشد

مى باشد؛ يعنى كسى كه كارى را بر عھده گرفته و پايش ايستاده است ، ى ولگاھى اوقات به معناى 
به كسى گويند كه اصالح امور و قیام براى كارھايش را بر عھده دارد، خدا ھم ولى مومنین است ولى طفل 

  .، چون اصالح امور و قیام بر مھماتشان اعم از كارھاى دنیايى و دينى را بر عھده دارد
   :المنان  - 68

  :يعنى عطا كننده و بخشنده ، آيه قرآن ھم بدين معناست كه مى فرمايد
  .)375(فامنن او امسك بغیر حساب  -

  .بى حساب ببخش يا نگھدار: ى يعن
   :المحیط - 69

يعنى كسى كه بر ھمه چیز احاطه دارد، دايره علم و ھم دايره قدرتش تمام موجودات را در بر گرفته ، بنابر 
  :اين ، او موجودى است كه عملش بر تمام اشیاء احاطه دارد

  .)376(لك وال اكبر اال فى كتاب مبین ال يعزب عنه مثقال ذره فى السمواتن وال فى االرض وال اصغر من ذ -
ین از خدا پنھان نیست و ھمه در كتاب به قدر ذره اى يا كوچكتر و يا بزرگتر از آن در آسمانھا و زم: يعنى 

  .مبین آمده است 
  .)377(قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربى لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربى ولو جئنا بمثله مددا  -

بگو اگر دريا براى نوشتن كلمات پروردگار من مركب شود، دريا به پايان مى رسد ولى كلمات پروردگار : يعنى 
  .من به پايان نمى رسد، ھر چند درياى ديگرى به كمك آن بیاوريم 

  .)378(بعده سبعه ابحر ما نفدت كلمات اهللا ولو ان ما فى االرض من شجره اقالم و البحر يمده من  -
درياى ديگر به كمكش بیايند، كلمات  و اگر ھمه درختان روى زمین قلم شوند و دريا مركب و ھفت: يعنى 

  .خدا پايان نمى يابد
از حیطه قدرتش خارج نیست ، مورچه  - ھر چه بزرگ باشد  -و قدرتش نیز ھمینطور، بنابر اين ھیچ مقدورى 

و زنبور، طفل شیر خوار و عرش عظیم ، موجود لطیف و موجود جسمانى و باالخره ھر بزرگ و كوچكى نزد او 
  :مساوى است كه 

  .)379(و ھو على كل شى ء قدير  -
  .او بر ھر كارى تواناست : يعنى 

  .)380(ما خلقكم وال بعثكم اال كنفس واحده  -
  .آفرينش ھمه شما و باز، زنده كردنتان ، تنھا مانند زنده كردن يك تن است : يعنى 

  .)381(راد شیئا يقول له كن فیكون انما امره اذا ا -
  :چون خدا بخواھد چیزى را بیافريند، فرمانش اين است كه مى گويد: يعنى 

  .موجود شود، پس موجود مى شود
   :المبین  - 70

يعنى او از طريق آثار قدرت و آياتى كه ظاھر كننده حكمت اوست ، آشكار و روشن است ، او كسى است 
  .كه تدبیرش را ظاھر و بیانش را واضح نموده است 

   :المقیت  - 71
  .يعنى مقتدر

  :گفته شده زبیر بن عبد المطلب درباره 
  .النفس عنه و كنت على مساءته مقیتا  و ذى ضغن كففت



  .بسا صاحب كینه اى كه خود را از او باز داشتم و حال آنكه بر بدى رساندن به او توانا بودم : يعنى 
  .در زبان قريش به اين معناست مقیت 

حفیظ است ، يعنى كسى كه نسبت به ھر چیزى آن مقدار حفاظت را كه الزم به معناى مقیت گفته شده 
  .، اعمال مى كنددارد

  .و گفته شده مقیت يعنى كسى كه قوت و غذا، اعطا مى نمايد
  .و نیز گفته شده مقیت يعنى حافظ و مراقب 

   :المصور - 72
يعنى او خدايى است كه مخلوقاتش را بر صورتھاى مختلف آفريد تا از اين طريق ، ھمديگر را بشناسند كه 

  :فرمود
  .)382(و صوركم فاحسن صوركم  -

  .شما را صورت بخشید و آن صورتھايتان را نیكو ساخت : يعنى 
   :الكريم يعنى  - 73

  .جواد و بخشنده 
  .رد كريم ؛ يعنى بخشنده مى گويند م
يعنى عزيز، ھمچنانكه گفته مى شود فالنى نزد من از ديگرى كريم تر است ، يعنى عزيزتر كريم گفته شده 

