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  1: جلد تعداد

   اسالم نداى: ناشر

  5: ص حجازى، ترجمه-السالم عليه الرضا صحيفة

   مترجم مقدمه

  :فرمود) ص( اكرم پيامبر تعالى باسمه

 و فقيه قيامت روز در را او خداى ببرند، سود آنها از ايشان تا كند، حفظ من امت براى حديث چهل كسى هر« 

 گيرد، مى نشأت) ص( اكرم پيامبر ارشاد و قرآن هدايت از كه شيعيان استوار و روشن اعتقاد به» .انگيزد برمى عالم

 امت زعامت و واليت پرچمداران و هدايت مشعلداران كه السالم عليهم طهارت و عصمت بيت اهل منهاى قرآن

   نازل انسان تعالى و هدايت جهت تعالى حق سوى از كه مسطورى مباركات آيات هستند، اسالمى

  6: ص حجازى، ترجمه-السالم عليه الرضا صحيفة                        

 تفسير پرتو در است، ربوبى قدس آستان از آمده فرود كتاب همان كه صامت قرآن حقيقت در و. نيست بيش شده

 مادى و معنوى كمال اوج به انسان راهگشاى و راهنما تواند مى وى معصوم عترت و) ص( اكرم پيامبر تحليل و

 اشراف و احاطه و آگاهى مبين و منير كتاب اين بطون و حقايق به او معصوم بيت اهل و پيامبر تنها كه چرا. باشد

 اجازه و تفسير توان را كسى باشند، مى اللَّه رسول اوصياء و حق اولياء كه او عترت و اكرم پيامبر جز به و. دارند

 و حقايق به دستيابى قدرت انسان محدود و ناتوان انديشه هرگز و. نيست قرآن مباركات آيات تبيين و تحليل

 كند، تحليل و تفسير را قرآن خويش فهم و نظر و رأى به بخواهد كسى اگر و. نيست دارا را قرآن اسرار و معارف

 نهايت در را خود پيروان همواره) ص( رسول دليل همين به. است داده قرار جهنم آتش را جايگاهش خداى



 تعالى حق اولياء كه خود، بيت اهل وسيله به آن اسرار و حقايق دريافت و قرآن از پيروى به قاطعيت و صراحت

  :فرمود و فشرد پاى مهم اين بر نيز خود حيات روزهاى آخرين در و. است فرموده توصيه باشند، مى

  شما ميان در گرانقدر امانت دو خود از پس من! مردم اى« 

  7: ص حجازى، ترجمه-السالم عليه الرضا صحيفة                        

 به. نشويد گمراهى دچار تا بزنيد، چنگ را آنها پس) اطهار ائمه( را خود بيت اهل و عترت و خدا كتاب: گذارم مى

 از) پيامبر عترت و قرآن( دو اين كه است، بسته پيمان من با و داده خبر من به خبير و لطيف خداى كه تحقيق

 و اسالمى حقايق زالل تشنگان همه اين بر بنا» .گردند باز من سوى به كوثر حوض در تا شوند، نمى جدا ديگر يك

 درگاه از و بگذارند،) ص( پيامبر معصوم عترت رفيع آستان بر سر تا دارند، وظيفه قرآنى اسرار و الهى معارف

 از جانشان كام نتيجه در و. يابند دست رحمانى حمايت و قرآنى هدايت فيض به آنان الهى علم و درايت و بصيرت

 امت براى كه) ص( گرامى رسول از ديگر كالمى در. شود سرشار و سيراب اسالم هدايت و ارشاد خروشان آبشار

  :است فرموده حضرت آن كه شده روايت حمايت، بازوى و است هدايت نور آنان، يابى راه و اسالمى

 گردانيد، روى آن از كس هر و يافت رهايى نشست آن در كس هر است، نوح سفينه مانند به من، بيت اهل مثل« 

 دامان به اعتصام بر مبنى) ص( اكرم پيامبر تأكيدهاى و سفارشها گونه اين به توجه با» .شد گرفتار آتش در

 السالم، عليه العسكرى الحسن بن حجة حضرت غيبت عصر در ويژه به روزگاران، همه در) ع( اطهار ائمه پرفيض

   اهل به گرايش با كه بايد اسالمى امت

  8: ص حجازى، ترجمه-السالم عليه الرضا صحيفة                        

 و سعادت راه ايشان از منقول احاديث و روايات پرفيض خرمن از) ص( اللَّه رسول عترت به قلبى اعتقاد و بيت

 اصحاب حال به تا اسالم صدر از جهت بدين. بازيابد زندگى خطرناك تاب و پيچ در را خود تعالى و ترقى و تكامل

 گوهرهاى از هايى گنجينه تا اند، كوشيده) ص( اكرم پيامبر توصيه به همواره اسالمى بزرگ علماى و تابعين و

 قرار اسالم پيامبر خلفاء شمار در گذرگاه اين از و. آورند فراهم) ع( طهارت و عصمت بيت اهل روايت و حديث

  :فرموده حضرتش كه زيرا بگيرند،

  هستند؟ كسانى چه شما جانشينان خداى فرستاده اى: شد گفته كند، رحمت مرا جانشينان خداى« 



» .دهند مى آموزش خدا بندگان به را آن و دارند مى نگاه زنده مرا سنّت كه كسانى: فرمود) ص( اكرم پيامبر

 االنوار، بحار الشيعه، وسايل الفقيه، يحضره ال من كتب صاحبان مانند اسالمى سترگ دانشمندان و بزرگ محققان

 مردان دست، اين از ديگرى غنى و عظيم كتابهاى و خصال العقول، تحف الحكم، غرر ارشاد، احتجاج، كافى، اصول

 جانشينان رديف در گرفتن قرار و پيامبر از اطاعت شوق به كه اند، بوده انديشى خير و صالح انديشمندان و بزرگ

  .اند يازيده دست بزرگى آثار چنان تدوين و تأليف به بزرگوار آن

  9: ص حجازى، ترجمه-السالم عليه الرضا صحيفة                        

 خود پيروان و ياران همواره) ع( طهارت و عصمت بيت اهل كه است، حقيقت اين بيانگر حديث كتابهاى در سيرى

 از. اند كرده مى تشويق السالم عليهم اطهار ائمه و اكرم پيامبر سنّت بيان و حفظ و خود، احاديث ثبت و نقل به را

  :اند فرموده كه است،) ص( اللَّه رسول از شده نقل حديث جمله آن

 و فقيه قيامت روز در را او خداى ببرند، سود آنها از ايشان تا كند، حفظ من امت براى حديث چهل كس هر« 

 تدوين و نقل به همت شيعه بزرگوار محدثين از چند تنى شده، بيان مطالب به عنايت با» .انگيزد برمى عالم

 نام به كتابى در را احاديث آن مجموع و. اند گماشته السالم عليه الرضا موسى بن على حضرت از منقول احاديث

 شده بيان حاضر كتاب مقدمه ترجمه در آن شرح كه اند، آورده فراهم حضرت آن به منسوب »الرضا صحيفة«

  .است

 و فضيلت تاريخى، اخالقى، دينى، مسايل پيرامون حديث بيست و دويست حدود حاوى الرضا صحيفة كتاب

  .است خوراكيها و ها ميوه از برخى فوايد بيان و زندگى آداب علم، ارزش بيت، اهل شخصيت

 حسن بن فضل شيخ روايت به مذكور كتاب از اى شده تصحيح نسخه ام، پرداخته آن ترجمه به بنده كه اى نسخه

 طبع ق -ه 1377 سال به محفوظ على حسين دكتر آقاى جناب همت به كه باشد، مى عليه اللَّه رحمة طبرسى

   كه اميدوارم را خداى. است موجود رضوى قدس آستان كتابخانه در 22564 شماره به و شده

  10: ص حجازى، ترجمه-السالم عليه الرضا صحيفة                        



 مورد الثناء و التحية آالف عليه الرضا موسى بن على االئمة ثامن حضرت قدس آستان در ناچيز خدمت اين

 اللَّه شاء ان آيد، حساب به حقير بنده اين جهت اى اندوخته حساب روز و آخرت براى نيز و. گيرد قرار پذيرش

  .تعالى

 مطابق ق ه، 1405 سال رمضان مبارك ماه اول: مقدس مشهد حجازى الدين عالء التكالن عليه و التوفيق اللَّه من

   ش ه، 1364 ماه خرداد اول با

  14: ص حجازى، ترجمه-السالم عليه الرضا صحيفة                        

  ] مصحح مقدمه[ 

 و) ع( عصمت بيت اهل هاى گنجينه نبوت، ارزشمند ذخاير از) ع( الرضا صحيفة كتاب الرحيم الرحمن اللّه بسم

 و شرف و بزرگى مرتبه به اسنادش عظمت و رفعت سبب به كه كتابى. است السالم عليهم دينى پيشوايان ميراث

  .است رسيده عزت اوج

 بن على حضرت را صحيفه اين احاديث كه است بسنده همين را شما كتاب، اين راويان شخصيت با رابطه در

 على بن محمد پدرش از او و) ع( الصادق محمد بن جعفر پدرش از او و) ع( الكاظم موسى پدرش از) ع( موسى

) ص( اللّه عبد بن محمد خدا پيامبر از ايشان و) ع( طالب ابى بن على المؤمنين امير پدرش از او و) ع( الباقر

  .است فرموده روايت

 توجه آن به حديث رجال و. اند رسيده افتخار و عزت به دانشمندان استوار و محكم سند اين اعتبار به كه همانا و

 الهور، در) الرضا صحيفة( كتاب اين حال به تا و. اند نوشته ها نسخه آن از و كرده، نگهدارى را آن و داشته كامل

 از فراوانى خطى هاى نسخه تهران و مشهد سامراء كاظمين، نجف، هاى كتابخانه در و. است شده چاپ شام و مصر

   من نيكوكار برادر. ام پرداخته ها نسخه مقابله و تصحيح به آنها از بردارى نسخه با من كه دارد، وجود آن
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 و كتاب اين نشر جهت در كه است كسى تهران، حيدرى چاپخانه مدير) الرضا خادم( حيدرى مصطفى حاج آقاى

 شاهرخى حسين حاج آقاى گرامى برادر نيز و. است پذيرفته را آن چاپ مخارج مردم، ميان در آن مجانى توزيع

. كنم شتاب كار اين در تا خواست، مى من از و كرد، مى تشويق كتاب اين چاپ به نسبت مرا همواره كه بود، كسى



 آنها گوى دعا و بوده سپاسگزار ايشان از و دادم، مثبت پاسخ بزرگوار دو اين درخواست به من گذشت، آنچه بر بنا

  .باشم مى

 را بادى اردو على محمد شيخ آقاى جناب مرتبه بلند و فاضل دانشمند نسخه من كتاب، اين هاى نسخه ميان از

 بهترين از* نسخه اين -گويم مى حق به -و. برگزيدم داشته محفوظ اشرف نجف در خود شخصى كتابخانه در كه

  .است مباركه صحيفه اين هاى نسخه

  :است چنين طبرسى مرحوم از شده روايت نسخه اسناد اما و

 اعتماد ولى. است خوش خط داراى ولى است، قديمى چه اگر و. است شده نوشته ه 948 سال به نسخه اين* 

 مقابله طبرسى از شده روايت نسخه با را نسخه اين متأخرين از بعضى و. نيست كاتب ضبط صحت به زيادى

 در مذكور صفحه چهارده. است داشته مطابقت طبرسى مرحوم رساله با رساله اين از صفحه چهارده و. اند كرده

 نوشته را الفاظ از برخى معانى نيز متأخرين از ديگر يكى و. شود مى شامل را هشت تا يك صفحات رساله اين

 كتاب اول فرم چاپ كه هنگامى و. ام نوشته پاورقى در كرده اصالح بوده تحريفى و تصحيح كجا هر من و. است

 الرضا اخبار عيون و توحيد و امالى كتب با را كتاب اين كه گرفتم تصميم) شانزده تا يك صفحات. (شد تمام

 و جامع كتابخانه صاحب تهران در كه نصيرى الدين فخر آقاى جناب بزرگوار دوست زمان اين در. كنم مقابله

 به كتاب اين از را خود هاى نسخه ارموى، محدث الدين جالل سيد آقاى دانشمند و محقق برادر و. است اى ارزنده

  .گذاشتند من اختيار در عاريه
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 طبرسى، حسن بن فضل على ابو رئيسان امير و االسالم ثقة دين، امين رشيد، و زاهد عالم بزرگوار، امام و شيخ«

: گفت و داد خبر ما به 529 سال به المرجب رجب ماه از پنجشنبه روز در فرمايد، طوالنى را او عمر خداى كه

 فرمايد، پايدار را او عزت خداى كه قشيرى، هوازن بن الكريم عبد بن اللَّه عبد الفتح ابو زاهد، سيد و پيشوا شيخ

 او بر را احاديث 501 سال به رمضان ماه خدا، ماه در حضرت آن پاكيزه مرقد كنار در) ع( رضا امام مطهر حرم در

 به زوزنى حاتمى على بن محمد بن على الحسن أبو بزرگ عالم و جليل شيخ كرد روايت من براى: گفت و خواند

 خبر را ما احاديث اين به زوزنى هارون بن محمد بن احمد الحسن أبو: گفت و خواند او بر را احاديث 452 سال



 خبر را ما 337 سال به نيشابورى حمزه بن عباس بن حفدة بن محمد بن اللَّه عبد بن محمد بكر ابو: گفت و داد

 سال به من براى پدرم: گفت و مرا، گفت حديث بصره در طائى عامر بن احمد بن اللَّه عبد القاسم أبو: گفت و داد

 حديث من براى: فرمود و گفت حديث من براى 194 سال به) ع( الرضا موسى بن على: گفت و كرد حديث 260

 حديث من براى) ع( على بن محمد پدرم: فرمود و كرد حديث من براى) ع( محمد بن جعفر پدرم: فرمود و كرد

 على بن حسين پدرم من براى گفت حديث: فرمود و كرد حديث من براى) ع( حسين بن على پدرم: فرمود و كرد

  :فرمود و) ع(

 خداى كه اميدوارم من و» ... فرموده) ص( خدا پيامبر: فرمود و) ع( طالب ابى بن على پدرم من براى گفت حديث

  چرا - اللَّه شاء ان -فرمايد عنايت بنده به آينده در را نفيسه رساله اين نشر و تحقيق و تصحيح توفيق
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  .است مستقيم صراط به كننده هدايت او كه

