
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  السالم هیعل صادق امام يایصاو

 انیعیش به

 

 

 

 

 

 بنیاد ارشاد و رفاه امام صادق علیه السالم



يمِ  حِ نِ الرَّ محْ مِ اهللاَِّ الرَّ  بِسْ

 »لعبد اهللا بن جندب 7ادق وصیۀ اإلمام الص « 

أَنَّه وِيقَالَ 7 ر  : 

)1 (دبا عی ارِ الْغُـرُورِ        ! اللَّهـی دف لَـهائبح ـیسلإِب ـبنَص ـا  ؛ لَقَـدفَم

ــنهِم ح. یقْصــد فیهــا إِلَّــا أَولیاءنَــا  یــی أَعرَةُ فالْــآخ لَّــتج لَقَــدــا وتَّــى م

نَّمـا  وإِ، آه آه علَـى قُلُـوبٍ حشـیت نُـوراً     : ثُـم قَـالَ   .  یرِیدونَ بِهـا بـدالً  

. أَنسـوا   عجمِ، والْعـدو الْـأ   کَانَت الـدنْیا عنْـدهم بِمنْزِلَـۀِ الشُّـجاعِ الْـأَرقَمِ     

 ، تْرَفُـونَ    بِاللَّهالْم ـتَأْنَساس ا بِـهمشُوا محتَواسقّـاً    . وی حـائیلأَو ـکأُولَئ ،

  . ع کُلُّ بلیۀٍوتُرْفَ، وبِهِم تُکْشَف کُلُّ فتْنَۀٍ 

حقٌّ علَى کُلِّ مسلمٍ یعرِفُنَا أَنْ یعرِض عملَه فی کُلِّ  ! یا ابنَ جنْدبٍ) 2(

 هلَى نَفْسلَۀٍ علَیمٍ وو؛ یهنَفْس باسحکُونَ ما  ؛ فَینْهم تَزَادنَۀً اسسأَى حفَإِنْ ر، 

بِط طُوبى لعبد لَم یغْ. لئَلَّا یخْزَى یوم الْقیامۀِ ؛ وإِنْ رأَى سیئَۀً استَغْفَرَ منْها 

 ،طُوبى لعبد طَلَب الْآخرَةَ . الْخَاطئینَ علَى ما أُوتُوا منْ نَعیمِ الدنْیا وزهرَتها 

رحم اللَّه قَوماً :  7 ثُم قَالَ. تُلْهِه الْأَمانی الْکَاذبۀُ  طُوبى لمنْ لَم . وسعى لَها

 لَیس کَمنْ . ومجهود طَاقَتهِم، کَانُوا دعاةً إِلَینَا بِأَعمالهِم ، کَانُوا سرَاجاً ومنَاراً 

 . یذیع أَسرَارنَا 

 

 به نام خداوند بخشنده مهربان

 »صادق علیه السالم به عبداهللا بن جندب سفارش امام«

 روایت شده است که امام صادق علیه السالم فرمودند:
هاى خود را گسترده کارى، داماى عبداللّه، شیطان در این عالم فریب) 1(
که دوستان ما را به دام از این کار هیچ مقصودى ندارد، جز آنو  .است

با عظمت است که حاضر نیستند آن آن چنان آخرت در نظرشان اما  .بیندازد
دنیا  !هاى آنان پر نور استچقدر دلسپس فرمود:  .را با چیزى معاوضه کنند

ا . بمنطق استهمانند دشمنى بىو طرناك نزد آنان همچون مارى بسیار خ
 دوريها با آن انس دارند، گذرانمترفان و خوشآنچه از و  اندخداوند مأنوس

ه ک هستند اینها همان کسانىو  ستان واقعى من هستنداینان همان دو .کنندمى
 .شودیداشته مو هر بالیى از جامعه بر شوداى رفع مىبه واسطه ایشان هر فتنه

شناسد، الزم است که در اى پسر جندب، بر هر مسلمانى که ما را مى) 2(
هر روز و شب، اعمالش را بر خود عرضه بدارد و از نفس خود حساب بکشد؛ 

، ید و اگر کار زشتى یافتها یافت، بر آن بیفزااگر کار خوبى در آنپس 
اي ندهب خوشا به حال د. ش نماید تا در قیامت دچار رسوایى نگردطلب بخش

خورد. حسرت نمیداده شده  کافرانبه دنیا که و زیورهاى  نعمت نسبت بهکه 
 کند.یم و در راه آن کوشش هکه آخرت را برگزید ايبنده خوشا به حال
سپس فرمود: د. کنمین سرگرمشآنکه آرزوهاى دروغین  خوشا به حال

با اعمالشان  و مردم بوده که چراغ و راهنماي کسانی راخداوند رحمت کند 
نه مانند کسانى که اسرار  .کنندو نهایت توانشان مردم را به سوى ما دعوت مى

 .کنندما را فاش مى



ویشْـفقُونَ  ، یخَـافُونَ اللَّـه    إِنَّمـا الْمؤْمنُـونَ الَّـذینَ   !  یا ابنَ جنْـدبٍ ) 3(

، ونَعمـاءه وجِلُـوا   ، فَـإِذَا ذَکَـرُوا اللَّـه    ؛ أَنْ یسلَبوا مـا أُعطُـوا مـنَ الْهـدى     

ـا أَظْ       أَشْفَقُوا ،ومإِیمانـاً م ـمتْهزاد آیاتُـه هِملَـیع ـتیإِذا تُلـ  و م ـرَهه  نْ نَفَـاذ

و ، هترلىقُدکَّلُونَ عتَوی هِمبر  . 

وذَلک لاتِّخَاذهم ؛ وقَوِي أَساسه ، قَدیماً عمرَ الْجهلُ ! یا ابنَ جنْدبٍ ) 4(

أُولئک هم  ، ید سواهلَقَد کَانَ الْمتَقَرِّب منْهم إِلَى اللَّه بِعلْمه یرِ دینَ اللَّه لَعباً حتَّى

 . الظَّالمونَ

لَأَظَلَّهم و، لَو أَنَّ شیعتَنَا استَقَاموا لَصافَحتْهم الْملَائکَۀُ ! یا ابنَ جنْدبٍ ) 5(

 اماراً ، الْغَملَأَشْرَقُوا نَهو ،هِمقنْ فَولَأَکَلُوا مو  ،هِملجأَر تنْ تَحمأَلُوا ،  وا سلَمو

 مطَاهئاً إِلَّا أَعشَی اللَّه . 

