
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 صحیفه نور

 هب اهتمام

 حزین ) زرها ( خوش نظر

 مجموهع ای از احادیث قدسی 

 و

 تصاوریی از زیبارتین و تفگش انگیزرتین

 گل اهی جهان 



 نوشتاری رد باب مقدهم : 

 رد اختیار عالقمندان قرار گیرد  رد این کتاب سعی رب این بوده است هک مجموهع ای از احادیث قدسی 

حدیث »آيات قرآنی و احادیث معصومين )ع( ، سخنان مذهبی ديگری هم هست هک اصطالحا هب آنها رد کنار 

گفته می شود و آنها عبارتند از جمالتی هک توسط معصوم از خداوند نقل می شود ، ولی جزء قرآن نيست. « قدسی

 ی شود. اینگوهن احادیث هب خاطر انتساب آن هب مقام قدس خداوندی )حدیث قدسی( انمیده م 

با ربرسی این نوع احادیث ، معلوم می شود هک اینها رتشيب ، موعظه اه و كلمات حكمت آموزی است هک خداوند هب 

« عبدی»وسیله آنها بندگان خود را ارشاد و راهنمايی كرده است ، سبك و سیاق آنها غالبا عاطفی است و كلمه 

 عنای  خا  خداوند رب بندگان خوش  است هک آانن را هب خود )بنده من( رد آنها زياد هب چشم می خورد هک اشاره هب

 نسب  می دهد و رابطه عاطفی با آنها ربقرار می کند.



جهان  استفاده ل اهی عجیب و ديدنی و تفگش انگیز گ از تصاوری بسیار زیبا ربای جذابی  رتشيب رد این مجموهع 

 شده است .

 ام زیبا پسندان   .تقدیم هب تماز خالق زیبايی اه  زیبا جمالتی

 هک این مجموهع مورد قبول خداوند و مردمان خوب و مهربان افرسی زبان رد سراسر جهان  قرار گیرد .امیدوارم 

 . با سپاس

 

 



 و االرضالّسموات  نور الّل 

 



 ی :تعال  و تبارک الّل  

 ا خلقتامک؛يا أحمد، لوالک لما خلقتُ االفالک و لوال علیٌ لما خلقتُك و لو ال افطمه لم 

 را  شما نبود، افطمه اگر و كردم نمی خلق تورا  نبود، علی اگر و ، كردم نمی خلق را  افالک ، نبودی تو اگر ،احمد أی 

 " كردم نمی خلق

 
 



: از رسول اكرم ) ( نقل شده هک خداوند متعال فرمود  

می شوم همدم کند  يادهک مرا   ره  

 

 

: فرعون فرستاد، هب آن اه فرمودوقتی خداوند موسی و اهرون را هب سوی   



  . مبادا لباس فرعون شما را بترساند. چون سرنوشت او رد دست من است

چنين زین  بولهوسان هم شما را وادار هب شگفتی نکند. 
هم
و كامیابی او از نعمت اهی دنیا شما را هب تعجب نیاندازد و 

قتی فرعون آن اه را دنیبب بداند هک از مقدار آن عاجز پس اگر می خواستم شما را با چیز اهيی زین  می دادم هک و

است. ولی رتشيب خوااهن شما هستم. این است هک شما را از مال دنیا محروم كرده ام. چون با بنده ی مؤمن خود، 

همين كار را می کنم و آن اه را از نعمت اهی دنیا مراقبت می کنم و باز می دارم. این كار من هب دلیل این 

هک هب آن اه اهمیت نمی دهم و يا اینکه آن اه رد زند من کوچکند، بلکه ربای این است هک نصیب خود را از دنیا نيست 

هب طور سالم و كامل ربدارند. من بنده اهی مؤمن خود را با تواضع و خشوع و خوفی هک رد قلب آن اه جايگزین شود، 

ردد. هب آن اه ردجات و زبرگی عطا می کنم و سیمای زین  می دهم ات رد اجساد آن اه هم آاثرشان ظاره می گ   

 آن اه چنان است هک شناخته می شوند

ای موسی! ربای آن اه فروتنی کن و نسب  هب آانن مهربان و رنم باش. قلبت را رد ربارب آانن ذلیل کن و 

چنين زبان  را رد مقابل آانن رنم و مالیم بساز، بدان هک ره کس بنده مؤمن مرا بترس
هم

اند، خود را ربای مخالفت 

 امر من آماده كرده و رد روز قیامت من خونخواه بنده اهی مؤمن خود می باشم



 

 

: امام صادق )ع( فرمود  

 خداوند هب داوود وحی كرد

همان طوری هک زنديك رتین افراد هب من اشخا  متواضع و فروتن هستند، دوررتین 

 اشندمردم هم از من اشخا  متکّبر و خودخواه می ب



 

 

 ای موسی وقتی بنده ای با من سخن میگويد چنان هب سخنان  گوش میدهم

هک گويی بنده ای جز او ندارم    

 اما شگفتا وقتی ربای بنده ام یلکشم شیپ می آيد همه را چنان میخواند



 هک گويی همه خدای اویند جز من 

 

: خداوند خطاب هب انسان می فرمايد  

عیادتم نیامدیای فرزند آدم مریض شدم هب   

 او با تعجب می گويد: رپوردگارا چگوهن از تو عیادت کنم 



 رد حالی هک تو رپوردگار جهانیان هستی؟

 خدا می فرمايد: بنده ی من مریض شد،

چنانچه هب عیادت او می رفتی ره آینه مرا رد کنار او می يافتی   

 از تو طلب آب كردم مرا سیراب ننمودی

گوهن تو را سیراب کنماو می گويد: رپوردگارا چ   

رد حالی هک تو رپوردگار جهانیان هستی؟   

 خدا می فرمايد: بنده ی من از تو طلب آب كرد،

چنانچه هب او آب می دادی آن را رد زند من می يافتی   



 از تو طعام و غذا خواستم مرا طعام ندادی

 او می گويد: رپوردگارا چگوهن تو را طعام دهم

ر جهانیان هستی؟رد حالی هک تو رپوردگا   

 خدا می فرمايد: بنده ی من از تو غذا و طعام خواست 

 و اگر تو هب او غذا می دادی آن را رد زند من می يافتی

 



 

من ربای بندگان صالحم چیزاهيی را مهیا كرده ام هک هن چشم اه آن اه را ديده اند و هن گوش اه 

 .آن اه را دینشه اند و هن هب قلب کسی خطور می کند

 



 

: امام صادق )ع( از رسول خدا ) ( نقل كرده هک خداوند متعال فرمود  

. ره کس بنده ی مؤمن مرا خوار کند هب من بی اعتنايی كرده است  
. 