   ه 1377 سال الحرام محرم 21 -تهران محفوظ على حسين دكتر

  22: ص حجازى، ترجمه-السالم عليه الرضا صحيفة                        

   رضويه صحيفه كتاب روايات اسناد

 باد وى پدران و او بر خدا رضوان و سالم كه) ع( رضا حضرت به منسوب مباركه صحيفه با رابطه در ما اسناد) 1( 

  :است چنين

 عبد بن العلى عبد موالنا مسلمانان، و اسالم دهنده يارى و سالكان قطب كامل، دانشمند فاضل، شيخ مرا داد خبر

 اللَّه عبد بن محمد بن الدين جالل گرامى، فخر و بزرگوار شيخ از كند مى روايت وى. سبزوارى محمد بن الحميد

 تركه على الدين، تاج موالنا خود كامل استاد از او و. گيلكى قصاع ابراهيم الدين تاج از كند مى روايت نيز او. قاينى

 مؤيد بن محمد بن ابراهيم الدين صدر خود جد از او و يوسف، بن اللَّه هبة الدين، غياث استادش از او و. كرمانى

 على ابو ما به داد خبر: گفت كه طاهر بن زاهر از او و هروى صوفى روح أبى از وى عساكر، ابن از او و حموى

 بن اللَّه عبد بن محمد ما به داد خبر: گفت و حبيب القاسم، أبو من به داد خبر: گفت و سكاكى احمد بن حسن

  :گفت و بصره در طائى عامر بن احمد بن اللَّه عبد القاسم، أبو ما به داد خبر: گفت و نيشابورى احمد



   به) ع( الرضا موسى بن على: گفت و كرد حديث مرا پدرم

  23: ص حجازى، ترجمه-السالم عليه الرضا صحيفة                        

 گفت حديث: فرمود و) ع( جعفر بن موسى پدرم من براى گفت حديث: فرمود و كرد حديث من براى ه 194 سال

 گفت حديث: فرمود و) ع( على بن محمد پدرم من براى گفت حديث: فرمود و) ع( محمد بن جعفر پدرم من براى

  :فرمود و) ع( على بن حسين پدرم من براى گفت حديث: فرمود و) ع( حسين بن على پدرم من براى

 متعال خداى كه فرمود، -جل و عزّ -خداى پيامبر: فرمود و) ع( طالب ابى بن على پدرم من براى گفت حديث

  :فرمايد مى

1-  

 )1(  

   اللَّه اال اله ال

  .شد امان در من عذاب از آمد در من حصار در كه كس هر پس است، من حصار ،

2-  

  :فرموده خدا پيامبر فرمود، شده نقل اسناد با) ع( رضا امام) 2( 

  :شوند وارد من بر زمين اهل گناهان با چه اگر كنم، مى شفاعت قيامت روز در من را كس چهار
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 شمشير -اسالم و آنها دشمنان عليه بر -آنان داشت گرامى جهت در من فرزندان روى پيش در كه را كسى -1

  .زند

  .برآورد را من فرزندان خواست كه را كسى -2

  .كند كوشش و تالش من فرزندان كارهاى با رابطه در كه را كسى -3

  .باشد داشته دوست را من فرزندان خود زبان و دل با كه را كسى -4

3-  

  :فرموده خدا پيامبر فرمود، شده نقل اسناد با) ع( رضا امام) 1( 



  .دين اركان به كردن عمل و قلب، به عرفان و شناخت و زبان، به اقرار از، عبارتست ايمان

4-  

  :فرمايد مى جل و عز خداى كه است فرموده خدا پيامبر فرمود، شده نقل اسناد با): ع( رضا امام) 2( 

   دارم دوست را تو من دهى؟ نمى انصاف آيا! آدم فرزند اى
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 شود، مى نازل تو سوى به من بركت و خير. كنى مى دشمنى من با گناهان با تو و داشتم، ارزانى تو به ها نعمت و

 را تو زشت كارهاى شب و روز هر بزرگوار اى فرشته همواره و آيد، مى باال من سوى به تو) گناه( زشتى و شر ولى

  .آورد مى من سوى به

 چه اگر كنى، مى دشمنى او با و شتابى مى او سوى به گفته، سخن تو از كسى كه بشنوى اگر! آدم فرزند اى

  .است گفته سخنى چه تو باره در كه نميدانى

 »1 «5 -  

  :فرمايد مى جل و عز خداى كه است فرموده خدا پيامبر فرمود، شده نقل اسناد با) ع( رضا امام) 1( 

 قطع او براى را زمين و آسمانها اسباب آنكه مگر زند، نمى چنگ من سواى را ديگرى مخلوق اى، آفريده هيچ

 به اى آفريده هيچ و. كنم نمى اجابت را او بخواند، مرا اگر و بخشم، نمى را او كند، خواست در مرا اگر پس. كنم مى

  آسمانها آنكه مگر باشد، كرده رها را من غير آنكه از پس) آورد نمى روى( زند نمى چنگ من
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 را او بخواند، مرا اگر و بخشم، مى او به كند، خواست در من از اگر پس. ام داده قرار او روزى ضامن را زمين و

  .دهم مى قرار خود غفران شامل را او كند، غفران و آمرزش طلب من از اگر و كنم، مى اجابت

6 -  

  :فرمود) ص( خدا فرستاده كه فرمود،) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 1( 

  .رويد مى گوشت زودتر و پاكتر وسيله اين به زيرا كنيد، ختنه والدت هفتم روز در را فرزندانتان

7-  



  :كه است فرموده خدا پيامبر فرمود، شده نقل اسناد با) ع( رضا امام) 2( 

  .كنند لعنت را او زمين و آسمان دهد، فتوا آگاهى بدون مردم براى كه كسى
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  :فرموده) ص( خدا فرستاده كه فرمود،) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 1( 

 حج و نباشد خيانت آن در كه پيكاريست و نباشد، شكّى آن در كه است ايمانى خدا نزد در كارها برترين

 نيكوترين به كه غالمى و است شهيد شود، مى وارد بهشت به كه كسى نخستين و. است شبهه بى شده پذيرفته

  .است عيالوار اينكه با كرده خوددارى محرّمات از كه مردى و داده پند را آقايش و كرده، عبادت را خدايش وجه

 كه ثروتمنديست و كند، نمى دادگرى كه ايست چيره و نيرومند زمامدار شود، مى وارد جهنم به كه كسى اول و

  .است خودخواه و متكبر كه نيازمندى و پردازد، نمى خود ثروت از را الهى حقوق

9-  

  :فرموده) ص( خدا پيامبر كه: فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 2( 

 و. كند مى مراقبت و حفاظت را پنجگانه نمازهاى كه زمانى تا است، بيمناك مؤمن انسان از همواره شيطان

  .كند مى بزرگ گرفتاريهاى دچار را او و يابد مى جرأت او به نسبت شيطان كرد، تباه را نمازها حق كه هنگامى

  28: ص حجازى، ترجمه-السالم عليه الرضا صحيفة                        

10-  

  :فرموده) ص( پيامبر كه فرمود،) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 1( 

  .است منظور اى شده اجابت دعاى خدا پيشگاه در وى براى پس دهد، انجام را واجبى كس هر

11-  

  :فرموده) ص( خدا پيامبر كه فرموده) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 2( 

 سؤال در كه بپرسيد كند، رحمت را شما خداى. است پرسش آنها كليد كه است، هائى گنجينه دانش و علم براى

  .آنها دوستدار چهارم و شنونده سوم آموزگار، دوم كننده، سئوال اول. شوند مى داده پاداش نفر چهار
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  :فرموده) ص( خدا فرستاده كه فرموده،) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 3( 

   آن صاحب به را امانت و باشند داشته دوست را ديگر يك كه هنگامى تا باشند، نيكى و خير در همواره من امت
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 گاه هر و. بپردازند را زكات و دارند بپاى را نماز و بشمارند گرامى را مهمان و كنند، پرهيز حرام از و بازگردانند

  .شوند مى قحطى دچار ندهند انجام را كارها اين

13-  

  :فرموده) ص( خدا فرستاده كه فرموده) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 1( 

 دفاع و پيكار به او و شوند وارد اش خانه به زور به كه را كسى دارد مى دشمن و است خشمگين خدا كه درستى به

  .برنخيزد

14-  

  :فرموده) ص( خدا پيامبر كه فرموده) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 2( 

  .دهد فريب را او يا و برساند زيان او به يا كند، وارد غش مسلمانى مال در كه كسى نيست ما از

15-  

  :فرموده) ص( خدا فرستاده كه فرموده) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 3( 

   غافل خود گناه از تا نفريبد، را تو مردم گناه! آدم فرزند اى
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 مكن، نااميد آنها به نسبت خدا رحمت از را مردم و نبرد، يادت از تو بر را خداى نعمت تو به مردم نعمت و شوى،

  .اميدوارى خود با رابطه در خدا رحمت به نسبت كه حالى در

16 -  

  :فرموده) ص( خدا فرستاده كه فرموده) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 1( 



 هاى فتنه معرفت، و شناسائى از بعد گمراهى: است ساخته بيمناك امتم به نسبت مرا خود از بعد چيز سه

  .شرمگاه و شكم شهوت و كننده گمراه

17-  

  :فرموده) ص( خدا فرستاده كه فرموده) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 2( 

 تازيانه سزاوار دهد دشنام را پيامبرى صحابى كس هر و است شدن كشته شايسته دهد دشنام را پيامبرى كس هر

  .است

18-  

  :فرموده) ص( خدا فرستاده كه فرموده) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 3( 
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 و دهيد، مكان وسعت و گشادگى او به ها انجمن در و بداريد گرامى را او گذاريد، نام محمد را فرزندى گاه هر

  .نكنيد ترش روى او به نسبت
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  :فرموده) ص( خدا پيامبر كه فرموده) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 1( 

 پايان به آنان نفع و خير به شورا آن باشد، آنها ميان در نامى احمد يا محمد كه گروهى مشورتى محفل هر در

  .رسد مى

20-  

  :فرموده) ص( خدا پيامبر كه فرموده) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 2( 

 منزل آن بار دو روزى بنشيند، دارد نام احمد يا محمد كه كسى سفره آن بر و شود گسترده كه اى سفره هر

  .شود پاكيزه
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  :فرموده) ص( خدا فرستاده كه فرموده) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 1( 



 به رنگين و آغشته است هائى جامه او با همراه كه حالى در شود، مى برانگيخته) ع( فاطمه دخترم قيامت روز در

 داورى فرزندم كشنده و من ميان! خدا اى: بگويد و بياويزد عرش اركان از اى پايه به را آن پس) ع( حسين خون

 خداى به دهد، مى حكم دخترم درخواست باره در خدا پس: است فرموده خدا پيامبر كه فرمود) ع( رضا امام. كن

  .قسم كعبه

22-  

  :فرموده خدا پيامبر كه فرموده) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 2( 

 جهنم آتش از بدارد دوست را فاطمه كس هر و فاطمه تعالى خداى كه جهت بدان ناميدم، فاطمه را دخترم همانا

  .است كرده دور

23-  

  :فرموده خدا پيامبر كه فرموده) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 3( 

  .شود مى خشنود فاطمه خشنودى به و غضبناك فاطمه غضب به متعال خداوند كه درستى به
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24-  

  :فرموده) ص( خدا پيامبر كه فرموده) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 1( 

 من ريسمان به نيز تو و زنم مى چنگ -جل و عز -خداى ريسمان به من برسد، فرا قيامت روز كه هنگامى! على يا

 پس. زنند مى چنگ ايشان ريسمان به تو فرزندان پيروان و آويزند، مى تو ريسمان به تو فرزندان و زنى مى چنگ

 پرسيدم، حجزه به راجع ثعلب عباس ابو از: گفت طائى القاسم ابو. دهند مى فرمان را ما» 1« كجا به بينى مى آنگاه

  .است ريسمان آن: گفت كردم، سؤال حجزه پيرامون نحوى نفطويه از و است ريسمان آن: گفت

25-  

  :فرموده) ص( خدا پيامبر كه فرموده) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 2( 

 االغى كه مأموريم و باشيم، وضو با همواره كه داريم فرمان و نيست، حالل صدقه] پيامبر خاندان[ خانواده ما براى

  .نكشيم مسح كفش روى بر كه داريم فرمان نيز و نجهانيم، نجيبى اسب بر را
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  :فرموده) ص( خدا فرستاده كه فرموده) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 1(

 هم مقرب فرشته از خدا نزد در مؤمن بلكه و است، مقرّب اى فرشته مانند جل و عز خداى پيشگاه در مؤمن

 مؤمنه]  زن[ يا كننده توبه مؤمن مگر نيست، مقرّب فرشته از بزرگتر چيزى خداى نزد در و. است بزرگتر

  .خدا سوى به كننده توبه

27-  

  :فرموده) ص( خدا فرستاده كه فرموده) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 2( 

 مردگان نثار را آن اجر و بخواند را »احد اللّه هو قل« مباركه سوره بار يازده و بگذرد گورستان بر كسى گاه هر

  .شود مى داده پاداش او به مردگان عدد به كند،
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  :فرموده) ص( خدا فرستاده كه فرموده) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 1( 

 شهرت زمامدار و پرهيزگاران پيشواى و مؤمنان نگهبان و سرور و مسلمانان آقاى تو كه درستى به! على اى

  .»1« يافتگانى

 بزرگى نرينه زنبور: گفت پرسيدم، يعسوب باره در يحيى بن احمد از گفت -عنه اللَّه رضى -] طائى[ القاسم أبو

  .كند مى دفاع زنبورها از كه است

29-  

  :فرموده) ص( خدا فرستاده كه فرموده) ع( رضا امام شده نقل اسناد به) 2( 
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. نشاند بهشت بساطهاى از بساطى بر مرا و گرفت مرا دست) ع( جبرئيل دادند، گردش آسمانها در مرا كه هنگامى

 بهشتى حوريان از كنيزى آن از و شد شكافته ناگهان كردم، رو و زير را آن من و داد من به گالبى يك آن از پس

  :گفتم! محمد اى تو بر سالم: گفت من به پس بودم، نديده او از زيباتر من كه شد خارج

  كيستى؟ تو

 تنه ميان و است، عطر از من تنه پائين است، آفريده چيز سه از مرا پروردگار كه هستم، مرضيه راضيه من: گفت

