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ٍد   َجعَفِر بِن ُحمَمَّ

اِدِق   الصَّ  



 بسم اهللا الرحمن الرحیم 
 به نام خداوند بخشنده مهربان

 »علیه السالم به عبداهللا بن جندبوصیت  امام صادق  سفارش و«

 روایت شده است که امام صادق علیه السالم فرمودند:

از این کار هیچ مقصودى و  .هاى خود را گسترده استکارى، داماى عبداللّه، شیطان در این عالم فریب )1(
است که حاضر نیستند آن را  با عظمتآن چنان آخرت در نظرشان اما  .که دوستان ما را به دام بیندازدندارد، جز آن

و طرناك دنیا نزد آنان همچون مارى بسیار خ! هاى آنان پر نور استچقدر دلسپس فرمود:  .با چیزى معاوضه کنند
 دوريها با آن انس دارند، گذرانمترفان و خوشآنچه از و  اند. با خداوند مأنوسمنطق استهمانند دشمنى بى

و  شوداى رفع مىبه واسطه ایشان هر فتنهکه  هستند اینها همان کسانىو  قعى من هستنداینان همان دوستان وا .کنندمى
 .شودداشته میهر بالیى از جامعه بر

شناسد، الزم است که در هر روز و شب، اعمالش را بر خود اى پسر جندب، بر هر مسلمانى که ما را مى )2(
ید و اگر کار زشتى یافت، ها یافت، بر آن بیفزاخوبى در آناگر کار پس عرضه بدارد و از نفس خود حساب بکشد؛ 

به دنیا که و زیورهاى  نعمت نسبت بهکه اي بنده خوشا به حال د. ش نماید تا در قیامت دچار رسوایى نگردطلب بخش
 کند.می و در راه آن کوشش هکه آخرت را برگزید ايبنده خوشا به حالخورد. حسرت نمیداده شده  کافران

که چراغ و  کسانی راخداوند رحمت کند سپس فرمود: د. کنمین سرگرمشآنکه آرزوهاى دروغین  وشا به حالخ
نه مانند کسانى که اسرار ما را  .کنندبا اعمالشان و نهایت توانشان مردم را به سوى ما دعوت مى و مردم بوده راهنماي
 .کنندفاش مى

هدایتی که به  اند که مباداد و بیمناكکه خوف الهى در دل دارن هستند مؤمنان کسانىاي پسر جندب،  )3(
وقتى و  .افتددلشان به لرزه مىآورند وند و نعماتش را به یاد میخداپس هرگاه ایشان عطا شده را از دست بدهند. 

-دگارشان توکل مید، و به پرورشوافزوده مى انبر ایمانش از بیان نفوذ قدرت او، شودخوانده مى بر ایشانآیات الهى 

 کنند.

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

 .ستمکارانند



کنند و استقامت داشته باشند فرشتگان با آنان مصافحه مىدر اطاعت خداوند اى پسر جندب، اگر شیعیان ما  )5(
و  جاري شدهبر آنها  همه سواز  روزي و نعمات و درخشندو به درخشندگى روز مى افکندهابرها بر سرشان سایه 

 .کندها عطا مىکنند، مگر اینکه به آنهیچ درخواستى از خدا نمى

از خداوند شان و توبهمؤمنان گناهکار جز به نیکی سخن مگو. و براى توفیق آنان  اى پسر جندب، درباره )6(
داند بگوید و درخواست کنید. پس هر که ما را بخواهد و دوست بدارد و با دشمن ما دوستى نورزد و آنچه را مى

 .بودداند یا در آن ابهام دارد را نگوید، در بهشت خواهد آنچه نمى

به امید رحمت خداوند، بر انجام  آنکهو  ددرگمى ، هالكکنداعتماد ش کسى که به اعمالاي پسر جندب،  )7(
ى که ؟ حضرت فرمودند: کسانیابدمیپس چه کسى نجات  ت. گفتم:ات نخواهد یافگناهان تجرّى پیدا کند نج

ه (ک تاى اسدر چنگال پرندهبیم کیفر  و از شوق پاداش شاندلگویى ، آنچنان که حالشان میان خوف و رجا باشد
 ).رود آن را در چنگال خود بفشارد یا آن را رها کندهر لحظه احتمال مى

