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 به اقتداي پیشواي عشق

 )ص(فرازهایی از سیره و سخنان پیامبر اکرم

  براي آن : وستکرسول خدا سرمشقی نی]  اقتدا به[براي شما در  همانا: 21، احزابسوره

 .ندک ه به خدا و روز بازپسین امید دارد و خدا را فراوان یاد مىکس ک

 تـا  دیکن روىیپ من از د،یدار دوست را خدا اگر«: بگو] اي پیامبر،: [31عمران،  سوره آل 

 ».است مهربان آمرزنده خداوند و د،یببخشا شما بر را شما گناهان و بدارد دوستتان خدا

  هر گاه در امري اختالف نظر یافتید، اگر به خدا و روز بازپسین ایمـان  : 59، نساءسوره

تر  فرجام کاین بهتر و نیعرضه بدارید، ] او[پیامبر ]  سنت[خدا و ]  تابک[دارید، آن را به 

 .است

 در تفکـر  راه از را دیـنش  کـه  کسـی : نمـود  روایـت ) ص(خدا پیامبر از ،)ع(حسین امام 

 از او و بجنبنـد  ها کوه آرد، دست به من سنت فهم و او کتاب در تدبر و خدا، هاي نعمت

 به را او افراد شود، آنان رو دنباله و فراگیرد افراد دهان از را دینش که کسی و. نجنبد جا

 امـام  سـخنان  از اي گزیـده . (اسـت  زوال تـرین  بزرگ معرض در دینش و ببرند سو هر

 )44ص حکیمی، محمد ،)ع(حسین

  مـال رسـانم  کرا بـه  هاي نیکو  اخالق تاام همانا من برانگیخته شده ): ص(اکرمپیامبر. 

 )1531الحکمه، صمیزان(

 و سزاوارترین شـما   ]ي قیامت[ در فرداترین شما به من  کنا نزدیهما): ص(اکرمپیامبر

ترین شـما بـه    کترین و نزدی دارترین، خوش اخالق به شفاعت من، راستگوترین، امانت

 )2799الحکمه، ص میزان. (مردم است

 سى جز شخص مهربـان بـه   که جانم در دست اوست کسوگند به آن ): ص(اکرمپیامبر

گـاه  نه، مگر آن«: فرمود ،»مهربانیمرحم و همه ما دل«: ردندکعرض  .رودبهشت نمی

 )1997الحکمه، صمیزان( ».نیدکه به عموم مردم مهربانى ک

 هـر آینـه آمـرزش    «: فرمـود  )ص(، پیغمبر»مرا و محمد را بیامرز! خداوندا«: یکی گفت

 سید علی کمـالی، انتشـارات اسـوه،    بیین،الن خاتم. (»وسیع خداوند را از مردم باز داشتی

  )225ص 

 ي یکـی از یهودیـان مدینـه شـرکت کـرد      در تشییع جنـازه ) ص(اکرم پیامبر هنگامی. 

گروهی از صحابه نیز از آن حضرت تبعیت کردنـد و در تشـییع شـرکت نمودنـد، ولـی      

: ایشان را مخاطب قرار داد و پرسید) ص(پیامبر .باالخره ناخشنودي خود را ابراز داشتند

مصطفی دلشاد تهرانی، انتشـارات   بوي،ي ن سیره(» آیا این یهودي انسان نبوده است؟«

 )78، ص2ج دریا،

 بـه خـدا   «: است کـه شده نقل  )ص(ي سیره رسول خدا درباره )ع(از امام حسن مجتبی

خـود را از دیگـران پنهـان     ،بسـت  در را بـر روي خـود نمـی   ) ص(سوگند آن حضـرت 

در  )ص(بلکـه آن حضـرت  ... گذشت که او را نیابند  صبح و شبی بر او نمی ،ساخت نمی

» .توانسـت او را مالقـات کنـد    هر کس مایل بود، می. میان مردم و در حضور آنان بود

 ،1مهـر، انتشـارات کتـاب مبـین، ج     حسین جوان ،)ص(اسالم پیامبر حکومتی ي سیره(

 )107ص

 ه خانه نداشـتند و بـه روزگـار    کبودند ) ص(خدا فّه گروهی از اصحاب رسولاصحاب ص

گرفتند و جایی  ي آن پناه مى دند و روزها هم در سایهخوابی درمسجد مى) ص(خدا رسول

خوانـد و   ها به هنگام غذا خوردن آنـان را فـرا مـى    شب )ص(پیامبر. جز مسجد نداشتند

ها غذا بخورند و گروهی هـم بـا    ه با آنکرد ک گروهی را میان اصحاب خود تقسیم مى

  )6197الحکمه، ص میزان( .خوردند غذا مى )ص(خود پیامبر

 فارى عمرو بن ابورافع عموىه هک زمانى: گوید می غهکـ  ىیخرمـا  درخـت  به، بودم بچ 

اى  بچـه  پسـر «: ته شدگف شانیا به. آمد) ص(امبریپ. زدم  مى سنگ، بود انصار به متعلّق

چرا به نخـل،  ! پسر جان«: فرمود. بردند )ص(امبریمرا نزد پ »!زند  به نخل ما سنگ مى

بـه نخـل، سـنگ نـزن؛ ولـى از      «: فرمـود  ».خـورم   مىخرما «: گفتم» زنى؟  سنگ مى

: د و فرمـود یشـ کسـپس دسـتى بـه سـرم     » .خته است، بخوریه پاى آن رکى یخرماها

مؤسسـه علمـی    ،)ص(ي پیـامبر اعظـم   نامـه  حکمت(» .ر گردانیمش را سکش! ایخدا«

 )23، ص8ج فرهنگی دارالحدیث،

 غـذا خـوردن روي   : نمک نمىه تا زنده هستم رهایشان کار است کپنج ): ص(اکرمپیامبر

زمین با بندگان، سوار شدن بر االغ برهنه، دوشیدن بز با دست خودم، پوشـیدن لبـاس   

الحکمـه،   میـزان . (ارها بعداز من سنت شودکان، تا این کودکردن به کپشمینه و سالم 

 )6197ص

 هرگـاه بنـده آن را    هکـ  نکـ  ىیراهنما ارىک به مرا! ابوذر اى«: گفت ابوذر به شخصی