 



 

 

 

 

 .ربای من باش ات من با همه خدامیی ربای تو باشم
 



 

 

: امام باقر )ع( فرمود  

صیه و اندرزی کنموسی رد مناجات هب خداوند رعض كرد: خداوندا! هب من تو  

 خداوند فرمود: ای موسی! من تو را هس مرتبه توصیه می کنم. موسی رعض كرد: خداوندا بفرما

توصیه می کنم اطاعت از امر ماردت خداوند فرمود: تو را ربای  

را توصیه می کنمماردت موسی رعض كرد: خداوندا! بفرما. خداوند فرمود: باز هم   



ه سوم را بفرما. خداوند فرمود:موسی رعض كرد: خداوندا! توصی   

را هب تو، توصیه می کنمپدرت    

 خداوند هب موسی فرمود: ای موسی! آيا می دانی من چقدر هب تو رتحم نموده ام؟ موسی گفت:

تو از ماردم هب من مهربان رتی   

بان ساختممن بودم هک او را رب تو مهر خداوند فرمود: موسی ماردت رد ارث فضل من، رب تو رتحم می كرد.  

 

 



: ایپمبر اكرم) ( فرمود   

: خداوند متعال می فرمايد  

 اگر بنده ای از بندگانم، دلبسته ام شود، يادم را رباش  لذت بخ  می گردانم،  "

 رد این صورت او عاشقم می شود و من نیز عاشق 

گاه افصله اهی میانمان را کنار می زنم و راهنماش  می شوم،آ ن  

. همه ی مردم او را فراموش کنند من رهگز او را از ياد نخواهم ربد هب گوهن ای هک اگر  " 
 

 

 



: امام سجاد )ع( فرمود  

رد زند من،گرامی رتین خلق خداوند متعال می فرمايد: ای بندگان من! بدانید هک   

می باشندحسين و حسن و  افطمهو  علیو  محّمد   

د و آل پاک  را واسطه قرار دهد، پس آگاه باشید ره کس هک حاجتی از من بخواهد و محّم   

 آن حاجت اه را هب خاطر محبوبترین خلقم اجاب  می کنم

زریا من چگوهن دعای چنين شخصی را رد کنم رد حالی هک دوستم و وصّیم و ولّیم و روحم و نورم و آيات رحمتم و 

 نعمتم را واسطه قرار داده است؟

م آفريده انور عظمت خودم بدان هک آن اه را از    

قرار داده اماهل كرامت و والی  خودم و آن اه را  . 

  



 

 

 

 

وجل می فرمايد
ّ
: خداوند زع  

رتین مردم خواهی شدزاهدباش، از  راضیای فرزند آدم هب آنچه هک هب تو دادم   



مردم خواهی شدعابدرتین كردم عمل کن، از  واجبای فرزند آدم هب آنچه هک هب تو   

مردم خواهی شدمتّقی رتین  کن، از دوری كردم  حرامتو ای فرزند آدم از آنچه هک رب  . 

 

 

: امام صادق علیه السالم فرمود  

 سجده شکر هب جا آوردن رب ره مسلمانی واجب است.



نمازت را هب سبب آن هب اتمام ربسان و هب سبب آن خدای  را از خودت راضی کن    

ند.و هب سبب آن است هک مالئکه از تو متعجب و تفگش زده می شو  

هب ردستی هک بنده زمانی هک نماز می خواند و سپس سر رب سجده شکر مینهد،   

: رپوردگار حجاب اهی موجود میان بنده و فرشته اه و مالئك را می گشايد و می فرمايد   

 ای مالئکه من! هب بنده ام بنگريد

 واجبم را هب جای آورد و عهدم را ربای من تمام نمود.

آنچه هک رباش  نعمت نموده ام، سجده شکر هب جا آورد. سپس ربای من نسب  هب    

گان من! ربای او از نظر شما هچ چیزی رد زند من وجود دارد؟  ای فرشت

 پس مالئکه می گویند: ای رپوردگار ما! رحمت تو

 پس رپوردگار می فرمايد: سپس ربای او چيست از پاداش؟



 می گویند: ای رپوردگار ما! بهشت تو

ی فرمايد: ربای او ديگر چيست؟سپس رپوردگار م   

 می گویند: ای رپوردگار ما! کفای  مهم اهش 

 پس رپوردگار باز می فرمايد: سپس رباش  چيست؟

 امام علیه السالم فرمودند: چیزی از خیر اه نماند مگر آنکه مالئکه آن را دنتفگ

 پس خداوند می فرمايد: پس از آن ديگر چيست؟

ما! علمی ربای ما نيستمالئکه می گویند: ای خداوند    

گان من! رباش  شکر می کنم همانگوهن هک ربایم شکر هب جای آورده است   رپوردگار می فرمايد: ای فرشت

 .و رباش  روی می آورم با فضلم و رحمتم را رباش  نشان می دهم

 



 

: رسول خدا ) ( فرمود  

 خداوند هب داود نبی وحی فرمود:



واند جلوی نورافشانی خورشید را بگیرد،ای داود همانطور هک کسی نمی ت    

همانطور هم کسی نمی تواند جلوی رحمت وسیع من را هب بندگانم بگیرد  . 
 