باید برادر  ،دهد و تاج نور بر تارکش نهد اشهمسرىبه عین الحور خواهد خداوندمی ههر کاي پسر جندب،  )8(
 .خوشحال نمایدمؤمن خود را 

تر از سپاسچرا که در پیکر آدمى عضوي کمروز بکاه.  شب و سخن گفتن درر جندب، از خواب اى پس )9(
ي که مردم به روز درمن از خواب بپرهیز که تو را  او گفت: اى پسرمادر سلیمان به پس  چشم و زبان نیست.

 کند.مینیازمندند، تهیدست کردارشان 

ها و پس از دام کند.ها را صید مىها انسانآنهایى دارد که به وسیله شیطان داماي پسر جندب، به راستی  )10(
برادران  نیکى به هاى او، جلوگیرى ازفرمود: اما تلهها کدامند؟ : اى پسر پیامبر خدا، آنگفتمهاى او اجتناب کنید. تله

برترین عبادت که  بدان ده است.به خواب ماندن هنگام نمازهایی است که خدا واجب نمو هاى او،است و اما دام
و ها، ن از نمازها و خفتگان در خلوتگاه. واى بر غافالاستى به برادران و دیدار ایشان گامسپارى در راه نیکخداوند 

در اى نیست و خداوند ن را در آخرت بهرهایشا« کنندگان نسبت به خدا و آیات او در روزگار ضعف دین.استهزا
 »خواهد بود. برایشان گرداند و عذابى دردناكمین ا پاكایشان رو  گویدمیها سخن نقیامت با آن

داشته باشد، امر اى جز رهایی خود از عذاب دوزخ ه روز رساند و اندیشهاى پسر جندب، هر که شب را ب )11(
خیانت کند و او را برادرش  هاز جانب پروردگارش دل بسته است. و هر که ب ناچیز بزرگ را خوار داشته و به سودى

، همان گونه که را جایگاهش سازد. و هر که بر مؤمنى حسد ورزددوزخ  ، خداوندنماید تحقیر کند و با او دشمنی
 گردد.میشود، ایمان در دلش آب مینمک در آب حل 



-گام برمیمیان صفا و مروه  گام بردارد همانند کسی است کهنیاز برادرش  هر که در رفعاى پسر جندب،  )12(

یچ امتى را عذاب نفرموده ه وند. و خداش را برآورد همانند شهداي بدر و احد خواهد بودنیاز برادردارد، و هرکه 
 ند.اعتنایى کردران نیازمندشان بىگاه که به حقوق برادمگر آن

د، به خدا هاى گوناگون شما را به خود نکشانراه ما برسان و به ایشان بگو: هرگزشیعیان اى پسر جندب، به  )13(
دست نخواهد آمد، و و همیارى برادران در راه خدا به  کوشى در دنیاوالیت ما جز به پارسایى و سختسوگند که 

 شیعه ما نیست. ،کندمیمردم ستم  آنکه به

برادران و شوند: به سخاوت و بخشش بر میشناخته  وسیله چند ویژگیما به  همانا شیعیاناى پسر جندب،  )14(
و چون کالغ  کشندنمیسگ زوزه  صبري) همانند(از بیروز پنجاه رکعت نماز گزارند. شیعیان ما، شبانهبه اینکه 

کنند. شیعیان ما، میما گدایى ن اگر از گرسنگى بمیرند از دشمنکنند و میطمع ندارند و با دشمن ما همسایگى ن
شند. نومسکرات نمی و نماز را اول ظهر خواندهنند و کمیمسح ن کفشبر خورند و (همانند سنّیان) میمارماهى ن

سراغ  وارد شديچون به شهرى شهرها.  گوشه و کنارها و گفتم: فدایت شوم، آنان را کجا یابم؟ فرمود: در قلّه کوه
 ، پس)روزگار غلبه کفر است قصودمکنند(کند و ایشان با او مجاورت نمىگیر که با ایشان همسایگى نمىبکسى را 

» نجارحبیب «به خدا سوگند که او » ن نقاط شهر مردى شتابان آمداز دورتری«وند فرمود: است. چنان که خدا مؤمن او
 بود.

