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 )ع(سيره امام سجاد 
 
 
 
 
 
 
 

 گردآوري: محمد ابراهيم شمسي

 

 



 بسمه تعالي

 مقدمه: 

ــت و فقط   ــان وجود نداشـ ــت كه موجودي به نام انسـ زماني بر روزگار گذشـ

خــدايي بزرب بود و موجودات ديگري از آفريــده هــايشر پس اراده بر خلقــت 

وجودي به نام انســان نمود و آن را از پســت ترين شــي بيافريد و او را شــنوا و بينا م

قرار داد و آن گاه او را به سـوي مقصدي هدايت فرمود تا ببيند آيا او شاكر نعمت  

هاي عطا شده به او مي باشد يا آن كه بر ناسپاسي و كفران روي مي آوردر در گذر 

د، تا عمل هر يك تك تك محاسبه و جزا زمان انسـان هاي بسـياري آفريده شـدن   

داده شــودر پس برخي مانند ســتاره هايي روشــن و بلكه روشــنتر از آن در آســمان  

آفرينش درخشــيدند و برخي نتوانســتند به كمال خويش برســند و بلكه به اغواي    

شيطان و سراب بد انديشي و غرور خود در جهت مخالف كمال و معرفت الهي به 

ــدندر آنان كه با جحد خويش و توفيق الهي به عقـب رفته و از را  ه حق منحرف شـ

ــدندر آن طور كه در   ــيدند مانند چراغي نوراني، راهنماي ديگران شـ كماالتي رسـ

ــب معرفت الهي و توحيد واقعي و طي     ــرت ابراهيم )ع( با كسـ تـاريخ آمـده حضـ

ــا  ــوا و الگوي انس ــالم بيرون آمدن از امتحانات به عنوان پيش ها  نمراحل كمال با س

ــان هاي ابراهيم گونه در طول تاريخ به وجود     قرار گرفـت و بـه همين ترتيـب انسـ

آمـدنـد و كمـاكـان بـه وجود مي آيند و مانند چراغي فروزان براي پويندگان حق      

روشــنگر راهندر قطعاي يكي از روشــنترين چراغ هاي حقيقت و بارزترين الگوهاي  

ت امام ســجاد نويره پيامبر معرفت در عصــر حاضــر براي تمامي مردم جهان حضــر

 اعظم حضرت محمد )ص( استر 

 



 )ع(الف: سيره توحيدي امام سجاد 

براي اين كه ما بتوانيم با سـيره ايشـان كه برگرفته از سـيره و سنت نبوي است،    

آشنا شويم، نياز به دانستن اسم و رسم و كنيه و مشخصات آباء و اجداد او نداريمر 

و الگوي رفتاري ايشان و سپس عمل به آن ها است بلكه مهم شـناخت سيره عملي  

و صـرف اين كه فالن شــخي پيامبر و يا امام ماســت، نمي تواند ســودي به كســي  

برسـاندر بلكه حتي پيامبر هم به فرزندش در صورتي كه برخالف روش و طريق او  

ــفاعتي نمايدر حتي اگر از   عمـل نمايد يعني طريق غير الهي نمي تواند كمكي و شـ

ند نجات وكمك براي فرزند يا پيرو )صــرفاي زباني( خود بخواهد مواخذه مي خداو

ــت كمك مي كند، در     ــود و چنـانچـه نوح )ع( وقتي براي فرزندش  درخواسـ شـ

حاليكه فرزندش عملي غير صالح و برخالف خواست خداوند دارد، نه اينكه قبول 

د دانيم و باينمي شـود بلكه مورد عتاب سـخت قرار مي گيرد و آن چه مهم است ب  

بدانيم براي اينكه تنها راه نجات عمل به طريق و روش الهي بزرگان است نه صرف 

دوسـت داشتن آن هار بلكه دوست داشتن آن ها هم بايد براي خدا و عمل خدايي  

آن ها باشدر براي همين است كه قصد كرديم سيره و روش آن بزرگواران را نشان 

ات ره پويان آنان باشدر بنابراين ما ابتدا سيره و دهيم تا به خواسـت الهي وسـيله نج  

روش آن ها در عمل به اصــول لحاظ قرار مي دهيم، ســپس به بررســي عمل آن ها 

 در برخورد با فروع و مسائل جزيي مي پردازيمر 
 سخنان امام در باب توحيد:  -1

ــه اي از خطبه ها و     براي ورود در بحـث اعتقـادي امـام )ع( ابتدا به ذكر گوشـ

 دعاهاي حضرت در برابر پروردگار يكتا اشاره مي نمائيمر توجه فرمائيدر 

ايشـان در صـحيفه سجاديه كه انجيل آل محمد نامگذاري شده و به زبان هاي   

ــرفاي به خداوند يكتا   مختلفي در دنيـا ترجمه گرديده، تمام دعا و انابه خويش را صـ

ــر پيامبران و  ــتهر معطوف كرده و عرض دعا و انابه به محضـ امامان قبل خود نداشـ



نمونه اي از سيره توحيدي ايشان در ضمن ادعيه موجود در صحيفه سجاديه آمده، 

 به گوشه هايي از آن اشاره مي نمائيمر

 صحيفه:  11دعاي  -2

اي بي نياز بي نيازان اينك ما بندگان »چنين مي خواند:  11امـام )ع( در دعاي  

نيازمندان به توامر پس به بي نيازي و عطاي  تو در اختيـار توايم و من نيـازمنـدترين   

ــتن خود نا اميد مفرما كه در  خويش نيازمندي ما را برطرف فرما و ما را به دار داشـ

اين صورت كسي را كه از تو نيك بخشي خواسته است را بدبخت كرده اي و آن 

 وكه از احسـان تو بخشـش طلبيده، نا اميد ساخته اير پس در اين هنگام از جانب ت  

بـه كـه روي مي آوريم و از درگاهت به كجا رويم؟ پاك و منزهي ما بيچارگانيم   

كه اجابتشـان را واجب گردانيدي و ما رنج ديدگاني هستيم كه رفع گرفتاريشان را  

وعده داده اير شبيه ترين چيزها به اراده تو و سزاوارترين كارها به ذات مقدس تو 

كســي اســت كه از تو درخواســت در عظمت و بزرگواريت رحمت و بخشــش بر 

رحمت كرده و رســيدن به فرياد كســي اســت كه از تو فريادرســي طلبيدهر پس بر  

زاري مـا بـه درگاهت رحم كن و چون خود را در اخيتارت افكنده ايم بي نيازمان   

 فرماير  

ما در اين دعاي شـريف حس مي كنيم كه امام به خدا پناهنده مي شود و به او  

ر و نياز خودش را به خدا اظهار مي كند و منتظر عفو و الطاف متوسـل مي شودر فق 

اوستر او از خدا درخواست مي كندر كه از فضل و كرمش او را محروم نكند و با 

منع خودش اميد او را قطع نكند كه مبادا پس از خوشبختي از اين طريقت، بدبخت 

 شودر 

 صحيفه:  22دعاي  -3

پروردگار با بريدن از ديگران و »خوانيم: صحيفه سجاديه چنين مي  22در دعا 

پيوســتن به تو خود را پاكيزه نمودم و با تمام وجود به تو روي آوردم و چهره ام را 

از كسـي كه نيازمند بخشش توست، گردانيدم و خواهشم را از كسي كه از احسان  



نديشه اتو بي نياز نيست برگرداندم ودانستم كه خواستن نيازمند از نيازمند از سبكي 

 و گمراهي خرد اوستر 

خداوندا! چه بسـيار مردماني ديدم كه بوسيله غير تو عزت و بزرگي طلبيدند و  

خوار شــدندر از اينرو بر اثر ديدن اينان، دورانديشــي درســت و به جا اســت كه پند 

ــته    ــايس ــت و ش ــاخته و اختيار و برگزيدنش او را به راه راس گرفتنش او را موفق س

 تر راهبري نموده اس

اي مواليم تويي جايگاه خواسته هايم، نه غير تو كه از او درخواست مي شودر 

و تويي روا كننده حاجتهايم نه هر كه از او طلب شود، تو پيش از خوانده شده اي 

بخواندم اختصـاص داده شـده اير در اميدم كسي با تو شريك نشده و در خواندم   

را با تو قرين نمي سازمرخدايا براي  كسـي با تو همراه نمي گردد و در دعايم كسي 

ــفت قدرت كامله وكمال توانايي، و   ــت صـ ــت يكتايي در عدد و براي توسـ تواسـ

نيرومنـدي و پـايـه بلنـدي و برترير هركس جزتو در عرش بـه رحمـت و مهرباني       

نيازمند اسـتر و بر كار و حال خود مغلوبر در حاالت مختلف و در صفات منتقل  

اشتن مانند و همتاها برتراز داشتن همانندر بزرگتري، منزه شـونده است، پس تو از د 

در اين شاهكار ما حس مي كنيم كه امام خودش را «ر و پاكي، جز تو خدايي نيست

كامالي تســليم خدا كرده و با مشــاعر و عواطفش به ســوي خداي متعال روي آورده 

ــاير مخلوقاتي كه محتاج به حماي   ــورت و قلب خود را از س ــت و او ص ت الهي اس

هســتند گردانده اســتر زيرا اميد و آرزو به آنها از ســفاهت در راي و گمراهي در 

عقل استر امام )ع( تمام منابع سود و قوت را به خداوند متعال نسبت مي دهد او از 

آن هايي كه عزت و ثروت و علو و مقام را غير از خدا مي جويند، انتقاد مي كند و 

ير و ذليلندر بنابراين آن هايي كه در طلب خير، عزت او نشان مي دهد كه آن ها فق

و كرامتند بايد خودشان را به خدا بسپرند و به او پناه برند كه تنها او است كه به هر 

چيزي قـدرت كـامـل داردر اما غير از خدا مورد رحمت او در طول عمر و مغلوب    

 توحيد استر امر او و مقهورشان اويندررر اين دعا حاوي ايمان خالي و جوهر 
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منظره ديگري از انابه و توبه او به سوي خدا اين بود كه او تمام حاجاتش را به 

ــره كرده و معتقد بود كه تنها او محور فيض و منبع رحمت و   خـداي متعال منحصـ

بار »صـــحيفه اين چنين خداوند متعال را مي خواند: 13احســـان اســـتر و با دعاي 

ه درگاه تو آخرين مقصد حاجات است و تنها در نزد توست كه به خدايا اي آن ك

خواست ها مي توان رسيد اي خداوندي كه در برابر نعمت هايت بهايي نستانير اي 

خـداوندي كه زالل عطايت را به منت تيره نگرداندير اي خداوندي كه همگان به  

ا به تو كه همگان رتو بي نياز شوند و كسي را از تو بي نيازي نيست، اي خداوندي 

رغبت اســت و كســي را رخ بر تافتن از تو ميســر نيســتر اي خداوندي كه هر چه  

خواهنـدگـان از تو خواهنـد خزائن نعمتـت فنـا نپـذيردر اي خـداونـدي كه ناموس         

ــازد اي خـداونـدي كه حاجت       ــببي دگرگون نسـ ــيلـه و سـ حكمتـت را هي  وسـ

ــود اي خداوندي كه دعاي   دعاكنندگان تو را به رنج حـاجتمندان از تو منقطع نشـ

نيفكند، به بي نيازي از آفريدگانت خويش را ستوده اي آنان را سزا است كه به تو 

نيازمند باشند پس هر كه بخواهد نيازمندي وصف كرده اي و آنان را سزا است كه 

به تو نيازمند باشند پس هر كه بخواهد نيازمندي خويش را به خواهش از درگاه تو 

رد بينوايي از چهره خويش بيفشاند، حاجت خود را از جايي خواسته، رفع كند و گ

ــت كه بايدش رفت،   ــود از راهي رفته اسـ كه بايدش خواســـت و به دريافت مقصـ

خداوندا هر كس كه حاجت به يكي از بندگان تو برد يا يكي از بندگانت را سبب 

سـزاوار  روا شـدن حاجت خود پندارد خودش را در معرض محروميت قرار داده و  

است كه تو احسان از او بازگيرير )اين جمله امام براي هركس كه بخواهد بفهمد 

 كه نبايد دعا و خواسته از غير خدا خواست كفايت مي كندر(

خداوندا مرا به تو حاجتي است كه كوشش من ازدست يافتن به آن قاصر آمده 

اشت كه بر آوردن بود و راههاي چاره به روي من بسـته شده بودر نفس من مرا واد 

آن نياز از كســـي خواهم كه او خود به روا شـــدن حاجت نيازمند توســـت و براي 



دسـت يافتن به خواستهايش از تو بي نياز نيست و اين خود خطايي بود از خطاهاي  

خطاكاران و لغزشي از لغزشهاي گنهكاران پس به هشدار تو از خواب غفلت بيدار 

ر پاي خواستم و چون به صوابم راه نمودي ديگر شدم و به توفيق تو پس از لغزش ب

بسر در نيامدم و باز گرديدم گفتم منزه است پروردگار من، چگونه نيازمندي دست 

نياز به سـوي نيازمند ديگر )انسان ديگر( ببرد و چه سان بينوايي به بينوايي ديگر رو  

اميد  تو روي كند؟ پس اي خداي من، با رغبتي تمام آهنگ تو كردم و با اعتماد به

به درگاهت آوردم و دريافتم كه هر چه فراوانتر از درگاهت خواهم باز هم در برابر 

توانگريت ناچيز اســت و بخشــش را هر چه فزونتر خواهم در برابر گشــادگي باب  

عطايت باز هم حقير استر و كَرَم تو از سئوال هي  سائلي به تنگنا نمي افتد و دست 

 ديگر استر  عطاي تو فراتر از هردست

بار خدايا بر محمد )ص( و خاندانش درود فرست و با من از كرم و عدل خود 

آن كن كه فضـل تو را در خور است نه استحقاق من ، من نخستين كسي نيستم كه  

ســزاوار منع و طرد بود و اكنون به تو رغبت يافت و تو به عطاي خود او را نواختي 

ان از درگاه تو بود و دســت طلب به من نخســتين كســي نيســتم كه مســتوجب حرم

ســـوي تو دراز كرد و تو نوميدش نســـاختي، بار خدايا بر محمد )ص( و خاندانش 

ــخ گوي و به زاري هاي من  ــت و دعاي مرا اجابت فرما و به ندايم پاسـ درود فرسـ

رحمت آور و آوازم را بشنور مرا از خود نوميد مكنر رشته پيوندم را با خود مگسل 

ز كه اكنون مراســـت يا هر نياز ديگر به درگاه ديگران مران ، ياريم نما و در اين نيا

كه مطلب و خواسته ام برآيد و حاجتم روا شود و به خواسته ام برسم پيش از اينكه 

اين مكان را ترك گويمر بدان سـان كه سـختي را بر من آسان سازي و در هر كار   

محمد )ص( و خاندان او درود آنچه را خير من در آن نهفته اســـت مقدر دارير بر 

بفرست، درودي پيوسته ودم افزون و بي انقطاع و ابدي و اين درود را باور من ساز 

آنگاه امام )ع( حاجت « و وسـيله برآمدن حاجتم، كه تو فراخ نعمت و بخشنده اير 

فضــل تو آســوده »خود را بيان مي كرد و ســر به ســجده مي گذاشــت و مي گفت: 



تو مرا به سوي تو راه نمود تو را به محمد )ص( و آل محمد خاطرم كرد و احسـان  

ــوگند مي دهم كه مرا نوميد بازنگردانير ــريف حكايت از « )ص( سـ اين دعاي شـ

ــتگي امام )ع( به خدا و بزرگي ايمان وي به او و يقين او به اينكه تنها   ــدت پيوس ش

 لطافخداي متعال منتهاي حاجت بندگان اسـت و او است آن كسي كه نعمت و ا 

ــد و با منت آن را   ــد و آن را با پول به آنها نمي فروشـ خودش را به آنان مي بخشـ

ــود و اينكه تمام مردم محتاج    ــان بي نياز مي شـ مكـدر نمي كندر با عطاياي او انسـ

بخشش او هستند و نيازمند كرم اويند و او بزرگتر از آن است كه نياز به آن داشته 

سي است كه براي حاجتش فقط به خدا روي باشدر در واقع شخي زيرك و دانا ك

ــي كـه به غير خدا روي آورد خودش را در معرض حرمان و    آوردر و امـا آن كسـ

 محروميت قرار داده و احسان او را از دست داده استر 
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صـحيفه امام سـجاد علي بن حسن )ع( خداوند بزرب    51و باالخره در دعاي 

 را چنين مي خواند: 

ــتي نموده ام بخيلت نيافته ام و هر زمان كه  ا» ي خـداوند هرگاه از تو درخواسـ

آهنگ تو كرده ام، گرفته ات نديدمر بلكه چنانت يافتم كه دعاي مرا مي شــنوي و 

آنچه كه خواسته ام عطا مي كني و در هر كار كه هستم و هر زمان كه هستم ديده 

ــت از اينرو اســ   ــيار بر من روان اس ــتوده اي و ام كه نعمتت بس ت كه در نزد من س

احســانت بس نكوســت، ررر خدايا به ســبب آنچه در خاطرم مي گذرد مرا رســوا    

نساخته اي و به سبب گناهانم هالك نكرده اي تو را مي خوانم و تو پاسخم       مي 

ــخ تو درنگ مي كنمر هر    دهير هر چنـد بـه هنگامي كه مرا مي خواني من در پاسـ

ش مي خواهم و هر جا كه باشم، راز دل خود به تو مي سپارمر نيازم كه باشد، از توا

جز تو كســـي را نمي خواهم جز تو به كســـي اميد ندارمر لبيك لبيك هر كه به تو 

ــنوير هر كه به تو توكل كند به او روي مي كني و هر كه    ــكـايت آورد مي شـ شـ



آورد  هچنگ به ريسمان )توحيد( تو زند، رهايي مي بخشي و از كسي كه به تو پنا

 « غم و اندوه مي زداييرررر

 دعاي خمس عشره :  -6

در قسـم چهارم از دعاي خمس عشره كه منقول از امام سجاد )ع( است، چنين  

ــامين توحيـدي وجود دارد:   ــت كند بنده اي از او، »مضـ اي آنكه هرگاه درخواسـ

ــت آنكـه فرود آيـد بـدرگـاهت اميدوار به        عطـايش مي كنـدرررر معبود من ! كيسـ

ــشــ  ــت اينكه برگردد از درگاهت   بخش ــزاوار اس ــان نكني او را آيا س ت پس احس

بامحروميتررر چگونه اميد ببندم به غير تو در حاليكه خير همه اش بدست توست و 

چگونه آرزو كنم غير تو را در حاليكه آفرينش و فرمان هر چيز بدسـت توست رررر  

ــمانت آيا نيازمند مي كني مرا به مانند خودم در حاليكه من چ نگ مي زنم به ريسـ

ــيدن به     ــتم را و براي رسـ )توحيـد( رررر معبود من بـه دامان كرامتت آويخته ام دسـ