 

 

 

 

گاه هک رد ربارب من هب   می اشستی، شتاب مكننماز بنده ی من، آن



 

 وجّل 
ّ
 اقلَ الل زع

نی فَأمهَلتُكُم ، رتََکتُمونِی فَرَعیتُكُم ، عَصَیتُمُونِی فَستَرتُكُم ، فَإن رَجعْتُم اندَیتُمونِی فَلَبَّیتكُم ، سَأَلتُمُونِی افََعطَيتُكُم ، بَارَزتُمو

ی انتَظرتُكُم
ّ
 إلی قِبلْتُكُم وَإن أدربتُم عَن

كردم، اجاب مرا خوانديد شما را   

نمودم، عطا از من خواستید هب شما    

دادم،  مهل با من هب جنگ و مخالفت ربخاستید شما را   



كردم،  رعای اشتید شما را مرا واگذ  

،پوشاندمكرديد رب شما معصیت مرا   

می پذریم شما را باز گرديد اگر هب من    

شما خواهم بود ااظتنرو اگر از من روی بگردانید هب    

 

 



احِ
ّ
عَت شَهوَتُك ؟ بَلی أان أرحَم الر

 وجّل : اآلن ! إذا ذَهَب  قُّوتُك وَتُقطّ
ّ
مين ، إذا اتَبَ الشیخ يقولُ الل زع

احمين
ّ
 بَلی أان أرحَم الر

وجّل می فرمايد: 
ّ
گامی هک پیرمرد توهب کند خدای زع  هن

اكنون هک قدرت  از دست رفته و میل و شهوت  قطع شده توهب می کنی ؟ توهب کن هک من مهربان رتین مهربااننم ، 

 .آری من مهربان رتین مهربااننم

 



 ای فرزند آدم هس مرحمت هب تو نمودم

نمودم از تو چیزاهيی را هک اگر خانواده ات علم هب آنها پیدا می كردند،رهگز تو را پنهان نمی نمودندپنهان   

گاه از تو وسعت رد رزق و روزی هب تو  خواستم ربای خودت،قرض دادم.آن  

نفرستادی اما تو چیزی شیپ  

گام  نفرستادی هب تو اجازه دادم رد ثلث مال  تصرف کنی اما تو چیزی شیپ مرگهن  

 

 

 



وجّل 
ّ
: اقل الل زع  

 ای موسی

كاران هک از ره آسوده شدی،و خوش آمدی ربد، بگو پناه  زند تو آمد و هب تو گناه  

گاه زبرگی است اگشيپه خداوند عالم.  هچ جاي  

بخواه آمرزش  و رب اششان   

باش خودشانو رب اششان مانند یكي از   

 



 

وجّل 
ّ
: اقل الل زع  

یای موس   



و گناه می کند تو را نفریبد.آن هک رب من شوريده   

روزی مرا می خورد و ديگری را بندگی می کند...    

چنان او را هب بند می کشم هک راه گرزيی نداشته باشد آن . 

 

 

: امیرالمؤمنين )ع( فرمود  



این چهار توصیه مرا هب خاطر بسپارخداوند زعوجل هب موسی فرمود: ای موسی!   

ی گناهت بخشیده شده يا خیر، هب ذكر عیب ديگران مشغول نباشاین است؛ مادامی هک نمی دان  اول  

؛ مادامی هک می ینیب گنجینه اهی روزی من از نیب رنفته هب خاطر روزی ات غم مخوردوم  

؛ مادامی هک می ینیب عالم ملكم باقی است، هب غیر از من امیدوار مباشسوم  

مباش ؛ مادامی هک می دانی شیطان نمرده، از مکر او ایمنچهارم  

 

 

 



وجّل 
ّ
: اقل الل زع  

 ای موسی

کند آرزواهی بسیاری ربای دنیا نداشته باش، زریا دل  را سخت می  

شود و کسی هک دل  سخت باشد از من دور می   
 

 

 

 



: از امام حسين )ع( نقل شده هک خداوند متعال فرمود  

كا ت و جالل و عظمت و جمال و بها و علّو مقام و ارتفاع م
ّ
نم،سوگند هب زع  

ره بنده ای هک خواست مرا رب خواست خود مقّدم بدارد،    

 من هم او را منحصر هب آخرت می کنم 

 و قلباً او را بی نیاز می سازم.

همه ی اُمورش را کفای  می کنم   

و آسمان و زمين را ضامن روزی او می کنم   

و دنیا را رد نظر او بی اعتبار می سازم ات از آن متنّفر شود   
 



 

: صادق )ع( از رسول خدا ) ( نقل كرده هک آن حضرت فرمود امام  

گام بیماری از وی مراقبت کند، می فرمايد  خداوند هب ملکی هک ربای شخص مؤمن موّکل است ات هن



 بنوشس ربای این بنده ی مؤمنم همان اعمالی را هک رد حال سالمتی رباش  می نوشتی. 

 چون من هستم هک او را بیمار كرده ام
 

 

 

: امام صادق )ع( فرمود هک خداوند هب موسی وحی كرد  

 ای موسی! آيا می دانی هک چرا تو را از میان خلقم انتخاب كردم ات با تو حرف زبنم؟



 موسی گفت: هن خداوندا 

 خداوند فرمود: من رد همه ی روی زمين از تو متواضع رت نسب  هب خود نديدم

گام موسی سر هب سجده گذاشت و دو  قسمت روش  را هب زمين مالید،رد این هن  

ل هب خداوند عظیم الشأن 
ربای ارباز تذلّ . 

 

 

: از رسول خدا ) ( نقل شده هک خداوند متعال فرمود  



می کندپیدا کند ، مرا طلب کسی هک مرا   

می شناسدکند ، مرا  پیدا و کسی هک مرا   

دارد دوست، مرا  بشناسد و کسی هک مرا   

می شود عاشقمدارد ، دوست و کسی هک من را   

او می شومعاشق من شود ، من عاشق و کسی هک   

می کشم او شوم ،  عاشقو کسی هک من   

است مناو رب دهي دهي دارد و می کشم و کسی هک من او را    

 .من دهي او هستم
 

 



 

 

: از رسول خدا ) ( نقل شده هک خداوند متعال فرمود  

 ای انسان!

