
  

  

 در آينه پيامبر(ص)

  اي از سخنان پيامبر اكرم(ص) وعهمجم
  

گفت لرزه بر  كه با او سخن مي ي نزد پيامبر(ص) آمد و در حاليمرد �

بر خود آسان گير! من پادشاه نيستم، «اندامش افتاده بود. پيامبر فرمود: 

» خورد. ي خشك شده مي من پسر زني هستم كه گوشت مانده

 )6197الحكمه، ص (ميزان

من مردي هستم كه «حبيب بن حارث نزد پيامبر(ص) آمد و گفت:  �

كنم  يا رسول اهللا!  توبه مي«گفت: » توبه كن.«فرمود: » كنم. زياد گناه مي

گفت: » هر وقت گناه كردي توبه كن.«فرمود: » كنم. و باز هم گناه مي

عفو «فرمود: .» شود مياهللا! در اين صورت گناهان من زياد  رسول يا«

 )256النبيين، علي كمالي، ص (خاتم» ند از گناه تو بيشتر است.خداو

روزي پيامبر(ص) با اصحاب در مسجد بود. عربي بياباني آمد و در  �

اي از مسجد ادرار كرد. اصحاب بر او فرياد زدند. پيغمبر(ص) فرمود:  گوشه

آنگاه پيغمبر(ص) او را خواست و فرمود: » مزاحمش نشويد تا تمام كند.«

اند، بلكه براي  ساجد را براي ادرار كردن و پليد ساختن برپا نكردهاين م«

آنگاه فرمود » اند. ياد كردن خداوند و نماز گزاردن و قرآن خواندن ساخته

النبيين، علي كمالي،  (خاتمآب آوردند و آن محل را تطهير كردند. 

 )260ص

او  پيامبر(ص) در راهي ديد يكي گوسفندي را خوابانده و پا بر گلوي �

خواهي  مي«كند. فرمود:  كند و گوسفند به او نگاه مي نهاده كارد را تيز مي

النبيين، علي كمالي،  (خاتم» او را ذبح كني يا دوبار او را بميراني؟

 )484ص

تر خواند، يكي  پيامبر(ص) نماز جماعت را از هميشه سبكروزي  �

» ي طفل را نشنيدي؟ مگر صداي گريه«، فرمود: »چرا؟«گفت: 

 )255النبيين، علي كمالي، ص تما(خ

قيامت، راستگوترين روز ترين شما به من در  پيامبراكرم(ص): نزديك �

شماست و امانتدارترين شما و پايبندترين شما به عهد و پيمان و 

الحكمه،  (ميزانترين شما به مردم.  خوشخوترين شما و نزديك

 )6967ص

ت اوست، هيچ پيامبراكرم(ص): سوگند به آنكه جان محمد در دس �

اي به من ايمان نياورده در حالي كه شب را سير بخوابد و برادر (يا  بنده

 )3295الحكمه، ص (ميزاني) مسلمانش گرسنه باشد.  همسايه

پيامبراكرم(ص): هركه صبح كند در حالي كه به امور مسلمانان اهتمام  �

خواهي مردي را بشنود و به  ندارد از آنها نيست و هركه فرياد كمك

 )2555الحكمه ، ص (ميزانمسلمان نيست.  كمكش نشتابد 

پيامبراكرم(ص): خداوند آن امتي راكه درآن حق ناتوان بدون ترس و  �

الحكمه،  (ميزان گرداند. لرز از قدرتمند گرفته نشود هرگز پاك نمي

 )4619ص

گويند  (ص): هرگاه ديدي كه امت من به ستمگر نمي اكرمپيامبر �

 )1811الحكمه، ص (ميزاناند.  از دست رفته ترديد بي» تو ستمگري«

هاي امتم آن كسانند كه از ترس شرّشان آنها  پيامبراكرم(ص): بدترين �

 )58العقول، ص (تحفرا گرامي دارند. 