بخشـشـهايت گسترده ام آرزوهايم را، پس بي آاليش كن مرا با يكتا پرستي ثابت   

الهي »و در قسم پنجم دعاي خس عشره چنين كالمي از امام مي بينيم « )توحيد(رررر 

وج توحيد ارررر« ر معبود من شفيع مي گيرم تو را به درگاهت استشفعت بك اليكررر

در اين مضامين كامالي مشهود است كه حتي براي شفيع گرفتن هم ديگري را دخيل 

نمي كند بلكه خود خداوند را به نزد خودش واسـطه و شفيع قرار مي دهد و چنين  

ــخنان علي )ع( در خطبه  ــان نهج البالغه و دعاي  243اعتقاداتي در سـ كميل ايشـ

ــتر     ــود و اين اعتقـاد كلي همه ائمه هدي )ع( و پيروان واقعي آنهاسـ ديـده مي شـ

وال وسيله »همچنين در قسم هفتم دعاي خمس عشره امام )ع( چنين جمله اي آمد:

مله و امام ج« لنا اليك اال انتررررر و هي  وسـيله اي براي ما بسـويت نيست جز توررر  

ــورت جمع بكار برده و ي ــت و امام را به ص عني اين اعتقاد همه ائمه و پيروان ما اس

)ع( با توجه به جو خفقان آن زمان اصول و احكام حقيقي دين را در قالب ادعيه به 

پيروان خويش ابالغ مي نمودندر در قســم هشــتم دعاي خمس عشــره چنين آمده   

 نواين جمله بيا« فانت الغيرك مرادي ررر پس تويي مرادم و مقصـــودم نه ديگري»



مي دارد امام )ع( گرچه نسبت به پيامبر و جدش و پدرش امام حسين )ع( ارادت و 

احترام دارد، اما مراد و مقصـدش آنها نيستند بلكه خداوند يكتاست و همه عبادات  

ــت و حب و  و نماز و نذرها و زندگي و مردنش مانند ابراهيم )ع( فقط براي خداس

اي خداست كه در قسم نهم اين دعا اين دوستي و ارادت به آنها نيز فقط براي رض

چنين كالمي از ايشـان شـنيده مي شـود و باالخره در قسـم دهم دعاي خمس عشر     

الهي نيست براي من وسيله اي به درگاهت جز مهربانيهاي همراه »ايشان مي فرمايد: 

و در ادامه ايشـان شفاعت حضرت محمد )صلي اهلل عليه و آله و سلم(  « با رأفتتررر

ــرت، چرا كه در انتهاي را بر اي خود از درگاه خداوند مي خواهد نه از خود حضـ

ــميع الدعا،»دعا مي فرمايد:  ــنونده دعا« »يا س ــنوي و مي « اي ش يعني تنها تو مي ش

 تواني اجابت نمايير 

ــرت در دعاي ابوحمزه ثمالي )ره(       ــه اي از مناجات آن حضـ در نهـايت گوشـ

و ترتيب دعا كردن از زبان امام سجاد )ع(  مي آوريم براي كسي كه بخواهد طريق

 را بياموزد و به ديگران هم ياد دهدر 

معبود من ادب مكن مرا بــه مجـازاتــت ونيرنــگ نكن بــه من در توانــائيـت از   »

كجاست براي من نيكي اي پروردگارم، يافته نشود جز از پيشگاه تو و از كجاست 

گر نبودي توهرگز نمي دانســـتم براي من رهايي و ميســـر نشـــود جز به ياي تورررر ا

چيستي تور ستايش خداوندي كه مي خوانم او را، جوابم مي دهد اگر چه هنگاميكه 

مرا مي خواند، درنگ مي كنمر سـتايش خداوندي كه چون درخواست مي كنم از  

ــم هنگاميكه قرض مي خواهد از منر   ــتم تنگ چشـ او مي بخشـــد مرا اگر چه هسـ

موقع او را صدا بزنم براي نيازم و به تنهايي  سـتايش مخصوص خدايي است كه هر 

نشـــينم با او هر جا كه خواهم براي رازم بدون شـــفيع و خواهش خواه، پس بر مي 

آورد نيازم را، ستايش خدايي را كه نخوانم )در دعا( غير او را و اگر بخوانم غير او 

مي كند  همين يك جمله آخر كفايت« را )در دعـا( هرگز دعايم را اجابت نكندررر 

هركســـي را كه بهانه اي براي عرض دعا به درگاه اين و آن مي آورد چرا كه امام 



)ع( خيلي واضـح و روشن پيام خود را گفته و حجت بر مردم تمام كردهر حال هر  

كـه خواهد راه خود را انتخاب كند راه واقعي ائمه يا راهي كه ديگران به دروغ بر  

ي دنيا را بدست آورندر اين توحيد اصل دين است و امامان )ع( مي بندند تا متاع فان

تا زماني كه اصل درست نشود يا به قول خداوند متعال در قرآن در هوا باشد مانند 

ــه( ايمان و اعتباري ندارد و توحيد هم مســئله اي     ــت ريش ــس درخت پا در هوا )س

ي بايد نتقليدي نيستر بلكه طبق نظر تمامي فقها تحقيقي و اجتهادي است و هر انسا

خود براي فهم صــحيح آن كوشــش كند ومقلد وار به ديگران نگاه نكند و حداقل 

آن اينســت كه يكبار معني قرآن را بخواند و از خداوند بخواهد كه او را در مســير 

 صحيح راهنمايي و ارشاد فرمايدر 
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او واگذار نموده بودر  امام )ع( خودش را به خدا سپرده وتمام كار و همش را به

وقتي او با يك كار مسلمي روبرو مي شد به خدا پناه مي برد زيرا او يقين داشت به 

ــودر مورخين روايت كرده اند او بر   ديگري پنـاه بردن به ياس و زيان منتهي مي شـ

مردي گذشـت كه بر در خانه ثروتمندي نشـسـته بود امام پرسيد: چه باعث شده بر    

جبار نشـسته اي؟ جواب داد: فقر و بدبختير امام دستور داد من تو  در خانه اين مرد 

را به يك دري بهتر از اين در و به اربابي بهتر از اين ارباب راهنمايي        مي كنمر 

آن مرد بلند شد و با امام رفت تا به مسجد رسول اهلل )ص( رسيدندر پس امام )ع( به 

نماز بجا آور ودستهايت را بلند كن رو به قبله كن و دو ركعت »آن شخي گفت: 

ودعا كن كه خداي متعال به تو كمك كند و صــلوات بر محمد و آلش فرســت و 

آيه( را بخوان و شش آيه از اول سوه حديد و دو آيه  4آيه هاي آخر سوره حشر )

از اول ســـوره آل عمران بخوان بعد ازخداي متعال بخواه حاجتت را برآورده كندر 

ــلم دعـا كني خداوند متعال آن را به تو     مي دهدر هر   اگر تو براي يـك  چيز مسـ

كس به خداوند پناه ببرد به يك حلقه محكمي پناه برده و هر كه به غير او پناه ببرد 



ــودي ندارد،    مورخان گفته اند يكي از  1در چيزي بي نيـاز نمي كنـد و براي او سـ

ــمناي وليد عموزادگان امام مقداري ازحق او را غير قانوني گرفت  او در مكه بود ضـ

حاكم اموي براي انجام حج در آنجا بود به اوگفته شــد از وليد بخواهد كه حقش 

را اخذ كندر بنابراين او اين كلمات جاودانه را كه دنيايي ازمناعت طبع است به آنها 

ــت كنمر چگونه من از مخلوقي  گفت: آيا در خانه خداي متعال از غير او درخواسـ

براي كار دنيا تقاضا كنمر نمونه ديگري از مناعت طبع وي اين بود كه مانند خودم 

 او حتي يك درهم از طريق قرابت با رسول اهلل از كسي اخذ نكردر
 عدم تكليف بر خدا:  -8

مورخين نوشـته اند: وقتي يكبار امام )ع( مريض شـد امام حسين )ع( فوراي از او   

ــت كرد گفت:   مي خواهي اي فرزند من؟ امام  چه»عيـادت كرد  و از او درخواسـ

زين العابدين )ع( به او پاسـخ داد، پاسـخ آنهايي كه به بسوي خداوند روي آورده   

من مي خواهم جزء آنهايي باشم كه چيزي را بر »اند و خودشان را به او سپرده اند: 

امام  «پروردگارشـان تكليف نكنند من به آنچه خدا مقرر كرده اسـت راضي هستم  

ــين )ع( ا ــان را كـه حاكي از عرفان زياد و عمق ايمان او بود  حسـ ين كالم درخشـ

 احســنت تر مانند ابراهيمي )ع(، خليل و»تحســين كرده وســپس با شــگفتي گفت:  

دوسـت خدا، وقتي جبرئيل )ع( از او درخواست كرد: آيا چيزي احتياج داري؟ او  

ي است ن كافپاسخ داد: من چيزي را بر خدا تكليف نمي كنم بلكه خداوند براي م

واقعاي امام )ع( شبيه امام االنبياء ابراهيم خليل )ع( بودر در !!!« و خوب وكيلي اسـت  

ايمان و بازگشـت و انقطاع و قطع اميد از همه فقط به سوي خداوند يكتار امام )ع(  

ــان به آن افتخار مي كند از   حتي در كودكيش نمونـه عالي بود براي آنچه كه انسـ

 2رم اخالقشر اخالص توحيدي و مكا
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حاال ســيره امام كه حتي براي حوائج دنيايي با دعا بر خدا تكليف نمي كند )نه 

اينكه خواسـته و دعا به سوي غير اهلل نمي برد بلكه نزد خدا هم فقط خواسته و دعا  

براي آخرت مي نمـايد( فرق دارد با تفكري كه مي گويد دعا را به نزد خدا و غير  

بلكه بدتر از آن اينكه مي گويد دعا را نزد بندگان مقرب خـدا بردن فرقي ندارد و  

ــود اين تفكر كجا و تفكر توحيدي ناب ائمه دين كجا!   خـدا ببريد تا بهتر قبول شـ

حال بايد در پي اصالح باشيم بعد از آنكه توبه كرده و به توفيق الهي راه راست را 

 پيدا كرديم آن را  اشاعه و نشر دهيمر  

 

 در باب معاد:  ب: سخن امام )ع(

 52در زمينه اعتقاد امام )ع( به معاد تنها گوشـه اي از مناجات ايشان در دعاي  

صـــحيفه مي آوريم كه حاكي از نوع بينش امام در خصـــوص معاد مي باشـــدر در 

ــمتي از اين دعا چنين آمده :  اي موالي من! مي بيني چنان لغزيده ام و برو در »قسـ

ــان خود بر  افتـاده ام! پس بر من رحمـت آور   و به حلم خود بر جهل من و به احسـ

ــاي كه به گناه خود اقرار مي كنم و به خطاي خود معترفمر اين   بـدكرداريم ببخشـ

دست من و اين سر من كه اكنون براي قصاص از نفس خود تسليم كرده امربارالها 

 يبر پيري من و پايان يافتن روزگار من و نزديك شدن اجل من و ناتواني و بيچارگ

ــان من از جهان برافتد و   من رحم كن اي مواليم بر من رحمـت آور آنگاه كه نشـ

نامم از ميان آفريدگان محو شــود و در زمره فراموش شــدگان در آيمر اي موالي  

ــودر آن هنگام كه   من، بر من رحمـت آور آنگاه كه چهره ام و حالتم دگرگون شـ

غفلتم از  هم بگسلند اي واي بر پيكرم بپوسد و اعضايم پراكنده گردد و بند بندم از

آنچه برايم مهيا كرده اندر اي موالي من رحم كن برمن در آن روز كه زنده شوم و 

براي حساب حاضر آيم در آن روز جايگاه ايستادنم را در ميان اولياي خود قرار ده 

ــكن ده يارب       ــتـان تو باز گردم و مرا در جوار خود مسـ و چنـان كن كـه بـا دوسـ

 «ر العالمين



وقتي در كالم و سـيره امام دقت مي كنيم مي بينيم ايشان همه رفتار و اعمال و  

عبادات خويش را توشــه اي براي آخرت حســاب كرده و ســعي دارد از ديگران   

براي جمع آوري بيشتر اين توشه سبقت بگيرد و از طرفي تالش مي كند اين توشه 

مي گويد زهري روايت  را كســـي جز خدا نبيندر در همين زمينه روايتي اســـت كه

كرده كه در شب سردي علي بن حسين )ع( را ديدم كه بار آرد به دوش داشت به 

آماده »او گفتم! اين چيست اي پسر رسول خدا؟ امام با يك صداي ضعيفي گفت: 

يك سـفري هستم زاد و توشه ام را آماده مي كنم و مي خواهم به يك محل امني  

ــما حمل كند امام زهري گفت: اجازه بدهي« حمل كنم ــر آنرا به جاي شـ د اين پسـ

جواب او را نـداد زهري از امـام خواهش كرد اجـازه بـدهد او به جاي وي آرد را     

اما من نمي خواهم خودم را از »حمل كندر امام بر كار خودش اصرار كرد و گفت: 

ــفرم نجات مي دهد بر كنار كنم و ورود مرا به آنچه            م ي آنچه كه مرا در س

« خواهم وارد شــوم خوب مي كند تو را به خدا قســم مي دهم به دنبال كارت برو  

پس زهري امام را ترك كرد و رفتر پس از چند روزي او را ديدر او منظور امام را 

ــافرت مقرر مي رود بنابراين از او      نفهميـده بودر او فكر مي كرد امـام بـه يـك مسـ

« آن سـفري كه مقصودتان بود نمي بينم؟ پسـر پيامبر من هي  نشـانه اي از   » پرسـيد: 

 امام )ع( درباره آن سفري كه خودش را آماده مي كرد به او گفت: 

ــت » زهري ! من گمان مي كنم كه تو منظور مرا نفهميدي منظور من مرب اسـ

ــوم تا مرا از ارتكاب به حرام باز دارد و به كار   من براي آن )قيـامت( آماده مي شـ

 3«ر خوب وا دارد

 

 : )ص(ام و برپا داشتن سنت و سيرة نبي ج: ام
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ايشان در بلند كردن نام جدش رسول اهلل )ص( كوشا بود و مي دانست كه بلند 

ــت بلكه در  كردن و محترم كردن نام به قرار دادن او در جاي خدا و غلو در او نيس

برپا داشـتن سيره و سنت او مي باشدر لذا دقت داشت تا بعد از فرامين الهي سيره و  

ــنـت نبوي در جميع جهات حفظ بماند و در عمل آنرا به ديگران مي آموختر   سـ

احترام بزرگترها و اكرام كوچكترها نظير ســالم به كودكان، ترك نكردن نوافل و 

ــرار مي ورزيد مانند  نمازهايي كه پيامبر بر انجام آنها عالوه بر نمازهاي واجب اصـ

د عشاء و به همين ترتيب نماز تهجدو ركعت نافله قبل از صبح و دو ركعت بعد از 

را هرگز ترك نكرد حتي در سفرها وگفته شده هرگاه براي تهجد بالين خويش را 

از زمين جدا مي كرد ابتدا با همان مسواكهايي كه هنوز نمونه هايي از آن در كشور 

ــواك مي زد،    ــنت نبوي مس ــدر دندانها را طبق س عربي مي بينيم واز چوب مي باش

ــتر دائماي رطب اللســان بوديعني زبانش به ذكرد حمد   آنگاه براي  نماز بپا مي خواس

خداوند متعال مرطوب و مشغول بود و سحرگاهان را با استغفار صبح        مي نمود 

در ارشاد مردم به حق دلسوز و حريي و در دستگيري از مردمد فقير و ناتوان كوشا 

براي آخرت    مي دانست و بود و اين را يك فرصـت براي جمع آوري توشـه اي   

 از ديگران در اين راه سبقت مي گرفتر 



 د: امام و انجام عبادات:  

ــت چنانچه   ــيد و زينت عابدين جهان اسـ در زمينه عبادات و انجام آنها امام سـ

وقتي از كنيز ايشـان درباره چگونگي گذران روز و شـب امام مي پرسند او به طور   

ر روز براي او نهار نياوردم و در شب برايش من هرگز د»خالصـه چنين مي گويد:  

   4يعني امام روزها را روزه و شبها در نماز و تالوت بوده استر « فرش نگستردم

 : )ع(وضوي امام  -1

ــده و از  ــوص عبادات امام)ع( از جمله نماز، روايات متعددي ذكر شـ در خصـ

 وضو بودر جمله مقدمات نماز وضو است كه نقل شده امام هميشه با طهارت و 

 حاالت امام در وضو و نماز:  -2

همچنين راويان گفته اند وقتي او مي خواست وضو بگيرد رنگ صورتش زرد 

اين چيست كه در هنگام وضو به آن مبتال      مي »مي شد اهل بيت به او مي گفتند: 

آيا مي دانيد كه »پس به آنها از خوف و خشيت از خدا پاسخ داد و گفت: « شـوي 

براي همين اســت كه گفته اند اگر     مي «  چه كســي مي خواهم بايســتمر من پيش

خواهيد در نماز متوجه و با احساس حضور در نزد خدا باشيد، هنگام شروع با توجه 

 و دقيق وضو بگيريدر 

 : )ع(آداب وضو و نماز امام  -3

 امام در وضويش بسيار دقيق بود وقتي امام در شب بيدار مي شد ابتدا مسواك

مي زد )مسواكهاي چوبي( سپس وضو مي گرفت بعد از آن شروع به نماز         مي 

كردر وقتي امام شروع به نماز مي كرد بر اندام او رعشه مي افتاد وقتي سببش را مي 

آيا مي دانيد جلو چه كسـي مي ايستم و با چه كسي نجوا مي  »پرسـيدند مي گفت:  

مازش گذاشــته بود و بوي مشــك از آن امام )ع( از شــيشــه اي كه در محل ن« كنم
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ايشـان هنگام نماز لباس پشم و غليظ مي پوشيد   5متصـاعد بود به خود عطر مي زدر 

 6كه نفس خود را در برابر خالق ذليل كندر 

  خشوع امام در نماز: -4

ــوي خداي متعال بود و از ماديات دنيا آزاد   نمـاز امام نمونه كامل انقطاع به سـ

ــاس نمي كرد و قلـب او متوجه خدا  بود بطوري كـه هي    چيز در اطرافش را احسـ

بودر راويان او را در حال نماز چنين توصـيف كرده اند: وقتي براي نماز مي ايستاد  

رنـگ او تغيير پيـدا مي كرد و بدن او از ترس و ابهت خداوند متعال لرزان و ثابت   

عظيم  رابر پادشاهيبود توقف او در برابر خداوند مانند توقف بنده اي ضعيف در ب

بود و نمـاز او گويـا نمـاز آخريني بود كه بعد از آن ديگر نمازي نخواهد بودر امام    

ــوع پدرش در نماز مي گويد:  ــين)ع( »باقر)ع( در حديثي از خش وقتي علي بن حس

براي نماز مي ايستاد گويا ساق درختي است كه هي  حركتي ندارد مگر باد او را به 

 7حركت درآوردر 

 دت توجه امام در نماز: ش -5

ابان بن تغلب از قول حضــرت صــادق)ع( درباره نماز جدش امام زين العابدين 

ــين)ع( را وقتي بـه نمـاز قيام مي كرد رنگش تغيير        »گفـت:   من ديـدم علي بن حسـ

