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ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﳊﻤﺪ ﷲ واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﯽ رﺳﻮل اﷲ وﻋﻠﯽ آﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ أﲨﻌﲔ وﺑﻌﺪ:

ﻧﺼﯿﺤﺖ ﯾﻌﻨﯽ اﺧﻼص ،و از آﻧﺠﺎﺋﯿﮑﻪ دﯾﻦ ﻣﺎ دﯾﻦ ﻧﺼﯿﺤﺖ اﺳﺖ وﻇﯿﻔﻪی
ھﺮ ﻓﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون رﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﺮادر دﯾﻨﯽاش ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﺮده و آن را
از ﻣﺸﮑﻼت و ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐ اﯾﻦ دﻧﯿﺎی ﻓﺎﻧﯽ آ ﮔﺎه ﮐﻨﺪ.
ﺑﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب و ﻧﺼﯿﺤﺖھﺎی ﺑﺎ ارزش آن ﺑﺮ ﺧﻮد واﺟﺐ
داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺪون ﮐﻢ و ﮐﺎﺳﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده ﺗﺎ ھﻤﻮﻃﻨﺎن
ﻋﺰﯾﺰم ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ ﻧﺼﺎﯾﺢ در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ان ﺷﺎءاﻟﻠﻪ.
»ﻣﺘﺮﺟﻢ«

۴۰۰
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 -۱ﻧﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮای ﺧﺪای ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺧﺎﻟﺺ ﮔﺮدان و از دوروﯾﯽ در ﮐﺮدار
و ﮔﻔﺘﺎر دوری ﮐﻦ.
 -۲در ﺟﻤﯿﻊ ﮔﻔﺘﺎر و رﻓﺘﺎر و اﺧﻼق ﭘﯿﺮو ﺳﻨﺖ ﻣﺤﻤﺪی ﺑﺎش.
 -۳ﺗﻘﻮای ﺧﺪا ﭘﯿﺸﻪ و ﻋﺰم ﮐﻦ ،اواﻣﺮ اﻟﮫﯽ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و از ﮔﻨﺎھﺎن دوری
ﺟﻮی.
 -۴ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪای ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺗﻮﺑﻪی ﻧﺼﻮح ﮐﻦ و ﺑﺮ اﺳﺘﻐﻔﺎر ﺑﯿﻔﺰا.
 -۵ﺧﺪای ﺗﻌﺎﻟﯽ را ﻣﺮاﻗﺐ ﺗﻤﺎم ﺣﺮﮐﺎت و اﻋﻤﺎﻟﺖ ﻗﺮار ﺑﺪه.
 -۶ﺗﺴﻠﯿﻢ اﺣﮑﺎم دﯾﻦ اﺳﻼم ﺑﺎش ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﮐﻠﻤﻪی اﺳﻼم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از
ﮐﻠﻤﻪی ﺗﺴﻠﯿﻢ اﺳﺖ ،و اواﻣﺮ اﻟﮫﯽ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪی ﻋﻘﻠﺖ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﮑﻦ ،زﯾﺮا ﺑﺮای
ﻋﻘﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﻗﺪرت ﺑﯿﻨﺎﺋﯽ ﭼﺸﻢ اﻧﺪازهی ﻣﻌﯿﻦ و ﻣﺤﺪود وﺟﻮد دارد.
 -۷ﺑﺎ ﻋﻠﻤﺎء ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ داﺷﺘﻪ و آنھﺎ را ﮔﺮاﻣﯽ و از ﻣﺠﺎﻟﺴﺖ ﺑﺎ
آﻧﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮده ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ھﻤﻨﺸﯿﻨﯽ ﺑﺎ آﻧﺎن
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻦ ،زﯾﺮا ﻋﻠﻤﺎء وارﺛﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﻧﻨﺪ.
 -۸ﺑﻪ اﻧﺪرز ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ ﮔﻮش ﻓﺮا ده و اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎ.
 -۹ﺣﻖ را ﺑﭙﺬﯾﺮ ﮔﺮﭼﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪه از ﺷﻤﺎ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ و از ﻟﺠﺎﺟﺖ و ﺗﮑﺒﺮ
ﺑﭙﺮھﯿﺰ.
 -۱۰ﻋﻘﯿﺪهات را ﺑﺮاﺳﺎس ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ رﺳﻮل ج اﺻﻼح ﺑﮕﺮدان ،و از
ﻋﻘﺎﯾﺪ و اﻟﻔﺎظ ﮐﻔﺮآﻣﯿﺰ دوری ﮐﻦ
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 -۱۱ﺑﻪ ﺧﺪای ﺗﻌﺎﻟﯽ ،ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻧﺶ ،ﮐﺘﺎبھﺎﯾﺶ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﻧﺶ ،روز ﺟﺰا ،ﻗﻀﺎ
و ﻗﺪرش اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎش.
 -۱۲ﮐﻮرﮐﻮراﻧﻪ از ﮐﺴﯽ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣﮑﻦ.
 -۱۳در ﺗﺮﺟﻤﻪی ﻗﺮآن ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن )ﻣﻔﺴﺮﯾﻦ ﻣﻌﺘﺒﺮ( اﻋﺘﻤﺎد
ﮐﻦ ،و ﺑﻪ ﻧﻈﺮات ﺧﻮد ﭼﻨﺪان ﻣﻄﻤﯿﻦ ﻧﺒﺎش.
 -۱۴ﮐﺘﺎبھﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻦ و ﺳﻌﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎش از آﻧﭽﻪ ﯾﺎد
ﻣﯽﮔﯿﺮی ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎﻣﻮزی ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮدم آﻧﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﺎد
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﯾﺎد ﻣﯽدھﻨﺪ.
 -۱۵ﺑﺮای اﺻﻮل ﻓﻘﮫﯽات و اﺣﮑﺎم آن ﻗﺮآن را ﺳﺮﻣﺸﻖ ﺧﻮد ﻗﺮار ده.
 -۱۶از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﮐﺘﺎبھﺎی :رﯾﺎض اﻟﺼﺎﻟﺤﯿﻦ »اﻣﺎم ﻧﻮوی« و ﻧﻮراﻟﯿﻘﯿﻦ
از »ﺧﻀﺮی« و ﮐﺘﺎب اﻷذﮐﺎر »اﻣﺎم ﻧﻮوی« اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻦ.
 -۱۷از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﻣﺠﻼت ﻓﺎﺳﺪ و ﻋﺎری از ﻋﻔﺖ و ﮐﺘﺎبھﺎی ﻏﯿﺮ اﺳﻼﻣﯽ
دوری ﮐﻦ.
 -۱۸ﭼﻨﺎن در اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﺧﯿﺮ ﮐﻮﺷﺎ ﺑﺎش ﺗﺎ دﯾﮕﺮان ﺗﻮ را اﻟﮕﻮ ﻗﺮار
دھﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﻮ ﻧﯿﺰ در ﺟﺰای ﻋﻤﻞ ﻧﯿﮏ اﯾﺸﺎن ﺳﮫﯿﻢ ﺧﻮاھﯽ ﺑﻮد.
»ﻃﻬﺎرت«

 -۱۹اﺑﺘﺪای ورود ﺑﻪ دﺳﺘﺸﻮﺋﯽ )ﺗﻮاﻟﺖ( ﺑﺎ ﭘﺎی ﭼﭗ و در ﺣﯿﻦ ورود ﺑﮕﻮ:
اﳋﺒﺎﺋﹺ ﹺ
»اﻟ ﱠﻠﻬﻢ إﹺ ﱢﲏ ﹶأ ﹸﻋﻮ ﹸذ ﺑﹺ ﹶﻚ ﹺﻣﻦ ﹾ ﹺ
ﺚ« .و ﺻﺤﺒﺖ دﯾﮕﺮی ﻧﮑﻦ ،در ﺿﻤﻦ
اﳋ ﹸﺒﺚ ﹶو ﹾ ﹶ ﹶ
ﹶ ﹸ
ﹸ ﱠ
ُ ْ َ َ
ﻣﻮﻗﻊ ﺧﺮوج ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﭘﺎی راﺳﺖ ﺧﺎرج ﺷﻮ و ﺑﮕﻮ »�ﻔ َﺮاﻧﻚ«.
 -۲۰در ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ آزار و اذﯾﺖ ﻣﺮدم اﺳﺖ از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺴﯿﺮ ﻋﺒﻮر و
ﻣﺮور ﻣﺮدم ﯾﺎ ﺳﺎﯾﻪای ﮐﻪ ﻣﺮدم از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ھﺮﮔﺰ ادرار ﻧﮑﻦ.
 -۲۱ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم دﺳﺘﺸﻮﺋﯽ ﻣﻮاﻇﺐ ﻗﺒﻠﻪ ﺑﺎش ﮐﻪ رو ﯾﺎ ﭘﺸﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ ﻧﮑﻨﯽ.
 -۲۲از ادرار ﺑﺼﻮرت اﯾﺴﺘﺎده ﺑﭙﺮھﯿﺰ.
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 -۲۳ﺟﮫﺖ ﻃﮫﺎرت در ﺻﻮرت ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آب ﻣﯽﺗﻮان از ﺳﻨﮓ ﯾﺎ
ﮐﺎﻏﺬ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
 -۲۴آب ﺑﯿﻨﯽات را ﺑﺎ دﺳﺖ ﭼﭗ ﺑﮕﯿﺮ و در ﻃﮫﺎرت و ﮐﺎرھﺎی ﮐﻢارزش از
دﺳﺖ راﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻦ.
 -۲۵ﭘﺴﺮاﻧﺖ را در ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺧﺘﻨﻪ ﮐﻦ ،ﭼﻮن از ﺳﻨﺖھﺎی اﺳﻼم اﺳﺖ.
»وﺿﻮء«

 -۲۶ﻣﻮاﻇﺐ وﺿﻮﯾﺖ ﺑﺎش ،و ﺳﻌﯽ ﮐﻦ ھﻤﯿﺸﻪ ﻃﮫﺎرت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ.
 -۲۷ﻗﺒﻞ از ﺧﻮاب ﻃﮫﺎرت ﺑﮕﯿﺮ.
 -۲۸وﺿﻮءﮔﺮﻓﺘﻦ را ﺑﺎ ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ ﺷﺮوع ﮐﻦ.
 -۲۹ﺑﻤﻮﻗﻊ وﺿﻮء ﺑﺮای ﻧﻤﺎز از ﻣﺴﻮاک اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻦ.
 -۳۰در ﻣﻮﻗﻊ روزه دھﺎﻧﺖ را ھﺮﻗﺪر ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ ﺑﺸﻮی.
 -۳۱در ﺷﺴﺘﻦ اﻋﻀﺎی وﺿﻮ ﮐﻮﺷﺎ ﺑﺎش رﯾﺸﺖ را ﺧﻼل و ﻣﺎﺑﯿﻦ اﻧﮕﺸﺘﺎن
دﺳﺖ و ﭘﺎﯾﺖ را ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻦ.
 -۳۲از راﺳﺖ ﺷﺮوع ﮐﻦ.
 -۳۳ﻣﺴﺢ ﺳﺮ را اﻧﺠﺎم ده.
 -۳۴داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﮔﻮش را ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻦ.
 -۳۵ﺑﻌﺪ از ھﺮ وﺿﻮء دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮان.
»ﻏﺴﻞ«

 -۳۶درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده در ﻏﺴﻞ ﺗﺄﺧﯿﺮ
ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ از دﺳﺖرﻓﺘﻦ ﻧﻤﺎز ﺑﻮﻗﺖ ﺧﻮد ﺷﻮد.
 -۳۷در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺟﻨﺐ ھﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺮو ،ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻋﺒﻮر از آن و
زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﯿﺾ و ﻧﻔﺎس ھﺴﺘﻨﺪ ﻧﯿﺰ ورودﺷﺎن را ﻣﻨﻊ ﮐﻦ.
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 -۳۸ﻋﻮرت ﺧﻮد را ﺑﺮھﻨﻪ ﻧﺴﺎز و ﺑﺎ ﻧﺮﻣﯽ و ﻟﻄﺎﻓﺖ دﯾﮕﺮان را از ﻟﺨﺘﯽ و
ﺑﺮھﻨﮕﯽ ﻧﮫﯽ ﮐﻦ.
 -۳۹ﺑﻪ زﻧﺎﻧﺖ اﺟﺎزهی رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺣﻤﺎمھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﻣﺪه ،ﭼﺮا ﮐﻪ
ﺑﺮایﺷﺎن زﯾﺎن اﺧﻼﻗﯽ دارد.
 -۴۰ﻗﺒﻞ از ﻏﺴﻞ وﺿﻮء ﺑﮕﯿﺮ.
 -۴۱ﺗﻤﺎم ﺑﺪﻧﺖ را ﺑﻪ ﻧﺮﻣﯽ و ﻟﻄﺎﻓﺖ دﺳﺖ ﺑﮑﺶ و ﺑﺸﻮی.
 -۴۲ﻗﺒﻞ از ﻏﺴﻞ آب را ﺑﻪ ﻧﯿﺖ ﻏﺴﻞ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﺮﯾﺰ و اﺑﺘﺪاء ﺳﻤﺖ راﺳﺖ را
ﺑﺸﻮی ﺳﭙﺲ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺳﻪﺑﺎره ﺳﻪ ﺑﺎر.
»ﻧﻤﺎز«

