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پیشگفتار 
کـهمزرعـۀجـان گنجـوراندانشانـد.رودهـاوجویبارهـایدانـش اهلبیـت�
انسـانرادرچهـاردهقـرناخیـرسـیرابوشـادابسـاختهاسـت،ازبلنـدایقامـت
عارفـان، و عالمـان امـاِم نورانـی کالم میگیـرد. نـورسرچشـمه کـوه ایـن آسـمانی
ْیـُر«۱و َّ الّطَ َق ِإلَ َیـْر  َو ال 

ُ
ـْیل علـی�مؤیـدهمیـنمعناسـت:»َیْنَحـِدُر َعـّیِ الّسَ

ِم و َعِلٌّ باُبا«.2 
ْ
ِعل

ْ
َنا َمِدیَنُة ال

َ
بیسـببنیسـتکهپیامبراعظم�فرمودهاند:»أ

نـهآموختنـی؛علـمحضـوری ازجنـسدریافتنـیاسـت، دانـشاهلبیـت�
کهآنانحقیقتعلمراباجانآسـمانِیخویشدریافتهاند. اسـت،نهحصولی؛چرا
آنانانـد، مـوالی خـود، کـه عارفـان وصـف در امامعلـی� امیرالمؤمنیـن،

َیِقـن.«۳ 
ْ
ِة َو باَشـُروا ُروَح ال َبِصيـَر

ْ
 َحِقيَقـِة ال

َ
ـُم  َعـل

ْ
ِعل

ْ
ـُم  ال فرمودهانـد:»َهَجـَم  ِبِ

پیامبـراعظـم�سرسلسـلۀاینخانداننوروروشـنایی،خـود،درسناخوانده
گرفتن ومکتبنرفتـهبودنـد؛امـاپیـامورسالتشـانتـالوت،خوانـدن،آموختـن،فرا
4آغـازشـدوبـادانـشوبینـشکـه

ْ
أ گاهـیبـود.رسـالتایشـانبـاِإْقـَرَ وعلـموآ

ـَن  ّیِ ّمِ
ُ
ـِذی َبَعـَث ِف األ

َّ
جانهـایشـیفتهراسرشـارمیکنـد،تـداومیافـت:ُهـَو ال

۵ ...ْکَمـَة ِ
ْ

ِکتـاَب َو ال
ْ
ُمُهـُم ال ِ

ّ
هِیـْم َو ُیَعل ّکِ ـْم آیاِتـِه َو ُیَز هْیِ

َ
ـوا َعل

ُ
ـْم َیْتل َرُسـوًال ِمْنُ

پیامبـرمهربانـی�بـارسـالتخودشـان،جانهـایمـردهراازمـردابروزمرگـی
وضاللـتتـاباغسـتانبهشـتِیحیـاتوزندگـیرهنمـونشـدندوانسـاناسـیردر
کژراهههـاوپرتگاههـایتباهـیرابـهشـاهراههدایـتوصراطمسـتقیمفراخواندند
ِيیُکـْم...6وبـار ُکـْم ِلـا ُیْ ودرتـنُمـردۀآدمیـت،روحـیدوبـارهدمیدنـد:ِإذا َدعا
 

َ
ْغـال

َ ْ
ـْم ِإْصَرُهـْم َو األ گـرانجهـلونادانـیراازدوشآنـانفـرونهادنـد:َیَضـُع َعْنُ

۱.  نهجالبالغه،خطبۀ۳.
2.منسوببهعلیبنموسیالرضا�،صحیفةاإلمامالرضا�،بهتحقیقوتصحیحمحمدمهدی

نجف،ص۵۸.
۳. نهجالبالغه،حکمت۱۴7.   

۴.علق،۱. 
۵.جمعه،2. 

6.انفال،2۴. 



بر   مـــــــــــدار  آفتـــــــــــاب12

ـم۱خانـدانآنحضـرتنیـز،هماننـدایشـان،خورشـیددانـشو هْیِ
َ
ـِی کاَنـْت َعل

َّ
ال

گـذرگاهاعصـارفـراراهجوینـدگاندانـشوبصیـرت،تابـانوفـروزان گاهـیرادر آ
نگـهداشـتندوبـابهرهمنـدیازانـوارالهـیآنبزرگـوار،مسـیرپوینـدگانراروشـنو

جـانجوینـدگانراتابنـاکوسرشـارسـاختند.
فـرو را کمالجـو انسـان راه غبـار آنچـه نیـز، مـدرن جاهلیـت عصـر در امـروز
بـهسرچشـمۀ بازگشـت و بهرهگیـری کنـد، روشـن  را او راه ومیتوانـد مینشـاند
همـاندانـشوبصیرتـیاسـتکـهپیامبـراعظـموخانـدانپاکومطهرشـان� 
بـهانسـانهدیـهکردنـدوشـایدامـروزبیـشازهـرروزوروزگاری،انسـانبـهآنچـه

گاهـیبـرایبشـربـهارمغـانآوردهاسـت،نیازمنـدباشـد. پیامبـررحمـتوآ
و سـیره بازخوانـِی و اهلبیـت� نـور سرچشـمههای در کاوش بیتردیـد
آموزههایآنبزرگواراندرروزگارما،مانندهمۀاعصار،خدمتیبزرگبهانسانیت
کسـانیکهدل کـهفراتـرازآن،خدمتـیمتصـورنیسـت.ازایـنروبـرتمامـی اسـت
آنـانبـرایانسـانمیتپـد،فـرضاسـتکـهبـاژرفاندیشـیوژرفکاویدرمعـارف
گوهرهـاینـابوآموزههـایرهاییبخـشایـنگنجینـۀعظیـمو اهلبیـت�

الهـیرااسـتخراجکننـدوبـهبشـرتشـنهوجگرسـوختۀعصـرحاضـرارائـهکننـد.
نوشـتارحاضـردربرگیرنـدۀموضوعـاتمتعـددیاسـتپیرامـونزندگـیوسـیرۀ
عالـمآلمحمـد،امـامعلیبنموسـیالرضا�.امیـدآنکـهنعمـتبینظیـرزیـارت
کالموسـیرۀآنامـامهمـام پـارۀتـنرسـولاهلل�رابـابهرهگیـریازاندیشـهو
کنیـمومطالعـۀ بـهفرصتـیبـرایتأمیـننیازهـایمعنـویوفکـریخـودتبدیـل
ایـناثـر،زمینـهایباشـدتـاتوشـههایسـعادتوکمـالرابـرایدنیـاوآخـرتخـود

برگیریـم.

معاونتتبلیغاتاسالمیآستانقدسرضوی

۱.اعراف۱۵7.
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درآمد
رفتـاروکـردارمعصومـان�همچـونچـراغونوریاسـتکهزندگیدرپرتوشـعاع
او�  پـاک عتـرت و کـرم� ا پیامبـر فرحبخـشمیشـود. و زیبـا ایشـان، نـور
بهعنوانبهتریناسـوهوالگو،کانونحیاتسـعادتمندبشـرندوهمگانمیتوانند
گـونزندگـی،حتـیجزئیتریـِنآنراازسـیرهوسـّنتایشـاناسـتخراج گونا ابعـاد

کننـدورهنمـایطـولحیـاتخـودازوالدتتـاوفـاتقـراردهنـد.
و اسـت آشـکار دیگـرمعصومـان� امامرضـا�همچـون زندگـی در آنچـه
میتـوانبـهآنبهعنـوانمحـوریدرالگوگیـریتکیهکرد،همهجانبهبودنسـیره
وسـخنایشـاناسـتکهپیروِیعملیازرهنمودهایالهیاماممیتواندمارابه

جامعیتـیدرشـیوۀزندگـیرهنمـونسـازد.
ایـناثـربـاارائـۀگوشـهایازحیـاتطیبـۀرضـویدرسـاحتهایارتبـاطبـاخـدا،
حجـتخـدا،خویشـتن،خانـهوخانـواده،جامعـهوبهداشـتوسـالمت،بـرآناسـت
تـاسـبکزندگـیمؤمنانـهرابـاتکیهبرسـیرۀامامعلیبنموسـیالرضا�بیانکندتا

همـگانبـرمـدارآن،شـیوۀزیسـتنرامشـقکننـد.
درپایـان،الزممیدانـمسـپاسخـودراازحججاسالموالمسـلمینجـوادمحدثی،
محمدباقـرپورامینـی،آقـایجـوادهاشـمیودیگـردوسـتانگرامـی،بهخاطـربیـان

نـکاتارزنـدهویادآوریهـایعالمانهشـانابـرازکنـم.
والسالم

محمدحسینپورامینی





فصلنخست: پرتویی از آفتاب
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1 
ً
ُكْم َتْطِهيرا َر َبْيِت َو ُيَطّهِ

ْ
 ال

َ
ْهل

َ
ُيْذِهَب َعْنُكُم الّرِْجَس أ يُد اهَّلُل لݭݭِ ا ُيرِ

َ
ِإّن

خدا خواسته است که زمین هیچ وقت بدون حجت او نباشد. حجت 
خدا باعث اتصال زمین و آسمان می شود و سبب بارش رحمت و برکت 
خدا بر زمینی ها و آسمانی هاست. رجس و پلیدی در او راه ندارد و با 
از این  گر امامی  ا را جانی تازه می بخشد.  کِی خود زمین  طهارت و پا
گر جانشین  دنیا برود، زمین به امید جانشین او برجا می ماَند؛ چون ا

او نباشد...

زمین هیچ گاه بدون حجت الهی نخواهد ماند: »نوری« بعد از »نور« 
که تا قیامت بر زمین باقی خواهند بود. و »لطفی« به دنبال »لطف« 

شماراپاک
ً

۱.احزاب،۳۳:»خداوندفقطمیخواهدپلیدىوگناهراازشمااهلبیتدورکندوکامال
سازد.«
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۱. تولد
در پـدرش تولـد، آمـد.۱هنـگام بهدنیـا درمدینـه در۱۱ذیقعـدۀسـال۱۴۸  *
بهدنیـا را علـی فرزنـدم، »وقتـی اسـت: نقـل مـادرش از گفـت. اذان گوشـش
پارچـۀسـفیدی در را فرزنـدم آمـد. مـن پیـش امامکاظـم� پـدرش، آوردم،
گـوشراسـتش پیچیـدهبودنـد.اورابـهدسـتآنحضـرتدادموایشـاندر

اقامـه.«2 گـوشچپـش گفـتودر اذان

۲. پدر
امامجعفـر امامموسـیکاظـم، از: ایشـانبهترتیـبعبارتانـد اجـداد پـدرو  *
صـادق،اماممحمـدباقـر،امـامعلیبنالحسـینزینالعابدیـن،امامحسـینو

علیبنابیطالـب�.۳ امـام
* پدرشخیلیدوستشداشت.یکیازاصحابتعریفمیکند:

خدمتامامموسیکاظم�رسیدم.دیدمفرزندشعلیبنموسی� 
بر را او گاهی . و... میبوسد را او و است نشانده خود پای روی را
به »بابایت ومیگوید: بغلشمیکند گاهی و شانۀخودشمیگذارد
قربانت!چهبویخوشیمیدهیوچهاخالقخوبیداری!فضایل]و

۱.فضلبنحسنطبرسی،إعالمالوریبأعالمالهدی،ج2،ص۴۰.
2.محمدباقرمجلسی،بحاراألنوار،ج۴9،ص9.

۳.علیبنمحمدبنصباغمالکی،الفصولالمهمهفیمعرفةاألئمة،ج2،ص969.
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االنمعلوماست.«۱ از تو شاخصبودنوعالمبودن[

۳. مادر
گفتهانـد: مـادرش بـرای هـم دیگـری نامهـای بـود. نجمـه2 مـادرش نـام  *
ُتکَتم،تحیه،سـکنونجیه.۳البتهدونام»تکتم«و»نجمه«مشـهورتراسـت.

۴. همسر
* میگوینـدنـامهمسـرامامرضـا�»سـبیکه«بودهاسـت.سـبیکهکنیزیبود
منسـوببـهنـوب،ازنواحـیمصـر؛بـرایهمیـن،بـه»سـبیکۀنوبیـه«شـهرت
از را سـبیکه تاریخـی، متنهـای در مینامیدنـد. نیـز »خیـزران« را او دارد.۴

کـهاونیـزمصـریبـود.۵ خانـدانماریـۀقبطیـه،همسـرپیامبـر،دانسـتهاند

زند ۵. فر
* امامجـواد�تنهـافرزنـدبازمانـدهازاوسـتوپـسازشـهادت،بهجـزجـواد،

فرزنـدینداشـت.6

۶. امامت
ایـن تـا۵۵سـالگی و رسـید امامـت بـه ازعمـرشگذشـت، وقتـی۳۵سـال  *
منصـبرابـهعهـدهداشـت.پـسدورانامامتـشحدود2۰سـالطولکشـید.7
و یـاران از بسـیاری خـود، امامـت دورۀ طـول در امامموسـیکاظـم�  *

۱.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،عیونأخبارالرضا�،ج۱،ص۳2.
2.فضلبنحسنطبرسی،إعالمالوریبأعالمالهدی،ج2،ص۰۴.

۳.علیبنحسینابوالفرجاصفهانی،مقاتلالطالبیین،ص۳7۴.
۴.محمدبنمحمدمفید،اإلرشادفیمعرفةحججاهللعلیالعباد،ج2،ص27۳.

۵.محمدبنیعقوببناسحاقکلینیرازی،الکافی،ج۱،ص۴92.
6.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،عیوناخبارالرضا�،ج2،ص2۵۰؛محمدبنمحمد
الوری االعباد،ج2،ص27۱؛فضلبنحسنطبرسی،إعالم اإلرشادفیمعرفةحججاهللعلی مفید،

بأعالمالهدی،ج2،ص۸6.
7.فضلبنحسنطبرسی،إعالمالوریبأعالمالهدی،ج2،ص۴۱.
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حضـرت بـه حسنبنحسـن کـرد. مطلـع فرزنـدش امامـت از را شـیعیانش
گفـت:»سـؤالیازشـمادارم.«فرمـود:»ازامامـتبپـرس.« موسـیبنجعفر�
عـرضکـرد:»منظورتانکیسـت؟منجزشـماامامینمیشناسـم.«امـامفرمود:
»پسـرمعلـیامـامتوسـتکـهکنیـۀخـودرابـهاوبخشـیدهام.«عـرضکـرد:»آقـا،
ازسرگشـتگینجاتـمبـده.حضـرتصـادق�فرمـودکـهامامـتبهعهـدۀتـوو

قائـمبـهتوسـت.«حضـرتفرمـود:
کهدرمیانمردمباشد، امامی مگرمنقائمنیستم؟!ایحسن،هر
قائِمآنهاست.پسازوفات،کسیکهجانشیناوست،قائموحجت
رفتار من با هرطور قائمیم. ما همۀ برود. ایشان میان از تا خداست
این من خدا، به بده. انجام را همان نیز علی فرزندم با میکردی،
تصمیمرانگرفتهام.اینتصمیمراخدابهخاطرمحبتیکهبهاوداشته،

است.۱ گرفته
* دردیدارعدهایازشیعیان،بهوصیتپدربزرگوارشاشارهکرد:

به نامهای شخصی، بهواسطۀ رسید، بهپایان مبارکش عمر وقتی
جانشین تو شد. تمام عمرم و رسید اجلم »پسرم، که: فرستاد من
خواست را علی� رحلتش، هنگام خدا� رسول هستی. پدرت
و پیامبران نامهای آن، در که داد او به کتابی و کرد اووصیت به و

جانشینانشانبود....«

۷. شهادت
* مأمونعباسـی2 اورادر۵۵سـالگی۳ درآخرماهصفرسـال2۰۳ ۴ بهشـهادت

۱.محمدباقرمجلسی،بحاراألنوار،ج۴9،ص26.
2.محمدباقرمجلسی،بحاراألنوار،ج۴9،ص۳۱۱.

۳.محمــــدبـــنمحمــــــدمفیــــــد،اإلرشــــــــادفــیمعــــــرفـةحجــــــجاهللعلـــیالعبـــــــــاد،ج2،ص2۴7؛
محمدبنیعقوببناسحاقکلینیرازی،الکافی،ج۱،ص۴۸6.

۴.علیبنعیسیاربلی،کشفالغمةفیمعرفةاألئمة،ج2،ص۳۱2؛محمدباقرمجلسی،بحاراألنوار،
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رسـاند.

یارت ۸. ز
خراسـان »در میکـرد: توصیـف بهشـت باغهـای از یکـی را دفنـش محـل  *
همیشـه شـد. خواهـد فرشـتهها رفتوآمـد محـل آینـده در کـه اسـت مکانـی
ازآنجـا گروهـی ایـنمـکانفـرودمیآینـدو ازآسـماندر ازفرشـتهها گروهـی
او از شـود.« دمیـده صـور در کـه وقتـی تـا... میکننـد پـرواز آسـمان بهطـرف
پرسـیدند:»پسـرپیامبر،آنجاکجاسـت؟«جوابداد:»اینمکاندرتوسقرار

اسـت.«۱ بهشـت باغهـای از ویکـی دارد
* معصومان�زیارتایشانراچنینتوصیفکردهاند:

زیارتاومثلزیارتپیامبرخدا�است.2
زیارتایشان،برابرباهزارحجمقبولاست.۳

فرشتههاپیاپیبرایزیارتاو بهزمینمیآیند.۴
زائرانهشتمینامام،درروزقیامتشفاعتمیشوند.۵

زیارتامامرضا�اززیارتامامحسین�بهتراست.6
آتشجهنمبرزائراناوحرامشدهاست.7

گناهانزائراناوبخشیدهخواهدشد.۸و9

ج۴9،ص۳و29۳.
۱.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،أمالیالصدوق،ص6۳.

2.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،عیوناخبارالرضا�،ج2،ص26۰.

۳.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،عیوناخبارالرضا�،ج2،ص2۵7.
شعیری، محمدبنمحمد الصدوق،ص6۳؛ أمالی )شیخصدوق(، قمی محمدبنعلیبنبابویه ۴.

جامعاألخبار،ص۳۱.
۵.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،عیوناخبارالرضا�،ج2،ص۱۳7.

6.محمدبنیعقوببناسحاقکلینیرازی،الکافی،ج۴،ص۵۸۴.
ص۵۸۵؛ ج2، الفقیه، یحضره ال من کتاُب صدوق(، )شیخ قمی محمدبنعلیبنبابویه   .7

محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،عیوناخبارالرضا�،ج2،ص2۵۵.
۸.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،الخصال،ج۱،ص۱۴۴.

به بلکه نیست؛ بدوِنقیدوشرط گناهان، بخشودگی این که است نکتهضروری این به توجه 9.





فصلدوم: ارتبـــاط با خـــــــــدا

ݡݡکتـاب صـوتی



َنا ِمَن 
َ
 َو ما أ

ً
ْرَض َحِنيفا

َ
ماواِت َو اْل ِذی َفَطَر الّسَ

َّ
ْهُت َوْجِهَی ِلل ِإّنِ َوّجَ

1 ْشرِِكنَي اْلُ

امام را خدا برگزیده است. او آمده است تا دل وجان مؤمنان را به خدای 
و همیشه  او مشتاق هدایت مؤمنان است  کند.  هستی بخش متصل 
سعی می کند مردم را به سمت شناخت خدا و مأنوس شدن با او بکشاند.

و آسمانها که گردانیدم کسی بهسوى را روىخود پاکدالنه اخالص، روى از »من انعام،79: ۱.
زمینراپدیدآوردهاستومنازمشرکاننیستم.«
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۱. خداباوری

وجود خدا
* پیدایـشابـر،وزیـدنبادهـا،حرکـتخورشـیدومـاهوسـتارههاونشـانههای
شـگفتانگیزدیگـررادالیلـیبـروجـودمهنـدسومخترعـیبـرایایـندسـتگاه

میگرفـت.۱ بـزرگ

ارادۀ خدا
* درانجامشدنهمۀکارها،خواستخداراعلتاصلیمیدانستومیفرمود:
»خداازعملکردنبهدستورهایشخشنودمیشودوبندگاِنخودرادرعبادتها
کمکمیکند؛امادربارۀگناهان،خواستخدا،مرتکبنشدنمعصیتاستو

ازانجامشدنآنخشمگینمیشودوگناهکارانراعذابمیکند.«2

علم خدا
* میفرمود:»خداهمیشههمهچیزراقبلازآفریدنآنهامیداند؛همانطورکه

ازآنهابعدازآفریدنشانخبردارد.«۳

رعایتشروطیبستگیدارد.
۱.محمدبنیعقوببناسحاقکلینیرازی،الکافی،ج۱،ص7۸و79.

2.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،عیوناخبارالرضا�،ج۱،ص۱2۴.
۳.محمدبنیعقوببناسحاقکلینیرازی،الکافی،ج۱،ص۱۰7؛محمدباقرمجلسی،بحاراألنوار،ج۵۴،

ص۱62.
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یگانگی خدا
* درمسـیرمسـافرتَمرْو،واردنیشـابورشـد.هنگامیکهمیخواسـتبهسـمت
کردنـد:»ایپسـر کنـد،راویـانحدیـثخدمتـشرسـیدندوعـرض مـروحرکـت
پیامبـر،ازشـهرمـامـیرویوحدیثـیبرایماروایتنمیکنیکهازآناسـتفاده
کنیـم؟!«اوکـهدرکجـاوهاینشسـتهبـود،سـرخـودراازآنبیـرونآوردوفرمـود:
کـهفرمـودازپـدرشحضـرتصـادق�  »ازپـدرمموسـیبنجعفر�شـنیدم
کـه...«وهمینطـورازپدرانـشیکیـکنـامبـردتـابـهحضـرت شـنیدهاسـت
کـرم�شـنیدهبـودکـهازجبرئیـلنقـلمیکـرد: علی�رسـیدکـهازرسـولا
 اهللقلعـۀمـناسـت.هرکـسبـهقلعـۀمـن

َّ
ال ـَه إݬݬِ

َ
ل »ازخـداشـنیدمکـهفرمـود:‘ال إݬݬِ

واردشـود،ازعـذابمـندرامـانخواهـدبـود.’«وقتـیَمرکـببـهراهافتـاد،امـام
سـرشراازکجاوهبیرونآوردوادامهداد:»کلمۀتوحیدبامقرراتوشـروطش

قلعـۀالهـیاسـتومـنازشـروطآنهسـتم.«۱

شرک به خدا
* میگفت:

بهشیعیانمنبگویید:»خداقطعًانیکوکارانآنهاراآمرزیدهوخطای
کهبهخدامشرکشود را کسی گناهکارانشانرابخشیدهاست؛مگر
کینۀآنهارابهدلبگیرد.خدااو یادوستیازدوستانمراآزاردهدیا
بردارد.هروقت نادرستشدست کردار از تا رااصًالنخواهدبخشید
ایناعمالنادرستراترککند،آمرزشخداراشاملخودکردهاست؛
وگرنهروحایمانازقلبشبیرونمیرودوازوالیتماخارجمیشودو
گمراهیبهخداپناه والیتمابرایشفایدهاینخواهدداشت.ازاین

میبرم.«2

۱.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،عیوناخبارالرضا�،ج2،ص۱۳۵.
و الوسائل مستدرک نوری، حسینبنمحمدتقی ص2۴7؛ اإلختصاص، مفید، محمدبنمحمد 2.

مستنبطالمسائل،ج9،ص۱۰2و۱۰۳.



27 سبک زندگی بر مدار حیات رضوی

۲. ُانس با خدا

ایمان پذیری
* ایمانرااعتقادقلبیواقراربازبانوعملبااعضایبدن۱میدانست.

ایمانداشـتنرایـکدرجـهبهتـرازمسلمانشـدنوپرهیزکاربـودنرایـک  *
درجـهبرتـرازایمانداشـتنویقیـنرایـکدرجـهبهترازپرهیـزکاری.میفرمود:

»بیـنبندههـایخـدا،هیچچیـزکمتـرازیقیـن،توزیـعنشـدهاسـت.«2
* خاطرنشانمیکرد:»مؤمنتااینسهخصلترانداشتهباشد،مؤمننیست:
یـکخصلـتازخدایـشویـکخصلـتازپیامبـرشویـکخصلـتازامامـش.
خصلتـیکـهازخـدابایـدداشـتهباشـد،رازداریاسـت.خـدافرمـودهاسـت:عاِلُ 
ُسـوٍل....۳آنخصلت  َمِن اْرَتَضی ِمْن ّرَ

ّ
 * ِإال

ً
َحـدا

َ
 َغْیِبـِه أ

َ
َغْیـِب َفـا ُیْظِهـُر َعـل

ْ
ال

پیامبـر،خوشرفتـاریبـامـردماسـت؛زیـراخـداپیامبـرشرابـهخوشرفتـاریبا
 ۴.اِهِلـَن

ْ
ْعـرِْض َعـِن ال

َ
ُعـْرِف َو أ

ْ
ُمـْر ِبال

ْ
َعْفـَو َو أ

ْ
مـردمدسـتوردادهاسـت:ُخـِذ ال

خصلتیهمکهازامامشبایدداشتهباشد،صبردرسختیوگرفتاریاست.«۵
* بـرایایمـانچهـارسـتونذکـرمیکـرد:»توکلبرخـدا،راضیبودنبهخواسـت

گذارکـردنکارهابـهخدا.«6 خـدا،تسـلیمبودندربرابـردسـتورهایخـداووا
* شـیعیانومؤمنـانحقیقـیراکسـانیمیدانسـتکـهبـهیکیبـودنخـدااقـرار
کننـدوبـهایـنامـورایمـانداشـتهباشـند:معـراج،پرسـشدرقبـر،حـوضکوثـر،
شـفاعت،آفریدهشـدنبهشـتودوزخوصـراط،روزقیامـت،وجـودمیـزاندرروز

۱.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،عیوناخبارالرضا�،ج۱،ص227.
2.محمدبنیعقوببناسحاقکلینیرازی،الکافی،ج2،ص۵۱.

گاهنمیکند*مگررسوالنیکهآنها ۳.جن،26و27:»دانایغیباستوهیچکسراازغیِبخودآ
رابرگزیدهاست....«

۴.اعراف،۱99:»راهعفورادرپیشبگیروبهنیکوکاریفرمانبده.«
۵.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،أمالیالصدوق،ص۳29.

6.عبداهللبنجعفرحمیری،قرباألسناد،ص۳۵۴.
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قیامـت،زندهشـدندوبـاره،پـاداشوحسابرسـی.۱

خدا اندیشی
* همیشـهبهیـادخـدابـود.رجاءبنابیضحـاکمیگویـد:»بـهخـدا،هیچکـس

راندیـدمکـهبهانـدازۀاوباتقـواباشـدوذکـرخـدابگویـدوازخـدابترسـد.«2
* نـامویـادخـدادرهـرحالـیبـرزبانـشبـودوایـنفرهنـگرابـهیـارانخـود
نیازمندیهایشـان بـرای یادداشـتی میخواسـت وقـت هـر میکـرد. منتقـل
ِحمِی«ودرادامۀآنمیافزود: ِن الّرَ ْحَ بنویسد،اینطورمینوشت:»ِبْسِم اهلِل الّرَ
ْذُکـُر ِإْن َشـاَء اهلُل.«)بهخواسـتخـدا،بـهخاطـرخواهـمآورد.(سـپسهرچـه

َ
»أ

میکـرد.۳ یادداشـت میخواسـت،
* درهمۀوقتهایشذکرخدارامیگفت.۴

* توصیـهمیکـردبـهخـداخوشبینباشـیم:»هرکـسبهخداخوشبینباشـد،
خـداهـممثـلهمینطرزتفکـرشبااورفتـارمیکند.«۵

بندگی خدا
* چـونمیخواسـتبندگیکردنـشخالصانـهباشـد،قسـمخوردهبـودهروقت
کنـدو کـهبهتـرازفـالنغالمسـیاهاسـت،بـردهایآزاد کنـد بـهذهنـشخطـور
ثروتـشراانفـاقکنـد؛مگـرآنکـهواقعًابـاانجامدادنعملصالحـی،ازآنغالم

بهترشـدهباشـد.6
* روزیمأمونبهاوگفت:»منازکماالتوعلموتقواوعبادتتوباخبرموتو
رابرایخالفتشایستهترمیدانم.«حضرتفرمود:»افتخارمبندگِیخداست.

۱.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،صفاتالشیعة،ص۵۱.
2.علیبنحسنطبرسی،مشکاةاألنوارفیغرراألخبار،ص۵7.

۳.حسنبنعلیبنشعبۀحّرانی،تحفالعقولعنآلالرسول�،ص۴۴۳. 
۴.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،عیوناخبارالرضا�،ج2،ص۱۸۰.

۵.حسنبنعلیبنشعبۀحّرانی،تحفالعقولعنآلالرسول�،ص۴۴9.
6.محمدباقرمجلسی،بحاراألنوار،ج۴9،ص96.
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بازهدوتقوا،امیدوارمازشردنیانجاتپیداکنموبانرفتندنبالحرامهابه
سعادتاخرویبرسموباتواضعدردنیا،بهبزرگینزدخدادستیابم.«۱

از و انجـاممیدهـد کارهـایخـوب کـه کسـیمیدانسـت را بنـده بهتریـن  *
کردههـایخـودخوشحـالاسـت؛امـاهـروقـتمرتکـبگنـاهمیشـود،اسـتغفار
گـرمصیبتـی میکنـدوهـروقـتچیـزیبـهاودادهمیشـود،سپاسـگزاراسـتوا
بهسـرشبیاید،صبوریمیکندوهرزمانازکسـیخشـمگینشـد،میبخشـد.2

نمازگزاری
* نمـازراراهنزدیکشـدنهـرانسـاِنباتقوایـیبـهخـدامیشـمردومیفرمـود:
.«۳)نمـازوسـیلۀنزدیکشـدنبـهخـدابرایهرشـخص ِ َتـِیٍّ

ّ
بـاُن ُکل ـاُة ُقْر »ألّصَ
اسـت.( پرهیـزکاری

کـهانسـان * میگفـتنمـازومداومـتیـادخـدادرشـبوروزباعـثمیشـود
مـوالومدّبـروخالـقخـودرافرامـوشنکنـدودربرابـرخـداسرکشـینکنـد.۴

* عبادتواقعیرانهبهفراوانینمازوروزه،بلکهبهتفکرمیدانست.۵
* بـرمراقبـتازنمازهـایپنجگانـهپافشـاریمیکـردوازقـولرسـولخـدا� 
میفرمـود:»شـیطانتـازمانـیکـهانسـانمؤمـنمواظـبنمازهـایپنجگانهاش
باشـد،ازاومیترسـد؛امـاوقتـیکـهحـقنمازهـاراازبیـنببـرد،شـیطانجرئـت

پیـدامیکنـدبـهسـروقتشبـرودواورادچـارگرفتاریهـایبـزرگبکنـد.«6

فلسفۀ نماز
* دربـارۀعلـتواجبشـدننمـازاینطـورمیگفـت:»تـابنـدهبـهخدایـِیخـدا
توجـهواقـرارکنـدومبـارزهبـاشـرکوایسـتادندربرابـرخـدادرنهایـِتفروتنـی

۱.محمدبنعلیبنشهرآشوبمازندرانی،مناقبآلأبیطالب،ج۴،ص۳62و۳6۳.
2.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،الخصال،ج۱،ص۳۱7.

۳.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،عیوناخبارالرضا�،ج2،ص7.
۴.ناصرمکارمشیرازیودیگران،تفسیرنمونه،ج۱6،ص29۴.

۵.محمدبنیعقوببناسحاقکلینیرازی،الکافی،ج2،ص۵۵.
6.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،عیوناخبارالرضا�،ج2،ص2۸.
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واعتـرافبـهگناهـانوتقاضـایبخشـشگناهـاِنگذشـتهوگذاشـتنپیشـانی
بـرزمیـن،همـهروزهانجـامشـود.همچنیـنانسـانهمیشـههوشـیارباشـد،غبار
کـیباشـد فرامـوشکاریبـردلـشننشـیند،مسـتومغـرورنشـود،افتـادهوخا
وعالقهمنـدبـهنعمتهـایدینـیودنیـویوطالـبافزایـشآنشـود.همیـن
توجـهبـهخـداوایسـتادندربرابـراو،انسـانراازگناهـانبـازمـیداردوجلـوی

انـواعفسـادرامیگیـرد.«۱

آداب نمازگزاری
گـربـراینمـازایسـتادی،تـالشکـنبـاحالـت * بـراینمـازآدابـیقائـلبـود:»ا
خوابآلودگـیووارفتگـیوتنبلـینباشـی.بـاآرامـشووقـارنمـازترابخـوان.در
نمـاز،سـربهزیروافتـادهبـاشوبـرایخـداتواضـعکـنوازخـدابتـرس.درحالـت
تـرسوامیـدوبـاطمأنینـهونگرانـی،مثـلبنـدۀفـراریوگناهـکاریکـهجلـوی
کنـارهـم را ایسـتادهاسـت،پیـشخـدایعالمیـانبایسـت.پاهایـت موالیـش
بگـذاروقامتـتراراسـتنگـهداروبهطـرفراسـتوچـپتوجـهنکـن.طـوری
گرتواورانمیبینـی،اوکهتورامیبیند.«2 بـاشکـهانـگارخـدارامیبینـی؛چونا
* وقتـیمیخواسـتوضـوبگیـرد،نمیگذاشـتکسـیکمکـشکنـدومیفرمـود:
»وضوگرفتنهمعبادتاسـت.دوسـتندارمکسـیدراینکارشـریکمشـود.«۳

حاالت نماز
* بـاالهامگرفتـنازسـیرۀجـدش،پیامبـر�،اهـلدعـاوعبـادتونمـازبـودو
ازآنلذتمیبرد.عبادتهایاوباعثمیشـددردلمردممحبوبترشـود.
روزیمأمـونازرجاءابیضّحـاکپرسـید:»حـالورفتاررضـادرطولراِهمدینه
تـاطـوسچطـوربـود؟«ویوقتـیبهدعاهـاوعبادتهاونمازهـایحضرتدر

۱.ناصرمکارمشیرازیودیگران،تفسیرنمونه،ج۱6،ص29۴.
2.منسوببهعلیبنموسیالرضا�،فقهالرضا�،ص۱۰۱.