همه چیز را ربای تو آفريدم   

ربای خودم آفريدم و تو را    
 



 

اد )ع( روای  شده هک فرمود
ّ
: از امام سج  

خداوند هب موسی فرمود: ای موسی! می دانی اگر بنده ای از بندگان من گنااهن  چنان زبرگ باشد هک هب آسمان اه 

و این كار ربایم مهم نيست؟اگر هب سوی من بیايد او را می بخشم ربسد،   

او را می بخشی؟ موسی رعض كرد: خداوندا! چگوهن  

 خداوند فرمود: هب واسطه ی يك خصل  خوبی هک رد بنده ی من باشد



كاری نمايد و خود را با مؤمنان فقیر محبت کند محبوب رتین خصل  رد زند من این است هک هب  و با آن اه هم

   را می بخشمآن اه يکسان بداند و هب آن اه فخر نفروشد. وقتی هک این كاراه را كرد من همه ی آن گنااهن 

 ای موسی! بدان هک فخر، ردای من و کبريايی، پیراهن من است

م او را عذاب می دهم، ای موسی! یكي از زبرگی 
ّ
ره کس رد این دو چیز با من هب جنگ ربخیزد، من با آت  جهن

از مال  جالل  من این است هک اگر بنده ای هک من هب وی مال دنیا را داده ام، بنده ی مؤمن و فقیر مرا هک

دوست می دارمکند، من آن بنده ی رثوتمند را اكرام و احسان دنیا دست  کواته است   

 ولی اگر آن بنده ی رثوتمند هب آن بنده ی فقیر تکّبر نمايد، او هب جالل من توهين كرده است

 



 

 

: امام سجاد )ع( فرمود  

لق رد زند من، محّمد و خداوند متعال می فرمايد: ای بندگان من! بدانید هک گرامی رتین خ 

 دوست و ولّیم علی 

می باشد. پس آگاه باشید ره کس هک حاجتی از من بخواهد و محّمد و آل پاک  را واسطه قرار 

 دهد، آن حاجت اه را هب خاطر محبوبترین خلقم اجاب  می کنم



و نورم و آيات رحمتم و  زریا من چگوهن دعای چنين شخصی را رد کنم رد حالی هک دوستم و وصّیم و ولّیم و روحم

 نعمتم را واسطه قرار داده است؟

بدان هک آن اه را از نور عظمت خودم آفريده ام و آن اه را اهل كرامت و والی   

 خودم قرار داده ام
 

 

 

: امام باقر )ع( فرمود  



: خداوند رد یكي از وحی اه هب موسی فرمود   

ا هب من زنديك نمی کند مگر گرهي از ای موسی! هب قومت ابالغ کن چیه چیزی بندگانم ر 

رتس من و هیچکدام از عبادت اه رد زند من هب اندازه ی چشم پوشی از حرام اه ارزش 

 ندارد. رد زند من آن صفت از زهد بهتر است هک بوسیله ی آن از دنیا بی نیاز شوند

اشخا  می دهی؟ موسی رعض كرد: ای كریم رتین بخشندگان! رد مقابل این اوصاف هچ چیزی رب آن 

گاه بسیار وااليی هستند هک چیه کس رد  خداوند فرمود: آن کسانی هک رد ارث گرهي از رتس هب من تقرب پیدا می کنند رد جاي

گاه با آانن شريك نيست. اما عبادت کنندگان هب جهت دوری كردن از حرام اه، بواسطه ی شرمی هک  آن جاي

ی کنم. ولی اعمال ساری مردم را حساربسی می کنماز آانن دارم اعمال اششان را حساربسی نم   

ا ربای کسانی هک از دنیا چشم پوشیده اند رد مقابل این عملشان بهشت را ربای آانن مباح می کنم، ره کجا دلشان  امّ

 می خواهد بمانند

 

 



 

: امام صادق )ع( از پدرش از پدران  )ع( از رسول خدا ) ( نقل كردند هک حضرت فرمود  

هب دنیا وحی فرمود: ره کس هب تو خدمت کند از او دوری می کنم و ره کس تو را دور بیاندازد، او را رد تحت خداوند 

 حمایتم قرار می دهم

وقتی هک بنده ای رد میان شب اتريك با خداش  خلوت کند و با وی مناجات نمايد، 

 خداوند نوری را رد قلب او می اتباند



، خداوند جلیل او را صدا می کند: لبیك ای «ی خدا!ای خدا! ا»وقتی هک بنده بگويد: 

 بنده ی من! از من بخواه ات هب تو بدهم و هب من توّکل کن ات امرت را کفای  کنم

گاه کنید هک چگوهن رد وسط شب اتريك با من خلوت  بعد خداوند هب مالئکه می فرمايد: ای مالئکه! هب این بنده ام ن

ن رد خواب غفل  هستند. شاهد باشید هک من این بنده ام را بخشیدمكرده، ولی آن گمرااهن و هوسراان . 

 

 

 

 



وجّل اقل  -
ّ
 :الل زع

 .با مستحبات هب من زنديك شو
 

. 

 

 

 

 



: از امام صادق )ع( نقل شده هک خداوند فرمود  

 خداوند هب بعضی از ایپمبران  وحی فرمود:

ای فرزند آدم! رد حال خشم و غضب مرا بیاد آور   

 من نیز رد حال غضب تو را هب ياد می آورم و تو را مورد خشم قرار نمی دهم .

و هب نصرت و ياری من راضی باش،   

زریا ياری من رب تو بهتر از ياری تو رب خودت می باشد  . 
 

