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ول بودن، اشود، چون از این به بعد باید برای حفظ این شاگرد شود، تازه کارش شروع میوقتی کسی شاگرد اول می

ی را در مانند کسی که رکورد یک حرکت ورزشخیلی بیشتر تالش کند، او باید حتی از خودش هم جلو بزند. درست 

ر حالی است دشکند، او اگر قرار باشد همیشه یک رکوردشکن باشد، این بار باید از خودش جلو بزند و این جهان می

 که او دفعه قبل که رکورد را شکسته بود، از تمام توانش استفاده کرده بود.

دی، و حاال این در حالیکه دفعه قبل تمام توانت را بکار گرفته بوخیلی سخت است که بخواهی از خودت هم جلو بزنی، 

 خواهی از تمام توان خود نیز بگذری!دفعه می

ترین نیست، بلکه ترین باشد، خوبترین باشد، بدیهی است چیزی که فقط یکبار خوبانسان قرار است بهترین و خوب

وانست تاش و در مواجهه با یک موقعیت سانی در زندگیترین باشد، پس اگر انترین چیزی است که همیشه خوبخوب

 .تر از قبل باشدتر از قبل و باز هم خوبترین کار را انجام دهد، او باید در دفعات بعدی هم خوبخوب

 ترین شدن، هیچ حدی ندارد، چه اینکه خود کمال و بهتر شدن نیز حد ندارد.حرکت انسان به سوی خوب

ها و کماالتش هیچ گوید، خداوندی که از هر عیب و نقصی بری است، پس خوبیین را میسوره مبارکه اعلی هم هم

هایش حدی داشته حدی ندارد، بنابراین انسان هم که قرار است خلیفه خداوند روی زمین باشد، قرار نیست خوب شدن

 باشد.

 ترین بودن، برای همیشه ادامه دارد.پس حرکت در مسیر خوب

 سوره مبارکه اعلیدر رین تحرکت به سوی خوب

 سوره مبارکه اعلی را بخوانید و به ترجمه آیاتش دقت کنید.

 به نام خداوند مهرگستر مهربان بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ

 ات را! ام پروردگار بلندمرتبهمنزّه شمار ن (1سَبِّحِ اسْمَ رَبِّکَ الْأَعْلَى )



 

 خداوندى که آفرید و منظم کرد، همان  (2الَّذي خَلَقَ فَسَوَّى )

 گیرى کرد و هدایت نمود، ندازهو همان که ا (3) وَ الَّذي قَدَّرَ فَهَدى

 ا که چراگاه را به وجود آورد، و آن کس ر (4) وَ الَّذي أَخْرَجَ الْمَرْعى

 س آن را خشک و تیره قرار داد! سپ (5) فَجَعَلَهُ غُثاءً أَحْوى

 

 رد، کیم و هرگز فراموش نخواهى خوانما بزودى )قرآن را( بر تو مى (6) سَنُقْرِئُکَ فَال تَْنسى

 داند! او آشکار و نهان را مىمگر آنچه را خدا بخواهد، که  (7) لْجَهْرَ وَ ما يَخْفىاإِالَّ ما شاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ 

 کنیم! ام هر کار خیر آماده مىرا براى انج و ما تو (8) وَ نُيَسِّرُکَ لِلْيُْسرى

 ذکّر ده اگر تذکّر مفید باشد! پس ت (9) فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرى

 شود. ترسد متذکّر مىخدا مى و بزودى کسى که از (10) سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَْخشى

 گزیند، دورى مى افراد از آن ترینامّا بدبخت (11وَ يَتَجَنَّبُهَا الْأَشَْقى )

 شود، همان کسى که در آتش بزرگ وارد مى (12) الَّذي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرى

 شود! میرد و نه زنده مىه مىسپس در آن آتش ن (13) ثُمَّ ال يَمُوتُ فيها وَ ال يَحْيى

 

 . د را تزکیه کرد(، رستگار شدبه یقین کسى که پاکى جست )و خو (14قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى )

 را یاد کرد سپس نماز خواند!  و )آن که( نام پروردگارش (15وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى )

 دارید، ندگى دنیا را مقدم مىولى شما ز (16بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَياةَ الدُّنْيا )

 ه آخرت بهتر و پایدارتر است! در حالى ک (17) وَ الْآخِرَةُ خَيْرٌ وَ أَبْقى

 

 سمانى پیشین )نیز( آمده است، این دستورها در کتب آ (18) إِنَّ هذا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولى

 در کتب ابراهیم و موسى.  (19) صُحُفِ إِبْراهيمَ وَ مُوسى

ترین ترین و بلند مرتبهمعنای عالی به« أعلی»شود. بودن ذکر می« أعلی»در آیه اول سوره مبارکه اعلی، خداوند با وصف 

د، خداوند بلند بودن خداوند به معنای آن است که هر صفتی که برای خداوند در نظر گرفته شو« أعلی»است، بنابراین 

 تر از آن است.مرتبه

 تر از آن است.اگر خداوند را خیلی مهربان بدانی، خداوند بسیار مهربان -

 تر از آن است.بدانی، خداوند بسیار عالم اگر خداوند را عالم به همه چیز -

 رزق دهنده است. اگر خداوند را رزق دهنده به موجودات بدانی، خداوند بسیار بیشتر از آنچه بتوانی تصور کنی -

 و ... -



 

ما باورها و رفتارهای  بودن خداوند اعتقاد داشته باشیم، چه تأثیری بر زندگی ما و نحوه« أعلی»به نظر شما اینکه ما به 

 ..............................................................................................................گذارد؟ .................................................................................می

.................................................................................................................................................................................................................. 

تبه بودن خداوند د مرتواند انسان را نسبت به بلنکند که توجه به آن میدر ادامه، سوره مبارکه اعلی به آیاتی اشاره می

 متوجه ساخته و زندگی انسان را در مسیر آن قرار دهد. 

 این آیات عبارتند از:

 د.انرسیمو به نهایت هماهنگی و اعتدال  نمودهتسویه را د، پس آن کنخلق میرا که خداوند هر چیزی که  -

رای هر بکند. بنابراین مینماید، پس به سوی آن هدایت ریزی و تقدیر میخداوند هر چیزی را که برنامه -

 شده است. مخلوقی غایتی در نظر گرفته شده است که آنچه برای رسیدن به آن غایت نیاز دارد به او داده

ماند آن به جا میز در حالیکه بذری اگرداند رویاند، پس آن را سیاه و نابود میخداوند آن را میهر چراگاهی که  -

 هد بود.که زمینه رویش بعدی و بهتر آن خوا

 

به معنای « تسبیح»سازد، را در انسان شکوفا می« تسبیح»بودن و بلند مرتبه بودن خداوند، روحیه « أعلی»باور به 

نجام ابدین ترتیب انسان در هر موقعیتی که کاری را حرکت به سوی کمال و دور شدن از هر نقص و عیب است، 

کند تا همواره تالش می د بهتر از آن کار را هم انجام دهد، بنابراین اوتواندهد، باور دارد که برای دفعه بعد حتما میمی

 تر از دفعه قبل باشد و این مسیر همواره برای او ادامه دارد.بهتر و خوب

 

تر شدن دائمی را تواند این روحیه خوببا این توضیح بررسی کنیدکه آیات ذکر شده در سوره مبارکه اعلی چگونه می

 .......................................................................................................د؟ .........................................................................در ما شکوفا کن

.................................................................................................................................................................................................................. 

 تواند این باورها را در ذهن و جان ما شکل دهد:توجه به آیات ذکر شده می

تر کردن گم، همچنان امکان زیباتر کردن و هماهندهترین کارها را هم انجام میالعادهحتی وقتی که خارق -

 برای آن وجود دارد. پس باید آن را بیابم و به مسیر خود ادامه دهم.

ریزی کرده نامهاندازی برای بهتر شدن من وجود دارد که خداوند نه تنها آن را برای من برهمواره افق و چشم -

 کند.است، که من را به سوی آن هدایت می

رسد، ولی یمروزی به پایان سالگی  15یا همین ای از زندگی من مانند خردسالی، نوجوانی و اگرچه هر دوره -

ن ترتیب پایان توان نتیجه و دستاوردی برای شروع بهتر و زیباتر دوره بعدی فراهم نمود. بدیدر هر دوره می

  تر دوره بعدی را به همراه خواهد داشت.هر دوره آغاز باشکوه

های تن مولفهانکه گفته شد خشیت در برابر ذکر از موضوعات اصلی سوره مبارکه اعلی است. اکنون با در نظر گرفچن

یت بررسی خشیت که در دروس قبلی به آن پرداخته شده بود، تأثیر هر یک از باورهای زیبای فوق را در تحقق خش

 کنید.

.................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................. 



 

 نگاهی به کتاب درسی

 حکومت اسالمی

وجود یران به هایی که رژیم پهلوی برای اها و وابستگیماندگیها و عقبامام خمینی)ره( و مردم ایران به خاطر ظلم

ساله بعد از آن ایران اسالمی علی رغم جنگ هشت آورده بود قیام کردند و حکومت اسالمی را تأسیس کردند.

 تملر د یعزت و بزرگ اسحساو  یخودباور هیزنده شدن روحها های بسیاری کرد. برتر از همه آن پیشرفتپیشرفت

 است. رانیا

و از همه  افکنی، تالش برای کودتا و ایجاد جنگ داخلیترور، تفرقهگذاری و تحریم )محاصره(، جنگ تحمیلی، بمب

تر شبیخون بهای شیطانی دشمنان برای به زانو درآوردن ایران بوده است. از همه مخرمهمتر شبیخون فرهنگی، نقشه

 فرهنگی است.

ای های رایانهبازی ل، ساختزشت و مبتذ ریها و تصاولمیو پخش ف هیته ،یاسالم و ضد یرانیضد ا یهالمیف دیتول

جلوه  تیوکم اهم یتعفّیو ب یحجابیب جیترو یتالش همه جانبه برا در بین جوانان، و پخش مواد مخدر دیتولمخرب، 

 دیسخر عقاو آلوده کردن جوانان، تم یتعفّیب جیدختران و پسران، ترو نیروابط نادرست ب یسازیدادن حجاب، عاد

مردم و  نیرقه بتف جادیا ،یو سن عهیش انیتفرقه م جادیها، ایرانیفرهنگ بودن مسلمانان و ایب یپاک مسلمانان، القا

 نیاز ا ی... بخش ها، ویغرب شرفتیکشور، بزرگ جلوه دادن قدرت و پ یهاشرفتیجلوه دادن پ تیهممسئوالن، کم ا

 ملت و فرهنگ ماست. هیجنگ نرم عل

و  مردم ینید یباورها یجز نابود یزیچ ،یفرهنگ خونیو شب یجنگ نظام ،یاقتصاد میدشمن از تحر یهدف اصل

 .ستیدورکردن آنها از اسالم ن

المؤمنین شود کالم امیراهمیت و حساسیت شبیخون فرهنگی که بیشتر متمرکز بر از بین بردن عفاف است، باعث می

و  فینسان عفاتر از پاداش در راه خدا، بزرگ دیپاداش مجاهد شه»علیه السالم بهتر فهمیده شود؛ ایشان فرمودند: 

ای از رشتهفاست  کیکند؛ انسان پاکدامن نزدیخود را آلوده نم یکه قدرت انجام گناه را دارد، ول ستین یپاکدامن

 «ها شود.فرشته

 جهاد

وجود  زین یگرید معنای یکلمه در فرهنگ اسالم نیا یتالش و کوشش است، اما برا یبه معنا یجهاد در زبان عرب

 دارد: مبارزه )جنگ( مسلحانه با دشمنان اسالم.

