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 اسـت دشـوار او بـر هکـ آمـد خودتـان از امبرىیـپ شما براى قطعاً،: ۱۲۸ توبه، سوره �
 مهربـان دلسـوز مؤمنـان، به نسبت و ص،یحر شما]  تیهدا[ به د،یفتیب رنج در شما

  .است

 سـفأت شـدت از شـان،یا بـار و کـار در را خـود جـان تـو بسا چه و: ۶ کهف، سوره �
  .آورند =نم مانیا سخن نیا به چرا که ،ییفرسا =م

 خـدا تـا دیـنک روىیـپ مـن از د،یـدار دوسـت را خدا اگر«: بEو: ۳۱ عمران، آل سوره �
 مهربــان آمرزنــده خداونــد و د،یببخشــا شــما بــر را شــما گناهــان و بــدارد دوســتتان

  ».است

 انMیـز و سـود اریـاخت خودم براى بخواهد، خدا آنچه جز«: بEو: ۱۸۸ اعراف، سوره �
 بىیآسـ مـن بـه هرگـز و انـدوختم مM شترىیب ریخ قطعاً دانستم مM بیغ اگر و ندارم،

Mبراى بشارتگر و دهنده میب جز من. دیرس نم Mمانیا هک گروه Mستمین آورند، م.«  

 زیـن بیغ و است؛ من نزد خدا هاى نهیگنج میگو نمM شما به«: بEو: ۵۰ انعام، سوره �
Mشما به و دانم؛ نم Mمـن سـوى بـه هکـ را آنچـه جـز. ام فرشـته مـن هک میگو نم Mوحـ 
Mروىیپ شود م Mو» .نمک نمEی نایب و نایناب ایآ«: بWرکتف ایآ است؟ سان Mد؟ینک نم«  

: وسـتWین سرمشـقM خـدا رسـول]  بـه اقتدا[ در شما براى قطعاً: ۲۱ احزاب، سوره �
  .ندک مM ادی فراوان را خدا و دارد دیام نیبازپس روز و خدا به هک سک آن براى

  ».فزاىیب دانشم بر پروردگارا،«: بEو] امبریپ یا: [۱۱۴ طه، سوره �

 هک دیام«: بEو و نک ادی را پروردگارت ردى،ک فراموش چون و: ۲۴ کهف، سوره �
  ».ندک تیهدا است، صواب به نیا از تر aینزد هک راهM به مرا پروردگارم

 میفـزاین زىیـچ خود دانش بر روز آن در هک دیایب من بر روزى اگر): ص(رمکامبرایپ �
. مبـاد کمبـار مـن بـر روز آن دیخورشـ طلـوع گردانـد، مWینـزد تعـالM خـداى بـه هک
  )۳۹۳۳ص مه،Wالح زانیم(
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 سـخن و دیبترسـ خـدا از! دیـا آورده مـانیا هکـ =سـانک یا«: دیفرما =م خود تابک در
 ،]۷۰-۷۱ احـزاب، سوره[ »آرد صالح به را شما یارهاک خداوند تا دییبEو درست

) عـدل مطـابق(  حـق  و  درست سخن هک نیا مEر ردینپذ تو از یزیچ خداوند هک بدان
  )۴۰۶۹ ص الحWمه، زانیم. (ییبEو

 شیخو =تندرست و ثروت بیفر گاه مباش؛ مغرور و =راض خود از): ع(امام صادق �
 و دراز عمــر بیــفر گــاه ،یا زنــده شــهیهم یبــرا هکــ =نــک =مــ الیــخ و یخــور =مــ را

 تـو نجـات موجـب نهـایا هکـ الیـخ نیا به ،یخور =م را ارانتی و ودوستان فرزندان
 خداونـد هکـ =صـورت در یانـداز =م زحمت به عبادت در را خودت گاه[...]  هستند،

 واقــع در امــا =بخـوان را خــدا ظــاهر بـه هکــ باشــد گـاه...  اســت، اخــالص خواسـتار
 =نـک =مـ =رخـواهیخ و حتینصـ را مـردم خودت گمان به گاه ،=خوان =م را یEرید

 باشـد، =مـ خـودت یسـو بـه آنـان ردنک لیمتما و توجه جلب تو غرض واقع در اما
 آن شیســتا یپــ در قــتیدرحق هکــ آن حــال =نـک =مــ وهشکــن را شیخــو نفــس گـاه
 ردنکـ تبـاه و =بـدبخت در =باشـ قـانع و خرسـند یدار هک =وضع به اگر[...]  =هست
. بــود نخواهــد تــو از بــدتر =ســک امــتیق روز در خوردن افســوس و حســرت و عمــر

  )۴۲۷۷ص الحWمه، زانیم(

 از هکـ ییایـدن از بـرم =مـ پنـاه تـو به! ایخدا:] عرفه روز در) ع(امام صادق یدعا از[ �
 یـیآرزو از و دارد بـاز را مـردن نیبهتر هک یا =زندگان از و ندک یریجلوگ آخرت ریخ
  )۱۸۷ص الحWمه، زانیم. (شود ارک نیبهتر مانع هک

