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درآمد
همگونــیزندگیرهبراندینــیبامردم،الزمهتربیتوالگوپذیرى
اســت؛۱زیرامهمترینبخشتبلیغییكرهبر،ســیرهعملیاوســت.
کند،بــهراحتیبــاآنان پیشــوایمــردمبایــدهماننــدمــردمزندگــی
معاشــرتنمایــد،دردهــا،نیازهــاوخواســتههاىعمــوممــردمرابــه
گاهدرمــانآناقدام کنــدوبهرســیدگی،پاســخگوییو خوبــیدرک
کنــد؛بههمیندلیــل،پیامبرانبزرگالهیازمیــانتودههاىمردم

برخاستهاند.
کــه کــردارمعصومان�همچــونچــراغونــوریاســت رفتــارو
زندگــیدرپرتوشــعاعنورایشــانزیباوفرحبخشمیگــرددوپیامبر
کانون کرم�وعترتپاکاو�بهعنوانبهتریناســوهوالگو، ا

ماِءَمَلكًاَرُسواًل:بگو ْلناَعَلْیِهْمِمَنالّسَ یَنَلَنّزَ ْرِضَمالِئَكٌةَیْمُشوَنُمْطَمِئّنِ
َ ْ
کاَنِفيال ۱.»ُقْلَلْو

گامبرمیداشــتند،ما گــردرروىزمیــن،فرشــتگانی]زندگیمیکردنــدو[باآرامش ]حتــی[ا
گروهیبایدازجنس کهرهنماىهر فرشتهاىرابهعنوانرسولبرآنهامیفرستادیم!]چرا

خودشانباشد.[«)اسراء:۹۵(۱2
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گــون گونا حیــاتســعادتمندبشــریتاندوهمــگانمیتواننــدابعــاد
کنند زندگی،حتیجزئیترینآنراازسیرهوسّنتایشاناستخراج

ورهنمایطولحیاتخودازوالدتتاوفاتقراردهند.
معصومــان�  دیگــر رضا�همچــون امــام زندگــی در آنچــه
آشــكاراســتومیتوانبهآنبهعنوانمحــوریدرالگوگیریتكیه
کهپیرویعملی کرد،همهجانبهبودنســیرهوســخنایشاناســت
ازرهنمودهــایالهــیامــاممیتوانــدمــارابهیکجامعیتدرشــیوه

زندگیرهنمونسازد.
گوشــهایازحیــاتطیبهرضویدرســاحتهای ایــناثــرباارائه
ارتباطباخدا،حجتخدا،خود،خانهوخانواده،جامعه،بهداشــت
وجامعه،برآناستتاسبکزندگیمؤمنانهراباتكیهبرسیرهامام
کندتاهمگانبرمدارآن،شیوهزیستن علیبنموسیالرضا�بیان

رامشقنمایند.
درپایــانالزممیدانــمســپاسخودراازحججاســالموالمســلمین
گرامیجهت جــوادمحدثــیومحمدباقــرپورامینیودیگردوســتان

بیاننكاتارزندهویادآوریهایعالمانهشانابرازنمایم.

والسالم
محمدحسینپورامینی
خرداد۱۳۹۵
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َرُكْم  َبْيِت َو ُيَطّهِ
ْ
ْهَل ال

َ
ْجَس أ ُم الّرِ

ُ
ُه ِلُيْذِهَب َعْنك ما ُيريُد الّلَ >ِإّنَ

َتْطهيرا<1
کــهزمیــنهیچوقــتبــدونحجــت خــداخواســتهاســت
آســمان و زمیــن اتصــال باعــث خــدا حجــت نباشــد. او
میشــودوســبببــارشرحمــتوبرکــتخــدابــرزمینیهاو
آسمانیهاســت.رجــسوپلیــدیدراوراهنــداردوباطهارت
گــرامامیازاین کــِیخودزمینراجانیتازهمیبخشــد.ا وپا
گر دنیابرود،زمینبهامیدجانشــیناوبرجامیماند؛چونا

جانشیناونباشد...
زمینهیچگاهبدونحجتالهینخواهدماند.

»نوری«بعداز»نور«...

»لطفی«بهدنبال»لطف«...

۱. تولد
 در۱۱ذیقعدۀ۱48درمدینهبهدنیاآمد.2هنگامتولد،پدرشدر


ً

۱.احــزاب،۳۳:»خداونــدفقــطمیخواهدپلیدىوگناهراازشــمااهلبیتدورکندوکامال
شماراپاکسازد.«

2.فضلبنحسنطبرسی،اعالم الوری بأعالم الهدی،ج2،ص4۱.
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گفت.ازمادرشنقلاســت:»وقتــیفرزندمعلیرابه گوشــشاذان
دنیاآوردم،پدرشامامکاظم�پیشمنآمد.فرزندمرادرپارچۀ
ســفیدیپیچیدهبودند.اورابهدســتآنحضرتدادموایشاندر

گوشچپشاقامه.«۱ گفتودر گوشراستشاذان

۲. پدر
موســی امــام از: عبارتانــد بــهترتیــب ایشــان اجــداد و پــدر  *
کاظــم�،امامجعفــرصادق�،اماممحمدباقــر�،امامعلی

زینالعابدین�،امامحسین�،امامعلیبنابیطالب�.2
* پدرشخیلیدوستشداشت.یكیازاصحابتعریفمیکند:

خدمــتامامموســیکاظم�رســیدم.دیــدمفرزنــدشعلیبــن
موسی�رارویپایخودنشاندهاستواورامیبوسدوزبانشرا
گاهیبغلشمیکند گاهیاورابرشانۀخودشمیگذاردو میمكد.
ومیگوید:»بابایتبهقربانت.چهبویخوبیمیدهیوچهاخالق

قشنگیداری.َسربودنوعاِلمبودنتوازاآلنمعلوماست.«۳

۳. مادر
* مادرشنجمه4بود.نامهایدیگریهمبرایمادرشگفتهاند:
ُتكَتــم،ســمان،صقر،ســها،تحیه،شــهد،اروی،خیزرانالمرســیه،

۱.محمدباقرمجلسی،بحار االنوار، الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار�،ج4۹،ص۹.
2.ابنصباغمالكی، الفصول المهمه،ج2،ص۹6۹.

۳.محمدبنعلیبنبابویه)شیخصدوق(،عیون اخبار الرضا�،ج۱،ص۳2.
4.حسنبنمحمدقمی،تاریخ قم،ص۱۹۹.
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ســكن،ســبیكه،صفــراءونجیــه.۱البتهدونــام»تكتــم«و»نجمه«
مشهورتراست.

۴. همسر
* میگوینــدنامهمســرامامرضا�»ســبیكه«بودهاســت.اســم
گفتهانــد.امــاماورا»خیــزران«مینامیــد.ســبیكه اورا»ُدّره«هــم
کنیزیبودمنســوببهنوبومریــس،ازنواحیمصر.برایهمین،
بــه»ســبیكۀنوبیــهومریســیه«شــهرتدارد.درمتنهــایتاریخی،
کهاو ســبیكهراازخانــدانماریۀقبطیه،همســرپیامبر،دانســتهاند

نیزمصریبود.2

۵. فرزند
* امامجــواد�تنهــافرزندبازماندهازاوســتوپسازشــهادت،

بهجزجواد،فرزندینداشت.۳

۶. امامف
* وقتــی۳۵ســالازعمــرشمیگذشــت،بــهامامــترســیدوتــا
۵۵ســالگیایــنمنصــبرابــهعهــدهداشــت.پــسدورانامامتــش

کشید.4 حدود20سالطول

۱.ابوالفرجاصفهانی،مقاتل الطالبیین،ص۳74؛ابنجوزی،تذکرة الخواص،ص۳6۱.
کلینــی،الکافــی، ج۱، ص۴۹۲؛ محمدبن محمد مفید، اإلرشــاد،  2.محمدبنیعقوببناســحاق

ج۲، ص۲۷۳.
ص2۵0؛ ج2، الرضــا�، اخبــار  عیــون  صــدوق(،  )شــیخ محمدبنعلیبنبابویــه ۳.
محمدبنمحمدمفید،اإلرشاد،ج2،ص27۱؛فضلبنحسنطبرسی،اعالم الوری بأعالم 

الهدی،ص۳44؛ابنشهرآشوبمازندرانی، المناقب،ج4،ص۳76.

4.فضلبنحسنطبرسی، إعالم الوری باعالم الهدی،ج2،ص4۱.
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از بســیاری خــود، امامــت دورۀ طــول در امامموســیکاظم�  *
یــارانوشــیعیانشراازامامتفرزندشمطلعکرد.حسنبنحســنبه
حضــرتموســیبنجعفر�گفت:»ســؤالیازشــمادارم.«فرمــود:»از
امامــتبپــرس.«عــرضکرد:»منظورتانکیســت؟منجزشــماامامی
نمیشناســم.«امامفرمود:»پســرمعلیامامتوستکهکنیۀخودرابه
اوبخشیدهام.«عرضکرد:»آقا،ازسرگشتگینجاتمبده.آخر،حضرت
صــادق�فرمــودکهامامــتبهعهدۀتووقائمبهتوســت.«حضرت

فرمود:
کــهدرمیانمردم مگــرمنقائمنیســتم؟!ایحســن،هــرامامی
باشد،قائِمآنهاست.پسازوفات،کسیکهجانشیناوست،قائم
وحجتخداســتتاازمیانایشــانبرود.همۀماقائمیم.هرطوربا
مــنرفتــارمیکردی،بافرزندمعلینیزهمــانراانجامبده.بهخدا،
مناینتصمیمرانگرفتهام.اینتصمیمراخدابهخاطرمحبتیکه

گرفته.۱ بهاوداشتهاست،
* دردیدارعدهایازشیعیان،بهوصیتپدربزرگوارشاشارهکرد:
وقتیعمرمبارکشبهپایانرسید،بهواسطۀشخصینامهایبه
که:»پســرم،اجلمرســیدوعمرمتمامشــد.توجانشین منفرســتاد
پدرتهستی.رسولخدا�،هنگامرحلتش،علی�راخواست
کتابیبهاودادکهدرآن،نامهایپیامبرانو کردو وبــهاووصیــت

جانشینانشانبود....«2

۱.محمدباقرمجلسی،بحار االنوار،ج4۹،ص26.
2.سعیدبنهبةاهللقطبالدینراوندی، الخرائج و الجرائح،ج۱،ص۳۵۱.
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۷. شسادت
* مأمونعباسی۱اورادر۵۵سالگی2درآخرماهصفرسال20۳ق۳ 

بهشهادترساند.

۸. زیارت
* محــلدفنــشرایكــیازباغهــایبهشــتتوصیفمیکــرد:»در
خراســانمكانیاســتکهدرآیندهمحلرفتوآمدفرشــتههاخواهد
گروهیازفرشتههاازآسماندراینمكانفرودمیآیند شد.همیشه
کهدرصور گروهیازآنجابهطرفآسمانپروازمیکنندتا...وقتی و
دمیدهشــود.«ازاوپرســیدند:»پســرپیامبر،آنجاکجاست؟«جواب
داد:»اینمكاندرتوسقرارداردویكیازباغهایبهشتاست.«4

کردهاند: * معصومان�زیارتایشانراچنینتوصیف
زیارتاومثلزیارتپیامبرخدا�است.۵

کفۀدیگرهزار کفۀترازوزیــارتاورابگذارند،بایــددر گــردریــک ا
حجقراردهند.6

۱.محمدباقرمجلسی،بحار االنوار،ج4۹،ص۳۱۱.
کلینــی،  2.محمدبنمحمــدمفیــد، اإلرشــاد،ج2،ص247؛محمدبنیعقوببناســحاق

الکافی،ج۱،ص486.

کشــف الغمة فی معرفة االئمه،ج2،ص۳۱2؛محمدباقرمجلسی، ۳.علیبنعیســیاربلی، 
بحــار االنــوار، ج4۹،ص۳و2۹۳؛عبــاسقمــی، منتهــی اآلمــال،ج2،ص۵47؛ابناثیــر،

الکامل فی التاریخ،ج۵،ص۵04.

4.محمدبنعلیبنبابویه)شیخصدوق(، األمالی، ص6۳.
۵.محمدبنعلیبنبابویه)شیخصدوق(،عیون اخبار الرضا�،ج2،ص260.

6.همان،ص2۵7.
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فرشتههابرایزیارتاوبهزمینمیآیند.۱
زائرانهشتمینامام،درروزقیامتشفاعتمیشوند.2

زیارتامامرضا�اززیارتامامحسین�بهتراست.۳
آتشجهنمبرزائراناوحرامشدهاست.4

گناهانزائراناوبخشیدهخواهدشد.۵

۱.محمدبنعلیبنبابویــه)شــیخصــدوق(، األمالــی، ص6۳؛محمدبنمحمــدشــعیری،
جامع األخبار،ص۳۱.

2.محمدبنعلیبنبابویه)شیخصدوق(،عیون اخبار الرضا�،ج2،ص۱۳6.
۳.محمدبنعلیبنبابویه)شیخصدوق(، األمالی، ص6۳.

4.محمدبنعلیبنبابویــه)شــیخصــدوق(،کتــاُب مــن ال یحضــره الفقیــه،ج2،ص۵8۵؛
محمدبنعلیبنبابویه)شیخصدوق(،عیون اخبار الرضا�،ج2،ص2۵۵.

۵.محمدبنعلیبنبابویه)شیخصدوق(، الخصال،ج۱،ص۱44.



فصل دوم
ارتباط با خدا





2۳

ارت اب طا تدا

 َو ٰما 
ً
ْرَض َحِنيفا

َ
أ

ْ
ل
َ
ٰماٰواِت َو ا لّسَ

َ
ِذي َفَطَر ا

َّ
ْهُت َوْجِهَي ِلل >ِإنِّي َوّجَ

ُمْشِرِكيَن<1
ْ
ل

َ
َنا ِمَن ا

َ
أ

امــامراخــدابرگزیــدهاســت.اوآمــدهاســتتــادلوجــان
کند.اومشــتاق مؤمنــانرابــهخــدایهســتیبخشمتصل
را مــردم میکنــد ســعی همیشــه و اســت مؤمنــان هدایــت

بهسمتشناختخداومأنوسشدنبااوبكشاند.

۱. تداطاوری

وجود خدا
* پیدایــشابــر،وزیدنبادها،حرکتخورشــیدوماهوســتارههاو
نشانههایشگفتانگیزدیگررادالیلیبروجودمهندسومخترعی

برایایندستگاهبزرگمیگرفت.2

کــه گردانیــدم کدالنــهروىخــودرابهســوىکســی ۱.انعــام،7۹:»مــنازروىاخــالص،پا
آسمانهاوزمینراپدیدآوردهاستومنازمشرکاننیستم.«

کلینی، الکافی،ج۱،صص78و7۹. 2.محمدبنیعقوببناسحاق
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ارادۀ خدا
اصلــی علــت را خــدا خواســت کارهــا، همــۀ انجامشــدن در  *
میدانســتومیفرمود:»خداازعملکردنبهدستورهایشخشنود
میشــودوبنــدگانخــودرادرعبادتهــاکمــکمیکنــد.امــادربــارۀ
گناهان،خواستخدا،مرتكبنشدنمعصیتاستوازانجامشدن

گناهكارانراعذابمیکند.«۱ آنخشمگینمیشودو

علم خدا
آنهــا آفریــدن از قبــل را میفرمــود:»خــداهمیشــههمهچیــز  *

کهازآنهابعدازآفریدنشانخبردارد.«2 میداند؛همانطور

توحید خدا
* درمسیرمسافرتمرو،واردنیشابورشد.هنگامیکهمیخواست
کند،راویانحدیثخدمتشرســیدندوعرض بهســمتمروحرکت
کردند:»ایپســرپیامبر،ازشــهرمامیرویوحدیثیبرایماروایت
کجاوهاینشستهبود، کهدر کنیم؟!«او کهازآناستفاده نمیکنی
ســرخودراازآنبیرونآوردوفرمود:»ازپدرمموسیبنجعفرشنیدم
که...«وهمینطور کهفرمودازپدرشحضرتصادقشنیدهاست
کهازرسول ازپدرانشیکیکنامبردتابهحضرتعلی�رسید
که کهازجبرئیلنقلمیکرد:»ازخداشــنیدم کرم�شــنیدهبــود ا
اهللقلعۀمناســت.هرکسبهقلعۀمنواردشــود، الهاال فرمود:"ال

۱.محمدبنعلیبنبابویه)شیخصدوق(، عیون اخبار الرضا�،ج۱،ص2۵0.
مجلســی، محمدباقــر ص۱07؛ ج۱، الکافــی، کلینــی،  محمدبنیعقوببناســحاق 2.

بحاراالنوار، ج۵4،ص۱62.
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ازعــذابمــندرامانخواهدبــود."«وقتیَمرکببــهراهافتاد،امام
ســرشراازکجــاوهبیــرونآوردوادامــهداد:»کلمۀتوحیدباشــرطو

شروطشقلعۀالهیاستومنازشروطآنهستم.«۱

شرک به خدا
* میگفــت:»بهشــیعیانمنبگویید:خداقطعــًانیكوکارانآنها
که کسیرا گناهكارانشانرابخشیدهاست؛مگر راآمرزیدهوخطای
بهخدامشــرکشــودیادوستیازدوستانمراآزاردهدیاکینۀآنهارا
کردارنادرســتش بــهدلبگیــرد.خدااورااصاًلنخواهدبخشــیدتااز
کند،آمرزشخدا دستبردارد.هروقتایناعمالنادرستراترک
راشــاملخــودکردهاســت؛وگرنهروحایمانازقلبــشبیرونمیرود
وازوالیــتمــاخــارجمیشــودووالیــتمابرایــشفایــدهاینخواهد

گمراهیبهخداپناهمیبرم.«2 داشت.ازاین

۲. ارت اب طا تدا

ایمان پذیری
* ایمــانرااعتقــادقلبــیواقــراربــازبــانوعمــلبااعضــایبدن۳ 

میدانست.
* ایمانداشــتنرایــکدرجهبهترازمسلمانشــدنمیدانســتو
پرهیزکاربودنرایکدرجهبرترازایمانویقینرایکدرجهبهتراز

۱.محمدبنعلیبنبابویه)شیخصدوق(،عیون اخبار الرضا�،ج2،ص۱۳۵.
2.محمدبنمحمــدمفیــد،االختصاص،ص247؛حســینبنمحمدتقینوری،مســتدرک 

الوسائل و مستنبط المسائل،ج۹،ص۱02.

۳.محمدبنعلیبنبابویه)شیخصدوق(،عیون اخبار الرضا�،ج۱،ص227.
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کمترازیقین، پرهیزکاری.میفرمود:»بینبندههایخدا،هیچچیز
توزیعنشدهاست.«۱

* خاطرنشــانمیکرد:»مؤمنتااینســهویژگیرانداشــتهباشــد،
مؤمــننیســت:یکخصلتازخدایشویــکخصلتازپیامبرشو
یکخصلتازامامش.خصلتیکهازخدابایدداشتهباشد،رازداری
<.2آن

ً
َحدا

َ
َغْيِب َفلٰا ُيْظِهُر َعلٰى َغْيِبِه أ

ْ
ل

َ
اســت.خدافرمودهاســت: >ٰعاِلُم ا

خصلــتپیامبــر،خوشرفتاریبامردماســت؛زیراخــداپیامبرشرا
ُعْرِف 

ْ
ُمْر ِبال

ْ
َعْفَو َو أ

ْ
ل

َ
بهخوشرفتاریبامردمدســتوردادهاســت:>ُخِذ ا

کهازامامشبایدداشتهباشد، ٰجاِهِليَن<.3 خصلتیهم
ْ
ل

َ
ْعِرْض َعِن ا

َ
َو أ

گرفتاریاست.«4 صبردرسختیو
* برایایمانچهارستونذکرمیکرد:»توکلبرخدا،راضیبودن
گــذار بــهخواســتخــدا،تســلیمبودندربرابــردســتورهایخــداووا

کارهابهخدا.«۵ کردن
* شیعیانومؤمنانحقیقیراکسانیمیدانستکهبهیكیبودن
کنندوبهاینامورایمانداشــتهباشــند:معراج،پرسشدر خدااقرار
قبــر،حــوضکوثر،شــفاعت،آفریدهشــدنبهشــتودوزخوصراط،
روزقیامــت،وجــودمیــزاندرروزقیامت،زندهشــدندوباره،پاداش

کلینی، الکافی،ج2،ص۵۱. ۱.محمدبنیعقوببناسحاق
گاهنمیکنــد؛مگــر 2.جــن،۳6و۳7:»دانــایغیــباســتوهیچکــسراازغیــِبخــودآ

کهازاوراضیباشد.« پیامبریرا
۳.اعراف،۱۹۹:»راهعفورادرپیشبگیروبهنیكوکاریفرمانبده.«

4.محمدبنعلیبنبابویه)شیخصدوق(، األمالی، ص۳2۹.
۵.عبداهللبنجعفرحمیری، قرب االسناد،ص۳۵4،حدیث۱268.
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وحسابرسی.۱

خدااندیشی
* همیشهبهیادخدابود.رجاءبنابیضحاکمیگوید:»بهخدا،
کــهبهاندازۀاوباتقواباشــدوذکرخــدابگویدواز هیچکــسراندیــدم

خدابترسد.«2
* نــامویــادخــدادرهــرحالــیبــرزبانشبــودواینفرهنــگرابه
یــارانخــودمنتقــلمیکــرد.هروقــتمیخواســتیادداشــتیبرای
نیازمندیهایشانبنویسد،اینطوریمینوشت:»بسماهللالّرحمن
الّرحیم.انشاءاهللیادمخواهدبود...«وسپسهرچهمیخواست،

یادداشتمیکرد.۳
* درهمۀوقتهایشذکرخدارامیگفت.4

* توصیــهمیکــردبــهخــداخوشبیــنباشــیم:»هرکــسبــهخــدا
خوشبیــنباشــد،خــداهــممثــلهمیــنطــرزتفكــرشبــااورفتــار

میکند.«۵

بندگی خدا
* چــونمیخواســتبندگیکردنشخالصانهباشــد،قســمخورده
کهبهترازفالنغالمســیاهاســت، کند بودهروقتبهذهنشخطور

۱.محمدبنعلیبنبابویه)شیخصدوق(،صفات الشیعه،ص۵۱.
2.علیبنحسنطبرسی، مشکاة االنوار فی غرر االخبار، ص62.

۳.ابنشعبۀحّرانی،تحف العقول عن آل الرسول�،ص44۳. 
4.محمدبنعلیبنبابویه)شیخصدوق(،عیون اخبار الرضا�،ج2،ص۱8۳.

۵.ابنشعبۀحّرانی،تحف العقول عن آل الرسول�،ص44۹.
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بردهایآزادکندوثروتشراانفاقکند؛مگرآنكهواقعًاباانجامدادن
عملصالحی،ازآنغالمبهترشدهباشد.۱

* روزیمأمــونبــهاوگفت:»منازکماالتوعلموتقواوعبادت
تــوباخبرموتورابرایخالفتشایســتهترمیدانم.«حضرتفرمود:
»افتخارمبندگِیخداســت.بازهدوتقوا،امیدوارمازشــردنیانجات
کنــموبــانرفتندنبــالحرامهابهســعادتاخرویبرســموبا پیــدا

تواضعدردنیا،بهبزرگینزدخدادستیابم.«2
کارهــایخــوبانجــام کــه کســیمیدانســت * بهتریــنبنــدهرا
کردههــایخودخوشحالاســت؛اماهــروقتمرتكب میدهــدواز
گناهمیشــود،اســتغفارمیکندوهروقتچیزیبهاودادهمیشود،
گرمصیبتیبهسرشبیاید،صبوریمیکندوهر سپاســگزاراســتوا

کسیخشمگینشد،میبخشد.۳ زماناز

نمازگزاری
* نمازراراهنزدیکشــدنهرانســاِنباتقواییبهخدامیشــمردو
میفرمــود:»الّصلاُة ُقرباُن کّل َتقي.«4)نمازوســیلۀنزدیکشــدنبه

رحمتخدابرایهرشخصپرهیزکاریاست.(
* میگفــتنمــازومداومــتیــادخدادرشــبوروزباعثمیشــود
ومدّبــروخالقخــودرافراموشنكنــدودربرابرخدا کــهانســانمــوال

۱.محمدباقرمجلسی،بحار االنوار،ج4۹،ص۹6.
2.ابنشهرآشوبمازندرانی، المناقب،ج4،ص۳62.

۳.محمدبنعلیبنبابویه)شیخصدوق(،الخصال،ج۱،ص۳۱7.
4.محمدبنعلیبنبابویه)شیخصدوق(،عیون اخبار الرضا�،ج2،ص7.
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سرکشینكند.۱
* عبــادتواقعــیرانــهبــهفراوانــینمــازوروزه،بلكــهبــهتفكــر

میدانست.2
* بــرمراقبــتازنمازهــایپنجگانهپافشــاریمیکرد:»شــیطانتا
کهانســانمؤمــنمواظبنمازهــایپنجگانهاشباشــد،ازاو زمانــی
کهحقنمازهاراازبینببرد،شیطانجرأتپیدا میترسد.اماوقتی

گرفتاریهایبزرگبكند.«۳ میکندبهسروقتشبرودواورادچار

فلسفۀ نماز
* دربارۀعلتواجبشــدننمازاینطورمیگفت:تابندهبهخدایِی
کندومبارزهباشرکوایستادندربرابرخدادرنهایِت خداتوجهواقرار
فروتنــیواعتــرافبــهگناهــانوتقاضــایبخشــِشگناهــانگذشــته
وگذاشــتنپیشــانیبرزمین،همهروزهانجامشــود.همچنینانســان
همیشــههوشــیارباشــد،غبارفراموشکاریبردلشننشــیند،مســتو
مغرورنشــود،افتادهوخاکیباشــدوطالبافزایشنعمتهایدینیو
دنیویوعالقهمندبهآنشود.همینتوجهبهخداوایستادندربرابر

او،انسانراازگناهانبازمیداردوجلویانواعفسادرامیگیرد.4

آداب نمازگزاری
گــربراینمــازایســتادی،تالش * بــراینمــازآدابــیقائلبــود:»ا

۱.ناصرمكارمشیرازیودیگران، تفسیر نمونه،ج۱6،ص2۹4.
کلینی، الکافی،ج2،ص۵۵. 2.محمدبنیعقوببناسحاق

کلینی، الکافی،ج۳،ص26۹. ۳.محمدبنیعقوببناسحاق
4.ناصرمكارمشیرازیودیگران،تفسیر نمونه،ج۱6،ص2۹4.
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کــنبــاحالــتخوابآلودگــیووارفتگیوتنبلینباشــی.بــاآرامشو
وقــارنمــازترابخــوان.درنماز،ســربهزیروافتادهبــاشوبرایخدا
کنــیوازخــدابتــرس.درحالتتــرسوامیدوبــاطمأنینهو تواضــع
کهجلویموالیشایســتاده گناهكاری نگرانــی،مثلبندۀفــراریو
کنارهــمبگذارو اســت،پیــشخــدایعالمیانبایســت.پاهایــترا
قامتتراراســتنگهداروبهطرفراســتوچپتوجهنكن.طوری
گرتــواورانمیبینی،اوکهتو کــهانگارخــدارامیبینی؛چونا بــاش

رامیبیند.«۱
کاریانجام کسی * وقتیمیخواســتوضوبگیرد،نمیگذاشــت
دهــدویــاآببــهدســتهایشبریــزد.میفرمــود:»وضوگرفتــنهم

کارشریكمشود.«2 کسیدراین عبادتاست.دوستندارم

حاالت نماز
* بــاالهامگرفتنازســیرۀجــدش،پیامبر�،اهــلدعاوعبادت
ونمــازبــودوازآنلــذتمیبــرد.عبادتهــایاوباعــثمیشــددر
دلمــردممحبوبترشــود.روزیمأمونازرجاءبنضّحاکپرســید:
»حالورفتاررضادرطولراِهمدینهتاطوسچطوربود؟«ویوقتی
کرد، بــهدعاهــاوعبادتهــاونمازهــایحضــرتدرطولراهاشــاره
گفــت:»پســرضحــاک،اوبهتریــنوعالمتریــنوعابدترین مأمــون
فــردرویزمیناســت.مبــاداچیزیراکهدرطــولراهازاودیدهای،
برایدیگرانبگویی.میخواهمفضلیتاوفقطاززبانمنشنیده

۱.منسوببهعلیبنموسیالرضا�،فقه الرضا�،ص۱0۱.
2.محمدباقرمجلسی،بحار االنوار،ج4۹،ص۱04.
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شود.«۱
کهبرای * نزدیکتریــنحالــتبندهبهخــدارازمانیمیدانســت

خداسجدهمیکند.2
گفــت:»ِدعبــل،قــدر * وقتــیپیراهنــشرابــهِدعبــلهدیــهداد،
ایــنپیراهــنرابدانوخوبمواظبشباشکهمندرآنهزارشــب
وهــرشــبیهــزاررکعتنمــازخوانــدهامودرآنهزاربارقــرآنراختم

کردهام.«۳

نماز اول وقت
کهبرخواندننمــازدراولوقتاصرارمیکرد؛ * روشــشاینبــود

کهتأخیرانداختنبدونعذرنمازراجایزنمیدانست.4  بهطوری
* روزیدرخراســانوهنــگامنمــاز،امــامبــهابراهیمبنموســی
کندتاهمراهان کهصبر فرمود:»اذانبگو.«اوازاماماجازهخواست
همبرسند.حضرتفرمود:»خداتورابیامرزد.نماِزاولوقترابدون
عــذرتأخیــرنیندازونمازترااولوقتبخــوان.«ابراهیمبیمعطلی

گفتوآنهانمازرااولوقتخواندند.۵ بلندشدواذان
* درهــرزمــانومكانــیبهنمــازاولوقتتوجهمیکــردوحتیدر
گفتوگوهایعلمیوجلســههایارشــادووعظنیزآنرارها وســط

۱.محمدبنعلیبنبابویه)شیخصدوق(،عیون اخبار الرضا�،ج2،ص۱8۳.
کلینی، الکافی، ج۳،ص264. 2.محمدبنیعقوببناسحاق

۳.محمدباقرمجلسی،بحار االنوار،ج7۹،ص۳0۹.
4.منسوببهعلیبنموسیالرضا�،فقه الرضا�،ص7۱.