 



 

: از امام باقر )ع( روای  شده هک فرمود  

ست؟موسی رعض كرد: خداوندا! کدام يك از بندگان  رد زند تو زعزي رت ا  

 .خداوند فرمود: بنده ای هک قدرت داشته باشد ولی خطا كار را عفو کند
 



 

 

: از رسول اكرم ) ( نقل شده هک خداوند متعال فرمود  

 من نماز کسی را قبول می کنم هک رد مقابل عظمت من خاضع باشد و هب مخلواقتم تعظیم نکند 

 و روزش را با ياد من هب پايان ربساند

ه رتس از من باشدو رد قلب  هميش    

و هب خاطر من نفس خوش  را از شهوات باز دارد   



 

 

 

: امام صادق )ع( ردباره ی آنچه هک خداوند هب موسی )ع( وحی فرمود، چنين فرمود  

. او را با كاراهئی هک من چیزی محبوب رت از بنده ی مؤمن رد زند خودم نیافريده ام ای موسی!

از او هم رههچ هک خیر باشد رباش  ذخیره می سازم. من هب صالح امور بنده رباش  خیر است، آزماش  می کنم و 

 ام از خودش آگاه رتم، پس هب بالاهی من صبر کن و هب نعمت اهیم شکر کن و هب قضااهی من راضی باش

دمن عمل نمود و امر مرا اطاعت كر وقتی هک بنده ی مؤمنم این كاراه را انجام داد و رب رضای  



ین بنده ی مؤمنم خواهد بوداو محبوب رت   

 

 

: امام موسی كاظم )ع( از پدران  )ع( از رسول خدا ) ( نقل كرده هک خداوند متعال فرمود  

م امر می فرمايد
ّ
م داخل می کنند. خداوند هب مالك جهن

ّ
 بعضی از افراد را هب جهن

 قدم اهی این اه را مسوزان چون این اه با آن قدم اه هب سوی مسجد می ردنتف :



فرجهای آن اه را مسوزان، چون آن اه را ربای وضو پاک می كردند. دست اهی آن اه را مسوزان، چون آن اه را 

 ربای دعا بلند می كردند. زبان آن اه را مسوزان، چون زياد قرآن می خواندند

م می گويد: 
ّ
 مالك جهن

ار می كردیم، این بود هک هب ما گفته شد پس چرا شما گرفتار آت  شده ايد؟ آن اه می گویند: ما ربای غیر خدا ك  

 .ربويد ثواب اعمال خود را از کسانی بگیريد هک هب خاطر آن اه، آن كار اه را انجام می داديد
 



 

: خداوند هب حضرت داوود )ع( وحی فرمود  

 ای داوود! آنچه را می گویم از من بشنو



شد، او را می بخشم و از حافظه ره کس هب سوی من بیايد رد حالیکه از گنااهن  خجال  می ک 

 ی او هم بیرون می کنم

ات ديگر خجال  نکشد   

. ره کس يك عمل خیر هب خاطر من انجام دهد، او را وارد بهشت می کنمای داوود!   

آن عمل خیر چيست؟  !خداوندا : كرد رعض داوود  

 خداوند فرمود: ربدن غم از دل بنده ی مسلمان.

داوود رعض كرد: خداوندا    

ندرا شناخت امیدش را از تو قطع نک سزاوار است کسی هک تو پس   
 

 



 

 

: از امام رضا )ع( نقل شده هک فرمود  

 خداوند متعال رد ثلث آخر ره شب ملکی هب آسمان دنیا می فرستد و هب وی دستور می دهد هک ندا کند

آيا سئوال کننده ای هست ات من می فرمايد  :    «خداوند»

مهب وی عطا کن   

هک توهب ی او را بپذریم؟ آيا توهب کننده ای هست  



 آيا استغفار کننده ای هست ات او را ببخشم؟

 ای خوااهن خیر و نیکی! بشتابید و ای خوااهن شّر! بمانید

 آن ملك ات دم سحر این ندااه را تکرار می کند.

وقتی هک صبح می شود. آن ملك هب محل خود رد ملکوت آسمان اه    

دمی رو  

 

 



:  فرموداز امام رضا )ع( نقل شده هک  

ود آفريد و ربای ره يك جز خداوند عظیم الشأن چیه نبود، پس خداوند جنپ نور را از جالل و عظمت خ   

ظهور ياف . خدا محمد ) ( است و این اسم رد « حمید»خدا الهی خود قرار داد  اسمی از انواراز اسماء .

 زرهای اطهر، هک رد است« افطر»ظهور ياف ، خدا امیرالمؤمنين علی )ع است هک رد «اعلی»

حسن و حسين علیه السالم وجود دارد هک انم  «اسماء حسنی»ظهور ياف ، و ربای خدا افطمه ) ( 

گان و مالئك را از آن نور جنپ تن آفريداز آن مشتق است.  و خداوند فرشت  

خشید، آدم با خود وقتی هک خداوند آدم را هب وسیله سجده نمودن مالئکه رب او و داخل كردن او هب بهشت كرامت ب 

 گفت: آيا خداوند بشری را بهتر و گرامی رت از من خلق كرده است؟! لذا خداوند رب او وحی فرمود

گاه كرد،  ای آدم! سرت را بلند کن هب ساق رعش نظر بیفكن. پس آدم سرش را بلند كرده هب پاهي ی رعش ن

 ديد رد آن نوشته شده 



ولی الل،ال اهل اال الل محمد رسول الل علی »   

 «افطمه سرور زانن عالم و دو فرزندش حسن و حسين آاقی جواانن اهل بهشت هستند 

بهترین مخلواقت  آدم رعض كرد: خداوندا! این اه کيستند؟ خطاب آمد: این اه از نسل تو می باشند و آن اه

م را خلق نمی كردم من هستند و از تو و از ساریین هم بهترند. اگر این اه رد میان انسان اه نبودند، ب 
ّ
هشت و جهن

گاه کنی هک رد آن صورت تو را  حّتی زمين و آسمان را هم نمی آفريدم. پس مراقب باش مبادا رب آانن هب نظر حسد ن

 از همسايگی خودم بیرون می کنم

 



 