 و اسـت یجـد موضـوع کـه دیـزن بـاال نیآست! مسلمانان گروه یا): ص(پیامبر اکرم �
 تـانیبارها. است =طوالن سفر که دیبردار توشه و است aینزد رفتن که دیشو آماده

. نـدیماینپ را آن سـبWباران جـز و دیـدار یفـرارو دشـوار یا گردنـه کـه دیـکن سبa را
 )۸۶۱ص الحWمه، زانیم(
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» .نــه«: گفــت »؟یریــبE روزه مــاه دو =تــوان =مــ«: فرمــود» .نــه«: گفــت »؟=کنــ آزاد
 در» .نیبنشـ«: فرمـود» .نـه«: گفـت »؟=ده غذا را نیمسW شصت =توان =م«: فرمود

 »کجاسـت؟ سـائل نیـا«: فرمـود) ص(امبریـپ. آوردنـد هیـهد خرما =لیزنب وقت نیا
 از رتـریفق بـر ایـآ«: گفـت» .بـده صـدقه و ریـبE را خرمـا نیـا«: فرمود» .منم«: گفت

» .سـتین مـا از رتـریفق یا خـانواده نهیمد اهیس کوه دو نیا نیب سوگند خدا به خودم؟
» .بخورنـــد تـــا بـــده ات خـــانواده بـــه و ببـــر را آن«: فرمـــود و دیـــخند) ص(امبریـــپ
  )۲۶۹ص ن،ییالنب خاتم(

 را امامـت امـر هکـ =سک هکنیا درباره انیعیش از Eرید تن دو و پست صاحب هاشم�[ �
 خـدمت و رفـتم حـج به:] دیگو =م او. داشتند یرأ اختالف نه ای است افرک نشناسد

 و یحاضـر تـو«: فرمـود. دادم گزارش او به را موضوع نیا و دمیرس) ع(امام صادق
 » .باشد منا در =وسط ی جمره نزد امشب شما موعد بند،یغا طرف دو آن

 را کعبـه خانـه تـو ال�ـه، سـبحان... «: فرمود... میآمد گرد او نزد همه شد شب چون
 کعبـه ی پـرده بـه همـه نکـهیا و را مـنی اهـل و را آن بر کنندگان طواف همه آن و =نینب

 اشـهد و ال�ـه اال الـه ال ان اشهد ندیگو =نم همه«: فرمود» .چرا«:  گفتم»اند؟ دهیچسب
: گفـتم »رونـد؟ =مـ حج به و دارند =م روزه و خوانند =م نماز و ،ال�ه رسول محمد انّ
 ی هدربـار«: فرمـود» .نـه«: گفتم »هستند؟ شما ی دهیعق بر ها نیا ایآ«: فرمود» .چرا«

» .اسـت کـافر معتقـد نباشـد امامـت امـر نیـابـه  هرکـه«: گفـتم »؟ییگـو =م چه آنها
 بـه دیـبخواه اگـر«: فرمـود سـپس» .است خوارج ی دهیعق نیا ال�ه، سبحان«: فرمود

 از[ یزیـچ که است بد شما یبرا هال«: فرمود پس» .نه«: گفتم من» .دهم خبر شما
 کفـر، و مـانیا کتـاب ،۴،ج=کـاف اصـول. (»دیا دهینشـن مـا از هکـ دییبEو] ما جانب

  )نخست ثیحد ضالل، باب

 از! عبـاد یا تـو  بـر یوا :] فرمـود =صـوف یبصـر  ریـثک بـن  عبـاد به[ )ع(ادقص ماما �
 عزوجـل یخدا همانا ؟یا گشته مغرور یا داشته نگه کپا را شرمEاهت و مWش هکنیا

2 

 

 را آنچـه و یاموزیـب =دانـ =نمـ را آنچـه کـه اسـت نیـا تقوا ی همه): ص(پیامبر اکرم �
  )۷۰۱۹ص الحWمه، زانیم. (یبند کار به =دان =م

 را آن سـپس و اموزدیب را علمM انسان هک است نیا صدقه، نیبهتر): ص(رمکامبرایپ �
  )۳۹۵۵ص مه،Wالح زانیم. (دهد آموزش خود برادر به

 وگرنـه مانـد =مـ داد را پاسـخش اگـر زنـد، =مـ صـدا را عمـل علم): ص(پیامبر اکرم �
  )۳۹۹۷ص الحWمه، زانیم. (رود =م

 و کمنــایب و بـرى ســر بـه دیــام و میبـ در هکــآن مEـر ســتMین مـؤمن): ع(امـام صــادق �
. نـMک عمـل گشـته تـو دیـام و تـرس ی هیـما آنچـه اساس بر هکآن مEر ستMین دواریام
  )۳۶۵ص الحWمه، زانیم(