ــدبٍ ) 6( ــنَ جنْ ــا اب ی !   کُمتــو عــلِ د ــنْ أَه بِینَ مــذْن ــی الْم ــلْ ف ــا تَقُ لَ

ــراً  ــا خَی ــوفیقهِم  ، إِلَّ ــی تَ ف ــه ــى اللَّ ــتَکینُوا إِلَ اسو ، ــم ــۀَ لَه بــلُوا التَّو س؛ و 

ــدنَا   ــنْ قَص ــلُّ م ــا ، فَکُ ــدونَا  ، وواالنَ الِ عــو ی ــم ــم  ، ولَ ــا یعلَ ــالَ م ، وقَ

 هلَیأَشْکَلَ ع أَو لَمعا لَا یمع کَتسنَّۀِ؛ وی الْجف وفَه . 

ــدبٍ ) 7( ــنَ جنْ ــا اب ی !   ــه لمــى ع ــلُ علَ تَّکالْم ــک لهــو ، ی نْجــا ی ولَ
لَى الذُّنُوبِ الْوتَرِئُ عجالْم ۀِ اللَّهمقُ بِرَحاث .و : قُلْتنْجنْ ی؟ فَم 

 

و  دکه خوف الهى در دل دارن هستند مؤمنان کسانى) اي پسر جندب، 3(
س پهدایتی که به ایشان عطا شده را از دست بدهند.  اند که مبادابیمناك
وقتى و  .افتددلشان به لرزه مىآورند وند و نعماتش را به یاد میخداهرگاه 

افزوده  نابر ایمانش از بیان نفوذ قدرت او، شودخوانده مى بر ایشانآیات الهى 
 کنند.د، و به پروردگارشان توکل میشومى

 اش محکمو پایه از گذشته، آباد شده جهلاى پسر جندب، بنیان ) 4(
تا آنجا که کسانى که با علمشان  که دین خدا را به بازى گرفتند چرا ،گردیده
 .ستمکارانندآنان همان و .ندغیر او را قصد کرد هستند نیزخدا تقرب به در پی 

استقامت داشته در اطاعت خداوند اى پسر جندب، اگر شیعیان ما ) 5(
و به  فکندهاکنند و ابرها بر سرشان سایه باشند فرشتگان با آنان مصافحه مى

 جاري شدهبر آنها  همه سواز  وروزي و نعمات درخشنددرخشندگى روز مى
 .کندها عطا مىکنند، مگر اینکه به آنو هیچ درخواستى از خدا نمى

مؤمنان گناهکار جز به نیکی سخن مگو. و  اى پسر جندب، درباره) 6(
از خداوند درخواست کنید. پس هر که ما را شان و توبهبراى توفیق آنان 

د داند بگویبخواهد و دوست بدارد و با دشمن ما دوستى نورزد و آنچه را مى
 .بودداند یا در آن ابهام دارد را نگوید، در بهشت خواهد و آنچه نمى

و  ددرگمى ، هالكکنداعتماد ش کســـى که به اعمالاي پســـر جندب، ) 7(
واهد ات نخند، بر انجام گناهان تجرّى پیدا کند نجبه امید رحمت خداو آنکه

ــى نجات  ت. گفتم:یاف ــان یابدمیپس چه کس ــرت فرمودند: کس که  ى؟ حض
 از شوق پاداش و شاندلگویى ، آنچنان که حالشان میان خوف و رجا باشد

 



ــالَ ــوف  : قَ ــاء و الْخَ نَ الرَّجــی ب ــم ینَ هــذ ــبِ   ، الَّ ــی مخْلَ ف مهــوب ــأَنَّ قُلُ کَ

 . وخَوفاً منَ الْعذَابِ ، شَوقاً إِلَى الثَّوابِ ، طَائرٍ 

؛ رِبِالنُّو الْعینَ ، ویتَوِّجهمنْ سرَّه أَنْ یزَوجه اللَّه الْحور  ! یا ابنَ جنْدبٍ) 8(

 . ر فَلْیدخلْ علَى أَخیه الْمؤْمنِ السرُو

فَما فی الْجسد ؛ والْکَلَام بِالنَّهارِ ، أَقلَّ النَّوم بِاللَّیلِ ! یا ابنَ جنْدبٍ ) 9(

نِ شَیینَ الْعأَقَلَّ شُکْراً م انِ، ءاللِّسانَ  ؛ وملَیسل انَ قَالَتملَیس ا  : 7فَإِنَّ أُمی

نَیب !  مالنَّوو اك؛ إِیهِمالمإِلَى أَع النَّاس تَاجحی موی رُكفْقی فَإِنَّه . 

 فَتَحاموا شباکَه؛ إِنَّ للشَّیطَانِ مصائد یصطَاد بِها  ! یا ابنَ جنْدبٍ) 10(

 هدائصمو . قُلْت : ولِ اللَّهسنَ را ابی !یا همنْ بِرِّ : أَ قَالَ ؟ وع دفَص هدائصا مم

عبد أَما إِنَّه ما ی. وأَما شباکُه فَنَوم عنْ قَضَاء الصلَوات الَّتی فَرَضَها اللَّه ، الْإِخْوانِ 

 هِمتارزِیانِ وامِ إِلَى بِرِّ الْإِخْوثْلِ نَقْلِ الْأَقْدبِم اللَّه .اهلسلٌ لیواتلَونِ الصینَ ع  ،

 اتی الْخَلَوینَ فمالنَّائ ،ی الْفَتَرَاتف هاتآیو ینَ بِاللَّهزِءتَهسالْم  .﴿ ینَأُولَئالَّذ ک 

اللَّه مهکَلِّمال یرَةِ وی الْآخف مال خَالقَ لَه  ... ذابع ملَهو زَکِّیهِمال یۀِ ویامالْق موی

یم77: آل عمران[ . ﴾ أَل[ 

 منْ أَصبح مهموماً لسوى فَکَاك رقَبته فَقَد هونَ علَیه ! یا ابنَ جنْدبٍ) 11(
  ونَاوأَه، وحقَّرَه ، ومنْ غَش أَخَاه .  منْ ربه فی الرِّبحِ الْحقیرِ ورغب، الْجلیلَ 

 

رود آن را در ه هر لحظه احتمال مى(ک تاى اسدر چنگال پرندهبیم کیفر 
 ).چنگال خود بفشارد یا آن را رها کند

 اشهمسرىبه حورعین  خواهد خداوندمی ههر ک) اي پسر جندب، 8(
 .خوشحال نمایدباید برادر مؤمن خود را  ،دهد و تاج نور بر تارکش نهد

چرا که روز بکاه.  درر جندب، از خواب شب و سخن گفتن اى پس) 9(
لیمان مادر سپس  تر از چشم و زبان نیست.سپاسدر پیکر آدمى عضوي کم