۵.قطبالدینراوندی، الخرائج و الجرائح،ج۱،ص۳۳8؛محمدباقرمجلسی،بحاراالنوار، 
ج4۹،ص4۹.



۳2

 بر مدار  آفتاب

نمیکــرد.یكیازنشســتهایمناظرهوبحــثاوباعمرانصابیدر
حــاِلبرگزاریبود.عمرانازدانشــمندانبــزرگبودودربارۀتوحید،
کــهمأموننیــزحضور بــاحضــرتگفتوگــومیکــرد.درایــنجلســه
داشــت،امامپرســشهایعمــرانراباحوصلهوشمردهشــمردهوبا
اســتداللهایواضحپاســخمیدادواورابهســمتتوحیدویگانگی
کهبحثومناظرهبهاوجخودرسید، خداهدایتمیکرد.هنگامی
کــردوفرمــود:»وقــت وقــتنمــازشــد.حضــرتبــهمأمــوننگاهــی
کهبهحقایقیدســتیافتهبــود،ازامام نمــازرســید.«عمرانصابی
گفتوگووپاســخهایتراقطعنكن. اینطورخواســت:»آقایمن،
دلمــنآمادۀپذیرشحرفهایشماســت.«حضــرتفرمود:»نماز
رامیخوانیــموبعــدبــهگفتوگوادامــهمیدهیم.«آنوقــتامامو
همراهانبهخواندننمازمشــغولشــدندوپــسازنماز،حضرتبه

گفتوگوباعمرانادامهداد.۱
کیــدبــرخوانــدننمــازدراولوقــتراچنیــنبیــانمیکرد: * رازتأ
»مردمنمازرادرسهحالتمیخوانند:بعضیهااولوقت،بعضیها
کهاولوقت کســی آخروقت،بعضیهاهمبیناولوآخروقت.آن
کــهوســط کســی نمــازمیخوانــد،رضــواناهللشــاملشمیشــود.
کهآخــروقــتمیخواند، کســی میخوانــد،مشــمولعفــوخــداوآن
مشمولغفراناهللمیشود.مطمئنًااولوقتبهترینزماناست.«2

۱.محمدبنعلیبنبابویه)شیخصدوق(،التوحید، ص4۳۵.
2.منسوببهعلیبنموسیالرضا�،فقه الرضا�،ص67.
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شیوۀ نمازخواندن امام
* نمــازصبــحرااولوقــتمیخوانــدوبعــدبــهســجدهمیرفــتو
ســرشرابــرنمیداشــتتاآفتــابمــیزد.آنوقتبلندمیشــدوبه
برطرفکردننیازهایمردم،مینشســتیاســواربرمرکبیمیشــدو

بیرونمیرفت.۱
گــونرا گونا * درنمــازواجــبومســتحبودرشــب،ســورههای
کــهدرســفرامــامازمدینــهتــامــرو میخوانــد.رجاءبنابیضحــاک
اول میکنــد: وصــف اینطــور را امــام نمازهــای بــود، همراهــش
ظهــر،شــشرکعتنمــازمســتحبیمیخواندکهپسازســورۀحمد،
کافرونوتوحیدرامیخواندودردورکعتیکهپسازنماز سورههای
جعفرطیارقرائتمیکرد،سورههایملکوانسانراتالوتمیکرد.
همچنیــندررکعــتوتــر،ســورههایفلــقونــاسرامیخوانــد.در
نمازهایواجبش،پسازســورۀحمد،ســورۀقدرراتالوتمیفرمود
وهمچنیــندرظهــرجمعــه،ســورۀجمعــهوســورۀمنافقــونراودر
نمازعشــادرشــبجمعهســورۀاعلیراودرنمازصبِحروزدوشــنبهو

پنجشنبه،دررکعتدومپسازحمد،سورۀغاشیهرا.2
* درتمامنمازهایخود>بسم اهلل الرحمن الرحيم<رابلندمیگفت.۳
* درنمازهایواجب،همیشــهدررکعتاول،ســورۀحمدوقدرو

۱.محمدبنعلیبنبابویه)شیخصدوق(،عیون اخبار الرضا�،ج2،ص۱7۹.
2.محمدباقرمجلسی، بحار االنوار، ج4۹،ص۹4.

۳.محمدبنعلیبنبابویه)شیخصدوق(،عیون اخبار الرضا�،ج2،ص۱80؛محمدباقر
مجلسی،بحار االنوار،ج4۹،ص۹4.
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دررکعتدومسورۀحمدوتوحیدراقرائتمیکرد.۱
گفتِن * پسازنمازصبح،درنمازخانۀخودمینشستومشغول
کبــر« اهلل«)تهلیــل(و»اهللا الــهاال  »ســبحاناهلل«)تســبیح(و»ال
کهآفتــابمیزد. )تكبیــر(میشــدوصلــواتمیفرســتاد،تــازمانــی
سپسسرشرابهسجدهمیگذاشتوتامدتیازطلوعنمیگذشت،

سرشراازسجدهبرنمیداشت.2
* درقنــوتنمازهــاایندعارامیخوانــد:»َرِب  اْغِفْر َو اْرَحــْم  َو َتَجاَوْز 

ْکَرم.«3
َ
أ

ْ
َعّزُ ال

َ
أ

ْ
نَْت ال

َ
َك أ ُم، ِإّنَ

َ
ا َتْعل َعّمَ

* نافلۀمغربونمازشبوشفعووترونافلۀصبحرادرمسافرت
ترکنمیکرد؛ولینافلههایروزرانمیخواند.4

اذان و اقامه
* بهاذانگفتنقبلازنمازسفارشمیکرد:»هرکساذانواقامه
بگوید،دوصفازفرشــتههاپشــتســرشنمــازمیخوانندوهرکس
اقامــهبگویــدواذاننگوید،یکصفبااونمازمیخوانند:درطرف
راســتشیــکفرشــتهودرطــرفچپــشنیــزیــکفرشــته.«ســپس

فرمود:»دوصفراغنیمتبدان.«۵
* بهنقلازپیامبر�میفرمود:»درروزقیامت،مؤذنهاازهمۀ

۱.محمدبنعلیبنبابویه)شیخصدوق(،عیون اخبار الرضا�،ج2،ص206.
2.همان،ص۱8۳.

کنوببخشآنچهازمنمیدانی.توقطعًاعزیز ۳.همان،ص8۳:»خدایا،بیامرزورحم
کریمی.« وبزرگوارو

4.همان،ج2،ص8۳.
۵.محمدبنعلیبنبابویه)شیخصدوق(،کتاب من ال یحضره الفقیه،ج۱،ص287.
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گردنفرازترند؛یعنیآقاورئیساند.«۱ مردم
* شــخصیازبیمــارِیخــودوازاینكــهبچــهدارنمیشــود،بــهاو
کهدرمنزلشباصدایبلنداذان کرد.حضرتبهاوفرمود شــكایت
کارراانجامدادموخدابیماریام بگوید.آنشخصمیگوید:»این

کردوبچههایزیادیبهمنداد.«2 رابرطرف

سجده
* میگفــتزیباتریــنرکــننمــازســجدهاســت.میفرمــود:»ایــن
رکــندرنمــازوحتــیدرخــارجنمــاز،نزدیکتریــنحالتانســانبه

خداست.«۳
* ســجدههایطوالنیمیکرد.خودشتعریفمیکرد:»روزیباد
کردومندرسجدهبودم.هرکسدنبال شــدیدیشــروعبهوزیدن
کند؛ولــیمنهمیــنطوردر کــهخــودشراازبادحفــظ جایــیبــود

سجدهبودمتابادتمامشد.«4

تعقیبات نماز
* درسفرپسازهرنمازیکهشكستهخواندهبود،سیبار»سبحان 
ه اکبر« میگفتومیفرمود:»این، ه و الّلَ ا الّلَ

ّ
ه  و لا اله ال ــه و الحمــد لّلَ الّلَ

کهنماز، جــایآندورکعــِتنخواندهراپــرمیکندومثلایناســت

۱.محمدبنعلیبنبابویه)شیخصدوق(،عیون اخبار الرضا�،ج2،ص6۱.
کلینی،الکافی،ج۳،ص۳08. 2.محمدبنیعقوببناسحاق

۳.فضلبنحسنطبرسی، مجمع البیان،ج۱0،ص۵۱6.
4.محمدبنعلیبنبابویه)شیخصدوق(،عیون اخبار الرضا�،ج2،ص7.
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کاملخواندهشدهباشد.«۱
* قبلازاینكهشروعبهخواندندعاکند،بهمحمدوآلاوصلوات
میفرســتادودرنمــازوخــارجنمــاز،صلــواترازیــادتكــرارمیکــرد.2

نمازجماعت
* میگفــتنمازجماعــتازنمــازُفــرادابهتــراســت:هــررکعــتاز

جماعتبهاندازۀدوهزاررکعتازفرادااست.۳ 
که»چرانمازبهجماعتقراردادهشده * درپاسخبهاینپرسش
است؟«بهحكمتنمازجماعتاشارهفرمود:»برایآنكهاخالصو

یكتاپرستیواسالموعبادتخداعلنیومشهورباشد...
فایدههــایدیگــریهــممســّلمًادرنمازجماعتوجــوددارد؛مثل
گنــاهو از یــاریبیچارههــا،نیكــوکاری،دوری بــهفقــرا، رســیدگی

گناهها.«4 پیشگیریازوقوعبسیاریاز

نماز جعفربن ابی طالب
* بــهخوانــدننمــازجعفــرَطّیــارمقیــدبــود.آنرادرچهــاررکعــت
میخوانــدودرهــردورکعت،ســالممــیدادودررکعــتدوِمهرنماز،

پیشازرکوعوپسازتسبیح،۵قنوتمیگرفت.6

۱.همان،ج2،ص۱82.
2.عزیزاهللعطاردی،مسند االمام الرضا�،ص4۳.

۳.ابنشعبۀحرانی،تحف العقول عن آل الرسول�،ص4۱7.
4.محمدبنعلیبنبابویه)شیخصدوق(،عیون اخبار الرضا�،ج2،ص۱0۹.

کهازجملهپانزدهبار،درهررکعتپس گفتهمیشود ۵.درنمازجعفرطیار،سیصدتسبیح
ازقرائتوپیشازرکوعاست.

6.محمدبنعلیبنبابویه)شیخصدوق(،عیون اخبار الرضا�،ج2،ص۱8۱.
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شب زنده داری
* نمــازشــبونمــازشــفعووتــرونافلــۀصبــحراهیــچوقــتترک

نمیکرد؛حتیدرمسافرت.7
کممیخوابیدوبیشــتربیداربود.بیشترشبهاتاسحر * شــبها

برایعبادتبیدارمیماند.8
* بــهخوانــدننمازشــبتوصیهمیکــرد:»هربنــدۀمؤمنیدرآخر
شــببلندشودوهشــترکعتنمازودورکعتشفعویکرکعتوتر
کند،خدااورااز بخواندوهفتادمرتبهدردعایدستخوداستغفار
عــذابقبــروعذابجهنمپناهمیدهدوعمرشراطوالنیمیکندو

روزیاشراافزایشمیدهد.«۹
کهدرآن،شــبهنگامنمازخواندهمیشود درنظراو،خانههایی
کنان ودرنماز،قرآنتالوتمیشــود،روشــنیونوربهآســمانوســا
کنانزمین آسمانمیدهند؛همانطورکهستارگانآسمانبرایسا

نورافشانیمیکنند.۱0
بلند رختخوابش از میرسید، شب آخر یکسوم که موقعی
میشد.درحالیکهبهتكبیروتسبیحوتهلیلمشغولبودو»استغفر 
اهلل«)استغفار(میگفت،مسواکمیزدووضومیگرفتوبهنماز
مشغولمیشد.هشترکعتنمازمیخواندودرهردورکعت،سالم
راسهمرتبهقرائت میداد.دردورکعتاول،سورۀحمدوتوحید

7.محمدباقرمجلسی، بحار االنوار،ج4۹،ص۹4.
8.همان،ص۹۱.

۹.ابنفتالنیشابوری،روضة الواعظین و بصیرة المعتظین،ج2،ص۳20.
۱0.همان.
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میکرد.باردیگربرمیخاستودورکعتشفعرامیخواند.درهر
ودررکعت بارمیخواند راسه وتوحید بار رایک دورکعت،حمد
اینكه از بعد میگرفت. قنوت رکوع، از قبل و قرائت از بعد دوم،
رایک آن،سورۀحمد در و راشروعمیکرد وتر نماز سالممیداد،
بارسورههای توحید،یک از بعد بارمیخواند. راسه توحید و بار
فلقوناسرامیخواندوقبلازرکوع،قنوتمیگرفتودرقنوت
َنا ِفيَمْن 

َّ
ُهّمَ اْهِدَنا ِفيَمْن َهَديَْت َو َعاِفَنا ِفيَمْن َعاَفْيَت َو َتَول

َّ
خودمیگفت:»الل

ا ُيْقَضى 
َ
َك َتْقِضي َو ل ْعَطْيَت َو ِقَنا َشّرَ َما َقَضْيَت  َفِإّنَ

َ
َنا ِفيَما أ

َ
ْيَت َو َباِرْك ل

َّ
َتَول

ْيت .« 
َ
َنا َو َتَعال َرّبَ ا َيِعّزُ َمْن َعاَديَْت َتَباَرْكَت 

َ
ْيَت َو ل

َ
 َمْن َوال

ُّ
ا َيِذل

َ
ُه ل ِإّنَ ْيَك 

َ
َعل

پسازاینكهنمازشتماممیشد،مشغولتعقیباتمیشد.وقتی
کهنزدیکطلوعآفتابمیشد،برمیخاستودورکعتنافلۀصبح

رامیخواند.۱

روزه داری
* خیلیروزهمیگرفت.ســهروزروزهدرهرماهراازدســتنمیداد

ومیفرمود:»روزۀاینسهروزمثلروزهگرفتنهمۀسالاست.«2
* نمازشراقبلازافطارکردنمیخواند.۳

حج
* رفتنبهحجوعمرهراعاملازبینرفتنفقروگناههامیدانست؛

۱.محمدبنعلیبنبابویه)شیخصدوق(، عیون اخبار الرضا�،ج2،ص۱8۳.
2.همان،ص۱84.
۳.همان،ص8۳.
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کورۀآهنگری،زنگزدگیراازآهنازبینمیبرد.۱ که گونه همان

دعاها و ذکرها
* بهخواندندعاســفارشمیکرد.میفرمود:»برویدســراغســالح
گفــت: پیامبــران!«پرســیدند:»ســالحپیامبــراندیگــرچیســت؟!«

کردناست.«2 »سالحانبیادعا
* موقــعدعــا،باصلــواتبرمحمــدوآلمحمد�شــروعمیکرد
وصلــواتبرآنحضــرترامایۀرحمتالهیونزدیکشــدنبهخدا

میدانست.۳
* اغلباوقاتذکرخدا4وصلواتبرلبشبود.۵

ِه َخَرْجُت  * هنگامخروجازمنزلش،ایندعارامیخواند:»ِبْســِم الّلَ
َعِظيم.« 

ْ
َعِلّيِ ال

ْ
ِه ال ا ِبالّلَ

َّ
َة ِإل ا ُقّوَ

َ
 َو ل

َ
ا َحْول

َ
ُت، ل

ْ
ل

َ
ِه َتَوّك ى الّلَ

َ
ْجُت َو َعل

َ
ِه َول َو ِبْسِم الّلَ

)بــهنــامخــدابیرونمیروموبــهناماوواردمیشــوموبهخداتوکل
میکنم.همۀقدرتهاازخداست.(6

ــه«درنــزدخــدابســیار کلمــۀ»لا الــه الا الّلَ کــهآن کیــدمیکــرد * تأ
ارزشــمنداست.ازاینرومیفرمود:»هرکسمخلصانهآنرابگوید،
ســزاواربهشــتمیشــودوهرکسبهدروغبگویدش،مالوجانش

کلینی، الکافی،ج4،ص2۵۵. ۱.محمدبنیعقوببناسحاق
2.حسنبنفضلطبرسی،مکارم االخالق،ص270.

۳.محمدبنعلیبنبابویه)شیخصدوق(،عیون اخبار الرضا�،ج2،ص۱80.
4.همان.

۵.همان،ص۱۹4.
6.احمدبنمحمدبنخالدبرقی، المحاسن،ج2،ص۹0،حدیث۱2۳8.



40

 بر مدار  آفتاب

حفظمیشود؛ولیسرانجامبهجهنمخواهدافتاد.«۱
ه  کــسدرهــرروزصــدمرتبهبگویــد: لا الــه الا الّلَ * میفرمــود:»هــر
الملــک الحــق المبيــن، خدابهاوثروتمیدهــدوفقروفالکتوآتش

جهنمراازاودورمیکندوراهبهشتراهمبرایشبازمیکند.«2
و میدانســت الزم همیشــه را نعمتهــا مقابــل در خــدا شــكر  *
کســیروزیاشکمشــد،بایدازخدابخشــش میفرمــود:»هرموقع
هبگوید.«۳ بخواهدوهروقتغمگینشد،باید لا حول و لا قوة الا بالّلَ
ه«توصیهمیکرد:»اینذکرسبب گفتن»لا حول و لا قوة الا بالّلَ * به

کند.«4 گویندهدفع کهخدا۹۹بالرااز میشود
کــسبعــدازنمــازصبــحصــدمرتبــهبگویــد: میفرمــود:»هــر  *
ــه العلــى العظيم، بهاســم ه الرحمن الرحيــم لا حــول و لا قــوة الا بالّلَ بســم الّلَ
اعظــمخــدابســیارنزدیکخواهدشــد؛ماننــدنزدیکبودنســیاهی
کلمات چشــمبهسفیدیآن.مطمئنباشیداسماعظمبینهمین

است.«۵
* ذکــر»یــارئوفیارحیم«رادرهنگاممشــكالتســفارشمیکرد:
»پــدرمرادرخــوابدیدم.فرمــود:"فرزندم،هروقتمشــكلیبرایت

پیشآمد،یارئوفیارحیمرازیادبگو."«6

۱.محمدبنعلیبنبابویه)شیخصدوق(، التوحید،ص2۳.
2.محمدبنحسنطوسی، األمالی، ص27۹.

۳.محمدبنعلیبنبابویه)شیخصدوق(،عیون اخبار الرضا�،ج2،ص46.
4.حسنبنفضلطبرسی،مکارم االخالق،ص۳60.

۵.علیبنموسیبنطاووس،مهج الدعوات،ص۳۱7.
6.همان،ص۳۳۳.
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* سفارشمیکردوقتیکسیسوارَمرکبیشد،چنینبگوید: »ِبْسِم 
آَيَة َو ُســْبحاَن 

ْ
ِذي َهدانــا ِلهذا ال

َّ
ــِه ال َحْمــُد ِلّلَ

ْ
ــِه، ال ا ِبالّلَ

َّ
َة ِإل ا ُقــّوَ

َ
 َو ل

َ
ا َحــْول

َ
ــِه ل الّلَ

ُه ُمْقِرِنين.«اینرامایۀمحفوظماندناوو
َ
ا ل نا هذا َو ما ُکّنَ

َ
َر ل ِذي َسّخَ

َّ
ال

َمرکبشمیدانست.7
* گفتنایندعارابرایشفایهمۀبیماریهاتوصیهمیکرد:»َيا 
ى  

َ
  َعل

ْ
ْنِزل

َ
ــٍد[ َو أ ــٍد َو آِلِه ]َو آِل ُمَحّمَ ى ُمَحّمَ

َ
اِء َصّلِ َعل ــَفاِء َو ُمْذِهــَب الــّدَ  الّشِ

َ
ُمْنــِزل

َفاَء.«8 َوَجِعَي    الّشِ

آیة الکرسی
* بــهخواندنآیةالكرســیســفارشمیکــرد:»هرکسآیةالكرســی
کههمــۀعمرشخدارا کســیاســت کند،مانند راصــدمرتبهقرائت

کردهباشد.«۹ عبادت
* خوانــدنآیةالكرســیبعــدازهــرنمــازراارزشــمندمیدانســت:
گزندهایبهاوآزارنخواهدرساند.«۱0 کاررابكند،هیچ »هرکسیاین

قرآن
* قــرآندرنظــرشاینطــوربــود:»قــرآنماننــدریســمانیمحكم
اســتکهخدابرایدســتگیریمافرستادهاســت.قرآنراهیاست
کــهخــداآنرابرگزیــدهوبــهبهشــتختــممیشــودوازآتــشجهنم
که کهنهنمیشــود؛چرا گذشــتزمــان،زبانــش آزادمــانمیکنــد.با

کلینی، الکافی،ج4،ص2۵۵. 7.محمدبنیعقوببناسحاق
8.حسینبنمحمدتقینوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل،ج2،ص۹0.

۹.محمدبنعلیبنبابویه)شیخصدوق(،عیون اخبار الرضا�،ج2،ص6۵.
۱0.محمدبنعلیبنبابویه)شیخصدوق(،ثواب االعمال و عقاب االعمال،ص۱0۱.
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برایزمانخاصینیامدهاســت.قرآندلیلوبرهاناســتوحجت
بــرهــرانســانی.ازهیچطریقیهــم،باطلنمیتواندواردشبشــود.

قرآنفرستادهایازطرفخدایحكیِمحمیداست.«۱

انس با قرآن
* خیلــیقــرآنمیخوانــدوهمهرابــهخواندنشتشــویقمیکرد.
کهقرآندرمتنزندگیقراربگیردوانســاندرهر اصــرارشایــنبود
موقعیتــیســراغشبرود؛بــرایمثال:»هروقتازچیزیترســیدی،
کهخواســتی،بخوانوبعدســهبار صــدآیــهازقرآنمجیدراازهرجا

بگو: اللهم اْکِشف عنّى الَبلاء.«2
کــهپــسازنمازصبــحتاطلــوعخورشــید،در * رســمشایــنبــود
نمازخانهاشمینشســتوبهذکرودعامشغولبود....پسازآن،

قرآنیمیآوردندوازرویقرآنمشغولخواندنمیشد.۳
* هنگامخوابدررختخوابش،خیلیقرآنمیخواندوهرموقعبه
آیهایمیرسیدکهدرآننكتهایدربارۀبهشتیاجهنمآمدهبود،گریه
میکردوازخدابهشترامیخواستوازآتشجهنمبهاوپناهمیبرد.4

ختم قرآن
* بــهختــمقــرآنخیلیتوجــهمیکرد:هرســهروزیکبــارقرآنرا

۱.همان،ص۱۳0.
2.احمدبنمحمدبنفهدحّلی،عدة الداعی و نجاح الساعی،ص2۹4.

۳.محمدبنعلیبنبابویه)شیخصدوق(،کتاب من ال یحضره الفقیه،ج۱،ص۵04.
4.محمدبنعلیبنبابویه)شیخصدوق(، عیون اخبار الرضا�،ج2،ص۱82؛محمدباقر

مجلسی،بحار االنوار، ج4۹،ص۹4.



4۳

ارت اب طا تدا

گربخواهــمزودترازســهروزآنرا یــکدورمیخوانــد!میفرمــود:»ا
کاررابكنم؛چوندرموقع کنم،میتوانم؛امانمیخواهماین تمام
کــهراجعبه تــالوت،بــههرآیهکهمیرســم،دربــارهاشفكرمیکنم
چــهچیــزیودرچهزمانینازلشــدهاســت.برایهمیــنهمدرهر

سهروز،فقطیکبارقرآنرابهپایانمیرسانم.«۱

ارتباط با قرآن
* درهمــۀپاســخهایش،ازقــرآندلیلمــیآوردوبهقرآناســتناد

میکرد.2
* هنــگامتــالوتقرآن،هروقــتبه>يا اّيها الذين آمنوا< میرســید،

آهستهمیگفت:»اللهم لبيک.«3
کهمیخواند،يا اّيها الکافرونراآهستهتالوت * ســورۀجحد4را
میکــرد.وقتــیهمکهتالوتســورهراتماممیکــرد،میفرمود:»ربي 

اهلل و ديني الإسلام.«5
* وقتیســورۀتیــنراتالوتمیکرد،درپایــانمیفرمود:»بلٰى و أنا 
علــى ذلــك من الشــاهدين.«هروقتهمســورۀقیامــترامیخواند،در

آخرمیگفت:»سبحانک اللهم بلٰى.« 
* درتمــامزمینههــاومســائلدینــیوعلمــیوعقیدتــیوفقهی،

۱.محمدبنعلیبنبابویه)شیخصدوق(، عیون اخبار الرضا�،ج2،ص۱80.
2.همان،ص۱80و۱8۳؛محمدباقرمجلسی، بحار االنوار،ج4۹،صص۱00و2۱۱.

۳.محمدباقرمجلسی، بحار االنوار، ج4۹،ص۹۵.
کافرون. 4.نامدیگرسورۀ

۵.محمدبنعلیبنبابویه)شیخصدوق(،عیون اخبار الرضا�،ج2،ص۱80؛محمدباقر
مجلسی،بحار االنوار، ج4۹،ص۹4.
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بهــرهمیبــرد. الهــی بابرکــت منبــع ایــن و آســمانی کتــاب ایــن از
ابراهیمبنابیعباسنقلکردهاست:»ندیدمچیزیازامامرضا� 
بپرســندکهجوابشراندهد.جوابهمهچیزرامیدانســت.داناتراز
اودرزمانخودشهرگزمشاهدهنكردم.مأموندائمباپرسشهای
گــون،امــامراآزمایــشمیکــرد؛اماامــامبههمۀپرســشهایش گونا
گفتههایامامرضا�وپاســخهایشبرگرفته جــوابمیداد.تمام

کریمبود.«۱ ازقرآن

سفارش به قرآن
* میفرمود:»برایخانوادۀخویشســهمیازتالوتقرآندرنظر
بگیریــدتاخیروبرکتخانوادهفراوانشــودواهــلخانهازنظرمالی

دروسعتقراربگیرند.«2
کهمردم کیدمیکرد:»شایســتهاســت * بــرتالوتمســتمرقرآنتأ

کنند.«۳ بعدازتعقیبنمازصبح،پنجاهآیهازقرآنمجیدراتالوت

معاداندیشی
گلهــا خوشبوتریــِن کــردن بــو مثــل مؤمــن بــرای را مــرگ  *
کنــد،بابویخوشــشازحال میدانســت.وقتــیمؤمــنبویشمی
کافر،آنرامثل میرودوخســتگیودردشبرطرفمیشــود.بــرای

مجلســی،  محمدباقــر ص660؛ األمالــی، صــدوق(، )شــیخ محمدبنعلیبنبابویــه ۱.
بحاراالنوار،ج4۹،ص۹0.