 ».مان آوردن به خدایا« :امبر خدا فرمودیپ: گفت] ابوذر[ ».رود  نجام دهد، به بهشت مىا

 »اشد؟د بیمان، عملى هم بایا همراه ایآ! امبر خدایاى پ«: گفتم:] سپس ابوذر ادامه داد[

ـ اى پ«: گفـتم  ».ندکرده است، بخششى کروزى  از آنچه خدا به شخص«: فرمود امبر ی

ـ بگو کیـ سخن ن«: فرمود »؟]ندک، چه [زى نداشتیاگر نادار بود و چ! خدا : گفـتم  ».دی

: گفتم ».ارى دهدیاى را  ست خوردهکش«: فرمود »رد؟کارى نین بود و زبانش کاگر اَل«

ارى کـ ، بلـد نیسـت  ارى که کسى کبراى «: فرمود »اگر ناتوان بود و قدرتى نداشت؟«

: رد و فرمـود کـ امبر خدا رو به من یپ »ارى بلد نبود؟کاگر خودش «: گفتم ».انجام دهد

: فرمـود  سپس» باقى بگذارى؟) مثبتىا نقطه یهنرى (رى یخواهى در دوستت، خ  نمى«

 »!ارهـا آسـان اسـت   کن یا ي همه! امبر خدایاى پ«: گفتم ».آزارش را به مردم نرساند«

ن یـ ى از اکـ یه به کاى  ه جان محمد در دست اوست، هر بندهکسوگند به آن «: فرمود

رد یگ  امت، دست او را مىیار در روز قکت خدا باشد، آن یند و قصدش رضاکرها عمل اک

، 8، ج)ص(ي پیامبر اعظم نامه حکمت( ».ه او را به بهشت ببردکنیند تا اک  ش نمىیو رها

  )483ص

  لبخند زدن تو به روي برادرت صدقه است، امر به معروف تـو صـدقه   ): ص(اکرمپیامبر

ه راه بلد نیسـت صـدقه   کسی کر تو صدقه است و نشان دادن راه به کاست، نهی از من

ردن آب از دلـو  کـ است، برداشتن سنگ و خار و استخوان از سر راه صدقه است، خالی 

  )3041الحکمه، ص میزان. (خود به دلو برادرت صدقه است

 ل از راه حال: غذا چون چهار خصلت را داشته باشد، تمام و کامل است): ص(پیامبراکرم

هاي فراوانی به سوي آن دراز شود، با نام خداوند متعال شروع  دست آمده باشد، دست به

  )317، ص 5، ج هترجمه الحیا. (شود، با حمد و شکر او پایان پذیرد

 شـوند و   بدترین غذا، غذاي ولیمه است، افراد سیر بـه آن دعـوت مـى   ): ص(اکرمپیامبر

  )3275ه، صالحکم میزان. (گردند گرسنگان از آن منع مى

 کـه بخـوري و    آن«: فرمـود  »تر است؟ کدام طعام خبیث« :پرسیدند) ص(از رسول خدا

  )563، ص بیینالن خاتم. (»به تو نگاه کند] خورد که نمی[دیگري 

 از بهترین اعمال در نزد خدا، خنک کردن جگرهـاي سـوخته و سـیر    ): ص(پیامبر اکرم

سوگند به آن کس که جان محمد به دست اوسـت، بـه   . هاي گرسنه است کردن شکم

مسـلمانش  ) یـا همسـایه  (اي که سیر بخوابـد و بـرادر    من ایمان نیاورده است آن بنده

 )304، ص5، ج هترجمه الحیا. (گرسنه باشد

 داشت، مبادا فقرا محروم  درو کردن و چیدن میوه در شب را مکروه می) ص(پیامبر اکرم

  )194 ، صبیینالن خاتم. (شوند

 تا مرا  .کعبه نشسته بود که به نزد او رفتم ي هدر سای )ص(پیامبر: گوید ابوذر غفاري می

آنان ! آنان، به پروردگار کعبه سوگند، زیانکارترینند«: فرمود ،روم دید که به سوي او می

ه نفـس نفـس   پس مرا اندوهی فرا گرفت و ب »!به پروردگار کعبه سوگند، زیانکارترینند

پدر و مادرم به فدایت، «: گفتم .شاید از من کار بدي سر زده است با خود گفتمافتادم و 

 بیشترین مردم، مگر اینکه اموال را در میان بندگان خدا همـین «: فرمود »آنان کیانند؟

» .طور، و با این دست و آن دسـت پخـش کننـد و اندکنـد ایـن کسـان       طور و همین

 )709، ص5ج ، هترجمه الحیا(

 ـ از پ«: از آن خوشش آمد و آن را صدقه داد و فرمود ،دیاى خر امهج) ع(على امبر خـدا  ی

امـت، در  یگران را بر خود مقدم بدارد، خداونـد در روز ق یه دکهر : دیفرما  ه مىکدم یشن

  )85، ص8، ج)ص(ي پیامبر اعظم نامه حکمت( ».دارد  ورود به بهشت، او را مقدم مى
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 دى و دلت آن را خواست، براى خدا قرار یخود ده با چشم کهر چه را ): ص(اکرمپیامبر

آنچه نزد شماست، تمـام  «: دیفرما  ن است تجارت آخرت؛ که خداى متعال مىیه اکده، 

ي پیامبر  نامه حکمت( ].96سوره نحل، [ »ولى آنچه نزد خداست، ماندنى است ،شود  مى

  )327، ص8، ج)ص(اعظم

 به بهشت نزدیـک اسـت و بـه مـردم     ک است و یبخشنده، به خدا نزد): ص(اکرمپیامبر

  )203، ص8، ج)ص(ي پیامبر اعظم نامه حکمت. (نزدیک است

 ه در دو طـرف آن، دو فرشـته   کـ نیرد، مگـر ا کـ د طلوع نیهرگز خورش): ص(اکرمپیامبر