ي که مردم به روز درمن از خواب بپرهیز که تو را  او گفت: اى پسربه 
 کند.مینیازمندند، تهیدست کردارشان 

ا ههایى دارد که به وسیله آنشیطان داماي پسر جندب، به راستی ) 10(
اى  :گفتمهاى او اجتناب کنید. ها و تلهپس از دام کند.را صید مى هاانسان

 ى بهنیک هاى او، جلوگیرى ازفرمود: اما تلهها کدامند؟ پسر پیامبر خدا، آن
به خواب ماندن هنگام نمازهایی است که خدا  هاى او،برادران است و اما دام

 ىگامسپارى در راه نیکخداوند برترین عبادت که  بدان ده است.واجب نمو
ن از نمازها و خفتگان در . واى بر غافالاستبه برادران و دیدار ایشان 

و استهزا کنندگان نسبت به خدا و آیات او در روزگار ضعف ها، خلوتگاه
ها سخن در قیامت با آناى نیست و خداوند ن را در آخرت بهرهایشا« دین.

 »ود.خواهد ب برایشان عذابى دردناكگرداند و مین ایشان را پاكو  گویدمین

اى جز رهایی ه روز رساند و اندیشهاى پسر جندب، هر که شب را ب) 11(
 زناچی داشته باشد، امر بزرگ را خوار داشته و به سودىخود از عذاب دوزخ 

 



 اهأْوم النَّار لَ اللَّهعاثُ . جنْما یکَم ی قَلْبِهانُ فاثَ الْإِیمناً انْمؤْمم دسنْ حمو

 اءی الْمف لْحالْم. 

ــدبٍ) 12( ــنَ جنْ ــا اب نَ   ! یــی ی بــاع کَالس ــه ــۀِ أَخی اجــی ح ــی ف اشالْم

اللَّـه یـوم   وقَاضـی حاجتـه کَالْمتَشَـحط بِدمـه فـی سـبِیلِ       ، الصفَا والْمرْوةِ 

مــا عــذَّب اللَّــه أُمــۀً إِلَّــا عنْــد اســتهانَتهِم بِحقُــوقِ فُقَــرَاء . ووأُحــد ، بــدرٍ 

 هِمانإِخْو . 

لَـا تَـذْهبنَّ   : وقُـلْ لَهـم   ، بلِّـغْ معاشـرَ شـیعتنَا    ! یا ابـنَ جنْـدبٍ   ) 13(

 بذَاهالْم ؛ بِکُم اللَّهعِ    فَورتُنَـا إِلَّـا بِـالْولَایا    ، لَا تُنَالُ ونْیـی الـدف ـادهتاجالو ،

 ی اللَّهانِ فاةِ الْإِخْواسومو ،النَّاس مظْلنْ ینَا متیعنْ شم سلَیو . 

 : إِنَّمــا شــیعتُنَا یعرَفُــونَ بِخصــالٍ شَــتَّى    ! یــا ابــنَ جنْــدبٍ   ) 14(
 ــخَاء انِ  ، بِالســإِخْو ــذْلِ للْ الْبــاراً  ، و نَهــا و ــینَ لَیلً ســلُّوا الْخَم صــأَنْ ی  ، وبِ

ــبِ   ــرَ الْکَلْ ــرُّونَ هرِی ــا یهِ ــیعتُنَا لَ ــرَابِ  ، ش ــع الْغُ ــونَ طَم عطْمــا ی ــا ، ولَ ولَ
ــدواً   ــا ع ــاوِرونَ لَنَ جی ،  ــو ــاً ولَ ــا مبغض ــأَلُونَ لَنَ ســا ی ــاً  ولَ ــاتُوا جوع م ،

 ــرِّي ــأْکُلُونَ الْجِـ ــا یـ ــیعتُنَا لَـ ــینِ  ،  شـ ــى الْخُفَّـ ــحونَ علَـ ــا یمسـ ، ولَـ
ــزَّوالِ    ــى ال ــافظُونَ علَ حیراً   ، وــک سونَ مــرَب ــا یشْ ــت. ولَ ــت  : قُلْ جعلْ
مهنَ أَطْلُــــبفَــــأَی اكــــدؤُو 7قَــــالَ  ؟ فلَــــى رــــالِ : عسِ الْجِب ،

 ،عمنْ لَا یجاوِرهم  وإِذَا دخَلْت مدینَۀً فَسلْ. رَاف الْمدنِ وأَطْ

 

را  خیانت کند و اوبرادرش  هاز جانب پروردگارش دل بسته است. و هر که ب
را جایگاهش سازد. و هر که دوزخ  ، خداوندنماید تحقیر کند و با او دشمنی

شود، ایمان در میآب حل ، همان گونه که نمک در بر مؤمنى حسد ورزد
 گردد.میدلش آب 

 گام بردارد همانند کسینیاز برادرش  هر که در رفعاى پسر جندب، ) 12(
ش را برآورد نیاز برادر دارد، و هرکه گام برمیمیان صفا و مروه  است که

یچ امتى را عذاب نفرموده ه وند. و خداهمانند شهداي بدر و احد خواهد بود
 ند.اعتنایى کردران نیازمندشان بىحقوق براد گاه که بهمگر آن

هاى اهر ما برسان و به ایشان بگو: هرگزشیعیان اى پسر جندب، به  )13(
ایى والیت ما جز به پارسد، به خدا سوگند که گوناگون شما را به خود نکشان

دست نخواهد آمد، و همیارى برادران در راه خدا به  کوشى در دنیاو سخت
 شیعه ما نیست. ،کندمیدم ستم مر و آنکه به

-می شناخته وسیله چند ویژگیما به  همانا شیعیاناى پسر جندب، ) 14(
عت نماز روز پنجاه رکبرادران و به اینکه شبانهشوند: به سخاوت و بخشش بر 

الغ و چون ک کشندنمیسگ زوزه  صبري) همانند(از بیگزارند. شیعیان ما، 
اگر از گرسنگى بمیرند از کنند و میطمع ندارند و با دشمن ما همسایگى ن

خورند و (همانند سنّیان) میکنند. شیعیان ما، مارماهى نمیما گدایى ن دشمن
د. شننومسکرات نمی و نند و نماز را اول ظهر خواندهکمیمسح ن کفشبر 

 کنار گوشه وها و : در قلّه کوهگفتم: فدایت شوم، آنان را کجا یابم؟ فرمود

 



  : ــه ــالَ اللَّ ــا قَ نٌ ، کَمــؤْم م کــذَل ــه ؛ فَ ــا یجاوِرونَ ــا  ﴿ولَ ــنْ أَقْص م جــاءو