  :است ، آيه قرآن ھم بدين معناست كه مى فرمايد
  .)383(انه لقران كريم  -

  .؛ يعنى عزيزھر آينه اين قرآنى است كريم : يعنى 
   :الكبیر - 74

  .به بزرگ قوم گفته مى شود آقاى قوم ! يعنى آقا
  .داشتن تكبیر و عظمت اسم است براى  كبیر
   :الكافى  - 75

ر خدا توكل نمايد، او احتیاجاتش را بر عھده مى گیرد و به ديگرى واگذارش نمى نمايد كه خود ھر كس كه ب
  :فرمود

  .)384(و من يتوكل على اهللا فھو حسبه  -
  .؛ يعنى وى را كافى است كس ھر كه بر خدا توكل نمايد او كفايتش مى كند: يعنى 

   :كاشف الضر - 76
اجابت مى نمايد و بدى را از آنان بر مى دارد  -اگر او را بخواند  -يعنى او گشايش مى دھد و افراد درمانده را 

)385(.  
   :الوتر - 77

  .گويند وتريعنى فرد، ھر چیز فردى را 
   :النور - 78

  .اسطه ھدايت او ارشاد مى گردداو كسى است كه نابینا به واسطه نور او بینا مى شود و گمراه به و
مصدر را بر او اطالق كرده اند، . است ) يعنى نور دھنده (منیر به معناى روشنائى است ، در واقع خداوند  نور

چون منشا نور، اوست ، يا چون اھل آسمانھا و زمین به واسطه نور او به مصالح و رشد خود ھدايت مى 
و يا چون او نور را نورانى كرده و خلقش نموده لذا اين . مى شوندشوند؛ ھمچنانكه به واسطه نور، ھدايت 

  .نام بر او اطالق گرديده است 
   :الوھاب  - 79

  .يعنى كسى كه زياد مى بخشد و عطا مى نمايد
   :الناصر - 80

  .ناصر و نصیر به يك معناست ، نصرت يعنى يارى 
   :الواسع  - 81

  .انش را و روزى او تمام مخلوقاتش را در بر مى گیرداو كسى است كه بى نیازى او فقرھاى بندگ
و اينكه گفته مى . مى باشد به معناى غنا) كه مصدر آن است (سعه يعنى بى نیاز و واسع گفته شده 

  .شود فالنى از سعه اش مى بخشد؛ يعنى از غنايش مى بخشد
  .به قدر وسعت انفاق كن : يعنى تالش و مقدورات انسان ، مى گويندوسع 

   :الودود - 82
مشتق شده ، يعنى او بندگان صالح خود را دوست دارد، از آنان راضى است و اعمالشان را قبول مى  وداز 

  .كند
گاھى اوقات بدين معناست كه او بندگان صالح خود را نزد خلقش محبوب مى كند ھمچنانكه خود مى 

  :فرمايد
  .)386( سیجعل لھم الرحمن ودا -

  .را محبوب مى گرداند) مومنین (خداوند رحمان آنان : يعنى 



بنابر ) يعنى چیز ترسناك (است مھیوب به معناى مھیب به معناى مفعول آمده ، ھمچنانكه فعول در اينجا 
  .است محبوب يعنى  مو دوددر اينجا به معناى  و دوداين ، 

   :الھادى  - 83
آنھا را احترام نمود؛ چون ھمه را   يعنى كسى كه با ھدايتش بر تمام مخلوقات منت نھاد و با نور و توحیدش 

نمود و از طريق عقل و الھام دلیلھا و نشانھا،  بر فطرت توحید آفريد و آنھا را بر مقصود و مرام خود، راھنمايى
  :قدرت رسیدن به توحید را به آنان عطا فرمود، پیامبرانى فرستاد كه با حجتھاى اكید، تايید گرديده اند

  .)387(لیھلك من ھلك عن بینه و يحیى من حى عن بینه  -
تا ھر كس كه ھالك مى شود به دلیلى ھالك شود و ھر كس كه زنده مى ماند، به دلیلى زننده : يعنى 
  .بماند

  :ھدايت ساير بندگان را مى توان از اين آيه به دست آورد كه فرمود
  .)388(ناھم فاستحبوا العمى على الھدى فھدي -

  .وست مى داشتندما آنان را ھدايت كرديم ولى آنان كورى را بیشتر از ھدايت د: يعنى 
  :نتیجه آنكه 

  :انسان را به واسطه نور توحید كه بر آن خلقش فرمود، احترام نمود كه خود فرمود -اوال 
  .)389(فطرت اهللا التى فطر الناس علیھا  -