 شو، هست گفت من به جبار خداى. است سرشته حيات آب به مرا خداى. است عنبر از من تنه باال و كافور از من

   است آفريده طالب ابى بن على عمويت پسر و برادر براى مرا و شدم، موجود پس

30-  

  :فرموده) ص( خدا فرستاده كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 1( 

 ايشان و نگويد، دروغ آنها به گفتار در و بگويد سخن آنها با و نكند، ستم آنها به و كند ستد و داد مردم با كس هر

 آشكار دادگريش و عدالت و كامل جوانمرديش كه مؤمنى. است مؤمن كسى چنين نكند، خالف و دهد وعده را

  .است حرام او غيبت و واجب وى با برادرى و است،
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  :فرموده) ص( خدا فرستاده كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 1( 

 تو من تا دورى تو آيا! من خداى: گفت و پرسيد را خود خداى و برد باال را دستهايش) ع( عمران بن موسى همانا

 موسى اى كه فرستاد، وحى متعال خداى پس. بگويم سخن آرامى به و كرده نجوا تو با تا نزديكى يا و بخوانم، را

  .كند ياد مرا كه هستم كسى همنشين من

32-  

  :فرموده) ص( خدا فرستاده كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 2( 

  .كند مى ويران را شما دلهاى ستم كه چرا كنيد، پرهيز ستم از كه باد شما بر
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33-  

  :فرموده) ص( خدا فرستاده كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 1( 

 كه خواستم خدا از نخست. فرمود عطا من به را آنها تمام كردم، خواست در خدا از چيز پنج تو براى من! على يا

  .باشى من با تو و بريزد فرقم از خاك و بردارم خاك از سر كه باشم كسى اول من

  .باشى من همراه تو ميزان برابر در كه خواستم خدا از دوم،

 و است، اكبر اللَّه پرچم آن كه دهد، قرار قيامت روز در حق پرچم بردارنده را تو كه كردم خواست در خدا از سوم،

  .رسيدند بهشت به كه هستند آنهائى رستگاران: كه است نوشته آن بر

  .هستى من با تو كه حالى در شوند، سيراب تو دست به كوثر حوض از من امت كه خواستم خدا از چهارم،

 برآورده خواستها اين همه دهد، قرار بهشت سوى به حركت در من امت پيشواى را تو كه خواستم خدا از پنجم،

  .گذاشت منّت من بر آنها اجابت با كه را خداى سپاس و. شد
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 كل ندعوا يوم« جل و عز خداى سخن باره در) ص( خدا فرستاده كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 1( 

 سنت و خدا كتاب به نيز و شوند، خوانده آنها زمان امام نام به گروهى هر -قيامت روز در -:فرمود »بامامهم اناس

  .شوند مى خوانده فرا پيامبرشان
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  :فرموده) ص( خدا فرستاده كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 2( 

 از مؤمن و است، شده شناخته فرزندانش نزد خود خانواده در كه دارد شهرتى چنان آسمانها در مؤمن آينه هر

  .است تر گرامى خدا پيشگاه در مقرب فرشته

  40: ص حجازى، ترجمه-السالم عليه الرضا صحيفة                        

36 -  

  :فرموده) ص( خدا فرستاده كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 1( 



 بر را او خداى قيامت روز نباشد، وى در كه بگويد چيزى او باره در و زند بهتان مؤمنى زن يا مرد به كس هر

  .يابد رهايى گفته آنها باره در كه آنچه از تا دارد، نگاه آتش از اى تپه

37-  

  :فرموده) ص( خدا فرستاده كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 2( 

  :فرمايد مى و رساند مى سالم را تو خداى: گفت و آمد فرود من بر خدا سوى از) ع( جبرئيل

 درستى به اند، آورده ايمان تو خاندان و تو به و دهند مى انجام نيك كار كه كسانى بده، بشارت بهشت به را مؤمنان

  .شوند مى بهشت وارد زودى به و است، نيكو پاداش من نزد در ايشان براى كه

  41: ص حجازى، ترجمه-السالم عليه الرضا صحيفة                        

38-  

  :فرموده) ص( خدا فرستاده كه فرموده) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 1( 

 و دهد، يارى مرا بيت اهل دشمنان و بجنگد، ايشان با و كند، ستم من خاندان به كه كسى بر است حرام بهشت

 و گويد، نمى سخن قيامت روز در آنان با خدا و نيست، اى بهره آخرت در آنها براى. دهد دشنام من بيت اهل به

  .است دردناك عذاب آنان براى و گرداند، نمى پاك را آنها

39-  

  :فرموده) ص( خدا فرستاده كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 2( 

 داده فرمان و آورده، شرك خدا به كه كس آن مگر كشد، مى حساب مردم همه از جل و عز خداى كه درستى به

  .شود وارد آتش در كه شود مى

40-  

  :فرموده) ص( خدا فرستاده كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 3( 

 شير كه چرا نكنيد، استفاده كودكان دادن شير براى ريزد، مى آب ديدگانشان از كه چشم ضعيف و احمق زنان

  .دارد اثر كودكان در آنها

  42: ص حجازى، ترجمه-السالم عليه الرضا صحيفة                        



41-  

  :فرموده) ص( خدا فرستاده كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 1( 

  .نيست مادر شير از بهتر شيرى هيچ كودك براى

42-  

  :فرموده) ص( خدا فرستاده كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 2( 

  .است بهشتى حوران مهريه است، ريخته بيرون سفره از كه غذائى خوردن

43-  

  :فرموده) ص( خدا فرستاده كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 3( 

  .است نيكو پاداش او براى دهد، نفقه نيكو كس هر

44-  

  :فرموده) ص( خدا فرستاده كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 4( 

  .است ظرف وسط در بركت زيرا بخوريد، غذا ظرف اطراف از خوريد، مى تريد غذاى گاه هر

  43: ص حجازى، ترجمه-السالم عليه الرضا صحيفة                        

45-  

  :فرموده) ص( خدا فرستاده كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 1( 

  .شوند نمى دست تهى هرگز دارند سركه كه اى خانواده و است، نيكويى خورش نان سركه

46 -  

  :فرموده) ص( خدا پيامبر كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 2( 

  .نيست پاداش داراى و پسنديده است، مغبون كه كسى

47-  

  :فرموده) ص( خدا پيامبر كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 3( 



 كه آنچه اما و. سفر در آنها از تاى سه و است مطرح شخص ديار در آنها تاى سه است، جوانمردى از موضوع شش

  .خداست راه در دينى برادر انتخاب و خدا، مساجد آبادانى و خدا، كتاب تالوت: است مطرح ديار و شهر در

 كه آنچه با رابطه در است كردن شوخى و نيكو، اخالق راه، توشه و زاد بخشش: است مطرح سفر در كه آنچه و

  .نباشد خدا گناه

  44: ص حجازى، ترجمه-السالم عليه الرضا صحيفة                        

48-  

  :فرموده) ص( خدا پيامبر كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 1( 

  .فرما مبارك پنجشنبه و شنبه روز در را من امت سحرگاه خدايا،

49-  

  :فرموده) ص( خدا پيامبر كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 2( 

  .كشد مى را معده هاى انگل و ها كرم خرما صورت اين در زيرا بخوريد، ناشتا به را خرما

50-  

  :فرموده) ص( خدا پيامبر كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 3( 

  .است گرم زمستان در و خنك تابستان در آن كه زيرا بماليد، روغن بنفشه با را بدن

51-  

  :فرموده) ص( خدا پيامبر كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 4( 

  .بخواهيد روزى خدا از دادن صدقه وسيله به پس است، دين از نيمى يكتاپرستى

52-  

  :فرموده) ص( خدا پيامبر كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 5( 

  45: ص حجازى، ترجمه-السالم عليه الرضا صحيفة                        

 شايسته كه كسى به تو نيكى اگر پس. كن نيكى نيست، نيكى سزاوار كه كسى و است نيكى شايسته كه كسى به

  .هستى نيكى اهل تو حال اين در رسيد، نيست سزاوار كه كسى به اگر و است، بوده آن اهل او هم كه رسيد، است



53-  

  :فرموده) ص( خدا فرستاده كه فرموده) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 1( 

  .است بدى يا خوب انسان هر به كردن نيكى و مردم، با دوستى خدا، به اعتقاد از بعد خرد ريشه و اساس

54-  

  :فرموده) ص( خدا فرستاده كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 2( 

 سرور و بزرگ من و. است آب آخرت و دنيا در نوشيدنى بهترين و. است گوشت آخرت و دنيا در طعام بهترين

  .نيست هم مباهاتى و فخر و باشم، مى آدم فرزندان

55-  

  :فرموده) ص( خدا فرستاده كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 3( 

  46: ص حجازى، ترجمه-السالم عليه الرضا صحيفة                        

  .است برنج آخرت و دنيا غذاى بهترين

56 -  

  :فرموده) ص( خدا فرستاده كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 1( 

 دل از روز چهل تا را شيطان و كند، مى نورانى را قلب گيرد مى قرار معده در كه انار از اى دانه هر زيرا بخوريد، انار

  .راند مى

57-  

  :فرموده) ص( خدا پيامبر كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 2( 

 و قوى، را اعصاب و برد، مى بين از را بلغم و كند، مى خالى را صفراء كيسه آن زيرا زيتون، روغن خوردن باد شما بر

  .زدايد مى را اندوه و غم و كند، مى خوشبو را نفس و نيكو، را اخالق

58-  

  :فرموده) ص( خدا پيامبر كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 3( 

  .است گواراتر صورت اين در كه چرا بخوريد، دانه دانه، را انگور



  47: ص حجازى، ترجمه-السالم عليه الرضا صحيفة                        

59-  

  :فرموده) ص( خدا پيامبر كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 1( 

  .بود خواهد عسل شربت و حجامت تيغ در پس باشد، چيزى در شفا اگر

60 -  

  :فرموده) ص( خدا پيامبر كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 2( 

  .نزنيد پس را آن داد، شما به عسل شربت كس هر

61 -  

  :فرموده) ص( خدا پيامبر كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 3( 

  .كند مى شادمان را افسرده دل آن زيرا بريزيد، زياد آن در كدو كنيد، مى پخته غذا گاه هر

62 -  

  :فرموده) ص( خدا پيامبر كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 4( 

  .است متعال خداى سوى از)] ع( مهدى حضرت ظهور با رابطه در[ فرج داشت چشم من، امت كارهاى برترين

63 -  

  :فرموده) ص( خدا پيامبر كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 5( 

  از پس. شد كم آميزش و روزه و نماز اقامه براى من نيروى

  48: ص حجازى، ترجمه-السالم عليه الرضا صحيفة                        

 و توانمندى در نيرومند مرد چهل اندازه به من نيروى پس خوردم، آن از آمد، فرود من بر آسمان از ديگى آن

  .شد افزوده جماع

64 -  

  :فرموده) ص( خدا پيامبر كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 1( 

  .نگهداريد پاكيزه را آن پس شماست، خداى سوى به راهها از راهى شما هاى دهان



65 -  

  :فرموده) ص( خدا پيامبر كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 2( 

  .نيست پر شكم از تر غضبناك و بدتر خداوند نزد در چيز هيچ

66-  

  :فرموده) ص( خدا فرستاده كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 3( 

  .باشند مى من امت ايمنى باعث من فرزندان و آسمانند اهل ايمنى موجب ستارگان

  49: ص حجازى، ترجمه-السالم عليه الرضا صحيفة                        

67 -  

  :فرموده) ص( خدا فرستاده كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 1( 

  بروم؟ كجا به من خداى: فرمود و كرد درخواست خويش خداى از و كرد بلند را دستهايش عمران بن موسى همانا

 موسى دارد، وجود چينى سخن تو لشكريان ميان در همانا! موسى اى فرمود، وحى متعال خداى حال اين در

  :كرد وحى او به تعالى خداى. كن معرفى من به را او من خداى: گفت

  كنم؟ چينى سخن خود چگونه حال اين با دارم، نمى دوست را چينى سخن و چينى سخن من آينه هر

68 -  

  :فرموده) ص( خدا فرستاده كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 2( 

  .شود مى اجابت و برآورده نشوند، نزديك گناه به كه هنگامى تا من، امت كودكان دعاى

69 -  

  :فرموده) ص( خدا فرستاده كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 3( 

   مؤمن به متعال خداى كه هايى كرامت از يكى! على يا

  50: ص حجازى، ترجمه-السالم عليه الرضا صحيفة                        

 به كه هنگامى پس. باشد داشته گناه به آورى روى امكان تا ندارد، خبر خود مرگ از كه اينست فرموده، عنايت

  :فرمود) ع( رضا امام و. گيرد مى را او جان مهربانى و رأفت گذرگاه از متعال خداى گمارد، همت گناه انجام



  .شود زياد شما عمر اينكه تا باشيد، داشته پرهيز ستم و گناه از: است فرموده) ع( محمد بن جعفر

70-  

  :فرموده) ص( خدا پيامبر كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 1( 

 نماز نشسته اينكه توانائى اگر و كند، نماز اقامه نشسته حال به پس بخواند، نماز ايستاده تواند نمى انسان گاه هر

  .بخواند نماز اشاره با و كند دراز قبله طرف به را پاهايش و بخوابد پشت به نيست، او در بخواند،

71-  

  :فرموده) ص( خدا پيامبر كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 2( 

 دنيا روزهاى به شباهتى هيچ كه دهد، مى او به روزه روز ده پاداش او به خداوند بگيرد، روزه را جمعه روز كس هر

  .ندارد

  51: ص حجازى، ترجمه-السالم عليه الرضا صحيفة                        

72-  

  :فرموده) ص( خدا پيامبر كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 1( 

  .اوست اخالق نيكويى مؤمن، انسان اعمال نامه سرآغاز

73-  

  :فرموده) ص( خدا پيامبر كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 2( 

  .نيكو اخالق و پرهيزگارى،: فرمود اكرم پيامبر شود؟ مى بهشت به ورود باعث كارى چه

  شود؟ مى جهنم به ورود باعث كارى چه كه شد سؤال و

   شرمگاه و شكم: فرمود) ص( پيامبر

74-  

  :فرموده) ص( خدا پيامبر كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 3( 

 من و. باشد مى اش خانواده به نسبت آنها ترين مهربان و ترين خوى خوش قيامت، روز در من به شما ترين نزديك

