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 مقدمه:
 

-علییمم به اهل بیت های غیر قابل بیان  در خصوص شوخی، مطالبی منتشر شده خنرانیدر سچندی پیش 

آنچه موجب شد اینجانب نسبت به مطالب اظهارشده واکنش نشان  .ه شدنسبت داد السالالم علیه و امیرالمؤمنین السالم

 ل امامت است.دهم، دغدغه دفاع از اص

 "فرماینالد   السالالم مالی  السالم در زیارت غدیریه خطاب به امیرالمؤمنین علیهحضرت امام هادی علیه

  سالم بر تو ای دین استوار و ای راه مستقیم خداونالد.  " السََّالمُ عَلَیْکَ یَا دِینَ اللََّهِ الْقَوِیمَ وَ صِرَاطَهُ الْمُسْتَقِیمَ

فرمایند. نه اینکه حضرت فردی دیندار باشند همانطور که روشن است، امیرالمؤمنین را خودِ دین خطاب می

یند امامت، خودِ دین است. از این رو اگر به امامت لطمه رسد، تمام دین آسیب خواهد دید. بالا  فرمابلکه می

 توجاله گیرد؟ آیا مورد امامت چگونه شکل می های آتی در، اعتقادات این نسل و نسلاز این دست اظهاراتی

 از امامت خواهند داشت؟چه تصوری  ، فرزندان این جامعهالسالمعلیهمدارند که با چنین ترسیمی از اهل بیت 

ی خواهد نیافتعزیزان! اثر چنین اظهاراتی در جامعه این است که امامت، امری سطحی، عادی و دست

تفاوت خاصی با دیگران نخواهد داشت. لذا خطر تحریف امامت است که اینجانب اعتراض امام بود که 

است و سخن درست و  افراد، یک مقوله که نقد افکار است. خوب بودنبلنه با افراد  من، کردم. روی سخن

 ای دیگر.کارشناسی، مقوله

از دشمنان اسالم توقعی جز ، تخریب دین است. آنانباید عرض شود که کار  ان،اما در رابطه با دشمن

نیستند و نخواهند بود. فقط  ،هیچگاه خیرخواه دین و مذهب نبوده و وجود نداردو تخریب دین منی شد

سازی، چاپ کتاب،  فیلم ی همچونامروزه با ابزارهای مختلفکند.  مینان تغییر های دشمنی آ شیوه

به صراحت نشان و سوزاندن قرآن و رفتارهایی نظیر آن، عناد خود را بارها  یا باسرودن شعر  و سازی آهنگ

برابر  است. چنین اقدامی، جامعه را درمعارف دینی وظیفه ما در برابر دشمنان دین خدا، تبیین  .دهند می

 کند.هرگونه شبهه و آفت، واکسینه می

ای که تخصص ندارند، رود در حوزهاز بزرگوارانی که در منظومه اسالم و تشیع هستند هم توقع نمی

ساز تحریف در دین شوند. توجه داشته باشید که هرگاه ورود کرده و هر مطلبی را بیان فرمایند تا زمینه

ن شکست، بسترساز جسارت بیشتر دشمنان نسبت به اسالم خواهد حرمت دین و مذهب، به دست متدینا

 شد.

سابقه هتک حرمت، جسارت، و اهانت به این روزها، افرادی که  ذکر این نکته ضروری است که

ساحت مقدسات دین و ارکان تشیع را دارند، با عناوین مختلف و در جهت مقاصدشان، از سخنان اینجانب 
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ناً کنم که هیچ سنخیتی با این افراد هتاک ندارم و قلباً و لسا اینجانب اعالم می کردند.برداری  به نفع خود بهره

 کنم. از آنان اعالم برائت می

 ایشان؛دعوت و اما در پاسخ به 

اگر تقوای علمی دارید هالر عالالمی را مالی خواهیالد بالا او        » در سخنرانی خود اینچنین بیان شده بود

نمود و بالا انتشالار فالیلم، در حقیقالت      از طرف اینجانب تلقی دعوت به مناظرهگوینده محترم، «. مناظره کنید

 .نددعوت به مناظره نمود مناز بود که ایشان 

با عنایت به اینکه بحث در حوزه علوم دینی، با مباحث سیاسی و اجتماعی کاله غالبالاً بالا احسالا  و     

مالتن   ،احالث علالوم دینالی   در مب بنده نیز به تبعیت از شیوه مالللوف علمالا    متفاوت است، هیجان همراه است

اتقان علمی و استداللی ادعای خویش را در موضوع مناظره تا منتشر کردم، مکتوبی را در اثبات ادعای خود 

طبیعالت ایالن نالوع    برای اهل تحقیق و علم روشالن نمالایم.   "  السالالم علالیهم  غیر قابل بیان اهل بیت هایشوخیردّ "

 طرفین برای اهل معرفت است.استداللی  مکاتبات، روشن شدن مبانی علمی و

فلذا چنانچه ادعای ایشان دربالاره موضالوع مالورد اشالاره، از مبالانی علمالی و اسالتداللی و مسالتنداتی         

 برخوردار است، انتظار مخاطبین است که جهت تنویر افکار عمومی آن را منتشر نمایند.
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 وب، سنت رایج محافل علمی تمناظره مک

های طرفین که از نظر گذشت، الزم اسالت   درباره انتشار متن مکتوب در ارائه دیدگاهنچه با توجه به آ

 ود شبه برخی از این موارد اشاره  ،برای نمونه

اظهاراتی در رابطه  شد، برگزار کالیفرنیادر 1۹۱۱ماه  دی ششم که نشستی در سروش عبدالکریمدکتر  -1

داشالتند   اسالمی سنت و اهلل علیه وآله وساللم صلی پیامبر اکرم سیره کریم و قرآن، محتوای قدرت و دین نسبتبا 

 نش عالمان دین را به دنبال داشت.که واک

 عنوان با علمیه حوزه اساتید از علیدوست ابوالقاسم اهلل آیت که بود مفصلی نقد ها واکنش این جمله از

 علیدوسالت  اهلل آیت نقد به مبسوط یادداشتی در سروش عبدالکریم. درآورد تحریر رشته به «حکمت و دین»

 .درآورد تحریالر  رشالته  باله  سروش نقد نقدِ به پاسخ در مفصل یادداشتی مجددا علیدوست اهلل آیت. پرداخت

( https://hawzahnews.com/xb5xRمتن این منالاظره مکتالوب در خبرگالزاری رسالمی حالوزه باله آدر         

 موجود است.

 ،کشیده اسالت  زیادی های معاصر که در ترجمه متون دینی باالخص قرآن زحمت یکی از شخصیت -2

باشد که در زمینه نقد ترجمه های معاصر قالرآن نیالز    استاد عالیقدر جناب آقای حسین استادولی می

تالوان باله   کرده است که می گاه این نقدها به صورت مناظره مکتوب ادامه پیدا فرسایی کرده اند.قلم

 نقد ترجمه دکتر سید یحیی یثربی اشاره کرد که جناب یثربی نیز به ایشان پاسخ مکتوب داده اند.

 اثبات درباره باشد، کتابی می "المصریة المباحثات و االزهریة المناظرات" دیگرش المُراجعات که نام -۹

 کتالاب  ایالن . است اهلل علیه وآله وساللم صلی پیامبر اکرم از پس السالمعلیه امیرالمؤمنین بالفصل امامت و شیعه حقانیت

 سلیم شیخ و لبنان در شیعه عالمان از الدین شرف عبدالحسین سید میان شدهمبادله های نامه مجموعه

 از السالالم علیاله امیرالمؤمنین  امامت متعدد دالیل کتاب، این در. است مصر در سنت اهل عالمان از البشری

 اهل برای که ابهاماتی و شده بیان آنهاست، قبول مورد و بوده سنت اهل منابع در که روایاتی و قرآن

 البُشالری  سُاللَیم  شالیخ  .است گرفته قرار بررسی مورد مفصل طور به دارد، وجود زمینه این در سنت

 عالماله . اسالت  بالوده  مصالر  االزهالر  دانشالگاه  ریاست دوره دو دار عهده سنت، اهل علمای از المالکی

ی سالاز مباحثاله  ، زمینهدیدار آن و کند می دیدار او با ق1۹2۱ سال به مصر به سفرش در الدین شرف

 شد.  نامه 112طرفین در قالب 

. بیالت مجتهالدی   از علمای طراز اول تبریالز بودنالد   «عطارد»مقلب به  تبریزی مجتهدی عبداهلل میرزا -4

در ای برخالوردار بودنالد هالم    تبریزی در طول تاریخ معاصر ایران هم از جایگاه اجتمالاعی برجسالته  

دادند. خود مرحوم میرزا موارد بسیاری، نسبت به تحوالت روز و انحراف در دین، واکنش نشان می

فرمودند که میالرزا عبالداهلل   مصاحبت داشتند. امام در وصف ایشان می اهلل علیهرحمةعبداهلل، با حضرت امام 

https://hawzahnews.com/xb5xR
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نشالریه ادبیالات   هم مطع هستند و هم اهل فهم. مناظرات مکتوب ایشان و جناب سالعید نفیسالی در   

در دستر   ( https://journals.tabrizu.ac.ir/article_3628.htmlhdahk  دانشگاه تبریز به آدر  

 هست.  

 از او. قمالری  چهالارم  و سالوم  قالرن  امامیه فالسفه و متکلمان از نَوبَختی، موسی بن حسن محمد ابو -5

 با غیبت، دوره در نوبختی. اند  نوشته کتاب نحل و ملل درباره که است مسلمانی دانشمندان نخستین

 در را عقلی های استدالل گوناگون، های فرقه اعتقادی مبانی و اصول از آگاهی و فلسفی  های گرایش

 ابالوعلی  چالون  مشالهوری  امامی و معتزلی متکلمان با وی. گرفت کار به امامیه اعتقادی مبانی تحکیم

 .اسالت  داشالته  مناظره رازی، قبه ابن و اصفهانی مَمَلک بن عبداهلل بن محمد بلخی، ابوالقاسم جبائی،

 های ایشان را به صورت مفصل بیان کرده است. ردیه اسامی ،مرحوم نجاشی در ذیل عنوان ایشان

شود تالا مبالانی علمالی هالر دو     گزیده میبربه این ترتیب شیوه مذکور به عنوان روش گفتگوی علمی 

 به صورت مکتوب و مستند مشخص گردد، چرا که دارای مزایای زیر است طرف 

پالذیرد و مخاطالب امکالان مراجعاله باله       این نوع از مناظره، به صورت علمی و مسالتند انجالام مالی    -1

 طرفین برخوردار است. تمستندات داشته و از زمان کافی برای تلمل در استدالال

 .سازدفراهم میرا بیشتر استفاده حضوری در فضای مجازی موجبات سو   اتانتشار مناظر -2

های رسالانه اسالت و باله همالین جهالت در رسالاندن        مناظره مکتوب به دور از هیجانات و جنجال -۹

 مخاطب به واقع بدون فضای جدلی و خطابی نقش بسزایی دارد.

میرمؤمنالان علالی بالن ابالی     از آنجایی که موضوع مناظره مرتبط با امامت و والیت و مقام شالامخ ا  -4

ای کاله موجالب    است، باید در فضایی مورد گفتگو قرار بگیرد که مطالب غیرعالماناله  السالالم علیاله طالب 

 کند به مخاطب منتقل نشود.انحراف فکری بیشتری را فراهم می
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 گردد  اینک به عنوان نصح و تبیین، چند نکته در رابطه با مطالب بیان شده تقدیم می

 تخصص، شرط اظمار نظر 
یکی از اصول اظهار نظر و سخن گفتن در یک موضوع، برخورداری از تخصص الزم است که در 

اهلل علیه وآله وسلم صلی صورت اظهار نظر غیرتخصصی، امکان بروز مشکالت فراوانی وجود دارد. چه آنکه نبیّ مکرَّم اسالم

مَنْ أَفْتَى النَّا َ بِغَیْرِ عِلْمٍ کَانَ مَا یُفْسِدُهُ أَکْثَرَ   »ندیافرمیم یبدون علم و آگاهنظر تخصصی خصوص اظهاردر

 ثیو در حد 1«آن است. از اصالح شیب نید برایاش یخرابکار فتوا دهد، که بدون علمآن ؛ مِمَّا یُصْلِحُه

مَنْ أَفْتَى النَّا َ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَ لَا هُدًى لَعَنَتْهُ مَلَائِکَةُ الرَّحْمَةِ وَ مَلَائِکَةُ الْعَذَابِ    »ندیفرمایم السالمعلیهی امام باقر گرید

به مردم فتوا دهد، فرشتگان رحمت و فرشتگان  تیهر که بدون علم و هدا ؛وَ لَحِقَهُ وِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِفُتْیَاهُ

  2«شود. او ریعمل کند دامنگ شیفتوا عذاب او را لعنت کنند و گناه آنکه به

در دعای هشتم صحیفه سجادیه از گفتار بدون  السالمعلیهجاست که امام سجاد اهمیت این مسلله تا بدان

 ۹«عِلْمٍ رِیْالْعِلْمِ بِغَ یأَوْ نَقُولَ فِ» فرمایند و می برندعلم و تخصص به خداوند متعال پناه می

مراه گفتار بدون علم عواقب سختی را به ه دهد کهچنین نشان می السالمعلیهمتتبّع در روایات معصومین 

 باشد.  السالمعلیهم ای از مسائل دینی باشد و آن مسلله در مورد حضرات ائمهدارد به ویژه آنکه در مسلله

 و متقن برای اثبات ادعا ات علمیارائه مستند
متقن و کافی است و در صورت عدم ارائه مسالتند و  ی هر بحث علمی، اثبات ادعا با مستندات الزمه

شود. در مطالب ایراد شده، ادعای وجالود  منبع قابل اعتنا ، آن ادّعا فاقد ارزش علمی بوده و به آن توجه نمی

شده است. حال از گوینده محترم باید مطالبه مسالتند نمالود کاله     السالالم علیهم های غیر قابل بیان توسط ائمهشوخی

 رساند؟کدام منبع متقن و روایت معتبری چنین مدّعایی را به اثبات می

 شرایط استناد به یک روایت
رسد. سپس به اثبات  السالمعلیهمند از روایات و استناد به آن ابتدا باید اصل صدور آن از معصوم برای بهره

خاطر و در نهایت، به جهت صدور روایت که آیا به  ت و مدلول آن مورد کنکاش واقع شدهروای محتوای آن

 بایست دقت شود.، مییا خیر شرایط تقیه بیان شده

های اعتبار سالنجی روایالات،   ، باید به روایتی استناد شود که بر اسا  مالکمذکوربرای اثبات مدّعای 

حال باید روایات و مستندات گوینده محترم صدور آن به اثبات رسیده و از روایات معتبر شمرده شده است. 

 که به صورت مکتوب ارائه خواهد شد، بررسی گردد تا صحّت ادعای ایشان مشخص شود.

                                                 
1
  .121، ص: 2 بحار األنوار، ج 
2
 .42، ص1کافی، ج 
3
 .55صحیفة سجادیة، ص 
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 السالمعلیمم تیاهل بروایات اقسام 
 است   رسیده به دو گونه  السالمعلیمم تیاهل ب اتیروا

آنالان   یو همدسالت  یاست که تبان یا در همه طبقات به اندازه انیتعداد نقل راو یگاهخبر متواتر    .1

چون خبالر متالواتر    ندیخبر متواتر گو نیکه به ا باشد یعادتاً محال م یبر جعل خبر و دروغ پرداز

 ست.همگان ا اتفاقو مورد  یآن ذات تیحجاز این رو  .آور است نیقی

ای اسالت کاله یقالین    این خبر در مقابل خبر متواتر است که شمار راویانش باله انالدازه  خبر واحد   .2

 د.شود معصوم آن را فرموحاصل می

 یو دومال  یبه وثوق خبر یوجود دارد. که اول دگاهیخبر واحد ، دو د رشیو مالک پذ تیحج درباره

 یقرائن و شواهد به صالحت محتالوا   لهیمعناست که به وس نیبد  یشهرت دارد. وثوق خبر یبه وثوق مخبر

وثالوق   در. امالا  دیال آ یاز قالرائن باله حسالاب مال     یکی ثیحد انیکه ثقه بودن راو میکن یم دایاعتماد پ تیروا

اینگوناله  اسالت   تیتنها راه اعتماد به روا ،باشد و سند یم اتیروا سندِ یتوجه، سلسله یکانون اصل یمخبر

 راویانش مورد اعتماد باشند.که روایتی حجت است که 

 ییخو اللَّه تیآ حضرتدوم  دگاهیو مروج د یاهلل بروجرد تیآحضرت اول  دگاهیو مروج د ندهینما

 باشد. یم

 یثیحالد  ح،ی. خبر صالح شود یم میتقس فیحَسَن، مُوَثََّق و ضع ح،یدوم خبر واحد به صح دگاهید طبق

 یهسلسل انیاست که همه راو یثیو ثقه باشند. خبر حسن، حد یماما سندش یهسلسل انیاست که همه راو

 یهسلسالل  انیال راوکه همه  ندیگو یم یثینشده اند. خبر موثق به حد قیهستند؛ اما همه آنها توث امامی سندش

 ایال کاله هماله    نالد یرا گو ثىیحد فیخبر ضع تیشده اند و در نها قیاما همه توث ستند؛ین امامی دوازده سندش

از اقسام  یکیحسن و موثَّق را نداشته باشند. خبر مرسل  ح،یصح ثیمعتبر در حد طیشرا انشیاز راو یبعض

باله الفالا     ایال ها حذف شده باشد و  آن از یبرخ ایسند آن،  رهیزنج انیباشد که تمام راو یم فیضع ثیحد

 همچون عن بعض، عن رجل... آورده شده باشد. ،یمبهم و مجمل

قابل انتسالاب باله    ،انیقابل ب ریغ یهایمربوط به شوخ ثیاز احاد کی چیه یوثوق مخبر دگاهید طبق

 ثیال در شالمار احاد  ،یدسته بنالد  نیا بر اسا سند هستند و  فقدانآنها  تمامیچون  ستندین السالالم علیهم تیاهل ب

 .گیرندمیقرار  فیضع

قرائن  نیمهمتر رایاعتماد کرد ز اتیدسته از روا نیتوان به صدور اینم زین یوثوق خبر یمبنا البته بر

 عبارتند از  تیاعتماد به روا

 از اصول اربعملة. یکیدر  ثینقل شدن حد -1

 سند. کیچند اصل به  ایدر دو  ایاصل به چند سند  کیدر  ثینقل حد -2
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 عرضه شده بر امامان ع(. یها در کتاب ثینقل حد -۹

 سندهیمشهور اصحاب ائمه ع( که انتساب آن کتاب به نو یها از کتاب یکیدر  ثینقل حد -4

 واضح است.

 القدر و اصحاب اجماع. لیتوسط اصحاب جل ثینقل حد -5

 خبر. کیاستناد فقها و محدثان به  -6

 .تیعلو مضمون روا -7

 نیست. یاز شرائط و قرائن وثوق خبر چیه یدارا انیب رقابلیغ یهایموجود درباره شوخ اتیروا

 نیال توان به اعتبالار ا  ینم ،هستند بندیپا یمبان نیبه ا هیامام یطبق هر دو مبنا که همه علما نکهیا جهینت

 قائل شد. ثیاحاد

آن روایت بر فرض صحت  ،اگر خبر واحدی، مخالف با یکی از مبانی مسلم کالمی باشد ناگفته نماند

 شود.سند آن، یا کنار گذاشته می شود و یا به تلویل برده می

 کان پذیرش محتوای این روایاتعدم ام
توان از امامی کاله العیالاذ   توان به آن ملتزم شد، زیرا چگونه میمفاد این روایات نیز چنین است و نمی

باهلل در سخن گفتن حیا ندارد؛ کسب حیا کرد و محضر او مشق حیا نمود؟ از طرفی می دانیم کسی که خود 

دانالیم کاله   را در اختیار دیگری قرار دهالد و از سالوی دیگالر مالی    تواند این کمال از کمالی محروم باشد، نمی

خداوند متعال انبیا  و امامان را معصوم قرار داده است تا بشر با تبعیت از ایشان از رذائل اخالقی پرهیز کرده 

و با الگوگیری از ایشان به کسب فضائل و کماالت بپردازد. بنابراین کسی که خالود در سالخن گفالتن چنالین     

کند، آیا پسندیده است که الگوی دینی در کماالت باشد؟ کسی کاله خالود از کمالاالت    ا رعایت نمیحیایی ر

تواند هدایتگری قابل اعتماد برای انسان باشد و راهبری امت در جهت رسالیدن  اخالقی بی بهره است آیا می

 به کمال را بر عهده گیرد. 

دیده است که وجالود مقالد  حضالرات    در مباحث اعتقادی شیعه قلمرو عصمت تا بدانجا تصویر گر

از اخالق مذموم و خالف مروت و شلن ایشان و آنچه مستلزم نفرت انگیزی در میان مردم  السالالم علیهممعصومین 

؛ حال 2بردحتی در فقه شیعه ارتکاب خالف مروت، عدالت فرد را زیر سؤال می 1است مبرا دانسته شده اند.

اثبات مطلبی که از ادله متعدد دیگر به آسانی قابل اثبات اسالت باله    چگونه است که گوینده این کلمات برای

خالف این آموزه های مسلَّم حکم نموده و به چنین وجوه اثبات نشده ای پناه می برد اگر چه این عمالل بالا   

 قصد خیر همراه شده باشد.

ایشالان را قبالول   معصوم اسالت و یالا عصالمت     علیه السالممنین وینده این سخن یا ملتزم است که امیرالمؤگ

                                                 
1
 115ش، ص1372 مان،یا هیسرما ،یجیاله اضیف 
2
 217،ص 5ق. ج1357شیخ طوسی، المبسوط، 
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توان گفت ولالی  روشن است و سخن چندانی با ایشان نمی تکلیف ،ندارد. در صورت قبول نداشتن عصمت

عصمت هم در مرحله بیالان احکالام    ، الزم است عنایت داشته باشند کهدر صورتی که عصمت را قبول دارند

حال باید از گوینده محترم پرسالید یالا    .علم ویژه است ،است هم در مقام عمل به احکام. الزمه این عصمت

مباح بوده در این صورت چرا گوینده محتالرم   ،به زعم ایشان بیان نموده است سالالم لاعلیهؤمنین کلماتی که امیرالم

. در این حرام استکه اساسا یا این کلمات مکروه یا  !، از ذکر مباح خجالت کشیده و استحیا  نمونده است؟

شهوت بالر   لکن العیاذ باهلل عالم به کراهت و حرمت نبوده و یا عالم بوده است السالالم علیهصورت یا امیرالمؤمنین 

و نتوانسته است از ارتکاب آن خودداری نماید. البته می تالوان فالرض سالومی نیالز بیالان       عقل وی غلبه کرده

ان مالا آن  دانسته است و عرف زمرف زمان حضرت این امر را مباح میداشت و آن تغییر عرف است یعنی ع

در این صورت نیز سوال این است که چرا سالخن در یالک ظالرف خالاص را در شالرایط و       .را قبیح می داند

گفتاله و مسالتنداتی کاله در اداماله     با توجه به نکات پیشهم  ! البته فرض اخیرظرف دیگر ارزیابی می نمایید؟

 امیرالمؤمنین صحیح نیست.باشد چرا که انتساب روایات یادشده به ساحت قدسی خواهد آمد، متصور نمی

  السالمعلیممپیامد عدم التزام به عصمت ائمه 

در صورت ترویج مطالب اینچنینی که با آموزه مسلَّم عصمت درتنافی است، اعتقاد به عصمت مالورد  

شالریعت توسالط    نگهداشتخدشه شده و این امر پیامدهای بسیار خطرناکی را به دنبال دارد. از آن جمله به 

کاله   1حفظ شریعت است. السالمعلیهتوان اطمینان حاصل نمود. زیرا یکی از ادله لزوم عصمت امام نمی السالمعلیهامام 

 توان ملتزم شد.در صورت عدم التزام به آن، به حفظ شریعت نیز نمی

نماید که این همچنین خواجه نصیرالدین طوسی در تجرید االعتقاد دلیلی برای عصمت انبیا   بیان می

 آورد، چنین است  شود. دلیلی که خواجه در تجرید میدر مورد امام نیز جاری میدلیل 

 2« ویجب فی النبیّ العصمة، لیحصل الوثوق فیحصل الغرض »

در توضیح این دلیل باید گفت خداوند متعال از نصب امام غرض و هدفی داشته و آن هالدایت بشالر   

تلمین غرض و رسیدن به هدف از نصب امام پس از رسالول  برداری از امام است؛ ی اعتماد و فرماندر سایه

متوقف است بر اطمینان مردم به آن امام االهى و اگر مردم به امام اعتماد نکرده و او را قبول  اهلل علیه وآله وسلمصلیخدا 

چه مردم احتمال دهند که ممکالن   شود. به عبارت دیگر چنان محقق نمى خداوند متعالنداشته باشند، غرض 

آیالد و   گمان در رفتار و گفتار او شک و شبهه به وجالود مالى   است امام مرتکب دروغ، خطا و اشتباه شود، بى

 گردد. غرض االهى از نصب امام حاصل نمى

                                                 
1

صدق شف ال حق وك هج ال ئد164،ص. ن ة ؛ عقا شرع  » 67،صاإلمامّی ظة ال هم حف ألّن

 «والقّوامون به
2

 .471، صكشف المراد في شرح تجرید اإلعتقاد. 
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شود به سخنان  در مقابل اگر مردم به رفتار و گفتار امام اطمینان داشته باشند، همین اعتماد موجب مى

ا به عنوان رابط میان خدا و خلالق بپذیرنالد. پالس بالراى تحصالیل غالرض       و فرامین او گوش فرا دهند و او ر

 1االهى، امام باید معصوم باشد.

فایده خواهد بود و تلثیری در تاللمین غالرض   وجود امام در صورت عدم عصمتش بی به عبارت دیگر

بایالد از او  اگر امام، مرتکب خطا یالا گنالاهى شالود، یالا     خداوند متعال از نصب امام نخواهد گذاشت چرا که 

و یا این که نباید از او پیروى کرد، که در ایالن صالورت، فایالده امالام، منتفالى       تبعیت کرد که این، باطل است

2خواهد بود.
 