شنوند ـ آواز    ن، به جز جن و انس، آن را مىینان زمکه ساکى ـ  یگماشته شدند تا با ندا

ـ فاکم باشـد و  کـ را آنچه ید؛ زییایوردگار خود ببه سوى پر! اى مردم«: دهند ننـده،  ک تی

ـ رد، مگر اکد غروب نیو هرگز خورش ؛»نندهکار باشد و غافل یبهتر است از آنچه بس ن ی

گـر را زود عـوض ده و    انفـاق ! ایبـار خـدا  «: ه در دو پهلوىِ آن، دو فرشته آواز دادنـد ک

، 8، ج)ص(ي پیامبر اعظم نامه حکمت( ».نز گردایچ را زود بى] از انفاق[ننده کخوددارى 

  )327ص

 ند، خداوند مـالش را بـه   کغ یان درکیار، از نیه مال خود را به اختکهر ): ص(اکرمپیامبر

  )329، ص8، ج)ص(ي پیامبر اعظم نامه حکمت( .گرداند  ب بدان مىیاجبار، نص

 ولـی او   هر کس برادر مسلمانش نیازمند شود کـه از او وامـی بگیـرد،   ): ص(اکرمپیامبر

دهـد، بهشـت را بـر وي     وامش ندهد، خداوند در آن روزي که نیکوکاران را پاداش می

 )443، ص8، ج)ص(ي پیامبر اعظم نامه حکمت(. گرداند حرام می

 چـرا «: فرمـود  )ص(امبریپ. آمد خدا امبریپ نزد به] اصحاب گرید از[ رترید روزي مردى 

ـ پ اى، شد باعث برهنگى«: گفت. »ردى؟ک رید ـ آ«: فرمـود  »!خـدا  امبری  اى هیهمسـا  ای

ـ پ اى، چـرا «: گفت »دهد؟ هیعار تو به را ىکی و باشد داشته جامه دو هک نداشتى  امبری

  ) 53، ص8، ج)ص(ي پیامبر اعظم نامه حکمت(» .ستیاو برادر تو ن«: فرمود »!داخ

 اي که در آن کسی شب را گرسنه  خداوند در روز قیامت به مردم آبادي): ص(پیامبراکرم

  )547، ص 4، ج هترجمه الحیا. (کند به روز رسانده نگاه نمی

 ه به امور مسلمانان اهتمام ندارد از ایشـان  کند در حالی که صبح کهر): ص(پیامبراکرم

. مسلمان نیست ش نشتابد کمکخواهی مردي را بشنود و به  کمکه فریاد کنیست و هر

  )2555صالحکمه ،  میزان(

 ملتی کـه حـق ضـعیفان را از    «: فرمود میشنیدم که ) ص(پیامبربارها از ): ع(امام علی

. »بینـد  شـود و روي سـعادت نمـی    زورمندان بدون ترس و لرز نستاند هرگز پاك نمـی 

 )53البالغه، نامه  نهج(

 ه کـ پس هرگاه دیدى  ؛ها نزد خدا آیین حنیف است ترین دین محبوب): ص(اکرمپیامبر

میـزان ( .انـد  تردیـد از دسـت رفتـه    ، بى»ستمگرىتو « :گویندامت من به ستمگر نمی

 )1811الحکمه، ص

 طاعت و نیکی آن است که جان بدان قرار گیرد و دل به آن آرام یابـد  ): ص(پیامبراکرم

و گناه آن چیزي است کـه جـان بـدان قـرار نگیـرد و دل بـه آن آرام نیابـد، هرچنـد         

 )6761کمه، صالح میزان. (فتوادهندگان خالف آن را به تو فرمان دهند

 که ببیند را ستمگر فرمانراوایی که هر: فرمود) ص(، به نقل از رسول خدا)ع(امام حسین 

 مخالفـت  خدا رسول سنت با شکند، می را خدا پیمان شمرد، می حالل را خدا هاي حرام

 خـود  کردار با نه و کند، می رفتار تجاوز و گناه اساس بر خدا بندگان میان در و کند می

 همـان  بـه  را او] جـزا  روز در[ کـه  خداسـت  بـر  آنگـاه  خـود،  گفتار با نه و بشورد او بر

 )226، ص2ي نبوي، ج سیره( .آورد می در را ستمگر آن که آورد در جایگاهی

 بـه خـوبی فرمـان دهیـد، اگرچـه خودتـان بـه آن عمـل نکنیـد و از          ): ص(پیامبراکرم

الحکمـه،   میـزان . (اجتناب نکنیـد ي آنها  ها باز دارید، هرچند خودتان از همه کاري زشت

 )3721ص

 جاینـد سـتمگران و یـاران    ک: ي ندا دهدا چون روز قیامت شود منادي): ص(اکرمپیامبر

اي را براي آنان بسته، یـا   یسهک رده، یا سرِکه دواتی براي آنان لیقه کسی کها؟ هر  آن

. نیـد کمحشـور  پس آنان را نیز با ستمگران . ب فرو برده استکّبراي آنان در مر قلمی 

  )3381الحکمه، ص میزان(

 نـد فرمـانروایی را   ک را ناخشـنود مـى   ه خـدا کاري کس با انجام کهر ): ص(اکرمپیامبر

  )3335الحکمه، ص میزان. (خارج شده است وجلّخشنود سازد، از دین خداي عزّ

 ـ آ لرزد و پروردگار به خشم مـى  ستوده شود، عرش مى ارکهرگاه بد): ص(اکرمپیامبر  .دی

 )381، ص14، ج)ص(ي پیامبر اعظم نامه حکمت(

 ـ آم مدح و ثناى مبالغه دوست داشتنِ): ص(اکرمپیامبر ـ ز، نسـبت بـه د  ی ر کـ ور و کـ ن، ی