به خدا علي بن حسين مي شناخت »و امام صادق)ع( او را ستود و گفت: « مي كرد

بلي و اهلل او شــناخت كامل به عظمت خالق « ده اســتكه در برابر چه كســي ايســتا

 8حكيم داشتر 

                                                 
 (64/68)بحار،  - 5
 (64/108)بحار،  - 6
 (486، ص 6)وسائل الشیعه، ج  - 7
 (486، ص 6)وسائل الشیعه، ج  - 8



از مظاهر خشـوع او در نمازش اين بود كه وقتي سـر به سجده مي گذاشت سر   

ــت مگر اينكه پر از عرق بود  يا اينكه از بس گريه كرده بود مانند  9را بر نمي داشـ

 10كسي كه صورت او را داخل آب كرده باشند بودر 

رده اند از ابو حمزه ثمالي كه او ديد در موقع نماز امام ردايش از راويان نقل ك

ي واي بر تو آيا         م»دوش افتاد و توجهي نكرد ابوحمزه از او پرسيد پس گفت: 

داني روبروي چه كسـي ايسـتاده ام از نماز بنده قبول نيست مگر به اندازه اي كه به   

 11«ر قلبش توجه دارد

دا اين بود كه در حال نماز بود فرزندش در داخل چاه و از شدت تعلق او به خ

ــيدند و او را نجات دادند و امام در محراب نماز    افتـاد و مردم مـدينه به داد او رسـ

من »ايسـتاده بود و آن را نفهميد و وقتي نمازش تمام شـد مردم به او گفتندر گفت:   

 12«ر متوجه نشدم من با خداي بزرب در حال مناجات بودم

هم آتشـي در خانه اش رخنه كرد و او مشــغول نماز بود و به آن توجهي  يكبار 

ود آتشي بزرگتر مرا به خ»نكرد چون از نماز فارغ شـد به او گفته شـد و او گفت:   

  13«ر مشغول كرد

عبدالكريم قشيري اين منظره شگفتي كه در طول نماز مالزم امام بود تفسير مي 

به امور خلق غافل مي شود براي اشتغال بعضـي اوقات قلب از علم  »كند مي گويد 

حس به آنچه كه بر او وارد مي شـــود آن به واســـطه تذكر ثواب يا تفكر عقاب از 

 14« احساس به خودش و يا غيرش بي اعتنا مي شودر
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امام زين العابدين براســاس قول ســيره نويســان در هر شــب و روز هزار ركعت 

اصله درخت خرما داشت پاي هر درختي دو ركعت نماز مي  نماز مي خواند پانصد

 15خواندر 

 :)ع(اذيت شيطان در نماز امام  -7

طبق نقل كتاب االنوار، ابليس بر علي ابن حسـين)ع( به صورت افعي جلوه گر  

شد كه داراي ده سر با دندانهاي آويزان به پائين در حاليكه امام در نماز ايستاده بود 

ته بود كه ســرخي آنها نمايان بود و شــيطان از زير زمين و چشــمانش طوري برگشــ

محل مسجد بر او بيرون آمد و سپس محراب او را بهم ريخت حضرت ترس به دل 

راه نداد و توجهي نكردر سپس ابليس بر نوك انگشتان خود ايستاد كه با دندانهاي 

ــرت ت  وجهي خود امـام را از پا درآورد از دهانش آتش بيرون مي انداخت و حضـ

نكرد و تكاني هم نخورد و او را هي  شــك و ترديدي در نماز و قرائتش حاصــل  

نشد و تكان نخورد تا اينكه سنگي از آسمان بر او فرود آمد پس به محض احساس، 

فرياد كشـيد و به سـمت امام سـجاد بلند شـد به شكل اولر پس گفت: اي علي بن     

دت د و من ابليسم به خدا من عباحسـين تو سـيد بندگان هستي آنچنان كه ناميده ان  

پيامبران از زمان آدم تا به تو را ديده ام و مثل عبادت تو را نديده امر ســـپس )وقتي 

كه ديد امام توجهي نمي كند( او را ترك كرد و پشـــت به او نمود در حاليكه امام 

ــغولش نكرده بود تا اينكه نمازش را تمام   همچنـان در نماز بود و چيزي از آن مشـ

   16دركر
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سته   - 16 سان نتوان صورت تر شیطان وقتی با  )يعنی 

بود توجه امام را به خود جلب کند پس با تعريف و 
تمجید خواسررته بود توجه امام را جلب نمايد که باز 

سانها چنین هم موفق  شیطان با تمام ان شده بود و  ن
می کند و ممکن اسررب برعکس ابتدا با تمجید و تعريف 
خود را نشرررران داده و در بخر با اکيب کردن و تر  
بوجود بوردن چنانچه در قضررریه ايوب)ظ( راهرا چنین 
عمل نمود و درباره عبدالقادر گیالنی هم چنین گفته 

انديشرررید  اند که شررریطان هر کار کرد و هر مکر



 گ: القاب امام )ع(: 

القاب امام)ع( بسيارند كه مشهور آنها عبارتند از: زين العابدين، سيد العابدين، 

 زكي، امين، ذو الثفناتر 

 

 هـ: دليل انتساب به زين العابدين:  

گفته شده سبب نامگذاريش به زين العابدين اين بوده كه شبي در محرابش در 

ر هيبت ماري به او ظاهر شد تا او را به سوي خود حال نماز تهجد بود پس شيطان د

مشغول كند ولي امام توجهي به آن نكرد پس آن به سوي انگشت ابهام پايش آمد 

و آن را در دهـان گرفت ولي باز هم امام توجهي به آن نكرد اين در حالي بود كه  

در ع نكرمار او را گزيد به حالتي دردناك امام باز هم توجهي نكرد و نمازش را قط

ــت پس     ــيطان اسـ وقتي كـه نمـازش را تمام كرد و خداوند به او فهماند كه آن شـ

ــو اي ملعون پس رفت و دوباره امام   نفرينش كرد و پـايمالش كرد و گفت دور شـ

ــنيد در حاليكه گوينده آن   ــت در اين هنگام صــدايي را ش براي اورادش به پا خاس

ــه بـار گفت تو زين العابدين )زيو    ــد سـ ر و زينت عبادت كنندگان( ديـده نمي شـ

 17هستير پس اين كلمه آشكار شد و به اين لقب نزد مردم مشهور شدر 

 

 و: سخن امام )ع( در بيهودگي نسب وخويشي در آخرت: 

بحاراالنوار حديث مفصلي مي گويد درباره يك  64ج  18و  18در صفحات 

و مي گويد: شب عبادت امام و سپس در هنگام سحر ابن طاووس نزد امام مي آيد 

هيهات »پـدر و مـادرت و جـدت فالن و فالن افراد مهمنـد ولي امـام مي فرمايد:      

                                                 
نتوانسرررب موفق شرررود نهايتاب به عبدالقادر گفب تو 
بهترين عابدی هسرررتی که تا به  ال ديده ام ولی 
باز می خواهی  يا  یث ب فب ای خب به او گ قادر  بدال ع
ناه می  خدا پ به  به طريق ديگر گمراه کنی من  مرا 

 برم از تو(. 
، ص 1( )کشررف الهمه اربلی، ج 6، ص 64)بحار، ج  - 17

140) 



هيهات یا طاوس دع عني حدیث ابي و جدي خلق اهلل الجنه لمن اطاعه 
و احسنن و ل  اا  عددا  حدييا   و خلق النار لمن عاا  و ل  اا  ولدا  

انساب بينهم فاذا نفخ في الا ر فال »قرشنيا  اما منم ق ق له ا الي   
و اهلل   ینف ک غدا  ا  اقدمه اقدمها من عمل « ی مئن  و   یسسننانل   

كه معني آن مشـخي اسـت و مي دانيد نكته مهم اينســت كه ايشان در    «صنال  

ــم به اهلل كه فرداي قيامت جز عمل      ــوگنـد مي خورند به خداوند كه قسـ پـايـان سـ

 18گري تو را سود نمي بخشدر صالحي كه پيش فرستاده اي و انجام داده اي چيز دي

ــيح معناي بخش عربي حديث:  هيهات هيهات هرگز! هرگز! اي طاووس »توض

رهايم كن با سـخن پدر و مادرم و جدمر خداوند بهشت را خلق فرمود براي كسي  

كه اطاعتش نمايد و نيكوكار باشـد اگرچه بنده حبشي باشد و آتش را براي كسي  

ــد زيرا من اين قول  كـه نـافرمانيش كند آفريده اگرچه    ــي باشـ او يك فرزند قرشـ

هنگامي كه روز قيامت شود و در صور دميده »خداوند متعال را شنيده ام كه فرمود 

شود پس هيچيك از نسب و خويشي شما با يكديگر فايده اي ندارد و از آن سئوال 

ــد ــتادي  « نخواهد ش ــم هي  چيزي براي فردايت فايده ندارد از آنچه فرس به اهلل قس

 «ر گر عمل صالحم

ــنيدم پيرمردي از عبدالقيس مي گفت: با طاووس داخل  محمد تميمي گفت ش

حجر شـدم در شبر پس هنگامي كه علي بن حسين)ع( داخل شد، سپس ماشاءاهلل  

)خيلي( نماز خواندر سـپس سجده نمود و مردي كه بهترين از اهل بيتش بود )يعني  

ــجـده مي گفت:    ــين( در سـ ــكينك بفناءك، عبيدك بفنا»علي بن حسـ ءك، مسـ

پس طاوس گفت نخواندم خدا را به اين دعا در « فقيرك بفناءك، سائلك بفناءك

هنگام سـختي مگر اينكه سـختي ام برطرف شدر در حديث ديگر در انتهاي دعاي   
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آمده  «ال تردني عن بابك»و در جاي ديگر « يشــكوا اليك ما ال يخفي عليك»امام 

 19استر 

 

 : )ع(امام  ز: حقيقت عبادت از نظر

در حديث مفصل از زهري روايت شده كه با علي بن حسين)ع( بر عبدالملك 

مروان وارد شديمر پس عبدالملك بواسطه آنچه از اثر سجود بين دو چشم علي بن 

حسـين مي ديد او را معظم داشته و تكريم نمود پس گفت: اي ابا محمد به تحقيق  

 د )عظيم( بر تو نيكي سبقت گرفته وروشن شده است بر تو اجتهاد از سوي خداون

شـامل شـده و تو پاره تن رسول خدايي با نزديكترين نسب به او و چه نيكي از اين   

محكمتر و تو داراي فضل بسيار مي باشي بر اهل خاندانت و هم عصرانتر بخشيده 

شـده )از سـوي حضـرت حق( به تو از فضـل و علم و دين و تقواي بسيار كه داده     

به احدي مانند تو و نه قبل از تو مگر آنچه از سلف صالح قبل از تو  نشـده مثل آن 

بوده اند و هر ثنا به سـوي تو باشد و تو از آن خيلي بهره بردي پس علي بن حسين  

گفت: آنچه كه گفتي و وصــف كردي از فضـــل خداي ســـبحان بود و تائيد او و  

مومنين؟ رســول توفيق او، پس كجاســت شــكر آنچه كه نعمت داده مرا اي اميرال 

اهلل)ص( چنان در نماز مي ايستاد كه پاهايش خشك مي شد و چنان روزه          مي 

ــول   ــد اي رسـ ــتر در حاليكه وقتي به او گفته مي شـ گرفت تا آنجا كه مي توانسـ

خداوند سـبحان  آيا بخشيده نشده بر تو از گناهان قبل و بعدت؟ و رسول اهلل)ص(  

الحمدهلل علي ما اولي و ابلي، فله الحمد »؟ مي گفت: آيا بنده شاكري نباشم

، و اهلل اگر اعضــايم قطع شــود و نفســم به ســينه برســد، نمي في اآلخر  و ا ولي

توانم شـكر يكدهم از ده تاي )يكصدم( يك نعمت از نعمت هايي كه شمرندگان  

نمي توانند بشمرند و خدا يكي از آن نعمتها نمي رسد بر جميع حمد حمد گويان، 
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اهلل اگر او نبيند مرا مگر در شـكر و ذكر، مشغول نمي كند چيزي مرا از شكر و  نه و

ذكر او نه در روز و نه در شب و نه آشكارا و نه پنهانر و اگر براي اهلم حقي بر من 

باشد و بر عام و خاص مردم بر من حقي باشد نهايت سعي و تالشم را در راه ايفاي 

به پا خاستن اداي آن در حد وسع و طاقتم تا  آن خواهم كرد تا حقشان را بدهد در

آنكه آن را ادا كنمر حتي اگر نظر كردن به آســمان باشــدر و بوســيله قلبم به ســوي 

خدا سـپس آنها را رد نمي كنم تا اينكه خداوند توسط من حاجت آنها را برآورده  

ــت همچنين عبدالملك مروان    ــت و امام)ع( گريسـ كنـد و او بهترين حاكمان اسـ

ت و )عبدالملك( گفت تفاوت است بين عبدي كه به دنبال آخرت است و گريسـ 

درباره آن سـعي مي كند و بين كسي كه در طلب دنياست از هر كجا كه بيابد پس  

در آخرت براي او چيزي نيسـت و امام را بوسيد و ساال كرد از درخواستهاي امام  

و مالي را به او عطا و از آنچه قصــد آنرا دارد و شــفيع شــد برايش در شــفاعتهايش 

 كردر  

  توجه امام به نوافل: -8
هي  نماز نافله اي در روز از او فوت نشد اگر نمازي در روز از او فوت مي شد 

در شب آنرا بجا مي آورد كه البته پيامبر)ص( نيز اگر در شبي نافله و تهجدش را به 

ماز مي خواند هر دليلي نمي توانســت بخواند در روز به عوض آن دوازده ركعت ن

ركعتي(ر امام سجاد خطاب به فرزندانش در خصوص نمازهاي نفل  8نماز  4)يعني 

ــت اما من مي خواهم كه    »مي گفـت:   ــما واجب نيسـ فرزنـدام اين نمـازها براي شـ

  20«ر خودتان را به آنها عادت دهيد

 : )ع(ميزان سجده امام  -9

اي نشـــان دادن نزديك ترين حالت بنده به خدا ســـجده اســـت امام ســـجاد بر

خضوع و خشوع زيادش در برابر خداوند سجده بسيار مي نمودر روزي امام      زين 

العابدين بسـوي صـحرا خارج شـدر غالم او به تعقيبش رفت پس او را روي سنگ    
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ــمرد هزار بار مي گفت:   ــجده يافت پس او ش   اله ا  اهلل حقا »زبري در حال س

و سـجده شكر   21 «  اله ا  اهلل ایمانا و صدقا حقا   اله ا  اهلل ا ددا و رقّا

یا ذا »و بعد مي گفت:  «الحمدهلل شکرا»مي كرد و در آن مي گفت يكصد بار: 
المن ال ي یا ینقطع ابدا و   یحايه غير عددا و یا ذالم روف ال ي   

بعد عاجزانه دعا مي كرد و حاجت خود را از خدا  «ینفن  ابدا یا اریم یا اریم 

 22بيدر مي طل

ــيره امام تنها بيان برخي از احوال امام نيســت   مقصــود من از آوردن اين نوع س

بلكه اميد دارم كه شايد يك نفر به تبعيت از امام)ع( اين اذكار را در سجده بگويد 

 تا در عمل سيره امام زنده شود و ثوابي نيز براي بنده باشدر ان شاءاهلل 

  به سجاد: )ع(دليل ناميدن امام  -11

امام باقر)ع( گفته اند: يادآور نشـد يكي از نعمتهاي الهي )داده شده به او( مگر  

اينكه ســجده كرد و قرائت نكرد آيه اي ازكتاب خداي عزوجل كه در آن ســجده 

ــجده كرد و دفع نكرد خداي عزوجل از او بدي را كه از آن   ــد مگر اينكه سـ باشـ

 ده كرد و از هي  نماز واجبيترس داشــت يا كيد كيد كننده اي را مگر اينكه ســج

فارغ نگرديد و آن را تمام نكرد مگر اينكه سجده كرد و موفق نشد و توفيق نيافت 

براي صـلح و اصالح امر بين دو نفر مگر اينكه سجده كرد و براي همين اثر سجده  

 23در همه مواضع سجده او ديده مي شد براي همين سجاد ناميده شدر 
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 :)ع(ذكر دائمي امام  -11

او هميشـه مشغول به ذكر اهلل )جل جالله( و تسبيح او و حمد او بود و خداوند  

منندحا  من اشننرر ن ر  ال  لمه  »را با اين كلمات درخشــان مي خواند: 

مدحا  من قدر بقدراه ال قدراه مدحا  من احسجب عن ال داد بطرئق 
مخا صا  قسم آخر ذار « نف منهم فالشي یجده مدحا  اهلل و بحمد  

ــد طبق برخي احاديث ارزش و اعتبار   «منندحنا  اهلل و بحمد  »انه   مي بـاشـ

م ه «منندحا  اهلل ال ميم»ســنگيني دارد در برخي احاديث به اين قســـم آخر  

 24افزوده شده استر 

 خستگي ناپذيري در عبادت:  -12

امام به سيره جدش اميرالمامنين »درباره عبادت امام)ع( از راويان روايت شده: 

تي از عبادت خسـته مي شد آهي عميق مي كشيد و با حسرت مي  عمل مي كرد وق

 « گفت: عبادت من كجا و عبادت جدم اميرالمامنين كجار

 عدم ترك تهجد:  -13

نماز شب يا تهجد امام هرگز ترك نمي شد حتي در سفر تا آنكه به رفيق اعلي 

 پيوست مانند جدش رسول اهلل)ص(ر 

ــ ــده بود چون براي عبادت زياد امام)ع( به دليل نماز خواندن زياد ضـ عيف شـ

روي پا مي ايسـتاد پسـرش عبداهلل مي گويد پدرم عادت به نماز شـب داشت وقتي    

ــد به روي رختخواب مي خزيدر  ــعف و عدم  25نماز تمام مي شـ و اين به خاطر ضـ

توانايي او بود كه نمي توانسـت روي پا بايستدر در حديث آمده يكي از فرزندانش  

 پدر چقدر به نماز ادامه            مي»سيد و با ترس و تأسف گفت: از سالمتي پدر تر

ــخ داد: « دهي؟ ــتي نورزم»امام با محبت و مهرباني پاس   26« آيا به خداي خودم دوس

ــيله ممكن طلب   ــت و به هر وس امام زين العابدين)ع( پروردگارش را دوســت داش
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دا گشت به سوي ختقرب از خدا مي كرد در دنياي متقين و صـالحين كسي در باز 