 . نَ حبِیب النَّجارِ وحده. واللَّه لَقَد کَا ]20: یس[ ﴾ الْمدینَۀِ رجلٌ یسعى

مغْفُــورةٌ ســوى عقُــوقِ    ) یــا ابــنَ جنْــدبٍ ! کُــلُّ الــذُّنُوبِ    15(

. ا کَانَ رِئَاءولٌ إِلَّا مقْبکُلُّ الْبِرِّ مو ، کتوعلِ دأَه 

)16    ـکستَماسو ، ـی اللَّـهف بِـببٍ ! أَحنْدنَ جا ابثْقى   ) یةِ الْـورْوبِـالْع ،

آمـنَ و عمـلَ    ﴿: إِلَّـا مـنْ    واعتَصم بِالْهدى یقْبلْ عملُک ؛ فَـإِنَّ اللَّـه یقُـولُ   

إِیمـانَ إِلَّـا    ؛ فَلَـا یقْبـلُ إِلَّـا الْإِیمـانُ ، ولَـا      ]82 :طـه [ ﴾صالحاً ثُم اهتَـدى  

بِعملٍ، ولَا عملَ إِلَّا بِیقینٍ ، ولَا یقـینَ إِلَّـا بِالْخُشُـوعِ ، وملَاکُهـا کُلُّهـا الْهـدى       

واللَّـه یهـدي    ﴿؛ فَمنِ اهتَدى یقْبلُ عملُـه ، وصـعد إِلَـى الْملَکُـوت متَقَبلًـا      

 ]213 :البقرة[ . ﴾یمٍ صراط مستَق منْ یشاء إِلى

) یا ابنَ جنْدبٍ ! إِنْ أَحببت أَنْ تُجاوِر الْجلیلَ فی دارِه ، وتَسکُنَ 17(

الْفرْدوس فی جِوارِه فَلْتَهنْ علَیک الدنْیا ، واجعلِ الْموت نُصب عینک ، ولَا 

لَماعو ، غَدئاً لرْ شَیختَد . ا أَخَّرْتم کلَیعو ، تما قَدم أَنَّ لَک 

 

 

 

 گیر که با ایشان همسایگىبسراغ کسى را  وارد شديچون به شهرى شهرها. 
، )روزگار غلبه کفر است قصودمکنند(کند و ایشان با او مجاورت نمىنمى
ن نقاط شهر مردى از دورتری«وند فرمود: مؤمن است. چنان که خدا او پس

 بود.» نجارحبیب «به خدا سوگند که او » شتابان آمد

 سپاسی و ظلم بهشود جز نامیاى پسر جندب، همه گناهان آمرزیده ) 15(
 .جز آنچه به ریا باشد گردد،میها پذیرفته کوکاريیکیشانت. و همه نهم

اى پسر جندب، در راه خدا دوستى کن و به ریسمان محکم (دین)  )16(
 ودش پذیرفته اعمالتخود را نگهدار تا  ،و به مدد هدایت چنگ بزن،دست 

 عمل نیک داشتهو  هدوربه خدا ایمان آ هک مگر آن«فرماید: زیرا خداوند مى
 تاررفجز به  ی، و ایمانتنها ایمان مورد قبول استپس  »هدایت شودگاه و آن

ز به و یقین ج نیز  با یقین همراه است رفتار شایسته، و شایسته نیست
ه است. پس هر کهدایت  بهاینها همه  ریشه سرسپردگى صورت نپذیرد، و

و خداوند هر «کند به ملکوت عروج میو  هدایت شود کردارش قبول شده
 .»که را بخواهد به راه راست هدایت کند

جلیل در سراى او وند خداپسر جندب، اگر دوست دارى که با  اى) 17(
وار باید دنیا نزدت خ ر او به فردوس مسکن گیرىهمسایگى کنى و در کنا

و  ،باشد و همواره به یاد مرگ باشی. و چیزى براى فردایت ذخیره نسازي
 اشد.به زیانت ب باقی گذاريبدان آنچه پیش فرستى از آن توست و آنچه 

 



ـ     18( غَیل ـعمجـا یفَإِنَّم هـبکَس ـهنَفْس رَمنْ حبٍ ! منْدنَ جا ابـنْ  ) یمو ، رِه
       ـاهنْیـرِ دـنْ أَمم ـهمـا أَهم ـهکْفی قْ بِاللَّهثنْ یم . هودع أَطَاع فَقَد اهوه أَطَاع

 ، هرَتآخو   نْـهع ا غَـابم فَظْ لَهحیو .        لَـاءکُـلِّ بل ـدعی ـنْ لَـمـزَ مجع قَـدو
صـبرْ نَفْسـک عنْـد کُـلِّ     . ولکُـلِّ عسـرٍ یسـراً    ،  ولکُلِّ نعمـۀٍ شُـکْراً  ، صبراً 

ویأْخُـذُ هبتَـه لیبلُـو    ، فَإِنَّمـا یقْـبِض عارِیتَـه     ؛ بلیۀٍ فی ولَد أَو مالٍ أَو رزِیۀٍ
 شُــکْرَكو رَكــبــا صیهِملَــ. ف ــاءجر اللَّــه جارو ،هتــی صعلَــى مع رِّیــکجا ی

 هتمحنْ رم کؤْیِسفاً لَا یخَو خَفْهو .       ـهحدلَـا بِمـلِ واهلِ الْجلَـا تَغْتَـرَّ بِقَـوو
فَـإِنَّ أَفْضَـلَ الْعمـلِ الْعبـادةُ والتَّواضُـع      ؛ وتُعجب بِعملـک  ، وتَجبرَ ، فَتَکَبرَ ؛ 
واقْنَـع  . وتُصـلح مـالَ غَیـرِك مـا خَلَّفْتَـه وراء ظَهـرِك       ، یع مالَک فَلَا تُضَ؛ 

 لَک اللَّه هما قَسبِم ،      كنْـدـا علَا تَنْظُـرْ إِلَّـا إِلَـى مو ،     ـتـا لَسنَّ ملَـا تَـتَمو
 ؛ تَنَالُه  شَـبِع عنْ قَنفَإِنَّ م ،    ی لَـم قْنَـعی ـنْ لَـممو  عـنْ    . شْـبم ظَّـکخُـذْ حو

 کرَتنَى ، آخی الْغراً فطلَا تَکُنْ بـی الْفَقْـرِ    ، وزِعـاً فلَا جلَـا تَکُـنْ فَظّـاً    . وو
  ـکقُرْب النَّاس کْرَهیظاً یغَل ،       رَفَـکـنْ عم قِّـرْكحنـاً یاهلَـا تَکُـنْ ولَـا  . وو