رگردد به کند اگر پیروز و سالم بزیرا کسی که جهاد می است که هرگز شکست ندارد. یاجهاد در راه خدا مبارزه

 رسد که با هیچ کس قابل مقایسه نیست.رسد و اگر شهید شود به مقامی میسربلندی و پاداش و مغفرت می

 :انواع جهاد

جنگ  وهای صدر اسالم که در صورت تهاجم دشمن بر هر کسی که توان دارد واجب است. اکثر جنگ دفاعی: .1

دنکشی انجام ای از این جهاد است. جهاد با سرکشان که در مقابل قانون گرهشت ساله ایران با عراق، نمونه

 ر اسالمالسالم با خوارج نهروان در صد هیعل یجنگ حضرت عل شود.دهند، از نوع جهاد دفاعی محسوب میمی

 نمونه دیگری از این نوع است.

و ایران  کنند. جنگ مسلمانان با امپراطوران رومهای ظالمی که به مردم ظلم میجنگ با حکومتابتدایی:  .2

 در صدر اسالم از این نوع جهادهاست.



 

 .داشت خواهدن سر در را حمله به آن کشور الیخ یاگانهیب چیباشد، ه ینظام یهاو مهارت یدر اوج آمادگ یاگر کشور

وگیری از آغاز فایده دیگری هم دارد و آن ترساندن دشمن و جل در جنگ، یروزیعالوه بر پ ،ینظام یآمادگ ن،یبنابرا

 دیکن یراندازیگر ت)ا دیکن یراندازیو ت یسوارکار: دنیفرما یمدر این مورد و آله  هیاهلل عل یرسول اکرم صل جنگ است.

 برد:یم به بهشت ریت کی سطهداوند بلندمرتبه سه نفر را به وااست(. خ سوارکاریتر از   ینزد من دوست داشتن

 .سازد یرا م ریکه ت یمسلمان -1

 .ندرسایکند و به دست رزمندگان میم هیرا ته رهایخداوند ت یرضا یکه برا یمسلمان -2

 کند.دشمن پرتاب میای که در راه خدا تیر را به سوی رزمنده -3

 

تا بخش قابل ای است که قصد دارد احکام دین را به تمامی اجرا نماید. طبیعحکومت اسالمی به معنای تشکیل جامعه

ام است. بدین توجهی از احکام دین ناظر به مسائل اجتماعی است، بنابراین تشکیل حکومت دینی الزمه تحقق این احک

انواع  شود تا مجموعه مردم تحت یک حاکمیت واحد و الهی، بارصتی فراهم میترتیب با تشکیل حکومت اسالمی ف

 ها را فراهم نمایند.ها مبارزه کرده و زمینه الزم برای بروز تمامی خوبیبدی

ه آن هاست چرا که برای اقامترینبر این اساس تشکیل حکومت اسالمی یک اصل الزم و ضروری برای اقامه خوب

 شود.ایط فراهم باشد و این مهم جز با تشکیل حکومت فراهم نمیبایست تمامی شرمی

کند که حرکت به ها و نهادها تالش میهمچنین حکومت اسالمی با ایجاد ساختارها، سازوکارها و همچنین سازمان

 ترین فراهم شود.ها را در جامعه نهادینه کند و بدین ترتیب زمینه حرکت دائمی به سوی خوبسوی خوبی

حکومتی دینی  توان از ارکان اصلی تشکیلجه به آنچه در معنای حکومت اسالمی و نقش آن بیان شد، جهاد را میبا تو

دهند. بر ند را نمیدانست. جهاد به معنای اقامه دین الهی و مبارزه با تمامی چیزهایی است که امکان برپایی دین خداو

قق آن را خواهد دین خداوند را اقامه نموده و موانع تحاین اساس جهاد اساس و محور تشکیل حکومتی است که می

 برطرف نماید.

ی و اقتصادی و شود، بلکه مقابله با انواع تهاجمات فرهنکمبارزه فیزیکی و نظامی نمیطبیعتا جهاد هرگز محدود به 

 ارتر است.أثیرگذهای دیگر جهاد است که اتفاقا از صورت فیزیکی و نظامی آن بسیار مهمتر و تاجتماعی نیز صورت

 تمرین عملی

ن حرکت تواند به شما برای ایتر شدن حرکت کرد. تمارین زیر میترین بودن باید همواره به سوی خوببرای خوب

 دائمی کمک کند.

 تمرین اول

همچنین داند. ان میسوره مبارکه اعلی به منزه بودن خداوند از هر عیب و نقص اشاره کرده و تسبیح را الزمه زندگی انس

 کند.هایی را برای برخورداری از تسبیح و حرکت به سمت کمال معرفی میسوره ویژگی

برای هر کدام  تان را تهیه کرده و اقدامات زیر رابرای تمرین تسبیح در زندگی خود، فهرستی از کارهای بسیار خوب

 انجام دهید.

عنوان کار بسیار 

خوبی که انجام 

 دهم.می

ای ارتقای نیّتی که بر

انجام دادن آن کار 

 دارم.

در نظر گرفتن 

هماهنگی بیشتر 

میان آن کار با 

در نظر گرفتن مقصد 

و هدف بلندتر و 

تر اجتماعی

بهتر کردن ثمره و 

نتیجه آن کار به 

ای که اثری گونه



 

کارهای دیگر 

 ام.زندگی

تر( برای )جهانی

 انجام آن کار

ماندگارتر داشته 

 باشد.

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

    

د. این پیشنهاد اید، پیشنهادی برای بهتر شدن آن کار ارائه دهیاکنون با توجه به آنچه برای هر کار یادداشت کرده

 تواند تغییر در نیّت، تغییر در شکل و صورت عمل و یا هر نوع تغییر دیگری باشد.می

دیگر به جدول  تری انجام دهید، یکبارآن را به صورت خوبچنانکه نتوانستید هیچ تغییری در کار خود ایجاد کرده و 

 فوق مراجعه کرده و محورهای خواسته شده برای آن کار را با دقت بیشتری مورد بررسی قرار دهید.

 تمرین دوم

ه ند استفاده کردبلندمرتبگی خداوهای طبیعی و نظام خلقت اشاره کرده و از آن برای فهم سوره مبارکه اعلی به پدیده

تر بودن را برای تری از خوبتواند درک بهتری و جامعانگیز عالم طبیعت میهای بسیار شگفتاست. مشاهده زیبایی

 انسان ایجاد کند.

ن دار( به سالگی خود را برداشته )در صورت امکان به همراه یک دوربین عکاسی یا تلفن همراه دوربی 15دفترچه 

را از نزدیک  ست که برای انجام دادن این تمرین به دل طبیعت سفر کرده و آنطبیعت اطراف خود نظر کنید. )بهتر ا

 مشاهده کنید.(

زندگی  انگیز هر موجود را در دفترچه خود یادداشت کرده و سعی کنید تا از آن صفتی خوب برایهای شگفتجنبه

 شود.در شما فعال می« بینیآیه»خود پیدا کنید. بدین ترتیب توان 

 



 

 ماستفاده از آن نیکویی و زیبایی در زندگی خود برانگیز آنجنبه تحسین نام موجود

 زنبور عسل

استمرار زنبور عسل در حرکت بین گل 

و کندو که بارها و بارها این کار را 

کند و ثمره آن که عسل بسیار خالص می

های و خوشمزه است، یکی از جنبه

 برانگیز این موجود است.تحسین

ام الزم است که کاری در زندگیدر موارد بسیاری 

را دائما و به صورت مستمر انجام دهم و موفقیت 

نهایی در ازای تداوم انجام دادن آن کار حاصل 

شود، باید این استمرار و زیبایی آن را در می

 زندگی درک کنم و زود خسته نشوم.

 کرم ابریشم

 

 

 

 

 

 

 

 رودخانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اشید که این های مستند بشناسید. ولی در نظر داشته بفیلم های موجودات را از طریق مشاهدهبرخی شگفتیتوانید می

 باشد. تواند مکمل بسیار خوبی برای آنبلکه می بایست جای مشاهده عینی و سفر به طبیعت را بگیرد،امر نمی

 تمرین سوم



 

ین مشاهده ادهد. در تمرین دوم ها ارتقا میترینخلق خوب نظیر عالم توان خالقیت انسان را درهای بیمشاهده حسن

هایی دانست که در آن توان این مشاهده را معطوف به صحنههای هستی انجام شد، در این تمرین میپیرامون پدیده

 کند.نظیری میهای بیانسانی اقدام به خلق زیبایی

اصحاب و  این موارد است، عملکرد فوق زیبای هر یک ازای مانند کربالی امام حسین علیه السالم از جمله صحنه

وب بودن باشد که ختواند ترسیم کننده مراتب باالتری از زیبایی و نزدیکان امام حسین علیه لسالم در روز عاشورا، می

ت دن حضر)حکایت آب آوردن و آب نخور کند.ها را برای ما ایجاد میترینآشنایی با آن امکان حرکت به سوی خوب

 ته است.(های آزاده عالم را به تحسین واداشهاست تمام انسانبدیلی است که سالای بیعباس علیه السالم نمونه

یادادشت  کارهایشان از ایشان ویکی از افراد لشکر امام حسین علیه السالم را در نظر گرفته و شرح وضعیتی بسیار کوتاه 

 کنید.

..................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................... 

ر بگذارید که سالگی خود یادداشت کرده و با خود ایشان قرا 15های زیبایی و نیکویی آن شخصیت را در دفترچه جنبه

 ها همّت و سبقت داشته باشید.از این به بعد، در انجام دادن آن خوبی

 تمرین چهارم

نجام دادن کار است. اکند، رعایت اخالص در هنگام تر و البته ماندگارتر میرا بسیار زیباتر، خوبیکی از مواردی که کار 

م کوچک باشد، ههر چقدر انسان بتواند کاری را با اخالص بیشتر و فقط برای رضای خدا انجام دهد، آن کار هر چقدر 

 آن کار نیست.بسیار زیبا و ماندگار خواهد شد، چون هدفی غیر از خود خداوند در 

ترین وی خوبستواند زمینه بسیار خوبی برای حرکت همیشگی به تمرین اخالص داشتن در انجام کارها و ارتقای آن می

 کارها باشد.