  .باشم مى ام خانواده به شما ترين مهربان



75-  

  :فرموده) ص( خدا پيامبر كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 4( 

 ترين مهربان من و. باشد مى اش خانواده به نسبت آنها ترين مهربان و ترين خوى خوش ايمان، نظر از مردم بهترين

   به شما

  52: ص حجازى، ترجمه-السالم عليه الرضا صحيفة                        

  .هستم ام خانواده

76 -  

 لتسألنّ« متعال خداى سخن باره در) ع( طالب ابى بن على پدرم كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 1( 

  :فرمود »النعيم عن يومئذ

  .است سرد آب و تازه خرماى گرفته، قرار سؤال مورد آيه اين در كه نعمتى

77-  

  :فرموده) ص( خدا پيامبر كه فرمود) ع( طالب ابى بن على پدرم كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 2( 

  :برد مى ميان از را بلغم و زياد را حافظه چيز سه

  .كندر و عسل خوردن قرآن، قرائت

78-  

  :فرمود) ع( طالب ابى بن على پدرم كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 3( 

  بخورد، صبحانه خواهد، مى زياد عمر و دوام كس هر

  53: ص حجازى، ترجمه-السالم عليه الرضا صحيفة                        

  »1«. باشد داشته سبك لباس و بپوشد جلف و چسب كفش

79-  

  :فرمود مى خورد مى غذا گاه هر) ص( خدا پيامبر كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 1( 



 كرد، مى تناول شير يا و تازه خرماى گاه هر و. كن روزى نيكى ما به اين از و بده، بركت ما به نعمت اين در خدايا

  :فرمود مى

  .بده روزى ما به آن از و بده بركت ما به نعمت اين در خدايا

80-  

  :گفت حجيفه ابو كه فرمود) ع( طالب ابى بن على كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 2( 

 كه چرا كن، خوددارى زدن آروق از: فرمود من به پيامبر. زدم مى آروق كه حالى در رسيدم) ص( پيامبر خدمت

 خود شكم حجيفه ابو آن از پس. است بوده پر شان شكم دنيا در كه هستند كسانى قيامت، روز گرسنگان بيشترين

   هنگامى تا نكرد پر غذا از را

  54: ص حجازى، ترجمه-السالم عليه الرضا صحيفة                        

  .شتافت خدا ديدار به كه

81-  

  :فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 1( 

 داراى شير كه درستى به: فرمود مى و كرد مى مضمضه را دهانش فرمود، مى ميل شير) ص( خدا پيامبر گاه هر

  .است زيادى روغن و چربى

82-  

  :فرمود) ع( طالب أبى بن على پدرم كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 2( 

  زيبا زن و]  بدن از گرفتن خون[ حجامت حمام، بگردد، آن پيرامون نبايد دار روزه انسان كه است چيز سه

83-  

  :فرمود) ع( طالب) ع( طالب أبى بن على پدرم كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 3( 

 آنها همه بميرد چون و شود، مى پوشيده آنها از يكى كند ازدواج كه هنگامى. باشد مى حيا پرده ده داراى زن

  .شود مى پوشيده
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  :فرمود) ع( طالب أبى بن على پدرم كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 1( 

 حال اين در. كرد بكارت ادعاى مذكور زن كه حالى در شد، سؤال بود كرده زنا كه زنى به راجع) ص( پيامبر از

) ص( پيامبر آنگاه. يافتند باكره را او و كرده معاينه را او زنها. كنند معاينه را او زنان تا داد فرمان) ص( اكرم پيامبر

  :فرمود

  .داند مى كافى را زنان شهادت پيامبر موارد گونه اين در و. زنم نمى حد اوست بر خدا مهر كه را كسى من

85-  

  :فرمود) ص( خدا پيامبر كه فرمود) ع( طالب ابى ابن على پدرم كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 2( 

 براى يكى خورد، خواهد حد دو. كس فالن بگويد او و است؟ كرده زنا تو با كسى چه كه بپرسند زنى از گاه هر

  .است كرده گناه به خود كه اقرارى براى ديگرى و داده نسبت شخص آن به كه افترائى
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  :فرموده) ع( طالب ابى بن على پدرم كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 1( 

  .نكند سرزنش و مالمت برد مى بد گمان او به كه را كسى دهد، قرار تهمت گذرگاه در را خود كس هر
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  :فرموده طالب ابى بن على پدرم كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 2( 

 به را آن بود، نانى پاره او همراه و آمد) ع( فاطمه هنگام اين در بوديم، همراه) ص( خدا فرستاده با خندق حفر در

  چيست؟ نان پاره اين: فرمود پيامبر. داد) ص( پيامبر

  .آوردم شما براى را آن از بخشى پختم،) ع( حسين و حسن براى نانى ى گرده: كرد عرض) ع( فاطمه

  .رسيده پدرت دهان به روز سه از پس كه است غذائى اولين اين: فرمود) ص( پيامبر آنگاه
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  :كه كند مى نقل) ع( طالب ابى بن على از) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 1( 

 فرمود، پيامبر. بود داغ غذا كرد، غذا داخل را خود انگشت حضرت آن پس شد، فراهم غذائى) ص( پيامبر براى

  .است نداده گرم غذاى را ما متعال خداى همانا. است زيادتر بركتش حال آن در كه شود سرد بگذاريد
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  :فرمود) ص( اكرم پيامبر كه فرموده) ع( طالب ابى بن على پدرم كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 2( 

 آيات شود، بيرون منزل از كه هنگامى به و. كند طلب پنجشنبه روز صبح در. باشد حاجتى را شما از يكى گاه هر

 و دنيا حوائج برآوردن آيات اين در آينه هر بخواند، را حمد سوره و انزلناه انا الكرسى، آية عمران، آل سوره آخر

  .دارد وجود آخرت
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  :فرموده) ص( خدا فرستاده كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 3( 
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  .باشد مى آفرين سرور زن به نگاه و سواركارى سبزه، به كردن نگاه خوش، بوى

91-  

  :فرموده) ص( اكرم پيامبر قول از پدرم كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 1( 

  .كشد مى را شكم كرمهاى كه چرا بخوريد، است شده سركه كه را شرابى
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  :كه كند مى روايت) ع( الحسين بن على پدرش از) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 1( 

 كه هنگامى پس. بودم قابله) ع( حسين و حسن زايمان در را) ع( فاطمه شما جده: گفت عميس دختر اسماء

  :فرمود و شد وارد) ص( اكرم پيامبر آمد، دنيا به) ع( حسن

  :فرمود و كرد دور او از زرد جامه پيامبر. دادم وى به زرد اى جامه در را) ع( حسن پس بياور، را پسرم اسماء، اى

  نپوشانى؟ زرد جامه را نوزاد كه نكردم عهد تو با مگر اسماء، اى



 گوش در و اذان وى راست گوش در) ص( پيامبر سپس. دادم ايشان به و پوشاندم سپيد اى جامه در را او آنگاه

  اى؟ ناميده چه را پسرم اين: فرمود) ع( على به آن از پس. گفت اقامه چپش

 را او نام داشتم دوست من ولى گيرم، نمى پيشى شما بر من او گذارى نام در خدا، فرستاده اى: فرمود) ع( على

  .بگذارم حرب
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 آمد فرود) ع( جبرئيل حال اين در. گيرم نمى سبقت پروردگارم به او گذارى نام در نيز من: فرمود) ص( پيامبر) 1( 

  :كرد عرض و

  :فرمايد مى و فرستد مى درود را تو مرتبه بلند خداى! محمد اى

 پسرت اين بر بنا نيست، پيامبرى تو از پس اينكه جز باشد، مى موسى برابر در هارون مانند به تو پيشگاه در على

  چيست؟ هارون پسر نام جبرئيل اى فرمود،) ص( پيامبر. كن گذارى نام هارون پسر اسم به را

  .است عربى من زبان: فرمود) ص( پيامبر] شبر: [گفت جبرئيل

  .گذار نام حسن را او: گفت جبرئيل

  .ناميد حسن را او) ص( پيامبر سپس: گفت أسماء

 بيشتر آنها سياهى از آنها سفيدى كه قوچ دو به را او اكرم پيامبر شد، روزه هفت) ع( حسن كه هنگامى آن از پس

 سر سپس و داد صدقه نقره او موى وزن به و تراشيد را) ع( حسن سر و. بخشيد قوچى قابله به و كرد، عقيقه بود

  .است جاهليت آداب از خون اسماء، اى: فرمود و. ماليد خوشبو روغنى را) ع( حسن

 بر) ص( پيامبر هنگام اين در. يافت تولد) ع( حسين گذشت،) ع( حسن تولد از سال يك چون: گفت اسماء سپس

. بودم پوشانيده سپيد اى جامه به را وى كه حالى در دادم او به را) ع( حسين. بياور آرا پسرم: فرمود و شد وارد من

  .كرد گريه و نهاد خود دامن در را او و گفت، اقامه چپش گوش در و اذان وى راست گوش در حضرت آن

  چيست؟ براى شما گريه شما، فداى مادرم و پدر كردم، عرض: گفت أسماء
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: فرمود) ص( اكرم پيامبر) 1. (است شده متولد اكنون هم او: گفتم گريم، مى پسرم اين براى: فرمود) ص( پيامبر

 پيامبر سپس. نيست آنها براى خداى نزد در من شفاعت كشند، مى را او -من از پس -سركش گروهى اسماء، اى

  .است كرده حمل وضع تازه او كه چرا نگويى فاطمه به را خبر اين اسماء، اى: فرمود

  اى؟ ناميده چه را پسرم اين: فرمود) ع( على به آنگاه

 پيامبر. بگذارم حرب را او نام داشتم دوست چه اگر گيرم، نمى پيشى شما بر او نامگذارى در من: فرمود) ع( على

 پيامبر بر جبرئيل حال اين در. گيرم نمى سبقت -جل و عز -پروردگارم بر او نامگذارى در نيز من: فرمود) ص(

  .كن نامگذارى هارون پسر نام به را او: فرمايد مى و فرستد مى سالم را تو مرتبه بلند خداى: گفت و آمد فرود

  چيست؟ هارون پسر نام: فرمود پيامبر

  .شبير: گفت جبرئيل

  .گذار نام حسين را او: گفت جبرئيل. است عربى من زبان: فرمود) ص( پيامبر

 سياهيشان از آنها سپيدى كه قوچ دو به] كرد عقيقه را او اكرم پيامبر[ شد روزه هفت) ع( حسين چون پس

 سپس. ماليد خوشبو روغنى را او سر و داد صدقه نقره او سر موى وزن به و تراشيد، را) ع( حسين سر و بود افزون

  :فرمود

  .بخشيد گوسفندى ران را قابله و است، عرب جاهليت آداب از خون! اسماء اى
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  :فرموده) ع( طالب ابى بن على كه فرمود،) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 1( 

 آن از نيز و. است بوده »المساكين ايها يا« تورات كتاب در دارد، وجود »آمنوا الذين ايها يا« قرآن در چه هر

  :فرمود كه شده روايت حضرت

  .باشد مى دنيا طلب او نزد در كار ترين مغضوب آينه هر ببيند، خود سوى به را آن سرعت و مرگ خدا بنده اگر
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  :فرموده) ع( طالب ابى بن على كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 2( 



 به: فرمود آنها به پيامبر آنگاه بودند، بازى سرگرم) ص( اكرم پيامبر برابر در شب از پاسى تا) ع( حسين و حسن

  وارد مادر به كه هنگامى تا جهيد برقى حال اين در. برگرديد مادرتان سوى
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  .نگريست مى برق آن به همچنان پيامبر و شدند،

  .است بخشيده كرامت و داشته گرامى را بيت اهل ما كه را خداى سپاس: فرمود پيامبر سپس

95-  

  :فرموده طالب ابى بن على پدرم كه فرمود،) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 1( 

 غالف در كه كتابى ديگرى و) قرآن( جل و عز خداى كتاب نخست ام، برده ارث كتاب دو) ص( خدا پيامبر از

  .است من شمشير

  چيست؟ دارد، جاى شما شمشير غالف در كه كتابى! المؤمنين امير يا: شد گفته

  .بزند را خود زننده جز و بكشد، را خود كشنده از غير كه كس هر بر خدا لعنت: فرمود
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   ابى بن على پدرم كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 2( 
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  :فرموده) ع( طالب

  .مخوريد ايد كرده فاسد را آن شما كه را شرابى سركه ولى بخوريد، شده سركه كه را شرابى
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  :فرموده) ع( على كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 1( 

 كردم، نزديك خود بينى به را آن كه هنگامى فرمود، هديه من به را سرخى گل خود دست دو با) ص( خدا پيامبر

  .است بهشت گلهاى بهترين آس از بعد اين: فرمود) ص( اكرم پيامبر
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  :فرمود) ص( پيامبر كه كند، مى نقل طالب ابى بن على پدرش از) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 2( 



 پايمال را كارگرى مزد يا افكند، تأخير به را زن مهريه كه را كسى مگر آمرزد، مى را گناهان همه متعال خداى

  »1«. بفروشد را آزادى انسان يا و كند
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  :فرمود) ص( خدا فرستاده كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 1( 

  :فرمايد مى و فرستد مى درود را تو جلّ و عزّ خداى محمد، اى: گفت و آمد فرود من بر اى فرشته

 در به تا دادم فرمان طوبى درخت به و. درآور على ازدواج به را او نيز تو آوردم، در) ع( على ازدواج به را فاطمه من

 و فاطمه( تن دو اين از زودى به و. شدند شادمان خبر اين به آسمانها اهل همانا. شود آراسته ها ياقوت و مرجان و

 باد بشارت پس. بود خواهند بهشت اهل زينت دو اين و باشند، مى بهشتيان سرور كه شود، مى متولد پسر دو) على

  .خلقتى پايان تا آغاز از آفريدگان بهترين تو كه چرا محمد، اى را تو
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  :فرموده) ص( خدا فرستاده كه فرمود،) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 1( 

  .اوست موالى) ع( على هستم، او موالى من كه را كس هر

 خوار و. باشد مى دشمن را على كه كس هر بدار، دشمن و دارد مى دوست را على كه را كس هر بدار دوست خدايا

  .كند مى يارى را على كه كس هر كن يارى و كند، خوار را على كه كس هر كن
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  :فرموده) ص( خدا فرستاده كه فرمود،) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 2( 