  .فطرتى است كه خداوند ھمه را بدان فطرت بیافريد: يعنى 
  :و رسولش فرموده 

  .فطرتى است كه خداوند ھمه را بدان فطرت بیافريد -
  :و رسولش فرموده 

  .كل مولد يولد على الفطره و انما ابواه يھودانه و ينصرانه و يمجسانه  - 832
ھر نوزادى بر اساس فطرت توحیدى متولد مى شوند، اين پدر و مادر اويند كه وى را يھودى ، يا : يعنى 

  .مسیحى و يا مجوسى مى نمايند
  .پیامبران را فرستاد و نور دين و ھدايت را بر افراشت  - ثانیا 
  .خلق را ھم نسبت به دين ترغیب و تشويق نمود و ھم از ترك آن بیم داد - ثالثا 

  .به آنان توفیق مضاعف عطا نمود... از طريق امداد و لطف و - و رابعا 
او خدايى است كه ساير حیوانات را نیز به مصالحشان ھدايت نمود و چگونگى طلب روزى و جلب شادمانى 

  .و دفع ضرر را الھامشان فرمود
   :الوفى  - 84

  .يعنى او به عھد و وعده خود وفا مى نمايد
   :الوكیل  - 85
  .نى او متولى ماست و بر حفظ ما قیام كرده ، اين معنا وكیل بر مال است يع

  .گاھى اوقات به معناى تكیه گاه و پناھگاه نیز آمده ، بنابر اين ، توكل يعنى اعتماد و التجاء
بر روزى بندگان و كسى كه به مصالح آنان قیام نموده است كه خود فرموده كفیل يعنى وكیل گفته شده 

  :است 
  .)390(حسبنا اهللا و نعم الوكیل  -

  .خدا ما را بس است و خوب وكیلى است : يعنى 
  .لى است و قیام نموده است يعنى براى كارھايمان خوب كفی

   :الوارث  - 86
يعنى او كسى است كه تمام امالك ، بعد از نابودى صاحبانشان ، به او مى گردد؛ چون بعد از فناى خلق 

  .تنھا او باقى مى ماند و بعد از مرگشان ، مورايث و امالكشان به او باز خواھد گشت 
   :البر - 87

  .احسان نموده ، برش تمام خلق را در بر گفته است يعنى بر بندگانش عطوف و به آنان 
برت يمین فالن ؛ يعنى سوگند فالنى : ھم مى آيد كما اينكه گفته مى شودصادق گاھى اوقات به معناى 

  .صدق فالن و بر؛ يعنى فالنى راست گفت يا مى گويند . راست بود
   :الباعث  - 88

ى انگیزاند و بعد از وفاتشان بر مى گرداند و براى جزاء يعنى او كسى است كه خلق را بعد از مرگشان بر م
  .و بقا، زنده شان مى كند

   :التواب  - 89
يعنى كسى كه توبه را مى پذيرد و از گناھان عظیم در مى گذرد به شرط آنكه بنده از آن گناھان توبه نموده 

  .دباز گردد كه ھرگاه توبه بنده تكرار شد، قبول خداوند نیز تكرار مى گرد
   :الجلیل  - 90

از جالل و عظمت گرفته شده و معنايش عظمت قدرت و بزرگى مقام است ، او جلیلى است كه ھر جلیل 
  .ديگرى غیر از او، ھمه كوچكند



   :الجواد - 91
  .يعنى بخشنده و نیكوكار، كسى كه زياد مى بخشد و زياد نیكى مى رساند

كسى  جوادكه در صورت درخواست مى بخشد، ولى  كسى استكريم اين است كه جواد و كريم فرق بین 
  .كه است كه بدون درخواست ، عطا مى نمايد، عكس اين نیز گفته شده است 

گفته نمى شود؛ چون سخى ، مرد جواد؛ يعنى مرد سخى ، اما به خداوند متعال سخاست به معناى  جود
سخاويه ، در صورتى كه آن زمین يا زمین سخاويه يا كاغذ : اصل سخاوت به نرمش بر مى گردد، مى گويند

 .گفتند؛ چون در برابر نیازھا نرم مى شودسخى كاغذ نرم باشند و انسان سخى را 

   

- ٢١ - 

 
 

   :الخبیر - 92
  .يعنى كسى كه دقايق اشیاء و ريزه كاريھايش را مى داند

يعنى  خبرطالع است ، فالنى عالم خبیرى است ؛ يعنى به اندرون چیزى دانا و از حقیقتش با ا: مى گويند
  .، مى گويى من از آن با خبرم ؛ يعنى بدان عالم ھستم علم 

   :الخالق  - 93
  :يعنى كسى كه خلق را آغاز نمود و آنھا را بدون وجود مثل و مانند قبلى ، ساخت كه خود فرمود