۳.محمدباقرمجلسی،بحاراألنوار،ج۴9،ص۱۰۴.
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طـولراهاشـارهکـرد،مأمـونگفـت:»پسـرابیضّحـاک،اوبهتریـنوعالمتریـن
وعابدترینفردرویزمیناسـت.مباداچیزیراکهدرطولراهازاودیدهای،

بـرایدیگـرانبگویـی.میخواهـمفضیلـتاوفقـطاززبانمنشـنیدهشـود.«۱
* نزدیکتریـنحالـتبنـدهبـهخـدارازمانـیمیدانسـتکـهبـرایخـداسـجده

میکنـد.2
* وقتـیپیراهنـشرابـهِدعبـلهدیـهداد،گفـت:»ِدعبـل،قـدرایـنپیراهـنرا
بـدانوخـوبمواظبـشبـاشکـهمـندرآنهـزارشـبوهـرشـبیهـزاررکعـت

نمـازخوانـدهامودرآنهـزاربـارقـرآنراختـمکـردهام.«۳

نماز اول وقت
* روشـشایـنبـودکـهبـرخواندننمـازدراولوقتاصرارمیکـرد؛بهطوریکه

نمازراجایزنمیدانسـت.۴  تأخیرانداختِنبدونعذِر
* روزیدرخراسـانوهنـگامنمـاز،امـامبـهابراهیمبنموسـیفرمـود:»اذان
بگـو.«اوازامـاماجـازهخواسـتکـهصبـرکنـدتـاهمراهـانهـمبرسـند.حضـرت
اولوقـترابـدونعـذرتأخیـرنینـدازونمـازت فرمـود:»خـداتـورابیامـرزد.نمـاِز
رااولوقـتبخـوان.«ابراهیـمبیمعطلـیبلنـدشـدواذانگفـتوآنهـانمـازرا

اولوقـتخواندنـد.۵
وسـط در حتـی و میکـرد توجـه اولوقـت نمـاز بـه مکانـی و زمـان هـر در  *
گفتوگوهـایعلمـیوجلسـههایارشـادووعـظنیـزآنرارهـانمیکـرد.یکـیاز
نشسـتهایمناظـرهوبحـثاوبـاُعمـرانصابـیدرحـاِلبرگـزاریبـود.عمـران
ازدانشـمندانبـزرگبـودودربـارۀتوحیـدبـاحضـرتگفتوگـومیکـرد.درایـن

۱.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،عیوناخبارالرضا�،ج2،ص۳۸۱.
2.محمدبنیعقوببناسحاقکلینیرازی،الکافی،ج۳،ص26۵.

۳.محمدباقرمجلسی،بحاراألنوار،ج79،ص۳۱۰.
۴.منسوببهعلیبنموسیالرضا�،فقهالرضا�،ص7۱.

مجلسی، محمدباقر ص۳۳۸؛ ج۱، الجرائح، و الخرائج راوندی، قطبالدین سعیدبنهبةاهلل ۵.
بحاراألنوار،ج۴9،ص۴9.
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جلسـهکـهمأمـوننیـزحضـورداشـت،امـامپرسـشهایعمـرانرابـاحوصلـهو
شمردهشـمردهوبـااسـتداللهایواضـحپاسـخمـیدادواورابهسـمتتوحیـدو
یگانگـیخـداهدایـتمیکـرد.هنگامـیکـهبحـثومناظـرهبـهاوجخـودرسـید،
کـردوفرمـود:»وقـتنمـازرسـید.« وقـتنمـازشـد.حضـرتبـهمأمـوننگاهـی
عمـرانصابـیکـهبـهحقایقیدسـتیافتهبود،ازاماماینطورخواسـت:»آقای
گفتوگـووپاسـخهایتراقطـعنکـن.دلمـنآمـادۀپذیـرشحرفهـای مـن،
ادامـه گفتوگـو بـه بعـد و میخوانیـم را »نمـاز فرمـود: حضـرت شماسـت.«
میدهیـم.«آنوقـتامـاموهمراهـانبـهخوانـدننمـازمشـغولشـدندوپساز

نمـاز،حضـرتبـهگفتوگـوبـاعمـرانادامـهداد.۱
کیـدبـرخوانـدننمـازدراولوقـتراچنیـنبیـانمیکـرد:»مـردمنمازرا * رازتأ
درسـهحالـتمیخواننـد:بعضیهـااولوقـت،بعضیهـاآخـروقـت،بعضیهـا
کسـیکهاولوقـتنمـازمیخوانـد،رضـواناهلل هـمبیـناولوآخـروقـت.آن
آن و خـدا عفـو مشـمول میخوانـد، وقـت وسـط کسـیکه میشـود. شـاملش
کسـیکهآخـروقـتمیخوانـد،مشـمولغفـراناهللمیشـود.مطمئنـًااولوقـت،

بهتریـنزمـاناسـت.«2

شیوۀ نمازخواندن امام
رامیخوانـد. گـون گونا درشـب،سـورههای و ومسـتحب واجـب نمـاز در  *
رجاءبنابیضحـاککـهدرسـفرامـامازمدینـهتـامـروهمراهـشبـود،نمازهای
مسـتحبی نمـاز رکعـت شـش ظهـر، »اوِل میکنـد: وصـف اینطـور را امـام
میخوانـدکـهپـسازسـورۀحمـد،سـورههایکافـرونوتوحیـد رامیخواندودر
دورکعتـیکـهپـسازنمـازجعفـرطیـارقرائـتمیکرد،سـورههایملکوانسـان
راتـالوتمیکـرد.همچنیـندررکعـتوتـر،سـورههایفلـقونـاسرامیخواند.
درنمازهـایواجبـش،پـسازسـورۀحمـد،سـورۀقـدرراتـالوتمیفرمـودونیـز

۱.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،التوحید،ص۴۳۵.
2.منسوببهعلیبنموسیالرضا�،فقهالرضا�،ص7۱.
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درظهرجمعه،سـورۀجمعهوسـورۀمنافقونراودرنمازعشـادرشـبجمعه،
سـورۀاعلـیراودرنمـازصبـِحروزدوشـنبهوپنجشـنبه،دررکعـتدوم،پـساز

حمـد،سـورۀغاشـیهرا.«۱
ِحمِیرابلندمیگفت.2 ِن الّرَ ْحَ * درتمامنمازهایخودِبْسِم اهلِل الّرَ

* درنمازهـایواجـب،همیشـهدررکعـتاول،سـورۀحمـدوقـدرودررکعـت
راقرائـتمیکـرد.۳ دوم،سـورۀحمـدوتوحیـد

* پـسازنمـازصبـح،درنمازخانـۀخـودمینشسـتومشـغولگفتـِن»ُسـْبحاَن 
و میشـد )تکبیـر( ْکَبـر«

َ
أ »اهلُل  و )تهلیـل( اهلل«  

َّ
ِإال ـِه 

َ
ِإل »ال  و )تسـبیح( اهلل«

بـهسـجده را مـیزد.سـپسسـرش آفتـاب کـه زمانـی تـا صلـواتمیفرسـتاد،
میگذاشـتوتامدتیازطلوعنمیگذشـت،سـرشراازسـجدهبرنمیداشـت.۴ 
ُم 

َ
اَوْز َعّما َتْعل

َ
* درقنوتنمازهاایندعارامیخواند:»َرّبِ  اْغِفْر َو اْرَحْم  َو ت

ُم.«۵ ْکَر
َ ْ
 األ

ُّ
َعّزُ  األَجل

َ ْ
ْنـَت األ

َ
ـَک أ ِإّنَ

رادرمسـافرتتـرک نافلـۀمغـربونمـازشـبوشـفعووتـرونافلـۀصبـح  *
نمیخوانـد.6 را روز نافلههـای ولـی نمیکـرد؛

اذان و اقامه
* بـهاذانگفتـنقبـلازنمـازسـفارشمیکـرد:»هرکساذانواقامـهبگوید،دو
صـفازفرشـتههاپشـتسـرشنمـازمیخواننـدوهرکـساقامـهبگویـدواذان
نگویـد،یـکصـفبـااونمـازمیخواننـد:درطـرفراسـتشیـکفرشـتهودر

۱.محمدباقرمجلسی،بحاراألنوار،ج۴9،ص9۴.
محمدباقر ص۱۸2؛ ج2، الرضا�، اخبار عیون صدوق(، )شیخ قمی محمدبنعلیبنبابویه 2.

مجلسی،بحاراألنوار،ج۴9،ص9۴.
۳.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،عیوناخبارالرضا�،ج2،ص2۰6.
۴.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،عیوناخبارالرضا�،ج2،ص۱۸۰.

۵.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،عیوناخبارالرضا�،ج2،ص۱۸2:»خدایا،بیامرز
ورحمکنوببخشآنچهازمنمیدانی.توقطعًاعزیزوبزرگواروکریمی.«

6.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،عیوناخبارالرضا�،ج2،ص۱۸2.
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طـرفچپـشنیـزیـکفرشـته.«سـپسفرمـود:»دوصـفراغنیمـتبـدان.«۱
مـردم همـۀ از مؤذنهـا قیامـت، روز »در میفرمـود: پیامبـر� از به نقـل   *

رئیسانـد. و آقـا یعنـی گردنفرازترنـد«2
کـرد. * شـخصیازبیمـارِیخـودوازاینکـهبچـهدارنمیشـود،بـهاوشـکایت
کـهدرمنزلـشبـاصـدایبلنـداذانبگویـد.آنشـخص حضـرتبـهاوفرمـود
میگویـد:»ایـنکارراانجـامدادموخـدابیمـاریامرابرطـرفکـردوبچههـای

زیـادیبـهمـنداد.«۳

سجده
* زیباتریـنرکـننمـازراسـجدهمیدانسـتومیفرمـود:»ایـنرکـندرنمـازو

حتـیدرخـارجنمـاز،نزدیکتریـنحالـتانسـانبـهخداسـت.«۴
بـادشـدیدی سـجدههایطوالنـیمیکـرد.خـودشتعریـفمیکـرد:»روزی  *
شـروعبهوزیدنکردومندرسـجدهبودم.هرکسدنبالجاییبودکهخودش

راازبـادحفـظکنـد؛ولـیمـنهمینطـوردرسـجدهبـودمتـابـادتمامشـد.«۵

تعقیبات نماز
ْمُد  َ * درسفر،پسازهرنمازیکهشکستهمیخواند،سیبار»ُسْبحاَن اهلِل َو الْ
ْکَبُر«میگفتومیفرمود:»این،جایآندورکعِت

َ
أ  اهلُل َو اهلُل 

َّ
ِإال َه 

َ
ِإل هلِِل  َو ال 

نخواندهراپرمیکندومثلایناستکهنماز،کاملخواندهشدهباشد.«6
صلـوات او آل و محمـد بـه کنـد، دعـا خوانـدن بـه شـروع اینکـه از قبـل  *

میکـرد.7 تکـرار زیـاد را صلـوات نمـاز، خـارج و نمـاز در و میفرسـتاد

۱.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،کتاُبمنالیحضرهالفقیه،ج۱،ص2۸7.
2.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،عیوناخبارالرضا�،ج2،ص6۱.

۳.محمدبنیعقوببناسحاقکلینیرازی،الکافی،ج۳،ص۳۰۸.
۴.سیدمحمدحسینطباطبایی،المیزانفیتفسیرالقرآن،ج2۰،ص۳29.

۵.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،عیوناخبارالرضا�،ج2،ص7.
6.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،عیوناخبارالرضا�،ج2،ص۱۸2.

7.عزیزاهللعطاردی،مسنداإلمامالرضا�،المقدمة،ص۴۳.
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نماز جماعت
ازجماعـت رکعـت »هـر اسـت: بهتـر ُفـرادا نمـاز از نمـازجماعـت میگفـت  *

 ۱ فراداسـت.« از رکعـت دوهـزار بهانـدازۀ
* درپاسـخبهاینپرسـشکه»چرانمازبهجماعتقراردادهشـدهاسـت؟«به
حکمـتنمـازجماعـتاشـارهفرمود:»برایآنکهاخالصویکتاپرسـتیواسـالم
در مسـلمًا هـم دیگـری فایدههـای . باشـد... ومشـهور علنـی عبـادتخـدا و
نمـازجماعـتوجـوددارد؛مثـلرسـیدگیبـهفقـرا،یـاریبیچارههـا،نیکـوکاری،

دوریازگنـاهوپیشـگیریازوقـوعبسـیاریازگناههـا.«2

نماز جعفربن ابی طالب
* بـهخوانـدننمـازجعفـرَطّیـارمقیـدبـود.آنرادرچهـاررکعـتمیخوانـدودرهـر
دورکعـت،سـالممـیدادودررکعـتدوِمهـرنمـاز،پیـشازرکـوعوپسازتسـبیح،۳ 

قنوتمیگرفت.۴

شب زنده داری
* نمـازشـبونمـازشـفعووتـرونافلـۀصبـحراهیچوقـتتـرکنمیکـرد؛حتـی

درمسافرت.۵
بـرای تـاسـحر بیشـترشـبها بـود. بیـدار بیشـتر و کـممیخوابیـد شـبها  *

میمانـد.6 بیـدار عبـادت
* بهخواندننمازشبتوصیهمیکرد:

هربندۀمؤمنیدرآخرشببلندشودوهشترکعتنمازودورکعت

۱.حسنبنعلیبنشعبۀحرانی،تحفالعقولعنآلالرسول�،ص۴۱7.
2.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،عیوناخبارالرضا�،ج2،ص۱۰9.

۳.درنمازجعفرطیار،سیصدتسبیحگفتهمیشودکهازجملهپانزدهبار،درهررکعتپسازقرائتوپیش
ازرکوعاست.

۴.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،عیوناخبارالرضا�،ج2،ص۱۸۱.
۵.محمدباقرمجلسی،بحاراألنوار،ج۴9،ص9۴.
6.محمدباقرمجلسی،بحاراألنوار،ج۴9،ص9۱.
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خود دست دعای در مرتبه هفتاد و بخواند وتر رکعت یک و شفع
استغفارکند،خدااوراازعذابقبروعذابجهنمپناهمیدهدوعمرش

میدهد.۱ افزایش را روزیاش و میکند طوالنی را

* درنظـراو،خانههایـیکـهدرآن،شـبهنگامنمـازخوانـدهمیشـود،روشـنی
کنانآسـمانمیدهنـد؛همانطـورکـهسـتارگانآسـمان ونـوربـهآسـمانوسـا

کنانزمیـننورافشـانیمیکننـد.2 بـرایسـا
میشـد. بلنـد رختخوابـش از میرسـید، شـب آخـر یکسـوم کـه موقعـی  *
ْسـَتْغِفُر اهلل«)اسـتغفار(

َ
درحالیکـهبـهتکبیـروتسـبیحوتهلیلمشـغولبودو»أ

میگفـت،مسـواکمـیزدووضـومیگرفـتوبـهنمـازمشـغولمیشـد.هشـت
رکعـتنمـازمیخوانـدودرهـردورکعـت،سـالممیداد.دردورکعتاول،سـورۀ
حمـدوتوحیـدراسـهمرتبـهقرائـتمیکـرد.بـاردیگـربـرمیخاسـتودورکعـت
شـفعرامیخواند.درهردورکعت،حمدرایکباروتوحیدراسـهبارمیخواند
ودررکعـتدوم،بعـدازقرائـتوقبـلازرکـوع،قنـوتمیگرفـت.بعـدازاینکـه
سـالممـیداد،نمـازوتـرراشـروعمیکـردودرآن،سـورۀحمـدرایکبـاروتوحید
راسـهبـارمیخوانـد.بعـدازتوحیـد،یـکبارسـورههایفلقونـاسرامیخواند
ُهـّمَ اْهِدنا ِفيَمْن 

َّ
لل

ݩَ
وقبـلازرکـوع،قنـوتمیگرفـتودرقنـوتخـودمیگفـت:»أ

ْعَطْیـَت 
َ
نـا ِفيمـا أ

َ
ْیـَت َو بـارِْک ل

َّ
نـا ِفيَمـْن َتَول

َّ
َهَدْیـَت َو عاِفنـا ِفيَمـْن َعاَفْیـَت َو َتَول

ْیَت 
َ
 َمـْن وال

ُّ
ـُه ال َیِذل ْیـکݨݨَ ِإّنَ

َ
ـَک َتْقِضـی َو ال ُیْقَضـی َعل َو ِقنـا َشـّرَ مـا َقَضْیـَت  َفِإّنَ

ْیـَت .«پـسازاینکـهنمـازشتمـام
َ
نـا َو َتعال ّبَ َر ْکـَت  َو ال َیِعـّزُ َمـْن عاَدْیـَت َتباَر

میشـد، آفتـاب طلـوع نزدیـک کـه وقتـی میشـد. تعقیبـات مشـغول میشـد،
برمیخاسـتودورکعـتنافلـۀصبـحرامیخوانـد.۳

۱.محمدبناحمدبنفتالنیشابوری،روضةالواعظینوبصیرةالمعتظین،ج2،ص۳2۰.
2.محمدبناحمدبنفتالنیشابوری،روضةالواعظینوبصیرةالمعتظین،ج2،ص۳2۰.

۳.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،عیوناخبارالرضا�،ج2،ص۱۸۱و۱۸2.
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وزه داری ر
* خیلیروزهمیگرفت.سـهروزروزهدرهرماهراازدسـتنمیدادومیفرمود:

»روزۀاینسـهروز،مثلروزهگرفتنهمۀسـالاسـت.«۱
* نمازشراقبلازافطارکردنمیخواند.2

حج
* رفتـنبـهحـجرارفتـنبـهمهمانـیخـدامیدانسـتوازجملـهحکمتهـای
امـربـهآنرااینگونـهبیـانمیکرد:»رسـیدنبـهحضـورخداونـدمتعـالوطلـب

رحمـتومغفـرتوتوبـهازگناهـان.«۳

دعاها و ذکرها
پیامبران!« سالح سراغ میفرمود:»بروید میکرد. سفارش دعا خواندن به  *
کردناست.«۴ پرسیدند:»سالحپیامبراندیگرچیست؟!«گفت:»سالحانبیادعا
* قبـلازدعـاابتـداصلـواتبـرمحمدوآلشمیفرسـتادوپیوسـتهاینصلوات

رادرنمـازوغیـرنمـاز،برزبانمبارکشجاریمیسـاخت.۵ 
* اغلب اوقات، ذکر خدا بر لبش بود.6

* هنـگامخـروجازمنزلـش،ایـندعـارامیخوانـد:»ِبْسـِم اهلِل َخَرْجـُت َو ِبْسـِم 
َعِظـمِی.«)بـهنـام

ْ
َعـِلِّ ال

ْ
 ِبـاهلِل ال

ّ
َة ِإال  َو ال ُقـّوَ

َ
ـُت ال َحـْول

ْ
ل
َ
 اهلِل َتَوّک

َ
ـُت َو َعـل ْ

َ
اهلِل َول

خـدابیـرونمـیروموبـهنـامخـداواردمیشـوموبـهخـداتـوکلمیکنـم.همـۀ
قدرتهـاازخداسـت.(7

 اهلل’در
َّ

ـَه ِإال
َ
ِإل کیـدمیکـرد:»کلمـۀ‘ال  * از قـول رسـول خـدا� این طـور تأ

۱.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،عیوناخبارالرضا�،ج2،ص۱۸۴.
2.هممحمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،عیوناخبارالرضا�،ج2،ص۱۸2.

۳.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،عیوناخبارالرضا�،ج2،ص۱۱9.
۴.حسنبنفضلطبرسی،مکارماألخالق،ص27۰.

۵.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،عیوناخبارالرضا�،ج2،ص۱۸2.
6.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،عیوناخبارالرضا�،ج2،ص۱۸۰.

7.احمدبنمحمدبنخالدبرقی،المحاسن،ج2،ص۳۵۱.
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نـزدخـدابسـیارارزشـمنداسـت.هرکـسمخلصانـهآنرابگویـد،سـزاواربهشـت
ولـی میشـود؛ حفـظ جانـش و مـال بگویـدش، دروغ بـه هرکـس و میشـود

افتـاد.«۱ خواهـد جهنـم بـه سـرانجام
رسـول از کـه میرسـید علـی�  حضـرت بـه تـا میکـرد نقـل پدرانـش از *
اهلُل   

َّ
ِإال ـَه 

َ
إل ‘ال  بـود:»هرکـسدرهـرروزصـدمرتبـهبگویـد: کـرم�شـنیده ا

ِبـُن’،خـدابـهاوثـروتمیدهـدوفقـروفالکـتوآتـشجهنـم ُ ـّقُ الْ َ
ْ

ِلـُک ال َ الْ
بـازمیکنـد.«2 راهـمبرایـش اودورمیکنـدوراهبهشـت از را

* شـکرخـدارادرمقابـلنعمتهـاتوصیـۀنبـویمیدانسـت:»هـرموقـعکسـی
روزیاشکـمشـد،بایـدازخـدابخشـشبخواهـدوهـروقـتغمگیـنشـد،باید

 ِبـاهلِلبگویـد.«۳
ّ

َة ِإال  َو ال ُقـّوَ
َ

ال َحـْول
سـبب ذکـر »ایـن میکـرد: توصیـه ِبـاهلِل«  

ّ
إال َة  ُقـّوَ ال  َو   

َ
َحـْول »ال  گفتـن بـه  *

کنـد.«۴  دفـع گوینـده از را بـال 99 خـدا کـه میشـود
ـِن  ْحَ * میفرمـود:»هرکـسبعـدازنمـازصبـحصـدمرتبـهبگویـد:‘ِبْسـِم اهلِل الّرَ
َعِظـمِی’،بـهاسـماعظـمخـدابسـیار

ْ
ال َعـِلِّ 

ْ
ال ِبـاهلِل   

ّ
ِإال َة  ُقـّوَ  َو ال 

َ
ِحـمِی ال َحـْول الّرَ

آن. سـفیدی بـه چشـم سـیاهی نزدیکبـودن ماننـد شـد؛ خواهـد نزدیـک
اسـت.«۵ کلمـات بیـنهمیـن اعظـم اسـم باشـید مطمئـن

ُئـوُف یـا َرِحـمی«رادرهنـگاممشـکالتسـفارشمیکـرد:»پـدرمرادر * ذکـر»یـا َر
خـوابدیـدم.فرمـود:‘فرزنـدم،هـروقـتمشـکلیبرایـتپیـشآمد،یـا َرُئوُف یا 

َرِحـمیرازیـادبگو.’«6
کسـیسـوارَمرکبـیشـد،چنیـنبگویـد:»ِبْسـِم اهلِل ال  * سـفارشمیکـردوقتـی

۱.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،التوحید،ص2۳.
2.محمدبنحسنطوسی،األمالی،ص279.

۳.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،عیوناخبارالرضا�،ج2،ص۴6.
۴.حسنبنفضلطبرسی،مکارماألخالق،ص۳۱۰.

۵.علیبنموسیبنطاووس،مهجالدعواتومنهجالعبادات،ص۳۱6و۳۱7.
6.علیبنموسیبنطاووس،مهجالدعواتومنهجالعبادات،ص۳۳۳.
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 ».2ـُه ُمْقرِِنَن
َ
نـا َهـذا َو ما ُکّنا ل

َ
َر ل

َ
ـِذی1 َسـّخ

َّ
ْمـُد هلِلِِ ال َ لْ

ݩَ
 ِبـاهلِل أ

َّ
َة ِإال  َو ال ُقـّوَ

َ
َحـْول

ایـنرامایـۀمحفوظمانـدناووَمرکبـشمیدانسـت.۳ 
 

َ
* گفتـنایـندعـارابـرایشـفایهمـۀبیماریهـاتوصیـهمیکـرد:»یـا ُمْنـزِل
ـفاَء.«۴   َوَجِعـَی    الّشِ

َ
  َعـل

ْ
ْنـزِل

َ
ـٍد َو آِلـِه َو أ ّمَ  ُمَ

َ
ِ َعـل

ّ
ـفاِء َو ُمْذِهـَب الـّداِء َصـل الّشِ

آیة الکرسی
* بـهخوانـدنآیةالکرسـیسـفارشمیکـرد:»هرکـسآیةالکرسـیراصـدمرتبـه
قرائـتکنـد،ماننـدکسـیاسـتکـههمـۀعمـرشخـداراعبـادتکـردهباشـد.«۵
* خواندنآیةالکرسـیبعدازهرنمازراارزشـمندمیدانسـت:»هرکسـیاینکار

رابکنـد،هیـچگزنـدهایبـهاوآزارنخواهدرسـاند.«6

قرآن
* قـرآندرنظـرشاینطـوربـود:»قـرآنماننـدریسـمانیمحکـماسـتکـهخـدا
بـرایدسـتگیریمـافرسـتادهاسـت.قـرآنراهـیاسـتکـهخـداآنرابرگزیـده
وبـهبهشـتختـممیشـودوازآتـشجهنـمآزادمـانمیکنـد.بـاگذشـتزمـان،
کـهبـرایزمـانخاصـینیامـدهاسـت.قـرآندلیـل زبانـشکهنـهنمیشـود؛چرا
وبرهـاناسـتوحجـتبـرهـرانسـانی.ازهیـچطریقـیهـم،باطـلنمیتوانـد

واردشبشـود.قـرآنفرسـتادهایازطـرفخـدایحکیـِمحمیـداسـت.«7

ُانس با قرآن
* خیلـیقـرآنمیخوانـدوهمـهرابـهخواندنـشتشـویقمیکرد.اصـرارشاین

۱.اعراف،۴۳.
2.زخرف،۱۳. 

۳.عزیزاهللعطاردی،مسنداإلمامالرضا�،ج2،ص۳۵.
۴.حسینبنمحمدتقینوری،مستدرکالوسائلومستنبطالمسائل،ج2،ص9۰.

۵.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،عیوناخبارالرضا�،ج2،ص6۵.
6.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،ثواباألعمالوعقاباألعمال،ص۱۰۵.

7.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،عیوناخبارالرضا�،ج2،ص۱۳۰.
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بودکهقرآندرمتنزندگیقراربگیردوانسـاندرهرموقعیتیسـراغشبرود؛
بـرایمثـال:»هـروقـتازچیـزیترسـیدی،صـدآیهازقرآنمجیـدراازهرجاکه

َباَء’.«۱
ْ
ُهـّمَ اْدَفْع َعـّیِ ال

َّ
لل

َ
خواسـتی،بخـوانوبعـدسـهبـاربگـو: ‘أ

* رسـمشایـنبـودکـهپـسازنمـازصبـحتـاطلـوعخورشـید،درنمازخانـهاش
مینشسـتوبـهذکـرودعـامشـغولبـود... .پـسازآن،قرآنـیمیآوردنـدواز

رویقـرآنمشـغولخوانـدنمیشـد.2
* هنـگامخـوابدررختخوابـش،خیلـیقـرآنمیخوانـدوهـرموقـعبـهآیـهای
میرسـیدکـهدرآننکتـهایدربـارۀبهشـتیـاجهنـمآمـدهبـود،گریـهمیکـردو

ازخـدابهشـترامیخواسـتوازآتـشجهنـمبـهاوپنـاهمیبـرد.۳

ختم قرآن
* بـهختـمقـرآنخیلـیتوجـهمیکـرد:هـرسـهروز،قـرآنرایـکدورمیخوانـد!
امـا میتوانـم؛ کنـم، تمـام را آن روز سـه از زودتـر بخواهـم گـر »ا میفرمـود:
نمیخواهـمایـنکاررابکنـم؛چـوندرموقـعتـالوت،بـههـرآیـهکـهمیرسـم،
دربارهاشفکرمیکنمکهراجعبهچهچیزیودرچهزمانینازلشـدهاسـت.

بـرایهمیـنهـمدرهـرسـهروز،فقـطیـکبـارقـرآنرابهپایـانمیرسـانم.«۴

ارتباط با قرآن
* درهمۀپاسخهایش،ازقرآندلیلمیآوردوبهقرآناستنادمیکرد.۵

ِذیَن آَمُنوامیرسـید،آهسـته
َّ
ـا ال َ ّيُ

َ
*هنـگامتـالوتقـرآن،هـروقـتبـهیـا أ

۱.احمدبنمحمدبنفهدحّلی،عدةالداعیونجاحالساعی،ص29۴.
2.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،کتاُبمنالیحضرهالفقیه،ج۱،ص۵۰۴.

محمدباقر ص۱۸2؛ ج2، الرضا�، اخبار عیون صدوق(، )شیخ قمی محمدبنعلیبنبابویه ۳.
مجلسی،بحاراألنوار،ج۴9،ص9۴.

۴.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،عیوناخبارالرضا�،ج2،ص۱۸۰.
محمدباقر ص۱۸۰؛ ج2، الرضا�، اخبار عیون صدوق(، )شیخ قمی محمدبنعلیبنبابویه ۵.

مجلسی،بحاراألنوار،ج۴9،ص۱۰۰و2۱۱.
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ْیـک.«۱ ّبَ
َ
ل ُهـّمَ 

َّ
لل

َ
میگفـت:»أ

کاِفـُروَنراآهسـتهتـالوتمیکـرد.
ْ
ـا ال َ ّيُ

َ
*سـورۀجحـد2راکـهمیخوانـد،یـا أ

ِدیـِیَ  َو  اهلُل   َ ّبِ »َر میفرمـود: میکـرد، تمـام را سـوره تـالوت کـه هـم وقتـی
ُم.«۳

َ
ْسـا اإلݬݬِ

 َذِلَک 
َ

َنا َعل
َ
 َو أ

َ
* وقتـیسـورۀتیـنراتـالوتمیکـرد،درپایـانمیفرمود:»َبـل

ـاِهِدیَن.«هـروقـتهـمسـورۀقیامـترامیخوانـد،درآخـرمیگفـت:
َ

ِمـَن الّش
 مـا ِعْنَد 

ْ
.«هنـگامتـالوتسـورۀجمعـهمیفرمـود:»ُقل

َ
ُهـّمَ َبـل

َّ
»ُسـْبحاَنَک الل

  ۴».ازِِقَن َقْوا *َو اهلُل َخْیُر الّر ِذیَن اّتَ
َّ
ِة* ِلل جـاَر ْهـِو َو ِمـَن الّتِ

َّ
اهلِل َخْیـٌر ِمـَن الل

* درتمـامزمینههـاومسـائلدینـیوعلمـیوعقیدتـیوفقهـی،ازایـنکتـاب
نقـل ابراهیمبنابیعبـاس میبـرد. بهـره الهـی بابرکـت منبـع ایـن و آسـمانی

کـردهاسـت:
ندیـدمچیـزیازامامرضـا�بپرسـندکـهجوابـشراندهـد.جـواب
همهچیـزرامیدانسـت.داناتـرازاودرزمـانخـودشهرگـزمشـاهده
آزمایـش را امـام گـون، گونا پرسـشهای بـا دائـم مأمـون نکـردم.
تمـام مـیداد. جـواب پرسـشهایش همـۀ بـه امـام امـا میکـرد؛
بـود.«۵ کریـم قـرآن از برگرفتـه پاسـخهایش و امامرضـا� گفتههـای

سفارش به قرآن
* میفرمـود:»بـرایخانـوادۀخویـشسـهمیازتـالوتقـرآندرنظـربگیریـدتـا

۱.محمدباقرمجلسی،بحاراألنوار،ج۴9،ص9۵.
2.نامدیگرسورۀکافرون.

محمدباقر ص۱۸۳؛ ج2، الرضا�، اخبار عیون صدوق(، )شیخ قمی محمدبنعلیبنبابویه ۳.
مجلسی،بحاراألنوار،ج۴9،ص9۴.

محمدباقر ص۱۸۳؛ ج2، الرضا�، اخبار عیون صدوق(، )شیخ قمی محمدبنعلیبنبابویه ۴.
مجلسی،بحاراألنوار،ج۴9،ص9۴.

۵.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،أمالیالصدوق،ص66۰؛محمدباقرمجلسی،بحاراألنوار،
ج۴9،ص9۰.
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خیـروبرکـِتخانـواده،فـراوانشـودواهـلخانـه]ازنظـرمالـی[دروسـعتقـرار
بگیرنـد.«۱

کیدمیکرد:»شایسـتهاسـتکهمردمبعدازتعقیب * برتالوتمسـتمرقرآنتأ
نمـازصبـح،پنجـاهآیهازقرآنمجیـدراتالوتکنند.«2

معاداندیشی
* از قـول جدش امام صادق�مـرگرابرایمؤمنمثلبوکـردنخوشبوتریِن
حـال از خوشـش بـوِی بـا میُکنـد، بویـش مؤمـن وقتـی میدانسـت. گلهـا
مـیرودوخسـتگیودردشبرطـرفمیشـود.بـرایکافـر،آنرامثلنیشافعی

وعقـربوبلکـهسـختترازآنترسـیممیکـرد.۳
کهازمادر * وحشتبارترینمواقعبرایمردمراسهزمانمیشمرد:۱.روزی
متولدمیشوندوچشمانشانمتوجهدنیامیشود؛2.روزیکهازجهانمیروند
وآخرترابااهلآخرتمشاهدهمیکنند؛۳.روزیکهزندهمبعوثمیشوندو

داوریهاواحکامیرامیفهمندکهدردنیامانندآنراندیدهبودند.۴
* از قول رسول خدا� میفرمود:»اولینچیزهاییکهدرروزقیامتازبندهها

سؤالمیشود،توحیدونبوتودوستیعلیبنابیطالب�است.«۵

بهشت و جهنم
گرفتاریهـارابـرایرسـیدنبـهبهشـتالهـیالزم * صبـردربرابـرمشـکالتو

میدانسـت.6
کیـدمیکـردکسـانیکهازآتـشجهنمبهخداپناهمیبرند،اماشـهوتهای * تأ

۱.احمدبنمحمدبنفهدحّلی،عدةالداعیونجاحالساعی،ص2۸7.
2.محمدبنحسنطوسی،تهذیباألحکام،ج2،ص۱۳۸.

۳.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،عیوناخبارالرضا�،ج۱،ص27۴.
۴.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،الخصال،ج۱،ص۱۰7.