 « زهر الربیع»بررسی کتاب 
دربالاره ایالن    .باشد یشوشتر یریاهلل جزا نعمت دیس، اثر «زهر الربیع»، کتاب گوینده محترمشاید مراد 

   شودکتاب، نکاتی تقدیم می

 از زبان مولف در مقدمه کتاب فیتال زهیانگ انیب 
إن األرواح تکل کما تکالل األبالدان   »  نظرت قول الصادق المصدق   دیفرما یدر مقدمه کتاب م مولف

سالالم مالنَ الالرََّحْمَنِ نَحْالوَ     _وما روی عن موالنا سید الموحدین أمیر المالؤمنین  «. فابتغوا لها ظرائف الحکمة

وأدبالارًا فالإذا أقبلالت فالاقبلوا إلالى النوافالل وإذا أدبالرت         قباالً  إن للقلوب ا_فَإِنََّ سَلَامِی لَا یَلِیقُ بِبَابِهِمْجِنابِهِمْ 

فدعوها. وما روی عن رئیس المفسرین عبد اهلل بن عبا  أنه کان إذا فرغ مالن التالدریس وروایالة األحادیالث     

بار واألشالعار والظرائالف والحکالم فالاردت أن     یقول لتالمیذه حمضونا حمضونا فیخوضون عند ذلک فی األخ

یروح الخاطر عند المالل، ویشحذ االذهان عند عروض الکالل، متضمناً للظرائف الرقیقة،  راًأصنع کتاباً مختص

والطرائف األنیقة، واألشعار الفائقة، والحکم الرائقة ، واألخبار الغریبة، واآلثار العجیبة، کربیع األبرار للزمخشری 

 ل لبها  الملة والدین العاملیوالکشکو

  کند یبه سه مطلب اشاره م او

مطالب شگفت حکمت استراحت دهید زیالرا  ه جان خود را ب    اهلل علیه وآله وسلمصلیابتدا روایتی از رسول خدا 

 خسته شود.مثل تن،  جان هم

 دیدهقبال قلوب نوافل را انجام نگام اه   کنند مبنی بر اینکهنقل می السالمعلیهسپس روایتی از امیرالمؤمنین 

 .دیو به هنگام ادبار قلوب نوافل را رها کن

کنند که ایشان هم در انجام عبادات، همین ادبار و اقبال اشاره می ابن عبا  ی در بخش سوم به سیره

 قلوب را مدنظر داشتند. 

                                                 
1

 77، ص 2 جواهر الكالم في معرفة اإلمامة واإلمام، ج. 
2
 155امامت پژوهى)بررسى دیدگاههاى امامیه، معتزله واشاعره(، ص  .
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ی این است که مطالعههمانگونه که از بیان مؤلف محترم هم پیداست، غرض از تدوین کتاب مذکور، 

کتاب را جمالع   فیغرض خود از تال در واقع ایشان،آن به هنگام احسا  مالل، موجب انبساط خاطر شود. 

 است.دلیل بی ییلف کتاب، ادعاؤادعا به م نیذکر نکرده است و انتساب ا تیاهل ب یهایشوخ یآور

 محتوای کتاب 
همچنین اخبالار و احادیالث فراوانالی را در خالود      وها و خاطرات  افسانه ف،یلطا ات،یحکااین کتاب، 

در بالاره مسالائل   ، مطالالبی  کتالاب  نیاپایانی در بخش  تعبیر نمود.« کشکول»جای داده است که باید از آن به 

 .آورده شده است یجنس

 یمال ، منبعی ذکر نشالده اسالت و   ین کتابا روایاتدر مورد روایات این کتاب باید گفت  برای بیشتر 

و  را ذکر نکرده است یمنبع وماخذ چیکتاب، ه نیدرصد مطالب ا ۱9از  شیب یبرامؤلَّف که توان ادعا کرد 

 است. لذا فاقد اعتبارعموما بدون سند و روایات، 

باله  با توجه به مشرب اخباری گری مؤلف، ایشان در این کتاب همانند عموم دیگر آثارشان، التزامالی  

توان روایالات ایالن کتالاب را    به این ترتیب نمی را رعایت ننموده است. و اصل اتقان منابعنداشته ذکر اسناد 

 معتبر شمرد. 

 مقام معظم رهبری انیدر ب عیکتاب زهر الرب
 کیال  نکاله یهالم بالا ا   عیحاال کتاب زَهرُ الرَّب ...» فرماید  رهبر معظم انقالب  درباره این کتاب چنین می

 نیال ا ی دهنده معروف شده، لکن نشان نهایو ا یکتاب فکاه کیبه عنوان  هیّعلم یها است که در حوزه یکتاب

جور مسائل هم توجّه  نیبه ا یو فقه یعلم قیعم یکارها نیما، در ع یما، بزرگان ما، علما یاست که فقها

 - میکردیرا نگاه م عیزهر الرَّب نیپنجاه شصت سال قبل از ا دیما شا - عیزهر الرَّب اوّلدر  شانیا یعنیداشتند. 

 یکتالاب  یعنال یآنهالا نوشالتم؛    یکتاب را برا نیا ،یو تفکَّه یتفنَّن کیدارند به  اجیها احت طلبه دمیکه د دیگویم

 نهالا یدر مدرساله و در حجالره و ا   یعلمال  یکه حاال غرق در کارها یا طلبه نکهیا ینوشته برا شانیاست که ا

تا  م،ینیخشک بنش نجاینبودند. حاال ما ا زهایچ نیغافل از ا یعنیتفکَّه داشته باشد؛  یبرا یا لهیوس کیاست، 

مثالل   یما؛ آن هم عالالم  ینبودند علما یجور نیکرد فوراً به ما بربخورد! ا یا یشوخ کیآن طرف  یکس کی

تفالنَّن   نیال را هم داشتند. به نظر مالن ا  زهایچ نیامّا ا گر؛یاست د نهایو متصلَّب و ا یاللَّه که اخبار نعمت دیّس

 دیّسال  میفروق اللَّغات است که عرض کالرد  نیاش هم هم نمونه کیمهم است؛ که  یلیما خ ی گذشته یعلما

حالال   نیمحدّث است، شاگرد پدرش است، امّالا در عال   نکهیاست، با ا هیفق نکهیبا ا - شانیپسر ا - نینورالدّ

 دیّاسالت مرحالوم سال    یا برجسالته  تیّ. به هر حال به نظر مالا شخصال  سدینویباب لغت م دررا  یزیچ جور نیا

 7/12/1۹۱1«اللَّه. نعمت

صالحت و   ،ایشالان  شالات یوجاله از فرما  چیباله هال  در رابطه با این کالم مقام معظم رهبری  باید گفت  

تقان و قوت علمی مجموعه کتاب نیز قابالل  ا یحت .شود یبرداشت نمصواب بودن تمامی مطالب این کتاب 
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 د.فرماینیم فیرا توص تابک نیا فیمولف در تال ی زهیو انگ کردیرو شانیبلکه ا استفاده نیست.

تواند به هیچ وجه مورد استناد گوینده یا دیگری در اسالتنباط سالیره و سالنت    بنابراین چنین کتابی نمی

 . السالمعلیهمو تعیین حدود و ثغور آن قرار گیرد، و از آن جمله شوخ طبع بودن اهل بیت  السالمعلیهماهل بیت 

 « المستطرف فی کلّ فن مستظرف»بررسی کتاب 
از « المسالتطرف فالی کالل فالن مسالتظرف     »را به کتالاب  خود  یمدعا البته ممکن است، گوینده محترم،

اساسالاً  شالود   نماید. اگر چنین باشد، گفتاله مالی  مستند  ،یالدین محمد بن احمد ابوالفتح ابشیهى شافع شهاب

روایاتی را ذکالر  متلسفانه این کتاب . ی نداردارزش این کتاب، از نظر اعتبار سنجی روایات شیعه، هیچمطالب 

 به دور است.  السالمعلیهمکرده است که از ساحت اهل بیت 

تواند مستند گوینده محترم جهت بنابراین این گونه روایات باطل از منابع غیر معتبر، به هیچ وجه نمی

 .رندیقرار گ السالمعلیهم تیانتساب مطالب ناروا به اهل ب

 ه مسائل جنسیروایات احکام مربوط ب
ممکن است گفته شود برخی از روایات که تعدادشان هم کم نیست و در میان آنها روایات معتبر نیالز  

اند آیا این خود دلیلی  بالر اثبالات مالدّعای    وجود دارد، به برخی از مسائل زناشویی و احکام جنسی پرداخته

 مؤلف محترم نیست؟

 در پاسخ به این کالم باید گفت  

بود نه احکام شرعی که برای مشخص شالدن وظیفاله   « شوخی های غیر قابل بیان»در مورد  اوال ادّعا 

همانند اینکه شخصی پالیش پزشالک بالرود و در مالورد مشالکالت شخصالی و        عملی مکلفین، بیان شده اند.

دهد. بیماری خود سوال کند، هرچند آن سوال در اموری شخصی و بلکه جنسی باشد و پزشک نیز پاسخ می

اند کاله برخالی از   ای است برای روایاتی که اهلبیت علیهم السالم در مورد مسائلی بیان کردهه نمونهاین تشبی

های روائی ما آمده است. عالمه مجلسی  ره( در کتاب حلیة آنها نیز در مورد مسائل جنسی است و در کتاب

-ا هیچکدام از این روایات جنبهالمتقین و در باب نکاح به اقسام مختلفی از این روایات اشاره کرده است. ام

  های جنسی تعبیر کند.ی شوخی ندارد که شخصی بخواهد آنها را به شوخی

ثانیا بیان چنین احادیثی در شرع مقدّ ، نشان از تکامل و جامعیت دیالن اسالت کاله در کنالار احکالام      

آئالین زنالدگی اسالت،    دین اسالم، دهد که عبادی به چنین مسائلی نیز توجه کرده است و همین امر نشان می

و مسالائل  مسالائل جنسالی   جنبه های زندگی انسان برنامه هایی ارائه کرده است؛ از جمله در مورد  ةبرای هم

در سعادت زندگی دنیوی و اخروی بسیار تلثیرگذار است از جمله  زناشویی آدابی بیان نموده که رعایت آن،

 ثیر دارد.تلمانند آن ازدیاد محبت و  در سالمت و بهداشت همسران و
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  السالم  علیمم تیاهل ب اتیو مزاح در روا یشوخ یبررس

 کیاست، با  دهیبه ما رس یعصمت و طهارت در مورد موضوع مزاح و شوخ تیکه از اهل ب یاتیروا

 .شودیم مینگاه کالن به سه دسته تقس

 یهالا یشالوخ  ات،یال روا نیال ا گریکند. به عبارت د یرا مدح م بهیو مطا یکه شوخ یاتیروا  اول دسته

 کند. یم یرا معرف دهیممدوح و پسند

 یهالا مالزاح  انیال درصالدد ب  قالت یپالردازد و در حق  یو مزاح م یکه به مذمت شوخ یاتیروا  دوم دسته

 مذموم است.

رفالتن   نیندارد بلکه از افراط در مزاح که موجالب از بال   یکه با اصل مزاح مخالفت یاتیروا  سوم دسته

 کند. یم ینه من است،ؤوقار م

پالرداختن باله مالزاح و    که شود یم مشاهده ،ایشان تیاهل ب عملی پیامبر و رفتاربا مراجعه به  نیهمچن

 بوده است. السالمعلیهمو خاندان مطهر ایشان  اهلل علیه وآله وسلمصلیسیره ی مسلم رسول خدا   مطایبه جز

 ممدوحه: اتیروااول؛ دسته 

 فرمودند: یبانیش ونسیبه  السالمعلیهامام صادق (1

قَالَ  فَال تَفعَلُوا، فَإِنَّ المُدَاعَبَةَ مِن حُسنِ الخُلقِ، وَإِنَّک لَتَالدخُلُ   لٌ،یمُدَاعَبَةُ بَعضِکم بَعضاً؟ قُلتُ  قَلِ فَیک

 د؛یال گونه نکن نیعرض کردم  کم. فرمودند  ا د؟یکن یم یشوخ گریکدیقدر با  چه... . کیأَخِ یبِهَا السُّرُورَ عَلَ

 یرسول خدا صالل  قیو به تحق یساز یبرادرت را شاد م لهیاست و تو بدان وس ییاز خوش خو یشوخ رایز

 1کرد. یم یرا شاد کند، با او شوخ یکه کس نیا یو آله برا هیاهلل عل

و آله  خدا صلى اهلل علیه پیامبر   المؤمنُ دَعِبٌ لَعِبٌ ، و المُنافقُ قَطِبٌ غَضِبٌ .اهلل علیه وآله وسلمصلی (رسول اهلل2

 2  مؤمن شوخ و شنگ است و منافق اخمو و عصبانى

.[من مزاح مى کالنم،  6/۹۹9  إنَّی أمزَحُ و ال أقولُ إالَّ حَقَّا .]شرح نهج البالغة    وسلم صلى اهلل علیه و آله (رسول اللَّه ۹

 اما جز حقَّ نمى گویم

،  2/66۹/4  إنَّ اللَّه َ عَزَّ و جلَّ یُحِبُّ المُداعِبَ فالی الجَماعالةِ بالال رَفَالثا .]الکالافی         السالالم علیه امام باقر( 4

 کمالا فالی   « . یحالبّ المداعبالة  »( ، و فالی بعالض النسالخ    2/716الرَّفَثُ   الفحش من القول  مجمع البحالرین   

شالوخى و بذلاله گالویى کنالد     باقر علیه السالم   خداوند عزَّ و جلَّ کسى را که در میان جمعالى   امامهامشه(.[

 دوست دارد، به شرط آن که ناسزاگویى نباشد.

(الفضلُ بنُ أبی قرَةَ عن اإلمامِ الصّادقِ علیه السالم   ما مِن مؤمنٍ إالَّ و فیهِ دُعابَةٌ، قلتُ  و ما الدُّعابَةُ؟ 5

                                                 
1
 (663، ص 2ج  ،ی)الکاف 
2
 .49تحف العقول :  
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السالالم فرمالود  هالیچ مالؤمنى     به نقل از فضل بن ابى قره   امام صادق علیه  .[2/66۹/2قالَ  المِزاحُ .]الکافی   

 هست. عرض کردم  دعابه چیست؟ فرمود  شوخى .« دُعابه»نیست، جز این که در او 

( عن مُعمّرَ بنِ خالَّدا   سَللتُ أبا الحَسنِ علیه السالم فقلتُ   جُعِلتُ فِداکَ ؛ الرَّجُلُ یکونُ مَالع القَالومِ   6

ل   ال بل َ ما لَم یَکُن ، فظَنَنتُ أنَّهُ عنَى الفُحشَ . ثُالمّ قالالَ   إنَّ   فیَجری بَینَهُم کالمٌ یَمزَحونَ و یَضحَکونَ ! فقا

علیه و آله کانَ یلتیهِ األعرابیُّ فیُهدی لَهُ الهَدیّةَ ، ثُمّ یقولُ مکانَالهُ   أعْطِنالا ثَمالنَ هَالدیّتِنا،      رسولَ اللَّه ِ صلى اهلل

اغتَمَّ یقولُ   ما فَعلَ األعرابالیُّ ؟! لَیتَالهُ أتانالا ! .]الکالافی       فیَضحَکُ رسولُ اللَّه ِ صلى اهلل علیه و آله . و کانَ إذا 

2/66۹/1]. 

به نقل از معمّر بن خالَّد  از حضرت ابو الحسن  امام کاظم( علیه السالم پرسیدم و گفالتم  فالردى بالا    

ندارد  عدّه اى مى نشیند و با هم مى گویند و شوخى مى کنند و مى خندند، فرمود  اگر چیزى نباشد اشکالى

سپس فرمود  بادیه نشینى بالود کاله نالزد     الال به گمانم مقصود حضرت ]از  اگر چیزى نباشد [ناسزاگویى بود  

رسول خدا صلى اهلل علیه و آله مى آمد و براى آن حضرت هدیه مى آورد و همان جا مى گفت  پول هدیاله  

اندوهگین مى شد، مى فرمالود  آن  ما را بده و رسول خدا صلى اهلل علیه و آله مى خندید. آن حضرت هرگاه 

 بادیه نشین چه مى کند؟ کاش نزد ما مى آمد!

 نشالانه ،محبالوب خدا  یندارنالد بلکاله آن را عملال    ینه تنها با اصل عمل مزاح کردن مشکل اتیروا نیا

که  صفت نیرا به داشتن ا انیعیش شارع مقد کرده اند که  یمعرف، مومن از منافق صیوعالمت تشخ مانیا

 ، امر کرده است.ناشی از حسن خلق است

 یز قیودی برای شوخی مورد پسند خداوند متعالال روایات ممدوحه ن شود درهمانطور که مشاهده می

ذکر شده است که اگر این قیود لحا  نگردد، دیگر مزاح امری پسندیده نخواهد بود. مثال قیالد تالوأم نشالدن    

 با ناحق سخن گفتن. مزاح با فحش وبددهانی یا مخلوط شدن مزاح

 مذمومه: اتیوادسته دوم(ر

؛  مَالا  «هیچ کس شوخى  نکرد مگر این که مقدارى از عقل خود را فرو ریخت  »السالالم هیال عل نیرالمومنی(ام1

 (نهج البالغه 459حکمت  مَزَحَ آمْرُؤٌ مَزْحَةً إِالَّ مَجَّ مِنْ عَقْلِهِ مَجَّةً( 

ا أَحْبَبْتَ رَجُالالً فَالالَ   (عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ اِبْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اَللَّهِ عَلَیْهِ اَلسَّالَمُ قَالَ  إِذ2َ

را دوسالت  فرمود  هالر گالاه مالردى     علیه الساّلم صادق امام ( 664,  صفحه  2الکافی  ,  جلد تُمَازِحْهُ وَ الَ تُمَارِهِ . 

 دارى،با او شوخى و ستیزه مکن.

نَا وَ اللَّالهِ أُحِبُّالکَ   (عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ  ع( قَالَ  قَالَ الْحَارِثُ الْلَعْوَرُ لِلَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ  ع( یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ أ۹َ

وَ لَا تُمَازِحْنِی وَ لَالا تُوَاضِالعْنِی وَ لَالا     رِینِیی وَ لَا تُلَاعِبْنِی وَ لَا تُجَافَقَالَ لَهُ یَا حَارِثُ أَمَّا إِذَا أَحْبَبْتَنِی فَلَا تُخَاصِمْنِ

 تُرَافِعْنِی.

السالم گفت  اى امیر مؤمنان! باله خالدا    هیعل یفرمود  حارث اعوَر به امیر مؤمنان عل علیه السالالم صادق  امام



 

15 

 

بالازى   مالرا با من سالتیزه نکن،  پسدارى، سوگند، من تو را دوست دارم، حضرت فرمود  حال که مرا دوست

، 1 ج الخصالال، تر و باالتر نبر. ام پایین  مرا از منزلت حقیقى  ومن شوخى نکن، بامن مجادله انجام نده، بانده،

 .۹۹4ص 

مالن ال    إیّاکَ و المِزاحَ ؛ فإنَّهُ یَذهَبُ بِنُورِ إیمانِکَ ، و یَستَخِفُّ بمُرو تِالکَ .]کتالاب    علیه السالالم  امام کاظم(4

.[از شوخى بپرهیز، که نور ایمانالت را مالى بالرد و مردانگالى تالو را سالبک مالى        4/494/5445یحضره الفقیه   

 گرداند.

اإلمامُ الصّادقُ علیه السالم   إیّاکُم و المِزاحَ ؛ فإنَّهُ یَذهَبُ بمالا ِ الوَجالهِ و مَهابَالةِ الرلجالالِ .]الکالافی        (5

 و و وقار مردان را از بین مى برد.از شوخى بپرهیزید؛ زیرا آبر .[2/665/16

 .[2/664/12(إیّاکُم و المِزاحَ ؛ فإنَّهُ یَجُرُّ السَّخیمَةَ و یُورِثُ الضَّغینَةَ، و هُو السَّبُّ األصالغَرُ .]الکالافی     6

على علیه السالم   از شوخى بپرهیزید؛ زیرا که شوخى بدخواهى مى آورد و کینه بر جاى مى گالذارد، و   امام

 کوچک است. آن دشنام

على علیه السالالم   هالر چیالزى را     امام.[7۹16(لکُلل شی ا بَذرٌ ، وَ بذرُ العَداوَةِ المِزاحُ .]غرر الحکم   7

 بذرى است و بذر دشمنى شوخى است.

   هر که شوخى کند، سبک مى شود.السالم علیهعلى  امام.[77/2۹5/۹(مَن مَزَحَ استُخِفَّ بهِ .]بحار األنوار  4

 یمال  دهیاول، تعارض د یدسته  اتیو روا اتیدسته از روا نیا نیبدو امر ب در توضیح باید گفت در 

روشن است که این دو گروه از » برای حل این تعارض ظاهری، چنین بیان داشته اند که  علما نرویشود. از ا

ى گویالد و گالروه دوم از   روایات، کمترین منافاتى با یکدیگر ندارند؛ چراکه گروه اوّل، از اصل مزاح سخن م

افراط و بى بند و بارى در آن یا به تعبیر دیگر  گروه اوّل ناظر به مزاح هاى سالنجیده و خالالى از هالر گوناله     

غرض و مرض و آزار و کینه توزى است و گروه دوّم، ناظر به مزاح هاى آلوده به گنالاه اسالت. شالاهد ایالن     

إِنلالی أَمْالزَحُ وَ الَأَقُالولُ إِلَّالا     »آله( نقل شده است؛ فرمود  سخن حدیثى است که از رسول اللَّه صلى اهلل علیه و

 (یرازیاهلل مکارم ش تیآ رحمت نییبرگرفته از آ.«  من مزاح مى کنم؛ ولى جز حق نمى گویم«حَقًّا

 مزاح: کثرتاز  روایات ناهیدسته سوم(

 .بردیآبرو رام اد،یز یشوخ «کثرة المزاح یذهب بما  الوجه.  »  اهلل علیه وآله وسلمصلی رسول اهلل(1

 اندازد. یم بتیانسان را[ از ه ادیز ی شوخ«   کثرة المزاح تُسقط الهیبةالسالمعلیهاإلمام على  (2

بالرد و   یارج و احترام را مال  اد،یز یشوخ« کثرَةُ المِزاح تُذهِبُ النها َ ، و تُوجب الشحنا   »السالمعلیه عنه(۹

 شود. یم یموجب دشمن

 .شودیکند، نادان شمرده م یشوخ ادیهر که ز« من کثر مِزاحه استجهل  »السالمعلیهعنه  (4

 دیآ یکند، احمق به شمارم یشوخ ادیهر که ز« مَن کثر مزاحه استحمق  »السالمعلیه عنه(5

 یشهر یر ی محمدشودیم کند، وقارش کم یشوخ ادیکه ز هر من کثر مزاحه قل وقاره  »السالمعلیه عنه(6
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 (514، ص 19، ج 1۹46

مثل دروغ و ترسالاندن و   یمذموم ی هیثانو نیمزاح با عناو یاست که اگر حت نیناظر به ا اتیروا نیا

 یمال  جادیرا ا یبیهمان معا قایدق یافراط در شوخ رایدر آن افراط کرد.ز دی.... همراه نباشد، باز هم نبارویتحق

و مطلوب شارع مقالد    حبوبم یامر یمذمومه بدان اشاره شد. پس اگر چه اصل شوخ اتیکند که در روا

 و وقار مومن را نابود خواهد کرد. در آن موجب مفسده خواهد بود یرو ادهیاست اما ز

 :یبند جمع
کاله از  اصل مزاح کردن پسالندیده اسالت ولالی باله شالرط آن     شود از بررسی این سه دسته مشخص می

مچون فحش، استهزا ، دروغ به دور باشد. آن دسته از روایاتی که به مدح مزاح مالی  عناوین حرام دیگری ه

شالود و آن دسالته از   پردازند اشاره به نوع خالی از گناه و معصیت است که گاه باعث نشاط قلبی مؤمن مالی 

ه است کنند همان مزاح هایی است که با معصیت همراپردازند و از آن نهی میروایات که به مذمت مزاح می

شالوند. امالا   فرمایند و خود نیز مرتکب آن نمیو چنین مزاح هایی منکر به حساب آمده و امام  از آن نهی می

 مزاح های حالل هیچ مانعی از انجام آن وجود ندارد.