  .است زمين و آسمانها روشنى و دين ستون و مؤمن اسلحه دعاء
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  :فرموده) ص( خدا فرستاده كه فرمود،) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 3( 

  .نيست نيك خوى از ارزشمندتر و تر سنگين چيزى اعمال ميزان در
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  :فرموده) ص( خدا فرستاده كه فرمود،) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 1( 

  .كند مى تباه را انسان نيك عمل بد اخالق برد، مى بين از را عسل شيرينى سركه كه گونه همان
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  :فرموده) ص( خدا پيامبر كه فرمود،) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 2( 

  .گذراند مى نماز به را شبها و است دار روزه را روزها كه رسد، مى كسى مقام به نيك خوى اثر بر خدا بنده همانا
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  :فرموده) ص( خدا فرستاده كه فرمود،) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 3( 

 و فقيه قيامت روز در را او خداى شوند، مند بهره آنها از ايشان تا كند، حفظ من امت براى را حديث چهل كس هر

  .انگيزد مى بر عالم
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  :فرموده) ص( على كه فرمود،) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 1( 

   جبرئيل فرمود، شروع را اذان تعليم خدا پيامبر كه هنگامى
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 باش آرام: گفت براق به جبرئيل حال اين در. كرد سركشى حضرت برابر در براق ولى شد، نازل حضرتش بر براق با

 اين از پس باشد، متعال خداى نزد در پيامبر از تر گرامى و عزيزتر كه است نشده سوار تو بر كسى زيرا براق، اى

 و من ميان كه رسيدم، حجابى به كه زمانى تا شدم سوار براق بر من: فرمودند) ص( پيامبر. گرفت آرام براق كالم

 پيامبر. اكبر اللَّه اكبر، اللَّه: گفت و شد خارج ملكى حجاب سوى آن از حال اين در. بود حايل جلّ و عزّ خداى

 بخشيده، كرامت نبوت مقام به را تو كه كسى به قسم: گفت جبرئيل كيست؟ فرشته اين گفتم، را جبرئيل: فرمود

  .اكبر اللَّه اكبر، اللَّه: گفت فرشته سپس. ام نديده را فرشته اين من حال به تا



  .بزرگترم من بزرگترم، من من، بنده گفت راست آمد، بر فرياد حجاب سوى آن از

 خدايى كه دهم مى گواهى نيست، يگانه خداى جز خدايى كه دهم مى شهادت: گفت فرشته سپس: فرمود پيامبر

  .نيست من جز خدايى من، بنده گفت راست كه، آمد صدا حجاب سوى آن از. نيست يكتا خداى جز

 فرستاده محمد كه دهم مى شهادت. خداست فرستاده محمد كه دهم مى گواهى: گفت فرشته: فرمود) ص( پيامبر

  .فرستادم رسالت به را محمد من من، بنده گفت راست كه آمد ندا حجاب سوى آن از. خداست

  .نماز سوى به بشتابيد نماز، سوى به بشتابيد گفت: فرشته سپس: فرمود) ص( پيامبر

   مردم -و من بنده گفت راست كه، برآمد فرياد حجاب سوى آن از
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 سوى به بشتابيد رستگارى، سوى به بشتابيد: گفت فرشته سپس: فرمود پيامبر) 1. (خواند فرا من عبادت به -را

  .رستگارى

 شد رستگار تحقيق به فراخواند، من عبادت به -را مردم -و من بنده گفت راست كه، آمد ندا حجاب سوى آن از

  .باشد داشته مواظبت نماز اقامه به كه كس هر

 كامل آخرين و نخستين آفريدگان بر مرا كرامت و شرافت جل و عز خداى هنگام آن در پس: فرمود پيامبر

  .ساخت

107-  

  :فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 2( 

  :فرمود مى و كرد مى سفر پنجشنبه و دوشنبه روز) ص( خدا پيامبر

  .شود مى بسته واليت و دوستى پيمان و رود مى باال خدا سوى به ها عمل روزها اين در

108-  

  :فرموده) ع( طالب ابى بن على كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 3( 
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 دوم ركعت در و الكافرون ايها يا قل و حمد سوره اول ركعت در وى. خواند سفر نماز ما با) ص( خدا فرستاده

  .خواندم را قرآن چهارم يك و سوم يك شما براى: فرمود سپس و. كرد قرائت احد اللّه هو قل و حمد سوره

109-  

  :فرموده) ص( خدا فرستاده كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 1( 

  .باشد خوانده را قرآن همه كه است كسى مانند به بخواند، را »االرض زلزلت اذا« سوره مرتبه چهار كه كس هر

110-  

  :فرموده) ص( خدا پيامبر كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 2( 

  .نيست ممكن گرفتن روزه با جز اعتكاف

111-  

  :فرموده) ع( طالب ابى بن على پدرم كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 3( 

  شما ترين كامل و است، انسان همنشين بهترين نيك خوى
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  .شماست ترين خوى نيك ايمان، جهت از

112-  

  :فرموده) ع( طالب ابى بن على كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 1( 

  .است خوبيها و ها نيكى گنجهاى از غمها پوشاندن و ها مصيبت بر شكيبائى عمل، داشتن پنهان

113-  

  :فرمود نقل اكرم پيامبر از طالب ابى بن على پدرم كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 2( 

 خود خويشاوندان با. كنم مى ضمانت او براى را چيز چهار من كند، ضمانت من براى را چيز يك كس هر: فرمود

 كه بهشتى به را او و كند طوالنى را او عمر و دهد، فراخ روزى او به و بدارد، دوست را او خدا تا باشد، داشته رابطه

  .كند وارد است داده وعده
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114-  

 رحمت مرا جانشينان خدايا: فرموده مرتبه سه) ص( خدا پيامبر كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 1( 

  .كن

 و سخنان و آيند مى من از بعد كه كسانى فرمود، هستند؟ كسانى چه تو جانشينان خدا فرستاده اى شد، گفته

  .آموزند مى مردم به و كنند مى روايت مردم براى مرا سنت

115-  

  :فرموده) ص( خدا پيامبر كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 2( 

  .شوى مى وارد حساب بدون آن به و كوبى مى را بهشت در تو و جهنّمى، و بهشت كننده تقسيم تو على، اى

116 -  

  :فرموده) ص( خدا پيامبر كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 3( 

   خدايت همانا محمد، اى: گفت و آمد فرود من بر اى فرشته
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 آسمان سوى به سر پيامبر. سازم مى طال تو براى را مكّه بطحاء بخواهى تو اگر: فرمايد مى و كند مى سالم را تو

  .كنم مى طلب روزى تو از ام گرسنه كه روزى و گزارم مى سپاس را تو سيرم كه روزى پروردگار، اى: فرمود و برآورد

117-  

  :فرموده) ص( خدا پيامبر كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 1( 

 بر روى كشتى اين از كس هر و يافته نجات نشيند كشتى بر كس هر. باشند مى نوح كشتى مانند به من بيت اهل

  .افتاد جهنم آتش در گرداند

118-  

  :فرموده) ص( خدا پيامبر كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 2( 



 باشند مى ياقوت و در تاجهاى داراى كه ابلق اسبهاى بر فرزندانت و تو برسد، فرا قيامت روز كه هنگامى على اى

 تماشا را شما مردم حال اين در و دهد، مى بهشت به ورود فرمان شما به متعال خداى پس. شويد مى سوار

  .كنند مى
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119-  

  :فرموده) ص( خدا فرستاده كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 1( 

 على از آتش و. كند نگاه او به) ع( على كه خواهد مى خداى از و است طالب ابى بن على مشتاق و شيفته بهشت

 و -جانشين -چنين به را پيامبرش كه را خداى سپاس. سازد دور على از را او كه خواهد مى خداى از و شده دور

  .است بخشيده كرامت - برادرى

120-  

  :فرموده) ص( خدا فرستاده كه فرموده) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 2( 

   اى جامه كه حالى در شود مى محشر وارد دخترم) ع( فاطمه
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 همه حال اين در. است شده آميخته حيات آب به جامه اين كه دارد، تن بر بزرگوارى و كرامت نشانه به نو

 بهشتى لباسهاى از جامه دو همچنين و. شوند مى زده شگفت وى عظمت از و كنند، مى نگاه را او آفريدگان

  :است شده نوشته سبز خط با آنها از يك هر بر كه پوشد مى

 حال اين در پس. كنيد بهشت وارد ها كرامت بهترين و صورت نيكوترين و چهره زيباترين با را) ص( محمد دختر

 كنيز هزار هفتاد كه حالى در شود، مى روان بهشت سوى به دارد سر بر -الهى -عزّت تاج كه عروسى مانند به

 زينت آفريده را دنيا خدا كه هنگامى از آرايش اين با كنيزان اين از يك هر و. باشند مى وى همراه و مراقب

  .اند شده

121-  

  :فرموده) ص( خدا فرستاده كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 1( 



 دركات ترين پائين در منافقين با همراه كه را آنان بينم مى گويا من، بيت اهل به نسبت كنندگان ستم بر واى

  .گرفتارند خدا عذاب به جهنم
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122-  

  :فرموده) ص( خدا پيامبر كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 1( 

 با او پاهاى و دستها آينه هر و. شود مى وارد او به دنيا عذاب از نيمى كه است آتش از تابوتى در) ع( حسين قاتل

 جهنم مكان ترين ژرف در تا افكنند مى آتش به را او حالتى چنين با است، شده بسته محكم آتشين زنجيرهاى

 عذاب كه حالى در وى. برند مى پناه خدا به دوزخ اهل آن گند از كه است بويناكى عفونت را او پيكر. گيرد قرار

 خداى شود، ذوب آتش در دوزخيان پوست گاه هر جهنم در. است جهنم در خالد هميشه براى چشد مى را خدا

 دور آنها از خدا عذاب ساعتى. بچشند را خدا عذاب مرتبه دو اينكه تا روياند مى پيكرشان بر ديگرى پوست

  .جلّ و عزّ خداى عذاب از آنان بر واى. شود مى داده دوزخ جوشان آب از آنها به و شود نمى

123-  

  :فرموده) ص( خدا پيامبر كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 2( 

  .است شهر آن در) ع( على و هستم دانش و علم شهر من

  شهر در از كه بايد مى كرده، علم كسب اراده كه كس هر پس
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  .شود وارد دانش

124-  

  :فرموده) ص( خدا پيامبر كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 1( 

 و پدريست نيكو ابراهيم پدرت محمد، اى: كه شود بلند عرش نهانگاه از فريادى برسد، فرا قيامت روز كه هنگامى

  .است برادرى نيكو نيز على برادرت

125-  



  :فرموده) ص( خدا پيامبر كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 2( 

 گذارم مى شما ميان در گرانبها گوهر دو من همانا. كردم اجابت من و خوانند مى مرا رسيده، پايان به عمرم گويا

 و شده، كشيده زمين به آسمان از است اى رشته كه جّل و عزّ خداى كتاب: است ديگر از بزرگتر آنها از يكى كه

  .كنيد رعايت را آنها حق اين از بعد كه كنيد دقت. من بيت اهل
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126 -  

  :فرموده) ص( خدا فرستاده كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 1( 

 امير و سرور و من برادر تو و. بيدادگرى ياغيان و خوارج و شكنان پيمان كشنده و عرب دلير شهسوار تو! على اى

  .باشى مى بهشت در من دوست نيز تو و كند، نمى خطا هرگز كه هستى جل و عز خداى شمشير تو و. مؤمنانى

127-  

  :فرموده) ص( خدا پيامبر كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 2( 

 باد شما بر و. دارد جاى بهشت در گمان بى نيك اخالق صاحب كه بدرستى نيكو، اخالق به آورى روى باد شما بر

  .دارد جاى آتش در گمان بى خوى زشت انسان همانا بد، اخالق از پرهيز

128-  

  :فرموده) ص( خدا فرستاده كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 3( 

 نيك اخالق به كه داند مى آينه هر دهد، مى او به نيك اخالق با رابطه در پاداشى چه خدا كه بداند خدا بنده اگر

  نيازمند
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  .است

129-  

  :فرموده) ص( خدا پيامبر كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 1( 

  :بگويد بازار به ورود هنگام كسى اگر



 ال حى هو و يميت، و يحيى الحمد، له و الملك، له له، شريك ال وحده اللَّه الّا ال و اللَّه، الحمد و اللَّه، سبحان« 

  »قدير ء شي كلّ على هو و الخير، بيده يموت،

  .دهد مى پاداش او به ها آفريده همه اندازه به قيامت روز خداى

130-  

  )ص( خدا فرستاده كه فرمود) ع( رضا امام از شده نقل اسناد با) 2( 
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  :فرموده

 هفتم طبقه در ماهى پشت بر آن پائين و عرش زير ستون آن سر كه است، سرخ ياقوت از ستونى را خدا همانا

  .دارد قرار زمين

  :بگويد خدا بنده كه هنگامى پس

   اللَّه الّا اله ال

 من عرش اى: فرمايد مى جلّ و عزّ خداى هنگام اين در. آيد در حركت به ماهى با همراه ستون اين و بلرزد عرش ،

   گوينده تو كه حالى در باشم آرام چگونه دارد، مى عرضه عرش. باش آرام

   اللَّه الّا اله ال

  آمرزى؟ نمى را

   گوينده من تحقيق به كه باشيد شاهد من، آسمانهاى ساكنان اى: فرمايد مى جلّ و عزّ خداى هنگام اين در

   اللَّه الّا اله ال

  .آمرزيدم را

131-  

  :فرموده) ص( خدا فرستاده كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 1( 

  .دريا به كردن نگاه و قرآن به كردن نگاه پدر، چهره به كردن نگاه. است عبادت چيز سه به كردن نگاه

  83: ص حجازى، ترجمه-السالم عليه الرضا صحيفة                        



132-  

  :فرموده) ص( خدا فرستاده كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 1( 

 نخورد، گوشت روز چهل كس هر و. شود مى بدن بر گوشت روئيدن باعث گوشت زيرا گوشت، خوردن باد شما بر

  .شود مى اخالق بد

133-  

  :فرموده) ص( خدا فرستاده كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 2( 

 اشك فراوانى و قلب شدن نرم باعث عدس همانا و. است مبارك و پاكيزه عدس كه زيرا عدس، خوردن باد شما بر

  .شود مى

  .باشد مى مريم بن عيسى آنها آخرين و اند، شده داده بركت عدس به پيامبر هفتاد كه درستى به و