۵.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،عیوناخبارالرضا�،ج2،ص۱۳۰.
6.محمدباقرمجلسی،بحاراألنوار،ج7۵،ص۳۵6.
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دنیـویراتـرکنمیکننـد،راسـتشخودرامسـخرهکردهاند!۱
گـر * دوسـتِیعلـی�راایمـانمیدانسـتودشـمنیاشراکفـر.میگفـت:»ا
تقسـیمبهشـتوجهنمبراسـاسدوستیودشـمنیباویباشد،تقسیمکنندۀ

بهشـتوجهنماوسـت.«2
کـه * سـهبـارفرمـود:»خوشبهحـالاهـلقـم؛چـونبهشـتهشـتدردارد

قمیهاسـت.«۳ مـاِل یکـیاش
* منکرانخلقِتبهشـتوجهنمراتکذیبکنندۀپیغمبر�واهلبیت� 
میدانسـتومیفرمـود:»آنـانازدوسـتیمـاسـهمیندارنـدوهمیشـهدرآتـش

جهنـمخواهنـدبود.«۴
* اباصلتازایشـانپرسـید:»ایپسـرپیامبرخدا،بهشـتوجهنماالنآفریده
شـدهاند؟«ایشـانفرمـود:»بلـه،آفریـدهشـدهاندوپیامبر�،موقـعمعراجوارد

بهشـتشـدوجهنمراهمدید.«۵
ِن ِمـْن َعذاِبـَک َو ِمـْن  ِجـْر

َ
ُهـّمَ أ

َّ
لل

َ
* همـوارهاینطـوربـاخـدانجـوامیکـرد:»أ

کـن.(6 وخشـمتحفظمـان عـذاب از )خدایـا، َسـَخِطَک.«
  

۱.محمدباقرمجلسی،بحاراألنوار،ج7۵،ص۳۵6.
2.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،عیوناخبارالرضا�،ج2،ص۸6.

۳.محمدباقرمجلسی،بحاراألنوار،ج۵7،ص2۱۵.
۴.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،عیوناخبارالرضا�،ج۱،ص۱۱6.

التوحید،ص۱۱۸؛احمدبنعلیطبرسی،اإلحتجاج ۵.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،
علیأهلاللجاج،ج2،ص۴۰9.

6.حسینبنمحمدتقینوری،مستدرکالوسائلومستنبطالمسائل،ج9،ص۳6۵.





فصلسوم: حجــت خــــــدا

ݡݡکتـاب صـوتی



      1 ...َب ُقْر
ْ
َة ِف ال

َ
َوّد  ِإّل اْلَ

ً
ْجرا

َ
ْيِه أ

َ
ُكْم َعل

ُ
ْسَئل

َ
 ل أ

ْ
...ُقل

خدا ارتباط با معصومان� را بر تمام مسلمانان واجب کرده است. این 
فریضه، مزد رسالت است و فرمان نبّی مکرم. ارتباط با معصومان� 
عالوه بر اجرای فرمان الهی، موجب نزدیک شدن به خدا و رستگاری 
معصومان�  توسط  را  خود  رحمت  و  برکت  خدا  شد.  خواهد  ابدی 
ک، راه  که با پناه بردن به آن نسل پا بر اهل زمین نازل می کند. امید 

سعادت را در پیش بگیریم.

۱.شوری،2۳.
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۱. نیاز به امام
کیـدمیکـردکـهخـداهیچوقـتزمیـنرابـدونحجـتنمیگـذارد؛ * همـوارهتأ
گـرزمیـنازحجـتخالیباشـدویـکلحظهبدونامامبمانـد،زمینیها چـونا

فرومیَبـرد!۱ را
مـردم بـرای را پاسـدار و نگهبـان امانـتدار، توانـا، رهبـری و امـام بـودِن  *
گـرخـدابـرایمـردم،امـاموقّیـموامیـنوحافـظمعّیـن ضـروریمیدانسـت:»ا
میکـرد، تغییـر احـکام و سـنتها میرفـت، بیـن از دیـن و ملـت نمیکـرد،
بدعتگـذاراندسـتورهایدیـنرازیـادوکـممیکردنـد،ملحـداندرآنتغییـر
بهوجـودمیآوردنـدودرجامعۀاسـالمیشـبههایجادمیشـد؛زیـراهمۀمردماز
نظـرعقـلوفکـردریـکسـطحنیسـتندوبـهمربینیـازدارندوبـدونمربی،در
موضوعـاتبـاهـماختـالفپیـدامیکننـدوبـااختـالِفدیدگاههـا،جامعـۀخـود

رامتالشـیمیسـازند.«2

۲. اطاعت از اولی األمر
* اطاعتاز»اولیاألمر«رابهدودلیلالزممیدانست:

ازآنحـدتجـاوز کـه ۱.مـردمدرزندگیشـانحـدیدارنـدومأمـورشـدهاند
گرفتـارنشـوند.ایـنموضـوعفقـطوقتـیمحقـق نکننـدتـابـهفسـادوتباهـی

اإلمام مسند عطاردی، عزیزاهلل ج۱،ص۱79؛ الکافی، رازی، کلینی محمدبنإسحاقبنیعقوب . ۱
الرضا�،ج۱،ص۸۸.

2.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،عیوناخبارالرضا�،ج2،ص۱۰۱؛محمدبنعلیبن
بابویهقمی)شیخصدوق(،عللالشرائع،ج2،ص۳۵2.
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میشـودکـهافـرادامینـیمعّینشـوندتـاگرایشمردمبهفسـادراهشـداربدهند.
گـرچنیـننبـود،هیچکـسازلـذتوفسـاددسـتنمیکشـیدوهمیشـهمنفعـت ا
ظاهـریخـودرادرنظـرمیگرفـت.بـههمیـنجهت،برایمـردمنگهبانانیمقرر
شـدندتـاآنـانراازفسـادبـازدارنـدوحـدودواحـکامرادرمیانشـانبرقـرارکننـد.
کـهملتهـاوفرقههـابـدونرهبـرنمیتواننـدزندگـی 2.همهجـامیبینیـم
گزیـردرامـوردیـنودنیـایخـودبایـدرهبـرداشـتهباشـند.بـر کننـدومـردمبهنا
کنـدتـا کـهخـداخلـقرارهـا اسـاسحکمـتخـدایحکیـمهـم،جایـزنیسـت
بـدونرهبـرزندگـیکننـد؛چـونثبـاتجامعـهجزبـاوجودامامممکننیسـتو
مـردمبـارهبـرمیتواننـدبـادشـمنانبجنگنـدومنافـعرابینخودتقسـیمکنند

واجتمـاعخـودراسروسـاماندهنـدوحـقمظلـومراازظالـمبگیرنـد.۱

۳. اهل بیت�
* مراداز»عترتطاهره«راکسـانیمیدانسـتکهخدادرکتابشتوصیفشـان
َبْیـِت 

ْ
 ال

َ
ْهـل

َ
ِْجـَس أ یـُد اهلُل ِلُیْذِهـَب َعْنُکـُم الّر ـا ُیرِ

کـردودربارهشـانفرمـود:ِإنَّ
2)خـدامیخواهـدپلیـدیوگنـاهراازشـمااهلبیتدورکند

ً
ُکـْم َتْطِهيـرا َر َو ُیَطّهِ

وشـماراکامـًالپـاککنـد.(آنهـاکسـانیاندکـهپیامبـر�دربارهشـانفرمـود:
کـهتـابـاآندوباشـید،هیچوقـت گرانبهـامیگـذارم »درمیـانشـمادوچیـز
گمـراهنمیشـوید.آندو،کتـابخـداوعترتـمهسـتندکـههرگـزازیکدیگـرجـدا

نمیشـوندودرنهایـت،درکنـارحـوضکوثـرپیـشمـنمیآینـد.«۳
گـرسـتارههاباعـثایمنـیاهـلآسـماناند، * به نقـل ازپیامبـر�میگفـت:»ا

فرزنـدانواهلبیـتمـنباعـثایمنـیامتمهسـتند.«۴

۱.نک:محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،عیوناخبارالرضا�،ج2،ص۱۰۰و۱۰۱.
2.احزاب،۳۳.

امامعلیبنموسیالرضا�،ج۱،ص2۵9و26۰؛ زندگانی در پژوهشیدقیق باقرشریفقرشی، ۳.
محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،عیوناخبارالرضا�،ج۱،ص229.

۴.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،عیوناخبارالرضا�،ج2،ص27.
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۴. امیرمؤمنان�
* روزیمأمـونبـهامـامعـرضکـرد:»بزرگتریـنفضیلـتامیرمؤمنـان�کـه
قـرآنبـرآنداللـتمیکنـد،چیسـت؟«حضـرتفرمـود:»آیـۀمباهلـه۱]یعنیآیۀ
َ ِفيـِه ِمـْن َبْعـِد  ـکݨݧ ـْن َحاّجَ َ

َ
6۱سـورهمبارکـۀآلعمـران[اسـت...خـدافرمـود:ف

ْبناَءُکْم َو ِنسـاَءنا َو ِنسـاَءُکْم َو 
َ
ْبناَءنـا َو أ

َ
ـْوا َنـْدُع أ

َ
 َتعال

ْ
ـِم َفُقـل

ْ
ِعل

ْ
مـا جـاَءَک ِمـَن ال

کاِذِبـَن 2رسـولخـدا،
ْ
 ال

َ
ْعَنـَت اهلِل َعـل

َّ
 ل

ْ
 َفَنْجَعـل

ْ
ـل َّ َنْبَتِ ْنُفَسـُکْم ثُ

َ
ْنُفَسـنا َو أ

َ
أ

آنهـا دوی هـر کـرد. دعـوت را امامحسـین� و امامحسـن مباهلـه، بـرای
کـهاززنـاناشارهشـدهدرآیـه کـرد فرزنـدشبودنـد.فاطمـه�راهـمدعـوت
بـود.امـاامیرمؤمنـان�راکـهفراخوانـد،بهحکـمآیـۀشـریفه،اوجـاِنرسـول

خـدابهشـمارمـیرود.«۳و۴

کرم�اشارهکردهاست.آنانبهتثلیثمعتقدبوده ۱.دراینآیهبهمناظرۀمسیحیاننجرانبارسولا
وبرایحضرتعیسی� جنبۀخداییقائلبودند؛همچنینتوصیفوحیانیقرآندربارۀعیسی� 
راقبولنداشتند.دراینتوصیف،اینبزرگوار،پیامبروبندۀپارسایخداوندمعرفیشدهاست.پساز
کرم�مبارزهطلبانهبهآنانپیشنهادمباهلهداد.عدهایاز مؤثرنبودنصحبتهاودلیلها،پیامبرا
مسیحیاننجران،بامشاهدۀدرستیواخالصپیامبر�وهمراهانشان،اسالمآوردندوگروهدیگراز
عقوبتالهیهراسانشدندوتنبهمباهلهندادند.آنانباپیامبر� صلحکردهودرخواستکردندکه

باپرداختجزیه،بردینخودباقیبمانند.آنحضرت� نیزپذیرفتند.
2.دراینبارهپسازدانشیکهبهدستآوردهای،بههرکهباتومحاجهکند،بگو:»بیاییدپسرانمانو
پسرانتانوزنانمانوزنانتانوخویشاننزدیکمانوخویشاننزدیکتانرافرابخوانیموسپسمباهله

کنیمولعنتخدارابردروغگویانقراردهیم.«
مجلسی، محمدباقر المحاسن،ص۳۸؛ و العیون من المختارة الفصول مفید، محمدبنمحمد ۳.

بحاراألنوار،ج۴9،ص۱۸۸.
امامرضا�مینویسد: المقالدرتوضیحسخن کتابطرائف ۴.نک:سیدعلیاصغربروجردیدر
ازمسلمانانحضورنداشت کساء،هیچکِسدیگر ازاصحاب »بدونتردیددرصحنۀمباهله،بهغیر
گرامیاسالم�  کهبهاندازۀاونزدرسول گربهغیرازعلی�مردبافضیلتدیگریوجودداشت وا
موقعیتومنزلتواالییکسبکردهبود،هیچگاهپیامبر�علی�رابهجایاوگزینشنمیکردیا
گواهیمیدهدکهعلی�  حداقلبههمراهعلی�اورانیزمیآورد؛اماآیۀمباهلهوشأننزولآن

شایستهترینوبافضیلتترینفرددرمیانیارانپیامبر�بود.«
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غدیر۱
* غدیـرراهمـانروزیمعرفـیمیکـردکـهخـدادیـنراکامـلکـردوپیامبـر� 
علـی�رادرجایـگاهخالفـتوحکومـتقـراردادوبرتـریوجانشـینیاشرا

کـرد. علنـی
* روزغدیررا»روزکمال«معرفیمیکردومیفرمود:»روزیاستکهشیطانها
فـراریمیشـوند؛روزیاسـتکـهَاعمـالشـیعیانودوسـتانآلمحمـد�در
آنپذیرفتـهمیشـود؛روزیاسـتکـهخـداَاعمـالمخالفـانراردمیکنـدوآنها

راناچیـزبهحسـابمیآورد.«
* غدیـرراروزیتوصیـفمیکـردکـهخـداآنرامخصـوصمحمـدوآلـش� 
بـهاهلوعیـالخـودچیـزی یـا کننـد کسـانیکهدرآنروزعبـادت قـراردادو
آِنخـود از را احسـانخـدا و لطـف کننـد، نیکـی بـهدوستانشـان و ببخشـند
را گناهانشـان و میکنـد تقدیـر شـیعیان تـالش از روز آن در خـدا میسـازند.

میکنـد. قبـول را اعمالشـان و میآمـرزد
کبـرمیدانسـتووعـدهمـیداد:»درآنروز،دعـا * غدیـرراروزمـژدهوعیـدا

اسـت.« مسـتجاب
* سـفارشمیکـردکـهمـردمدرروزغدیـر،پیراهـنخـوببپوشـندولباسهـای
سـیاهبهتـننکننـد؛چـونغدیـرروزازبینرفتنغمهاوبخشیدهشـدنگناهاِن

شـیعیانامیرمؤمنان�اسـت.
دویـد خیـر کارهـای بهطـرف آن در بایـد کـه اسـت روزی »غدیـر میگفـت:  *
وازدیگـرانجلـوزدودرآنروزبایـدبـرمحمـدوآلمحمـد�خیلـیصلـوات

فرسـتاد.«
* معتقـدبـودغدیـرروزیاسـتکـهخـدادرآن،دیـناسـالمراکامـلکـردوآن
راپسـندید.میگفـتروزعیـدآلمحمـد�اسـت،روزقبولـیَاعمـالوراحتـی

۱.نک:عزیزاهللعطاردی،مسنداإلمامالرضا�،ج2،ص۱۸و۱9.
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مؤمنـاناسـت،درآنروزبایـدازخـداخیلـیچیزهـاخواسـتوبـادیگـرانهـم
کـرد. دیدوبازدیـد

* روزغدیرراروزدوستیوروزرسیدنبهرحمتخداذکرمیکرد.
* میفرمـود:»درروزعیـدغدیـر،هـروقـتهمدیگـررامالقـاتکردیـد،بگوییـد:
ـة�.« ِئَّ

ْ
ؤِمِنـَن َو األ ُ ميـرِ الْ

َ
ـِکَن ِبِوالَیـِة أ َتَمّسِ ُ نـا ِمـَن الْ

َ
ـِذى َجَعل

َّ
ْمـُد هلِِل ال َ لْ

َ
»ا

* سـفارشمیکـرد:»درروزغدیـر،موقـعروبهروشـدنبـاهـم،لبخنـدبزنیـدو
کـههرکـسدرروزغدیـربـاچهرۀ بـامؤمنـانبـارویگشـادهگفتوگـوکنیـد؛چرا
خنـدانبـابـرادرانایمانـیاشروبـهروشـود،خـدانیـزروزقیامـتبـامهربانـیبه
وینـگاهمیکنـدوهـزارحاجتـشراخواهـددادوبـرایاودربهشـت،قصـریاز

گوهـرسـفیدخواهـدسـاختوچهـرهاشرانورانـیخواهـدکـرد.«
* غدیرراروزآراستگیمیدانستوبشارتمیداد:»هرکسدرروزغدیرخود
رازینـتکنـدوبـهخـودشبرسـد،خداگناهانـشرامیآمرزدوفرشـتههارامأمور
گـردرآن میکنـدتـابرایـشاعمـالخـوببنویسـندودرجاتـشرابـاالببرنـدوا

گـرزنـدهبماند،خوشـبختخواهدشـد.« سـالبمیـرد،شـهیدمـردهاسـتوا
* بـهاطعـامودیـدنمؤمنـاندرروزغدیـرتوصیـهمیکرد:»کسـیکهدرروزغدیر
بـهمؤمنـیغـذابدهـد،ماننـدایـناسـتکـههمـۀپیامبـرانوصدیقـانرااطعـام
گـربـهزیـارتبرادرایمانیخـودبرود،خداهفتادنوردرقبراوروشـن کـردهباشـد.ا
میکنـدوقبـرشراوسـعتمیدهـدوروزیهفتادهـزارفرشـتهازاودیدارمیکنند

ومـژدۀبهشـتبـهاومیدهنـد.«
* کسـانیکهوالیـتعلـی�راپذیرفتنـد،ماننـدآنهایـیمیدانسـتکـهآدم
شـیطان بـه نکردنـد، قبـول را علـی� والیـت کسـانیکه و کردنـد راسـجده
ُکـْم 

َ
ـُت ل

ْ
ْکَمل

َ
َیـْوَم أ

ْ
ل
َ
تشـبیهمیکـرد.میگفـت:»درایـنروز،ایـنآیـهنـازلشـد:ا

ِدیَنُکـْم۱خـداهمـۀپیامبـرانرادرروزیماننـدغدیـرمبعـوثکـرد.«
بـرایپیغمبـر کـه نـزدخـدامیفرمـود:»همیـنبـس دربـارۀعظمـتغدیـر  *

۱.مائده،۳.
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کـرد.« انتخـاب جانشـین روز ایـن در خـود،

۵. عاشورای حسینی
* روشپـدربزرگـوارشراتوصیـفمیکـرد:»وقتـیُمحـّرممیشـد،پـدرمخنـده
نداشـتوغصـهفرامیگرفتـش.ایـنوضـعتـاروزدهمادامهداشـت.روزدهمروز
مصیبـتوانـدوهوگریـهاشبـودومیفرمود:‘امـروزحسـینکشـتهشـد.’۱ازاینرو
گریـهاشباشـد،خـداروز کسـیکهروزعاشـوراروزمصیبـتوغـمو میفرمـود:‘
کـهشـیعهدرانـدوهاهلبیـت، قیامـتراروزخوشحالـیاشقـرارمیدهـد؛چرا
غمگینودرخوشحالیشانشاداستوروزعاشوراروزغماهلبیتاست.’«2
گریـه گـربـرایحسـین� گریـهبـرمصیبـتعاشـورا:»ا * تشـویقمیکـردبـه
کنـی،بهقـدریکـهاشـکهایتبـرصورتـتجـاریبشـود،خـداهـرگناهـیراکـه

مرتکـبشـدهای،میآمـرزد.«۳
* شـاعرانرابـهسـرودنشـعرومرثیـهبـرایامامحسـین�ترغیـبمیکـرد.

شـاعراهلبیـت،ِدعبـلُخزاعـی،ایـنقضیـهرااینطـورتعریـفکـردهاسـت:
با حضرت آن دیدم رفتم. امامرضا�  زیارت به که بود محرم ایام
حالتغمواندوهنشستهاستواصحابهمدورشجمعشدهاند.مرا
کهدید،فرمود:»دعبل،دوستدارمشعریبخوانی.اینروزهاروزهای
غموغصهایاستکهبهسرخاندانماآمدهاستوخداگناههایکسی
از کند،میآمرزد.«سپس گریه امامحسین�  برمصیبتجدم که را
کردواهلخانهراپشتآنپردهقرار جایشبلندشدوپردهاینصب
کردوفرمود: کنند.بعد،روبهمن دادتادرمصائبجدشانعزاداری
»برایجدم،حسین،مرثیهایبخوان.«اشعاریخواندموصدایگریۀ

۱.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،أمالیالصدوق،ص۱2۸.
2.محمدباقرمجلسی،بحاراألنوار،ج۴۴،ص2۸۴.

۳.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،أمالیالصدوق،ص۱۳۰.
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امامرضا�وخانوادهاشبلندشد.۱

کسـانیکههمـراه ثـواب ماننـد ببریـد، ثوابـی داریـد گـردوسـت »ا میفرمـود:  *
ْیَتِی 

َ
حسـینبنعلی�شـهیدشـدند،هروقتبهیادشافتادید،بگویید:‘یا ل

’.)کاشبـاآنـانمیبـودموبـهپیـروزیبـزرگ
ً
 َعِظيمـا

ً
ُفـوَز َفـْوزا

َ
ُکْنـُت َمَعُهـْم َفأ

میرسـیدم.(«2
* ازکاسـبیدرروزعاشـورانهـیمیکـرد:»هرکـسدرروزعاشـورادنبـالتأمیـن

نیازمندیهایـشنـرود،خـدانیازهـایدنیـاوآخرتـشرابـرآوردهمیکنـد.«۳

۶. مهدویت
* قائـماهلبیـت�راچهارمیـنفرزنـدخـودمیدانسـتوبشـارتمـیداد:
»خـدابهدسـتاوزمیـنراازظلموسـتمپـاکمیکنـد.مـردمدرمتولدشـدنش
شـکمیکننـدواوقبـلازظهـورش،مدتـیازچشـمهاپنهـاناسـت.هـروقـت

کنـد،زمیـنراروشـنمیکنـدوعـدلرادرجامعـهبرقـرارمیسـازد.«۴ ظهـور
درَنَوردیـده او بـرای زمیـن کـه میدانسـت کسـی همـان را مهـدی�  *
میشـود.ندادهنـدهمـردمرابـهاودعـوتمیکنـدوهمـۀاهلزمیـنصدایشرا
میشـنوند:»حجـتخـدادرزمیـنظاهـرشـدهاسـت.ازاوپیـرویکنیـدکهحق
ْعناُقُهْم 

َ
ـْت أ

َّ
ـًة َفَظل َ ـماِء آیݧ ـَن الّسَ ـم ّمِ هْیِ

َ
 َعل

ْ
ِل  ُنَنـّز

ْ
َشـأ بـااوسـت.خـدافرمـود:ِإن ّنَ

گـربخواهیـم،میتوانیمچنانمعجزهایازآسـمانبرایشـان ـا خاِضِعـَن۵)ا
َ
ل

بفرستیمکهبهآنگردنبنهندوبهزورایمانبیاورند.(6

۱.محمدباقرمجلسی،بحاراألنوار،ج۴۵،ص2۵7.
2.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،عیوناخبارالرضا�،ج۱،ص۳۰۰.

۳.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،أمالیالصدوق،ص۱29.
ص۳72؛ ج2، النعمة، تمام و الدین کمال صدوق(، )شیخ قمی محمدبنعلیبنبابویه ۴.

فضلبنحسنطبرسی،إعالمالوریبأعالمالهدی،ج2،ص2۴۱.
۵.شعراء،۴.

ص۳72؛ ج2، النعمة، تمام و الدین کمال صدوق(، )شیخ قمی محمدبنعلیبنبابویه 6.
فضلبنحسنطبرسی،إعالمالوریبأعالمالهدی،ج2،ص2۴۱.





59 سبک زندگی بر مدار حیات رضوی

* وعـدهمـیداد:»امـاِمبعـدازمـن،فرزنـدممحمـداسـتوپـسازاوفرزنـدش
علـیخواهـدبـودوپـسازوی،فرزنـدشحسـنوسـپسفرزنـداوحجـتقائـم
رامیکشـند.درهنـگامظهـورحجـت، انتظـارش مـردمدرغیبـت، کـه اسـت
گـرازدنیـافقـطیـکروزباقـیمانـدهباشـد،خداآن مـردمازاوفرمـانمیبرنـد.ا
روزراآنقـدرطوالنـیمیکنـدتـااوظهـورکنـدوجهـانراازعـدلودادپرسـازد.«
* توضیحمیدادکهزمانظهوروقیاممهدی�مانندروزقیامت،نامعلوم
جناب آن از که میکرد روایت پیامبر� از میداندش. خدا فقط و است
پرسیدند:»قائمچهوقتظهورمیکند؟«فرمود:»قیاماومانندروزقیامتاست
ال  ْرِض 

َ ْ
األ َو  ماواِت  الّسَ ِف  ْت 

َ
َثُقل ُهَو   

ّ
ِإال ِلَوْقِتا  هیا  ِ

ّ
ل

َ
ُي ال  کهخدامیفرماید:

)جزاوهیچکسآنرادرموقِعخودآشکارنمیکند.تحمل  1َبْغَتًة  
ّ

ِإال ِتيُکْم 
ْ
َتأ

اینحادثهبرایآسمانهاوزمینسختاستویکدفعهسراغتانمیآید.(«2
*مهـدی�راخلـفصالـحمیدانسـتوازایشـانبهعنـوان»صاحبالزمـان«

یـادمیکـرد.۳ 
* سـؤالکردند:»آیاشـماصاحباالمرهسـتید؟«درپاسـخفرمود:»منصاحب
کـهجهـانراپـسازظلموسـتمپـر امـرهسـتم؛امـاآنصاحـبامـرینیسـتم
سـن در کنـد، خـروج کـه امـرهنگامـی وصاحـب قائـم میکنـد. عـدلوداد از
پیرمـردانخواهـدبـودوبـاهیـکلوچهـرۀجوانـان.قائـم�بدنـیبسـیار
گـربخواهـد،درختـیتنومنـدراازجـایمیَکنـد.عصـایموسـی قـویداردوا
کـهخـدااز وانگشـترسـلیمانبـااوخواهـدبـود.اوچهارمیـنفرزنـدمـناسـت
چشـمهاپنهانـشمیکنـدوهـرگاهارادهکنـد،اوراظاهرمیکنـدتاجهانراپس

ازآنکـهپـرازسـتمشـدهاسـت،پـرازعدالـتکنـد.«۴

۱.اعراف،۱۸7.
صدوق(، )شیخ قمی محمدبنعلیبنبابویه ص۱۵۴؛ ج۵۱، األنوار، بحار مجلسی، محمدباقر 2.

کمالالدینوتمامالنعمة،ج2،ص۳72.
۳.لطفاهللصافی،منتخباالثرفیاالمامالثانیعشر�،ج2،ص۳79.

ص۳76؛ ج2، النعمة، تمام و الدین کمال صدوق(، )شیخ قمی محمدبنعلیبنبابویه ۴.
فضلبنحسنطبرسی،إعالمالوریبأعالمالهدی،ج2،ص2۴۱.
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پیـرش روز و گـذرشـب کـه اسـت ایـن او مهـم نشـانههای »از میفرمـود:  *
برسـد.«۱ َاَجلـش کـه زمانـی تـا نمیکنـد،

* رجعـتراامـریواقعـیمیدانسـتکـهدرامتهـایگذشـتهنیـزبـودهاسـت
ازپیامبـر�نقـلمیکـرد:»هرچـهدرامتهـای ودرقـرآنهـمآمـدهاسـت.
گذشـتهرویدادهاسـت،درایـنامـتنیـزرویخواهـدداد.هـروقـتمهدیکه
ازفرزندانمناسـتظهورکند،عیسـیباوینمازخواهدخواند.اسـالمدرآغاز
غریـببـودوبـاردیگـرغریبخواهدشـدوخوشبهحالغریبان!«گفتند:»ای

پیامبـر،بعـدشچـهمیشـود؟«گفـت:»حـقبـهحـقدارخواهـدرسـید.«2
* همیشهبهدعابرایامامزمان�سفارشمیکرد.۳

*روزیدعبلخزاعی،شـاعرمعروفاهلبیت،بهمحضرشمشـرفشـدواشـعاری
کـرد.وقتـیبـهابیـاتویـژۀامامزمـان�رسـید، دربـارۀمعصومـان�قرائـت
حضـرتامامرضـا�بیدرنـگدسـتبـرسـرنهـادوبهاحتـرامازجـایبرخاسـت
وفرمـود:»ایخزاعـی،بـدانکـهروحالقـدسایـنابیـاترابـرزبانـتجـاریسـاخته

اسـت«.۴

یارت ۷. ز
* اباصلـتهـرویازاوپرسـید:»پسـررسـولخـدا،نظـرشـمادربـارۀایـنحدیـِث
خدایشـان خودشـان، خانههـای از بهشـت در ‘مؤمنـان چیسـت: نقلشـده
را »اباصلـت،خـداحضـرتمحمـد� فرمـود: زیـارتمیکننـد’؟«حضـرت را
بـرهمـۀآفریدههایـش،حتـیفرشـتههاوانبیـا،برتـریدادهواطاعـتازاورا

النعمة،ج2،ص6۵2؛عزیزاهلل الدینوتمام کمال ۱.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،
عطاردی،مسنداإلمامالرضا�،ج۱،ص226.

2.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،عیوناخبارالرضا�،ج2،ص2۰۱و2۰2؛محمدباقر
مجلسی،بحاراألنوار،ج2۵،ص۱۳۵؛عزیزاهللعطاردی،مسنداإلمامالرضا�،ج2،ص۱۳۴.

۳.محمدمحمدیریشهری،دانشنامۀاماممهدی�برپایۀقرآن،حدیثوتاریخ،ج6،ص2۵۴.
۴.لطفاهللصافی،منتخباالثرفیاالمامالثانیعشر�،ج۳،ص22۵.
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اطاعـتازخـوددانسـتهوزیـارتپیامبـررادردنیـاوآخـرتبهمنزلـۀزیارتخود
طـاَع اهللَ ۱همچنیـن

َ
 َفَقـْد أ

َ
ُسـول شـمردهاسـت.خـدامیفرمایـد:َمـْن ُیِطـِع الّرَ

ْیِدِيـْم  2و
َ
َق أ ـا ُیباِیُعـوَن اهلَل َیـُد اهلِل َفـْو

َّ
ِذیـَن ُیباِیُعوَنـَک ِإن

َّ
میفرمایـد:ِإّنَ ال

پیامبـرفرمـودهاسـت:‘هرکـسدرزمـانحیـاتمـنیـابعـدازمرگـمزیارتـمکند،
کـردهاسـت.’رتبـهومقـامپیامبـردربهشـتازتمـامجایگاههـا خـدارازیـارت
باالتـراسـت.هرکـسحضـرترسـول�رادرجایـگاهبهشـتیاشزیـارتکنـد،

خـدایمتعـالرازیـارتکـردهاسـت.«۳
* دلیـلزیـارتامامـانرااینچنیـنبیـانمیکرد:»هرامامیبرگردندوسـتان
گـرکسـیبخواهـدبـهعهـدخـودوفـاداربمانـد،بایـد وشـیعیانشحقـیداردوا
بـه و نشـاندهـد رغبـت زیارتشـان بـه کسـی گـر ا بـرود. آنهـا قبـر زیـارت بـه

کـرد.«۴ کنـد،آنهـاشـفاعتشخواهنـد گفتههایشـانعمـل
* مزارمادرشفاطمۀزهرا�رادرمسجدالنبیمیدانست:»ایشاندرخانۀ
خـودبـهخـاکسـپردهشـد.بعد،چونکـهبنیامیهمسـجدپیامبر�راتوسـعه

دادند،قبرشجزءمسـجدشـد.«۵
* زیارتامیرمؤمنان�رااززیارتامامحسین�برترمیدانست.6

کنـارشـط کیـدمیکـرد:»هرکـسایشـانرادر بـهزیـارتامامحسـین�تأ  *
فـراتزیـارتکنـد،ماننـدکسـیاسـتکهخـدارادرعرِشفرمانروایـیاشزیارت

۱.نساء،۸۰:»هرکسازپیامبرپیرویکند،ازخداپیرویکردهاست.«
2.فتح،۱۰:»کسانیکهباتوبیعتمیکنند،درواقعباخدابیعتمیکنند.دستخدابرایبیعتکردن

رویدستآنهاست.«
۱.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،عیوناخبارالرضا�،ج۱،ص۱۱۵.

۴.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،عللالشرائع،ج2،ص۴۵9؛محمدبنعلیبنبابویه
کلینی الفقیه،ج2،ص۵77؛محمدبنیعقوببناسحاق قمی)شیخصدوق(،کتاُبمنالیحضره

رازی،الکافی،ج۴،ص۵67.
قمی محمدبنعلیبنبابویه ص۴6۱؛ ج۱، الکافی، رازی، کلینی محمدبنیعقوببناسحاق ۵.