ان آنها را در جدول زیر برخی احواالت که ناظر به رعایت اخالص است فهرست شده است، بررسی کنید که به چه میز

 ه میزان رعایت این موارد را دائما در خودتان ارتقا دهید.کنید. تالش کنید کرعایت می

جویا شوند، به  اگر در هنگام بیماری دوستان و آشنایانم یادشان برود که با من تماس بگیرند و از احوال من -

 هیچ وجه ناراحت نشده و خودم با آنها تماس خواهم گرفت.

 ند آنها به من احترام نگذارند.گذارم و برایم خوشایند است هر چبه دیگران احترام می -

من خدمت و  دهم در حالیکه اصال انتظار ندارم آنها بهتمام تالش خود را برای خدمت به دیگران انجام می -

 کمکی کنند.

 آموز را بسیار بیشتر از بیان کردن آن دوست دارم.های حکمتشنیدن حرف -

همیتی افی را تحمل کنم در حالیکه دیگران های علمی و یا عملی مختلحاضرم برای خدمت به کشورم سختی -

 برای آن قائل نیستند.

یهوده های مظلوم و ضعیف کمک کنم حتی اگر از سوی ظالمان و عموم مردم کاری بعالقه دارم به انسان -

 قلمداد شده و مورد اذیت و سرزنش قرار بگیرم.

 ت دارم.کمک کردن پنهانی به دیگران را بسیار بیشتر از کمک کردن آشکار دوس -

 توانید موارد دیگری را هم شما به آن اضافه کنید.می

 



 

 آخرتمرین 

ای دارد. حرکت به ای از زندگی موجودات، اجل و خاتمهکند، هر دورهچنانکه سوره مبارکه اعلی هم به آن اشاره می

اش در نظر گرفته و گیترین به معنای آن است که آن موجود ثمره و دستاوردی برای پایان آن دوره از زندسوی خوب

 های بعدی خواهد داشت.تری را در دورهتر و قویحرکت سریع ،با تکیه بر آن

 ات را یکبار مرور کن.، دفترچهشویو یا نزدیک می ایسالگی خود رسیده 15اکنون که به پایان 

 ای از نظر بگذران.ها و کارهایی را که انجام دادهبرنامه

 ای یکبار دیگر با خود مرور کن.رسیدهباورهایی را که به آنها 

 ها و کارهای خوبت را به یاد بیاور.تجربه

ات ر دفترچهدو آن را در قالب یک متن کوتاه سالگی خود در نظر بگیر  15دوران ای را برای و حاال ثمره و نتیجه

 یادداشت کن.

 ساله بودن است. 16این شروعی برای 

 پس بسم اهلل

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

  ضمیمه

 سیره پیامبر خدا
  



 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های فردینقش

 یخاص عباد هایبرنامه. 1

 هایمختلف به برنامه هایتیو موقع طیشرا یبه اقتضا شیخو یدوران زندگ یاسالم دائم و در تمام یگرام رسول

 .داشتند ایژهیپرداخته و بدان توجه و یمختلف عباد

که  یریرا عبادت کرده، بر پ اشیکه نوجوان یاشگریجوان ن ی: برترفرمودندیم و آله هیاهلل و عل یرسول صل حضرت

 است بر مردم.  امبرانیپ یپس از باال رفتن سنش عابد شده است، به سان برتر

 نماز

بن حریث از امام صادق علیه السالم پرسید: فدایت شوم، مرا از نماز رسول خدا صلى اهلل علیه و آله و سلم، خبر  عمرو

رسمشان آن بود که هشت رکعت نماز نافله ظهر و چهار رکعت  ده. حضرت فرمودند: رسول خدا صلى اهلل علیه و آله

واجب عصر و سه رکعت نماز مغرب، چهار رکعت نافله آن نماز  کعت،نماز واجب ظهر، هشت رکعت نافله عصر و چهار ر

و چهار رکعت نماز عشا و هشت رکعت نافله شب و سه رکعت وتر، و دو رکعت نافله صبح و دو رکعت نماز واجب صبح 

 خواندند.مى

 کردند. براى هر نماز واجب و مستحبى تجدید وضو مى خدا صلى اهلل علیه و آله رسول

 اعتکاف

شد، در چون دهه آخر ماه رمضان مى ق علیه السالم نقل شده که فرمودند: رسول خدا صلى اهلل علیه و آلهامام صاد از

و بستر  بستندزدند. حضرت کمرشان را براى عبادت مىمى اى مویىخیمه شانیکردند و برای امسجد اعتکاف مى

 .چیدندخوابشان را بر مى

 قرآن قرائت



 

اى ها آیهفرمودند: در این سورهخوابیدند و مىنمى کردندیرا تالوت نم« مسبحات»تا  هخدا صلى اهلل علیه و آل رسول

حدید، حشر، صف، جمعه  هایهایى است؟ فرمودند: سورهچه سوره« مسبحات»است که از هزار آیه برتر است. گفتند: 

 و تغابن. 

 اعتدال در رفتار. 2

 تیرعا نمودندیاسالم که فراوان آن را به اصحاب خود سفارش م یگرام امبریمنحصر به فرد پ هاییژگیاز و یکی

چه در برخورد با  شان،یا یچه در برنامه عباد ،یاسوه اله نیا یزندگ هایعرصه یمهم در تمام نیاعتدال در رفتار بود. ا

  .رودیبه شمار م و آله هیاهلل عل یخاتم صل امبریپ یو سنت قطع رهیو چه در صفات و و ملکاتشان بروز کرده و س گرانید

 حقی تو بر اتدارد، خانواده یبر تو حق کرتیابادرداء! پ یاز اصحاب خود فرمودند: ا یکیبه  و آله هیاهلل عل یصل امبریپ

 را به او بده.  یبخواب و حق هر کس ینماز بخوان و گاه یگاه ر،ینگ یو گاه ریروزه بگ یدارند، پس گاه

 دهید یشما خشونت نیهمانا من دوست ندارم که در د د،یکن یو باز حی: تفرکردندیسفارش م ارانشانیبه  حضرت

 شود. 

 کنترل حاالت و صفات. 3

 تیکه رعا یکنترل حاالت و صفات است، سنت و آله هیاهلل عل یاسالم صل یگرام امبریپ رهیمهم در س یاز محورها یکی

 .رودیمختلف وجود انسان به شمار م هایاعتدال در عرصه یرگیآن الزمه شکل

است که زود  کسی هاانسان نیو آسان خشنود شود. بدتر دیایبه خشم ب ریاست که د یمردمان کس نیکه بهتر دیبدان

 خشنود شود.  ریو د دیایبه خشم ب

بلرزد، اما بر  شموهای گردد، سرخ اشبرسد، چهره تیشود، به اوج عصبان نیخشمگ یآن است که کس یریدل اوج

 شود.  رهیخشم خود چ

آمده است. همانا آتش  دیاز آتش پد طانیاست و ش طانی: خشم از شفرمودندیم و آله هیاهلل عل یرسول صل حضرت

 . ردیشد، وضو بگ نیاز شما خشمگ یکیکه  یخاموش کرد، پس هنگام توانیرا به آب م

 صداقت. 4

 . کنندیم یمردمان معرف نیرا راستگوتر امبریالسالم پ هیعل یعل امام

 علم. 5

باشد، چرا که نزد خداوند  نی! بر تو باد دانش، گرچه در چیعل یافرمودند:  و آله هیاهلل عل یاسالم صل یگرام امبریپ

 شنونده.  ایدانشجو و  ایدانشور باشد،  ای یکه آدم ستنی آن از ترمحبوب یزیچ

: پرسشگر، پاسخگو، برندی. چهار تن پاداش مدیبپرس امرزد،یب تانیپرسش، خدا شیدهایو کل هاستنهیگنج دانش،

 آنان.  فتهیشنونده و ش

 دیتوجه مردم را به خود جلب نما ایبکند،  فرازیبا دانشمندان گردن ایدرافتد و  خردانیتا با ب اموزدیکه دانش ب یکس

 در دوزخ است.  گاهشیتا او را بزرگ بشمارند، جا

 . دیرا با نگارش به بند بکش دانش

 ایح. 6

که از مردم شرم نکند از خداوند واال شرم نخواهد کرد. چنان خود  ی: کسفرمودندیم و آله هیاهلل عل یصل حضرت

 . شدندینم رهیخ یحضرت شرم داشتند که به چهره کس

روایت شده که در وصیتشان به او چنین فرمودند: اى اباذر، از خدا شرم دار.  ذر از رسول خدا صلى اهلل علیه و آلهابى از

 اندازم. روم، لباس خود را به سر مىسوگند به خدایى که جانم در دست اوست، چون به مستراح مى



 

 نگریندهیآ. 7

 قتیا در نظر داشتن حقاست که جامعه خود را همواره به آن توجه دادند، تا ب یاله یایمهم انب هاییژگیاز و تدبر

 نترییدر جزئ توانیرا م نگریندهیمطلب است که آ نی. از رهگذر ادینما میمعاد، اعمال و رفتار خود را بر مدار آن تنظ

 .نمود هبه وضوح مشاهد زین یاعمال و رفتار اسوه اله

 . کاشتندیم نزمی در را اشو هسته خوردندیرا م خرما

پاداش دارد که از آن  یحفر کند و به آب برسد و آن را به مسلمانان ببخشد، به سان کس یکه چاه یکسفرمودند: می

که از آن بخورد،  ایپرنده ایدرنده و  ایچهارپا  ایانسان  یو نماز بخواند و به خاطر حفر چاه به تعداد موها ردیچاه وضو گ

 هزار بنده را دارد. یپاداش آزاد

که در  یهنگام ،یکه پاداش آن پس از مرگ آدم ییزهای: از چفرمودندیم و آله هیاهلل عل یاسالم صل یگرام امبریپ

 کاشتن نهال است.  ایکندن چاه و  بار،یساختن جو یگور است همچنان ادامه دارد: جار

 کار و تالش و دقت در انجام آن. 8

 .دادندیم زیپره یخود را به شدت از هر گونه تنبل ارانیاسالم دائما در حال تالش و کوشش بوده و  یگرام امبریپ

دارد؟  یشغل ای: آفرمودندیم آمد،یخوششان م یو از و کردندینگاه م یبه مرد و آله هیاهلل عل یرسول خدا صل یوقت

چه از چشم شما  یرسول اهلل! برا ای: شدی: از چشمم ساقط شد. عرض مفرمودندیاست، حضرت م کاریب گفتندیاگر م

 . دهدیخود قرار م شتیخود را اسباب مع نید شدبا کاریب یمومن وقت رایفرمودند: ز-یافتاد؟ م

 د،یبه من بده یخود گذاشته و فرمودند: سنگ یسعد بن معاذ حضرت خود در قبر رفته، خشت را بر جا نیتدف هنگام

و گور را  دندیبر قبر خاک پاش افتی انپای که کار. ردندک پر را هاخشت انیشکاف م ،گذاری. پس از خشتدیگِل بده