کاشانی،محجة البیضاء،ج2،ص220. 2.مالمحسنفیض
۳.محمدبنحسنطوسی، التهذیب،ج2،ص۱۳8.
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نیشافعیوعقربوبلكهسختترازآنترسیممیکرد.۱
* وحشــتبارترینمواقــعبــرایمــردمراســهزمــانمیشــمرد:۱. 
روزیکهازمادرمتولدمیشــوندوچشمانشــانمتوجهدنیامیشود؛
کــهازجهــانمیرونــدوآخــرترابــااهــلآخــرتمشــاهده 2.روزی
کهزندهمبعوثمیشوندوداوریهاواحكامیرا میکنند؛۳.روزی

کهدردنیامانندآنراندیدهبودند.2 میفهمند
* میفرمــود:»اولیــنچیزهایــیکهدرروزقیامتازبندههاســؤال

میشود،توحیدونبوتودوستیعلیبنابیطالب�است.«۳

بهشت و جهنم
گرفتاریهارابرایرســیدنبهبهشــت * صبردربرابرمشــكالتو

الهیالزممیدانست.4
کــهازآتشجهنــمبهخداپنــاهمیبرند، کیــدمیکــردکســانی * تأ
امــاشــهوتهایدینــویراترکنمیکنند،راســتشخودرامســخره

کردهاند!۵
کفــر. * دوســتِیعلــی�راایمــانمیدانســتودشــمنیاشرا
گرتقســیمبهشتوجهنمبراساسدوستیودشمنیبا میگفت:»ا

ویباشد،تقسیمکنندۀبهشتوجهنماوست.«6

۱.محمدبنعلیبنبابویه)شیخصدوق(،عیون اخبار الرضا�،ج۱،ص27۵.
2.محمدبنعلیبنبابویه)شیخصدوق(، الخصال، ج۱،ص۱07.

۳.محمدبنعلیبنبابویه)شیخصدوق(،عیون اخبار الرضا�،ج2،ص۱۳0.
4.محمدباقرمجلسی،بحار االنوار،ج7۵،ص۳۵۵.

۵.همان.
6.محمدبنعلیبنبابویه)شیخصدوق(،عیون اخبار الرضا�،ج2،ص86.
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* ســهبارفرمود:»خوشبهحالاهلقم؛چونبهشــتهشــتدر
کهیكیاشماِلقمیهاست.«۱ دارد

و پیغمبــر تكذیبکننــدۀ را وجهنــم بهشــت خلقــت منكــران  *
اهلبیــت�میدانســتومیفرمــود:»آنانازدوســتیماســهمی

ندارندوهمیشهدرآتشجهنمخواهندبود.«2
* اباصلتازایشــانپرســید:»ایپسرپیامبرخدا،بهشتوجهنم
االنآفریدهشــدهاند؟«ایشــانفرمود:»بله،آفریدهشــدهاندوپیامبر

موقعمعراجواردبهشتشدوجهنمراهمدید.«۳
جرنى من عذابک و من 

َ
* هموارهاینطورباخدانجوامیکرد: »اللهّم ا

کن.(4 َسخطک.«)خدایا،ازعذابوخشمتحفظمان

۱.محمدباقرمجلسی،بحار االنوار، ج۵7،ص2۱۵.
2.محمدبنعلیبنبابویه)شیخصدوق(،عیون اخبار الرضا�،ج۱،ص۱۱6.

التوحیــد،ص۱۱8؛محمدبنعلیبنبابویــه )شــیخصــدوق(،  ۳.محمدبنعلیبنبابویــه
)شیخصدوق(،اإلحتجاج علی اهل اللجاج،ج2،ص40۹.

4.حسینبنمحمدتقینوری،مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل،ج۹،ص۳6۵.
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ً
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َ
ْيِه أ

َ
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ُ
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ُ
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َ
>ُقْل لٰا أ

خــداارتباطبامعصومان�رابرتماممســلمانانواجب
کــردهاســت.ایــنفریضــه،مــزدرســالتاســتوفرمــاننبی
مكــرم....ارتباطبــامعصومان�عالوهبــراجرایفرمان
الهی،موجبنزدیکشــدنبهخداورستگاریابدیخواهد
شــد.خــدابرکــتورحمــتخودراتوســطمعصومــان�بر
کهبــاپناهبردنبهآننســل اهــلزمیــننــازلمیکنــد.امید

پاک،راهسعادترادرپیشبگیریم.

۱. نیاز طه امام
کهخــداهیچوقتزمیــنرابدونحجت کیــدمیکرد * همــوارهتأ
گرزمینازحجتخالیباشــدویکلحظهبدون نمیگــذارد؛چــونا

امامبماند،زمینیهارافرومیَبرد!۱
* بــودِنامــامورهبــریتوانا،امانــتدار،نگهبانوپاکدســترا

کلینــی،الکافــی،ج۱،ص۱7۹؛عزیــزاهللعطــاردی،مســند  ۱.محمدبنإســحاقبنیعقوب
االمام الرضا�،ج۱،ص88.
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گرخدابــرایمردم،اماموقّیمو بــرایمردمضروریمیدانســت:»ا
امیــنوحافــظمعّیننمیکرد،ملتودینازبینمیرفت،ســنتها
واحــكامتغییــرمیکرد،بدعتگذاراندســتورهایدیــنرازیادوکم
میکردنــد،ُملحــداندرآنتغییــربــهوجــودمیآوردنــدودرجامعــۀ
اســالمیشــبههایجادمیشــد؛زیــراهمۀمــردمازنظرعقــلوفكردر
یکسطحنیستندوبهمربینیازدارندوبدونمربی،درموضوعات
بــاهــماختالفپیــدامیکنندوبااختــالِفدیدگاههــا،جامعۀخودرا

متالشیمیسازند.«۱

۲. اطاعف از اولی االمر
* اطاعتاز»اولیاالمر«رابهدودلیلالزممیدانست:

کهازآنحد ۱.مردمدرزندگیشــانحدیدارندومأمورشــدهاند
گرفتارنشــوند.ایــنموضوعفقط تجــاوزنكننــدتابهفســادوتباهی
گرایشمردم کهافــرادامینیمعّینشــوندتــا وقتــیمحققمیشــود
گرچنیننبود،هیچکسازلذتوفســاد بهفســادراهشــداربدهند.ا
دســتنمیکشــیدوهمیشــهمنفعــتخــودرادرنظــرمیگرفــت.بــه
همینجهت،برایمردمنگهبانانیمقررشدندتاآنانراازفسادباز

کنند. دارندوحدودواحكامرادرمیانشانبرقرار
کهملتهاوفرقههابــدونرهبرنمیتوانند 2.همهجــامیبینیــم
گزیردرامــوردینودنیایخــودبایدرهبر کننــدومــردمبهنا زندگــی
که داشــتهباشند.براســاسحكمتخدایحكیمهم،جایزنیست

۱.محمدبنعلیبنبابویه)شیخصدوق(، اإلحتجاج علی اهل اللجاج،ج2،صص۱00و۱0۱؛
محمدباقرمجلسی،بحار االنوار، ج2۳،ص۳2.



۵۱

ارت اب طا حطف تدا

کنند؛چــونثباتجامعه کندتابــدونرهبرزندگی خــداخلــقرارها
جزباوجودامامممكننیســتومردمبارهبرمیتوانندبادشــمنان
بجنگندومنافعرابینخودتقسیمکنندواجتماعخودراسروسامان

دهندوحقمظلومراازظالمبگیرند.۱

۳. اهل بیف�
* مراداز»عترتطاهره«راکســانیمیدانســتکهخدادرکتابش
ُم 

ُ
ُه ِلُيْذِهــَب َعنك َما ُيِريــُد الّلَ کردودربارهشــانفرمــود:>ِإّنَ توصیفشــان

گناهرا <2)خدامیخواهدپلیدیو
ً
َرُكْم َتْطِهيرا َبْيِت َو ُيَطّهِ

ْ
ْهَل ال

َ
ْجَس أ الّرِ

کســانیاند کند.(آنها کاماًلپاک کندوشــمارا ازشــمااهلبیتدور
گرانبها کــهپیامبــر�دربارهشــانفرمــود:»درمیانشــمادوچیــز
گمراهنمیشــوید.آندو، کهتاباآندوباشــید،هیچوقت میگذارم
کههرگــزازیكدیگرجدانمیشــوندودر کتــابخــداوعترتمهســتند

کوثرپیشمنمیآیند.«۳ کنارحوض نهایت،در
گرســتارههاباعــثایمنیاهل * بهنقــلازپیامبــر�میگفت:»ا

آسماناند،فرزندانواهلبیتمنباعثایمنیامتمهستند.«4

۴. امیرمؤمنان�
فضیلــت »بزرگتریــن کــرد: عــرض امــام بــه مأمــون روزی  *

۱.محمدبنعلیبنبابویه)شیخصدوق(، اإلحتجاج علی اهل اللجاج،ج2،صص۱00و۱0۱؛
محمدباقرمجلسی، بحار االنوار،ج2۳،ص۳2.

2.احزاب،۳۳.
ج۱، امام علی بن موســی الرضا�، زندگانــی  در  دقیــق  پژوهشــی  قرشــی،  شــریف باقــر ۳.

صص2۵۹و260.
4.محمدبنعلیبنبابویه)شیخصدوق(، اإلحتجاج علی اهل اللجاج،ج2،ص27.
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امیرمؤمنانکهقرآنبرآنداللتمیکند،چیست؟«حضرتفرمود:
ــَك ِفيِه ِمْن َبْعــِد ما جاَءَك  »آیــۀمباهلهاســت...خدافرمــود:>َفَمْن َحاّجَ
ْنُفَســنا َو 

َ
ْبناَءُكْم َو ِنســاَءنا َو ِنســاَءُكْم َو أ

َ
ْبناَءنا َو أ

َ
ْوا َنْدُع أ

َ
ِم َفُقْل َتعال

ْ
ِعل

ْ
ِمَن ال

کاِذِبين <1 رســولخدا�،
ْ
ى ال

َ
ِه َعل ْعَنَت الّلَ

َ
ْم ُثــّمَ َنْبَتِهْل َفَنْجَعــْل ل

ُ
ْنُفَســك

َ
أ

کرد.هردوی برایمباهله،امامحســنوامامحســین�رادعوت
کــهاززنان کــرد آنهــافرزنــدشبودنــد.فاطمــه�راهــمدعــوت
کــهفراخواند،بهحكم اشارهشــدهدرآیهبــود.اماامیرمؤمنان�را

آیۀشریفه،اوجاِنرسولخدابهشمارمیرود.«2

غدیر
کردو کامل کهخــدادینرا * غدیــرراهمــانروزیمعرفیمیکرد
پیامبر�علی�رادرجایگاهخالفتوحكومتقراردادوبرتری

کرد.۳ وجانشینیاشراعلنی

کهبهدســتآوردهای،بههرکــهباتومحاجه ۱.آلعمــران،۱۱:»دراینبــارهپسازدانشــی
کنــد،بگــو:"بیاییــدپســرانمانوپســرانتانوزنانمــانوزنانتــانوخویشــاننزدیكمــانو
کنیمولعنتخدارابــردروغگویانقرار خویشــاننزدیكتــانرافرابخوانیموســپسمباهله

دهیم."«
2.محمدبنمحمــدمفیــد، الفصول المختارة من العیون و المحاســن،ص۳8؛بحار االنوار، 
ســخن توضیــح در المقــال طرائــف  کتــاب در بروجــردی ســیدعلیاصغر ج4۹،ص۱88.
کساء،هیچکِس امامرضا�مینویسد:»بدونتردیددرصحنۀمباهله،بهغیرازاصحاب
گــربهغیــرازعلــی�مــردبافضیلــتدیگــریوجود دیگــرازمســلمانانحضــورنداشــتوا
گرامیاســالمموقعیــتومنزلتواالییکســبکردهبود، کــهبهاندازۀاونزدرســول داشــت
گزینشنمیکردیاحداقــلبههمراهعلی�او هیــچگاهپیامبــر�علی�رابهجــایاو
رانیــزمــیآورد؛اماآیۀمباهلهوشــأننــزولآنگواهیمیدهدکهعلی�شایســتهترینو

بافضیلتترینفرددرمیانیارانپیامبر�بود.«
۳.عزیزاهللعطاردی، مسند االمام الرضا�،ج2،ص۱7تا2۱.



۵۳

ارت اب طا حطف تدا

کمال«معرفیمیکردومیفرمود:»روزیاست * روزغدیررا»روز
کــهاعمالشــیعیانو کــهشــیطانهافــراریمیشــوند؛روزیاســت
کهخدا دوســتانآلمحمد�درآنپذیرفتهمیشود؛روزیاست

اعمالمخالفانراردمیکندوآنهاراناچیزبهحسابمیآورد.«۱
* غدیــرراروزیتوصیــفمیکــردکهخــداآنرامخصوصمحمد
کننــدیــابــه کــهدرآنروزعبــادت کســانی وآلــش�قــراردادو
کنند،لطف اهلوعیالخودچیزیببخشندوبهدوستانشاننیكی
واحسانخداراازآِنخودمیسازند.خدادرآنروزازتالششیعیان
گناهانشانرامیآمرزدواعمالشانراقبولمیکند.2 تقدیرمیکندو
کبرمیدانســتووعدهمیداد:»درآن * غدیــرراروزمــژدهوعیدا

روز،دعامستجاباست.«۳
کهمردمدرروزغدیر،پیراهنخوببپوشــندو * ســفارشمیکرد
لباسهــایســیاهبهتــننكنند؛چــونغدیــرروزازبینرفتنغمهاو

گناهانشیعیانامیرمؤمنان�است.4 بخشیدهشدن
کارهایخیر کهبایددرآنبهطرف * میگفت:»غدیرروزیاست
دویــدوازدیگــرانجلــوزدودرآنروزبایدبــرمحمدوآلمحمد� 

خیلیصلواتفرستاد.«۵
کامل * معتقدبودغدیرروزیاســتکهخدادرآن،دیناســالمرا

۱.همان.
2.همان.
۳.همان.
4.همان.
۵.همان.
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کردوآنراپسندید.میگفتروزعیدآلمحمد�است،روزقبولی
اعمــالوراحتــیمؤمنــاناســت،درآنروزبایــدازخــداخیلیچیزها

کرد.۱ خواستوبادیگرانهمدیدوبازدید
* روزغدیرراروزدوستیوروزرسیدنبهرحمتخداذکرمیکرد.2
* میفرمود:»درروزعیدغدیر،هروقتهمدیگررامالقاتکردید،
ه الذى جعلنا من المتمســكين بولاية امير المؤمنين و  بگوییــد:»الحمــد لّلَ

الائمة�.«۳
* سفارشمیکرد:»درروزغدیر،موقعروبهروشدنباهم،لبخند
کههرکسدرروز بزنیدوبامؤمنانبارویگشادهگفتوگوکنید؛چرا
غدیرباچهرۀخندانبابرادرانایمانیاشروبهروشــود،خدانیزروز
قیامتبامهربانیبهوینگاهمیکندوهزارحاجتشراخواهددادو
برایاودربهشــت،قصریازگوهرســفیدخواهدساختوچهرهاش

کرد.«4 رانورانیخواهد
* غدیرراروزآراســتگیمیدانســتوبشــارتمــیداد:»هرکسدر
کنــدوبــهخــودشبرســد،خــداگناهانشرا روزغدیــرخــودرازینــت
میآمرزدوفرشــتههارامأمورمیکندتابرایشاعمالخوببنویســند
گردرآنســالبمیرد،شــهیدمردهاســتو ببرندوا ودرجاتشراباال

گرزندهبماند،خوشبختخواهدشد.«۵ ا

۱.همان.
2.همان.
۳.همان.
4.همان.
۵.همان.
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که * بهاطعامودیدنمؤمناندرروزغدیرتوصیهمیکرد:»کسی
کههمۀپیامبران درروزغدیربهمؤمنیغذابدهد،مانندایناست
گربهزیارتبرادرایمانیخودبرود، کردهباشد.ا وصدیقانرااطعام
خــداهفتــادنــوردرقبراوروشــنمیکنــدوقبرشراوســعتمیدهد
وروزیهفتادهــزارفرشــتهازاودیــدارمیکننــدومــژدۀبهشــتبهاو

میدهند.«۱
راپذیرفتنــد،ماننــدآنهایــی کــهوالیــتعلــی� را کســانی  *
کهوالیتعلی�را کسانیرا کردندو کهآدمراسجده میدانست
قبولنكردند،بهشیطانتشبیهمیکرد.میگفت:»دراینروز،این
ْم<2خداهمۀپیامبرانرادر

ُ
ْم ِديَنك

ُ
ك

َ
ُت ل

ْ
ْکَمل

َ
َيْوَم أ

ْ
ل

َ
آیهنازلشد:>ا

کرد.«۳ روزیمانندغدیرمبعوث
* دربــارۀعظمــتغدیرنــزدخدامیفرمود:»همیــنبسکهبرای

کرد.«4 پیغمبرخود،دراینروزجانشینانتخاب

۵. عاشفرای حسینی
* روشپــدربزرگــوارشراتوصیفمیکرد:»وقتیُمحّرممیشــد،
پــدرمخنــدهنداشــتوغصــهفرامیگرفتــش.ایــنوضعتــاروزدهم
و بــود گریــهاش و انــدوه و روزمصیبــت روزدهــم ادامــهداشــت.
که میفرمود:"امروزحســینکشــتهشــد."۵ازاینرومیفرمود:کسی

۱.همان.
2.مائده،۳.

۳.عزیزاهللعطاردی،مسند االمام الرضا�،ج2،ص۱7تا2۱.
4.همان.

کلینی،األمالی، ص۱28. ۵.محمدبنإسحاقبنیعقوب
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روزعاشــوراروزمصیبتوغموگریهاشباشــد،خداروزقیامتراروز
کهشــیعهدرانــدوهاهلبیت� خوشحالــیاشقرارمیدهد؛چرا
غــم روز عاشــورا روز و اســت شــاد درخوشحالیشــان و غمگیــن

اهلبیت�است.«۱
گربرایحســین گریهبرمصیبتعاشــورا:»ا * تشــویقمیکــردبه
کهاشکهایتبرصورتتجاریبشود،خداهر کنی،بهقدری گریه

کهمرتكبشدهای،میآمرزد.«2 گناهیرا
* شاعرانرابهسرودنشعرومرثیهبرایامامحسین�ترغیب
میکرد.شاعراهلبیت،ِدعبلخزاعی،اینقضیهرااینطورتعریف
کردهاست:ایاممحرمبودکهبهزیارتامامرضا�رفتم.دیدمآن
حضرتباحالتغمواندوهنشستهاستواصحابهمدورشجمع
کهدید،فرمود:»دعبل،دوســتدارمشعریبخوانی. شــدهاند.مرا
کهبهســرخانــدانماآمده ایــنروزهــاروزهــایغموغصهایاســت
کهبرمصیبتجدمامامحســین�  کســیرا گناههای اســتوخدا
گریهکند،میآمرزد.«ســپسازجایشبلندشــدوپردهاینصبکرد
واهلخانهراپشتآنپردهقراردادتادرمصائبجدشانعزاداری
کــردوفرمود:»برایجدم،حســین،مرثیهای کننــد.بعــد،روبهمن
گریۀامامرضا�وخانوادهاش بخوان.«اشعاریخواندموصدای

بلندشد.۳

۱.محمدباقرمجلسی، بحار االنوار،ج44،ص284.
2.محمدبنعلیبنبابویه)شیخصدوق(، األمالی،ص۱۳0.

۳.محمدباقرمجلسی، بحار االنوار، ج4۵،ص27۵.
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که کسانی گردوستداریدثوابیببریدمانندثواب * میفرمود:»ا
همراهحســینبنعلی�شهیدشــدند،هروقتبهیادشافتادید،
. )کاشباآنانمیبودم

ً
 َعِظيما

ً
ُفوَز َفْوزا

َ
ْيَتِني ُکْنُت َمَعُهْم َفأ

َ
بگویید: يا ل

وبهپیروزیبزرگمیرسیدم.(«۱
کاســبیدرروزعاشــورانهــیمیکــرد:»هرکــسدرروزعاشــورا * از
دنبــالتأمیــننیازمندیهایشنرود،خدانیازهایدنیاوآخرتشرا

برآوردهمیکند.«2

۶. مسدویف
* قائماهلبیتراچهارمینفرزندخودمیدانســتوبشــارت
میداد:»خدابهدستاوزمینراازظلموستمپاکمیکند.مردمدر
متولدشــدنششــکمیکنندواوقبلازظهورش،مدتیازچشــمها
کند،زمینراروشنمیکندوعدلرادر پنهاناست.هروقتظهور

جامعهبرقرارمیسازد.«۳
او بــرای زمیــن کــه میدانســت کســی همــان را مهــدی  *
درَنَوردیــدهمیشــود.میگفــتاوســایهاینــدارد.ندادهنــده،مردم
رابــهاودعــوتمیکنــدوهمــۀاهــلزمیــنصدایــشرامیشــنوند:
کهحقبا کنید »حجتخدادرزمینظاهرشــدهاســت.ازاوپیروی
ْعَناُقُهْم 

َ
ْت أ

َّ
ــَماء آَيًة َفَظل ن الّسَ ْيِهم ّمِ

َ
 َعل

ْ
ل  ُنَنّزِ

ْ
َشــأ

َ
اوســت.خدافرمود:>ِإن ّن

۱.محمدبنعلیبنبابویه)شیخصدوق(،عیون اخبار الرضا�،ج۱،ص۳00.
2.محمدبنعلیبنبابویه)شیخصدوق(، األمالی، ص۱2۹.

کمــال الدیــن و تمــام النعمــه،ج2،ص۳72؛ ۳.محمدبنعلیبنبابویــه)شــیخصــدوق(، 
فضلبنحسنطبرسی،اعالم الوری باعالم الهدی،ص4۳4.
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گربخواهیم،میتوانیمچنانمعجزهایازآســمان َهــا َخاِضِعيَن<1)ا
َ
ل

گردنبنهندوبهزورایمانبیاورند.(2 کهبهآن برایشانبفرستیم
* وعــدهمــیداد:»امــاِمبعــدازمــن،فرزندممحمداســتوپساز
اوفرزنــدشعلــیخواهدبودوپسازوی،فرزندشحســنوســپس
فرزنداوحجتقائماستکهمردمدرغیبت،انتظارشرامیکشند.
گــرازدنیافقط درهنــگامظهــورحجت،مــردمازاوفرمانمیبرند.ا
یــکروزباقیماندهباشــد،خداآنروزراآنقــدرطوالنیمیکندتااو

کندوجهانراازعدلودادپرسازد.« ظهور
کــهزمــانظهــوروقیاممهــدی،ماننــدروز * توضیــحمــیداد
قیامــت،نامعلوماســتوفقطخدامیدانــدش.ازپیامبر�روایت
کــهازآنجنابپرســیدند:»قائــمچهوقتظهــورمیکند؟« میکــرد
يَها  ِ

ّ
کهخدامیفرماید:>لَا ُيَجل فرمود:»قیاماومانندروزقیامتاست

 َبْغَتة<3)جزاو
َ
ــْم ِإلّا

ُ
ِتيك

ْ
ْرِض لَا َتأ

َ
ــَماَواِت َو الأ ــْت فِي الّسَ

َ
 ُهــَو َثُقل

َ
ِلَوْقِتَهــا ِإلّا

هیچکسآنرادرموقِعخودآشكارنمیکند.تحملاینحادثهبرای
آسمانهاوزمینسختاستویکدفعهسراغتانمیآید.(«4

* ســؤالکردند:»آیاشــماصاحباالمرهســتید؟«درپاســخفرمود:
»منصاحبامرهستم؛اماآنصاحبامرینیستمکهجهانراپس

۱.شعراء،4.
کمــال الدیــن و تمــام النعمــه،ج2،ص۳72؛ 2.محمدبنعلیبنبابویــه)شــیخصــدوق(، 

فضلبنحسنطبرسی، اعالم الوری باعالم الهدی، ص4۳4.
۳.اعراف،۱87.

4.محمدباقــرمجلســی،بحار االنــوار،ج4۹،ص2۳7وج۵۱،ص۱۵4؛محمدبنعلیبن
بابویه)شیخصدوق(،کمال الدین و تمام النعمه،ج2،ص۳72.



۵۹

ارت اب طا حطف تدا

که ازظلموســتمپرازعدلودادمیکند.قائموصاحبامرهنگامی
کند،درسنپیرمردانخواهدبودوباهیكلوچهرۀجوانان. خروج
گــربخواهد،درختــیتنومندرااز قائــمبدنــیبســیارقویداردوا
جایمیَکند.عصایموســیوانگشــترســلیمانبااوخواهدبود.او
کهخداازچشمهاپنهانشمیکندوهرگاه چهارمینفرزندمناست
کند،اوراظاهرمیکندتاجهانراپسازآنكهپرازســتمشــده اراده

کند.«۱ است،پرازعدالت
گذرشــبوروز که * میفرمود:»ازنشــانههایمهماوایناســت

کهَاَجلشبرسد.«2 پیرشنمیکند،تازمانی
گذشــتهنیز کهدرامتهای * رجعــتراامــریواقعیمیدانســت
بــودهاســتودرقــرآنهــمآمــدهاســت.ازپیامبــر�نقــلمیکرد:
گذشــتهرویدادهاســت،دراینامتنیزروی »هرچهدرامتهای
کند، کــهازفرزندانمناســتظهــور خواهــدداد.هــروقــتمهــدی
عیســیباوینمازخواهدخواند.اســالمدرآغازغریببودوباردیگر
گفتنــد:»ایپیامبر، غریــبخواهدشــدوخــوشبهحالغریبــان!«

گفت:»حقبهحقدارخواهدرسید.«۳ بعدشچهمیشود؟«

کمــال الدیــن و تمــام النعمــه،ج2،ص۳76؛ ۱.محمدبنعلیبنبابویــه)شــیخصــدوق(، 
فضلبنحسنطبرسی، اعالم الوری باعالم الهدی،ص4۳4.

ص6۵2؛ ج2، الرضــا�، اخبــار  عیــون  صــدوق(، )شــیخ محمدبنعلیبنبابویــه 2.
کمال الدین و تمام النعمه،ج2،ص6۵2. محمدبنعلیبنبابویه)شیخصدوق(، 

۳.محمدبنعلیبنبابویــه)شــیخصدوق(،عیــون اخبار الرضــا�،ج2،صص20۱و202؛
االمــام  مســند  عطــاردی، عزیــزاهلل ص۱۳۵؛ ج2۵، االنــوار، بحــار  مجلســی،  محمدباقــر

الرضا�،ج2،ص۱۳۵.
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* همیشهبهدعابرایامامزمانسفارشمیکرد.۱

۷. زیارت
* اباصلتهرویازاوپرســید:»پســررســولخدا،نظرشــمادربارۀ
ایــنحدیــِثنقلشــدهچیســت:"مؤمنــاندربهشــتازخانههــای
خودشان،خدایشانرازیارتمیکنند"؟«حضرتفرمود:»اباصلت،
خــداحضرتمحمــد�رابرهمــۀآفریدههایش،حتیفرشــتههاو
انبیــا،برتــریدادهواطاعــتازاورااطاعــتازخوددانســتهوزیارت
پیامبــررادردنیــاوآخــرتبهمنزلــۀزیــارتخودشــمردهاســت.خدا
َه<2همچنینمیفرماید:>ِإّنَ  طاَع الّلَ

َ
 َفَقْد أ

َ
ُسول میفرماید:>َمْن ُيِطِع الّرَ

ْيِديِهم <۳وپیامبرفرموده
َ
ِه َفْوَق أ َه َيُد الّلَ ما ُيباِيُعوَن الّلَ ِذيــَن ُيباِيُعوَنَك ِإّنَ

َّ
ال

کند،خدارا است:"هرکسدرزمانحیاتمنیابعدازمرگمزیارتم
کردهاســت."رتبهومقامپیامبردربهشــتازتمامجایگاهها زیارت
باالتراســت.هرکسازدرجهومقامخوددربهشــت،حضرترسول

کردهاست.«4 کند،خدایمتعالرازیارت رازیارت
* دلیــلزیــارتامامــانرااینچنیــنبیــانمیکــرد:»هــرامامــی
کســیبخواهدبه گــر گــردندوســتانوشــیعیانشحقــیداردوا بــر
گرکســیبه عهــدخــودوفــاداربماند،بایدبهزیــارتقبرآنهابرود.ا
کنــد،آنها گفتههایشــانعمل زیارتشــانرغبــتنشــاندهــدوبــه

۱.محمدباقرمجلسی،بحار االنوار،ج۹۵،ص۳۳.
کردهاست.« کند،ازخداپیروی 2.نساء،80:»هرکسازپیامبرپیروی

کــهبــاتوبیعــتمیکنند،درواقعبــاخدابیعتمیکنند.دســتخدا ۳.فتــح،۱0:»کســانی
برایبیعتکردنرویدستآنهاست.«

4.محمدبنعلیبنبابویه)شیخصدوق(،عیون اخبار الرضا�،ج۱،ص۱۱۵.