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

 ،و به مدد هدایت چنگ بزن،اى پسر جندب، در راه خدا دوستى کن و به ریسمان محکم (دین) دست  )16(
و  عمل نیک داشتهو  هدوربه خدا ایمان آ همگر آنک«فرماید: زیرا خداوند مى شود پذیرفته اعمالتخود را نگهدار تا 

نیز  با یقین  رفتار شایسته، و شایسته نیست رفتارجز به  ی، و ایمانتنها ایمان مورد قبول استپس  »هدایت شودگاه آن
هدایت شود است. پس هر که هدایت  بهاینها همه  ریشه و یقین جز به سرسپردگى صورت نپذیرد، و همراه است

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

جلیل در سراى او همسایگى کنى و در کنار او به فردوس وند خداست دارى که با پسر جندب، اگر دو اى )17(
، و بدان باید دنیا نزدت خوار باشد و همواره به یاد مرگ باشی. و چیزى براى فردایت ذخیره نسازي مسکن گیرى

  به زیانت باشد. باقی گذاريآنچه پیش فرستى از آن توست و آنچه 



 ، آن را براى دیگرى اندوخته و آنکه از دم سازمحرو خود را از دستاورد خویشب، آنکه اى پسر جند )18(
نیاز او را در امور مهم دنیا و آخرتش بیخداوند  ن برده. هر که به خدا اعتماد کندنفسش پیروى کند از دشمنش فرما

سپاسگذار  هابر نعمتو  شتهکند. مسلماً آنکه در بالها صبر ندایمبرایش حفظ را چه از او غایب است سازد و آنمی
خود را در هربالیى در مورد فرزند و مال یا هر  گردد.ها راحتی آماده نساخته، درمانده میسختى و در، نیست

ات را گذاريو سپاس گیرد تا صبرمیرا بازپس  اشگیرد و هدیهوند امانت خود را میخدا چرا کهشکیبا دار، مصیبتى
تو را از رحمتش نا امید ان از او بیم دار که و را به نافرمانى نکشاند و چنت امیدوار باش کهخداوند به  بیازماید. چنان

عبادت و فروتنى  کشی شوي، زیرا برترین عملو گردن دچار تکبرکه  نسازد. به سخن و ستایش نادانفریب مخور
 به آنچه خداتباه مکن.  -ارىگذکه پس از خود به جاى مى-با پرداختن به اصالح مال دیگري است. مال خود را 

آرزو مکن. زیرا هر که  برایت دست یافتنی نیستچه خود دارى منگر. و آنچه ات کرده قانع باش و جز به آنروزى
 بند و باريبیبرگیر و در توانگرى را  ات از آخرتعت نکند سیرى ندارد. و بهرهقناعت ورزد سیر شود و هر که قنا

نه چنان سبکسر باش باش که مردم از نزدیکى تو بیزار باشند و خشن و ترشروى م آنچنانمکن.  یبیتاب تنگدستی و در
در هیچ کاریبا  و خود ستیزه مکن و زیر دستت را مسخره نکن دست باالد. با نشمار که آشنایان تو را سبک

اعتماد به کسی  بای خود را خوار مساز. و هر کسدست کشمکش مکن و از بیخردان فرمان مبر. و زیر  شایستگان آن
. دلت را چون خویشاوندى تامل کن و جوانبش را بسنج تا دچار پشیمانی نشوي هر کارىنیاز مدان. و در خود را بی

کنى و نفست را دشمنى گیر که با او از او پیروى مى و عملت را چون پدرى قرار ده کهشراکت داري ساز که با او 
شانه تندرستى را به تو و ن ايشدهنفس خویش  طبیبگردانى. از آنجا که تو اى دان که بر مىکنى و عاریهجهاد مى

احسان و کنى. اگر اند، پس بنگر با نفس خود چه مىو دارو را نشانت داده به تو شناساندهو بیمارى را  آموخته
چنین کاري ، زیرا ات ادامه بدهبلکه با احسان بیشتر به نیکی، بخشش نمودي با منت و یادآوري، عملت را تباه نساز

