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  [ رسول خدا سرمشقی  نکووسق : برای شما در ]اقتدا به همانا: 21، احزابسوره

 کند.برای آن کس که به خدا و روز بازپسکن امکد دارد و خدا را فراوان یاد مى

 پکقرو  مقن از دارید، دوس  را خدا اگر: »: ]ای پکامبر،[ بگو31عمران، سوره آل 

 آمرزنده خداوند و ببخشاید، شما بر را شما گناهان و بدارد دوستتان خدا تا کنکد

 .«اس  مهربان

  هر گاه در امری اختالف نظر یافتکد، اگر به خقدا و روز بازپسقکن 59، نساءسوره :

بدارید، این بهتر و [ پکامبر ]او[ عرضه [ خدا و ]سن ایمان دارید، آن را به ]کتاب

 تر اس .فرجامنکک

 در تفور راه از را دینش که کس : نمود روای ( ص)خدا پکامبر از ،(ع)حسکن امام 

 و بجنبند هاکوه آرد، دس  به من سن  فهم و او کتاب در تدبر و خدا، هاینعم 

 شقود، آنان رودنباله و فراگکرد افراد دهان از را دینش که کس  و. نجنبد جا از او

 از ایگزیده. )اس  زوال ترینبزرگ معرض در دینش و ببرند سو هر به را او افراد

 (44ص حوکم ، محمد ،(ع)حسکن امام سخنان

  مقال کرا بقه هقای نکوقو اخالق تقاام همانا من برانگکخته شقده)ص(: اکرمپکامبر

 (1531الحومه، ص)مکزان رسانم.

 و سقزاوارترین  [ی قکام ] من در فردا ترین شما بهک)ص(: همانا نزدیاکرمپکامبر

ترین کترین و نزدیدارترین، خوش اخالقشما به شفاع  من، راستگوترین، امان 

 (2799الحومه، صشما به مردم اس . )مکزان
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 سى جز شخص مهربان که جانم در دس  اوس  کسوگند به آن )ص(: اکرمپکامبر

نه، مگقر »فرمود:  ،«مهربانکمرحم و همه ما دل»ردند: کعرض  .رودبه بهش  نم 

 (1997الحومه، ص)مکزان «.نکدکه به عموم مردم مهربانى کگاه آن

  : هقر آینقه »فرمقود:  )ص(، پکغمبقر«خداوندا! مرا و محمقد را بکقامرز»یو  گف

سقکد عیق  کمقال ،  بکّکن،الن)خاتم .«آمرزش وسکع خداوند را از مردم باز داشت 

 (225ص  انتشارات اسوه،

  ی یو  از یهودیان مدینه شرک  کرداکرم)ص( در تشککع جنازه پکامبر هنگام. 

گروه  از صحابه نکز از آن حضرت تبعک  کردند و در تشقککع شقرک  نمودنقد، 

پکامبر)ص( ایشان را مخاطق  ققرار  .ول  باالخره ناخشنودی خود را ابراز داشتند

مصطف  دلشاد  بوی،ی ن)سکره« آیا این یهودی انسان نبوده اس ؟»داد و پرسکد: 

 (78، ص2ج تهران ، انتشارات دریا،

 )بقه »اس  کقه: شده نیل  ی سکره رسول خدا)ص(درباره از امام حسن مجتب )ع

خقود را از دیگقران  ،بسق خدا سوگند آن حضرت)ص( در را بقر روی خقود نم 

گذشق  کقه او را نکابنقد ... بیوقه آن صبح و شقب  بقر او نم  ،ساخ پنهان نم 

توانس  او در مکان مردم و در حضور آنان بود. هر کس مایل بود، م  حضرت)ص(

مهر، انتشارات حسکن جوان ،(ص)اسالم پکامبر حوومت  یسکره« )را مالقات کند.

 (107ص ،1کتاب مبکن، ج

 ُه خانقه نداشقتند و بقه کقخدا)ص( بودنقد فّه گروه  از اصحاب رسولاصحاب ص

ی آن پنقاه دنقد و روزهقا هقم در سقایهخوابکخدا)ص( درمسجد مىروزگار رسول

ها به هنگام غذا خقوردن ش  )ص(گرفتند و جای  جز مسجد نداشتند. پکامبرمى
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هقا ه بقا آنکقرد کخواند و گروه  را مکان اصحاب خود تیسکم مىآنان را فرا مى

الحومقه، )مکزان .خوردنقدغقذا مى )ص(غذا بخورند و گروه  هم با خقود پکقامبر

 (6197ص

  ىیخرمقا درخ  به، بودم بچّه هک زمانى: گویدم  غِفار  عمرو بن ابورافع عمو 

 پسر»ته شد: گف شانیا به. امبر)ص( آمدکپ. زدممى سنگ، بود انصار به متعیّق هک

پسقر جقان! »بردند. فرمود:  )ص(امبرکمرا نزد پ «زند!ا  به نخل ما سنگ مىبچّه

به نخقل، سقنگ »فرمود:  «خورم.مىخرما »گفتم: « زنى؟چرا به نخل، سنگ مى

سقسس دسقتى بقه سقرم « .خته اس ، بخوریه پا  آن رکى ینزن؛ ولى از خرماها

ی پکققامبر نامققه)حوم « .ر گققردانکمش را سققوا! شققیخققدا»د و فرمققود: کشققک

 (23، ص8ج مؤسسه عیم  فرهنگ  دارالحدیث، اعظم)ص(،

 نم: غقذا خقوردن کنمىه تا زنده هستم رهایشان کار اس  ک)ص(: پنج اکرمپکامبر

روی زمکن با بندگان، سوار شدن بر االغ برهنقه، دوشقکدن بقز بقا دسق  خقودم، 

ارها بعقداز مقن سقن  کان، تا این کودکردن به کپوشکدن لباس پشمکنه و سالم 

 (6197الحومه، صشود. )مکزان

  هرگاه بنده آن را  هک نک ىیراهنما ار ک به مرا! ابوذر ا »: گف  ابوذر به شخص

مان آوردن به یا» امبر خدا فرمود:ک]ابوذر[ گف : پ «رود.انجام دهد، به بهش  مى

مان، عمیى هم یا همراه ایامبر خدا! آکا  پ»]سسس ابوذر ادامه داد:[ گفتم:  «.خدا

 «.نقدکرده اسق ، بخششقى کاز آنچه خدا به شخص روز  »فرمود:  «د باشد؟یبا

فرمقود:  «نقد[؟ک]، چقه ز  نداشق کقخدا! اگر نقادار بقود و چامبر کا  پ»گفتم: 