 و برسـان دارانمـان دوسـت به را ما سالم:] فرمود ارانشی از =Wی به[) ع(امام صادق �
 نکـهیا مEـر سـت،ین ساخته ها آن یبرا یکار ما از خداوند برابر در که کن باخبرشان

ــل ــد، عم ــز و کنن ــه هرگ ــوال ب ــا تی ــت م ــدین دس ــر ابن Eــا م ــل ب ــا و عم  و ،ییپارس
 خـود و کنـد وصـف را =عـدالت کـه اسـت =کس امتیق روز در مردم نیتر پرحسرت
  )۴۰۰۵ص الحWمه، زانیم. (دینما رفتار آن برخالف

 رفتـهیپذ =شناخت چیه و شناخت، با جز نشود رفتهیپذ =عمل چیه): ص(پیامبر اکرم �
  )۳۵۵۵ص الحWمه، زانیم. (عمل با جز ستین

 تفکـر راه از را نشیـد کـه =کس:] نمود تیروا) ص(خدا امبریپ از ،)ع(نیحس امام[ �
 هــا کوه آرد، دســت بــه مــن ســنت فهــم و او کتــاب در تــدبر و خــدا، یهــا نعمت در

 آنـان رو دنبالـه و ردیفراگ افراد دهان از را نشید که =کس و. نجنبد جا از او و بجنبند
ــه را او افــراد شــود، ــد ســو هــر ب ــد و ببرن ــر بزرگ معــرض در نشی . اســت زوال نیت

  )۴۴ص ،=میحW محمد ،)ع(نیحس امام سخنان از یا دهیگز(
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 را، خـود راهبـان و علما] هودی[« ی هیآ از ریابوبص سؤال به پاسخ در) ع(امام صادق �
 سـوگند خـدا به«: فرمود ،]۳۱توبه، سوره[ »گرفتند خود خداوندگاران خدا، جاى به

 عبـادت بـه را شـانیا اگـر. فرانخواندنـد خـود عبـادت به را آنان هودی راهبان و علما
 آنـان بـراى را حرامـM هWـبل رفتنـد،یپذ نمM را دعوتشـان قطعـاً ردنـدک مM دعوت خود

گاهانــه بیــترت نیبــد و حــرام را حاللــM و ردنــدک حــالل  را خــود راهبــان و علمــا ناآ
  )۳۴۲۱ص الحWمه، زانیم(» .ردندک بندگM و عبادت

 از بـردن فرمـان و اطاعـت به هWبل ست،ین وعکر و سجود به عبادت): ع(صادق امام �
 نـدک اطاعـت است دگاریآفر فرمان خالف هک را اى دهیآفر فرمان هک هر است، رجال

  )۳۴۲۰ص الحWمه، زانیم. (است ردهک عبادت را او گمان یب

 و چشـم و گـوش رایز ن،Wم دنبال ندارى علم بدان هک را زىیچ و: ۳۶ اسراء، سوره �
  .شد خواهند واقع پرسش مورد همه قلب،

 آرام آن بـه دل و ردیـگ قـرار بدان جان که است آن =Wین و طاعت): ص(پیامبر اکرم �
 هرچنـد ابـد،ین آرام آن بـه دل و ردیـنگ قـرار بدان جان که است یزیچ آن گناه و ابدی

  )۶۷۶۱ص الحWمه، زانیم. (دهند فرمان تو به] آن خالف[ فتوادهندگان

. نـدک نمـM نیقـی باطـل بـودن حـق به و حق بودن باطل به دل هرگز): ع(امام صادق �
  )۵۱۱ص الحWمه، زانیم(

 »سـت؟یچ شود مM افرک آن با بنده هک زىیچ نیمترک«: شد سؤال) ع(امام صادق از �
 �یـر نیـا دیـبEو هکـ نیـا«: فرمود و برداشت نیزم روى از اى زهیسنگر حضرت آن
ــ ــا هکــ هــر از و اســت هســته aی ــا ب ــب ورزد مخالفــت او ســخن نی ــجو زارىی » .دی
  )۳۸۷ص الحWمه، زانیم(

 انیسـپاه بـه و ردکـ آنـان فرمانـده را مـردى و داشـت لیگسـ را سـپاهM) ص(امبریپ �
 انیسـپاه بـه و افروخـت آتشـM او. ننـدک اطاعت و بشنوند را او دستورهاى تا فرمود
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 دیکشـ سـرم به دستM سپس» .بخور است، ختهیر آن پاى که ىیخرماها از ولM نزن؛
 ،)ص(اعظــم امبریــپ ی نامــه حWمت(» .گــردان ریســ را شــWمش! ایخــدا«: فرمــود و