 -۴۳ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻧﻤﺎز ﺳﻌﯽ ﮐﻦ ﺟﻮاب ﻣﺆذن را ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ در ﺳﻨﺖ آﻣﺪه ﺑﻪ
زﺑﺎن آورده وﮐﻼم ﯾﺎ ﻋﻤﻞ دﯾﮕﺮ ﺗﻮ را ﻣﺸﻐﻮل ﻧﮑﻨﺪ.
 -۴۴ﺑﻌﺪ از اذان ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ ج ﺻﻠﻮات ﺑﻔﺮﺳﺖ و دﻋﺎی رواﯾﺖﺷﺪه را
ْ ََ
َُ
َّ ُ َّ َ َّ َ
َّ ْ َ َّ َّ
َّ َ ْ َ َ
آت � َّﻤ ًﺪا ال َﻮ ِﺳﻴﻠﺔ
ﺑﺨﻮان» :الﻠﻬﻢ رب ﻫ ِﺬهِ اﺪﻟﻋﻮةِ اﺘﻟﺎﻣ ِﺔَ ،والﺼﻼةِ اﻟﻘﺎﺋِﻤ ِﺔِ ،
ْ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ ً َ ْ ُ ً َّ
َ َُْ
اﺬﻟي َوﻋﺪﺗﻪ«.
َواﻟﻔ ِﻀﻴﻠﺔَ ،وا�ﻌﺜﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎ �ﻤﻮدا ِ

 -۴۵ﺑﻌﺪ از اذان از ﻣﺴﺠﺪ ﺧﺎرج ﻧﺸﻮ ﻣﮕﺮ ﺑﺮای ﻋﺬر ﺿﺮوری.
 -۴۶ﻗﺒﻞ از ﻧﻤﺎز در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺣﻀﻮر در ﻣﺴﺠﺪ ّ
ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ أذان را
ﺑﻪ ﭘﺎی داری.
 -۴۷ﺑﺮای ھﺮ ﻧﻤﺎز ﻓﺮﺿﯽ اﻗﺎﻣﻪ ﺑﮕﻮ.
 -۴۸در ﺑﯿﻦ اذان و اﻗﺎﻣﻪ ﺟﮫﺖ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮد و ﺑﺮادران ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺖ
در دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت دﻋﺎ ﮐﻦ.
 -۴۹ﻣﺮدم را در ﺑﻨﺎء ﻣﺴﺠﺪ در اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺤﺮوم ﺑﻄﻮر ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﺟﺎﻧﯽ ﯾﺎرو
ﯾﺎور ﺑﺎش.
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 -۵۰ﻣﺴﺎﺟﺪ را ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺪار ،ﺑﺎ ﭘﺎی راﺳﺖ ﺑﺮآن وارد ﺷﺪه در ﻧﻈﺎﻓﺖ آن
ﮐﻮﺷﺎ ﺑﺎش ،و ﺳﺨﻦ زﺷﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻧﯿﺎورده ،دوﯾﺪن و ﺧﻨﺪﯾﺪن در ﻣﺴﺠﺪ
ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ،ھﻨﮕﺎم ﺧﺮوج از ﻣﺴﺠﺪ اﺑﺘﺪاء ﭘﺎی ﭼﭗ را ﺑﯿﺮون ﺑﮕﺬار.
 -۵۱ھﺮﮔﺰ آب ﺑﯿﻨﯽات ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﺴﺠﺪ و ﯾﺎ رو ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ ﻧﯿﻨﺪاز.
 -۵۲ﭼﻪ ﺧﻮب اﺳﺖ ﻧﻤﺎز اول وﻗﺖ را در ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺎ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺨﻮاﻧﯽ ﺑﻪ
ﺧﺼﻮص ﻧﻤﺎز ﻋﺸﺎء و ﺻﺒﺢ.
 -۵۳وﻗﺖ ﻧﻤﺎز را ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻧﯿﻨﺪاز.
 -۵۴ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ و ﻋﺼﺮ ﻧﻤﺎزی ﻧﺨﻮان ،ﻣﮕﺮ ﺑﺮای آن دﻟﯿﻠﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯽ.
 -۵۵ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ و ﻋﺼﺮ در ﻣﺼﻼﯾﺖ ﺑﻨﺸﯿﻦ.
 -۵۶ﺳﻌﯽ ﮐﻦ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺧﻮد را در ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻤﺎﻧﯽ و ﺑﻪ ﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪا
ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮی.
 -۵۷ﺧﻮراﮐﯽھﺎی ﺑﺪﺑﻮ از ﻗﺒﯿﻞ ﺳﯿﺮ و ﭘﯿﺎز ﯾﺎ از ﮐﺸﯿﺪن ﺳﯿﮕﺎر ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺖ
اذﯾﺖ دﯾﮕﺮان ﻣﯽﺷﻮد ﺧﻮدداری ﮐﻦ.
 -۵۸ﻧﻤﺎز ﺳﺘﻮن دﯾﻦ اﺳﺖ ،زﻧﺎﻧﺖ را ﺑﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻧﻤﺎز ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻦ.
 -۵۹زﻧﺎﻧﺖ را ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز در ﺧﺎﻧﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺳﺎز.
 -۶۰ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺖ در ﺳﻦ  ۷ﺳﺎﻟﮕﯽﺷﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ھﺸﺪار و ﻧﺼﯿﺤﺖ و
در ﺳﻦ  ۱۰ﺳﺎﻟﮕﯽ از راه ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺟﮫﺖ ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز اﻗﺪام ﮐﻦ ،و ھﺮﮔﺰ در اﻣﺮ
ﻧﻤﺎز ﺳﮫﻞ اﻧﮕﺎر ﺑﺮایﺷﺎن ﻧﺒﺎش.
 -۶۱ﺑﺮای اﻓﺮاد و ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﺑﯽﻧﻤﺎزت ﻓﻀﻞ ﻧﻤﺎز ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ و ﻋﻘﻮﺑﺖ ﺗﺮک آن
را ﺑﯿﺎن ﮐﻦ.
 -۶۲ﺑﻪ ﻗﺪر اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎزھﺎی ﺳﻨﺖ ،ﻗﺒﻠﯿﻪ و ﺑﻌﺪﯾﻪ و ﻣﻮﮐﺪه و ﻏﯿﺮ
ﻣﻮﮐﺪه را ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﯿﺎور.
 -۶۳ﻧﻤﺎز آﺧﺮ ﺷﺐ را ﺑﺨﻮان.
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 -۶۴ﺑﺮ ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز ﺿﺤﯽ )ﭼﺎﺷﺖ( ﮐﻪ اﻗﻞ آن دو رﮐﻌﺖ و اﻓﻀﻞ آن
ھﺸﺖ رﮐﻌﺖ اﺳﺖ ﻣﺪاوﻣﺖ ﮐﻦ.
 -۶۵ﺳﻌﯽ ﮐﻦ اذﮐﺎر )دﻋﺎ و ﺗﺴﺒﯿﺤﺎت( ﺑﻌﺪ از ھﺮ ﻧﻤﺎز ﻓﺮﺿﯽ را ﺑﺨﻮاﻧﯽ.
 -۶۶ﻧﻤﺎز ﺷﺐ را ﺑﺎ ﻣﯿﻞ و رﻏﺒﺖ ﺑﺨﻮان و در ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز روزاﻧﻪ ﺳﺴﺘﯽ
و ﺗﻨﺒﻠﯽ ﻣﮑﻦ.
 -۶۷ﺳﻌﯽ ﮐﻦ دﻋﺎھﺎی رواﯾﺖﺷﺪه ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺧﻮاب را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯽ.
 -۶۸ﻃﺎھﺮ و ﭘﺎﮐﯿﺰه ﺑﺨﻮاب ،در ﺣﺎل ﭘﺎﮐﯿﺰﮔﯽ و ذﮐﺮ ﺧﺪا و ﺑﺎ ﻧﯿﺖ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﺗﮫﺠﺪ ﺑﺨﻮاب.
 -۶۹ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﻧﻤﺎز ﺗﮫﺠﺪ ﺧﻮد ﺑﺎش ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺖ را ﻧﺠﺎت دھﯽ.
 -۷۰ﻧﻤﺎز ﺧﻮرﺷﯿﺪﮔﺮﻓﺘﮑﯽ و ﻣﺎهﮔﺮﻓﺘﯽ در ﻣﻮﻗﻊاش ﺑﺨﻮان.
 -۷۱ﻧﻤﺎز ﺟﻨﺎزه را ﺑﺮ ھﺮ ﻣﯿﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﺑﺨﻮان.
 -۷۲در اﻣﻮر ﻣﮫﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎز اﺳﺘﺨﺎره ھﻤﺮاه ﺑﺎ دﻋﺎﯾﺶ را ﺑﺨﻮان.
 -۷۳در ﺻﻒ ﻧﻤﺎز ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎش ،ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﺪون رﺧﻨﻪ ﺻﻒ را ﺑﺒﻨﺪی.
 -۷۵ﺑﮑﻮش ﺧﻮد را ھﻤﯿﺸﻪ در ﺻﻒ اول و ﺑﺪون ﻣﺰاﺣﻤﺖ دﯾﮕﺮان ﺑﺒﯿﻨﯽ.
 -۷۶دﻋﺎی اﻓﺘﺘﺎح را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﮑﻦ ،و آﻣﯿﻦ ﺑﮕﻮ و اذﮐﺎر رﮐﻮع و ﺳﺠﻮد را
ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﯿﺎور.
 -۷۷ﺑﺎ اﻃﻤﺌﻨﺎن رﮐﻮع و ﺳﺠﻮد ﮐﻦ ،در ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﯿﻦ دو ﺳﺠﺪه ﻣﺘﻌﺎدل
ﺑﺎش.
 -۷۸از ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺨﺺ ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﺗﺎ ﺣﺪ دﺳﺘﺮس رد ﻧﺸﻮ.
 -۷۹در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯽ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﯽ اﮔﺮ ﻣﺤﻞ ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور ﻣﺮدم
اﺳﺖ ﭼﯿﺰی را ﺟﻠﻮی ﺳﺠﺪهﮔﺎه ﺧﻮد ﺟﮫﺖ ﺣﺎﻓﻆ )ﺳﺘﺮ( ﺑﮕﺬار.
»ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ«

 -۸۰زود ھﻨﮕﺎم ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺮو و اﮔﺮ اذان ﺷﻨﯿﺪی ﺟﻮاب ﺑﺪه.
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 -۸۱ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﻏﺴﻞ ﮐﻦ ،اﮔﺮﭼﻪ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن.
 -۸۲ﻧﺎﺧﻦھﺎﯾﺖ را ھﺮ ھﻔﺘﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﮐﻦ ،زﯾﺮا ﻧﻈﺎﻓﺖ از اﯾﻤﺎن اﺳﺖ.
 -۸۳از ﺧﻮﺷﺒﻮی )ﻋﻄﺮ( اﺳﺘﻔﺎده و ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻟﺒﺎسھﺎﯾﺖ را ﺑﭙﻮش.
 -۸۴از ﻋﺒﻮرﮐﺮدن ﺑﺮ روی دوش ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺟﻠﻮرﻓﺘﻦ ﺑﭙﺮھﯿﺰ.
 -۸۵در ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻄﺒﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﮑﻦ.
 -۸۶در روز ﺟﻤﻌﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﻦ ﺳﻮرهی اﻟﮑﮫﻒ را ﺑﻪ ﻗﺪر ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽات ﺑﺨﻮاﻧﯽ.
 -۸۷در روز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﮑﻮش ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ و آل ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻼم و ﺻﻠﻮات ﺑﻔﺮﺳﺘﯽ،
ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺷﺐھﺎی ﺟﻤﻌﻪ.
»ﺻﺪﻗﻪ«