 توسط عمروعاص السالمعلیهمنین رالمویتممت شوخ بودن به ام

توسالط عمروعالاص     السیالم علییه در پایان تذکر این نکته الزم است که تهمت شالوخ بالودن امیرالمالؤمنین    

 صورت گرفت   

لَقَیدْ قَیالَ    الِبْنِ النَّابِغَةِ! یَزْعُمُ الِهْلِ الشَّامِ أَنَّ فِىَّ دُعَابَةً، وَ أَنِّی امْرُؤٌ تِلْعَابَةٌ، أُعَافِسُ وَ أُمَارِسُ! عَجَباً

وَ یُسْأَلُ فَیَبْخَلُ، وَ یَسْأَلُ  لِفُ،إِنَّهُ لَیَقُولُ فَیَکْذِبُ، وَ یَعِدُ فَیُخْ -وَ شَرُّ الْقَوْلِ الْکَذِبُ-نَطَقَ آثِماً. أَمَا  بَاطاِل وَ

مَا لَیمْ تَأْخُیذِ السُّییُوفُ    لَّ؛ فَإِذَا کَانَ عِنْدَالْحَرْبِ فَأَیُّ زَاجِر وَ آمِر هُوَ، فَیُلْحِفُ، وَ یَخُونُ الْعَمْدَ، وَ یَقْطَعُ اإل

الْقَرْمَ ]قوم[ سُبَّتَهُ. أَمَا وَاهللِ إِنِّی لَیَمْنَعُنِی مِنَ اللَّعِبِ ذِکْرُ  حَمَآخِذَهَا! فَإِذَا کَانَ ذلِکَ کَانَ أَکْبَرُ مَکِیدَتِهِ أَنْ یَمْنَ

رَةِ؛ إِنَّهُ لَمْ یُبَایِعْ مُعَاوِیَةَ حَتَّى شَرَطَ أَنْ یُؤْتِیَهُ أَتِیَّةً، وَ یَرْضَخَ نَعُهُ مِنْ قَوْلِ الْحَقِّ نِسْیَانُ االْخِیَمالْمَوْتِ، وَ إِنَّهُ لَ

 نمج البالغه( 48)خطبه عَلَى تَرْکِ الدِّینِ رَضِیخَةً. هُلَ

ه، و من اهل شوخى و خوشیگذرانى بیود  از عمرو عاص پسر نابغه میان مردم شام گفت کاله   شگفتا

انتشالار داد، مالردم آگالاه باشالید     را طل گفت و گناه در میان شالامیان  حرفى از روى باعمر بیهوده مى گذرانم 

بدترین گفتار دروغ است. عمرو عاص سخن مى گوید، پس دروغ مى بندد، وعالده مالى دهالد و خالالف آن     

مرتکب مى شود، در خواست مى کند و اصرار مى ورزد، اما اگر چیزى از او بخواهند، بخالل مالى ورزد، باله    

یانت مى کند، و پیوند خویشاوندى را قطع مى نماید، پیش از آغاز نبرد در هیاهو و امر و نهالى بالى   پیمان خ

مانند است تا آنجا که دست ها به سوى قبضه شمشیرها نرود. اما در آغاز نبالرد، و برهناله شالدن شمشالیرها،     

 بزرگ ترین نیرنگ او این است که عورت خویش آشکار کرده، فرار نماید.
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ولالى عمالرو   به خدا سوگند که یاد مرگ مرا از شوخى و کارهاى بیموده باز مى دارد،  باشید آگاه

عاص را فراموشى آخرت از سخن حق باز داشته است، با معاویه بیعت نکالرد مگالر بالدان شالرط کاله باله او       

 پاداش دهد، و در برابر ترک دین خویش، رشوه اى تسلیم او کند. 
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 علمی و دقیق روایات کتاب زهرالربیع:بررسی 
ر

 دیف

ص

 فحه کتاب
موضوع  روایت

 روایات

منبع خارج 

 از کتاب 

روی أنَّه  ص( کان یلتی الرَّجل من قفاه  7  . 1

فیحتضنه. و یضع یدیه على عینیه امتحانا له فی 

 .المعرفة، و مطایبة منه

 مزاح

 

 یافت نشد

روی أنَّه  ص( کان یلکل رطبا مع ابن  7  . 2

أمیر المؤمنین  ع(، و کان یضع النَّوى أمام عمّه 

علی  ع(، فلمّا فرغا من األکل کان النَّوى کله 

یا علی إنَّک ألکول » :مجتمعا عنده، فقال له

فقال  یا رسول اللَّه األکول من یلکل الرَّطب و 

 النَّواة

لطائف  مزاح 

الطوائف قرن 

دهم/ تالیف فخر 

 الدین علی صفی

یمزح على هذا قال و کان النَّبی  ص(  4  . ۹

الوجه فمن مزاحه  أنَّ عجوزا من األنصار قالت  

یا رسول اللَّه أدع اللَّه لی بالمغفرة، فقال لها  أ ما 

تدخلها العجائز فصرخت،  العلمت أنَّ الجنَّة 

فتبسّم رسول اللَّه  ص( و قال لها  أ ما قرأت 

 قول اللَّه  تعالى( إِنَّا أَنْشَلْناهُنَّ إِنْشا ً فَجَعَلْناهُنَّ

 أَبْکاراً عُرُباً أَتْرابا

  مزاح

مناقب آل 

أبی طالب علیهم 

السالم  البن 

، 1 شهرآشوب(، ج

 144ص  

 نقل به 

 مضمون(

 

و روی أنَّه أتته امرأة فی حاجة لزوجها  4  . 4

فالن، فقال   :فقال لها  و من زوجک؟ قالت

الَّذی فی عینه بیاض، فقالت  ال، فقال  بلى، 

فانصرفت عجال إلى زوجها و جعلت تتلمّل 

عینه، فقال لها  ما شلنک؟ فقالت  أخبرنی 

رسول اللَّه  ص( أنَّ فی عینک بیاضا، فقال لها  

 .أ ما ترین بیاض عینی أکثر من سوادها

  مزاح

مناقب آل 

أبی طالب علیهم 

السالم  البن 

، 1 شهرآشوب(، ج

 144ص  
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و روی أنَّه  ص( قال لصهیب بن سنان   4  . 5

أ تلکل التَّمر و بک رمد؟! فقال  یا رسول اللَّه أنا 

 .امضغ على النَّاحیة األخرى

  مزاح

همان ص 

نقل به 14۱

 مضمون

و روی إنَّه جا  رجل إلى أمیر المؤمنین  ۱  . 6

 ع( فقال له  إنَّ لی امرأة کلَّما جامعتها تقول  

قتلتنی قتلتنی، فقال  اقتلها بهذه القتلة و علیّ 

 .إثمها

 مزاح

 

المستطرف 

فی کل فن 

مستظرف/ 

ابشیهی شافعی 

 قرن نهم

و روی عن أبی عبد اللَّه  ع(  إنَّ نبیّا من  ۱  . 7

األنبیا  مرض فقال  ال اتداوى حتَّى یکون الَّذی 

امرضنی هو یشفینی. فاوحى اللَّه  تعالى(  ال 

  فإنَّ الشَّفا  منَّی أشفیک حتَّى تتداوى

لزوم مراجعه 

 به طبیب

-------

--- 

و روی عن أبی وائل قال  خرجت أنا و  ۱  . 4

أبو ذر إلى سلمان الفارسی فجلسنا عنده فقال  

لو ال إنَّ رسول اللَّه  ص( نهى عن التَّکلَّف 

لتکلَّفت لکم، ثمّ جا  بخبز و ملح ساذج، فقال 

فبعث أبو ذر  لو کان لنا فی ملحنا هذا سعتر 

سلیمان بمطهرته فرهنها على سعتر، فلما أکلنا 

قال أبو ذر  الحمد للَّه الَّذی قنعنا بما رزقنا فقال 

سلمان  لو قنعت بما رزقک اللَّه لم تکن 

 .مطهرتی مرهونة

------- مدح قناعت

--- 

۱ .  1

9 

عن أبی عبد اللَّه إنَّه کان یقول  إنَّ اللَّه 

لموا إنَّ وسّع ارزاق الحمقى لیعتبر العقال ، و یع

 .الدنیا لیس ینال ما فیها بعمل و ال حیلة

رزق و 

 روزی

-------

--- 

19 .  1

1 

ورد فی الحدیث إنَّ مجوسیّا استضاف 

إبراهیم  ع( فقال له  بشرط إن تسلم، فمضى 

المجوسیّ، فاوحى اللَّه إلیه انا اطعمه منذ 

خمسین سنة على کفره، فلو ناولته لقمة من غیر 

روزی دهنده 

 کافر

-------

--- 
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فمضى إبراهیم  ع( على أن تطالبه بتغیر دینه، 

أثره فاعتذر إلیه، فسلله المجوسی عن السّبب! 

 .فذکر له ذلک، فلسلم المجوسیّ

11 .  1

2 

و عن الصّادق  ع( و قد سئل عن 

الخصیّ فقال  ما أقول فی شخص لم یخرج من 

  مسلم و لم یخرج منه مسلم

در وصف 

 گان خواجه

-------

--- 

12 .  1

4 

فی کتاب زهرة الرَّیاض  إن حیّة  و روی

ادّعت قتل رجل ولدیها و طلبت قتله قصاصا 

من سلیمان  ع(، فقال  ع(  ال یقتل المسلم 

بالحیّة فقالت  یا نبیّ اللَّه اجعله قیّما على 

 .االوقاف حتَّى یدخل النَّار فانتقم منه مع حیّاتها

خطیر بودن 

 مسئولیت وقف

-------

--- 

1۹ .  1

4 

قال الصحابه  أ تدرون و عنه  ع(  إنه 

من المفلس؟ قالوا  المفلس فینا من ال درهم له 

و ال متاع، قال  إن المفلس من أمتَّی من اتى 

یوم القیامة بصالة و صیام و زکاة، و یلتی و قد 

شتم هذا، و أکل مال هذا، و سفک دم هذا، و 

ضرب هذا، فیعطی هذا من حسناته، و هذا من 

أقول و ذلک قوله حسناته، فإن فنیت النَّار. 

   تعالى(  وَ لَیَحْمِلُنَّ أَثْقالَهُمْ وَ أَثْقالًا مَعَ أَثْقالِهِم

ورشکسته 

 ی حقیق

-------

--- 

14 .  1

4 

فی الحدیث  إن المسیح لمّا رفعه اللَّه 

 تعالى( إلى السّما  الرَّابعة زارته المالئکة، 

فوجدوا علیه قمیصا مرقَّعا برقع کثیرة، فضجّوا 

ا لیس یساوی عبدک قمیصا و قالوا  إلهن

صحیحا؟ فنودوا إن فتَّشوا عیسى، فوجدوا فی 

قمیصه إبرة یرقَّع بها ما یخترق منه، فقال 

 تعالى(  و عزَّتی و جاللی لو ال ابرته لرفعته 

 .إلى السّما  السابعة

عدم عروج 

عیسی ع( به آسمان 

هفتم به خاطر تعلق 

خاطر به یک 

 سوزن

-------

--- 

15 .  1

6 

المؤمنین  ع( قال  کنت و عن أمیر 

جالسا عند الکعبة فإذا شیخ محدودب اتى النَّبی 

------- فضیلت موال

--- 
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 ص( فقال  أدع لی بالمغفرة فقال له النَّبی 

 ص( خاب سعیک یا شیخ، فلمّا ولَّى قال  یا 

علیّ هذا إبلیس قال  فعدوت خلفه ألخنقه، 

فقال لی  یا أبا الحسن ال تفعل فلنَّی من 

و و اللَّه یا المنظرین إلى یوم الوقت المعلوم 

علیّ إنَّی ألحبّک جدّا، و ما أبغضک أحد إال 

شارکت أباه فی أمّه فصار ولد زنا، فضحکت و 

 .خلَّیت سبیله

16 .  1

4 

عن النَّبی  ص( إنَّه قال  اصطنع الخیر 

إلى من هو أهله و إلى من لیس هو أهله، فإن 

 .لم تصب من هو أهله فلنت أهله

تشویق نیکی 

 ن به همگانکرد

-------

--- 

17 .  2

9 

الَّذی یسقط من المائدة »عنه  ص(    

 «مهور الحور العین

استحباب 

خوردن ته مانده 

 سفره

-------

--- 

14 .  2

2 

و فی الحدیث  إنَّه استلذن رجل على 

رسول اللَّه  ص( فقال  من الرَّجل؟ قال  أنا یا 

رسول اللَّه فغضب رسول اللَّه  ص( و جعل 

ینبغی لمخلوق أن یقول أنا؟! یقول  أنا أنا و هل 

فلمّا دخل و رأى الغضب على وجه رسول اللَّه 

أعوذ باللَّه من سخط اللَّه و سخط  : ص( قال

رسوله لما ذا یا رسول اللَّه؟ فقال  ما علمت إنَّ 

هذه اللَّفظة ال تلیق بالمخلوقین؟ أ ما علمت إنَّ 

إبلیس لمّا قال  أنا خیر منه لعن و طرد؟ فقال  

ه استغفر اللَّه ممّا قلت، و ال أعود یا رسول اللَّ

 لمثله أبد

------- نهی از منیت

--- 

1۱ .  2

۹ 

أقول  المشهور بین النَّا  و ذکره   

صاحب کتاب احقاق الحقَّ  إنَّ السّبب فی 

تحریمه متعة النَّسا  إنَّه اضاف أمیر المؤمنین 

 ع( و انامه فی داره، فلمّا اصبح قال ه  یا علی أ 

علت تحریم 

متعه نسا  توسط 

 عمر

-------

--- 
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لست قد قلت  من کان فی البلد ال ینبغی له أن 

یبیت عزبا فقال  ع( له  اسلل اختک و کان  ع( 

بها فی تلک اللیلة، فمنع المتعة کما  قد تمتع

منع حیّ على خیر العمل حین قال  إنَّ هذه 

الکلمة تدعوا النَّا  إلى ترک الجهاد، حیث 

یزعمون أنَّ الصالة أفضل من سائر األعمال، و 

لکن الدّاعی الحقیقیّ غیر هذا و هو ما روی 

إنَّ عمر سمع من النَّبی  ص( »عن الصّادق  ع(  

والیة علیّ بن أبی طالب، فموّه إنَّ العمل و هو 

 .«على النَّا  فی ترکه حتَّى یترک

29 .  2

5 

و فی کتاب تعبیر الرَّؤیا للکلینی  ره(  

إنَّی رأیت  :إنَّه جا  رجل إلى الصّادق  ع( فقال

فی بستانی کرما یحمل بطَّیخا فقال له  احفظ 

أتاه رجل فقال  و  .امرأتک ال تحمل من غیرک

کنت فی سفر کلنَّ کبشین ینتطحان على فرج 

امرأتی، و قد عزمت على طالقها لما رأیت، 

فقال  ع(  أمسک اهلک أنَّها لمّا سمعت بقرب 

  قدومک ارادت نتف المکان فعالجته بالمقراض

------- تعبیر خواب

--- 

21 .  ۹

۹ 

و روی الشَّهید الثانی  ره(  إنَّ جابر بن 

عبد اللَّه األنصاری  رض( أبتلی فی آخر عمره 

بضعف الهرم و العجز، فرآه محمّد بن علی 

الباقر  ع( فسلله عن حاله فقال  أنا فی حالة 

أحبّ فیها الشَّیخوخة على الشَّباب، و المرض 

على الصّحّة، و الموت على الحیاة، فقال الباقر 

ا أنا فلن جعلنی اللَّه شیخا أحبّ  ع(  أمّ

الشَّیخوخة، و إن جعلنی اللَّه شابّا أحبّ 

  الشَّبوبة، و إن أمرضنی أحبّ المرض، و إن

شفانی أحبّ الشَّفا  و الصّحّة، و إن أماتنی 

أحبّ الموت، و إن أبقانی أحبّ البقا ، فلمّا 

وجه تسمیه 

 امام باقر

-------

--- 
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سمع جابر هذا الکالم منه قبّل وجهه و قال  

ستدرک لی »فإنَّه قال  صدق رسول اللَّه  ص( 

ولدا أسمه أسمی یبقر العلم بقرا کما یبقر الثَّور 

و لذلک سمّی باقر علم األوّلین و « األرض

 .اآلخرین أی شاقَّة

22 .  ۹

۹ 

و عنه  ص(  إذا کان یوم القیامة انبت 

اللَّه لطائفة من أمّتی اجنحة فیطیرون من 

سرحون فیها و یتنعّمون قبورهم إلى الجنان، ی

هل رأیتم  :کیف شا وا، فتقول لهم المالئکة

الحساب؟ فیقولون  ما رأینا حسابا، فتقول  هل 

جزتم الصراط؟ فتقول  ما رأینا صراطا، فیقولون  

هل رأیتم جهنَّم؟ فیقولون  ما رأینا شیئا، فتقول 

المالئکة  من أمّة من أنتم؟ فیقولون  من أمّة 

ناشدناکم اللَّه  تعالى(  :ونمحمّد  ص(، فیقول

حدّثونا ما کانت اعمالکم فی الدّنیا؟ فیقولون  

خصلتان فینا فبلَّغنا اللَّه  تعالى( هذه المنزلة 

بفضل رحمته، فیقولون  و ما هما؟ فیقولون  إذا 

خلونا نستحیی إن نعصیه، و نرضى بالیسیر مما 

 .قسم اللَّه لنا، فتقول المالئکة  حقَّ لکم هذا

وا اهمیت تق

 و قناعت

-------

--- 

2۹ .  ۹

۹ 

و فی الحدیث  إنَّ سلیمان  ع( مرَّ یوما   

بعصفور یقول لزوجته  أدنی منَّی حتَّى اجامعک 

لعلَّ اللَّه یرزقنا ولدا ذکرا یذکر اللَّه  تعالى( فلنَّا 

کبرنا، فتعجّب سلیمان و قال  هذه النَّیّة خیر من 

 .مملکتی

اهمیت نیت 

 خیر

-------

--- 

24 .  ۹

4 

فی الحدیث  إنَّ سلیمان  ع( سمع 

نفسک، و   عصفورا یقول لعصفورته  لم تمنعینی

لو شئت أخذت قبّة سلیمان بمنقاری فللقیتها 

فی البحر؟ فتبسّم سلیمان من کالمه، ثمّ دعا 

بهما فقال للعصفور  أ تطیق أن تفعل ذلک؟ 

------- حب واقعی

--- 
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فقال  ال یا رسول اللَّه، و لکنَّ المر  قد یزیّن 

عند زوجته، و المحبّ ال یالم نفسه، و یعظَّمها 

على ما یقول، فقال سلیمان  ع( للعصفورة لم 

تمنعینه من نفسک و هو یحبّک؟ فقالت  یا نبیّ 

اللَّه إنَّه لیس محبّا، و لکنَّه محبّ مدّع، ألنه 

یحبّ معی غیری، فاثَّر کالم العصفورة فی قلب 

سلیمان، و بکى بکا  شدیدا، و احتجب عن 

یدعو اللَّه أن یفرغ قلبه النَّا  أربعین یوما 

 .لمحبّته، و إن ال یخالطها بمحبّة غیره

25 .  ۹

4 

و فی الحدیث عنه  ص(  إنَّه بکى 

شعیب من حبّ اللَّه  عز و جل( حتى عمی، 

فردّ علیه بصره، ثمّ بکى حتَّى عمی، فردّ اللَّه 

 عز و جل( علیه بصره، فلمّا کانت الرَّابعة 

أوحى اللَّه إلیه  یا شعیب إلى متى یکون هذا 

بدا منک، إن یکن هذا خوفا من النَّار فقد 

لى الجنَّة فقد أجرتک، و إن یکن شوقا إ

ابحتک. قال  إلهی و سیّدی أنت تعلم إنَّی ما 

بکیت خوفا من نارک، و ال شوقا إلى جنَّتک، و 

لکن عقد حبّک على قلبی فلست أصبر أو 

أراک فاوحى اللَّه  جلَّ جالله( إلیه  أمّا إذا کان 

هذا هکذا فمن أجل هذا سلخدمک کلیمی 

  موسى بن عمران

شوق 

حضرت شعیب به 

 خدا

-------

--- 

26 .  ۹

5 

و فی الحدیث  إنَّ یهودیّا مرَّ بالمسلمین 

یوم وفاة النَّبی  ص( و هم مختلفون فی أمر 

الخالفة فقال  ما دفنتم نبیّکم حتَّى اختلفتم؟ 

فلجابه أمیر المؤمنین  ع(  إنَّما اختلفنا عنه و ما 

اختلفنا فیه، و لکنَّکم ما جفَّت أرجلکم من 

لَنا إِلهاً کَما لَهُمْ البحر حتَّى قلتم لنبیّکم  اجْعَلْ 

 .آلِهَةٌ قالَ  إِنَّکُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ

مقایسه 

اختالف مسلمین 

 با ختالف یهودیان

-------

--- 
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27 .  ۹

7 

کذب من زعم »فی الحدیث القدسیّ    

إنَّه یحبّنی و هو ینام طول لیله، أ لیس کلَّ 

حبیب یحبّ الخلوة مع حبیبه، یا ابن عمران لو 

الدّجى، و قد مثَّلت  ۹7  یصلَّون فیرأیت الَّذین 

نفسی بین أعینهم یخاطبونی و قد جلَّلت عن 

المشاهدة، و یکلَّمونی و قد عززت عن 

الحضور، یا ابن عمران هب لی من عینک 

الدّموع، و من قلبک الخشوع، ثمّ ادعنی فی 

 .«ظلم اللَّیالی تجدنی قریبا مجیبا

شب زنده 

 داری

-------

--- 

24 .  4

1 

روی إنَّه أهدی إلى النَّبی  ص ( ناقتان 

قال  من صلَّى رکعتین بحضور القلب أعطیه 

ناقة، فلم یجب أحد من النَّا  غیر أمیر 

المؤمنین  ع(، فقام و صلَّى رکعتین، فلمّا فرغ 

طلب النَّاقة، فقال  له النَّبی  ص( إنَّه خطر 

ببالک إنَّ أیّ النَّاقتین اسمن؟ حتَّى آخذها، 

الم إذ أتى جبرائیل  ع( فقال  فبینما هم فی الک

یا رسول اللَّه إنَّ اللَّه یلمرک أن تدفع إلى علیّ 

 ع( النَّاقة ألنَّه خطر بقلبه من السّمینة منهما 

 حتَّى أنحرها للمساکین و الفقرا ، 

مهرورزی و 

حضور قلب  

 توأمان موال در نماز

-------

--- 

2۱ .  4

5 

إنَّ اللَّه »عن موالنا أمیر المؤمنین  ع(  

 «البخیل فی حیاته، و الکریم فی مماتهیکره 

نکوهش 

 بخیل

-------

--- 

۹9 .  4

4 

قال الحسن  ع( لموالنا علیّ بن أبی 

طالب  ع( أما ترى حبّ النَّا  للدّنیا قال هم 

 .اوالدها أ فیالم المر  على حبّ أمّه

------- حب الدنیا 

--- 

۹1 .  ۱

9 

مناقب آل  مزاح نینو قال  ص( لرجل ال تنس یا ذا األذ

طالب علیهم  أبی

السالم  البن 

، 1 شهرآشوب(، ج

 144ص  
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۹2 .  ۱

9 

و راى  ص( جمال یمشی و علیه حنطة   

 فقال تمشی الهریسة

مناقب آل  مزاح

أبی طالب علیهم 

السالم  البن 

، 1 شهرآشوب(، ج

 144ص  

۹۹ .  ۱

9 

جا  إعرابیّ فقال یا رسول اللَّه بلغنا أنَّ 

جوعا الدّجال یلتی النَّا  بالثَّرید و قد هلکوا 

افترى بابی أنت و أمّی أن أکفّ عن ثریده تعفَّفا 

و تزهّدا فضحک رسول اللَّه  ص( ثمّ قال بل 

 .یغنیک اللَّه فما یغنی به المؤمنین

مناقب آل  مزاح

أبی طالب علیهم 

السالم  البن 

، 1 شهرآشوب(، ج

 144ص  

۹4 .  ۱

1 

و قبّل خالد القسریّ خدّ امرأة فشکت 

فاعترف و قال أن إلى النَّبی  ص( فلرسل إلیه، 

شا ت أن تقتصّ فلتقتص فلنَّ من دینک 

اللَّه  ص( و اصحابه و   القصاص فتبسم رسول

قال أوال تعود فقال ال و اللَّه یا رسول اللَّه، 

  فعفا عنه

 مزاح

 مشکوک 

 به وهن آمیز بودن(

مناقب آل 

أبی طالب علیهم 

السالم  البن 

، 1 شهرآشوب(، ج

 144ص  

۹5 .  ۱

1 

إعرابی عکَّة عسل و رأى نعیمان مع 

فاشتراها منه و جا  بها إلى بیت النَّبی  ص( و 

قال خذوها یوهم أنَّها هدیّة و مضى نعیمان و 

بقی األعرابی على الباب فقال یا هؤال  ردّوها 

علیّ أن لم تحضروا قیمتها فعلم رسول اللَّه 

 ص( القصّة، فوزن له الثَّمن و قال لنعیمان ما 

یت رسول اللَّه حملک على ما فعلت، فقال رأ

یحبّ العسل، و رأیت األعرابیّ معه العکَّة 

 .فضحک النَّبی  ص( و لم یظهر له نکرا

مناقب آل  مزاح

أبی طالب علیهم 

السالم  البن 

، 1 شهرآشوب(، ج

 144ص  

۹6 .  ۱

1 

و قال  ص( إنَّی ال أمزح و ال أقول إلَّا 

 حقا

حق گویی 

 در مزاح

-------

-- 

۹7 .  ۱

6 

أمیر المؤمنین روی فی ربیع األبرار إنَّ 

 ع( رأى إعرابیا قد خفَّف صالته فعاله بالدّرّة 

 ربیع االبرار مزاح

 زمخشری
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لیضربه فاعاد األعرابی تلک الصاّلة بتلنَّ فقال له 

أمیر المؤمنین  ع( هذه الصاّلة أحسن أم تلک 

فقال یا أمیر المؤمنین األولى خیر من الثَّانیة ألنَّ 

األولى صلَّیتها خوفا من ربّی و أمّا الثَّانیة 

 .منک فضحک فصلَّیتها خوفا

۹4 .  ۱

۱ 

قال یزید بن عروة لمّا مات کثیر لم 

تتخلَّف امرأة بالمدینة و ال رجل عن جنازته و 

غالب النَّسا  یبکینه و یذکرن عزَّة فی ندبتهنَّ له 

فقال أبو جعفر الباقر  ع( افرجوا لی عن جنازة 

کثیر الربّعها قال فجعلنا ندفع عنها النَّسا  و 

جعل الباقر  ع( یضربهنَّ بکمّه و یقول تنحّین 

یا صواحبات یوسف فانتدبت إلیه امرأة منهنَّ 

فقالت یا ابن رسول اللَّه لقد صدقت انَّا 

لصواحباته و قد کنَّا خیرا منکم له فقال أبو 

جعفر لبعض موالیه احتفظ بها حتى تجیئنی بها 

إذا انصرفت فلمّا انصرف أتى بتلک المرأة کلنَّها 

النَّار فقال لها الباقر  ع( أنت القائلة انَّکنَّ شرر 

لیوسف خیر منَّا قالت نعم تؤمننی غضبک یا 

ابن رسول اللَّه فقال أنت آمنة فقالت دعوناه إلى 

اللَّذَّات من المطعم و المشرب و التَّمتَّع و النَّعم 

و أنتم معاشر الرَّجال القیتموه فی الجبّ و 

سّجن بعتموه باحسن األثمان و حبستموه فی ال

فلیّنا کان أرأف به فقال الباقر  ع( للَّه درّک لن 

امرأة إلَّا غلبت ثمّ قال لها أ لک بعل   تغالب

قالت لی من الرَّجال من أنا بعله فقال أبو جعفر 

ما اصدقک مثلک من تملک زوجها و ال 

 .یملکها

گفت وگو 

با زینب بنت 

 معیقب

 زنی حاضر 

 جواب(

-------

--- 

۹۱ .  1

9۹ 

ه السالم قال  بین الصّدق و روی إنَّه علی

و الکذب مقدار کفّ فوضع کفَّه بین أذنه و 

فاصله بین 

 حق وباطل

-------

--- 
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عینیه فقال ما رأیت فهو الصّدق و ما سمعت 

 .فهو الکذب

49 .  1

94 

عن أبی عبد اللَّه  ع( فقال أتى النَّبی 

 ص( رجل فقال یا رسول اللَّه إنَّی أحمل أعظم 

لی أن أتی بعض ما یحمل الرَّجال فهل یصلح 

ما لی من البهائم ناقة أو حمارة فانَّ النَّسا  ال 

یقوین على ما عندی فقال  رسول اللَّه  ص( إنَّ 

و تعالى( لم یخلقک حتَّى خلق لک   اللَّه  تبارک

ما یحتملک من شکلک فانصرف الرَّجل فلم 

یلبث أن أعاد إلى رسول اللَّه  ص( فقال له مثل 

رسول اللَّه  ص( مقالته فی أوّل مرَّة فقال له 

أین أنت من السّمرا  العنطنطة قال فانصرف 

الرَّجل، فلم یلبث أن أعاد فقال یا رسول اللَّه 

أشهد إنَّک رسول اللَّه حقَّا إنَّی قد طلبت من 

أمرتنی به فوقعت على شکلی ممّن یحتملنی و 

 .قد اقنعنی ذلک

تاثیر فیزیک 

بدن در کفویت در 

 ازدواج

-------

--- 

41 .  1

94 

عبید بن زرارة قال کان لنا  و روی عن

شیخ له جاریة فارهة قد أعطى بها ثالثین ألف 

درهم و کان ال یبلغ منها ما ترید و کانت تقول 

أجعل یدک کذا بین شفریّ فلنَّی أجد لذلک 

لذَّة و کان یکره أن یفعل ذلک، فقال له زرارة  

سل االمام  ع( عن هذا فسلله فقال ال بل  أن 

جسده علیها و لکن ال   من  یستعین بکل شی

 .یستعین بغیر جسده علیها

------- احکام جماع

--- 

42 .  1

94 

قُلْتُ لِلَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَکُونُ عِنْدَهُ 

شَیْئاً   لَهُنَ  یَعْمَلُ  جَوَارٍ فَلَا یَقْدِرُ عَلَى أَنْ یَطَلَهُنَ

جَسَدِهِ فَلَا بَلْ َ یُلَذلذُهُنَّ بِهِ قَالَ أَمَّا مَا کَانَ مِنْ 

 بِهِ.