اما پروردگار دوست دارد  شود،یم رانیو و رسدین گور گزند میبه ا یکه به زود دانمیم یصاف کرده و فرمودند: به خوب

 آن را استوار انجام دهد.  دهد،یانجام م یبنده هرگاه کار

 .کندیحق را افزون م یروشن کوین خطفرمودند: می

 نشستن و راه رفتن. 9

ها سرازیر در سفر، چون از بلندى امام صادق علیه السالم روایت شده که فرمودند: رسول خدا صلى اهلل علیه و آله از

 «. اللَّه اکبر»گفتند: رفتند، مىو چون از بلندى باال مى« سبحان اللَّه»گفتند: شدند مىمى

خواندند نماز مى« دو رکعت»کردند مگر آنکه در آن دیگر کوچ نمى از منزلى به منزل علیه و آلهخدا صلى اهلل  رسول

 فرمودند: تا برایم به نماز خواندن گواهى دهد.و مى

 . نمودندیم قیکار تشو نیبه ا زیرا ن گرانیو د نشستندیرو به قبله م شتریخود در هنگام نشستن ب حضرت

 دنیخوردن و آشام. 10

فرمودند و هر غذایى را که خدا برایشان حالل کرده بود، با اهل از هر جور غذا میل مى خدا صلى اهلل علیه و آله رسول

کردند روى زمین و یا هر چه خوردند؛ و همچنین با کسانى که آن حضرت را دعوت مىگزاران خود مىبیت و خدمت

آمد، کردند. لیکن وقتى مهمان براى آنان مىا آنان تناول مىب شتندنشستند و هر جور غذایى که دافرش شده بود مى

کنندگان در آن بیشتر کردند و بهترین طعام نزد آن حضرت، غذایى بود که شرکتحضرت با مهمان خود غذا میل مى

 باشند. 

خرمایى یاب شدم. در جلوى آن حضرت سلیمان بن جعفر روایت شده که گفت: خدمت امام رضا علیه السالم شرف از

کردند، حضرت فرمودند: سلیمان نزدیک بیا و بخور. من که به اشتهاى کامل از آن میل مى« خرماى برنى»بود به نام 

بینم از این خرما با اشتهاى کامل گردم. مى فدایتپیش رفتم و با آن حضرت میل کردم و به آن جناب عرض کردم: 



 

 دارم. گفتم: چرا؟ فرمودند: براى اینکه رسول خدا صلى اهلل علیه و آله فرمایید. فرمودند: بلى من خرما را دوستمیل مى

امام باقر، امام  ین،خرما را خیلى دوست داشتند و همچنین امیرمؤمنان، امام حسن، اباعبداللَّه الحسین، امام زین العابد

اند. ریده شدهزیرا از طینت ما آفصادق، پدرم و خودم، همگى خرما را دوست داریم. شیعیان ما نیز خرما را دوست دارند 

 . انداى از آتش خلق شدهن از شعلهرا دوست دارند، زیرا آنا شراباما دشمنان ما 

گفتند. آب مى« بسم اللَّه»آشامیدند، ابتدا روایت شده که آن حضرت وقتى آب مى رسول خدا صلى اهلل علیه و آله از

فرمودند: درد کبد از بلعیدن آب به یک نفس حاصل خوردند و مىنوشیدند و آن را به یک نفس نمىرا جرعه جرعه مى

 شود. مى

فرمودند: دند، تا اینکه سرد شود و مىکرنقل شده که آن حضرت غذاى داغ میل نمى رسول خدا صلى اهلل علیه و آله از

 خداوند به ما آتش نخورانیده، همانا غذاى داغ برکت ندارد، پس آن را سرد کنید. 

 . کردندیرا فوت نم هایدنیو نوش هایخوردن حضرت

 شماست.  یپا شیآسا هیکه ما دیرا بکن تانهای: هنگام خوردن کفشفرمودندیم حضرت

 گاه هر که هستند کشتزاران همانند هادل د،یرانینم دنینوش ادیخوردن و ز ادیرا با ز تانهایدل: فرمودندیم حضرت

 .رندمییشود، م ادزی آب

 ترمهم یو چشم انتظار غذا دی: با آوردن نان بر سر سفره خوردن را آغاز کنفرمودندیو م داشتندیم یرا گرام نان

 . دنباشی

تر از این نبود چیزى محبوب امام صادق علیه السالم روایت شده که فرمودند: نزد رسول خدا صلى اهلل علیه و آله از

 که پیوسته گرسنه و خائف از خدا باشند. 

 نگاه کردن. 11

 شدند، بلکه نگاه کردنشانکردند تا به آسمان. به کسى خیره نمىافتاده و به سوى زمین بیشتر نگاه مى هاچشم

 کردند.دند، ابتدا به او سالم مىدیاى بیش نبود و هرکه را مىلحظه

 حرف زدن. 12

 ندیبگو خواستندیآنچه را که م یتمام جاز،یا نعی در اما بودند، هاانسان نگوتریاز فشرده و آله هیاهلل عل یصل امبریپ

خاموش  ایآنها لحظه انیبود و م یدر پ یپ شانهای. جملهگوییداشتند و نه ناقص گوییادهیکردند. نه زیم انیب

 و به خاطر بسپارد.  ابدیدررا  شانیتا شنونده سخنان ا ماندندیم

 . دانستندیرا بهتر از بد گفتن م یو خاموش ،گفتن را بهتر از سکوت کوین

 یکس یبهشت هستم برا یدر ورود ایبهشت و خانه انهیدر م ایبهشت، خانه یدر باال ایضامن خانه منفرمودند: می

 در گفتار را رها کند، گرچه بر حق باشد.  جوییزهیکه ست

 .اوردیب ] انشاء اهلل[ سخنانش استثنا یتمام یآن است که برا یآدم مانیاوج ا نشانهفرمودند: همچنین می

 ییمزاح و خوشرو. 13

اى دارد. رسول خدا صلى اهلل گر اینکه از مزاح بهرهامام صادق علیه السالم نقل شده که فرمودند: مؤمنى نیست م از

 گفتند.حق، چیزى نمىفرمودند و البته جز مطالب مزاح مى علیه و آله

 خود تبسم بر لب داشتند.  گفتندی. هر گاه سخن مکندیم آبرویانسان را ب اریبس ی: شوخفرمودندیم حضرت

 خواب. 14

 . نهادندیگونه راست م ریخفتن دست راست را ز هنگام

 . کردندیپروردگار را سجده م خاستندیگاه از خواب برم هر



 

 

 طهارت. 15

خانه امام صادق علیه السالم نقل شده که فرمودند: غسل جمعه سنتى است که مواظبت بر آن به مرد و زن، در  از

فرمودند: غسل جمعه وسیله پاکیزگى و طهارت و کفاره گناهان از جمعه تا جمعه ایشان می و در سفر الزم است.  خود

 . دیگر است

 هاخانه اطحی در و هاقبرها، در جاده انیم دار،وهیدرخت م ریز ،یدنیافراد کنار چاه آب آشام دادندیاجازه نم حضرت

 حاجت کنند.  قضای

 یبهداشت و نظافت فرد. 16

 ها از سنت است. امام صادق علیه السالم روایت شده که فرمودند: گرفتن ناخن از

سازد. و آن نظافت و سنتى على علیه السالم روایت شده که فرمودند: ازاله موى زیربغل بوى بد را از انسان زایل مى از

 است که رسول خدا صلى اهلل علیه و آله به آن فرمان داده است. 

دان، شانه، داشت: آینه، سرمهرفت، پنج چیز همراه خود برمى علیه و آله هر وقت به سفر مىخدا صلى اهلل رسول

 مسواک )در روایت دیگرى( و مقراض. 

 هاى پیامبران است. امام صادق علیه السالم روایت شده که فرمودند: مسواک نمودن از سنت از

. پس 2. پیش از خواب 1نمودند: سه مرتبه مسواک مى رسول خدا صلى اهلل علیه و آله روایت شده که آن حضرت از

 . پیش از آنکه براى نماز صبح از منزل خارج شوند. 3شدند از آنکه براى دعا و نماز بیدار مى

 . بردندیبه بستر م شیمسواک آگاه بودند آن را با خو دیو آله فرمودند: اگر مردم از فوا هیاهلل عل یرسول صل حضرت

 است.  مسواکی: دو رکعت نماز با مسواک برتر از هفتاد رکعت نماز بدندفرمویم حضرت

 است.  یرپذیاز آنها سنت یکیکردند که  انیب دهیدر مسواک زدن دوازده فا حضرت

 نی. همچندهدیآن را پناهگاه خود قرار م طانیش رایاز شما شارب خود را بلند نکند ز ی: کسفرمودندیم حضرت

 را مستحب اعالم کردند.  ینیب یمو دنیحضرت چ

 سامان دهد.  یآن را به خوب نکهیا ایآن را کوتاه کند و  ایکه مو دارد،  ی: کسفرمودندیم حضرت

 . شمردندیشسته نشده را ناخوش م هایظرف رهاکردن

 . کردندیو آهسته عطسه م گرفتندیدهانشان م یخود را جلو راهنیپ ایدست  کردندیحضرت عطسه م یوقت

 عطر. 17

بیش از آن مقدارى که براى خوراک  امام صادق علیه السالم روایت شده که فرمودند: رسول خدا صلى اهلل علیه و آله از

 دادند. کردند، به عطر پول مىخرج مى

 لباس. 18

آنچنان که در  د،یلوازم خود را سامان ده د،یکن کونی را خود پوش: تنفرمودندیم و آله هیاهلل عل یرسول صل حضرت

 . دیمردم به سان خال، آشکار باش انیم

 ؟یدار یی: دارادندینشسته بود، حضرت از او پرس دهیژول یبا لباس و آله هیاهلل عل یدر نزد حضرت رسول صل یفرد

 دهیدر تو د رشیتأث دیبا دهد،یم ییکه پروردگار به تو دارا یفرستاده خدا! حضرت فرمودند: هنگام یا ،یعرض کرد: آر

 شود. 