6۱

ارت اب طا حطف تدا

کرد.«۱ شفاعتشخواهند
* مزارمادرشفاطمۀزهرا�رادرمسجدالنبیمیدانست:

»ایشــاندرخانــۀخــودبــهخــاکســپردهشــد.بعــد،چونکــه

بنیامیهمسجدپیامبر�راتوسعهدادند،قبرشجزءمسجد
شد.«2

برتــر � امامحســین زیــارت از را امیرمؤمنــان� زیــارت  *
میدانست.۳

کیدمیکرد: * بهزیارتامامحسین�تأ
کســی کند،مانند کنارشــطفــراتزیارت »هرکــسایشــانرادر

کردهاست.«4 کهخدارادرعرشفرمانرواییاشزیارت است

کندوحقشرا * برآنبودکههرکسقبرسیدالشهدا�رازیارت
بشناسد،خدااورادرجمعمقربانخودخواهدنوشت.

* میفرمود:
»دراطــرافقبرسیدالشــهدا�،هفتادهزارفرشــتۀخاکآلودو
غمگینهستندوتاروزقیامتبرامامحسین�گریهمیکنند.«۵

* بــهزیــارتامامحســین�درنیمــۀرجــبوشــعبانســفارش

۱.محمدبنعلیبنبابویــه)شــیخصــدوق(،علــل الشــرائع،ج2،ص4۵۹؛محمدبنعلیبن
بابویه)شیخصدوق(، کتاب من ال یحضره الفقیه، ج2،ص۵77؛محمدبناسحاقبنیعقوب

کلینی، الکافی،ج4،ص۵67.
محمدبنعلیبنبابویــه ص24۵؛ ج۱، الکافــی،  کلینــی،  محمدبنیعقوببناســحاق 2.

)شیخصدوق(،معانی األخبار،ص268.
۳.عبدالكریمبناحمدبنطاووس، فرحة الغری بصرحة القری،ص۱04.

4.محمدباقرمجلسی، بحار االنوار، ج۹8،ص76.
۵.مرتضیفیروزآبادی،فضائل الخمسة من الصحاح السته،ج۳،ص۳2۱.
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کنــدوهنگام میکــردومیفرمــود:»زائــرپیــشاززیــارتبایدغســل
زیارتدعایامداوودبخواند.هروقتخواستایناعمالراانجام
دهــد،بایــدروزســیزدهموچهــاردهوپانزدهــمراروزهبگیــردوظهــر
کنــدوپــسازاینكــهنمــازظهروعصــرراخواند، روزپانزدهــمغســل
درجــایخلوتــیروبهقبلــهبنشــیندوصدبارســورۀحمــدوتوحیدو
بعــددهبارآیتالكرســیرابخواند.ســپسســورههایانعام،اســراء،
کهــف،لقمان،یس،صافات،ســجده،شــورا،دخان،فتــح،واقعه،
ملــکوانشــقاقراتــاآخرقرآنقرائتکند.هروقــتقرائتشراتمام
ا هو الحــّي القّيوم   ذو الجلال 

ّ
ذي لا إله إل

ّ
کــرد،بگوید:صــدق الّله العظيم ال

ذي ليس  کمثله شي ء و هو 
ّ
و الإکرام، الّرحمن الرحيم الحليم الكريم، ال

ا هو و الملائكة و اولو العلم 
ّ
الســميع البصير و الخبير، شــهد الّله أّنه لا إله إل

غت رســله الكرام و أنا على 
ّ
ا هو العزيز الحكيم، و بل

ّ
قائما بالقســط لا إله إل

ذلك من الشاهدين.«1
که کســیمیدانســت * زائــِرپــدرشموســیبنجعفر�راماننــد

کردهاست.2 حضرتسیدالشهدا�رازیارت
* درخصــوصزیــارتخواهــرش،حضرتفاطمــۀمعصومه�،

کند،بهشتنصیبشمیشود.«۳ کساورازیارت میفرمود:»هر

۱.عزیزاهللعطاردی، مسند االمام الرضا�،ج2،ص۱۳.
2.محمدبنعلیبنبابویه)شیخصدوق(،کتاب من ال یحضره الفقیه،ج2،ص۵82.

۳.محمدبنعلیبنبابویه)شیخصدوق(، ثواب االعمال و عقاب االعمال، ص208.



فصل چهارم
ارتباط با خود
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َمْت ِلَغٍد َو  َتْنُظْر َنْفٌس ٰمــا َقّدَ
ْ
َه َو ل لّلٰ

َ
ُقــوا ا ِذيَن آَمُنوا ِاّتَ

َّ
ل
َ
َهــا ا ّيُ

َ
>ٰيــا أ

وَن<
ُ
َه َخِبيٌر ِبٰما َتْعَمل لّلٰ

َ
َه ِإّنَ ا لّلٰ

َ
ُقوا ا ِاّتَ

خودشناســیراهــیبــرایخداشناســیاســت:دریچــهای
بــرایشــناختخــداوعالــمهســتیودرکصحیــحهــدف
آفرینــش.اماممیکوشــیدتــاباایجاددرکصحیحازانســان
کاملباید کند.اینانســان کامل،مردمرابدانســوهدایت
درهمــۀابعادبهرشــدوتعالیبرســد:ازخصوصیــاتوآداب
وویژگیهــایظاهــریگرفتــهتــارفتــاربــادیگــرانوجامعــۀ

پیرامونخود.
درایــنفصــل،پــسازاشــارهایانــدکبــهویژگیهای
ظاهــریوفــردِیخــودامــام،بهســیرۀایشــاننیــزدربارۀ

آدابورفتارهــایفردیمیپردازیم.

۱. سیمای ظاهری

چهره
کردهاندوبرخیدیگر * برخــیخرماییرنگوســرخروتوصیفــش
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کهسیمایامامجذابوسبزه ســفیدرو.۱بســیاریمورخانبرآناند
بودهاست.2

کردهاند. کید کرم�تأ * روایاتبرشــباهتخاصاوبهپیامبرا
یوســفبنحاتمشــامیمینویســد:»امامرضا�شــبیهترینمردم
بهپیامبر�بود.هرکسپیامبر�رادرخوابمیدید،ایشــانرا

بهشكلوشمایلعلیبنموسیالرضا�مشاهدهمیکرد.«۳

قامت
* قدوقامِتمیانهداشتوخوشاندامبود.4

هیبت و وقار
* چشــمهادربرابــرشمتواضعبودند؛چونبــهپیامبرواوصیای
کــهمیدیدنــدش،بهاو کســانی امیــناوشــبیهبــود؛ازایــنروتمــام
احتــراممیگذاشــتند.نمونــهایازوقــاراواینبودکهوقتــیبامردم
مینشســتیــاباهمراهشــانســوارمیشــد،چــونهیبــتوعظمت

کند.۵ داشت،هیچکسنمیتوانستصدایشرابلند
کهوقتیامامپیشمأمونمیرفت،خوِد * هیبتشبهحدیبود

کنارمیزدند.6 مأمونوخادمانشبهسرعتپردهرابرایش

۱.باقرشریفقرشی،حیاة االمام الرضا�،ج۱،ص27.
2.مؤمنبنحســنشبلنجیشــافعی، نور األبصار، ص۳0۹؛احمدبنیوسفالقرمانی، اخبار 

الدول، ص۱۱4.

۳.یوسفبنحاتمشامی، الدر النظیم فی مناقب األئمة اللهامیم،ص678.
4.محمدبنحسنحرعاملی،الفصول المهمة فی اصول االئمه،ص244.

۵.باقرشریفقرشی،حیاة االمام الرضا�،ج۱،ص27.
6.احمدبنیوسفقرمانی، اخبار الّدول،ص۱۱4؛باقرشریفقرشی،حیاة االمام الرضا�،

ج۱،ص27.
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آراستگی
کهبه کیدمیکرد:»خدابیزاراســتازافرادکثیف * برآراســتگیتأ

کیزگیوآراستگیخودشاناهمیتنمیدهند.«۱ پا
کیزگیراازاخالق کردهبودوپا * سادهزیســتیراباآراســتگیجمع

پیامبرانبرمیشمرد.2
* امــامضمنحفظآراســتگِیخــوددرخانه،بــرمرتببودنظاهر

کیدمیکرد.۳ مرددرخانهاشتأ
* وقتیمیخواستمیانمردمبیاید،بهسرووضعشمیرسید.4

شانه
کنــد.ســلیمانبنیحییمیگوید: * مقّیــدبــودموهایــشراشــانه
کــهامامرضــا�میخواســتازخانــهبیــرونبرود، »یكــیازروزهــا
کــردبــهشــانهزدنموهایش.ســپسبه شــانهایخواســتوشــروع
کهرســول کردهاســت گفت:"ســلیمان،پدرمازپدرانخودنقل من
خدا�فرمود:هرکسیهفتبارموهایسروصورتشراشانهبزند،

هرگزدردیسراغشنمیآید."«۵

خضاب
* ریشخودراباخضاب،مشكیمیکرد.6

۱.محمدباقرمجلسی، بحار االنوار،ج7۹،ص۳0۳.
2.ابنشعبۀحرانی،تحف العقول عن آل الرسول�،ص4۵۱.

۳.محمدباقرمجلسی، بحار االنوار، ج7۳،ص۱00.
4.علیبنعیسیاربلی،کشف الغمة فی معرفة األئمه،ج2،ص۳۱6. 

۵.محمدباقرمجلسی، بحار االنوار، ج7۳،ص۱۱۵.
6.همان،ص۱00.
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* خضابکــردنوخودآرایــیمــردانرامایــۀافزایــشپاکدامنــی
زنــانمیدانســتوتذکــرمیداد:»بعضــیزنها،چونشوهرانشــان

کردند.«۱ ژولیدهبودند،عفترارها

سرمه
* بهسرمهکشــیدنتوصیهمیکرد:»هرکسکهچشــمشضعیف
اســت،قبِلخوابســرمهبكشــد:چهارباردرچشــمراســتوسهبار
کارباعــِثرویشمــژهوافزایشبیناییچشــم درچشــمچــپ.ایــن

میشود.«2

خوش بویی
* بــهخوشبوییوعطرزدنخیلیتشــویقمیکــردوآنرایكیاز
اخالقپیامبرانمیدانســت.۳ســفارشمیکرد:»انســاننبایدحتی
گرنمیتواند،یکروزدرمیانخودش یکروزعطرزدنراترککند.ا
گربازهمنتوانست،درروزجمعهحتمًابهخودش کندوا راخوشبو

عطربزند.«4
* وقتیازخانهخارجمیشد،بویخوششفضاراپرمیکرد.۵

* خودشراباعودهندِیخامبخورمیداد.بعدباگالبوُمشک
خوشبومیکرد.6

۱.حسنبنفضلطبرسی، مکارم االخالق،ص7۹.
2.همان، ص46.

۳.عزیزاهللعطاردی، مسند االمام الرضا�،ج2،ص۳72.
4.همان.

۵.محمدباقرمجلسی،بحار االنوار، ج4۹،ص۱04.
6.محمدبنعلیبنبابویه)شیخصدوق(،عیون اخبار الرضا�،ج2،ص۱7۹.
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و ازعطــر اســتفاده بــه را بــودواصحــاب گیــن همیشــهعطرآ  *
خوشبوکنندههاتوصیهمیکرد.۱

کــهدرروزجمعــه،خودشــانرابــا * بــهمــردانســفارشمیکــرد
کنند.2 بهترینبویخوش،خوشبو

کوتاه کردن ناخن
کوتاهکردنناخندرروزهایپنجشــنبهســفارشمیکردواین به

کارراباعثپیشگیریازچشمدردمیدانست.۳

انگشتر
کنیــدوبهنقــلازپیامبــر� * میگفــتانگشــترعقیــقدســت
میفرمود:»تاوقتیانگشــترعقیقبهدســتدارید،هیچیکازشــما

دچارغمنمیشوید.«4
* بهقراردادنانگشــتردردســتراســتتوصیهمیکردوبهنقلاز

پدرانشمیفرمود:»رسولخدادردستراستشانگشترمیکرد.«۵
* میگفتنقشانگشترپدرانشاینهاست:حضرترسول:
الّله  إّن  امام حسين�:  ِلّله.  العزة  امام على�:  الّله.  رسول  محمٌد 
امام حسين.  انگشتر  نقش  همان   :امام باقر و  امام سجاد  أمِره.  بالُغ 
حسبي  امام موسى �:  خلقه.  من  عصمتى  و  وليّى  الّله  امام صادق�: 

کلینی، الکافی،ج6،ص۵۱8،حدیث۳. ۱.محمدبنیعقوببناسحاق
2.حسنبنفضلطبرسی،مکارم االخالق، ص۳4.

۳.عزیزاهللعطاردی، مسند االمام الرضا�،ج2،ص۳72.
4.منسوببهعلیبنموسیالرضا�،صحیفة الرضا�،ص62.

۵.محمدبنعلیبنبابویه)شیخصدوق(،عیون اخبار الرضا�،ج2،ص6۳.
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الّله.1
گفتهاند:حســبى الّله، ما  * نقشنگینانگشــترشرااینعبارتها

شاء الّله لا قوة الا بالّله،2 وليّى الّله،3 انا ولى الّله،4 و العزة لّله.5
و میکــرد توصیــه را عقیــق انگشــتر فقــر، ازمیانرفتــن بــرای  *

میفرمود:»عقیقنفاقراازدلهایمردممیزداید.«6
* عقیقرادرسفرمایۀحفاظتمیدانست.7

را آن و مینمــود ســفارش را یاقــوت انگشــتر بهدســتکردن  *
ازبینبرندۀپریشانیمعرفیمیکرد.8

* بهنقلازجدشامامصادق�،دســتکردنانگشــتریاقوترا
سببازمیانرفتنتهیدستیمیدانست.۹

کند، کســیانگشــتریبانگیِنعقیقدردســت گر * میفرمود:»ا
فقیــرنمیشــودوحاجتهایــشبــهبهتریــنشــكلبــرآوردهخواهــد

شد.«۱0
* میفرمودکههرکسشبشرااینطوربهصبحبرساند،اوراخدا

۱.حسنبنفضلطبرسی،مکارم االخالق، ص۹۱.
کلینی، الکافی،ج6،ص47۳. 2.محمدبنیعقوببناسحاق

۳.محمدباقرمجلسی،بحار االنوار، ج4۹،ص7.
4.محمدبنحسنحرعاملی، الفصول المهمه،ج2،ص۹72.

۵.محمدبنجریرطبری،دالئل االمامه، ص۱8۳.
6.عزیزاهللعطاردی،مسند االمام الرضا�،ج2،ص۳6۳.

7.محمدبنعلیبنبابویه)شیخصدوق(، ثواب األعمال و عقاب األعمال، ص۱74.
8.محمدباقرمجلسی،حلیة المتقین،ص۱8.

۹.محمدبنعلیبنبابویه)شیخصدوق(،ثواب األعمال و عقاب األعمال،ص۱76.
۱0.همان،ص۱7۳.
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درآنروزازشــربالهایآســمانیوحادثههایزمینیحفظمیکندو
درپنــاهخودشورســولشقرارمیدهد:انگشــتریعقیقدردســت
کسیاوراببیند،نگینآنرا راستشباشد،اولصبحوقبلازآنكه
بهطرفداخلدســتبرگرداندوســورۀقدرراتاآخربخواندوســپس
اُغوِت  ِجْبــِت َو الّطَ

ْ
ُه َو َکَفــْرُت ِبال

َ
ا َشــِريَك ل

َ
ــِه َوْحَدُه ل بگویــد:»آَمْنــُت ِبالّلَ

اَيِتِهــْم.«)بهخداییکهیكتاســت
َ
اِنَيِتِهــْم َو َول

َ
ــٍد َو َعل آَمْنــُت ِبِســّرِ آِل ُمَحّمَ

کفرورزیدموبه وشــریكینــدارد،ایمانآوردموبهجبــتوطاغوت
نهانوآشكارآلمحمدووالیتشانایمانآوردم.(۱

ک پوشا

جنس
* آنچــهمیپوشــید،ازپارچههــایزبــرودرشــتبافتتهیهشــده

بود.2
کبودبه * پیراهنــیپشــمیبهرنــگســیاهتنــشمیکــردوعبــای

دوشمیانداخت.۳
* رویپیراهنپشــمیاش،لباســیازجنسخزمیپوشید.برخی
نادانهــایصوفیــه،وقتــیلباِسخزبرتناودیدنــد،بهاواعتراض
کردنــد:»چطورفكرمیکنیزاهدی،وقتیداریممیبینیملباسخز
کنارزدوآنهالباسپشمیرادر کردهای؟!«اولباسخزشرا تنت
زیــرشدیدنــد.بهآنهافرمــود:»اینلباسپشــمیرابرایخداتنم

۱.احمدبنفهدحلی،عدة الداعی و نجاح الساعی،ص۱2۹.
2.محمدبنعلیبنبابویه)شیخصدوق(،عیون اخبار الرضا�،ج2،ص۱78.

۳.حسنبنفضلطبرسی،مکارم األخالق،ص۱04.



72

 بر مدار  آفتاب

کردهامواینلباسخزرابرایمردم.«۱

آداب
* همــوارهلبــاسراازســمتراســتمیپوشــید؛یعنــیاولدســت
کاررا راســتشرادرپیراهــنوپایراســتشرادرشــلوارمیکــرد.این

مایۀسالمتیووفورنعمتمیدانست.2
* هــروقــتلبــاسنویــیتهیــهمیکــرد،ظــرفآبمیخواســت.
سورههایقدروتوحیدوکافرونرادهمرتبهبرآنتالوتمیفرمودو
آبرابرجامۀخودمیپاشیدومیفرمود:»هرکسباپیراهننویش
کاررابكنــد،تــاوقتــیکهنخــیازآنباقی قبــلازآنپوشــیدنایــن

کرد.«۳ باشد،باروزِیزیادزندگیخواهد
کار کیزهتریــنلباسهــادرروزجمعــهرا * پوشــیدنبهتریــنوپا
خوبیمیدانستومیفرمود:»بابهترینعطر،خودتانراخوشبو

کنید.«4

خوابیدن
* خوابرافرمانروایمغزمیدانستومایۀپایداریونیرومندی

جسم.۵

الدیــن از:محمدبنزیــن االنــوار،ج80،ص222،بهنقــل بحــار  ۱.محمدباقــرمجلســی،
ابنابیجمهور،عوالی اللئالی العزیزیه،ج2،ص2۹.

2.حســنبنفضلطبرســی، مــکارم االخــالق، ص۱۱6؛عزیــزاهللعطــاردی،مســند االمــام 
الرضا�،ج2،ص۳۵.

۳.محمدبنعلیبنبابویه)شیخصدوق(،عیون اخبار الرضا�،ج۱،ص۳۱۵.
4.محمدبنعلیبنبابویه)شیخصدوق(،الفقیه،ج۱صص42۵و426.

۵.محمدباقرمجلسی، بحار االنوار،ج۵۹،ص۳۱6.
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* خــواِببهموقــعوانــدازهراســببقــدرتبــدنانســانتوصیف
میکرد.۱

* بیشــتِرشــبراتاسحردربیداریبهســربردهومشغولعبادت
بود.2

آداب خواب
* ازخــواببینالطلوعین۳نهیمیکرد:»بینطلوعســپیدۀصبح
تاطلوعخورشــید،مالئكۀالهیروزیهایانسانهاراسهمیهبندی
کــسدرایــنزمــانبخوابــد،غافــلومحــرومخواهد میکننــد.هــر

شد.«4
* بهترمیدانســتکههنگامبرخاســتنازخواب،ازســمتراست

بلندشویم.۵
* شبهادررختخوابش،خیلیقرآنتالوتمیکرد.6

* میفرمــود:»هــروقــتمیخواســتیدبخوابیــد،ابتــدابــرپهلوی
راستبخوابیدوسپسبرپهلویچپ.«7

را آداب ایــن رعایــتمیکــرد. را آدابخاصــی وقــتخــواب،  *
اینطورتوضیحمیداد:

۱.همان.
2.محمدبنعلیبنبابویه)شیخصدوق(،عیون اخبار الرضا�،ج2،ص۱84.

۳.حدفاصلطلوعفجرتاطلوعآفتاب.
4.محمدبنعلیبنبابویه)شیخصدوق(،کتاب من ال یحضره الفقیه،ج۱،ص۵04.

۵.محمدباقرمجلسی،بحار االنوار،ج۵۹،ص۳۱6.
6.محمدبنعلیبنبابویه)شیخصدوق(، عیون اخبار الرضا�،ج2،ص۱8۱.

7.محمدباقرمجلسی، بحار االنوار،ج۵۹،ص۳۱6.
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»مااهلبیتپیامبر،هنگامخواب،دهرفتارداریم:
۱.باوضومیخوابیم؛

2.دستراسترازیرسروصورتمیگذاریم؛
کبر ۳و4و۵. ۳۳بارسبحاناهللو۳۳بارالحمداهللو۳4باراهللا

میگوییم؛
6.روبهقبلهمیخوابیم؛

7و8.سورۀحمدوآیةالكرسیمیخوانیم؛
ِقْسِط 

ْ
 ِبال

ً
ِم قاِئما

ْ
ِعل

ْ
وا ال

ُ
ول

ُ
ُة َو أ

َ
َملاِئك

ْ
ا ُهَو َو ال

َّ
ُه لا ِإلَه ِإل ّنَ

َ
ُه أ ۹.آیۀ>َشِهَد الّلَ

َحِكيُم<رامیخوانیم؛
ْ
َعِزيُز ال

ْ
ا ُهَو ال

َّ
لا ِإلَه ِإل

۱0.سورۀتوحیدیاقدرراتالوتمیکنیم.«۱
* بینالطلوعینرابیداربود؛اماپسازطلوعخورشــید،استراحت

میکرد.2
رانمیخوابیــد:شــب میفرمــود:»امیرمؤمنــان�ســهشــب  *
بیستوســوممــاهمبــارکرمضانوشــبفطروشــبنیمۀشــعبان؛
چــوندرایــنســهشــب،روزیهــاواجلهــاوآنچــهدرطــولســال

خواهدبود،تقسیممیشود.«۳

خندیدن
* همیشــهمتبســموخــوشروبود.درخوشمعاشــرتی،ســرآمدو

۱.همان، ج7۳،ص2۱0.
2.محمدبنعلیبنبابویه)شیخصدوق(، عیون اخبار الرضا�،ج۱،ص67.

۳.محمدباقرمجلسی، بحار االنوار، ج88،ص۱2۳.
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مثالزدنیبود.درخندهقهقههنمیزد.فقطتبسممیکرد.۱

خوردن

میزان غذا
فــردباشــد: بــدنهــر بــا بایــدمتناســب میگفــتمیــزانغــذا  *
»بهاندازهایغذابخوریدکهمتناســببابدنتانباشــد؛آخر،بیشاز

آندیگرارزِشغذاییندارد.«2
کمتری ک * توصیهاشمیانهرویدرخوردنبود:»هرکسخورا

کند،سالمتیاشبیشتراستوفكرشبازتر.«۳ مصرف
کبــود4وبــهکمخــوریســفارشمیکردوآنراســبب * کمخــورا
بســنده کــم بــه مــردمدرخــوردن گــر »ا تــنمیدانســت: ســالمت

میکردند،بدنهایشانمتعادلبود.«۵
که * بدنراهمچونزمینپاکوآمادهبرایزراعتمیدانســت
گــردرآبادانــیوآبِدهــیبــهآنمراقبتشــود،بهگونــهایکهآبنه ا
کمترباشد کندونهازاندازه فراوانترازنیازبهآنبرسدتاآنراغرق
گرفتارتشنگیسازد،آبادانیاشاستمرارمییابدوخّرمیاش تاآنرا
گرازآنغفلتشود، بیشترمیشودوِکشتشبرکتپیدامیکند؛اماا

۱.محمدبنعلیبنبابویه)شیخصدوق(، عیون اخبار الرضا�،ج2،ص۱84.
2.حسینبنمحمدتقینوری،مستدرک الوسائل،ج۱6،ص220.

۳.محمدباقرمجلسی،بحار االنوار،ج6۳،ص۳۳4.
4.محمدبنعلیبنبابویه)شیخصدوق(، عیون اخبار الرضا�،ج2،ص۱۳6.

مــکارم  بحــار االنــوار،ج۵۹،ص۱42؛حســنبنفضلطبرســی، ۵.محمدباقــرمجلســی،
األخالق، ص۳62.
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تباهمیشودوعلفهرزدرآنمیروید.۱
* دربــارۀنــوعومقدارغذاتوصیهاشجالببود:»بررســیکنچه
گواراست کیبرایتو غذاییباتوومعدهاتســازگاراستوچهخورا

کن.«2 وبدنترانیرومیدهد.آنرااندازهبگیروخوراکخودت

آداب غذاخوردن
کــن؛ آغــاز غــذا بــاســُبکترین را میفرمــود:»وعــدۀخــوردن  *
یعنــیغذایــیبهانــدازۀعادتــتوبرحســباقامتــگاهوفعالیتهــاو

زمانهات.«۳
* دستکشیدنازغذاپیشازسیریرامهممیشمرد:»درحالیکه
هنوزمقداریمیلداری،ازغذادســتبكش؛چونکهمایۀسالمتی

بدنوتیزهوشیاستوبرایخودانسانهمباعثسبكی.«4
* قبــلازغذاخــوردن،وقتــیدســتشرامیشســت،بــادســتمال

خشكشنمیکرد؛برعكِسبعدازغذا.۵
کــهســفرۀغــذابرایشپهــنمیکردنــد،همــۀغالمهاو * موقعــی

خدمتكارهارابهسرسفرهدعوتمیکرد.6
* قبلازشــروعغذا،ابتدامقداریســرکهمینوشــید.کسیعرض
کــردهبودیدغــذارابانمک کــهبهماامــر کــرد:»قربانتشــوم،شــما

۱.منسوببهعلیبنموسیالرضا�،طب االمام الرضا�،ص۱۳.
2.محمدباقرمجلسی،بحار االنوار،ج6۳،ص۳۳4.

۳.همان، ج۵۹،ص۳۱۱.
4.همان.

۵.عزیزاهللعطاردی، مسند االمام رضا�،ج۱،ص48.
6.محمدبنعلیبنبابویه)شیخصدوق(،عیون اخبار الرضا�،ج2،ص۱84.
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شــروعکنیم؟!«ایشــانفرمود:»نمکهممانندســرکهاســت:سرکه
ذهنراقویمیکندوبرعقلآدمیمیافزاید.«۱

* بــرایفصــلتابســتان،غذاهایــیبــاطبــعســردتوصیــهمیکرد
گرموبــرایفصلهــایدیگر، وبــرایزمســتان،غذاهایــیبــاطبــع

غذاهایمعتدلرا.2
* هیچگاهغذایداغنمیخوردوبهنقلازجدشامیرمؤمنان� 
کــهغذایــشداغبود،نمیخــوردشو میفرمــود:»پیامبــرهنگامــی
میفرمود:’بگذاریدســردشــودکهدرآنبرکتاست.خداغذایداغ

رابهماروزینمیکند.‘«۳
* وقــتغذاخــوردنمیفرمــود:»ازجــایخودتــكاننخوریدودر

نهایِتراحتیغذابخورید.«4
گــردرمنزلمقــداریازغذابــرزمینریخت، * توصیــهمیکــرد:»ا
گردرصحــرابودیــدومقداریازغــذاروی کنیــد؛امــاا بایــدجمعــش
زمیــنریخت،خردهریزههاراجمعنكنیدوبرایپرندههاودرندهها

بگذارید.«۵
* وقتــیبــرایحضــرتغــذامیآوردنــد،یــکســینیمیطلبیــدو
کنــارســفرهمیگذاشــت.آنوقــتازبهتریــنغذاهــایســفرهدرآن

کلینی،الکافی،ج6، ۱.احمدبنخالدبرقی،المحاسن،487؛محمدبنیعقوببناسحاق
ص22۹.

2.محمدباقرمجلسی،بحار االنوار، ج۵۹،ص۳۱۱.
۳.محمدبنعلیبنبابویه)شیخصدوق(،عیون اخبار الرضا�،ج2،ص40.

4.همان،ص۳48.
۵.عزیزاهللعطاردی،مسند االمام الرضا�،ج2،ص۳4۹.
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کینبدهند.۱ کهآنرابهمسا میگذاشتودستورمیداد
گفتهاســت:»وقتیمامشــغولغــذابودیم، * یكــیازخادمانــش
حضرتاحضارماننمیکردوپِیکارینمیفرستادتاغذایمانتمام
گرهمسراغمانمیآمدوسرسفرهبودیم،میفرمود:"بلند میشد.ا

نشویدتاغذایتانتمامشود."«2
گلویــمپایین کــهنعمتــیبهمنمیرســد،از * میفرمــود:»گاهــی
نمــیرود،تاوقتــیبفهممآنچهدربارۀآننعمتبرمنواجبشــده

بودهاست،بهجاآوردهام.«۳
* ازآبخوردنمیانغذانهیمیکرد:»هرکسمیخواهدناراحتی
کند. معــدهنگیرد،رویلقمۀغذاآبنخوردتاآنكهغذایشراتمام
هرکسمیانغذاآببخورد،بدنشبهرطوبتمیگرایدومعدهاش
گرروی ضعیفمیشــودورگهانیرویغذاراجذبنمیکنند؛زیراا
غذاپیاپیآبریختهشود،آنغذادرمعدهخاممیماندوبهدرستی

هضمنمیشود.«4
کهایشــانهــرگاهغذایــیمیخورد، * ازپیامبــر�نقــلمیکــرد
 ِمْنــُه.« )خدایــا،آنرابرما

ً
َنــا ِفيــِه َو اْرُزْقَنــا َخْيرا

َ
ُهــّمَ َبــاِرْك ل

َّ
میگفــت: »الل

گردانوبهترازاینهمروزیمانکن.(وقتیهمشیریاچیز مبارک
َنا ِفيِه َو اْرُزْقَنا ِفيه.«)خدایا،

َ
ُهّمَ َباِرْك ل

َّ
دیگریمینوشــید،میگفت:»الل

۱.احمدبنمحمدبنخالــدبرقــی، المحاســن،ص۳۹2؛محمدباقــرمجلســی،بحار االنــوار،
ج4۹،ص۹7.