)شیخصدوق(،معانیاألخبار،ص26۸.
6.سیدعبدالکریمبناحمدبنموسیبنطاووسحلی،فرحةالغریبصرحةالقری،ص۱۰۴.
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کـردهاسـت.«۱
* بـرآنبـودکـههرکـسقبـرسیدالشـهدا�رازیـارتکنـدوحقـشرابشناسـد،

خـدااورادرجمـعمقربـانخـودخواهـدنوشـت.
* میفرمـود:»دراطـرافقبـرسیدالشـهدا�،هفتادهـزارفرشـتۀخاکآلـودو

غمگیـنهسـتندوتـاروزقیامـتبـرامامحسـین�گریـهمیکننـد.«2
و میکـرد سـفارش شـعبان و رجـب نیمـۀ در امامحسـین� زیـارت بـه  *
میفرمود: »زائر،پیشاززیارتبایدغسـلکندوهنگامزیارتدعایُامداوود
روزسـیزدهمو بایـد انجـامدهـد، را اعمـال ایـن بخوانـد.هـروقـتخواسـت
کنـدوپـساز چهاردهـموپانزدهـمراروزهبگیـردوظهـرروزپانزدهـمغسـل
اینکـهنمـازظهـروعصـرراخوانـد،درجـایخلوتـیروبهقبلـهبنشـیندوصـدبـار
سـورۀحمـدوتوحیـدوبعـد،دهبـارآیةالکرسـیرابخوانـد؛سـپسسـورههای
فتـح، دخـان، شـوری، سـجده، صافـات، یـس، لقمـان، کهـف، اسـراء، انعـام،
واقعـه،ملـکوانشـقاقراتـاآخـرقـرآنقرائـتکنـد.هـروقـتقرائتـشراتمـام
ـاِل  َ

ْ
ـوُم  ُذو ال َقّیُ

ْ
ـّیُ ال َ

ْ
 ُهـَو ال

ّ
ـَه ِإال

َ
ـِذی ال ِإل

َّ
َعظـمُی ال

ْ
کـرد،بگویـد:‘َصـَدَق اهلُل ال

ـِميُع  ْیـَس  َکِمْثِلـِه َشْ ٌء َو ُهـَو الّسَ
َ
ـِذی ل

َّ
مُي ال ِ َکـر

ْ
ِلـمُی ال َ حـمُی الْ ْحـُن الّرَ ْکـراِم الّرَ ِ

ْ
َو اإل

 
ً
ـِم قاِئـا

ْ
ِعل

ْ
ـو ال

ُ
ول

ُ
اِئَکـُة َو ا َ  ُهـَو َو الْ

ّ
ِإال ـَه 

َ
ِإل ـُه ال  ّنَ

َ
أ ِبيـُر َشـِهَد اهلُل  َ َبِصيـُر َو الْ

ْ
ال

 َذِلـَک 
َ

َنـا َعـل
َ
ِکـراُم َو أ

ْ
ُه ال

ُ
ُسـل َغـْت ُر

َّ
ِکـمُی َو َبل َ یـُز الْ َعزِ

ْ
 ُهـَو ال

ّ
ـَه ِإال

َ
ِقْسـِط ال ِإل

ْ
ِبال

الّشـاهدیَن’.«۳ ِمـَن 
حضـرت کـه میدانسـت کسـی ماننـد را  موسـیبنجعفر� پـدرش،  زائـِر  *

اسـت.۴ کـرده زیـارت را سیدالشـهدا�
میفرمـود: معصومـه� فاطمـۀ خواهـرش،حضـرت زیـارت درخصـوص  *

میشـود.«۵ نصیبـش بهشـت کنـد، زیـارت را او »هرکـس

۱.محمدباقرمجلسی،بحاراألنوار،ج9۸،ص76.
2.سیدمرتضیفیروزآبادی،فضائلالخمسةمنالصحاحالستة،ج۳،ص۳2۱.

۳.عزیزاهللعطاردی،مسنداإلمامالرضا�،ج2،ص9و۱۰.
۴.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،کتاُبمنالیحضرهالفقیه،ج2،ص۵۸2.

۵.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،ثواباألعمالوعقاباألعمال،ص99.



فصلچهارم:  خویشـــتن

ݡݡکتـاب صـوتی



َمْت 
َ

َتْنُظْر َنْفٌس ّما َقّد
ْ
ُقوا اهَّلَل َو ل ِذيَن آَمُنوا اّتَ

َّ
ا ال َ ّيُ

َ
يا أ

1 وَن
ُ
ُقوا اهَّلَل ِإّنَ اهَّلَل َخِبيٌر ِبا َتْعَمل ِلَغٍد َو اّتَ

خودشناسی راهی برای خداشناسی است: دریچه ای برای شناخت خدا 
و عالم هستی و درک صحیح هدف آفرینش. امام می کوشید تا با ایجاد 
درک صحیح از انسان کامل، مردم را بدان سو هدایت کند. این انساِن 
کامل باید در همۀ ابعاد به رشد و تعالی برسد: از خصوصیات و آداب 
و ویژگی های ظاهری گرفته تا رفتار با دیگران و  جامعۀ پیرامون خود. 

در این فصل، پس از اشاره ای اندک به ویژگی های ظاهری و فردِی خود 
امام، به سیرۀ ایشان نیز دربارۀ آداب و رفتارهای  فردی می پردازیم. 

کسانیکهایمانآوردهاید،از]مخالفت[خدابپرهیزیدوهرکسبایدبنگردتابراى ۱.حشر،۱۸:»اى
گاهاست.« فردایشچهچیزازپیشفرستادهوازخدابپرهیزیدکهخداوندازآنچهانجاممیدهید،آ
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۱. سیمای ظاهری

چهره
کردهانـدوبرخـیدیگـرسـفیدرو.۱  * برخـیخرماییرنـگوسـرخروتوصیفـش

بسیاریمورخانبرآناندکهسیمایامامجذابوسبزهبودهاست.2
کیدکردهاند.یوسفبنحاتم * روایاتبرشباهتخاصاوبهپیامبراکرم�تأ
هرکس بود. پیامبر� به مردم شبیهترین »امامرضا� مینویسد: شامی
پیامبر�رادرخوابمیدید،ایشانرابهشکلوشمایلعلیبنموسیالرضا� 

مشاهدهمیکرد.«۳

قامت
* قدوقامِتمیانهداشتوخوشاندامبود.۴

هیبت و وقار
چشـمهادربرابـرشمتواضـعبودنـد؛چـونبـهپیامبـرواوصیـایامیـناو  *
شـبیهبـود؛ازایـنروتمـامکسـانیکهمیدیدنـدش،بـهاواحتـراممیگذاشـتند.۵

۱.باقرشریفقرشی،حیاةاإلمامالرضا�،ج۱،ص27.
2.مؤمنبنحسنشبلنجیشافعی،نوراألبصارفیمناقبآلالنبیالمختار،ص۳۰9؛احمدبنیوسف

قرمانی،اخبارالّدولوآثاراالولفیالتاریخ،ص۱۱۴.
۳.یوسفبنحاتمشامی،الدرالنظیمفیمناقباألئمةاللهامیم،ص67۸.

۴.باقرشریفقرشی،پژوهشیدقیقدرزندگانیامامعلیبنموسیالرضا�،ج۱،ص۸۴.
۵.نک:باقرشریفقرشی،پژوهشیدقیقدرزندگانیامامعلیبنموسیالرضا�،ج۱،ص۸۴.
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* هیبتـشبهحـدیبـودکـهوقتـیامـامپیـشمأمـونمیرفـت،خـوِدمأمـونو
خادمانـشبهسـرعتپـردهرابرایـشکنـارمیزدنـد.۱

آراستگی
* امامضمنحفظآراستگِیخوددرخانه،برمرتببودنظاهرمرددرخانهاش

کیـدمیکرد.2 تأ
کیزگیراازاخالقپیامبرانبرمیشمرد.۳ * پا

* وقتیمیخواستمیانمردمبیاید،بهسرووضعشمیرسید.۴

شانه
* مقّیدبودموهایشراشانهکند.سلیمانبنیحییمیگوید:

یکیازروزهاکهامامرضا�میخواستازخانهبیرونبرود،شانهای
گفت: من به سپس موهایش. شانهزدن به کرد شروع و خواست
خدا�  رسول که است کرده نقل خود پدران از پدرم »سلیمان،
فرمود:‘هرکسیهفتبارموهایسروصورتشراشانهبزند،هرگزدردی

نمیآید.’«۵ سراغش

خضاب
* ریشخودراباخضاب،مشکیمیکرد.6

زنـان پاکدامنـی افزایـش مایـۀ را مـردان خودآرایـی و خضابکـردن  *
میدانسـتوتذکـرمـیداد:»بعضـیزنهـا،چـونشوهرانشـانژولیـدهبودنـد،

۱.باقرشریفقرشی،پژوهشیدقیقدرزندگانیامامعلیبنموسیالرضا�،ج۱،ص۸۴.    
2.محمدباقرمجلسی،بحاراألنوار،ج7۳،ص۱۰۰.

۳.حسنبنعلیبنشعبۀحرانی،تحفالعقولعنآلالرسول�،ص۴۴2.
۴.علیبنعیسیاربلی،کشفالغمةفیمعرفةاألئمة،ج2،ص۳۱6.س

۱.محمدباقرمجلسی،بحاراألنوار،ج7۳،ص۱۱۵.

6.محمدباقرمجلسی،بحاراألنوار،ج7۳،ص۱۰۰.
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کردنـد.«۱ رهـا را عفـت

سرمه
* بـهسرمهکشـیدنتوصیـهمیکـرد:»هرکـسکـهچشـمشضعیـفاسـت،قبـِل
خوابسـرمهبکشـد:چهارباردرچشـمراسـتوسـهباردرچشـمچپ.اینکار

باعـِثرویـشمـژهوافزایـشبیناییچشـممیشـود.«2

خوش بویی
گینبود.۳ * همیشهعطرآ

* وقتیازخانهخارجمیشد،بویخوششفضاراپرمیکرد.۴
* خـودشرابـاعـودهنـدِیخـام،بخـورمـیداد.بعـدبـاگالبوُمشـکخوشبـو

میکـرد.۵
* مـردمرابـهخوشبویـیتشـویقمیکـردوعطـرزدنراازاخـالقپیامبـران
کنـد. میدانسـت6ومیفرمـود:»انسـاننبایـدحتـییـکروزعطـرزدنراتـرک
گربازهمنتوانسـت، گـرنمیتوانـد،یکروزدرمیـانخـودشراخوشبـوکنـدوا ا

درروزجمعـهحتمـًابـهخـودشعطـربزنـد.«7و۸

کوتاه کردن ناخن
را کار ایـن و روزهـایپنجشـنبهسـفارشمیکـرد ناخـندر کوتاهکـردن بـه  *

میدانسـت.9 چشـمدرد از پیشـگیری باعـث

۱.حسنبنفضلطبرسی،مکارماألخالق،ص۸۱.
2.حسنبنفضلطبرسی،مکارماألخالق،ص۴6.

۳.محمدبنیعقوببناسحاقکلینیرازی،الکافی،ج6،ص۵۱۸.
۴.محمدباقرمجلسی،بحاراألنوار،ج۴9،ص۱۰۴.

۵.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،عیوناخبارالرضا�،ج2،ص۱79.
6.عزیزاهللعطاردی،مسنداإلمامالرضا�،ج2،ص۳72.
7.عزیزاهللعطاردی،مسنداإلمامالرضا�،ج2،ص۳72.

۸.البتهعطرزدنبانوانمحترمدرمحیطهایعمومیودرحضورنامحرمان،احکامیداردکهباید
رعایتشود.

9.عزیزاهللعطاردی،مسنداإلمامالرضا�،ج2،ص۳72.
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انگشتر
کنیـدوبهنقـلازپیامبـر�میفرمـود:»تـا * میگفـتانگشـترعقیـقدسـت
وقتـیانگشـترعقیـقبهدسـتداریـد،هیچیـکازشـمادچـارغـمنمیشـوید.«۱
* بـهقـراردادنانگشـتردردسـتراسـتتوصیـهمیکـردوبهنقـلازپدرانـش

میفرمـود:»رسـولخـدادردسـتراسـتشانگشـترمیکـرد.«2
 

ُ
ٌد َرسـول ّمَ * می گفـت نقشانگشـترپدرانشاینهاسـت:حضرترسـول�:ُمَ
ّنَ  ُة هلِِل. امامحسـین�:إݬݬِ ِلـُک.امامحسـن�:ألِعـّزَ َ هلُل الْ

َ
اهلِل.امامعلـی�:ا

.امامسـجادوامامباقر�:هماننقشانگشـترامامحسـین�.  ِ ْمرِهݫ
َ
اهلَل باِلُغ أ

ِقِه. امامموسـی�:َحْسـِیَ اهلُل.۳
ْ
ِ َو ِعْصَمـِی ِمـْن َخل ݫ ـّىݫ هلُل َولݭݭِ

َ
امامصـادق�:ا

* نقـشنگیـنانگشـترشراایـنعبارتهـاگفتهانـد:َحْسـِیَ اهلُل،ما شـاَء 
ُة هلِِل.6 ِعـّزَ

ْ
ل
َ
ِلُّ اهلِل5 و أ  ِبـاهلِل،۴ َو

ّ
َة ِإال اهلُل ال ُقـّوَ

* بـرایازمیانرفتـنفقـر،انگشـترعقیـقراتوصیـهمیکـردومیفرمـود:»عقیـق
نفـاقراازدلهـایمـردممیزدایـد.«7

* بهنقلازامامصادق�عقیقرادرسفر،مایۀحفاظتمیدانست.۸
* بهدسـتکردنانگشـتریاقـوتراسـفارشمیکـردوآنراازبینبرنـدۀپریشـانی

معرفـیمیکـرد.9
سـبب را یاقـوت انگشـتر دسـتکردن امامصـادق�، جـدش از به نقـل   *

۱.منسوببهعلیبنموسیالرضا�،صحیفةالرضا�،بهتحقیقوتصحیحمحمدمهدینجف،
ص62.

2.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،عیوناخبارالرضا�،ج2،ص6۳.
۳.حسنبنفضلطبرسی،مکارماألخالق،ص9۱.

۴.محمدبنیعقوببناسحاقکلینیرازی،الکافی،ج6،ص۴7۳.
۵.محمدباقرمجلسی،بحاراألنوار،ج۴9،ص7.

6.محمدبنجریرطبری،دالئلاإلمامة،ص۳۵9.
7.عزیزاهللعطاردی،مسنداإلمامالرضا�،ج2،ص۳6۳.

۸.احمدبنمحمدبنفهدحّلی،عدةالداعیونجاحالساعی،ص۱29.
9.محمدباقرمجلسی،حلیةالمتقین،ص۱۸.
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میدانسـت.۱ تهیدسـتی ازمیانرفتـن
گرکسـیانگشـتریبانگیِنعقیقدردسـتکند،فقیرنمیشـود * میفرمود:»ا

وحاجتهایشبهبهترینشـکلبرآوردهخواهدشـد.«2
* میفرمـودکـههرکـسشـبشرااینطـوربـهصبـحبرسـاند،درآنروزخـدااو
راازشـربالهـایآسـمانیوحادثههـایزمینـیحفـظمیکنـدودرپنـاهخـودش
ورسـولشقـرارمیدهـد:انگشـتریعقیـقدردسـتراسـتشباشـد،اولصبـح
وقبـلازآنکـهکسـیاوراببینـد،نگیـنآنرابهطـرفداخـلدسـتبرگردانـدو
ُه َو 

َ
یکݨَ ل سـورۀقـدرراتـاآخـربخوانـدوسـپسبگویـد:»آَمْنُت ِبـاهلِل َوْحَدُه ال َشـرِ

ْم.«)به ِ ݫ ِ ـْم َو َوالَیتݭݭݫ ـٍد َو َعاِنَیِتِ ّمَ ِ آِل ُمَ ْبـِت َو الّطاُغـوِت آَمْنـُت ِبِسـّر ِ
ْ

َکَفـْرُت ِبال
خدایـیکـهیکتاسـتوشـریکینـدارد،ایمـانآوردموبـهجبـتوطاغـوتکفـر

ورزیـدموبـهنهـانوآشـکارآلمحمـدووالیتشـانایمـانآوردم.(۳

پوشاک

جنس
* آنچهمیپوشید،ازپارچههایزبرودرشتبافتتهیهشدهبود.۴

* عبایکبودبهدوشمیانداخت.۵
* رویپیراهـنپشـمیاش،لباسـیازجنـسخـزمیپوشـید.برخـینادانهـای
صوفیـه،وقتـیلبـاِسخـزبـرتـناودیدنـد،بـهاواعتـراضکردنـد:»چطـورفکـر
کـردهای؟!«اولبـاس میکنـیزاهـدی،وقتـیداریـممیبینیـملبـاسخـزتنـت
خـزشراکنـارزدوآنهـالبـاسپشـمیرادرزیرشدیدند.بهآنهافرمود:»این

۱.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،ثواباألعمالوعقاباألعمال،ص۱76.
2.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،ثواباألعمالوعقاباألعمال،ص۱7۳.

۳.احمدبنمحمدبنفهدحّلی،عدةالداعیونجاحالساعی،ص۱29.
۴.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،عیوناخبارالرضا�،ج2،ص۱7۸.

۵.محمدبنحسنحرعاملی،وسائلالشیعة،ص۳۳.



بر   مـــــــــــدار  آفتـــــــــــاب70

لبـاسپشـمیرابـرایخـداتنـمکـردهاموایـنلبـاسخـزرابـرایمـردم.«۱

آداب
* همـوارهلبـاسراازسـمتراسـتمیپوشـید؛2یعنـیاولدسـتراسـتشرادر

پیراهـنوپـایراسـتشرادرشـلوارمیکـرد.
* هـروقـتلبـاسنویـیتهیـهمیکـرد،ظـرفآبمیخواسـت.سـورههایقـدر
کافـرونرادهمرتبـهبـرآنتـالوتمیفرمـودوآبرابـرجامـۀخـود وتوحیـدو
میپاشـیدومیفرمـود:»هرکـسقبـلازپوشـیدنلبـاسنـو،ایـنکاررابکنـد،تـا
وقتـیکـهنخـیازآنباقـیباشـد،زندگـیباوسـعتوراحتـیخواهـدداشـت.«۳

خوبـی کار جمعـه، روز در را لباسهـا کیزهتریـن پا و بهتریـن پوشـیدِن  *
کنیـد.«۴ خوشبـو را خودتـان عطـر، بهتریـن »بـا میفرمـود: و میدانسـت

خوابیدن
* خوابرافرمانروایمغزمیدانستومایۀپایداریونیرومندیجسم.۵

* خواب]بموقعواندازه[راسببقدرتبدِنانسانتوصیفمیکرد.6
* بیشتِرشبراتاسحردربیداریبهسرمیبردومشغولعبادتبود.7

آداب خواب
* ازخـواببینالطلوعیـن۸نهـیمیکـرد:»بیـنطلـوعسـپیدۀصبـحتـاطلـوع
خورشـید،مالئکـۀالهـیروزیهـایانسـانهاراسـهمیهبندیمیکننـد.هرکـس

۱.محمدباقرمجلسی،بحاراألنوار،ج۸۰،ص222.
2.حسنبنفضلطبرسی،مکارماألخالق،ص۱۰2؛عزیزاهللعطاردی،مسنداإلمامالرضا�،ج2،

ص۳۵.
۳.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،عیوناخبارالرضا�،ج۱،ص۳۱۵.

۴.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،کتاُبمنالیحضرهالفقیه،ج۱،ص۴2۵و۴26.
۵.محمدباقرمجلسی،بحاراألنوار،ج۵9،ص۳۱6.
6.محمدباقرمجلسی،بحاراألنوار،ج۵9،ص۳۱6.

7.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،عیوناخبارالرضا�،ج2،ص۱۸۴.
۸.حّدفاصلطلوعفجرتاطلوعآفتاب.
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درایـنزمـانبخوابـد،غافـلومحـرومخواهـدشـد.«۱
* بهترمیدانستکههنگامبرخاستنازخواب،ازسمتراستبلندشویم.2

* شبهادررختخوابش،خیلیقرآنتالوتمیکرد.۳
* میفرمـود:»هـروقـتمیخواسـتیدبخوابیـد،ابتدابرپهلویراسـتبخوابیدو

سـپسبرپهلـویچپ.«۴
* بعدازناهار،بهپشتمیخوابیدوپایراستشرارویپایچپمیگذاشت.۵
* وقـتخـواب،آدابخاصـیرارعایـتمیکـرد.ایـنآدابرااینطـورتوضیـح

میداد:
مااهلبیتپیامبر،هنگامخواب،دهرفتارداریم:

۱.باوضومیخوابیم؛2.دسـتراسـترازیرسـروصورتمیگذاریم؛
ْکَبـُر  هلُل أ

َ
أ ْمـُد هلِلو۳۴بـار َ لْ

َ
أ ُسـْبحاَن اهلِلو۳۳بـار ۳و۴و۵. ۳۳بـار

میگوییم؛6.روبهقبلهمیخوابیم؛7و۸.سـورۀحمدوآیةالکرسـی
 
ْ
ـوا

ُ
ْول

ُ
اِئَکـُة َو أ َ  ُهـَو َو الْ

ّ
ـَه ِإال

َ
ـُه ال ِإل ّنَ

َ
میخوانیـم؛9.آیـۀَشـِهَد اهلُل أ

ِکـمُی6رامیخوانیـم؛ َ یـُز الْ َعزِ
ْ
 ُهـَو ال

ّ
ـَه ِإال

َ
ِقْسـِط ال ِإل

ْ
 ِبال

ً
ـِم قاِئـا

ْ
ِعل

ْ
ال

۱۰.سـورۀتوحیـدیـاقـدرراتـالوتمیکنیـم.7
* میفرمود:»امیرمؤمنان�سـهشـبرانمیخوابید:شـببیستوسـومماه
مبارکرمضانوشـب]عید[فطروشـبنیمۀشـعبان؛چوندراینسـهشـب،

روزیهاواجلهاوآنچهدرطولسـالخواهدبود،تقسـیممیشـود.«۸

۱.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،کتاُبمنالیحضرهالفقیه،ج۱،ص۵۰۴.
2.محمدباقرمجلسی،بحاراألنوار،ج۵9،ص۳۱6.

۳.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،عیوناخبارالرضا�،ج2،ص۱۸2.
۴.محمدباقرمجلسی،بحاراألنوار،ج۵9،ص۳۱6.
۵.محمدباقرمجلسی،بحاراألنوار،ج6۳،ص۴۱9.

6.آلعمران،۱۸. 
7.محمدباقرمجلسی،بحاراألنوار،ج7۳،ص2۱۰.

۸.محمدباقرمجلسی،بحاراألنوار،ج۸۸،ص۱2۳.
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خندیدن
بـود.درخوشمعاشـرتی،سـرآمدومثالزدنـی همیشـهمتبسـموخـوشرو  *

تبسـممیکـرد.۱ فقـط نمـیزد. درخنـدهقهقهـه بـود.

خوردن

میزان غذا
* توصیـهاشمیانـهرویدرخـوردنبـودومیفرمود:»بهاندازهایغذابخورید

کهمتناسـببابدنتانباشـد؛آخر،بیشازآندیگرارزِشغذاییندارد.«2
* کمخـوراکبـود۳وبـهکمخـوریسـفارشمیکـردوآنراسـببسـالمتتـن
بدنهایشـان میکردنـد، بسـنده کـم بـه خـوردن در مـردم گـر »ا میدانسـت:

بـود.«۴ سـالموتندرسـت
گـردر ا کـه زراعـتمیدانسـت بـرای آمـاده و پـاک راهمچـونزمیـن بـدن  *
کـهآبنـهفراوانتـرازنیـاز آبادانـیوآبِدهـیبـهآنمراقبـتشـود،بهگونـهای
بـهآنبرسـدتـاآنراغـرقکنـدونـهازانـدازهکمتـرباشـدتـاآنراگرفتـارتشـنگی
ِکشـتش و میشـود بیشـتر خّرمـیاش و مییابـد اسـتمرار آبادانـیاش سـازد،
گـرازآنغفلـتشـود،تبـاهمیشـودوعلـفهـرزدرآن برکـتپیـدامیکنـد؛امـاا

میروَیـد.۵
* دربـارۀنـوعومقـدارغـذاتوصیـهاشجالـببـود:»بررسـیکـنچـهغذایـیبـا
گواراسـتوبدنـترانیـرو کـیبـرایتـو تـوومعـدهاتسـازگاراسـتوچـهخورا

کـن.«6 میدهـد.آنراانـدازهبگیـروخـوراکخـودت

۱.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،عیوناخبارالرضا�،ج2،ص۱۸۴.

2.حسینبنمحمدتقینوری،مستدرکالوسائلومستنبطالمسائل،ج۱6،ص22۰.
۳.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،عیوناخبارالرضا�،ج2،ص۱۳7.

۴.محمدباقرمجلسی،بحاراألنوار،ج۵9،ص۱۴2؛حسنبنفضلطبرسی،مکارماألخالق،ص۳62.
۵.منسوببهعلیبنموسیالرضا�،طبالرضا�،بهترجمۀنصیرالدینامیرصادقی،ص6۴و7۴.

6.محمدباقرمجلسی،بحاراألنوار،ج۵9،ص۳۱۱.
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آداب غذاخوردن
یعنـیغذایـی کـن؛ آغـاز غـذا بـاسـُبکترین را »وعـدۀخـوردن میفرمـود:  *

زمانـهات.«۱ و فعالیتهـا و اقامتـگاه برحسـب و عادتـت بهانـدازۀ
دستکشـیدنازغـذاراپیـشازسـیریمهـممیشـمرد:»درحالیکـههنـوز  *
و بـدن سـالمتی مایـۀ چونکـه بکـش؛ دسـت غـذا از داری، میـل مقـداری

سـبکی.«2 باعـث هـم انسـان خـود بـرای و اسـت تیزهوشـی
خشـکش دسـتمال بـا میشسـت، را دسـتش وقتـی غذاخـوردن، از قبـل  *

میکـرد.۳ خشـک را دسـتش کـه غـذا از بعـد برعکـِس نمیکـرد؛
* موقعـیکـهسـفرۀغـذابرایـشپهـنمیکردنـد،همـۀغالمهـاوخدمتکارهـارا

بـهسـرسـفرهدعـوتمیکرد.۴
کـرد: عـرض کسـی مینوشـید. سـرکه مقـداری ابتـدا غـذا، شـروع از قبـل  *
»قربانـتشـوم،شـماکـهبـهمـاامـرکـردهبودیـدغـذارابـانمـکشـروعکنیـم؟!«
ایشـانفرمـود:»نمـکهـمماننـدسـرکهاسـت:سـرکهذهـنراقـویمیکنـدوبـر

میافزایـد.«۵ آدمـی عقـل
* برایفصلتابسـتان،غذاهاییباطبعسـردتوصیهمیکردوبرایزمسـتان،

غذاهایـیبـاطبـعگرموبرایفصلهـایدیگر،غذاهایمعتدلرا.6
* هیـچگاهغـذایداغنمیخـوردوبهنقـلازجدشامیرمؤمنـان�میفرمود:
»پیامبـرهنگامـیکـهغذایـشداغبود،نمیخوردشومیفرمود:‘بگذاریدسـرد

شـودکـهدرآنبرکـتاسـت.خداغـذایداغرابهمـاروزینمیکند.’«7

۱.محمدباقرمجلسی،بحاراألنوار،ج۵9،ص۳۱۱.
2.محمدباقرمجلسی،بحاراألنوار،ج۵9،ص۳۱۱.

۳.عزیزاهللعطاردی،مسنداإلمامالرضا�،المقدمة،ص۴۸.
۴.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،عیوناخبارالرضا�،ج2،ص۱۸۴.

الکافی، رازی، کلینی المحاسن،ج2،ص۴۸7؛محمدبنیعقوببناسحاق برقی، احمدبنخالد ۵.
ج6،ص۳29.

6.محمدباقرمجلسی،بحاراألنوار،ج۵9،ص۳۱۱.
7.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،عیوناخبارالرضا�،ج2،ص۴۰.
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گـردرمنـزلمقـداریازغـذابـرزمینریخـت،بایدجمعش * توصیـهمیکـرد:»ا
گـردرصحـرابودیدومقداریازغـذارویزمینریخت،خردهریزهها کنیـد؛امـاا

راجمـعنکنیـدوبـرایپرندههـاودرندههـابگذارید.«۱
سـفره کنـار و میطلبیـد سـینی یـک میآوردنـد، غـذا حضـرت بـرای وقتـی
ازبهتریـنغذاهـایسـفرهدرآنمیگذاشـتودسـتور میگذاشـت.آنوقـت

بدهنـد.2 کین مسـا بـه را آن کـه مـیداد
بودیـم،حضـرت غـذا مشـغول مـا »وقتـی اسـت: گفتـه خادمانـش از یکـی  *
گـرهم احضارمـاننمیکـردوپـِیکارینمیفرسـتادتـاغذایمـانتمـاممیشـد.ا
سـراغمانمیآمـدوسـرسـفرهبودیـم،میفرمـود:‘بلنـدنشـویدتاغذایتـانتمام

شود.’«۳
* میفرمـود:»گاهـیکـهنعمتـیبـهمـنمیرسـد،برایمگـوارانمیشـود،تاوقتی

بفهمـمآنچـهدربـارۀآننعمـتبرمنواجببودهاسـت،بهجاآوردهام.«۴
میگفـت: میخـورد، غذایـی هـرگاه ایشـان کـه میکـرد نقـل پیامبـر� از  *
گـردان  ِمْنـُه.«)خدایـا،آنرابـرمـامبـارک

ً
ْقنـا َخْیـرا ُز نـا ِفيـِه َو اْر

َ
ُهـّمَ بـارِْک ل

َّ
لل

ݩَ
»أ

وبهتـرازایـنهـمروزیمـانکـن.(وقتـیهـمشـیریـاچیـزدیگـریمینوشـید،
ْقنا ِفيه.«)خدایا،ایـنرابرمامبارکگردان ُز نـا ِفيـِه َو اْر

َ
ُهـّمَ بـارِْک ل

َّ
لل

ݩَ
میگفـت:»أ

کـن.(۵ وازایـنروزیمـان
* بعدازغذابهپشتدرازمیکشیدوپایراستشرارویپایچپمیانداخت.6

اهمیت خوردن شام
کهشـامشـببه * بـهخـوردنشـام،حتـییـکتکـهنـان،سـفارشمیکـرد؛چرا

۱.عزیزاهللعطاردی،مسنداإلمامالرضا�،ج2،ص۳۴9.
2.محمدباقرمجلسی،بحاراألنوار،ج9۴،ص79.
۳.محمدباقرمجلسی،بحاراألنوار،ج۴9،ص۱۰2.

۴.علیبنحسنطبرسی،مشکاةاألنوارفیغرراألخبار،ص27۴.
۵.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،عیوناخبارالرضا�،ج2،ص۳9.

6.محمدبنیعقوببناسحاقکلینیرازی،الکافی،ج6،ص299.
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بـدننیـرومیدهـد.۱
* وعدۀشـامرامهممیدانسـت:»دربدنانسـانرگیبهناِمرگعشـاءهسـت
کسـیشـامنخـورد،آنرگتـاصبـحویرانفریـنمیکنـدومیگویـد: گـر کـها

کـهمـراگرسـنهوتشـنهگذاشـتی.’«2 ‘خـداگرسـنهوتشـنهاتکنـد
کیـدمیکـردهیچکـسخـوردنشـامراتـرکنکنـد،حتـیبـالقمـهاینـانیـا * تأ

جرعـهایآب.۳
سـِر شـب، نبایـد اسـت، گذشـته چهـل از عمـرش کـه »مـردی میفرمـود:  *
بیشـامبـرزمیـنبگـذارد.خـوردنشـام،خـوابرابـرایآدمدلچسـبمیکنـد

خوشبـو.«۴ را دهـان و

۲. سیمای علمی

عالم آل محمد�
* اورا»عالمآلمحمد�«نامیدهاند۵وبهاقرارهمه،دانششبیپایانبود.6

گفتـهاسـت:»داناتـرازعلیبنموسـیالرضا�ندیـدم.هـر * یکـیازیارانـش
میکـرد. تصدیـق را ایـن میکـرد، نشستوبرخاسـت وی بـا کـه دانشـمندی
کـرد مأمـونعباسـیدانشـمنداِنادیـانوفقیهـانشـرایعرادرمجلسـیجمـع
وحضـرترضـا�رادعـوتکـردتـابـاآنـانگفتوگـوکنـد.حضـرتهمهشـان
رامجـابکـردوهمگـیفضـلودانـشویراسـتودندوبـهناتوانـیخودشـان

کردنـد.«7 اعتـراف

۱.عزیزاهللعطاردی،مسنداإلمامالرضا�،ج2،ص۳22.
2.محمدبنیعقوببناسحاقکلینیرازی،الکافی،ج6،ص9۸2.
۳.محمدبنیعقوببناسحاقکلینیرازی،الکافی،ج6،ص2۸9.

۴.عزیزاهللعطاردی،مسنداإلمامالرضا�،ج2،ص۳22.
۵.محمدباقرمجلسی،بحاراألنوار،ج۴9،ص۱۰۰.

6.محمدبناحمدبنعثمانذهبی،سیراعالمالنبالء،ج۱۳،ص۱.
7.فضلبنحسنطبرسی،إعالمالوریبأعالمالهدی،ج2،ص۴6.
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پاسخ گویی 
* دانـشراگنـجمیدانسـتوکلیـدشراپرسـش؛ازایـنرومیفرمـود:»بپرسـیدتا
خدارحمتشراارزانیتانکند.چهاردسـتهازپرسـشاجرمیبرند:سـؤالکننده،

آموزنـده،شـنوندهوجوابدهنـده.«۱
* بـا نشـاط و جدیـت به راهنمایـی مردم و پاسـخ دادن به سؤاالتشـان می پرداخت.  
شـواهد ایـن موضوع در تاریخ بسـیار اسـت؛ ازجمله یکـی از یارانـش می گوید: »در 
خدمـت علی بن موسـی الرضا� بـودم؛ درحالیکـهخانـۀ ایشـان پر بـود از مردم و 

آن هـا سـؤال می کردنـد و آن حضرت پاسـخ می فرمود.«2 
بیپاسـخ را پرسشـی هیـچ و جـوابمیگفـت اومیپرسـیدند، از هرچـه  *    
نمیگذاشـت.پاسـخهاییهـمکـهمـیداد،مسـتندبـهقرآنبـود.خـودشتعریف
میکـرد:»درمدینـهدرروضـۀحضـرترسـول�مینشسـتم.علمـاهـمدرآنجا
زیادبودند.هروقتدرمسئلهایمیماندند،بهمناشارهمیکردندومسائلشان

راازمـنمیپرسـیدند.مـنهـمبـههمـۀسؤالهایشـانپاسـخمیگفتـم.«۳
* پـدرشامامکاظـم�بـهفرزندانـشتوصیـهمیکـردکـههمـۀمسـائلتانرااز

اوبپرسـیدوگفتههایـشرانگـهداریـد.۴
* مأمـونبارهـابـاپرسـشدربـارۀچیزهاییآزمایشـشمیکرد؛اماامـامصبورانه
بـهویپاسـخکامـلمـیداد.خلیفـهعالمـانراجمـعمیکـرد:دانشـمنداِندیگـر
ادیـانهمچـونجاثلیـقورأسالجالـوت،سـرانصابئان،مانندعمـرانصابیو
کبروابواسـماعیلسـندی،علمایزردشـتیومسـیحی،متکلمانیمانند هربذا
سـلیمانمـروزیو....آنـگاهازحضـرتدرخواسـتحضـورمیکـرد.آنهـاازامـام

میپرسـیدندواویکـیپـسازدیگـریدرمناظـرهمغلوبشـانمیکرد.۵

۱.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،عیوناخبارالرضا�،ج2،ص2۸.
2.محمدبنعلیبنشهرآشوبمازندرانی،مناقبآلابیطالب،ج۴،ص۴۳۳.