  .)391(ھل من خالق غیر غیر اهللا  -
  .آيا جز خدا آفريننده ديگرى ھست ؟: يعنى 

حكايت مى  - علیه السالم  -گاھى مراد از خلق ، تقدير و اندازه گیرى است ، چنانكه از قول حضرت عیسى 
  :كند

  .)392(خلق لكم من الطین كھیئه الطیر انى ا -
  .برايتان از گل چون پرنده مى سازم : يعنى 

  .گیرى مى كنم ، ولى در اصل خداوند خالق و ايجاد كننده آن است يعنى من برايتان اندازه 
   :خیر الناصرين  - 94

نیز مى نامید؛ چون رحمتش خیر الراحمین يعنى او يارى رسانى خود را بسیار تكرار مى كند؛ ھمچنانكه او را 
  .زياد است 

   :الديان  - 95
  .ى دھديعنى او كسى است كه بندگان را به سبب اعمالشان جزاء م

، شاعر مى كما تدين بدان ؛ يعنى ھر طور جزاء بدھى جزاء مى گیرى به معناى جز است ، مى گويند دين 
  :گويد

  .كما يدين الفتى يوما يدان به من يزرع الثوم ال يقلعه ريحانا 
جوان ھر طور جزاء بدھد، روزى ھمانگونه جزاء مى بیند؛ چون كسى كه سیر بكارد، ريحان نمى : يعنى 

  .یندچ
   :الشكور - 96

او كسى است كه طاعت اندك را سپاسگذارى كرده در برابرش ثواب زيادى مى دھد و نعمت بزرگ و بسیار 
  :عطا مى نمايد، از آن طرف به سپاسگزارى اندك بندگانش راضى مى شود كه فرمود

  .)393( ان ربنا لغفور شكور -
  .ھمانا پروردگار ما آمرزنده و سپاسگذار است : يعنى 
در لغت به معناى اعتراف به نیكوكارى است ، خداوند متعال خودش نسبت به بندگان اھل نیكى و  شكر

، اما چون به افراد مطیع به خاطر طاعتشان ثواب فراوانى به عنوان پاداش مى دھد، از باب  بخشش است
نامیده شده  شكرنیز ) يعنى پاداش دادن (نامیده ، ھمچنانكه مكافات  شكرمجاز گويى ھمین پاداش خود را 

  .است 
   :العظیم  - 97

  .جلیل مى باشد  او صاحب عظمت و جالل است ؛ يعنى شان و مقامش عظیم و قدرش 
   :اللطیف  - 98

به بندگانش نیكى مى كند و با آنان از طريق رفاقت و مھربانى رفتار مى نمايد به طورى كه حتى خودشان 
  .ھم نمى فھمند

است ؛ يعنى نیكو كار است و با لطیف فالنى نسبت به مردم . گفته مى شود. يعنى نیكى و احترام لطف 



  .رفتار مى كند آنان از طريق نیكى و مھربانى
لطف ، گاھى اوقات به معناى ظرافت در تدبیر و فعل مى باشد، اگر كسى حاذق و ماھر باشد، مى گويند 

  .فالنى سازنده اى است كه دستانش لطیف است 
  :در خبر آمده 

  .معنى اللطیف ھو انه خالق للخلق اللطیف كما انه سمى العظیم النه خالق للخلق العظیم  - 833
عناى لطیف اين است كه او خالق خلق لطیف است ؛ ھمچنانكه او را عظیم نامیدند؛ چون خالق م: يعنى 

  .خلق عظیم مى باشد
است ؛ يعنى به بندگان لطف دارد، از اين طريق كه بنده را به انجام طاعات ، نزديك لطیف خدا : و گفته شده 

  .و از ارتكاب گناھان ، دور مى نمايد
   :الشافى  - 99

عافیت را روزى مى كند، بدون وساطت دوا، شفا مى بخشد، با اندك دعا، بال را بر مى دارد و در  يعنى او
مى  -علیه السالم  -امتحانھاى كوچك ، پاداشھاى بزرگى مى دھد كه خداوند متعال از قول حضرت ابراھیم 

  :فرمايد
  .)394(و اذا مرضت فھو يشفین  -

  .و چون بیمار شوم اوست كه شفايم مى بخشد: يعنى 
   علت عدم ذكر ساير اسماء

ى كند؛ چون در دعاھاى بايد بدانى كه صرف ذكر اين اسمھاى شريف ، داللت بر نفى ساير اسماء نم
اسامى زيادى آمده كه جزء اين اسم نمى باشند، شايد ذكر خصوص اين  -علیھم السالم  -معصومین 