، 14، ج)ص(ي پیامبر اعظـم  نامه حکمت( .ندک خالى مى] از اهلش[ها را  سازد و خانه مى

 )377ص

 برابرش هرکه نزد توانگري رود و از سر چشمداشت به آنچه او دارد در ): ص(پیامبراکرم

 ) 6853الحکمه، ص میزان. (رود دو سوم دینش از بین می ،کرنش کند

 ک لقمه حرام، نزد خدا محبوب تر از خوانـدن دو هـزار   یفرو گذاشتن ): ص(اکرمپیامبر

  )553، ص8، ج)ص(اعظمي پیامبر  نامه حکمت. (رکعت نماز مستحبى است

 د و از سرِ چشمداشـت بـه او،   یمرانِ ستمگرى را مدح گوکس حکهر ): ص(اکرمپیامبر

 .و خـوار گردانـد، همسـفر او بـه سـوى آتـش خواهـد بـود         کوچکخود را در برابرش 

 )381، ص14، ج)ص(ي پیامبر اعظم نامه حکمت(

 خاتم. (سرایان خاك بپاشید در دهان مدیحه): ص(پیامبراکرم 85ین، صالنبی( 

 ه او نشسـته باشـد و مـردم در برابـرش     کس دوست داشته باشد کهر ): ص(اکرمپیامبر

  )307، ص8، ج)ص(ي پیامبر اعظم نامه حکمت( .گاهش در آتش استیستند، جایبا

 فـش  کمردى بند . شد پاره فششک بند هک بود خدا خانه طواف مشغول )ص(خدا امبریپ

ـ ا«: د و فرمودیرفتن آن امتناع ورزیاز پذ) ص(امبریپ. داد شانیرد و به اکخود را باز  ن، ی

، 8، ج)ص(ي پیـامبر اعظـم   نامـه  حکمت(» .رمیپذ  از را نمىیاز است و من امتینوعى امت

  )459ص

 خواسـته شـما را بکشـد    این شخص می«: آوردند و گفتند) ص(مردي را پیش پیامبر. «

گذشتن از خطاي او، قصاص قبـل از جـرم را   دستور داد او را رها کنند و با ) ص(پیامبر

اي، اما  نترس، بر فرض که چنان قصدي هم داشته«: مردود دانست و به آن مرد فرمود

 )127ص ،)ص(اسالم پیامبر حکومتی ي سیره(» .اي بر من که دست نیافته

 ه مـردم از  کـ سانی هسـتند  کروز قیامت بدترین مردم در پیشگاه خدا ): ص(اکرمپیامبر

 )2691الحکمه، ص میزان. (ها احترام بگذارند دشان به آنترس گزن

 نید، وگرنه خداوند بدانِ شما را بـر  کر کباید امر به معروف و نهى از من): ص(پیامبراکرم

ننـد ولـى دعایشـان    ک انتـان دعـا مـى   کگرداند و در این صـورت نی  خوبانتان مسلط مى

 )5705مه، صکالح میزان. (شود مستجاب نمى

 الحکمه،  میزان. (شود گونه بر شما حکومت می هرگونه که باشید همان): ص(پیامبراکرم

 )6853ص

 پس شما بر محـور  . اب اسالم، به چرخش در آمده استیه آسکد یبدان): ص(اکرمپیامبر

گر یدکـ یه قرآن و سلطان، بـه زودى از  کد یبدان. دیه چرخکد، هر جا یتاب خدا بچرخک

م کرانى بر شـما حـا  یام ه به زودىکد یبدان. دیز قرآن جدا نشوولى شما ا ،شوند  جدا مى

نند، و اگر از آنهـا  ک  م نمىکنند، براى شما حک  م مىکه آنچه براى خود حکخواهند شد 

: گفتنـد [. سازند  د، گمراهتان مىینکبردارى  شند و اگر فرمانک  د، شما را مىینکنافرمانى 

بـا اره  : ردنـد کم یسى بن مریاران عیه کارى را ک ]:فرمود »م؟ینکچه ! امبر خدایاى پ«

ردن در راه طاعت م]. م باطل نشدندیاما تسل ،[ده شدندیشکب یپاره پاره شدند و به صل

، 8، ج)ص(ي پیـامبر اعظـم   نامـه  حکمـت . (ت خداسـت یخدا، بهتر از زنـدگى در معصـ  

  )475ص

 و هر گاه گرهـی   یکی گشوده خواهد شد هاي اسالم یکی هر آینه گره): ص(اکرمپیامبر

شـود زیـر پـا     اولین گرهی که باز مـی . باز شود مردم به گره بعدي آن خواهند پرداخت

  )2555الحکمه، ص  میزان. (گذاشتن داوري عادالنه است و آخرینِ آن نماز

  ،تقسیم  مردمطور مساوي میان  ها به فرمان داد تا غنیمت) ص(پیامبرپس از جنگ بدر

اي رسول خدا، آیا به سواران که نگاهبانان و حامیـان  «: تسعد بن ابی وقّاص گف. شود

مادرت بـه عزایـت   «: فرمود) ص(پس پیامبر» دهی؟ مردمند به اندازه ناتوانان سهم می

 )375، ص2ي نبوي، ج سیره( »شوید؟ مگر شما جز به برکت ناتوانان پیروز می! بنشیند
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 و از آنـان  [... آورم  خـود مـی  خدا را به یاد فرمانروایـان امـتم پـس از    ): ص(اکرمپیامبر

و  قدرتمنـدان مبندند که در این صورت  مردمخود را به روي  ي خانه درِ] خواهم که می

  )522،ص3ج، هترجمه الحیا( !خواهند خورد ، ضعیفانشان راایشان توانگران

 همانا پیشینیان شما هالك شدند، زیـرا اگـر بزرگـی از ایشـان دزدي     ): ص(پیامبراکرم