 -۸۸از ﺟﻤﻠﻪی ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪان ﺑﺎش ﻧﻪ ﺑﺨﯿﻼن ،زﯾﺮا ﺧﺪای ﺗﻌﺎﻟﯽ
ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪ اﺳﺖ و ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪان را دوﺳﺖ دارد.
 -۸۹زﮐﺎت واﺟﺐ را ﺑﺪه و در ﺣﻖ ﻣﺴﺘﺤﻘﯿﻦ ﺑﺨﯿﻞ ﻣﺒﺎش.
 -۹۰اﮔﺮ ﺑﺮاﯾﺖ ﭘﯿﺸﺂﻣﺪی )واﻗﻌﻪای( رخ داد ﺑﺪان ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪا ﺑﻮده
و آن را ﺑﻪ ﻣﺨﻠﻮق ارﺗﺒﺎط ﻣﺪه.
 -۹۱آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده ﺷﻮد ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ ﺻﺎﺣﺐ آن ﺑﺮ ﻧﺪار.
 -۹۲ﺑﻪ ﺻﺪﻗﻪدادن ﺧﻮد را ﻋﺎدت ﺑﺪه.
 -۹۳ﺻﺪﻗﻪ ﺑﺪه از آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ دوﺳﺖ داری ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﭘﺎداش ﮐﺴﺐ
َ ََ ُ ْ
ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ ،ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ از ﭼﯿﺰی ﮐﻪ دوﺳﺖ داری ﺻﺪﻗﻪ ﺑﺪھﯽ﴿ :لن �نالوا
ۡ َّ َ َّ ُ ُ ْ
ُ َ
ٱل ِ� ح ٰ
� تنفِقوا م َِّما � ُِّبون﴾.
 -۹۴ﺻﺪﻗﻪ را ﭘﻨﮫﺎن و ﻣﺨﻔﯽ وﻟﯽ زﮐﺎت را ﻋﻠﻨﯽ ﺑﺪه ﺗﺎ دﯾﮕﺮان از ﺗﻮ ﺗﻘﻠﯿﺪ
ﮐﻨﻨﺪ.
 -۹۵در ﺻﺪﻗﻪدادن ﺑﻪ ﻣﺤﺘﺎﺟﯿﻦ اﺑﺘﺪاء از ﺻﻠﻪ رﺣﻢ ﻗﺪم ﺑﺮدار.
 -۹۶اﮔﺮ ﺗﮫﯿﺪﺳﺘﯽ ،ﻣﺤﺘﺎﺟﯽ از ﺗﻮ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻗﺮض ﮐﺮد ﺑﻪ او ﻗﺮض ﺑﺪه.
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 -۹۷ﺑﻨﮕﺮ ﺑﻪ ﻓﻘﺮا آﯾﺎ ﺑﺮایﺷﺎن ﻗﺮض و َد ْﯾﻨﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ.
 -۹۸ﺻﺪﻗﻪ ﺟﺎرﯾﻪ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺑﻨﺎء ﻣﺴﺠﺪ و ﻧﺸﺮ
ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ اﻧﺠﺎم داد.
 -۹۹ﺑﻪ ھﻤﺴﺮت اﺟﺎزه ﺑﺪه ﺗﺎ از ﻣﺎل ﺗﻮ ﺻﺪﻗﻪ دھﺪ.
 -۱۰۰ھﻤﺴﺮت را ﺑﺮﺣﺬر دار از ﺻﺪﻗﻪدادن آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﺟﺎزه
ﻧﺪادهاﯾﯽ.
 -۱۰۱ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻏﺬا و آب ﺑﺪه و ﭼﯿﺰی از ﮐﺎر ﺧﻮب ﮐﻮﭼﮏ ﻧﺸﻤﺎر.
 -۱۰۲در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺎر ﺧﻮب از ﺷﺨﺺ ﺗﺸﮑﺮ ﮐﻦ و ﺑﺎ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮان
ﮐﻦ و ﺑﺮای اﻧﺠﺎمدھﻨﺪه ﮐﺎر ﺧﯿﺮ دﻋﺎ ﮐﻦ.
»روزه«

 -۱۰۳روزه را ﺑﺎ اﯾﻤﺎن ﻗﻮی و ﺑﺮای ﺧﺪا ﺑﮕﯿﺮ.
 -۱۰۴در رﻣﻀﺎن ﺑﺪون ﻋﺬر روزهات را ﻧﺨﻮر.
 -۱۰۵در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺷﺐ زﻧﺪهدار ﺑﺎش ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻘﺪر.

 -۱۰۶ﺷﺶ روز از ﺷﻮال را روزه ﺑﮕﯿﺮ.
 -۱۰۷روز ﺗﺎﺳﻮﻋﺎ و ﻋﺎﺷﻮرا روزه ﺑﮕﯿﺮ.
 -۱۰۸ﻣﺎه ﺷﻌﺒﺎن ﺑﻪ ﻗﺪر اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ روزه ﺑﮕﯿﺮ.
 -۱۰۹روزھﺎی دوﺷﻨﺒﻪ و ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ روزه ﺑﮕﯿﺮ.
 -۱۱۰روزھﺎی ﺳﻔﯿﺪ ھﺮﻣﺎه )ﺳﯿﺰدھﻢ و ﭼﮫﺎردھﻢ و ﭘﺎﻧﺰدھﻢ( را روزه ﺑﮕﯿﺮ.
 -۱۱۱ﺑﺮﺣﺬر دار ھﻤﺴﺮت از اﯾﻦ ﮐﻪ روزهی ﺳﻨﺖ ﺑﮕﯿﺮد ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
ﺗﻮ ھﺴﺘﯽ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺟﺎزهی ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ.
 -۱۱۲ﺳﺤﺮی را ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺑﯿﻨﺪاز و در اﻓﻄﺎر ﻋﺠﻠﻪ ﮐﻦ ،ﻣﮕﺮ در روزی ﮐﻪ
ھﻮا اﺑﺮی اﺳﺖ.
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 -۱۱۳روزهات را ﺑﺎ رﻃﺐ )ﺧﺮﻣﺎ( و در ﺻﻮرت ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺎ آب اﻓﻄﺎر
ﮐﻦ.
 -۱۱۴اﻓﻄﺎر و ﺳﺤﺮﯾﺖ از ﻣﺎل ﺣﻼل ﺑﺎﺷﺪ.
 -۱۱۵روزهداران دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ اﻓﻄﺎری ﺑﺪه ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﻣﺎه ﺟﻮد و
ﮐﺮم و ﺑﺨﺸﺶ اﺳﺖ.
 -۱۱۶آداب روزه را ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﯿﺎور ،ﻏﯿﺒﺖ ﻧﮑﻦ ،دروغ ﻧﮕﻮ ،ﻓﺤﺶ ﻧﺪه.
 -۱۱۷ﺳﻌﯽ ﮐﻦ  ۱۰روز آﺧﺮ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن در ﮐﺎرھﺎی ﺧﯿﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯽ.
 -۱۱۸زﮐﺎت ﻓﻄﺮ را ﺑﺎ دﻟﯽ ﭘﺎک و ﻋﺎری از وﺳﻮﺳﻪ ﺑﺪه.
 -۱۱۹ﺷﺐھﺎی ﻋﯿﺪ )ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ ،ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن( ﺑﺎ ﻧﻤﺎز و اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ ﻋﺒﺎدت
زﻧﺪه ﻧﮕﮫﺪار.
 -۱۲۰در روزھﺎی ﻋﯿﺪ و اﯾﺎم ﺗﺸﺮﯾﻖ ) ۱۱و  ۱۲و  – ۱۳ذی اﻟﺤﺠﻪ( ﺑﺎ
ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺗﮑﺒﯿﺮ ﺑﮕﻮ.
 -۱۲۱در ﺻﻮرت ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ھﺮﺳﺎل ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻦ.
 -۱۲۲ﭼﯿﺰی از ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎت ﻧﻔﺮوش ،و از آن ﮔﻮﺷﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺰد
ﺑﻪ ﻗﺼﺎب ﻧﺪه.
»ﺣﺞ«

 -۱۲۳در ﺻﻮرت اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺑﺪون ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﺣﺞ و ﻋﻤﺮه ﺑﺮو و ﺗﮑﺮار ﮐﻦ
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ھﺮﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﯾﮑﺒﺎر ﺑﺎﺷﺪ.
 -۱۲۴ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﺷﻨﺎﺋﯽ و ﻋﻠﻢ ﮐﺎﻣﻞ در ﻣﻨﺎﺳﮏ ﺣﺞ دارﻧﺪ ﻣﺮاﻓﻘﺖ ﮐﻦ.
 -۱۲۵ﻗﺒﻞ از ﺧﺮوج ﺟﮫﺖ ﺣﺞ ﺗﻮﺑﻪ ﻧﺼﻮح ﮐﺮده و ﺑﺪهﮐﺎریھﺎی ﺧﻮد را
ﺑﭙﺮداز.
 -۱۲۶در ﺳﻔﺮ ﺣﺞ ﺑﻪ ﻗﺪر اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ اﻧﻔﺎق ﮐﻦ.
 -۱۲۷ھﺮﮔﺰ ﺑﺎ ﻣﺎل ﺣﺮام ﺣﺞ ﻧﺮو.

١٢

 ۴۰۰ﻧﺼﯿﺤﺖ اﺳﻼﻣﯽ

 -۱۲۸در رﻣﻀﺎن ﺑﻪ ﻋﻤﺮه ﺑﺮو.
 -۱۲۹ﺗﮑﺒﯿﺮ را ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺑﮕﻮ.
 -۱۳۰ﺑﺮ ﻃﻮاﻓﺖ ﺑﯿﻔﺰا و ﺣﺠﺮاﻷﺳﻮد را ﻟﻤﺲ ﮐﻦ ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻮﺷﻪ ﺳﻤﺖ
راﺳﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻌﺒﻪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ ﺑﺎ دﺳﺖ اﺷﺎره ﮐﻦ.
 -۱۳۱ﺑﺮای ﻣﺮدم )ﺣﺠﺎج( ﻣﺰاﺣﻤﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﮑﻦ ﺗﺎ ﻧﻪ آزارت ﺑﻪ ﮐﺴﯽ
ﺑﺮﺳﺪ و ﻧﻪ ﮐﺴﯽ ﺗﻮ را آزار دھﺪ.
 -۱۳۲ﺑﺎ ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺑﺴﯿﺎر از آب زﻣﺰم ﺧﻮد را ﺳﯿﺮاب ﻧﻤﺎ.
 -۱۳۳ﺑﺮ اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺤﺖ در دھﻢ ذی اﻟﺤﺠﻪ ﺑﯿﻔﺰا.
 -۱۳۴آﻣﺎده ﺗﻮﻗﻒ در ﻋﺮﻓﻪ ﺟﮫﺖ ﭘﺎﮐﯿﺰﮔﯽ ﺑﺎﻃﻦ ﺧﻮﯾﺶ از آﻓﺎت ﺑﺎش.
 -۱۳۵ﺑﺮای ﺳﻨﮓزدن ﺑﻪ ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ و اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﺳﮏ ﺣﺞ در اول
وﻗﺖ ﻣﺒﺎدرت ﮐﻦ.
 -۱۳۶ﺑﻪ زﻧﺖ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﺤﺮم اﺟﺎزهی ﺣﺞ ﻧﺪه ،ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﺤﺮم ﺑﺎﺷﺪ.
 -۱۳۷در ﻣﺴﺠﺪ ﻣﮑﻪ و ﻣﺪﯾﻨﻪ و ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس ﺑﺮ ﻧﻤﺎز ﺧﻮد ﺑﯿﻔﺰا.
 -۱۳۸ﮐﺴﯽ از اھﻞ ﻣﮑﻪ و ﻣﺪﯾﻨﻪ را اذﯾﺖ ﻧﮑﺮده و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺮﻣﺖ ﺟﻮار
ﻣﺒﺎرک )ﺣﺮﻣﯿﻦ( را ﮐﻢ ﻧﮑﻦ.
 -۱۳۹ھﯿﭻ وﻗﺖ ﺑﯽﺧﺒﺮ ﺑﺮ اھﻞ ﺧﺎﻧﻮادهات ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺑﺮﮔﺸﺖ از ﺳﻔﺮ وارد
ﻣﺸﻮ.
»ﺟﻬﺎد«

 -۱۴۰ﺷﺠﺎع و ﻧﺘﺮس ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﻧﺒﯽ ج ﺗﺮﺳﻮ را رد ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -۱۴۱ﺑﺪون اﺟﺎزهی واﻟﺪﯾﻦ وارد ﺟﮫﺎد ﻧﺸﻮ.
 -۱۴۲اﮔﺮ ﺟﮫﺎد در راه ﺧﺪا ﺑﺮاﯾﺖ ﻣﻘﺪر ﺷﺪ از ﺣﺪود )ﻣﺮز( ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ
دﻓﺎع ﮐﻦ.
 -۱۴۳از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﮫﺎدت در راھﺶ را ﻃﻠﺐ ﮐﻦ.

