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ــام � ــادق ام ــدا): ع(ص ــل� یخ ــوده عز�وج ــت فرم ــردم: اس ــانواده م ــد؛ ی خ ــس منن  پ
 بــرآوردن راه در و تر مهربــان آنــان بــا کــه اســت -کســ مــن نــزد هــا آن نیتر محبــوب

 )۹۵۳ص الح9مه، زانیم. (باشد کوشاتر شانیازهاین

 ینـادار از را -دستیته مؤمن که است -کس خدا نزد مؤمنان نیتر محبوب که دیبدان �
] عمـوم[ کـه -کسـ و ،رسـاند یاریـ او بـه اش -زنـدگ و یماد امور در و دهد نجات

ـــان ـــG را مؤمن ـــد کم ـــود و کن ـــاند س ـــاراحت و رس ـــا آن -ن ـــرف را ه ـــازد برط . س
 )۹۵۱ص الح9مه، زانیم(

 اسـت آن حقوق نیا نMیکمتر: فرمود مؤمن بر مؤمن حقوق انیب در ،)ع(صادق امام �
 او بـر و یدار دوسـت خـود یبـرا که -باش داشته دوست را یزیچ همان او یبرا که

 )۱۲۴۹ص الح9مه، زانیم. (یپسند -نم خود بر را آنچه ینپسند

 را آنچـه: فرمود برادرش بر مؤمن حق نیکمتر از سؤال به پاسخ در ،)ع(صادق امام �
 )۱۲۴۹ص الح9مه، زانیم. (ندهد اختصاص خود به است ازمندترین بدان او که

 بـا  ۱مواسـات و هـم، بـه کـردن احسـان و هـم، بـا آمـد و رفت درد که یبا مسلمانان �
 بـه بزرگ یخدا که باشند چنان تا کنند، تالش Yری9دی با بودن مهربان و ازمندان،ین

 فـتح، ی سـوره) [مهربانند Yری9دی با مؤمنان( »نَهمیب_ ر[ح_ماء[«: است داده فرمان شما
 یازمنـدیننکـه از یا ازد یناراحت و نگران باشـ و د،یکن -زندگ هم با -مهربان با]. ۲۹

) ص(خــدا رســول روزگــار در »انصــار« چنانکــه ،دینشــو لــعمط Yــرانید یگرفتــار و
 )۱۴۰ص ،۵ج اة،یالح. (بودند نیچن

 Yـرید حقـوقl ،]مرسـوم[ زکـات جـز بـه تـوانگران هـاى ییدارا در عزوجـل خداوند �
 ن،یمعـ اسـت حقـl اموالشـان در کـه آنـان و«: اسـت فرمـوده و کرده مقرر و واجب

                                                           

١
 در یاریهم و یهمدرد زین و خود یروز و معاش در Yرانید کردن Gیشر یمعنا به مواسات  

  .است مش9الت و ها -سخت
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] ظلـم در[ سـه هـر اسـت، -راضـ او کـار بـه که -کس و او به ی کننده کمG ستمYر، �
 )۱۸۰ ص ،۸ ج اة،یالح. (Yرندی9دی Gیشر

 كیـ از برتـر او كـار نیـا كـه آن مYر نرساند، ارىی را یا دهیستمد مؤمن مؤمنl چیه �
 را خـود بـرادر كـه سـتین مؤمنl چیه و ،باشد مسجدالحرام در اعتكاف و روزه ماه

 كنـد ارىیـ را او آخـرت و ایـدن در خداوند كه نیا مYر دهد، شا یاری و رساند ارىی
 گـذارد، اورشیـ بـى و تنهـا امـا دهد ارىی را برادرش بتواند كه ستین مؤمنl چیه و

 الح9مـه، زانیم. (گـذارد اوریـ بـى و تنهـا را او آخـرت و ایـدن در خداوند كه نیا مYر
 )۳۳۸۵ص ،۷ج