134-  

  :فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 3( 

  :فرمود) ص( اكرم پيامبر سپس. شد گفته سخن پيه و گوشت باره در) ص( خدا پيامبر برابر در

  جز شود، نمى انسان معده وارد پيه و گوشت از اى پاره
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  .شود مى خارج آنجا از بيمارى و آيد مى پديد شفاء و سالمتى مكان آن در اينكه

135-  

  :فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 1( 

 به آنها نزديكى خاطر به بلكه باشد، حرام اينكه خاطر به نه خورد، نمى را گوسفند هاى كليه) ص( اكرم پيامبر

  .گوسفند ادرار مجراى

136 -  

  :فرموده) ع( طالب ابى بن على پدرم كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 2( 



 پيامبر بود، گالبى) ص( خدا فرستاده دست به كه حالى در شد، وارد) ص( اكرم پيامبر بر اللَّه عبيد بن طلحة

  :فرمود

  .شود مى قلب نيرومندى باعث گالبى كه چرا بگير، را گالبى اين محمد ابا اى

  85: ص حجازى، ترجمه-السالم عليه الرضا صحيفة                        

137-  

  :فرموده) ع( طالب ابى بن على پدرم كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 1( 

  .افكند مى دور را آن سپس و گذاشت مى خود دست پشت بر را آن دانه خورد، مى خرما) ص( خدا فرستاده گاه هر

138-  

  :كه فرمود روايت) ع( على از) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 2( 

 انسان و شماست خرماى بهترين آن كه چرا برنى، خرماى خوردن باد شما بر: گفت و آمد فرود پيامبر بر جبرئيل

  .كند مى دور آتش از و نزديك خدا به را

139-  

  :كه فرمود روايت) ع( طالب ابى بن على پدرش از) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 3( 

  .باشد مى تفكر قوه افزايش باعث كدو زيرا كدو، خوردن باد، شما بر
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140-  

  :فرموده) ع( على بن حسين پدرم كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 1( 

  .كرد دعوت خود خانه به را) ع( على المؤمنين امير مردى

) ع( على امام است؟ كدام شرط سه آن گفت، مرد آن. پذيرم مى را تو دعوت شرط سه با فرمود،) ع( على امام

  :فرمود

  .نياورى خانه به خارج از چيزى من براى كه آن نخست



 به را ات خانواده كه آن سوم و. كنى حاضر من براى را همان دارى خانه در چه هر تعارف بدون كه آن ديگر

  .پذيرفت را او دعوت) ع( على سپس كنم، مى اطاعت دهيد فرمان شما آنچه كرد عرض. نياندازى زحمت

141-  

  :فرموده) ص( خدا فرستاده كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 2( 

  شدند نمى شناخته -راستين -مؤمنان من از پس نبودى، تو اگر! على اى
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142-  

  :فرموده) ع( طالب ابى بن على كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 1( 

  .است جذام و پيسى بيمارى از ايمنى باعث بدن، نظافت داروى از بعد حنا از استفاده

143-  

  :فرمود) ص( خدا فرستاده كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 2( 

) ع( على. است نكرده عنايت را آن مانند كس هيچ به كه فرموده عطا تو به نعمت سه جلّ و عزّ خداى! على اى

  :كرد عرض

  فرموده؟ عطا چيزى چه من به خدا شما، فداى مادرم و پدر

  :فرمود) ص( پيامبر

 داشته ارزانى تو به حسين و حسن مانند فرزندانى و داده، قرار تو همسر را فاطمه داده، قرار من داماد را تو خدا

  .است
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144-  

  :فرمود) ص( خدا فرستاده كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 1( 

 پدرم: گفت و برخاست انصار از مردى آنگاه. باشيم مى نفر چهار ما و نيست، ما جز اى سواره قيامت روز در! على اى

  :فرمود) ص( خدا پيامبر باشند؟ مى كسانى چه تن چهار آن خدا، رسول اى شما فداى مادرم و



 بر على برادرم و عضباء، ناقه بر حمزه عمويم و كشتند، را آن قومش كه خدا شتر بر صالح برادرم خدا، براق بر من

  :زند مى فرياد باشد مى دستش در حمد پرچم كه حالى در است، سوار بهشت شترهاى از شترى

  -ص -اللَّه رسول محمد اللَّه، الّا اله ال

. عرش حامل يا و مرسلى، نبى يا مقرّب، اى فرشته جز نيست كسى منادى اين: گويند مى محشر مردم حال اين در

 حامل و مرسل بنى و مقرب فرشته منادى اين آدميان گروه اى. دهد مى را ايشان پاسخ عرش از اى فرشته آنگاه

  .است السالم عليه طالب ابى بن على او بلكه نيست، عرش
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145-  

  :فرمود) ع( طالب ابى بن على پدرم كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 1( 

  »1«. شود مى مرگ باعث سرعت به طاعون بيمارى

146 -  

  :فرموده) ع( الحسين بن على كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 2( 

 -كوفه - از هايى محمل كه بينم مى گويى و شود، مى ساخته كاخهائى -ع -حسين قبر اطراف در كه بينم مى گويا

 رهسپار - ع -حسين قبر سوى به عالم اطراف از كه شود نمى اى فاصله و آيد، مى بيرون -ع -حسين قبر طرف به

  .است مروان بنى سلطنت زوال هنگام همه اينها و. شوند مى
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147-  

  :فرمود مى كه شنيدم خدا فرستاده از فرموده) ع( طالب ابى بن على كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 1( 

 از را قرآن اينكه و كنيد رحم قطع و شويد، احكام اجراى از مانع و شماريد، پست را دين كه بيمناكم شما بر من

 مسايل در آنها از او كه حالى در) اند داده قرار رهبر( اند انداخته جلو را خودشان از يكى كه گيريد، فرا گروهى

  .نيست داناتر و برتر دينى

148-  



  :فرموده -ع -طالب ابى بن على كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 2( 

  .باشد مى جذام آنها اولين كه كند مى دور او از را بيمارى هفتاد خداوند كند، شروع نمك خوردن با را غذا كس هر

149-  

  :فرمود) ص( خدا فرستاده كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 3( 

 خود بدن به را آن روغن و بخورد زيتون كس هر زيرا بدن، به آن ماليدن و زيتون خوردن باد شما بر! على اى

   چهل تا شيطان بمالد،
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  .شود نمى نزديك او به روز

150-  

  :فرمود) ص( خدا فرستاده كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 1( 

  .است جنون و پيسى جذام، جمله آن از است، بيمارى هفتاد درمان باعث نمك زيرا نمك، خوردن باد شما بر

151-  

  :كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 2( 

  .فرمود مى ميل شكر با را خربزه طالب ابى بن على امام

152-  

  :فرمود) ص( خدا فرستاده كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 3( 

 را جهان امور تمام و كرد گيرى اندازه را چيز همه -ع -آدم آفرينش از پيش سال هزار دو جل و عز خداى همانا

  .فرمود تدبير
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153-  

  :فرمود) ص( خدا فرستاده كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 1( 



 سپس خواند، مى فرا را بنده قيامت، روز رسيدن فرا هنگام به جلّ و عزّ خداى زيرا باشيد، پنجگانه نمازهاى مراقب

 و پذيرد مى را او عبادات باشد آورده بجا كمال و تمام به را نماز اگر. است نماز پرسد مى او از كه چيزى نخستين

  .افكند مى آتش به را او نه گر

154-  

  :فرموده -ص -خدا فرستاده كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 2( 

 محشور فرعون و هامان و قارون با قيامت روز سازد تباه را خود نماز كس هر زيرا نكنيد، تباه را نمازتان! من ياران

 است كسى براى ويل و. افكند آتش به -منافقان همراه -را او خداوند كه است شايسته حال اين در پس. شود مى

  .نياورد بجا را پيامبرش سنت و نكند حفاظت و مراقبت را نمازش كه
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155-  

  :فرموده) ص( خدا فرستاده كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 1( 

 قرار -ص -محمد امت شمار در مرا! من خداى: گفت و كرد درخواست جل و عز خداى از عمران بن موسى همانا

  .نيست ممكن تو براى درخواست اين موسى اى كه فرمود وحى او به متعال خداى. بده

156 -  

  :فرموده) ص( خدا فرستاده كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 2( 

 او ديگر پاى و مشرق در او پاى يك كه. ديدم نشسته را مردى دوم آسمان در كردم، عروج آسمانها به كه هنگامى

 اى گفتم، جبرئيل به. دهد مى تكان را خود سر و كند مى نگاه آن به و دارد لوحى دستش در و است، مغرب در

  است؟ كسى چه اين جبرئيل

  .است الموت ملك عزرائيل اين: گفت پاسخ
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157-  

  :فرمود) ص( خدا فرستاده كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 1( 



. داناترند اش فرستاده و خدا كه گفتند پاسخ» .. دكّا االرض دكّت اذا كلّا« دانيد مى را مباركه آيه اين تفسير آيا

 به زنجيرها اين كه است، مقيد زنجير هزار هفتاد به جهنم برسد، فرا قيامت كه هنگامى: فرمود) ص( اكرم پيامبر

 آينه هر نكند حبس را آن خداى اگر و كشد، مى زبانه جهنم آتش هاى شعله پس. است فرشته هزار هفتاد دست

  .كشد آتش به را ها زمين و آسمانها

158-  

  :فرموده) ص( خدا فرستاده كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 2( 

  اگر و. باشد مى بلند نه و كوتاه نه كه است، بهشت حيوانات از حيوانى آن و كرد، رام من براى را براق متعال خداى

  95: ص حجازى، ترجمه-السالم عليه الرضا صحيفة                        

  .چهارپايانست ترين رنگ خوش آن و كند، گردش را آخرت و دنيا جوالن يك با فرمايد اجازه او به خداوند

159-  

  :فرموده) ص( خدا فرستاده كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 1( 

 و جالل و عزت به! الموت ملك اى: فرمايد مى الموت ملك به جل و عز خداى برسد، فرا قيامت روز كه هنگامى

 من بندگان به را مرگ طعم تو كه چنان آن چشانم، مى تو به را مرگ مزّه من كه سوگند خودم مقام رفعت

  .چشانيدى

160 -  

  :فرموده) ص( خدا فرستاده كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 2( 

 و ميرند مى آفريدگان همه آيا! خدا اى گفتم »ميتون انهم و ميت انك« شد نازل مباركه آيه اين كه هنگامى

  .»الموت ذائقة نفس كل« شد نازل آيه اين پس مانند؟ مى باقى فرشتگان

  96: ص حجازى، ترجمه-السالم عليه الرضا صحيفة                        

  .شود آگاه آن از مرسلى بني يا و مقرب فرشته هيچ آنكه بى

 -شأنه جل -خداى آنگاه. پوشاند مى متعال خداى شود خبر آن از كه كسى دارد، ناخوش مؤمن بنده كه را آنچه و

  .شوند بدل حسنات به كه دهد مى فرمان او گناهان به



161 -  

  :فرموده) ص( خدا فرستاده كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 1( 

  .سازد مى خوشنود را او قيامت روز در متعال خداى واگذارد، خدا ترس از را گناهى كس هر

162 -  

  :فرموده) ص( خدا فرستاده كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 2( 

 را او قيامت روز متعال خداوند او، تنگدستى و فقر خاطر به شمارد، كوچك و خوار را مؤمنى زن يا مرد كس هر

  .سازد مى رسوا سپس و كرده مشهور

  97: ص حجازى، ترجمه-السالم عليه الرضا صحيفة                        

163 -  

  :فرموده) ص( خدا فرستاده كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 1( 

 و[ بخشد مى را تو شيعيان دوستان و شيعيان و را تو خانواده و را تو آينه هر متعال خداى كه درستى به! على اى

 و علم از و بوده بدور و پاك شرك از كه را، تو باد بشارت پس] بخشد مى را تو پيروان دوستان دوستداران نيز

  .اى سرشارشده دانش

164 -  

  :فرموده) ص( خدا فرستاده كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 2( 

  .رساند مى آزار وى به كه باشد اى همسايه را او آنكه مگر آمد، نخواهد و نبوده قيامت روز تا مؤمنى هيچ

165 -  

  :فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 3( 

  .گوارايند و پاك ميوه دو اين: گفت و فرمود تناول دو هر از آمد، فراهم خرما و خربزه را -ص -اكرم پيامبر همانا

  98: ص حجازى، ترجمه-السالم عليه الرضا صحيفة                        

166-  

  :فرموده) ص( محمد بن جعفر كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 1( 



 چهارشنبه ايشان، پيروان براى شنبه سه اميه، بنى براى دوشنبه ما، پيروان براى شنبه يك ما، براى شنبه روز

 جمعه روز در و باشد مى ذكره جلّ خداى براى جمعه روز و. آنهاست پيروان براى شنبه پنج و عباس بنى براى

  :فرمود متعالى خداى زيرا. نيست شايسته مسافرت

 مسافرت شنبه روز در يعنى »بجوئيد روزى خدا فضل از و شويد پراكنده زمين در شد، اقامه جمعه نماز گاه هر« 

  .است جايز

167 -  

  :فرموده) ع( جعفر بن موسى پدرم كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 2( 

  99: ص حجازى، ترجمه-السالم عليه الرضا صحيفة                        

 خوش حسين و حسن و پيامبر جانشين و پيامبر و خدا به من: بود نوشته) ع( الباقر على، بن محمد انگشتر بر

  .گمانم

168 -  

  :فرموده) ع( حسين بن على كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 1( 

 بين كه شده نقل و. است شده جدا حسن از حسين نام و شد گذارى نام والدت هفتم روز در -ع -حسن همانا

  .نيست فاصله حمل يك جز حسين و حسن

169 -  

  :فرمود -ع -محمد بن جعفر پدرم كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 2( 

 فرمود، ماليديد؟ روغنى چه از پرسيدم ماليد، سر به روغن كه هنگامى بمالد، سرش به تا خواست روغن پدرم

  .بنفشه روغن

   حسين جدم از پدرم: فرمود چيست؟ بنفشه روغن فضيلت پرسيدم
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  :فرموده) ص( خدا فرستاده كه كرد نقل طالب ابى بن على پدرش از او و) ع( على بن

  .باشد مى ها دين ساير بر اسالم برترى مانند ها روغن ساير بر بنفشه روغن برترى



170-  

  :فرموده طالب ابى بن على پدرم كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 1( 