فرمقود:  «رد؟وقار  نیقن بقود و زبقانش وقاگقر الل»گفقتم:  «.دیقبگو ککسخن ن»

 «اگقر نقاتوان بقود و ققدرتى نداشق ؟»گفتم:  «.ار  دهدیا  را س  خوردهوش»
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اگر خقودش »گفتم:  «.ار  انجام دهدک، بید نکس ار  که کسى کبرا  »فرمود: 

خقواهى در دوسقت ، نمى»رد و فرمقود: کامبر خدا رو به من کپ «بید نبود؟ار  ک

آزارش را به مقردم »فرمود:  سسس« ( باقى بگذار ؟مثبتىا نیطه یر  )هنر  کخ

سقوگند »فرمود:  «ارها آسان اس !کن یا یامبر خدا! همهکا  پ»گفتم:  «.نرساند

ارهقا عمقل کن یى از اویه به کا  ه جان محمّد در دس  اوس ، هر بندهکبه آن 

رد و کقگامق ، دسق  او را مىکار در روز قک  خدا باشد، آن یند و قصدش رضاک

ی پکامبر اعظقم)ص(، نامه)حوم  «.ه او را به بهش  ببردونیند تا اکش نمىیرها

 (483، ص8ج

  ص(: لبخند زدن تو به روی برادرت صدقه اس ، امر بقه معقروف تقو اکرمپکامبر(

ه راه بیقد کقسق  کر تو صدقه اس  و نشان دادن راه بقه واز من صدقه اس ، نه 

نکس  صدقه اس ، برداشتن سنگ و خار و استخوان از سر راه صدقه اس ، خال  

 (3041الحومه، صردن آب از دلو خود به دلو برادرت صدقه اس . )مکزانک

 راه از : غذا چون چهار خصی  را داشته باشد، تمام و کامل اسق (: ص)پکامبراکرم

های فراوان  به سوی آن دراز شود، با نام خداوند دس  آمده باشد، دس حالل به

 (317، ص 5، ج هترجمه الحکا. )متعال شروع شود، با حمد و شور او پایان پذیرد

 شوند )ص(: بدترین غذا، غذای ولکمه اس ، افراد سکر به آن دعوت مىاکرمپکامبر

 (3275الحومه، صنگردند. )مکزاو گرسنگان از آن منع مى

 :که بخوری  آن»فرمود:  «تر اس ؟کدام طعام خبکث» از رسول خدا)ص( پرسکدند

 (563، ص بکّکنالنخاتم) .«به تو نگاه کندخورد[ ]که نم و دیگری 
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 از بهترین اعمال در نزد خدا، خنک کردن جگرهقای سقوخته و (: ص)پکامبر اکرم

سوگند به آن کس که جان محمّد بقه دسق  . های گرسنه اس سکر کردن شوم

( یا همسایه)ای که سکر بخوابد و برادر اوس ، به من ایمان نکاورده اس  آن بنده

 (304، ص5، ج هترجمه الحکا. )مسیمانش گرسنه باشد

  )داش ، مبادا فیقرا درو کردن و چکدن مکوه در ش  را موروه م پکامبر اکرم)ص

 (194 ، صبکّکنالنخاتممحروم شوند. )

  کعبه نشسته بود که به نزد او رفتم یهدر سای گوید: پکامبر)ص(ابوذر غفاری م. 

آنقان، بقه پروردگقار کعبقه سقوگند، »فرمقود:  ،رومتا مرا دید که به سوی او مق 

پس مرا اندوه  فرا  «زیانوارترینند! آنان به پروردگار کعبه سوگند، زیانوارترینند!

 .شاید از من کار بدی سر زده اسق  گرف  و به نفس نفس افتادم و با خود گفتم

بکشترین مردم، مگر اینوه »فرمود:  «پدر و مادرم به فدای ، آنان ککانند؟»گفتم: 

طور، و با این دس  و آن دس   طور و همکن اموال را در مکان بندگان خدا همکن

 (709، ص5ج ، هترجمه الحکا).« کسان پخش کنند و اندکند این

 امبر کاز پ»از آن خوشش آمد و آن را صدقه داد و فرمود:  ،دیا  خرامهج)ع( عیى

گران را بر خود میدّم بقدارد، خداونقد در روز یه دکد: هر یفرماه مىکدم کخدا شن

ی پکامبر اعظم)ص(، نامه)حوم  «.داردام ، در ورود به بهش ، او را میدّم مىکق

 (85، ص8ج

 د  و دلق  آن را خواسق ، بقرا  یه با چشم خود دکهر چه را )ص(: اکرمپکامبر

آنچه نقزد : »دیفرمان اس  تجارت آخرت؛ که خدا  متعال مىیه اکخدا قرار ده، 
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 [.96]سوره نحقل،  «ولى آنچه نزد خداس ، ماندنى اس  ،شودشماس ، تمام مى

 (327، ص8ی پکامبر اعظم)ص(، جنامه)حوم 

 ک اس  و بقه بهشق  نزدیقک اسق  و بقه یبخشنده، به خدا نزد)ص(: اکرمپکامبر

 (203، ص8ی پکامبر اعظم)ص(، جنامهمردم نزدیک اس . )حوم 

 ه در دو طرف آن، دو فرشته ونیرد، مگر اود طیوع نکهرگز خورش)ص(: اکرمپکامبر

شنوند ن، به جز جن و اِنس، آن را مىکنان زمکه ساکى ق یگماشته شدند تا با ندا

م باشقد و کقرا آنچقه یقد؛ زیکقاکا  مردم! به سو  پروردگار خود ب»ق آواز دهند: 