تا از بردباران  -خواه عالم باشی یا جاهل-بر تو باد به سکوت  است. آورترثوابآخرتت  براي اخالقت زیباتر و براي
 تو و در نزد نادانان پوشش توست.ت به شمار آیی، چراکه سکوت در محضر دانشمندان زین

که جامه اگر یکى از شما ببیند  به من بگویید«اى پسر جندب، عیسى بن مریم علیه السالم به یارانش گفت:  )19(
پوشاند؟ گفتند: کند یا آنچه را عیان شده مىاندکى از شرمگاه او را نمودار ساخته آیا همه آن را عریان مى برادرش

دریافتند که این مثلى بوده که براى آنها  پس- کنیدتمامش را عریان مى. گفت: هرگز، بلکهپوشانیمیحتماً آن را م
برادرش آگاه  عیبیکى از شما بر  یعنی هرگاهگفت:  اینطور است؟چگونه  هاى روح اللّ گفتند: پس -زده است

رسید و  نخواهید هایتانها به خواستهلذتگویم که جز با ترك به حقیقت به شما مىپس  »پوشاند.شود، آن را نمىمى
همان یک نگاه بذر شهوت بپرهیزید زیرا  آلوده نیزنگاه یک . از رسیدرنامالیمات به آرزوهایتان نمیبا بردبارى بجز 

همچون . شچشم نه درو باشد  شدر دل اشدیده. خوشا بر آنکه کافی است کارد و براى فریفتن شمارا در دل می



-آسوده. همانا مردم دو گروهند: گرفتار و خود بنگرید بوعیهمچون بندگان به  یوب مردم ننگرید بلکهاربابان به ع

 آسودگی شکرگذار خدا باشید. و بر را مورد لطف و محبت قرار دهید گرفتار خاطر. پس

بخشش کن و با آنکه به تو بدى  محرومت کردهکه از تو گسسته بپیوند و به آنکه اى پسر جندب، با آن )20(
آنکه به تو ستم  و با آنکه بر تو ادعایى دارد انصاف ورز و یى کن و بر آنکه تو را دشنام داده سالم کنکرده نکو

ه آفتابش بینى کمی، آیا نبه بخشایش خدا نسبت به خودت بنگر، تو را ببخشندهمچنان که دوست دارى  کرده ببخش
 بارد.میکوکاران و خطاکاران یو بارانش بر ن تابدبر نیکان و بدان می

مزدت در این صورت زیرا  ،شمارند تو را از نیکان در برابر دیدگان مردم صدقه مده تااى پسر جندب،  )21(
ه خاطرش که بچپت مطلع نگردد، زیرا آنچنان کن که اگر با دست راستت بخشیدى دست  همان خواهد بود، و

-می تپاداش همگانرساند، در برابر مین ات زیانی به توي که آگاهى مردم از صدقهروز دهى، درپنهانی صدقه مى

و  داند.آن را مى آشکار و پنهان آگاه است و قبل از آنکه درخواست کنید دهد. صدا آهسته دار زیرا پروردگارت به
گیرد میراى نمایش به مردم روزه غیبت مکن. و روزه را با ستم میاالیید. و چون کسى مباش که ب هرگاه روزه داشتى

 ها را خشکیده نمایند تا مردم بدانند که ایشان روزه دارند.گون و سرها را ژولیده و دهانرا تیره چهرهکه 

ها فراروى توست. اما نیکى و بدى را به طور کامل جز در آخرت ها و بدياى پسر جندب، تمام نیکى )22(
اند. و بر نیکى را در بهشت و تمام بدى را در دوزخ نهاده است چه آن دو جاودانهنخواهی دید، زیرا خداوند تمام 

آنکه خدا هدایت بخشیده و به ایمان گرامیش داشته و راه راست را به وى الهام فرموده و خردي به وي داده که 
م است که سپاسگزار خدا کرده که کار دین و دنیایش را چاره کند، الزعطا هاى او را بشناسد و حکمتی به او نعمت