 از شیپـ یرومنـدین در و ،یمـاریب از شیپـ -تندرسـت در! آر فـراهم یزیـچ خود یبرا �
 )۲۱۴ ص ،۷ ج اة،یالح. (مرگ دنیرس از شیپ -زندگ در و ،-ناتوان

 رایــز بشـتاب؛ كــردى، خـوبى كـار آهنــگ هرگـاه: فرمـود مl پــدرم): ع(امـام صـادق �
lنم l۳۴۸۷ص ،۷ج الح9مه، زانیم. (آمد خواهد شیپ چه كه دان( 

 اشـامدیب شـتریب آن از تشـنه شـخص چـه هر كه است،یدر آب مثل همچون ایدن م_َثل �
ــنگ ــر او -تش ــود، فزونت ــا ش ــرانجام ت ــنگ س ــالك را او -تش ــد ه ــالح. (كن  ،۳ج اة،ی

 )۵۶۳ص

 ریـخ از كـه ییایـدن از بـرم-مـ پناه تو به! ایخدا:] عرفه روز در حضرتآن  یدعا از[ �
 كـه یـیآرزو از و دارد بـاز را مـردن نیبهتـر كه یا-زندگان از و كند یریجلوگ آخرت

 )۱۸۷ ص الح9مه، زانیم. (شود كار نیبهتر مانع

 یا فرشـته نـه سـت؛ین یا واسـطهچ یهـ جز طاعـت او بندگانش و خدا انیم که دیبدان �
. دیب9وشـاو  طاعـتکـار  در پـس. Yـرید کـس چیهـنه  و مرسل، یامبریپ نه  ،مقر�ب

 )۸۶۱ص الح9مه، زانیم(
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 «: اسـت گفتـه خداوند که آنجا: دمیپرس) ع( صادق امام از: ... دیگو عفوری یاب ابن �
 سـوى بـه روشـنايى از را آنان كه طاغوتند، سرورانشان اند، ورزيده كفر كه كسانl و

 بقـره، سـوره[ »جاوداننـد آن در خـود، كـه آتشـند اهـل آنان. برند مl در به ها -تاري9
 از تـا باشـد داشته تواند -م ینور چه کافر: فرمود ست؟ین کفار مقصودش ایآ] ۲۵۷

 اسـالم نـور بـر شـانیا کـه اسـت آن خـدا مقصـود بل9ـه شود؟ رونیب ها -9یتار به آن
 نیـیتع را آن خـدا کـه شـدند یسـتمYر یشـوایپ هـر رویپ و دار دوست چون و بودند
 آتـش ی ستهیشا کفار با همراه پس. درآمدند کفر ظلمات به اسالم نور از بود، نکرده
 آن در جاودانـه و آتشـند اهـل آنـان«: اسـت گفتـه خداونـد جهـت نیهمـ بـه و شدند

 )۶۵۹ ص ،۲ ج اة،یالح. (»ماند خواهند

 همــراه دارد غلبــه و قــدرت کــه هــر بــا کــه -نــیب -م را مــردم ،]فاســد روزگــاران در[ �
ــردم و ،شــوند -م ــدن و م ــم آم ــرد ه ــیب -م را ها گ ــه -ن ــه پ جــز ک ــب ــاغن از یروی  و ای

 )۵۳۸ص ،۹ج اة،یالح. (دارند -برنم گام آنها سود به جز وستند، ین ثروتمندان

 را خـود راهبـان و علما ،]هودی[« ی هیآ از ریابوبص سؤال به پاسخ در) ع(صادق امام �
 سـوگند خدا به«: فرمود ،]۳۱ توبه، سوره[ »گرفتند خود خداوندگاران خدا، جاى به

 پرسـتش بـه را شـانیا اگـر. فرانخواندنـد خـود عبادت به را آنان هودی راهبان و علما
 حـالل آنان براى را حرامl بل9ه رفتند،یپذ نمl قطعاً كردند مl دعوت خود] یظاهر[

 عبـادت را خود راهبان و علما ،جهل سر از ،بیترت نیبد و حرام را حاللl و كردند
 )۳۴۲۱ص الح9مه، زانیم(» .كردند بندگl و