: امام صادق )ع( فرمود  

گاه نمود و از کثرت تعداد آ  گامی هک داوود رد رعافت توقف كرد و هب مردم ن ن اه آگاه شد، باالی کوه رعافت هن

رفته، شروع هب دعا نمود. وقتی هک مراسم  هب پايان رسید، جبرئیل رب وی انزل شد و گفت: ای داوود! خداوند 

 می فرمايد: چرا باالی کوه رفتی و مناجات كردی؟ رتسیدی هک من صدای تو را رد پانیی کوه ونشنم؟

دخاهن ربد و با وی هب اعماق رديا فرو رف . رد آنجا يك صخره ای بود آن را بعد جبرئیل داوود را با خود، هب کنار رو

 کندند و از داخل آن يك كرمی بیرون آمد



: جبرئیل هب داوود گفت  

 ای داوود! خداوند می فرمايد:

من صدای این كرم را هک رد میان سنگ و رد داخل رديا قرار گرفته می شنوم. پس تو  

ا بخواند هب گوش من نمی رسد؟امگن كردی صدای کسی هک مر   
 

 

 

: خداوند هب حضرت داوود )ع( وحی فرمود   



ای داوود! خودت و اصحاب  را از همه ی شهوات ربحذر بدار. زریا دل اهيی هک اسیر 

 شهوت دنیا باشند، عقلشان نمی تواند مرا ردک کند
 

 

: فرمود حق حضرت هک مودهفر نقل سبحان خداوند از آنحضرت و(  )  امام صادق )ع( از رسول خدا   

بنده ی من نمی تواند هب من تقّرب پیدا کند مگر با انجام فرایضی هک رب او واجب كرده ام. 

او بوسیله ی نماز می تواند هب من تقّرب پیدا کند ات من او را دوست بدارم. وقتی هک او را 



وم هک با دوست داشتم من گوش او می شوم هک بوسیله ی آن می شنود. چشم او می ش 

آن می بیند. این بنده وقتی مرا بخواند هب وی جواب می دهم و اگر چیزی از من 

خواست هب وی عطا می کنم. من رد چیه چیزی رتديد نمی کنم جز رد مرگ بنده ی مؤمنم 

 هک او را سختی مرگ 

 .می رتساند و نمی خواهد بمیرد. و من نمی خواهم او انراحت شود
 

 



: دامام صادق )ع( فرمو  

: موسی هب خداوند متعال رعض كرد  

 خداوندا! کدام اعمال رد زند تو بهتر و ربرت است؟

گاهن رپست آفريدم. پس اگر آن اه را دوست داشتن اطفال خداوند فرمود:  ي
ً
. چون من آن اه را فطرات

 .رد کودکی بمیرانم، با رحمت خودم آن اه را داخل بهشت می کنم

 

 

 



: ع( وحی فرمودخداوند هب حضرت داوود )  

 ای داوود! هب مردم روی زمين از قول من بگو:

نشين کسی هستم هک با من  
هم
ره کس مرا دوست بدارد، دوست من است و من 

نشینی کند و مونس کسی هستم هک با من هم صحبت شود. کسی را رب می گزینم هک مرا اختیار 
هم

 مرا دوست بدارد و من از کند. مطیع کسی هستم هک از من اطاعت کند. ره بنده ای هک

قلب او این محّبت را منیبب، چنان او را دوست می دارم هک کسی رب وی سبقت نگرفته 

باشد. و ره کس حقیقتا مرا طلب کند، مرا می يابد و ره کس غیر از من را طلب کند رهگز 

 مرا نمی يابد. پس ای مردم روی زمين! رغور اهی خود را از خود دور کنید و هب سوی

كرامت و مصاحبت من بیادیی. با من مجالست و اُنس بگیريد، ات من هم با شما مأنوس 

 شوم و هب محّبت شما پيشدستی کنم



 

 

 

 

: از ایپمبر اكرم ) ( نقل شده هک حضرت فرمود  

 وقتی هک یتیم گرهي کند، رعش خداوند هب لرزه رد می آيد.

پس خداوند می فرمايد   

هي انداخته؟ من پدر و ماردش را از او گرفتم.هچ کسی این بنده ی مرا هب گر  

ت و جاللم، ره کس این یتیم را ساک  و آرام کند، من بهشت را رباش  واجب می کنم 
ّ
قسم هب زع . 



 

 

 

 

 

 

: از امام صادق )ع( نقل شده هک فرمود   

رتین ارواح را خداوند ارواح انسان اه را چندین زهار سال قبل از جسم اهششان آفريد و عالی رتین و شريف 

قرار داد و ائمه ی بعد از آن اه را هم شريف قرار داد.محمد، افطمه، علی، حسن و حسين  ارواح  

  اه را هب آسمان و زمين نشان داد آن پس نور ارواح 



 نور آن اه همه ی آسمان اه و زمين را پوشاند. بعد هم خداوند هب آسمان اه و زمين و کو ه اه خطاب كرد هک 

ر، دوستان و اولیای من هستند و حّجت من رب همه ی خلق و امامان رب بندگانم این انوا   

می باشند. چیه کدام از موجودات رد زند من از این اه زعزي رت دنتسین. من ربای آن اه و کسانی هک این اه را دوست 

 کس مقام و را آفريدم. پس ره جهنمرا خلق كردم و ربای کسی هک مخالف این اه باشد،  هشتبدارند، ب

منزل  آن اه را از من ادعا کند، او را چنان سخت عذاب می کنم هک چیه کدام از بندگانم را چنان عذاب 

نکرده باشم و آن شخص را با مشركان رد طبقه ی پائين جهنم قرار می دهم. و ره کس هب والی  آن اه اقرار کند و 

كار نکند، آن ش  خص را با خود این ارواح رد باغ اهی بهشت خودم ساکن مقام و منزل  آن اه را رد زند من ان

می کنم هک رد آن جا ره هچ بخواهند هست و آن اه را گرامی می دارم و آن اه را همسايگی خودم ساکن می کنم و 