2.محمدباقرمجلسی، بحار االنوار،ج4۹،ص۱02.
۳.علیبنحسنطبرسی، مشکاة األنوار فی غرر األخبار،ص274.

4.علیاحمدیمیانجی، مکاتیب األئمه�،ج۵،ص206.
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کن.(۱ گردانوازاینروزیمان اینرابرمامبارک
* بعــدازنهــاربهپشــتدرازمیکشــیدوپایراســتشرارویپای

چپمیگذاشت.2

اهمیت خوردن شام
که * بــهخــوردنشــام،حتییــکتكهنان،ســفارشمیکــرد؛چرا

شامشببهبدننیرومیدهد.۳
* وعدۀشــامرامهممیدانســت:»دربدنانســانرگیبهناِمرگ
گرکسیشامنخورد،آنرگتاصبحویرانفرین کها عشــاءهســت
گرسنهوتشنه کهمرا کند گرسنهوتشنهات میکندومیگوید:"خدا

گذاشتی."«
کیــدمیکــردهیچکــسخــوردنشــامراتــرکنكنــد،حتــیبــا * تأ

لقمهاینانیاجرعهایآب.4
گذشــتهاســت،نبایــد کــهعمــرشازچهــل * میفرمــود:»مــردی
شــبســِربیشــامبرزمینبگذارد.خوردنشــام،خوابرابرایآدم

دلچسبمیکندودهانراخوشبو.«۵

۱.محمدبنعلیبنبابویه)شیخصدوق(، عیون اخبار الرضا�،ج2،ص۳۹.
کلینی، الکافی،ج6،ص2۹۹. 2.محمدبنیعقوببناسحاق
۳.عزیزاهللعطاردی،مسند االمام الرضا�،ج2،ص۳22.

کلینی، الکافی،ج6،ص28۹. 4.محمدبنیعقوببناسحاق
۵.عزیزاهللعطاردی،مسند االمام الرضا�،ج2،ص۳22.
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۲. سیمای علمی

عالم آل محمد�
* اورا»عالــمآلمحمــد�«نامیدهاند۱وبهاقرارهمه،دانشــش

بیپایانبود.2
* یكــیازیارانــشگفتــهاســت:»داناترازعلیبنموســیالرضا� 
کهباوینشستوبرخاســتمیکرد،اینرا ندیــدم.هردانشــمندی
تصدیقمیکرد.مأمونعباســیدانشــمنداِنادیانوفقیهانشرایع
کردتــاباآنان کــردوحضرترضــا�رادعوت رادرمجلســیجمــع
کــردوهمگــیفضلو کنــد.حضــرتهمهشــانرامجــاب گفتوگــو

کردند.«۳ دانشویراستودندوبهناتوانیخودشاناعتراف

پاسخ گویی 
* دانشراگنجمیدانستوکلیدشراپرسش؛ازاینرومیفرمود:
کند.چهاردستهازپرسشاجر »بپرسیدتاخدارحمتشراارزانیتان

میبرند:سؤالکننده،آموزنده،شنوندهوجوابدهنده.«4
* بانشاطوجدیتبهراهنماییمردموپاسخدادنبهسؤاالتشان

میپرداخت.۵
* هرچــهازاومیپرســیدند،جــوابمیگفــتوهیــچپرسشــیرا

۱.علیبنمحمدبنعلــیعاملــینباطــی، الصــراط المســتقیم الــی المســتحق القدیــم،ج2،
ص۱64.

2.محمدبناحمدبنعثمانذهبی، سیر اعالم النبالء،ج۱۳،ص۱.
۳.فضلبنحسنطبرسی، إعالم الوری بأعالم الهدی،ص۳28.

4.محمدبنعلیبنبابویه)شیخصدوق(،عیون اخبار الرضا�،ج2،ص228.
کشی، اختیار معرفة الرجال،ج2،ص87۳. ۵.محمدبنعمر



8۱

ارت اب طا تود

کهمیداد،مستندبهقرآن بیپاســخنمیگذاشــت.پاســخهاییهم
بود.خودشتعریفمیکرد:»درمدینهدرروضۀحضرترسول�
مینشســتم.علمــاهــمدرآنجــازیــادبودند.هــروقتدرمســئلهای
میماندند،بهمناشارهمیکردندومسائلشانراازمنمیپرسیدند.

منهمبههمۀسؤالهایشانپاسخمیگفتم.«۱
کــههمۀ * پــدرشامامکاظــم�بــهفرزندانــشتوصیــهمیکرد

گفتههایشرانگهدارید.2 مسائلتانراازاوبپرسیدو
* مأمــونبارهاباپرســشدربــارۀچیزهاییآزمایشــشمیکرد؛اما
کامــلمــیداد.خلیفهعالمــانراجمع امــامصبورانــهبــهویپاســخ
میکــرد:دانشــمنداِندیگرادیانهمچونجاثلیــقورأسالجالوت،
کبــروابواســماعیل ســرانصابئــانماننــدعمــرانصابــیوهربــذا
ســندی،پیروانزردشتومســیح،متكلمانیمانندسلیمانمروزی
و....آنــگاهحضرترااحضارمیکرد.آنهاازاماممیپرســیدندواو

یكیپسازدیگریدرمناظرهمغلوبشانمیکرد.۳

گردان گسترۀ شا
بســیاری و نبــود شــیعیان مختــص علمــیاش جلســههای  *
دانشــمندانســنیمذهبنیــزدرایــنجلســههاشــرکتمیکردنــد.
ابنجــوزیازاجتماععلمایبزرگحدیثوپیشــوایانســنیمذهب

۱.محمدبنمحمــدمفید، االرشــاد،ص2۹۱؛فضلبنحســنطبرســی، إعالم الــوری بأعالم 
الهدی،ص۳28.

2.محمدباقرمجلسی، بحار االنوار،ج4۹،ص۱00.
۳.محمدبنعلیبنبابویه)شیخصدوق(،عیون اخبار الرضا�،ج۱،ص۱۵4.
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کردهاســت.اوازشــخصیتهایی درنیشــابورواســتقبالازامامیاد
کــهدورَمرکــبامــامحلقــهزدنــدوازامــامدرخواســت نــاممیبــرد
حدیــثکردند:یحییبنیحیی،اســحاقبنراهویه،محمدبنرافع،

احمدبنحربو....۱

گسترش علوم
گســترشعلــوماهلبیــت�،اینطــوردعــا کیــدبــر * بــرایتأ
کنــد.« کــهعلــوممــارازنــده کنــدبنــدهایرا میکــرد:»خــدارحمــت
کند؟«فرمود:»فرابگیردشانو پرسیدند:»علومشماراچگونهزنده
گرزیباییهایکالممارابدانند، بــهمردمبیاموزاند؛چونکــهمردما

ازماپیرویمیکنند.«2

علم آموزی
کهعلمندارد، * درعلمآموزی،شرموحیاراقبولنداشت:»کسی

نبایدازیادگیریخجالتبكشد.«۳

گاهی به همۀ زبان ها آ
* بهتمامزبانهامســلطبودوباافرادبهزبانخودشــانگفتوگو

میکرد.احمدبنزیادهمدانیمیگوید:
بــهخداقســم،اوفصیحتریِنمردموعالمترینبــههرزبانیبود.
کردم:»ایپســرپیامبر،متعجبــمازاینكه روزیبــهحضــرتعرض

۱.ابنجوزی، المنتظم،ج۱0،ص۱20.
2.محمدبنعلیبنبابویه)شیخصدوق(،عیون اخبار الرضا�،ج۱،ص۳07.

۳.همان،ص۳07.
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کهدارند،اینطورتســلطدارید.« شــمابهتمامیلغــاتبااختالفاتی
فرمــود:»اباصلت،منحجتخدابربندگاناویموخداحجتیرابر
کهزبانآنــانرانفهمد.اینخبربهتونرســیده قومــیبرنمیانگیــزد
کــهامیرمؤمنانعلی�فرمود:"اوتينا فصــل الخطاب.")بهما اســت
فصلخطابدادهاند(؟مگرفصلخطابغیرازدانســتنزبانهای

مردماست؟«۱

۳. سیمای اتالقی

ادب
کهادب،بارنجوســختیبهدســتمیآیدوکسیآن * میفرمود

کهبرایشزحمتبكشد.2 رابهدستمیآورد
کهدرمعابرعمومیآبدهانبیندازد.۳ * هرگزدیدهنشد

ْعنا ِبِه  ّنَ َعْيَنْيــَك ِإلى  مــا َمّتَ * نقــلمیکــردهنگامــیکهآیــۀ >َو لا َتُمــّدَ
 ِمْنُهــْم<4نــازلشــد،منادیفریــادزد:»هرکسمــؤدببهادب

ً
ْزواجــا

َ
أ

خدانشود،دردنیاحسرتوافسوسخواهدخورد.«۵

گفتار
کسیظلمنكرد.6 * باحرفزدنشهیچوقتبه

۱.همان،ص228.
کلینی، الکافی،ج۱،ص24. 2.محمدبنیعقوببناسحاق

۳.محمدبنعلیبنبابویه)شیخصدوق(،عیون اخبار الرضا�، ج2،ص۱84.
کافران گروههاییاز کهبه 4.حجر،88:»هرگزچشمخودرامیفكنبهنعمتهایمادی

دادیم.«
۵.محمدباقرمجلسی، بحار االنوار،ج68،ص۳48.

)شــیخ محمدبنعلیبنبابویــه ص۳۱6؛ ج2، الغمــه، کشــف  اربلــی،  علیبنعیســی 6.
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* بامردمخیلینرموآرامسخنمیگفت.۱
* بههیچوجــهکالمکســیراقطــعنمیکــرد،تاخوِدآنشــخصاز

کالمیمیفرمود.۳ گرالزممیدید، گفتنبازمیایستاد.2بعدا
* هیچکسندیدکهاوازخدمتكارانوکارگزارانخودشبدبگوید

ودشنامشانبدهد.4

اخالق
کیدمیکردوبهنقل * برخوشاخالقیوخوشرفتاریباخانوادهتأ
 
ً
قا

ُ
ْم  ُخل

ُ
ْحَسُنك

َ
ِقَياَمِة أ

ْ
 َيْوَم ال

ً
ي َمْجِلسا ِ

ْم ِمنّ
ُ

ْقَرُبك
َ
ازپیامبر�میفرمود:»أ

کهدردنیا کسیبهمننزدیکتراست ْهِله.«۵)درقیامت،
َ
َو َخْيُرُكْم ِلأ

خوشاخالقترباشدوباخانوادۀخودشنیكوکارتر.(
کهعسل * اخالقبدرانابودگراعمالمیدانست،مانندسرکهای

رافاسدمیکند.6
کرامتبــودومیفرمود: * اخــالقعالــیاشسرشــارازبزرگــواریو
»خانــدانماعفوراازآلیعقوببهارثبردهاند،شــكرراازآلداوودو

صبرراازآلایوب.«7

صدوق(، عیون اخبار الرضا�،ج2،ص۱84. 
۱.محمدبنعلیبنبابویه)شیخصدوق(،عیون اخبار الرضا�،ج2،ص۱7۹.

کشف الغمه،ج2،ص۳۱6. 2.علیبنعیسیاربلی، 
۳.محمدبنعلیبنبابویه)شیخصدوق(،عیون اخبار الرضا�،ج2،ص۱84.

4.همان،ص۱84.
۵.همان،ص۳8.
6.همان،ص۳7.

7.عزیزاهللعطاردی،مسند االمام الرضا�،ج۱،ص46.
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بردباری
* درخصوصیاتاخالقیبرِحلمانگشــتمیگذاشــتوبرآنبود
کــهانســانتــابردبارنشــود،نمیتوانــدعابدباشــد:»دربنیاســرائیل
کههیچکسرابامدتیعبادتعابدنمیدانســتند؛ رســمچنینبود

مگراینكهپیشازآندهسالرادرسكوتبهسربردهبود.«۱

گذشت
گــروهبــایكدیگردرگیــربشــوند،حتمًا * بــاورداشــتهــروقــتدو

باگذشتتریِنآندوپیروزمیشود.2

اندیشه
* عقلراموهبتیالهیمیدانست.۳

* میفرمود:»دوستهرفردعقلاوستودشمنشنادانیاش.«4
* هنگامیکهازاودربارۀعقلپرسیدند،فرمود:»عقِل]اجتماعی[
گرفتاریهــایزندگیرا کــهانســانغصههارافــروببــرد]و آناســت

کند.«۵ کند[وبادشمنانبسازدوبادوستانمدارا تحمل
* برتریــنعبــادتراتفكــردرخداوقدرتاوواندیشــیدندرعاَلم
خلقــتمیدانســت:»عبــادتبهنمــازوروزۀزیادنیســت.عبادتو

پرستشهمانتفكردراوامرخداست.«6

کلینی، الکافی، ج2،ص۱۱۱. ۱.محمدبنیعقوببناسحاق
2.ابنشعبۀحرانی، تحف العقول عن آل الرسول�،ص446.

کلینی، الکافی،ج۱،ص24. ۳.محمدبنیعقوببناسحاق
4.همان،ص۱۱.

۵.محمدبنعلیبنبابویه)شیخصدوق(،األمالی،ص284.
کلینی،الکافی، ج2،ص۵2. 6.محمدبنیعقوببناسحاق
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* باورداشتکهتادهخصلتدرمسلماننباشد،عقلشبهکمال
نمیرسد:

کارخیرازاوسربزند؛ که ۱.امیدباشد
2.مردمازشّرشدرامانباشند؛

کمدیگرانرابسیاردرنظربگیرد؛ ۳.خوبِی
کمبهشماربیاورد؛ 4.خوبیفراوانخودشرا

۵.هرچهازاوبخواهند،ناراحتنشود؛
6.درتمامعمرشازدانشطلبیخستهنشود؛

7.فقردرراهخدابرایشازتوانگریمحبوبترباشد؛
8.ذلتدرراهخدارابرعزتبادشمنخداترجیحدهد؛

گمنامیرابیشترازشهرتبخواهد؛ ۹.
۱0.بههرکسنگاهکند،بگوید:»اوازمنبهتروپرهیزکارتراست.«۱

توکل
* میفرمود:»هرکسمیخواهدنیرومندتریِنمردمباشــد،بایدبر

کند.«2 خداتوکل
* دربارۀتعریفتوکلازاوپرسیدند.پاسخداد:»یعنیدربرابرخدا

کسینترسی.«۳ از

تواضع
* درتعریففروتنیمیفرمود:»تواضعآناستکهبامردمآنطور

۱.ابنشعبۀحرانی، تحف العقول عن آل الرسول�،ص44۳.
2.محمدباقرمجلسی،بحار االنوار، ج68،ص۱4۳.

۳.محمدبنعلیبنبابویه)شیخصدوق(، األمالی، ص40.
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کنند.«۱ کهدوستداریباتورفتار کنی رفتار
کــهیكــیازآنهاایــنبود: * بــرایتواضــعمراتبــیبیــانمیکــرد
انســانقــدرخــودشرابشناســدودلــشآرامبگیرد.بامــردمآنطور
گرازکســیبدی کــهانتظــارداردمردمبــااورفتــارکنند.ا کنــد عمــل
دید،باخوبیجبرانشکند.خشمخودرابخوردومردمراببخشد.2
را امــام کــه بــارشــخصی بــود:»یــک فروتنــیاشمثالزدنــی  *
کیســهبكشد. کهبیایداورا نمیشــناخت،درحمامازامامخواســت
کردندو امــامپذیرفــتومشــغولشــد.دیگرانامــامرابهاومعرفــی
اوبــاشــرمندگیبــهعذرخواهــیپرداخــت؛ولــیامــام،بیتوجــهبــه
کیسهمیکشیدودلداریاشمیداد عذرخواهیاش،همچناناورا

کهطورینشدهاست.«۳
کههنگامصرفغذاهمۀغالمان * بزرگــواریاشبهگونهایبود
خــود،ازســفیدتاســیاهرادعوتمیکردودریکســفرهبــاآنهاغذا
کرد:»قربانتانشــوم؛بهتربودبرای میخورد.شــخصیبهاوعرض
گانهمیانداختید.«فرمود: اینغالمانوخدمتگزارانســفرهایجدا
»خــدایهمــۀمایكیاســتومــادروپدرماهمیكی.پــاداشراهم

برایاعمالمیدهند]نهرنگپوستوشأناجتماعی[.«4
َفلا  َخْيٍر  فى  »اذا ُکْنَت  رازمزمهمیکرد: اینشعر بیشتروقتها  *
)وقتیدرنازونعمتی،بهآن ْم.«  َتّمِ َو  ْم  ِ

ّ
َسل ُهّمَ 

ّ
الل ُقِل  َو لِكْن  ِبِه؛  َتْغَتِرْر 

کلینی، الکافی،ج2،ص۱24. ۱.محمدبنیعقوببناسحاق
2.همان؛علیبنحسنطبرسی،مشکاة األنوار فی غرر األخبار،ص22۵.

۳.ابنشهرآشوب، المناقب، ج4،ص۳62.
کلینی، الکافی، ج8،ص2۳0. 4.محمدبنیعقوببناسحاق
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مغرورمباش؛بلكهبگو:»خدایا،نعمتراکاملکنوسالمتیبده.«(۱

سپاسگزاری
* سپاســگزاریازخداوشــكرنعمتهایشراتوصیهمیکرد:»قدر
نعمتهــایخــدارابدانیــد.مبادابامعصیت،نعمتراازخودســلب

کنید.بااطاعتوبندگیوشكر،بقایآننعمتهارابخواهید.«2

مرّوت
دغدغۀجوانمردیداشتوازپیامبر�نقلمیکرد:»ششچیز

کاردروطنوسهرفتاردرسفر. ازمرّوتاست:سه
کردنمساجد؛۳.اتحاد دروطن:۱.تالوتکالماهللمجید؛2.آباد

برادراندرراهخدمتبهجامعه.
گذاشــتن؛ درســفر:۱.زادوتوشــهرابیدریــغدراختیــارهمســفران

2.خوشُخلقی؛۳.شوخیکردنبدونآمیختنباهیبت.«۳

راستی
گفتارخویشراستگوباشید.«4 * میفرمود:»در

اخالص
کیدمیکــردودربارۀاثــرآن،بهنقــلازپیامبر� * بــراخــالصتأ
کند، میفرمــود:»هــربندهایچهــلروزبرایخــدامخلصانــهعمل

۱.محمدبنعلیبنبابویه)شیخصدوق(، عیون اخبار الرضا�،ج2،ص۱۹۱.
2.محمدباقرمجلسی،بحار االنوار،ج4۹،ص۱82.

۳.محمدبنعلیبنبابویه)شیخصدوق(،عیون اخبار الرضا�،ج2،ص27.
4.محمدبنمحمــدمفیــد، االختصــاص، ص247؛حســینبنمحمدتقینوری،مســتدرک 

الوسائل، ج۹،ص۱02.
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چشمههایحكمتازدلشبهزبانشجاریمیشود.«۱

خاموشی
* ســكوتودمنزدنوحفظاســرارراازنشانههایفهموبردباری
ودانشمیدانستویادآورمیشد:»سكوتیكیازدرهایحكمت

استومحبتایجادمیکندوهمۀنیكیهارابهدنبالمیآورد.«2
* میآموزاند:»زبانتانرانگهداریدتاعزیزباشید.«۳

* ســكوتوحفــظاســرارراارزشــمندمیدانســتوتذکــرمــیداد:
»ُپرحرفهاهمیشهدرمعرضلغزشاند.«4

* بهنظرش،آدمُپرحرفهیچموقعازسخنگفتنسیرنمیشود:
هروقتحرفشتمامشود،حرفدیگریشروعمیکند.۵

امانت داری
کنید.«6   * برامانتداریاصرارمیکرد:»امانتراادا

هوای نفس
کهدنبالنْفسبیفتیم.اینپیرویراموجبذلت * نهیمیکرد

میدانست.7

۱.محمدبنعلیبنبابویه)شیخصدوق(، عیون اخبار الرضا�،ج2،ص6۹.
2.محمدبنعلیبنبابویه)شیخصدوق(،الخصال،ج۱،ص۱۵8.

کلینی، الکافی،ج2،ص۱۱۳. ۳.محمدبنیعقوببناسحاق
4.محمدباقرمجلسی، بحار االنوار، ج68،ص288.

۵.ابنشعبۀحرانی،تحف العقول عن آل الرسول�،ص442.
6.محمدبنمحمــدمفیــد، االختصــاص، ص247؛حســینبنمحمدتقینوری، مســتدرک 

الوسائل،ج۹،ص۱02.

7.علیبنحسنطبرسی،مشکاة األنوار فی غرر األخبار،ص260.
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گناه گریزی
گناه گرفتــاریافــرادمیدانســت:»هــروقتمــردم * گنــاهرامایــۀ
گذشــتهانجامشنمیدادنــد،خدابه کــهدر تــازهایمرتكبشــوند

گرفتارِیبیسابقهایمبتالیشانمیکند.«۱
* معتقدبودارتكابگناهانکوچکراهرابازمیکندبرایارتكاب
گرکسیدرمعصیتهایکوچکازخدانترسید،در گناهانبزرگ:»ا

معصیتهایبزرگهمنخواهدترسید.«2

حسابرسی نفس
* میگفتنفسرامحاسبهکنید:»هرکسخودشراحسابرسیکند،
سودمیبردوهرکسازحسابرسیخودشغفلتکند،ضررمیکند.«۳
کههرروزبهحســابخودش * ازپیامبر�نقلمیکرد:»کســی

رسیدگینكندوخوبوبِدخودشرانشناسد،ازمانیست.«4

نهی از صفات رذیله
کهبهمسلمانی * خیانتبهدیگریراخطقرمزمیگرفت:»کسی

کند،ازمانیست.«۵ خیانت
* جایگاهفریبکارانونیرنگبازانراآتشوعدهمیداد.6

کلینی، الکافی،ج2،ص27۵. ۱.محمدبنیعقوببناسحاق
2.محمدبنعلیبنبابویه)شیخصدوق(،عیون اخبار الرضا�،ج2،ص۱80.

۳.محمدباقرمجلسی،بحار االنوار،ج7۵،ص۳۵۵.
4.علیبنحســنطبرســی،مشــکاة األنوار فی غــرر األخبار،ص247؛محمــدبنیعقوببن

کلینی،الکافی،ج2،ص4۵۳. اسحاق
۵.محمدبنعلیبنبابویه)شیخصدوق(، األمالی، ص270.

6.محمدبنعلیبنبابویه)شیخصدوق(،عیون اخبار الرضا�، ج2،ص۵0.
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* بخیلراازبهشتومردمدوروبهجهنمنزدیکمیدانست.۱
* ُعجــبراتباهکنندۀاعمالمیدانســت.برایخودبینیچندین
کند درجهقائلبود:یكیاینكهاعمالبددرنظرانسانخوبجلوه
کارخوبیمیکند.دیگراینكه کند وازآنهاخوشحالشودوتصور
بندهبهخدایخودایمانبیاوردودرعینحالبرخدامنتبگذارد،

بااینكهخدابراومنتدارد.2
* میفرمــود:»بخیــلراحتــینمیچشــد،حســودلــذتنمیبــرد،

پادشاهانوفاندارندودروغگوازمردانگیبویینبرده.«۳

خوش گمانی
* ســفارشمیکــردبــهُحســنظنبــهخــدا:»خــدامیفرمایــد:من
گرگمانشخوبباشــد،رفتار کهبندهامگمانمیکند:ا همانطورم

گربدباشد،رفتارمنهمبدخواهدشد.«4 منخوبخواهدبودوا

توبه
گرکارزشتیمرتكبُشدید،ازخداآمرزشبخواهید * میفرمود:»ا

کنید.«۵ وبهدرگاهشتوبه
کتفایبهتوبۀزبانیراقبولنداشت:»الزماست * درتوبهواستغفار،ا
توبهکنندهبادلنیزپشیمانباشد؛وگرنهخودرامسخرهکردهاست.«6

۱.ابنشعبۀحرانی،تحف العقول عن آل الرسول�،ص446.
2.همان،ص444.
۳.همان،ص4۵0.

کلینی، الکافی،ج2،ص72. 4.محمدبنیعقوببناسحاق
۵.محمدباقرمجلسی، بحار االنوار،ج67،ص72.

6.همان،ج7۵،ص۳۵۵.
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انسان نمونه
* بهفرمودهاش:»مؤمنفقطبااینســهخصلتمؤمنمیشــود:
ســنتیازخدایــش،ســنتیازپیامبــرشوســنتیازامامــش.ســنت
خدایشرازپوشــیاســتوسنتپیامبرشســازگاریبامردموسنت

امامشصبردرسختیوتنگدستی.«۱
گوهر)ریشــهایمحكمدرخویش(،طبعبزرگوار،خوی * اصالت
گر کهمیفرمود:»ا متین،جانشریفوترسازخداپنجصفتیبود

کسینباشد،دردنیاوآخرتبهاوامیدینیست.«2 در
* انســانشایســتهراچنینکسیمیدانســت:دلشراپیروفرمان
خــدامیکنــدونیروهایــشرادرراهخشــنودیخدابــهکارمیاندازد.
کهذلتدرراهحقبهعزِتهمیشگیمنتهیمیشود،نه میپذیرد
عزتدرراهباطل.میداندکهاندکغمیکهدردنیاتحملمیکند،
بــهنعمــتدائمــیدردنیایــیبیپایــانمیرســاندش.میفهمــدکه
گرپیروهواینفســشباشــد،اورابه خوشــیهایفراوانایندنیا،ا

عذابیبیانتهامیکشاند.۳

جدال
کنیــدوجــدالبیهــوده * میفرمــود:»ســكوتراروشخودتــان

کهفایدهایبرایتانندارد.«4 نكنید

۱.ابنشــعبۀحرانــی،تحف العقــول عــن آل الرســول�،ص442؛محمدبنعلیبنبابویه
)شیخصدوق(،صفات الشیعه،ص۳7.

2.همان،ص446.
۳.احمدبنعلیطبرسی،االحتجاج، ج2،ص۳2۱.

4.محمدبنمحمــدمفیــد، االختصــاص،ص247؛حســینبنمحمدتقینوری،مســتدرک 
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اسراف نکردن
کــهچیــزیاســرافنشــود. * یكــیازدلواپســیهایشایــنبــود
روزیتعــدادیازخدمتكارانــشمشــغولمیوهخــوردنبودنــد.ســیر
گر کهشــدند،میوههــایباقیمانــدهرادورانداختند.امــامفرمود:»ا
شــماسیرشــدهایدوبهباقیغذااحتیاجیندارید،نبایستآنرادور

کهبهآنمیوههانیازدارند.«۱ میانداختید.آخر،مردمانیهستند
* ازاســرافدرهزینههــایزندگــینهــیمیکــرد:»درهزینههــای
کــهخــدایبــزرگاســرافرانمیپســنددو خانــوادهاســرافنكنیــد
ــْم َيْقُتــُروا َو کاَن َبْيَن ذِلَك 

َ
ْم ُيْســِرُفوا َو ل

َ
ْنَفُقــوا ل

َ
ذيــَن ِإذا أ

َّ
میفرمایــد:>َو ال

کننــد،نــهاســرافکارندونه کــههــروقــتانفــاق َقوامــا<2)وکســانی
سختگیر؛بلكهدرمیانایندو،اعتدالدارند.(«۳

منع از دشمنی و بدگویی
* بــادشــمنیوبدگویــیمخالــفبــود:»خودتــانرابهدشــمنیبا
کردهام یكدیگــروبدگویــیازهممشــغولنكنید؛چونباخــودعهد
کاریانجامدهدودوســتیازدوســتانمراناراحت کســیچنیــن گر ا
کنــد،دعاکنمخــدااورادردنیاباشــدیدترینعذابها وخشــمگین

کندودرآندنیاهمزیانکارخواهدبود.«4 مجازات

الوسائل،ج۹،ص۱02.