 از به اطاعت و فرمـان بـردن بل9ه ،ستین ركوع و سجود به عبادت): ع( صادق امام �
 كنـد اطاعـت است دگاریآفر فرمان فالخ كه را اى دهیآفر فرمان كه هر است، رجال

 )۳۴۲۰ص الح9مه، زانیم. (است كرده عبادت را او گمان یب
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 -حقـ کـه ن،یمعـ و معلوم حق ن،یبنابرا]. ۲۴ معارج، سوره[ »محروم و سائل یبرا
 از کـه بدانـد خـود فـهیوظ دیـبا هـرکس کـه اسـت زىیچ است،] مرسوم[ زکات جز

 خـود بـر را مقـدار آن دارد کـه مـالl وسـعت و تـوان انـدازه به و کند پرداخت مالش
ــه بســته و شــمارد واجــب ــم ب . بپــردازد مــاه هــر ایــ جمعــه هــر ایــ روز هــر خــود لی

 )۲۱۹۱ص الح9مه، زانیم(

 مـردم اگـر. اسـت شده وضع مستمندان به کمG و توانگران آزمودن منظور به زکات �
 آنچـه سـبب بـه و مانـد -نم ازمنـدین -مسلمان چیه پرداختند، -م را خود اموال زکات

 و ازمنـدین و ریـفق مـردم،. شد -م ازین یب است کرده واجب او یبرا عز�وجل� خداوند
 )۲۱۸۵ص الح9مه، زانیم. (ثروتمندان گناهان سبب به مYر نشدند برهنه و گرسنه

 نـهیمد -9ـینزد در -نخلسـتان) ع(امـام کـه بود دهیشن) ع(صادق امام ارانی از مردى �
 نیـا در) ع(امـام از و کنـد -م رفتـار -خاصـ ی وهیش به آن محصول مورد در که دارد
 دهممl دستور من رسند،مl خرماها كه هنگامl«: فرمود) ع(امام. کرد سؤال مورد

 وارد بتواننـد مـردم تـا ،خـراب کننـد و بردارنـد را نخلسـتان وارهـاىیداز  -بخشـ كه
 نفـر ده كیـ هـر روى كـه بسـازند، سـ9و ده میگـومـl و. بخورند خرماها از و شوند

 ده رفتنـد و خوردنـد كه نفرى ده هر و ،]بخورند خرما -آسودگ با و[ نندیبنش بتوانند
 همـه بـراى میگـومـl و .بYذارنـد رطـب G وعـدهیـ نفـر هر براى و ،ندیایب Yرید نفر

 توانـدنمـl کـه كـس هـر و زن و ماریب و بچه و رزنیپ و رمردیپ از - آنجا Yانیهمسا
 .ببرند خرماG وعده یبه اندازه  كدام هر براى - بخورد خرما و دیایب

 و خـود النیوكـ و كـارگران ی همـه بـه شـد، تمـام محصـول آورى جمع زمان چون و
lکامل مزد اندكرده كمك كه اشخاص- lنهیمد به را خرماها ی ماندهیباق. دهم م lمـ

 و خرمـا بـاِر سـه و خرمـا بـاِر دو مستحقان، و هاخانواده براى ز،ین نهیمد در و آورم،
 بـراى جـه،ینت در. اسـتحقاقش و ازیـن انـدازه بـه كـس هـر فرستم،مl شتر،یب و كمتر
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 درآمـد اصـل نكـهیا بـا مانـد،مـl نـارید چهارصد ،]سال در ام خانواده خرج و[ خودم
 )۲۵ ص ،۶ج اة،یالح(» .است نارید هزار چهار نخلستان

الح9مــه،  زانیم. (مــرد، دوســت داشــتن بــرادرانش اســت -دوســت نید یها از نشــانه �
 ) ۹۶۹ص

: بYـو] امبر،یپ یا[«: دیفرما -عز� و جل� م یو محبت است؟ خدا -ن جز دوستیا دیآ �
سـوره [» .د تـا خـدا دوسـتتان بـداردیـکن یرویـد از مـن پیـدار -اگر خدا را دوسـت م