د کو هرگقز خورشق ؛«ننقدهکار باشد و غافل کننده، بهتر اس  از آنچه بسک یفاک

ا! انفاقیار خداب»ه در دو پهیو ِ آن، دو فرشته آواز دادند: کن یرد، مگر اوغروب ن

 «ز گققردان.کققچننققده ]از انفققاق[ را زود بققىکگققر را زود عققوض ده و خققوددار  

 (327، ص8ی پکامبر اعظم)ص(، جنامه)حوم 

 ند، خداوند مقالش کغ یان دروکار، از نکه مال خود را به اختکهر )ص(: اکرمپکامبر

، 8ی پکقامبر اعظقم)ص(، جنامقه)حوم  .گردانقد  بلقدان مىکرا به اجبقار، نصق

 (329ص

 هر کس برادر مسیمانش نکازمند شود که از او وام  بگکرد، ولق  )ص(: اکرمپکامبر

دهد، بهش  را بر او وامش ندهد، خداوند در آن روزی که نکووکاران را پاداش م 

 (443، ص8ی پکامبر اعظم)ص(، جنامه)حوم گرداند. وی حرام م 

  فرمقود امبر)ص(کقپ. آمد خدا امبرکپ نزد به[ اصحاب گرید از] رترید روزی مرد :

 ایقآ»: فرمقود «!خقدا امبرکقپ ا ، شقد باعقث برهنگى»: گف  «رد ؟ک رید چرا»

: گفق  «دهقد؟ هیعار تو به را ىوی و باشد داشته جامه دو هک نداشتى ا هیهمسا
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ی پکقامبر نامقه)حوم « .سق کاو بقرادر تقو ن»فرمقود:  «دا!خق امبرکقپ ا ، چرا»

 (53، ص8اعظم)ص(، ج

 ای که در آن کس  ش  را خداوند در روز قکام  به مردم آبادی(: ص)پکامبراکرم

 (547، ص 4، ج هترجمه الحکا. )کندگرسنه به روز رسانده نگاه نم 

 ه به امور مسیمانان اهتمقام نقدارد از کند در حال  که صبح کهر(: ص)پکامبراکرم

ش نشقتابد وقمکخواه  مردی را بشقنود و بقه کمکه فریاد کهرایشان نکس  و 

 (2555صالحومه ، مکزان. )مسیمان نکس 

  میت  که حق ضعکفان را : »فرمودشنکدم که م ( ص)بارها از پکامبر(: ع)امام عی

شقود و روی سقعادت از زورمندان بقدون تقرس و لقرز نسقتاند هرگقز پقا  نم 

 (53البالغه، نامه نهج) .«بکندنم 

 پقس هرگقاه  ؛ها نزد خدا آیقکن حنکقا اسق ترین دینمحبوب)ص(: اکرمپکامبر

تردید از دس  رفتقه، بى«تو ستمگر » :گوینده ام  من به ستمگر نم کدید  

 (1811الحومه، ص)مکزان .اند

  پکامبراکرم)ص(: طاع  و نکو  آن اس  که جان بدان قرار گکرد و دل به آن آرام

اس  که جقان بقدان ققرار نگکقرد و دل بقه آن آرام نکابقد،  یابد و گناه آن چکزی

 (6761الحومه، صهرچند فتوادهندگان خالف آن را به تو فرمان دهند. )مکزان

 را سقتمگر فرمقانراوای  کقه امام حسکن)ع(، به نیل از رسول خدا)ص( فرمود: هر 

 سقن  بقا شقوند،م  را خقدا پکمقان شمرد،م  حالل را خدا هایحرام که ببکند

 رفتقار تجقاوز و گناه اساس بر خدا بندگان مکان در و کندم  مخالف  خدا رسول

 کقه خداسق  بقر آنگاه خود، گفتار با نه و بشورد او بر خود کردار با نه و کند،م 
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 .آوردمق  در را سقتمگر آن کقه آورد در جایگقاه  همقان بقه را او[ جزا روز در]

 (226، ص2ی نبوی، ج)سکره

  پکامبراکرم)ص(: به خوب  فرمان دهکد، اگرچه خودتان بقه آن عمقل نونکقد و از

ی آنهققا اجتنققاب نونکققد. ها بققاز داریققد، هرچنققد خودتققان از همققهکاریزشقق 

 (3721الحومه، ص)مکزان

 جاینقد سقتمگران و کی ندا دهقد: ا)ص(: چون روز قکام  شود منادیاکرمپکامبر

ای را برای آنان کسهک رده، یا سرِکآنان لکیه  ه دوات  برایکس  کها؟ هر یاران آن

  فرو برده اس . پس آنان را نکقز بقا سقتمگران کّبرای آنان در مربسته، یا قیم  

 (3381الحومه، صنکد. )مکزانکمحشور 

 ند فرمانروای  را کرا ناخشنود مى ه خداکاری کس با انجام ک)ص(: هر اکرمپکامبر

 (3335الحومه، صخارج شده اس . )مکزان وجلّخشنود سازد، از دین خدای عزّ

 لقرزد و پروردگقار بقه خشقم ستوده شود، عرش مى ارکهرگاه بد)ص(: اکرمپکامبر

 (381، ص14ی پکامبر اعظم)ص(، جنامهحوم ) .دیآمى

 ن، کور و کر یز، نسب  به دکآمدوس  داشتنِ مدح و ثنا  مبالغه)ص(: اکرمپکامبر

ی پکامبر اعظقم)ص(، نامهحوم ) .کنداهیش[ خالى مىها را ]از سازد و خانهمى

 (377، ص14ج

  پکامبراکرم)ص(: هرکه نزد توانگری رود و از سر چشمداش  بقه آنچقه او دارد در

 ( 6853الحومه، صرود. )مکزاندو سوم دینش از بکن م  ،برابرش کرنش کند

 خوانقدن دو  ک لیمه حرام، نزد خدا محبوب تر ازیفرو گذاشتن )ص(: اکرمپکامبر

 (553، ص8ی پکامبر اعظم)ص(، جنامههزار رکع  نماز مستحبّى اس . )حوم 
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 د و از سرِ چشمداش  به یمرانِ ستمگر  را مدح گووس حکهر )ص(: اکرمپکامبر