شفاعت آن اه را رد مورد گنااهن بندگان خودم قبول می کنم. پس والی  آن اه از جانب من، امان  رد زند 

. کدام يك از شما آسمان و زمين، می توانید این امان  سنگين را قبول کنید؟ آسمان و زمين از خلقم می باشد

مل آن بار سنگين ارباز دادنتش
تح
 حمل آن امان  سرباز زدند و انتوانی خود را از 

 

 



 

 

: از رسول اكرم ) ( نقل شده هک خداوند متعال فرمود  

نشين کسی هستم هک مرا ياد کند
هم
گان من! اگر شما مرا ياد کنید، من هم با نعمت ای بند من 

اهیم شما را ياد می کنم و اگر شما با عبادت و طاعت هب ياد من باشید، من هم با نعمت اه و 

 احسان و رحمت و رضوانم شما را ياد میکنم
 

 



 

و با اراده ی  ای فرزند آدم! با مشّی  من، تو کسی شده ای هک ره هچ هک ربای نفست می خواهی انجام می دهی

من، نفس تو اراده میکند. و هب فضل نعمت من رب تو، اقرد هب معصیت من شده ای و من بوسیله عصمت و عفو و 

ف هب ادای واجبات كرده ام. رد ارث داشتن بدامگنی هب من از رحمتم انامید می شوی، رد 
ّ
عافیت، تو را موظ

می توانی داشته باشی. چون من از رتسانیدن تو غافل  صورتی هک بواسطه ی احسان تو رد زند من، پاداش خوبی

كلیف نمی نمایم.  گام مغرور شدن هم تو را بازخواست نمی کنم. و ربرت از فوق طاقتت، ت از نيستم و هن



ّمل آن را  اماانت
تح
یل كرده ام هک طاق  

تحم
كلیف الهی( آن اندازه هب تو  كام و ت )اح

 داری 

  تو از من راضی باشیمن از تو همان میزان راضی هستم هک .
 

 

: از امام رضا )ع( نقل شده هک خداوند متعال فرمود  



وقتی هک من رد قلب بنده ی مؤمنم از عالهق هب طاعت خالصاهن ی خودم آگاه شدم، 

 امور زندگانی او را کفای  می کنم 

ا مسخره می کند و انم او رد ره کس خود را هب غیر من مشغول کند )مرا فراموش کند(، او جزو کسانی است هک خود ر و 

كاران نوشته شده است  دفتر زيان

 

 

 

 



 

 !ای محمد

 .هک ولی مرا بیازارد هب جنگ من ربخاسته است ره
 

 

 



 خداوند فرزندان آدم را این گوهن ندا می دهد:

ای فرزندان آدم، من بی نیازی هستم هک نیازمند نمی شوم مرا رد آنچه هب تو امر كرده ام  

تو را چنان بی نیاز کنم هک نیازمند نشوی ای فرزند آدم، من زنده ای  اطاعت کن ات

هستم هک نمی میرم مرا رد آنچه هب تو امر كرده ام اطاعت کن ات تو را زندگی بخشم هک نمیری 

ای فرزند آدم، من هب ره هچ می گویم ))باش((، می شود مرا رد آنچه هب تو امر كرده ام 

 .ر دهم هک هب ره چیزی بگويی ))باش((، بشوداطاعت کن ات تو را چنان قرا 



 

: از امیرالمؤمنين )ع( نقل شده هک خداوند متعال فرمود  

ای بندگان من خداوند باالی رعش  می فرمايد:  

رد آنچه هک هب شما امر كردم از من اطاعت کنید و مصلحت خود را هب من نیاموزيد، چون 

تم.من خودم بهتر از شما هب مصلحت شما عالم هس   

و رهگز رد عمل كردن هب مصلحت شما خیان  نمی کنم  . 
 



 

 

 

: ایپمبر اكرم ) ( از جبرئیل نقل كرده هک خداوند متعال فرمود  



گاهن هستم. پس ره کس هب وحدانّی  من اقرار کند، هب حصار من  بدرستی هک من خدائی ي

خواهد بودداخل می شود و ره کس داخل رد حصار و حمای  من شد، از عذاب من ایمن   
 

 

 

 ارباهیم بن محّمد همدانی گفت: هب امام رضا )ع( رعض كردم:

ورده بود؟آق كرد، رد حالی هک فرعون ایمان چرا خداوند فرعون را رغ   

: حضرت فرمود   



 

بواسطه ی این هک فرعون پس از مشاهده ی سختی اوضاع ایمان اورد، ایمان رد این حال قبول نيست بعد هم 

گام رغق شدن از موسی  حضرت فرمود: رغق   ديگری هم داشت و آن این بود هک فرعون هن
فرعون علّ

 کمک خواست هن از خداوند. پس خداوند هب موسی وحی فرمود:

ای موسی تو نمی توانی هب او کمک کنی، چون تو او را خلق نکردی ولی اگر فرعون از  

 من ياری می خواست من او را نجات می دادم
 



 

 

: وند متعال فرمودنقل شده هک خدا  : از امام باقر )ع   



از بندگان مؤمن کسانی هستند هک وقتی ربای طاعتی از من توفیق مسئل  میکنند، من ربای این هک آن بنده ی 

 مؤمن دچار خودپسندی و رغور نشود، او را منصرف می کنم

 

 

 

: از رسول اكرم ) ( نقل شده هک خداوند متعال فرمود  

گامی هک مرا بخوانند و هب آن اه جواب ندهممن از سالخوردگان خجا ل  می کشم هن  
 



 

 .ياد من، ره جايی زیباست

 

 



وجّل  :
ّ
 اقل الل زع

کنی، فروتن باش گاه هک مرا ياد می آن . 

 

 



 

وجّل  :
ّ
 اقل الل زع

کنم و هب دشمن او رحم  دار او را عذاب نمی رباردت علی را بشارت ده، هک من دوست

کنم نمی . 