 )۹۴۵الح9مه، ص زانیم] (۳۱عمران،  آل

 هـم بـا -دوسـتو  محبت اظهار زبان به چند هر شوند، روروبه هم با چون 9وكارانین �
 و ،ردیـگ انـس هـم به ها رودخانه آب با باران ختنیآم در سرعت به شانیها دل نكنند

 هـمبـا  -دوستو  محبت اظهار زبان به چند هر شوند، رو روبه هم با گاه هر بدكاران
 از كـه انیـچهارپا هماننـد اسـت، دور Yری9ـدی بـا الفـت و انـس از شانیها ل د ،كنند

زانیـم. (خورنـد علوفـه آخـور كیـ از دراز یروزگار گرچه دورندبه  هم با یمهرورز
 )۱۷۱ص الح9مه،

 تر نیسـنگ او دوش بـر مردم ی نهیهز و زحمت بار شود، ادیز او به خدا نعمت که هر �
 را ]خـود[ نعمـت ،مـردم ی نـهیهز و زحمـت بـار دنیکشـ دوش به با ن،یبنابرا .شود

 کـه دیـآ -م شیپـ نـدرت بـه رایـز د؛یـنده قـرار زوال معرض در را آن و دیساز داریپا
 )۶۳۶۳ص الح9مه، زانیم. (برگردد او به دوباره و دیآ زوال -کس از -نعمت

 -9ـی در عز�وجـل� یخـدا! جنـدب پسر یا ]:فرمود جندب بن عبدال�ه به سفارش در[ �
 مــن -بزرگــ برابــر در کــه رمیپــذ -م -کســ از را نمــاز مــن: فرمــود خــود یهــا -وح از

 را خـود روز و ورزد یشـتنداریخو نفـس یها خواهش از من خاطر به و کند -افتادگ
 را برهنـه و کند ریس را گرسنه و نفروشد -بزرگ من دگانیآفر بر و بYذراند من ادی با

8 

 

 مـن از بود؛ هیام -بن دستگاه انیمنش از كه داشتم -دوست: دیگو -م حمزه یاب بن -عل �
 اجـازه. رمیـبY اجـازه او یبـرا) ع(صـادق امـام خـدمت بـه دنیرسـ یبرا تا خواست

 جمـع کسـب آن راه در دقـت بـدون -فراوانـ مـال من نزد در«: گفت و آمد و گرفتم
 كـه افتنـدی -نم -كسان هیام -بن اگر«: فرمود امام »ست؟یچ ن مالیا ح9م است، شده

 و آورنـد، گـرد را درآمـدها و كننـد،] یادار و یدفتـر یكارها و[ -سندگینو شانیبرا
 را مـا حـق كننـد دایـپ حضـور شـانیا جماعـت در و بجنگنـد، آنـان سـود بـه نبرد در

 ش ازیبـ یزیـچ كردنـد، -م رهـا داشتند آنچهبا  را شانیا مردم اگر. كردند -نم غصب
 »].دندیرس -نم شوكت و قدرت و مال نیا به و[ افتندی -نم آن

 م،یبYـو اگـر«: فرمـود »دارم؟ -نجـات راه مـن ایـآ! شوم تیفدا«: گفت جوان آن پس
 وانیـد در كـه را -امـوال ی همـه«: فرمـود» .دهم -مـ انجـام«: گفـت »؟-ده -م انجام

ــانیا ــه ش ــت ب ــار یا آورده دس ــذار، كن ــاحبان از[ گ ــوال آن ص ــر] ام ــس ه ــه را ك  ك
 خـدا راه در را او مـال ،-شناسـ -نم را كس هر و بده، پس او به را مالش ،-شناس -م

 -مـدت جـوان آن» .كنم -مـ نیتضـم تـو یبـرا را بهشـت بزرگ یخدا نزد در من ؛بده
 ص ،۳ج اة،یـالح(» .كـنم نیچنـ ،گـردم تیفدا«: گفت سپس و افكند فرو سر دراز