۱.محمدباقرمجلسی، بحار االنوار، ج4۹،ص۱02.
2.فرقان،67.

۳.محمدبنعلیبنبابویه)شیخصدوق(، الخصال،ص۱۱.
4.محمدبنمحمــدمفیــد،االختصــاص،ص247؛حســینبنمحمدتقینوری،مســتدرک 

الوسائل، ج۹،ص۱02.
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نیکی
* روششاحسانفراوانبود.۱

کاررابیشــتردر * بــهتنگدســتانپنهانــیصدقــهمــیدادوایــن
شبهایتاریکمیکردتااحسانشباعثشرمندگِینیازمندنشود.2
* هرچهداشــت،برایرفِعمشــكلنیازمندانهزینهمیکرد.یک
کرد.امام بــارفضلبنســهلامامرابــرایانفاقهمۀمالشمالمــت
کــهپــاداشوکرامت سرزنشــشرابــهخــودشبرگردانــد:»چیــزیرا

بدانتعلقمیگیرد،ضررمحسوبنكن.«۳
* هروقتســرسفرۀغذامینشست،ظرفیپیششمیگذاشتندو
گونیکهدرسفرهبود، قبلازاینكهغذاراشروعکند،ازغذاهایگونا
ازهرکــداممقــداریبرمیداشــتودرآنظرفمیگذاشــتوســپس
دســتورمــیدادآنغــذارابــهفقــرابدهنــد.حضرترضــا�دراین
َعَقَبــَة<راقرائتمیکــردومیفرمود:»چون

ْ
ا اْقَتَحَم ال

َ
هنــگامآیۀ>َفــل

خدامیدانستهاستهمۀبندگانشقدرتندارندبردهبخرندوآزاد
کردهاســتواز کینرامانندآزادکــردنبردهتلقی کننــد،اطعــاممســا

کرده.«4 اینراه،بندگانشرابهطرفبهشتراهنمایی
کارنیــکبهصــورتمخفــیتشــویقمیکــردو * بــهانجــامدادن

ثوابشرامعادلهفتادحسنهمیدانست.۵

۱.علیبنعیسیاربلی،کشف الغمة فی معرفة االئمه،ج2،ص۳۱6. 
2.همان.

۳.حسینبنمحمدتقینوری، مستدرک الوسائل، ج7،ص2۳۵.
کلینی، الکافی، ج4،ص۵2. 4.محمدبنیعقوببناسحاق

۵.همان،ج2،ص428.
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کنید.ازرســولخدا�نقل کهبههمهنیكی * ســفارشمیکرد
کهشایســتهاشاســت،خب کســیبرســد گــرنیكِیتوبه میکــرد:»ا
گرلیاقتخوبینداشــتهاست،خودت لیاقتشراداشــتهاســت؛اماا

کهاهلخوبیکردنبودهای!«۱

نظم
ک کدانیداشــتکهپنجمسوا * نظمشمشــهوربود؛مثاًلمســوا
درآنبــود.بــرهریــکنــامیكیازنمازهــایپنجگانهرانوشــتهبودو

هنگامهرنماز،بایكیازآنهامسواکمیزد.2

مدیریت زمان
* بــهمدیریتزمانســفارشمیکرد:»بكوشــیدروزتانرادرچهار
بخــشتنظیــمکنید:بخشــیبرایعبادتوخلوتباخدا،بخشــی
برایتأمینمعاش،بخشــیبرایمعاشــرتومصاحبتبابرادرانو
بخشــیبرایتفریح.ازنشــاِطبهدســتآمدهازتفریح،نیروییبرای

انجاموظیفهدربخشهایدیگربهدستمیآورید.«۳

مشورت
* بهمشــورتبادیگرانســفارشمیکرد.درپاســخبهاینســؤال
کرد«،توصیهمیکردبافردترســو که»باچهکســیمیتوانمشــورت
کارهارادشوارجلوهمیدهدوبدینوسیله مشــورتنكنند؛چونکه

۱.محمدبنعلیبنبابویه)شیخصدوق(،عیون اخبار الرضا�،ج2،ص۳۵.
2.محمدباقرمجلسی، بحار االنوار، ج7۳،ص۱۳7.

۳.همان،ج7۵،ص۳2۱.
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کارهایمهمبازمــیدارد.همچنینمیگفتبا فــردراازانجامدادن
فــردبخیــلهممشــورتنكنند؛زیرامشــورتگیرندهراازهدفشکه
کمــکبهدیگراناســت،بازمیدارد.ازمشــورتبــاحریصهمنهی
کســبمقام،ســتمکردنرا میکرد؛چوناوبرایجمعآوریثروتیا

درنظرمشورتگیرندهخوبجلوهمیدهد.۱
کاری،دربارۀآنخوبتأمل * نصیحتمیکرد:»قبلازشروعهر

کنیدتاپشیماننشوید.«2

فعالیت اقتصادی
کســبمالرااجتنابناپذیرمیدانســت:»مردم * کوشــشدرراه
کســب کوشــشدرراه کنند؛پس گزیرنــدبــرایزندگیشــانتالش نا

مالراترکنكنید.«۳
کارگررافراتراز کهمقام کاردرنظــرشآنقدربود * ارزشمعنــوی
کاروکوشــش مقــامجهادکننــدگاندرراهخدامیدانســت:»آنکهبا
دنبالمواهبزندگیبرایتأمینخانوادهاشباشد،پاداشیبزرگتر

ازپاداشمجاهدانراهخدادارد.«4
* خدارامالکحقیقیجانهاومالهاودیگرچیزهامیدانستو

کهآنچهدردستمردماست،عاریهاست.۵ براینبود
نهــی را و... رباخــوری خیانــت، ریختوپــاش، کمفروشــی،  *

۱.محمدبنعلیبنبابویه)شیخصدوق(،کتاب من ال یحضره الفقیه،ج4،ص40۹.
2.عزیزاهللعطاردی،مسند االمام الرضا�،ج۱،ص2۹۳.

۳.همان،ج2،ص46۵.
4.ابنشعبۀحرانی،تحف العقول عن آل الرسول�،ص446.

۵.محمدرضاحكیمیودیگران، الحیاة، ج۵،ص۳8۳.
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میکرد.۱
کیــدمیکردوســّروجوبــشراتأمینزندگی * بــرپرداخــتزکاتتأ

فقیرانمیدانست.2
* میفرمــود:»خــدادرامــوالثروتمنــدان،حقوقــیبــرایفقیــران
گــرتوانگــرانازمالخودشــانحق کــردهاســت...؛ازایــنروا معّیــن
فقیــرانونیازمندانراندهند،اموالشــاندرمعــرضنابودیخواهد

بود.«۳
کردهاســتبــهبیماران * بــرآنبــودکهخدامردمســالمرامكلف
کننــد؛چــونقــرآنمجیــدچنیــن گرفتــاررســیدگی وافــرادناتــوانو
ْم<4 )قطعًادربارۀمالهاو

ُ
ْنُفِسك

َ
ْم َو أ

ُ
ْمواِلك

َ
ُوّنَ فِي أ

َ
ُتْبل

َ
فرمودهاست:>ل

جانهایتانامتحانمیشوید.(۵
* بهتوانگرانوثروتمندانتوصیهمیکردبافقیرانونیازمندان،
کننــدودرامور مهربــانباشــندوبــهآنهــاکمکوباآنهــاهمراهی

دینییاریشاندهند.6

۱.محمدبنعلیبنبابویه)شیخصدوق(،عیون اخبار الرضا�،ج2،ص۱27.
2.محمدبنعلیبنبابویــه)شــیخصدوق(، علــل الشــرائع،ج2،ص۳6۹؛محمدبنعلی
بــنبابویه)شــیخصدوق(،کتــاُب من ال یحضره الفقیه،ج2،صــص8و۹؛حكیمی،الحیاة، 

ج۵،صص20۱و202.
۳.همان.

4.آلعمران،۱86.
۵.محمدبنعلیبنبابویــه)شــیخصدوق(،علــل الشــرائع،ج2،ص۳6۹؛محمدبنعلی
کتاب من ال یحضره الفقیه،ج2،صــص8و۹؛حكیمی، الحیاة،  بــنبابویه)شــیخصدوق(، 

ج۵،صص20۱و202.
6.محمدبنعلیبنبابویــه)شــیخصدوق(،علــل الشــرائع،ج2،ص۳6۹؛محمدبنعلی
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کــهبایــدازآنپند * زکاتراتذکــریبــرایمــالدارانمیدانســت
بگیرندوبهفكرنیازمندانباشند:»ثروتمندانبایدخداراسپاسگزار
کــردهاســت.توانگران کــهبــهآنهــانعمــتوثــروتارزانــی باشــند
عباشــندوازخدابترســندوحقوقواجب بایدهمیشــهدرحالتضر
زکات مســتحق فقیــران، ماننــد روزی، تــا بدهنــد را شرعیشــان

نشوند.«۱
* ازربانهیمیکردوعاملنابودِیاموالمیدانستش.2

کارخوباز * ربــارابــرایایــنحراممیدانســتکهبارباخــواری،
میانمیرودومالهاتلفمیشــودومالدارانبهســودگرفتنروی
کارهای کارهایواجبوانجام میآورنــدووامدادنوپرداختنبــه
نیکرافراموشمیکنند.میفرمود:»درهمۀاینها،تباهیوستم

]برقرضگیرندگان[ونابودیاموال]مردم[است.«۳
* بــرایثروتانــدوزیحداقــلیكــیازاینپنجخصلــترا»باید«
میشــمرد:بخیلبــودن،داشــتنآرزویدورودراز،حریصبــودنبــه

کردنآخرتبرایدنیا.4 دنیا،قطعصلۀرحموفدا
کســانیمعرفیمیکرد * بدتریــِنمردمازنظــرزندگیاقتصادیرا

بــنبابویه)شــیخصدوق(،کتــاب من ال یحضره الفقیه،ج2،صــص8و۹؛حكیمی، الحیاة، 
ج۵،صص20۱و202.

۱.همان.
2.محمــدبــنعلــیبنبابویه)شــیخصــدوق(،عیــون اخبــار الرضــا�،ج2،ص۹۳و۹4؛

حكیمی، الحیاة، ج4،ص460وج۵،ص6۱0.
۳.محمدبنعلیبنبابویه)شیخصدوق(،کتاب من ال یحضره الفقیه، ج۳،ص۵66.

4.عزیزاهللعطاردی، مسند االمام الرضا�، ج۱،ص287.
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کهبامعاشخودبرایدیگرانمعاشینسازندوکسیدرپرتوزندگی
آنهازندگینكند.۱

کهواردآتشمیشــود،ثروتمندی کســی * میفرمود:»نخســتین
کهحقوقمالیاشراادانكند.«2 است

توجه به مشکالت یاران
کهمیتوانستانجامبدهد،اصاًلردنمیکرد.۳ * درخواستیرا

اومطــرح بــا را نیازمندیهایشــان و ازمســائل مــردم،خیلــی  *
میکردنــدواونیزبهراحتیوبامهربانیبرایبرآوردنخواستهشــان

اقداممیکرد.ابومحمدغفاریمیگوید:
قــرضســنگینیبرایمپیشآمدوخیلیغمگینشــدم.بــرایادای
اینِدین،بهجزعلیبنموسی�،کسیراسراغنداشتم.یكیازروزها
صبــِحزودخدمتــشرســیدموپــسازگرفتناجــازۀورود،بهحضورش
مشّرفشدم.همانابتدافرمود:»ابومحمد،ازخواستهاتاطالعدارمو
بایدقرضتورابپردازم.«شبکهشد،غالمشافطارآوردوافطارکردیم.
فرمود:»ابومحمد،شبدراینجامیخوابییامیروی؟«عرضکردم:
گرنیازمندیامرارفعکنیومنبروم،بهتراست.«در »سیدوسرورمن،ا
اینهنگام،دستخودرازیرفرشبردوُمشتیاززیرآنبرداشتوبهمن
داد.ازمنزلآنحضرتکهبیرونآمدم،نزدیکچراغیرفتموبهآنچه
مرحمتکردهبود،نگاهکردم.معلومشدکهآنهادینارهایسرخوزرد

۱.ابنشعبۀحرانی، تحف العقول، ص۳۳4.
2.حسینبنمحمدتقینوری،مستدرک الوسائل،ج2،ص4۱۳.

۳.محمدبنعلیبنبابویه)شیخصدوق(،عیون اخبار الرضا�،ج2،ص۱84.
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هســتند.اولیندیناریکهدیدم،رویشنوشــتهبود:»ابومحمد،این،
۵0دیناراست.ازآن،26دیناررابرایقرضتو24دیناررابرایمخارج
خانوادهاتمصرفکن.«صبحکهشد،ازآندینارمخصوصاثرینبود.۱

۱.محمدبنعلیبنبابویه)شیخصدوق(،عیون اخبار الرضا�،ج2،ص2۱8.



فصل پنجم
 ارتباط با خانه 

و خانواده
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ُه 
َ
ُح ل ْن ُتْرَفَع َو ُيْذَکَر فيَها اْســُمُه ُيَســّبِ

َ
ُه أ ِذَن الّلَ

َ
>فــي  ُبُيوٍت أ

آصاِل<1
ْ
ُغُدّوِ َو ال

ْ
فيها ِبال

خانهمحلآرامشاستوخانوادهعلتآن.اینآرامشرا
درهیچجایدیگرینمیتوانیافتوهمیناستکهسبب
عروجروحویادخداوســعادتمندیانســانهامیشــود.امام
راهنمایمابهســویآرامشوســعادتاست؛پستوصیهها
وروشهــایمعصومــان�درخصــوصخانــهوخانــواده

بهترینالگوبرایرسیدنبهاینسعادتاست.

۱. تانه

خانۀ آسمانی

فضای خانه
* خانهرامحلآرامشمیدانســت.برایهمین،هیچکساجازه

کهخداونداذنفرمودهدیوارهاى ۱.نور،۳6:»]اینچراغپرفروغ[درخانههاییقراردارد
کهنامخدادر برند]تاازدستبردشیاطینوهوسبازاندرامانباشد؛[خانههایی آنراباال

آنهابردهمیشودوصبحوشامدرآنهاتسبیحاومیگویند.«
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کند.۱ نداشتدرمنزلشودرحضورشصدایشرابلند

آسایش
کهخانوادۀخودرا کهامكاناتدارند،الزممیشــمرد * برایآنان

دررفاهوآسایشقراردهند.2
کهمــردازنظرمالیبــهخانوادهاش * میفرمود:»شایســتهاســت

کندتاآرزویمرگشرانكنند.«۳ بیشترتوجه

روزِی حالل
* کســبروزیحاللبرایخانوادهرابســیارمهممیشمردوبرآن
کیــدمیکــرد:»هرکــسروزیراازراهحاللشبجویــدوبرایخودو تأ

کند،همانندجهادکنندۀدرراهخداست.«4 خانوادهاشهزینه

خانه بزرگ
* وســیعبودنمنــزلرامیپســندید:»لــذتزندگیدنیــادردوچیز

است:بزرگبودنخانهوداشتندوستانزیاد.«۵
* براییكیازخدمتكارانشمنزلیخریدوفرمود:»منزلقبلیات
کنشــو.«مــردگفت:»آخــرپــدرمدرآنجا کوچــکاســت.دراینســا
گرپــدرتمتوجهنبود،توهــمبایدمانند زندگــیمیکــرد.«فرمود:»ا

۱.محمدبنعلیبنبابویه)شیخصدوق(،عیون اخبار الرضا�،ج2،ص۱7۹.
2.محمدبنحسنحرعاملی، وسائل الشیعه،ج۱۵،ص24۹.

۳.همان.
کلینی، الکافی،ج۵،ص۱۹۳. 4.محمدبنیعقوببناسحاق
۵.عزیزاهللعطاردی، مسند االمام الرضا�،ج2،ص۳74.
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اوباشی؟!«۱

خوش اخالقی 
میکرد: توصیه خانواده با خوشرفتاری و خوشاخالقی به  *
)در ْهِلِه.«

َ
ِلأ َخيُركْم  َو   

ً
قا

ُ
ُخل ْحَسُنكْم 

َ
أ ِقياَمة 

ْ
ال يْوَم   

ً
َمْجِلسا ى  ِ

ِمنّ ْقَرُبكْم 
َ
»أ

کهدردنیاخوشاخالقترباشد قیامت،کسیبهمننزدیکتراست
وباخانوادۀخودشنیكوکارتر.(2

اعتدال در زندگی
* بهمیانهرویدرزندگیسفارشمیکردوبهنقلازجدبزرگوارش
حضــرتمحمــدمصطفی�میفرمــود:»خانهایرانســازیدکهدر
کــهنمیخورید،انباشــتهنكنید.از آنســكونتنمیکنیــد.چیزیرا

کهبهسویشمحشورمیشوید،حسابببرید.«۳ خدایی
* میفرمــود:»بایــدمخارجخــودوخانوادهتانبــرپایۀمیانهروی

باشد.«4

والدین

نیکی کردن
گرمشرکباشند،واجبمیدانست؛ * نیكیبهپدرومادرراحتیا
کهاطاعتشانبهمعصیت ولیمرزاطاعتشانراجاییمعّینمیکرد

۱.محمدباقرمجلسی،بحار االنوار، ج7۳،ص۱۵۳.
2.محمدبنحسنحرعاملی،وسائل الشیعه،ج۱2،ص۱۵۳.

کلینی،الکافی،ج2،ص48. ۳.محمدبنیعقوببناسحاق
4.منسوببهعلیبنموسیالرضا�،فقه الرضا�،ص2۵۵.
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خدانكشد.۱
گربهحقامامتمعتقد * شــخصیازامامپرســید:»پدرومادرم،ا
کــنواز نباشــند،برایشــاندعــابكنــم؟«جــوابداد:»برایشــاندعا
گرزندهانــدوبهامامتمعتقدنیســتند، طرفشــانصدقــههمبــده.ا
کــن؛زیــراپیامبــر�فرمــودهاســت:"خدامــرابرای بــاآنهــامــدارا

مهروزیفرستاد،نهبدرفتاری."«2

سپاسگزاری
* میفرمود:»خدابهسپاسگزاریازخودشوازپدرومادر،باهم،
فرمــاندادهاســت؛ازایــنروکســیکهازپــدرومادرشسپاســگزاری

نكند،انگارازخداسپاسگزارینكردهاست.«۳

پرهیز از عاّق والدین
* میفرمــود:»خــداعاقوالدینراحرامکردهاســتواینبهدلیل
خروجازاطاعتخداوتعظیمنكردنوالدینوکفراننعمتوابطال
گرعاقوالدینحرامنشدهبود،نسلادامهنمییافتو شكراست.ا
احترامپدرومادرازبینمیرفتوکسیحقوقشانرانمیشناختو
درنتیجه،قطِعرحممیشدوپدرومادر،اوالدشانراترکمیکردند

وفرزندانهمازنیكیکردنبهآنهادستمیکشیدند.«4

۱.محمدبنحسنحرعاملی،وسائل الشیعه،ج2،ص4۹4.
مجلســی، محمدباقــر ص۱۵۹؛ ج2، الکافــی، کلینــی، محمدبنیعقوببناســحاق 2.

بحاراالنوار، ج74،ص47.

۳.محمدباقرمجلسی، بحار االنوار، ج7۱،ص68.
4.همان،ص7۵.
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مادر
کهمادربهگونهای * حقمادرراواجبترینحقمیدانســت؛چرا
کــههیچکــسفرددیگــریرااینطــورحمل فرزنــدرابــاردارمیشــود
نمیکند.مادرباگوشوچشــموهمۀاعضایبدنخودشازفرزند
مراقبتمیکندوازاینکارششاداستوبهآنامیدبسته.باردارِی
کههیچکستحملشراندارد.مادرراضی فرزندآنقدرسختاست
گرســنهباشــدوفرزندشســیر،خودشتشــنه کــهخــودش میشــود
باشدوفرزندشسیراب،خودشبیلباسبماندوفرزندشپوشیده
وخودشدرآفتاببماندوفرزندشدرسایه.میفرمود:»پستشكر
کاریاش ازمادرالزماســتوخوبیکردنبهاوبایدبهاندازۀاینفدا
کهحتیکوچکترینحقمادررا گرچهکسیقدرتشراندارد باشد؛
کنارخودش کند.خدامادررادر کند،مگراینكهخداکمكش جبران
َمصير<1 )شكرمنوپدرو

ْ
ّيَ ال

َ
ْر لي  َو ِلواِلَدْيَك ِإل

ُ
ِن اْشك

َ
قراردادوفرمود:>أ

مادرترابهجابیاور؛چون]همۀشما[بهسویمنبرمیگردید.(«2

پدر
* خیلــیبهحرفشــنویازپــدر،خوشرفتــاریبااو،ســربهزیری
دربرابرش،احترامگذاشــتنبهاوونیزآرامســخنگفتندرحضورش
مثــلشــاخه را پســر و ریشــه ماننــد را پــدر کــه کیــدمیکــرد؛چرا تأ

گرپدرنبود،خداپسرراهمخلقنمیکرد.۳ میدانست:ا

۱.لقمان،۱4.
2.منسوببهعلیبنموسیالرضا�، فقه الرضا�،ص۳۳4.

۳.محمدباقرمجلسی،بحار االنوار، ج7۱،صص76و77.
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* توصیــهمیکــردازپــدردردنیابهبهترینصورتاطاعتشــودو
کنید.«۱ ادامهمیداد:»پسازمرگش،برایاودعاوطلبرحمت

همسر

ازدواج

ضرورت ازدواج
کمــالفــردمیدانســت.میگفــتزنــینــزد * ازدواجرازمینهســاز
کمــال، بــهفضــلو »بــرایرســیدن گفــت: امامباقــر�رســیدو
کار »ایــن فرمــود: نكنــم.«حضــرت ازدواج میخواهــمهیچوقــت
کمالــیداشــت،حتمــًا گــرخــودداریازازدواجفضیلــتو رانكــن.ا
فاطمــه�ســراغشمیرفــت؛درحالیکــههیچکــسدرفضیلــتو

کمالازاوجلوترنیست.«2
* بهعقیــدۀاو،عبــادتفــردمتأهــلدرنظرخداباارزشتراســت.
نقلمیکردروزیفردینزدامامباقر�رسید.حضرتازاوپرسید:
گفت:»نه.«فرمــود:»دنیاوهمۀآنچیزهایی کــردهای؟« »ازدواج
کنم. گرشبیرابدونهمسربهسر کهدردنیاســتدوستندارم،ا را
دورکعــتنمــازیکهفردمتأهلمیخواند،برترازعملفردمجردی

کهشبزندهداریمیکندوروزهاروزهاست.«۳ است
* ازدواجراسببگسترشروابطاجتماعیافرادمیدانستومیفرمود

۱.همان،ج7۱،صص76و77.
2.همان،ج۱0۳،ص2۱۹.

۳.عزیزاهللعطاردی،مسند االمام الرضا�،ج2،ص2۵6.
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گردربارۀازدواج،دستوریازخداوپیامبر�همصادرنشدهبود، کها
فایدههاییمثلنزدیکشدنخویشاوندانوپیوندباغریبههاکافیبود

کهانسانعاقِلهدفمندرابهازدواجترغیبکند.۱

زمان ازدواج
* توصیــهمیکردازدواجبهتأخیرنیفتدوحدیثیقدســیدرتأیید
سخنخودذکرمیکرد:»دخترانشماهمانندمیوۀدرختاند.میوۀ
گرچیده درخــتهروقترســید،راهــیجزچیدنشنیســت؛چــونا
نشــود،تابشخورشــیدفاســدشمیکندومــزهاشراازبینمیبرد.
کــهزنــاِندیگــرآنموقعیــترا وقتــیدختــرانبــهآنحــدرســیدند
گرشــوهریبرایشــاندر کنند؛چونا دریافتهانــد،حتمــًابایدشــوهر

گرفتهنشود،ازفسادوتباهیدراماننیستند.«2 نظر

شروط ازدواج
* درازدواج،ویژگیهــایمعنــویرابااهمیتتــرازمســائلمــادی
میدانست:»هروقتخواستگاریآمدکهدینداروبااخالقبود،به
اوجــوابمثبتبدهوازتنگدســتیاشنترس.خدافرمودهاســت: 
گرتنگدستاند،خداآنانرا وُنوا ُفَقراَء ُيْغِنِهُم الّلُه ِمْن َفْضِله< )ا

ُ
>ِإْن َيك

کرد.(«۳ ازفضلخویشبینیازخواهد
گزینهایمهــمبرایخواســتگاربود. * درنظــرش،اخــالِقخــوب
شــخصینوشتهبود:»یكیازنزدیكانمدخترمراازمنخواستگاری

۱.محمدمحمدیریشهریودیگران، میزان الحکمه،ج2،ص۱۱78.
2.محمدباقرمجلسی،بحار االنوار،ج۱6،ص22۳.

۳.همان،ج۱0۳،ص۳72.
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گربداخالقاست، کردهاست؛ولیاخالقبدیدارد.«جوابداد:»ا
دخترترابهاونده.«۱

* ســفارشمیکــرددرهنــگامانتخــابهمســر،ازخــداراهنمایــی
کنید،ازخداطلبخیربكنید بخواهیم:»هرموقعخواســتیدازدواج
کهنماز کنید.راهطلبخیر)استخاره(همایناست وسپساقدام
کنیدوبگویید:خدایا، بخوانیدودســتهایتانراروبهآســمانبلند
کنــم.بهتریــنوخوشاخالقتریــنوباتقواترین میخواهــمازدواج

کنتانگهدارمنوزندگیامباشد....«2 همسررانصیبم
کهنصیببندۀخدامیشــود، * میفرمــود:»بزرگتریــنموهبتی
کهمردهروقتمیبیندش،شادشود.«۳ همسرباتقواوخوبیاست
میدانســت: مهرالُســّنه4 را مقــدار بهتریــن مهریــه، میــزان در  *
کنیدمقدارمهریهازمهرالســنهبیشــترنشــود. »وقــتازدواج،تــالش

کرد.«۵ پیامبر�بااینمقدارمهریهازدواج

مراسم ازدواج
کــهجشــنازدواجدرآرامــششــبباشــد: * توصیــهاشایــنبــود
»ازدواجدرشــب،ســنتاســالماســت.آخر،خداشــبرامایۀآرامش

۱.محمدبنعلیبنبابویه)شیخصدوق(،کتاب من ال یحضره الفقیه،ج2،ص۱۳۱.
2.محمدباقرمجلسی، بحار االنوار،ج۱0۳،ص268.

۳.عزیزاهللعطاردی، مسند االمام الرضا�،ج2،ص2۵6.
کهپیامبربرایهمســرانخودقرارمیدادومقدارآن۵00  4.»مهرالســنه«مهریهایاســت

مثقالنقرهاست)نک:علیمشكینی، مصطلحات الفقه، ص۵2۵(.
عزیــزاهلل ص4۹۹؛ ج2، الشــرائع، علــل  صــدوق(، )شــیخ محمدبنعلیبنبابویــه ۵.

عطاردی،مسند االمام الرضا�،ج2،ص26۱.
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قراردادهاستوزنهاهممایۀآرامشاند.«۱
* برگــزاریمراســموغــذادادنبــهدیگــراندرهنــگامازدواجرااز

سنتهایاسالمیبرمیشمرد.2

روابط همسران
کهبرایخانوادۀخویشسهمیازتالوتقرآن * ســفارشمیکرد
بگذاریدتاخیروبرکتبرایخانوادهفراوانشــودواهلخانهازنظر

مالیدروسعتقراربگیرند.۳
* خوشاخالقیدرروابطهمسرانرااصلمیدانستومیفرمود:
»درقیامتآنکســیبهمننزدیکتراســتکهدردنیاخوشاخالق

باشدوباخانوادۀخودشخوشرفتار.«4
* بهنقــلازپیامبــرخدا�یادآورمیشــد:»هرمــردیکهزنشرا

کرد.«۵ کند،خدادرروزقیامتخوشحالشخواهد خشنود
* بهتریــنزن،درنــگاهاو،پنــجویژگــیدارد:»۱.آســانگیر؛2. 
نرمخــو؛۳.موافقوهمراه؛4.هروقتشــوهرشخشــمگینشــود،
کنــد؛۵.هر کــهشــوهرشازاورضایــتپیدا خوابــشنبــَردتــاوقتــی
موقعشوهرشبیرونبرود،ازخانهوخانوادهاشدرنبوِداومراقبت
کنــد.اینطــورزنــی،یكــیازمأمــورانخداســتومأمــورخــداناامید

کتاب من ال یحضره الفقیه، ج2،ص۳2۵. ۱.محمدبنعلیبنبابویه)شیخصدوق(، 
2.ابنشعبۀحرانی، تحف العقول عن آل الرسول�،ص۵2۳.