  )۲۳ص ،۸ج ث،یدارالحد =فرهنگ =علم مؤسسه

 یEـرید و اسـت عابـد دو آن از =Wـی. شوند =م مسجد وارد مرد دو): ع(امام صادق �
 آن و شده لیتبد قیصد به فاسق آن روند، =م رونیب مسجد از هک =هنگام اما. فاسق
 عبـادت بـه شـود =مـ مسـجد وارد عابـد هک =وقت هک است نیا علّتش. فاسق به عابد
 از =مانیپشــ شـهیاند در فاسـق امــا شـد،یاند =مـ بـاره نیا در اش  همــه و نـازد =مـ خـود

 آمـرزش طلـب خداونـد از خـود گناهـان یبـرا رو نیـا از و اسـت شیخـو یردارکبد
  )۳۴۵۳ص الحWمه، زانیم. (ندک =م

 مکـ و زنـد مM لـه له چـاهM سـر بـر هکـ دیـد را سME فروش تن زنM): ص(پیامبر اکرم �
 بـه و بسـت خـود روسـرى به را آن و آورد در را خود فشک او. ردیبم ازتشنگM مانده

 نیـا سـبب بـه را او خداونـد پس ،]داد وانیح آن به و[ دیشک آب چاه از آن ی لهیوس
  )۱۳۴۷ص الحWمه، زانیم. (دیآمرز ارک

 گنـاه ادیـز کـه هسـتم یمـرد مـن«: گفـت و آمـد) ص(امبریـپ نـزد حارث بن بیحب �
 گنـاه هـم بـاز و کـنم =مـ توبـه!  خدا رسول یا«: گفت» .کن توبه«: فرمود» .کنم =م
 نیـا در! خـدا رسـول یا«: گفـت» .کـن توبه یکرد گناه وقت هر«: فرمود» .کنم =م

 شـتریب تـو گناه از خداوند عفو«: فرمود) ص(امبریپ» .است ادیز من گناهان صورت
  )۲۵۶ص ن،ییالنب خاتم(» .است

 تر aیـنزد رحمـت بـه متعـال یخـدا رحمـت بـه دواریـام گنهWـار): ص(پیامبر اکرم �
  )۵۰۴۷ص الحWمه، زانیم. (گشته دینوم عابد تا است

 هـالک را تـو زیـچ چـه«: فرمـود» .شدم هالک«: گفت و آمد) ص(امبریپ نزد یمرد �
 کـه یدار یا بنـده«: فرمـود» .شـدم همخوابه همسرم با و بودم روزه«: گفت »کرده؟
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 =Wـی هکـ اسـت دسـت فکـ دو تیاWح برادرش و مؤمن تیاWح): ص(رمکامبرایپ �
  )۵۴۲۷ص مه،Wالح زانیم. (ندک =م زیتم را یEرید

 مـردم هـاى نعمـت و ،نـدکن غافل گناهت از را تو مردم ردنک گناه): ص(رمکامبرایپ �
 مـردم و ،نسـازد غفلـت دچار است داشته تا =ارزان خداوند هک ىیها نعمت از را تو
ــ عز�وجــل� خــداى رحمــت از را ــو هک ــدان خــود ت ــام ب ــنوم اى بســته دی ــردان دی Eم .
  )۴۲۷۵ص مه،Wالح زانیم(

 عـرض »ردى؟کـ چه ارتWبده با«: فرمود خود اصحاب از WMی به): ع(امام صادق �
 شـوم، تیفـدا«: ردکـ عرض. ردک او به =نگاه خشم با حضرت »زنازاده؟ آن«: ردک
 نـه ایـآ«: فرمود حضرت» .است ردهک ازدواج خود خواهر با هک است اى =مجوس او
 مـه،Wالح زانیم( »شـود؟ مM محسـوب ازدواج آنهـا نیـیآ در عمـل نیـا هک است نیا

  )۴۷۹۷ص

 شـاهد عنـوان به هک =سک. آوردند) ص(امبریپ نزد بود متهم یدزد به هک را =شخص �
» .دیـدزد =مـ را زیـچ نیـا هکـ دمیـد را مـرد نیا من«: گفت بود افتهی حضور آنجا در
 از برگرفتـه( »داشـت؟ =برمـ را آن هکـ دمید را او ییگو =نم چرا«: فرمود) ص(امبریپ
  ) ۱۷۴ص ارشاد، هینیحس انتشارات ،=بالغ صدر ،»رحمت امبریپ«

 دور مسـلمانان از را حـدود و هـا مجـازات دیـتوان مM هکـ ىیجـا تا): ص(پیامبر اکرم �
 خطـا گرفتـار دادن فـریک در تـا اسـت بهتـر نـدک خطـا بخشودن در امام اگر...  دینک

  )۱۰۴۵ص الحWمه، زانیم. (شود

 ىیخرمـا درخـت بـه بـودم، بچ�ه که زمانM: دیگو =م غ�فارى عمرو بن ابورافع عموى �
 پسـر«: شـد گفتـه شـانیا به. آمد) ص(امبریپ. زدم  مM سنگ بود، انصار به متعّلق که