 .و خوار گرداند، همسفر او به سو  آتش خواهد بود کوچکاو، خود را در برابرش 

 (381، ص14ی پکامبر اعظم)ص(، جنامهحوم )

 (85کن، صالنبکّسرایان خا  بساشکد. )خاتمپکامبراکرم)ص(: در دهان مدیحه 

 ه او نشسقته باشقد و مقردم در کقس دوس  داشقته باشقد کهر )ص(: اکرمپکامبر

، 8ی پکامبر اعظم)ص(، جنامه)حوم  .گاهش در آتش اس یستند، جایبرابرش با

 (307ص

 مرد  بند شد پاره فششک بند هک بود خدا خانه طواف مشغول خدا)ص( امبرکپ .

د و یقرفتن آن امتناع ورزیامبر)ص( از پذکشان داد. پیرد و به اکفش خود را باز ک

ی پکقامبر نامه)حوم « .رمیپذاز را نمىکاز اس  و من امتکن، نوعى امتیا»فرمود: 

 (459، ص8اعظم)ص(، ج

  :خواسقته شقما را ایقن شقخص م »مردی را پکش پکامبر)ص( آوردنقد و گفتنقد

پکامبر)ص( دستور داد او را رها کنند و با گذشتن از خطقای او، قصقاص « بوشد.

نتقرس، بقر فقرض کقه چنقان »قبل از جرم را مردود دانس  و به آن مرد فرمود: 

 پکقامبر حوقومت  یسقکره« )ای.ای، اما بر من که دس  نکافتهقصدی هم داشته

 (127ص ،(ص)اسالم

 ه مردم کسان  هستند کدم در پکشگاه خدا )ص(: روز قکام  بدترین مراکرمپکامبر

 (2691الحومه، صها احترام بگذارند. )مکزاناز ترس گزندشان به آن
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 نکد، وگرنه خداوند بدانِ شما کر وباید امر به معروف و نهى از من(: ص)پکامبراکرم

ننقد ولقى کانتقان دعقا مقىوگرداند و در این صقورت نکرا بر خوبانتان مسیط مى

 (5705مه، صوالحمکزان. )شودمستجاب نمىدعایشان 

 شققود. گونققه بققر شققما حوومقق  م پکققامبراکرم)ص(: هرگونققه کققه باشققکد همان

 (6853الحومه، ص)مکزان

 اب اسالم، به چرخش در آمده اس . پس شما بقر که آسکد کبدان)ص(: اکرمپکامبر

ه قرآن و سیطان، به زود  کد کد. بدانکه چرخکد، هر جا کتاب خدا بچرخکمحور 

رانى کام ه به زود کد کد. بدانیولى شما از قرآن جدا نشو ،شوندگر جدا مىیدویاز 

م نمىونند، برا  شما حکم مىوه آنچه برا  خود حکم خواهند شد کبر شما حا

د، کقنکبقردار  شند و اگقر فرمقانکد، شما را مىکنکنند، و اگر از آنها نافرمانى ک

ه کقار  را کق [فرمود: «م؟کنکامبر خدا! چه کا  پ»گفتند: ]سازند. مى گمراهتان

امّا  ،ده شدند]کشک  کردند: با ارّه پاره پاره شدند و به صیکم یسى بن مرکاران عی

  کردن در راه طاعق  خقدا، بهتقر از زنقدگى در معصقم باطقل نشقدند[. مقکتسی

 (475، ص8ی پکامبر اعظم)ص(، جنامهخداس . )حوم 

 یو  گشوده خواهد شقد و هقر گقاه های اسالم یو هر آینه گره)ص(: اکرمپکامبر

اولقکن گرهق  کقه بقاز . گره  باز شود مردم به گره بعدی آن خواهنقد پرداخق 

الحومه، ص مکزان. )شود زیر پا گذاشتن داوری عادالنه اس  و آخرینِ آن نمازم 

2555) 

  ،مقردمطور مساوی مکقان ها بهپکامبر)ص( فرمان داد تا غنکم پس از جنگ بدر 

ای رسقول خقدا، آیقا بقه سقواران کقه »تیسکم شود. سعد بن اب  وقّقاص گفق : 
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پقس پکقامبر)ص( « دهق ؟نگاهبانان و حامکان مردمند به اندازه ناتوانان سهم م 

مادرت بقه عزایق  بنشقکند! مگقر شقما جقز بقه برکق  ناتوانقان پکقروز »فرمود: 

 (375، ص2ی نبوی، ج)سکره «شوید؟ م

 و از آنقان ]آورم ... )ص(: خدا را به یاد فرمانروایان امتم پس از خود م اکرمپکامبر

مبندنقد کقه در ایقن صقورت  مقردمخقود را بقه روی  یخانقه درِ[ خواهم کهم 

ترجمقه الحکقاه، ) !خواهنقد خقورد ، ضعکفانشقان راایشقان و توانگران قدرتمندان

 (522،ص3ج

 همانا پکشکنکان شما هال  شقدند، زیقرا اگقر بزرگق  از ایشقان (: ص)کامبراکرمپ

کرد بر وی حد جقاری کردند و چون ضعکف  دزدی م کرد رهایش م دزدی م 

 (1049الحومه، ص)مکزان .ساختندم 

 ات کقرد. چون اموال زکات کامبر)ص( مرد  از بنى اسد را مأمور جمع آور  زکپ

 «ه شقده اسق .یقهد ن هم به خقود مقنیو ا ،برا  شماس ن یا»را آورد، گف : 