و شدت عالقه و محبت نسبت به رب العالمين مانند امام پيدا نمي شودر از جابر هم 

نقل آمده كه او به نزد امام رفت تا توصيه كند خودش را خيلي بوسيله عبادت زياد 

ــخ داد:   ــختي نيندازد اما امام)ع( با رفق و مدارا پاس ــحابي(  »در س ــاحب )ص اي ص

ــول خدا! آيا مي داني ــته و آينده او را   رس ــول خدا تمام گناهان گذش كه جدم رس

ــش و عبادت براي خدا فروگذار نكرد تا   ــيده بود لحظه اي از كوشـ خداوند بخشـ

اينكه ساق پاي او باد كرد و پاهاي او ورم نمود و گفته شد: پدر و مادرم به فدايت 

ــمر )المنــاقــب ال  ــاكري نبــاشـ ن بچرا چنين مي كني )پيــامبر( گفــت: آيــا بنــده شـ

 شهرآشوب، حياه االمام الباقر(

 

 : )ع(ح: ماه رمضان و روزه امام 

ــد وقتي از كنيز او راجع به    ــاره ش ــوص روزه امام همانطور كه قبالي اش در خص

او به روزه « من هرگز در روز براي او غذا نياوردم»عبادات امام پرســيدند او گفت: 

درواقع خداي »ين رو گفت: عشــق مي ورزيد و مردم را به روزه وادار مي كرد از ا

او روزه اش را نمي شكست مگر  27« متعال مالئكه را موكل روزه داران كرده است

در روز دو عيد )فطر و قربان( و غير آنها از روزهايي كه عذري داشتر امام)ع( ماه 

رمضـان را ماه اسالم، ماه پاكي، ماه آزمايش، ماه قيام، ماه نزول قرآن و شب قدر و  

ماهي كه برخي چيزهايي كه در بقيه ماهها حاللند در اين ماه حرامند عنوان باالخره 

 كرده ر 

 

 صفات روزه دار:  -1

ــفاتي را براي روزه دار بيان مي نمايد كه    و امـام كـه رحمت خدا بر او باد، صـ

 برخي از آنها بدين قرارند: 
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عيين ت حفظ بر اوقـات نمازهاي پنج گانه كه خداوند تبارك و تعالي آن را  -8

كرده و رسول اعظم آن را سنت خود قرار داده، از آداب و اذكار در تمام شئون و 

 انجام آن به بهترين وجه آن از خشوع و خضوع براي خداوند يكتار 

 نيكي به خويشاوندان و صله رحم كه از باالترين عبادات استر  -8

 معروف آنهار احسان به همسايگان و توجه به آنها و راهنمايي و امر به  -3

 پاك كردن اموال با دادن زكات مال  -6

 سركشي به رفقا و دوستاني كه هجرت كرده اند  -5

انصاف با ظالم و عدم تجاوز از حد اعتدال بر او به حرف يا به عمل كه اين  -4

 از مكارم اخالق استر 

مســالمت با دشــمن و عدم دشــمني با او مگر اينكه اين دشــمن براي خاطر  -7

 باشد، كه آن الزم است با او قطع رابطه كني و با او دشمن باشير خدا 

تقرّب به خدا با اعمال نيك كه اسـتجابت آن در ماه مبارك رمضان تاكيد   -1

 شده استر 

در  )ع(خواستتتتته هتا و دعاهاي امام  -2

 رمضان: 

ادعيه امام سجاد يك مدرسه براي آگاهي ديني است زيرا پرواز ايمان و جوهر 

براي خداي متعال اسـتر امام در ادعيه ماه رمضـان چيزهايي را از خداوند   اخالص 

مي خواهـد كـه مي توانـد الگوي دعـاي هر مومن قرار بگيرد از جمله مواردي كه     

 امام از خداوند مي خواهد عبارتند از:

ــي كه در اين ماه عبادت مي   -8 او به حق ماه رمضــان و به آبروي حق هر كس

را از اولياي مقرب قرار دهد و او را در شــمار كساني كه  كند توسـل جسـته كه او  

 داراي مقام عاليند جاي دهدر 



اينكه اعمال او را صالح قرار دهد و كارهاي او را خالي و به خاطر خداي  -8

متعـال قرار دهـد بـدون هي  گونـه ريا و خودنمايي و همچنين از آن چيزهايي كه     

 عمل را فاسد مي كند نباشدر 

 شك و وهم فاسد را در امور دين از او دور كندر  اينكه -3

اينكه خداوند به او كمك كند تا راهي غير از راه شرع را طي نكند و به او  -6

 كمك كند بي اعتنا به چيزهايي كه حرام است نباشدر 

 به او كمك كند تا راه شيطان رجيم را طي نكندر  -5

فرادي قرار دهد كه در اين ماه اينكـه بر او منـت بگـذارد و او را جزء آن ا    -4

 بزرب بخشيده مي شوندر 

و خدا او را موفق كند تا در اين ماه مبارك به عبادت و طاعت و تضــرع و  -7

 خشوع و ذلت در برابر خداي متعال بپردازدر اينها گوشه اي از 

 در رمضان:  )ع(ديگر اعمال امام  -3

 جام مي دادندر امام)ع( در ماه رمضان كارهاي خير ديگري نيز ان

امام زين العابدين)ع( در هر روز از ماه رمضان دستور مي داد يك گوسفند مي 

كشتند و آن را مي پختند چون شب مي شد و غذا آماده مي گشت مي گفت كاسه 

ــتور مي داد كه بين فقرا و بيوه زنان و   ــه ها را پر مي كرد و دسـ ها را بياوريد كاسـ

ــيم كنند طوري كه در آنجا چيزي براي افطار باقي نمي ماند و خود با  يتيمان تقسـ

 28نان و خرما افطار مي كردر 

همچنين امام)ع( در ماه رمضــان كارهاي شــايســته ديگر نيز انجام مي داد مانند 

 پذيرايي از ضعفاء و اكرام بيچارگان و بخشش غالمان و مالزمان خودر 

ي كرد جمالتي در يك قضــيه از ايشــان آمده اســت كه به غالمانش ديكته م  

ــت )بديهاي غالمان(   ــته اسـ ــوص اينكه هر چه بدي كرده اند نوشـ خاص در خصـ

همانطور كه خداوند بديهاي انسانها را بوسيله فرشتگان مخصوص نوشته و اي علي 
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بن حسـين از ما درگذر خداوند از تو درگذرد وررر را بگويند سپس امام اين آيه را  

او اين  29 «احد   ا  یغفر اهلل لکمو لي ف ا ولياننفح ا ا  »مي خوانــد: 

كلمات را كه نمايانگر خلوص و عالقه خاص او به خدا بود به آنها ديكته مي كرد 

ــتـاده بود و گريه مي كرد و مي گفت:    پروردگارا تو »و خودش از ترس خـدا ايسـ

دسـتور دادي كه هركس بر ما ظلم كند ببخشـيم و ما كسـي را كه به ما ستم كرده    

تو هم ما را ببخش همانا تو به اين كار سزاوارتري و امر فرمودي كه بخشيديمر پس 

ــئوال كننده )گدا( را از درب خانه تان رد نكنيد و ما به در خانه تو آمده ايم در  سـ

حالي كه درمانده و گدائيمر ما كنار خانه تو و در خانه تو نشسته ايم و منتظر جايزه 

ا را ببخش و ما را نااميد نگردان همانا تو و عطاي تو هستيم پس بر ما منت گذار و م

به اين كار از ما و مامورين سزاوارتري پروردگارا من به بندگان تو اكرام كردم تو 

هم به من كرم كن زيرا من گداي توام و به آنان زياد خوبي كردم پس مرا از جمله 

ــي اي كريم ــريفش به «ر آنهايي قرار بده كه آنها را مي بخش ــپس با روي ش نها آ س

)غالمان( رو مي كرد در حاليكه چشــمانش پر از اشــك بود با مهرباني و عطوفت  

من شــما را بخشــيدم آيا شــما هم مرا و كارهاي بد مرا بخشــيديد؟ من  »مي گفت: 

صاحب پست  ستم كاري هستم و بنده اربابي كريم، جواد، عادل، نيكوكار، مهربان 

 « هستمررر

ظيمي است كه روحانيت انبياء و محاسن و چه نفس ملكوتي ع«( ع»اين )سجاد 

 صفات و اخالق آنان را مجسم مي كند!!! 

س به پ« ما تو را بخشيديم اي آقاي ما»غالمان كالم او را قطع كردند و گفتند: 

خدايا ببخش علي بن حسـين را همانگونه كه او ما را بخشيد و  »آنها گفت بگوئيد: 

آنها اينرا        مي « را از بندگي نجات داداو را از آتش نجـات ده همانگونه كه ما  

ــما را  »گفتنـد و بعـد از آن او مي گفـت:     اللهم آمين يـا رب العالمين برويد من شـ
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ــد و مرا از آتش جهنم آزاد   ــيدم و آزاد كردم به اميد اينكه خداوند مرا ببخش بخش

نياز  يو چون روز عيد فطر مي شــد به آنها جايزه نفيســي مي داد كه آنها را ب« كند

  30كند و به آنچه در دست مردم است محتاج نباشندر

ــخني نمي گفت مگر به دعا و   ــان سـ در حديث آمده كه امام)ع( در ماه رمضـ

 31تسبيح و استغفار و تكبيرر 

 

 ط: امام و سيره وي درحج و عمره: 

ــتـه به حق بود زيرا آن را براي خود تجديد    حج امام: امـام)ع( وابسـ

ــت او مردم را بر انجام عمره ترغيب مي نمود و  حيـات يـا تولدي دوباره   مي دانسـ

حج و عمره به جاي آوريد تا بدنهايتان »براي آن فوائدي ذكر مي كرد و مي گفت: 

سالم بماند و روزي شما گسترش يابد و ايمانتان صالح شود و هزينه مردم و خانواده 

شود بهشت بر او حاجي گناهانش آمرزيده مي »و او گفت:  32« تان را متكفل شويد

« واجب مي شود و بايد عمل خود را از سر گيرد و خانواده و اموالش محفوظ است
و او گفت آنكه بين صــفا و مروه را ســعي مي كند مالئكه براي او شــفاعت مي  33

همانطور كه مردم را براي گراميداشت حجاج فرا مي خوانند وقتي از مكه  34كنندر 

 بر مي گردندر 

 راي استقبال حجاج:دعوت امام ب -1

وقتي حاجيان از مكه بر مي گردند خوشحال شويد و به آنها دست دهيد و آنها 

را احترام كنيد و در اجر آنها شـريك شويد قبل از اينكه آنها به گناه آلوده شوندر  
35 
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 رفتار امام در سفر:  -2

با  وامام هم پياده و هم سواره به حج مي رفت او با شترش بيست حج انجام داد 

  36او زياد مهربان بود مورخين گفته اند او هرگز ناقه اش را نزدر

ــترش(   ــين)ع( حج انجام دادم ناقه اش )ش ابراهيم بن علي گفت با علي بن حس

آه از »سـسـتي كرد با چوب به او اشـاره كرد سـپس دستش را باز گرفت و گفت:     

و  شان او دادو باز بين كوههاي رضوا ، كندي و سستي كرد آن چوب را ن« قصاص

 37سپس سوار شد و رفتر « راه برو و اال مي زنم»گفت: 

 در ابتداي سفر:  )ع(ميزان خشوع امام  -3

هنگام ابتدا احرام بسـتن و سـفر، دچار نوعي خشوع و اضطراب مي شد و نمي   

ــده كه لبيك نمي گويي؟ مي گفت:    ــد چه ش ــت لبيك بگويد به او گفته ش توانس

مي ترسـم بگويم لبيك به من گفته شود: نه لبيك )تو   بدنم از ترس خدا مي لرزد»

مطلب مهمي كه از بحث قبل جا ماند اينكه وقتي امام با شتر « در خدمت ما نيستي(

ــت كه در برخورد با هم   و حيوانش رفتـار اينچنيني دارد پس بر پيروان واقعي اوسـ

مدارا نمودن و كاروانيهاي خود كه انسانهايي مانند خود هستند مراعات نموده و با 

ــش خطاها خود را به اخالق و خوي الهي و  ــبر و تحمل و از طرف ديگر بخشـ صـ

رنگ الهي كه ائمه هدي هم داراي رنگ الهي اند نزديك نمايند و همچنين بدانند 

حج يعني تالش و كوشــش براي خدايي شــدن و دوري از هرچه غير اوســت و در 

ي باشد و اين محقق نمي شود خدمت خدا بودن آنهم خدمتي كه خدا بر آن راضـ 

ــتن از او در انجام   ــكالت و كمك خواسـ ــتعاذه و پناه بردن به او از مشـ مگر با اسـ

 صحيح اعمال حج و عمرهر 

 

 به غُالت و زياده گويي:  )ع(ي: پاسخ امام 
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ــعي را بجا مي آورد براي   ــك حج اعم از طواف و نماز سـ وقتي كه امام مناسـ

ــتحبي( مي رفتر زير ناو دان رحمت، طاووس يماني در آن مكان مقدس نماز )مسـ

ديده بود كه امام ايستاده و خدا را مي خواند و از ترس خدا گريه مي كندر چون از 

من تو را در حالت خشوع ديدم و »نماز فارغ شد طاووس به سوي او رفت و گفت: 

 دداراي سه صفت هستي و اميد است تو را از ترس ايمن گرداندر اول اينكه تو فرزن

امام)ع( با مهرباني جواب او « رسـول خدايي دوم شـفاعت جدت سوم رحمت خدا  

اي طاووس اما اينكه من پسر رسول خدايم مرا ايمن نمي كند و شنيدم كه »را داد: 

و  38 «فال انسناب بينهم ی مئ  و   یسسانل   »كه خداي متعال مي فرمايد: 

ــفاعت جدم مرا ايمن نمي كند براي اينكه خداي    و  »متعال    مي فرمايد: امـا شـ

و اما رحمت خدا، خداوند عزوجل مي فرمايد:  39 «یيننف    ا  لمن ارا نني

و من نمي دانم آيا از نيكوكاران هســتم  «ا  رحمق اهلل قریب من المحسنين»

 40« يا نه

وقتي يـك امام اين چنين دعا و انابه مي نمايد و با آن همه عبادت باز هم فقط  

ــت و     فقط از او ياري مي خواهد، فرق دارد با طرز تفكري كه     اميـدش بـه خـداسـ

ــالل البعيد»مي گويـد مـا فقط ائمـه را داريم غم نداريمر آنها به قول قرآن      «في ضـ

 هستند يعني گمراهي بسيار دورر 

بنـا بــه قول پيـامبر)ص( هي  كس ادعــاي گزاف نكنــد و آرزوي خــام در دل   

دي نيست و هي  رابطه ديگري هم كه نپرورد بين خدا و هيچكس رابطه خويشـاون 

ســبب جلب منفعت و دفع ضـــرر باشـــد وجود ندارد بدانيد كه هي  چيز جز عمل  

اين جزء  41خالي صـالح توام با رحمت خدا سـبب رستگاري و نجات نمي شودر   

وصـاياي پاياني پيامبر در حجه الوداع استر حال كمي فكر كنيم ببينيم آيا اوهام و  
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ظاهر مسـلمان مبني بر ص رف دوستي اهل بيت صحيح است يا  خرافه هاي برخي به 

ــفـاف پيـامبر و ائمـه هدي مبني بر تنها نجات دهنده واقعي يعني خداوندر     كالم شـ

 انتخاب راه با شماستر

در مورد مناجات امام در مســجد الحرام روايات بســياري آمده در يك روايت 

ر اين هنگام ديدم جواني از قول اصمعي مي گويد: اطراف كعبه طواف مي كردم د

به پرده كعبه چسبيده و با صداي حزين كه از تمام دل بر مي خاست       مي گفت: 

چشــمها همه به خواب رفتند و ســتاره ها پديدار گشــتند و تو پادشــاه زنده قيومي  »

ــوي   ــتند و نگهبان بر آن گماردند و در خانه تو بسـ ــاهان درهاي خود را بسـ پادشـ

ــوي تو كه با نظر رحمتت به من نظر درخواســت كنندگان با ز اســتر آمده ام به س

اصــمعي گويد او را دنبال كردم ديدم زين العابدين « افكني اي مهربانترين مهربانان

 تو علي بن حسيني پدرت شهيد كربالست»من او را بوسيدم و به او گفتم:  42استر 

كبري  و جدت علي مرتضــي اســت و مادرت فاطمه زهرا اســت و جده تو خديجه

با  پس امام« اسـت و جد بزرب تو محمد مصـطفي است و تو اينگونه مي گويي؟!  