! جـان پسـر«: فرمـود. بردنـد) ص(امبریـپ نـزد مـرا» !زند  مM سنگ ما نخل به اى بچ�ه
 سـنگ نخـل، بـه«: فرمـود» .خـورم  مM خرمـا«: گفـتم »زنـM؟  مM سـنگ نخل، به چرا
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 و زدنـد بـاز سر آتش به شدن وارد از گروهM. ندازندیب آن در را خود داد دستور خود
Mاگـر«: فرمود د،یرس) ص(امبریپ به خبر نیا. شوند آتش وارد هک بودند مردد گروه 

 خدا تیمعص در«: فرمود گاه آن» .بودند آتش در شهیهم براى رفتند مM آتش درون به
  )۲۳۵ص مه،Wالح زانیم(» .ردک اطاعت سMک از دینبا

 را ییفرمـانروا نـدک =م ناخشنود را خدا هک یارک انجام با سک هر): ص(رمکامبرایپ �
  )۳۳۳۵ص مه،Wالح زانیم. (است شده خارج  عز�وجل�  یخدا نید از سازد خشنود

. ردیــنگ قــرار اشــتباهات آمــاج بشناســد، را خــود زمــان هکــ ســMک): ع(امــام صــادق �
  )۲۲۰۵ص الحWمه، زانیم(

 را شـرک میتعلـ اما گذاشتند، آزاد مردم یبرا را مانیا میتعل هیام =بن): ع(امام صادق �
 ص الحWمـه، زانیـم. (نشـوند متوجـه بWشـانند شـرک به را آنان اگر تا نگذاشتند آزاد

۲۷۱۹(  

 خـود علـم  کـه اسـت عالم بر دیآ  دیپد من  امت در ها بدعت  چون): ص(پیامبر اکرم �
 ،۲ج اة،یـالح ی ترجمه. (باد او بر خدا  لعنت نکند  نیچن کس  هر  پس. کند  آشWار  را 

  )۴۶۷ص

 نگـاه آنهـا ادیز  ی شبانه  یها ناله  و  بخشش و  حج  و  روزه و نماز به): ص(پیامبر اکرم �
  )۴۰۹ص الحWمه، زانیم. (دیبنگر آنها یامانتدار و ییراستگو به بلWه د،ینکن 

 =Wـی در عز�وجـل� یخـدا! جنـدب پسر یا:] فرمود جندب بن عبدال�ه به سفارش در[ �
 مـن =بزرگـ برابـر در کـه رمیپـذ =مـ =کسـ از را نمـاز مـن: فرمـود خـود یهـا =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 بEذراند من ادی با

 الحWمـه، زانیم. (دهـد پنـاه را بیغر و آورد رحم زده بتیمص و گرفتار بر و بپوشاند
  )۶۵۱۷ص
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 نیراسـتگوتر امـت،یق یفـردا موقـف در مـن بـه شما نیتر aینزد): ص(پیامبر اکرم �
 نیخوشـخوتر و مـانیپ و عهـد بـه شـما نیبنـدتریپا و شـما نیامانتـدارتر و شماست

  )۶۹۶۷ص الحWمه، زانیم. (مردم به شما نیتر aینزد و شما

 الحWمـه، زانیم. (نـدارد نیـد سـتین مـانیپ و عهـد بندیپا هک سMک): ع(صادقامام  �
  )۱۸۰۷ص

 هرگـاه و شـد خواهـد گشـوده =Wـی =Wـی اسـالم یهـا گره نـهیهرآ): ص(پیامبر اکـرم �
 شـود =م باز که =گره نیاول پرداخت، خواهند آن یبعد گره به مردم شود باز =گره

  )۲۵۵۵ص الحWمه، زانیم. (نماز آن نیآخر و است] عادالنه[ یداور پاگذاشتن ریز

 بـه شـبش کـه اسـت عبـادت سال شصت از بهتر عدالت، =ساعت): ص(پیامبر اکرم �
 خدا نزد حWومت، در =عدالت یب ساعت aی و بEذرد یدار روزه به روزش و عبادت

  )۳۴۹۵ص الحWمه، زانیم. (است گناه سال شصت از بدتر

 یدید هرگاه پس است، فیحن نییآ خدا، نزد ها نید نیتر محبوب): ص( رمکامبرایپ �
. انــد رفته دســت از دیــترد یبــ ،»یســتمEر تــو« نــدیگو =نمــ ســتمEر بــه مــن امــت هکــ
  )۱۸۱۱ص الحWمه، زانیم(

ــرم � ــامبر اک ــه): ص(پی ــه هرگون ــ ک ــه همان دیباش ــر گون ــما ب ــت ش ــ حWوم ــود =م . ش
  )۶۸۵۳ص الحWمه، زانیم(