پيامبراكرم(ص): در دهان مديحه سرايان خاك بپاشيد.  �

 )85كمالي، ص النبيين، علي (خاتم

دند، زيرا اگر بزرگي از پيامبراكرم(ص): همانا پيشينيان شما هالك ش �

كردند و چون فردي ضعيف دزدي  كرد، رهايش مي ايشان دزدي مي

 )187، ص11(صحيح مسلم، جكردند.  كرد، بر وي حد جاري مي مي

هاي اسالم يكي يكي گشوده خواهد شد و  پيامبراكرم(ص): هرآينه گره �

هرگاه گرهي باز شود مردم به گره بعدي آن خواهند پرداخت، اولين 

[عادالنه] است و آخرين آن  قضاوتشود زير پاگذاشتن  هي كه باز ميگر

 )2555الحكمه، ص (ميزاننماز. 

پيامبراكرم(ص): ساعتي عدالت، بهتر از شصت سال عبادت است كه  �

عدالتي در  داري بگذرد و يك ساعت بي شبش به عبادت و روزش به روزه

الحكمه،  (ميزانحكومت، نزد خدا بدتر از شصت سال گناه است. 

 )3495ص

پيامبر(ص) سپاهى را گسيل داشت و مردى را فرمانده آنان كرد و به  �

آتشى  آن مرد سپاهيان فرمود تا دستورهاى او را بشنوند و اطاعت كنند.

فروخت و به سپاهيان دستور داد خود را در آن بيندازند. گروهى از وارد ا

. يا نه د آتش شوندشدن به آتش سر باز زدند و گروهى مردد بودند كه وار

رفتند براى  اگر به درون آتش مى«اين خبر به پيامبر(ص) رسيد، فـرمود: 

كس هيچ در معصيت خدا نبايد از «گاه فرمود:  آن» هميشه در آتش بودند.

 )235الحكمه، ص (ميزان» اطاعت كرد.

كند  پيامبراكرم(ص): هر كس با انجام كاري كه خدا را ناخشنود مي �

است.  خارج شده  عزّوجلّ خشنود سازد از دين خداي فرمانروايي را 

 )3335الحكمه، ص (ميزان

شود.  گونه بر شما حكومت مي پيامبراكرم(ص): هرگونه كه باشيد همان �

 )6853الحكمه، ص (ميزان

كجايند «پيامبراكرم(ص): چون قيامت فرارسد، منادي بانگ كند:  �

دوات ايشان گذاشته اي در  ستمگران و دستياران ستمگران: كسي كه ليقه

اي براي ايشان بسته يا يك بار براي ايشان قلم به دوات  يا سر كيسه

 )502، ص2، جهي الحيا (ترجمه» است، همه را با آنان محشور كنيد. زده

كه  است رستاخيز كسي روز در مردمان ترين پشيمان(ص): مبراكرمپيا �

 )1193ص الحكمه، (ميزانآخرت خود را براي دنياي ديگري بفروشد. 

  آيد بر عالم است كه من پديد   ها در امت بدعت  پيامبراكرم(ص): چون �

خدا بر او باد.   نكند لعنت  كس چنين هر   كند. پس آشكار  را  علم خود 

 )467، ص2، جهي الحيا (ترجمه

 ي شبانه هاي ناله و بخشش و حج و پيامبراكرم(ص): به نماز و روزه �

به راستگويي و امانتداري آنها بنگريد. نكنيد، بلكه  زياد آنها نگاه

 )409الحكمه، ص (ميزان

پيامبراكرم(ص): هركه نزد توانگري رود و از سر چشمداشت به آنچه  �

رود.  او دارد در برابرش كرنش كند دو سوم دينش از بين مي

  )6853الحكمه، ص (ميزان

 پيامبراكرم(ص): هر يك از شما در دنيا سخن حّقي را بگويد تا بدان �

وسيله باطلي را دفع كند يا حقي را ياري رساند، مقامش برتر از مقام و 

 )6605ص الحكمه، (ميزان ارزش هجرت با من است.

 خدا(ص) رسول به مناسبت فرارسيدن عيد سعيد مبعث



پيامبراكرم(ص): به خوبي فرمان دهيد، اگرچه خودتان به آن عمل  �

ي آنها اجتناب  ها باز داريد، هرچند خودتان از همه نكنيد و از زشتكاري

 )3721ص الحكمه، (ميزاننكنيد. 