ا فاذ»آيا قول خداوند عزوجل را نخوانده اي كه فرموده: »مهربـاني و لطف گفت:  

وقتي در صور  43 «نفخ في الا ر فال انساب بينهم ی مئ  و   یسسانل  

ل جئدم را شنيدي كه    مي دميده مي شود آن روز از نسب كسي نمي پرسند آيا قو

گفت بهشت براي مطيع خلق شده اگر چه حبشي باشد وجهنم براي گنكار اگر چه 

  44قرشي باشدر 

اين امام بزرگوار به خداي متعال چســبيده و ازديگران بريده و از روي معرفت 

 و ايمان واخالص بنده او و پيرو اوستر 
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 ي: بيان حقيقت اسالم به حسن بصري: 

ازحســن بصــري نيز نقل كرده اند كه او امام را در كعبه ديد كه به خدا راويان 

تضـرع مي كند و با حالت انابه او را مي خواندر پس به او نزديك شد و امام ابيات  

عرفاني مي خواند حســن بصــري گويد به طرف امام رفتم و گفتم! اي فرزند پيامبر 

ــت و تو از اهل بيت نبوتي،    امام )ع( براي او حقيقت  اين چـه منـاجـات وگريه اسـ

اسالم را شرح داد كه اعمال صالح پذيرفته مي شود و به انتساب توجهي نمي كنند 

اين مطلب را رها كن )به صـورت دستوري و اعتراض آميز( بهشت خلق  »و گفت: 

شده است براي كسي كه خداوند متعال را اطاعت كند، اگر چه بنده حبشي باشد و 

خدا  و رسول«ر اني خدا بكند اگر چه قرشـي آزاد باشـد  آتش براي كسـي كه نافرم 

  45« براي من با اعمالتان آورده مي شويد نه با انسابتان»)ص( گفته اند: 

 

 به درخواست كننده صبر:  )ع(ك: نصيحت امام 

ــبر از خدا مي كرد    ــت صـ امـام )ع( مردي را در اثناء طواف ديد كه درخواسـ

اللهم »درخواست بال كردي ولكن بگو  از خدا»حضرت به او متوجه شد و گفت: 

در اينجا امام او را به دعايي كه  46 «اني امالک ال افيه و اليکر علي ال افيه

سزاوار است او را به آن بخواند ارشاد كرد و آن طلب عافيت و شكر بر آن است و 

 او را از دعايي كه طلب صبر است برحذر داشت زيرا در آن نزول بال و يا فقر بودر 

 

 ل: خطاب امام به متكديان در روز عرفه:  

ــه مردمي راكــه تكــدي مي كرده و از ديگران    امــام هـمچنين در روز عرف

واي بر شــما آيا در يك چنين روزي از غير »درخواســت كمك مي كردند گفت: 
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خدا درخواسـت مي كنيد؟ ! آنهايي كه در شكم مادرها هستند مي خواهند كه در  

 47 «چنين روزي خوشبخت باشند

 

 رفتار امام با خانواده اش:  -1م: 

امـام زين العابدين )ع( رحيم تر و مهربانتر از همه مردم به خانواده خود بودر او  

ــده كه او مي گفت:    ــند معتبر گزارش ش ــتر با س خودش را از آنها جدا نمي دانس

خريد گوشت براي خانواده ام از بازار با پولي كه با من هست زماني كه مشتاق آن »

او صبح زود براي خانواده اش از  48«هستند، براي من بهتر از آزاد كردن بنده است

خانه خارج شـده بود براي تهيه نان از او پرسـيدند: به كجا مي رويد؟ او پاسخ داد:   

ــدقه بر  براي خيرات به عيالم از طلب حاللر همانا آن از جانب خداوند عزوجل ص

ودش فراهم مي كردر او به هي  كس از آنها او نيازهاي خانواده را خ 49آنها استر 

دسـتور نمي داد امور شخصي اش را انجام دهند، رفتار امام با خانواده اش بي نظير  

 و پر از رحمت و تعاون بودر 

 رفتار امام با والدين و پرستارش:  -2

وقتي امــام زين العــابــدين بزرب شـــد و فهميــد مــادرش در كودكي مرده و  

به خدا با او به مهرباني رفتار كرده است در نتيجه رفتارش با پرسـتارش براي تقرب  

او بسيار خوب بود و بي نهايت به او نيكي كرد حتي از غذا خوردن با او امتناع   مي 

ــئوال مي كردند:   تو بهترين مردم »كرد مردم او را مالمت كرده و با اصــرار از او س

ــتر از همه دوســـت داري چ  ــاوندان را بيشـ ــتي و خويشـ ــتار هسـ را با مادرت )پرسـ

به آنها پاســخي داد كه از لحاظ ادب و كمال كســي « كودكيت( غذا نمي خوري؟

مي ترسـم به سـوي لقمه اي دست دراز كنم كه   »مانند آن را نديده بودر او گفت : 

ــت از آن بردارد و من برخالف ميل او   ــته اسـ قبالي مادرم آن لقمه را ديده و خواسـ
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مانند اين انسـان اســت؟ و اين نفس چه روح ملكوتي  چه كسـي  « رفتار كرده باشـم 

است؟ چه كسي مي خواهد همنشين او در بهشت خدا باشدر پس هر كه            مي 

ــيره و رفتار او با والدينش را ببيند و همانگونه رفتار كند و هرگز به آنها  خواهد سـ

ا با عشق م با آنهبي احترامي نكندر كه اين امر خداي تبارك و تعالي استر رفتار اما

زيـاد و محبـت و اطـاعت بودر آن قدر به پدرش مهربان بود كه از عمه اش قهرمان    

كربال درخواسـت كرد كه عصاي مرا بياور تا به آن تكيه كنم و يك شمشير به من  

بده تا از پدرم دفاع كنمر اين در حالي بود كه مريض بود و         نمي توانســت راه 

ــود بنابراين چه  برود امـا عمه اش جلو  ــل پيامبر )ص( نابود شـ گيري كرد مبادا نسـ

 مهرباني از اين بيشترر

 : )ع(حقوق والدين در رفتار امام  -3

از جمله خدماتي كه بعد از شـهادت پدرش انجام داده تسـويه بدهي سنگين او   

ــتحق و محرومي كه پدرش قبالي در زمان    بود همچنين انفـاق و كمـك به افراد مسـ

ا كمك مي كرد و از ديگر كارهاي خوب او دعاي فراوان براي پدر حيـات به آنه 

 و مادرش بودر 

دعاي امام سجاد )ع( يكي از درخشانترين قواعد تربيتي در اسالم استر اهداف 

اين قاعده در رسـيدن به اصـالح و سـعادت خانواده و گسترش محبت و احترام در    

وقتي صالح        مي شود كه  بين اعضـاء خانواده استر اين طبيعي است كه جامعه 

خانواده صـالح باشـد وقتي خانواده فاسـد شد، جامعه فاسد مي شودر زيرا آن اولين    

 كانون ساختمان در بناي جامعه استر 

 دعاي امام درحقوق والدينش:  -4

ــان مي خوانيم:    ــمتي از دعـاي ايشـ ــت بر محمد و  »در قسـ خـدايا درود بفرسـ

ــلوات خود و   ــالم خاص آنان خـاندانش و برترين صـ رحمت خود و بركات و سـ

ــوص       گردان خـداونـدا پـدر و مـادر مرا نيز بـه كرامت خود و رحمت خود مخصـ

ــت بر محمد )ص( و خاندان او و  گردان اي مهربانترين مهربانانر خدايا درود بفرس



وظيفه را نسبت به پدر و مادرم به من الهام كن و همه دانش خدمتگزاري به آن دو 

وز و مرا بـه گذرادن آنچه به من الهام كرده اي برگمار و توفيق ده تا  را بـه من بيـام  

آنچه را كه از علم به من ارزاني داشته اي به كار بندم تا چيزي از آنچه مرا آموخته 

اي فرو نگـذارم و پيكرم از انجـام آنچـه مرا الهام كرده اي مانده نگرددر بار خدايا    

ــت بر محمـد )ص( و خـانـدانش هم    ــرافت  درود بفرسـ چنـانكه ما را بوجود او شـ

بخشـيدي و درود بفرست بر محمد و آل او همچنانكه به بركت وجود او، براي ما  

بر ديگر مردم، حقي واجـب گردانيدير بار خدايا چنان كن كه هيبت پدر و مادرم  

در دل من چنان باشد كه هيبت پادشاهي سخت مهيب و به آن دو نيكي و مهرباني 

ــان كـه مـاد   ري مهربـان بـه فرزند خود نيكي و مهرباني كند و خداوندا   كنم آن سـ

ــادي   ــان براي من شـ فرمانبرداري از پدر و مادر و نيكي و مهرباني مرا در حق ايشـ

ــيدن جگر   ــرد نوش ــيدگان و آب س بخش تر گردان از بخواب رفتن بي خوابي كش

ن اسوختگان، تا ميل و خواهش ايشان را بر ميل و خواهشم برتري نهم و خشنوديش

را برخشــنودي خود پيش دارم خداوندا چنان كن كه نيكي و مهرباني آن دو را در 

ــمرم هر چند اندك بود و نيكي و مهرباني خود را در حق آندو   ــيار ش حق خود بس

 اندك شمرم هر چند بسيار بودر 

ــخنم را    ــت گردان و سـ ــان پسـ ــگاه ايشـ ــداي مرا در پيشـ خداوند آهنگ صـ

نرم خوئيم ده و دل مرا بر ايشان مهربان ساز و چنان خوشـايندشان نماي و به ايشان  

كن كه با آنان به مدارا رفتار كنم و بر آنان مشـفق باشمر خداوندا آن دو را پاداش  

ــته اند و حق  ده كه مرا پرورانده اند و از ثواب بهره مند گردان كه مرا گرامي داشـ

هر آزار كه از من به  ايشــان نگه دار كه مرا در خردي محافظت كرده اندر بارخدايا

آن دو رسيده و هر ناپسند كه از من در حق آن دو سر زده و هر حقي كه از آن دو 

من ضــايع كرده ام همه را ســبب كاســتن از گناهانشــان و علو درجاتشــان و افزوني 

حسناتشان قرار ده اي خداوندي كه سيئات را به چند برابر حسنات بدل             مي 

 فرمايير  



ايا بر محمد و خاندانش )اهل بيت( درود بفرســت و مرا به ســبب دعايي بارخد

كه در حق ايشــان مي كنم، بيامرز و آن دو را به ســبب نيكي و مهرباني كه در حق 

من كرده اند به مغفرت خويش بنواز و به شـفاعت من از ايشان خشنود شو و نيك  

بهشت برسانر خداوندا خشنود شو و آنان را گرامي دار و به جاهاي امن و آسايش 

آن دو را شـفيع من گردان، اگر پيش از من آمرزيده اي و مرا شفيع ايشان گردان،  

ــايه لطف و رحمت تو  اگر پيش از ايشـــان آمرزيده اي تا من و پدر و مادرم در سـ

همنشين هم گرديم كه تو را بخشايش بزرب است و نعمت ديرينه و تو مهربانترين 

 «رمهرباناني

ايي از ادعيه امام در حق والدين گراميش بود و نشــان ادب و علو اين گوشــه ه

تربيت آنهاستر اضافه بر آنچه از حقوق پدر و مادر ذكر كرده بود و در آينده هم 

 تعداد ديگري مي آوريم، حقوق ديگري را بيان مي كند كه به شرح ذيل است: 

 اينكه فرزند صدايش را نزد پدر و مادر پائين بياوردر  -8

ــونت با آنها   -8 ــختي و خشـ اخالق خودش را در برابر آنها ماليم كند و با سـ

 مقابله نكندر 

 قلبش را پر از مهر و محبت آنها كندر  -3

ــود براي   -6 ــد و از آنها راضــي ش دعا كند و از خداوند بخواهد آنها را ببخش

 در نمحبتي كه در زمان كودكي نسبت به او داشته و در تربيت و نياز او كوشيده ا

ــبب آنچه كه از او آزار  -5 از خداوند بخواهد آنها را پاداش زياد بدهد، به سـ

ديده اند و به سبب كراهت و قصوري كه در اداء حقوق آنها از طرف او شده آنها 

ــان  را علو درجه بدهدر و در عالم تربيت چنين نمونه اعالي اخالقي را كه براي انس

 كند وجود نداردر  خوشبختي بياورد، زندگي او را شكوفا

 با فرزندانش:  )ع(رفتار امام  -5

رفتار امام با فرزندانش يك رفتار حكيمانه و خردمندانه همراه با صــبر و تحمل 

بود و آنچنان در عبادات و ادعيه خويش از خداوند متعال خواسـته بود كه از نسـل   



ند دعاي او هم ذريه اي كه اســوه و الگوي كلمه حق باشــند بوجود آورد و خداو 

وي را اجابت فرمودر پس ابتدا بايد از خداوند فرزند صالح را طلب كرد چنانچه در 

ــالح و « قره اعين»و « ذريه طيبه»آيـات قرآني از زبـان انبيـاء آمـده آنهـا       فرزند صـ

همچنين كسـي كه باعث چشـم روشـني آنها باشـد را از خداوند خواسته اندر نكته     

وه بر دعاي صالح بودن فرزند، او را از شيطان و قابل ذكر در اينجا اينسـت  كه عال 

شيطانيان به پناه خداوند رحمان در مي آورندر چنانچه مادر حضرت مريم فرزندش 

ــيطان رجيمر     ــل بعـد از آن را بـه پناه خداوند در مي آورد از شـ اعي ها و »و نسـ

چرا كه هيچكس جز كسـي كه خداوند بخواهد   «ذریسها من الييطا  الرجيم

شيطان محفوظ نيستر بعد از اين تأثير غذاي حالل يا حرام مطمئناي قابل توجه  از شر

است آنگاه نصايح به فرزندان يعني نصايحي كه همراه با عمل باشد تأثير گذار مي 

ــوره لقمان آيات )   ــدر چنانچه لقمان )ع( نيز در سـ ( فرزند خويش را 86،85بـاشـ

از نصــايح  خوب را كه يك  نصــيحت مي كند و خداوند در اين آيات يك نمونه

پـدر مي توانـد براي فرزندش بگويد، آورده، تا والدين به عنوان الگو عمل نمايندر   

حال امام سجاد )ع( كه خود در عمل، نه تنها الگوي خانواده خود بود بلكه الگوي 

سال در تمام كتب  8611جامعه اسالمي قرار گرفت و احاديث وي بعد از گذشت 

ب حديثي اهل ســنت مانند صــحاح ســته يا كتب حديثي تشــيع و حديثي اعم از كت

 ديگر فرق اسالمي موجود استر 

 نصايح امام به فرزندش:  -6

ــحيت مي كندر جا دارد ببينيم يك امام     آنگـاه بعـد از عمـل، فرزندانش را نصـ

بزرب اسالمي چگونه فرزندش را نصيحت مي نمايد؟ توجه فرمائيد: بعد از دعوت 

ــيحتش پرهيز و   به توحيد و دور ــرت لقمان )ع( نيز اولين نص ــرك كه حض ي از ش

اي پسرم برحذر »دوري از شـرك اسـت درباره دوستان نصايحي به قرار ذيل دارد:  

ــو و با آنها گفتگو نكن و با آنها در راه رفاقت    بـاش از پنج نفر و بـا آنها همراه نشـ

درغگو  فاقت بانكن، فرزندش پرسيد آنها كيانند؟ حضرت پاسخ داد: حذر كن از ر



ــراب مي ماند دور را براي تو نزديك مي كند و نزديك را دور مي  كه به منزله سـ

نماياند و بر حذر  باش از رفاقت با فاسق كه او تو را به يك لقمه يا كمتر از آن مي 

فروشد و برحذر باش از رفاقت بخيل كه او تو را در مالش خوار مي كند وقتي كه 

اور  برحذر باش با دوســـتي با احمق او مي خواهد به تو  محتاجترين كس باشــي به 

فايده برسـاند پس ضـرر مي رساند و بر حذر باش با رفاقت با قطع كننده رحم، كه   

در واقع رفاقت با آنها هالكت و زيان  50من در كتـاب خـداونـد او را ملعون يافتمر    

اد و اين افرمي رســاند و منجر به ضــرر زيادي براي كســي كه با آنها صــادق باشــد 

 چقدر در گذشته و حال زيادند در حاليكه رفقاي خوب و پاك كمندر 

اي پسرك من در موقع بدبختي »در سـفارشي ديگر امام به فرزندش مي گويد: 

صــبر كن متعرض حقوق نشــو و وادار نكن رفقيت را به چيزي كه ضــرر آن بر تو  

 زيادتر از منفعت آن براي تو استر 

پسـرك من خدا براي من از شـما راضي نيست و به   : »در جاي ديگر مي گويد

شـما سـفارش كرده اسـت كه به من احترام كنيد و از من نيز به خاطر شما رضايت    

دارد و مرا از توجه بيش از حد بر شــما بر حذر داشــتهر بدان كه بهترين پدران آن  

كسـي اسـت كه دوسـتي او باعث عظمت بچه هايش نشود و بهترين فرزندان براي    

  51« دران آن كسي كه از قصور پدر باعث تمرد، وي از او نشودپ

با مردان دين و دانش بنشــين، اگر نتوانســتي با آنها نشــيني تنهايي مناســبتر و    

سـالمتر اسـت اگر در نشـسـتن با مردم تاكيد داري، پس با مردان سخاوتمند بنشين     

 52«زيرا آنها با همنشيان خود سخت نيستند

زخداوند عزوجل براي ا )ع(درخواست امام -7

 فرزندانش: 
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اي خداوند بر من »اما قســمتي از دعاي امام براي فرزندش به قرار ذيل اســت:  

احسان كن و فرزندانم را برايم باقي گذار و شايستگيشاان بخش و مرا از ايشان بهره 

ــان بيفزاي   ــان دراز نماي و بر )بركت( زندگيش مند گردان اي خدا براي من عمرش

پرورش ده، ناتوانشــان توانا گردان، تنشــان و دينشــان و ايمانشــان و  خردســالشــان 

اخالقشـان به سـالمت دار، در جانشـان و جسـمشان و در هر كار از كارهايشان كه     

ــت من     ــان براي من و بر دسـ روي در من دارد عـافيـت بخش و وظيفه روزي ايشـ

ــتـه گردانر اي خدا فرزندان من همه نيكان و پرهيزكاران و بينا  ه و يان قرار دپيوسـ

چنـان كن كـه فرمـانهـاي تو را گردن نهنـد و اطـاعـت كنند، ياران تو را محبان و        

 نيكخواهان، و با دشمنان تو دشمن و كينه توز باشند آمينر 

بار خدايا! بازوي من به نيروي فرزندانم توانا »در حـالي ديگر امـام مي فرمـايند:   

ده و به خاطر ايشان شمار ياران من  گردان و به خاطر آنان نابسـامانيهاي مرا سـامان  

ــان زنده دار و در   ــان بياراي و نام من به ايشـ افزوني ده و مجلس من به وجود ايشـ

ــاز من گردان و به ايشــان ياريم ده، كه بر حاجت خود    ــان را كار س غياب من ايش

دســـت يابم، اي خدا چنان كن كه فرزندان من دوســـتدار من باشـــند و بر من مهر 

دلشـان با من باشد و در ياري من پايدار باشندر فرمانبرداران من باشند  ورزندر روي 

ــيـانگران و نه نافرمانان و نه مخالفان و نه خطاكارانر خدايا مرا به تربيت و    نـه عصـ

ــان مرا   ــان ياري فرماي و افزون بر ايش ــان و نيكي و مهرباني در حق ايش تاديب ايش

ــر عطا فرما وخير مرا در آن قرا ر ده و آنان را ياوران من و آنچه از تو فرزنداني پسـ

مي طلبم مقرر بفرمار اي خدا مرا و نسـل مرا از شيطان رجيم در پناه خود دار، تو ما  

را آفريـده اي و به ما امر به نيكي  فرموده اي و از بدي نهي، و به ثواب آنچه ما را  

ه ته اي همواربدان امركرده اي مشتاق و از عقاب آن بيمناك و براي ما دشمني ساخ

در كـار نيرنـگ و فريـب مـا، در اموري بر ما چيره اش گردانيده اي كه ما را بر او     

ــينه ها جايش داده اي و چون خون در رگهاي ما  چيره گي نداده اي، در درون سـ

روانش كرده اي ر اگر ما از او غافل شــويم او از ما غافل نشــودر اگر ما فراموشــش 



اي خداوند ما! اگر مكرش را از ما برنگرداني  …نـد كنيم او مـا را فراموش نمي ك 

گمراهمان كند و اگر ما را از تبهكاريش در امان نداري پاي ثبات ما را بلغزاندر بار 

خدايا به قدرت خويش مقهورش كن كه بر ما سلطه نيابد تا آنگاه كه دست دعا به 

ن ماندگان از سوي تو بر مي داريم، نگذاري كه سوي ما راه جويد و در زمره مصو

صحيفه سجاديه نيز حاوي اظهار نياز امام به درگاه  85البته دعاي «ر كيد او در آئيم

 خداوند عزوجل براي خواسته هايش استر 

 رفتار امام با غالمان و زيردستانش:  -8

امـام )ع( بـا غالمـانش بـا مهربـاني و عطوفـت برخورد مي كرد او با آنها مانند       

راويان گويند: او هي  يك از غالمانش را براي اشتباهي كه فرزندانش رفتار ميكرد 

يـك روز امـام يكي از غالمانش را    53بر عليـه او انجـام مي دادنـد تنبيـه نمي كردر     