 اتیــمال و ســدیبنو شــانیبرا هکــ افتنــدی نمــM را ســMک هیــام بنM اگــر): ع(امــام صــادق �
 توانسـتند نمM هرگـز ، شـود حاضر جماعتشان در و بجنگد شانیبرا و ندک آورى جمع
  )۳۳۸۱ص مه،Wالح زانیم. (نندک سلب را ما حق

 و سـتمEران ندیکجا«: کند بانگ یمناد فرارسد، امتیق روز چون): ص(رمکامبرایپ �
 یبـرا یا سـهیک سـر ایـ گذاشته شانیا دوات در یا قهیل که =کس: ستمEران ارانیدست
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 بهشـت داخـل هکـ اوسـت دسـت بـه جانم هک ییخدا آن به سوگند): ص(رمکامبرایپ �
 دوسـت را EریدWـی هکـآن مEـر دیـآور =نمـ مـانیا و دیاوریب مانیا هکآن مEر دیشو =نم

  )۵۶ص ،۳ج ن،یآثارالصادق. (دیباش داشته

 گرفتنـد را شیجلو کودکان. گذشت =م یا کوچه از نهیمد در) ص(خدا رسول یروز �
 سـوار خـود دوش بـر را - السالم همایعل - نیحس و حسن که طور همان«: گفتند و
 بـه«: فرمـود بـالل بـه) ص(حضـرت آن» .کن سوار خود دوش بر هم را ما ،=کن =م

 و رفـت بـالل» .بخـرم ها بچـه نیـا از را خـود تـا اوریب یکرد دایپ چه هر و برو خانه
 آنهـا از را خـود و کـرد میتقس آنها نیب را گردوها) ص( امبریپ و آورد گردو یمقدار

 انتشـارات مهر، جوان نیحس اول، جلد ،)ص(اسالم امبریپ =حWومت ی رهیس! (دیخر
  )نیمب کتاب

: گفـت =Wـی خوانـد، تر سـبa شـهیهم از را جماعـت نماز) ص(امبریپ که شد چنان �
  )۲۵۵ص ن،ییالنب خاتم( »؟یدینشن را طفل ی هیگر یصدا مEر«: فرمود ،»چرا؟«

 دهـد، حرکـت را فانیضـع تـا مانـد =مـ کـاروان عقـب در سفر هنگام به) ص(امبریپ �
  )۷۲ص ن،ییالنب خاتم. (بمانند عقب کاروان از مبادا

 هکـ اسـت بهتـر آن هکـنیا مEـر ننـدکن داریـد هـم بـا هرگـز مؤمن دو): ع(امام صادق �
  )۹۶۷ص الحWمه، زانیم. (باشد داشته دوست شتریب را برادرش

 شـمار در او اسـت، برتـر Eـرانید از هکـ باشـد بـاور نیـا بـر هکـ هر): ع(امام صادق �
 نـدیبب را یارWـگنه اگـر«: ردمک عرض: دیگو =م اثیغ بن حفص. [است برانکمست

:] فرمـود »چـه؟ بدانـد برتـر او از را شـتنیخو خود، =دامنکپا و =گناه یب سبب به و
 دارنـد، نگـه =حسابرسـ یبرا را تو اما شود دهیآمرز او هک بسا چه! هاتیه هات،یه«

  )۵۰۸۳ص الحWمه، زانیم( »؟یا رانخوانده) ع(=موس جادوگران داستان مEر
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: فرمـود) ص( پیـامبر اکـرم. ردنـدک انفـاق را آن گوشـت و ردنـدک ذبح را یگوسفند �
» .اســت نمانــده =بــاق یزیــچ اش شــانه جز بــه«: شــد عــرض »اســت؟  مانــده یزیــچ«
 الحWمـه، زانیم(» .اسـت مانـده =بـاق آن ی همـه اش شـانه جز به«: فرمود) ص(امبریپ

  )۶۴۴۹ص

 از نـدارد اهتمـام مسـلمانان امـور بـه هکـ =حال در ندک صبح هکهر): ص(پیامبر اکرم �
 مسـلمان  نشـتابد شWمک به و بشنود را یمرد =خواه aمک ادیفر هکهر و ستین آنها

  )۲۵۵۵ص ، الحWمه زانیم. (ستین

 مبـادا کـرد، =مـ منـع شـب در وهیـم دنیـچ و محصول کردن درو از) ص(خدا رسول �
  )۱۹۴ص ن،ییالنب خاتم. (شوند محروم فقرا

 مـن بـه یا بنـده چیهـ اوست، دست در محمد جان هکآن به سوگند): ص(پیامبر اکرم �
 مسـلمانش) ی هیهمسـا ایـ( بـرادر و بخوابـد ریسـ را شب هک =حال در اوردهین مانیا

