
  اسمه تعاليب

  )ص(سول اكرمبه مناسبت سالروز رحلت ر

  آن حضرت سخنان و  سيره از اي گزيده

  

من پادشاه نيستم، ! بر خود آسان گير«: فرمود) ص(پيامبر. گفت لرزه بر اندامش افتاده بود كه با او سخن مي آمد و در حالي) ص(مردي نزد پيامبر �

  )6197الحكمه، ص ميزان( ».خورد ي خشك شده مي من پسر زني هستم كه گوشت مانده

نشين از راه رسيد و  عربى باديه. ى زبر و درشت بر تن داشت رفتم و حضرت ردايي با حاشيه راه مى) ص(خدا من با رسول: انس بن مالك گويد �

آن . رد انداخته است ي ردا، از شدت كشيدن، روى گردن حضرت نگاه كردم ديدم حاشيه) ص(من به گردن پيامبر. رداى ايشان را محكم كشيد

اى كرد و دستور داد به  به طرف او برگشت و خنده) ص(پيامبر» .اى محمد، دستور بده از مال خدا كه نزد توست به من بدهند«: نشين سپس گفت باديه

  )6193الحكمه، ص ميزان( .او چيزى عطا كنند

: فرمود) ص(يغمبرپ. زدند ياداصحاب بر او فر. از مسجد ادرار كرد يا آمد و در گوشه يابانيب يعرب. با اصحاب در مسجد بود) ص(يامبرپ يروز �

 ياد يبرا هاند، بلك ساختن برپا نكرده يدادرار كردن و پل يمساجد را برا ينا«: او را خواست و فرمود) ص(يغمبرآنگاه پ» .مزاحمش نشويد تا تمام كند«

  )260ص ي،كمال يعل يين،النب خاتم(. كردند يراه فرمود آب آوردند و آن محل را تطهآنگ» .اند كردن خداوند و نماز گزاردن و قرآن خواندن ساخته

او  خواهي يم«: فرمود. كند يو گوسفند به او نگاه م كند يم يزاو نهاده كارد را ت يرا خوابانده و پا بر گلو يگوسفند يكي يدد يدر راه) ص(يامبرپ �

 )484ص ي،كمال يعل يين،بالن خاتم( »يراني؟دوبار او را بم يا يرا ذبح كن

: فرمود» .تو راه نرو و هميشه سوار باش«: گفتند) ص(اي به پيامبر عده. شدند هر سه سرباز تنها يك شتر داشتند كه به نوبت سوار مي» بدر«در راه  �

  )364النبيين، علي كمالي، ص خاتم(» .تريد و نه من از شما به اجر و ثواب بي نيازتر شما از من قوي نه«

كنم و باز  توبه مي!  خدا اي رسول«: گفت» .توبه كن«: فرمود» .كنم من مردي هستم كه زياد گناه مي«: آمد و گفت) ص(يب بن حارث نزد پيامبرحب �

عفو «: فرمود) ص(پيامبر» .در اين صورت گناهان من زياد است! اي رسول خدا«: گفت» .هر وقت گناه كردي توبه كن«: فرمود» .كنم هم گناه مي

  )256النبيين، علي كمالي، ص خاتم(» .اوند از گناه تو بيشتر استخد

 و پدر از آيا«: فرمود »دارد؟ وجود برايم بازگشت و توبه راه آيا. باشم نكرده كه نيست زشتي كار هيچ«: كرد عرض) ص(خدا رسول به مردي �

 مادرش كاش اي«: فرمود) ص(خدا رسول رفت، مرد آن وقتي» .كن نيكي او به و برو«: فرمود» .پدرم«: كرد عرض »هست؟ زنده كسي مادرت

 )7097ص الحكمه، ميزان(  ».بود  مي

اگر به مسافرت . شد ديد جوياى حالش مى چنين بود كه هرگاه يكى از برادران خود را سه روز نمى) ص(خدا اخالق رسول: انس بن مالك گويد �

  )6193الحكمه، ص ميزان(. كرد رفت و اگر بيمار بود او را عيادت مى كرد، اگر در شهر بود به ديدنش مى رفته بود برايش دعا مى

» .براي خودت نيز همانند او خواهد بود«: اي گويد كند مگر آنكه فرشته ي مؤمني براي برادر غايبش دعا نمي هيچ بنده): ص(پيامبراكرم �

  )220النبيين، علي كمالي، ص  خاتم(

  )181الحكمه، ص ميزان( .خدا برادرى به بار مى نشيندبا برادرى ورزيدن در راه ): ص(پيامبراكرم �

  )3955ص الحكمه، ميزان( .دهد آموزش خود برادر به را آن سپس و بياموزد را علمى انسان كه است اين صدقه، بهترين): ص(پيامبراكرم �

 )3997ص مه،الحك ميزان( .رود مي وگرنه ماند مي داد را پاسخش اگر زند، مي صدا را عمل علم): ص(يامبراكرمپ �

گاه فرداي قيامت، راستگوترين شماست و امانتدارترين شما و پايبندترين شما به عهد و پيمان و  ترين شما به من در توقف نزديك ):ص(پيامبراكرم �

  )6967الحكمه، ص ميزان( .ترين شما به مردم خوشخوترين شما و نزديك

از حالل فراهم آمده باشد، دستهاي فراواني به سوي آن دراز : ده باشد كامل استغذا آنگاه كه چهار خصوصيت در آن جمع ش): ص(پيامبراكرم �

  )317، ص 5، ج õالحياي  ترجمه( .گردد، خوردنش با نام خداوند متعال آغاز گردد و با حمد و شكر خدا پايان پذيرد