دوبار صدا زد اما غالم جواب نداد در سومين بار جواب دادر امام از او پرسيد: پسرم 

واب مرا ندادي؟ غالم صـداي مرا نشـنيدي؟ پاسخ داد: بلي امام پرسيد: پس چرا ج  

پاســخ داد: از تو ايمن بودمر امام خارج شــد و خدا را ســپاس گزارد و گفت: حمد 

امام خوشحال شد زيرا او نه  54مي كنم خدايي را كه غالم مرا از من ايمن گردانيدر 

ــند يا حذركنندر همچنين آمده امام    ــن بود ونـه جبار تا اينكه مردم از او بترسـ خشـ

كنيز بعضي اوقات يكي از طفالن امام را برباالي پشت بام مي كنيزي داشـت و آن  

برد واز پله اي مي گذشت كه ظاهراي معيوب بود امام هم چندين بار به او تذكر داد 

كه از آنجا نرود يا به طريقي ديگر برود از قضــا ظاهراي پله شــكســت و فرزند امام   

ا نگفته تنها گفت آيا تو ر كشــته شــدر كنيز بســيار ترســيده بودر اما وقتي امام آمد، 

ــابران و افراد حليم و     بودم ازاينجـا نروي؟! رفتـار امـام )ع( آنچنان بودكه حتي صـ

داراي حسن خلق در برابر اخالق امام سجاد )ع( صفاتشان ذره اي حيثيت نداشتر 
همچنين آورده اند امام )ع( كنيزي داشت كه آب به دست او مي ريخت )براي  55
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زدســـت او افتاد و به صـــورت امام خورد و آن را مجروح كرد وضـــو( پس افتابه ا

امام فوراي گفت  «والکا مين الغيظ»وكنيز گفـت خـداي عزوجـل مي فرمـايد:     

ــم خود جلوگيري كردمر كنيز از حلم و نرمي امام )ع( به طمع افتاد و راحتي  ازخش

ــد و گفت:   ــتار ش ــتري را خواس  امام با رفق و لطف «و ال افين عن الناس»بيش

ر مقابل و د «و اهلل یحب المحسنننين»كنيز فوراي گفت « خدا ازتو بگذرد»گفت 

  «.مالم اهلل علي مجاد» 56امام با لطف و احسان زياد گفت: برو تو آزادير

 

 با همسايگانش:  )ع(رفتار امام  -9

امام زين العابدين مهربانترين از همه مردم نسبت به همسايگانش بودر رفتار او با 

ــان حمايت مي كرد از   آنهـا چون  ــعفا و فقرايشـ رفتار او با خانواده اش بودر از ضـ

مريضشان عيادت مي كرد و به تشييع جنازه مردگان آنها مي رفتر هي  نوع خوبي 

نبود، مگر نسبت به آنها انجام مي دادر بطوري كه زهري گزارش مي دهد او در دل 

 شب تاريك براي همسايگان ناتوان آب مي بردر 

ــ ــان   او همس ــيار در دعا ياد مي كرد و در يكي از ادعيه ايش ايگان خويش را بس

بار خدايا درود بفرســت بر محمد و خاندانش و مرا ياري فرما كه حق »مي خوانيم: 

آن گروه از همســايگان و دوســتان خود كه حق ما را مي شــناســند و با دشــمنان ما 

ــمني مي ورزند به وجهي نيكوتر ادا كنمر بار خدايا ه ــتان مرا  دش ــايگان و دوس مس

ــنت )نبي( بر پاي دارند و رهنمودهاي نيكويت را فرا گيرند، در    يـاري فرمـا كه سـ

ياري ناتوانانشـــان و رفع نياز از نيازمندانشـــان و عيادت بيمارانشـــان و راهنمايي ره 

جويانشـان و اندرز به مشـورت كنندگانشـان و ديدار از مسـافرانشان و نهان داشتن     

يدن عيبهايشـان و ياري سـتمديدگانشان و دستگيري از ايشان به   اسـرارشـان و پوشـ   
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اطعام و ســود رســانيدن به عطايا و بخشــشــها وبرآوردن نيازشــان قبل از آنكه زبان  

 در دعاي ديگر مي خوانيم: «ر بگشايند به كمك آنها موفقم بدار

خدايا مرا برگمار كه دوســتان و همســايگان بدكردار خود را به نيكي پاداش  »

م و از سـتم كاريشـان درگذرم و از بدگماني در حق ايشان بپرهيزم و با همگان   ده

مشفق و مهربان باشم و پاس پاكدامني را ديده از نگريستن ديده بربندم و با آنان از 

روي تواضــع به نرمي ســر كنم و بر دردمندانشــان به رحمت نظر كنم و در غيبت   

ي خواستار دوام نعمتشان باشم ايشان صورت خويش نشان دهم واز روي خيرخواه

ــان بخواهم و هرچه براي    ــاوندان خود مي خواهم براي ايشـ و هر چـه براي خويشـ

خاصـان خود منظور مي دارم براي ايشـان خواسـته ام مرا نيز از سوي ايشان همانند    

آن روزي ده به فراواني از ايشـان بهره مندم گردان و بر بصـيرتشان بيفزاي كه حق   

و فضـل مرا بشناسند تا ايشان به من نيكبخت شوند همچنين من به   مرا رعايت كنند

 57«ايشانر آمين يارب العالمين

 با دوستانش:  )ع( رفتار امام -11

ــالمي رفتار مي كرد و مي  امام )ع( با رفقايش در حد اعالي ادب و اخالق اسـ

روز  يك« من احترام مي كنم و گرامي مي دارم هركســي كه با من بنشــيند»گفت: 

نصر بن اوس طائي بر او وارد شد پس امام به او خوش آمد گفت و سئوال كرد: از 

كجايي؟ پاسخ داد: از طي، امام گفت: درود خدا بر شما سالم خداوند بر آنهاييكه 

توازآنها هسـتي مردم شما بهترين مردم هستندر نصر به سوي امام برگشت و پرسيد:  

)ع(ر نصــر پرســيد: آيا او با پدرش  تو كي هســتي؟ امام پاســخ داد علي بن حســين 

حاال او  پسرم اگر اوكشته شده بود تو»دركربال كشته نشد؟ امام با لبخند پاسخ داد: 

  58«ر را نمي ديدي

در برخورد با انسانهاي )ع( رفتار امام  -11

 جاهل: 
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مورخين نوشته اند كه امام زين العابدين )ع( به احدي اجازه نمي داد اگر كسي 

او اهانت مي كرد به او تجاوز كندر يكي از روزها يكي از دشــمنانش  درجلســه به

ابوحمزه ســعي كرد بر او حمله كند « وارد شــد و به او گفت: آيا نماز را مي داني؟

ــان بگير همانا علما بايد حليم و   ــت وگفت: آن را آسـ امام او را از آن كار بازداشـ

را بله من مي دانم چگونه آن»پس با محبت رو به آن مرد كرد و گفت « رحيم باشند

پس او سـئوالهاي مخصـوصـي ازنماز كرد و امام پاسخ داد بطوري كه    « انجام دهم

شما همه »آن مرد ازامام شـرمنده شـد براي همين از امام عذرخواهي كرد و گفت:   

امـام با اخالق عاليه با او رفتار كردر در اين رابطه او از جدش  « داليـل را رد كردي 

 كه براي اتمام مكارم اخالق مبعوث شده بود پيروي مي كردر پيامبر )ص( 
    با دشمنانش:  )ع( رفتار امام  -12

ــتر دقت در نوع برخورد و    ــمنانش اينچنين رفتاري داشـ امـام )ع( حتي با دشـ

كالم امام ما را به روشـن شـدن حقايق بسـياري رهنمون مي كند براي كســي كه با    

به حقيقت دارد توجه فرمائيد: امام سعي داشت  نگاه به همه جوانب سعي در رسيدن

ــالم را بيان كندر    ــي كه از او بريده حقيقت اس ــت و پيوند با كس با اغماض و گذش

وقتي اسـماعيل بن هشام و الي يثرب بودر در حق امام بدي مي كرد آنگاه كه وليد  

ارند و دبن عبدالملك به خالفت رسـيد او را عزل و دستور داد تا در برابر مردم بپا  

ــته بود و از   ــبت به امام بدي روا داش هركس حقي از او دارد بگيردر از آنجا كه نس

طرفي حرف امام راكه مرد صالحي بود براحتي مي شنيدند و قبول        مي كردند 

ــيد و اينرا مي گفت: امام به اصــحابش گفت: با اســماعيل بدرفتاري    از او مي ترس

پسر  »ماعيل رفت و به او تبسم كرد و گفت: نكنيد و خودش به سرعت به سوي اس

عمو خـدا بـه تو عـافيت دهد آنچه براي تو پيش آمد مرا ناراحت كرد و مرا به آن    

ــت داري انجام دهم  ــت آنچه كه تو دوس ــماعيل كه از اين كالم امام )ع( « داش اس



ر خدا مي داند كه رسالتش را د»تعجب كرده بود چون آنرا شنيد با تحسين گفت: 

  59« سي قرار دهدچه ك

 در حق دشمناش:  )ع( دعاي امام  -13

 امام درحق دشمنان خود اينگونه دعا مي كند بياموزيم: 

ــده كه تو آنرا نهي كرده » بار خدايا بر بنده اي كه درباره من مرتكب عملي شـ

اي يا در آنچه تو منع فرموده اي پرده حرمت من دريده و اينك كه حق من ضــايع 

ــت بيامرز و در حقي كه از من  كرده مرده يا ز ــت و حق از من برگردن اوس نده اس

تباه كرده عفو فرماي ر خداوندا اگر درحق من خالفي بجامي آورده او را سرزنش 

مكن اگر به ســبب آزار من گناهي بر اوســت او را رســوا مســازراي خدا اين عفو و 

ــته ام با كم  ــدقه اي را كه به آنان ارزاني داشـ ــت مرا و اين صـ ــدقه گذشـ ترين صـ

بخشـندگان و برتراز هر صـلح وعطيه اي قرار ده كه براي تقرب جستن به سوي تو   

ارزاني شـده اسـت آن سـان كه من از آنان درگذشته ام تو نيز از من درگذر و آن    

سان كه من در حق آنان دعاي خير كرده ام تو نيز رحمت خود را از من دريغ مدار 

 60احسان تو به سعادت رسيم و رهايي يابيمر تاهم من وهم ايشان به بركت فضل و 

 :  )ع(حلم و صبر امام  -1ن: 

حلم از صفات پيامبران است واز صفات مميزه انسان مي باشد زيرا به وسيله آن 

ــم و انتقام نمي گردد    ــات، خش ــاس ــليم احس ــان خودش را كنترل مي كند و تس انس

ام را ناك هستي انتقجاحظ مي گويد: به وسيله حلم است كه شما در حاليكه خشم

ــجاد )ع( به عنوان يك  « ترك مي كني گرچـه مي تواني آنرا انجـام دهي   امـام سـ

الگوي حلم وبردباري هنگاميكه شـخي مستي با ناسزاگويي و فحش بدون جهت  

اي جوان، يك عقبة شـــكســـت »با امام روبروشـــد امام با مهرباني و آرامش گفت:
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ــتم هي  توجهي به آنچه توگفتي  ناپذيري جلوي ما قرار دارد اگر من از آن گذشـ

 61« ندارمر اگر در آن سرگشته شدم پس من بدتر از آنم كه تو مي گويي

 به دشنام دهندگان: )ع( جواب امام  -2

ازنشــانه هاي حلم او اين بود كه وقتي يكبار از مســجد خارج شــد مردي به او  

م بگيرندر ولي امام دشــمنام داد مردم به ســرعت با او روبه رو شــدند كه از وي انتقا

ــت و به او روي آورد و گفت:   آنچه كه خداوند ازتو پنهان كرده »آنهـا را بـازداشـ

ت آن مرد خجالت كشيد و دوس« بيشتر است آيا نيازي هست كه به تو كمك كنم

ك ي»داشـت زمين او را فرو ببرد چون امام به او نگاه كرد دلش به حال او سوخت  

ــيـاه و يك هزار درهم   ــت از جان او پيراهن سـ به او داد وامام با اين كارش توانسـ

ــرارت بـه مردم را بركنـد و او را به راه حقيقت برگرداند از آن به بعد وقتي آن    شـ

  62« يقيناي تو از فرزندان پيامبر هستي»شخي امام را مي ديد مي گفت:

ــزا دادر امام      ــخي فرومـايه به امام )ع( تخطي كرد و به او ناسـ يكبـار يـك شـ

ا از او بازگرداند بنابر اين آن شخي فرومايه عصباني شد و به او گفت: صورتش ر

ــم و امام آن   ــتير به هر حال امام به او گفت: باز من تو را مي بخشـ منظورم تو هسـ

آن  63شـخي فرومايه را ترك كرد و از آن دور شد و او به ناسزا با او مقابله نكرد  

فت و در دشنام دادن به او شخي از خشم مي سوخت شخي پستي به اما ناسزا گ

ــتم از خداوندي »مبالغه كرد پس امام به او گفت:  اگر من آنچه را كه تو گفتي هس

خواهم  مرا ببخشـد واگر من آنچه راكه تو گفتي نيستم من از خداي خواهم تو را  

ببخشـدر آن مرد از خودش خجالت كشيد و از امام براي آن كار عذرخواهي كرد  

من گفتم نيسـتي مرا ببخشر امام با خوشـرويي از او استقبال    و گفت تو آنگونه كه
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آن مرد امام را ســـتود و « خدا تو را بيامرزد»كرد و با خشـــنودي وگذشـــت گفت 

 64«گفت: خدا مي داند رسالت خودش را در كجا قرار دهد

 : )ع( ميزان صبر امام -3

 هيكي از خصـاصـي مومنان آنچنان كه دركتب آسـماني آمده صبر و دعوت ب   

صــبر اســت همگي مي دانيد كه امام علي بن حســين دچار چه ابتالعاتي شــد اما از 

همه آنها مانند ابراهيم )ع( سربلند خارج شدر او تمام خصايي يك پيامبر را داشت 

 65« تصبر راس طاعت خداس»اال اينكه پيامبر نبود راو درباره صبر چنين مي گويد: 

ن زنان در خانه را شنيد و يك گروه از نمونه از صـبر امام اينكه او صـداي شيو  

مردم با او بودند پس او ايستاد و آنچه را كه رخ داده بود ديد به او گفته شديكي از 

فرزندانش مرده اســت اما او به انجمن برگشــت و به يارانش درباره مرب فرزندش 

ــين كردند پس او به آنها گفت:  ــبر او را تحسـ ر ما مطيع خدائيم د»گفت و آنها صـ

 66«نچه كه دوست داريم و خدا را در آنچه كراهت داريم حمد مي نمائيمآ

 

 : )ع(ص: عزت و مناعت طبع امام 

عزت و مناعت طبع امام از پدرش حسين بن علي به ارث رسيده بود كه مرب 

بـا عزت را بر زندگي با ذلت ترجيح داد آنگاه كه بين ايندو مخير بود و خطاب به  

گز مانند يك شخي ذليل به شما دست نخواهم داد و نه به خدا من هر»آنها گفت: 

 « مانند يك برده فرار نخواهم كرد

ــفات در زين العابدين ظهور كرد وقتي كه گفت:  ه من جوايز عالي را ب»اين ص

هركس احساس احترام كند :»و درباره عزت نفس گفته  67« خودم عرضه نمي كنم

 68« دنيا بر او سهل است
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از عموزادگانش مقداري از حق او را غير قانوني گرفت  مورخين گفته اند يكي

و او در مكه بود ضمناي وليد حاكم اموي براي انجام حج در آنجا بود به او گفته شد 

از وليد بخواهد كه حقش را اخذ كند بنابراين او اين كلمات جاودانه را كه دنيايي 

ي متعال از غير خداي آيا در خانه خدا»از توحيد و مناعت طبع است به آنها گفت:

ــت كنم؟ در واقع من ننـگ دارم از خـالق جهـان براي كار جهان      متعـال درخواسـ

درخواست كنم چگونه من از مخلوقي مانند خودم براي كار دنيا تقاضا كنم؟ نمونه 

ديگر از مناعت طبع و عزت او اين بود كه حتي يك درهم از طريق قرابت با رسول 

 اهلل )ص( ازكسي اخذ نكردر 

 

 : )ع(ع: شجاعت و دليري امام 

از خصــايي ديگر مومنان و امام ســجاد عليه الســالم شــجاعت ودليري اســت  

ــميم قوي و با ثبات و در دفاع از حقيقت   ــان به عنوان يك مومن واقعي در تص ايش

ــتمگر ابن مرجانه   ــير به نزد حاكم سـ بي پروا بود، به عنوان مثال وقتي به عنوان اسـ

از بدبختي او با او مواجه شــد و امام با كالم بران و آتشــين رفت كه با خوشــحالي 

جواب او را داد امام توجهي به قدرت به ظاهرشكست ناپذير عبيداله نكردر پس ابن 

مرجانه به اندازه اي خشـمگين شـد كه دسـتور داد امام كشـته شود بهرحال امام از     

ما  ت و كرامتكشـته شدن عادت ما اس »مرب نمي ترسـيد و بلكه با آرامي گفت: 

وقتي امام به نزد يزيد برده شد جسورانه او را مالقات كرد « شهادت در راه خداست

و يزيد را به خاطر جنايت بزرگي كه مرتكب شــده بود شــماتت كرد و به او اجازه 

 نداد براي توجيه جنايتش دفاع كندر 

 

 از تكبر: )ع(  نفرت امام  -1فــ: 

و برجسته از هر صفت خودخواهانه بودر گفته امام از تكبر بسـيار نفرت داشت  

اند چون مي خواست به يك جاي معيني سفر كند با مردمي كه او را نمي شناختند 



سفر مي كردر بطوريكه او بتواند به آنها خدمت كند بيشتر از آنكه آنها بتوانند به او 

ي م   خدمت كنندر يك روز با يك گروه از مردمي كه او را نمي شناختند مسافرت

كرد يكي از آنها به او نگاه كرد و او را شـناخت و به همه مردم فرياد زد و پرسيد:  