  )۳۲۹۵ص الحWمه، زانیم. (باشد گرسنه

 اسـت نیـا بـرادرش بـر مسلمان حق و است مسلمان برادر مسلمان): ع(امام صادق �
 و نشـود رابیسـ باشـد تشنه برادرش اگر و نخورد ریس باشد گرسنه برادرش اگر که

 بــرادر بــر مســلمان حــق پــس نپوشــد،] یادیــز[ جامــه نــدارد، جامــه بــرادرش هرگــاه
  )۱۴۱ ص ،۵ ج اة،یالح! (است =بزرگ حق مسلمان

 طلـب یازین یبرا او از برادرانش از =Wی که ما اصحاب از کس هر): ع(امام صادق �
 مؤمنـان و رسـول و خـدا زد،بـهیبرنخ دادن یاریـ نیـا بـه تـوان تمام با او و کند یاری

 »انـد؟ =کسـان چـه مؤمنـان از مقصودتان«: دمیپرس: دیگو یراو. [است کرده انتیخ
  )۴۶۶ ص ،۴ ج اة،یالح. (شانیا آخر تا نیرالمؤمنیام زمان از:] فرمود

  )۹۴۵ص الحWمه، زانیم( است؟ محبت جز نید ایآ): ع(امام صادق �
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 محشـور آنـان بـا را همـه اسـت، زده دوات بـه قلـم شانیا یبرا بار aی ای بسته شانیا
  )۵۰۲ص ،۲ج اة،یالح ی ترجمه(» .دیکن

 از لــرز و تــرس بــدون نــاتوان حــق درآن هکــرا =ام�تــ آن خداونــد): ص(پیــامبر اکــرم �
  )۴۶۱۹ص مه،Wالح زانیم. (گرداند =نم کپا هرگز نشود گرفته قدرتمند

ســید علــ=  ن،ییالنب خــاتم. (دیبپاشــ خــاک انیــگو مــدح دهــان در): ص(پیــامبر اکــرم �
  )۸۵صکمال=، انتشارات اسوه، 

 =بـاطل لهیوس بدان تا دیبEو را =حّق سخن ایدن در شما از aی هر): ص(پیامبر اکرم �
 مـن بـا هجـرت ارزش و مقـام از برتـر مقـامش رسـاند، یاریـ را =حق ای کند دفع را

  )۶۶۰۵ص الحWمه، زانیم( .است

 از و دیـنکن عمـل آن بـه خودتـان اگرچـه د،یـده فرمـان یخـوب بـه): ص(پیامبر اکرم �
. دیـــنکن اجتنـــاب آنهـــا ی همـــه از خودتـــان هرچنـــد د،یـــدار بـــاز هـــا یکـــار زشـــت

  )۳۷۲۱ص الحWمه، زانیم(

 =گرامـ را آنهـا شر�شـان تـرس از کـه کسـانند آن امـتم یها نیبدتر): ص(پیامبر اکرم �
  )۵۸ص العقول، تحف. (دارند

 شـانیا از =بزرگـ اگـر رایـز شـدند، هـالک شـما انینیشـیپ همانـا): ص(اکـرم امبریپ �
 یجـار حـد یو بـر کـرد =مـ یدزد =فیضع چون و ،کردند =م شیرها کرد =م یدزد

  )۱۰۴۹ص الحWمه، زانیم. (ساختند =م

 در دارد او آنچـه بـه چشمداشـت سـر از و رود یتـوانگر نزد هرکه): ص(پیامبر اکرم �
  ) ۶۸۵۳ص الحWمه، زانیم. (رود =م نیب از نشید سوم دو کند کرنش برابرش

 را زکـات امـوالآن مـرد  چـون. کـرد زکـات آورى جمـع مـأمور را مردى) ص(امبریپ �
ــا«: گفــت آورد، ــا و شماســت، بــراى نی » .اســت شــده هیــهد مــن خــود بــه هــم نی

 شـده چـه«: فرمـود خداونـد، ثنـاى و حمـد از پـس و...  سـتادیا منبـر بر) ص(امبریپ
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 ن،یـا و توسـت آنِ از ن،یا: دیگو  مM د،یآ  مM وقتM و میفرست  مM را یکارگزار که است
 هیـهد او بـراى هم باز ایآ ندیبب تا ندینش  نمM مادرش و پدر ی خانه در چرا! من؟ آنِ از

Mبـر زیچ چیه] کارگزار آن[ اوست، دست در من جان آنکه به سوگند! نه؟ ای آورند  م 
Mـــر دارد،  نمـــEـــا م ـــت،یق روز کـــه نی ـــر را آن ام » .دیکشـــ خواهـــد خـــود دوش ب

  )۳۷۱ص ،۸ج ،)ص(اعظم امبریپ ی نامه حWمت(

 و زیآم تملـق و اى رشـوه هیـهد جبرانـM، هیـهد: است گونه سه هیهد): ع(امام صادق �
  )۶۶۵۱ص الحWمه، زانیم. (عز�وجل� خداى براى هیهد