 

هاى خود را سفید بپوشانید و مردگان خود را در آن کفن کنید. فرمودند: زندههایشان سفید بود و مىلباس بیشتر

هاى ها بود، سواى لباسپوشیدند. دو جامه داشتند که مخصوص جمعهدار مىخود در جنگ و در حال عادى لباس الیه

 پوشیدند. دیگرى که در غیرجمعه مى

 دادهایو رو اءیدر ارتباط با اش. 19

 کردند. گذارى مىاخالق آن جناب این بود که حیوانات، اسلحه و اثاث خود را نام از

 شده که فرمودند: رسول خدا صلى اهلل علیه و آله امام صادق، از پدران بزرگوارشان، از على علیهم السالم روایت از

که آفرینش مرا کامل و صورتم را نیکو آفرید،  گفتند: ستایش مخصوص خدایى استافکندند، مىوقتى در آینه نظر مى

 بر من منت نهاد! « نبوت»هدایتم کرد و با  اسالمدر مقابل عیب دیگران، مرا زینت بخشید، به 

دیدند، به خداوند پناه برده و اظهار مسکنت هر وقت جوش کوچکى در بدن خود مى خدا صلى اهلل علیه و آله رسول

فرمودند: داشتند: یا رسول اللَّه! چیز مهمى نیست. مىسپردند. خدمتش عرضه مىود را به او مىنمودند، و خدر برابر او مى

 کند. و برعکس هر چیز بزرگى را کوچک مى رگخداوند اگر بخواهد هرچیز کوچکى را بز

 یروابط خانوادگ. 20

 . پندارندیخود م دهیآنان شما را روز. دیبه آن وفا کن دیداد ایکه به خردساالن وعده ی: زمانفرمودندیم حضرت

 کردندیو در خانه را، خود باز م دوختندیو لباسشان را م زدندیم نهیکفش خود را پ و آله هیاهلل عل یخدا صل رسول

و چون خادمشان در دستاس کردن  دند،دوشییو سپس آن را م بستندیو شتر را م دنددوشییگوسفندان را م ریو ش

سبقت  شانیبر ا یکس رویادهی. در پکردندیم هیشبشان را خود ته ی. آب وضوکردندیبه او کمک م شدیمخسته 

 . کردندیو با دست خود گوشت خرد م نمودندیکردند، در کارها به اهل منزل کمک مینم هینداشت، موقع نشستن تک

آنچه  خورد،یم دادندیم شی. اگر غذاکردیبراز مارا  هاخوردنی به اشو نه عالقه دطلبییم ییاز اهل خانه نه غذا

 خاستند. یبرم دنیخوردن و نوش یچه بسا خود برا د،نوشییم دادندیم یدنیو آنچه نوش رفت،پذییم دادندیم

 ییغذا کندمی مجبور را اشمنافق خانواده خورد،می دارند دوست اشرا که خانواده ییغذافرمودند: انسان مومن می

 را که او دوست دارد بخورند. 

 یو فرشتگان با و آوردیکار برکت را فرود م نای کند، سالم شد اشاز شما وارد خانه یکی: هر گاه فرمودندیم حضرت

 .رندیگ یالفت م

 . شمردندیشدن هوا را مستحب برم کیاز تار شیشوند. روشن کردن چراغ پ کیخوش نداشتند وارد اتاق تار حضرت

 . دی: زباله را شب در خانه نگه ندارفرمودندیم و آله هیاهلل عل یرسول صل حضرت

 نیب نیدر ا کردند،یاز شب را با او نشسته و صحبت م ی. حضرت مقداردیرس یالسالم مهمان هیحضرت رضا عل یبرا 

 هیکم شد، شخص مهمان دست دراز کرد تا چراغ را اصالح کند، حضرت رضا عل اشییکرد و روشنا دایپ یبیچراغ ع

که مهمان خود  میستیحاضر ن تیسپس فرمودند: ما اهل ب شانیالسالم مانع او شده و خود به اصالح چراغ پرداختند. ا

 . میوادار کن یرا به کار

 مهمان تا دم درب خانه از سنت است.  عتیمشافرمودند: می

شود تنها خودشان مقصر هستند.  نیفرمودند: هشت گروه هستند که اگر به آنها توه و آله هیاهلل عل یصل حضرت

 یرخواهیخ دیکه از دشمنش ام یدستور دهد، فرد زبانیکه به م یهمانیم ند،ینش ایدعوت بر سر سفره یکه ب یکس

خود را دخالت دهد. آن کس  رندپذییکه او را نم ینفر وکه در راز د یبخشش طلبد، شخص گانیکه از فروما یدارد، کس

 . زندیحرف م دهدیکه گوش نم یکس یکه برا یفرد ست،یکه مناسب او ن ندیبنش یکه در مجلس



 

و با  دیکن شهیمسلمانان! از خداوند پروا پ یاز کنار ما عبور کرده و فرمودند: ا ی: رسول گرامدگوییبن عبد اهلل م جابر

را  یشیخو وندیکه پ یاما کس شود،یبهشت از فاصله هزار سال راه استشمام م ی. همانا بودیبرقرار کن وندیپ شانیخو

 . کندیبگسلد، آن را استشمام نم

 واداشت.  شاوندانیخو وندیشما را نابود کرد و آنها را به ستم و گسستن پ انینیشیکه پ دیکن یدور یتنگ چشم از

 انیدر م امبریخاندانش به سان پ انی: کهنسال در مفرمودندیو م خواندندیفرا م رانپی احترام به را هاخانواده حضرت

 که کهنسال ما را احترام نکند.  یکس ستیامتش است. از ما ن

 یگیروابط همسا. 21

 . را بررسی کنید هیخانه، همسا دیاز خر شی: پفرمودندیم حضرت

 یبه زود هیتا به آن حد که گمان کردم همسا کردیسفارش م هیدرباره همسا لیفرمودند: همواره جبرئ حضرت

 . ازاردیرا ن اشهیباور دارد، همسا زیکه به پروردگار و روز رستاخ یخواهد شد. کس برراثیم

 .دیایهمراه ما ن ،آزاردیرا م اشهیکه همسا یدر نبرد تبوک فرمودند: کس حضرت

 یکس دی. آگاه باشددانییآن را نم یجز اندک ست؟یچ هیحق همسا ددانییم ای: آدندیخود پرس ارانیحضرت از  یروز

 :است نیا یبر آدم هیندارد. حق همسا مانیا امتیاش از گزند او در امان نباشد، به خداوند و روز ق-هیکه همسا

 .به او وام دهد د،یاز او پول طلب اشهیهمسا اگر -

 .دیبگو کیبه او تبر د،یرس اییکین اشهیبه همسا اگر -

 .دهد اشیدلدار د،یرس یگزند اشهیبه همسا اگر -

 .برد شیبه خانه خو یپس آن را پنهان بخشد،ینم یزیچ گانیدهد، و اگر به را هیبه او هد خرد،یم ایوهیم اگر -

 .شود، مگر با اجازه او مینس ایرا چنان بلند نسازد که مانع عبور باد و  اشخانه -

 .شوند نیخشمگ هیهمسا هایندهد که بچه یزیفرزندش چ به -

و  یگیسه دسته هستند: دسته اول سه حق دارند: حق مسلمان بودن، حق همسا هاهیحضرت فرمودند: همسا سپس

کافر هستند که تنها  گانیهمسا زیگروه سوم ن ؛یگیو حق همسا یدسته دوم دو حق دارند: حق اسالم ؛یشاوندیحق خو

 . باشندیبرخوردار م یگیاز حق همسا

 مانند احترام مادر است.  هیفرمودند: احترام همسا حضرت

 اعالم کردند.  هیچهل خانه از هر طرف را همسا تا

 (وطنو هم شهریروابط با مردم )هم. 22

 )مهم بودن کار مردم در نظر حضرت( اجتماعی و دغدغه رهیس

نشست، براى خاطر او آمد و در کنارشان مىخدا صلى اهلل علیه و آله هر وقت در نماز، کسى به خدمتشان مى رسول

آوردند، فرمودند: آیا حاجتى دارى؟ پس از آنکه حاجت او را برمىشدند و مىکردند و متوجه او مىنماز را کوتاه مى

 ایستادند. مجدداً به نماز مى

فرمودند: آیا به شما خبر ندهم که  م روایت شده که فرمودند: رسول خدا صلى اهلل علیه و آلهامام صادق علیه السال از

تر و برخوردش با تر شباهت دارید؟ گفتند: بلى یا رسول اللَّه! فرمودند: آن کسى که خلقش نیککدامتان به من بیش

بر حق صبورتر باشد و غضب خود را بیش از تر بوده و تر و بیش از همه به برادران دینى خویش مهربانمردم مالیم

دیگران فرو نشاند، و گذشتش بهتر از دیگران باشد و در حال رضا و غضب بیش از دیگران رعایت انصاف و عدالت را 

 نماید. 



 

به او طعنه  شهایبیبا ع کندیکه به شما اظهار مودت م ی: کسفرمودندیالسالم به اصحاب خود م هیصادق عل امام

 و آله هیاهلل عل ینه از اخالق رسول خدا صل یروش نیچن رای. زدیرا که به آن مبتال است به رخش نکش یو گناه دینزن

 خداست.  اءیو نه از اخالق اول

. دیخوردن دور هم جمع شو ی: برافرمودندیو م خوردندیاالمکان تنها غذا نم یحت و آله هیاهلل عل یصل حضرت

 ر است. کا نیو برکت در ا یخجستگ

 . رفتندیراه م شانیپشت سرشان حرکت کنند، اما دو طرف ا گرانید آمدیخوششان نم حضرت

 . شودیپاداش در نظر گرفته م شیرا از سر راه بردارد، برا یکه سنگ یکس

و  . بخشنده آن است که بخوردهفرومای و چشمتنگ جوانمرد، بخشنده،: اند: مردم چهار دستهفرمودندیم حضرت

آن است که نه بخورد  هفرومای و نخوراند و بخورد که است آن چشمبخوراند، جوانمرد آن است که نخورد و بخوراند، تنگ

 و نه بخوراند. 

 . بخشدیرا با مردم سامان م یسازد، خداوند رابطه و کونی خداوند با را اشکه رابطه یکسفرمودند: می

 . شوند گرانشنکوهش گرانش،شیخداوند بخواهد، ستا یمردم را به نافرمان شیکه ستا یکسفرمودند: همچنین می

 با مردم یدوست 

دعا  شی. براستی: نگفتندی. اگر مآمدندیبه جستجو بر م دند،دییاز دوستان خود را نم یکیحضرت سه روز  اگر

 . کردندیم ادتشیبود، ع ماریو اگر ب شتافتندیم دنشی. اگر در مسافرت نبود، به دکردندیم

 خواستندیم ارانشانیافزون شود. حضرت از  گریتا محبتتان به همد دیده هیهد گریکدیفرمان داده بودند: به  حضرت

 را رد نکنند و آن را کوچک نشماردند.  هیهد

 با مردم روییگشاده

پس با آنان با  د،یکن یهمه مردم را راض دتوانییفرزندان عبدالمطلب! شما با ثروت خود نم یفرمودند: ا حضرت

 . دیرو برو شو یگشاده و خوش خلق ایچهره

 یعفو و پوزش طلب

نازل  شانیکه قرآن بر ا یاوقات ری. در غرفتندپذیی. پوزش عذرخواهان را مکردندیاز مردم جفا نم یبه احد حضرت

 بدون قهقهه بود.  کردندیکه خنده م یبود و گاه شتریاز مردم تبسمشان ب کردند،یموعظه م ایو  شدیم

. خشن و درشتخو نبودند و در بازار کردندیاو اقدام م یجهت رفع گرفتار آمدیم شانینزد ا یحاجت یکس برا هر