تُشَار  قَکنْ فَولَ، مـ و ا تَس    .ونَـکد ـوـنْ هخَرْ بِم     لَـهرَ أَهلَـا تُنَـازِعِ الْـأَمو ،
  اءـفَهعِ السلَا تُطو ،       ـدکُـلِّ أَح ـتهِینـاً تَحلَـا تَکُـنْ ملَـى    ، ولَنَّ علَـا تَـتَّکو

 دۀِ أَحفَایـلَ      . کقَب خْرَجِـهـنْ مم خَلَـهدم ـرِفتَّـى تَعرٍ حکُلِّ أَم نْدع فقأَنْ  و
   مفَتَنْـد یـهف تَقَع .    قَرِیبـاً تُشَـارِکُه ـکـلْ قَلْبعاجـداً    .  والو لَـکمـلْ ععاجو

هلْ نَ ، تَتَّبِععاجا ؛وهۀً تَرُدارِیعو هداهاً تُجودع کفْس 

 

، آن دم سازمحرو ب، آنکه خود را از دستاورد خویشاى پسر جند) 18(
برده.  ننفسش پیروى کند از دشمنش فرما را براى دیگرى اندوخته و آنکه از 

نیاز او را در امور مهم دنیا و آخرتش بیخداوند  هر که به خدا اعتماد کند
کند. مسلماً آنکه در یمبرایش حفظ را چه از او غایب است سازد و آنمی

تی آماده ها راحسختى در و، سپاسگذار نیست هابر نعمتو  بالها صبر نداشته
بالیى در مورد فرزند و مال یا هر  خود را در هر گردد.نساخته، درمانده می

 ا بازر اشگیرد و هدیهوند امانت خود را میخدا چرا کهشکیبا دار،  مصیبتى
یدوار خداوند امبه  ات را بیازماید. چنانگذاريو سپاس گیرد تا صبرمیپس 

تش نا تو را از رحمان از او بیم دار که نى نکشاند و چنو را به نافرمات باش که
کشی ردنو گ دچار تکبرکه  فریب مخور امید نسازد. به سخن و ستایش نادان

ه با پرداختن بعبادت و فروتنى است. مال خود را  شوي، زیرا برترین عمل
چه به آنتباه مکن.  -گذارىکه پس از خود به جاى مى-اصالح مال دیگري 

 برایتچه خود دارى منگر. و آنچه ات کرده قانع باش و جز به آنزىرو خدا
آرزو مکن. زیرا هر که قناعت ورزد سیر شود و هر که  دست یافتنی نیست

بند یببرگیر و در توانگرى را  ات از آخرتعت نکند سیرى ندارد. و بهرهقنا
که مردم  باشخشن و ترشروى م مکن. آنچنان یبیتاب تنگدستی و در و باري

 نه چنان سبکسر باش که آشنایان تو را سبکاز نزدیکى تو بیزار باشند و 
در هیچ  و خود ستیزه مکن و زیر دستت را مسخره نکن دست باالد. با نشمار

ست دکشمکش مکن و از بیخردان فرمان مبر. و زیر  با شایستگان آن کاري
نیاز مدان. و در را بی اعتماد به کسی خود ی خود را خوار مساز. و باهر کس

ا چون . دلت رتامل کن و جوانبش را بسنج تا دچار پشیمانی نشوي هر کارى
 و عملت را چون پدرى قرار ده کهشراکت داري خویشاوندى ساز که با او 



 کنَفْس طَبِیب لْتعج قَد ۀِ    ، فَإِنَّکـحـۀَ الصآی رِّفْـتعو ،و    ،اءالـد نَ لَـکـیب

  اءولَى الـدع لْتلد؛ و     ـکلَـى نَفْسع ـکامیفَـانْظُرْ ق ،    ـدی لَـک إِنْ کَانَـتو

ولَکـنْ أَتْبِعهـا بِأَفْضَـلَ     ، عنْد إِنْسانٍ فَلَا تُفْسـدها بِکَثْـرَةِ الْمـنِّ والـذِّکْرِ لَهـا     

ــا نْه؛ م   ــک ــی أَخْلَاق ف ــک ــلُ بِ مأَج ــک ــإِنَّ ذَل ــی ، فَ ابِ فــو ــب للثَّ جأَوو

 کرَتیمـاً     . آخلح ـدتُع تـمبِالص ـکلَیعمـاً    ، والع أَو لًـا کُنْـتاهفَـإِنَّ  ؛ ج

 اءلَمالْع نْدع نٌ لَکیز تمالِ، الصهالْج نْدع تْرٌ لَکسو . 

ــدبٍ ) 19( ــنَ جنْ ــا اب یمــرْی ــنَ م ــى ب یســ 7! إِنَّ ع ــحابِه : قَ أَصالَ ل

أَرأَیــتُم لَــو أَنَّ أَحــدکُم مــرَّ بِأَخیــه فَــرَأَى ثَوبــه قَــد انْکَشَــف عــنْ بعــضِ «

ا ؟ قَـالُوا :         نْهـم ا انْکَشَـف ا مـ هـلَیع رُد یـ ا أَم ا کُلِّهـنْهفاً عأَ کَانَ کَاش هتروع

ـ   ا     بلْ نَرُد علَیها . قَـالَ : کَلَّ ا کُلِّهـ نْهـفُونَ ع لْ تَکْشـ ثَـلٌ    -ا ! بـم ه فَعرَفُـوا أَنـَّ

 م لَهـ هضَرَب-          نْکُم لُ مـ ؟ قَـالَ : الرَّجـ ک ذَلـ ف کَیـو ! ه ا روح اللـَّ یـلَ : یـفَق

تُرُها      سـفَلَـا ی یـهنْ أَخ ةِ مـرو لَى الْعـع عطَّلـ     .  » ی ا بِحـقٍّ أَقُـولُ لَکُـم إِنَّکُـم لَ

ولَـا تَنَـالُونَ مـا تَـأْملُونَ إِلَّـا      ، تُصیبونَ ما تُرِیدونَ إِلَّـا بِتَـرْك مـا تَشْـتَهونَ     

ــونَ  ــا تَکْرَه ــى م ــبرِ علَ بِالصو ــاکُم ــرَةَ . إِی ــبِ ؛ النَّظ ــی الْقَلْ ف عــزْر ــا تَ فَإِنَّه

، ى لمـنْ جعـلَ بصـرَه فـی قَلْبِـه      طُـوب . وکَفَى بِها لصـاحبِها فتْنَـۀً   ، الشَّهوةَ 