اش چيزي باقي نمانده  جز شانه به«: عرض شد» است؟ ه چيزي ماند«: فرمود) ص( پيامبراكرم. گوسفندي را ذبح كردند و گوشت آن را انفاق كردند �

  )6449الحكمه، ص ميزان(» .ي آن باقي مانده است اش همه جز شانه به«: فرمود) ص(پيامبر» .است

يا (اي به من ايمان نياورده در حالي كه شب را سير بخوابد و برادر  سوگند به آنكه جان محمد در دست اوست، هيچ بنده ):ص(پيامبراكرم �

 )3295الحكمه، ص ميزان( .مسلمانش گرسنه باشد) ي همسايه

 كمكش به و بشنود را مردي خواهي كمك فرياد هركه و نيست آنها از ندارد اهتمام مسلمانان امور به كه حالي در كند صبح هركه): ص(پيامبراكرم �

  )2555ص ، الحكمه ميزان( .نيست مسلمان  نشتابد

  )4619الحكمه، ص ميزان( .گرداند خداوند امتي راكه درآن حق ناتوان بدون ترس و لرز از قدرتمند گرفته نشود هرگز پاك نمي): ص(پيامبراكرم �

عدالتي در  داري بگذرد و يك ساعت بي است كه شبش به عبادت و روزش به روزهساعتي عدالت، بهتر از شصت سال عبادت ): ص(پيامبراكرم �

  )3495الحكمه، ص ميزان( .حكومت، نزد خدا بدتر از شصت سال گناه است

وي پس از بازگشت از مأموريت خود و هنگام حسابرسي، قسمتي از صدقات را تحويل . آوري صدقات فرستاد مردي را براي جمع) ص(پيامبر �

به شدت ناراحت شد ) ص(پيامبراكرم» .است اين به من هديه شده«:داشت و گفت و قسمتي را براي خود نگه» اين براي شماست«: مال داد و گفتال بيت

آيا ! گويد اين براي شماست و اين به من هديه شده است؟ فرستيم، مي آوري صدقات مي شود عاملي را كه براي جمع چه مي...«:و به منبر رفت و گفت

دادند؟ سوگند به آنكه جانم در دست اوست، هيچ يك از شما به چيزي از  ي پدر و مادرش نشسته بود چيزي به او هديه مي گر او تاكنون در خانها

  )719، ص9صحيح بخاري، ج(» .شود اندازد مگر آنكه روز قيامت در حالي كه آن چيز وبال گردنش شده است به محشر وارد مي المال چنگ نمي بيت

  )1811الحكمه، ص ميزان(. اند ترديد از دست رفته بي» تو ستمگري«گويند  هرگاه ديدي كه امت من به ستمگر نمي): ص( امبراكرمپي �

هر يك از شما در دنيا سخن حقي را بگويد تا بدان وسيله باطلي را دفع كند يا حقي را ياري رساند، مقامش برتر از مقام و ارزش ): ص(پيامبراكرم �

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

 .است  خارج شده  عزّوجلّ كند فرمانروايي را خشنود سازد از دين خداي  هر كس با انجام كاري كه خدا را ناخشنود مي): ص(پيامبراكرم �

  )3335الحكمه، ص ميزان(

در منزلگاهي، آن . اى او را بشنوند و اطاعت كنندسپاهى را گسيل داشت و مردى را فرمانده آنان كرد و به سپاهيان فرمود تا دستوره) ص(پيامبر �

گروهى از وارد شدن به آتش سر باز زدند و گروهى مردد بودند كه وارد آتش . مرد آتشى بيفروخت و به سپاهيان دستور داد خود را در آن بيندازند

در معصيت خدا نبايد از كسى «: آنگاه فرمود» .آتش بودند رفتند براى هميشه در اگر به درون آتش مى«: رسيد، فرمود) ص(اين خبر به پيامبر. شوند

  )235الحكمه، ص ميزان(» .اطاعت كرد

 يا گذاشته ايشان دوات در اي ليقه كه كسي: ستمگران دستياران و ستمگران كجايند«: كند بانگ منادي فرارسد، قيامت روز چون): ص(پيامبراكرم �

 )502ص ،2ج ،õالحيا ي ترجمه( ».كنيد محشور آنان با را همه است، زده دوات به قلم ايشان براي بار يك يا بسته ايشان براي اي كيسه سر

 )6853ص الحكمه، يزانم( .شود يگونه بر شما حكومت م همان يدهرگونه كه باش): ص(يامبراكرمپ �

. نكنيد اجتناب آنها ي همه از خودتان هرچند داريد، باز ها زشتكاري از و نكنيد عمل آن به خودتان اگرچه دهيد، فرمان خوبي به): ص(پيامبراكرم �

 )3721ص الحكمه، ميزان(

  )7019الحكمه، ص ميزان( .داني به كار بندي داني بياموزي و آنچه را مي ي تقوا اين است كه آنچه را نمي همه): ص(پيامبراكرم �

به سوى او بگشايد و دست خالى ] خواهش[ده دست همانا پروردگار شما باحيا و بخشنده است و شرم دارد از اين كه بـن: )ص(پيامبراكرم �

  )5729الحكمه،  ميزان(. برگرداندش

  )5047الحكمه، ص ميزان( .تر است تا عابد نوميد گشته گنهكارِ اميدوار به رحمت خداي متعال به رحمت نزديك): ص(پيامبراكرم �

آماده شويد كه رفتن نزديك است و توشه برداريد كه سفر طوالني  آستين باال زنيد كه موضوع جدي است و! اي گروه مسلمانان): ص(پيامبراكرم �

  )861الحكمه، ص ميزان(. اي دشوار فراروي داريد و جز سبكباران آن را نپيمايند بارهايتان را سبك كنيد كه گردنه. است