۳.فضلبنحسنطبرسی،إعالمالوریبأعالمالهدی،ج2،ص6۴.
۴.محمدباقرمجلسی،بحاراألنوار،ج۴9،ص۱۰۰.

۵.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،عیوناخبارالرضا�،ج۱،ص۱۵۴تا۱7۸.
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گسترۀ شاگردان
دانشـمندان از بسـیاری و نبـود شـیعیان مختـص علمـیاش جلسـههای  *
اجتمـاع از ابنجـوزی، میکردنـد. شـرکت جلسـهها ایـن در نیـز سـنیمذهب
علمـایبـزرگحدیـثوپیشـوایانسـنیمذهبدرنیشـابورواسـتقبالازامـام
امـامحلقـه َمرکـب کـهدور نـاممیبـرد ازشـخصیتهایی او کـردهاسـت. یـاد
زدنـدوازامـامدرخواسـتحدیـثکردنـد:یحییبنیحیـی،اسـحاقبنراهویه،

و... .۱ احمدبنحـرب محمدبنرافـع،

گسترش علوم
گسـترشعلـوماهلبیـت�،اینطـوردعـامیکـرد:»خـدا کیـدبـر * بـرایتأ
را کنـد.«پرسـیدند:»علـومشـما زنـده را مـا کـهعلـوم را کنـدبنـدهای رحمـت
بیاموزانـد؛چونکـه مـردم بـه و بگیردشـان »فـرا فرمـود: کنـد؟« زنـده چگونـه

پیـرویمیکننـد.«2 مـا از بداننـد، را مـا کالم زیباییهـای گـر ا مـردم

علم آموزی
از درعلمآمـوزی،شـرموحیاراقبـولنداشـت:»کسـیکهعلـمنـدارد،نبایـد  *

یادگیـریخجالـتبکشـد.«۳

آگاهی به همۀ زبان ها
* بـهتمـامزبانهـامسـلطبـودوبـاافـرادبـهزبـانخودشـانگفتوگـومیکـرد.

احمدبنزیـادهمدانـیبهنقـلازاباصلـتمیگویـد:
بهخداقسم،اوفصیحتریِنمردموعالمترینبههرزبانیبود.روزیبه
حضرتعرضکردم:»ایپسرپیامبر،متعجبمازاینکهشمابهتمامی
کهدارند،اینطورتسلطدارید!«فرمود:»اباصلت، لغاتبااختالفاتی

۱.عبدالرحمنبنعلیبنمحمدبنجوزی،المنتظمفیتاریخاألمموالملوک،ج۱۰،ص۱2۰.
2.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،عیوناخبارالرضا�،ج۱،ص۳۰7.
۳.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،عیوناخبارالرضا�،ج2،ص۴۴.
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منحجتخدابربندگاناویموخداحجتیرابرقومیبرنمیانگیزد
امیرمؤمنان که است نرسیده تو به خبر این نفهمد. را آنان زبان که
طاِب.’)بهمافصلخطابدادهاند(؟ ِ

ْ
 ال

َ
وِتينا َفْصل

ُ
علی�فرمود: ‘أ

مگرفصلخطابغیرازدانستنزبانهایمردماست؟!«۱

۳. سیمای اخالقی

ادب
* میفرمـودکـهادب،بـارنـجوسـختیبهدسـتمیآیـدوکسـیآنرابهدسـت

مـیآوردکـهبرایشزحمتبکشـد.2
* هرگزدیدهنشدکهدرمعابرعمومیآبدهانبیندازد.۳

 
ً
ْزواجـا

َ
ِبـِه أ ْعنـا    مـا َمّتَ

َ
ّنَ َعْیَنْیـَک ِإل ـّدَ کـهآیـۀال َتُ * نقـلمیکـردهنگامـی

ـْم۴نـازلشـد،منـادیفریـادزد:»هرکـسمـؤدببـهادبخـدانشـود،در ِمْنُ
دنیـاحسـرتوافسـوسخواهـدخـورد.«۵

گفتار
* باحرفزدنشهیچوقتبهکسیظلمنکرد.6

* بامردمخیلینرموآرامسخنمیگفت.7
گفتـن از شـخص آن خـوِد تـا نمیکـرد، قطـع را کسـی کالم بههیچوجـه  *

 ۸ بازمیایسـتاد.

۱.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،عیوناخبارالرضا�،ج2،ص22۸.
2.محمدبنیعقوببناسحاقکلینیرازی،الکافی،ج۱،ص2۴.

۳.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،عیوناخبارالرضا�،ج2،ص۱۸۴.
۴.حجر،۸۸:»هرگزچشمخودرامیفکنبهنعمتهایمادیکهبهگروههاییازکافراندادیم.«

۵.محمدباقرمجلسی،بحاراألنوار،ج6۸،ص۳۴۸.
قمی معرفةاألئمة،ج2،ص۳۱6؛محمدبنعلیبنبابویه فی الغمة کشف اربلی، علیبنعیسی 6.

)شیخصدوق(،عیوناخبارالرضا�،ج2،ص۱۸۴. 
7.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،عیوناخبارالرضا�،ج2،ص۱79.

قمی معرفةاألئمة،ج2،ص۳۱6؛محمدبنعلیبنبابویه فی الغمة کشف اربلی، علیبنعیسی ۸.
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* هیچکسندیدکهاوازخدمتکارانوکارگزارانخودشبدبگویدودشنامشان
بدهد.۱

اخالق
از بهنقـل و میکـرد کیـد تأ خانـواده بـا خوشرفتـاری و خوشاخالقـی بـر  *
 
ً
قـا

ُ
ُخل ْحَسـُنُکْم  

َ
أ ِقياَمـِة 

ْ
ال َیـْوَم   

ً
ِلسـا َمْ ِمـّیِ  ُبُکـْم  ْقَر

َ
»أ میفرمـود: پیامبـر�

دنیـا در کـه اسـت نزدیکتـر مـن بـه کسـی قیامـت، )در ْهِلـِه.«2
َ
أِل ُکـْم  َخْیُر َو 

نیکوکارتـر.( خـودش خانـوادۀ بـا و باشـد خوشاخالقتـر
* اخـالقبـدرانابودگـراعمـالمیدانسـت،ماننـدسـرکهایکـهشـیرینیعسـل

راازبیـنمیبـرد.۳
* اخـالقعالـیاشسرشـارازبزرگـواریوکرامـتبـودومیفرمـود:»خانـدانمـا
عفـوراازآلیعقـوببـهارثبردهانـد،شـکرراازآلداوودوصبـرراازآلایـوب.«۴

بردباری
* درخصوصیـاتاخالقـیبـرِحلـمانگشـتمیگذاشـتوبـرآنبـودکـهانسـان
کـه تـابردبـارنشـود،نمیتوانـدعابـدباشـد:»دربنیاسـرائیلرسـمچنیـنبـود
هیچکـسرابـامدتـیعبـادت،عابـدنمیدانسـتند؛مگـراینکـهپیـشازآن،ده

سـالرادرسـکوتبهسـربـردهبـود.«۵

گذشت
گذشـتتریِن * بـاورداشـتهـروقـتدوگـروهبـایکدیگـردرگیربشـوند،حتمًابا

)شیخصدوق(،عیوناخبارالرضا�،ج2،ص۴۸۱.
۱.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،عیوناخبارالرضا�،ج2،ص۱۸۴.
2.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،عیوناخبارالرضا�،ج2،ص۳۸.
۳.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،عیوناخبارالرضا�،ج2،ص۳7.

۴.عزیزاهللعطاردی،مسنداإلمامالرضا�،المقدمة،ص۴6.
۵.محمدبنیعقوببناسحاقکلینیرازی،الکافی،ج2،ص۱۱۱.
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آندوپیـروزمیشـود.۱

اندیشه
* عقلراموهبتیالهیمیدانست.2

* میفرمود:»دوستهرفردعقلاوستودشمنشنادانیاش.«۳
* هنگامـیکـهازاودربـارۀعقـلپرسـیدند،فرمـود:»عقـِل]اجتماعـی[آناسـت
بـا و کنـد[ راتحمـل زندگـی گرفتاریهـای ]و ببـرد فـرو را انسـانغصههـا کـه

کنـد.«۴ دشـمنانبسـازدوبـادوسـتانمـدارا
* برتریـنعبـادتراتفکـردربـارۀخـداوقـدرتاوواندیشـیدندرعاَلـمخلقـت
میدانسـت:»عبـادتبـهنمـازوروزۀزیـادنیسـت.عبـادتوپرسـتشهمـان

تفکـردراوامرخداسـت.«۵
* باورداشتکهتادهخصلتدرمسلماننباشد،عقلشبهکمالنمیرسد:

۱.امیدباشدکهکارخیرازاوسربزند؛
2.مردمازشّرشدرامانباشند؛

۳.خوبِیکمدیگرانرابسیاردرنظربگیرد؛
۴.خوبیفراوانخودشراکمبهشماربیاورد؛

۵.هرچهازاوبخواهند،ناراحتنشود؛
6.درتمامعمرشازدانشطلبیخستهنشود؛

7.فقردرراهخدابرایشازتوانگریمحبوبترباشد؛
۸.ذلتدرراهخدارابرعزتبادشمنخداترجیحدهد؛

۱.حسنبنعلیبنشعبۀحرانی،تحفالعقولعنآلالرسول�،ص۴۴6.
2.محمدبنیعقوببناسحاقکلینیرازی،الکافی،ج۱،ص2۴.
۳.محمدبنیعقوببناسحاقکلینیرازی،الکافی،ج۱،ص۱۱.

۴.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،أمالیالصدوق،ص2۸۳و2۸۴.
۵.محمدبنیعقوببناسحاقکلینیرازی،الکافی،ج2،ص۵۵.
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9.گمنامیرابیشترازشهرتبخواهد؛
۱۰.بههرکسنگاهکند،بگوید:»اوازمنبهتروپرهیزکارتراست.«۱

توکل
* به نقـل از پدربزرگوارشـان میفرمـود:»هرکـسمیخواهـدنیرومندتریـِنمـردم

باشـد،بایـدبـرخـداتـوکلکنـد.«2
* دربـارۀتعریـفتـوکلازاوپرسـیدند.پاسـخداد:»یعنـیبهجـزخـدا،ازکسـی

نترسـی.«۳

تواضع
* درتعریـففروتنـیمیفرمـود:»تواضعآناسـتکهبامـردمآنطوررفتارکنی

کـهدوسـتداریباتورفتـارکنند.«۴
کـهیکـیازآنهـاایـنبـود:انسـانقـدر بـرایتواضـعمراتبـیبیـانمیکـرد  *
کـهانتظـار کنـد خـودشرابشناسـدودلـشآرامبگیـرد.بـامـردمآنطـورعمـل
کنـد. کسـیبـدیدیـد،بـاخوبـیجبرانـش گـراز کننـد.ا داردمـردمبـااورفتـار

خشـمخـودرابخـوردومـردمراببخشـد.۵
* فروتنـیاشمثالزدنـیبـود:»یـکبـارشـخصیکـهامـامرانمیشـناخت،در
حمامازامامخواسـتکهبیایداوراکیسـهبکشـد.امامپذیرفتومشـغولشـد.
دیگـرانامـامرابـهاومعرفـیکردنـدواوبـاشـرمندگیبـهعذرخواهـیپرداخـت؛
و میکشـید کیسـه را او همچنـان عذرخواهـیاش، بـه بیتوجـه امـام، ولـی

دلـداریاشمـیدادکـهطـورینشـدهاسـت.«6

۱.حسنبنعلیبنشعبۀحرانی،تحفالعقولعنآلالرسول�،ص۴۴۳.
2.محمدباقرمجلسی،بحاراألنوار،ج6۸،ص۱۴۳.

۳.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،أمالیالصدوق،ص2۴۰.
۴.محمدبنیعقوببناسحاقکلینیرازی،الکافی،ج2،ص۱2۴.
۵.محمدبنیعقوببناسحاقکلینیرازی،الکافی،ج2،ص۱2۴.

6.ابنشهرآشوب،مناقبآلابیطالب�،ج۴،ص۳62.



بر   مـــــــــــدار  آفتـــــــــــاب84

کـههنـگامصـرفغـذاهمـۀغالمـانخـود،از * بزرگـواریاشبهگونـهایبـود
سـفیدتاسـیاهرادعوتمیکردودریکسـفرهباآنهاغذامیخورد.شـخصی
بـهاوعـرضکـرد:»قربانتـانشـوم؛بهتـربـودبـرایایـنغالمـانوخدمتگـزاران
گانـهمیانداختیـد.«فرمـود:»خـدایهمـۀمـایکـیاسـتومادرو سـفرهایجدا
پـدرمـاهـمیکـی.پـاداشراهـمبـرایاعمالمیدهند]نهرنگپوسـتوشـأن

اجتماعـی[.«۱
* بیشـتروقتهـاایـنشـعررازمزمـهمیکـرد:»إذا ُکْنـَت ِف َخْیـرٍ َفـا َتْغَتـرِْر ِبِه َو 
ـْم.«)وقتـیدرنازونعمتی،بـهآنمغرورمباش؛بلکه ْم َو َتِّ ِ

ّ
ُهـّمَ َسـل

َّ
ِکـْن ُقـِل الل

َ
ل

بگـو:»خدایـا،نعمـتراکامـلکـنوسـالمتیبـده.«(2

سپاسگزاری
* سپاسـگزاریازخـداوشـکرنعمتهایـشراتوصیـهمیکـرد:»قدرنعمتهای
کنیـد.بـااطاعـتو خـدارابدانیـد.مبـادابـامعصیـت،نعمـتراازخـودسـلب

بندگـیوشـکر،بقـایآننعمتهـارابخواهیـد.«۳

ّوت مر
دغدغـۀجوانمـردیداشـتوازپیامبـر�نقـلمیکـرد:»شـشچیـزازمـرّوت

اسـت:سـهکاردروطـنوسـهرفتـاردرسـفر.
در وطـن: ۱.تـالوتکالماهللمجیـد؛2.آبادکـردنمسـاجد]بـاحضـوردرآن[؛

۳.اتحـادبـرادراندرراهخدمـتبـهجامعـه.
در سفر:  ۱.زادوتوشهرابیدریغدراختیارهمسفرانگذاشتن؛2.خوشُخلقی؛

۳.شوخیکردنبدونآمیختنبامعصیت.«۴

۱.محمدبنیعقوببناسحاقکلینیرازی،الکافی،ج۸،ص2۳۰.
2.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،عیوناخبارالرضا�،ج2،ص۱7۸.

۳.محمدباقرمجلسی،بحاراألنوار،ج۴9،ص۱۸2.
۴.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،عیوناخبارالرضا�،ج2،ص27.
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راستی
* میفرمود:»درگفتارخویشراستگوباشید.«۱

اخالص
کیـدمیکـردودربـارۀاثـرآن،بهنقـلازپیامبـر�میفرمـود: * بـراخـالصتأ
»هـربنـدهایچهـلروزبـرایخـدامخلصانهعمـلکند،چشـمههایحکمتاز

دلـشبـهزبانـشجـاریمیشـود.«2

خاموشی
* در کنـار بردبـاری و دانـش، سـکوترانیـزیکـیازنشـانههایفهـمدردیـن
میدانسـتویـادآورمیشـد:»سـکوتیکـیازدرهـایحکمـتاسـتومحبـت

ایجـادمیکنـدوهمـۀنیکیهـارابهدنبـالمـیآورد.«۳
* میآموزاند:»زبانتانرانگهداریدتاعزیزباشید.«۴

وتذکـرمـیداد:»ُپرحرفهـا ارزشـمندمیدانسـت را اسـرار سـکوتوحفـظ  *
لغزشانـد.«۵ معـرض در همیشـه

* بهنظـرش،آدمُپرحـرفهیچموقـعازسـخنگفتنسـیرنمیشـود:هـروقـت
حرفـشتمـامشـود،حـرفدیگـریشـروعمیکنـد.6

امانت داری
* برامانتداریاصرارمیکرد:»امانترااداکنید.«7  

و الوسائل مستدرک نوری، حسینبنمحمدتقی ص2۴7؛ اإلختصاص، مفید، محمدبنمحمد ۱.
مستنبطالمسائل،ج9،ص۱۰2.

2.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،عیوناخبارالرضا�،ج2،ص69.
۳.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،الخصال،ج۱،ص۱۵۸.

۴.حسنبنمحمددیلمی،إرشادالقلوبإلیالصواب،ج۱،ص۳۰۱.
۵.محمدباقرمجلسی،بحاراألنوار،ج6۸،ص2۸۸.

6.حسنبنعلیبنشعبۀحرانی،تحفالعقولعنآلالرسول �،ص۴۴2.
و الوسائل مستدرک نوری، حسینبنمحمدتقی ص2۴7؛ اإلختصاص، مفید، محمدبنمحمد 7.

مستنبطالمسائل،ج9،ص۱۰2.
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هوای نفس
* نهیمیکردکهدنبالنْفسبیفتیم.اینپیرویراموجبذلتمیدانست.۱

یزی گناه گر
* گنـاهرامایـۀگرفتـاریافـرادمیدانسـت:»هـروقتمردمگنـاهتازهایمرتکب
بیسـابقهای گرفتـارِی بـه خـدا نمیدادنـد، انجامـش گذشـته در کـه شـوند

میکنـد.«2 مبتالیشـان
* معتقـدبـودارتـکابگناهـانکوچـک،راهرابـازمیکنـدبـرایارتـکابگناهان
گـرکسـیدرمعصیتهـایکوچـکازخـدانترسـید،درمعصیتهـای بـزرگ:»ا

بـزرگهـمنخواهـدترسـید.«۳

حسابرسی نفس
* میگفـتنفـسرامحاسـبهکنیـد:»هرکـسخـودشراحسابرسـیکنـد،سـود

میبـردوهرکـسازحسابرسـیخـودشغفلـتکنـد،ضـررمیکنـد.«۴
* ازپیامبـر�نقـلمیکـرد:»ازمـانیسـتکسـیکههـرروزبـهحسـابخـودش
رسیدگینکند،خوبوبِدخودشرانشناسدوازخداوندبرایکارهایخوبش

فزونـیوبـرایاعمـالبـدشآمرزشطلـبنکند.«۵

نهی از صفات رذیله
* خیانـتبـهدیگـریراخـطقرمـزمیگرفـت:»کسـیکهبـهمسـلمانیخیانـت

کنـد،ازمـانیسـت.«6

۱.علیبنحسنطبرسی،مشکاةاألنوارفیغرراألخبار،ص26۰.
2.محمدبنیعقوببناسحاقکلینیرازی،الکافی،ج2،ص27۵.

۳.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،عیوناخبارالرضا�،ج2،ص۱۸۰.
۴.محمدباقرمجلسی،بحاراألنوار،ج7۵،ص۳۵2.

۵.علیبنحسنطبرسی،مشکاةاألنوارفیغرراألخبار،ص2۴7.
6.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،أمالیالصدوق،ص27۰.
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* جایگاهفریبکارانونیرنگبازانراآتشوعدهمیداد.۱
* بخیلراازبهشتومردم،دوروبهجهنمنزدیکمیدانست.2

درجـه چندیـن خودبینـی، بـرای میدانسـت. اعمـال تباهکننـدۀ را ُعجـب  *
کنـدوازآنهـا قائـلبـود:یکـیاینکـهاعمـالبـد،درنظـرانسـانخـوبجلـوه
خوشحـالشـودوتصـورکنـدکارخوبـیمیکنـد.دیگـراینکـهبنـدهبـهخـدای
خـودایمـانبیـاوردودرعینحـالبـرخـدامنتبگـذارد،بااینکهخـدابراومنت

دارد.۳
* میفرمـود:»بخیـلراحتـینمیچشـد،حسـودلـذتنمیبـرد،پادشـاهانوفـا

ندارنـدو دروغگـوازمردانگـیبویـینبرده]اسـت[.«۴

خوش گمانی
* سـفارشمیکـردبـهُحسـنظنبـهخـدا:»‘خـدامیفرمایـد:مـنهمانطـورم
گـرگمانشخوبباشـد،رفتارمنخـوبخواهدبود کـهبنـدهامگمـانمیکنـد.ا

گـربـدباشـد،رفتـارمـنهمبـدخواهدشـد.’«۵ وا

۱.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،عیوناخبارالرضا�،ج2،ص۵۰.
2.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،عیوناخبارالرضا�،ج2،ص۱2.

۳.حسنبنعلیبنشعبۀحرانی،تحفالعقولعنآلالرسول�،ص۴۴۴.
۴.حسنبنعلیبنشعبۀحرانی،تحفالعقولعنآلالرسول�،ص۴۵۰.

۵.محمدبنیعقوببناسحاقکلینیرازی،الکافی،ج2،ص72.
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توبه

* در توبه و استغفار، اکتفای به توبۀ زبانی را قبول نداشت: »الزم است توبه کننده با 
دل نیز پشیمان باشد؛ وگرنه خود را مسخره کرده است.«1

انسان نمونه

* اصالت گوهر )ریشه ای محکم در خویش(، طبع بزرگوار، خوی متین، جان شریف 
و ترس از خدا پنج صفتی بود که می فرمود: »اگر در کسی نباشد، در دنیا و آخرت به 

او امیدی نیست.«2
خـدا فرمـان پیـرو را »دلـش میدانسـت: کسـی چنیـن را شایسـته انسـان  *
کـه میکنـدونیروهایـشرادرراهخشـنودیخـدابـهکارمیانـدازد.میپذیـرد
ایـن،ذلـتدرراهحـقاسـتکـهبـهعـزِتهمیشـگیمنتهـیمیشـود،نـهعـزت
کـهدردنیـاتحمـلمیکنـد،بـهنعمـت کـهانـدکغمـی درراهباطـل.میدانـد
فـراوان کـهخوشـیهای دائمـیدردنیایـیبیپایـانمیرسـاندش.میفهمـد
گـرپیـروهـواینفسـشباشـد،اورابـهعذابـیبیانتهـامیکشـاند.«۳ ایـندنیـا،ا

جدال
کـه نکنیـد بیهـوده جـدال و کنیـد خودتـان روش را »سـکوت میفرمـود:  *

نـدارد.«۴ برایتـان فایـدهای

اسراف نکردن
* یکـیازدلواپسـیهایشایـنبـودکـهچیـزیاسـرافنشـود.روزیتعـدادی
میوههـای شـدند، کـه سـیر بودنـد. میوهخـوردن مشـغول خدمتکارانـش از

۱.محمدباقرمجلسی،بحاراألنوار،ج7۵،ص۳۵6.
2.حسنبنعلیبنشعبۀحرانی،تحفالعقولعنآلالرسول�،ص۴۴6.

۳.احمدبنعلیطبرسی،اإلحتجاجعلیأهلاللحجاج،ج2،ص۳2۱.
و الوسائل مستدرک نوری، حسینبنمحمدتقی ص2۴7؛ اإلختصاص، مفید، محمدبنمحمد ۴.

مستنبطالمسائل،ج9،ص۱۰2.
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گرشـماسـیرشـدهایدوبـهباقیغذا باقیمانـدهرادورانداختنـد.امـامفرمـود:»ا
کـه احتیاجـینداریـد،نبایسـتآنرادورمیانداختیـد.آخـر،مردمانـیهسـتند

بـهآنمیوههـانیـازدارنـد.«۱
* ازاسـرافدرهزینههـایزندگـینهـیمیکـرد:»درهزینههـایخانـوادهاسـراف
 ْ ْنَفُقوا لَ

َ
ِذیَن ِإذا أ

َّ
نکنیدکهخدایبزرگاسـرافرانمیپسـنددومیفرماید:َو ال

2)وکسـانیکههـروقـتانفـاقکنند،
ً
َ َقوامـا ْ َیْقُتـُروا َو کاَن َبـْنَ َذِلـکݨݧ ُیْسـرُِفوا َو لَ

نـهاسـرافکارندونـهسـختگیر؛بلکـهدرمیانایـندو،اعتـدالدارند.(«۳

منع از دشمنی و بدگویی
بـایکدیگـرو رابـهدشـمنی بـادشـمنیوبدگویـیمخالـفبـود:»خودتـان  *
کسـیچنیـن گـر کـردهاما بدگویـیازهـممشـغولنکنیـد؛چـونبـاخـودعهـد
کاریانجـامدهـدودوسـتیازدوسـتانمراناراحـتوخشـمگینکنـد،دعـاکنـم
خـدااورادردنیـابـاشـدیدترینعذابهـامجازاتکنـدودرآندنیاهمزیانکار

خواهـدبـود.«۴

نیکی
* روششاحسانفراوانبود.۵

درشـبهای بیشـتر را کار ایـن و مـیداد پنهانـیصدقـه تنگدسـتان بـه  *
نشـود.6   نیازمنـد شـرمندگِی باعـث احسـانش تـا میکـرد تاریـک

بـار یـک میکـرد. هزینـه نیازمنـدان مشـکل رفـِع بـرای داشـت، هرچـه  *
فضلبنسـهلامـامرابـرایانفـاقهمـۀمالـشمالمـتکـرد.امـامسرزنشـشرا

۱.محمدباقرمجلسی،بحاراألنوار،ج۴9،ص۱۰2.
2.فرقان،67.

۳.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،الخصال،ج۱،ص۵۵.
و الوسائل مستدرک نوری، حسینبنمحمدتقی ص2۴7؛ اإلختصاص، مفید، محمدبنمحمد ۴.

مستنبطالمسائل،ج9،ص۱۰2.
۵.علیبنعیسیاربلی،کشفالغمةفیمعرفةاألئمة،ج2،ص۳۱6. 
6.علیبنعیسیاربلی،کشفالغمةفیمعرفةاألئمة،ج2،ص۳۱6.
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بـهخـودشبرگردانـد:»چیـزیراکـهپـاداشوکرامـتبـدانتعلقمیگیـرد،ضرر
نکـن.«۱ محسـوب

* هـروقـتسـرسـفرۀغـذامینشسـت،ظرفـیپیشـشمیگذاشـتندوقبـلاز
کـهدرسـفرهبـود،ازهرکـدام گونـی گونا کنـد،ازغذاهـای اینکـهغـذاراشـروع
مقداریبرمیداشـتودرآنظرفمیگذاشـتوسـپسدسـتورمیدادآنغذا
َعَقَبَة2را

ْ
 اْقَتَحـَم ال

َ
رابـهفقـرابدهنـد.حضـرترضا�درایـنهنگامآیۀَفا

قرائـتمیکـردومیفرمـود:»چونخدامیدانسـتهاسـتهمـۀبندگانشقدرت
کینراماننـدآزادکـردنبـردهتلقـی ندارنـدبـردهبخرنـدوآزادکننـد،اطعـاممسـا
کـردهاسـتوازایـنراه،بندگانـشرابهطـرفبهشـتراهنمایـیکـردهاسـت.«۳
را ثوابـش و میکـرد تشـویق مخفـی بهصـورت نیـک کار انجـامدادن بـه  *

میدانسـت.۴ حسـنه هفتـاد معـادل
گر * سـفارشمیکـردکـهبـههمـهنیکـیکنیـد.ازرسـولخـدا�نقلمیکـرد:»ا
نیکِیتوبهکسـیبرسـدکهشایسـتهاشاسـت،خبلیاقتشراداشـتهاسـت؛اما

گـرلیاقـتخوبینداشـتهاسـت،خـودتکهاهـلخوبیکردنبـودهای!«۵ ا

نظم
* نظمـشمشـهوربـود؛مثـًالمسـواکدانیداشـتکـهپنـجمسـواکدرآنبـود.
بـرهریـکنـامیکـیازنمازهایپنجگانهرانوشـتهبودوهنـگامهرنماز،بایکی

ازآنهامسـواکمیزد.6

یت زمان مدیر
* بـا اسـتناد بـه فرمـودۀ پـدر بزرگـوارش، بـهمدیریـتزمـانسـفارشمیکـرد:

۱.حسینبنمحمدتقینوری،مستدرکالوسائلومستنبطالمسائل،ج7،ص2۳۵.
2.بلد،۱۱. 

۳.محمدبنیعقوببناسحاقکلینیرازی،الکافی،ج۴،ص۵2.
۴.محمدبنیعقوببناسحاقکلینیرازی،الکافی،ج2،ص۴2۸.

۵.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،عیوناخبارالرضا�،ج2،ص۳۵.
6.محمدباقرمجلسی،بحاراألنوار،ج7۳،ص.۱۳7
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و عبـادت بـرای بخشـی کنیـد: تنظیـم بخـش چهـار در را روزتـان »بکوشـید
خلوتباخدا،بخشـیبرایتأمینمعاش،بخشـیبرایمعاشـرتومصاحبت
نیرویـی تفریـح، از ازنشـاِطبهدسـتآمده تفریـح. بـرای وبخشـی بـرادران بـا

میآوریـد.«۱ بهدسـت دیگـر دربخشهـای وظیفـه انجـام بـرای

مشورت
»بـا کـه سـؤال ایـن بـه پاسـخ در میکـرد. سـفارش دیگـران بـا مشـورت بـه  *
چهکسـیمیتـوانمشـورتکـرد«،ازپـدرانبزرگوارشـانبهنقـلازرسـولخدا� 
توصیهمیکردبافردترسـومشـورتنکنند؛چونکارهارادشـوارجلوهمیدهدو
بدیـنوسـیلهفـردراازانجـامدادنکارهـایمهمبازمـیدارد.همچنینمیگفت
بـافـردبخیـلهـممشـورتنکنند؛زیرامشـورتگیرندهراازهدفـشکهکمکبه
دیگـراناسـت،بازمـیدارد.ازمشـورتبـاحریصهمنهیمیکـرد؛چوناوبرای
کسـبمقـام،سـتمکردنرادرنظـرمشـورتگیرندهخـوب جمـعآوریثـروتیـا

جلـوهمیدهـد.2
* از پـدران بزرگوارشـان یه نقـل از امیرالمؤمنیـن� نصیحـتمیکـرد:»قبـلاز

شـروعهـرکاری،دربـارۀآنخـوبتأمـلکنیـدتـاپشـیماننشـوید.«۳

فعالیت اقتصادی
گزیرنـد نا »مـردم اجتنابناپذیـرمیدانسـت: را مـال کسـب راه در کوشـش  *
بـرایزندگیشـانتـالشکننـد؛پسکوشـشدرراهکسـبمالراتـرکنکنید.«۴
مقـام از فراتـر را کارگـر مقـام کـه بـود آنقـدر نظـرش در کار معنـوی ارزش  *
جهادکننـدگاندرراهخـدامیدانسـت:»آنکـهبـاکاروکوشـشدنبـالمواهـب
زندگـیبـرایتأمیـنخانـوادهاشباشـد،پاداشـیبزرگتـرازپـاداشمجاهـدان

۱.منسوببهعلیبنموسیالرضا�،فقهالرضا�،ص7۳۳.
2.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،کتاُبمنالیحضرهالفقیه،ج۴،ص۴۰9.

۳.عزیزاهللعطاردی،مسنداإلمامالرضا�،ج۱،ص29۳.
۴.محمدبنحسنحرعاملی،وسائلالشیعة،ج۱7،ص۳2.
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دارد.«۱ خـدا راه
* خـدارامالـکحقیقـیجانهـاومالهـاودیگـرچیزهـامیدانسـتوبـرایـن

بـودکـهآنچـهدردسـتمـردماسـت،عاریـهاسـت.2
* کمفروشی،ریختوپاش،خیانت،رباخوریو...رانهیمیکرد.۳

فقیـران زندگـی تأمیـن وجوبـشرا  سـّر و میکـرد کیـد تأ زکات پرداخـت بـر  *
۴ میدانسـت.

را نیازمنـدان و فقیـران حـق خودشـان مـال از توانگـران گـر »ا میفرمـود:  *
بـود.«۵ خواهـد نابـودی معـرض در اموالشـان ندهنـد،

کیـدداشـتکـهخـدامـردمسـالمرامکلـفکـردهاسـتبـهبیمـارانوافـراد * تأ
اسـت: فرمـوده چنیـن مجیـد قـرآن چـون کننـد؛ رسـیدگی گرفتـار و ناتـوان
جانهایتـان و مالهـا دربـارۀ )قطعـًا ْنُفِسـُکْم...6

َ
أ َو  ْمواِلُکـْم 

َ
أ ِف  ّنَ  ـُو

َ
ُتْبل

َ
ل

7). میشـوید... امتحـان
* بـهتوانگـرانوثروتمنـدانتوصیـهمیکـردبـافقیـرانونیازمنـدان،مهربـان
کننـدودرامـوردینـییاریشـان باشـندوبـهآنهـاکمـکوبـاآنهـاهمراهـی

دهنـد.۸

۱.حسنبنعلیبنشعبۀحرانی،تحفالعقولعنآلالرسول�،ص۴۴۵.
2.محمدرضاحکیمیومحمدحکیمیودیگران،الحیاة،ج۵،ص۳۸۳.

۳.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،عیوناخبارالرضا�،ج2،ص۱27.
۴.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،عللالشرائع،ج2،ص۳69؛محمدبنعلیبنبابویه
قمی)شیخصدوق(،کتاُبمنالیحضرهالفقیه،ج2،ص۸و9؛محمدرضاحکیمیومحمدحکیمی

ودیگران،الحیاة،ج۵،ص2۰۱.
۵.محمدرضاحکیمیومحمدحکیمیودیگران،الحیاة،ج۵،ص2۰۱.