  .گفت او گوش در نماز اذان حسين تولد روز به) ص( اكرم پيامبر همانا

171-  

  :فرمودند روايت) ع( على از ايشان و پدرش از او و حسين بن على از) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 2( 

  .ندارد دين شود نزديك خدا بنده به خدا نافرمانى و معصيت با كه كسى

  101: ص حجازى، ترجمه-السالم عليه الرضا صحيفة                        

172-  

  :فرموده) ع( طالب ابى بن على كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 1( 

  .كند مى پاك و صاف را شما معده زيرا بخوريد، دارد كه پيه همان با را انار

173-  

  :فرموده) ع( حسين بن على كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 2( 

 از اى دانه انارى هر در: گفت مى و كرد نمى شريك آن در را كس هيچ خورد، مى انار عباس بن اللّه عبد گاه هر

  .است بهشت هاى دانه

174-  

  :فرموده) ع( على بن حسين پدرم كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 3( 

 تا داد فرمان پس كرد، مشاهده دار تب را -ع - على كه حالى در شد، وارد طالب ابى بن على بر) ص( خدا پيامبر

  .كند ميل سنجد

  102: ص حجازى، ترجمه-السالم عليه الرضا صحيفة                        

175-  

  :فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 1( 



 به شترى دو آن از يكى. آمدند اختالف رفع براى) ع( طالب ابى بن على نزد داشتند، اختالف ديگر يك با تن دو

  .باشد فروشنده از شتر پوست و سر آنكه شرط به بود فروخته ديگرى

 شتر از پوست و سر اندازه به فروشنده كه فرمودند) ع( على حضرت. بود شده منصرف شتر كشتن از خريدار ولى

  .برد مى سهم

176 -  

  :فرموده) ع( حسين بن على پدرم كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 2( 
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 سپرد خود غالم به و برداشت را آن است، افتاده زمين روى كه ديد را نانى لقمه شد، توالت وارد) ع( حسين همانا

  :فرمود و

  .كن آورى ياد لقمه اين به مرا شدم خارج توالت از كه هنگامى

: گفت غالم. بده را لقمه غالم اى فرمود شد، خارج مستراح از) ع( حسين كه هنگامى. خورد را لقمه آن غالم ولى

  .خوردم را آن من موالى

 حسين! كردى؟ آزاد را غالم من موالى: گفت حضرت آن به مردى. آزادى خدا رضاى راه در تو: فرمود) ع( حسين

  :فرمود مى كه شنيدم) ص( خدا رسول جدم از آرى،: فرمود) ع(

 قرار وى شكم در لقمه بخورد، سپس و بشويد را آن يا و بزدايد را آن غبار و گرد و بيابد نانى لقمه كس هر

 جهنم از خدا كه را شخصى كه نيستم كسى من و. كند آزاد جهنم عذاب از را او متعال خداى آنكه مگر گيرد نمى

  .بپذيرم غالمى به كرده آزاد

177-  

  از على بن محمد پدرم كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 1( 
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  .كرد نخواهيد پيدا را آن مانند بجوئيد، را آن كه است چيز پنج: كه كرد روايت) ع( على



 او از گاه هر -3. نباشد اميدوار خود پروردگار به جز انسان -2. نترسد چيزى از خود گناه از جز خدا بنده -1

 آموختن از داند نمى كه كسى -4. نكند شرم داناترند پيامبرش و خدا بگويد، اينكه از داند، نمى كه پرسيدند چيزى

  .باشد نداشته شرم

  .ندارد ايمان ندارد بردبارى كه كسى و است، بدن به نسبت سر مانند ايمان به نسبت شكيبايى -5

178-  

  :فرموده) ص( خدا فرستاده كه فرمود،) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 1( 

  .شويد افكنده آتش در رو به هميشه براى كه مبادا نكنيد، تباه را خودتان كارهاى و برگزينيد، دوزخ بر را بهشت

179-  

  :فرموده) ص( خدا فرستاده كه فرمود،) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 2( 

  است، داده فرمان كس چهار محبت به مرا جلّ و عزّ خداى

  105: ص حجازى، ترجمه-السالم عليه الرضا صحيفة                        

  .مقداد و ذر ابو و سلمان و -ع -على از عبارتند آنها كه

180-  

  :فرموده) ص( خدا فرستاده كه فرمود،) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 1( 

  .داريم آگاهى آن از ما اينكه مگر شود، نمى گشوده آسمان در اى پرنده هيچ پر و بال

181-  

  :فرموده) ص( خدا فرستاده كه فرمود،) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 2( 

 غمى شما از يك هيچ به باشيد، داشته دست به عقيق انگشتر كه مادام زيرا كنيد، دست به عقيق انگشتر

  .رسد نمى

182-  

  :فرموده) ص( خدا فرستاده كه فرمود،) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 3( 



 آزار من خاندان به نسبت و بريزد مرا فرزندان خون كه رسد، مى كسى به او رسول غضب و خدا خشم شديدترين

  .برنجاند مرا و رسانده

  106: ص حجازى، ترجمه-السالم عليه الرضا صحيفة                        

183-  

  :فرموده) ص( خدا فرستاده كه فرمود،) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 1( 

 دخت) ع( فاطمه تا بنديد، فرو را خود ديدگان! آفريدگان گروه اى: زند مى فرياد منادى برسد قيامت روز گاه هر

  .بگذرد محشر از) ص( محمد گرامى

184-  

  :فرموده) ص( خدا فرستاده كه فرمود،) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 2( 

  .است بهتر آنها از ايشان پدر و باشند، مى) ع( حسين و حسن بهشت جوانان بزرگ و سرور

185-  

  :فرموده) ص( خدا فرستاده كه فرمود،) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 3( 

  107: ص حجازى، ترجمه-السالم عليه الرضا صحيفة                        

 گناهانش يك يك، بر را او و كند، مى تجلّى خود مؤمن بنده بر جلّ و عزّ خدا برسد، فرا قيامت روز كه هنگامى

  .بخشد مى را او سپس سازد، مى آگاه

  .شود آگاه آن از مرسلى بني يا و مقرب فرشته هيچ آنكه بى

 به -شأنه جل -خداى آنگاه. پوشاند مى متعال خداى شود خبر آن از كسى دارد، ناخوش مؤمن بنده كه را آنچه و

  .شوند بدل حسنات به كه دهد مى فرمان او گناهان

186 -  

  :فرموده) ع( على بن حسين پدرم كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 1( 

  .شود مى عرضه تعالى خداى به روزه همه امت اين كارهاى همانا

  108: ص حجازى، ترجمه-السالم عليه الرضا صحيفة                        



187-  

  :فرموده) ع( على بن حسين پدرم كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 1( 

 و نيست، من جز خدايى خدايم، من: بود شده نوشته آن در كه شد پيدا لوحى شهرها از شهرى ديوار زير در

 از شگفتم در و كند، مى شادى چگونه پس دارد، باور را مرگ كه كسى از شگفتم در. است من رسول -ص - محمد

 به چگونه آزموده، را دنيا كه كسى از شگفتم در و. شود مى اندوهگين چگونه پس دارد، ايمان تقدير به كه كسى

  .كند مى گناه چگونه پس دارد، يقين حساب روز به كه كسى از شگفتم در و. دارد اطمينان آن

188-  

 شد، سؤال) ع( حسين زيارت ثواب باره در -ع -محمد بن جعفر از كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 2( 

  :است فرموده پدرم فرمود

 شمار در را او نام متعال خداى كند، زيارت باشد او مقام و حق به آشنا كه حالى در را -ع -حسين قبر كس هر

  :فرمود سپس. بنويسد عليين

   آلوده خاك فرشته هزار هفتاد) ع( حسين قبر گرد بر همانا

  109: ص حجازى، ترجمه-السالم عليه الرضا صحيفة                        

  .كنند مى گريه حضرت آن بر قيامت روز تا كه باشند

189-  

  :فرموده) ع( جعفر پدرم كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 1( 

 آن گفتن از خدا همانا بود، مى تر پست اى كلمه اين از اگر و. است »اف« كلمه گفتن والدين عاق درجه ترين پست

  .كرد مى نهى را انسان هم

190-  

 أكّالون« متعال خداى سخن باره در طالب ابى بن على پدرم كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 2( 

  :فرموده »للسحت

  .بپذيرد ارمغان وار هديه او از سپس و دهد انجام كارى خود دينى برادر براى كه است كسى مقصود



191-  

  :فرموده روايت) ع( اللّه عبد ابو از جعفر بن موسى پدرم كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 3( 

  .شود مى ايمان فراوانى باعث نيكو اخالق و خويشاوندان با پيوند

  110: ص حجازى، ترجمه-السالم عليه الرضا صحيفة                        

192-  

  .گفت عميس بنت اسماء كه فرمود) ع( الحسين بن على پدرم كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 1( 

 گردن) ع( فاطمه كه حالى در شد، وارد) ص( خدا فرستاده هنگام اين در بودم، شما جده) ع( فاطمه نزد من

 بود، گرفته تعلّق او به كه جنگى غنيمت سهم از طالب ابى بن على را بند گردن اين. داشت گردن به طال از بندى

  :فرمود) ص( اكرم پيامبر حال اين در. بود كرده خريدارى

. باشى داشته تن بر ستمگران جامه تا نفريبد، را تو گويند مى -ص -محمد دختر تو به كه مردم سخن! فاطمه اى

 آزاد خدا راه در و خريد اى بنده آن بهاى به و فروخت را آن و كرد جدا خود گردن از بند گردن) ع( فاطمه پس

  .شد شادمان خبر اين شنيدن به پيامبر. كرد

  111: ص حجازى، ترجمه-السالم عليه الرضا صحيفة                        

193-  

  :فرمود) ع( على بن حسين پدرم كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 1( 

 را آب مرتبه سه آنكه مگر نياشاميم آب خوريم مى غذا گاه هر كه داد، مى فرمان ما به) ع( المؤمنين امير آينه هر

  .كنيم مضمضه دهان در

194-  

 أن ال لو« جل و عز خداى سخن باره در) ع( حسين بن على پدرم كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 2( 

  :فرمود »ربه برهان رأى

 ما نپوشانم، را آن روى اگر آينه هر: گفت پوشانيد را آن كه حالى در و برخاست بت سوى به) زليخا( مصر عزيز زن

 و بهره و بيند نمى شنود، نمى كه كسى از آيا: فرمود او به يوسف زليخا عمل اين از پس. بيند مى حال اين در را



. نكنم شرم است، آگاه آنها حال به و آفريده را موجودات همه كه خدايى از من ولى كنى، مى شرم رساند نمى زيان

  .»ربه برهان رأى أن ال لو«: فرمود خداى ماجرا اين به توجه با اين بر بنا

  112: ص حجازى، ترجمه-السالم عليه الرضا صحيفة                        

195-  

  :فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 1( 

 آمرزش -را تو باد گوارا: فرمود مى او به بود يافته شفا كه كرد مى ديدار را بيمارى) ع( طالب ابى بن على گاه هر

  .شدى پاك گناهان از كه -خدا

196 -  

  :فرمود) ع( حسين بن على پدرم كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 2( 

 از را حسد -زشتى - و -ع -نوح از را نعمت سپاس -ع -ايوب از را شكيبائى ايم، دريافته كس سه از را چيز سه ما

  .يعقوب فرزندان

197-  

  :فرموده) ع( على كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 3( 

 مرد و يابى نمى صالح انسان يك كوسه مرد چهل ميان در و يابى، نمى بد آدم نفر يك اصلع مرد چهل ميان در

  .است تر محبوب صالح كوسه از من نزد بد اصلع

  113: ص حجازى، ترجمه-السالم عليه الرضا صحيفة                        

198-  

  :فرموده) ع( على كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 1( 

 همراه كه ديگرى شهداى براى و گفت، تكبير پنج حمزه خود عموى براى كه حالى در ديدم را) ص( اكرم پيامبر

 تكبير هفتاد گفت حمزه براى كه تكبيرهايى مجموع نتيجه در و گفت، تكبير پنج نيز رسيدند شهادت به حمزه

  .بود نهاده چپ دست بر را خود راست دست حال اين در و. شد

199-  



 و پدر از پيامبر چرا شد، سؤال) ع( حسين بن على بن محمد از كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 2( 

  .نشود واجب او بر مخلوق اطاعت حق اينكه براى: فرمود حضرت آن شد؟ يتيم مادر

  114: ص حجازى، ترجمه-السالم عليه الرضا صحيفة                        

200-  

  :فرموده -ص -خدا فرستاده كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 1( 

 كس هر و. كند استغفار بايد شود كم او روزى كس هر و كند، سپاسگزارى بايد داده نعمتى او به خدا كه كس هر

  .باللَّه الّا قوة ال و حول ال: بگويد بايد شود، اندوهگين اى حادثه از

201-  

  :فرموده) ع( حسين بن على پدرم كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 2( 

 خدا كه را آنچه و نيست خدا پيشگاه در آنچه و نيست، خدا براى آنچه از مرا: كه پرسيد) ع( على از يهودى مردى

  :فرمود) ع( على وى جواب در پس. كن خبر با داند نمى

 خود براى خدا كه حالى در »خداست پسر عزير«: گوئيد مى كه است يهوديان شما سخن داند نمى خدا كه را آنچه

  و. است بندگان به ستم نيست، خدا پيشگاه در آنچه اما و. داند نمى پسرى

  115: ص حجازى، ترجمه-السالم عليه الرضا صحيفة                        

 جز خدايى كه دهم مى شهادت من. گفت يهودى مرد. اوست براى دادن قرار شريك نيست، خدا براى كه آنچه

  .خداست رسول -ص -محمد و نيست يكتا خداى

  117: ص حجازى، ترجمه-السالم عليه الرضا صحيفة                        

202-  

  :فرموده) ع( على بن حسين كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 1( 

 از جوانى انگيخت مى بر خدا راه در جهاد به را آنها و خواند مى خطبه مردم براى) ع( المؤمنين امير كه حالى در

 پاسخ در) ع( على پس. كن خبر با خدا راه در جهادكنندگان فضيلت از مرا! على اى: گفت و برخاست مردم ميان

  :فرمود او



 كه حالى در داشتيم، قرار رديف يك در بود، سوار خود عضباء ى ناقه بر ايشان كه حالى در) ص( خدا رسول و من