چقه شقده »... و پس از حمد و ثنا  خداوند، فرمقود:  ستادیامبر)ص( بر منبر اکپ

ن، ین، از آنِ توس  و اید: ایگود، مىیآم و وقتى مىکفرستارگزار را مىکه کاس  

ا بقاز هقم بقرا  او یند آکند تا ببکنشپدر و مادرش نمى یاز آنِ من؟! چرا در خانه

ارگزار[ کقه جان من در دس  اوسق ، ]آن کا نه؟! سوگند به آن یآورند ه مىیهد

امق ، آن را بقر دوش خقود خواهقد که روز قکقن یقدارد، مگقر از بر نمىکچ چکه

 (371، ص8ی پکامبر اعظم)ص(، جنامه)حوم « د.کشک

 انق  اسق کشقود، خش مىوشقکپ ارگزارانکقه بقه کقى یایهدا )ص(:اکرمپکامبر. 

 (371، ص8ی پکامبر اعظم)ص(، جنامه)حوم 
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 هر کقس بقرا  بقرادر خقود وسقاطتى بونقد و او بقه خقاطر آن )ص(: اکرمپکامبر

رِ بزرگقى از نقه بقه دیرد، هر آیه را بسذین هدا  ببرد و او آهیش هدیوساط ، برا

 (6645الحومه، صمکزان) .درها  ربا وارد شده اس 

 ا  ]و تمیّقق ه رشقوهیه جبرانى، هدیسه گونه اس : هده بر یهد)ص(: اکرمپکامبر

 (6651ص الحومه،مکزان) .ه به خاطر خداوند عزّوجلیز[، و هدکآم

 ه دلقش درسق  شقود و وقای درس  نشود، تا آن)ص(: ایمان هکچ بندهاکرمپکامبر

 (5313الحومه، صه زبانش درس  شود. )مکزانودلش درس  نشود، تا آن

 ار کاورد، گناهانش بسکردارش به شمار نکه گفتارش را از کسى ک)ص(: اکرمپکامبر

، 14ی پکققامبر اعظققم)ص(، جنامقه)حوم  .گققرددشقود و عققذابش حاضقر مىمى

 (329ص

 ه با آبرو  برادر مسیمانش بقاز  کن گناه بس کزاده را همآدمى)ص(: اکرمپکامبر

 (537، ص8ی پکامبر اعظم)ص(، جنامهند. )حوم ک

 شقنود، بقازگو ه هر چقه مىکن بس کى آدمى، همیگوبرا  دروغ)ص(: اکرمپکامبر

 (329، ص14ی پکامبر اعظم)ص(، جنامه)حوم  .ندک

 هر کس بر ضدّ فرد مسیمان  یا کافری ذمّ  و یا هر کس دیگری )ص(: اکرمپکامبر

شقود و بقا از مردم، شهادت دروغ دهقد، در روز قکامق ، بقه زبقانش آویقزان مق 

ی پکامبر اعظم)ص(، نامه)حوم گکرد. زیرین دوزخ جای م ی منافیان، در طبیه

 (437، ص8ج

 هان! هر کس خبقر کقار زشقت  را بشقنود و آن را افشقا سقازد، )ص(: اکرمپکامبر

همانند کس  اس  که مرتو  آن شده اس  و هر کس عمل نکو  را بشنود و آن 
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را در بکن مردم شقایع کنقد، هماننقد کسق  اسق  کقه آن را انجقام داده اسق . 

 (441، ص8ی پکامبر اعظم)ص(، جنامه)حوم 

 اوردهکقد و به دل، اسالم نیاه به زبان اسالم آوردهکا  جماعتى )ص(: اکرمپکامبر

ها  مسیمانان س لغزشکه هر کد، کها  مسیمانان نباشد! در جستجو  لغزشیا

 کقه خداونقد عکقس کقرد و هر کگند، خداوند لغزش او را پى مىکى یجورا پى

 (537، ص8ی پکامبر اعظم)ص(، جنامهسازد. )حوم ش مىیند، رسواکى او یجو

  و چنقکن آمقد وقت  دزدی را دستگکر کرده و به حضور پکامبر آوردنقد، شقاهدی

چقرا »حضرت فرمود:  «دزدید.من او را دیدم که این چکز را م » که: شهادت داد

سقکد رضقا  ،)ص()راه محمقد« داش ؟گوی  او را دیدم که این چکز را بر م نم 

 ( 486ص انتشارات بوستان کتاب قم، صدر، 

 هر کس از برادر خود نزد سیطان  سقعای  کنقد، چنانچقه از آن )ص(: اکرمپکامبر

]نکقک[ آن ی اعمال سیطان، به او ناراحت  یا گزندی نرسد، خداوند عزّوجل همه

دهد؛ امّا اگر گزند یا ناراحت  و یا آزاری از سیطان به آن کننده را بر باد م سعای 

گر را با هامان )وزیقر فرعقون( در یقک طبیقه از شخص برسد، خداوند آن سعای 

 (439، ص8ی پکامبر اعظم)ص(، جنامه)حوم دهد. دوزخ جای م 

 سیطانى، مسیمانى را بترساند، در روز س به قصد خشنود ِ کهر )ص(: اکرمپکامبر

، 8ی پکقامبر اعظقم)ص(، جنامقهآورنقد. )حوم ر مىکقام ، او را در غل و زنجکق

 (505ص

  )را برای گقرفتن صقدقات فرسقتاده بقود، مقردی بقا او  «جهم ابا»رسول خدا)ص

نقزد نزدیوان آن فرد  .ساخ  اشزخم در مکان درگکری ابا جهم  و مشاجره کرد
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فقالن میقدار »فرمقود:  )ص(پکغمبر .آمدند، و تیاضای قصاص کردند )ص(پکغمبر