. گذشتندیگرفته و از آنان م دهیبلکه گناه آنان را ناد کردند،ینم یبد گرانید یدر مقابل بد کردند،یرا بلند نم شانیصدا

 . کردندیابتدا سالم م دندرسییبه هر کس م

 انتقام نگرفتند.  یبه خاطر خودشان از کس هرگز

دستور  یحفظ کرامت انسان یکرد حتما پوزش بخواهد، باز برا یکار بد یاگر کس نکهیبه ا شانهایقیهمه تشو با

 . دیپوزش بطلب دیباش ریکه ناگز دیکن یمبادا کار فرمودندیم

. رسدیدروغگو، به شفاعت من نم ایچه پوزشگر راستگو باشد  رد،پذییکه پوزش عذرخواه را نم یفرمودند: کس حضرت

 برود.  انیاز م تانهاینهیتا ک دیرا ببخش گریکدیکه  کردندیبه همه سفارش م حضرت

 از مردم است.  یازنیی: عزت مؤمن در بفرمودندیو م داشتهیخواهش کردن از مردم را خوش نم حضرت

 و اعتماد داریامانت

من نمرده  نیبر د رد،یکند و آن را به صاحبش پس ندهد و بعد بم انتیبه امانت خ ایکه در دن یشخصفرمودند: می

 است.  نیمالقات خواهد کرد که خشمگ یاست و خدا را در حال



 

 . گرداندندینخ و سوزن را هم به صاحبش برم یحت حضرت

 جهان و آن جهان به او اعتماد کنند.  نیبس که در کار ا نیهم یآدم یخوشبخت یفرمودند: برا حضرت

 . کننده عیبه شخص ضا ایرا به خائن بسپارم  یزیچ کندینم ی: فرقفرمودندیم

 گرانیو حقوق د میحر تیرعا

از همراه  شیجوان. مرد جوان پ یگریو د ریپ یکیدو مرد نزد حضرت آمدند.  یالسالم فرمودند: روز هیصادق عل امام

 . ترفرمودند: بزرگ و آله هیاهلل عل یصل امبریکهنسالش لب به سخن گشود. پ

تبارک  یفرمودند: خدا و آله هیاهلل عل یشده که رسول خدا صل تیروا شانیالسالم از پدران گرام هیامام صادق عل زا

که تابع آنان هستند کراهت دارم:  یخود و بر کسان نانیو آن خصال را بر جانش دیشش خصلت را بر من نپسند یو تعال

روزه، منت نهادن پس از صدقه، با جنابت به مسجد آمدن، به  حالگفتن در  هودهیکردن در نماز، فحش و ب یباز

 قبرها.  انیدر م دنینمودن و خند اندازیمردم چشم هایخانه

 ایطرف راست  ستادند،ایینداشت، برابر آستانه در نم ایپرده ایدر  یچون خانه گاه رفتندیم یبه در خانه کس یوقت

 : سالم بر شما، سالم بر شما. فرمودندیو م ستادندیا-یچپ آن م

 دخالت نکند.  ،ستیمربوط ن یاست که در آنچه به و یمردمان کس نیارجمندترفرمودند: می

 ینیآداب مجلس و همنش

شان چون چراغى روشن آنان را به خود جلب شدند، پیشانىرو مىخوش مجلس بودند و وقتى با مردم روبه حضرت

 کرد.مى

نشینان درباره هم : روش رسول خدا صلى اهلل علیه و آلهدندیالسالم پرس هیعل نیرالمومنیالسالم از ام هیعل نیحس امام

جو سر و فحاش و عیبخو و سبکو نرم بودند. خشن و درشتخوى رو، خوشخود چطور بود؟ فرمودند: دائماً خوش

ورزیدند؛ به طورى که مردم کردند و از چیزى که به آن رغبت و میل نداشتند، غفلت مىنبودند، کسى را زیاد مدح نمى

فایده. لب بىداشتند: جدال، پرحرفى و گفتن مطاشدند و نه ناامید. همانا خود را از سه چیز دور مىاز او، نه مأیوس مى

گرفتند، لغزش و کردند و از او عیب نمىکردند، هرگز کسى را سرزنش نمىنسبت به مردم نیز از سه چیز پرهیز مى

داشتند. هنگام تکلم گفتند، مگر در جایى که امید ثواب در آن مىکردند و سخن نمىهاى مردم را جستجو نمىعیب

گشتند، شد، و چون ساکت مىز احدى صداى نفس کشیدن شنیده نمىکردند که اچنان حاضران را به خود جذب مى

کرد، همه ساکت کردند، اگر کسى با ایشان صحبت مىگفتند. در حضور آن جناب روى مطلبى نزاع نمىآنان سخن مى

فتادند، اشدند تا سخنش پایان یابد و تکلمشان در محضر آن جناب، به نوبت بود. اهل مجلس از چیزى که به خنده مىمى

کردند. بر اسائه ادب شخص غریب در پرسش و گفتار صبر کردند، تعجب مىخندیدند و از آنچه تعجب مىوى نیز مى

گفتند وقتى صاحبان حاجت را دیدید آنان آمدند. مىکردند، تا جایى که اصحاب در صدد جلب شخص مزاحم برمىمى

تند، مگر اینکه ثنایش به عنوان تشکر از آن حضرت باشد. و پذیرفرا کمک و معاونت کنید. هرگز ثناى کسى را نمى

تجاوز کند که در آن صورت با نهى و یا برخاستن، کالم او را قطع  شروعبریدند، مگر آنکه از حد مکالم احدى را نمى

 نمودند. مى

 . کردندیبا چشم و ابرو اشاره نم و آله هیاهلل عل یخدا صل رسول

باشد، و نا حق را از هر کس  گانهیگرچه دشمن ب دیریبپذ دیدیسخن حق را از هر که شن کردندیم هیتوص ارانشانی به

 باشد.  کیگرچه دوست نزد دیرینپذ دیدیشن

 . کندیم نیکار شما فرد سوم را غمگ نی. ادیدو نفرتان با هم پچ پچ نکن د،یسه نفر هست اگرفرمودند: می

 انینوایو ب تامیا ماران،یبه ب یدگیرس



 

: دیگو یآدم ؟ینکرد ادتیشدم من را ع ماریفرزند آدم! ب ی: ادگوییم زیدر روز رستاخ دگاریفرمودند: آفر حضرت

بود و  ماربی امفالن بنده دانستیی: مگر نمدهدیکنم؟ خداوند پاسخ م ادتیع یانیچگونه تو را که پروردگار جهان ایخدا

 ! ؟یافتییمن را نزد او م کردییم ادتیع اکه اگر او ر دانستییمگر نم ؟ینکرد ادتیاو را ع

 را.  انینواینه ب کنند،یاست که ثروتمندان را به آن دعوت م مهمانیغذا  نی: بدترفرمودندیم حضرت

 یمهر بورز، او را نوازش کن، از غذا میتیبر  ؟یدلت نرم شود و به حاجت خود برس یدوست دار ایفرمودند: آ حضرت

 به او بخوران. خودت 

 در ارتباط با کارگران و خدمتکاران

حضرت نخست خاموش  م؟یفرستاده خدا! تا چه حد از اشتباهات خدمتکاران بگذر ی: ادیآمد و پرس امبرینزد پ یمرد

 مانده و سپس فرمودند: هر روز هفتاد بار. 

 نگفتند.  زین« اَه»حضرت هرگز در اعتراض به خدمتکارانشان  خود

است. حضرت  زیدر روز رستاخ تیتو در ترازو یبرا یپاداش ،یفرمودند: آنچه از کار خدمتکارت سبک کن حضرت

  ؟یدار ی: کاردندپرسییاز خدمتکارشان م شهیهم

بنشاند و  شتنیرا با خو یو دیکرده و دود آن را خورده است، با هیکه خود آن را ته آوردیم ییغذا یخادم کس یوقت

 دو لقمه غذا به او بدهد.  ای کی کند،ینم نیاگر چن

 از آگاه کردن آنان از دستمزد، ممنوع اعالم کرده بودند.  شیرا پ رانیمزدبگ یریبکارگ

 . دیدستمزدشان را بده رانیاز خشک شدن عرق مزدبگ شی: پفرمودندیم حضرت

 آداب سفر

گاهان از منا که حرکت صبح الحسن علیه السالم روایت شده که فرمودند: رسول خدا صلى اهلل علیه و آلهابى از

گشتند و به طور کلى آن حضرت برمى« مشعر و عرفه»آمدند و هنگام برگشتن از راه میان مى« ضب»فرمودند، از راه مى

 شتند. گرفتند، در مراجعت از راه دیگرى بازمىاز راهى که مى

اند: هنگامى که رسول خدا صلى اهلل علیه امام رضا علیه السالم عرض کردم؛ فدایت گردم، مردم چنین روایت کرده به

گشتند. آیا این مطلب درست است؟ امام فرمودند: بلى، همین رفتند؛ در مراجعت از راه دیگرى برمىاز راهى مى و آله

. بعد به من فرمودند: این کار براى رسیدن به روزى دینیز چنین کن شما کنم،طور است. من خیلى از اوقات چنین مى

 تر است. نزدیک

اهلل  یصل امبریبرگشتند به پ یبه سفر رفتند. وقت ی. گروهدانستندیو آن را ارزش م کردندیدر سفر کار م حضرت

 مآمدییفرود م ییو چون جا گرفتیروزه م روزها م،یدیند یرا برتر از فالن یخدا! کس امبریپ یعرض کردند: ا و آله هیعل

گفتند: ما. حضرت  داد؟یاو را سامان م یکارها ی: پس چه کسدندیرس. حضرت پستاداییتا هنگام کوچ به نماز م

 . دیبرتر یفرمودند: همه شما از و

دعا کرده و  شانیبرا و آله هیاهلل عل یصل امبریدعا کند. پ شانیاز حضرت خواستند برا کردندیسفر م ادهیکه پ ایعده

 از طلوع آفتاب حرکت کردن.  شیپ یو ساعت یزیسپس فرمودند: بر شما باد به سرعت، سحرخ

سفر  و آله هیاهلل عل ی. حضرت صلدانستندیمسافرت مناسب م یو سه نفر را برا آمدیتنها سفر کردن خوششان نم از

از شما کارش در سفر تمام شد هر  یکیاز رنج است. هر گاه  ایرفتن پاره: مودندفریو م دانستندیرا خوش نم یطوالن

 . برگردد اشچه زودتر نزد خانواده

 یبهتر و برا شانیکار برا نیکنند، ا کیمخارج خود را تفک روندیسفر م یبرا یآن است که هر گاه گروه حیصح روش

 است.  کوتریاخالقشان ن



 

است که هر گاه آهنگ سفر دارد دوستانش را از مسافرتش آگاه کند و حق او بر  : حق مسلمان آنفرمودندیم حضرت

 . ندیایب دنشیبرگشت به د یدوستانش آن است که وقت

 (شکیمسلمانان )هم انیروابط م. 23

 مسلمانان بر خود گریمقدم داشتن د

 نیآخر دیبا ی: ساقفرمودندیحضرت م. دی: شما بنوشگفتندیم شانیبه ا یو وقت کردندیم رابیرا س ارانشانی حضرت

 نفر باشد. 