) ص( پيامبر پرسيدم، كردى سؤال من از تو كه را آنچه حضرت آن از من پس. گشتيم بازمى السالسل ذات غزوه از

. فرمايد مى مقرّر ايشان براى را آتش از دورى خداى كنند، مى جنگ اراده خدا راه در رزمندگان كه هنگامى: فرمود

 و. كند مى افتخار و مباهات فرشتگان به آنها وجود به خداى شوند، مى آماده خدا راه در جهاد براى كه هنگامى و

 بيرون خود گناهان از حال اين در و گريد، مى برايشان ها خانه و ديوارها كنند، مى وداع خود خانواده با كه زمانى

   خداى و. شود مى بيرون خود پوست از كه مارى مانند به آيند، مى

  118: ص حجازى، ترجمه-السالم عليه الرضا صحيفة                        

 سمت و راست سمت و سر پشت و برو رو از را او تا گمارد مى فرشته هزار چهل مجاهد مردان اين از يك هر بر

 اعمالشان نامه در آن از بيشتر آنكه مگر دهند نمى انجام نيكى كار هيچ ايشان. كنند نگهدارى و حفاظت چپ

 آنها عبادت سال هر و كنند، مى عبادت را خدا سال هزار كه مرد هزار عبادت آنها براى روز هر و شود، مى نوشته

 دنيا اهل دانش شوند، مى روبرو دشمن با كه زمانى و) 1. (شود مى نوشته دنيا، روزهاى بمانند روز، شصت و سيصد

 در حركت به ها نيزه كه دشمن با رويارويى و برخورد هنگام به و. است قاصر دهد مى آنها به خدا كه ثوابى از

 بالهاى با را خدا راه مجاهدان فرشتگان شوند، مى مواجه ديگر يك با جنگاوران و شود مى پرتاپ تيرها و آيد، مى

 زند مى فرياد منادى هنگام اين در. طلبند مى استقامت و نصرت آنها براى خداى از حال اين در و پوشانند، مى خود

 از تر دلنشين و تر آسان شهيد پيكر بر شمشيرى ضربت و نيزه هر آمدن فرود و شمشيرهاست، سايه در بهشت: كه

 زمين به خود اسب از اى نيزه يا شمشير ضربت اثر بر شهيد كه هنگامى و. است تابستان روز در سرد آب نوشيدن

 حور اين و فرستد، مى سويش به او همسرى به را العين حور جل و عز خداى اينكه مگر رسد نمى زمين به افتد، مى

 شهيد پيكر كه هنگامى پس. دهد مى مژده را او است، كرده آماده شهيد براى خود كرامت از خداى آنچه به العين

 پاك پيكرى از كه بزرگى روح همان تو آمدى، خوش پاك روح اى: گويد مى او به زمين خورد، مى زمين به

  .اى شده بيرون

 هيچ قلب به و نشنيده گوشى هيچ و نديده چشمى هيچ كه آنچه است، فراهم تو براى كه زيرا باش، شادمان

  گذر و جلوه انسانى



  119: ص حجازى، ترجمه-السالم عليه الرضا صحيفة                        

 خانواده كس هر و. هستم او خانواده ميان در شهيد جانشين من: فرمايد مى جلّ و عزّ خداى و) 1( است نكرده

 كرده خشمگين مرا همانا كند، خشمگين را آنها كس هر و است، كرده خشنود مرا آينه هر كند، خشنود را شهيد

 گردش خواهد مى كه بهشت سوى هر به تا دهد، مى قرار رنگى سبز پرنده بالهاى بر را شهيد روح خداى و. است

 شهيدى هر به و. گيرد پناه است آويزان عرش به كه طاليى قنديلهاى پرتو در و بخورد، بهشت هاى ميوه از و. كند

. باشد مى شام و صنعاء ميان فاصله اندازه به غرفه هر ميان فاصله شود، مى داده بهشت هاى غرفه از غرفه هفتاد

 هفتاد درى هر بر و دارد وجود در هفتاد اى غرفه هر در و. كند مى روشن را عالم غرب و شرق ها غرفه اين روشناى

 هر در و خيمه هفتاد ها غرفه از يك هر در و. است آويز پرده شصت درى هر بر و شود، مى مشاهده طال در لنگه

 زمرّد ميخهاى با تختها هاى پايه و است، در و زبرجد از آنها هاى پايه كه دارد، وجود طال از تخت هفتاد خيمه

 هر بر و است، شده گسترده باشد مى متر بيست كدام هر ضخامت كه فرش چهل تختى هر بر و. است شده استوار

  .است نشسته همسالند ديگر يك با و دوست شوهر كه العين حور از همسرى ها فرش اين از يك

  .بده خبر دوست شوهر زن از من به! المؤمنين امير يا: گفت پرسشگر جوان سخنان اين از پس

  :فرمود المؤمنين امير

 وى. دارد غالم هزار هفتاد و كنيز هزار هفتاد و است، شيفته شوهر به نسبت كه ايست، كرشمه با و خندان زن او

  لؤلؤ، از تاجهايى زنها اين سر بر. است سپيد اى چهره داراى و شده زينت طال به
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 برسد، فرا قيامت روز كه هنگامى) 1. (دارد وجود هايى كوزه و جامها آنان دستهاى در و ها شنل ايشان هاى شانه بر

 ولى خون رنگ به رنگ ريزد، مى خون او گردن رگهاى از كه حالى در آيد، مى بيرون گور از آخته شمشير با شهيد

 دست در جانم كه كسى آن به سوگند. گذرد مى قيامت عرصه از حال اين با و است، مشك رائحه مانند آن بوى

 ارزش و مقام كه چرا» 1« شوند، مى پياده مركب از آنها احترام به باشند، شهيدان راه سر بر انبياء اگر اوست،

  .كنند مى مشاهده خدا پيشگاه در را شهيدان



 او همسايگان كه آنجا تا كند، مى شفاعت خود همسايگان و خاندان از نفر هزار هفتاد باره در شهيدان از يك هر و

 سفره بر - ع -ابراهيم حضرت با و من با شهيدان آنگاه. كنند مى دشمنى و نزاع ديگر يك با وى با همسايگى سر بر

  .كنند مى ديدار را متعال خداى رحمت شامگاه و بامداد هر و نشينند، مى بهشت جاودانى

203-  

  :كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 2( 

  :كه فرمود) ع( باقر محمد امام از

  .خواند مى شكسته را نماز سفر در پدرم كه فرمودند حضرت شد، سؤال مسافر نماز به راجع) ع( باقر محمد امام از
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204-  

  :فرموده) ع( على بن حسين پدرم كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 1( 

  :فرمود و كرد سخنرانى ما براى) ع( على المؤمنين امير

 دندان به دارد دست در كه را آنچه مؤمن انسان روزگار آن در. است شوم اى زمانه كه رسد، مى مردم به روزگارى

 نكنيد، فراموش خود ميان در را ديگر يك به احسان«: فرمايد مى متعال خداى نيست، امان در حال اين با و گيرد

 پيشرفت بدكاران روزگار آن در كه رسد مى فرا زمانى زودى به و »بيناست دهيد مى انجام آنچه به خداوند همانا

 خدا پيامبر كه حالى در كنند، مى معامله) ناگزيران( مضطرون با روزگار آن در. شوند مى خوار نيكوكاران و كنند مى

. است كرده منع نيامده دست به هنوز كه اى ميوه معامله از پيامبر نيز و. است كرده نهى مضطرون معامله از) ص(

 بيت اهل حقوق رعايت با مرا حرمت و كنيد، رفتار آشتى و صالح به ديگر يك با و كنيد پيشه را خدا تقواى مردم

  .كنيد حفظ من
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205-  

  :فرموده) ع( على بن حسين پدرم كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 1( 



 غذا سفره يك بر فضل و قثم و عباس بن اللّه عبد عمويم پسر و حنفيه بن محمد برادرم و حسن برادرم و من

 را آن عباس پسر اللّه عبد پس نشست، غذا بر ملخى هنگام اين در. بوديم خوردن غذا سرگرم و بوديم، نشسته

  :گفت حسن به و گرفت

  است؟ شده نوشته چه ملخ بال بر دانى مى آيا! من آقاى اى

  :فرمودند ايشان پرسيدم،) ص( جدت از فرمودند پرسيدم،) ع( المؤمنين امير از فرمود،) ع( حسن
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 روزى را او و هستم ملخ پروردگار من نيست، من جز خدايى هستم، خداى من: كه است شده نوشته ملخ بال بر

 قومى بر بالئى عنوان به را او بخواهم گاه هر نيز و دهم، مى قرار قومى روزى -وسيله -را او بخواهم گاه هر. دهم مى

  .انگيزم مى بر

 علوم از گفتار اين قسم خدا به: گفت و شد نزديك) ع( على بن حسن به و برخاست عباس پسر اللّه عبد سپس

  .است پنهان

206 -  

  :فرموده) ص( خدا پيامبر كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 1( 

 را پيامبر هفتاد و دارد، وجود بيماريها درمان و شفاء عسل در و. است داده قرار بركت عسل در متعال خداى همانا

  .است داده بركت آن وسيله به خدا

207-  

  :فرموده) ع( الحسين بن على كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 2( 

  .پوشد مى چشم او لغزشهاى از قيامت روز در خداى بدارد، دست مسلمين ناموس به تجاوز از كس هر

208-  

  :فرموده) ع( حسين بن على كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 3( 

  .است جهنم سگهاى خورش نان غيبت زيرا غيبت، از دورى باد شما بر
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209-  

  :فرموده) ع( على بن محمد كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 1( 

  .شود مى ثروت افزايش باعث همسايگان با رفتارى خوش و خويشاوندان با پيوند

210-  

  :فرموده) ع( طالب ابى بن على كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 2( 

 دروغ دهانش آب و خشم وى قاووت و خواب او سرمه اما و. است دهان آب و قاووت و سرمه را شيطان همانا

  .باشد مى

211-  

  :فرموده) ع( حسين بن على كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 3( 

  .باشند مى پرهيزگاران آخرت در مردم سرور و بخشندگان دنيا در مردم سرور

212-  

  :فرموده) ع( حسين بن على كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 4( 

  .است پنهان سلطنت تندرستى
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213-  

  :فرمود خدا رسول كه فرموده) ع( طالب ابى بن على كه فرمود) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 1( 

 قيامت فرداى من نشود، داده پاداش او به برابر در و دهد انجام كارى المطلب عبد فرزندان از يكى براى كس هر

  .دهم مى پاداش او به ببيند، مرا كه هنگامى

214-  

  :فرمودند) ص( خدا پيامبر كه فرمود،) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 2( 

  :بگو خواندى نماز اى جنازه بر تو گاه هر! على اى

  126: ص حجازى، ترجمه-السالم عليه الرضا صحيفة                        



 اكنون و شد، اجراء او باره در تو فرمان. باشند مى تو بنده كه است، زنى و مرد فرزند و تو بنده اين خدايا بار« 

 به تو خدايا، بار. شود مى زيارت كه هستى كسى بهترين تو و آمد تو ديدار به. است نبوده او از هم نامى كه گوئى

 و كن، روشن را او گور و مكن، گرفتار فتنه به را ما او از بعد و كن محشور پيامبرش با را او و كن تلقين دليل او

  .باشى مى نياز بى وى از تو و محتاج تو به او كه همانا بدار، استوار ثابت گفتارى بر را او و كن فراخ را او جايگاه

 پس و مكن، محروم پاداش از را ما خدايا،. بيامرز را او پس داد، مى گواهى تو يكتايى به كه بود كسى او خدايا، بار

  .مكن آزمايش فتنه به را ما وى از

  :بگو خواندى نماز زنى جنازه بر گاه هر! على يا

 كارهاى به كسى هر از تو و ساختى، مرده را او تو نيز و بخشيدى زندگى را او تو و آفريدى، را او تو خدايا، بار« 

 پاداش از را ما خدايا، بار. بيامرز را او پس ايم، آمده او شفاعت به تو پيشگاه در ما. داناترى وى آشكار و پنهان

  .»مكن آزمايش فتنه به را ما او از پس و مكن محروم او نيك كارهاى

  :بگو خواندى نماز كودكى جنازه بر گاه هر! على يا

 و پدر و بده، قرار آنها رشد و نور اسباب و آمرزش وسيله آخرت، ذخيره مادرش و پدر براى را او خدايا، بار« 

  .»هستى توانا كارى هر انجام بر تو كه درستى به كن، وارد بهشت به را مادرش
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215-  

  :فرموده) ع( طالب ابى بن على كه فرمود،) ع( رضا امام شده نقل اسناد با) 1( 

 دشمن مرا كس هر و. داشت مى دوست مرا كه اى گونه به بيند، مى مرگ هنگام به مرا بدارد، دوست مرا كس هر

  .داشت نفرت و ناگوار كه آنچنان بيند، مى مرگ هنگام به مرا دارد،

216 -  

  :گفت پدرم كه است كرده روايت طائى القاسم أبو شده نقل اسناد با) 2(

   پدرش از) ع( الرضا موسى بن على من براى كرد حديث
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 از نيز ايشان و) ع( على بن محمد پدرش از او و) ع( محمد بن جعفر پدرش از ايشان و) ع( جعفر بن موسى

 از حضرت آن و) ع( طالب ابى بن على پدرش از هم ايشان و) ع( حسين پدرش از او و) ع( حسين بن على پدرش

  :فرمودند كه) ص( خدا فرستاده

 فوت هارون برادرم همانا! من خداى اى: گفت و كرد بلند آسمان به را خود هاى دست) ع( عمران بن موسى همانا

 نخستين آمرزش باره در من از چنانچه اگر! موسى اى كه فرستاد وحى متعال خداى پس. بيامرز را او پس كرد،

 على، بن حسين قاتل باره در مگر كردم، مى اجابت را تو خواهش كردى، مى خواست در آفريده آخرين و آفريده

 به درود و كار، هر پايان و آغاز در را خداى سپاس و) 1. (گيرم مى انتقام وى كشندگان از او براى خود من كه چرا

  .پنهان و پيدا در باد، او طاهر و پاك عترت و) ص( محمد آفريدگان بهترين پاك روان

 على 948 سال به رمضان مبارك ماه دهم در) ع( الرضا موسى بن على امام مطهر مرقد جوار در را صحيفه اين

  .بيامرزد گناهانش خداى -نوشت قاينى محمد شاه] كذا[ الغنى الضعيف عبد

 