 

 

 

وجّل  :
ّ
 اقل الل زع



 هماان علی امام رپهیزگاران و رهبر روسفیدان پاک و پادشاه مؤمنان است
 

 

 

وجّل  :
ّ
 اقل الل زع

 اگر علی را نیافريده بودم، 

 همسری مناسب افطمه، از فرزندان آدم و نسل او نبود
 



 

 

 

 

هب راستی رد می گذرم از مردمان مسل مانی هک والی  امام عادلی را هک از جانب خداوند 

اند است پذریفته  
 

 

http://www.nasimrezvan.com/


 

 

وجّل اقل  -
ّ
 :الل زع

 شکر،

    کند نیاز می اه را افزون و از ديگران بی نعمت 
 

 

 



 

 

وجّل اقل  -
ّ
 :الل زع

   ای موسی! توهب را زود انجام بده و گناه را ربای بعد بگذار

 



 

 

وجّل اقل  -
ّ
 :الل زع

 . نشو سر مستمرا رد چیه حالتی فراموش نكن و از بسیاری مال  ای موسی!

 

http://www.nasimrezvan.com/


 

وجّل اقل  -
ّ
 :الل زع

ای آدم! رهکدام از فرزندان تو قصد انجام كار نیکی کند، اگر انجام ندهد يك كار 

  .ده ربارب نوشته خواهد شد نیك و اگر انجام دهد،

 



 

وجّل اقل  -
ّ
 :الل زع

 . و از من اجاب  دعاهچ نیب من و توست: از تو  ای آدم! آن
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 .بنده مؤمن را هب ره سو گردانم رباش  خیر است

پس بايد هب قضاء من راضی باشد و رب بالی من صبر کند و نعمت اهیم را سپاس گذارد ات او 

  .ديقين ثب  کنمرا زند خود از ص

 



 

گام بنده من، بنده واقعی و عابد راستين محسوب می شود؟  ای احمد! آيا می دانی هک هچ هن



 .رعض كرد: خیر ای رپوردگار من 

 :فرمود: وقتی هک هفت خصل  رد او جمع گردد، شاشسته این انم خواهد شد

 .تقوايی هک او را از محّرمات حفظ کند - 1

 .حرف بيهوده مهار کند سکوتی هک او را از - 2

 .رتسی هک ره روز هب واسطه آن گريهاش افزون گردد_ 3

 .حیايی هک رد خلوت از من شرم بنمايد_ 4

 .خوردن هب اندازاهی هک رفع نیاز او شود -5

 .کینه نسب  هب دنیا هب جهت آن هک من نسب  هب آن کینه دارم_ 6

 .ی ورزمعشق هب خوبان هب دلیل آن هک من هب آنها عشق م  - 7



 

 

  حدیث قدسی 

 خداوند متعال هب حضرت داود )ع( وحی فرمود : 

 ای داود! دانشمند )معلم موفق( هب این صفات نیازمند است : 

بخشندگی و  ٬ربدباری و شکیبايی ٬مالیمت و مدارا دلسوزی و خلو  نی  ٬عقل



 قناعت.

 و دانشجو هب این صفات : 

صیل 
تح
 ٬خدارتسی ٬انجام فرائض مذهبی ٬ی خاطرفرصت و آسودگ  ٬اراده ٬رغبت هب 

 .دور اندششیپايداری و  ٬حافظه

 

 



: خدا می فرمايد  

 ره کس مرا دوست بدارد، دوست من است 

نشینی کند
هم
نشين کسی هستم هک با من 

هم
 و من 

و همدم کسی هستم هک با من هم صحبت شود.    

 کسی را رب می گزینم هک مرا اختیار کند.

هک از من اطاعت کند.مطیع کسی هستم    

ره بنده ای هک مرا دوست بدارد و من از قلب او این محّبت را منیبب، چنان او را دوست می دارم هک کسی رب  

 وی سبقت نگرفته باشد.

و ره کس حقیقتا مرا طلب کند، مرا می يابد   



و ره کس غیر از من را طلب کند رهگز مرا نمی يابد.    

اهی خود را از خود دور کنید و هب سوی من بیادیی. پس ای مردم روی زمين! رغور  

با من اُنس بگیريد، ات من هم با شما مأنوس شوم و هب محّبت شما پيشدستی کنم   

. 

 

 

 

 

 

 



 .را عاشقاهن دوست بداریمبیائید او 

 بیائید ات نفس اهیمان تکرار انمکرر انم او باشد .

گاه کنیم ، هب نبض حیات .  بیائید هب زندگی عاشقاهن ن

 بیائید هب صبح سالم کنیم ، هب ردخت ، هب گل ، هب رپنده

 بیائید عاشقاهن همه را دوست بداریم هک زندگی يعنی عشق

 بیائید ات عاشقاهن بمیریم هک مرگ يعنی عشق هب توان ابدی 

 بیائید ات جاری شویم رد رگ بودن

 بیائید ات وضو بسازیم رد شط زندگی

 بیائید ات خود را تطهیر کنیم

 تطهیر آی  زيرگ دوست داشتن است



 عشقتطهیر شویم ربای نماز 

 و خدا يعنی عشق

 و خدا يعنی مهر

 و خدا يعنی لذت ديدار

 خداوندا 

 تو معنای بلند عشقی

 و هستی رپ از معنای زندگی

 تو شورشکفتنی

 تو جواهن اهی سبز امیدی

 با تو تنهايی می گرزيد



 با تو عشق می شکفد

 با تو بودن معنا پیدا می کند

 و عدم محو می شودبا ت 

 با تو بقا جاوداهن است

 با تو سبز می شویم

 با تو ره روز بالنده رت

 با تو زندگی سرشار از عشق و سرمستی

 با تو اکش اهیمان باران رحمت

 هک جانمان را طراوت می بخشد

 با تو همه چیز زیباست



 ما رغیق عشق توایم

 خداوندا 

 ما را رد عشق بمیران

 ما را عاشق بمیران

 حزین ) زرها ( خوش نظر

 

 



 

كای  همچنان باقی ست   هب پايان آمد این دفتر ح
 