 400ﻧﺼﯿﺤﺖ اﺳﻼﻣﯽ

١٣

 -۱۴۴در ﺟﮫﺎد ﺑﺮ اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺤﺖ ﺑﯿﻔﺰا )روزه و ذﮐﺮ ﺧﺪا( و
ﺑﺪھﮑﺎریھﺎت را ﺑﺪه ،زﯾﺮا ﺑﺪھﮑﺎری ﺑﺮ ﺷﮫﯿﺪ ھﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ.
 -۱۴۵ﺗﯿﺮاﻧﺪازی و ﻃﺮز اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻤﺎم آﻻت ﺟﮫﺎد را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮ و آن را ﺑﻌﺪ
از ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﮑﻦ.
 -۱۴۶در ﺟﮫﺎد از روی ﮐﯿﻨﻪی ﺷﺨﺼﯽ ﮐﺴﯽ را ﻧﮑﺶ ،ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ.
 -۱۴۷ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ ﺟﮫﺎد ﮐﻦ و ﺑﻪ ﻗﺼﺪ أﺧﺬ ﻏﻨﯿﻤﺖ و ﯾﺎ ﺑﻪ دﺳﺖآوردن
ﺷﮫﺮت و آوازه ﺑﻪ ﺟﮫﺎد ﻧﺮو.
 -۱۴۸در ﺟﮫﺎد ھﺮﮔﺰ ﻓﺮار ﻣﮑﻦ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ از ﮔﻨﺎھﺎن ﮐﺒﯿﺮه اﺳﺖ.
 -۱۴۹ﻣﺒﺎدا ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﻨﯽ و ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻏﻨﺎﺋﻢ را ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ ﭼﯿﺰی را
از آن ﺧﻮد ﮔﺮداﻧﯽ.
ً
 -۱۵۰ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺟﮫﺎد ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺑﭙﺮداز ،اﮔﺮ ﺑﺮاﯾﺖ ﻋﻤﻼ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺸﺪ در
دل ﻧﯿﺖ ﺟﮫﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎش ﺗﺎ در ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻣﺮگ از زﻣﺮهی ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن ﻧﺒﺎﺷﯽ.
»ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن«

 -۱۵۱ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪاﻧﺖ ﻗﺮآن ﺑﯿﺎﻣﻮز و ﺑﺨﻮاه ﺗﺎ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان
ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ.
 -۱۵۲ﺳﻌﯽ ﮐﻦ ﺗﻼوت ﻗﺮآن را ﺑﺎ ﻟﺤﻨﯽ زﯾﺒﺎ ﺑﺨﻮاﻧﯽ.
 -۱۵۳ﻗﺮآن را ﺑﺎ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ ﺑﺨﻮان ،ﻣﻄﯿﻊ اﻣﺮش ﺑﻮده و از ﻧﮫﯽاش
دوری ﮐﻦ.
»ذﮐﺮ و دﻋﺎء«

 -۱۵۴ﻣﺪام ﺑﺮ ذﮐﺮ ﺧﺪای ﺗﻌﺎﻟﯽ در ﻇﺎھﺮ و ﺑﺎﻃﻦ ﺧﻮد ﺑﯿﻔﺰا ﻣﺒﺎدا ﻏﺎﻓﻞ
ﺷﻮی.
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 -۱۵۵در ﻣﺠﺎﻟﺲ ذﮐﺮ )ﺣﺪﯾﺚ ،ﻗﺮآن و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ( ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻦ ،ﭼﺮا ﮐﻪ از
رﯾﺎض اﻟﺠﻨﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -۱۵۶از ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺠﺎﻟﺴﯽ ﮐﻪ در آن از ﺧﺪا و ذﮐﺮ ﺧﺪا و ﻧﺒﯽ ج
ﺧﺒﺮی ﻧﯿﺴﺖ ﺧﻮدداری ﮐﻦ.
 -۱۵۷ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺧﺮوج از ﻣﺠﻠﺲ اﯾﻦ دﻋﺎ را ﺑﺨﻮان » :ﹸﺳ ﹾﺒ ﹶﺤﺎﻧ ﹶﹶﻚ اﻟ ﱠﻠ ﹸﻬ ﱠﻢ
ﹺ
ﹸﻮب إ ﹶﻟ ﹾﻴ ﹶﻚ«.
ﹶوﺑﹺ ﹶﺤ ﹾﻤ ﹺﺪك ﹶأ ﹾﺷ ﹶﻬﺪﹸ ﹶأ ﹾن ﻻﹶ إﻟ ﹶﻪ إﻻﱠ ﹶأﻧ ﹶ
ﹾﺖ ﹶأ ﹾﺳ ﹶﺘﻐﹾﻔ ﹸﺮ ﹶك ﹶو ﹶأﺗ ﹸ

 -۱۵۸اذﮐﺎر )دﻋﺎی رواﯾﺖﺷﺪه و ﺗﺴﺒﯿﺤﺎت( ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﮑﻦ.
 -۱۵۹از ﺧﺪای ﺗﻌﺎﻟﯽ در ﺳﺠﻮدت و ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎزت و در دل ھﺮ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ
ﮐﻤﮏ ﺑﻄﻠﺐ و دﻋﺎ ﮐﻦ.
 -۱۶۰ﺧﺪای ﺗﻌﺎﻟﯽ را در ﻣﻮﻗﻊ ﻏﻔﻠﺖ و ﺳﺮ در ﮔﻤﯽ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎزار و ﻏﯿﺮه
ﯾﺎد ﮐﻦ.
 -۱۶۱از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﺨﺸﺶ )ﻋﻔﻮ و ﻋﺎﻓﯿﺖ( را در دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت ﺑﺨﻮاه.
 -۱۶۲ﺑﻪ ﺧﺪای ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺣﺴﻦ ﻇﻦ داﺷﺘﻪ ھﺮﭼﻨﺪ دﻋﺎﯾﺖ دﯾﺮ ﻣﺴﺘﺠﺎب
ﺷﻮد و ھﻤﯿﺸﻪ اﻣﺮت را ﺑﻪ وی ﺑﺴﭙﺎر.
 -۱۶۳ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم دﻋﺎ ﺑﺎ ﻗﻠﺒﯽ ﺧﺎﺷﻊ و ﻓﺮوﺗﻦ دﻋﺎ ﮐﻦ و ﺑﺪون ﺣﻀﻮر دل
دﻋﺎ ﻣﮑﻦ.
 -۱۶۴ﺧﺪای ﺗﻌﺎﻟﯽ را ﺑﺎ دﻋﺎھﺎی اﺛﺮﮔﺬار دﻋﺎ ﮐﻦ ،زﯾﺮا ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ.
 -۱۶۵دﻋﺎ ﺑﺎ ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎی ﺧﺪا ،ﺳﭙﺲ ﺻﻠﻮات ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺷﺮوع و ﺑﺎ
ھﻤﺎن دﻋﺎ را ﺧﺘﻢ ﮐﻦ.
 -۱۶۶دﻋﺎ ﺑﺮای ﺑﺮادر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺖ در ﻏﯿﺎﺑﺶ ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﮑﻦ.
 -۱۶۷ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺷﺐ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻃﻠﺐ آﻣﺮزش ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﻮﻗﻊ ﺳﺤﺮ ﮐﻦ.
 -۱۶۸ﺑﺮ ﻧﻤﺎز و ﻋﺒﺎدت و ﺻﻠﻮات ﺧﻮد ﺑﯿﻔﺰا ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺷﺐھﺎی ﺟﻤﻌﻪ.
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»ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش«

 -۱۶۹در ﻃﻠﺐ روزی ﺳﺤﺮ ﺧﯿﺰ ،و از ﮐﺴﺎﻟﺖ و ﺗﻨﺒﻠﯽ ﺑﺮﺣﺬر ﺑﺎش.
 -۱۷۰در ﺗﺠﺎرت ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺷﺮع ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺑﭙﺮداز و از ﺗﺠﺎرت ﻓﺎﺳﺪ
ﺑﭙﺮھﯿﺰ.
 -۱۷۱از ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺣﺮام و رﺑﺎ دوری ﺟﻮ.
 -۱۷۲از ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮوﺷﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﮑﻦ ،ﺑﮕﺬار ﻣﺸﺘﺮی ﺧﻮدش
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ.
 -۱۷۳در ﮐﺎر از اﻋﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﮏ و ﺷﺒﮫﻪی دﯾﮕﺮان ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ دور
ﺑﺎش.
 -۱۷۴در ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ و ﺧﻮشﺣﺴﺎب ﺑﺎش.
 -۱۷۵از ﺷﺨﺺ ﭘﺸﯿﻤﺎن ﻟﻐﺰﺷﺶ در ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﭙﺬﯾﺮ و درﮔﺬر ،زﯾﺮا ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ ﻓﺴﺦﮐﺮدن داد و ﺳﺘﺪ ﺷﺨﺺ ﭘﺸﯿﻤﺎن را ﺑﭙﺬﯾﺮد ﺧﺪاوﻧﺪ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ از
ﻟﻐﺰش او درﻣﯽﮔﺬرد.
 -۱۷۶در اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﯾﺎ وزنﺟﻨﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮوﺷﯽ ﺧﺴﯿﺲ ﻧﺒﺎش.
 -۱۷۷در ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش و ﻏﯿﺮه ﻣﺒﺎدا ﻏﻞ و ﻏﺶ ﮐﻨﯽ.
 -۱۷۸ﺑﺮ روی ﻓﺮوش ﺑﺮادرت ﻧﻔﺮوش و ﺑﺮ روی ﺻﺤﺒﺘﺶ ﺣﺮف ﻧﺰن.
 -۱۷۹ھﺮﮔﺰ اﺟﻨﺎﺳﺖ را اﺣﺘﮑﺎر ﻧﮑﻦ.
 -۱۸۰در ﮐﺎرت راﺳﺘﮕﻮ ﺑﺎش و از دروغﮔﻔﺘﻦ و ﻗﺴﻢﺧﻮردن ﺑﭙﺮھﯿﺰ.
 -۱۸۱اﻣﯿﻦ )اﻣﺎﻧﺖدار( ﺑﺎش ،ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﮑﻦ و اﻣﺎﻧﺖ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﺗﻮ را اﻣﯿﻦ
ﺧﻮد داﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ وی ﺑﺮﮔﺮدان ،و ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮد ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﮑﻦ.
 -۱۸۲ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻗﺮضﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﺎدت ﻧﺪه و اﮔﺮ ﻗﺮض ﮔﺮﻓﺘﯽ در اوﻟﯿﻦ
ﻓﺮﺻﺖ ﻗﺮض ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺪه.
 -۱۸۳در ﺻﻮرت اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ،دﯾﻦ ﻇﻠﻢ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﻮد.
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 -۱۸۴اﮔﺮ ﺑﺮای ﻣﯿﺘﯽ )ﻣﺮدهاﯾﯽ( ﺧﻮاھﺎن ﺧﯿﺮھﺴﺘﯽ ﻗﺮﺿﺶ را ﺑﭙﺮداز.
 -۱۸۵از دروغ )ﺣﺮفھﺎی دوﭘﮫﻠﻮ( ﮐﻪ ﻣﻔﮫﻮم آن دوﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﺑﭙﺮھﯿﺰ.
 -۱۸۶از رﺑﺎ ،ﻏﺼﺐ اﻣﻮال ﻣﺮدم ،ﺳﺮﻗﺖ و ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﻪ دور ﺑﺎش.
 -۱۸۷ﺑﯽاﺟﺎزه ﭼﯿﺰی از ﮐﺴﯽ ﺑﺮ ﻧﺪار ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
 -۱۸۸ﺣﻖ ﮐﺎرﮔﺮ را ﺑﺪه ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﺮﻗﺶ ﺧﺸﮏ ﺷﻮد.
 -۱۸۹اﻣﻮاﻟﺖ را ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه ﺗﻠﻒ ﻣﮑﻦ.
»ﻧﮑﺎح«