  .اسمھا به خاطر مزيت و شرفى باشد كه بر ساير اسماء دارند
   توحید ذات اقدس الھى

مربوط مى شود نه به آن بايد بدانى كه كثرت و تعددى كه اين اسامى متعدد بر آن داللت دارند، به نسبت 
  :توضیح مطلب آنكه . ذات اقدس كه او از جمیع جھات و بنابر اين اعتبارات واحد است 

  .حقیقى و اضافى صفات ذات اقدس حق ، دو قسم است 
آن ) بدون در نظر گرفتن ھیچ چیز ديگر(آن است كه اگر تنھا ذات اقدس حق را در نظر بگیريم صفت حقیقى 

كه اين صفات با نظر حى ، موجود، قديم ، ازلى ، باقى ، ابدى و سرمدى : شود؛ نظیر صفت بر او حمل مى
  .به ذات متعالیش به او ملحق مى شوند

قادر، : آن است كه اگر به غیر خدا ھم نظر شود، مى توان آن صفت را بر او حمل كرد؛ نظیرصفت اضافى اما 
ومى باشند، بنابر اين ، تعددى كه ھنگام اضافه پديدى خالق و رحیم كه بايد در مقابل مقدور و مخلوق و مرح

مى آيد به خاطر امور خارج از ذات خداست و اين موجب تعدد و تكبر در ذات متعالى او نمى گردد كه او از اين 
  .پندارھا برتر و واالتر است 

  :نقل كرده است كه فرمود -علیه السالم  - از چند نفر از حضرت صادق على بن رئاب 
من عبد اهللا بالوھم فقد كفر، و من عبد االسم و لم يعبد المعنى فقد كفر، و من عبد االسم و المعنى  - 834

فقد اشرك ، و من عبد المعنى بايقاع االسماء علیه بالصفات التى وصف بھا نفسه فعقد علیه قلبه و نطق به 
  . -سالم علیه ال -لسانه فى سرائره و عالنیته فاولئك اصحاب امیر المؤ منین 

كسى كه نام را بدون معنا بپرستد او . كسى كه با گمان خويش خداى را بپرستد كافر شده است : يعنى 
كسى كه ھم نام و ھم معنا را با ھم بپرستد، او مشرك است و كسى كه معنا را . ھم كافر شده است 

ود را بدان توصیف كرده است و بپرستد و نامھا را بر او بار كند، آن ھم از طريق او صافى كه ذات حق ، خ
قلبش را بر آن گره بزند و زبانش را ھم در خفا و ھم در علن به آن گويا گرداند، چنین افرادى اصحاب امیر المؤ 

  .ھستند - علیه السالم  -منین 
  .آنان مومنان حقیقى اند: در روايت ديگر آمده است 

  :فرمودھشام بن حكم و در حديثى به 
تسعه و تسعون اسما فلوكان االسم ھو المعنى لكان كل اسم ھو اله ولكن اهللا معنى هللا عزوجل  - 835

  .واحد يدل علیه بھذه االسماء 
خداوند عزيز و جلیل نود و نه نام دارد، اگر اسم ھمان معناست بايد ھر اسم يك خدا باشد، ولى : يعنى 

  .داللت دارندصحیح اين است كه اهللا يك معناى واحدى است و اين اسمھا بر آن 
  ...يا من اظھر الجمیل فضیلت دعاى 

  :روايت كرده است فرمود -صلى اهللا علیه و آله و سلم  -از پدرش او از جدش از پیامبر اكرم عمر بن شعیب 
السالم علیك يا : ان جبرائیل نزل علیه بھذا الدعاء من السماء و نزل علیه ضاحكا مستبشرا، فقال  - 836

و ما تلك الھديه يا : فقال . ان اهللا عزوجل بعث الیك بھذيه : ك السالم يا جبرئیل ، فقال و علی: محمد، قال 
  .: قل : قال ! و ما ھن يا جبرئیل ؟: كلمات مع كنوز العرش اكرمك اهللا بھا، قال : قال ! جبرئیل ؟

 علیه و آله و سلم صلى اهللا -جبرئیل در حالى كه خنده مى كرد و خوشحال بود، از آسمان بر پیامبر : يعنى 
  !سالم بر تو اى جبرئیل : فرمود -

  .خداوند عزيز و جلیل ھديه اى برايت فرستاده است : گفت 



  !آن ھديه چیست اى جبرئیل : فرمود
  .كلماتى است ھمراه با گنج ھاى عرش كه خداوند تو را به واسطه آن كلمات تكريم نموده است : گفت 
  !آنھا چیست اى جبرئیل ؟: فرمود
  .بگو: گفت 