 .سـاختند  کرد بر وي حد جاري می کردند و چون ضعیفی دزدي می می کرد رهایش می

 )1049الحکمه، ص میزان(

 ات را آورد، کچون اموال ز. ردکات کمردى از بنى اسد را مأمور جمع آورى ز) ص(امبریپ

بر منبر ) ص(امبریپ ».ه شده استیهد ن هم به خود منیو ا ،ن براى شماستیا«: گفت

ارگزار را کـ ه کـ چـه شـده اسـت    «: و پس از حمـد و ثنـاى خداونـد، فرمـود    ...  ستادیا

ـ گو  د، مىیآ  م و وقتى مىیفرست  مى ـ ا: دی چـرا در  ! ن، از آنِ مـن؟ یـ ن، از آنِ توسـت و ا ی

ـ ا باز هم بـراى او هد یند آیند تا ببینش  پدر و مادرش نمى ي خانه ـ آورنـد    ه مـى ی ! ا نـه؟ ی

ن یدارد، مگر ا  ز بر نمىیچ چیه] ارگزارکآن [ه جان من در دست اوست، کسوگند به آن 

، )ص(ي پیـامبر اعظـم   نامه حکمت(» .دیشکامت، آن را بر دوش خود خواهد یه روز قک

 )371، ص8ج

 انــت اســتیشــود، خ  ش مــىکشــیپ ارگزارانکــه بــه کــى یایهــدا ):ص(اکرمپیــامبر. 

 )371، ص8، ج)ص(ي پیامبر اعظم نامه حکمت(

 نـد و او بـه خـاطر آن وسـاطت،     کس براى برادر خود وساطتى بکهر ): ص(اکرمپیامبر

رِ بزرگى از درهـاى ربـا وارد   نه به دیرد، هر آیه را بپذین هداى ببرد و او آ هیش هدیبرا

 )6645الحکمه، ص میزان( .شده است

 و ]زیآمو تملّق [اى  ه رشوهیه جبرانى، هدیهد: ه بر سه گونه استیهد): ص(اکرمپیامبر ،

 )6651ص الحکمه، میزان( .ه به خاطر خداوند عزّوجلیهد

 ه دلـش درسـت شـود و دلـش     کاي درست نشود، تا آن ایمان هیچ بنده): ص(اکرمپیامبر

  )5313الحکمه، ص میزان. (ه زبانش درست شودکدرست نشود، تا آن

 ار یاورد، گناهـانش بسـ  یـ ردارش بـه شـمار ن  که گفتارش را از کسى ک): ص(اکرمپیامبر

 )329، ص14، ج)ص(ي پیامبر اعظم نامه حکمت( .گردد شود و عذابش حاضر مى مى

 نـد که با آبروى برادر مسلمانش بـازى  کن گناه بس یزاده را هم  آدمى): ص(اکرمپیامبر .

 )537، ص8، ج)ص(ي پیامبر اعظم نامه حکمت(

 نـد ک شـنود، بـازگو   ه هر چه مىکن بس یى آدمى، همیگو براى دروغ): ص(اکرمپیامبر. 

 )329، ص14، ج)ص(ي پیامبر اعظم نامه حکمت(

 ی و یا هر کس دیگـري از  ): ص(اکرمپیامبرفرد مسلمانی یا کافري ذم هر کس بر ضد

شـود و بـا منافقـان، در     مردم، شهادت دروغ دهد، در روز قیامت، به زبانش آویزان مـی 

  )437، ص8ج، )ص(ي پیامبر اعظم نامه حکمت(. گیرد ي زیرین دوزخ جاي می طبقه

 هر کس خبر کار زشتی را بشـنود و آن را افشـا سـازد، هماننـد     ! هان): ص(اکرمپیامبر

کسی است که مرتکب آن شده است و هر کس عمل نیکی را بشـنود و آن را در بـین   

ي پیـامبر   نامـه  حکمـت (. مردم شایع کند، همانند کسی است که آن را انجام داده است

 )441، ص8، ج)ص(اعظم

 در ! دیا اوردهید و به دل، اسالم نیا ه به زبان اسالم آوردهکاى جماعتى ): ص(ماکرپیامبر

ى یجـو  هاى مسلمانان را پى س لغزشکه هر کد، یهاى مسلمانان نباش جستجوى لغزش

ش یند، رسواکى او یجو بیه خداوند عکس کرد و هر یگ  ند، خداوند لغزش او را پى مىک

  )537، ص8، ج)ص(اعظمي پیامبر  نامه حکمت. (سازد  مى

  و چنین شهادت دادآمد وقتی دزدي را دستگیر کرده و به حضور پیامبر آوردند، شاهدي 

گـویی او را   چـرا نمـی  «: حضرت فرمود ».دزدید من او را دیدم که این چیز را می« :که

انتشارات بوسـتان  سید رضا صدر،  ،)ص(راه محمد(» داشت؟ دیدم که این چیز را بر می

  ) 486ص کتاب قم، 

 هر کس از برادر خود نزد سلطانی سعایت کند، چنانچه از آن سـلطان،  ): ص(اکرمپیامبر

کننده را  آن سعایت] نیک[ي اعمال  به او ناراحتی یا گزندي نرسد، خداوند عزّوجل همه

دهد؛ اما اگر گزند یا نـاراحتی و یـا آزاري از سـلطان بـه آن شـخص برسـد،        بر باد می

. دهـد  در یک طبقه از دوزخ جـاي مـی  ) وزیر فرعون(گر را با هامان  خداوند آن سعایت

  )439، ص8، ج)ص(ي پیامبر اعظم نامه حکمت(

 س به قصـد خشـنودىِ سـلطانى، مسـلمانى را بترسـاند، در روز      کهر ): ص(اکرمپیامبر