 

------- احکام جماع

--- 
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4۹ .  1

95 

و روی عنه  ص( إنَّه قال سیلتی على 

أمّتی زمان تحمل المرأة زوجها و الولد أباه على 

طرق الحرام فإذا کان کذلک حلَّت العزوبة فو 

اللَّه ال أبکی على ساکن الثَّرى و لکننی أبکی 

 .«على المتزوّج

حلیت 

عزوبت در آخر 

 مانالز

-------

--- 

44 .  1

96 

فی الحدیث إنَّ علیّ بن الحسین  ع( 

بقی بعد أبیه أربعا و عشرین سنة ما أتى بما  و 

بکى حتَّى یمتزج دمعه بالما  فیشربه و ما 

اکتحلت هاشمیّة منذ قتل الحسین  ع( حتَّى 

بعث المختار برأ  عبید اللَّه بن زیاد إلى 

 .المدینة

عزاداری 

سیدالساجدین و 

بعد هاشمیات 

 عاشورا

-------

--- 

45 .  1

97 

عنه  ص( ما من عبد إال و به ملک 

موکل یلوی عنقه حتى ینظر إلى حدثه ثم یقول 

له الملک یا ابن آدم هذا رزقک أنظر من این 

أخذته و إلى ما صار فعند ذلک ینبغی للعبد أن 

 .یقول اللهم ارزقنی الحالل و جنبنی الحرام

مقدر بودن 

 رزق حالل

-------

--- 

46 .  1

11 

روى إنَّ رجال من الشَّیعة دخل على 

الصّادق  ع( و زعم إنَّه فقیر فقال  ع( العجب 

منک تدّعی الفقر و االعسار و عندک الکنز 

االعظم فقال و ما هو قال  ع( افترى لو اعطیت 

مأل األرض ذهبا أن تزول عن حبّنا و تدخل فی 

محبّة غیرنا أ کنت فاعله فقال و اللَّه لو أعطیت 

ات و األرض و ملک الدّنیا أن أبیع مأل السّماو

حبّکم و والئکم بوال  غیرکم ما فعلت فقال 

 ع( إذا کیف تدّعی الفقر ثمّ وصله بصلة 

 .جزیلة

حب اهل 

 بیت

-------

--- 

47 .  1

14 

قال أبو الفرج بن الجوزی قیل  من 

قرابتک یا رسول اللَّه الَّذین وجبت علینا 

سین مودّتهم قال  علیّ و فاطمة و الحسن و الح

مصائب اهل 

 بیت

-------

--- 
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إِنَّما یُرِیدُ اللَّهُ  :و فی وصفهم أنزل اللَّه  تعالى(

لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرلجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَکُمْ 

تَطْهِیراً یا حسین فإذا کنت غصن هذه الشَّجرة 

و شعاع هذه الجوهرة المطهّرة کیف یباح دمک 

فقال  ع( یا قوم قضی األمر و جفّ القلم و 

کم فیما حکم فاولیاؤه و خواصّه قد عدل الحا

حصّوا فی هذه الدّار بالبال  و النَّقم و الهنا  و 

السّقم صبّ علیهم من البال  ما لو صبّ على 

جبل النهدم أو رکن ال نثلم و من اشبه اباه فما 

ظلم أبی قتل مظلوما و جدّی مات مسموما فلو 

لم اسلک سبیلهم لکنت فیهم ملوما فنحن 

الحیاة و الشَّهدا  فی الممات و لو السّعدا  فی 

ال شرف األبوّة ما الحقت درجة النَّبوة أما رمی 

فی النَّار ابراهیم الخلیل أ ما اضطجع للذَّبح 

اسماعیل إما ضنی بالبال  أیّوب اما عمی بالبکا  

یعقوب اما ناح نوح حتَّى ثوى اما بکی داود 

حتَّى ذوى اما نشر بالمنشار زکریّا اما ذبح 

حیى فکیف ال اسلک سبیل األنبیا  و الحصور ی

طریق األولیا  و نحن أهل بیت خصّصنا بالبال  

کان جدّی کلَّما کرَّ علیه کرب الموت، یقول وا 

کرباه و کانت أمّی تقول وا کرباه لکربک یا ابتاه 

فکان یقول ال کرب على أبیک بعد الیوم، 

فلخذت من هذه العبارة إشارة فکنت کلَّما کرَّ 

 :ال ، أقول ال کرب و ال حزنبال  فی کرب

44 .  1

29 

إنَّ »جا  فی الحدیث عن النَّبی  ص( 

اللَّه وعد هذا البیت أن یحجّه کلَّ سنة ستمائة 

الف فإذا نقصوا اکملهم اللَّه  تعالى( بالمالئکة 

و إنَّ الکعبة تحشر کالعرو  المزفوفة، و کلَّ 

حولها حتَّى من حجّها یتعلَّق باستارها و یسعون 

فضیلت 

 کعبه و حج

-------

--- 
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 .«تدخل الجنَّة فیدخلون معها

4۱ .  1

25 

فی الحدیث إنَّ رجال من الشَّیعة دخل 

على الرَّضا  ع( فقال یا ابن رسول اللَّه إنَّ فالنا 

من شیعتک سنَّیا رأیته فی سوق بغداد، و النَّا  

معه یطوفون به فی االسواق، و علیه الخلع 

الفاخرة ینادی علیه المنادی، إال أیّها النَّا  إنَّ 

م هذا الرَّجل کان رافضیا فتاب، ثم یقال له تکلَّ

فیقول أیّها النَّا ، إنَّ خیر الخلق بعد رسول اللَّه 

أبو بکر یفعل هذا مرارا، فقال  ع(  إذا خلوت 

فلعد علیّ هذا الکالم فلمّا خال المجلس اعدت 

علیه الکالم فقال لم یقل ذلک الرَّجل إال خیرا 

ألنَّه لو قال أبو بکر لکان قد فضَّله على أمیر 

لى النَّدا  فکلنَّه المؤمنین و إنَّما قال أبو بکر ع

قال خیر بعد رسول اللَّه علی بن أبی طالب، یا 

 .أبا بکر فقال  هذا دفعا لوقوع الضرر به

------- توریه

--- 

59 .  1

25 

و فی الحدیث ایضا إنَّ رجال من 

خواصّ هارون الرشید قال لرجل من اعظم 

الشَّیعة أنت تزعم إنَّ موسى بن جعفر امام و 

امام فقال أمّا فازعم أمیر المؤمنین الرَّشید غیر 

إنَّ موسى بن جعفر غیر أمام و من زعم غیر 

هذا فعلیه لعنة اللَّه، فاستحسن قوله ذلک الرَّجل 

و وصله فلخذ الکالم بعض الشَّیعة شاکیا على 

ذلک الرَّجل، عند اإلمام موسى بن جعفر  ع( و 

حکى له قول ذلک الرَّجل فقال  ع(  إنَّه اثبت 

 .امامتی بذلک القول

------- توریه

--- 

51 .  1

۹4 

خطب أمیر المؤمنین  ع( فقال فی 

عباد اللَّه الموت الموت لیس منه فوت »خطبته  

أن أقمتم أخذکم و إن فررتم منه أدرککم 

معقود بنواصیکم فالنَّجا النَّجا و الوحا الوحا فلنَّ 

------- قبر و قیامت

--- 
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ورا کم طالبا حثیثا و هو القبر إال إنَّ القبر 

لنَّار روضة من ریاض الجنَّة أو حفرة من حفر ا

إلَّا إنَّه یتکلَّم فی کلَّ یوم ثالث مرَّات فیقول أنا 

بیت الظَّلمة أنا بیت الوحشة أنا بیت الدّیدان إال 

إنَّ ورا  ذلک الیوم یوم أشدّ منه نارا حرَّها 

شدید یوم یشیب فیه الصّغیر و یسکر فیه الکبیر 

تَذْهَلُ کُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَ تَرَى النَّا َ 

وَ لکِنَّ عَذابَ اللَّهِ   وَ ما هُمْ بِسُکارى  رىسُکا

شَدِیدٌ إال و إنَّ ورا  ذلک الیوم ما هو أشد منه 

فیه نار حرَّها شدید و قعرها بعید و حلَّیها 

حدید و ماؤها صدید لیس للَّه فیها رحمة فبکى 

المسلمون بکا  شدیدا، فقال اال و أنَّ ورا  ذلک 

رض أعدّت الیوم جنَّة عرضها السّماوات و األ

 للمتَّقین أجارنا اللَّه و إیّاکم من العذاب األلیم

52 .  1

۹4 

------- کهنسالی کفى اإلسالم و الشَّیب للمر  ناهیا

--- 

5۹ .  1

۹5 

و فی الحدیث إنَّ أمیر المؤمنین  ع( 

  دخل المسجد یوما و قال لرجل أمسک على

بغلتی فلخذ الرَّجل لجامها و مضى و ترک 

البغلة فخرج  ع( و فی یده درهمان لیکافی 

الرجّل على أمساک دابته، فوجد البغلة واقفة 

بغیر لجام فرکبها و مضى و دفع لغالمه 

الدّرهمین، یشتری بهما لجاما فوجد الغالم 

اللَّجام فی السّوق قد باعه السّارق بدرهمین 

فقال  ع( إنَّ العبد لیحرم نفسه الرَّزق الحالل 

 .ال یزداد على قدّره له بترک الصّبر و

------- رزق حالل

--- 

54 .  1

۹6 

قال رسول اللَّه  ص( إنَّ العبد إذا لعن 

شیئا صعدت اللَّعنة إلى السّما  فتغلق ابواب 

السّما  دونها ثمّ تلخذ یمینا و شماال فإذا لم 

------- لعن

--- 
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تجد مساغا رجعت إلى الَّذی لعن فان کان أهال 

 .لذلک و إلَّا رجعت إلى الَّذی قالها

55 .  1

۹7 

و فی الحدیث إنَّه کان بین الحسین  ع( 

و أخیه کالم فقیل له  أدخل على أخیک فهو 

أکبر منک فقال إنَّی سمعت جدی  ص( یقول 

انَّما اثنین جرى بینهما کالم فطلب أحدهما 

رضا اآلخر کان سابقه إلى الجنَّة و أنا أکره أن 

أسبق أخی األکبر فبلغ ذلک الحسن فجا  إلیه 

 عاجال

رابطه 

 حسنین

-------

--- 

56 .  1

۹۱ 

إذا دخلت »و روى عن الصّادق  ع(  

منزل أخیک فلقبل کرامته کلَّها ما خال الجلو  

 .«فی الصّدور

پذیرش 

 اکرام

-------

--- 

57 .  1

۹۱ 

لبعض إخوانه اقلل »و قال الصّادق  ع(  

من معرفة النَّا  و أنکر من عرفت منهم و إن 

تسعة و تسعین و کان لک مائة صدیق فاطرح 

أزور بیوتا ال  :و قال« کن من الواحد على حذر

  صفات ببیتها و قلبی فی البیت الَّذی ال أزوره

شناخت 

 مردم

-------

--- 

54 .  1

41 

إذا هبت امرا »قال أمیر المؤمنین  ع(  

 .«فقع فیه فانَّ شدّة توقَّیه أعظم ممّا نخاف منه

مواجهه با 

 تر 

-------

--- 

5۱ .  1

41 

الغوغا  إذا اجتمعوا ضرَّوا و و قال  ع( 

إذا تفرَّقوا نفعوا فقالوا له قد علمنا مضرة 

اجتماعهم فما منفعة افتراقهم قال یرجع أهل 

و من  :الصّنائع إلى حرفهم فینتفع النَّا  بهم

یحلم و لیس له سفیه یالقی المعضالت من 

  الرَّجال

نکوهش 

 اوباش

-------

--- 

69 .  1

4۹ 

کانت له إلیّ من »قال أمیر المؤمنین  ع(  

حاجة فلیرفعها إلیّ فی کتاب ألصون وجهه عن 

و جا ه  ع( اعرابیّ فقال یا أمیر  .المسللة

المؤمنین إنَّ إلیک حاجة و الحیا  یمنعنی ان 

------- قضا حوائج

--- 
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أذکرها فقال خطَّها فی األرض فکتب إنَّی فقیر 

 .فقال  یا قنبر اکسه حلَّتی فقال االعرابی شعرا

سوک من کسوتنی حلَّة تبلى محاسنها فسوف اک

حسن الثنا حلال إنَّ الثَّنا  لیحیی ذکر صاحبه 

کالغیث یحیی نداه السّهل و الجبال ال تزهد 

الدّهر فی عرف بدات به کلَّ امرئ سوف 

یجزى بالذی فعال فقال یا قنبر زده مائة دینار 

فقال یا أمیر المؤمنین لو فرَّقتها فی المسلمین 

ی ألصلحت بها من شلنهم فقال مهال یا قنبر فانَّ

اشکروا لمن » :سمعت رسول اللَّه  ص( یقول

 .«اثنى علیکم و إذا أتاکم کریم قوم فاکرموه

61 .  1

55 

روى عن النَّبی  ص( إنَّه سمع رجال 

ال تسبّه فلنَّه ایقظ »یسبّ البرغوث فقال  ص(  

 .«نبیّا لصالته

نهی از سب 

 برغوث کک(

-------

--- 

62 .  1

55 

کَانَتْ تَتَنَاسَلُ وَ کَانَتْ أَسْرَعَ   الْبِغَالَ  أَنَ

الدَّوَابِّ فِی نَقْلِ الْحَطَبِ لِنَارِ إِبْرَاهِیمَ خَلِیلِ 

 الرَّحْمَنِ فَدَعَا عَلَیْهَا فَقَطَعَ اللَّهُ نَسْلَهَا.

 

نسل 

 بغال قاطر(

-------

--- 

6۹ .  1

75 

عن الصّادق  ع( إنَّ آه اسم من اسما  

ض آه فقد استغاث اللَّه  تعالى( فإذا قال المری

 .باللَّه

آه اسم 

 خداست

-------

--- 

64 .  1

75 

و عنه  ع( الطَّیرة على ما تجعلها أنَّ 

هوّنتها تهوّنت و أن شدّدتها تشددت و إن لم 

 .تجعلها شیئا لم تکن

------- فال بد زدن

--- 

65 .  1

76 

عن الصادق  ع( قال عقل اربعین معلما 

عقل حائک و عقل اربعین حائک. عقل امرأة و 

 .المرأة ال عقل لها

 عقل بافنده

 عقل زن

-------

--- 

66 .  1

77 

عن اإلمام علیّ بن موسى الرَّضا  ع( قال 

أنَّ الملک یعنی بخت نصّر قال اشتهی أن یکون 

تاثیر جماع 

 در فرزند

-------

--- 
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لی ولد مثلک فقال ما محلَّی من قلبک قال 

أجلَّ محلَّ و اعظمه قال دانیال، فإذا جامعت 

فاجعل همتک فیّ قال ففعل الملک ذلک فولد 

 .ولد اشبه خلق اللَّه بدانیالله 

67 .  1

77 

و عنه  ع( األمر قیل الوقاع بالمداعبة و 

التَّقبیل و تغمیز الثَّدیین ألنَّ ما  المرأة یخرج 

من ثدییها و شهوتها فی وجهها فالتَّقبیل طلبا 

للشهوة، حتَّى ترید هی منک ما تریده أنت منها 

ین فطلبا لنزول مائها حتَّى و أمّا تغمیز الثَّدی

یتخلَّق الولد من الما ین ألنَّ البنت إذا تخلَّقت 

من ما  الرَّجل وحده تکون سلیطة تشبه الرَّجال 

باألوصاف، و قلَّة الحیا  و کان العرب إذا ارادوا 

تشبّه االوالد بهم عمدوا إلى مواقعة النَّسا  وقت 

الرَّحیل لکثرة مشاغل نسائهم فال یردن ذلک 

  الرَّجال تشتهیه فیکون الولد یشبه اباه األمر و

------- آداب جماع

--- 

64 .  1

74 

و عنه  ع( لو ال إنَّ الکالب أمّة المرت 

بقتلها و لکن اقتلوا منها کلَّ اسود بهیم، و قال 

 .األسود شیطان

کشتن سگ 

 سیاه

-------

--- 

6۱ .  1

74 

إذا وقع الذَّباب فی آنا  »و عنه  ع(  

فیه، فانَّ فی احدى أحدکم فامقلوه أی اغمسوه 

جناحیه سما و فی اآلخر شفا  و إنَّه یقدّم السّمّ 

 .«و یؤخَّر الشَّفا 

------- توصیه طبی

--- 

79 .  1

49 

عن أبی ذر عن النَّبی  ص( قال سللته 

کم األنبیا  قال مائة و أربعة و عشرون ألفا قلت 

کم الرَّسل؟ قال ثالثمائة و ثالثة عشر أوّلهم آدم 

سریانیون  آدم و شیث و اخنوخ و ثمّ قال أربعة 

هو إدریس و هو أوّل من خطَّ بقلم و نوح و 

أربعة من العرب هود و شعیب و صالح و نبیّک 

و اوّل انبیا  بنی اسرائیل موسى و آخرهم 

تعداد انبیا و 

 رسل

-------

--- 
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 .عیسى

71 .  1

49 

و نهى رسول اللَّه  ص( عن أکل الکرَّاث 

ة ال یغشانا فی و قال من أکل هذه البقلة الخبیث

مسجدنا فانَّ المالئکة تتلذَّى بما یتلذَّى به 

من أکل البصل أو الثَّوم »اإلنسان و قال  ص(  

 .«أو الکرَّاث فال یقربنا و ال یقرب مسجدنا

توصیه 

 طبی خوردن تره(

-------

--- 

72 .  1

49 

مثل المؤمن مثل الفر  »و عنه  ص(  

فرَّ من آخیّته یجول ثمّ یرجع إلى آخیّته و إنَّ 

 .المؤمن یسهو ثمّ یرجع إلى اإلیمان

تشبیه مومن 

 به اسب

-------

--- 

7۹ .  1

41 

اطَّلعت فی الجنَّة فرایت »عنه  ص(  

أکثر أهلها البله و اطَّلعت على النَّار فوجدت 

 .«أکثر أهلها النَّسا 

 اکثر بهشتیان

اکثر 

 دوزخیان

-------

--- 

74 .  1

42 

عَطَسَ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِیِّ ص فَسَمَّتَ   قَالَ

أَحَدَهُمَا وَ لَمْ یُسَمِّتِ الْآخَرَ فَقِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ 

هَذَا فَقَالَ إِنَّ هَذَا أحمد   تُسَمِّتْ  هَذَا وَ لَمْ  سَمَّتَ

 الْآخَر]حَمِدَ[ اللَّهَ وَ لَمْ یَحْمَدِ 

 

------- آداب عطسه

--- 

75 .  1

42 

فی الحدیث إنَّه قدم رجل على النَّبی 

 ص( فاضافه فاتاه بجفنة کثیرة الثَّرید و اللَّحم 

فجعل ذلک الرَّجل یجیل یده فی جوانبها فلخذ 

النَّبیّ  ص( یمینه بیساره و وضعها قدّامه ثمّ قال 

کل ممّا یلیک فلنَّه طعام واحد فلمّا رفعت 

برطب فجعل یلکل من بین یدیه و الجفنة اتى 

جعل رسول اللَّه  ص( یجول فی الطَّبق ثمّ قال 

للرَّجل کل من حیث شئت فلنَّه غیر طعام 

 .واحد

------- آداب طعام

--- 

76 .  1

42 

و فی الحدیث إنَّه نهى عن القرآن إلَّا أن 

یستلذن الرَّجل اخاه و القرآن أن یجمع بین 

 .التَّمرتین فی األکل

خرما 

 خوردن

-------

--- 
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77 .  1

42 

فیه انَّ رجال سلل النَّبی  ص( من أحقَّ 

أمّک ثمّ »ص(  )  النَّا  ببرَّی یا رسول اللَّه فقال

من قال أمّک قال  ثمّ أمّک قال ثمّ من قال 

أقول  استفاد منه العلما  اختصاص األمّ  .«أبوک

 بثالثة ارباع البرَّ و لألب ربع واحد

------- جایگاه مادر

--- 

74 .  1

4۹ 

أبی سعید الخدری قال بعث و عن 

رسول اللَّه  ص( بسریّة قبل اوطا  فغنموا 

نسا  فتانَّف انا  من وطیهنَّ ألجل ازواجهنَّ 

فنادى فیهم رسول اللَّه  ص( ال توطئ الحبالى 

  .حتَّى یضعن و ال الحیالى حتَّى یستبرئن

العلما  و جز  الصّدقة فیه بسبعین ألفا و هی 

 «الصّدقة على الموتى

احکام 

 متغنی

-------

--- 

7۱ .  1

4۹ 

الصّدقة على اجزا  جز  »و قال  ع(  

الصّدقة فیه بعشرة و هی الصّدقة العامة و جز  

الصّداقة بسبعین و هی الصّدقة على ذوی 

العاهات و جز  الصّدقة فیه بسبعمائة و هی 

الصّدقة على ذوی األرحام و جز  الصّدقة فیه 

 بسبعة آالف و هی الصّدقة على

------- صدقه

--- 

49 .  1

4۹ 

و روى عنه  ص( إنَّه قال من قتل الوزغ 

فی الضربة األولى فله مائة حسنة و من قتله فی 

 .الثَّانیة فله سبعون حسنة

------- قتل وزغ

--- 

41 .  1

4۹ 

بیماری   ال یورد ممرَّض على صحیح

 مسری

-------

--- 

42 .  1

44 

أال و إنه »و قال علیّ  ع( الصحابه  

فلمّا السّبّ  سیلمرکم بسبی و البرا ة منَّی

فسبّونی فلنَّه لی زکاة و لکم نجاة و أمّا البرا ة 

 .«فال تبرَّ وا منَّی فإنی ولدت على الفطرة

تفاوت سب 

وبرائت هنگام 

 خوف جان

-------

--- 

4۹ .  1

44 

ینبغی للعاقل أن ینظر وجهه »قال  ع(  

فی المرأة فان کان حسنا فال یخلطه بعمل 

بررسی 

 خویشتن

-------

--- 
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أن کان  القبیح فیجمع بین القبیح و الحسن و

 .«قبیحا فیکون قد جمع بین القبیحین

44 .  1

45 

ما منکم احد الَّا و له شیطان »عنه  ص(  

فقیل له و أنت یا رسول اللَّه فقال و أنا و لکن 

 .«أعاننی اللَّه علیه فلسلم

مسلمان 

 شدن شیطان

-------

--- 

45 .  1

45 

الجنَّة إلى سلمان أشوق من »عنه  ص(  

 «إلى الجنَّةسلمان 

شوق بهشت 

 به سلمان

-------

--- 

46 .  1

45 

و عن عاصم بن حمید قال قلت ألبی 

عبد اللَّه  ع( جعلت فداک هل فی الجنَّة غنا  

إنَّ الجنَّة شجرا یلمر اللَّه  تعالى( ریاحا »قال  

فتهبّ فتضرب تلک الشَّجر باصوات لم یسمع 

الخالئق مثلها حسنا ثمّ قال  هذا لمن ترک 

و جا  عن  .«فی الدّنیا مخافة اللَّه سماع الغنا 

موالنا أمیر المؤمنین  ع( إنَّ داود  ع( صاحب 

 .المزامیر أی النغمات و قاری أهل الجنَّة

غنا در 

 بهشت

-------

--- 

47 .  1

46 

و عن أبی بصیر عن أبی عبد اللَّه  ع( 

قال قلت له إنَّ المؤمنین یدخالن الجنَّة فیکون 

فیشتهی أن یلقی أحدهما أرفع مکانا من اآلخر 

صاحبه قال من کان فوقه فله أن یهبط و من 

کان تحته فلم یکن له أن یصعد ألنه لم یبلغ 

ذلک المکان و لکنَّهم إذا احبّوا ذلک و اشتهوه 

 .التقوا على األسرَّة

مالقات 

 مومنان در بهشت

-------

--- 

44 .  1

46 

و عن ابن أذینة قال کنَّا عند أبی عبد اللَّه 

من اصحابنا فقلنا فیه حدّة  ع( فذکرنا رجال 

فقال من عالمة المؤمن أن یکون فیه حدّة فقلنا 

له أنَّ عامّة اصحابنا فیهم فقال أنَّ اللَّه  تبارک و 

تعالى( فی وقت ذرأهم أمر اصحاب الیمین و 

أنتم هم أن یدخلوا النَّار فدخلوها فاصابهم 

وهج فالحدّة من ذلک الوهج و أمر اصحاب 

عالمت 

 مومن

-------

--- 
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م أن یدخلوا النَّار فلم الشمال و هم مخالفوک

 .یفعلوا فمن ثمّ لهم سمت و لهم وقار

4۱ .  1

46 

على باب الجنَّة »قال الصّادق  ع(  

« مکتوب القرض بثمانیة عشر و الصّدقة بعشرة

و ذلک أنَّ القرض ال یکون إلَّا لمحتاج و 

 .الصّدقة ربّما وقعت فی ید غیر محتاج

------- ثواب قرض

--- 

۱9 .  1

۱4 

قد روینا فی الحدیث عن سیّد 

السّاجدین  سالم اللَّه علیه(  إنَّ شیطان الرَّدهة 

من اعظم الشَّیاطین تصوّر بصورة یوسف الثَّقفی 

أبی الحجّاج و جامع أمّ الحجّاج فولدت به فلمّا 

تولَّد اعرض عن الرَّضاع فلتى إلیهم ذلک 

الشَّیطان بصورة زوج أمّ الحجّاج األوّل فقال 

ا الدّم فی حلقه حتَّى یرضع ففعلوا لهم اوجرو

فمن أجل هذا کان أعظم اللَّذَّات عنده سفک 

 .الدّما 

مشارکت 

شیطان در نطفه 

 حجاج بن یوسف

-------

--- 

۱1 .  2

99 

ال یکمل إیمان الرَّجل حتَّى یکون النَّا  

 عنده کاألباعر

------- ایمان

--- 

۱2 .  2

91 

------- یاد مرگ اموتوا انفسکم قبل أن تموتو

--- 

۱۹ .  2

91 

إنَّ اإلمام موسى بن جعفر  سالم اللَّه 

علیه( کان یتصدّق على المساکین بالسّکر فقیل 

له فی ذلک فقال إنَّی أحبّ أن آکله و قال اللَّه 

  تعالى(  لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ.