 و نصرت مسلمانان یاریلزوم 

 .ستیمسلمانان! و پاسخش را ندهد، مسلمان ن ی: ازندیم ادیفر یکه بشنود مرد یکسفرمودند: می

ماه روزه و اعتکاف در مسجد  کیاز  میکنم، برا یاری یانجام کار یخود را برا مومندوست  نکهیفرمودند: ا حضرت

 . است ترالحرام محبوب

کند و نکند، خداوند  یاریرا بکنند و بتواند دوست خود را  مومنشدوست  بتیکه در نزدش غ یفرمودند: کس حضرت

 . کندیو آخرت او را خوار م ایدر دن

 مسلمان گریمراقبت و مراعات حال د

هایى حضرت صادق علیه السالم، از پدر بزرگوارش روایت شده که فرمودند: رسول خدا صلى اهلل علیه و آله در شب از

فرمودند و آن دو را با هم یک جا انداختند و در خواندن نماز عشا عجله مىبارید، نماز مغرب را به تأخیر مىکه باران مى

 رحم نکند به او رحم نخواهد شد.  دیگران هفرمودند: کسى که بخواندند و مىمى

فرمودند: هر مسلمانى که براى دادند و مىهاى کهنه خویش را به فقیر مىپوشیدند، لباسکه لباس نو مى هنگامى

دارى هاى کهنه خود را به یک مسلمان بپوشاند، مادامى که آن لباس به تن فقیر است، در ضمانت و نگهرضاى خدا، لباس

 و یا مرده.  اشداهد بود، خواه، دهنده لباس زنده بو خیر خداوند خو

زدند و کسانى که کنیه هایشان آنان را به کنیه صدا مىجناب براى احترام اصحاب و به خاطر به دست آوردن دل آن

والد و اکردند. همچنین زنان اوالددار و بىدادند و مردم نیز به همان کنیه صدایشان مىنداشتند، برایشان کنیه قرار مى

 آوردند. گذاشتند و بدینوسیله دل همه را به دست مىها را کنیه مىحتى بچه

 داراز اصحاب را غصه یکیکه  یهنگامو آله  هیاهلل عل یشده است که فرمودند: رسول خدا صل تیالسالم روا هیعل یعل از

با برادرانش روبرو  روییرا که به ترش یخداوند کس: فرمودندیبا مزاح کردن او را مسرور ساخته و م دنددیمی مغموم و

 شود دشمن دارد.

که سخن برادر مسلمانش را قطع کند، همانند  ی: کسفرمودندیرا ناپسند شمرده و م گرانیسخن د دنیبر حضرت

 است که به صورت او چنگ زده است.  یکس

خاطر او جا به جا کرده و فرمودند: حق وارد مسجد شد. حضرت به  یتنها در مسجد نشسته بودند که مرد حضرت

 جا باز کند.  شیدوستش برا ند،یمسلمان بر مسلمان آن است که چون خواست بنش

حضرت سالم نماز را دادند مردم  یخواندند. وقت عی. دو رکعت آخر نماز را سرخواندندینماز ظهر و عصر را م حضرت

گفتند: دو رکعت  د؟پرسییم نی: چرا چندندیرخ داد؟ حضرت پرس یزیدر نماز چ ایرسول خدا! آ یگفتند: ا شانیبه ا

 ! د؟یدیکودک را نشن ادیفر ایآ. حضرت به آنان فرمودند: دیآخر نماز را با شتاب خواند

 افراد باورینیاسالم و د یاحترام بر مبنا

 کردند. پذیرفتند و هرکس را به مقدار فضیلتى که در دین داشت، احترام مىفضل را همیشه مى اهل



 

کسانى بودند که مردم را بیشتر نصیحت کنند و  شان،یآن حضرت نیکان مردم بودند و برترین آنان نزد ا اطرافیان

 اهى داشته باشند. شان کسانى بودند که درباره برادران دینى بیشتر مواسات و خیرخوترینبزرگ

 مسلمانان گریمشورت با د

صاحب  یفرمودند: مرد« معمر بن خالد»رفت. حضرت به  ایاز دن« سعد»السالم به نام  هیاز حضرت رضا عل یغالم

. عرضه داشت: من به شما نشان دهم؟ امام مانند اشخاص نمیسعد برگز یفضل و امانت را به من نشان بده تا او را به جا

 اصحاب آنچه ارادهبه سوی سپس  کردند،یاصحاب خود مشورت م باو آله  هیاهلل عل یفرمودند: رسول خدا صلغضبناک 

 شدند.  یعازم م گرفت،می تعلق آن به

 مسلمانان یآراستن خود برا

و شانه  کردندکردند و موى سرشان را صاف مىعادتشان این بود که به آینه نگاه مى خدا صلى اهلل علیه و آله رسول

کردند، نه تنها براى خاندان خود، دادند و موى سر خود را درست مىزدند و چه بسا این کار را در برابر آب انجام مىمى

اش وقتى براى دیدن برادران از فرمودند: خدا دوست دارد که بندهو مى ردندکبلکه براى اصحاب خویش نیز تجمل مى

 رده، زینت کند. رود، خود را آماده کخانه بیرون مى

 مردم تیبه هدا ژهیاهتمام و

 .شدندیمردم غافل نم یالسالم فرمودند: حضرت از غفلت و کجرو هیعل یعل امام

 

 بر حفظ ساختار اجتماع و حفظ نظم و وحدت دیتأک

 رییدستخوش تغ زین دیامر توح یکه بواسطه آن حت یاست، اصل یاصول حاکم بر جامعه اسالم نتریاز مهم وحدت

اساس  نیمهم را مشاهده نمود. بر ا نیا توانیم زیالسالم ن همایو هارون عل یحضرت موس رهیچنانکه در س شود،یم

 .نمودندیم قیامر تشو نیرا بر ا نیداشته و مومن ایژهیاسالم همواره بر وحدت و نظم جامعه اهتمام و یگرام امبریپ

هاى تیر، هیچگونه کجى کردند که مانند چوبرا چنان صاف و منظم مىهاى نماز صف خدا صلى اهلل علیه و آله رسول

شد، و چنان این موضوع مورد توجهشان بود که روزى به مسجد تشریف آوردند و به نماز ایستادند، در آن دیده نمى

بندگان خدا،  اش جلوتر از سایرین است. فرمودند:مردى سینه چون خواستند تکبیرة االحرام بگویند، متوجه شدند که

 د افتاد. هایتان اختالف خواهصفوف خود را منظم کنید و گرنه میان دل

 به رفع موانع و مشکالت امت ژهیاهتمام و

همراه باشد که موانع و مشکالت  یو اساس یدغدغه جد نیبا ا ستباییم یساختار حکومت لیمنظر رسول خدا تشک از

 .از نظر دور نماند چگاهیکارگزاران قرار داشته و ه هایدر رأس برنامه یو چه معنو یمردم چه ماد

نمودند کردند و ایشان را سرگرم اصالح نواقصشان مىبه احتیاجات مردم رسیدگى مى خدا صلى اهلل علیه و آله رسول

برسانند. حاجت فرمودند: باید حاضران به غایبان و از ایشان درباره امت پرسش نموده، مطالب الزم را بیان کرده و مى

را نزد سلطان برد،  ابالغ کنید و بدانید که هرکس حاجت اشخاص ناتوان نرسى ندارند، به مکسانى را که به من دست

شد و از کسى هاى او را در روز قیامت ثابت و استوار سازد. در مجلس آن جناب غیر این گونه مطالب ذکر نمىخدا قدم

 پذیرفتند. غیر آن را نمى

کردند، یکى از طرف خود و دیگرى از طرف فقراى در روز عید قربان دو قوچ ذبح مى دا صلى اهلل علیه و آلهخ رسول

 امّت خویش.

 و استقالل ییبه امر خودکفا ژهیاهتمام و



 

: دندیاز او پرس امبریکرد. پ یآمد و درخواست کمک ماد و آله هیاهلل عل یاز انصار نزد حضرت رسول صل یمرد یروز

 م،یننشییاز آن م یو بر قسمت میچپییاز ان را به خود م یکه قسمت یمیمرد پاسخ داد: بله. گل ؟یدار یزیچ در خانه

. مرد آنها را آورد. حضرت آنها اوری. حضرت فرمودند: آنها را بمنوشییکه از آن آب م میهم دار نیو چوب میضخ ایکاسه

 برمای. پخرمیدرهم م کیگفت: هر دو را به  یمرد خرد؟یرا م نهایا یرا گرفتند و رو به اصحاب فرمودند: چه کس

درهم را گرفتند،  دو. حضرت آنها را به او دادند و خرمیگفت: من دو درهم م یمرد خرد؟یم شتریب ی: چه کسدندیپرس

 ینجار شهیت گردی درهم با و بده اتبخر و به خانواده ییدرهم غذا کیداده و فرمودند: با  یسپس پول را به مرد انصار

کن و تا پانزده  آوریجمع زمیرا در آن قرار داده و سپس فرمودند: برو ه یکرد. حضرت چوب نی. مرد چناوریب میبخر و برا

 نیبه او فرمودند: ا امبری. پدیخر یی. مرد پس از دو هفته با ده درهم آمد و با آن لباس و مواد غذاایمن ن شیپ گریروز د

. شودمی آشکار اتدر چهره ایبه صورت نقطه امتیاست. خواهش کردن در روز ق ترستهیاز خواهش کردن شا تیکار برا

 ایهیصاحب د ایکه قدرت پرداخت ندارد،  یکاربده ایگرسنه،  اریبس ینوایب یجز برا ستین ستهیدرخواست کردن شا

 دردمند.