  )505، ص8، ج)ص(ي پیامبر اعظم نامه حکمت. (آورند  ر مىیامت، او را در غل و زنجیق

 را براي گرفتن صدقات فرستاده بود، مردي بـا او مشـاجره    »جهم ابا«) ص(رسول خدا

 )ص(نـزد پیغمبـر  نزدیکان آن فـرد   .ساخت اش زخمیدر میان درگیري ابا جهم  و کرد

فالن مقدار پول را به عنوان دیه «: فرمود )ص(پیغمبر .آمدند، و تقاضاي قصاص کردند

: بـه ایشـان فرمـود    .پیغمبر مبلغ را زیاد کـرد تـا قبـول کردنـد     .قبول نکردند ،»بگیرید

: گفتنـد » .کـنم  خوانم، و مسلمانان را از رضایت شـما آگـاه مـی    امشب من خطبه می«

این مردم بـه  «: به مسلمانان گفت) ص(شب هنگام، پیغمبر ».خوب است، چنین باشد«

از ایـن  اصحاب  »!]ایم هراضی نشد[، نه«: آنان گفتنداما ، »گرفتن این مال راضی شدند

آنگـاه ایشـان را   » .متعرض ایشان نشـوید «: فرمود )ص(پیغمبر اما ،کار به خشم آمدند

 ».راضـی شـدیم  «: گفتند» آیا راضی شدید؟«: و آن مال را زیاد کرد، و فرمود فراخواند

 ».خوب اسـت «: گفتند ».کنم من مردم را از رضایت شما آگاه می«: فرمود )ص(پیغمبر

آیـا راضـی   «: بار دیگر مردم را فراهم ساخت، و در حضـور ایشـان پرسـید    )ص(پیغمبر

 )114، ص بیینالن خاتم( ».راضی شدیم«: گفتند» شدید؟

 »در مالقات فرستادند و من ) ص(قریش مرا نزد پیامبر: کند گونه روایت می این» ابورافع

به سوي نم و بما، تحت تأثیر اسالم قرار گرفتم و تصمیم گرفتم که )ص(آن حضرتبا 

شکنم و سـفیران را   من پیمان خود را نمی«: فرمود) ص(لیکن پیامبر ،نگردم قریش باز

به اسـالم   ، اگررسیدن به مکهپس از تو به سوي آنها بازگرد و . دارم نزد خود نگه نمی

 )176ص ،)ص(اسالم پیامبر حکومتی ي سیره(» .تمایل داشتی به سوي ما برگرد

 بـراى خبـر    اى او را ه عدهکایت مردى است کقیامت، ح من وایت کح): ص(اکرمپیامبر

از تـرس  ] بینـد و  دشـمن را مـی  [اند و او ردهکیافتن از وضعیت دشمن پیشاپیش روانه 

آورد و بـا آن   مـى  در اش را از او خود را به مردمش برسـاند، جامـه   ه دشمن زودترکاین

 !مـن هسـتم  ! سـتم مـن ه ! بـه شـما حملـه شـده    ! به شما حمله شده: دهد عالمت مى

 )5387الحکمه، ص میزان(

 تان از آن یها د، جانیدانست  دانم، شما هم مى  ا مىیاگر آنچه را من از دن): ص(اکرمپیامبر

  )1721ص الحکمه، میزان. (شد آسوده می

 ـ یه هکاى خدا یآن اول! ر خداامبیپ اى«: گفته شد د م و انـدوهى بـه آنـان راه نـدار    یچ ب

ـ دن ظاهر مردم وقتى هک سانىک«: فرمود »هستند؟ سانىک چه، ]62 ،)ع(یونسسوره [  ای

 آنها، دندیورز اهتمام ایدن نونِکا به مردم وقتى رو، نیا از. دندید را باطنش آنها، دندید را

راندنـد، و  یراند، میدند آنان را بمیترس هک را آنچه ایدن از پس،. ردندک اهتماماش  ندهیآ به

ا، یزِ دنیچ چیجه، هیدر نت. گفتند كرد، ترکشان خواهد که دانستند به زودى ترکآنچه را 

ا یچ رفعتى از دنینه آن زدند، و هیه دست رد به سکنیرد، مگر اکخود را به آنان عرضه ن

 .ه آن را پست شمردندکنیامد، مگر ایب آنان بر نیصدد فردر 

گشته است و  انشان خرابینند، و در مک  هنه شده است و آن را نو نمىکا در نزد آنان یدن

ـ ه وکـ ننـد؛ بل ک  اش نمـى  شان مرده است و زنـده یها نهینند، و در سک  آبادش نمى رانش ی

ه کخرند   زى مىیفروشند و با آن، چ  ا را مىیسازند، و دن  نند و با آن، آخرتشان را مىک  مى

ا ر] ى الهـى [فرهـا یکانـد و انـواع    افتاده كه بر خاکدند یا را دیاهل دن. ماند  شان مىیبرا

از ، و ترس را جـز در آنچـه   د بدان دارندیام  ت را جز در آنچهین رو، امنیاز ا. اند دهیچش

، 8، ج)ص(ي پیـامبر اعظـم   نامـه  حکمت(» .یابند ، نمینندیب  مى احوال دنیا و دنیاپرستان

 )175ص

 را جز در خوردنی و نوشـیدنی یـا پوشـاك     وجلّهرکه نعمت خداي عزّ): ص(پیامبراکرم

 )6365الحکمه، ص میزان. (گمان عملش کوتاه و عذابش نزدیک است بی ،نبیند

 گـذارى و بـه   ات، طاعت خدا را وا مبادا به خاطر دلسوزى براى خانواده): ص(اکرمپیامبر

پـروا  از پروردگارتـان  ! اى مردم«: دیفرما  را خداوند متعال مىیزنافرمانى او روى آوري؛ 

ند و نه فرزندى کارى بکتواند براى فرزندش   ه نه پدرى مىکاز روزى بترسید و بدارید 

ي  نامـه  حکمـت ( ]33لقمـان،  سـوره  [» .گمان، وعده خدا راست اسـت  بى. براى پدرش

 )411، ص8، ج)ص(پیامبر اعظم

 ترین مردمان در روز رستاخیز کسی است کـه آخـرت خـود را     پشیمان): ص( پیامبراکرم

 )1193لحکمه، صا میزان. (براي دنیاي دیگري بفروشد
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 ـ ر پـنج چ ان را بـه خـاط  کـ ودک): ص(اکرمپیامبر ار یه بسـ کـ اول آن: دارم ز دوسـت مـى  ی