کاشانی،محجة البیضاء،ج2،ص220. ۳.محسنفیض
4.عزیزاهللعطاردی،مسند االمام الرضا�،ج۱،ص2۹7.

کلینی، الکافی،ج6،ص6. ۵.محمدبنیعقوببناسحاق
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نمیشود.«۱
* توصیــهمیکــردکهزن،خانوادۀشــوهرشراآزارندهدوباآنها

بهخوبیسخنبگوید.2

فرزند

فرزندآوری
* فرزندراهدیۀالهیبهآدمیمیدانست.۳

کهاز کســی * فرزنــدآوریراالزمــۀتــداومزندگیمیدانســت:»آن
کــههرگزمیانمردم خــودشفرزندیبهجانگذارد،مثلایناســت
زندگینكردهاست؛اماکسیکهازخودشفرزندیبهیادگاربگذارد،

نمردهودرمیانمردمزندهاست.«4

تولد

اذان در گوش
گــوشراســتاواذان * ســفارشمیکــردهنــگامتولــدفرزنــد،در

گوشچپشاقامه.۵ بگوییمودر

نام گذاری
* بهرهمندیازنامنیکراحقفرزندمیدانست.6

۱.محمدبنعلیبنبابویه)شیخصدوق(،کتاب من ال یحضره الفقیه، ج2،ص۳2۵.
2.عبدعلیبنجمعۀعروسی، تفسیر نور الثقلین،ج۳،ص۵82.

۳.عزیزاهللعطاردی،مسند االمام الرضا�،ج2،ص۵07.
4.حسنبنفضلطبرسی، مکارم االخالق، ص2۱۹.

۵.محمدباقرمجلسی، بحار االنوار، ج۱0۱،ص۱۱6،حدیث۳.
6.محمدبنحسنحرعاملی، وسائل الشیعه،ج۵،ص۱۱۵.
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* نامگذاریفرزنددرروزهفتمراتوصیهمیفرمود.۱
کنید؛چون کیــدمیکرد:»برایفرزندانتــاننامنیكوانتخاب * تأ

روزقیامتباهماننامهاصدایشانمیزنند.«2
* بــرنامیــدنفرزنــدانبه»محمد«تشــویقمیکــرد۳ومیفرمود:
»خانهایکهدرآنناممحمدباشد،صبحوشبشبهخوبیمیگذرد.«4
کــهدرآننام * میفرمــود:»فقــرراهنخواهــدیافــتبــهخانــهای
محمد،علی،حســن،حســین،جعفر،طالبیاعبــداهللواززناننام

فاطمهوجودداشتهباشد.«۵

عقیقه 
* عقیقۀپسرودختردرروزهفتمراسفارشمیکرد.6

تراشیدن موهای سر نوزاد
میگفــتیكــیازآدابپــسازوالدت،ایــناســت:تراشــیدن  *
موهــایســرنوزاددرروزهفتــموصدقهدادنازطالیانقــرهبهاندازۀ

وزنموها.7

ختنه
* بهختنهکردنپســربچههادرروزهفتمتوصیهمیکرد.ازپیامبر

۱.محمدبنعلیبنبابویه)شیخصدوق(،عیون اخبار الرضا �،ج2،ص۱2۳. 
2.احمدبنفهدبنفهدحلی، عدة الداعی و نجاح الساعی،ص87.

۳.محمدباقرمجلسی، بحار االنوار، ج۱۱0،ص۱28.
4.همان، ج۱0۱،ص۱۳۱.

۵.عزیزاهللعطاردی، مسند االمام الرضا�،ج2،ص277.
6.محمدبنعلیبنبابویه)شیخصدوق(،عیون اخبار الرضا �،ج2،ص۱2۳. 

7.همان،ج2،ص۱2۳. 
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گرامــیحضرتمحمدمصطفی�نقلمیکــرد:»فرزندانتانراروز
کنید؛زیرابهاینوســیله،پاکترمیشــوندوزودتر هفتمتولدختنه

گوشتبربدنشانمیروید.«۱

شیر مادر
کودک،هیچچیزیرابهترازشیرمادرشنمیدانست.2 * برای

رابطه و وظایف

عالقه و انس با فرزند
* بهفرزندش،جواد،خیلیعالقهداشــت.۳پسازتولدجوادش،

گهوارهاشبیدارماند.4 کنار تمامشب
ُکنیهاشیادمیکردومیفرمود:»پســرم * پســرشجوادرافقطبا
کهجواد ابوجعفربهمناینچنیننوشــتهاســت.«ایندرحالیبود
کــودکبــود.ازاوبهبزرگــییــادمیکــردودرنهایِتبالغــتوزیبایی

جوابنامههایشرامیداد.۵
* درصحبــتبــافرزنــدشبســیارصمیمیبــودوبــاتعابیریمثل

»رفیق«6صدایشمیکرد.7
گاهیاوقات * بهشیوههایمختلفبهفرزندشمحبتمیکرد.

۱.همان،ص28.
2.عزیزاهللعطاردی،مسند االمام الرضا�،ج2،ص278.

۳.محمدبنمسعودعیاشی،تفسیر العیاشی،ج۱،ص۱۳۱.
4.محمدباقرمجلسی،بحار االنوار،ج۵0،ص۱۵.

۵.محمدبنعلیبنبابویه)شیخصدوق(،عیون اخبار الرضا�،ج2،ص266.
6.یاحبیبی.

7.علیبنعیسیاربلی،کشف الغمة فی معرفة األئمه،ج2،ص۳62.
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اوجعالقــهاشرادرقالــبایــنعبارتنشــانمــیداد:»ِبأبــيأنَتو
أّمي«)پدرومادرمبهقربانت.(۱ 

* راویمیگویــد:»خدمــتحضــرترضا�رســیدم،درحالیکه
جواداالئمه�رارویزانویشگذاشتهبودوبهاوموزمیخوراند.«2

مراقبت از فرزند
بــه نامــهای در میکــرد. نظــارت فرزنــدش معاشــرتهای بــر  *
امامجــواد�نوشــت:»فرزنــدم،شــنیدهاموقتیســوارمیشــویو
قصــدبیرونرفتــنداری،غالمهــاازرویُبخــلازدِرکوچــکبیرون
میبرنــدتکهمباداکســیازتوخیریببینــد.بهحقیکهبرگردنت
دارم،ازتــومیخواهــمرفتوآمــدتجــزازدِربزرگنباشــد.هروقت
کیســههایدرهمو قصــدسوارشــدنوبیرونرفتنداری،همراهت
کسیچیزیازتوخواست،حتمًابهاوبدهی. دینارباشدتاهروقت
گرازعموهایتکسیازتودرخواستکمكیکرد،مبادااز۵0دیناربه ا
کمترببخشی.بیشتراز۵0دینارراهمخودتمیدانی.همچنین او
کمتر کسیازتومالیطلبید،مبادابهاواز2۵دینار گرازعمههایت ا
ببخشــی.بیشــترازاینمبلــغراهمخودتمیدانــی.میخواهمکه
کــنوازایننترسکهخدابرتو خــدابــهتوبرتریبدهد؛پسانفاق

سختبگیردیاتهیدستشوی.«۳

۱.علیبنحسینمسعودی، اثبات الوصیه،صص2۳۱و2۳2.
2.محمدباقرمجلسی، بحار االنوار،ج6۳،ص۱87.

کلینی،الکافی،ج4،ص4۳. ۳.محمدبنیعقوببناسحاق
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دعا برای فرزند
* برایفرزندشدعامیکرد.۱

گنــاهنزدیکنشــدهاند، کــهبه کــودکانرا،تــاهنگامــی * دعــای
مستجابمیدانست.2

تربیت کودکان
کهدر کهتربیتدشــواراســت؛امابهباورشکسی * قبولداشــت

اینراهزحمتومشّقترابهجانبخرد،پیروزمیشود.۳
کیدبرروشعملی،توصیهمیکرد: * درعرصۀتربیتفرزند،باتأ

»بهفرزندتاندستوربدهیدصدقهبدهد.«4
کار، گفتــناذاندرخانــهتوصیــهمیکــرد؛چــون»بــاایــن * بــه

کودکانباآنذکرآشنامیشوند.«۵
کهپسرنوجوانشرابهنمازوادار * ازاودربارۀشــخصیپرســیدند
گاهینمازراترکمیکرد.امامفرمود:»اینپسر کردهبودوآنفرزند
چندســالدارد؟«گفتند:»آقا،هشتســالهاست.«حضرترضا� 
باتعجبفرمود:»»ســبحاناهلل!هشتســالهاســتونمازشراترک
گاهیخســتهوناراحتمیشــود.« گفتند:»بچهاســت. میکنــد؟!«

کهراحتاست،نمازشرابخواند.«6 امامفرمود:»هرطوری

۱.محمدباقرمجلسی،بحار االنوار،ج۵0،ص۱0۳.
2.منسوببهعلیبنموسیالرضا�، صحیفة الرضا�،ص۵۵.

۳.محمدباقرمجلسی، بحار االنوار، ج78،ص۳42.
4.عزیزاهللعطاردی، مستند االمام الرضا�،ج2،ص207.

۵.اللجنةالعلمیةفیموّسسةولیعصر،موسوعة االمام الرضا�،ج۵،ص40۹.
6.محمدبنحسنحرعاملی،وسائل الشیعه،ج4،ص20.
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تنبیه کودکان
کــودکاننهیمیکــرد:»فرزندتــانراتنبیهبدنی * ازتنبیــهبدنــی
کهقهرکردنتان کنید.البتهمراقبباشــید نكنید.بهجایشبااوقهر

همطوالنینشود.«۱

بازی با کودکان
کــودکانرامهممیشــمردومیفرمود:»حســنو * بازیکــردنبــا
کهمیشــد، حســیننزدجدشــانمحمد�بازیمیکردندوشــب

برویدپیشمادرتان."«2 پیامبر�میگفت:"حاال

احترام به فرزند
گرامی کنیم۳و * توصیــهمیکردبــااطفالمؤدبوبااحترامرفتار

بداریمشان.4
* وقتیامامجواد�بربســترشــهادتپدرشواردشــد،ایشاناز
بستربرخاست،بهسویشرفت،دستبرگردنشانداخت،بهسینه

گفت.۵ فشردش،میاندوچشمشرابوسیدوبااوسخن
* بهنقلازپیامبرخاتم�میفرمود:»پنجچیزراتاآخرعمررها
کــرد...وپنجمســالمکردنبــهکودکاناســت.میخواهم نخواهــم

بعدازمناینرسمبماند.«6

۱.محمدباقرمجلسی، بحار االنوار،ج۱04،ص۹۹.
2.همان،ج4۳،ص266.

۳.حسینبنمحمدتقینوری،مستدرک الوسائل،ج۳،ص67.
4.محمدباقرمجلسی، بحار االنوار،ج۱۱0،ص۱28.

۵.محمدبنعلیبنبابویه)شیخصدوق(،عیون اخبار الرضا�،ج2،ص24۵.
6.محمدبنعلیبنبابویه)شیخصدوق(،علل الشرایع،ص۵4.
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برادر
درمیــانبــرادران،برایبرادربزرگتــرجایگاهویــژهایقائلبود:

»مقامبرادربزرگترخاصاستودرخانهجایگاهپدریدارد.«۱

۲. تفیشاوندان

صلۀ رحم
کیــدمیکــرد:»خداتقــوایالهیرابــاصلۀرحم * بــرصلــۀرحمتأ
همــراهســاخت؛درنتیجــههرکــسصلــۀرحــمنكنــد،تقــوایالهــی

ندارد.«2
* میفرمود:»خدادســتورسهچیزرابههمراهدستورسهچیزدیگر
صــادرفرموده:۱.دســتورنمــازراهمراهبادســتورزکات.پسهرکس
نمــازبخوانــدوزکاتنپــردازد،نمــازشپذیرفتــهنیســت؛2.دســتور
سپاسگزاریازخودراهمراهدستورسپاسازپدرومادر.پسهرکس
ازپدرومادرخودسپاسگزارنباشد،ازخداسپاسگزارنبودهاست؛۳. 
دستورتقوایازخداراهمراهبادستورصلۀرحم.پسهرکسصلۀ

رحمنكند،تقوایالهینداشتهاست.«
موجــب کار »ایــن میکــرد: ســفارش یكدیگــر مالقــاِت بــه  *

نزدیکشدنبهمناست.«۳

۱.ابنشعبۀحرانی،تحف العقول عن آل الرسول�،ص442.
2.محمدبنعلیبنبابویه)شیخصدوق(،خصال،ج۱،ص۱۵6.

۳.محمدبنمحمــدمفیــد،االختصــاص،ص247؛حســینبنمحمدتقینوری،مســتدرک 
الوسائل،ج۹،ص۱02.



۱۱۹

 ارت اب طا تانه و تانوادا

* رفتوآمدبااقوامراسببازبینرفتنناراحتیهامیدانست.۱
* برایطوالنیشــدنعمر،وســیلهایجزصلۀرحمنمیشــناخت
ومیفرمــود:»خــدابهســببصلــۀرحــم،ســیســالبــرعمــرانســان

میافزایدوبهسببقطعرحم،سیسالازعمرانسانمیکاهد.«2
کیدمیکرد:»بهخویشاوندمحبت * بهمحبتبهقوموخویشتأ
گرچــهباجرعــهایآب.البتهبهترین کــنوبــااوارتبــاطبرقرارکن،ا

صلۀرحمخودداریازآزاِراوست.«۳
بیــن محبوبیــت مایــۀ و مــال افزایــش باعــث را رحــم صلــۀ  *
خویشــاوندانمیدانســت4وبهنقــلازاجــدادشمیفرمــود:»صلــۀ

رحموخوشرفتاریباهمسایههااموالرازیادمیکند.«۵
* ازحضرتمحمد�نقلمیکرد:»هرکسانجامدادنیککاررا
بهمنتعهدبدهد،منچهارچیزرابهاوقولمیدهم:اوباارحامخود
رفتوآمدکند.قولمیدهمخدادوســتشداشــتهباشدوروزیاش
کنــدوعمــرشراطوالنــیســازدواورابــهبهشــتببــرد.«6 راسرشــار

مهمان و مهمانی

مهمان
* مهمانرادوســتمیداشــتوبرپذیراییازمهمانواحترامبه

۱.علیبنحسنطبرسی،مشکاة األنوار فی غرر األخبار،ص۱70.
کلینی،الکافی،ج2،ص۱۵2،حدیث۱7. 2.محمدبنیعقوببناسحاق

۳.ابنشعبۀحرانی، تحف العقول عن آل الرسول�،ص44۵.
4.عزیزاهللعطاردی،مسند االمام الرضا�،ج۱،ص267.

۵.محمدباقرمجلسی، بحار االنوار،ج7۱،ص۹7.
6.محمدبنعلیبنبابویه)شیخصدوق(،عیون اخبار الرضا�،ج2،ص۳7.
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اوپافشــاریمیکــرد.یكیازیارانشنقلمیکند:شــبیاماممهمان
کرد.مهماِنامامدست داشت.درمیانصحبت،چراغنقصیپیدا
کند؛امــاامامنگذاشــتوخودشاین پیــشآوردتــاچراغرادرســت
کــردوفرمــود:»مــاازمهمانهایماننمیخواهیــمکاریانجام کاررا

بدهند.«7
* بهمهمانشبســیارتوجهداشــتوبهاوخدمتمیکرد.یكیاز
اصحابــشمیگوید:»درخدمتحضرتبودم.بســیارتشــنهامبود؛
ولــینمیخواســتمازآنحضــرتآببخواهم.حضــرتخودشآب
کمینوشــیدوبهمــنهمدادوفرمــود:"محمد،بنوش. خواســتو

گواراییاست."«8 آبخنکو
کــهدرســیرهاشنقــل * اســتقبالازمهمــاننیــزازآدابــیاســت
گروهی کردهاند.۹درروایتیآمدهاستکهدرخراسانبرایاستقبال
ازآلابیطالبکهبهدیدارشآمدهبودند،ازمحلسكونتشبیرون

رفت.۱0

مهمانی
* ســادگیدرمهمانــیراتوصیــهمیکــردواینطــورمثــالمــیزد:
گرســهچیزرابه کرد.امــامفرمود:»ا مــردیامامعلــی�رادعــوت
مــنقولبدهی،دعوتترامیپذیرم.«گفت:»چهچیزآقا؟«فرمود:

7.همان،ج2،ص28۳.
8.محمدباقرمجلسی،بحار االنوار،ج4۹،ص۳۱.

۹.هبةاهللقطبالدینراوندی، الخرائج و الجرائح،ج۱،ص۳۳7.
۱0.همان،ص۳۳7.



۱2۱

 ارت اب طا تانه و تانوادا

کهدر »برایمنچیزیازبیرونخانهتهیهنكنی.همانیرابیاوری
خانهداری.خانوادهاتراهمبهزحمتنیندازی.«گفت:»قبول.«

کرد.۱ آنوقتحضرتدعوتشراقبول
کیــدمیکرد:»آدمبخشــندهاز * بــرآمدوشــِدمؤمنــانبایكدیگرتأ
غــذایمــردممیخــوَردتامردمهمدرســِرســفرۀاوحاضرشــوندواز
غذاهایاوبخورند؛ولیبخیلبرایاینكهمردمازغذایشنخورند،

ازخوردنطعامدیگرانخودداریمیکند.«2

۱.محمدبنعلیبنبابویه)شیخصدوق(،عیون اخبار الرضا�،ج2،ص۱7۹.
2.همان،ص4۱.





فصل ششم
ارتباط با جامعه
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ارت اب طا اامره

َناُکْم 
ْ
نثَٰى َوَجَعل

ُ
ن َذَکــٍر َوأ ْقَناُکم ِمّ

َ
ا َخل اُس ِإّنَ َها الّنَ ّيُ

َ
>َيــا أ

ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا<۱
گزیــرازبرقــراریارتبــاطبــا اجتماعیبــودِنانســاناورانا
دیگــرانمیکنــد.ازســویدیگــر،انســانهادربــارۀهمدیگر
حقــوقوتكالیفــیدارنــد.برقــراریارتبــاطصحیــحدرهــر
جامعهایوابستهبهاصولوقواعدیاستواماممیکوشد
تــابــاتعریفایناصولوقواعدوعملبهآنها،راهارتباطی

کند. صحیحباجامعهرابرایماروشن

۱. تدمتکاران و کارگران

طی کردن مبلغ
* رعایتحقوقمردم،قاعدهایقطعیوخدشــهناپذیردرزندگی
اجتماعــیاشبــود.میفرمــود:»هرکسرابــرایکاریآوردید،حتمًا
کهبدونقرارداد کســی کنیدوقراردادببندید. قبــاًلُمزدشراتعیین

۱.حجــرات،۱۳:»اىمــردم،مــاشــماراازیکمردوزنآفریدیموشــماراتیرههاوقبیلهها
قراردادیمتایكدیگررابشناسید.«
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گرســهبرابــِرمزدشراهــمبهاو کاریانجــامبدهــد،ا وتعییــنمــزد
گرقــرارداد کــمدادهایــد!ولیا گمــانمیکنــدمــزدشرا بدهیــد،بــاز
ببندیــدوبهمقــداِرمعّینشــدهبپردازیــد،ازشــماخوشحــالخواهد
گرهمبیشازمقداِرتعیینشــده کردهایــد.ا کهطبــققرارعمل بــود
چیــزیبــهاوبدهیــد،هرچندکموناچیزباشــد،میفهمدکهبیشــتر

پرداختهایدوسپاسگزارخواهدبود.«۱

کارگر انس با 
* وقتــیمنــزلراخلــوتمیدید،تمــامغالمــانواطرافیانشرااز
کوچــکوبزرگجمعمیکرد،برایآنهاحدیثمیخواندوباآنها

انسمیگرفت.آنهانیزبااومأنوسمیشدند.2

کارگر مشورت با 
* حتــیبــاخدمتكارانشهممشــورتمیکــرد.وقتــیدیگرانبه
کــهچــرابااینــانمشــورتمیکنی، کارشاعتــراضمیکردنــد ایــن
گرخدابخواهد،چهبسابهزبانآناندرکارماگشایشی میفرمود:»ا

رخبدهد.«۳

۲. طا مردم
کههمســایهاشاز * برحقوقهمســایهپافشــاریمیکرد:»کســی

اذیتشآسایشنداشتهنباشد،ازمانیست.«4

کلینی، الکافی، ج۵،ص288. ۱.محمدبنیعقوببناسحاق
2.محمدباقرمجلسی،بحار االنوار،ج4۹،ص۱64.

۳.عزیزاهللعطاردی، مسند االمام الرضا�،ج2،ص۳48.
4.محمدبنعلیبنبابویه)شیخصدوق(،عیون اخبار الرضا�،ج2،ص24.
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کاریبهترازخوشحالکردن * بعــدازانجــامواجبات،نزدخــدا،
مؤمنسراغنداشت.۱

* هــرروزدرخانــهاشودرمســجدالنبی،مــردمراازنظــرمســائل
را درســت راه و میکــرد ارشــاد حــرام، و حــالل احــكام و عقیدتــی

نشانشانمیداد.
* درسفرخراسان،بعدازنمازصبح،درتمامروزهابهطرفمردم

برمیگشتوموعظهوارشادشانمیکرد.2
* وقتــیدرمدینــهبرمرکبیســوارمیشــدودرمعابــروکوچههای
گرفتاریهایشــانرابــااودرمیان ایــنشــهررفتوآمدمیکرد،مردم
کمالفروتنی میگذاشــتندوامــامهمنیازهاوخواستههایشــانرابا
کهبیــنآنافرادوحضرت، ومحبــتبرآوردهمیســاخت؛بهطوری
مثــلقوموخویشهــا،انسوصمیمیتبرقرارشــدهبود.بینامامو
مردمجهاناسالم،مكاتباتیهمصورتمیگرفتواهالیشهرهای
گونبراینامههایاماماحترامویژهایقائلبودندوتوصیهها گونا

ودستورالعملهایایننوشتههارابادلوجانبهکارمیبستند.۳
برخــورد عاقالنــه و عادالنــه مختلــف، فرقههــای و ادیــان بــا  *
میکردونمیگذاشــتظلمیبهآنهابشــود.البته،درمقابل،بسیار
حسابشــدهازماهیتانحرافیشــانپردهبرمیداشــت.ازنیشــابور
کهمردیزردشــتیهنگام نامهایبهمأمونرســیدبهاینمضمون

۱.محمدباقرمجلسی،بحار االنوار، ج7۵،ص۳47.
2.همان، ج4۹،ص2۳7.

۳.محمدبنعلیبنبابویه)شیخصدوق(،عیون اخبار الرضا�،ج2،ص۱64؛سیدکاظم
ارفع،سیرۀ عملی اهل بیت: امام رضا�،صص6۵و66.
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مرگوصیتکردهاستثروتزیاِدباقیماندهازاورامیانفقراتقسیم
کنند.قاضینیشابوریهمآناموالرامیانمسلمانانتقسیمکرده
گفت:»سرورمن،دربارۀاینموضوع است.مأمونبهامامرضا�
چــهمیفرمایید؟«امامفرمود:»زردشــتیانبرایبینوایاِنمســلمان
وصیتنمیکنند.نامهایبهقاضینیشابوربنویسکههمانمقدار

ازمالیاتهایمسلمانانبرداردوبهبینوایانزردشتیبدهد.«۱

نظارت همگانی
* بهرفتارمأمونعباسیهمایرادمیگرفتونصیحتمیکردش
کهمرتكبمیشــد،زشــتمیشــمرد.مأموندر کارهایخالفیرا و

ظاهرقبولمیکردوناراحتیاشراپنهانمیکرد.2
* درمواقــعمختلــفومتعــدد،بــهرفتارهــاینادرســتبســتگان
نزدیــکخویــشاعتــراضمیکــردتــاازانتســاببــهاوسوءاســتفاده
نكننــدوخالفهایشــانرابــهحســاباونگذارنــد.برادرامــامبهنام
کشتاروآتشسوزیدرخانههای کردو زیدبنموســیدرمدینهقیام
کردندونزدمأمونفرســتادند. عباســیانراهانداخت.اورادســتگیر
گشود. حضرترضا�همدربرخوردبااوزبانبهعتابومالمت
وقتیزیدگفت:»منبرادرتووفرزندپدرتهستم«،حضرتفرمود:

کهدراطاعتخداباشی.«۳ »توتاوقتیبرادرمنی
* بــهامربهمعروفونهیازمنكرســفارشمیکــردواخطارمیداد:

۱.محمدبنعلیبنبابویه)شیخصدوق(،عیون اخبار الرضا �،ج2،ص۱84.
2.محمدباقرمجلسی،بحار االنوار،ج4۹،ص۳08.

۳.همان،ص2۱7.
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کار،شــرورترینافــرادبــرشــمامســلط »درصــورتترککــردنایــن
میشوندوهرچقدرهمکهخوباِنشمادعاونفرینکنند،مستجاب

نخواهدشد.«۱
* بهنقــلازجــّدبزرگوارشحضــرتختمیمرتبــت�میفرمود:
»امــتمــنهروقتامربهمعروفونهیازمنكرراترککردند،بایددر

انتظارعذابخداباشند.«2

مهرورزی
* محبتکــردنوالفــتبامردمراارزشــمندمیدانســت:»اســاس

خردورزی،پسازایمانبهخدا،جلبدوستیمردماست.«۳

معاشرت
* برخوردومعاشرتمطلوبدرنظرشبهگونهایبودکهخودش
بــارعایــتآن،دردلهایمردمنفوذفــراوانیافتهبود.4میفرمود:
»پیامبــر�بامردمبهخوبیمعاشــرتمیکردوبانرمیوآرامشبا

آنهاسخنمیگفت.«۵
* بهاحترامگذاشتنبهبزرگانخیلیسفارشمیکرد.6

* بهدیدوبازدیدازهمدیگرتشــویقمیکرد:»بهدیداِرهمبروید.
همدیگــررادوســتداشــتهباشــید.دســِتهمرافشــاردهیــد.ازهم

۱.علیبنحسنطبرسی،مشکاة األنوار فی غرر األخبار،ص۵0.
2.عزیزاهللعطاردی،مسند االمام الرضا�،ج2،ص۳82.

۳.محمدبنعلیبنبابویه)شیخصدوق(،عیون اخبار الرضا�،ج2،ص۳۵. 
4.ذهبی،سیر اعالم النبالء،ج۱،ص۱2۱.

۵.عزیزاهللعطاردی، مسند االمام الرضا�،ج2،ص478.
6.علیبنحسنطبرسی، مشکاة األنوار فی غرر األخبار،ص۱70.
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عصبانینشوید.«۱
کند،خدا * میفرمود:»هرکساندوهومشــكلمؤمنیرابرطرف

درروزقیامتغصهراازقلبشبرطرفمیکند.«2
کنید * دربارۀمعاشــرتبادیگرانمیفرمود:»بادوســتانفروتنی
گشادهرویی کنید.باعموممردمهمبا وبادشمنانبااحتیاطرفتار

کنید.«۳ برخورد

۱.محمدباقرمجلسی،بحار االنوار، ج7۵،ص۳47.
کلینی، الکافی،ج2،ص200. 2.محمدبنیعقوببناسحاق

۳.محمدباقرمجلسی،بحار االنوار،ج7۱،ص۱67.



فصل هفتم
بهداشت و جامعه
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بسداشف و اامره

َباِت َما َرَزْقَناُکْم<1 وا ِمن َطِيّ
ُ
ِذيَن آَمُنوا ُکل

َّ
َها ال ّيُ

َ
>َيا أ

و عبــادت و شــناخت بــرای اســت روح ابــزار بــدن
کهمیتوانــدروحرادرمســیر خدمــت؛وســیلهایاســت
ســعادتیــاریدهد.توجهبهســالمتیجســم،درابعاد
کارایــیاینابــزارراافزایش مختلــفمــادیومعنــوی،
میدهــد.امام،همبهســالمتجســمخــودشاهمیت
میدادوهمتأثیررعایتبهداشتبرسالمتوسعادت
روحرابههمهیادآورمیشــدودراینبارهفرهنگسازی

میکرد.