 -۱۹۰ﭼﺸﻢﭼﺮاﻧﯽ ﻣﮑﻦ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﭼﺸﻢﭼﺮاﻧﯽ ھﻤﭽﻮن ﺗﯿﺮﯾﺴﺖ ﻣﺴﻤﻮم
ﮐﻪ از ﮐﻤﺎن رھﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
 -۱۹۱در راه اﮔﺮ ﺑﺎ دو زن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪی ،ھﺮﮔﺰ از ﺑﯿﻦ آنھﺎ ﻋﺒﻮر ﻣﮑﻦ،
ﺑﻠﮑﻪ از ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﯾﺎ راﺳﺖ آنھﺎ ﺑﮕﺬر.
 -۱۹۲ازدواج ﺑﺮ ﺗﻮ واﺟﺐ اﺳﺖ ﺷﺨﺺ ﻣﺘﺄھﻞ از ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻌﺎﺻﯽ ﺑﻪ دور
ﻣﯽﺷﻮد.
 -۱۹۳ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﮐﻦ.
 -۱۹۴ﺑﻪ ﻃﻼق روی ﻧﯿﺎور ،زﯾﺮا ﻣﺒﻐﻮضﺗﺮﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺣﻼل ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻃﻼق اﺳﺖ.
 -۱۹۵از زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان و ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﺧﻮد ﻧﺨﻮاه ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﺧﺘﻼف
ﻃﻼق ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
 -۱۹۶ھﺮﮔﺰ ﻗﺴﻢ ﺑﺮای ﻃﻼق ﺑﻪ زﺑﺎن ﻧﯿﺎور.
 -۱۹۷ﺟﻠﻮ ﺷﮫﻮت ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﮕﯿﺮ ،اﮔﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ازدواج ﻧﺪاری ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ
روزهﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻏﺮﯾﺰه را ﺗﺎ ﺣﺪودی از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮ.
 -۱۹۸اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ دﯾﻦ و اﺧﻼﻗﺶ ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪﺗﺎن اﺳﺖ ،ﺑﻪ او زن ﺑﺪھﯿﺪ
و از ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﻣﮫﺮﯾﻪ ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ.
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 -۱۹۹ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﻘﺪ و ازدواج را رﺳﻤﯽ )ﻋﻠﻨﯽ( و در ﺻﻮرت اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ از
ﻣﺮدم ﭘﺬﯾﺮاﺋﯽ ﮐﻦ.
 -۲۰۰در ﻣﺮاﺳﻢ ازدواج از ﻣﻨﮑﺮات )آﻻت ﻟﮫﻮ و اﻋﻤﺎل ﻏﯿﺮ اﺳﻼﻣﯽ( ﺑﻪ
دور ﺑﺎش.
 -۲۰۱در دادن ﻣﮫﺮﯾﻪی زﻧﺎﻧﺖ وﻓﺎدار و ﺣﻖ اﯾﺸﺎن را ﺑﭙﺮداز.
 -۲۰۲ﺣﻘﻮق زﻧﺎﺷﻮﺋﯽ را ﺑﻪ ھﻤﺴﺮاﻧﺖ ﺑﯿﺎﻣﻮز.
 -۲۰۳ﺑﻪ زﻧﺎﻧﺖ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺣﯿﺾ و ﻧﻔﺎس ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﺸﻮ.
 -۲۰۴ﺑﻪ زﻧﺎﻧﺖ اﺣﮑﺎم دﯾﻦ را ﺑﯿﺎﻣﻮز و اﺟﺎزه ﻧﺪه ﮐﻪ ﺑﺮ ﭼﯿﺰھﺎی ﺑﺎﻃﻞ
ﮔﺮدن ﻧﮫﻨﺪ.
 -۲۰۵ﺑﯿﻦ ھﻤﺴﺮاﻧﺖ ﺑﺎ ﻋﺪاﻟﺖ رﻓﺘﺎر ﮐﻦ ﻣﺒﺎدا ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮی ﯾﺎ ﻇﻠﻢ
ﮐﻨﯽ.
 -۲۰۶در ﻗﺒﺎل زن و ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪ ﺑﺎش ﻣﺒﺎدا ﺑﺨﯿﻞ ﺑﺎﺷﯽ.
 -۲۰۷اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﺴﺌﻮل ﺧﺮج آنھﺎ ھﺴﺘﯽ )ﭘﺪر ،ﻣﺎدر ،زن ،ﻓﺮزﻧﺪ،
ﺧﻮاھﺮ ﯾﺎ ﺑﺮادر( ﻣﺒﺎدا آنھﺎ را از دﺳﺖ ﺑﺪھﯽ.
 -۲۰۸ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد اﺳﻢ ﻧﯿﮑﻮ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻦ.
 -۲۰۹ﭘﺴﺮاﻧﺖ ﺑﺮ دﺧﺘﺮاﻧﺖ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻧﺪه.
 -۲۱۰در دادن ﭘﻮل ﯾﺎ ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺸﻮ.
 -۲۱۱ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺖ را درﺳﺖ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻦ و آنھﺎ را در ﺳﻨﯿﻦ ﮐﻢ اﺣﮑﺎم دﯾﻦ
را ﺑﯿﺎﻣﻮز ﺗﺎ ﻋﺎدت ﮐﻨﻨﺪ.
 -۲۱۲در ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺖ ﺑﺎ ھﻤﺴﺮت اﺗﻔﺎق داﺷﺘﻪ ﺑﺎش ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﺧﺘﻼف
ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺿﺮر ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
 -۲۱۳ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺖ در ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺮاﺳﻢ ازدواجﺷﺎن را ﻓﺮاھﻢ ﮐﻦ.
 -۲۱۴وای ﺑﺮ ﺗﻮ اﮔﺮ ﺑﯿﻦ ﯾﮏ زن و ھﻤﺴﺮ ﯾﺎ دو ﺷﺮﯾﮏ ﻓﺴﺎد ﮐﻨﯽ و ﺑﻪ
ھﻢ ﺑﺰﻧﯽ.
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 -۲۱۵زﻧﺎﻧﺖ را ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﺎب ﮐﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ اﺳﻼم ﻓﺮض ﻧﻤﻮده وادار ﻧﻤﺎ
ﺗﺎ ﺳﻌﺎدت ﺧﻮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻓﺮاھﻢ ﺳﺎزی ،زﯾﺮا ﺑﯽﺣﺠﺎﺑﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﻓﺴﺎد و
ﺑﯽﺑﻨﺪ و ﺑﺎری ﺧﻮاھﺪ ﮐﺸﯿﺪ.
 -۲۱۶ﺣﺠﺎب ﺑﺮای ﻧﺎﻣﺤﺮﻣﺎﻧﯽ ھﻤﭽﻮن ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮ ،ﭘﺴﺮ داﺋﯽ و ﺑﺮادرت
اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻧﺪارد.
 -۲۱۷ﺑﻪ زﻧﺎﻧﺖ اﺟﺎزه ﻧﺪه ﮐﻪ ﺑﺮای دوﺧﺘﻦ ﻟﺒﺎسھﺎﯾﺸﺎن ﻧﺰد زﻧﺎن ﻏﯿﺮ
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺮوﻧﺪ.
 -۲۱۸اﺟﺎزه ﻧﺪه ﺑﻪ زﻧﺎﻧﺖ ﮐﻪ ﻟﺒﺎسھﺎی ﺑﺪون آﺳﺘﯿﻦ ﯾﺎ آﺳﺘﯿﻦ ﮐﻮﺗﺎه
ﺣﺘﯽ زﯾﺮ ﭼﺎدر ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻧﺎﺧﻮدآ ﮔﺎه و ﺑﺪون ﻗﺼﺪ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
 -۲۱۹زﻧﺎﻧﺖ را از ﭘﻮﺷﯿﺪن ﺟﻮراب ﺷﻔﺎف )ﻧﺎزک( ﯾﺎرﻧﮕﯽ ﺑﺮﺣﺬر دار ،و
اﺟﺎزه ﻧﺪه ﺑﻪ ﺟﺰ ﺳﺘﺮ ﺳﯿﺎهرﻧﮓ دﯾﮕﺮ ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ.
 -۲۲۰زﻧﺎﻧﺖ را از ﭘﻮﺷﯿﺪن ﮐﻔﺶھﺎی ﻣﺰﺧﺮف ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ ﻣﺮدان
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻣﻨﻊ ﮐﻦ.
 -۲۲۱زﻧﺎﻧﺖ را از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﻣﻨﻊ ﮐﻦ.
 -۲۲۲ﻧﺬر روﻏﻦ و ﺷﻤﻊ و ﻏﯿﺮه ﺑﺮ ﻗﺒﺮ اوﻟﯿﺎء ﻏﯿﺮ ﺷﺮﻋﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺖ اﯾﻦ اﺟﺎزه را ﻧﺪه.
 -۲۲۳ﻧﺬر ﺗﺮک )ﻧﺨﻮردن( ﺑﻌﻀﯽ از ﺧﻮراﮐﯽھﺎ ﻏﯿﺮ ﺷﺮﻋﯽ اﺳﺖ آنھﺎ را
ﻣﻨﻊ ﮐﻦ.
 -۲۲۴زﻧﺎﻧﺖ را از ﺷﺮﮐﺖ در ﺗﺸﯿﯿﻊ ﺟﻨﺎزه ﻣﻨﻊ ﮐﻦ.
 -۲۲۵ﺑﻪ زﻧﺖ و دﺧﺘﺮاﻧﺖ ﺑﯿﺎﻣﻮز ﮐﻪ اﺳﺮار ﺷﻮھﺮ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ.
 -۲۲۶زن و دﺧﺘﺮاﻧﺖ را از ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺷﻮھﺮ ﺧﻮد ﭼﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ و ﭼﻪ ﺑﺎ
زﺑﺎن ﺑﺮﺣﺬر دار.
 -۲۲۷زﻧﺎﻧﺖ را از ﻣﺨﻠﻮطﺷﺪن ﺑﺎ زﻧﺎن ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺠﺒﻪ و ﺑﯽﺑﻨﺪوﺑﺎر ﺑﺮﺣﺬر
دار ،ﭼﺮا ﮐﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﮔﻨﺎه ،ﮔﻨﺎه ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
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١٩

 -۲۲۸زﻧﺎﻧﺖ را از ﺣﻀﻮر در ﻋﺮوﺳﯽھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن ﺧﻮاﻧﻨﺪه و رﻗﺎﺻﻪ و
ﻧﻮازﻧﺪه اﺳﺖ ﻣﻨﻊ ﮐﻦ.
 -۲۲۹زﻧﺎﻧﺖ را از ﺻﺤﺒﺖھﺎی ﻣﺴﺨﺮه و ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﻨﺪه در ﺟﻤﻊ ﺑﺮﺣﺬر
ﺑﺪار.
 -۲۳۰زﻧﺎﻧﺖ را از ﺻﺤﺒﺖﮐﺮدن ﺑﺎ ﻣﮫﻤﺎﻧﺎن ﺧﻮد در ﺟﻠﻮ در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﻊ ﮐﻦ.
 -۲۳۱زﻧﺎﻧﺖ را از ﺻﺤﺒﺖﮐﺮدن ﺑﺎ ﻣﺮدان ﻣﻨﻊ ﮐﻦ ،اﻻ در ﻣﻮﻗﻊ ﺿﺮورت و
از ﭘﺸﺖ ﺣﺠﺎب.
 -۲۳۲ﺑﻪ زﻧﺎﻧﺖ ﻣﺎﻧﺪن در ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﯿﺎﻣﻮز ،ﭼﺮا ﮐﻪ آنھﺎ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻠﻖ
ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﺪون اﺟﺎزهی ﺗﻮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﺮن روﻧﺪ.
»ﻟﺒﺎس«

 -۲۳۴ﻋﻤﺎﻣﻪ ﺑﭙﻮش و دﯾﺸﺪاﺷﺘﻪ )ﻟﺒﺎس ﻋﺮﺑﯽ( ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﺨﺺ
ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺴﻨﺪهﺗﺮ اﺳﺖ.
 -۲۳۵ﻟﺒﺎﺳﺖ زﯾﺎد ﺑﻠﻨﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ و در ﻣﻮﻗﻊ راهرﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻧﺎن ادا از
ﺧﻮد درﻧﯿﺎور.
 -۲۳۶ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را ﺷﺒﯿﻪ ﻟﺒﺎس ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﭙﻮش و ﺷﺒﯿﻪ ﮐﺎﻓﺮ ﯾﺎ ﻓﺎﺳﺪان
ﺧﻮد را ﻧﭙﻮﺷﺎن.
 -۲۳۷ﻟﺒﺎﺳﺖ را از راﺳﺖ ﺑﭙﻮش و از ﭼﭗ درﺑﯿﺎور.
 -۲۳۸ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهات اﺟﺎزهی ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎسھﺎی ﮐﻮﺗﺎه و ﺗﻨﮓ را ﮐﻪ
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺸﺨﺺﺷﺪن و ﻣﺠﺴﻢﺷﺪن اﻧﺪام ﺑﺪن ﻣﯽﺷﻮد را ﻧﺪه.
 -۲۳۹ﻟﺒﺎس ﺣﺮﯾﺮ و ﻃﻼ ﺑﺮ ﻣﺮدان ﺣﺮام اﺳﺖ و از ﭘﻮﺷﯿﺪن آن ﺑﺮﺣﺬر ﺑﺎش.
 -۲۴۰ﺧﻮد را ﺷﺒﯿﻪ زﻧﺎن ﻣﮑﻦ و ﻧﮕﺬار زﻧﺎﻧﺖ ﺧﻮد را ﺷﺒﯿﻪ ﻣﺮدان ﮐﻨﻨﺪ.
 -۲۴۱ﺑﺮﺣﺬر ﺑﺎش از دو ﻧﻮع ﻟﺒﺎس :از ﻧﻮع ﻋﺎﻟﯽ و ﮔﺮاﻧﻘﯿﻤﺖ ،و از ﻧﻮع
ﺑﯽارزش و ارزانﻗﯿﻤﺖ.
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 -۲۴۲اﮔﺮ ﻟﺒﺎس ﺟﺪﯾﺪی را ﭘﻮﺷﯿﺪی ﻟﺒﺎس ﻗﺪﯾﻤﺖ را ﺻﺪﻗﻪ ﺑﺪه.
 -۲۴۳رﯾﺶ ﺑﮕﺬار ﺑﻪ ﻗﻮل ﻧﺒﯽ ،ﺳﺒﯿﻞ را ﮐﻮﺗﺎه و رﯾﺶ را ﺑﻠﻨﺪ ﺑﮕﺬارﯾﺪ.
»ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ و ﺧﻮراﮐﯽ«