------- انفاق

--- 

۱4 .  2

92 

لمّا بنى البیت صعد على جبل أبی قبیس 

فنادى  أال هلمّ إلى الحجّ فسمعه حتَّى من فی 

االصالب و لو قال هلمّوا لم یشمل إلَّا 

  الموجودین

------- حج

--- 

۱5 .  2

94 

عن موالنا أمیر المؤمنین  ع( فی قوله 

 تعالى( رَبَّنا آتِنا فِی الدُّنْیا حَسَنَةً قال  المرأة 

تفسیر آیه 

 سوره بقره 291

-------

--- 
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الحسنا  الصّالحة وَ فِی الْآخِرَةِ حَسَنَةً حوریة 

 حور العین وَ قِنا عَذابَ النَّارِ* امرأة السّو  من

۱6 .  2

95 

------- خداشناسی إنَّه لیس عند اللَّه لیل و ال نهار

--- 

۱7 .  2

94 

إنَّ النَّبیّ  ص( أرسل سریّة لجهاد الکفَّار 

فغزوا و غنموا فلمّا رجعوا استقبلهم و قال لهم 

الجهاد األصغر و بقی علیهم مرحبا بقوم قضوا 

الجهاد األکبر فقیل یا رسول اللَّه و ما الجهاد 

األکبر قال  ص( جهادک و نفسک التی بین 

  جنبیک

جهاد با 

 نفس

-------

--- 

۱4 .  2

94 

------- یاد مرگ موتوا أنفسکم قبل أن تموتوا

--- 

۱۱ .  2

11 

إذا تکاثرت علیک »عن الصّادق  ع(  

 «الهموم فلکثر من قول ال حول و ال قوّة إلَّا باللَّه

خواص ذکر 

 حوقله

-------

--- 

199 .  2

11 

إذا کسد متاعک و بقیت ابنتک و نحوها 

من غیر راغب فیها فاقرأ علیه قوله  تعالى(  

 یَرْجُونَ تِجارَةً لَنْ تَبُور

خواص آیه 

 سوره فاطر 2۱

-------

--- 

191 .  2

1۹ 

قال موالنا اإلمام أبو عبد اللَّه جعفر بن 

 «الحنجرة کاألنبوبة»محمّد الصّادق  ع(  

------- موسیقی

--- 

192 .  2

15 

انس گربه   فی الحدیث أنَّها من أهل البیت

 به انسان

-------

--- 

19۹ .  2

16 

فی الحدیث إنَّ رجال کان له دین على 

رجل، و کان یتقاضاه أکثر األیّام و یقع بینهما 

التَّنازع و التَّشاجر و ما یحصل له إلَّا التَّعب من 

المشاجرة أتى إلى اإلمام أبی عبد اللَّه بن محمّد 

الصّادق  ع( و شکا ذلک الرَّجل فی أنَّه لم یوفه 

دینه، فقال  ع( له  أمض إلیه و سلَّم علیه و 

  فإذا قام  اجلس مع النَّا ، و ال تتکلَّم بشی

ففعل الرَّجل  النا  فقم معهم و أفعل هذا مرارا

روش 

صحیح طلب دین 

 از بدهکار

-------

--- 
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ما أمره  ع( به فانتفخ فؤاد الرجل من سکوته 

ألنَّ الکالم یفرغ القلب، فما أتى علیه ثالثة أیّام 

إلَّا و قد طلبه و دفع إلیه ماله، ثمّ سلله من 

علَّمک هذه الحیلة فی التَّقاضی فلنَّ جلوسک 

إلیّ ساکتا کان أشدّ علیّ و کان من أعظم 

تعلیم الصّادق التَّقاضی، فحکى له أنَّ هذا من 

  ع(

194 .  2

17 

ورد فی الحدیث أنَّ أمام الصالة إذا 

أحدث فی اثنائها ینبغی له أن یقدّم بالقوم من 

یؤمّهم و یقبض على أنفه خارجا من بین 

الصّفوف لیریهم أنَّه قطع الصاّلة لخروج الدّم 

 تعالى( من أنفه ال لحدث وقع منه ألنَّ اللَّه 

  یحبّ للعبد کتمان سرَّه و عیوبه

کتمان 

 عیوب

-------

--- 

195 .  2

1۱ 

فی الحدیث إنَّ النَّبی  ص( کان یتصاغر 

  للحسنین  ع( و یکلَّمهما بکالم الصّبیان

صحبت 

کردن با کودکان به 

 زبان کودکی

-------

--- 

196 .  2

1۱ 

ه تمرة مقال للحسین  ع( لمّا وضع فی ف

حسین حتَّى القاها من تمر الصّدقة کخ کخ یا 

ه و کان یمشی لهما على یدیه، و رجلیه ممن ف

و هما راکبان على ظهره کهیئة الجمل و یقول 

 نعم الجمل جملکما

نحو برخورد 

رسول اهلل با 

 حسنین در کودکی

-------

--- 

197 .  2

1۱ 

فی خبر آخر إنَّه  ص( کان یلمرهما 

بالمصارعة فکان یوما یغری الحسن و یقول یا 

حسین فقالت له الزَّهرا   ع(  یا حسن أصرع ال

ابتا هذا الکبیر تغریه بصرع الصّغیر فقال یا 

فاطمة هذا جبرئیل واقف یغری الحسین و 

  یقول یا حسین أصرع الحسن

کشتی 

گرفتن حسنین در 

 کودکی 

-------

--- 

194 .  2

29 

نهی از  ما غزی قوم فی عقر دیارهم إلَّا ذلَّوا

جنگ با دشمن در 

-------

--- 
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 داخل شهر

19۱ .  2

29 

و فی الحدیث إنَّ أمیر المؤمنین  ع( کان 

إذا سلل عن مسللة ربّما أشار إلى أحد ولدیه 

فی الجواب یقول أجبه یا حسن أو أجبه یا 

  حسین

به کار گیری 

فرزندان در مسائل 

 مهم

-------

--- 

119 .  2

21 

غش در  ال تشربوا اللَّبن بالما 

 معامله

-------

--- 

111 .  2

24 

بلمیر المؤمنین غیر إنَّه ما یسمّى أحد 

علیّ بن أبی طالب  ع( إلَّا کان ممّن یؤتى فی 

  دبره

اختصاص 

صفت امیرالمومنین 

به علی بن ابی 

 طالب

-------

--- 

112 .  2

25 

إنَّ حقَّا ابتزَّه منَّا معادن »قال الصّادق  ع(  

 « األبن

صفت زشت 

غاصبان حق اهل 

 بیت

-------

--- 

11۹ .  2

26 

فی الحدیث إنَّ الحسن بن علی  ع( 

اضطرب عند موته فقیل له فی ذلک فقال 

  أخاف فراق األحباب و هول المطَّلع

حال امام 

 حسن هنگام وفات

-------

--- 

114 .  2

27 

تعطَّروا باالستغفار ال تفضحکم »قال  ع(  

  روائح الذَّنوب

خواص 

 استغفار

-------

--- 

115 .  2

24 

علیکم المالح و الحدق السّود فلنَّ اللَّه 

 الملیح بالنَّاریستحی أن یعذَّب وجه 

فضائل 

 زیبارویی

-------

--- 

116 .  2

24 

روى الشَّیخ الطَّوسی  ره( فی کتاب 

یخرج رجل بقزوین »الغیبة عن النَّبی أنَّه قال  

اسمه اسم نبیّ یسرع النَّا  إلى طاعته المشرک 

 و المؤمن یمأل الجبال خوفا

عالئم آخر 

 الزمان

-------

--- 

117 .  2

24 

من یخرج رجل »و عنه  ص( إنَّه قال  

دیلم یمأل الجبال و السّهل و الوعور خوفا و 

مهابة و یسرع النَّا  إلى طاعته، البرَّ و الفاجر و 

  یؤیّد هذا الدّین

عالئم آخر 

 الزمان

-------

--- 
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114 .  2

24 

و روى الثَّقة محمّد بن ابراهیم النَّعمانی 

فی کتاب الغیبة بسنده إلى أبی خالد الکابلی 

ی بقوم قد خرجوا کلنَّ»عن الباقر  ع(، إنَّه قال  

بالمشرق یطلبون الحقَّ، فال یعطونه فإذا رأوا 

ذلک وضعوا سیوفهم على عواتقهم فیعطون ما 

سللوا فال یقبلونه حتَّى تقوموا و ال یدفعونها، إلَّا 

 إلى صاحبکم قتالهم شهدا .

------- عالئم ظهور

--- 

11۱ .  2

24 

و فی األثر أنَّ أهل مکَّة کانوا یقولون 

 سبیل التَّعییر یا ابن أبی کبشةللنَّبی  ص( على 

آزار پیامبر 

 توسط اهل مکه

-------

--- 

129 .  2

2۱ 

و فی األثر إنَّ امرأة أتت عائشة بعد وقعة 

الجمل فقالت یا أمّ المؤمنین ما تقولین فی أمّ 

قتلت ولدها فقالت أنَّها من أهل النَّار لقوله 

هُ جَهَنَّمُ  تعالى(  وَ مَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُ

خالِداً فِیها فقالت و ما تقولین فی أمّ قتل بسببها 

عشرون ألفا من اوالدها ففهمت عائشة ما 

 ارادت المرأة فقالت نحّوها عنَّی فلنَّها خبیثة

نقش عائشه 

در ریخته شدن 

 خون مومنان

-------

--- 

121 .  2

2۱ 

قال أمیر المؤمنین  ع( فی خطبة البیان  

إنَّنی منهم و حاربتنی  طولبت بدم عثمان فظنوا»

عائشة و معاویة و کلنَّنی بعد قلیل و هم یقولون 

القاتل و المقتول فی جنَّة عالیة و نسوا ما قال 

اللَّه  تعالى(  وَ کَتَبْنا عَلَیْهِمْ فِیها أَنَّ النَّفْسَ 

بِالنَّفْسِ وَ الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَ الْلَنْفَ بِالْلَنْفِ وَ الْلُذُنَ 

نِ وَ السِّنَّ بِالسِّنل وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ قوله بِالْلُذُ

 تعالى(  وَ مَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ 

 خالِداً فِیه

پیرامون 

بیعت با امام علی و 

 پیمان شکنی ها

-------

--- 

122 .  2

2۱ 

فی الحدیث إنَّ موالنا أمیر المؤمنین  ع( 

  الجملطلَّق عائشة بعد وقعة 

طالق عائشه 

 توسط امام علی

-------

--- 

12۹ .  2

۹9 

موالنا العسکری  ع(، إنَّ اللَّه  تعالى( 

 ص( فخصّهنَّ بشرف  عظَّم شان نسا  النَّبی

شرح طالق 

عائشه توسط امام 

-------

--- 
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األمّهات فقال رسول اللَّه  ص( یا أبا الحسن إنَّ 

هذا الشَّرف باق لهنَّ ما دمن على الطَّاعة فایتهن 

فی عصت اللَّه بعدی بالخروج علیک فاطلق لها 

  األزواج و اسقطها من شرف أمومة المؤمنین

 علی

124 .  2

۹9 

یا علیّ تختَّم بالعقیق فلنَّه أوّل جبل أقرَّ »

للَّه بالوحدانیّة ولی بالرَّسالة و لک و األئمة من 

 ولدک باإلمامة و الوالیة

فضیلت 

 عقیق

-------

--- 

125 .  2

۹5 

األمم المرت  لو لم یکن الکالب أمّة من

  بقتلها ألنَّ المالئکة ال تدخل بیتا فیه کلب

پیرامون 

 سگ

-------

--- 

126 .  2

49 

فضیلت  من عشق فعفّ فکتم فمات فهو شهید

 عشق

-------

--- 

127 .  2

46 

الرَّؤیا الصّادقة جز  من ستَّة و اربعین 

 جز  من النَّبوة

رویای  

 صادقه

-------

--- 

124 .  2

46 

سبعین جز  أنَّ الرَّؤیا الصّادقة جز  من 

 من النَّبوة

رویای 

 صادقه

-------

--- 

12۱ .  2

46 

قیل للصّادق  ع( کم تتلخَّر الرَّؤیا فقال 

رأى النَّبی  ص( کلنَّ کلبا أبقع یلغ فی دمه و 

کان شمر ذی الجوشن قاتل الحسین  ع( و کان 

 أبرص فکان تلخیر الرَّؤیا خمسین سنة.

فاصله میان 

 رویا و تعبیر آن

-------

--- 

1۹9 .  2

5۹ 

اإلمام موسى بن جعفر  ع( إنَّه قال  عن 

عقل أربعین معلَّما عقل حائک و عقل أربعین »

 حائک عقل امرأة و المرأة ال عقل لها

------- عقل زنان

--- 

1۹1 .  2

55 

ورد فی األخبار عن أئمّتنا األطهار  سالم 

اللَّه علیهم( إنَّ المراد بهذه اآلیة هم أهل البیت 

الَّذی یخرج  ع( و أنَّهم النَّحل و أن الشَّراب 

 من بطونهم هو العلوم المختلفة و الحکم األنیقة

تفسیر آیه 

 سوره نحل 6۱

-------

--- 

1۹2 .  2

55 

روى إنَّ موالنا أمیر المؤمنین  ع( کان 

بطینا فقیل له فی ذلک فقال علَّمنی حبیبی 

رسول اللَّه  ص( عند موته الف باب من العلم 

علم 

 امیرالمومنین

-------

--- 



 

45 

 

  ینفتح من کلَّ باب الف باب فانتفخ لذلک بطنی

1۹۹ .  2

61 

و فی مفتتح آمالی الزَّجاج قال أبو القاسم 

عبد الرَّحمن بن إسحاق الزَّجاجی النَّحوی 

حدّثنا أبو جعفر أحمد بن محمّد بن رستم 

الطَّبریّ قال حدّثنا أبو حاتم السجستانی قال 

حدّثنی یعقوب بن إسحاق الخضرمی قال 

حدّثنا أبی عن حدّثنا سعید ابن سلم الباهلی، 

جدّی عن أبی األسود الدؤلی قال دخلت على 

أمیر المؤمنین  ع( فرأیته مطرقا متفکرا فقلت  

فیم تفکر یا أمیر المؤمنین؟ فقال إنَّی سمعت 

ببلدکم هذا لحنا فاردت أن أصنع کتابا فی 

أصول العربیة فقلت له ان فعلت هذا احییتنا یا 

غة ثمّ اتیته أمیر المؤمنین و بقیت فینا هذه اللَّ

بسم اللَّه »بعد أیّام فالقى إلیّ صحیفة فیها  

الرَّحمن الرَّحیم الکالم کلَّه اسم و فعل و حرف 

و االسم ما انبل عن المسمّى و الفعل ما انبل عن 

حرکة المسمّى و الحرف ما انبل عن معنى لیس 

  باسم و ال فعل

امام علی 

 واضع علم نحو

-------

--- 

1۹4 .  2

66 

ثالثة حبیب النَّجار و مؤمن  إنَّ الصّدّیقین

 آل فرعون و علیّ ابن أبی طالب  ع(

صدیق 

 حقیقی کیست

-------

--- 

1۹5 .  2

66 

الفاروق کما جا  فی األحادیث هو علیّ 

  بن أبی طالب  ع( ألنَّه فرَّق بین الحقَّ و الباطل

معنا و 

مصداق حقیقی 

 فاروق

-------

--- 

1۹6 .  2

67 

حدیث   أنت منَّی بمنزلة هارون من موسى

 منزلت

-------

--- 

1۹7 .  2

67 

ورد عن الصّادق  ع( إنَّ شیعة موسى 

 ع( سمّاهم اللَّه  تعالى( الرَّافضة ألنَّهم رفضوا 

فرعون و قومه و دخلوا فی دین موسى  ع( ثمّ 

قال  ع( و هو اسم ذخره اللَّه لکم أیّها الشَّیعة 

معنای 

 رافضی

-------

--- 
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ألنَّکم رفضتم فالنا و فالنا و دخلتم فی والیتنا 

  أهل البیت

1۹4 .  2

64 

عن الصّادق  ع( مودة یوم صلة و مودّة 

شهر قرابة و مودّة سنة رحم ماسّة من قطعها 

 قطعة اللَّه.

دوستی و 

 محبت

-------

--- 

1۹۱ .  2

77 

فی الکافی من باب المعیشة فی باب 

عمل السّلطان عن أبی عبد اللَّه  ع( فی قول 

الَّذِینَ ظَلَمُوا اللَّه  تعالى(  وَ ال تَرْکَنُوا إِلَى 

فَتَمَسَّکُمُ النَّارُ قال هو الرَّجل یلتی السّلطان 

فیحبّ بقا ه إلى أن یدخل یده فی الکیس 

  فیعطیه

عدم اعتماد 

 بر حاکم جائر

-------

--- 

149 .  2

7۱ 

إن البعوضة تتوهّم إنَّ للَّه  تعالى( 

زبانتین أی قرنین کما لها ألنَّه فیها کمال و 

  عدمه نقص

خداشناسی 

 اتحشر

-------

--- 

141 .  2

7۱ 

تب علینا فلنَّنا بشر ما عرفناک حقَّ 

  معرفتک

معرفت 

 حقیقی

-------

--- 

142 .  2

49 

خوشرویی و  البشاشة حبالة المودّة

 دوستی

-------

--- 

14۹ .  2

49 

إذا قدرت على عدوّک فاجعل العفو عنه 

  شکرا للقدرة علیه

ترغیب به 

 عفو هنگام قدرت

-------

--- 

144 .  2

49 

تقدم فرائض   إذا اضرَّت بالفرائض بالنَّوافلال قربة 

 بر نوافل

-------

--- 

145 .  2

49 

قدرت و  إذا کثرت المقدرة قلَّت الشَّهوة

 شهوت

-------

--- 

146 .  2

44 

إنَّ أبا حمزة الثمالی قال للصّادق  ع( 

إنَّی رأیت أصحابنا یلخذون من طین قبر 

   الحسین  ع( یستشفون به فهل فی ذلک شی

ممّا یقولون من الشَّفا  فقال  ع(  یستشفى بطین 

قبر الحسین  ع( ما بین القبر و بین أربعة أمیال 

آثار تربت 

 امام حسین

-------

--- 
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و کذلک قبر النَّبیّ  ص( و کذلک قبر الحسن و 

فخذ منها فلنَّها شفا  من کلَّ سقم  علیّ و محمّد

و جنَّة ممّا یخاف ثمّ أمر بتعظیمها و أخذها 

  بالیقین بالبر  و تختَّمها إذا أخذت

147 .  2

45 

روى إنَّ الحسین  ع( اشترى النَّواحی 

الَّتی فیها قبره من أهل نینوى و الغاضریة بستَّین 

شرط ان  الف درهم و تصدّق بها علیهم و

  یرشدوا إلى قبره و یضیفوا من زاره ثالثة أیّام

خریده شدن 

زمینهای اطراف 

مقبره امام حسین 

 توسط امام حسین

-------

--- 

144 .  2

45 

قال الصّادق  ع( حرم الحسین  ع( الَّذی 

اشتراه أربعة أمیال فی أربعة أمیال فهو حالل 

لولده و موالیه حرام على غیرهم ممّن خالفهم و 

 البرکةفیه 

مساحت 

زمین خریداری 

شده توسط امام 

 حسین

-------

--- 

14۱ .  2

45 

منقالالول عالالن الصّالالادق  ع( تقالالول ثالالالث 

 مرَّات 

اللَّه اللَّه ربّی حقَّا ال أشرک به أحدا » 

 «اللهمّ أنت لها و لکلَّ عظیمة ففرَّجها عنَّی

دعایی از 

امام صادق برای 

امور مهم و رفع 

 درد

-------

--- 

159 .  2

46 

عن ضرار بن ضمرة قال دخلت على 

معاویة بعد قتل أمیر المؤمنین  ع( فقال لی 

صف علیّا فقلت أعفنی فقال ال بدّ ان تصفه 

فقلت أمّا إذ ال بدّ فلنَّه کان  و اللَّه بعید المدى 

شدید القوى یقول فصال و یحکم عدال یتفجّر 

العلم من جوانبه و تنطق الحکمة من نواحیه 

ا و زهرتها و یلنس باللَّیل و یستوحش من الدّنی

وحشته غزیر العبرة طویل الفکرة یعجبه من 

اللَّبا  ما خشن و من الطَّعام ما جشب و کان 

فینا کلحدنا یجیبنا إذا سللناه و یلتینا إذا دعوناه 

و نحن و اللَّه مع تقریبه لنا و قربه منَّا ال نکاد 

نکلَّمه هیبة له یعظَّم أهل الدّین و یقرَّب 

 یطمع القویّ فی باطله و ال ییل  المساکین ال

وصف امام 

علی توسط ظرار 

بن ضمره در 

 حضور معاویه

-------

--- 
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الضَّعیف من عدله فاشهد اللَّه لقد رأیته فی 

بعض مواقفه و قد ارخى اللَّیل سدوله و غارت 

نجومه قابضا على لحیته یتململ تململ السّلیم 

الحزین و یقول یا دنیا غرَّی غیری  و یبکی بکا 

أبی تعرَّضت أم إلیّ تشوّقت هیهات هیهات قد 

ال رجعة فیها فعمرک قصیر و طلَّقتک ثالثا 

خطرک یسیر و عیشک حقیر آه آه من قلَّة الزَّاد 

فبکى معاویة و  و بعد السّفر و وحشة الطَّریق.

قال رحم اللَّه أبا الحسن کان و اللَّه کذلک 

فکیف حزنک علیک یا ضرار؟ فقلت حزن من 

ذبح ولدها فی حجرها فال ترقی عبرتها و ال 

ى أصحابه و قال یسکن حزنها فالتفت معاویة إل

لو فارقتمونی من کان منکم یثنی علیّ کما أثنى 

هذا الرَّجل على صاحبه فقال بعضهم الصّاحب 

  على قدر صاحبه

151 .  2

46 

اللَّهمّ أنَّ مغفرتک لی أرجى من عملی و 

إنَّ رحمتک أوسع من ذنبی اللَّهمّ إن لم أکن 

أهال أن أبلغ رحمتک فرحمتک أهل أن تبلغنی 

    یا أرحم الرَّاحمین النَّها وسعت کلَّ شی

دعایی از 

پیامبر برای رهایی 

از افعال قبیح و 

 گناه 

-------

--- 

152 .  2

44 

قال الصّادق  ع( کان فراش علیّ و 

فاطمة  ع( حین دخلت علیه اهاب کبش إذا 

ا ادما ارادا أن یناما علیه قلَّباه و کانت وسادتهم

 حشوها لیف و کان صداقها درعا من حدی

رخت 

خواب امام علی و 

 حضرت زهرا

-------

--- 

15۹ .  2

4۱ 

و عن علی  ع( فی قوله  تعالى(  یَخْرُجُ 

مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَ الْمَرْجانُ قال من ما  السّما  و 

ما  البحر فإذا امطرت فتحت األصداف أفواهها 

اللَّؤلؤة الصّغیرة  فیقع فیها من ما  المطر فتخلق

من القطرة الصّغیرة و اللَّؤلؤة الکبیرة من القطرة 

 الکبیرة

تفسیر آیه 

 سوره الرحمن 22

-------

--- 
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154 .  2

۱4 

مضرات  حب الدّنیا رأ  کلَّ خطیئة

 دنیادوستی

-------

--- 

155 .  2

۱۱ 

أضمن لی »قال الکاظم البن یقطین  

واحدة أضمن لک ثالثا أضمن لی أن ال تلقى 

موالینا فی دار الخالفة إلَّا قضیت أحدا من 

حاجته أضمن لک أن ال یصیبک حدّ السّیف 

أبدا و ال یظلَّک سقف سجن أبدا و ال یدخل 

 الفقر بیتک أبدا.