6.آلعمران،۱۸6.
7.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،عللالشرائع،ج2،ص۳69؛محمدبنعلیبنبابویه
قمی)شیخصدوق(،کتاُبمنالیحضرهالفقیه،ج2،ص۸؛محمدرضاحکیمیومحمدحکیمیو

دیگران،الحیاة،ج۵،ص2۰۱.
۸.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،عللالشرائع،ج2،ص۳69؛محمدبنعلیبنبابویه
قمی)شیخصدوق(،کتاُبمنالیحضرهالفقیه،ج2،ص۸؛محمدرضاحکیمیومحمدحکیمیو

دیگران،الحیاة،ج۵،ص2۰۱.
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* زکاتراتذکـریبـرایمـالدارانمیدانسـتکـهبایـدازآنپنـدبگیرنـدوبـه
فکـرنیازمنـدانباشـند:»ثروتمنـدانبایـدخـداراسپاسـگزارباشـندکـهبـهآنهـا
نعمـتوثـروتارزانـیکـردهاسـت.توانگرانبایدهمیشـهدرحالتضرعباشـند
وازخـدابترسـندوحقـوقواجـبشرعیشـانرابدهنـدتـاروزی،ماننـدفقیران،

مسـتحقزکاتنشـوند.«۱
* ازربانهیمیکردوعاملنابودِیاموالمیدانستش.2

* ربـارابـرایایـنحـراممیدانسـتکـهبـارباخـواری،کارخوبازمیـانمیرود
ومالهـاتلـفمیشـودومـالدارانبـهسـودگرفتنرویمیآورنـدووامدادن
رافرامـوشمیکننـد. نیـک کارهـای انجـام و کارهـایواجـب بـه وپرداختـن
نابـودی و قرضگیرنـدگان[ ]بـر سـتم و تباهـی اینهـا، همـۀ »در میفرمـود:

امـوال]مـردم[اسـت.«۳
* بـرایثروتانـدوزیحداقـلیکـیازایـنپنـجخصلـترا»بایـد«میشـمرد:
بخیلبـودن،داشـتنآرزویدورودراز،حریصبـودنبـهدنیـا،قطـعصلـۀرحـم

کـردنآخـرتبـرایدنیـا.۴ وفدا
* بدتریـِنمـردمازنظـرزندگـیاقتصـادیراکسـانیمعرفیمیکـردکهبامعاش

خـودبـرایدیگـرانمعاشـینسـازندوکسـیدرپرتوزندگیآنهـازندگینکند.۵
کـهحقـوقمالـیاشراادانکنـد،جـزِو * از قـول پیامبـر اکـرم�ثروتمنـدی

میشـوند.«6 آتـش وارد کـه میدانسـت گروهـی نخسـتین

۱.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،عللالشرائع،ج2،ص۳69؛محمدبنعلیبنبابویه
قمی)شیخصدوق(،کتاُبمنالیحضرهالفقیه،ج2،ص۸.

2.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،عیوناخبارالرضا�،ج2،ص9۳و9۴؛محمدرضا
حکیمیومحمدحکیمیودیگران،الحیاة،ج۴،ص۴6۰وج۵،ص6۱۰و۱۱6.

۳.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،کتاُبمنالیحضرهالفقیه،ج۳،ص۵66.
۴.عزیزاهللعطاردی،مسنداإلمامالرضا�،ج۱،ص2۸7.

۵۵.حسنبنعلیبنشعبۀحرانی،.حسنبنعلیبنشعبۀحرانی،تحفالعقولعنآلالرسولتحفالعقولعنآلالرسول��،ص،ص۴۴۸۴۴۸..
66.م.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،عیوناخبارالرضا�،ج2،ص2۸.
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توجه به مشکالت یاران
* درخواستیراکهمیتوانستبرآوردهسازد،ردنمیکرد.۱

* مـردم،خیلـیازمسـائلونیازمندیهایشـانرابـااومطـرحمیکردنـدواونیـز
بهراحتـیوبـامهربانـیبـرایبـرآوردنخواستهشـاناقـداممیکـرد.ابومحمـد

غفـاریمیگویـد:
قرضسنگینیبرایمپیشآمدوخیلیغمگینشدم.برایادایاین
کسیراسراغنداشتم.یکیازروزهاصبِح ِدین،بهجزعلیبنموسی،
گرفتناجازۀورود،بهحضورشمشّرف زودخدمتشرسیدموپساز
شدم.همانابتدافرمود:»ابومحمد،ازخواستهاتاطالعدارموباید
کردیم. کهشد،غالمشافطارآوردوافطار قرضتورابپردازم.«شب
فرمود:»ابومحمد،شبدراینجامیخوابییامیروی؟«عرضکردم:
گرنیازمندیامرارفعکنیومنبروم،بهتراست.« »سیدوسرورمن،ا
و برداشت پول ُمشتی و برد فرش زیر را اینهنگام،دستخود در
چراغی نزدیک آمدم، بیرون که حضرت آن منزل از داد. من به
آنها که شد معلوم کردم. نگاه بود، کرده مرحمت آنچه به و رفتم
کهدیدم،رویشنوشته اولیندیناری دینارهایسرخوزردهستند.
بود:»ابومحمد،این،۵۰دیناراست.ازآن،26دیناررابرایقرضتو
2۴دیناررابرایمخارجخانوادهاتمصرفکن.«صبحکهشد،ازآن

نبود.2 اثری دینارمخصوص

۱.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،عیوناخبارالرضا�،ج2،ص۱۸۴.
2.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،عیوناخبارالرضا�،ج2،ص2۱۸.





فصلپنجم:  خانـــه  و  خانــواده

ݡݡکتـاب صـوتی



ُغُدِّو َو 
ْ
ُه ِفهيا ِبال

َ
ُح ل ُه ُيَسّبِ َفَع َو ُيْذَكَر فهَيا اْسُ ْن ُتْر

َ
ِذَن اهَّلُل أ

َ
ِف  ُبُيوٍت أ

1 اآلصاِل

هیچ جای  در  را  آرامش  این  آن.  علت  خانواده  و  است  آرامش  محل  خانه 
و  خدا  یاد  و  روح  عروج  سبب  که  است  همین  و  یافت  نمی توان  دیگری 
سعادتمندی انسان ها می شود. امام راهنمای ما به سوی آرامش و سعادت 
است؛ پس توصیه ها و روش های معصومان� در خصوص خانه و خانواده 

برای رسیدن به این سعادت است. الگو  بهترین 

کهخداونداذنفرمودهدیوارهاىآنراباال ۱.نور،۳6:»]اینچراغپرفروغ[درخانههاییقراردارد
برند]تاازدستبردشیاطینوهوسبازاندرامانباشد؛[خانههاییکهنامخدادرآنهابردهمیشود

وصبحوشامدرآنهاتسبیحاومیگویند.«



99 سبک زندگی بر مدار حیات رضوی

۱. خانه

خانه آسمانی

فضای خانه
* خانـهرامحـلآرامـشمیدانسـت.بـرایهمیـن،هیچکـسدرمنزلـشودر

رابلنـدنمیکـرد.۱ حضـورشصدایـش

آسایش
* بـرایآنـانکـهامکانـاتدارنـد،الزممیشـمردکـهخانـوادۀخـودرادررفـاهوآسـایش

قـراردهنـد.2
* میفرمـود:»شایسـتهاسـتکـهمـردازنظـرمالـیبـهخانوادهاشبیشـترتوجه

کنـدتـاآرزویمرگـشرانکننـد.«۳

وزِی حالل ر
کیـد بـرآنتأ بـرایخانـوادهبسـیارمهـممیشـمردو را کسـبروزِیحـالل  *
وخانـوادهاش بـرایخـود و بجویـد راهحاللـش از را روزی »هرکـس میکـرد:

راهخداسـت.«۴ در اجـرجهادکننـدۀ از بیشـتر اجـرش کنـد، هزینـه

۱.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،عیوناخبارالرضا�،ج2،ص۱79.
2.محمدبنحسنحرعاملی،وسائلالشیعة،ج2۱،ص۵۴۰.
۳.محمدبنحسنحرعاملی،وسائلالشیعة،ج2۱،ص۵۴۰.

۴.محمدبنیعقوببناسحاقکلینیرازی،الکافی،ج۵،ص۸۸.
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رگ  خانۀ بز
اسـت: چیـز دو در دنیـا زندگـی »لـذت میپسـندید: را منـزل وسـیعبودن  *

زیـاد.«۱ دوسـتان داشـتن و خانـه بزرگبـودن
* بـراییکـیازخدمتکارانـشمنزلـیخریـدوفرمـود:»منـزلقبلـیاتکوچـک
گفـت:»آخـرپـدرمدرآنجـازندگـیمیکـرد.« کنشـو.«مـرد ایـنسـا اسـت.در

گـرپـدرتمتوجـهنبـود،تـوهـمبایـدماننـداوباشـی؟!«2 فرمـود:»ا

خوش اخالقی 
از بهنقـل و میکـرد توصیـه خانـواده بـا وخوشرفتـاری بـهخوشاخالقـی  *
ُکْم   َو َخْیُر

ً
قا

ُ
ْحَسُنُکْم ُخل

َ
ِقياَمِة أ

ْ
 َیْوَم ال

ً
ِلسا ُبُکْم ِمّیِ َمْ ْقَر

َ
پیامبر�میفرمود:»أ

کـهدردنیـاخوشاخالقتـر ْهِلـِه.«)درقیامـت،کسـیبـهمـننزدیکتـراسـت
َ
أِل

باشـدوبـاخانـوادۀخـودشنیکوکارتـر.(۳

اعتدال در زندگی
* بهمیانهرویدرزندگیسفارشمیکردوبهنقلازمحمدمصطفی�میفرمود:
»خانهایرانسازیدکهدرآنسکونتنمیکنید.چیزیراکهنمیخورید،انباشته

نکنید.ازخداییکهبهسویشمحشورمیشوید،حسابببرید.«۴
* میفرمود:»بایدمخارجخودوخانوادهتانبرپایۀمیانهرویباشد.«۵

والدین

نیکی کردن
گـرمشـرکباشـند،واجـبمیدانسـت؛ولـیمرز * نیکـیبـهپـدرومـادرراحتـیا

۱.عزیزاهللعطاردی،مسنداإلمامالرضا�،ج2،ص۳7۴.
2.محمدباقرمجلسی،بحاراألنوار،ج7۳،ص۱۵۳.

۳.محمدبنحسنحرعاملی،وسائلالشیعة،ج۱2،ص۱۵۳.
۴.محمدبنیعقوببناسحاقکلینیرازی،الکافی،ج2،ص۴۸.
۵.منسوببهعلیبنموسیالرضا�،فقهالرضا�،ص2۵۵.
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اطاعتشـانراجایـیمعّیـنمیکـردکـهاطاعتشـانبـهمعصیـتخـدانکشـد.۱
گـربـهحـقامامـتمعتقـدنباشـند، * شـخصیازامـامپرسـید:»پـدرومـادرم،ا
ازطرفشـانصدقـه و کـن دعـا »برایشـان داد: جـواب بکنـم؟« دعـا برایشـان
زیـرا کـن؛ بـاآنهـامـدارا امامـتمعتقـدنیسـتند، بـه گـرزندهانـدو ا بـده. هـم
پیامبر�فرمـودهاسـت:‘خـدامـرابـرایمهـرورزیفرسـتاد،نـهنافرمانـی.’«2

سپاسگزاری
* میفرمـود:»خـدابـهسپاسـگزاریازخـودشوازپـدرومـادر،بـاهـم،فرمـان
دادهاسـت؛ازایـنروکسـیکهازپـدرومـادرشسپاسـگزارینکنـد،انـگارازخـدا

سپاسـگزارینکـردهاسـت.«۳

پرهیز از عاّق شدن توسط والدین
کـردهاسـتوایـنبهدلیـلخـروجاز * میفرمـود:»خـداعـاقوالدیـنراحـرام
گـر اطاعـتخـداوتعظیمنکـردنوالدیـنوکفـراننعمـتوابطـالشـکراسـت.ا
عـاقوالدیـنحـرامنشـدهبـود،نسـلادامـهنمییافـتواحتـرامپـدرومـادراز
بیـنمیرفـتوکسـیحقوقشـانرانمیشـناختودرنتیجـه،قطِعرحممیشـد
وپـدرومـادر،اوالدشـانراتـرکمیکردنـدوفرزنـدانهـمازنیکیکردنبهآنها

دستمیکشـیدند.«۴

مادر
کـهمـادربهگونـهایفرزنـدرا * حـقمـادرراواجبتریـنحـقمیدانسـت؛چرا
بـا مـادر اینطـورحمـلنمیکنـد. را فـرددیگـری کـههیچکـس حمـلمیکنـد
گـوشوچشـموهمـۀاعضـایبـدنخـودشازفرزنـدمراقبـتمیکنـدوازایـن

۱.محمدبنحسنحرعاملی،وسائلالشیعة،ج۱6،ص۱۵۵.
کلینیرازی،الکافی،ج2،ص۱۵9؛محمدباقرمجلسی،بحاراألنوار، 2.محمدبنیعقوببناسحاق

ج7۱،ص۴7.
۳.محمدباقرمجلسی،بحاراألنوار،ج7۱،ص6۸.
۴.محمدباقرمجلسی،بحاراألنوار،ج7۱،ص7۵.
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کارششـاداسـتوبـهآنامیـدبسـته.بـاردارِیفرزنـدآنقـدرسـختاسـتکـه
باشـد گرسـنه کـهخـودش راضـیمیشـود مـادر نـدارد. را تحملـش هیچکـس
وفرزنـدشسـیر،خـودشتشـنهباشـدوفرزنـدشسـیراب،خـودشبیلبـاس
سـایه. در فرزنـدش و بمانـد آفتـاب در وخـودش پوشـیده فرزنـدش و بمانـد
میفرمـود:»پـستشـکرازمـادرالزماسـتوخوبیکردنبهاوبایـدبهاندازۀاین
کاریاشباشـد؛گرچـهکسـیقدرتـشرانـداردکـهحتـیکوچکتریـنحـق فـدا
مـادرراجبـرانکنـد،مگـراینکـهخـداکمکـشکنـد.خدامـادررادرکنـارخودش
ِصيُر۱)شکرمنوپدرو َ َّ الْ َ ِإلَ ِن اْشُکْر ِلی  َو ِلواِلَدْیکݨݧ

َ
قراردادوفرمود:...أ

مـادرترابهجـابیـاور؛چـون]همـۀشـما[بهسـویمـنبرمیگردیـد.(«2

پدر
* خیلـیبـهحرفشـنویازپـدر،خوشرفتـاریبـااو،سـربهزیریدربرابـرش،
که کیـدمیکرد؛چرا احترامگذاشـتنبـهاوونیـزآرامسـخنگفتندرحضـورشتأ
گـرپـدرنبـود،خداپسـررا پـدرراماننـدریشـهوپسـررامثـلشـاخهمیدانسـت:»ا

هـمخلقنمیکـرد.«۳
* توصیهمیکردازپدردردنیابهبهترینصورتاطاعتشودوادامهمیداد:

»پـسازمرگـش،بـرایاودعاوطلبرحمتکنید.«۴

همسر

ازدواج

ورت ازدواج ضر
کمـالفـردمیدانسـت.میگفـتزنـینـزدامامباقـر�  * ازدواجرازمینهسـاز

۱.لقمان،۱۴.
2.منسوببهعلیبنموسیالرضا�،فقهالرضا�،ص۳۳۴.

۳.محمدباقرمجلسی،بحاراألنوار،ج7۱،ص76و77.
۴.محمدباقرمجلسی،بحاراألنوار،ج7۱،ص77.
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رسـیدوگفـت:»بـرایرسـیدنبـهفضـلوکمـال،میخواهـمهیچوقـتازدواج
گرخودداریازازدواجفضیلتوکمالی نکنم.«حضرتفرمود:»اینکاررانکن.ا
داشـت،حتمـًافاطمه�سـراغشمیرفـت؛درحالیکـههیچکـسدرفضیلتو

کمـالازاوجلوترنیسـت.«۱
* بهعقیـدۀاو،عبـادتفـردمتأهـلدرنظـرخـداباارزشتـراسـت.نقـلمیکـرد
روزیفـردینـزدامامباقـر�رسـید.حضـرتازاوپرسـید:»ازدواجکـردهای؟«
دوسـت دنیاسـت در کـه را چیزهایـی آن همـۀ و »دنیـا فرمـود: »نـه.« گفـت:
گـرشـبیرابـدونهمسـربهسـرکنـم.دورکعـتنمـازیکـهفـردمتأهـل نـدارم،ا
میخوانـد،برتـرازعمـلفـردمجـردیاسـتکـهشـبزندهداریمیکنـدوروزهـا

اسـت.«2 روزه
میفرمـود و میدانسـت افـراد اجتماعـی روابـط گسـترش سـبب را ازدواج  *
بـود، ازخـداوپیامبـر�هـمصـادرنشـده ازدواج،دسـتوری گـردربـارۀ ا کـه
فایدههایـیمثـلنزدیکشـدنخویشـاوندانوپیونـدبـاغریبههـاکافـیبودکه

کنـد.۳ انسـانعاقـِلهدفمنـدرابـهازدواجترغیـب

زمان ازدواج
تأییـدسـخن بـهتأخیـرنیفتـدوحدیثـیقدسـیدر ازدواج توصیـهمیکـرد  *
خـودذکـرمیکـرد:»دختـرانشـماهماننـدمیـوۀدرختانـد.میـوۀدرخـتهـر
گرچیدهنشـود،تابشخورشـید وقـترسـید،راهـیجـزچیدنشنیسـت؛چونا
فاسـدشمیکنـدومـزهاشراازبیـنمیبـرد.وقتـیدختـرانبـهآنحدرسـیدند
گـر کننـد؛چـونا کـهزنـاِندیگـرآنموقعیـترادریافتهانـد،حتمـًابایـدشـوهر
شـوهریبرایشـاندرنظـرگرفتـهنشـود،ازفسـادوتباهـیدرامـاننیسـتند.«۴

۱.محمدباقرمجلسی،بحاراألنوار،ج۱۰۰،ص2۱9.
2.عزیزاهللعطاردی،مسنداإلمامالرضا�،ج2،ص2۵6.

۳.محمدبنیعقوببناسحاقکلینی،الکافی،ج۵،ص۳7۳.
۴.محمدباقرمجلسی،بحاراألنوار،ج۱6،ص22۳.
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وط ازدواج شر
* درازدواج،ویژگیهـایمعنـویرابااهمیتتـرازمسـائلمـادیمیدانسـت:
»هـروقـتخواسـتگاریآمـدکـهدینداروبااخـالقبود،بهاوجـوابمثبتبده
ـُم  ُیْغِنِ ُفَقـراَء  َیُکوُنـوا  ...ِإْن  ازتنگدسـتیاشنتـرس.خـدافرمـودهاسـت: و
گـرتنگدسـتاند،خـداآنـانراازفضـلخویـشبینیـاز اهلُل ِمـْن َفْضِلـِه...۱)ا

کـرد.(«2 خواهـد
شـخصی بـود. خواسـتگار بـرای مهـم گزینـهای خـوب اخـالِق نظـرش، در  *
نوشـتهبـود:»یکـیازنزدیکانـمدختـرمراازمـنخواسـتگاریکـردهاسـت؛ولـی
گـربداخـالقاسـت،دختـرترابـهاونـده.«۳ اخـالقبـدیدارد.«جـوابداد:»ا
کـهنصیـببنـدۀخـدامیشـود،همسـر میفرمـود:»سـودمندترینموهبتـی  *
باتقـواوخوبـیاسـتکـهمـردهـروقتمیبیندش،شـادشـودوهرگاهشـوهرش

بـهمسـافرتمـیرود،نامـوسومـالاوراحفـظکنـد.«۴
درمیـزانمهریـه،بهتریـنمقـداررامهرالُسـّنه۵میدانسـت:»وقـتازدواج،  *
تـالشکنیـدمقـدارمهریـهازمهرالسـنهبیشـترنشـود.پیامبـر�بـاایـنمقـدار

کـرد.«6 ازدواج مهریـه

مراسم ازدواج
در »ازدواج باشـد: آرامـششـب ازدواجدر کـهجشـن بـود ایـن توصیـهاش  *
شـب،سـنتاسـالماسـت.آخر،خداشـبرامایۀآرامشقراردادهاسـتوزنها

۱.نور،۳2.
2.محمدباقرمجلسی،بحاراألنوار،ج۱۰۰،ص۳72.

۳.محمدبنحسنحرعاملی،وسائلالشیعة،ج2۰،ص۸۱.
۴.عزیزاهللعطاردی،مسنداإلمامالرضا�،ج2،ص2۵6.

کهپیامبربرایهمسرانخودقرارمیدادومقدارآن۵۰۰مثقالنقره ۵.»مهرالسنه«مهریهایاست
است)نک:علیمشکینی،مصطلحاتالفقه،ص۵2۵(.

6.محمدباقرمجلسی،بحاراألنوار،ج۱۰۰،ص۳۵۰؛حسینبنمحمدتقینوری،مستدرکالوسائلو
مستنبطالمسائل،ج۱۵،ص62؛عزیزاهللعطاردی،مسنداإلمامالرضا�،ج2،ص26۱.



105 سبک زندگی بر مدار حیات رضوی

آرامشانـد.«۱ هـممایـۀ
برگـزاریمراسـموغـذادادنبـهدیگـراندرهنـگامازدواجراازسـنتهای  *

برمیشـمرد.2 اسـالمی

وابط همسران ر
کـهبـرایخانـوادۀخویـشسـهمیازتـالوتقـرآنبگذاریـد * سـفارشمیکـرد
تـاخیـروبرکـتبـرایخانـوادهفـراوانشـودواهـلخانـهازنظـرمالیدروسـعت

قـراربگیرنـد.۳
* به نقـل ازپیامبـرخـدا�یـادآورمیشـد:»خداونـدبـهزنـاننسـبتبـهمـردان
کنـد،خـدادرروز کـهزنـیازمحارمـشراخشـنود مهربانتـراسـتوهـرمـردی

کـرد.«۴ خواهـد قیامـتخوشحالـش
 .۳ نرمخـو؛ 2. آسـانگیر؛ »۱. دارد: ویژگـی پنـج او، نـگاه در زن، بهتریـن  *
موافـقوهمـراه؛۴.هـروقـتشـوهرشخشـمگینشـود،خوابـشنبـَردتـاوقتـی
کـهشـوهرشازاورضایـتپیـداکند؛۵.هرموقعشـوهرشبیـرونبرود،ازخانه
وخانـوادهاشدرنبـوِداومراقبـتکنـد.اینطـورزنـی،یکیازمأمورانخداسـت

ومأمـورخـداناامیـدنمیشـود.«۵

زند فر

زندآوری فر
خـودش از کسـیکه »آن میدانسـت: زندگـی تـداوم الزمـۀ را فرزنـدآوری  *
زندگـینکـرده مـردم کـههرگـزمیـان اسـت ایـن فرزنـدیبهجـانگـذارد،مثـل

کلینیرازی،  ۱.محمدبنحسنحرعاملی،وسائلالشیعة،ج۰2،ص۱9؛محمدبنیعقوببناسحاق
الکافی،ج۵،ص۳67.

2.حسنبنعلیبنشعبۀحرانی،تحفالعقولعنآلالرسول�،ص۴۴۵.
۳.محمدبنحسنحرعاملی،وسائلالشیعة،ج6،ص۰۰2.

۴.محمدبنیعقوببناسحاقکلینیرازی،الکافی،ج6،ص6.
۵.محمدبنیعقوببناسحاقکلینیرازی،الکافی،ج۵،ص۳2۵.
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اسـت؛امـاکسـیکهازخـودشفرزنـدیبهیادگاربگذارد،نُمـردهودرمیانمردم
اسـت.«۱ زنـده

تولد

اذان گفتن در گوش
گـوشراسـتاواذانبگوییـمودر * سـفارشمیکـردهنـگامتولـدفرزنـد،در

اقامـه.2 گـوشچپـش

نام گذاری
* بهرهمندیازنامنیکراحقفرزندمیدانست.۳

* نامگذاریفرزنددرروزهفتمراتوصیهمیفرمود.۴
کیـدمیکـرد:»بـرایفرزندانتـاننـامنیکـوانتخـابکنیـد؛چـونروزقیامت * تأ

بـاهمـاننامهـاصدایشـانمیزننـد.«۵
* بـرنامیـدنفرزنـدانبـه»محمـد«تشـویقمیکـرد6ومیفرمـود:»خانهایکه

درآننـاممحمـدباشـد،صبـحوشـبشبهخوبـیمیگذرد.«7
کهدرآنناممحمد،علی، * میفرمود:»فقرراهنخواهدیافتبهخانهای
حسن،حسین،جعفر،طالبیاعبداهللواززناننامفاطمهوجودداشتهباشد.«۸

عقیقه 
* عقیقۀپسرودختردرروزهفتمراسفارشمیکرد.9

۱.حسنبنفضلطبرسی،مکارماألخالق،ص2۱9.
2.محمدباقرمجلسی،بحاراألنوار،ج۱۰۱،ص۱۱6.

۳.منسوببهعلیبنموسیالرضا�،فقهالرضا�،ص2۳9.
۴.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،عیوناخبارالرضا�،ج2،ص۱2۵. 

۵.احمدبنمحمدبنفهدحّلی،عدةالداعیونجاحالساعی،ص۸7.
6.محمدباقرمجلسی،بحاراألنوار،ج۱۰۱،ص۱2۸.
7.محمدباقرمجلسی،بحاراألنوار،ج۱۰۱،ص۱۳۱.

۸.عزیزاهللعطاردی،مسنداإلمامالرضا�،ج2،ص277.
9.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،عیوناخبارالرضا �،ج2،ص۱2۵. 
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تراشیدن موهای سر نوزاد
ایـناسـت:»تراشـیدنموهـایسـر ازوالدت، آدابپـس از میگفـتیکـی  *

بهانـدازۀوزنموهـا.«۱ نقـره یـا ازطـال روزهفتـموصدقـهدادن نـوزاددر

ختنه
* بهختنهکردنپسربچههادرروزهفتمتوصیهمیکرد.ازمحمدمصطفی� 
کنیـد؛زیـرابـهایـنوسـیله، نقـلمیکـرد:»فرزندانتـانراروزهفتـِمتولـدختنـه

پاکتـرمیشـوندوزودتـرگوشـتبـربدنشـانمیرویـد.«2

شیر مادر
* برایکودک،هیچچیزیرابهترازشیرمادرشنمیدانست.۳

رابطه و وظایف

زند عالقه و انس با فر
* بـهفرزنـدش،جـواد،خیلـیعالقـهداشـت.۴پـسازتولـدجـوادش،تمامشـب

کنـارگهـوارهاشبیـدارماند.۵
»پسـرم میفرمـود: مثـًال و میکـرد یـاد ُکنیـهاش بـا فقـط را جـواد پسـرش  *
ابوجعفـربـهمـناینچنیـننوشـتهاسـتومـنبـهابوجعفـرچنیـننوشـتهام.«
کودکـیرامیگذرانیـد؛ولـیامـامازاو کـهجـواد�دوران ایـندرحالـیبـود

میکـرد.6 یـاد بزرگـی بـه پیوسـته
* درصحبـتبـافرزنـدشبسـیارصمیمـیبـودوبـاتعابیـریمثـل»یـاحبیبـی«7 

۱.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،عیوناخبارالرضا �،ج2،ص۱2۵.
2.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،عیوناخبارالرضا�،ج2،ص2۸.

۳.عزیزاهللعطاردی،مسنداإلمامالرضا�،ج2،ص27۸.
۴.محمدبنمسعودعیاشی،تفسیرالعیاشی،ج۱،ص۱۳۱و۱۳2.

۵.محمدباقرمجلسی،بحاراألنوار،ج۵۰،ص۱۵.
عزیزاهلل ص2۴۰؛ ج2، الرضا�، اخبار عیون صدوق(، )شیخ قمی محمدبنعلیبنبابویه 6.

عطاردی،مسنداإلمامالرضا�،ج۱،ص2۱۵.
7.ایرفیقمن.
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میکـرد.۱ صدایـش
اوج اوقـات گاهـی میکـرد. محبـت فرزنـدش بـه مختلـف شـیوههای بـه  *
ـی«)پـدرو ّمِ

ُ
ْنـَت َو أ

َ
ِب  أ

َ
عالقـهاشرادرقالـبایـنعبـارتنشـانمـیداد:»ِبـأ

بهقربانـت.(2  مـادرم
* راویمیگویـد:»خدمـتحضرترضا�رسـیدم؛درحالیکهجواداالئمه� 

رارویزانویـشگذاشـتهبـودوبهاومـوزمیخوراند.«۳

زند مراقبت از فر
امامجـواد�  بـه نامـهای در میکـرد. نظـارت فرزنـدش معاشـرتهای بـر  *
نوشـت:»فرزنـدم،شـنیدهاموقتـیسـوارمیشـویوقصـدبیرونرفتـنداری،
غالمهـاازرویُبخـلازدِرکوچـکبیـرونمیبرنـدتکهمباداکسـیازتوخیری
بزرگ ببینـد.بـهحقـیکـهبرگردنـتدارم،ازتومیخواهمرفتوآمدتجـزازدِر
کیسـههای نباشـد.هـروقـتقصـدسوارشـدنوبیرونرفتـنداری،همراهـت
درهـمودینـارباشـدتـاهـروقـتکسـیچیـزیازتـوخواسـت،حتمـًابـهاوبدهی.
گـرازعموهایـتکسـیازتـودرخواسـتکمکـیکرد،مبـادااز۵۰دینـاربهاوکمتر ا
گـرازعمههایت ببخشـی.بیشـتراز۵۰دینـارراهـمخـودتمیدانی.همچنینا
کسیازتومالیطلبید،مبادابهاواز2۵دینارکمترببخشی.بیشترازاینمبلغ
راهـمخـودتمیدانـی.میخواهـمکـهخـدابـهتـوبرتـریبدهد؛پـسانفاقکن

وازایـننتـرسکـهخـدابـرتـوسـختبگیردیاتهیدسـتشـوی.«۴

زند دعا برای فر
* برایفرزندشدعامیکرد.۵

۱.علیبنعیسیاربلی،کشفالغمةفیمعرفةاألئمة،ج2،ص۳62.عزیزاهللعطاردی،مسنداإلمام
الرضا�،ج۱،ص2۱۴.

2.علیبنحسینمسعودی،إثباتالوصیةلإلمامعلیبنأبیطالب،ص2۱۸؛
۳.محمدباقرمجلسی،بحاراألنوار،ج6۳،ص۱۸7.

۴.محمدبنیعقوببناسحاقکلینیرازی،الکافی،ج۴،ص۴۳.
۵.محمدباقرمجلسی،بحاراألنوار،ج۵۰،ص۱۰۳.
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گنـاهنزدیـکنشـدهاند،مسـتجاب کـهبـه کـودکانرا،تـاهنگامـی * دعـای
۱ میدانسـت.

بیت کودکان تر

* در عرصـۀ تربیـت فرزنـد، بـا تأکیـد بـر روش عملـی، توصیه می کـرد: »بـه فرزندتان 
دسـتور بدهیـد صدقـه بدهد.«2

* بـهگفتـناذاندرخانـهتوصیـهمیکـرد؛چـون»بااینکار،کـودکانباآنذکر
آشنامیشـوند.«۳

کـرده وادار نمـاز بـه را نوجوانـش پسـر کـه پرسـیدند دربـارۀشـخصی او از  *
بـودوآنفرزنـدگاهـینمـازراتـرکمیکـرد.امـامفرمـود:»ایـنپسـرچنـدسـال
گفتنـد:»آقـا،هشتسـالهاسـت.«حضـرترضـا�بـاتعجـبفرمـود: دارد؟«
گفتنـد:»بچـه راتـرکمیکنـد؟!« »»سـبحاناهلل!هشتسـالهاسـتونمـازش
کـهراحـت گاهـیخسـتهوناراحـتمیشـود.«امـامفرمـود:»هرطـوری اسـت.

بخوانـد.«۴ را نمـازش اسـت،

تنبیه کودکان
* ازتنبیهبدنیکودکاننهیمیکرد:»فرزندتانراتنبیهبدنینکنید.بهجایش

بااوقهرکنید.البتهمراقبباشیدکهقهرکردنتانهمطوالنینشود.«۵

بازی کودکان
کـودکانرامهـممیشـمردومیفرمـود:»حسـنوحسـیننـزد * بازیکـردنبـا
جدشـانمحمـد�بـازیمیکردنـدوشـبکـهمیشـد،پیامبـر�میگفـت:

۱.منسوببهعلیبنموسیالرضا�،صحیفةالرضا�،بهتحقیقوتصحیحمحمدمهدینجف،
ص۵۵.

2.عزیزاهللعطاردی،مسنداإلمامالرضا�،ج2،ص2۰7.
۳.سیدمحمدحسینیقزوینی،موسوعةاإلمامالرضا�،ج۵،ص۴۰9.

۴.محمدبنحسنحرعاملی،وسائلالشیعة،ج۴،ص2۰.
۵.محمدباقرمجلسی،بحاراألنوار،ج۱۰۱،ص99.
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‘حـاالبرویـدپیـشمادرتـان.’«۱

زند احترام به فر

بسـتر از ایشـان شـد، وارد پـدرش شـهادت بسـتر بـر امامجـواد� وقتـی  *
گردنـشانداخـت،بـهسـینهفشـردش، برخاسـت،بهسـویشرفـت،دسـتبـر

گفـت.2 اوسـخن بـا و بوسـید را میـاندوچشـمش
* به نقـل ازپیامبـرخاتـم�مـیفرمـود:»پنـجچیزراتـاآخرعمررهـانخواهم
کـرد...وپنجـمسـالمکردنبـهکـودکاناسـت.میخواهـمبعـدازمـنایـنرسـم

بمانـد.«۳

برادر
* درمیـانبـرادران،بـرایبـرادربزرگتـرجایگاهویژهایقائلبـود:»مقامبرادر

بزرگتـرخـاصاسـتودرخانهجایگاهپدریدارد.«۴

۲. خویشاوندان

صلۀ رحم
کیـدمیکـرد:»خداتقوایالهیراباصلۀرحمهمراهسـاخت؛ * بـرصلـۀرحـمتأ

درنتیجـههرکـسصلـۀرحمنکند،تقـوایالهیندارد.«۵
* میفرمـود:»خـدادسـتورسـهچیـزرابههمـراهدسـتورسـهچیـزدیگـرصـادر
نمـاز هرکـس پـس زکات. دسـتور بـا همـراه را نمـاز دسـتور ۱. اسـت: فرمـوده
سپاسـگزاری دسـتور 2. نیسـت؛ پذیرفتـه نمـازش نپـردازد، زکات و بخوانـد
ازخـودراهمـراهدسـتورسـپاسازپـدرومـادر.پـسهرکـسازپـدرومـادرخـود

۱.محمدباقرمجلسی،بحاراألنوار،ج۴۳،ص266.
2.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،عیوناخبارالرضا�،ج2،ص2۴۳.