پيامبراكرم(ص): حكايت مؤمن و برادرش حكايت دو كف دست است  �

  )5427الحكمه، ص (ميزانكند.  كه يكي ديگري را تميز مي

پيامبراكرم(ص): بهترين صدقه، اين است كه انسان علمى را بياموزد و  �

 )3955الحكمه، ص (ميزانسپس آن را به برادر خود آموزش دهد. 

داني بياموزي و  ي تقوا اين است كه آنچه را نمي (ص): همهپيامبراكرم �

 )7019الحكمه، ص (ميزانداني به كار بندي.  آنچه را مي

پيامبراكرم(ص): هيچ عملي جز با شناخت پذيرفته نشود و هيچ  �

 )3555الحكمه، ص (ميزان شناختي پذيرفته نيست جز با عمل.

ماند  اسخش را داد ميزند، اگر پ پيامبراكرم(ص): علم عمل را صدا مي �

 )3997الحكمه، ص (ميزان رود. وگرنه مي

پيامبراكرم(ص): اگر روزى بر من بيايد كه در آن روز بر دانش خود  �

چيزى نيفزايم كه به خداى تعالى نزديكم گرداند، طلوع خورشيد آن روز 

 )3933الحكمه، ص (ميزانبر من مبارك مباد. 

من سه چيز را براي او  پيامبراكرم(ص): كسي كه به دنيا بچسبد �

اي كه  انجامد، گرفتاري نيازي نمي گاه به بي دانم: فقري كه هيچ قطعي مي

رسد.  هرگز از آن خالصي نيست و غم و اندوهي كه هرگز به پايان نمي

 )1149الحكمه، ص (ميزان

پيامبراكرم(ص): هر كه از خداي عزّوجلّ بترسد، همه چيز از او بترسد  �

 .بيفكند اوترس از همه چيز را در دل د، خداوند و هركه از خدا نترس

 )1575الحكمه، ص (ميزان

(ص)  گوسفندي را ذبح كردند و گوشت آن را انفاق كردند. پيامبراكرم �

اش چيزي باقي  جز شانه به«عرض شد: » است؟ چيزي مانده «فرمود: 

ي آن باقي مانده  اش همه جز شانه به«پيامبر(ص) فرمود: » نمانده است.

 ) 6449الحكمه، ص (ميزان.» است

(ص): هر چيز كه كم باشد و كفايت كند بهتر است از آنچه  پيامبراكرم �

 )433الحكمه، ص (ميزانكه زياد و بيهوده باشد. 

ديگران براي فقط پيامبراكرم(ص): اي مردم! گويي مرگ در اين دنيا  �

كه و انگار حق در آن بر غير ما واجب گشته و گويي مردگاني تعيين شده 

 ...گردند،  شوند مسافراني هستند كه به زودي به سوي ما برمي تشييع مي

ايم. از هر بالي  خوريم كه گويي پس از آنان جاودانه ميراثشان را چنان مي

ايم.  پنداريم و هر اندرزي را از ياد برده كني خود را ايمن مي نسخت و بنيا

 )6917الحكمه، ص (ميزان

مسلمانان  توانيد مجازاتها و حدود را از مى پيامبراكرم(ص): تا جايى كه �

دور كنيد ... اگر امام در بخشودن خطا كند بهتر است تا در كيفر دادن 

 )1045(ميزان الحكمه، صگرفتار خطا شود. 

پيامبراكرم(ص): هركس كه مردي را بر ده تن امير كند و بداند كه در  �

به خدا و رسولش ست، قطعاً اوتر از  شايسته ي ديگرميان آن ده تن كس

 )361كمالي، ص النبيين، علي (خاتمخيانت كرده است. 

او مثل «مرد زناكاري را سنگسار كردند. شخصي به رفيق خود گفت:  �

ي مرداري گذشتند، به  پيامبر(ص) با آن دو نفر بر الشه» سگ كشته شد.