۳۵۷(  

 کـرنش برابـرش در دارد او آنچـه بـه چشمداشـت سـِر از و رود یتـوانگر نـزد که هر �
 )۶۸۵۳ ص الح9مه، زانیم. (برود نیب از نشید سوم دو کند،

 عمـل خـدا نید به منكر از -نه و معروف به امر با كه -قوم بر یوا): ع(صادق امام �
ــد -نم ــر...  كنن ــبYو كــس ه ــه ال« دی ــه اال ال ــوت داخــل »ال� ) بهشــت( آســمان مل9
ــه آنكــه مYــر شــود، -نم ــا را خــود ی گفت ــتكم صــالح عمــل ب ــد لی  كــه -كســ و. كن
 ســپس. [نــدارد نیــد كنــد -م اطاعــت را خــدا ظــالم از یفرمــانبردار بــا] پنــدارد -م[

» .دیکارشـان بـه گورسـتان رسـ تـا افكنـد، غفلـت به یطلب افزون را همYان«:] فرمود
 )۳۵۴ص ،۳ج اة،یالح] (۱-۲ات یآ تکاثر، سوره به اشاره[
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 آنـان از بـاز رسانند مصرف به است داده فرمانشان بدان خداوندکه  -راه در را آن و
 دسـت بـه حـالل راه از نکـهیا مYـر] رفتیشان نخواهـد پـذیخداوند از ا[ ؛ردیپذ -نم

 )۶۴۵۳ص الح9مه، زانیم. (کنند انفاق حالل راه در و آورند

 آن بـا تا خواست او از و داد »م[صادف« نام به -شخص به نارید هزار) ع(صادق امام �
 تـاجران همـراه و کرد هیته فروش یبرا ییکاال مصادف. کند تجارت یو یبرا پول

 رونیـب مصـر از کـه -کـاروان به شدند، Gینزد مصر به چون. افتاد راه مصر طرف به
 داشـتند خـود بـا کـه ییکـاال وضع ی درباره کاروان اهل از. کردند برخورد بود آمده
 قـرار Yری9ـدی بـا رو نیـا از اسـت، ابیـکم مصر در کاال آن که شد معلوم. دندیپرس

 .نفروشند نارید به نارید از کمتر یسود با را خود یکاال که گذاشتند

 بـا سـهیک دو کـه -حـال در آمد) ع(صادق امام نزد بازگشت، نهیمد به مصادف چون
 است، هیسرما سهیک نیا! شوم تیفدا«: گفت. نارید هزار سهیک هر در داشت، خود

 »؟یکـرد چـه کـاال بـا اسـت، یادیـز سود نیا«: فرمود) ع(امام» .سود یYرید آن و
) ع(صـادق امـام. گذاشـتند یقـرار چـه و کردند چه که داد شرح را انیجر مصادف

 Gیـ هر از که دیگذر -م قرار Yری9دی با مسلمان -مردم انیز به! ال��ه سبحان«: فرمود
 نیــا«: گفــت و برداشــت را ســهیک دو از -9ــی آنگــاه »د؟یــبر ســود نــارید Gیــ نــار،ید

 نبـرد! مصـادف یا«: فرمـود سپس ؛»ستین سود نیا به یازین را ما و من، ی هیسرما
  )۵۶۵ص ، ۵ ج اة،یالح(» .حالل کسب از است تر آسان ر،یشمش با کردن

 اشخانـه خواهـدمl او و دارم طلبى -کس از من«: گفت) ع(صادق امام به -شخص �
 حفـظ را تـو خـدا«: فرمـود) ع(امـام» .برساند فروش به خود -بده پرداخت براى را

 )۲۳۵ص ،۶ج اة،یالح(»  .كنl رونیب سرپناهشخانه و  از را او مبادا! كند

 بـه سـتمYر انیـوال یبـرا کـردن کـار راه از کـه است یدرآمد حرام مال انواع از -9ی �
 )۲۴۰۹ص الح9مه، زانیم. (دیآ -م دست
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 الح9مـه، زانیم. (دهـد پنـاه را بیغر و آورد رحم زده بتیمص و گرفتار بر و بپوشاند
 )۶۵۱۷ص