    ـهنیـی عف ـرَهصلْ بعجی لَمـابِ       . وبـوبِ النَّـاسِ کَالْأَریـی علَـا تَنْظُـرُوا ف ،

  بِیـدئَـۀِ الْعیکَه وبِکُمیی عانْظُرُوا فـافًى      .  وعمتَلًـى وبلَـانِ مجر ـا النَّـاس؛ إِنَّم

 . لَى واحمدوا اللَّه علَى الْعافیۀِفَارحموا الْمبتَ

اى اریهکنى و عکنى و نفست را دشمنى گیر که با او جهاد مىاز او پیروى مى
انه شو ن ايشدهنفس خویش  طبیبگردانى. از آنجا که تو دان که بر مى

اند، داده و دارو را نشانت به تو شناساندهو بیمارى را  تندرستى را به تو آموخته
احسان و بخشش نمودي با منت و کنى. اگر پس بنگر با نفس خود چه مى

، زیرا دامه بدهات ابلکه با احسان بیشتر به نیکی، یادآوري، عملت را تباه نساز
ر تو باد ب است. آورترثوابآخرتت  چنین کاري براي اخالقت زیباتر و براي

تا از بردباران به شمار آیی، چراکه  -یا جاهلخواه عالم باشی -به سکوت 
 تو و در نزد نادانان پوشش توست.سکوت در محضر دانشمندان زینت 

به من «اى پسر جندب، عیسى بن مریم علیه السالم به یارانش گفت: ) 19(
ا نمودار اندکى از شرمگاه او ر که جامه برادرشاگر یکى از شما ببیند  بگویید

د: پوشاند؟ گفتنکند یا آنچه را عیان شده مىن را عریان مىساخته آیا همه آ
 پس- کنیدتمامش را عریان مى . گفت: هرگز، بلکهپوشانیمحتماً آن را می

 ى روح اللَّها گفتند: پس -دریافتند که این مثلى بوده که براى آنها زده است
گاه آ برادرش عیبیکى از شما بر  یعنی هرگاهگفت:  اینطور است؟چگونه 

رك گویم که جز با تبه حقیقت به شما مىپس  »پوشاند.شود، آن را نمىمى
ه نامالیمات ب ربا بردبارى بجز رسید و  نخواهید هایتانها به خواستهلذت

گاه همان یک نبپرهیزید زیرا  آلوده نیزنگاه یک . از رسیدآرزوهایتان نمی
آنکه  . خوشا برکافی است کارد و براى فریفتن شمابذر شهوت را در دل می

همچون اربابان به عیوب مردم ننگرید . شچشم نه درو باشد  شدر دل اشدیده
ار . همانا مردم دو گروهند: گرفتخود بنگرید بوعیهمچون بندگان به  بلکه

ی آسودگ و بر را مورد لطف و محبت قرار دهید گرفتار خاطر. پسآسودهو 
 شکرگذار خدا باشید.



ــنَ) 20( ــا اب بٍ  یــد ــک ! جنْ ــنْ قَطَع ــلْ م ص ، ــک رَمــنْ ح م ــط أَعو ،

     ـکإِلَی ـاءـنْ أَسنْ إِلَـى مسأَحو     ،کـبـنْ سلَـى مع ـلِّمسـنْ   ، وم ـفأَنْصو

 کــم خَاص ،  ــک ــى عنْ ــب أَنْ یعفَ تُح ــک ــا أَنَّ کَم ــک ــنْ ظَلَم مع ــف اع؛ و

 ــه ــوِ اللَّ ــاعتَبِرْ بِعفْ ــکفَ ــأَبرَارِ   ، عنْ ــى الْ ــرَقَت علَ ــه أَشْ ســرَى أَنَّ شَم ــا تَ أَلَ

  . وأَنَّ مطَرَه ینْزِلُ علَى الصالحینَ والْخَاطئینَ، والْفُجارِ 

فَإِنَّک إِنْ ؛ لَا تَتَصدقْ علَى أَعینِ النَّاسِ لیزَکُّوك  ! یا ابنَ جنْدبٍ) 21(

ذَل لْتفَع رَكأَج تفَیتَواس فَقَد ا ، کهلَیع عفَلَا تُطْل کینمبِی تطَینْ إِذَا أَعلَکو

 الَکمرّاً ؛ شس قُ لَهدي تَتَصؤُفَإِنَّ الَّذلَى رۀً عیلَانع زِیکجیوسِ الْأَیف ادشْه 

إِنَّ  ،واخْفضِ الصوت . اس علَى صدقَتک  یضُرُّك أَنْ لَا یطْلع النَّالْیومِ الَّذي ال

 .قَد علم ما تُرِیدونَ قَبلَ أَنْ تَسأَلُوه  یعلَم ما تُسرُّونَ وما تُعلنُونَ ربک الَّذي

یصوم  کَالَّذيولَا تَکُنْ ، ولَا تَلْبِسوا صیامکُم بِظُلْمٍ ، وإِذَا صمت فَلَا تَغْتَب أَحداً 

 رِئَاء، مهوسءثَۀً رشَع ، مهوهجرَّةً وغْبالنَّاسِ م  النَّاس لَمعی کَیل مهاهۀً أَفْوابِسی

 أَنَّهم صیامى .

، وإِنَّ الشَّـرَّ کُلَّـه أَمامـک    ، الْخَیـرُ کُلُّـه أَمامـک    ! یا ابـنَ جنْـدبٍ   ) 22(
لَنْ تَورَ ورَةِ  رَى الْخَیالْـآخ دعـرَ       ؛ الشَّرَّ إِلَّا بـلَ الْخَیعـزَّ جعـلَّ وج ـأَنَّ اللَّـهل

والْواجِـب علَـى   . لأَنَّهمـا الْباقیـانِ    ؛ والشَّـرَّ کُلَّـه فـی النَّـارِ    ، کُلَّه فی الْجنَّۀِ 
رکَّـب فیـه   و، وأَلْهمـه رشْـده   ، وأَکْرَمـه بِالْإِیمـانِ   ، منْ وهب اللَّه لَه الْهـدى  

 أَنْ وآتَاه علْماً وحکْماً یدبرُ بِه أَمرَ دینه ودنْیاه، یتَعرَّف بِه نعمه  عقْالً

حرومت مکه از تو گسسته بپیوند و به آنکه ) اى پسر جندب، با آن20(
و را دشنام یى کن و بر آنکه تبخشش کن و با آنکه به تو بدى کرده نکو کرده

م آنکه به تو ست و با آنکه بر تو ادعایى دارد انصاف ورز و داده سالم کن
بت به بخشایش خدا نس، تو را ببخشندهمچنان که دوست دارى  کرده ببخش