 -۲۴۴ﺑﻪ ﮐﻢ ﻗﺎﻧﻊ ﺑﺎش و از دﺳﺖ آورد ﺧﻮد اﮔﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯽ ﺑﺨﻮر.
 -۲۴۵ﻧﺨﻮر ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﻼل و ﭘﺎک ﺑﺎﺷﺪ.
 -۲۴۶ﻗﺒﻞ از ﻏﺬا و ﺑﻌﺪ از ﻏﺬا دﺳﺖﺗﺎن ﺧﻮد را ﺑﺸﻮی.
 -۲۴۷ﺷﺮوع ﻏﺬا را ﺑﺎ ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ و ﺑﻌﺪ از ﻏﺬا اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﺑﮕﻮ.
 -۲۴۸ﺑﺎ دﺳﺖ راﺳﺖ ﺑﺨﻮر ،ﺑﺎ دﺳﺖ راﺳﺖ ﺑﻨﻮش ،ﺑﺎ دﺳﺖ راﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮ و
ﺑﺎ دﺳﺖ راﺳﺘﺖ ﺑﺪه.
 -۲۴۹از ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮد ﻏﺬا ﺑﺨﻮر.
 -۲۵۰ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﮐﻪ ﻣﯿﻞ ﻏﺬا داری ﺑﺨﻮر.
 -۲۵۱ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻏﺬاﺧﻮردن ﺧﺎﻧﻮادهات را ﺑﻪ ﮔﺮد ھﻢ ﺟﻤﻊ ﮐﻦ.
 -۲۵۲اﮔﺮ دﻋﻮت ﺷﺪی اﺟﺎﺑﺖ ﮐﻦ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ در آن ﻣﺠﻠﺲ از ﻣﻨﮑﺮات
و ﻓﺴﺎد اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 -۲۵۳ﺑﺪون دﻋﻮت ﺑﻪ ﻣﮫﻤﺎﻧﯽ ﻧﺮو.
 -۲۵۴ﺷﺨﺺ ﺑﯽﺗﻘﻮا ﻏﺬاﯾﺶ را ﻧﺨﻮر و ﻧﮕﺬار ﻏﺬاﯾﺖ را ﺑﺨﻮرد.
 -۲۵۵از ﻇﺮفھﺎی ﻏﺬا ﮐﻪ از ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه و اﻣﺜﺎل آن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﮑﻦ ،زﯾﺮا ﺣﺮام ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -۲۵۶ﻣﮫﻤﺎﻧﺖ را ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺪار و در ﻗﺒﺎﻟﺶ ﻧﻪ ﺑﺨﯿﻞ ﺑﺎش و ﻧﻪ وﻟﺨﺮج.
 -۲۵۷اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﮫﻤﺎﻧﯽ ﮐﺴﯽ رﻓﺘﯽ ﺑﺎرش را ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﮑﻦ.
 -۲۵۸ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ذﺑﺢ ذﺑﺤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺷﺮع ﺑﺎﺷﺪ ،و آﻧﭽﻪ ﮐﺸﺘﻨﺶ
ﺑﮫﺘﺮ داﻧﺴﺘﻪ ذﺑﺢ ﮐﻦ ،و ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ذﺑﺢ ﺣﯿﻮان را ﻋﺬاب ﻧﺪه.
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»رﯾﺎﺳﺖ«

 -۲۵۹از رﯾﺎﺳﺖ و ﭘﺴﺖ و ﻣﻘﺎم دوری ﮐﻦ ،زﯾﺮا ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺿﺮر ﺑﺮ ﺗﻮ
ﻏﺎﻟﺐ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
 -۲۶۰اﮔﺮ ﺑﻪ ﭘﺴﺖ ﯾﺎ رﯾﺎﺳﺘﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪی ﻋﺎدل ﺑﺎش.
 -۲۶۱ﺑﺮادری ﻧﺎﺻﺢ ﭘﯿﺪا ﮐﻦ ،ﺗﺎ در اﻣﻮر زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ وی ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯽ.
 -۲۶۲ﻣﺒﺎدا ﻇﻠﻢ ﮐﻨﯽ ﭼﻮن ﻇﻠﻢ از ﻇﻠﻤﺎت )ﺗﺎرﯾﮏھﺎی( روز ﻗﯿﺎﻣﺖ اﺳﺖ.
 -۲۶۳رﺷﻮهﺧﻮار ﻧﺸﻮ.
 -۲۶۴اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺷﺨﺼﯽ را ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﯽ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ آنھﺎ را
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻦ.
 -۱۶۵از وﻟﯽاﻣﺮ در ﺗﻤﺎم اﻣﻮرات ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﺮع اﺳﻼم اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻦ ،و ﺑﺮای
ﺻﻼﺣﯿﺖ و ﺳﻼﻣﺘﯽاش دﻋﺎ ﮐﻦ.
 -۲۶۶ھﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﻇﺎﻟﻢ رﺟﻮع ﻣﮑﻦ ،ﺑﻪ ﺟﺰ در ﻣﻮﻗﻊ ﺿﺮورت ﺑﯿﺶ از
ﺣﺪ.
 -۲۶۷ھﺮﮔﺰ از ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻃﻠﯽ ﺑﺮ ﺑﺎﻃﻞﺑﻮدﻧﺶ و ھﯿﭻ ﻇﺎﻟﻤﯽ ﺑﺮ
ﻇﺎﻟﻢﺑﻮدﻧﺶ دﻓﺎع ﻣﮑﻦ.
 -۲۶۸رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺮدم را ﺑﺮ رﺿﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻧﺪه.
 -۲۶۹راﺳﺘﮕﻮ و از ﺣﺮف ﻣﺮدم ﺑﯽﭘﺮوا ﺑﺎش و ﺗﻮﻗﻊ ﺗﺸﮑﺮ دﯾﮕﺮان از ﺧﻮد
را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎش.
 -۲۷۰ﮔﻮاھﯽ دروغ ﻣﺪه ﺣﺘﯽ ﺑﺎ زور ،و ھﺮﮔﺰ ﺣﺮف ﺣﻖ را ﮐﺘﻤﺎن ﻧﮑﻦ.
»ﺣﺪ و ﻣﺮز«

 -۲۷۱ﭼﺎﭘﻠﻮس ﻣﺒﺎش و ﺑﺮای ﺧﺪای ﺗﻌﺎﻟﯽ ھﯿﭽﻮﻗﺖ از ﺣﺮف ﻣﺮدم
ﻧﺘﺮس.
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 -۲۷۲اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﮐﻦ ،و ﺑﺮ ھﺮ ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ
ﻣﯽرﺳﺪ ﺻﺒﻮر ﺑﺎش.
 -۲۷۳ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎش ﮔﻔﺘﺎر و ﮐﺮدارت ﻣﺨﺎﻟﻒ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
 -۲۷۴ﺷﻔﺎﻋﺘﯽ ﮐﻪ در ﺣﺪی از ﺣﺪود ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﮑﻦ.
 -۲۷۵ﭼﺸﻢ از ﻧﺎﻣﻮس ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﭙﻮش و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻧﺮو.
 -۲۷۶از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﻨﺎھﺎن ﺻﻐﯿﺮه و ﮐﺒﯿﺮه ﺑﻪ دور و ﻣﻌﺼﯿﺖ ﺧﺪا ﻧﮑﻦ ،و ﺑﺮ
ﻣﻌﺼﯿﺖ ﮐﺴﯽ ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻣﮑﻦ.
 -۲۷۷ﮔﻨﺎھﺎن ﺻﻐﯿﺮه را ﮐﻮﭼﮏ ﻧﺸﻤﺎر ،ﭼﺮا ﮐﻪ ھﻤﯿﻦ ﮔﻨﺎھﺎن ﺻﻐﯿﺮه
اﻧﺴﺎن را ھﻼک ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
 -۲۷۸از ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺧﻤﺮ و ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش آن و از ﻣﺠﺎﻟﺴﻪ ﺑﺎ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ
در ﺣﺎل ﻧﻮﺷﯿﺪن آن ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﭙﺮھﯿﺰ.
 -۲۷۹ھﺮﮔﺰ ﺑﻪ زﻧﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺸﻮ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ﻓﺎﺣﺸﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 -۲۸۰وای ﺑﺮ ﺗﻮ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﺜﯿﻒ ﻟﻮاط )ھﻢ ﺟﻨﺲ ﺑﺎزی( روی آوری.
 -۲۸۱ﻣﺒﺎدا ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐﻨﯽ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ از ﮔﻨﺎھﺎن ﮐﺒﯿﺮه اﺳﺖ.
»اﻟﺒﺮ واﻟﺼﻠﻪ«

 -۲۸۲ﺑﺮ ﺗﻮﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدرت اﺣﺘﺮام ﮔﺬاری و ﺣﻖﺷﺎن را ﺿﺎﯾﻊ ﻧﮑﻨﯽ.
 -۲۸۳ﺻﻠﻪ رﺣﻢ را ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﯿﺎور ﻣﺒﺎدا ﻗﻄﻊ راﺑﻄﻪ ﮐﻨﯽ.
 -۲۸۴در ﺣﻖ ﯾﺘﯿﻤﺎن دﻟﺴﻮز و ﮔﺮاﻣﯽﺷﺎن ﺑﺪار.
 -۲۸۵ﺑﺎ ھﻤﺴﺎﯾﻪات ﻣﮫﺮﺑﺎن ﺑﺎش ،آزارش ﻧﺪه و اﮔﺮ آزارت داد ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻦ.
 -۲۸۶ﺑﻪ زﯾﺎرت )دﯾﺪﻧﯽ( ﺻﺎﻟﺤﺎن و ﺑﺮادراﻧﺖ ﮐﻪ در راه ﺧﺪا ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮو.
 -۲۸۷ﺑﺮای رﺿﺎی ﺧﺪا دوﺳﺖ ﺑﺪار ،ﺑﺮای رﺿﺎی ﺧﺪا ﻏﻀﺐ ﺑﮕﯿﺮ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺧﺎﻟﺺﺗﺮﯾﻦ ﺻﻮرت اﯾﻤﺎن اﺳﺖ.
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 -۲۸۸ﺑﺎ ﺻﺎﻟﺤﺎن ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ داﺷﺘﻪ و از ھﻤﻨﺸﯿﻨﯽ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺑﺪ
ﺑﭙﺮھﯿﺰ.
 -۲۸۹ﺑﺎ اھﻞ ﻣﻌﺎﺻﯽ )ﮔﻨﺎھﮑﺎران( ھﻤﻨﺸﯿﻦ ﻧﺸﻮ ،و ﺻﺤﺒﺖھﺎیﺷﺎن را
ﮔﻮش ﻧﺪه.
 -۲۹۰درﺧﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ دارای ﺛﻤﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﮑﺎر ﺗﺎ ﺑﺮای ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان
ﺑﺎارزش ﺑﺎﺷﺪ.
 -۲۹۱اﮔﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪی ،ﭘﺲ ﻧﮕﯿﺮ و آن را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻦ.
 -۲۹۲در ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﻮﺷﺎ ﺑﺎش ،و ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺎدی و
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽﺷﺎن ﺑﺎش.
»أدب و ﻣﻌﺮﻓﺖ«

 -۲۹۳ھﻤﯿﺸﻪ اﺳﻢ ﺧﺪای ﺗﺒﺎرک و ﺗﻌﺎﻟﯽ را ﺑﺎ ﻋﻈﻤﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺑﯿﺎور.
 -۲۹۴اﺳﻢ ﻧﺒﯽ ج را ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺳﻼم و ﺻﻠﻮات ذﮐﺮ ﮐﻦ.
 -۲۹۵اﺳﺎﻣﯽ اوﻟﯿﺎء ﺧﺪا را ﺑﺎ ادب و اﺣﺘﺮام ﺧﺎص و ﺑﻌﺪ از اﺳﻢﺷﺎن )(
ﺑﮕﻮ ،ﻧﻪ ھﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺮﻗﺪی ﮐﻪ دﯾﺪی.
 -۲۹۶ﺑﺎﺣﯿﺎء ﺑﺎش از ﺑﯽﻋﻔﺘﯽ ﺑﭙﺮھﯿﺰ ،ﭼﺮا ﮐﻪ از ﺣﯿﺎء ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺧﯿﺮ
ﻧﺼﯿﺒﺖ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ.
 -۲۹۷ﺑﺎ ھﺮﮐﺲ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﻓﮫﻢ و درﮐﺶ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻦ.
 -۲۹۸از ﻓﺤﺶ و دﺷﻨﺎم ﺑﭙﺮھﯿﺰ.
 -۲۹۹ﺧﻮشاﺧﻼق ﺑﺎش ،ﺑﺪان ﮐﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﺧﻮشاﺧﻼقﺗﺮﯾﻦ آﻧﺎﻧﻨﺪ.
 -۳۰۰ﻏﻀﺒﺖ را ﺑﻪ دور و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﻮد را دﻓﻊ ﮐﻦ.
 -۳۰۱ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﻟﻄﺎﻓﺖ و ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮ ،ﺑﺎ ﺻﺒﺮ و ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺑﺎش و
دﺳﺘﭙﺎﭼﻪ ﻧﺸﻮ.