ــوده ی بخشــنده جــوان � ــه آل ــان ب ــزد گناه ــردیپ از عز�وجــل� یخــدا ن ــد رم ــبخ عاب  لی
 )۲۴۳۱ص الح9مه، زانیم. (است تر -داشتن دوست

 )۲۴۳۱ص الح9مه، زانیم. (است لیبخ ی شهیپ عبادت از برتر بخشنده  ِنادان �

 مـال آن از او و ببخشـد او بـه -مـال خداونـد کـه -کسـ اسـت، ملعـون است، معلون �
 )۶۴۳۹ص الح9مه، زانیم. (ندهد یا صدقه

 کـه بـوده علـت نیبـد اسـت، داده  مـالl  كسـانl به خداوند اگر  كه  كنlمl تصو�ر  ایآ �
lبـه اگـر و ، انـد داشته او نزد  احترام lدر کـه روسـت آن از اسـت، نـداده مـال  كسـان 
  برخـl نـزد در را آن و خداسـت؛ مال مال،  بل9ه! نه ؟ ندا نداشته  منزلتl و قدر نظرش

 و بخورنـد یرو انـهیم بـا مـال نیـا از كـه دارد -مـ روا آنـان بـر و ، گـذاردمl امانت به
 آنچــه و شــوند، منــد بهره یســوار ی لهیوســ از و كننــد ازدواج و بپوشــند و اشــامندیب
 پـس. آورنـد سامان به را آنان -زندگ -نابسامان و بدهند، مؤمنان یفقرا به را ماند -م

 بـر كنـد، -م ازدواج و شود -م سوار و آشامد -م و خورد -م آنچه كند، نیچن كس هر
 .است حرام یو بر بYذرد اندازه نیا از آنچه و است، حالل یو

 دوسـت را كنندگان اسـراف خـدا كـه دیـم9ن اسـراف«:] خوانـد را هیآ نیا امام سپس[
 بـر را یمـرد خـدا كـه دیـكن -م الیـخ ایـآ:] فرمـود و] [۱۴۱ انعام، سوره[ »دارد -نم
 درهـم هـزار ده بـه یاسـب خـود یبرا كه داند، -م نیام است كرده عطا او به كه -مال

د یـبYو ن حـالیو در ع[...]  است، بس او یبرا -درهم ستیب اسب نكهیا با بخرد،
 الح9مـه، زانیم! (؟»دارد -نمـ دوسـت را كنندگان اسـراف خدا كه دیم9ن اسراف«: که

 )۵۷۴۳ص
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 خواهـد صـاحبش نیسـنگ بـار و وبـال امـت،یق روز باشـد، ازین از شیب که ییبنا هر �
 )۴۰۴ ص ،۱ ج ث،یحد و قرآن ی هیپا بر یاقتصاد ی توسعه( .بود

 تـا فرمـوده عطـا شـما بـه را] ازین بر[ افزون یها ثروت نیا خداوند که ستین آن جز �
 ی توسـعه. (دییـنما انباشـته را آن کـه آن نـه د،یـکن صـرف خواهـد، خـدا هرگونه را آن

 )۸۸۰ ص ،۲ ج ث،یحد و قرآن ی هیپا بر یاقتصاد

 غیـدر اسـت آن حـق� کـه -راهـ در درهـم Gیـ کـردن خرج از که ستین یا بنده چیه �
 الح9مـه، زانیم. (کنـد خـرج] و در راه باطـل[ نـاحق بـه درهـم دو که نیا مYر ورزد
 )۶۴۵۱ص

 بـرادرش اگـر کـه اسـت نیـا برادرش بر مسلمان حق و است مسلمان برادر مسلمان �
 بـرادرش هرگـاه و نشـود رابیسـ باشـد تشنه برادرش اگر و نخورد ریس باشد گرسنه
 -بزرگـ حـق مسـلمان بـرادر بر مسلمان حق پس نپوشد،] یادیز[ جامه ندارد، جامه
 )۱۴۱ ص ،۵ ج اة،یالح! (است