يا من اظھر الجمیل و ستر القبیح ، يا من لم يواخذ بالجريره و لم يھتك الستر، يا عظیم العفو، يا حسن  -
التجاوز، يا واسع المغفره ، يا باسط الیدين بالرحمه ، يا صاحب كل نجوى ، و يا منتھى كل شكوى ، يا كريم 

قاقھا، يا سیدنا، يا ربنا، يا موالنا، يا غايه رغبتنا، اسالك يا الصفح ، يا عظیم المن ، يا مبتدئا بالنعم قبل استح
  .اهللا ، ان ال تشوه خلقى بالنار 

مواخذه ) فورى (اى كسى كه گناھكار را !اى كسى كه زيبائى را آشكار و زشتى را مى پوشانى : يعنى 
! گذشت نیكويى اى كسى كه داراى ! اى كسى كه داراى عفو عظیمى ! نمى كنى و پرده را نمى درى 

اى ھمراه ھر ! اى كسى كه دستھايت را براى رحمت گشوده اى ! اى كسى كه آمرزشت وسیع است 
اى كسى كه داراى منت ! اى روى با كرامت ! اى كسى كه ھر شكايتى به تو منتھى مى شود! نجوايى 
اى ! اى پروردگار ما! ااى آقاى م! اى كسى كه قبل از استحقاق بندگان نعمتت را آغاز كرده اى ! عظیمى 
  .كه خلقتم را با آتش ، زشت نسازى ! از تو مى خواھیم اى خدا! و اى نھايت آرزوى ما! موالى ما

! ھیھات ! ھیھات : ما ثواب ھذه الكلمات ؟ قال : جبرئیل  - صلى اهللا علیه و آله و سلم  -فقال رسول اهللا 
رضین على ان يصفوا ثواب ذلك الى يوم القیامه ما و انقطع العمل ، لو اجتمع مالئكه سبع سماوات و سبع ا

  .صفوا من كل جزء جزءا واحدا 
  ثواب اين كلمات چیست ؟: به جبرئیل فرمود -صلى اهللا علیه و آله و سلم  -در اينجا رسول خدا : يعنى 
و  اگر مالئكه ھفت آسمان و ھفت زمین جمع شوند. اين كار شدنى نیست ! دور است ! دور است : گفت 

  .يك ثوابش را ھم نمى توانند توصیف نمايند) از دعا(تا روز قیامت بخواھند ثوابش را توصیف كنند، در ھر جزء 
يا من اظھر الجمیل و ستر القبیح ، ستره اهللا و رحمه فى الدنیا، و جمله فى االخره ، و ستر : فاذا قال العبد

  .اهللا علیه الف ستر فى الدنیا و االخره 
اى كسى كه زيبايى را آشكار و زشتى را مى پوشانى ، خداوند متعال او را در : بنده مى گويد وقتى: يعنى 

دنیا پوشیده مشمول رحمت خود مى گرداند و در آخرت ھم زيبايش مى گرداند و ھزار پوشش در دنیا و آخر 
  .بر او قرار مى دھد

سبه اهللا يوم القیامه و لم يھتك ستره يوم تھتك يا من لم يواخذ بالجريره و لم يھتك الستر، لم يحا: و اذا قال 
  .الستور 

مواخذه نمى كنى و پرده را نمى درى ) فورى (اى كسى كه گناھكار را : و آنگاه كه بنده گفت : يعنى 
  .خداوند روزى قیامت او را حساب نمى كشد و روزى كه پرده ھا دريده مى گردد، پرده او را نمى درد

  .لعفو، غفر اهللا له ذنوبه و لو كانت خطیئته مثل زبد البحر يا عظیم ا: و اذا قال 
اى كسى كه داراى عفو عظیمى ، خداوند گناھانش را مى آمرزد اگر چه : و وقتى كه مى گويد: يعنى 

  ..خطاھايش به اندازه كف دريا باشد
  .یا و غیر ذلك من الكبائر يا حسن التجاوز، تجاوز اهللا عنه حتى السرقه و شر الخمر و اھاويل الدن: و اذا قال 

اى كسى كه داراى گذشت نیكويى ، خداوند از او در مى گذرد؛ حتى : و ھنگامى كه مى گويد: يعنى 
  .)395(گناھانى مانند دزدى ، شرابخورى ، كارھاى وحشتناك دنیا و ساير گناھان كبیره 

يا واسع المغفره ، فتح اهللا عزوجل له سبعین بابا من الرحمه فھو يخوض فى رحمه اهللا عزوجل : و اذا قال 
  .حتى يخرج من الدنیا 