ننـد؛  ک نـه دشـمنى مـى   یکه بدون کنند؛ سوم آنک بازى مى كه با خاکند؛ دوم آنیگر مى

سـازند و سـپس خـراب     ه مـى کنند؛ پنجم آنک ره نمىیزى براى فردا ذخیه چکچهارم آن

 )333، ص7، ج)ص(پیامبر اعظمي  نامه حکمت(. نندک مى

 به خاطر خدا دوسـت  ! خدا ي اى بنده«: ى از اصحاب خود فرمودکبه ی ،)ص(اکرمپیامبر

به خاطر خـدا دشـمنى    ،نکخدا دوستى  به خاطر ،نفرت داشته باشبه خاطر خدا  ،بدار

آدمى تا چنین نباشد طعـم ایمـان را    ها به دست نیاید و زیرا دوستى خدا جز با این، ورز

امروزه دوستی و برادري مـردم بـا یکـدیگر     .اش بسیار باشد نچشد هر چند نماز و روزه

 ».ورزند کنند و براي دنیا باهم دشمنی می براي دنیا دوستی می ،بیشتر به خاطر دنیاست

 )3194الحکمه، ص میزان(

 خداوند بر فرزند آدم مسلط نکـرد مگـر کسـى را کـه فرزنـد آدم از او      ): ص(اکرمپیامبر

خداونـد جـز خـود کسـى را بـر او       ترسید اگر فرزند آدم از کسى جز خدا نمى ،ترسد مى

 اگـر  ،دبسـته باشـ   و فرزند آدم واگذار نشد مگر به کسى که به او امید ؛کرد مسلط نمى

 ،الحکمـه  میـزان ( .شـد  بست بـه غیـر خـدا واگـذار نمـى      فرزند آدم جز به خدا امید نمى

 )1581ص

 گـذارد   ه خداوند، تو را به همو وا مىکن، که نیکاز خدا تر یسى غکبه ): ص(اکرمپیامبر. 

 )365، ص8، ج)ص(ي پیامبر اعظم نامه حکمت(

 ارکـ ایار، اى رکبیار، اى فرکاى ناب«: شود  ار ندا مىکایامت به ریروز ق): ص(اکرمپیامبر !

ه بـه خـاطر او   کر یبرو و مزد خود را از همان بگ. ن رفتیعملت بر باد شد و مزدت از ب

 )593، ص8، ج)ص(ي پیامبر اعظم نامه حکمت( ».ردىک  ار مىک

 ر شبانه مردم منگرید، کبه زیادي نماز و روزه و حج و احسان و ورد و ذ): ص(اکرمپیامبر

 )2997الحکمه، ص میزان. (نیدکها توجه  داري آن ه به راستگویی و امانتکبل

 ند، خداوند متعـال بـه   طلبی اطعام ک هر کس براي خودنمایی و شهرت): ص(اکرمپیامبر

خوراند و آن طعام را در شکمش آتش  ي دوزخ به او می ي همان طعام، از چرکابه اندازه

، 8، ج)ص(ي پیـامبر اعظـم   نامه حکمت(. که میان مردم داوري کند گرداند، تا زمانی می

  )441ص

 پیامبر ي  نامه حکمت. (نکاز غذاى فاسقان، تناول م :]در اندرز به ابوذر[ )ص(امبر خدایپ

 )285، ص14، ج)ص(اعظم

 ه، بریخ روزفـالن  ،شـد  دیشـه  سکـ  فالن«: گفتند و مدندآ  )ص(امبریپ ارانی از اى عد 

فالنـى  «: دند و گفتندیه به نام مردى رسک، تا آن»د شدیس شهکشد، فالن  دیشه سک

ا یبردى که  سبب دانمن او را ب! نه«: ودامبر خدا فرمین هنگام، پیدر ا ».د شدیهم شه

، )ص(ي پیامبر اعظـم  نامه حکمت(» .دمی، در آتش درا مخفیانه برداشت میى از غنایعبا

  )587، ص8ج

  ه در اسارت مسلمین بودند هیچ مجبـور بـه پـذیرش دیـن اسـالم      کاسراي جنگ بدر

بـه خـوبی پـذیرایی     كه از این اسراي مشرکبه صحابه دستور داد ) ص(پیامبر. نشدند

ه اسالم نیاوردند، با پرداخت کآنهایی . رند به آنها بدهندخو ه خود میکنند و از غذایی ک

 حکـومتی  ي سـیره . (مدینـه آزاد شـدند   كودکده  ]خواندن و نوشتن به[ فدیه یا تعلیم

 )172ص ،)ص(اسالم پیامبر

 تعلـیم و  یکی مجلس ذکر و دیگري مجلـس   ،بر دو مجلس گذشت) ص(روزي پیامبر

بخواهـد  ] خداوند[اگر  ،کنند دعا می آنها .است بهترهر دو خوبند، و یکی «: فرمود .تعلم

گیرند، اینان بهترند و مـن   دهند و یاد می یاد می اینهااما  ؛کند دهد، و اگر نه منع می می

 )172، ص بیینالن خاتم(» .ام براي معلمی مبعوث شده

 ه کـ ه در آن روز بر دانش خود چیزى نیفزایم کر من بیاید باگر روزى ): ص(رمکارپیامب

 .مبــاد كطلــوع خورشــید آن روز بــر مــن مبــار ،م گردانــدکخــداى تعــالى نــزدی بــه