۱. بسداشف دهان و دندان
* وقتیدریکســومآخرشــببراینمازشببرمیخاست،پساز

ذکرتسبیحوحمدواستغفار،مسواکمیزد.2

کیزهاىکهبهشــماروزى کــهایمــانآوردهاید،ازنعمتهاىپا ۱.بقــره،۱72:»اىکســانی
دادهایم،بخورید.«

2.سیدمحمدحسینطباطبایی،سنن النبی،ص22۳.
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ک۱میدانســت کزدن،تارچۀارا * بهتریــنوســیلهرابرایمســوا
ومیفرمــود:»چنانچــهبهانــدازهباشــد،دندانهارابــرقمیاندازد،
دهانراخوشبومیســازد،لثهراتقویتمیکندودربرابرپوسیدگی
مفیدخواهدبود؛امااســتفادۀزیــادِیآن،مینایدندانهارانازکو

کرد.«2 آنهاراَلقمیکندوریشۀآنهاراهمسستخواهد
* برایسفیدشــدندندانمیفرمود:»مقدارینمکبسیارسفید

کبزنید.«۳ برداریدونرمبساییدوباآن،مسوا
کهامیرمؤمنان�بهفرزندانش * ازاجدادشــریفشنقلمیکرد
گرخواســتیدآببنوشــید، کزدید،ا دســتورمیداد:»هروقتمســوا
اولســهبــارمضمضهاشکنید«؛4یعنــیآبرادردهانبچرخانیدو

دوربریزید.
میدانســت: ضــروری دنــدان فاسدشــدن از جلوگیــری بــرای  *
»هرکسمیخواهددندانهایشفاســدنشــود،حتمًاهرگاهشــیرینی

ک«نــامداردودرفارســی»درخــت کــهدرعربــی»شــجرالســوا ۱.»َاراک«درختــیاســت
گروه»ســالوادور«)Sblvadoraceae(بهشمارمیآید گیاهاناز مســواک«.درتقســیمبندی
ونــامعلمــیاش»ســالوادوراپرســیكا«)Salvadora Persica(اســت.درختاراک،هماننــد
درختانار،ارتفاعکموبرگهایپهنوهموارهســبزدارد.چوبشسســتوخارداراستو
کهاندکی گلهایشسفیدیاسرخرنگ.میوهایخوشهایمانندانگوروسبزرنگمیدهد
تلــخاســت.درطبســنتی،ازمیــوهوبرگشبرایدرمانبســیاریدردهابهــرهمیبرندواز

شاخهاشچوبمسواکمیگیرند.
2.محمدباقرمجلسی، بحار االنوار،ج۵۹،ص۳۱7.

۳.همان.
4.حسنبنفضلطبرسی،مکارم األخالق،ص۱۵۳.
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میخورد،پسازآنقطعهنانیهمبخورد.«۱
گیاهُســعدبشــوییم * توصیــهمیکــردپــسازغــذادهانمــانرابــا
کارراســبباســتحكام کنیــم.ایــن ودندانهایمــانرابــاآنتمیــز

دندانهامیدانست.2

۲. بسداشف طدن
که:قلبدرآنپادشــاه * بــدنانســانرامملكتیمجســممیکرد
کارگــرانآناند؛خانۀآنپادشــاه،قلب اســت؛رگهــایبدنومغز،
انســاناســتوســرزمینآنپادشــاه،بدنانسان.دســتهاوپاهاو

گوشهانیزیارانشهستند.۳ چشمهاولبهاوزبانو
* بهنظــرش،حمامرفتــنباعــثاعتــدالبــدنمیشــود:»حمــام
چــرکرامیبــرد،رگوِپیرانرممیســازد،اندامهایبزرگراتقویت

میکندوموادزائدوعفونتهاراهمازبینمیبرد.«4
* شیعیانرابهرعایتآدابومستحباتروزجمعهفرامیخواند:
کوتاهکــردن شستوشــویســروصورتبــاخطمــی،۵ناخنگرفتــن،

۱.منسوببهعلیبنموسیالرضا�،طب االمام الرضا�،ص2۹.
2.حسنبنفضلطبرسی،مکارم االخالق،ص۱۹۱.

۳.محمدباقرمجلســی، بحار االنوار،ج۵۹،ص۳۱0؛منســوببهعلیبنموسیالرضا�،
طب االمام الرضا�، ص۱0.

4.منسوببهعلیبنموسیالرضا�،طب االمام الرضا�،ص2۹.
کهســاقۀبلندوبرگهایپهــنوگلهای گیاهــیاســتازرســتۀخّبازیــات)پنیرکیان( ۵.
گیاهیاست گیاهازخاورمیانهاست. شــیپوریبهرنگهایســرخوســفیددارد.اصلاین
کهدرمكانهایمرطوبمیرویدوفوایدوخواصپزشكیداردوازآن دیگرازهمینتیره

بهعنواندارویمَلیناستفادهمیشود)نک:فرهنگلغتعربیفارسیالمعانی(.
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سبیل،عطرزدنو....۱
* آمــوزشمــیداد:»روزچهارشــنبهحمــامبرویــدوروزسهشــنبه
کنیــدوروزجمعــهخــودرا ناخــنبگیریــد.روزپنجشــنبهحجامــت

خوشبوسازید.«2

۳. بسداشف محیط
خانــه آن بــه را رزقوروزی خانــه ورودِی جــاروزدن میگفــت  *

میآورد.۳

۴. تفردنی ها

نخود
* نخــودپختــهراپیــشازغــذاوپــسازآنمیخــوردومیفرمود:

کمرخوباست.«4 »نخودپختهبرایدرد

خرما
* بــهخرماخیلیعالقهداشــتوبااشــتیاقمیــلمیکردش.نقل
میکــرد:»جدمرســولخدا�واجــدادمهمهخرمادوســتبودند.
شــیعیانمــاهــمچــونازسرشــتماآفریــدهشــدهاند،خرمادوســت

دارند.«۵

۱.حسینبنمحمدتقینوری،مستدرک الوسائل،ج۱،ص4۱4.
2.محمدبنعلیبنبابویه)شیخصدوق(،عیون اخبار الرضا�،ج۱،ص27۹.

۳.محمدباقرمجلسی، بحار االنوار،ج7۳،ص۱76.
4.همان،ج6۳،ص26۳.

۵.همان،ج4۹،ص۱0۳.
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نمک
* غذایشرابانمکشروعمیکرد.۱

کــهپیامبر�به * بــهخــوردننمکتشــویقمیکــردومیگفت
علی�چنینفرمودهاســت:»علــی،نمکرافراموشنكن.نمک

دوایهفتادبیماریاست.«2

سبزی
* همراهغذاسبزیمیخورد.۳

کاهوبود.۵ کاسنی4و * بهترینسبزیها،درنظرش،
کهدرآنسبزینبود،نمینشست.6 * پایسفرهای

سویق
گرسنه گر کیخوبمعرفیمیکردومیافزود:»ا * ســویق7راخورا
گرسیرباشید،غذایتانراهضمخواهدکرد.«8 باشید،سیرتانمیکندوا

ُکندر
ُکندرزیــادبخوریموآنرادردهــانبگذاریمو * ســفارشمیکــرد

۱.احمدبنمحمدبنخالدبرقی، المحاسن،ص487.
2.محمدبنعلیبنبابویه)شیخصدوق(،عیون اخبار الرضا�،ج2،ص42.

۳.حسنبنفضلطبرسی، مکارم االخالق،ص۱76.
4.کاسنیدوگونۀدشتیوباغیداردوخودبردونوعاست:برگنازکوبرگپهن.کاسنی

کاهورادارد)نک: القانون فی الطب،ص68(. حكم
۵.سعیدبنهبةاهللقطبالدینراوندی،الدعوات، ص۱۵۹.

6.حسنبنفضلطبرسی، مکارم االخالق،ص۱76.
7.قاووتیاپوره.

8.عزیزاهللعطاردی،مسند االمام الرضا�،ج2،ص۳۳4.
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کــهبلغــم۱ راپاکمیکندومعدهراتمیزوعقلرااســتوار بجویــم؛چرا
وغذارازودهضم.2

کدو
کریمدرداستانیونسپیامبر�،از»شجرۀیقطین« * درقرآن
کدومیدانســت4وبهنقلاز اســمبردهشــدهاســت.۳منظورازآنرا
امیرمؤمنــان�میفرمــود:»خــوردنکدورافرامــوشنكنید؛چون

عقلرازیادمیکند.«۵
کــدوســفارشمیکــرد:»کــدودِلاندوهگیــنراآرام * بــهپخــت

میکند.«6

انار
* بــهخــوردنانــارترغیبمیکرد:»هــردانهایازانــارکهدرمعده
قرارمیگیرد،دلراروشــنمیســازدوشــیطانراچهلروزازقلبآن

شخصدورمیکند.«7
کســیراباخود * میفرمــود:»پیامبــر�هرموقــعانارمیخورد،

۱.یكــیازخلطهــایچهارگانه)اخالطاربعه(درطباخالطیبودهاســت.طبیبانســنتی
کیهایسردیبخش معتقدبودنداینخلط،طبعیسردومرطوبداردومصرفزیادخورا

باعثتضعیفاینخلطدربدنمیشود.
2.محمدباقرمجلسی، بحار االنوار،ج6۳،ص444.

ْنَبْتناَعَلیِهَشــَجَرةِمْنیْقطیــٍن)وبوتۀکدوییبراورویاندیم]تادر
َ
۳.صافــات،۱46:َوأ

سایۀبرگهایپهنومرطوبشآرامشیابد.[(
4.احمدبنمحمدبنخالدبرقی، المحاسن،ص۵20.

۵.محمدبنعلیبنبابویه)شیخصدوق(،عیون اخبار الرضا�،ج2،ص۳6.
6.عزیزاهللعطاردی،مسند االمام الرضا�،ج2،ص۳47.

7.محمدبنعلیبنبابویه)شیخصدوق(، عیون اخبار الرضا�،ج2،ص۳۵.
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شــریکنمیکــردومیفرمــود:’درهــراناری،یــکدانــهازدانههای
بهشتهست.‘«۱

کودک * خوردنانارشــیرینراســببافزایشنطفۀمردوزیبابی
میدانست.2

کهانارملس)ترشوشــیرین(رابمكیم؛چونبه * تجویزمیکرد
مانیرومیدهدوخونرازندهمیسازد.۳

* میگفتاناررابههمراهپوستنازِکمیاندانههایشبخوریم.
اینسببصافوپاکشدنمعدهاست.4

انجیر
* بــرایانجیــرخــواصمختلفــیبیــانمیکــرد:»انجیــربــویبد
دهانراازبینمیبردواستخوانرامحكممیکندومورامیرویاند
ودردهارازایلمیسازد.انجیرشبیهترینچیزبهمیوههایبهشت

است.«۵

برنج
گوشتوبرنجمیدانست.6 * سرآمِدغذاهایدنیاوآخرترا

۱.همان،ص4۳.
کلینی،  2.احمدبنمحمدبنخالدبرقی،المحاسن،ص۵46؛محمدبنیعقوببناسحاق

الکافی،ج6،ص۳۵۵.

۳.محمدباقرمجلسی،بحار االنوار،ج۵۹،ص۳20.
4.منســوببهعلیبنموســیالرضا�،صحیفة االمام الرضا�،ص7۹؛محمدبنعلی

بنبابویه)شیخصدوق(،عیون اخبار الرضا�،ج2،ص4۳.
۵.احمدبنمحمدبنخالدبرقی، المحاسن، ص۵۵4.

6.عزیزاهللعطاردی،مسند االمام الرضا�،ج2،ص۳47.
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* بهتریــنداروبــرایدرمــانشــخصمبتــالبــهســلرانــاِنبرنج
معرفیمیکرد.۱ 

مویز
* توصیهمیکردمویزراناشــتابخوریم.تقویتحافظهنتیجۀآن

است.2

باقال
* خوردنباقالرامایۀمحكمشــدناســتخوانهایســاقوتولید

خوِنتازهدربدنمیدانست.۳
* توصیهمیکردباقالراباپوستبخوریم:معدهراپاکمیکند.4

نان
کاردبُبریــم.توصیــهمیکردبا * پرهیــزمــیدادازاینكــهنــانرابــا

کنیم.۵ دستتكهتكهاش
* بــرایفهمانــدنارزشنانجواینطورمثــالمیزد:برترِینان

گندممانندبرتریاهلبیتبرمردماست.6 جوبرنان
کسنان گذاشــتهاســتوهر * میفرمود:»خدادرنانجوبرکت

۱.محمدباقرمجلسی، بحار االنوار، ج6۳،ص274.
2.محمدباقرمجلســی،بحار االنوار،ج۵۹،ص۳24؛منسوببهعلیبنموسیالرضا�،

طب االمام الرضا�،ص۳6.

۳.احمدبنمحمدبنخالدبرقی،المحاسن،ص۵06.
4.حسنبنفضلطبرسی،مکارم األخالق،ص۱8۳.

کلینی، الکافی،ج6،ص2۱7. ۵.محمدبنیعقوببناسحاق
6.حســنبنفضلطبرســی،مــکارم االخــالق،ص۱۵4؛محمدباقــرمجلســی، بحــار االنوار، 

ج6۳،ص274.
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جوبخورد،بیماریهایشبهبودمییابد.«۱
نــانجــوراغــذایغالــبپیامبــرانمیدانســت:»خــداروزِی  *

پیامبرانخودراازنانجوقراردادهاست.«2

کاسنی
کاســنیتشــویقمیکردوســببافزایشمالوفرزند * بهخوردن
میدانســتش.همچنیــنخاطرنشــانمیکرد:»کاســنیدرمــانهزار

بیماریاست.«۳

انگور
* ازمیانمیوهها،انگوررابیشتردوستمیداشت.4

* بــهخوردنانگورســفارشمیکرد.ازقــولپیامبر�میگفت:
گواراترمیشودوهضمشآسانتر.«۵ کنید. »انگوررادانهدانهمیل

مویز
کهمویزقرمزراهرروزناشتابخوریموبهنقل * سفارششاینبود
ازعلی�میفرمود:»هرکسناشــتا2۱دانهکشمشقرمزبخورد،

همیشهسالمخواهدبود.«6

۱.همان.
2.همان.

۳.حسنبنفضلطبرسی،مکارم االخالق،ص۱78.
4.محمدباقرمجلسی، بحار االنوار،ج4۹،ص۳08.

۵.محمدبنعلیبنبابویه)شیخصدوق(،عیون اخبار الرضا�،ج2،ص۳۵.
6.منسوببهعلیبنموسیالرضا�،صحیفة الرضا�،ص8۹؛محمدبنعلیبنبابویه

)شیخصدوق(،عیون اخبار الرضا�،ج2،ص4۱.
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سیب
* میفرمود:»ســیبمنافعفراوانیداردوبســیاریازبیماریهاو

ناخوشیهارابهبودمیبخشد.«۱

زیتون
* زیتــونراغذایــیمناســبوصــفمیکــردومیافــزود:»دهــان
راخوشبــومیکنــد،بلغــمرامیبــرد،رنــگچهــرهراروشــنمیکند،

اعصابرامحكممیسازدوخشمرافرومینشاند.«2
توصیــهمیکــرد: پیامبــر�، از بهنقــل روغنزیتــون، دربــارۀ  *
»روغنزیتونبخورید:معدهراپاکمیکند،بلغمرامیزداید،اعصاب
راتقویــتمیکنــد،بیماریهــایفرســودهکنندهراازبیــنمیبــرد،
اخــالقراخــوبمیکنــد،روحراآرامشمیدهدوانــدوهرامیبرد.«۳

ِبه
* بهســیرۀجدشتمسکمیکرد:»پیامبر�ِبهرابسیاردوست

داشتوتوصیهمیکردخوردنشراترکنكنیم.«4
* ازجــدبزرگــوارش،علــی�،روایــتمیکــرد:»روزیخدمــت
حضرترسول�رسیدم.پیغمبرمشغولخوردنِبهبودوازآنبه
کردوســپسفرمود:"علی،اینِبههدیۀخداســت منهممرحمت
که وآنرابهمنوشــماهدیهفرمودهاســت."درآنِبه،لذتیدیدم

۱.حسنبنفضلطبرسی،مکارم االخالق،ص۱7۳.
2.همان،ص۱۹0.

۳.ابنبابویه)شیخصدوق(،عیون اخبار الرضا�،ج2،ص۳۵.
4.حسنبنفضلطبرسی،مکارم األخالق،ص۱72.
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درمیــوهایدیگــرندیدهبودم.ســپسافزود:"علی،هرکسســهروز
ناشتاِبهبخورد،ذهنشبازوهوششزیادمیشودوازشّرشیطانو

لشكرشدرامانخواهدماند."«۱

عدس
* عــدسراپــاکوبابرکــتمیدانســتوامتیازاتــشرااینطــور
برمیشمرد:»عدسدلرانرممیکندواشکرازیاد.هفتادپیغمبراز

کهآخرینشانعیسیبنمریم�است.«2 کردند عدسبرکتپیدا

چغندر
* چغندرراتقویتکنندۀعقلمیدانستوتصفیهکنندۀخون.۳

* میگفتبرگچغندربرایبیماریمفیداست:»بهبیمارهایتان
برگچغندربدهید؛چونکهدرآندرماناســتوهیچمرضیایجاد

نمیکندوهیچعارضهاینداردوخواببیمارراهمآراممیکند.«4

خربزه
* ازخــوردنخربــزهبهصــورتناشــتانهــیمیکــردوآنرامایــۀ

سستشدنانداممیدانست.۵

عسل
* عســلرادرمــانهردردیمعرفــیمیکرد:»خوردنیکقاشــق

۱.محمدبنعلیبنبابویه)شیخصدوق(،عیون اخبار الرضا�،ج2،ص7۳.
2.همان،ص4۱.

۳.محمدباقرمجلسی،بحار االنوار،ج6۳،ص2۱7.
4.همان،ص۱7؛عزیزاهللعطاردی،مسند االمام الرضا�،ج2،ص۳4۳.

۵.حسنبنفضلطبرسی، مکارم االخالق،ص۳84.
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عســلدرناشــتا،بلغمراپایــانمیدهد،صفرارافرومینشــاند،مانع
کنُدر گــرهــمهمراهبــا ازســودامیشــودوذهــنراصفــامیبخشــد.ا

بخورد،حافظهاشقویمیشود.«۱
* راهكارشبرایپیشــگیریازســرماخوردگیدرزمستاناینبود

کههرروزسهلقمهعسلبامومبخوریم.2

گوشت
* بــاالگوگیــریازجــدبزرگــوارشحضــرتمحمــدمصطفــی�

گوشترابهترینغذایدنیاوآخرتمیدانست.۳
گوشــتنخــورد،اخالقــشتغییر * میفرمــود:»هرکــسچهــلروز

میکندوالغرمیشود.«4
ِکرمدرشكممیدانست؛ازاینرو * گوشــتنپختهراســببایجاد

ازخوردنشنهیمیکرد.۵
گر گوســفنِدنرخوشــمزهتربود.میگفــت:»ا گوشــت * بهنظــرش،
گوســفنِدنرخلقمیکرد،آنرا گوشــت گوشــتیخوشطعمتراز خدا

فدایاسماعیلمیکرد.«6
کیــدمیکرد.دلیل * بــررعایتآداباســالمیدرذبــححیواناتتأ
حرمتگوشتحیوانیراکهبانامغیرخداذبحشدهاست،اینچنین

۱.منسوببهعلیبنموسیالرضا�،فقه الرضا�،ص۳46.
2.منسوببهعلیبنموسیالرضا�،طب االمام الرضا�،ص۳7.

۳.عزیزاهللعطاردی،مسند االمام الرضا�،ج2،ص۳27.
4.محمدباقرمجلسی،بحار االنوار،ج6۳،ص67.

۵.منسوببهعلیبنموسیالرضا�،طب االمام الرضا �،ص28.
6.عزیزاهللعطاردی، مسند االمام الرضا�،ج2،ص۳24.
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تشریحمیکرد:خدابرمخلوقاتشواجبکردهاستبهوجوداواقرار
کنندوفقطاسماوراببرند.دیگراینكهنبایدآنچهواسطۀتقرببه
خداســت،برابرباشــدبــاآنچهبرایعبادتوپرســتششــیطانهاو
بتهاســت؛زیرابردننامخدا،اقراربهربوبیتویگانگیویاســت

وبردننامغیراو،اظهارشرک.۱
* خــوردنتمامپرنــدگاندرندهوحیواناتوحشــِیدرندهراحرام
گوشــتانســانهاو میدانســت،بــاایــناســتدالل:آنهــامــردارو
آلودگیهــاوامثــالآنهــارامیخورند.میفرمود:»خدانشــانههایی
گذاشــتهبرایتشخیصحیواناتوحشــیازحاللگوشتوپرندگان
حاللگوشــتازحرامگوشــت.پــدرمدرهمینبارهفرمــود:’هرحیوان
کــهچنــگالدارد، کــهدنــداننیــشداردوهــرپرنــدهای درنــدهای
گوشتشحالل کهســنگداندارد، حرامگوشــتاســت.هرپرندهای
است.«2تفاوتدیگریهمبینپرندگانحاللگوشتوحرامگوشت
ذکرمیکرد:»میتوانیهرپرندهایراکهدروقتپروازبالشراتكان
میدهد،بخوری.حاللاســت.ازپرندگانیکههنگامپروازبالشــان

کهحرامگوشتاند.«۳ راصافنگهمیدارند،نخور

ص۹۳؛ ج2، الرضــا�، اخبــار  عیــون  صــدوق(، )شــیخ محمدبنعلیبنبابویــه ۱.
محمدبنعلیبنبابویه)شیخصدوق(،علل الشرائع،ج2،صص48۱و482.

2.همان،ص482.

۳.همان،ص482.
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۵. نوشیدن

آب
* طعمآبرازندگیمیدانست.۱

* وقتــیازآبزمــزممینوشــید،میگفــت:»بســم اهلل و الحمــد ِلّله و 
الشكر ِلّله.«

گــرموهمچنیــنبعــداز * نوشــیدنآبســردرابعــدازچیزهــای
شــیرینی،بــرایدندانبســیارمضــرمیدانســتوســببازبینرفتن

دندانها.2
* آبجوشاندهرابرایهرچیزیمفیدمیدانستومیفرمودآب

جوشاندههیچزیانیندارد.۳

شیر
* خیلیشیرمینوشید.4

مشروبات الکلی
* دلیــلحرمتمشــروبرااینگونــهبیانمیکرد:»موجبفســاد
کهخدا اســت.عقــلشــرابخوارراازبیــنمیبــرد.اوراوادارمیکند
کندوبهخــداوپیامبرانشدروغببندد.فســادهایدیگری راانــكار
مانندقتلونسبتناروادادنومبادرتبهزنا،ناشیازعرقخوری
اســت.شــرابخوریسببمیشــودکهفردبهپرهیزازمحارمالهی،

۱.محمدباقرمجلسی، بحار االنوار،ج4۹،ص۹۹.
2.منسوببهعلیبنموسیالرضا�،طب االمام الرضا�،ص2۹.

۳.حسنبنفضلطبرسی،مکارم االخالق،ص۱۵7.
4.محمدبنعلیبنبابویه)شیخصدوق(، عیون اخبار الرضا�،ج۱،ص۱۵.
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کممباالتباشد.«۱ بیاعتناشودو

۶. نشستن
کسیهیچوقتپایخودرادرازنمیکرد.2 * نزد

کهنشستهبود،تكیهنمیداد.۳ کسی * هرگزروبهروی
گلیم.4 * تابستانرویحصیرمینشستوزمستانروی

۷. سفر
* توصیــهمیکردمســافردرهنگامحرکت،وضعیــتآبوهوارادر

کند.۵ نظربگیردودرهوایخوبسفرشراشروع
ُپــریــاخالــیاســت،از کــهمســافروقتــیمعــدهاش ُمصــربــود  *
مسافرتکردندرهوایگرمپرهیزکند.میفرمود:»هرگاهقصدسفر
کهاز دارید،غذارابهاندازهوازغذاهایسردبخورید؛مثلغذاهایی
گوشتهایلطیفمانندگوشتماهیوجوجهباسرکهوترشیجات
گوســالهو گوشــت تهیــهمیشــودوهمچنیــنغذاهایتهیهشــدهاز

کهطبیعتسرددارند.«6 سرکهوزیتونوآبغورهودیگرچیزهایی

47۵؛ صــص474و ج2، الشــرائع،  علــل  صــدوق(، )شــیخ محمدبنعلیبنبابویــه ۱.
محمدبنعلیبنبابویه)شیخصدوق(،عیون اخبار الرضا�،ج2،صص۹8و۹۹.

2.همان،ص۱84.
۳.همان،ص۱84؛علیبنعیسیاربلی،کشف الغمة فی معرفة االئمه،ج2،ص۳۱6.

4.علیبنعیسیاربلی،کشف الغمة فی معرفة االئمه،ج2،ص۳۱6.
۵.محمدباقــرمجلســی، بحــار االنــوار،ج۵۹،ص۳26؛علــیاحمــدیمیانجــی، مکاتیــب 

األئمه�،ج۵،ص2۳۱.

6.همان.
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۸. بیماری
میگفــتبیمــاریبــرایمؤمــنرحمــتاســتوموجــبتطهیراو
کافرهم،عذابولعنتاســت!میفرمود:»بیماری میشــود.بــرای

گناهیبرایشنماند.«۱ کههیچ همدِممؤمنمیماندتاهنگامی
کند،حتمًا گرفتار * برآنبودکهخداقبلازآنكهبدنرابهدردی
کــهباآندرمانشــودوهرنوعدردی، برایــشدارویــیقرارمیدهد

نسخهایخاصبرایدرماندارد.2

پیشگیری از بیماری
گوشدردپیشنهادمیکردبههنگامخواب، * برایپیشــگیریاز

گوشهایمانپنبهبگذاریم.۳ در
از ایمنــی بــرای میکــرد، توصیــه را نرگــس گل بوییــدن  *

سرماخوردگی.4
* برایپیشــگیریاززکاماینگونهتجویزمیکرد:»زمستانهاهر
که کند؛چرا گلنرگسبو روزســهلقمهعســلبامومآنبخورد...و
بدنرادربرابرزکاممقاوممیکند.سیاهدانهنیزهمینطوراست.اما
درتابستان،هرروزیکخیاربخوردوازنشستندرآفتابخودداری

کند.«۵
غآبپــزنهــیمیکــرد:نفستنگــیو زیــاِدتخممــر ازخــوردن  *

۱.محمدبنعلیبنبابویه)شیخصدوق(، ثواب األعمال و عقاب األعمال،ص۱۹۳.
2.محمدباقرمجلسی، بحار االنوار،ج۵۹،ص۳۱0.

۳.منسوببهعلیبنموسیالرضا�،طب االمام الرضا�،ص۳7.
4.همان،ص۳8.

۵.منسوببهعلیبنموسیالرضا�،طب االمام الرضا�،صص۳7و۳8.
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نفسبریدگیمیآورد.۱
* اززیادنشستندرتوالتنهیمیکرد:آدمرابیمارمیکند.2

غوماهیرازمینهسازبرخیبیماریها *خوردِنهمزمانتخممر
میدانست.۳

* حجامترامفیدمیدانســتودربــارهاشمیفرمود:»حجامتی
کــهمیانشــانههاصــورتمیگیــرد،دربهبــودضربانقلِبناشــیاز

شكمُپریوحرارت،سودمنداست.«4
* میزانومقدارحجامتراباســنفردمرتبطمیدانســت:»کسی
کندودر کهبیستســالهاســت،هربیســتروزیــکمرتبهحجامــت
سیسالگیهرسیروزیکبارودرچهلسالگیهرچهلروزیکبار.
کند.«۵ خالصهاینكههرکسبرحسبسنشبهاینترتیبحجامت
کســیدوستداردناراحتِیمثانهنداشتهباشد، گر * میفرمود:»ا

کند.«6 هیچوقتنبایدادرارشراحبس
* ازآشــامیدنآبدرالبــهالیغذاخــوردننهــیمیکــرد:»هرکس
میخواهــدمعــدهاشآزارشندهــد،رویغذاآبنخــوردتاهنگامی
کنــد،بدنــش کــهغذاخــوردنرابــهپایــانبرســاند.هرکــهاینطــور
مرطوبوســردمزاجومعدهاشضعیفمیشــودورگهایشنیروی

۱.محمدباقرمجلسی،بحار االنوار،ج۵۹،ص۳2۱.
2.منسوببهعلیبنموسیالرضا�، طب االمام الرضا�،ص4۹.

۳.همان،ص6۳.
4.همان،ص۵۵.
۵.همان،ص۵۵.

6.محمدباقرمجلسی،بحار االنوار،ج۵۹،ص۳2۳.
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گرپشــتســِرهمرویغذاآبریخته غذارابهخودنمیگیرند؛زیراا
شود،آنغذادرمعدهنارسوبدگوارشمیشود.«۱

۹. عیادت
* موقعبیمارییارانش،بهعیادتشانمیرفت.2

کههروقتبیمارشدیم،اطالعدهیمتامردمبه * توصیهمیکرد
کهبرای کنند؛چونهرکسی عیادتمانبیایندوبرایشــفایماندعا

کند،امكاندارددعایشمستجابشود.۳ شفایماندعا

۱.منسوببهعلیبنموسیالرضا�،طب االمام الرضا�،ص۳۵؛محمدباقرمجلسی، 
بحار االنوار،ج۵۹،ص۳2۳.

2.محمدباقرمجلسی،بحار االنوار،ج4۹،ص۳2.
کلینی، الکافی،ج۳،ص۱۱7. ۳.محمدبنیعقوببناسحاق
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