خداوند عزيز و جلیل ، ھفتاد در رحمت براى وى مى اى كه آمرزشت وسیع است ، : آنگاه كه گفت : يعنى 
  .گشايد به طورى كه او در رحمت خدا غوطه مى خورد تا از دنیا خارج شود

  .يا باسط الیدين بالرحمه ، بسط اهللا يده علیه بالرحمه : و اذا قال 
تش را به اى كسى كه دستھايت را براى رحمت گشوده اى ، خداوند دست رحم: و وقتى كه گفت : يعنى 

  .سوى او مى گشايد
يا صاحب كل نجوى ، و يا منتھى كل شكوى ، اعطاه اهللا من االجر ثواب كل مصاب ، و كل سالم ، : و اذا قال 

  .و كل مريض ، و كل ضرير، و كل مسكین ، و كل فقیر، و كل صاحب مصیبه الى يوم القیامه 
ى كه ھر شكايتى به تو منتھى مى شود، اى ھمراه ھر نجوايى ، اى كس: و ھنگامى كه گفت : يعنى 

خداوند به اندازه ھر مصیبت زده و ھر سالم و ھر مريض و ھر ضرر ديده و ھر مسكین و ھر فقیر و ھر صاحب 
  .مصیبتى تا روز قیامت به او ثواب عطا مى كند

  .يا عظیم المن ، اعطاه اهللا يوم القیامه منیته و منیه الخالئق : و اذا قال 
اى كسى كه داراى منت عظیمى ، ذات اقدس الھى روز قیامت ھم آرزوى او و ھم : ون گفت و چ: يعنى 

  .آرزوى خاليق را به وى مى دھد
  .يا كريم الصفح ، اكرمه اهللا تعالى كرامه االنبیاء : و اذا قال 

  .دھدخداوند متعال او را چون انبیا بزرگوار قرار مى ! اى روى با كرامت : و آنگاه كه گفت : يعنى 
  .يا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقھا، اعطاه اهللا من االجر بعدد من شكر نعماه : و اذا قال 



خداوند به تعداد ھر ! اى كه قبل از استحقاق بندگان ، نعمتت را آغاز كرده اى : و وقتى كه گفت : يعنى 
  .كس كه نعمتھايش را سپاسگزارى كرده به او اجر عطا مى كند

اشھدوا مالئكتى انى قد غفرت له و اعطیته من االجر : بنا يات سیدنا، قال اهللا تبارك و تعاى يا ر: و اذا قال 
بعدد من خلقته فى الجنه و النار و السماوات السبع و االرضین السبع و الشمس و القمر و النجوم و قطر اال 

  . مطار و انواع الخلق و الجبال و الحصى و الثرى و غیر ذلك و العرش و الكرسى
مالئكه من ، : خداوند تبارك و تعالى مى گويد! و اى آقاى ما! اى پروردگار ما: ھنگامى كه گفت : يعنى 

شاھد باشید كه من او را آمرزيدم و به تعداد ھر كسى كه در بھشت و جھنم و آسمانھاى ھفتگانه و 
مخلوقات و كوھھا و سنگريزه زمینھاى ھفتگانه ھست و خورشید و ماه و ستارگان و قطره ھاى باران و انواع 

  .دادم   ھا و شبنم و غیر آنھا و عرش و كرسى ، به او اجر و پاداش 
  .يا موالنا، مال قلبه من االيمان : و اذا قال 

  .خداوند قلبش را پر از ايمان گرداند! اى موالى ما: و وقتى كه گفت : يعنى 
  .رغبته و مثل رغبه الخالئق يا غايه رغبتنا، اعطاه اهللا يوم القیامه : و اذا قال 

خداوند روز قیامت تمايالت او تمايالت تمام مخلوقات را به وى ! اى نھايت آرزوى ما: و آنگاه كه گفت  :يعنى 
  .عطا مى كند

اسالك يا اهللا ، ان ال تشوه خلقى بالنار، قال الجبار جل جالله استعتقنى عبدى من النار، اشھدوا : و اذا قال 
د اعتقته من النار، و اعتقت ابويه و اخونه و اھله و ولده و جیرانه ، و شفعته فى الف رجل مالئكتى انى ق

  .ممن و جبت لھم النار، و اجرته من النار 
از تو مى خواھم كه خلقتم را با آتش ، زشت نسازى ، خداوند جبار جلیل مى : و وقتى كه گفت : يعنى 

نموده ، مالئكه من شاھد باشید كه او و پدر و مادر و برادر و بنده ام از من طلب رھايى از آتش را : گويد
خانواده و فرزند و ھمسايگانش را از آتش آزاد كردم و شفاعت او را درباره ھزار انسانى كه آتش بر آنان 