 )3933مه، صکالح میزان(

 هیچ عملی جز با شناخت پذیرفته نشود و هیچ شناختی پذیرفته نیست ): ص(پیامبراکرم

 )3555الحکمه، ص میزان. (جز با عمل

 م بایها در م هرگاه، بدعت): ص(ماکرپیامبرتم ظاهر گشت، عالد علمش را آشکار یان ام

  )477ص ،8، ج)ص(پیامبر  نامه حکمت! (او بادعنت خدا بر ن نکند، لیکند و هر کس چن

 انت یانت در دانش، بدتر از خیرا خید؛ زیگر صادق باشیدکیبا  در دانش): ص(اکرمپیامبر

  )583، ص8، ج)ص(ي پیامبر اعظم نامه حکمت( .در مال است

 علمی برخوردار شـود کـه او را نگریانَـد، سـزاوار      هر کس از! اي ابوذر): ص(اکرمپیامبر

است که گفته شود از علمی برخوردار شـده کـه سـودي بـرایش نـدارد؛ زیـرا خداونـد        

گمـان، کسـانی کـه پـیش از نـزول آن       بی«: عزّوجل، دانشمندان را چنین ستوده است

روي در کنـان بـه    اند، چون این کتاب بر آنان خوانده شود، سـجده  ، دانش یافته)قرآن(

شدنی   ي پروردگار ما، قطعاً انجام منزّه است پروردگار ما، که وعده: گویند افتند و می می

سـوره  [» .شـود  ها افزوده می گریند و بر فروتنی آن افتند و می و بر روي زمین می. است

 )517، ص14، ج)ص(ي پیامبر اعظم نامه حکمت] (107-109اسراء، 

 کنم من مردي هستم که زیاد گناه می«: د و گفتآم) ص(حبیب بن حارث نزد پیامبر. «

» .کـنم  کنم و بـاز هـم گنـاه مـی     توبه می!  خدارسول  اي«: گفت» .توبه کن«: فرمود

در این صورت گناهان ! خدارسول اي «: گفت» .هر وقت گناه کردي توبه کن«: فرمود

ین، النبی خاتم( ».عفو خداوند از گناه تو بیشتر است«: فرمود )ص(پیغمبر» .من زیاد است

 )256ص

 خدمتش عرض کردند. در غزوه احد به دست مشرکان شکست) ص(دندان رسول خدا :

ام، مـن   من براي بدبخت کردن فرسـتاده نشـده  «: فرمود. »ان نفرین کنشدر حق ای«

آنگاه در حـق مشـرکان و    ».کنم شانبه سوي حق دعوت ام تا براي رحمت بر بشر آمده

، اینـان  بیـامرز قوم مرا ! بار الها«: کسته بودند چنین دعا کرددشمنانی که دندانش را ش

  )477، ص )ص(راه محمد(» .دانند و ناآگاهند نمی

  قاتـل   -از خون وحشـی   ،روز فتح مکه به قریش استیال یافتدر ) ص(پیامبرآنگاه که

هـاي   ها، زبان و دسـت  که گوش -همسر ابوسفیان  -هند دختر عتبه . گذشت -حمزه 

عکرمـه بـن   . حمزه را بریده و قلب و جگرش را دریده و به دندان جویده بود، عفو کرد

خـرج  ) ص(همو که مال زیادي براي از پـا درآوردن رسـول خـدا    . ابی جهل را بخشود

ترسـانده و   کـه دختـرش زینـب را    اناسود بن مطلّب را بخشود، هم هبار بن. کرده بود

 )122ص ،)ص(اسالم پیامبر حکومتی ي سیره(. شده بود او جنینباعث سقط 

       در روز فتح مکه، یکی از فرماندهان سپاه اسالم، سعد بـن عبـاده بـود کـه پیشـاپیش

حل الحرمه، الیوم الیوم یوم الملحمه، الیوم تست«: زد کرد و فریاد می لشکرش حرکت می

نگـه داشـته    امروز روز خون ریختن است، امروز حرمـت و احترامـی   » «اذل اهللا قریشا

مـردم مکـه از    ».اوند قریش را ذلیل و خوار ساختامروز، روزي است که خد. شود نمی

: رسـید، فرمـود  ) ص(چون این سخن به گوش پیامبر .این شعار به وحشت افتاده بودند

الیوم یوم المرحمه، ”: پس این را شعار کنید کهسعد این سخن را از روي اشتباه گفته، «

 امـروز روزي اسـت کـه خداونـد    . امروز روز لطف و رحمت است” “الیوم اعز اهللا قریشا

  )122ص ،)ص(اسالم پیامبر حکومتی ي سیره(»“.قریش را عزت بخشیده است

  ه بر او دشوار است شـما در  کقطعاً، براي شما پیامبري از خودتان آمد : 128، توبهسوره

 .شما حریص، و نسبت به مؤمنان، دلسوز مهربان است]  هدایت[رنج بیفتید، به 

 هایى است، پس خویشتن  را در طول عمرتان نسیم همانا پروردگار شما): ص(اکرمپیامبر

به شما برسـد و زان پـس   ها  نسیماز آن  اي نفحهه کاشد ب ،را در معرض آن قرار دهید

 )2007الحکمه، صمیزان( .هرگز به شقاوت نیفتید

 ]ام کـن، و در   با نگاهت که خواب ندارد نگاهبـانی ! خداوندا:] هاي آن حضرت از نیایش

تبـاه نگـردم   . از من در گذر، اي پروردگار من. پناه استوار خود که سستی نپذیرد بگیرم

محمود مهدوي دامغانی، انتشارات  ،)ص(هاي پیامبر نیایش... . (باشی آنجا که تو امیدم 

 )129ص جهاد دانشگاهی مشهد،

 980ص الحکمه، میزان. (دارد آدمی با کسی است که دوستش می): ص(پیامبراکرم( 

  ]ه تـو را  کـ سـانی  کمحبت به خودت و محبت به ! بار الها :]هاي آن حضرت از نیایش

ـ   کآنچه  محبتدوست دارند و  . گردانـد، روزیـم فرمـا    مـی  که مرا به محبـت تـو نزدی

  )5349الحکمه، ص میزان(