و پاداش آنان را  ردگییقرار م امبرانیپ فیدر رد زیستاخکه از دسترنج خود بخورد، روز ر یفرمودند: کس حضرت

 . کندیم افتیدر

 تجارت

قرار  نشانیهرگاه ام ند؛گوییدروغ نم ند،گوییاست که: هرگاه سخن م یدرآمد کسب تاجران نتریزهیپاکفرمودند: می

 ند؛گوییبخرند از آن کاال بد نم یزیچ خواهندیکه م یزمان کنند؛یاگر وعده دهند، تخلف نم کنند؛ینم انتیدهند، خ

که طلبکار هستند بدهکار  یزمان کنند؛یو معطل نم ندستاییاز اندازه آن را نم شیبفروشند، ب خواهندیم کهیهنگام

 . دهندیخود را در تنگنا قرار نم

چهل سال عبادت او را باطل بکند، خداوند  یگران یشب آرزو کیامت من  یکس که برا هرفرمودند: همچنین می

 . کندیم

 . کردندیتجارت عطر و پارچه م داد،یاجازه تجارت م انیخداوند به بهشت اگرفرمودند: حضرت می

 شد،یمتولد م ایهرگاه بره یرو نیشود، از ا شتریاز آن تعداد ب خواستندیگوسفند داشتند که نم ایخود گله حضرت

 . کردندیم یرا قربان یگوسفند

 صدقه

به امام على علیه السالم نقل شده است که حضرت فرمودند: راجع به صدقه  وصیت رسول خدا صلى اهلل علیه و آله در

 اى.ن راه اسراف را در پیش گرفتهبه قدرى در آن کوشا باش، که گمان کنى در صرف مال براى آ

 زکات

اهل ده و  انیزکات دهات را در م و آله هیاهلل عل یشده که فرمودند: رسول خدا صل تیالسالم روا هیامام صادق عل از

 . کردندیم میاهل آن تقس نیزکات شهر را در ب

 یاقتصاد تیاز فعال یدابآ

 .دانستندیاز خانه خارج شدن را مستحب م یتالش اقتصاد یصبح زود برا حضرت

نشده آن را عوض  رناگزی تا اندقرار داده یزیرا در چ اشیکه روز یفرمودند: کس و آله هیاهلل عل یرسول صل حضرت

 نکند.

 یعدالت و حق طلب

را  شانیشد، از شدت خشم کسى اآورد و چون حقى پایمال مىرا به خشم نمى شانیو نامالیمات آن هرگز ا دنیا

 چیز پروا نداشتند تا آنکه حق را یارى کنند. شناخت و از هیچنمى



 

 .داشتندیسخنان هر دو طرف باز م دنیاز شن شیرا از سخن گفتن پ یقاض

 مبارزه همه جانبه با باطل و عدم سازش با آن

با باطل و عدم سازش با  شانیاسالم مبارزه همه جانبه ا یگرام امبریو سنت پ رهیمهم در س یاز محورها گرید یکی

آگاه نموده و انواع و اقسام وجوه  طانیخود را نسبت به خطرات و خطوات ش ارانیآن است. حضرت دائما اصحاب و 

مبارزه با دشمن را در  یو عزم الزم برا یهمواره آمادگ ناننمودند تا موم نییمختلف تب هایرنگ و هاباطل را در لباس

   د.داشته باشن یهر لباس

که  یطانیکه دشمنش دارد، ش یمنافق ورزد،یحسد م که بر او یچهار دشمن دارد: مؤمنمومن  انسانفرمودند: می

 . زدیکه به نبرد با او برخ یگمراهش کند و کافر

 احتجاج

با  نیو مشرک هودی یشده که فرمودند: به پدر بزرگوارم عرض کردم: وقت تیالسالم روا هیعل یامام حسن عسکر از

پدرم فرمودند:  کردند؟یحضرت با آنان مناظره و احتجاج م ایآ کردند،یعناد و لجاجت م و آله هیاهلل عل یرسول خدا صل

  .شدیکار واقع م نیمکرر ا ،یآر

 سخت طیدر شرا یخواستن از مشرکان حت یاریعدم 

خواستند  شانیدر اردوگاهشان سرنوشت ساز بود، از ا روین کی یقرار داشتند و وارد شدن حت تیدر اقل که یهنگام

 .رمگییو فرمودند: از مشرک کمک نم رفتهیحضرت نپذ ند،یجو یاری گریسرکوب مشرکان د یاز مشرکان برا

 نگج

گسترده  ییایجغراف هایافق یرا در تمام یدیجامعه توح یمرزها خواهدیاعتدال، که م تیاست در نها یعتیشر اسالم

 اناتیبا جر یمهم در تزاحم و تضاد جد نیا عتایبخشد. طب یخود تعال ینوران میتعال لیرا در ذ تینموده و آحاد بشر

 رهیاز ابعاد مهم در س یکی یاساس مبارزه نظام نی. بر ادنماییم ریرا ناگز یکیزیباطل قرار دارد که جنگ و مقابله ف

 یو اصول یاسالم، تابع مبان یابعاد اجتماع گریهمچون د زیجنگ ن نکهیکه هست ا یزیاسالم است. چ یگرام امبریپ

  .اسالم حاکم است یگرام امبریپ رهیاست که بر تمام س

چون آتش جنگ  و آله هیاهلل عل یشده است: رسول خدا صل تیروا هیالسالم به معاو هیعل ینهج البالغة در نامه عل در

 لهیه وسو اصحاب را ب دادندیخود را جلو لشکر قرار م تیو همه مردم از ترس در سکوت بودند، اهل ب شدمی ورشعله

 . فرمودندیحفظ م هازهیو ن ریخود از سوز شمش شانیخو

با  امبریفرستاده است، فاصله پ یامبریبه پ یکه حضرت را به راست ی: سوگند به کسدگوییمقداد درباره جنگ احد م

نبودند.  یبودند و گاه شانینزد ا یاز اصحاب گاه یآنها قرار داشتند. گروه یرو در رو شانیبود، ا کینزد اریدشمن بس

 آنها بشوند.  یشرویتا مانع پ انداختندیو سنگ م کردندیمپرتاب  یریدشمن ت یبه سو ستادهیکه ا دمید  اریبس

بفرستند  یلشکر خواستندیم و آله هیاهلل عل یشده که فرمودند: چون رسول خدا صل تیالسالم روا هیامام صادق عل از

: به نام فرمودندی. سپس مکردندیو ترس از خدا م یامر به تقو یو همه لشکر را به صورت عموم ژهیرا به صورت و ریام

که  یکودک و کس د،یرا قطع نکن نیگوش و دماغ مقتول د،ینکن انتیخ د،یکنمکر ن د،یخدا و در راه خدا با کفار بجنگ

را قطع  داریوهیدرخت م چیه د،یو آن را با آب غرق نکن دیبه درخت خرما آتش نزن د،ینکش کندیدر کوه عبادت م

آن  ریحالل گوشت غ انی. از چهارپادیگرد ازمندیممکن است به آن ن د،دانییشما نم رایز دیرا آتش نزن یو زراعت دینکن

دادن و  هیزاز سه امر مسلمان شدن، ج یکیآنان را به  دیو چون با دشمن روبرو شد دینکن یپ د،یبخور دیرا که خواست

و دست از جنگ  دیریاز سه امر را انتخاب کردند از آنان بپذ یکیپس اگر  د،یدست از جنگ برداشتن دعوت کن ای

 . دیبردار



 

که  دیدشنام نده شانی: به افرمودندیبه کشتگان دشمن بر حذر داشته و م گوییجنگ بدر مسلمانان را از دشنام در

 است. یگیفروما ،یکه بددهن دی. آگاه باشدهدیندارد و بازماندگانشان را آزار م یریکار شما بر کشتگان تأث نیا

 هاکیپ ی: وقتکندیاز پدرش نقل م میمنحرف بودند. سلمه پسر نع یگرچه از نظر فکر کشتند،یرا نم هاکیپ حضرت

گفتند: ما  ست؟ی: نظر شما چدندیخواندند، حضرت از آنان پرس شانیا ی[ را برانیدروغ امبریکذاب ]آن پ لمهینامه مس

 . زدمیکشت، گردن شما را م دیرا نبا هاکین بود که پیفرمودند: اگر نه ا امبری. پمگویییسخن او را م زین

داده و دستور فرمودند  یجا دیرا در خانه اسامه پسر ز رانیاس امبرانیمسلمانان، پ یروزیپس از پ ظهینبرد بنو قر در

. دیو آبشان بده دیرفتار کن یکیبه ن رانیفرمودند: با اس ارانشانی. حضرت به اوردندیآنها ب هیتغذ یخرما را برا هایسهیک

 . دیآنان روا مدار رسالح را ب یو هم گرما دیخورش یهم گرما

بر  یریپس از آنکه ام فرستادند،یلشکر م و آله هیاهلل عل یکه رسول خدا صل یالسالم فرمودند: هنگام هیرضا عل ماما

 کند.  یدگیتا اخبار مربوطه را رس فرستادندیخود را با آن م نینفر از معتمد کی کردند،یم نیآن مع

داشتند و راجع به خواستند به جنگى بروند، مقصد خود را از مردم پنهان مىوقتى مى خدا صلى اهلل علیه و آله رسول

 تا مبادا خبر به گوش دشمن برسد. کردند یه صحبت مىآن به کنا

 ینظام هاییآمادگ حفظ

برنده را ظرف  زهیبرپا کرده و جا دوانیمسابقه اسب و آله هیاهلل عل یالسالم فرمودند: رسول خدا صل هیسجاد عل امام

 قرار دادند.  اینقره

 یحکومت هایمانیو پ هامیحر تیرعا

از  ایبسته است ستم کند،  مانیپ یکه با دولت اسالم یبه کافر یفرمودند: اگر کس و آله هیاهلل عل یرسول صل حضرت

 زیکه خرسند نباشد، من در روز رستاخ ردیاز او بگ یزیچ ایکار بکشد،  یاز توانش از و شیب ایپرداخت حقش بکاهد 

 خواهم شد.  روزیپ یبر و لیبا دل

بهشت را استشمام نخواهد  یبسته است بکشد، بو مانیپ یرا که با دولت اسالم ینید هایتیاز اقل یکه فرد یکس

 کرد. 

 یمسجد محور حرکت اجتماع

مسجد نموده  یاقدام به بنا یحکومت اسالم لیو در آغاز تشک نهیاسالم در همان بدو ورود به شهر مد یگرام امبریپ

که مسجد و روح حاکم بر آن، به عنوان  شودیمشاهده م زیخود قرار دادند، پس از آن ن یو آن را محور حرکت اجتماع

مختلف و در مجموعه  هایبه مناسبت امبریقرار دارد. پ یدر مرکز حکومت اسالم شهیرسول، هم تیخانه خداوند و ب

 .کردندیمسجد م یخود، اقدام به بنا یسفرها

 مبران است.علیه السالم فرمودند: مسجدها مجالس پیا على

 جوان در اداره جامعه یرویاز ن یرگیبهره

به  ایسپاه گماشته و  یاز سالمندان، آنان را به فرمانده یو بر خالف نظر برخ گذاشتندیبه جوانان احترام م حضرت

 تیبه ترب یخاص تیعنا شانی. افرستادندیمسلمان به اسالم، نزد آنها م ریمردم غ یفراخوان یبرا شیخو ندهیعنوان نما

دانشمند.  ایدانشجو و  ای: نمیبب تیجوانان شما را جز در دو موقع دارم: دوست نفرمودندیهمه جانبه جوانان داشتند و م

و اگر تباه شد، گناهکار است، و اگر گناه و  شودیکند، تباه م یکرده است. اگر کوتاه ینباشد کوتاه نیچن یاگر جوان

 . ردگییم یدر آتش دوزخ جا تاد،فرس یامبریرا به حق به پ و آله هیاهلل عل یبکند، سوگند به آنکه محمد صل ینافرمان