از  چرا کهنکند،  نکند و او را اطاعت کند و نافرمانی شبوده و ناسپاسی نکند، و هماره به یاد خدا باشد و فراموش
گذشته او را مشمول لطف خویش ساخته و نعماتی که پس از خلقتش بر او جاري داشته و پاداشی که به او وعده 

توانش بر او تکلیف نکند و و ضمانت نموده که او را در انجام وظایفش  داده و رحمتش که موجب شده بیش از
یارى کند و او را به یارى خواستن از خویش بر انجام همان تکلیف اندك فراخوانده درحالی که انسان از انجام 

ها پى لذتاعتنایى میان خود و خدا پوشیده و مطیع هواي نفس، و در وظایفش رویگردان و ناتوان است و جامه بى
هاى بهشت دارد در حالی که شایسته نیست کسی با بوده و دنیا را بر آخرت مقدم داشته و با این حال آرزوى باغ

آن حادثه بزرگ فرا  رستاخیز رو دهد، و قیامت وکه اگر  آگاه باشیدناشایست جایگاه نیکان را طلب کند. پس رفتار 
رسی حاضر شوند، در آن زمان حساب رى برپا کند، و مردم برايرا براى داورسد، و خداوند جبار میزان عدل 

چه کسى است، پس در این دنیا به رفعت و کرامت از آن کیست، و حسرت و پشیمانى از آن خواهی دانست که 
 و کامیابى در آخرت را داري.توقّع نجات که به وسیله آن  اي رفتار کنگونه



در برابر پذیرم که مینماز کسى را تنها من «د: یک وحى خویش فرمواى عزّ و جلّ در اى پسر جندب، خد )23(
تکبر و بر آفریدگانم  سپري کردهباز دارد و روزش را به یاد من  هالذتو براى من خود را از  عظمتم فروتنی کند

چنین  دهد. پسپناهان را جاى بیو  مهربانى کند گرفتارانرا بپوشاند و به  نکند و گرسنگان را سیر کند و برهنگان
قسم به عزتم که از او و بردبارى بخشم، یکى به او نور دهم و در نادانى به اچون خورشید بتابد، در تار اي نورشبنده

 و اگردرخواست کندم، دهاگر مرا بخواند پاسخش میگمارم، میو فرشتگانم را به پاسداریش  کنمحراست می
 مانند و تغییرناپذیر است.هایش بیمیوههاى بهشت است که باغ همچوننزد من  ايبندهچنین کنم. میعطایش 

ش کردار نیک باشد و ايو جوانمرد وقار برهنه است پس لباسش حیا و زیورشاى پسر جندب، اسالم  )24(
 ه اسالم دوستدارى ما اهل بیت است.پایاست و  ايپایهرا  است. هر چیز ستونش پارسایى

و  ،حصاري است از نور، که با زمرد و حریر احاطه شدهاى پسر جندب، به راستى خداى تبارك و تعالى را  )25(
گاه که مغزها بجوشد و آن شود پسوستان و دشمنان ما کشیده مىدر میان د حصار ، اینبا سندس و دیبا مزین گشته

شوند پس داخل می دوستداران خدا به این حصاربسوزد،  لب رسند و جگرها از طول درنگ در قیامتها به جان
موجود است. و اما ها از دیدنش لذّت برند، دل خواهد و دیدهرا هر چه  جا، و در آنآنان در امان و پناه خدا بوده

نگرند خدا برایشان آماده کرده مینچه ه آو برا بریده  هول و هراس بند دلشانبسته و  شان ندشمنان خدا، از عرق زبا
-خدا به ایشان می پس دوستداران »بینیم؟انگاشتیم (در دوزخ) نمىمردانى را که از بد کرداران مى چرا«گویند:می و

ایم یا چشمان آیا آنان را به ریشخند گرفته« عزّ و جلّ: خندند، و این است مصداق گفته خداىنگرند و بر آنان می
-نشسته و نظاره میها تخت خندند * که بربه کافران مى روز مؤمنانحال ام«و نیز گفته او:  »افتد؟(ما) بر آنها نمى

وارد بهشتش  حساباى کمک کرده باشد خداوند بىبا گفتن کلمه چندهر هر که به مؤمنى از دوستان ما و ». کنند
 .کندمی
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