سفارش امام 

کاظم به ابن یقطین 

در رسیدگی به 

امور شیعیان در 

 دربار

-------

--- 

156 .  ۹

9۹ 

سمع أمیر المؤمنین  ع( رجال یتکلَّم بما 

ل  یا هذا إنَّما تملی على کاتبیک ال یعنیه فقا

 کتابا إلى ربّک.

فضیلت 

 سکوت

-------

--- 

157 .  ۹

94 

أنَّ رسول اللَّه  ص( قال  فاطمة بضعة 

  منَّی فمن أغضبها فقد أغضبنی

فصیلت 

 حضرت فاطمه

-------

--- 

154 .  ۹

94 

أنَّها أتت تطلب میراثها من أبی بکر 

فلجابها أنَّ رسول اللَّه  ص( قال ال نورّث ما 

صدقة فغضبت فاطمة فهجرت أبا بکر  ترکناه

 حتَّى توفیّت.

خشم 

حضرت فاطمه 

 نسبت به ابوبکر

-------

--- 

15۱ .  ۹

94 

عن النَّبیّ  ص( قال  لتردنَّ علیّ أنا  

من أصحابی الحوض حتَّى إذا عرفتهم اختلجوا 

دونی فلقول أصحابی فیقال ال تدری ما أحدثوا 

  بعدک

حدیث 

 اصحابی

-------

--- 

169 .  ۹

95 

المنصور العبّاسی إلى أبی عبد اللَّه کتب 

جعفر الصّادق  ع( لم ال تغشانا کما یغشانا 

النَّا  فلجابه لیس لنا من الدّنیا ما نخافک علیه 

و ال عندک من اآلخرة، ما نرجوک له و ال أنت 

فی نعمة فنهنَّیک و ال بضدّها نقمة فنعزَّیک بها 

إلیه فلصحبنا لتنصحنا فکتب  فکتب المنصور

و عبد اللَّه  ع( من یطلب الدّنیا ال إلیه أب

  ینصحک و من یطلب اآلخرة ال یصحبک

نامه نگاری 

منصور عباسی با 

 امام صادق

-------

--- 
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161 .  ۹

1۹ 

جا  فی الحدیث إنَّه سئل أیّوب  ع( بعد 

ما عافاه اللَّه  تعالى( من جمیع امراضه و مصابه 

أیّ اآلالم کان أشدّ علیک فقال شماتة اعدائی 

نوا یقولون لو کان أیّوب نبیّا لما ابتاله فلنَّهم کا

 اللَّه  تعالى( بما ابتاله.

سخت ترین 

ابتال حضرت 

 یعقوب

-------

--- 

162 .  ۹

۹5 

عن النَّبی  ص( للحفظ أکتب سبع آیات 

على سبع قطع من السّکَّر تلکلها سبعة أیّام أوّلها 

یوم السّبت إلى یوم الجمعة کلَّ یوم قطعة 

الحفظ و یفصح لسانه و واحدة فإنَّه یتیسّر له 

األوّل  فَتَعالَى اللَّهُ الْمَلِکُ الْحَقُّ*.  یکون حافظا 

 الثَّانی  وَ قُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْماً.

الثَّالث  ال تُحَرلکْ بِهِ لِسانَکَ. الرابع  إِنَّ 

الخامس  فَإِذا قَرَأْناهُ فَاتَّبِعْ  عَلَیْنا جَمْعَهُ وَ قُرْآنَهُ.

.السابع  إِنَّهُ  د   سَنُقْرِئُکَ فَال تَنْسىقُرْآنَهُ. السّا

 . یَعْلَمُ الْجَهْرَ وَ ما یَخْفى

------- روش حفظ

--- 

16۹ .  ۹

۹۱ 

عن جابر بن یزید قال سللت أبا جعفر 

 ع( من قوله  تعالى(  أَ فَعَیِینا بِالْخَلْقِ الْلَوَّلِ بَلْ 

هُمْ فِی لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِیدا فقال یا جابر 

ذلک إنَّ اللَّه  تعالى( إذا افنى هذا الخلق تلویل 

و هذا العالم و سکن أهل الجنَّة الجنَّة و أهل 

النَّار النَّار جدّد اللَّه  تعالى( عالما غیر هذا العالم 

قرب خلقا من غیر فحولة و ال أناث یعبدونه و 

یوحّدونه و خلق لهم أرضا غیر هذه األرض 

علک تحملهم و سما  غیر هذه السّما  تظلَّهم ل

ترى أنَّ اللَّه  تعالى( أنَّما خلق هذا العالم 

الواحد و ترى أنَّ اللَّه  تعالى( لم یخلق بشرا 

غیرکم بلى و اللَّه لقد خلق اللَّه تبارک  و 

تعالى( ألف ألف عالم و ألف ألف آدم أنت فی 

  آخر تلک العوالم و أولئک اآلدمیّین

تفسیر آیه 

 سوره ق 15

-------

--- 
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164 .  ۹

49 

أمیر المؤمنین  ع( فی قوله و روى عن 

اللَّه  سبحانه(  إِنَّ أَنْکَرَ الْلَصْواتِ لَصَوْتُ الْحَمِیرِ 

قال لیس هذه الحمیر و اللَّه أکرم أن یخلق شیئا 

ثمّ ینکره و أنَّما هو زریق و صاحبه فی تابوت 

من نار فی صورة حمارین إذا نهقا فی النَّار 

 انزعج أهل النَّار من شدّة صراخهما.

ر آیه تفسی

 سوره لقمان 1۱

-------

--- 

165 .  ۹

49 

و روى إنَّه ورد فی الکتب السّبعة إنَّ 

إبلیس  لعنه اللَّه( مرَّ بلمیر المؤمنین  ع( یوما 

فقال یا أبا الحارث ما ادّخرت لمعادک فقال 

حبّک یا أمیر المؤمنین  ع( فإذا کان یوم القیامة 

أخرجت ما ادّخرت من أسمائک الَّتی یعجز 

واصف و إنَّ کلَّ اسم مخفیّ  عن وصفها کلَّ

 عن النَّا  ظاهر عندی.

------- معاد ابلیس

--- 

166 .  ۹

49 

روى فی حدیث الجنَّیة الَّتی کانت تلتی 

النَّبیّ  ص( لتعلَّم أحکام الدّین فتلخَّرت مرَّة 

فسللها  ص( عن السّبب فیه فقالت زرت جنیّة 

من أقاربی ورا  البحر و رأیت فی بطن البحر 

صخرة فی البحر مستقبل رجال جالسا على 

القبلة و هو یدعو و یقول اللَّهمّ حیث أقسمت 

لتدخلنی النَّار فبرَّ قسمک ثمّ إنَّی اسللک بحقَّ 

محمّد و علیّ و فاطمة و الحسن و الحسین 

   ع( أن تخفَّف عذابی

دعایی 

 ابلیس

-------

--- 

167 .  ۹

49 

و عن أمیر المؤمنین  ع( إنَّه أخذ بطَّیخة 

مى به فقال بعدا و سحقا لیلکلها فوجدها مرَّة فر

فقیل یا أمیر المؤمنین  ع( و ما هذه البطَّیخة 

فقال قال رسول اللَّه  ص( أنَّ اللَّه  تعالى( أخذ 

عقد مودّتنا على کلَّ حیوان و نبت فما قبل 

المیثاق کان عذبا طیّبا و ما لم یقبل کان ملحا 

 زعاقا.

والیت 

 امیرالمومنین

-------

--- 
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164 .  ۹

41 

روى الصّدوق  طاب ثراه( عن النَّبی 

لمّا أسری بی إلى السّما  سقط من » ص( قال  

عرقی فنبت منه الورد فوقع فی البحر فذهب 

السّمک لیلخذها و ذهب الدّعموص لیلخذها 

فبعث اللَّه  تعالى( ملکا یحکم بینهما جعل 

 نصفا للسّمک و نصفا للدّعموص.

------- عرق پیامبر

--- 

16۱ .  ۹

42 

دوق  طاب ثراه( فی کتاب روى الصّ

عیون أخبار الرَّضا  ع( قال حدّثنا القطَّان عن 

عبد الرَّحمن الحسینی، عن محمّد الفزاری عن 

عبد اللَّه األهوازی عن علیّ بن عمر و عن ابن 

جمهور عن علیّ بن بالل، عن علیّ بن موسى 

الرَّضا  ع( عن موسى بن جعفر عن جعفر بن 

علیّ بن محمّد عن محمّد بن علیّ، عن 

الحسین عن الحسین بن علیّ، عن علیّ بن أبی 

طالب  علیهم السالم( عن النَّبیّ  ص( عن 

جبرئیل عن میکائیل عن إسرافیل  ع( عن 

 اللَّوح عن القلم قال اللَّه  عزَّ و جلَّ( 

والیة علیّ بن أبی طالب حصنی و من » 

 «.دخل حصنی امن من عذابی

والیت علی 

بن ابی طالب 

 حصنی

-------

--- 

179 .  ۹

4۹ 

فی الحدیث إنَّ رجال کان فی بنی 

إسرائیل منهمکا فی المعاصی فلتى فی بعض 

اسفاره على بئر فإذا کلب قد لهث من العطش 

فرقَّ له و أخذ عمامته و أستقى الما  و اروى 

الکلب فاوحى اللَّه  تعالى( إلى نبیّ ذلک الزَّمان 

إنَّی قد شکرت له سعیه و غفرت له ذنبه 

من خلقی فسمع ذلک فتاب  لشفقته على خلق

 عن المعاصی.

خدمت به 

 خلق خدا

-------

--- 

171 .  ۹

4۹ 

فی الحدیث إنَّ رجال مرَّ بطریق وقع فیه 

الما  فوضع حجرا فی الما  لتضع المارّة أرجلها 

خدمت به 

 قخل

-------

--- 
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علیه فلمّا جفّ الطَّریق مرَّ به رجل آخر فرفعه 

فاوحى اللَّه إلى نبیّ ذلک الزَّمان إنَّی قد غفرت 

 لهما.

172 .  ۹

4۹ 

روى الثَّقة علیّ بن إبراهیم أنَّ مریم 

حملت بعیسى  ع( تسع ساعات جعل اللَّه 

الشَّهور لها ساعات ثمّ ناداها جبرئیل  ع( وَ 

هُزلی إِلَیْکِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ أی هزَّی النَّخلة 

الیابسة فخرجت ترید النَّخلة الیابسة و کان 

الحاکة و کانت ذلک الیوم سوقا فاستقبلها 

الحاکة أحسن حاال و کسبا فی ذلک الزَّمان 

فلقبلوا على بغال شهب فقالت لهم مریم أین 

النَّخلة الیابسة فاستهز وا بها و زجروها فقالت 

لهم جعل اللَّه کسبکم قلیال و جعلکم فی النَّا  

عارا ثمّ استقبلها قوم من التَّجار فدلَّوها على 

اللَّه البرکة فی النخلة الیابسة فقالت لهم جعل 

 کسبکم و أحوج النَّا  إلیکم.

بارداری 

حضرت مریم و 

 برکات خدا

-------

--- 

17۹ .  ۹

44 

ال تستشیر المعلَّمین و ال الحوکة فلنَّ اللَّه 

  سلبهم عقولهم

عقل انواع 

 مردم

-------

--- 

174 .  ۹

44 

أنَّ اعرابیّا سلل علیّا  ع( فقال  إنَّی رأیت 

کلبا وطئ شاة فاولدها ولدا فما حکم ذلک فی 

الحلَّ فقال  ع( اعتبره فی األکل فإن أکل لحما 

فهو کلب و أن رأیته یلکل علفا فهو شاة فقال 

األعرابی رأیته یلکل هذا تارة و یلکل هذا تارة 

 فقال أعتبره فی الشرب فإن کرع فهو شاة و أن

ولغ فهو کلب فقال األعرابی وجدته یلغ تارة و 

یکرع أخرى فقال أعتبره فی المشی مع الماشیة 

أن تلخَّر عنها فهو کلب و أن تقدّم أو توسط 

فهو شاة فقال وجدته مرَّة هکذا و مرَّة هکذا 

قال أعتبره فی الجلو  فإن برک فهو شاة و إن 

علم امام 

 علی

-------

--- 
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أقعى فهو کلب قال أنَّه یفعل هذا مرَّة و هذا 

قال أذبحه فإن وجدت له کرشا فهو شاة و  مرَّة

أن وجدت له أمعا  فهو کلب فبهت األعرابی 

 عند ذلک من علم أمیر المؤمنین  ع(.

175 .  ۹

5۹  

و

  

۹

54 

روى شیخنا بها  الملَّة و الدّین أنَّه دخل 

رجل إلى مسجد الکوفة و کان ابن عبّا  مع 

لعلم فدخل الرَّجل أمیر المؤمنین  ع( یتذاکران ا

و لم یسلَّم و کان أصلع الرَّأ  من أوحش ما 

خلق اللَّه  تعالى( و خرج أیضا و لم یسلَّم فقال 

أمیر المؤمنین یا ابن عبّا  أتَّبع هذا الرَّجل و 

اسلله ما حاجته و من أین و إلى أین فلتى و 

سلله فقال أنا من خراسان و أبی من القیروان و 

ى أین تطلب قال أمّی من أصفهان قال و إل

البصرة فی طلب العلم قال ابن عبا  فضحکت 

من کالمه فقلت له یا هذا تترک علیّا جالسا فی 

المسجد و تذهب إلى البصرة فی طلب العلم و 

أنا مدینة العلم و علیّ بابها »النَّبی  ص( قال  

« فمن اراد العلم فلیات المدینة من بابها

فقال یا  فسمعنی علیّ  ع( و أنا أقول له ذلک

ابن عبّا  اسلله ما تکون صنعته فسللته فقال 

إنَّی رجل حائک فقال  ص( صدق و اللَّه 

یا علیّ »حبیبی رسول اللَّه  ص( حیث قال  

إیّاک و الحائک فلنَّ اللَّه نزع البرکة من ارزاقهم 

ثمّ قال ابن عبّا  أ « فی الدّنیا و هم األرذلون

وصیا  تدری ما فعل الحیّاک فی األنبیا  و األ

 ع( من عهد آدم إلى یومنا هذا فقال اللَّه و 

معاشر »رسوله و ابن عمّ رسوله أعلم فقال  ع(  

النَّا  من اراد أن یسمع حدیث الحائک فعلیه 

اال و من مشى مع الحائک قتَّر  بمعاشرة الدّیلم

مذمت 

 حائک

-------

--- 
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علیه رزقه و من أصبح به حفى فقلت یا أمیر 

رة المؤمنین و لم ذلک قال  ألنَّهم سرقوا ذخی

نوح، و قدر شعیب، و نعلی شیث، و جبّة آدم، 

و قمیص حوّا ، و درع داود، و قمیص هود، و 

ردا  صالح، و شملة إبراهیم، و نخوة إسحاق، و 

قدر یعقوب و منطقة یوشع، و سروال زلیخا، و 

أزار أیّوب، و حدید داود، و خاتم سلیمان، و 

عمامة إسماعیل و غزل سارة، و مغزل هاجر، و 

ناقة صالح، و اطفئوا سراج لوط، و ألقوا فصیل 

الرَّمل فی دقیق شعیب، و سرقوا حمار العزیز، 

و علَّقوه فی السّقف، و حلفوا أنَّه ال فی األرض 

و ال فی السّما ، و سرقوا مرود الخضر، و 

مصلَّى زکریّا، و قلنسوة یحیى، و فوطة یونس، 

القرنین، و منطقة  و شاة إسماعیل، و سیف ذی

صى موسى، و برد هارون، و قصعة أحمد، و ع

لقمان، و دلو المسیح، و استرشدتهم مریم 

  فدلَّوها على غیر الطریق و سرقوا رکاب النَّبی

 ص(، و خطام النَّافة، و لجام فرسی و قرط 

خدیجة، و قرطی فاطمة و نعل الحسن و 

مندیل الحسین و قماط إبراهیم و خمار فاطمة 

ا ، و و سراویل أبی طالب، و قمیص العبّ

حصیر حمزة، و مصحف ذی النَّون، و مقراض 

إدریس، و بصقوا فی الکعبة، و بالوا فی زمزم، 

و طرحوا الشَّوک، و العثار فی طریق المسلمین، 

و هم شعبة البال ، و سالح الفتنة، و نسّاج 

الغیبة، و أنصار الخوارج و اللَّه  تعالى( نزع 

البرکة من بین أیدیهم بسو  أعمالهم، و هم 

ذین ذکرهم اللَّه  تعالى فی محکم کتابه العزیز الَّ

بقوله  وَ کانَ فِی الْمَدِینَةِ تِسْعَةُ رَهْطا یُفْسِدُونَ 
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فِی الْلَرْضِ وَ ال یُصْلِحُونَ و هم الحاکة و 

الحجّام فال تخالطوهم و ال تشارکوهم فقد نهى 

 اللَّه  تعالى( عنهم.

176 .  ۹

54 

دخل یهودی إلى علیّ  ع( فقال أخبرنی 

عن عدد یکون له نصف و ثلث و ربع و خمس 

و سد  و سبع و ثمن و تسع و عشر و لم 

یکن فیه کسر فقال له علیّ  ع( ان أخبرتک 

تسلم قال  نعم فقال  ع( أضرب أیّام أسبوعک 

فی أیّام سنتک فکان کما قال فلمّا تحقَّق، 

کسر أسلم و  المسللة و صحّتها و لم یکن فیه

صحّتها من الضرب الفان و خمسمائة و 

  عشرون

علم امام 

 علی

-------

--- 

177 .  ۹

55 

من المکارم إنَّ النَّبیّ  ص( قال ألبی ذرّ 

 رض( أنَّ أکثر أهل النَّار المتکبّرون فقال رجل 

یا رسول اللَّه ینجو من الکبر أحد قال نعم من 

لبس الصّوف و رکب الحمار و جالس 

 المساکین.

------- تکبر مذمت

--- 

174 .  ۹

69 

فی روضة الکافی بطریق صحیح عن 

محمّد بن مسلم قال قال لی أبو جعفر  ع(  

  ما  و کان العرش على الما   کان کلَّ شی»

فامر اللَّه  عزَّ و جلَّ( الما  فاضطرم نارا ثمّ أمر 

النَّار فخمدت فارتفع من خمودها دخان فخلق 

من  السّماوات من ذلک الدّخان و خلق األرض

 الرَّماد

مراحل 

 خلقت

-------

--- 

17۱ .  ۹

61 

من قرأ فی »عن أبی عبد اللَّه  ع(  

المصحف خفف عن والدیه و إن کانا کافرین أ 

 ما علمت أن النَّظر فی المصحف عبادة

ثواب قرائت 

 قرآن

-------

--- 

149 .  ۹

61 

سورة الملک مانعة من »و عنه  ع(  

ة عذاب القبر و إنَّی ألرکع بها بعد العشا  اآلخر

ثواب قرائت 

 سوره ملک

-------

--- 
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  و أنا جالس

141 .  ۹

74 

سئل أمیر المؤمنین  ع( عن المدّ و 

 الجزر ما هما قال إنَّ للَّه  تعالى( ملکا موکَّال

بالبحار یقال له رومان فإذا وضع قدمیه فی 

  البحر فاض الما ، و إذا أخرجهما غاض

سبب جزر و 

 مد

-------

--- 

142 .  ۹

7۱ 

أرسالل إلیاله فرجالع    روی أنَّ النبی  ص( 

الرَّسول و قال إنَّه جالس یلکل ثمّ رجع إلیه ثالثا 

اللَّهالمّ  »فلبطل فی اإلجابة فدعا علیه النَّبیّ  ص(  

 «ال تشبع بطنه

پرخوری 

 معاویه

-------

--- 

14۹ .  ۹

49 

أنَّ المؤمن یلکل فی معا  واحد و الکافر 

 یلکل فی سبعة أمعا 

خوراک 

 مومن و کافر

-------

--- 

144 .  ۹

49 

الحدیث أنَّ حکیما نصرانیا ورد فی 

دخل على الصّادق  ع( فقال أ فی کتاب ربّکم 

  من الطَّبّ فقال أمّا فی  أم فی سنَّة نبیّکم شی

 کتاب ربّنا فقوله  تعالى( 

کُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ ال تُسْرِفُوا و أمّا فی سنة 

اإلسراف فی األکل رأ  کل دا  و »نبیّنا  ص(  

فقام النَّصرانی و قال « الحمیة منه أصل کل دوا 

و اللَّه ما ترک کتاب ربّکم و ال سنَّة نبیّکم شیئا 

  من الطب لجالینو 

طب در 

 کتاب و سنت

-------

--- 

145 .  ۹

41 

روی عنه  ع( أنَّه لو سلل أهل القبور عن 

 السّبب و العلَّة فی موتهم لقال أکثرهم التَّخمة

مضرات 

 پرخوری

-------

--- 

146 .  ۹

41 

کان کثیرا ما یلتی و فی الخبر أنَّ إبلیس 

إلى یحیى بن زکریا  على نبینا و آله و علیه 

السالم( فلتاه یوما فقال له یا أبا الحارث أیّ 

   تحبّ منَّی، فقال یا یحیى  شی

ما أحبّ منک إلَّا أنَّک قد تملی بطنک 

فتؤخَّر صالتک عن أوّل وقتها فقال یحیى  ع( 

عاهدت اللَّه أن ال أشبع من طعام ما دمت فی 

فوائد 

 گرسنگی

-------

--- 
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نیا فقال الشَّیطان و أنا عاهدت اللَّه أن ال الدّ

 .أنصح مسلما، ما بقیت فی الدنیا

147 .  ۹

4۹ 

و روی عنه  ص( قال إنَّی أحبّ من 

الصّبیان خمس خصال األول  إنَّهم 

الباکون.الثانی  على التَّراب یجتمعون.الثالث  

یختصمون من غیر حقد.الرابع  ال یدّخرون 

  س  یعمرون ثمّ یخرَّبونلغد.الخام

خصلتهای 

 خوب کودکان

-------

--- 

144 .  ۹

44 

أنَّ عمر بن الخطَّاب کان طویال غیر 

معتدل فاجتمع مع أمیر المؤمنین  ع( فی 

 المسجد فلراد المطایبة و االستخفاف بعلیّ  ع(

فلخذ نعل أمیر المؤمنین  ع( و وضعه فی 

موضع عال من المسجد حتَّى ال تصل یده  ع( 

فلمّا استشعر  ع( منه ما فعل رفع أسطوانة إلیه 

من أساطین المسجد کان عمر متَّکئا علیها و 

وضعها على ثیابه فلمّا أراد القیام لم یقدر و بقی 

کالرَّجل فی الوحل فقام  ع( و تناول نعله و 

أراد الخروج من المسجد فصاح عمر و اجتمع 

علیه النَّا ، یضحکون منه و هو یقوم و ال یقدر 

ا تمّ االستهزا  به أتى  ع( و رفع األسطوانة فلمّ

 عن ثیابه حتَّى خلص منها

حکایتی 

میان امام علی و 

 عمر

-------

--- 

14۱ .  ۹

۱4 

فضیلت  اإلیمان نصفان نصف صبر و نصف شکر

 صبر و شکر

-------

--- 

1۱9 .  4

94 

فی الحدیث أنَّ الصّادق  ع( سئل عن 

الخلفا  األربعة بعد رسول اللَّه  ص( ما بال 

الشَّیخین قد انتظمت لهما أمور الخالفة و 

جرت على أیدیهم فتوح البالد من غیر معارضة 

أحد من المسلمین و ما بال عثمان و أمیر 

المؤمنین  ع( لم تنتظم لهما أمور الخالفة بل 

قام المسلمون على عثمان و حصروه فی داره و 

نحوه 

حکومت خلفای 

 اربعه

-------

--- 



 

59 

 

قتلوه وسط بیته و أمّا أمیر المؤمنین  ع( فثارت 

زمن خالفته حتَّى قاتل النَّاکثین و هم  الفتن فی

أهل البصرة، و القاسطین و هم أهل الشَّام، و 

المارقین و هم الخوارج، فلجاب  ع( إنَّ أمور 

ملک الدّنیا و الخالفة فیها ال تجری بباطل 

بحت و ال بحقَّ خالص بل تجری بحقَّ و باطل 

ممزوجین فلمّا عثمان فلراد أن یجری أمور 

اطل، فلم یتمّ له األمر و أمّا الخالفة بمحض الب

أمیر المؤمنین  ع( فلراد أن یجری إحکامها 

على الطَّریقة المستقیمة، و السّنن النَّبویّة فلم 

یحصل له ما أراد و أمّا الشَّیخان، فلخذا قبضة 

من الحق و قبضة من الباطل فجرت لهما األمور 

 کما أرادا.

1۱1 .  4

9۱ 

الحدیث أنَّ رجال قال بحضالرة أمیالر    فی

المؤمنین  ع( اللَّهم إنَّی أعالوذ بالک مالن الفالتن     

فقال  ع( ال تقل هکذا بل استعذ مالن مضاللَّات   

الفتن ألنَّ اللَّه  تعالالى( یقالول  أَنَّمالا أَمْالوالُکُمْ وَ     

 أَوْالدُکُمْ فِتْنَةٌ

فتنه از منظر 

 امیرمؤمنان

-------

--- 

1۱2 .  4

19 

المؤمنین  ع( ورد فی الحدیث عن أمیر 

و قد سئل عن المالئکة الکاتبین کیف یطَّلعون 

على النَّیات حتَّى یکتبونها فقال  ع( إنَّ المؤمن 

إذا نوى الخیر خرج من فهمه مثل رائحة 

المسک فیشمّونها و یعلمون أنَّه نوى الطَّاعة 

فیکتبونها له و إذا نوى الشر خرج من فمه مثل 

أنَّه نوى  رائحة الکنیف فیتکرهون منه و یعلمون

  الشر فیکتبوها علیه

اطالع 

مالئکه از اعمال 

 انسانها

-------

--- 

1۱۹ .  4

11 

عن أبی الحسن الرضا  ع( قال إنَّ 

الملک یعنی بخت النَّصر قال لدانیال  ع( 

أشتهی أن یکون لی ولد مثلک فقال ما محلَّی 

محبت بخت 

 نصر به دانیال نبی

-------

--- 
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من قلبک قال أجلَّ محلَّ و أعظمه قال دانیال  

ففعل الملک فإذا جامعت فاجعل همّتک فیّ 

 ذلک فولد ولد له أشبه الخلق بدانیال.