واي بر شـما! آيا شـما اين مرد را نمي شناسيد؟ مردم گفتند: نهر آن مرد گفت: اين   

علي بن حسـين )ع( اسـتر مردم به سـوي او شـتافتند و شروع به بوسيدن دست او     

هي كـه خدا ما را وارد جهنم كند؟ اين چه  كردنـد و يكي مي گفـت: آيـا مي خوا   

ــفر  »كار بود كردي؟ امام به آرامي جواب داد:  ــناختند س من بامردمي كه مرا مي ش

ــته آن   ــايسـ مي كردم آنها به خاطر پيغمبر خدا به من خدمت مي كردند كه من شـ

نبودم من ترسـيدم شما هم آنگونه به من خدمت كنيدر بنابراين كتمان اين امر براي  

 69« بهتر استمن 

 : )ع( عدم خودخواهي امام -2

نمونـه ديگري از عـدم خودخواهي او اين بود كه وقتي در يك خيابان راه مي   

ــود چون چيزهايي چون       رفـت ديـد عبور و مرور از آنجـا بـا زحمـت انجام مي شـ

ســنگ، كلوخ و گل وجود داشــترامام از مركبش پياده شــد و آنها را از خيابان با 

كردروقتي كه ســوار اســترش ودر خيابان مي رفت با احدي    دســت مباركش دور

ــت و من »بلكه مي گفت:  70« راه بده»چيزي نمي گفت مثل  خيابان پر از مردم اسـ

 71«ر حق ندارم كسي را هل بدهم كه راه براي من باز شود

 : )ع(مهرباني و شفقت امام  -3

محبت  از ترحم وامام )ع( نسـبت به مردم بسـيار شفيق و مهربان بود و قلبي پر   

داشترمورخين نوشته اند وقتي او مي فهيمد كسي بدهكار است و دوست دارد كه 

ــي زودتر او را ببيند و بر او    او بپردازد براي احتيـاج مردم عجلـه مي كرد مبادا كسـ

ــت:   ــبقت بگيرد و او را از اجر اين كار محروم كندردر اين رابطه گفته اسـ اگر »سـ
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رطرف كنم من فوراي انجام مي دهم از ترس اينكه كسي دشـمن بيايد كه نيازش را ب 

ــود از اينرو من از اين پاداش   ــمن من نيازش برطرف ش قبل از من انجام دهد يا دش

 «ر محروم شوم

ــين بودم »در رابطه با مهرباني امام با مردم زهري مي گويد:  من با علي بن حسـ

 قادر نيستم آن را وقتي يك شـخصي آمد و گفت: من چهار هزار دينار بدهكارم و 

بپردازم وهمسر هم دارمر در آن وقت امام )ع( پول نداشت كه بدهي آن شخي را 

براي يك شخي آزاد و مومن سخت است »بپردازد لذا امام )ع( گريست و گفت: 

 72« كه نتواند نياز برادر مومن خود را برآورده كند

 

 : )ع(سخاوت و بخشش امام  -1س: 

زدني بودر آمده محمد بن امامه مريض شد و امام  سـخاوت و بخشش امام مثال 

طبق عرف مسلماني به عيادت او رفت وقتي امام نشست محمد شروع به گريه كرد 

پس امام از او پرسيد: براي چه گريه مي كني؟ محمد پاسخ داد چه چيز مرا گريان 

 كرده اســت، واقعيت اين اســت كه من پانزده هزار دينار بدهي دارم و هي  چيزي 

براي پرداخت بدهي ام نيافتمر امام به او گفت گريه نكن آنها حاال بدهي منند و تو 

 73از بدهي آزادي پس آنرا براي او پرداختر 

همچنين در باب كرم وســخاوت امام آمده كه او هر روز در وقت ظهر درخانه 

همچنين امــام )ع( نگهــداري يكصــــد  74اش مردم را اطعــام مي كرد )در يثرب( 

 75در مدينه را بر عهده داشت و در هر خانواده يك گروه مردم بودندر  خانواده
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 مواظبت بر احساسات فقرا:  -2

امام به فتوا اكرام مي نمود و مواظب احساسات و عواطف ايشان بودر مثالي وقتي 

يك صـدقه اي مي داد او را مي بوسيد مبادا او عالمت نياز وحقارت را درصورت  

  76او ببيند 

ش خو»سـائل سالم مي كرد كه به نزد او آمده است و به آنها مي گفت  او به م

 77« آمديد كه توشه مرا به آخرت حمل مي كنيد

امام )ع( با فقرا و نيازمندان مهربان و با محبت بود او از ايتام و نابينايان و بينوايان 

 78 درخواست مي كرد كه با او غذا بخورند او با دست خودش به آنها غذا مي دادر

  79همانطوركه او غذاي را با پشت خود عمل مي كرد و آنرا به منزل آنها مي بردر 

ــت   ــيار مواظب فقرا بود و آنقدر به آنها مهربان بودكه مردم را از برداشـ او بسـ

او به قهرمانه كه خرما  رخرما در شــب منع مي كرد، تا مباد آنها فقرا را محروم كنند

ن كار را نكن آيا تو نمي داني كه پيغمبر خدا اي»را در شــب جمع كرده بود گفت: 

شما بايد يك »و مي گفت: « )ص( مردم را از جمع كردن خرماي در شب منع كرد

سـهمي به آنهايي كه از شما درخواست مي كنند بدهيد زيرا آن حق آنها است در  

 80« روز برداشت محصول

 تأکيد بر عدم رد سائل و فقير:  -3

ه شدت نهي مي كرد و عواقب رد مسائل را دو چندان امام از رد كردن سـائل ب 

مي دانسـت از جمله زوال نعمت و بدبختي ناگهاني، سعيد بن مسيب روايت كرده:  

روزي نزد علي بن حســين )ع( بودم تا اينكه نماز صــبح را خوانديم در اين هنگام »

 81«ر يك چيزي به سائل بدهيد و او را رد نكنيد»سائلي دم در بود او گفت: 
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ــياري از احاديث داردر    ــرورت اين وظيفه در بسـ امـام )ع( تاكيد زيادي بر ضـ

نماز صبح را در روز جمعه با علي بن حسن در »ابوحمزه ثمالي روايت كرده گفت:

م چون از نماز خارج شــد به ســوي منزلش رفت و من با او بودم پس  دمدينه خوان

نكه خانه من رد نشود مگر اي سائلي از در»كنيزش سكينه را فراخواند و به او گفت: 

پس ابوحمزه به او گفت هركسي كه « او را اطعام كني همانا امروز روز جمعه است

   مي ترســم يكي از آنهايي كه ســئوال»سـئوال ميكند مســتحق نيســت پس او گفت:  

مي كند مستحق باشد او را اطعام كنيدر يعقوب هر روز قوچي را مي كشت و آن را 

آن خودش و عيالش مي خوردند، درموقع افطار يك روز جمعه صدقه مي داد و از 

ــتحق دريافت غذا    ــت و مس ــائل روزه دار كه نزد خداي متعال منزلتي داش مومن س

ــدا زد  ،بود از مازاد غذاي خود به  كه از درب خـانه يعقوب عبور كرد و آنها راصـ

ق از حصداي او را شنيد اما ( خانه اش)يك سـائل غريب و گرسنه بدهيدر يعقوب  

او غفلت كردند وگفته اش را باور نكردند وقتي سائل از آنها مايوس شدو شب فرا 

رسـيد و او رفت و شـب را گرسـنه بسر برد و شكوه گرسنگي خود به خدا برد در    

غذاي اضافه سپري مي كردند در صبح با آن شب را سير و  لشحاليكه يعقوب و آ

ه مرا تحقير كردي بطوري كه تو و تو بند»آن شب خداوند به يعقوب وحي فرمود: 

فرزندانت شايسته خشم و تنبيه من شديدر اي يعقوب محبوبترين پيامبراني نزد من و 

من نزديك  هبترحم كند و آنها را ير گراميترين آنها كســي اســت كه بر بندگان فق

 ،كند و به آنها اطعام نمايد و آنها را حفظ كند ر اي يعقوب آيا به بنده كوشاي من

ه يعقوب به عزت خود قسم ك رترحم نكردي ،سي كه بسر از ظاهر دنيا قانع استك

ــائــب و   من محنــت خودم را بر تو وارد مي كنم و تو و فرزنــدانــت را آمــاج مصـ

ابوحمزه گفت: فدايت شوم چه زماني يوسف خواب خود « گرفتاريها قرار مي دهم

د شب با شكم پر خوابيدنوقتي كه يعقوب و خاندانش آن »را ديد؟ امام پاسخ داد : 



)صحت اين حديث مشخي  82و آن سائل فقير با گرسنگي آن شب را سپري كردر 

نيســت و فقط هدف نقل حديث و بيان اهميت ســائل اســت و اهلل اعلم بالصــواب(  

ورود همـانا محروم كردن فقراي محتاج و عدم كمك به آنها باعث زوال نعمت و  

هدي در اين بار رسـيده و كسي كه بقاء   غضـب خداسـت و اخبار متواتري از ائمه  

ــائل و فقير را رد كند يا    ــت كه س ــزاوار نيس ــت دارد س نعمت خداي متعال را دوس

به عنوان وديعه در دســـت اوســـت محروم در حقيقت اينكه فقير را از آنچيزي كه 

 كندر 

 اگر شخصي به يك»امام سـجاد )ع( بسـيار به فقرا صـدقه مي داد و مي گفت:    

بدهد و آن شــخي در آن ســاعت دعا بكند به دعاي او جواب داده  فقيري صــدقه

 83« مي شودر

ــتـان لباس خز          ــيـد و در زمسـ امـام زين العـابـدين زيبـاترين لبـاس را مي پوشـ

)ابريشمي( پوشيده وقتي تابستان مي رسيد آنرا صدقه مي داد يا مي فروخت و بهاي 

د وقتي زمستان مي رسي آنرا صدقه مي داد و در تابستان دو جامه مصري مي پوشيد

  84آنها را صدقه مي دادر 

من از پروردگارم خجالت مي كشـم كه پول لباسي كه در آن  »پس مي گفت: 

 «خدا را عبادت كرده ام بخورمر
 : )ع(نوع و نمونه صدقات امام  -4

مورخين گفته اند: علي بن حسـين گردو و شـكر را به عنوان صدقه مي بخشيد   

ــئو  ــد او گفـت:  در اين بـاره از او سـ و  «لن تنـالو البر حتي تنفقوا مما تحبون »ال شـ

همچنين نوشـته اند: علي بن حسـين خوردن انگور را دوست داشت يك روزي او   

سائلي آمد و او آن را به سائل  رروزه بود وقت افطار كنيزش انگوري براي او آورد

وبيد ي در را كپس كنيز مجدداي به بازار رفت و خوشه انگوري خريد و باز سائل رداد
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و امام خوشـه انگور را به او داد و براي دفعه سـوم امام شـخصي را فرستاد تا انگور    

ولي براي دفعه ســوم هم از قضــا مســكيني در را كوبيد باز هم امام بزرگوار   ربخرد

در اين روش از ســيره و ســنت جدش علي )ع( كه برگرفته از  ربخشــيده او انگور ب

ــنت نبوي اســت ــير و فقير داد و   پيروي كرد ،س ــه بار غذايش را به يتيم و اس كه س

 ر گشتسوره )هل اتي( درحق او نازل 
 محرمانه بود: )ع( صدقات امام  -5

و مي زيرا ا رمحبوبترين چيز نزد امام صدقه محرمانه بود كه احدي او را نشناسد

 خواست رابطه نزديكش را با مردمان فقير كه به خاطر خشنودي خدا به آنها كمك

كما اينكه مســلمانان را به دادن صــدقات محرمانه تشــويق مي  رحفظ كند ،مي كرد

 85« صدقه پنهاني خشم خداوند را برطرف مي كند»كرد پس او مي گفت: 

در نيمه هاي شـب تاريك خارج مي شد در حالي كه باري از صدقه براي فقرا  

ي او وقت رنيده بودبر دوش داشت كه دم در منتظر امام بودند و او روي خود را پوشا

كه صــاحب كيســه همين االن آمدر  ،را مي ديدند به يكديگر خبر خوش مي دادند

ــب   ــت كه نيمه هاي ش ــر عمويي داش ــر مي زد و چند ديناري به او بامام پس ه او س

كمك مي كرد و آن علوي مي گفت: علي بن حسين چيزي به ما نمي دهد و براي 

يد و از او مي گذشــت ونمي گذاشــت او را او نفرين مي كرد و امام آن را مي شــن

پسر عمويش آن هدايا را از دست داد فهميد كه امام  ،ردوقتي امام )ع( مُ ربشـناسـد  

ــر قبر او رفت و  ربوده اســت كه آن هدايا را براي او مي آورده اســت بنابراين بر س

ــت و براي بـدگويي كـه به او كرده بود    ــش براي او گريسـ از خداوند طلب بخشـ

   86كردر

رد وقتي علي بن حسين م»من شنيدم مردم مدينه مي گويند: »ابن عايشـه گفت:  

يك   مورخين گزارش كرده اند 87« ما از دريافت صـدقات محرمانه محروم شديم 
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ــايل زندگي   ــي وس ــتند چه كس گروه از مردم مدينه زندگي مي كردند و نمي دانس

ي بانه براي آنها         مآنها را فراهم مي كند وقتي علي بن حسين مرد آنچه راكه ش

 88بردند قطع شدر 

امام در پنهان كردن نماز و صدقاتش خيلي جدي بود وقتي مي خواست چيزي 

  89به كسي بدهد صورت خود را مي پوشاند كه كسي او را نشناسدر 

 90علي بن حسين مقدار زيادي صدقه محرمانه مي دادر »ذهبي گفته است: 

گذاشت و بر دوش خود آنها را حمل مي كرد ي م امام )ع( غذا را در كيسه ها

تقســيم مي كرد بطوري كه حمل كيســه ها بر دوش و پشــت او اثر   فقرا و در بين 

يعقوبي روايت كرده وقتي امام را غسل مي دادند بر كتف او جراحتي  رگذاشته بود

ــتر ديدند ــتبه خانواده اش گفتند اين اثر  رمانند پينه شـ ازحمل  ؟ گفتند: اينچيسـ

امام صــدقه پنهاني مي داد و   91 رامي اســت كه در شــب به در خانه فقرا مي بردهطع

 92مي گفت صدقه پنهاني آتش غضب پروردگار را خاموش مي كندر 

از عايشه است كه مي گفت شنيدم اهل مدينه مي گفتند از دست نداديم صدقه 

وده او ب پنهاني را مگر وقتي كه علي بن حســـين را از دســـت داديم )آنگاه فهميدم

  93است( 

 

 در دنيا:  )ع(زهد و پارسايي امام  -1ق: 

از جمله صفات امام زهد او در دنيا بود او هي  توجهي به زرق و برق دنيا نمي 

كرد او كامالي به زهد واعراض از دنيا چسبيده بود كه نمي توانست او را اغوا كند و 

ــت راو را گول بزند ــي در   رزيرا او ماهيت واقعي آنرامي دانسـ ــت كسـ او مي دانسـ
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ن نمي تواندر با اينعمتهـاي دنيـا فرو رفـت اگر بخواهد چيزي براي خودش بردارد    

چيزي بـه جز عمـل خير در پيش روي خود نمي بيند و زاهدترين مردم زمان   تفكر 

ــين   راز زه رخود بود ــيدند او گفت: علي بن حسـ ي راجع بـه زاهدترين مردم پرسـ

 94استر 

براي او متاثر شــد و به او بخشــيد و  رديد گريه مي كندامام يك مرد ســائلي را 

اگر دنيا در دسـت اين شـخي بود و بعد از دست او مي افتاد مي شكست   »گفت: 

 95« نبايد او مي گريست

زهد امام به معني تسـليم به بدبختي و عجز يا قناعت به غير عمل نيست بلكه بر  

ر دين اســت بنابراين او مانند تقوي و پرهيز از محارم الهي و احتياط ســخت در امو

آنهـايي كـه دنيـا را طالق دادنـد و به امور آن به جز حق و      ،پـدرش و جـدش بود  

 فضيلت توجهي نداشتندر 
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 رد روش صوفيان:  -2

مورخين گفته اند امام  ررفتار ائمه هدي به وضوح روش صوفيان را رد مي كرد

ــوفي به او   ــد يك صـ ــا )ع( به عنوان وليعهد انتخاب شـ گفت امام بايد غذاي رضـ

ناهنجار بخورد و لباش خشن بپوشد امام در آن حال روي آرنج خود تكيه داده بود 

ــتراحت مي كرد ــعيف را رد كرد و گفت:    راس ــت و اين نظريه ض ــس بنابراين او نش

يوسف بن يعقوب يك پيامبر بود با اين وجود لباس ابريشمي با گلدوزي طال   مي »

حرام نكرده اســت و خدا از امام عدل و قســط      مي  پوشــيد خدا لباس و طعام را

  96 )قُل مَن حرَّم زینه اهلل السي اخرج ل داد (خواهد سپس اين آيه را خواند: 

 بيزاری از لهو و لعب:  -3

ــفــت  ديگر امــام اين بود كــه از لهو و كــارهــاي بيهوده متنفر بود در طول صـ

ــي او را در حـال بـازي كردن و خنديدن )    او مي گفت:  رتند( نديدزنـدگيش كسـ

درمدينه « مقداري از دانشــش را ازدســت مي دهد ،وقتي يك شــخصــي مي خندد»

آن شخي مسخره چي     مي  ريك شخي مسخره چي بود كه مردم را مي خنداند

گفت: براي من مشكل است كه بتوانم اين شخي )امام( را بخندانمر يك روز امام 

عباي امام را از روي دوشش  رمي گذشت با دو غالمش از جلو آن مرد مسخره چي

ــت و فرار كرد امام به او توجهي نكرد اما دو غالمش او را تعقيب كردند و  برداشـ

اين شخي كي بود؟ »امام از آنها پرسـيد:   رردار را از او گرفتندو براي امام آوردند

 نيكي از غالمان پاســخ داد: اين كســي اســت كه مردم مدينه را مي خنداندر بنابراي

به او بگوئيد: درواقع براي خدا روزي است كه در آن روز دروغگويان »امام گفت: 

 97«ر زيانكارند

رفتتتار علد در مبتتارزه بتتا رفتتتار و  -4

 عقايد جاهلد:
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ي لديگر خصـوصيات رفتار عملي ائمه هدي مبارزه و مخالفت با عقايد جاه  از

ــالم حقيقي بود اارمکم عنداهلل  ا »آنطور كـه قرآن مي فرمـايـد:     رو ترويج اسـ

يعني هي  چيز باعث برتري يك شــخي يا گروه برديگران نمي شــود نه  «ااقاام

رنگ نه نژاد نه قبيله نه وابستگي وخويشاوندي با يك پيامبر و امام و نه عكس اينها 

ك كنيز با يچنانچه مورخين نوشته اند امام حسين )ع(  رباعث پستي وحقارت نيست

ــاه )ا يران( بود ازدواج نمود و امام ســجاد )ع( از او متولد شــد  كه البته دختر پادش