پکغمبر مبیغ را زیقاد کقرد تقا قبقول  .قبول نوردند ،«پول را به عنوان دیه بگکرید

خقوانم، و مسقیمانان را از رضقای  امش  من خطبه م »به ایشان فرمود:  .کردند

( صم، پکغمبقر)ش  هنگا .«خوب اس ، چنکن باشد»گفتند: « .کنمشما آگاه م 

آنان گفتنقد: اما ، «این مردم به گرفتن این مال راض  شدند»به مسیمانان گف : 

 )ص(پکغمبقر امقا ،از این کقار بقه خشقم آمدنقداصحاب  «ایم![، ]راض  نشدهنه»

و آن مال را زیاد کرد، و  فراخواندآنگاه ایشان را « .متعرض ایشان نشوید»فرمود: 

مقن »فرمقود:  )ص(پکغمبقر .«راضق  شقدیم»ند: گفت« آیا راض  شدید؟»فرمود: 

بقار  )ص(پکغمبقر .«خقوب اسق »گفتنقد:  «.کنممردم را از رضای  شما آگاه م 

« آیقا راضق  شقدید؟»دیگر مردم را فراهم ساخ ، و در حضقور ایشقان پرسقکد: 

 (114، ص بکّکنالنخاتم) «راض  شدیم.»گفتند: 

 «در کند: قریش مرا نزد پکامبر)ص( فرسقتادند و مقن گونه روای  م این« ابورافع

آن حضرت)ص(، تح  تأثکر اسالم قرار گقرفتم و تصقمکم گقرفتم کقه مالقات با 

من پکمقان خقود را »لکون پکامبر)ص( فرمود:  ،نگردم به سوی قریش بازبمانم و 

پقس از ه سوی آنها بقازگرد و دارم. تو بشونم و سفکران را نزد خود نگه نم نم 

 حوومت  یسکره« )به اسالم تمایل داشت  به سوی ما برگرد. ، اگررسکدن به موه

 (176ص ،(ص)اسالم پکامبر

 بقرا   ا  او راه عدهکای  مرد  اس  وقکام ، ح ای  من وو)ص(: حاکرمپکامبر

نقد و[ بک]دشمن را م اند و او ردهکخبر یافتن از وضعک  دشمن پکشاپکش روانه 

 در اش رااز او خقود را بقه مقردمش برسقاند، جامقه ه دشقمن زودتقرواز ترس این
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دهد: به شما حمیه شقده! بقه شقما حمیقه شقده! مقن آورد و با آن عالم  مىمى

 (5387الحومه، ص)مکزان هستم! من هستم!

 تان یهاد، جانکدانستدانم، شما هم مىا مىکاگر آنچه را من از دن)ص(: اکرمپکامبر

 (1721ص الحومه،مکزان. )شدآسوده م از آن 

 م و انقدوهى بقه آنقان راه کچ بقکه هقکا  خدا کر خدا! آن اولامبکپ ا »: گفته شد

 وقتقى هکق سقانىک»: فرمقود «هسقتند؟ سانىک چه[، 62 یونس)ع(،]سوره د ندار

 نقونِکا بقه مردم وقتى رو، نیا از. دندید را باطنش آنها، دندید را اکدن ظاهر مردم

 هکق را آنچقه اکقدن از پقس،. ردنقدک اهتماماش ندهیآ به آنها، دندیورز اهتمام اکدن

شقان که دانسقتند بقه زود  ترکقراندنقد، و آنچقه را کراند، مکدند آنان را بمکترس

رد، وقا، خود را به آنان عرضقه نکزِ دنکچ چکجه، هکگفتند. در نت  رد، ترکخواهد 

  آنقان یقصدد فرا در کچ رفعتى از دنکزدند، و هنه آن که دس  رد به سونیمگر ا

 ه آن را پلس  شمردند.ونیامد، مگر اکبر ن

انشان خراب گشته کنند، و در مکهنه شده اس  و آن را نو نمىکا در نزد آنان کدن

ه ونند؛ بیکاش نمىشان مرده اس  و زندهیهانهکنند، و در سکاس  و آبادش نمى

فروشقند و بقا آن، ا را مىکقسقازند، و دنآخرتشان را مى نند و با آن،کرانش مىیو

انقد و افتقاده  ه بر خقاکدند یا را دکماند. اهل دنشان مىیه براکخرند ز  مىکچ

د بقدان کقام   را جز در آنچهکن رو، امنیاند. از ادهکفرها]  الهى[ را چشککانواع 

« .یابنقد، نم ننقدکبمى تاناز احوال دنکا و دنکاپرسق، و ترس را جز در آنچه دارند

 (175، ص8ی پکامبر اعظم)ص(، جنامه)حوم 
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 ّرا جقز در خقوردن  و نوشقکدن  یقا  وجقلّپکامبراکرم)ص(: هرکه نعم  خدای عز

الحومقه، گمان عمیش کوتقاه و عقذابش نزدیقک اسق . )مکزانب  ،پوشا  نبکند

 (6365ص

 ات، طاع  خدا را واگقذار  مبادا به خاطر دلسوز  برا  خانواده)ص(: اکرمپکامبر

ا  مققردم! از »د: یققفرمارا خداونققد متعققال مىیققو بققه نافرمققانى او رو  آوری؛ ز