٢٤

 ۴۰۰ﻧﺼﯿﺤﺖ اﺳﻼﻣﯽ

 -۳۰۲ﭼﮫﺮهی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪی و ﮐﻼﻣﯽ زﯾﺒﺎ ھﻤﯿﺸﻪ آراﯾﺶ ده ،و أﺧﻢ
و ﺑﺪﺧﻠﻘﯽ را از ﺧﻮد دور ﮐﻦ.
 -۳۰۳ﺻﺤﺒﺖ دﯾﮕﺮان را ﻗﻄﻊ ﻧﮑﻦ ،ﮔﻮش ﺑﺪه ﺳﭙﺲ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻦ.
 -۳۰۴اﮔﺮ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ھﺴﺘﯿﺪ ،ﺻﺤﺒﺘﺖ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾﮑﯽ از
آن دو ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯽ.
 -۳۰۵ﺳﻼم ﮐﻦ ﭼﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﻘﺎﺑﻠﺖ را ﺑﺸﻨﺎﺳﯽ ﭼﻪ ﻧﺸﻨﺎﺳﯽ.
 -۳۰۶ﺑﺎ زﺑﺎن ﺳﻼم ﮐﻦ »اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ« ﻧﻪ ﺑﺎ اﺷﺎرهی دﺳﺖ ﯾﺎ ﺳﺮ.

 -۳۰۷ﺳﻌﯽ ﻧﮑﻦ دل ھﻤﻪ را ﺑﻪ دﺳﺖ آوری.
 -۳۰۸ھﻨﮕﺎم ﺳﻼم دﺳﺖ ﻣﺮدم را ﺑﮕﯿﺮ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﮔﻨﺎھﺎﻧﺖ آﻣﺮزﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
 -۳۰۹ﺑﺪون اﺟﺎزه وارد ﻣﻨﺰل ﮐﺴﯽ ﻧﺸﻮ.
 -۳۱۰ﺗﺠﺴﺲ در ﮐﺎر دﯾﮕﺮان و اﺳﺘﺮاق ﺳﻤﻊ ﻧﮑﻦ.
 -۳۱۱اﮔﺮ ﺗﺮس از دﺳﺖدادن اﯾﻤﺎﻧﺖ را داری در اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت و
ﻣﺮاﺳﻢھﺎﯾﯽ ﮐﻪ زن در آن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮔﻮﺷﻪﮔﯿﺮ ﺑﺎش و ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﻦ.
 -۳۱۲ھﯿﭽﻮﻗﺖ از ﮐﺴﯽ ﻗﮫﺮ ﻧﮑﻦ ،ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﺿﺎی ﺧﺪا ،و از ﮐﯿﻨﻪ و
دﺷﻤﻨﯽ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻦ.
 -۳۱۳ﮐﺴﯽ را ﻓﺤﺶ ﻧﺪه و ﯾﺎ ﺗﮫﻤﺖ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﺰن.
 -۳۱۴ﮐﺴﯽ را ﻟﻌﻨﺖ ﻣﮑﻦ ،ﺣﺘﯽ ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ﯾﺎ اﺷﯿﺎء ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ،در،
دﯾﻮار و ﻏﯿﺮه.
 -۳۱۵ﻣﺒﺎدا ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺗﮫﻤﺖ ﺑﺰﻧﯽ ،زﯾﺮا ﮐﻪ از ﮔﻨﺎھﺎن ﮐﺒﯿﺮه اﺳﺖ.
 -۳۱۶ھﯿﭻ ﻣﺴﻠﻤﯽ را ﻧﺘﺮﺳﺎن و اذﯾﺘﺶ ﻣﮑﻦ.
 -۳۱۷ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻦ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮی دروغ
ﻣﺒﺎح ﺑﮕﻮﯾﯽ.
 -۳۱۸اﮔﺮ از ﺗﻮ ﭘﻮزش ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻋﺬرﺷﺎن را ﺑﭙﺬﯾﺮ ،ﺳﻌﯽ ﮐﻦ ھﻤﯿﺸﻪ ﺗﻮ
ﻋﺬرﺧﻮاھﯽ ﮐﻨﯽ.

 400ﻧﺼﯿﺤﺖ اﺳﻼﻣﯽ

٢٥

 -۳۱۹ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﻟﻘﺐ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﮑﻦ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺮدم را ﺑﺎ اﺳﻢ ﻧﯿﮏ ﺻﺪا ﺑﺰن.
 -۳۲۰ﻣﺒﺎدا ﺳﺨﻦﭼﯿﻨﯽ ﮐﻨﯽ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺻﺤﺒﺖھﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم در
ﺻﻮرت ﻓﺎﺳﺪﺑﻮدن اﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖھﺎ.
 -۳۲۱ﻏﯿﺒﺖ ﻧﮑﻦ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺣﺮﻓﯽ رو ﺑﻪ رو ﺑﺰﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﺨﺎﻃﺒﺖ
ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﻮد.
 -۳۲۲ﻃﻌﻨﻪ ﻧﺰن و ھﯿﭽﮑﺲ را ﺑﺎ اﺳﻢ ﯾﺎ ﻟﻘﺒﯽ ﮐﻪ دوﺳﺖ ﻧﺪارد ﺻﺪا ﻧﺰن.
 -۳۲۳آﻧﭽﯿﺰ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻨﺶ روا ﻧﯿﺴﺖ ﺷﻨﯿﺪﻧﺶ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
ُ -۳۲۴ﺣﺴﻦ ﻇﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎش ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﻇﻦھﺎ ﮔﻨﺎه اﺳﺖ.
 -۳۲۶ﺣﺮف ﺣﻖ را ﺑﺰن و ﮔﺮﻧﻪ ﺳﺎﮐﺖ ﺑﺎش.
 -۳۲۷ﭘﺎﮐﺪل ﺑﺎش و از ﺣﺴﺎدت و ﭼﻤﻮﺷﯽ دوری ﮐﻦ.
 -۳۲۸ﻣﺘﻮاﺿﻊ ﺑﺎش و ﺑﺮ دﯾﮕﺮان ﺗﮑﺒﺮ و ﻓﺨﺮﻓﺮوﺷﯽ ﻣﮑﻦ.
 -۳۲۹از ﺧﻮد و ﮐﺎرھﺎی ﻓﻮق اﻟﻌﺎدهی ﺧﻮد ﺗﻌﺠﺐ ﻧﮑﻦ ،زﯾﺮا ھﺮآن ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ اﻧﺴﺎن ﭼﺸﻢ ﺧﻮدش ﻧﯿﺰ ﮐﺎر دﺳﺘﺶ ﺑﺪھﺪ.
 -۳۳۰از ﺧﻮد ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﮑﻦ و ﺧﻮد را ﺑﯿﺶ از ﺣﺪی ﮐﻪ ھﺴﺘﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﺪه.
 -۳۳۱ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﻓﺎﺳﻖ و ﮐﺎﻓﺮ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﮕﻮ ﺳﺮورم ﯾﺎ آﻗﺎی ﻣﻦ.
 -۳۳۲راﺳﺘﮕﻮ ﺑﺎش ،دروغ ﻧﮕﻮ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ دروغ از ﮔﻨﺎھﺎن ﮐﺒﯿﺮه اﺳﺖ.
 -۳۳۳دورو ﻧﺒﺎش.
 -۳۳۴ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺧﺪای ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﮐﻦ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ،زﯾﺎد ﻗﺴﻢ ﻧﺨﻮر،
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﺷﺪ.
 -۳۳۵ھﺮﮔﺰ دﯾﮕﺮی را ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻣﮑﻦ ،زﯾﺮا ﮐﺴﯽ ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺮﺗﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﺎ
ﺗﻘﻮاﺗﺮﯾﻦﺷﺎن.
 -۳۳۶راه را ﺑﺮای ﻣﺮدم ھﻤﻮار ﺳﺎز.
 -۳۳۷در ﻣﺤﻞ ﻋﺒﻮر ﻣﺮدم و ﻗﮫﻮه ﺧﺎﻧﻪھﺎ و ﻣﺤﻞ ﻟﮫﻮ ﻟﻌﺐ ھﺮﮔﺰ ﻣﻨﺸﯿﻦ.
 -۳۳۸وﻓﺎدار ﺑﺎش و ﺑﺮﺧﻼف وﻋﺪهات ﻋﻤﻞ ﻣﮑﻦ.

٢٦

 ۴۰۰ﻧﺼﯿﺤﺖ اﺳﻼﻣﯽ

 -۳۳۹ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﮐﻒﺷﻨﺎس ﻣﻨﺠﻢ ﻧﺮو و ﺣﺮفھﺎیﺷﺎن را ﺑﺎور ﻣﮑﻦ.
 -۳۴۰ﻋﮑﺲ اﻧﺴﺎن ﯾﺎ ﺣﯿﻮان را ھﺮﮔﺰ ﻧﮑﺶ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻋﺬابھﺎ
روز ﻗﯿﺎﻣﺖ در اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻘﺎﺷﺎن ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
 -۳۴۱ﻋﮑﺲ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارای روح ھﺴﺘﻨﺪ در ﻣﻨﺰﻟﺖ آوﯾﺰان ﻣﮑﻦ،
ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻼﺋﮑﻪ وارد ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺎﻧﻪاﯾﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ.
 -۳۴۲ﺑﺎزیھﺎﯾﯽ ﮐﻪ وﻗﺘﺖ را ﺗﻠﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و آﺧﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎراﺣﺘﯽ و
ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽات ﻣﯽﺷﻮد اﻧﺠﺎم ﻣﺪه.
 -۳۴۳ھﺮﮔﺰ ﺗﺮاﻧﻪھﺎی ﻋﺎری از ﻋﻔﺖ ﻧﺨﻮان و ﮔﻮش ﻧﺪه.
 -۳۴۴از ﺷﻨﯿﺪن آﻻت ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺧﻮدداری و از ﺑﻪ دﺳﺖآوری اﯾﻦ آﻻت
ﺑﺮﺣﺬر ﺑﺎش.
 -۳۴۵ﮐﺒﻮﺗﺮﺑﺎز ﻧﺒﺎش.
 -۳۴۶ﺑﻠﺒﻞ و اﻣﺜﺎل آن را در ﻓﻘﺲ ﻣﺤﺒﻮس ﻣﮑﻦ.
 -۳۴۷ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﻪ دﯾﻮار ﻧﯿﺴﺖ ﻧﺨﻮاب :ﭘﺸﺖ ﺑﺎم.
 -۳۴۸دﻣﺮ )ﺑﺮ روی ﺷﮑﻢ( ﻧﺨﻮاب ،زﯾﺮا ﺧﻮاب ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﻣﻮرد
ﺧﺸﻢ ﻏﻀﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺧﻮاھﯽ ﺷﺪ.
 -۳۴۹ﺑﯿﻦ ﺳﺎﯾﻪ و آﻓﺘﺎب ﻧﻨﺸﯿﻦ.
 -۳۵۰ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺧﻤﯿﺎزه ﭘﺸﺖ دﺳﺖ ﭼﭙﺖ ﺟﻠﻮدھﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ھﻤﺮاه آن
ﻓﺮﯾﺎد ﻧﮑﺶ.
 -۳۵۱اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻋﻄﺴﻪ ﮐﺮد ،ﺑﮕﻮ »ﻳﺮﲪﻜﻢ اﷲ« ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ »اﳊﻤﺪ ﷲ«

ﺑﮕﻮﯾﺪ ،وی ﻧﯿﺰ در ﺟﻮاب ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »ﳞﺪﻳﻜﻢ اﷲ وﻳﺼﻠﺢ ﺑﺎﻟﻜﻢ«.

 -۳۵۲ﻋﻘﯿﺪهی ﺧﺮاﻓﺎﺗﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎش اﮔﺮ اﺗﻔﺎﻗﯽ )ﺣﺎدﺛﻪاﯾﯽ( ﯾﺎ ﺧﺒﺮ
ﺧﻮﺷﯽ ﺑﺮاﯾﺖ آﻣﺪ ،ﺑﺪان ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺧﺪای ﺗﻌﺎﻟﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺷﺨﺺ و ﭼﯿﺰ
دﯾﮕﺮی ارﺗﺒﺎط ﻧﺪه.