و بارانش بر  ابدته آفتابش بر نیکان و بدان میبینى کمی، آیا نبه خودت بنگر
 بارد.میکوکاران و خطاکاران ین

 نتو را از نیکا در برابر دیدگان مردم صدقه مده تااى پسر جندب، ) 21(
چنان کن که اگر با  همان خواهد بود، ومزدت در این صورت زیرا  ،شمارند

پنهانی  ه خاطرشکه بچپت مطلع نگردد، زیرا آندست راستت بخشیدى دست 
-مین ات زیانی به توي که آگاهى مردم از صدقهروز دهى، درصدقه مى

 دهد. صدا آهسته دار زیرا پروردگارت بهمی تپاداش همگانرساند، در برابر 
و  .داندآن را مى آشکار و پنهان آگاه است و قبل از آنکه درخواست کنید

غیبت مکن. و روزه را با ستم میاالیید. و چون کسى مباش  هرگاه روزه داشتى
ده گون و سرها را ژولیرا تیره چهرهگیرد که میراى نمایش به مردم روزه که ب

 ها را خشکیده نمایند تا مردم بدانند که ایشان روزه دارند.و دهان

ها فراروى توست. اما نیکى و ها و بدي) اى پسر جندب، تمام نیکى22(
یکى را بدى را به طور کامل جز در آخرت نخواهی دید، زیرا خداوند تمام ن
اند. و بر در بهشت و تمام بدى را در دوزخ نهاده است چه آن دو جاودانه

آنکه خدا هدایت بخشیده و به ایمان گرامیش داشته و راه راست را به وى 
 هاى او را بشناسد و حکمتی به او الهام فرموده و خردي به وي داده که نعمت



 شْــکُرَ اللَّــهأَنْ ی ــهلَــى نَفْسع وجِــبی ، کْفُــرَهلَــا یو ، ــذْکُرَ اللَّــهأَنْ یلَــا ، وو

 اهنْسی ، اللَّه یعطأَنْ یو ،هیصعلَا یي تَ   ، ویمِ الَّـذلْقَـدـنِ النَّظَـرِ،     لسبِح لَـه فَـرَّد

ــاً   ــأَه مخْلُوق ــد إِذْ أَنْشَ عب ــه لَیع ــم ي أَنْعــذ ــدیث الَّ لْحلــو ــلِ الَّ ذي ، وللْجزِی

 ،هدعو     ـهقَ طَاقَتفَـو ـهتـنْ طَاعم کَلِّفْهی ي لَمالْفَضْلِ الَّذـنِ    ، وجِـزُ ععـا یمو

 امِ بِهیالْق ،      ـکـنْ ذَلم لَـهمـا حـیرِ مسلَى تَینَ عوالْع نَ لَهضَمإِلَـى   ، و ـهبنَدو

ـ ۀِ علَى قَلیلِ ما کَلَّفَه الاستعانَ هو ـرِضعم و    ـرَهـا أَممع ،  نْـهـاجِزٌ ععو ،   قَـد

ــتهانَۀِ فیمــا بینَــه وبــینَ اسال بثَــو لَــبِس  ، اهــوهتَقَلِّــداً لم ــهبــی رــیاً فاضم

 هاتوــه ــه  ، شَ رَتــى آخ ــدنْیاه علَ راً لــؤْث ــانَ  ، م ــى جِنَ ــک یتَمنَّ ــی ذَل ف ــو هو

ــرْد ــلِ الْ الْف مــزِلَ بِع ــع أَنْ ینْ طْمأَنْ ی ــد أَحــی ل غنْبــا ی مسِ وــازِلَ و ــارِ منَ فُج

ـ  الْأَبرَارِ.  ، وجـاءت الطَّامـۀُ   ، قَامـت الْقیامـۀُ   ه لَـو وقَعـت الْواقعـۀُ ، و   أَمـا إِنَّ

      ـلِ الْقَضَـاءفَصازِینَ لـوالْم ـاربالْج ـبنَصـرَ ، وبــابِ   وسمِ الْحـویقُ لالْخَلَـائ ز

وبِمـنْ تَحـلُّ الْحسـرَةُ و    ، أَیقَنْت عنْد ذَلـک لمـنْ تَکُـونُ الرِّفْعـۀُ والْکَرَامـۀُ      

 . فَاعملِ الْیوم فی الدنْیا بِما تَرْجو بِه الْفَوز فی الْآخرَةِ  ؛ النَّدامۀُ

ــدبٍ ) 23( ــنَ جنْ ــا اب ــ!  ی ــلَّ و قَ ج ــه ــا   الَ اللَّ ــضِ م عــی ب ــزَّ ف ع
ویکُـــف ، إِنَّمـــا أَقْبـــلُ الصـــلَاةَ ممـــنْ یتَواضَـــع لعظَمتـــی : « أَوحـــى 

ولَــا ، ویقْطَــع نَهــاره بِــذکْرِي   ، نَفْســه عــنِ الشَّــهوات مــنْ أَجلــی     
ــی    ــى خَلْق ــتَعظَّم علَ ــ ، یالْج ــم طْعیو عائ ،  ــارِي ــو الْع کْسیو ، مــرْح یو

ابصالْم ، ؤْوِي الْغَرِیبیسِ؛  وثْلَ الشَّمم هشْرِقُ نُوری کفَذَل 

 

کرده که کار دین و دنیایش را چاره کند، الزم است که سپاسگزار خدا عطا 
ا نکند و او ر شبوده و ناسپاسی نکند، و هماره به یاد خدا باشد و فراموش

از گذشته او را مشمول لطف خویش  چرا کهنکند،  اطاعت کند و نافرمانی
ساخته و نعماتی که پس از خلقتش بر او جاري داشته و پاداشی که به او وعده 
داده و رحمتش که موجب شده بیش از توانش بر او تکلیف نکند و و ضمانت 

او را به یارى خواستن از خویش نموده که او را در انجام وظایفش یارى کند و 
بر انجام همان تکلیف اندك فراخوانده درحالی که انسان از انجام وظایفش 

اعتنایى میان خود و خدا پوشیده و مطیع رویگردان و ناتوان است و جامه بى
ها بوده و دنیا را بر آخرت مقدم داشته و با این حال هواي نفس، و در پى لذت

اشایست ندارد در حالی که شایسته نیست کسی با رفتار هاى بهشت آرزوى باغ
و قیامت  رستاخیز رو دهد،که اگر  آگاه باشیدجایگاه نیکان را طلب کند. پس 

را براى داورى برپا آن حادثه بزرگ فرا رسد، و خداوند جبار میزان عدل  و
رسی حاضر شوند، در آن زمان خواهی دانست که حساب کند، و مردم براي

 چه کسى است،و کرامت از آن کیست، و حسرت و پشیمانى از آن رفعت 
کامیابى  وتوقّع نجات که به وسیله آن  اي رفتار کنپس در این دنیا به گونه

 در آخرت را داري.