  .واجب شده بوده پذيرفتم و از آتش نجاتش دادم 
وه مستجابه لقائلھن ان شاء اهللا تعالى ، و ھو فعلمھن يا محمد المتقین ، وال تعلمھن المنافقین ، فانھا دع -

  .دعاء اھل البیت المعور حوله اذا كانوا يطوفون به 
اين دعا را تنھا به اھل تقوا بیاموز، مبادا آن را به منافقین  -صلى اهللا علیه و آله و سلم  -اى محمد : يعنى 

وينده ، اجابت خواھد گرديد، اين ھمان ياد بدھى ؛ چون دعايى است كه اگر خداوند متعال بخواھد، براى گ
  .دعاى اھل بیت معمور است ، آنگاه كه بر گرد آن طواف مى كنند

   پايان
  :اين حديث ، آخرين گفتار ما در اين رساله مى باشد

از خداوند سبحان مى خواھیم كه ما را جزء اولین افرادى قرار بدھد كه از آن بھره برده ، به آدابش مودب 
  .ر خطابتش ، حرص ورزيدند و به آنچه در فصول و ابوابش آمده ، متصف گرديدندگرديدند، ب

و ما را با ھر برادر ايمانى كه از آن اطالع پیدا كرده ، راه خود را يافت و طريق سالمین را پیمود و توشه 
  .غنیمتش را زياد نمود، شريك قرار دھد

به ھر مطلوب و نجات از ھر سختى قرار دھد كه او  و آن را براى ما و آنان اسلحه و سرمايه و سبب رسیدن
  .ولى خیرات است و ھر مصلحتى به نعمت او به تمام مى رسد

و درود خدا بر محمد كه اشرف جانھاى پاك است و بر عترتش كه نیكوكار و ساداتند تا ھر وقت كه صبحگاه و 
را كه پروردگار عالمین است و درود بر شامگاه در رفت و آمد و تاريكى و نور در تعقیب ھند و سپاس خدايى 

  !آقاى ما محمد و آل پاكش 
در شب دوشنبه ، شانزدھم جمادى اال  احمد بن فھداز نوشتن اين رساله فارغ شد، فقیر الى اهللا تعالى 

  ).ھجرى قمرى ( 801ولى ، سال 
 .و الحمد هللا وحده و صلواته على محمد و اله و سالمه 
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له استحد ثناك ، وال برب يبید ذكرك ، وال كان معك شركاء يقضون معك ، وال كان قلبك من اللھم انك لست با
اله فنعبده و ندعك ، وال اعانك على خلقنا احد فنشك فیك ، انت اهللا الديان فال شريك لك ، و انت الدائم فال 

  .يزول ملكك 
شى ء و يبقى و جھك الكريم ال اله اال انت لم  انت اول االولین ، و اخر االخرين ، و ديان يوم الدين ، يفنى كل

تلد فتكون فى العز مشاركا، و لم تولد فتكون مورثا ھالكا، ولم تدركك اال بصار فتقدرك شجا ماثال، و لم 
يتعاورك زياده وال نقصان ، وال توصف باين وال كیف وال ثم وال مكان ، و بطنت فى خفیات االمور و ظھرت فى 

  .ن خلقك من عالمات التدبیر العقول بما نرى م
انت الذى سئلت االنبیاء علیھم السالم عنك ، فلم تصفك بحد وال ببعض بل دلت علیك من اياتك بما ال 

يستطیع المنكرون جحده الن من كانت السموات واالرضون و ما بینھما فطرته فھو الصانع الذى بان عن الخلق 
رضین و ما بینھما ايات دلیالت علیك تودى عنك الحجه و تشھد فال شى ء كمثله ، و اشھد ان السموات و اال

لك بالربوبیه ، موسومات ببرھان قدرتك و معالم تدبیرك فاوصلت الى قلوب المومنین من معرفتك ما انسھا 
من وحشه الفكر و وسوسه الصدر فھى على اعترافھا بك شاھده بانك قبل القبل بال قبل و بعد البعد بال 

الغايات دونك فسبحانك ال وزير لك ، سبحانك ال عدل لك ، سبحانك ال ضد لك ، سبحانك ال ند بعد، انقطعت 
لك ، سبحانك ال تاخذك سنه وال نوم ، سبحانك ال تغیرك االزمان ، سبحانك ال تنتقل بك االحوال ، سبحانك ال 

، سبحانك ال يعییك شى ء،  تاخذك سنه وال نوم ، سبحانك ال تغیرك االزمان ، سبحانك ال تنتقل بك االحوال
  . سبحانك ال يفوتك شى ء، سبحانك انى كنت من الظالمین اال تغفر لى و ترحمنى اكن من الخاسرين 
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