1۱4 .  4

11 

عن أبی عبد اللَّه  ع( قال إنَّ أحدکم 

أصابت زنجیّا  لیلتی أهله فتخرج من تحته فلو

لتشبّث به فإذا أتى أحدکم أهله فلیکن بینهما 

مداعبة أی مزاح فإنه أطیب لألمر و إن الوقاع 

 دونه فعل الحمیر. من

------- آداب جماع

--- 

1۱5 .  4

12 

عن الرَّضا  ع( أنَّه أمر قبل الوقاع 

بالمداعبة و التَّقبیل و غمز الثَّدیین ألن ما  

المرأة یخرج من ثدییها و شهوتها فی وجهها 

فالتَّقبیل طلبا للشهوة، حتَّى ترید منک ما تریده 

ى أنت منها و أمّا التَّغمیز فطلبا لنزول مائها، حتَّ

یتخلَّق الولد من الما ین ألنَّ البنت إذا تخلَّقت 

من ما  الرَّجل وحده تکون سلیطة تشابه 

 الرَّجال فی األوصاف و قلَّة الحیا 

------- آداب جماع

--- 

1۱6 .  4

12 

افترقت أمّة موسى بعد نبیّها على إحدى 

و سبعین فرقة واحدة منها ناجیة و الباقون فی 

نبیّها على اثنتین النَّار و افترقت أمّة عیسى بعد 

و سبعین فرقة واحدة منها ناجیة و الباقون فی 

النَّار و ستفرق أمّتی بعدی على ثالث و سبعین 

 رفرقة واحدة منها ناجیة و الباقون فی النا

اختالف 

امت بعد از رحلت 

پیامبر و اهل نجات 

بودن فقط یک 

 گروه

-------

--- 

1۱7 .  4

1۹ 

مثل أهل بیتی کمثل سفینة نوح من 

  یها نجا و من تخلَّف عنها غرقرکب ف

اهل بیت 

 سبب نجات

-------

--- 

1۱4 .  4

15 

روی المفضَّل بن عمر قال لمّا مضى 

الصّادق  ع( کانت وصیّته إلى موسى الکاظم 

 ع( فادّعى أخوه عبد اللَّه اإلمامة، و کان أکبر 

ولد جعفر  ع( فی وقته ذلک و هو المعروف 

باألفطح فلمر موسى  ع(فجمع حطب کثیر فی 

معجزه 

موسی بن جعفر در 

اثبات امامت 

 خویش

-------

--- 
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وسط داره و أرسل إلى أخیه عبد اللَّه یسلله أن 

ى  ع( جماعة من اإلمامیة یسیر إلیه و مع موس

فلمّا جلس أمر موسى  ع( بطرح النَّار فی 

الحطب فاحترق و ال یعلم النَّا  السّبب فیه، 

حتى صار الحطب کلَّه نارا حمرا  ثمّ قام موسى 

 ع( و جلس بثیابه فی وسط النَّار و أقبل 

یحدّث النا  ساعة ثمّ قام ینفض ثوبه و رجع 

ه  إن کنت إلى المجلس، فقال ألخیه عبد اللَّ

تزعم أنَّک أنت اإلمام بعد أبیک فاجلس فی 

ذلک المجلس قالوا فرأینا عبد اللَّه تغیّر لونه و 

 قام یجرَّ ردا ه حتَّى خرج من دار موسى  ع(.

1۱۱ .  4

17 

أنَّ اإلمام أبی الحسن »جا  فی الحدیث  

فی بغداد أتاه  موسى بن جعفر  ع( لمّا کان

بعض شیعته و أخبروه، أنَّ فی میدان بغداد 

رجال کافرا تجتمع النَّا  إلیه و یخبر کلَّ رجل 

بما أضمر فلتى  ع( متنکَّرا مع ذلک الرَّجل فلمّا 

وقفا على حلقته قال  ع( لصاحبه أضمر فی 

قلبک ضمیرا فلخبره به ذلک الکافر فلخذ أبو 

قال  الحسن  ع( بیده و أخرجه من حلقته و

أیّها الرَّجل بم بلغت هذه الدّرجة و هی من 

لوازم النبوّة، فقال بمخالفة النَّفس فقال  ع( 

أعرض اإلسالم على نفسک فتغشَّى بثوب و 

تفکَّر ساعة فقال إنَّ نفسی ال تقبل اإلسالم فقال 

إذن وجب علیک أن تخالفها ثم أنَّه أسلم و 

صحب اإلمام  ع( و کان من أهل مجلسه فقال 

ما لرجل من أصحابه أضمر فی قلبه  ع( یو

ضمیرا لعلَّ هذا الرَّجل المسلم یطَّلعک علیه 

کما کان سابقا فلمّا أضمر تفکَّر الرَّجل المسلم 

فلم یهتد إلیه فتحیّر ثمّ قال یا بن رسول اللَّه لمّا 

کرامتی از 

 امام کاظم

-------

--- 
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کنت کافرا أعطیت تلک الدّرجة و اآلن صرت 

مسلما فکیف قبضت عنَّی فقال  ع( ذلک جزا  

هو خالف النَّفس ألنَّه لم یکن لک  عملک الَّذی

ثواب فی اآلخرة، و لمّا منَّ اللَّه  تعالى( علیک 

باإلسالم ذخر لک جزا  عملک فی الجنَّة، فلخذ 

عنک ذلک الجزا  فی الدّنیا ففرح الرَّجل و سرَّ 

  به

299 .  4

14 

إنَّما أنا »روی عن النَّبی  ص( أنَّه قال  

إنَّکم تختصون إلیّ و لعلَّ بعضکم بشر مثلکم و 

یکون أعرف بحجّته من بعض فاقضی له على 

  من حقَّ  نحو ما أسمع منه فمن قضیت له بشی

 أخیه فال یلخذه فإنَّما أقطع له قطعة من النَّار

قضاوت 

پیامبر بر اسا  

 ظاهر شریعت

-------

--- 

291 .  4

1۱ 

عن أبی عبد اللَّه  ع( أنَّ مالک الجهنیّ 

الرَّیاحین فلخذه و شمّه و وضعه ناوله شیئا من 

على عینیه ثمّ قال من تناول ریحانه فشمّها و 

 وضعها على عینیه ثمّ قال 

اللَّهمّ صلَّ على محمّد و آل محمد لم 

 یقع على األرض حتَّى یغفر له.

بوییدن گل 

 همراه با صلوات

-------

--- 

292 .  4

22 

عن ابن عبّا  أنَّ النبیّ  ص( قال  

دخلت الجنَّة فرأیت فیها ذئبا فقلت أ ذئب فی 

الجنَّة فقال أکلت ابن شرطیّ قال ابن عبّا  هذا 

  و إنَّما أکل ابنه فلو أکله رفع فی علَّیّین

مذمت 

 کارگزار ظالم

-------

--- 

29۹ .  4

2۹ 

و قال  ع( ما لکم تتهافتون فی الکذب 

کلَّ الکذب مکتوب إلَّا تهافت الفراش فی النَّار 

الکذب فی الحرب و الکذب إلصالح ذات 

 البین أو یکذب الرَّجل إلمرأته لیرضیها.

دروغ جائز 

 در سه مورد

-------

--- 

294 .  4

2۹ 

جواز خدعه  الحرب خدعة

 در جنگ

-------

--- 

-------بارز امام ملمّا تواقف موالنا أمیر المؤمنین  ع( مع 4  . 295
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و عمرو بن عبد ودّ الَّذی کان یعدّ بللف فار   24

قال  ع( ظننت  ضربه بالسّیف على رأسه حتَّى

أنَّ السما  تطبّقت علیّ قال  ع( له یا عمر، و 

أتیت لک بمعاون و أنت الشجاع فالتفت عمرو 

إلى ورائه فضربه  ع( ضربة قطع بها رجله فلمّا 

قطع رأسه و أتى به إلى النَّبیّ  ص( قال یا علیّ 

 خدعته، قال نعم یا رسول اللَّه الحرب خدع

علی با عمرو بن 

 عبد ودّ

--- 

296 .  4

24 

ورد فی الحدیث أنَّ المصلح لیس 

  بکاذب و أنَّه یکتب له ثواب الصّدق على کذبه

ثواب 

اصالح میان افراد و 

جواز دروغ در این 

 عمل

-------

--- 

297 .  4

24 

روی عن النَّبی  ص( من قتل وزغة 

فکلنما قتل شیطانا و کان ال یولد ألحد مولود 

إلَّا أتى به النَّبی  ص( فدعا له فلدخل علیه 

مروان فقال هو الوزغ ابن الوزغ الملعون ابن 

الملعون و من أجل ذلک ورد فی األخبار أنَّ 

 بنی أمیّة یمسخون بعد الموت وزغا

احوال بنی 

 برامیه از زبان پیام

-------

--- 

294 .  4

25 

اجرای حق  إذا قتلتم فلحسنوا القتلة

 حتی در قتل حق

-------

--- 

29۱ .  4

25 

من قتل وزغة من أوّل ضربه فله مائة 

حسنة و من قتلها فی الثَّانیة فله أقلَّ و فی الثَّالثة 

 أقلَّ منهما

 حیصح

 شکار کردن

-------

--- 

219 .  4

26 

فی الحدیث الصّحیح أنَّ هارون الرَّشید 

جعفر  ع( لم  یوما ألبی الحسن موسى ابنقال 

جوّزتم للخاصّة و العامة أن ینسبوکم إلى 

الرَّسول  ص( و یقولون لکم یا بنی رسول اللَّه 

و أنتم بنو علیّ و إنَّما ینسب المر  إلى أبیه و 

النَّبی  ص( جدّکم من قبل أمّکم فقال  ع( لو 

أنَّ النَّبی  ص( خطب إلیک کریمتک هل کنت 

نحو انتساب 

 اهل بیت به پیامبر

-------

--- 
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عم و افتخر به على العرب و العجم تجیبه قال ن

فقال أمّا أنا فال یخطب إلیّ و ال أزوّجه ألنَّه 

  ولدنی و لم یلدک قال أحسنت یا موسى

211 .  4

26 

فی أخبار واضحة الطَّریق نحن أبنا  

  رسول اللَّه

اهل بیت 

 فرزندان رسول اهلل

-------

--- 

212 .  4

26 

روی أنَّ النَّبی  ص( غزا غزوة و کان 

علیّ  ع( قد تخلَّف بالمدینة فلمّا رجع قسم 

المغنم فدفع إلى علیّ بن أبی طالب  ع( 

سهمین فتکلَّم المنافقون فی ذلک فقال النَّبی 

 ص( ناشدتکم باللَّه و رسوله أ لم تروا إلى 

الفار  الَّذی حمل على المشرکین من یمین 

فقال إنَّ لی معک  العسکر فهزمهم و رجع إلیّ

سهما و قد جعلته لعلی بن أبی طالب و هو 

جبرئیل  ع( ناشدتکم باللَّه و رسوله هل رأیتم 

الفار  الَّذی حمل على المشرکین من یسار 

العسکر، ثمّ رجع فکلَّمنی فقال لی یا محمّد إنَّ 

لی معک سهما و قد جعلته لعلیّ بن أبی طالب 

لیّ إلَّا سهم و هو میکائیل. فو اللَّه ما دفعت لع

  جبرئیل و میکائیل

فضیلت امام 

 علی 

-------

--- 

21۹ .  4

27 

ما أحبّ »أبا عبد اللَّه الصّادق  ع( یقول  

 «اللَّه من عصاه

معیار 

 دوست داشتن خدا

-------

--- 

214 .  4

27 

عن الصّادق  ع( ال ینفکّ المؤمن من 

جار یؤذیه و شیطان یغویه و »خصال أربع  

 «یحسدهمنافق یقفو أثره و مؤمن 

ابتال مومن 

 به چهار چیز

-------

--- 

215 .  4

27 

من طاف بالبیت أسبوعا و »عنه  ع(  

صلَّى رکعتین و سعى کتب له ستَّة آالف حسنة 

و حطَّ عنه ستَّة آالف سیّئة و رفع له ستَّة آالف 

درجة و قضى له ستَّة آالف حاجة للدّنیا و مثلها 

فقلت له إنَّ هذا الکثیر فقال أ ال « لآلخرة

ثواب فراوان 

قضای حوائج 

 مومنان

-------

--- 
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بما هو أکثر من ذلک قلت بلى قال  أخبرک

لقضا  حاجة امرئ مؤمن أفضل من حجّة » ع(  

 «.و حجّة حتَّى عدّ عشر حجج

216 .  4

24 

روى عمارة الجعفی قال کان ألبی عبد 

اللَّه  ع( صدیق ال یکاد یفارقه أین یذهب 

فبینما هو یمشی معه و معه غالم سندیّ یمشی 

خلفه إذا التفت فلم یره ثالثا فالتفت رابعا فرآه، 

و قال له یا ابن الفاعلة أین کنت فرفع أبو عبد 

اللَّه  ع( یده فصکّ بها وجهه ثمّ قال سبحان 

قذف أمّه قد کنت أرى أنَّ لک ورعا فإذا اللَّه ت

لیس لک ورع، فقال جعلت فداک أنَّ أمّه 

سندیّة مشرکة فقال أ ما علمت أنَّ لکل أمّة 

نکاحا تنح عنَّی فما رأیته یمشی معه حتَّى فرَّق 

 الموت بینهما.

حرمت 

تهمت زنا به 

 دیگران حتی کفار

-------

--- 

217 .  4

24 

ه روی عن الصیقل قال سللت أبا عبد اللَّ

 ع( عمّا یروی النَّا  تفکَّر ساعة خیر من قیام 

لیلة، قلت کیف یتفکَّر قال یمرَّ بالخربة فیقول 

 أین ساکنوک أین بانوک ما لک ال تتکلَّمین.

------- تفکر صحیح

--- 

214 .  4

24 

عن أمیر المؤمنین  ع( قال قلت اللَّهمّ ال 

تحوجنی إلى أحد من خلقک فقال رسول اللَّه 

فلیس من أحد إلَّا و هو  ص( ال تقولنَّ هکذا 

محتاج إلى النَّا  قال فکیف أقول یا رسول 

اللَّه  ص( قال قل اللَّهمّ ال تحوجنی إلى شرار 

خلقک قال قلت یا رسول اللَّه و من شرار خلقه 

 قال الَّذین إذا أعطوا منَّوا و إذا منعوا عابوا

احتیاج مردم 

 به یکدیگر 

-------

--- 

21۱ .  4

2۱ 

فی الحدیث أنَّ ابراهیم  ع( لمّا بنى 

الکعبة و نحت أحجارها أخذ جبرئیل کسیراتها 

و نشرها فی الهوى فکلَّ موضع وقع فیه من 

تلک الذرّات بنى فیه الجامع ألنَّ اللَّه  تعالى( 

------- حج فقرا

--- 
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یعلم أنَّ من عباده ضعفا  و مساکین ال 

یستطیعون إلیها سبیال فلراد أن ال یحرمهم من 

الجمعة فی حقَّ الفقرا   ثواب الحجّ فمساجد

کالکعبة فی حقَّ األغنیا  و هی عید للمؤمنین و 

  حجّ للفقرا  و المساکین

229 .  4

۹1 

روی أنَّ عیسى  ع( و الحواریّین مرَّوا 

على جیفة کلب، فقال الحواریّون ما انتن ریح 

  هذا فقال عیسى ما أشدّ بیاض أسنانه

خوش بینی 

 حضرت عیسی

-------

--- 

221 .  4

۹1 

قال  ع( أبنا  الدّنیا کالذَّباب ال یقع من 

  البدن إلَّا على جراحات البدن و عیوبه

اخالق 

 ذمیمه اهل دنیا

-------

--- 

222 .  4

۹1 

و قال  ص( اتَّقوا الیهود و الهنود و لو 

 إلى سبعین بطنا

------- مذمت یهود

--- 

22۹ .  4

۹4 

ورد فی صحیح األخبار أنَّ النَّبی  ص( 

یا علیّ سللت ربّی أن تذکر حیث »لعلی  قال 

 «أذکر فلجابنی لی ذلک

یاد علی و 

 پیامبر

-------

--- 

224 .  4

۹۱ 

وقع فی بعض األخبار إیما  إلیه هو أنَّ 

اللَّه  سبحانه( لمّا علم أنَّ المؤمن یختار اإلیمان 

فی عالم التکلیف خلق طینته من علَّیین و لمّا 

بإرادته من علم من حال الکافر أنَّه یختار الکفر 

  غیر جبر خلق طینته من سجّین

طینت مومن 

 و کافر

-------

--- 

225 .  4

41 

فی الکافی عنه  ع( إنَّ اللَّه  تعالى( قسم 

الشَّهوة عشرة أجزا  تسعة فی النَّسا  و واحدة 

فی الرَّجال و لو ال ما جعل اللَّه فیهنَّ من الحیا  

 لکان لکلَّ رجل تسعة نسا  متعلَّقات به.

------- حیای زن

--- 

226 .  4

42 

من عرف نفسه »فی الحدیث المشهور  

 «فقد عرف ربّه

معرفت 

 نفس

-------

--- 

227 .  4

42 

و فی الحدیث القدسی و إنَّ عبدی 

لیتقرَّب إلیّ بالنَّوافل حتَّى أحبّه فإذا أحببته کنت 

سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و 

حدیث قرب 

 نوافل

-------

--- 
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لسانه الَّذی ینطق به و یده الَّتی یبطش بها إن 

  أجبته و إن سللنی أعطیتهدعانی 

224 .  4

44 

روی من أنَّ عبادة المؤمنین إذا وقعت 

مجتمعین فیها صعد بها المالئکة على تلک 

 الهیئة االجتماعیة

فضیلت 

عبادت دسته 

 جمعی

-------

--- 

22۱ .   

4

44 

جا  فی الخبر الصّحیح عن السّادة 

لک إلى األطهار  صلوات اللَّه علیهم( إذا کان 

اللَّه حاجة فابدأ بالصالة على محمّد و آله و 

اختم بها و اذکر حاجتک بین الصالتین فإنَّ اللَّه 

 سبحانه( أکرم من أن یقبل الطَّرفین و یدع 

 الوسط

صلوات و 

 اجابت دعا

-------

--- 

2۹9 .  4

45 

ورد أنَّ من جملة انتفاع المصلَّی بصالته 

ه( أوّل الوقت أنَّ إمام العصر  سالم اللَّه علی

الصالتان معا  یوقت صالته أوّل وقتها فتصعد

فتقبل صالة ذلک المصلَّی ببرکة صالة اإلمام 

  ع( و فروعه کثیرة مذکورة فی محالَّها.

علت قبولی 

 نماز اول وقت

-------

--- 

2۹1 .  4

45 

فی الحدیث القدسی ال تسلکوا مسالک 

 أعدائی فتکونوا أعدائی کما هم أعدائی.

حرمت 

تشبه به دشمنان 

 خدا

-------

--- 

2۹2 .  4

46 

قال  ع( اإلسراف فیما أتلف المال و 

  أضرَّ بالبدن

معنای 

 اسراف

-------

--- 

2۹۹ .  4

47 

کلَّ بدعة ضاللة و کلَّ ضاللة »قال  ع(  

 «سبیلها إلى النَّار

بدعت و 

 ضاللت

-------

--- 

2۹4 .  4

44 

الکلینی فی الرَّوضة عن أبی عبد اللَّه  ع( 

من    أنفع له ما دخل جوف اإلنسان شی»قال  

ثالثة أشیا  الما  الفاتر و الرمّان الحلو و 

 «.الحجامة

فوائد سه 

 چیز برای بدن

-------

--- 

2۹5 .  4

44 

سیلتی أقوام یلکلون طیّب الطعام و 

ألوانها و یرکبون الدّواب و یتزیّنون زینة المرأة 

نشانه های 

 مردمان آخر الزمان

-------

--- 
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لزوجها إلى أن قال و هم منافقوا هذه األمّة فی 

بالکعاب  آخر الزَّمان شاربون بالقهوات العبون

 تارکون الجماعات.

2۹6 .  4

44 

خمسة ال ینظر اللَّه »عن النَّبی  ص( قال  

إلیهم یوم القیامة و ال یزکَّیهم و لهم عذاب ألیم 

و هم النَّائمون عن العتمات الغافلون عن 

الغدوات اللَّاعبون بالسّلعات الشَّاربون بالقهوة 

 «.اآلبا  و األمّهات المتفکَّهون بسبّ

پنج گروهی 

که اهل جهنم 

 هستند

-------

--- 

2۹7 .  4

59 

من کذب علیّ متعمّدا فلیتبوّأ مقعده من 

 النَّار

عقاب  

 کذب بر پیامبر

-------

--- 

2۹4 .  4

59 

ألست أولى بالمؤمنین من أنفسهم، قالوا »

بلى قال من کنت مواله فعلیّ مواله اللَّهمّ وال 

أنصر من نصره و  من وااله و عاد من عاداه و

 «أخذل من خذله، و أدر الحقَّ معه کیف ما دار

حدیث 

 غدیر

-------

--- 

2۹۱ .  4

51 

علی   سلَّموا على علیّ بامرة المؤمنین

 امیرمومنان است

-------

--- 

249 .  4

51 

حدیث   علیّ منَّی بمنزلة هارون من موسى

 منزلت

-------

--- 

241 .  4

51 

حدیث شهر  أنا مدینة العلم و علیّ بابها

 علم

-------

--- 

242 .  4

51 

أهل بیتی کسفینة نوح من رکب فیها نجا 

  و من تخلَّف عنها غرق أو هلک

حدیث 

 سفینه

-------

--- 

24۹ .  4

51 

جهزوا جیش أسامة لعن اللَّه من تخلَّف 

 عن جیش أسامة

لعن کسانی 

که از سپاه اسامه 

 تخلف کردند

-------

--- 

244 .  4

51 

پاره فاطمه   فاطمة بضعة منَّی من اذاها فقد آذانی

 تن پیامبر

-------

--- 

245 .  4

52 

ألعطینَّ الرَّایة غدا رجال یحبّ اللَّه و 

رسوله و یحبّه اللَّه و رسوله کرَّارا غیر فرَّار ال 

فضیلت امام 

 علی

-------

--- 
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  یرجع حتَّى یفتح اللَّه علیه

246 .  4

52 

الحسن و الحسین سیّدا شباب أهل 

 الجنَّة

فضیلت 

 حسنین

-------

--- 

247 .  4

52 

فیکم الثَّقلین کتاب اللَّه و إنَّی تارک 

 عترتی أهل بیتی ما أن تمسّکتم بهما لن تضلَّوا

حدیث 

 ثقلین

-------

--- 

244 .  4

52 

ستفترق أمّتی على ثالث و سبعین فرقة »

 فرقة منها ناجیة و الباقی فی النَّار

------- فرقه ناجیه

--- 

24۱ .  4

52 

یکون بعدی اثنا عشر اماما و قوله األئمة 

  من قریش

امامان 

 دوازده گانه

-------

--- 

259 .  4

52 

ستقاتل بعدی النَّاکثین و القاسطین و 

  المارقین

دشمنان امام 

 علی

-------

--- 

251 .  4

52 

برادری علی   أنت أخی و أنا أخوک

 و پیامبر

-------

--- 

252 .  4

52 

أنت وصیّی و وارثی و خلیفتی و قاضی 

 دینی و منجز عدتی.

علی 

جانشین بالفصل 

 پیامبر

-------

--- 

25۹ .  4

52 

عمّار جلدة بین عینی تقتله الفئة الباغیة 

  ال أنالهم اللَّه شفاعتی

------- قاتالن عمار

--- 

254 .  4

5۹ 

فضیلت   سلمان منَّا أهل البیت

 سلمان

-------

--- 

255 .  4

5۹ 

اقضاکم علیّ و ال سیف إلَّا ذو الفقار و 

  ال فتى إلَّا علی

فصیلت امام 

 علی

-------

--- 

256 .  4

5۹ 

عنهم الرَّجس و هؤال  أهل بیتی فلذهب 

 طهّرهم تطهیر

فضیلت 

 خمسه طیبه

-------

--- 

257 .  4

5۹ 

فضیلت امام  علیّ قسیم الجنَّة و النَّار

 علی

-------

--- 

254 .  4

5۹ 

من حفظ على أمّتی أربعین حدیثا بعثه 

 اللَّه یوم القیامة فقیها عالما

فضیلت 

 حفظ چهل حدیث

-------

--- 

-------فضیلت امام علمنی رسول اللَّه  ص( ألف باب من 4  . 25۱
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علی از زبان   العلم، یفتح من کلَّ باب ألف باب 5۹

 خودش

--- 

269 .  4

5۹ 

سلونی قبل أن تفقدونی فو اللَّه ال 

 ه  إلَّا انبلتکم ب تسللوننی عن شی

فضیلت امام 

 علی

-------

--- 

261 .  4

5۹ 

مظلومیت  ما زلت مظلوما

علی از زبان 

 خودش

-------

--- 

262 .  4

5۹ 

قاتالن  اإنَّ أمّتی ستقتل ولدی هذ

 سیدالشهدا

-------

--- 

26۹ .  4

54 

مذمت  حبّ الدّنیا رأ  کلَّ خطیئة

 دنیادوستی

-------

--- 

264 .  4

54 

البیّنة على المدّعی و الیمین على من 

 أنکر

قضاوت 

 صحیح

-------

--- 

265 .  4

54 

علیّ مع الحقَّ و الحقَّ مع علیّ ال 

  یفترقان

همراهی حق 

 و علی

-------

--- 

266 .  4

54 

أکتب لکم کتابا لن  ائتونی بدواة و بیضا 

 تضلَّوا بعده أبدا.