عرض كردند: » اي از اين الشه را بركنيد. با دندان خود تكه«آنان فرمود: 

آنچه از «مود: فر» ي رسول خدا! درود خدا بر تو، مرداري را گاز بگيريم؟ا«

الحكمه،  (ميزان» تر از اين الشه است. گنديده برادرتان برگرفتيد

 )1053ص

فرستاد. وي پس از  زكات آوري پيامبر(ص) مردي را براي جمع �

را تحويل اموال بازگشت از مأموريت خود و هنگام حسابرسي، قسمتي از 

و قسمتي را براي خود » اين براي شماست«المال داد و گفت:  بيت

پيامبراكرم(ص) به شدت » است. اين به من هديه شده«داشت و گفت: نگه

عاملي را كه براي  ه است كهدشچه «...ناراحت شد و به منبر رفت و گفت:

گويد اين براي شماست و اين به من  فرستيم، مي مي زكات آوري جمع

ي پدر و مادرش نشسته بود  آيا اگر او تاكنون در خانههديه شده است؟! 

دادند؟ سوگند به آنكه جانم در دست اوست، هيچ  چيزي به او هديه مي

اندازد مگر آنكه روز قيامت در  المال چنگ نمي يك از شما به چيزي از بيت

» شود. حالي كه آن چيز وبال گردنش شده است به محشر وارد مي

 )719، ص9(صحيح بخاري، ج

 

چه چيز تو را «فرمود: » هالك شدم.«مردي نزد پيغمبر آمد و گفت:  �

فرمود: » روزه بودم و با همسرم همخوابه شدم.«گفت: » هالك كرده؟

تواني دو ماه روزه  مي«فرمود: » نه.«گفت: » اي داري كه آزاد كني؟ بنده«

» تواني شصت مسكين را غذا دهي؟ مي«فرمود: » نه.«گفت: » بگيري؟

در اين وقت زنبيلي خرما هديه آوردند. » بنشين.«فرمود: » نه.«گفت: 

اين «فرمود: » منم.«گفت: » اين سائل كجاست؟«پيغمبر(ص) فرمود: 

آيا بر فقيرتر از خودم؟ به خدا سوگند «گفت: » خرما را بگير و صدقه بده.

پيغمبر(ص) » اي فقيرتر از ما نيست. بين اين دو كوه سياه مدينه خانواده

» ات بده تا بخورند. آن را ببر و به خانواده«د و فرمود: خندي

 )269كمالي، ص النبيين، علي (خاتم

هيچ كار زشتي نيست كه «مردي به رسول خدا(ص) عرض كرد:  �

آيا از پدر و «فرمود: » نكرده باشم. آيا راه توبه و بازگشت برايم وجود دارد؟

برو و به او نيكي «فرمود: » پدرم.«عرض كرد: » مادرت كسي زنده هست؟

اي كاش مادرش «خدا(ص) فرمود:  وقتي آن مرد رفت، رسول» كن.

 )7097الحكمه، ص (ميزان » بود.  مي

زند  له مى پيامبراكرم(ص): زنى بدكاره سگى را ديد كه بر سر چاهى له �

كم مانده ازتشنگى بميرد. او كفش خود را در آورد و آن را به روسرى  و

ن از چاه آب كشيد [و به آن حيوان داد]، پس ي آ بست و به وسيله خود

 )1347الحكمه، ص (ميزانخداوند او را به سبب اين كار آمرزيد. 

كردن مردم تو را از گناهت غافل نكند و  پيامبراكرم(ص): گناه �

است دچار  نعمتهاى مردم تو را ازنعمتهايى كه خداوند ارزانيت داشته

وجلّ كه تو خود بدان اميد غفلت نسازد و مردم را از رحمت خداى عزّ

 )4275الحكمه، ص (ميزاناى نوميد مگردان.  بسته

پيامبراكرم(ص): گنهكار اميدوار به رحمت خداي متعال به رحمت  �

 )5047الحكمه، ص (ميزانتر است تا عابد نوميد گشته.  نزديك

پيامبراكرم(ص): اي مسلمانان! آستين باال زنيد كه موضوع جدي است  �

ه رفتن نزديك است و توشه برداريد كه سفر طوالني است. و آماده شويد ك

جز  كهداريد  پيش دراي دشوار  بارهايتان را سبك كنيد كه گردنه

 )861الحكمه، ص (ميزان سبكباران آن را نپيمايند.