من «د: اى عزّ و جلّ در یک وحى خویش فرمواى پسر جندب، خد )23(
من خود  و براى در برابر عظمتم فروتنی کندپذیرم که مینماز کسى را تنها 

کبر تو بر آفریدگانم  سپري کردهباز دارد و روزش را به یاد من  هالذترا از 
 مهربانى کند انگرفتاررا بپوشاند و به  نکند و گرسنگان را سیر کند و برهنگان



ــوراً    ــۀِ نُ ــی الظُّلْم ف ــه ــلُ لَ عــاً ، أَج ــۀِ حلْم ــی الْجهالَ فو ، ــؤُه ــی  أَکْلَ زَّتبِع

ـــوی أَسکَتلَـــائم ظُهفتَح ،  یـــهی فَأُلَبونعـــدی ،  یـــهطی فَأُعـــأَلُنسی؛ و

فَمثَـــلُ ذَلـــک الْعبـــد عنْـــدي کَمثَـــلِ جنَّـــات الْفـــرْدوسِ لَـــا یســـبقُ 

 لَا تَتَغَیرُ عنْ حالها .و، أَثْمارها 

، وزِینَتُه الْوقَار ، فَلباسه الْحیاء  الْإِسلَام عرْیانٌ ! یا ابنَ جنْدبٍ) 24(

 حاللُ الصمالْع تُهرُوءمو ، عرالْو هادمعو .کُلِّ شَیلو اسأَس ء ،أَسلَامِ والْإِس اس

 . الْبیت  حبنَا أَهلِ

محفُوفـاً  ، إِنَّ للَّـه تَبـارك وتَعـالَى سـوراً مـنْ نُـورٍ       ! یا ابـنَ جنْـدبٍ   ) 25(
یضْـرَب هـذَا السـور بـینَ     ، والـدیباجِ   منَجداً بِالسنْدسِ ، بِالزَّبرْجد والْحرِیرِ

، ب الْحنــاجِرَ وبلَغَــت الْقُلُــو،  فَــإِذَا غَلَــى الــدماغُ؛ أَولیائنَــا وبــینَ أَعــدائنَا 
         اللَّـه ـاءیلـورِ أَوـذَا السـی هـلَ فخأُد ـفقونْ طُـولِ الْمم ادالْأَکْب تجنُض؛ و

 رْزِهحو نِ اللَّهی أَمـا تَشْـتَهِی   ، فَکَانُوا فـا میهف ملَه   نُ  ، الْـأَنْفُسیتَلَـذُّ الْـأَعو 
 .مأَلْج قَد اللَّه اءدأَعـرَقُ   والْع ـمـا       ، هنْظُـرُونَ إِلَـى می ـمهالْفَـرَقُ و ـمهقَطَعو

 ملَه اللَّه دقُولُونَ؛ أَعـنَ الْأَشْـرارِ      ما لَنا ال نَـرى  ﴿:  فَیم مهـدرِجالًـا کُنَّـا نَع 
فَـذَلک قَولُـه   ؛ فَیضْـحکُونَ مـنْهم   ؛ فَینْظُرُ إِلَیهِم أَولیـاء اللَّـه   ؛  ]26 :ص[ ﴾

زَّ وـلَّ :  عج﴿      صـارالْأَب مـنْهع زاغَـت ا أَمـخْرِیس م63 :ص[ . ﴾ أَتَّخَـذْناه[ 
ولُهقَو  :﴿  موـ   فَـالْی علَـى الْأَرائـک    وا مـنَ الْکُفَّـارِ یضْـحکُونَ *   الَّـذینَ آمنُ

 ]35 – 34 :المطففین. [﴾ ینْظُرُونَ

چون خورشید بتابد، در  اي نورشبندهچنین  جاى دهد. پسپناهان را بیو 
ه از او قسم به عزتم کو بردبارى بخشم، یکى به او نور دهم و در نادانى به اتار

 اگر مرا بخواندگمارم، میو فرشتگانم را به پاسداریش  کنمحراست می
زد ن ايبندهچنین کنم. میعطایش  درخواست کند و اگرم، دهپاسخش می

 ست.ناپذیر ا مانند و تغییرهایش بیمیوههاى بهشت است که باغ مچونهمن 

 اروق لباسش حیا و زیورش برهنه است پساى پسر جندب، اسالم  )24(
 ايایهپرا  است. هر چیز ش کردار نیک باشد و ستونش پارسایىايو جوانمرد

 ه اسالم دوستدارى ما اهل بیت است.پایاست و 

 حصاري استاى پسر جندب، به راستى خداى تبارك و تعالى را  )25(
 این ،و با سندس و دیبا مزین گشته ،از نور، که با زمرد و حریر احاطه شده

گاه که مغزها آن شود پسوستان و دشمنان ما کشیده مىدر میان د حصار
بسوزد،  لب رسند و جگرها از طول درنگ در قیامتها به بجوشد و جان

شوند پس آنان در امان و پناه خدا داخل می ان خدا به این حصاردوستدار
موجود ها از دیدنش لذّت برند، دل خواهد و دیدهرا هر چه  جا، و در آنبوده

بند دلشان  هول و هراس بسته و  شان ناست. و اما دشمنان خدا، از عرق زبا
 اچر« یند:گونگرند و میخدا برایشان آماده کرده مینچه ه آو برا بریده 

پس  »بینیم؟انگاشتیم (در دوزخ) نمىمردانى را که از بد کرداران مى
خندند، و این است مصداق نگرند و بر آنان میخدا به ایشان می دوستداران

آنها  ایم یا چشمان (ما) برآیا آنان را به ریشخند گرفته« عزّ و جلّ: گفته خداى
 رخندند * که ببه کافران مى مؤمنانحال امروز «و نیز گفته او:  »افتد؟نمى



فَلَا یبقَى أَحد ممنْ أَعانَ مؤْمناً منْ أَولیائنَا بِکَلمۀٍ إِلَّا أَدخَلَه اللَّه الْجنَّۀَ بِغَیرِ 
  حسابٍ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با  دچنهر هر که به مؤمنى از دوستان ما و ». کنندنشسته و نظاره میها تخت
 .ندکوارد بهشتش می حساباى کمک کرده باشد خداوند بىگفتن کلمه
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