------- حیث ثقلین

--- 

267 .  4

54 

حالل بیّن و حرام بیّن و شبهات بین 

 ذلک فمن ترک الشَّبهات نجا من المحرَّمات.

فضیلت 

 ترک شبهات

-------

--- 

264 .  4

54 

------- زمین و نماز جعلت لی األرض مسجدا و طهورا

--- 

26۱ .  4

55 

 روى الصّدوق فی األمالی و عیون

األخبار بإسناده عن الصّادق  ع( عن علیّ  ع( 

قال عقول النَّسا  فی جمالهنَّ، و جمال الرَّجال 

  فی عقولهم

عقل و 

 زیبایی

-------

--- 

279 .  4

56 

روى الصّدوق  ره( فی عقاب األعمال و 

جعفر  ع(   البرقی فی المحاسن بسندها عن أبی

أنَّ اللَّه فوّض األمر إلى ملک المالئکة »قال  

سبع سماوات و سبع أرضین فلمّا رأى فخلق 

مذمت 

 عجب

-------

--- 
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األشیا  قد انقادت له قال من مثلی فلرسل اللَّه 

إلیه نویرة من النَّار قلت و ما النَّویرة قال نار 

مثل األنملة فاستقبلها بجمیع ما خلق فتخلَّلت 

 حتَّى وصلت إلى نفسه لما دخله العجب.

271 .  4

57 

الفضل  فی عیون األخبار فی حدیث علل

فی علَّة صوم ثالثة أیّام قال و إنَّما جعل آخر 

خمیس ألنَّه إذا عرض عمل العبد ثمانیة أیّام و 

العبد صائم کان أشرف و أفضل من أن یعرض 

 عمل یومین و هو صائم.

علت 

فضیلت روزه 

 شنبه آخر ماه5

-------

--- 

272 .  4

54 

------- اعتماد من وثق بما  لم یظمل

--- 

27۹ .  4

62 

  قال إنَّ أوّل صالة أحدکمعن علیّ  ع( 

  الرَّکوع

فضیلت 

 رکوع

-------

--- 

274 .  4

64 

إنَّ أیّام زائری »عن الصّادق  ع( قال  

 «الحسین  ع( ال تعدّ من أعمارهم

فضیلت 

 زیارت امام حسین

-------

--- 

275 .  4

65 

علینا القا   عن الصّادق  ع( إنَّه قال 

  األصول و علیکم التَّفریع

جواز اجتهاد 

 برای علما

-------

--- 

276 .  4

65 

إذا شککت فابن على األکثر فإذا سلَّمت 

  ما ظننت إنَّک نصفت

حکم شک 

 در نماز

-------

--- 

277 .  4

66 

  فیه حالل و حرام فهو لک  کلَّ شی

  حالل حتَّى تعرف الحرام بعینه فتدعه

جواز 

استفاده از اموال 

 شبهه

-------

--- 

274 .  4

66 

حالل بیّن و حرام بیّن و شبهات بین 

  ذلک

------- شبهات

--- 

27۱ .  4

72 

ورد فی الحدیث أنَّ فی کلَّ رمّانة حبّة 

من حبّ رمّان الجنَّة، و أنَّ الکافر إذا أکل 

الرمّانة بعث اللَّه  سبحانه( ملکا یختطف تلک 

 الحبّة.

انار میوه 

 بهشتی

-------

--- 

------- فضیلت انارو روی عن الصادق  ع( أن أبی  ع( کان 4  . 249
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الرمانة رغبة یحبّ المشارکة فی الملکوالت إلَّا  72

فی تلک الحبّة و أنَّه کان یلخذ الرمّانة و یصعد 

إلى السّطح و یلکلها وحده حتى ال یراه 

 الصّبیان.

--- 

241 .  4

74 

سمی الدّرهم »و عن أبی عبد اللَّه  ع(  

درهما ألنَّه دار همّ و سمیّ الدّینار دینارا ألنه 

 «دین النَّار

وجه تسمیه 

 درهم و دینار

-------

--- 

242 .  4

75 

عقاب   ألخیه المؤمن بئرا أوقعه اللَّه فیه من حفر

 دشمنی با مومن

-------

--- 

24۹ .  4

76 

رکعتان مع العمامة خیر من أربع بغیر 

 عمامة

فضیلت نماز 

 با عمامه

-------

--- 

244 .  4

76 

العمائم تیجان العرب إذا وضعوا العمائم 

  وضع اللَّه عزَّهم

فضیلت 

 عمامه

-------

--- 

245 .  4

76 

ورد من أنَّه  ص( عمّم علیّا  ع( بیده 

فسدلها بین یدیه و قصرها من خلفه قدر أربع 

 أصابع و قال هکذا تیجان المالئکة

کیفیت 

 عمامه بستن

-------

--- 

246 .  4

77 

محبت   حبّ الرَّسول من اإلیمان

 پیامبر

-------

--- 

247 .  4

74 

حبّ علیّ حسنة ال یضرَّ معها سیّئة و 

 حسنةبغضه سیّئة ال ینفع معها 

آثار حب 

 علی

-------

--- 

244 .  4

74 

آثار و نتایج  أنَّ األبنا  یثابون بصنع اآلبا 

اعمال خوب پدر 

 بر روی فرزندان

-------

--- 

24۱ .  4

7۱ 

ال یدخل الجنَّة من أبغض علیّا و إن 

أطاعنی و ال یدخل النَّار من أحبّ علیّا و إن 

  عصانی

آثار حب 

 علی

-------

--- 

2۱9 .  4

7۱ 

------- اعتقاد به بدا حتى یقرَّ له بالبدا ما بعث اللَّه نبیّا 

--- 

-------بدا در قضیه فی حدیث الصّادق  ع( ما بدا للَّه فی 4  . 2۱1
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اسماعیل فرزند امام     کما بدا له فی ظهر اسماعیل ابنی کلَّ شی 7۱

 صادق

--- 

2۱2 .  4

41 

إن تکن »فی حدیث جابر قوله  ع(  

الدّنیا على غیر ما وصفت لک فتحوّل إلى دار 

 «المستعتب

------- وصف دنیا

--- 

2۱۹ .  4

41 

خشیت امام  علیّ أخش اللَّه خشیة لیست بتعذیر

 علی 

-------

--- 

2۱4 .  4

41 

عبادت   ما عبدتک خوفا من نارک

 عاشقانه امام علی

-------

--- 

2۱5 .  4

41 

یا ربّ لم »فی مناجاة موسى  ع(  

فضَّلت أمّة محمد على سائر األمم فقال لعشر 

و الصّوم و الحجّ و خصال الصالة و الزکاة 

الجهاد و الجمعة و الجماعة و القرا ة و العلم و 

عاشورا  قال موسى و ما عاشورا  قال البکا  و 

التَّباکی على سبط محمّد  ص( و المرثیة و 

العزا  على مصیبة ولد المصطفى یا موسى  ما 

من عبد من عبیدی فی ذلک الزَّمان بکى أو 

إلَّا و کانت تباکى و تعزَّى على ولد المصطفى 

له الجنَّة ثابتا فیها و ما من عبد أنفق من ماله فی 

محبّة ابن بنت نبیّه طعاما و غیر ذلک درهما أو 

دینارا إال و بارکت له فی دار الدّنیا الدّراهم 

بسبعین درهما و کان معه فی الجنَّة و غفرت له 

ذنوبه و عزَّتی و جاللی ما من رجل أو امرأة 

عاشورا  أو غیره قطرة  سال دمع عینیه فی یوم

 واحدة إلَّا و کتبت له أجر مائة شهید

فضیلت 

گریه بر مصائب 

 امام حسین

-------

--- 

2۱6 .  4

42 

محاسبه  حاسبوا أنفسکم قبل أن تحاسبو

 نفس

-------

--- 

2۱7 .  4

4۹ 

ناپاکی  ال یکرهک یا علیّ إلَّا من تولَّد من الزَّنا

 دشمنان علی

-------

--- 
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2۱4 .  4

44 

عن النَّبی  ص(  إنَّه ال یبغض علیّ بن 

  أبی طالب  ع( إلَّا ولد زنا أو ولد حیض

ناپاکی 

 دشمنان علی

-------

--- 

2۱۱ .  4

47 

سترکبنَّ سنَّة من کان قبلکم حذو النَّعل 

  بالنَّعل حتَّى لو دخلوا جحر ضبّ لدخلتموه

انحراف امت 

 بعد از وفات پیامبر

-------

--- 

۹99 .  4

44 

عند اللَّه  سبحانه( أن إنَّ من حقارة الدّنیا 

ال یعطی أحد منها إلَّا فوق ما یستحقَّه أو أقلَّ 

  منه

------- حقارت دنیا

--- 

۹91 .  4

44 

أکثر أهل الجنَّة البله، و المجانین و 

  النَّسا  و الصّبیان

اوصاف 

 بهشتیان

-------

--- 

۹92 .  4

۱9 

حمزة بن حمران عن أبی عبد اللَّه  ع( 

ابن قال ذکرنا خروج الحسین  ع( و تخلَّف 

الحنفیّة فقال أبو عبد اللَّه  ع( یا حمزة إنَّی 

سلخبرک بحدیث ال تسلل عنه بعد مجلسک 

هذا إنَّ الحسین  ع( لمّا فصل متوجّها دعا 

بقرطا  و کتب فیه بسم اللَّه الرحمن الرَّحیم 

من الحسین بن علی بن أبی طالب  ع( إلى بنی 

هاشم أمّا بعد فإنَّه من لحق بی منکم استشهد و 

  لَّف لم یبلغ مبلغ الفتح و السّالممن تخ

نامه امام 

حسین به بنی 

هاشم قبل از 

 خروج از مدینه

-------

--- 

۹9۹ .  4

۱7 

ورد فی الحدیث أنَّه جا  رجل عالم إلى 

الصّادق  ع( فشکا إلیه أمور الدّنیا و ما یالقی 

فیها من مشاقَّ الفقر ثمّ ذکر أنَّ رجال سمّاه 

ال کثیرا فقال باسمه قد أعطاه اللَّه  سبحانه( ما

الصّادق  ع( هذا هو العدل فقال کیف یا ابن 

رسول اللَّه فقال  ع( أ ترضى أن اللَّه  سبحانه( 

یعطیک ما عنده من األموال و تعطیه ما عندک 

من العلم و یعطیک ما عنده من الحمق و تعطیه 

ما أفاض علیک من العقل، فقال ال و لو أعطیت 

واح و المال ملک الدنیا قال  ع( هذا رزق األر

األبدان و هذا مقسوم و ذاک مقسوم أ   رزق

------- انواع رزق

--- 
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فیعطیک الرَّزقین هذا الَّذی هو خالف العدل 

  فرضی الرَّجل بما آتاه اللَّه  تعالى( و قام

۹94 .  4

۱۱ 

------- فطرت کلَّ مولود یولد على الفطرة

--- 

۹95 .  5

99 

روى الجمهور فی کتبهم حدیث  

  بلیّهم اقتدیتم اهتدیتمأصحابی کالنَّجوم 

حدیث اهل 

سنت در اقتدا به 

 صحابه

-------

--- 

۹96 .  5

94 

قال النَّبی  ص(  ألعطینَّ الرَّایة غدا رجال 

یحبّ اللَّه و رسوله و یحبّه اللَّه و رسوله کرَّار 

 غیر فرار ال یرجع حتَّى یفتح اللَّه على یدیه

فضائل و 

 مطاعن

-------

--- 

۹97 .  5

97 

یقول قل هو اللَّه عن أبی عبد اللَّه  ع( 

أحد ثلث القرآن و قل یا أیّها الکافرون ربع 

  القرآن

فضیلت 

 سُوَر

-------

--- 

۹94 .  5

۹1 

و من لطائف المنقول قصّة زینب بنت 

زهر   إسحاق زوجة عبد اللَّه بن سالم القرشی

والیا بالعراق من قبل معاویة و  5۹9الربیع، ص  

کانت زینب زوجته من أجمل نسا  عصرها و 

هنَّ ماال و أدبا و کان یزید قد هام بجمالها أکثر

على السّماع فلمّا قلَّ صبره ذکر ذلک لخصیّ 

معاویة اسمه رفیق فذکر رفیق ذلک لمعاویة 

 ...فلرسل معاویة إلى یزید

منشل 

عداوت یزید با امام 

حسین از دید 

 محدث جزایری

-------

--- 

۹9۱ .  5

۹6 

من »فی کالم موالنا أمیر المؤمنین  ع(  

لطلب معرفة ربّه فإن عرف موجودا انتهض 

ینتهی إلیه فکره فهو مشبّه و أن وصل إلى نفی 

محض فهو معطَّل و إن أطمئنَّ إلى موجود و 

و قال « أعترف بالعجز عن ادراکه فهو موحّد

کیفیّة المر  لیس المر  یدرکها فکیف  : ع(

هو الذی أنشل األشیا    کیفیّة الجبار ذی القدم

أیّ الرَّوح   مستحدث النَّعممبتدعا فکیف یدرکه 

------- معرفت الهی

--- 
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العقل إلقامة رسم العبودیّة ال »و عنه  ع( 

إنَّ اللَّه »و قال  ص(   .«إلدراک الرَّبوبیّة

احتجب عن البصائر کما أحتجب عن األبصار و 

 .«أنَّ المأل األعلى یطلبونه کما تطلبونه أنتم

۹19 .  5

۹6 

هل رأیت ربّک فقال أ »و سئل  ع( 

د ما ال أرى فقیل فکیف تراه قال ال تدرکه فلعب

العیون بمشاهدة العیان و لکن تدرکه القلوب 

 .«بحقائق اإلیمان

مشاهده ی 

 خداوند

-------

--- 

۹11 .  5

۹6 

و قال موسى  ع( أین أجدک یا رب قال 

 .یا موسى إذا قصدت إلیّ فقد وصلت إلیّ

------- معرفت الهی

--- 

۹12 .  5

۹6 

 تعالى( فی کلَّ و عنه  ص( إنَّ اللَّه 

 .بدعة کید بها اإلسالم ولیّا صالحا یذبّ عنها

------- کید الهی

--- 

۹1۹ .  5

۹6 

من ردّ سائال خائبا لم »و عن عیسى  ع(  

 .«تدخل المالئکة ذلک البیت سبعة أیّام

------- رد سائل

--- 

۹14 .  5

۹7 

و روی عن أمیر المؤمنین  ع(  من قرأ 

حرف القرآن و هو قائم فی الصالة فله بکلَّ 

مائة حسنة و من قرأ و هو جالس فی الصالة 

فله بکلَّ حرف خمسون حسنة و من قرأ و هو 

فی غیر صالة و هو على وضو  فخمس و 

عشرین حسنة و من قرأ على غیر وضو  فعشر 

  حسنات

ثواب 

 تالوت قرآن

-------

--- 

۹15 .  5

۹4 

ورد فی الحدیث أنَّ زحل نجم أمیر 

 .المؤمنین  ع( فال تقولوا زحل نحس

زحل، ستاره 

 امیرالمومنین

-------

--- 

۹16 .  5

۹۱ 

عن علیّ  ع( أنَّه قال لکاتبه عبد اللَّه بن 

أبی رافع ألق دواتک و أطل جلفة قلمک و فرَّج 

بین السّطور و قرمط بین الحروف فإنَّ ذلک 

 .أجدر بصباحة الخطَّ

توصیه 

امیرالمومنین به 

 کاتب خویش

-------

--- 

۹17 .  5

49 

ما قطعت »و عن علیّ  ع( حین ضرب  

قطیع غنم و ال لبست السراویل على القدم و ال 

کلمات 

مسجع منسوب به 

-------

--- 
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جلست على برا ة القلم فمن أین أصابنی هذا 

 .«األلم

موال هنگام ضربت 

 خوردن

۹14 .  5

41 

عفو در  .«العفو زکاة الظَّفر»و قال علی  ع(  

 پیروزی

-------

--- 

۹1۱ .  5

41 

اللَّه فرعون روی عن علیّ  ع( إنَّما أمهل 

فی دعواه لسهولة أذنه و بذل طعامه أقول کان 

فی وقت الغدا  و فی وقت العشا  یلمر بفتح 

األبواب فتحضر األیتام و الفقرا  و الغربا  على 

 مائدته و لهذا أمهله اللَّه  سبحانه( أربعمائة سنة

علت امهال 

 به فرعون

-------

--- 

۹29 .  5

42 

ین خیر المال ما ص»و عن الحسین  ع(  

و فی حدیث آخر عنهم  ع( ستر  .«به العرض

 .العرض بالمال صدقة

حفظ مال 

 با آبرو

-------

--- 

۹21 .  5

42 

إنَّ سلیمان  ع( طلب من اللَّه ملکا یکون 

یظهر للنَّا  أنَّه من جانب اللَّه  تعالى( لیس 

على حدّ ملک الملوک یکون ملخوذا بالغلبة و 

رَّیح و االستیال  بالجنود و لهذا سخَّر اللَّه له ال

  الجن و األنس

ملک 

 سلیمان

-------

--- 

۹22 .  5

4۹ 

ما أضمر أحد شیئا إلَّا »و عن علیّ  ع(  

 «ظهر فی فلتات لسانه و صفحات وجهه

آشکار شدن 

 سر آدمی

-------

--- 

۹2۹ .  5

44 

هو »قیل لعلیّ  ع( صف لنا العاقل قال  

قیل فصف لنا «   موضعه الَّذی یضع الشی

  فی  الشیالَّذی ال یضع »الجاهل قال  

 .«موضعه

توصیف 

 عاقل و جاهل

-------

--- 

۹24 .  5

45 

قیل وعظ النَّبی  ص( یوما فإذا رجل قد 

صعق فقال من ذا الملبّس علینا دیننا إن کان 

صادقا فقد شهر نفسه و إن کان کاذبا فمحقه 

 .اللَّه

در مالمت 

 صوفیه

-------

--- 

۹25 .  5

46 

و عنه  ص( عمل الرَّجال من األبرار 

األبرار النَّسا  الغزل و کان أکثر  الخیاطة و عمل

فضیلت 

 خیاطی

-------

--- 
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عمله  ص( فی بیته الخیاطة و کان لقمان 

الحکیم  ع( خیّاطا و کان إدریس  ع( خیّاطا و 

قال  ع( ال تلعنوا الحاکة فإنَّ أوّل من حاک أبی 

 .آدم  ع(

۹26 .  5

47 

إذا  :ممّا ینسب إلى أمیر المؤمنین  ع(

فلصبر و ال تیل  من الفرج ضاق الزَّمان علیک 

وطب نفسا فإنَّ اللَّیل میل عسى یلتیک   القریب

  بالولد النَّجیب

انتظار 

 گشایش 

-------

--- 

۹27 .  5

47 

و عن النَّبیّ  ص( قال لیلة أسری بی 

سمعت هدّة فقلت یا جبرائیل ما هذه قال حجر 

أرسله اللَّه من شفیر جهنَّم یهوی منذ سبعین 

 .خریفا بلغ قعرها اآلن

------- جهنم عمق

--- 

۹24 .  5

52 

و عنه  ص( أنَّ اللَّه لیدفع بالمسلم 

الصّالح عن مائة ألف من جیرانه البال  ثمّ قرأ  وَ 

 .لَوْ ال دَفْعُ اللَّهِ النَّا َ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ..* الخ

همسایه 

 نیکو

-------

--- 

۹2۱ .  5

52 

اللَّهمّ إنَّی أعوذ بک من »و عن داود  ع(  

من ولد یکون علیّ ربّا و  مال یکون علیّ فتنة و

من امرأة تقرَّب إلى المشیب قبل أوانه و من 

جار ترانی عیناه و ترعانی اذناه أن رأى خیرا 

 .دفنه و أن سمع شرَّا طار به

------- همسایه بد

--- 

۹۹9 .  5

54 

قال أنس مرَّ برسول اللَّه  ص( رجل 

هو   فقیل هذا مجنون فقال  ص( المجنون

 .هذا رجل مصابالمقیم على المعصیة و لکن 

تعریف 

 مجنون

-------

--- 

۹۹1 .  5

54 

و روی عن المسیح  ع( قال عالجت 

األکمة و األبرص فابرأتهما و عالجت األحمق 

لکل دا  یستطبّ له إلَّا الحماقة أعیت  :فلعیانی

 من یداویها

حماقت، 

 درد العالج

-------

--- 

۹۹2 .  5

54 

و عن أمیر المؤمنین  ع( لیس من أحد 

 .فیها یعیشإلَّا و فیه حمقة 

سهم همه از 

 حماقت

-------

--- 
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۹۹۹ .  5

55 

فی الحدیث أنَّ آدم  ع( قال الوالده کلَّ 

ساعة فإنَّی لو   عمل تریدون أن تعملوا فقفوا له

 .وقفت ساعة لم یکن أصابنی ما أصابنی

------- مذمت عجله

--- 

۹۹4 .  5

57 

عنه  ص( ما أهدى المسلم ألخیه هدیّة 

بها هدى أو أفضل من کلمة حکمة یزیده اللَّه 

 .ردّ عنه بها ردى

------- بهترین هدیه

--- 

۹۹5 .  5

69 

و سئل عیسى  ع( عن أولیا  اللَّه فقال 

سقت زروعهم أعینهم حتَّى أنبتوا و أدرکوا 

 .الحصاد یوم فقرهم

وصف ولی 

 اهلل

 

-------

--- 

۹۹6 .  5

69 

کان زکریا  ع( یرى ولده یحیى  ع( 

مشغوال بنفسه مهموما باکیا فقال یا ربّ طلبت 

منک ولدا أنتفع به قال اللَّه  تعالى(  طلبته ولیا 

 .و الولیّ ال یکون إلَّا هکذا

وصف ولی 

 اهلل

-------

--- 

۹۹7 .  5

61 

قیل للحسن  ع( کیف أصبحت قال  

کیف أصبح من هو غرض لثالثة أسهم سهم »

 .«رزیّة و سهم بلیّة و سهم منیّة

انسان هدف 

 بالیا

-------

--- 

۹۹4 .  5

62 

إذا شیّعت فاقصر و »و عن الصّادق  ع(  

 .«إذا تلقَّیت فامعن

آداب 

 اجتماعی

-------

--- 

۹۹۱ .  5

6۹ 

روی أنَّ ابن أبی جهل لمّا أسلم دخل 

المدینة، فجعل یمرَّ فی الطَّریق فیقول النَّا  

هذا ابن أبی جهل، فذکر ذلک ألمّ سلمة فذکرته 

لرسول اللَّه  ص( فخطب فی النَّا  و قال ال 

 .تؤذوا األحیا  بسبب األموات

صیانت از 

 آبروی افراد

-------

--- 

۹49 .  5

64 

و عن النَّبی  ص( أنَّه قال یوما من 

یحلب هذه اللَّقحة فقام رجل فقال  ص( ما 

اسمک قال مرَّة قال اجلس ثمّ قال من یحلب 

هذه اللَّقحة فقام رجل فقال  ص( ما اسمک 

 .قال یعیش فقال احلب

فال نیک 

 زدن

-------

--- 

-------طول عمر فصال و فصال    و قال  ص( لکلَّ شی5  . ۹41
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معترک »ما بین الستَّین إلى السّبعین، و هی  66

 .و عند العرب هی دقاقة الرَّقاب« المنایا

 --- امت پیامبر

۹42 .  5

64 

عن أبی سعید الخدری قال قلت یا 

رسول اللَّه أ یولد ألهل الجنَّة قال و الَّذی نفسی 

بیده أنَّ الرَّجل لیتمنَّى أن یکون له ولد فیکون 

وضعه و شبابه الَّذی ینتهی إلیه فی  حمله و

 .ساعة واحدة

زاد و ولد 

 در بهشت

-------

--- 

۹4۹ .  5

64 

حقَّ کبیر األخوة على »و عنه  ص(  

 .«صغیرهم کحقَّ الوالد على ولده

حق برادر 

 بزرگتر

-------

--- 

۹44 .  5

6۱ 

أشار إلیهم أمیر المؤمنین  ع( فی 

مالحمه عند واقعة البصرة، حین أسر مروان و 

 .أنَّه أبو األکبش األربعة و لعنهم قال  ع(

------- آل مروان

--- 

۹45 .  5

75 

إیاکم و خضرا  »و روی قوله  ص(  

و سئل عن ذلک فقال هی االمرأة  .«الدّمن

 .الحسنا  فی منبت السّو  یعنی نجابتها

سبزه ی در 

 مزبله

-------

--- 

۹46 .  5

7۱ 

ما حسّن اللَّه خلق عبد و »و عنه  ص(  

 .«یطعم لحمه النارخلقه إلَّا استحى أن 

حسن خَلق 

 و خُلق

-------

--- 

۹47 .  5

۱9 

و عن ابن عبّا  قال قال لی رسول اللَّه 

 ص( لمّا أسری بی إلى السّما  أمر اللَّه 

 سبحانه و تعالى( بعرض الجنَّة و النَّار علیّ 

 .....فرأیتهما

توصیف 

 معراج

-------

--- 

۹44 .  6

۹۹ 

و عن أبی عبد اللَّه  ع( قال إنَّی ألرحم 

و حقَّ لهم أن یرحموا غریب اصابته مذلَّة  ثالثة

و غنیّ اصابته حاجة بعد الغنا  و عالم یستخفّ 

 .به أهله و الجهلة

مستحق 

 ترحم

-------

--- 

۹4۱ .  6

۹4 

آخر منقول عن النَّبی  ص( إنَّه قال وجد 

 .مکتوب على عصا موسى  ع( أربع کلمات

األوّلى  کل سلطان ال یعدل فی رعیته کان هو و 

الثانیة  کل ذی مال ال تنتفع النا   .فرعون سوا 

جمالت 

 روی عصای موسی

-------

--- 
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الثَّالثة  کل عامل ال  .منه کان هو و قارون سوا 

الرَّابعة  کلَّ  .یعمل بعمله کان هو و إبلیس سوا 

فقیر ال یصبر على فقره کان هو و الکلب سوا  

 .صدق  ص(

 

 

 
 

 