 آزمنـدى، و بخـل از یرویـپ: دارم میبـ خـود امـت بر زیچ سه از من): ص(رمکامبرایپ �
  )۲۰۱ص مه،Wالح زانیم. (گمراه شواىیپ از یرویپ و هوس، و یهو از تیتبع

 از هرکـه و بترسـد او از زیچ همه بترسد، عز�وجل� یخدا از که هر): ص(پیامبر اکرم �
  )۱۵۷۵ص الحWمه، زانیم. (بترساند زیچ همه از را او خداوند نترسد، خدا

 را او خـدا نـدک یارکـ خـدا ریغ یبرا هکهر رایز ز،یبپره یارکایر از): ع(صادقامام  �
  )۱۹۴۱ص الحWمه، زانیم. (واگذارد است ردهک ارک شیبرا هک =سک همان به

 خـود آخرت که است =کس زیرستاخ روز در مردمان نیتر مانیپش): ص( پیامبر اکرم �
  )۱۱۹۳ص الحWمه، زانیم. (بفروشد یEرید یایدن یبرا را

 در ردنکـ خـرج بـه نـدکن خرج خدا طاعت راه در سک هر هک بدان): ع(امام صادق �
 قـدم خـدا دوسـت ازیـن رفـع راه در هکـهر و شود گرفتار عز�وجل� خداى تیمعص راه

ــدارد ــه برن ــدم ب ــع راه در برداشــتن ق ــن رف ــار عز�وجــل� خــداى دشــمن ازی ــآ گرفت . دی
  )۶۴۵۱ص الحWمه، زانیم(

ــ مــردم): ع(امــام صــادق � ــا هکــ آن از شیب ــا ننــد،ک زنــدگM خــود عمــر ب  و احســان ب
 بـر رنـدیبم خـود اجـل دنیفرارس سبب به هک آن از شیب و ندیز مM شیخو ارىکوWین

  )۴۹ص الحWمه، زانیم. (گذرند مM در شیخو گناهان اثر
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 پــس هســتند، مــن خــانواده مــردم«: اســت فرموده عز�وجــل� خــداى): ع(امــام صــادق �
 بـرآوردن راه در و تر مهربـان مـردم بـا هکـ هسـتند سـانMک مـن نـزد آنان نیتر محبوب

  )۹۵۳ص مه،Wالح زانیم(» .باشند وشاترک آنان ازهاىین

 نیبـد اسـت، داده  مـالM  سانMک به خداوند اگر  هک  نMک =م تصو�ر  ایآ): ع(امام صادق �
 آن از اسـت، نـداده مـال  سـانMک بـه اگـر و ، اند داشـته او نـزد  احترامـM که بوده علت

 را آن و خداسـت؛ مـال مال،  هWبل! نه ؟ اند نداشته  منزلتM و قدر نظرش در که روست
 یرو انـهیم بـا مـال نیـا از هکـ دارد =م روا آنان بر و ، گذارد =م امانت به  برخM نزد در

 و شـوند، منـد بهره یسوار ی لهیوس از و نندک ازدواج و بپوشند و اشامندیب و بخورند
. آورنـد سامان به را آنان =زندگ =نابسامان و بدهند، مؤمنان یفقرا به را ماند =م آنچه
 ازدواج و شـود =مـ سـوار و آشـامد =مـ و خـورد =مـ آنچـه نـد،ک نیچنـ سکـ هـر پس

  .است حرام یو بر بEذرد اندازه نیا از آنچه و است، حالل یو بر ند،ک =م

 دوسـت را ننـدگانک اسـراف خـدا هکـ دیـنWم اسراف«:] خواند را هیآ نیا امام سپس[
 بـر را یمـرد خـدا هکـ دیـنک =مـ الیـخ ایـآ:] فرمود و] [۱۴۱ انعام، سوره[ »دارد =نم
 درهـم هـزار ده بـه یاسـب خـود یبرا هک داند، =م نیام است ردهک عطا او به هک =مال

 دیـبEو حـال نیع در و[...]  است، بس او یبرا =درهم ستیب اسب هکنیا با بخرد،
 الحWمـه، زانیم! (؟»دارد =نمـ دوسـت را نندگانک اسراف خدا هک دینWم اسراف«: که

  )۵۷۴۳ص

» آیـا در امـوال حقـ= جـز زکـات وجـود دارد؟«: آمـد و گفـت) ص(مردی نزد پیامبر �
ای از او غذا بخواهد غـذایش دهـد و  مسلمان باید هرگاه گرسنه«: فرمود) ص(پیامبر

رود کـه  آن مـ=بیم «: آن مرد گفت» .ای از او لباس خواهد وی را بپوشاند هرگاه برهنه
» رود کــه راســت بEویـــد؟ آیــا بــیم آن نمـــ=«: فرمـــود) ص(پیــامبر» .دروغ بEویــد

  )۲۳۳۹الحWمه، ص میزان(