 او و کنـد یاریـ طلـب یازیـن یبرا او از برادرانش از -9ی که ما اصحاب از کس هر �
. اسـت کرده انتیخ مؤمنان و رسول و خدا زد،بهیبرنخ دادن یاری نیا به توان تمام با
 زمــان از:] فرمــود »اند؟ -کســان چــه مؤمنــان از مقصــودتان«: دمیپرســ: دیــگو یراو[
 )۴۶۶ ص ،۴ ج اة،یالح. (شانیا آخر تا نیرالمؤمنیام

 و دسـتیته بـرادران حقـوق کـه آنگـاه مYـر کنـد، -نم عذاب را -مردم چیه خداوند �
 )۵۸۳ص ،۹ج اة،یالح. (نکنند ادا درست را خود محروم

 الح9مـه، زانیم. (اهلـش بـه است آن آموختن دانش، زکات و دارد -زکات ،یزیچ هر �
 )۳۹۵۵ص
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 دانـش میتعلـ در که است -کس دارد، قرار دوزخ سوم طبقه در که -معال� اما و[...]  �
 ســازد -م محــروم دانــش از را دســتانیته و فقــرا و دانــد -م تر ســتهیشا را ثروتمنــدان

 )۵۸۲ص ،۱۳ج ن،یآثارالصادق[...]. (

 ییگـو كه است چنان بدارد، زنده را كسl كس هر« هیآ ی درباره) ع(صادق امام از[ �
 را او عنـlی:] فرمـود شـد، سـؤال )۳۲ مائده، سوره( »است داشته زنده را مردم تمام

:] فرمـود سـپس كـرد، س9وت -کم حضرت. [دهد نجات شدن غرق ای سوختن از
 او و كنــد دعــوت] راســت -راهــ بــه[ را كســl كــه اســت نیــا آن، بزرگتــِر مصــداق
 )۶۶۳۱ص الح9مه، زانیم. (ردیبپذ را دعوتش

 کـه کـن باخبرشان و برسان دوستدارانمان به را ما سالم ]:فرمود ارانشیاز  -9یبه [ �
 و ،کننـد عمـل نکـهیامYـر  سـت،ین سـاخته هـا آن یبـرا یکـار مـا از خداوند برابر در

 در مـردم نیتر پرحسـرت و ،ییپارسـا و عمـل با مYر ابندین دست ما تیوال به هرگز
. دیـنما رفتـار آن بـرخالف خـود و کنـد وصف را -عدالت که است -کس امتیق روز

 )۴۰۰۵ص الح9مه، زانیم(

 و ســاز آمــاده را ات بنــه و بــار ]:فرمــود خواســت -سفارشــ شــانیا از کــه یمــرد بــه[ �
 را چـه آن که نگو یYرید به. باش خودت -وص خود و بفرست شیشاپیپ را ات توشه

 )۶۸۴۳ص الح9مه، زانیم. (بفرستد تیبرا] بعداً[ دیآ -م تو کاِر به

 حـق و كنـد پـاك را خـود درآمد شود مستجاب شیدعا خواهد مl كه شما از كی هر �
 ی مظلمـه ایـ باشـد شـ9مش در حرامـl مـال كـه اى بنـده چیه دعاى. رابپردازد مردم
lباال خدا درگاه به باشد، گردنش به كس l۱۶۵۹ص الح9مه، زانیم. (رود نم( 

 درامـا  کننـد درآمـد کسـب اسـت داده فرمـان آنـان بـه خداونـد که -راه از مردم اگر �
ــ ــه -راه ــد ک ــان آن از خداون ــته بازش ــت داش ــرج  اس ــد،خ ــدا  کنن ــانیا از را آنخ  ش

 آورنـد دست به یدرآمد است کرده -نه آن از راشان یا که -راه از اگر و ؛ردیپذ -نم