۳.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،عیوناخبارالرضا�،ج2،ص۸۱.
۴.حسنبنعلیبنشعبۀحرانی،تحفالعقولعنآلالرسول�،ص۴۴2.

۵.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،الخصال،ج۱،ص۱۵6.
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سپاسـگزارنباشـد،ازخـداسپاسـگزارنبـودهاسـت؛۳.دسـتورتقـوایازخـدارا
همـراهبـادسـتورصلـۀرحـم.پسهرکـسصلۀرحمنکنـد،تقوایالهینداشـته

اسـت.«
* بـهمالقـاِتیکدیگـرسـفارشمیکـرد:»ایـنکارموجـبنزدیکشـدنبـهمـن

اسـت.«۱
* بـه بزرگداشـِت بـزرگان خانـدان و صلـۀ رحـم تأکید می کـرد و آزارنرسـاندن به 

ارحـام  را برتریـن مصـداق صلـۀ رحم می دانسـت.2
* بـرایطوالنیشـدنعمـر،وسـیلهایجـزصلـۀرحـمنمیشـناختومیفرمـود:
»خـدابهسـببصلـۀرحـم،سـیسـالبـرعمـرانسـانمیافزایـدوبهسـببقطـع

رحـم،سـیسـالازعمـرانسـانمیکاهـد.«۳
کیـدمیکـرد:»بهخویشـاوندمحبتکـنوبااو * بـهمحبـتبـهقوموخویـشتأ
گرچـهبـاجرعـهایآب.البتـهبهتریـنصلـۀرحمخـودداری ارتبـاطبرقـرارکـن،ا

اوست.«۴ ازآزاِر
خویشـاوندان بیـن محبوبیـت مایـۀ و مـال افزایـش باعـث را رحـم صلـۀ  *
میدانسـت۵وبهنقـلازاجـدادشمیفرمـود:»صلـۀرحـموخوشرفتـاریبـا

میکنـد.«6 زیـاد را امـوال همسـایهها
بـه را کار یـک انجـامدادن »هرکـس میکـرد: نقـل محمـد� ازحضـرت  *
گـراوبـاارحـامخـود مـنتعهـدبدهـد،مـنچهـارچیـزرابـهاوقـولمیدهـم:ا
رفتوآمـدکنـد،قـولمیدهـمخـدادوسـتشداشـتهباشـدوروزیاشراسرشـار

و الوسائل مستدرک نوری، حسینبنمحمدتقی ص2۴7؛ اإلختصاص، مفید، محمدبنمحمد ۱.
مستنبطالمسائل،ج9،ص۱۰2.

2.علیبنحسنطبرسی،مشکاةاألنوارفیغرراألخبار،ص۱7۰.
۳.محمدبنیعقوببناسحاقکلینیرازی،الکافی،ج2،ص۱۵2و۳۵۱.

۴.حسنبنعلیبنشعبۀحرانی،تحفالعقولعنآلالرسول�،ص۴۴۵.
۵.عزیزاهللعطاردی،مسنداإلمامالرضا�،ج۱،ص267.

6.محمدباقرمجلسی،بحاراألنوار،ج7۱،ص97.
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کنـدوعمـرشراطوالنـیسـازدواورابـهبهشـتببـرد.«۱

مهمان و مهمانی

مهمان
* مهمانرادوسـتمیداشـتوبرپذیراییازمهمانواحترامبهاوپافشـاری

میکـرد.یکـیازیارانـشنقـلمیکند:
کرد. پیدا نقصی چراغ میانصحبت، در داشت. مهمان امام شبی
مهماِنامامدستپیشآوردتاچراغرادرستکند؛اماامامنگذاشت
ازمهمانهایماننمیخواهیم کردوفرمود:»ما را کار این وخودش

بدهند.«2 انجام کاری
* بـهمهمانـشبسـیارتوجـهداشـتوبـهاوخدمـتمیکـرد.یکـیازاصحابـش
میگویـد:»درخدمـتحضـرتبـودم.بسـیارتشـنهامبـود؛ولـینمیخواسـتماز
آنحضـرتآببخواهـم.حضـرتخـودشآبخواسـتوکمینوشـیدوبهمن

هـمدادوفرمـود:‘محمـد،بنـوش.آبخنـکوگوارایـیاسـت.’«۳
کردهانـد.در کـهدرسـیرهاشنقـل آدابـیاسـت از نیـز ازمهمـان اسـتقبال  *
روایتـیآمـدهاسـتکـهدرخراسـانبرایاسـتقبالگروهـیازآلابیطالبکهبه

دیـدارشآمـدهبودنـد،ازمحـلسـکونتشبیـرونرفـت.۴

مهمانی
* سادگیدرمهمانیراتوصیهمیکردواینطورمثالمیزد:

گرسهچیزرابهمن کرد.امامفرمود:»ا مردیامامعلی�رادعوت
قولبدهی،دعوتترامیپذیرم.«گفت:»چهچیزآقا؟«فرمود:»برای

۱.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،عیوناخبارالرضا�،ج2،ص۳7.
2.محمدبنیعقوببناسحاقکلینیرازی،الکافی،ج6،ص2۸۳.

۳.محمدباقرمجلسی،بحاراألنوار،ج۴9،ص۳۱.
۴.سعیدبنهبةاهللقطبالدینراوندی،الخرائجوالجرائح،ج۱،ص۳۳7.
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درخانه که بیاوری را نکنی.همانی تهیه بیرونخانه از منچیزی
داری.خانوادهاتراهمبهزحمتنیندازی.«گفت:»قبول.«آنوقت

کرد.۱ حضرتدعوتشراقبول
کیـدمیکرد:»آدمبخشـندهازغـذایمردم * بـرآمدوشـِدمؤمنـانبـایکدیگـرتأ
سـفرۀاوحاضـرشـوندوازغذاهـایاوبخورنـد؛ میخـوَردتـامـردمهـمدرسـِر
ولـیبخیـلبـرایاینکـهمـردمازغذایـشنخورنـد،ازخـوردنطعـامدیگـران

میکنـد.«2 خـودداری

۱.محمدباقرمجلسی،بحاراألنوار،ج72،ص۴۵۱.
2.محمدبنیعقوببناسحاقکلینیرازی،الکافی،ج۴،ص۴۱.



فصلششـم: جامعــــه

ݡݡکتـاب صـوتی



 
َ

 َو َقباِئل
ً
ُكْم ُشُعوبا نا

ْ
ْنَث َو َجَعل

ُ
َكرٍ َو أ ْن َذ ُكم ِمّ ْقنا

َ
ا الّناُس ِإّنا َخل َ ّيُ

َ
يا أ

1 ُفوا ِلَتعاَر

گزیر از برقراری ارتباط با دیگران می کند.  اجتماعی بودِن انسان او را نا
دارند.  تکالیفی  و  حقوق  همدیگر  دربارۀ  انسان  ها  دیگر،  سوی  از 
برقراری ارتباط صحیح در هر جامعه ای وابسته به اصول و قواعدی 
است و امام می کوشد تا با تعریف این اصول و قواعد و عمل به آن ها، 

کند. راه ارتباطی صحیح با جامعه را برای ما روشن 

۱.حجرات،۱۳:»اىمردم،ماشماراازیکمردوزنآفریدیموشماراتیرههاوقبیلههاقراردادیمتا
یکدیگررابشناسید.«
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۱. خدمتکاران و کارگران

معّین کردن مبلغ
* رعایتحقوقمردم،قاعدهایقطعیوخدشهناپذیردرزندگیاجتماعیاش
بـود.میفرمـود:»هرکـسرابـرایکاریآوردیـد،حتمـًاقبًالُمـزدشراتعیینکنید
گـر وقـراردادببندیـد.کسـیکهبـدونقـراردادوتعییـنمـزد،کاریانجـامبدهـد،ا
مـزدشراهـمبـهاوبدهیـد،بـازگمـانمیکنـدمـزدشراکـمدادهایـد! سـهبرابـِر
شـماخوشحـال از بپردازیـد، معّینشـده بهمقـداِر و ببندیـد قـرارداد گـر ا ولـی
تعیینشـده گـرهـمبیـشازمقـداِر کردهایـد.ا کـهطبـققـرارعمـل خواهـدبـود
چیـزیبـهاوبدهیـد،هرچنـدکـموناچیزباشـد،میفهمدکهبیشـترپرداختهاید

وسپاسـگزارخواهـدبـود.«۱

انس با کارگر
* وقتیمنزلراخلوتمیدید،تمامغالمانواطرافیانشراجمعمیکرد،برای
آنهاحدیثمیخواندوباآنهاانسمیگرفت.آنهانیزبااومأنوسمیشدند.2

مشورت با کارگر
* می فرمـود پـدر بزرگـوارش حتـی بـاخدمتکارانـشهـممشـورتمیکـردودر
گـرخـدابخواهـد،چهبسـابـهزبـان مقابـلاعتـراضدیگـرانپاسـخمـیداد:»ا

۱.محمدبنیعقوببناسحاقکلینیرازی،الکافی،ج۵،ص2۸۸و2۸9.
2.محمدباقرمجلسی،بحاراألنوار،ج۴9،ص۱6۴.
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گشایشـیرخبدهـد.«۱ کارمـا آنـاندر

۲. مردم
* برحقوقهمسـایهپافشـاریمیکرد:»کسـیکههمسـایهاشازاذیتشآسایش

نداشـتهباشـد،ازمانیسـت.«2
*فرمودهانـدکـهپـدربزرگوارشـانبعـدازانجـامواجبات،نزدخـدا،کاریبهتراز

خوشحالکردنمؤمنسـراغنداشـت.۳
کوچههـایایـنشـهر * وقتـیدرمدینـهبـرمرکبـیسـوارمیشـدودرمعابـرو
رفتوآمـدمیکـرد،مـردمگرفتاریهایشـانرابـااودرمیـانمیگذاشـتندوامـام
هـمنیازهـاوخواستههایشـانرابـاکمـالفروتنـیومحبـتبـرآوردهمیسـاخت؛
بهطوریکـهبیـنآنافـرادوحضـرت،مثـلقوموخویشهـا،انـسوصمیمیـت
برقـرارشـدهبـود.بیـنامامومردمجهاناسـالم،مکاتباتـیهمصورتمیگرفت
گـونبـراینامههـایامـاماحتـرامویـژهایقائـلبودنـدو واهالـیشـهرهایگونا
توصیههـاودسـتورالعملهایایـننوشـتههارابـادلوجـانبـهکارمیبسـتند.۴
و میکـرد برخـورد عاقالنـه و عادالنـه مختلـف، فرقههـای و ادیـان بـا  *
از البتـه،درمقابـل،بسـیارحسابشـده آنهـابشـود. بـه نمیگذاشـتظلمـی
ماهیـتانحرافیشـانپـردهبرمیداشـت.ازنیشـابورنامـهایبـهمأمـونرسـید
کـردهاسـتثـروت کـهمـردیزردشـتیهنـگاممـرگوصیـت بـهایـنمضمـون
زیـاِدباقیمانـدهازاورامیـانفقـراتقسـیمکنند.قاضینیشـابوریهمآناموال
رامیـانمسـلمانانتقسـیمکـردهاسـت.مأمـونبـهامامرضـا�گفـت:»سـرور
بـرای »زردشـتیان فرمـود: امـام میفرماییـد؟« چـه موضـوع ایـن دربـارۀ مـن،
کـه بینوایـاِنمسـلمانوصیـتنمیکننـد.نامـهایبـهقاضـینیشـابوربنویـس

۱.محمدبنحسنحرعاملی،وسائلالشیعة،ج۱2،ص۴۵.
2.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،عیوناخبارالرضا�،ج2،ص2۴.

۳.منسوببهعلیبنموسیالرضا�،فقهالرضا�،ص۳۳9.
۴.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،عیوناخبارالرضا�،ج2،ص۱67.
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همـانمقـدارازمالیاتهـایمسـلمانانبـرداردوبـهبینوایـانزردشـتیبدهد.«۱

نظارت همگانی
* بـهرفتـارمأمـونعباسـیهمایـرادمیگرفتونصیحتمیکـردشوکارهای
خالفـیراکـهمرتکـبمیشـد،زشـتمیشـمرد.مأمـوندرظاهـرقبـولمیکردو

ناراحتـیاشراپنهـانمیکـرد.2
* درمواقـعمختلـفومتعـدد،بـهرفتارهاینادرسـتبسـتگاننزدیکخویش
اعتـراضمیکـردتـاازانتسـاببـهاوسوءاسـتفادهنکننـدوخالفهایشـانرابـه
حسـاباونگذارنـد.بـرادرامـامبهنـامزیدبنموسـیدرمدینـهقیامکردوکشـتار
وآتشسـوزیدرخانههـایعباسـیانراهانداخـت.اورانـزدمأمـونفرسـتادند.
گفـت:»مـنبـرادرتـووفرزنـدپـدرت امـام�هـمدربرخـوردبـااووقتـیزیـد

هسـتم«فرمـود:»تـوتـاوقتـیبـرادرمنـیکـهدراطاعـتخداباشـی.«۳
بـهامربهمعـروفونهیازمنکـرسـفارشمیکـردواخطـارمـیداد:»درصـورت  *
ترککـردنایـنکار،شـرورترینافـرادبـرشـمامسـلطمیشـوندوهرچقـدرهـمکـه

کننـد،مسـتجابنخواهـدشـد.«۴ خوبـاِنشـمادعـاونفریـن
* به نقل ازجّدبزرگوارشحضرتختمیمرتبت�میفرمود:»امتمنهروقت

امربهمعروفونهیازمنکرراترککردند،بایددرانتظارعذابخداباشند.«۵

زی ور مهر
* محبتکـردنوالفـتبـامـردمراارزشـمندمیدانسـت:»اسـاسخـردورزی،

پـسازایمـانبـهخـدا،جلـبدوسـتیمـردماسـت.«6

۱.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،عیوناخبارالرضا�،ج2،ص۱۵.
2.محمدباقرمجلسی،بحاراألنوار،ج۴9،ص۸۰۳.
۳.محمدباقرمجلسی،بحاراألنوار،ج۴9،ص2۱۸.

۴.علیبنحسنطبرسی،مشکاةاألنوارفیغرراألخبار،ص۵۰.
۵.عزیزاهللعطاردی،مسنداإلمامالرضا�،ج2،ص۳۸2.

6.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،عیوناخبارالرضا�،ج2،ص۳۵.
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معاشرت
* برخـوردومعاشـرتمطلـوبدرنظـرشبهگونـهایبـودکـهخودشبـارعایت
آن،دردلهـایمـردمنفـوذفـراوانیافتـهبـود.۱میفرمود:»پیامبـر�بامردم

بهخوبـیمعاشـرتمیکـردوبـانرمـیوآرامـشبـاآنهـاسـخنمیگفت.«2
* بهاحترامگذاشتنبهبزرگانخیلیسفارشمیکرد.۳

* بـهدیدوبازدیـدتشـویقمیکـردوازقـولپـدربزرگـوارشمیفرمود:»بـهدیداِر
هـمبرویـد.همدیگـررادوسـتداشـتهباشـید.دسـِتهـمرافشـاردهیـد.ازهـم

عصبانینشـوید.«۴
روز در خـدا کنـد، برطـرف را مؤمنـی مشـکل و انـدوه »هرکـس میفرمـود:  *

میکنـد.«۵ برطـرف قلبـش از را غصـه قیامـت
* دربارۀمعاشـرتبادیگرانمیفرمود:»بادوسـتانفروتنیکنیدوبادشـمنان

بـااحتیـاطرفتـارکنید.بـاعموممردمهمباگشـادهروییبرخوردکنید.«6

۳. والیتعهدی

والیتعهدی با اجبار و تهدید
بـااجبـاروتهدیدهـایفـراواِنمأمـون،والیتعهـدیراپذیرفـت7وفرمـود:»َقـْد

کـهایـنکاربهاجبـاربـود.( ِلَذِلـَک...«۸)خداونـدمیدانـد َکَراَهِتـی َعِلـَماهلُل

وط والیتعهدی؛ به صورت مشر
پذیـرِش ایـن کـه بهطـوری پذیرفـت؛ مشـروط بهصـورت را والیتعهـدی *

۱.محمدبناحمدبنعثمانذهبی،سیرأعالمالنبالء،ج۱،ص۱2۱.
2.عزیزاهللعطاردی،مسنداإلمامالرضا�،ج2،ص۴77.

۳.علیبنحسنطبرسی،مشکاةاألنوارفیغرراألخبار،ص۱7۰.
۴.منسوببهعلیبنموسیالرضا�،فقهالرضا�،ص9۳۳.
۵.محمدبنیعقوببناسحاقکلینیرازی،الکافی،ج2،ص2۰۰.

6.محمدباقرمجلسی،بحاراألنوار،ج7۱،ص۱67.
7.علیبنحسینابوالفرجاصفهانی،مقاتلالطالبیین،ج۴،ص7.

۸.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،عیوناخبارالرضا�،ج2،ص۱۳9. 
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کمیـتتلقـیمیشـد؛زیـرا مشـروط،موضعـیمنفـیوشـگفتانگیزدربرابـرحا
فرمـود:»والیتعهـدیرابـهشـرطیمیپذیـرمکـهکسـیرابـهمقامـینگمـارمواز
کاریبرکنـارنکنـم.سـنتیرادگرگـوننسـازموازدخالـتدرکارهـایحکومـت

گیـرم.«۱  برکنـارباشـموفقـططـرفمشـورتقـرار

چرایی پذیرش
*شـخصیبـهایشـاناعتـراضکـردکـه:»شـمااهلبیـتکـهانسـانهاییپـاک
ودردسـتگاه راپذیرفتیـد بیزاریـد،چـراوالیتعهـدی ازسـتمگران و ومطهریـد
طاغوتـیمأمـونواردشـدید؟!«.درپاسـخفرمـود:»شـأنپیامبـربیشـتراسـتیـا
گفـت:»شـأنپیامبـر.«امـامدوبـارهپرسـید:»پادشـاه شـأنجانشـینپیامبـر؟«
ُمشـرکبدتراسـتیاپادشـاهمسـلماِنفاسـق؟«گفت:»پادشاهمشـرک.«فرمود:
کنـد،بدتـر کسـیکهخـودشهمـکاریبـادسـتگاهجـوررادرخواسـت »آیـاجـرم
اسـتیـاکسـیکهبـهزور،واداربـههمـکاریاشکننـد؟«گفـت:»آنکسـیکهخود
کنـد.«امامرضـا�بعـدازایـنپاسـخهافرمـود:»یوسـِفصدیـق، درخواسـت
پیامبـربـودوعزیـزمصـر،کافـِرمشـرک.حضـرتیوسـف�خـودتقاضـاکردکه
کنـد.قـرآندرایـنزمینـه،اززبـانآننبـِیواالمقـام کفـرهمـکاری بـاحکومـت
ْرِض ِإّنِ َحِفيـٌظ َعِلمٌی2 )مرابهسرپرسـتی

َ
 َخزاِئـِن األ

َ
ـِی َعـل

ْ
میفرمایـد:ِإْجَعل

کـهپاسـداریدانـاهسـتم.(]البتـهحضـرت خزینههـایسـرزمین]مصـر[بگمـار
یوسـفبـاایـنعمـلخـودمیخواسـتمقامـیرابگیردکـهبتوانـدازآن،بهترین
اسـتفادهرابکنـد.[عزیـزمصـرکافـربـودومأمـونمسـلماِنفاسـق.یوسـف� 
پیامبـربـودومـنوصـّیپیامبـرم.یوسـف�پیشـنهادهمـکاریبـاحکومـت

داد؛ولـیمـرابـهایـنکارمجبـورکردهانـد.«۳

۱.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،عیوناخبارالرضا�،ج2،ص۱66و۱67. 
2.یوسف،۵۵. 

۳.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،عیونأخبارالرضا�،ج2،ص۱۳۸و۱۳9.



فصلهفتم:  بهداشت و سالمت

ݡݡکتـاب صـوتی



1 ...ُكْم َزْقنا باِت ما َر وا ِمن َطِيّ
ُ
ُكل ِذيَن آَمُنوا 

َّ
ا ال َ ّيُ

َ
يا أ

بدن ابزار روح است برای شناخت و عبادت و خدمت. وسیله ای است 
که می تواند روح را در مسیر سعادت یاری دهد. توجه به سالمتی جسم، 
در ابعاد مختلف مادی و معنوی، کارایی این ابزار را افزایش می دهد. 
امام، هم به سالمت جسم خودش اهمیت می داد و هم تأثیر رعایت 
بهداشت بر سالمت و سعادت روح را به همه یادآور می شد و دراین باره 

می کرد. فرهنگ سازی 

دادهایم، روزى شما به که کیزهاى پا نعمتهاى از آوردهاید، ایمان که کسانی »اى ۱72: بقره، ۱.
بخورید.«
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۱. بهداشت دهان و دندان
* وقتیدریکسـومآخرشـببراینمازشـببرمیخاسـت،پسازذکرتسـبیح

وحمـدواسـتغفار،مسـواکمـیزد.۱
* بهتریـنوسـیلهرابـرایمسـواکزدن،تارچـۀاراک2میدانسـتومیفرمـود:
خوشبـو را دهـان میانـدازد، بـرق را دندانهـا باشـد، بهانـدازه »چنانچـه
امـا بـود؛ مفیـدخواهـد پوسـیدگی برابـر در و تقویـتمیکنـد را لثـه میسـازد،
َلـقمیکنـدوریشـۀ را رانـازکوآنهـا اسـتفادۀزیـادِیآن،مینـایدندانهـا

کـرد.«۳ راهـمسسـتخواهـد آنهـا
* بـرایسفیدشـدندنـدانمیفرمـود:»مقـدارینمـکبسـیارسـفیدبرداریـدو

نـرمبسـاییدوبـاآن،مسـواکبزنیـد.«۴
بـهفرزندانـشدسـتور امیرمؤمنـان� کـه ازاجـدادشـریفشنقـلمیکـرد  *
بـار سـه اول بنوشـید، آب خواسـتید گـر ا زدیـد، مسـواک وقـت »هـر مـیداد:

۱.سیدمحمدحسینطباطبایی،سننالنبی،ص22۳.
در مسواک«. »درخت فارسی در دارد و نام السواک« »شجر عربی در که است درختی »َاراک«  .2
تقسیمبندیگیاهانازگروه»سالوادور«)eaecarodavlaS(بهشمارمیآیدونامعلمیاش»سالوادورا
کموبرگهایپهنو پرسیکا«)acisreparodavlaS(است.درخت اراک،هماننددرختانار،ارتفاع
گلهایشسفیدیاسرخرنگ.میوهایخوشهای، هموارهسبزدارد.چوبشسستوخارداراستو
درمان برای برگش و میوه از درطبسنتی، است. تلخ اندکی که میدهد سبزرنگ و انگور مانند

بسیاریازدردهابهرهمیبرندوازشاخهاشچوبمسواکمیگیرند.
۳.محمدباقرمجلسی،بحاراألنوار،ج۵9،ص۳۱7.
۴.محمدباقرمجلسی،بحاراألنوار،ج۵9،ص۳۱7.
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بریزیـد. دور و بچرخانیـد دهـان در را آب یعنـی کنیـد«؛۱ مضمضـهاش
* بـرایجلوگیـریازفاسدشـدندنـدانضروریمیدانسـت:»هرکسمیخواهد
دندانهایـشفاسـدنشـود،حتمـًاهرگاهشـیرینیمیخورد،پـسازآنقطعهنانی

همبخـورد.«2
* توصیهمیکردپسازغذادهانمانراباگیاهُسعدبشوییمودندانهایمان

راباآنتمیزکنیم.اینکارراسبباستحکامدندانهامیدانست.۳

۲. بهداشت بدن
اسـت؛ پادشـاه آن در »قلـب کـه: مملکتـیمجسـممیکـرد را انسـان بـدن  *
کارگـرانآنانـد؛خانـۀآنپادشـاه،قلـبانسـاناسـتو رگهـایبـدنومغـز،
سـرزمینآنپادشـاه،بـدنانسـان.دسـتهاوپاهـاوچشـمهاولبهـاوزبـانو

گوشهـانیـزیارانـشهسـتند«.۴
* بهنظـرش،حمامرفتـنباعـثاعتـدالبـدنمیشـود:»حمـامچـرکرامیبـرد،
و زائـد مـواد و میکنـد تقویـت را بـزرگ اندامهـای میسـازد، نـرم را رگوِپـی

ازبیـنمیبـرد.«۵ راهـم عفونتهـا
* شیعیانرابهرعایتآدابومستحباتروزجمعهفرامیخواند:»شستوشوی

سـروصورتباخطمی،6ناخنگرفتن،کوتاهکردنسـبیل،عطرزدنو....«7
* آمـوزشمـیداد:»روزچهارشـنبهحمـامبرویـدوروزسهشـنبهناخـنبگیریـد.

۱.حسنبنفضلطبرسی،مکارماألخالق،ص۱۵۳.
2.منسوببهعلیبنموسیالرضا�،طبالرضا�،بهترجمۀنصیرالدینامیرصادقی،ص۳9.

۳.حسنبنفضلطبرسی،مکارماألخالق،ص۱9۱.
الرضا�، علیبنموسیالرضا�،طب به منسوب ج۵9،ص۳۰9؛ األنوار، بحار مجلسی، محمدباقر ۴.

بهترجمۀنصیرالدینامیرصادقی،ص9۱ .
۵.منسوببهعلیبنموسیالرضا�،طبالرضا�،بهترجمۀنصیرالدینامیرصادقی،ص2۵۵.

6. گیاهیاستازرستۀخّبازیات)پنیرکیان(کهساقۀبلندوبرگهایپهنوگلهایشیپوریبهرنگهای
گیاهازخاورمیانهاست.گیاهیاستدیگرازهمینتیرهکهدرمکانهای سرخوسفیددارد.اصلاین

مرطوبمیرویدوفوایدوخواصپزشکیداردوازآنبهعنواندارویملّیناستفادهمیشود.
7.حسینبنمحمدتقینوری،مستدرکالوسائلومستنبطالمسائل،ج۱،ص۴۱۴.
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روزپنجشـنبهحجامـتکنیـدوروزجمعـهخـودراخوشبـوسـازید.«۱

۳. بهداشت محیط
* میگفتجاروزدنورودِیخانه،رزقوروزیرابهآنخانهمیآورد.2

۴. خوردنی ها

نخود
* نخـودپختـهراپیـشازغـذاوپـسازآنمیخـوردومیفرمـود:»نخودپخته

بـرایدردکمـرخوباسـت.«۳

خرما
بـااشـتیاقمیـلمیکـردش.نقـلمیکـرد: بـهخرمـاخیلـیعالقـهداشـتو  *
»جـدمرسـولخـدا�واجـدادمهمـهخرمادوسـتبودنـد.شـیعیانمـاهـم

دارنـد.«۴ آفریـدهشـدهاند،خرمـادوسـت مـا ازسرشـت چـون

نمک
* غذایشرابانمکشروعمیکرد.۵

* بـهخـوردننمـکتشـویقمیکـردومیگفتکهپیامبـر�بهعلی�چنین
بیمـاری هفتـاد دوای نمـک نکـن. فرامـوش را نمـک »علـی، اسـت: فرمـوده

اسـت.«6

سبزی
* همراهغذاسبزیمیخورد.7

۱.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،عیوناخبارالرضا�،ج۱،ص279.
2.محمدباقرمجلسی،بحاراألنوار،ج7۳،ص۱76.

۳.محمدباقرمجلسی،بحاراألنوار،ج6۳،ص26۳.
۴.محمدباقرمجلسی،بحاراألنوار،ج۴9،ص۱۰۳.

۵.احمدبنمحمدبنخالدبرقی،المحاسن،ج2،ص۴۸7.
6.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،عیوناخبارالرضا�،ج2،ص۴2.

7.حسنبنفضلطبرسی،مکارماألخالق،ص۱76.
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* پایسفرهایکهدرآنسبزینبود،نمینشست.۱

سویق
گرسـنهباشـید، گـر کـیخـوبمعرفـیمیکـردومیافـزود:»ا سـویق2راخورا  *

گرسیرباشید،غذایتانراهضمخواهدکرد.«۳ سیرتانمیکندوا

ُکندر
رادردهـانبگذاریـموبجویـم؛ زیـادبخوریـموآن ُکنـدر سـفارشمیکـرد  *
کهبلغم۴راپاکمیکندومعدهراتمیزوعقلرااستواروغذارازودهضم.۵ چرا

کدو
* درقرآنکریمدرداستانیونسپیامبر�،از»شجرۀیقطین«اسمبردهشده
اسـت.6منظـورازآنراکـدومیدانسـت7وبهنقـلازامیرمؤمنان�میفرمـود:

»خـوردنکـدورافراموشنکنیـد؛چونعقلرازیادمیکند.«۸
* بهپختکدوسفارشمیکرد:»کدودِلاندوهگینراآراممیکند.«9

انار
* بـهخـوردنانـارترغیـبمیکرد:»هردانهایازانـارکهدرمعدهقرارمیگیرد،

دلراروشنمیسازدوشیطانراچهلروزازقلبآنشخصدورمیکند.«۱۰
شـریک خـود بـا را کسـی میخـورد، انـار موقـع هـر »پیامبـر� میفرمـود:  *

۱.حسنبنفضلطبرسی،مکارماألخالق،ص۱76.
2.قاووتیاپوره.

۳.عزیزاهللعطاردی،مسنداإلمامالرضا�،ج2،ص۳۳۴.
۴.یکیازخلطهایچهارگانه )اخالطاربعه(درطِباخالطیبودهاست.

۵.محمدباقرمجلسی،بحاراألنوار،ج6۳،ص۴۴۴.
سایۀ در ]تا رویاندیم او بر کدویی بوتۀ )و َیْقِطیٍن ْن ّمِ َشَجَرًة َعَلیِه ْنَبْتنا

َ
أ َو ۱۴6: صافات، 6.

برگهایپهنومرطوبشآرامشیابد[.(
7.احمدبنمحمدبنخالدبرقی،المحاسن،ج2،ص۵2۰.

۸.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،عیوناخبارالرضا�،ج2،ص۳6.
9.عزیزاهللعطاردی،مسنداإلمامالرضا�،ج2،ص۳۴7.

۱۰.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،عیوناخبارالرضا�،ج2،ص۳۵.
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نمیکـردومیفرمـود:‘درهـرانـاری،یـکدانـهازدانههـایبهشـتهسـت.’«۱
* خوردناناِرشیرینراسببافزایشنطفۀمردوزیباییکودکمیدانست.2

ملـس)ترشوشـیرین(رابمکیـم؛چـونبـهمـانیـرو کـهانـاِر * تجویـزمیکـرد
زنـدهمیسـازد.۳ را وخـون میدهـد

* میگفـتانـاررابههمـراهپوسـتنـازِکمیـاندانههایشبخوریم.اینسـبب
صافوپاکشـدنمعدهاسـت.۴

انجیر
بـرایانجیـرخـواصمختلفـیبیـانمیکـرد:»انجیـربـویدهـانراازبیـن  *
میبـردواسـتخوانرامحکـممیکنـدومـورامیرویانـدودردهارازایلمیسـازد.

انجیـرشـبیهترینچیـزبـهمیوههـایبهشـتاسـت.«۵

برنج
* سرآمِدغذاهایدنیاوآخرتراگوشتوبرنجمیدانست.6

* بهترینداروبرایدرمانشخِصمبتالبهسلراناِنبرنجمعرفیمیکرد.7 

باقال
* خوردنباقالرامایۀمحکمشدناستخوانهایساقوتولیدخوِنتازهدربدن

میدانست.۸

۱.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،عیوناخبارالرضا�،ج2،ص۴۳.
کلینیرازی، 2.احمدبنمحمدبنخالدبرقی،المحاسن،ج2،ص۵۴6؛محمدبنیعقوببناسحاق

الکافی،ج6،ص۳۵۵.
۳.محمدباقرمجلسی،بحاراألنوار،ج۵9،ص۳2۰.

۴.منسوببهعلیبنموسیالرضا�،صحیفةاإلمامالرضا�،بهتحقیقوتصحیحمحمدمهدی
نجف،ص79؛محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،عیوناخبارالرضا�،ج2،ص۴۳.

۵.احمدبنمحمدبنخالدبرقی،المحاسن،ج2،ص۵۵۴.
6.عزیزاهللعطاردی،مسنداإلمامالرضا�،ج2،ص۳۴7.

7.محمدباقرمجلسی،بحاراألنوار،ج6۳،ص27۴.
۸.احمدبنمحمدبنخالدبرقی،المحاسن،ج2،ص۵۰6.
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* توصیهمیکردباقالراباپوستبخوریم:»معدهراپاکمیکند.«۱

نان
* پرهیزمیدادازاینکهنانراباکاردبُبریم.توصیهمیکردبادستتکهتکهاش

کنیم.2
* بـرایفهمانـدنارزشنـانجـواینطـورمثـالمـیزد:»برتـرِینانجـوبرنان

گنـدمماننـدبرتـریاهلبیـتبرمردماسـت.«۳
* میفرمـود:»خـدادرنـانجـوبرکـتگذاشـتهاسـتوهرکـسنـانجـوبخـورد،

مییابـد.«۴ بهبـود بیماریهایـش
* نـانجـوراغـذایغالـبپیامبـرانمیدانسـت:»خـداروزِیپیامبـرانخـودرا

ازنـانجـوقراردادهاسـت.«۵

کاسنی
* بـهخـوردنکاسـنیتشـویقکـردهوخاطرنشـانمیکـرد:»کاسـنیدرمـانهزار

بیماریاسـت.«6

انگور و مویز
* ازمیانمیوهها،انگوررابیشتردوستمیداشت.7

بـهخـوردنانگـورسـفارشمیکـرد.ازقـولپیامبـر�میگفـت:»انگـوررا  *
آسـانتر.«۸ وهضمـش میشـود گواراتـر کنیـد. میـل دانهدانـه

از بهنقـل و بخوریـم ناشـتا روز هـر را قرمـز مویـز کـه بـود ایـن سفارشـش  *

۱.حسنبنفضلطبرسی،مکارماألخالق،ص۱۸۳.
2.محمدبنیعقوببناسحاقکلینیرازی،الکافی،ج6،ص۳۰۴.