 400ﻧﺼﯿﺤﺖ اﺳﻼﻣﯽ

٢٧

 -۳۵۳زﻧﮓ )ﺑﺮ ﮔﺮدن ﺣﯿﻮاﻧﺎت آوﯾﺰان ﻧﮑﻦ( و ﺳﮓ را در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﮕﮫﺪاری
ﻧﮑﻦ ،ﻣﮕﺮ ﺑﺮای ﺻﯿﺪ ﯾﺎ ﻧﮕﮫﺒﺎﻧﯽ.
 -۳۵۴از ﺳﻮتزدن و ﮐﻒزدن ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﺼﺪﯾﻖ ﭼﯿﺰی ﭘﺮھﯿﺰ
ﮐﻦ ،ﭼﺮا ﮐﻪ از ﺷﻌﺎر ﮐﻔﺎر اﺳﺖ.
»در ﭘﺎﯾﺎن«

 -۳۵۵زاھﺪ دﻧﯿﺎ و راﻏﺐ آﺧﺮت ﺑﺎش.
 -۳۵۶در دﻧﯿﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﮐﻪ ﺗﻮ را ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭘﺲاﻧﺪاز ﮐﻦ.
 -۳۵۷ﺑﺮای ھﺮ ﮔﻨﺎھﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺑﻪ روی آور و ﺗﺎﺑﻊ اﻋﻤﺎل ﺣﺴﻨﻪ ﺑﺎش.
 -۳۵۸ﺗﻮﺑﻪات ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺨﺶ ،و ﻋﺰم ﮐﻦ ﮔﻨﺎه ﻣﺮﺗﮑﺐ
ﺷﺪه را ﺗﮑﺮار ﻧﮑﻨﯽ ،اﺳﺘﻐﻔﺎر ﮐﻦ ،ﻗﻀﺎی ﻧﻤﺎز ،روزه و زﮐﺎﺗﺖ را ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﯿﺎور
و ﺣﻖ ﻃﻠﺒﮑﺎراﻧﺖ را داده و از آﻧﭽﻪ در ذﻣﻪات ھﺴﺖ ﭘﺎک ﮔﺮدان.
 -۳۵۹اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺘﺖ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت ﺧﺪای ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﮕﺬران و ﻃﺎﻋﺘﺶ را ﺑﭙﺬﯾﺮ.
 -۳۶۰ﺑﺮ اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺤﺖ ﺑﯿﻔﺰا ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺴﺎد و ﮔﻤﺮاھﯽ
ھﻤﻪ ﺟﺎ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
 -۳۶۱ﺑﮕﺬار اﻋﻤﺎل ﻧﯿﮑﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻣﺪاوم ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا دوﺳﺖداﺷﺘﻨﯽﺗﺮﯾﻦ
ﻋﻤﻞ ﻧﺰد ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺘﻤﺮار و ﭘﺸﺘﮑﺎری ﺑﺮ ﻋﻤﻞ ﻧﯿﮏ اﺳﺖ.
 -۳۶۲ﺑﻪ دﻧﯿﺎ اھﻤﯿﺖ ﻣﺪه ،از ﻓﻘﺮ و ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﯽ ﻧﺘﺮس و ﺑﻪ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل
ﭘﻨﺎه ﺑﺒﺮ ،زﯾﺮا ﭘﻨﺎهﺑﺮدن ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در رأس ﮐﺎر ﺻﺎﻟﺤﺎن اﺳﺖ.
 -۳۶۳از آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﺗﻮ ﻗﺴﻤﺖ ﻓﺮﻣﻮده راﺿﯽ ﺑﻮده و ﻧﺎﺷﮑﺮ ﻧﺒﺎش.
 -۳۶۴آﻧﭽﻪ در دﺳﺖ ﻣﺮدم ھﺴﺖ از آنھﺎ ﻣﺨﻮاه ،ﺗﺎ ﺗﻮ را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و آﻧﭽﻪ در دﻧﯿﺎ ھﺴﺖ ﻧﺨﻮاه ،ﺗﺎ ﺧﺪا ﺗﻮ را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 -۳۶۵در اﻣﺮ دﯾﻦ ﻧﻨﮕﺮ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻣﺶ از ﺗﻮ ﭘﺎﺋﯿﻦﺗﺮ اﺳﺖ ،ﺑﻨﮕﺮ ﺑﻪ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻣﺶ از ﺗﻮ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ.

٢٨

 ۴۰۰ﻧﺼﯿﺤﺖ اﺳﻼﻣﯽ

 -۳۶۶در اﻣﺮ دﻧﯿﺎ ﻧﻨﮕﺮ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﺗﻮ ﻣﺎل و داراﺋﯽاش ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ،
ﺑﻨﮕﺮ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﺗﻮ ﭘﺎﺋﯿﻦﺗﺮ اﺳﺖ.
 -۳۶۷ﻃﻠﺐ روزی ﺣﻼل ﺑﺎش ﮐﻪ از ﻓﺮاﯾﺾ اﺳﺖ.
 -۳۶۸از ﻣﺎل ﻣﺴﺮوﻗﻪ ﻣﺨﻮر ﮐﻪ ﺗﻮ ﻧﯿﺰ در ﮔﻨﺎه آن ﺷﺮﯾﮏ ﺧﻮاھﯽ ﺷﺪ.
 -۳۶۹ﺧﻮراﮐﯽھﺎی ﭘﺎک و ﺣﻼل ﺑﺨﻮر ﺗﺎ دﻋﺎﯾﺖ ﻗﺒﻮل ﺷﻮد.
 -۳۷۰ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ اﺷﯿﺎء ﭘﺎک و ﺣﻼل ﺑﺨﻮر و دﺳﺘﺮﻧﺞ ﭘﺎک ﺑﺮ
ﺟﺎی ﺑﮕﺬار.
 -۳۷۱ﻣﺎﺑﯿﻦ ﺧﻮد و ﺣﺮام دﯾﻮارهای ﻗﺮار ده ﺗﺎ وارد ﺣﺮام ﻧﺸﻮی.
 -۳۷۲ﻣﻮاﻇﺐ زﺑﺎﻧﺖ ﺑﺎش و از آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﺮﺑﻮط ﻧﯿﺴﺖ ﺳﺨﻦ ﻣﮕﻮ ،ﭼﺮا
ﮐﻪ اﯾﻦ ھﻢ ﯾﮏ ُﺣﺴﻦ اﺳﻼم ﭘﺎک و روﺷﻦ ﻣﺎﺳﺖ.
ِ
 -۳۷۳اﻣﯿﻦ و اﻣﺎﻧﺘﺪار ﺑﺎش ،زﯾﺮا ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﻣﺎﻧﺘﺪار ﻧﯿﺴﺖ از دﯾﻦ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
 -۳۷۴از ﺧﺪای ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﺘﺮس ﻣﺒﺎدا ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮش ﻗﻠﺪر و ﺑﺎ ﺟﺮات
ﻧﺸﺎن دھﯽ.
 -۳۷۵ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ درﮔﺎه ﺧﺪای ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻃﻠﺐ ﻋﻔﻮ و ﺑﺨﺸﺶ ﮐﻦ ،از ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻋﺰوﺟﻞ ﻇﻦ ﻧﯿﮑﻮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎش.
 -۳۷۶در ﺑﻼء ﺻﺎﺑﺮش و در ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺷﺎﮐﺮش ﺑﺎش.
 -۳۷۷در ﻣﺼﯿﺒﺖ وارده ﺧﻮد را ﻋﺬاب ﻧﺪه ،و از ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ
اﻓﺴﻮس ﻣﺨﻮر.
 -۳۷۸دﻋﺎ ﺑﻪ ﮔﺮدن ﺧﻮد ﻧﮑﻦ و از دﻋﺎھﺎی ﻏﯿﺮ ﺷﺮﻋﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻦ.
 -۳۷۹اﻣﺮاض ﺧﻮد را درﻣﺎن ﮐﻦ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ درد داده دوا ھﻢ داده اﺳﺖ.
 -۳۸۰ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺪا دوﺳﺖ ﺑﺪار ﺗﺎ ﺧﺪا ﺗﻮ را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ.
 -۳۸۱ﺑﻪ ﻋﯿﺎدت ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺮو و ﺑﻪ آنھﺎ ﻣﺤﺒﺖ ﮐﻦ.
 -۳۸۲در ﻏﯿﺎب ﻣﺮﯾﺾ ﺑﺮاﯾﺶ ﻃﻠﺐ ﺷﻔﺎﻋﺖ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮑﻦ.

 400ﻧﺼﯿﺤﺖ اﺳﻼﻣﯽ

٢٩

 -۳۸۳ﻧﺨﻮاب ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ وﺻﯿﺘﺖ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﺑﺪون ﻇﻠﻢ ﺑﻪ
ﮐﺴﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ.
 -۳۸۴آﻣﺎدهی ﻣﺮگ ﺑﺎش ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن آن.
 -۳۸۵ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻧﺎﺑﻮدﮐﻨﻨﺪهی ﻟﺬتھﺎ )ﻣﺮگ( ﺑﺎش.
 -۳۸۶ﺑﺮ روی ﺟﻨﺎزه ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮان و ﺗﺸﯿﯿﻊاش ﮐﻦ و ﺑﻪ زﯾﺎرت ﻗﺒﻮر ﺑﺮو.
 -۳۸۷ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮادهی ﻣﺘﻮﻓﯽ ﻏﺬا ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻦ ،زﯾﺮا ﺷﺨﺺ ﻣﺼﯿﺒﺖدﯾﺪه
ﭘﺬﯾﺮاﺋﯽ از ﻣﺮدم ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ.
 -۳۸۸ﺑﺮ روی ﻗﺒﺮ ﻧﻨﺸﯿﻦ ،زﯾﺮا ﺑﻪ ﻋﺰت و ﻣﻘﺎم ﺷﺨﺺ ﻣﺮده ﺑﯽاﺣﺘﺮاﻣﯽ
ﮐﺮدهاﯾﯽ.
 -۳۸۹ﻗﺒﻮر ﻣﺮدﮔﺎﻧﺖ را زﯾﻨﺖ ﻧﺪه و ﺑﺮ روی آن ﻣﻘﺒﺮه ﻧﺴﺎز.
 -۳۹۰ﺑﺮای ﻣﺮده ﻃﻠﺐ رﺣﻤﺖ و آﻣﺮزش ﮐﻦ و از ﻣﺤﺎﺳﻨﺶ ﺑﮕﻮ ،ﻧﻪ اﯾﻦ
ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﺑﺎد ﻓﺤﺶ و ﻧﺎﺳﺰا ﺑﮕﯿﺮی.
 -۳۹۱ﺑﺮای ﺷﺨﺺ ﻣﺮده داد و ﻓﺮﯾﺎد و ﺑﺮ ﺳﺮ و ﺳﯿﻨﻪ ﺧﻮد ﻧﺰن.
 -۳۹۲زﻧﺎﻧﺖ را از ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﺮای ﻣﺮدهﯾﺸﺎن ﺑﻐﯿﺮ از ﺷﻮھﺮ ﺑﯿﺶ از  ۳روز
ﻣﻨﻊ ﮐﻦ.
 -۳۹۳ﺑﻪ ﻗﺒﺮ ﻇﺎﻟﻤﺎن ﺳﺮ ﻧﺰن و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺧﺎﻧﻪھﺎﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﻧﺮو.
 -۳۹۴ﺑﺮای ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﺧﻮد اﺛﺮی از ﮔﻨﺎه و اﻋﻤﺎل ﺑﺪﺧﻮﯾﺶ ھﻤﭽﻮن
آﻻت ﻟﮫﻮ و ﯾﺎ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ اﻓﺮاد را ﺑﻪ ﺳﻮی ﮔﻤﺮاھﯽ ﺑﮑﺸﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﮕﺬار.
 -۳۹۵ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺢ از ﻗﺒﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺴﺠﺪ ،ﺟﺎده ،ﻣﺪرﺳﻪ و ﻏﯿﺮه روی
ﺑﯿﺎور ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ اﺟﺮی ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
 -۳۹۶ﺑﺎ ﺗﻘﻮی ﺑﺎش ﺗﺎ از اوﻟﯿﺎء ﺧﺪا ﺑﺎﺷﯽ.
 -۳۹۷ﻣﺘﮑﺒﺮ و ﻣﻐﺮور ﻣﺒﺎش ﮐﻪ از ﺷﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا ﺧﻮاھﯽ ﺑﻮد.
 -۳۹۸از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﮫﺸﺖ را ﺑﻄﻠﺐ و ﺑﺨﻮاه ﺗﺎ از آﺗﺶ ﺟﮫﻨﻢ ﺑﻪ دور
ﺑﺎﺷﯽ.

٣٠

 ۴۰۰ﻧﺼﯿﺤﺖ اﺳﻼﻣﯽ

 -۳۹۹ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﻋﻤﺎل ﺧﻮد را ﻃﺒﻖ ﺷﺮع ﺧﺪا اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ در
ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﺎﯾﺎ ھﻢﺻﺤﺒﺖ ﺷﻮ.
 -۴۰۰ﺑﮕﺬار »ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ« ﺧﺎﻟﺺﺗﺮﯾﻦ و آﺧﺮ اﻟﻔﺎﻇﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
» ﹶو ﹺﻣ ﹶﻦ اﷲﹼﹶ اﻟ ﱠﺘ ﹾﻮﻓﹺ ﹾﻴﻖ«