توانقد بقرا  فرزنقدش ه نه پدر  مىکاز روز  بترسکد و پروا بدارید پروردگارتان 

سقوره ]« .گمان، وعده خدا راس  اسق ند و نه فرزند  برا  پدرش. بىوار  بک

 (411، ص8ی پکامبر اعظم)ص(، جهنام)حوم [ 33لیمان، 

 ترین مردمان در روز رستاخکز کسق  اسق  کقه آخقرت )ص(: پشکمانپکامبراکرم

 (1193الحومه، صخود را برای دنکای دیگری بفروشد. )مکزان

 ار که بسقوقدارم: اوّل آنز دوس  مقىکر پنج چان را به خاطکودک)ص(: اکرمپکامبر

نقه دشقمنى مقىککه بدون ونند؛ سوم آنکباز  مى  ه با خاوند؛ دوم آنیگِرمى

سقازند و ه مىوقننقد؛ پقنجم آنکره نمقىکز  برا  فردا ذخکه چونند؛ چهارم آنک

 (333، ص7ی پکامبر اعظم)ص(، جنامه)حوم نند. کسسس خراب مى

 خدا! به خقاطر خقدا  یا  بنده»ى از اصحاب خود فرمود: وبه ی ،)ص(اکرمپکامبر

به خقاطر  ،نکخدا دوستى  به خاطر ،نفرت داشته باشبه خاطر خدا  ،دوس  بدار

آدمى تقا چنقکن  ها به دس  نکاید وزیرا دوستى خدا جز با این، خدا دشمنى ورز

امروزه دوسقت  و  اش بسکار باشد.نباشد طعم ایمان را نچشد هر چند نماز و روزه

د و کننقبرای دنکقا دوسقت  م  ،برادری مردم با یودیگر بکشتر به خاطر دنکاس 

 (3194الحومه، صمکزان) «ورزند.برای دنکا باهم دشمن  م 
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 ص(: خداوند بر فرزند آدم مسیط نورد مگر کسى را که فرزنقد آدم از اکرمپکامبر(

خداوند جز خود کسقى را  ترسکداگر فرزند آدم از کسى جز خدا نمى ،ترسداو مى

بسقته  و فرزند آدم واگذار نشد مگر به کسى که به او امکقد ؛کردبر او مسیط نمى

مکزان) شد.بس  به غکر خدا واگذار نمىفرزند آدم جز به خدا امکد نمى اگر ،دباش

 (1581ص ،الحومه

 ه نوقن، کقه خداونقد، تقو را بقه همقو وا کر از خدا توکبه کسى غ)ص(: اکرمپکامبر

 (365، ص8ی پکامبر اعظم)ص(، جنامه)حوم  .گذاردمى

 بوقار، ا  یا  نابوقار، ا  فر»شقود: اکار نقدا مىیام  به رکروز ق)ص(: اکرمپکامبر

ر کقه کن رف . برو و مزد خود را از همان بگکاکار! عمی  بر باد شد و مزدت از بیر

 (593، ص8ی پکامبر اعظم)ص(، جنامه)حوم « .کرد به خاطر او کار مى

 ص(: به زیادی نماز و روزه و حج و احسان و ورد و ذکر شقبانه مقردم اکرمکامبرپ(

الحومقه، هقا توجقه کنکقد. )مکزانداری آنمنگرید، بیوه بقه راسقتگوی  و امانق 

 (2997ص

 طیبق  اطعقام کنقد، خداونقد هر کس برای خودنمای  و شقهرت)ص(: اکرمپکامبر

خوراند و آن طعام را در دوزخ به او م ی ی همان طعام، از چرکابهمتعال به اندازه

ی نامقه)حوم کقه مکقان مقردم داوری کنقد. گرداند، تا زمان شومش آتش م 

 (441، ص8پکامبر اعظم)ص(، ج

 ی نامهحوم از غذا  فاسیان، تناول مون. ) :[در اندرز به ابوذر] )ص(امبر خداکپ

 (285، ص14پکامبر اعظم)ص(، ج
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 شقد دکشقه کقس فقالن»: گفتند و آمدند امبر)ص(کپ ارانی از ا عدّه، برکخ روز، 

دند و کوقه بقه نقام مقرد  رسق، تا آن«د شدکس شهشد، فالن ک دکشه کس فالن

نقه! مقن او را »ود: امبر خدا فرمکن هنگام، پیدر ا «د شد.کفالنى هم شه»گفتند: 

« .دمیق، در آتقش درا مخفکانقه برداشق  میى از غنقایا عبایبُرد  که  سب  دانب

 (587، ص8ی پکامبر اعظم)ص(، جنامه)حوم 

  ه در اسارت مسیمکن بودند هکچ مجبور به پذیرش دین اسالم کاسرای جنگ بدر

بقه خقوب    ه از ایقن اسقرای مشقرکقنشدند. پکامبر)ص( به صحابه دستور داد 

ه اسقالم کقخورند به آنهقا بدهنقد. آنهقای  ه خود م کنند و از غذای  کپذیرای  

مدینقه آزاد   ودکقده  ]خواندن و نوشتن به[ پرداخ  فدیه یا تعیکمنکاوردند، با 

 (172ص ،(ص)اسالم پکامبر حوومت  یسکرهشدند. )

  )تعیکم یو  مجیس ذکر و دیگری مجیس  ،بر دو مجیس گذش روزی پکامبر)ص

]خداوند[ اگر  ،کننددعا م  آنها .اس  بهترهر دو خوبند، و یو  »فرمود:  و تعیم.

گکرند، اینان دهند و یاد م یاد م  اینهااما  ؛کنددهد، و اگر نه منع م م بخواهد 

 (172، ص بکّکنالنخاتم« ).امبهترند و من برای معیم  مبعوث شده

 ر من بکایقد کقه در آن روز بقر دانقش خقود چکقز  باکرم)ص(: اگر روز  رپکامب

وز بر من مبقار  طیوع خورشکد آن ر ،نکفزایم که به خدا  تعالى نزدیوم گرداند

 (3933الحومه، ص)مکزان مباد.