۳.حسنبنفضلطبرسی،مکارماألخالق،ص۱۵۴؛محمدباقرمجلسی،بحاراألنوار،ج6۳،ص27۴.

۴.حسنبنفضلطبرسی،مکارماألخالق،ص۱۵۴؛محمدباقرمجلسی،بحاراألنوار،ج6۳،ص27۴.

۵.حسنبنفضلطبرسی،مکارماألخالق،ص۱۵۴؛محمدباقرمجلسی،بحاراألنوار،ج6۳،ص27۴.
6.حسنبنفضلطبرسی،مکارماألخالق،ص۱7۸.
7.محمدباقرمجلسی،بحاراألنوار،ج۴9،ص۳۰۸.

۸.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،عیوناخبارالرضا�،ج2،ص۳۵.
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علی�میفرمـود:»هرکـسناشـتا2۱دانـهمویـزقرمـزبخـورد،همیشـهسـالم
بـود.«۱ خواهـد

* توصیـهمیکـردروزانـههفـتمثقـالمویـزراناشـتابخوریـم.تقویـتحافظـه
اسـت.2 آن نتیجـۀ

سیب
* میفرمـود:»سـیبمنافـعفراوانـیداردوبسـیاریازبیماریهـاوناخوشـیها

رابهبـودمیبخشـد.«۳

یتون ز
* زیتونراغذاییمناسبوصفمیکردومیافزود:»دهانراخوشبومیکند،
بلغمرامیبرد،رنگچهرهراروشـنمیکند،اعصابرامحکممیسـازدوخشـم

رافرومینشاند.«۴
»روغنزیتـون میکـرد: توصیـه پیامبـر� از بهنقـل روغنزیتـون، دربـارۀ  *
بخوریـد:معـدهراپـاکمیکنـد،بلغـمرامیزدایـد،اعصـابراتقویـتمیکنـد،
بیماریهـایفرسـودهکنندهراازبیـنمیبـرد،اخـالقراخـوبمیکنـد،روحرا

انـدوهرامیبـرد.«۵ آرامـشمیدهـدو

ِبه
* بـهسـیرۀجـدشتمسـکمیکـرد:»پیامبـر�ِبـهرابسـیاردوسـتداشـتو

توصیـهمیکـردخوردنـشراتـرکنکنیـم.«6

۱.منسوببهعلیبنموسیالرضا�،صحیفةاإلمامالرضا�،بهتحقیقوتصحیحمحمدمهدی
نجف،ص۸9؛محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،عیوناخبارالرضا�،ج2،ص۴۱.

الرضا�، األنوار،ج۵9،ص۳2۴؛منسوببهعلیبنموسیالرضا�،طب 2.محمدباقرمجلسی،بحار
بهترجمۀنصیرالدینامیرصادقی،ص6۳. 

۳.حسنبنفضلطبرسی،مکارماألخالق،ص۱7۳.
۴.حسنبنفضلطبرسی،مکارماألخالق،ص۱9۰.

۵.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،عیوناخبارالرضا�،ج2،ص۳۵.
6.حسنبنفضلطبرسی،مکارماألخالق،ص۱72.
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* ازجـدبزرگـوارش،علـی�روایتمیکرد:»روزیخدمتحضرترسـول� 
کـردو ِبـهبـودوازآنبـهمـنهـممرحمـت رسـیدم.پیغمبـرمشـغولخـوردن
سـپسفرمـود:‘علـی،ایـنِبـههدیۀخداسـتوآنرابهمنوشـماهدیهفرموده
اسـت.’درآنِبـه،لذتـیدیـدمکـهدرمیـوهایدیگـرندیـدهبـودم.سـپسافـزود:
‘علـی،هرکـسسـهروزناشـتاِبـهبخـورد،ذهنـشبـازوهوشـشزیادمیشـودواز

شـّرشـیطانولشـکرشدرامـانخواهـدماند.’«۱

عدس
اینطـوربرمیشـمرد: را امتیازاتـش و بابرکـتمیدانسـت و پـاک را عـدس  *

»عـدسدلرانـرممیکنـدواشـکرازیـاد.«2

چغندر
* چغندرراتقویتکنندۀعقلمیدانستوتصفیهکنندۀخون.۳

بـرگ بیمارهایتـان »بـه اسـت: مفیـد بیمـاری بـرای چغنـدر بـرگ میگفـت  *
چغنـدربدهیـد؛چونکـهدرآندرمـاناسـتوهیـچمرضـیایجـادنمیکنـدو

آراممیکنـد.«۴ راهـم بیمـار نـداردوخـواب هیـچعارضـهای

بزه خر
* ازخـوردنخربـزهبهصـورتناشـتانهـیمیکـردوآنرامایـۀفلجشـدنانـدام

میدانسـت.۵

عسل
عسـلرادرمـانهـردردیمعرفـیمیکـرد:»خـوردنیـکقاشـقعسـلدر  *

۱.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،عیوناخبارالرضا�،ج2،ص7۳.
2.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،عیوناخبارالرضا�،ج2،ص۴۱.

۳.محمدباقرمجلسی،بحاراألنوار،ج6۳،ص2۱7.
۴.محمدباقرمجلسی،بحاراألنوار،ج6۳،ص2۱7؛عزیزاهللعطاردی،مسنداإلمامالرضا�،ج2،

ص۳۴۳.
۵.حسنبنفضلطبرسی،مکارماألخالق،ص۳۸۴.
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ازسـودامیشـود مانـع فرومینشـاند، را پایـانمیدهـد،صفـرا را بلغـم ناشـتا،
کنـُدربخـورد،حافظـهاشقـوی گـرهـمهمـراهبـا وذهـنراصفـامیبخشـد.ا

۱ میشـود.«
* راهـکارشبـرایپیشـگیریازسـرماخوردگیدرزمسـتانایـنبـودکـههـرروز

سـهلقمـهعسـلبـامـومبخوریـم.2

گوشت
* بـاالگوگیـریازمحمـدمصطفـی�گوشـترابهتریـنغـذایدنیـاوآخـرت

میدانسـت.۳
* میفرمـود:»هرکـسچهـلروزگوشـتنخـوَرد،اخالقـشتغییـرمیکنـدوالغـر

میشـود.«۴
* گوشـتنپختـهراسـببایجـادِکـرمدرشـکممیدانسـت؛ازایـنروازخوردنـش

میکـرد.۵ نهـی
گـرخـداگوشـتی * بهنظـرش،گوشـتگوسـفنِدنـرخوشـمزهتربـود.میگفـت:»ا
اسـماعیل فـدای را آن میکـرد، خلـق نـر گوسـفنِد گوشـت از خوشطعمتـر

میکـرد.«6
کیدمیکرد.دلیلحرمتگوشـت * بـررعایـتآداباسـالمیدرذبـححیوانـاتتأ
حیوانـیراکـهبـانـامغیرخـداذبـحشـدهاسـت،اینچنیـنتشـریحمیکـرد:»خـدا
بـرمخلوقاتـشواجـبکـردهاسـتبـهوجـوداواقـرارکننـدوفقـطاسـماوراببرند.
دیگـراینکـهنبایـدآنچـهواسـطۀتقـرببـهخداسـت،برابـرباشـدبـاآنچـهبـرای
عبـادتوپرسـتششـیطانهاوبتهاسـت؛زیـرابردننـامخدا،اقـراربهربوبیت

۱.منسوببهعلیبنموسیالرضا�،فقهالرضا�،ص۳۴6.
2.منسوببهعلیبنموسیالرضا�،طبالرضا�،بهترجمۀنصیرالدینامیرصادقی،ص7۳و۴62.

۳.عزیزاهللعطاردی،مسنداإلمامالرضا�،ج2،ص۳27.
۴. محمدباقرمجلسی،بحاراألنوار،ج6۳،ص67.

۵.منسوببهعلیبنموسیالرضا�،طبالرضا�،بهترجمۀنصیرالدینامیرصادقی،ص۵۳.
6.عزیزاهللعطاردی،مسنداإلمامالرضا�،ج2،ص۳2۴.
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ویگانگـیویاسـتوبـردننـامغیـراو،اظهـارشـرک.«۱
* خـوردنتمـامپرنـدگاندرنـدهوحیوانـاتوحشـِیدرندهراحراممیدانسـت،
امثـال و آلودگیهـا و انسـانها گوشـت و مـردار آنهـا کـه اسـتدالل ایـن بـا
تشـخیص بـرای گذاشـته نشـانههایی »خـدا میفرمـود: میخورنـد. را آنهـا
حیواناتوحشـیازحاللگوشـتوپرندگانحاللگوشـتازحرامگوشـت.پدرم
درهمینبـارهفرمـود:‘هـرحیـواندرندهایکهدنداِننیـشداردوهرپرندهای
کـهچنـگالدارد،حرامگوشـتاسـت.هـرپرنـدهایکـهسـنگداندارد،گوشـتش
حـاللاسـت.’«2تفـاوتدیگـریهـمبیـنپرنـدگانحاللگوشـتوحرامگوشـت
تـکان را بالـش پـرواز وقـت در کـه را پرنـدهای هـر »میتوانـی میکـرد: ذکـر
میدهـد،بخـوری.حـاللاسـت.ازپرندگانـیکـههنـگامپـروازبالشـانراصـاف

حرامگوشـتاند.«۳ کـه نخـور میدارنـد، نگـه

۵. نوشیدن

آب
* طعمآبرازندگیمیدانست.۴

ْکُر هلِِل.«۵
ُ

ْمُد هلِِل َو الّش َ * وقتیازآبزمزممینوشید،میگفت:»ِبْسِم اهلِل َو الْ
* نوشـیدنآبسـردرابعـدازچیزهـایگـرموهمچنیـنبعـدازشـیرینی،بـرای

دنـدانبسـیارمضـرمیدانسـتوسـببازبینرفتـندندانهـا.6
* آبجوشـاندهرابـرایهـرچیـزیمفیـدمیدانسـتومیفرمـودآبجوشـانده

ص9۳؛ ج2، الرضا�، اخبار عیون صدوق(، )شیخ قمی محمدبنعلیبنبابویه ۱.
محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،عللالشرائع،ج2،ص۴۸۱و۴۸2.

2.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،عللالشرائع،ج2،ص۴۸2.

۳.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،عللالشرائع،ج2،ص۴۸2.
۴.محمدباقرمجلسی،بحاراألنوار،ج۴9،ص99.

۵.محمدباقرمجلسی،بحاراألنوار،ج96،ص2۴۵.
6.منسوببهعلیبنموسیالرضا�،طبالرضا�،بهترجمۀنصیرالدینامیرصادقی،ص۵۳.
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هیـچزیانینـدارد.۱

وبات الکلی حرمت مشر
* دلیـلحرمـتمشـروبرااینگونـهبیـانمیکـرد:»موجـبفسـاداسـت.عقـل
شـرابخوارراازبیـنمیبـرد.اوراوادارمیکنـدکـهخـداراانـکارکنـدوبـهخـدا
وپیامبرانـشدروغببنـدد.فسـادهایدیگـریماننـدقتـلونسـبتنـاروادادن
ومبـادرتبـهزنـا،ناشـیازعرقخـوریاسـت.شـرابخوریسـببمیشـودکـه

فـردبـهپرهیـزازمحـارمالهـی،بیاعتنـاشـودوکممبـاالتباشـد.«2

۶. نشستن
* نزدکسیهیچوقتپایخودرادرازنمیکرد.۳

* هرگزروبهرویکسیکهنشستهبود،تکیهنمیداد.۴
* تابستانرویحصیرمینشستوزمستانرویگلیم.۵

۷. سفر
* ُمصـربـودکـهمسـافروقتـیمعـدهاشُپـریـاخالـیاسـت،ازمسـافرتکردندر
هـوایگـرمپرهیـزکنـد.میفرمـود:»هـرگاهقصدسـفرداریـد،غذارابهانـدازهواز
غذاهـایسـردبخوریـد؛مثـلغذاهایـیکهازگوشـتهایلطیفمانندگوشـت
غذاهـای همچنیـن و میشـود تهیـه ترشـیجات و سـرکه بـا جوجـه و ماهـی
کـه گوسـالهوسـرکهوزیتـونوآبغـورهودیگـرچیزهایـی گوشـت تهیهشـدهاز

طبیعـتسـرددارنـد.«6

۱.حسنبنفضلطبرسی،مکارماألخالق،ص۱۵7.
2.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،عللالشرائع،ج2،ص۴7۵؛محمدبنعلیبنبابویه

قمی)شیخصدوق(،عیوناخبارالرضا�،ج2،ص۱9۸و۱99.
۳.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،عیوناخبارالرضا�،ج2،ص۱۸۴.

۴.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،عیوناخبارالرضا�،ج2،ص۱۸۴؛علیبنعیسی
اربلی،کشفالغمةفیمعرفةاألئمة،ج2،ص۳۱6.

۵.علیبنعیسیاربلی،کشفالغمةفیمعرفةاألئمة،ج2،ص۳۱6.
األئمة�، مکاتیب میانجی، احمدی علی ص۳2۵؛ ج۵9، األنوار، بحار مجلسی، محمدباقر 6.
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۸. بیماری
اومیشـود. بـرایمؤمـنرحمـتاسـتوموجـبتطهیـر میگفـتبیمـاری  *
مؤمـن همـدِم »بیمـاری، میفرمـود: اسـت! لعنـت و عـذاب هـم، کافـر بـرای

نمانـد.«۱ برایـش گناهـی هیـچ کـه هنگامـی تـا میمانـد
* بـرآنبـودکـهخـداقبـلازآنکـهبـدنرابـهدردیگرفتـارکنـد،حتمـًابرایـش
دارویـیقـرارمیدهـدکـهبـاآندرمـانشـودوهـرنـوعدردی،نسـخهایخاص

بـرایدرمـاندارد.2

پیشگیری از بیماری
* برایپیشگیریازگوشدردپیشنهادمیکردبههنگامخواب،درگوشهایمان

پنبهبگذاریم.۳
* بوییدنگلنرگسراتوصیهمیکرد،برایایمنیازسرماخوردگی.۴

بـرایپیشـگیریاززکاماینگونـهتجویـزمیکـرد:»زمسـتانهاهـرروزسـه  *
کـهبـدنرادربرابـر کنـد؛چرا لقمـهعسـلبـامـومآنبخـورد...وگلنرگـسبـو
زکاممقـاوممیکنـد.سـیاهدانهنیـزهمینطـوراسـت.امـادرتابسـتان،هـرروز

کنـد.«۵ یـکخیـاربخـوردوازنشسـتندرآفتـابخـودداری
ِغآبپـزنهـیمیکـرد:»نفستنگـیونفسبریدگـی * ازخـوردنزیـاِدتخممـر

مـیآورد.«6
* اززیادنشستندرتوالتنهیمیکرد:»آدمرابیمارمیکند.«7

ج۵،ص2۳۱.
۱.محمدبنعلیبنبابویهقمی)شیخصدوق(،ثواباألعمالوعقاباألعمال،ص۱9۳.

2.محمدباقرمجلسی،بحاراألنوار،ج۵9،ص۳۰9.
۳.منسوببهعلیبنموسیالرضا�،طبالرضا�،بهترجمۀنصیرالدینامیرصادقی،ص۳7.
۴.منسوببهعلیبنموسیالرضا�،طبالرضا�،بهترجمۀنصیرالدینامیرصادقی،ص۳۸.

۵.منسوببهعلیبنموسیالرضا�،طبالرضا�،بهترجمۀنصیرالدینامیرصادقی،ص۳7و۳۸.
6.محمدباقرمجلسی،بحاراألنوار،ج۵9،ص۳2۱.

7.منسوببهعلیبنموسیالرضا�،طبالرضا�،بهترجمۀنصیرالدینامیرصادقی،ص2۸.
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* خوردِنهمزماِنتخممرغوماهیرازمینهسازبرخیبیماریهامیدانست.۱
کـهمیـان * حجامـترامفیـدمیدانسـتودربـارهاشمیفرمـود:»حجامتـی
شـانههاصـورتمیگیـرد،دربهبـودضربـانقلـِبناشـیازشـکمُپریوحـرارت،

سـودمنداسـت.«2
* میزانومقدارحجامتراباسـنفردمرتبطمیدانسـت:»کسـیکهبیستسـاله
اسـت،هربیسـتروزیکمرتبهحجامتکندودرسیسـالگیهرسـیروزیکبار
ودرچهلسـالگیهـرچهـلروزیـکبـار.خالصـهاینکـههرکـسبـرحسـبسـنش

بهاینترتیـبحجامـتکنـد.«۳
گـرکسـیدوسـتداردناراحتـِیمثانـهنداشـتهباشـد،هیچوقـت * میفرمـود:»ا

نبایـدادرارشراحبـسکنـد.«۴
میخواهـد »هرکـس میکـرد: نهـی غذاخـوردن البـهالی در آب آشـامیدن از  *
معدهاشآزارشندهد،رویغذاآبنخوردتاهنگامیکهغذاخوردنرابهپایان
کنـد،بدنـشمرطـوبوسـردمزاجومعـدهاشضعیـف برسـاند.هرکـهاینطـور
گرپشتسـِرهمروی میشـودورگهایـشنیـرویغـذارابـهخودنمیگیرند؛زیراا

غـذاآبریختـهشـود،آنغـذادرمعـدهنـارسوبدگـوارشمیشـود.«۵

۹. عیادت
* توصیـهمیکـردکـههـروقتبیمارشـدیم،اطالعدهیمتامـردمبهعیادتمان
بیاینـدوبـرایشـفایماندعـاکننـد؛چـونهرکسـیکهبـرایشـفایماندعـاکنـد،

امکاندارددعایشمسـتجابشـود.

۱.منسوببهعلیبنموسیالرضا�،طبالرضا�،بهترجمۀنصیرالدینامیرصادقی،ص۳۴.

2.منسوببهعلیبنموسیالرضا�،طبالرضا�،بهترجمۀنصیرالدینامیرصادقی،ص۳۱.

۳.منسوببهعلیبنموسیالرضا�،طبالرضا�،بهترجمۀنصیرالدینامیرصادقی،ص۳۰.
۴.محمدباقرمجلسی،بحاراألنوار،ج۵9،ص۳2۳.

امیرصادقی،ص۳7؛ نصیرالدین بهترجمۀ الرضا�، علیبنموسیالرضا�،طب به منسوب ۵.
محمدباقرمجلسی،بحاراألنوار،ج۵9،ص۳2۳.
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1. قرآن کریم.
2. ابن جوزی، عبدالرحمن بن علی بن محمد، المنتظم فی تاریخ األمم و الملوک، ج1۰، 

بیروت: دار الکتب العلمیة، 1412ق.
و  به تحقیق  الرسول�،  آل  عن  العقول  تحف  حسن بن علی،  حرانی،  ابن شعبه   .۳
تصحیح علی اکبر غفاری، چ2، قم: دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعۀ مدرسین، 

14۰4ق.
قم:  چ1،  ج4،  طالب،  ابی  آل  مناقب   محمدبن علی،  مازندرانی،  ابن شهرآشوب   .4

عالمه، 1۳79ق.
۵. ابن صباغ مالکی، علی بن محمد، الفصول  المهمة فی معرفة االئمة، ج2، قم: دار 

الحدیث، 1422ق.
۶. ابن طاووس، علی بن موسی، مهج  الدعوات  و منهج العبادات، چ1، قم: دار الذخائر، 

1411ق.
7. ابن فتال نیشابوری، محمدبن احمد، روضة الواعظین و بصیرة المتعظین، ج2، چ1، 

قم: دار الشریف الرضی للنشر، 1۳7۵ش.
به تحقیق و تصحیح  الداعی  و نجاح  الساعی ،  ابن فهد حّلی، احمدبن محمد، عدة   .۸

احمد موحدی قمی، چ1، بی جا: دار الکتب اإلسالمی، 14۰7ق.
9. احمدی میانجی، علی، مکاتیب  األئمة �، به تحقیق و تصحیح مجتبی فرجی، 

ج۵، چ1، قم: دار الحدیث، 142۶ق.
تصحیح  و  به تحقیق  األئمة،  معرفة  فی   الغمة   کشف   علی بن عیسی،  اربلی،   .1۰

سیدهاشم رسولی محالتی، ج2، چ1، تبریز: بنی هاشمی، 1۳۸1ق.
11. اصفهانی، ابوالفرج علی بن حسین، مقاتل  الطالبیین ، چ2، قم: دار الکتاب للطباعة 

و النشر، 1۳۸۵ق. 
12. برقی، احمدبن محمدبن خالد، المحاسن ، به تحقیق و تصحیح جالل الدین محدث، 

ج2، چ2، قم: دار الکتب اإلسالمیه، 1۳71ق.
ابوالقاسم  به اشراف  الرضا�،  اإلمام   موسوعة  سیدمحمد،  قزوینی،  حسینی   .1۳

خزعلی، ج۵، قم: مؤسسۀ تحقیقاتی حضرت ولّی عصر�، 142۸ق. 
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14. حکیمی ، محمدرضا و محمد حکیمی و دیگران، الحیاة، ج4و۵، چ1، ترجمۀ احمد 
آرام، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی، 1۳۸۰ش. 

قم:  چ1،  ج2و4و۶و12و2۰و21،  الشیعة،  وسائل   محمدبن حسن،  عاملی،  حّر   .1۵
مؤسسة آل البیت � إلحیاء التراث، 14۰9ق.

القری ،  بصرحة  الغری  فرحة  سیدعبدالکریم بن احمدبن موسی بن طاووس،  حلی،   .1۶
چ1، قم: دار الشریف الرضی للنشر، بی تا.  

17. حمیری، عبدالله بن جعفر، قرب األسناد، چ1، قم: مؤسسة آل البیت� إلحیاء 
التراث، 141۳ ق. 

الشریف  دار  قم:  الصواب،ج1، چ1،  إلی  القلوب  إرشاد  دیلمی، حسن بن محمد،   .1۸
الرضی للنشر، 1412ق.

الرسالة،  بیروت:  النبالء، ج1و1۳،  19. ذهبی، محمدبن احمدبن عثمان، سیر اعالم 
.199۶

2۰. راوندی، قطب الدین سعیدبن هبةالله، الخرائج و الجرائح، ج1، چ1، قم: مؤسسۀ 
امام مهدی�، 14۰9ق.

21. شامی، جمال الدین یوسف بن حاتم، الدر النظیم فی مناقب األئمة الهامیم، چ1، 
قم: دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعۀ مدرسین، 142۰ق.

22. شبلنجی شافعی، مؤمن بن حسن، نور األبصار فی مناقب آل النبی المختار، قم: 
ذوی القربی، 1۳۸4ش.

2۳. شعیری، تاج الدین محمدبن محمد، جامع األخبار، چ1، قم: دار الشریف الرضی 
للنشر، 14۰۵ق.

24. شیخ صدوق )قمی(، محمدبن علی بن  بابویه، به تحقیق و تصحیح علی اکبر غفاری، 
الخصال ، ج1، چ1، قم: دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعۀ مدرسین، 1۳۶2ش .
چ۶،  الصدوق،  أمالی  محمدبن علی بن حسین بن بابویه،  )قمی(،  صدوق  شیخ   .2۵

تهران: کتابچی، 1۳7۶ش.
عقاب  و  األعمال   ثواب   محمدبن علی بن حسین بن بابویه،  )قمی(،  صدوق  شیخ   .2۶

األعمال، چ2، قم: دار الشریف الرضی للنشر، 14۰۶ق.
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چ1،  الشیعة،  صفات   محمدبن علی بن حسین بن بابویه،  )قمی(،  صدوق  شیخ   .27
تهران: اعلمی، 1۳۶2ش.

2۸. شیخ صدوق )قمی(، محمدبن علی بن حسین بن بابویه، علل الشرایع، ج1و2، چ1، 
قم: کتاب فروشی داوری، 1۳۸۵ق.

29. شیخ صدوق )قمی(، محمدبن علی بن حسین بن بابویه، به تحقیق و تصحیح مهدی 
الجوردی، عیون أخبار الرضا�، ج1و2، چ1، تهران: جهان، 1۳7۸ق.

۳۰. شیخ صدوق )قمی(، محمدبن علی بن حسین بن بابویه، کتاُب من ال یحضره الفقیه، 
ج1تا4، چ2، قم: دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعۀ مدرسین، 141۳ق.

۳1. شیخ صدوق )قمی(، محمدبن علی بن حسین بن بابویه، کمال  الدین  و تمام النعمة،  
ج2، چ2، تهران: اسالمیه، 1۳9۵ق.

دفتر  قم:  چ1،  التوحید،  محمدبن علی بن حسین بن بابویه،  )قمی(،  صدوق  شیخ   .۳2
انتشارات اسالمی وابسته به جامعۀ مدرسین، 1۳9۸ق.

۳۳. شیخ صدوق )قمی(، محمدبن علی بن حسین بن بابویه، معانی األخبار، به تحقیق و 
تصحیح علی اکبر غفاری، چ1، قم: دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعۀ مدرسین، 

14۰۳ق.
اإلسالمیة،  الکتب  دار  تهران:  النبی،  سنن  سیدمحمدحسین،  طباطبایی،   .۳4

1۳7۸ش .
۳۵. طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج2۰، چ۵، قم: دفتر 

انتشارات اسالمی وابسته به جامعۀ مدرسین، 1417ق.
۳۶. طبرسی، احمدبن علی، اإلحتجاج  علی أهل اللجاج، به تحقیق و تصحیح محمدباقر 

خرسان، ج2، چ1، مشهد: نشر مرتضی، 14۰۳ق.
۳7. طبرسی، حسن بن فضل، مکارم األخالق، چ4، قم: الشریف الرضی، 1412ق.

المکتبة  نجف:  چ2،  األخبار،  غرر  فی  األنوار  مشکاة  علی بن حسن،  طبرسی،   .۳۸
الحیدریة، 1۳44ش.

مؤسسة  قم:  چ1،  ج2،  الهدی،  بأعالم  الوری  إعالم  فضل بن حسن،  طبرسی،   .۳9
آل البیت� إلحیاء التراث، 1417ق. 
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4۰. طبری، محمدبن جریر، دالئل اإلمامة، چ1، قم: بعثت، 141۳ق.

41. طوسی، محمدبن حسن، األمالی، چ1، قم: دار الثقافة، 1414ق.
موسوی  حسن  تصحیح  و  به تحقیق  األحکام،  تهذیب  محمدبن حسن،  طوسی،   .42

خرسان، ج2، چ4، تهران: دار الکتب اإلسالمیة، 14۰7ق.
4۳. عطاردی، عزیزالله، ُمسند اإلمام الرضا�، ج1و2، چ1، مشهد: آستان قدس 

)کنگره(، 14۰۶ق.
44. عیاشی، محمدبن مسعود، تفسیر العیاشی، به تحقیق و تصحیح سیدهاشم رسولی 

محالتی، ج1، چ1، تهران: المطبعة العلمیة، 1۳۸۰ق.
4۵. فیروزآبادی، سیدمرتضی، فضائل  الخمسة من  الصحاح  الستة، ج۳، چ2، تهران: 

دار الکتب اإلسالمیة، 1۳92ق.
4۶. قرشی، باقر شریف، پژوهشی دقیق در زندگانی امام علی بن موسی الرضا�، چ1، 

ترجمۀ سیدمحمد صالحی ، ج1، چ1، تهران: دار الکتب اإلسالمیة، 1۳۸2ش.
47. قرمانی، احمدبن یوسف، أخبار الدول  و آثار االول فی التاریخ، بیروت: عالم الکتب، 

.1992
4۸. قمی، حسن بن محمدبن حسن، تاریخ قم، ترجمۀ حسن بن علی بن عبدالملک قمی، 

تهران: مطبعة مجلس، 1۳۵۳ش.
49. کلینی رازی، محمدبن یعقوب بن اسحاق، الکافی، ج1و2و۳و4و۵و۶و۸، چ4، به تحقیق 
و تصحیح علی اکبر غفاری و محمد آخوندی، ج1و2و۳و4و۵و۶و۸، چ4، تهران: دار الکتب 

اإلسالمیة، 14۰7ق.
۵۰. مجلسی، محمدباقر، بحار األنوار، چ2، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، 14۰۳ق.

۵1. مجلسی، محمدباقر، حلیةالمتقین، قم: انتشارات مسجد جمکران، 1۳۸۸ش.
۵2. محمدی ری شهری، محمد و دیگران، دانش نامۀ امام مهدی� بر پایۀ قرآن، 

حدیث و تاریخ، ج۶، چ1، قم: دار الحدیث، 1۳9۳ش.
قم:  چ۳،  طالب،  ابی  بن  علی  لإلمام  الوصیة  إثبات  علی بن حسین ،  مسعودی،   .۵۳

انصاریان، 142۶ق.
۵4. مشکینی، علی، مصطلحات الفقه، قم: الهادی، 1۳77 ش. 
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۵۵. مفید، محمدبن محمد، اإلختصاص، به تحقیق و تصحیح علی اکبر غفاری و محمود 
محرمی زرندی، چ1، قم: المؤتمر العالمی األفیة الشیخ المفید، 141۳ق.

۵۶. مفید، محمدبن محمد، اإلرشاد فی معرفة حجج الله علی العباد، به تحقیق و تصحیح  
مؤسسۀ آل البیت � إلحیاء التراث، ج2، چ1، قم: کنگرۀ  شیخ مفید، 141۳ق.

۵7۵7. مفید، محمدبن محمد،. مفید، محمدبن محمد، الفصول المختارة، چ1، قم: کنگرۀ شیخ مفید،  چ1، قم: کنگرۀ شیخ مفید، 141۳141۳ق. ق. 
۵۸. مکارم شیرازی، ناصر و دیگران، تفسیر نمونه ، ج۶1، تهران: دار الکتب اإلسالمیة، 

1۳74ش.
مشهد:  چ1،  الرضا�،  اإلمام  صحیفة   علی بن موسی الرضا�،  به  منسوب   .۵9

کنگرۀ جهانی امام رضا�، 14۰۶ق.
۶۰. منسوب به علی بن موسی الرضا�، طب الرضا�، ترجمۀ نصیرالدین امیرصادقی، 

چ۶، تهران: معراجی، 1۳۸1ش.
مؤسسة  قم:  چ1،  الرضا�،  فقه   علی بن  موسی الرضاا�،  به  منسوب   .۶1

آل البیت� إلحیاء التراث، 14۰۶ق.
۶2. نوری، حسین بن محمدتقی ، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ، ج1و2و7و9و1۵و1۶،  

چ1، قم: مؤسسة آل البیت� إلحیاء التراث، 14۰۸ ق. 
موسسه قم: الثانیعشر�، االمام فی منتخباالثر لطفاهلل، صافی، 6۳.

السیدهالمعصومه�،۱۳77ش.
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مسابقۀ فرهنگی بر مدار آفتاب



147 مسابقۀ فرهنگی

توضیحات شرکت در مسابقه
*پرسـشهاازمتـنموجـودطـرحشـدهاسـتوافـراددوازدهسـالهوبیشـتر

کننـد. میتواننـدبـهروشهـایزیـردرمسـابقهشـرکت
کافـیاسـتبهترتیـب کار، ۱.ارسـالپاسـخبـهسـامانۀپیامکـی:بـرایایـن
عـدد یـک بهصـورت را پرسـشها گزینههـایصحیـح شـمارۀ و مسـابقه نـام
پنجرقمـیازچـپبـهراسـت،همـراهبـانـامونـامخانوادگـیخـودبـهسـامانۀ

کنیـد. ارسـال ۳۰۰۰۸۰2222 پیامکـی
مثال:�بر�مدار�آفتاب��۲۱۱۱۴احسان�رضوی

2.فیلمبـرداریازخودتـاندرحـالمعرفـییـاخوانـشبخشـیازمتـنکتـاب:
کثر۱۰۰ثانیهوفرمتmp۴،بهایننشانیبفرستید: فیلمهایخودرابازمانحدا

haram.razavi.ir

*قرعهکشـیازبیـنپاسـخهایکامـلوصحیـحانجـاممیشـودونتیجـۀآن
ازطریـقسـامانۀپیامکـیگفتهشـدهبـهاطـالعبرندگانمیرسـد.

پرسش ها
پرسـش اول:امامرضـا؟ع؟بـرایمؤمـنسـهخصلـتبرشـمردهاند.یکـیازآن

خصلتهـاسـنتیاسـتازامامـش.آنخصلـتکـداماسـت؟
2.پوشاندنرازخودودیگران ۱.مداراونرمرفتاریبامردم

۴.جهاددرراهخداباجانومال ۳.صبردرسختی وگرفتاری
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پرسـش دوم:حکمـتنمازجماعـتدرکدامیـکازگزینههـایزیـربیـانشـده
است؟

۱.نیکوکاری
2.رسیدگیبهفقرا

۳.دوریازگناه
۴.همۀگزینهها

کـهامامرضـا؟ع؟اسـتفادهازآنرابـهمؤمنـان پرسـش سـوم:سـالحپیامبـران
فرمودهانـد،چیسـت؟ توصیـه

کردن ۱.دعا
2.علمآموزی
۳.صبرکردن

۴.رازداری
پرسش چهارم:امامرضا؟ع؟برترینعبادتراچهدانستهاند؟

۱.انتظارفرج
2.تفکردرامرخدا

۳.چیرهشدنبرعادت
۴.استغفارقلبی

پرسـش پنجـم:امامرضـا؟ع؟درشـروطازدواج،کـدامویژگیهـایخواسـتگاررا
بااهمیتتـرمیدانسـتند؟

۱.دینداریوبااخالقبودن
2.سالمتکاملجسمانی
۳.ملیتوقومیتُپرآوازه
۴.وضعیتمالیمناسب