   پکامبراکرم)ص(: هکچ عمیق  جقز بقا شقناخ  پذیرفتقه نشقود و هقکچ شقناخت

 (3555الحومه، صپذیرفته نکس  جز با عمل. )مکزان
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 د عیمقش را یقان امّتم ظاهر گش ، عالِم باکها در مهرگاه، بدع )ص(: اکرمپکامبر

 پکقامبر)ص( نامقهعن  خدا بر او باد! )حوم ن نوند، لکآشوار کند و هر کس چن

 (477، ص8، جاعظم

 ان  در دانش، بقدتر از کرا خید؛ زکگر صادق باشیدویبا  در دانش)ص(: اکرمپکامبر

 (583، ص8ی پکامبر اعظم)ص(، جنامه)حوم  ان  در مال اس .کخ

 نگریانلقد، ای ابوذر! هر کقس از عیمق  برخقوردار شقود کقه او را )ص(: اکرمپکامبر

سزاوار اس  که گفته شود از عیم  برخوردار شده که سودی برایش نقدارد؛ زیقرا 

گمان، کسان  که پکش از ب »خداوند عزّوجل، دانشمندان را چنکن ستوده اس : 

کنان اند، چون این کتاب بر آنان خوانده شود، سجدهنزول آن )قرآن(، دانش یافته

ی پروردگار ما، منزّه اس  پروردگار ما، که وعدهگویند: افتند و م به روی در م 

هقا گریند و بر فروتنق  آنافتند و م شدن  اس . و بر روی زمکن م  قطعاً انجام

ی پکقامبر اعظقم)ص(، نامقه[ )حوم 107-109اسقراء، سوره « ]شود.افزوده م 

 (517، ص14ج

  : اد گنقاه من مردی هستم کقه زیق»حبک  بن حارث نزد پکامبر)ص( آمد و گف

کنم و باز هم گنقاه !  توبه م خدارسول  ای»گف : « توبه کن.»فرمود: « کنم.م 

! در ایقن خدارسول ای »گف : « هر وق  گناه کردی توبه کن.»فرمود: « کنم.م 

عفو خداوند از گناه تو بکشتر »فرمود:  )ص(پکغمبر« صورت گناهان من زیاد اس .

 (256کن، صالنبکّ)خاتم« اس .

 رسول خدا)ص( در غزوه احد به دس  مشرکان شوس . خقدمتش عقرض  دندان

من بقرای بقدبخ  کقردن فرسقتاده »فرمود:  .«ان نفرین کنشدر حق ای»کردند: 
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آنگاه در  «کنم. شانبه سوی حق دعوت ام تاام، من برای رحم  بر بشر آمدهنشده

ر الهقا! بقا»حق مشرکان و دشمنان  که دندانش را شوسته بودند چنکن دعا کرد: 

 (477، ص )ص()راه محمد.« دانند و ناآگاهندنم ، اینان بکامرزقوم مرا 

  از خقون وحشق   ،روز فتح موه به قریش استکال یافق پکامبر)ص( در آنگاه که- 

هقا، زبقان و که گوش -همسر ابوسفکان  -گذش . هند دختر عتبه  -قاتل حمزه 

به دندان جویده بقود، عفقو  های حمزه را بریده و قی  و جگرش را دریده ودس 

کرد. عورمه بن اب  جهل را بخشود. همو کقه مقال زیقادی بقرای از پقا درآوردن 

کقه  انرسول خدا )ص( خرج کرده بود. هبّار بن اسود بن مطیّ  را بخشقود، همق

 حوقومت  یسقکره)شقده بقود.  او جنقکنترسانده و باعث سیط دخترش زین  را

 (122ص ،(ص)اسالم پکامبر

  فتح موه، یو  از فرماندهان سساه اسالم، سعد بن عباده بود که پکشاپکش در روز

الکوم یوم المیحمه، الکوم تستحل الحرمه، »زد: کرد و فریاد م لشورش حرک  م 

نگه امروز روز خون ریختن اس ، امروز حرم  و احترام  « »الکوم اذل اهلل قریشا

 «یش را ذلکقل و خقوار سقاخ .اوند قرشود. امروز، روزی اس  که خدداشته نم 

چقون ایقن سقخن بقه گقوش  .مردم موه از این شعار بقه وحشق  افتقاده بودنقد

پقس ایقن را سعد این سخن را از روی اشتباه گفتقه، »پکامبر)ص( رسکد، فرمود: 

امقروز روز لطقا و “ ”الکوم یوم المرحمقه، الکقوم اعقز اهلل قریشقا“: شعار کنکد که

قققریش را عققزت بخشققکده  خداونققد رحمقق  اسقق . امققروز روزی اسقق  کققه

 (122ص ،(ص)اسالم پکامبر حوومت  ی)سکره«”اس .
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  قطعاً، برای شما پکامبری از خودتان آمد که بر او دشقوار اسق  128، توبهسوره :

[ شما حریص، و نسب  به مؤمنان، دلسوز مهربان شما در رنج بکفتکد، به ]هدای 

 اس .

 هقایى اسق ، پقس را در طول عمرتان نسکم )ص(: همانا پروردگار شمااکرمپکامبر

بقه شقما ها نسقکماز آن  اینفحقهباشد که  ،خویشتن را در معرض آن قرار دهکد

 (2007الحومه، ص)مکزان .برسد و زان پس هرگز به شیاوت نکفتکد

 ام کقن، و های آن حضرت:[ خداوندا! با نگاه  که خواب ندارد نگاهبان ]از نکایش

ه سست  نسذیرد بگکرم. از من در گقذر، ای پروردگقار مقن. در پناه استوار خود ک

محمقود مهقدوی  های پکامبر)ص(،تباه نگردم آنجا که تو امکدم باش  ... . )نکایش

 (129ص دامغان ، انتشارات جهاد دانشگاه  مشهد،

  :)الحومقه،دارد. )مکزانآدم  بقا کسق  اسق  کقه دوسقتش مق پکامبراکرم)ص 

 (980ص

 بار الها! محب  به خودت و محب  به کسان  که تو را  حضرت:[های آن ]از نکایش

گرداند، روزیقم فرمقا. آنچه که مرا به محب  تو نزدیک م  محب دوس  دارند و 

 (5349الحومه، ص)مکزان