اعراب نيز كه كمال و علو ذات او را مي ديدند به سرعت بردگان را به زني گرفتند 

در حاليكه قبل از آن عرب ازدواج با غير عرب را عار مي دانســـت و بر خويشـــتن 

ديگر و فخر بــه هر حــال برتري دادن و ترجيح يــك قوم بر قوم ر حرام كرده بود

در همين زمينه مبرد  رورزيدن يك نوع گمراهي و بازگشـت به عقب و قهقرا است 

سيب مبن روايت مي كند از مردي از قريش كه مادرش كنيز بود گفت: نزد سـعيد  

يز من پاسخ دادم مادر من كن« روزي از من پرسيد خالوهاي تو كيانند؟  رنشسته بودم

و موقعيتش كم مي شود ولي زيركي و فكر اسـت آن مرد از چشـم سـعيد مي افتد    

ــه مـدبرانه آنها را ببينيد و باالخره تفاوت قديمي ها و       قـديمي هـا را ببينيـد انـديشـ

به نظر شما آن مرد چگونه برخورد كرد يا چگونه بايد برخورد  رجديدي ها را ببينيد

 يعصـبي شدن، دچار انزوار شدن، بدبين شدن وررر شما اگر بوديد چه م  ؟مي كرد

ــد و او از   ؟كرديد ــالم بن عبداهلل بن عمر بر او وارد شـ بله آن مرد منتظر ماند تا سـ

ــان قريش بود ومادرش كنيز بود و با يكديگر به گفتگو پرداختند  چهرهاي درخشـ

شروع كرد و گفت: اي عمو اين كي بود؟ پس سعيد ناراحت شد و  رچون او رفت

چنين مردي از قومت را نمي شناسي؟  به آن مرد داد زد و گفت اي سبحان اهلل! آيا

ــت و فوراي آن مرد گفت مادرش كي    ــالم بن عبـداهلل بن عمر بن خطاب اسـ ابن سـ

اسـت؟ سـعيد گفت يك زن كنيز و قاسـم بن محمد بن ابي بكر وارد شد و مادش    

كنيز بود بين آنها گفتگوهايي ردوبدل شـــد چون از نزد او رفت آن مرد از ســـعيد 

ن پس امام زي رال گذشته و او جواب داد مانند جواب گذشتهسئوال كرد مانند سئو



 پس سعيد با عزت و احترام پيشباز او رالعابدين و سيد الساجدين )ع( بر او وارد شد

عمو اين چه كسي بود؟ پس سعيد  :رفت و چون از نزد او خارج شد آن مرد گفت

ناسد ابن علي ا نشبا تاثر به او گفت: اين كسي است كه هي  مسلماني نيست كه او ر

بن حسين بن علي ابي طالب است به سرعت آن مرد گفت مادرش چه كسي است؟ 

ه ب)با چشمان خود( سـعيد پاسـخ داد: يك زن كنيز، پس آن مرد پرسـيد: پس چرا    

نها شـبيه مادر اي  موقتي من گفتم مادرم يك كنيز اسـت آيا مادر  ؟من اهانت كردي

كرد و او را تحســين نمود و مورد عنايت نيســت ســعيد از اشــتباه خود عذرخواهي 

 98قرار دادر 

اين يك داســتان جالب حقيقي از وقايع گذشــتگان و نوع برخورد عقالي آنها 

در هنگام مواجه شدن با يك مسئله بود كه چگونه از يك حالت مالمت بار و ذلت 

ــرت آور و لذت بخش در مي آوردند واين تنها به اين    آور خود را بـه حـالت مسـ

كه اوالي آنها به خدا ايمان داشتند و ثانياي مراقب اسباب بودند يعني اسبابي  ،ل بوددلي

ت به چشم عادي نگاه نمي كردند بلكه هر كدام و داليلي كه از كنار آنها مي گذش

را جوابي از سوي خدا براي سئوال خود يا دليلي بر علت و نياز خود مي ديدند كه 

ه اگر انسان اسبابي ك رالبته جديداي كتابي را هم ديدم كه به بررسـي اسـباب پرداخته  

وشن راهي رآنها را بي دليل نمي يابد بلكه هدفمند و  ،آنها را درست تشخيي دهد

رمضــان  19از ســوي خدا مي انگارد و چنانچه گويند حضــرت علي در ســحرگاه 

هنگامي كه براي نماز خارج مي شد مرغان بر جلوي پاي ايشان مزاحمت ايجاد مي 

ــد   ــجاد با نام زيد روزي در دامن او بود وقتي بلند شـ كردند يا وقتي فرزند امام سـ

امام با عجله او را آرام كردو خون  پايش به پاشـنه در اصـابت كرد وزخم شد پس  

من به خدا پناه مي برم از اينكه در كناسه به دار »پايش را پاك كرد و به او گفت : 

ــوي ــه كوفه حتي بعد از اينكه خاك « آويخته شـ در حاليكه بعداي زيد را در كناسـ
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ت در الهامايعني همـانطور كـه امام    ركرده بودنـد نبش قبر نموده و بردار آويختنـد  

آمده و  146ص   8ديـده بود و اين مطلـب دركتاب امام علي بن ابيطالب ج   قلبي 

ــيرها را بانظر     ــبـاب تبعيـت مي كرد يعني مسـ در قرآن مي خوانيم ذوالقرنين از اسـ

انداختن در اسباب مي يافت تا به مشرق رسيد اين يعني امام سجاد )ع( و ذوالقرنين 

ــده بودند و حكمت بنا به قول خ تحكم نمي  ريعني خير كثيرمتعال داوند داده شـ

ــتباه  مثالي مخواهيم مطلب را طول بدهي يك معلم مي تواند از يك برخورد بد و اش

جواب قانع كننده اي بدهد  ،دانش آموز با نگاه دقيق در احوال اطراف خود سريعاي

ــيدن به كمال تربيت كرد تا به ياري     و بـايـد خود را در همـه جهات در جهت رسـ

 ر«انشااهلل»كمالي كه ائمه هدي خود را به آن رسانند نزديك شويم خداوند به 

 

 :)ع(كلماتي نوراني از امام سجاد  -1ر: 

امام )ع( داراي كلماتي نوراني هســـتند كه در طريق حق مي تواند بعد از قرآن 

 دركنار كالم ساير بزرگان راهنماي هر ره جو واقع شودر 

نود و مي بيند )غلط يا درست( معموالي از آنجا كه وقتي انسـان چيزي را مي شـ  

لذا برابر عقايد و گفته هاي ثانوي و  رگمان مي كند همان درسـت و صـحيح است  

بعدي مقاومت و مخالفت نشـان مي دهد و بعضاي در اين راه دچار مناظره و مشاجره  

امام  رمگر به طريقي كه بهتر باشد ،قرآن ازجدال نهي مي فرمايد رو جدال مي شـود 

ــلمانان مي گويد:  خطـاب  ــتي قديمي را خراب مي كند و گره »به مسـ جدال دوسـ

محكم را باز مي كند و كمترين چيز در آن غلبه اســت و غلبه از ســخترين اســباب 

ض و دشــمني ايجاد     غهمه بديهاســت و بين مردم ب دمشــاجره كلي 99«جدايي اســت

م ذا يك معلل رمي كند و باعث بســياري از مشــكالت و ســختي بين آنها مي شــود 

 زارخوب هيچگاه جدال نمي كند خصـوصاي طيف دبيرستاني ها كه معموالي بيشتر اب 
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راي البته به اين معني نيست كه حق را ب رعقيده مي كنند و بر عقيده خود پايدارترند

ــدلخو ــتفاده از  ش ــت از كالم وعدم اس ــتفاده درس ي آنها رها كنند بلكه به معني اس

 سخنان مقاومت انگيز استر 

ــحالي به گناه بر حذر   ــحالي به گناه يا ايجاد خوشـ ــالم از خوشـ امام عليه السـ

مسـلماي كسي كه به گناه خوشحال است و به آن فخر مي كند دليل بر اين   رداشـتند 

برحذر باش »اســت كه قصــد دارد هميشــه به جرايم ادامه دهد از اينرو امام گفت : 

  100 «آنهاستارتكاب گتر از ازخرسندي به گناه زيرا خرسند بودن به گناه بزر

كـه در عمل مجرمانه و احياناي گناه آلود يك دانش آموز خنده   لـذا يـك معلم  

ــخن      ــت خبر مي دهد و سـ مي نمايد يا ديگران را با حالت خنده از يك عمل زشـ

مي گويـد چيزي جز بي اهميـت كردن و بي توجهي بـه گنـاه در قلـب پـاك آنها          

ــحالي بر گناه در دل و دانش آموزان ايجاد نمي كـارد و رفتارش چيزي جز   خوشـ

نمي كند بنابراين دقت بيش از حد وتوجه وافر اســاتيد گرامي را در كنترل كالس 

مي طلبد تا مواظبت نمايند جرقه هاي گناه توسط دانش آموز بزهكار روشن نشود 

 و خداي نكرده خود جرقه اي از گناه را ايجاد نكنندر 
 مصيبت:ريشه های بدبختد و  -2

ــيبت را گناهاني خاص معرفي مي كند و در بياني   ــه هر بدبختي و مص امام ريش

 گفته اند: 

گناهاني كه نعمت را تغيير مي دهد ظلم بر مردم است، )روگرداندن( از عادت 

به كار خوب و صدقه و كفران نعمت وترك شكر، ررر و گناهاني كه باعث پشيماني 

حرام كرده اســت و عدم صــله رحم تا رفع  مي گردد قتل نفس اســت كه خدا آنرا

نياز از آنها شـود و ترك نماز تا وقت آن بگذرد و ترك وصيت و رد مظالم و منع  

زكات تا مرب برسد و زبان بند بيايدر و گناهي كه نعمت را دفع مي كند اظهار فقر 
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و خواب موقع نماز عشــاء و موقع نماز صــبح وكوچك شــمردن نعمت و شــكايت 

 101 معبود استر

گناهاني كه پرده عصمت انسان را پاره مي كند شرب خمر و بازي قمار و پ   

پ  كردن و خندان مردم از گفتن حرف بيهوده ومزاح و بيان عيب مردم و نشــستن 

 102با افراد مشكوك )دوست بد( استر 

گنـاهـاني كـه بال را نـازل مي كنـد، كمـك نكردن بـه محزون وقتي كه طلب        

مظلوم و تضييع امر به معروفت ونهي از منكر استر كمك مي كند و ترك كمك 

گناهاني كه دشمن را به دولت مي رساند، آشكارا ظلم كردن و اعالن فجور، حالل 

ــتر گناهاني كه نابودي را    ــرار اسـ كردن حرام، نـافرماني ازخوبان و پيروي از اشـ

ــوگند فاجره، گفته هاي دروغ و زنا و ســد راه     ــد، قطع رحم، س ــرعت مي بخش س

لمانان و ادعا امامت بدون حق استر گناهي كه باعث قطع اميد مي شود ياس از مس

                                                 
)دقب در اين مضررمون ما را به اين نكته متوجه  - 101

شان ن سازد كه اي ضرت علي مي  ماز را همانگونه كه  
)ظ( هم در نهج البالغه کكر كرده اند پنج وقب عنوان 
شاء را وقب خفتن  سه وقب لذا وقب. نماز ع نموده نه 
اعالم نموده و نگفتنی نماز مهرب و عشرررراء و امام 
خمیني )ره( هم در كتاب تفسرریر سرروره الحمد اوقات 

 (. خواندن نماز را پنج وقب اعالم كرد نه سه وقب
)کكراين نكته ضروري مي باشد كه تأثیر دوستان  - 102

بسیار زياد و فراوان اسب تا بنجا كه قربن هم صحبب 
ند:  یان مي ك كاش فالني را »يك جهنمي را چنین ب اي 

دوسررب خود انتخاب نكرده بودم اي كاش با راه رسررول 
...«  خرردا راه ديگري را انتخرراب نكرده بودم و 

ايد مانند پرهیز ازمار، از بنابراين دانش بموزان ب
 دوسب بد پرهیز كنند چنانچه شاعر گفته: 

تا تواني مي گريز از يار بد              يار بد 
 بدتر بود از مار بد 

مار بد تنها تو را برجان زند           يار بد 
 برجان و برايمان زند 

و اگر والدين هم مراقب فرزندان نباشرررند به علب 
ن ممكن اسرررب با افراد ناباب و شرررناخب كم فرزندا

ناهنجار همراه و مانو  شررروند زيرا اينگونه افراد 
معموالب چرب زبانند. با اينحال در نهايب هر كس به 
سرشب خود برمي گردد و به قول شاعر كبوتر با كبوتر 
باز با باز يعني هركس خردي را كه بیشتر شبیه اوسب 

 مي يابد(.



اميد به خدا و نا اميد از رحمت خدا و اعتماد و اتكال به غير خدا و تكذيب به وعده 

هاي خداستر گناهاني كه هوا را تاريك مي كند سحر و كهانت وايمان به نجوم و 

ن نكته الزم است كه احترام به والدين تكذيب به قدر و عاق والدين است )ذكر اي

بايد در همان ابتداي كودكي و نوجواني در ذهن فرزند از طريق خانواده و معلمين 

حك گردد، طوري كه ملكه ذهني آنها شـودر يعني هر جا خواست عصباني شود،  

فوراي در ذهنش بيـايـد اينجـا نـهر يعني هنگامي كه يكي از والدين در مقابل او قرار     

ه بودر اين )احترام به والدين و احســان به آنها( بعد از توحيد دومين امر الهي، گرفت

نه تنها به پيامبر اســالم، بلكه به تمام پيامبران و گفته تمام اديان الهي اســت وتوحيد 

ــت كه تمام دعا نذر و نياز طواف ركوع  همانطور كه در بخش اول گفتيم اين اسـ

عالي و براي او باشد و به نزد احدي حتي پيامبر يا سـجود و قسم ما فقط به نزد اهلل ت 

 امام نباشدر 

احترام به والدين كه باشـــد احترام به ديگران هم مي آيد و شـــروع مي شـــود 

ــت و دوام ندارد پس بايد اين    ــد احترام ديگران بي فايده اسـ احترام آنهـا كه نباشـ

رام ا پشتوانه احتمحوريت يعني احترام و احسـان والدين از هر لحاظ تقويت شـود ت  

ديگران نيز بوجود بيايد البته اين به معني قبول ظلم و توســري خور بودن، نيســتر  

بلكـه بـايـد قـدرت احترام را در آنها ايجاد كرد كه هم بتوانند در مقابل دعوت به     

شــرك احتمالي والدين نه بگويندر در مقابل حرف زور و خواســته نامشــروع وغير 

د در مقابل زياده خواهي ديگران نه بگويند، اما احترام را اخالقي ديگران نـه بگوين 

در اين وسط قرباني نكنندر چنانچه قرآن مي فرمايد: اگر آنها )پدر و مادرت( تو را 

ــرك كردند اطاعت نكن، يعني نه بگور ولي درعين حال   )اي فرزنـد( دعوت به شـ

 دردنيا با آنها با مالطفت وآرامي مصاحبت كن(ر 



ــد پرداخت،  گنـاهي كه با  ــود پرده كنار برود گرفتن وام بدوم قصـ عث مي شـ

اســراف در هزينه بر باطل بخل بر اهل و فرزند و صــاحب رحم و خلق بد و كمي  

 صبر و استعمال ضجر )قبول ضجر( واهانت به اهل دينر 

و باالخره گناهي كه باعث رد دعا مي شود سوء نيت وخبث سريرت و نفاق با 

ــدق ب ه اجابت، تاخير نماز واجب، تا اينكه وقت آن بگذرد و برادران و ترك تصـ

ــت و    ــدقه و به بكار بردن كلمات زشـ ترك تقرب بـه خداي متعال با خوبي و صـ

فحش در گفتار، دروغ و كتمان شــهادت و منع زكات و قرض و طعام و قســاوت  

ــائل و رد   ــرزنش كردن سـ دلها بر اهل فقر و بيچاره و ظلم بر يتيم و بيوه زنان و سـ

  103«ر دن او در شب استكر
مشتتخصتتات مومن و منافق از نگاه امام  -4
  :)ع(

امام براي مشخي نمودن مومن از منافق مواردي را عنوان نموده برخي از آنها 

از اينقرارند: منافق انسان را از كار بد نهي مي كند او مردم را به كار خوب سفارش 

ــتد او به اين مي كنـد، امـا خودش آنرا انجام نمي دهدر وقتي او    براي نماز مي ايسـ

قانون اعتراض مي كندر وقتي در نماز ركوع مي كند، تنبلي نشان مي دهدر وقتي او 

خودش سجده مي كند نوك بر زمين مي زند )يعني سجده كردن او مانند نوك به 

زمين زدن پرنده است( )بدون تاني و توجه نماز مي خواند( وقتي در شب وارد مي 

و شـام اسـتر او روزه نمي گيردر وقتي صـبح بيدار مي شود، عالقه    شـود تمام هم ا 

شـديدي به خواب داردر او در شب بيدار نمي ماندر )تهجد و تالوت قرآن در شب  

 ندارد(ر 

اما مومن علمش و حلمش با هم مخلوط شده او مي نشيند به منظور ياد گرفتن 

فته شده براي احدي بازگو و مي شنود به منظور آزادي از خطار آنچه به او امانت گ

ــهادت را براي آنهايي كه دورند كتمان نمي كندر  نمي كند حتي به رفقايش، او شـ
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وكار حق را براي ريا نمي كند و از روي حيا آنرا ترك نمي كندر وقتي مردم او را 

ــدر او از خدا مي خواهد براي آنچه  تجميد مي كنند، او از گفته هاي آنها مي ترسـ

انند ببخشـد و آنهايي كه او را نمي شناسند به او صدمه اي نزنند )در  كه آنها نمي د

خدايا مرا به آنچه آنها مي »حديث ديگري به جاي قســم آخر آمده انســان بگويد: 

گويند نگير مواخذه نكن و مرا بهتر از آنچه آنها گمان مي كنند و تعريف مي كنند 

  104«ر بگردان

 ری: در کمک و نيکوکا)ع(  نصايح امام  -4

 در خصوص كمك و نيكوكاري امام بياناتي داشته اند كه مي خوانيم: 

باالترين وجه و بهترين قصـرها و سـاختمان ها در بهشت مال آنهايي است    -1

كه به مومنين پاســخ مي دهند و به فقراشــان كمك مي كنندر خداوند نزديك مي  

سير هزار سال، به مكند به بهشت آنكسي را كه كالم خوبي به برادر فقيرش بگويد 

اگر چه معذب در آتش باشـدر بنابراين نيكي كردن به برادرانتان را سبك نشماريد  

ــود مي دهد وقتي كه هي  چيز ديگر نتواند جايگزين آن   ــما سـ كه به زودي به شـ

 105شودر 
 :)ع(نصيحت عاليه امام  -5

يد فنصـحيت عاليه اي كه از امام ديدم خصـوصـاي براي معلمين واساتيد بسيار م   

سـوره انعام همنشيني وهم صحبتي با افرادي كه در   68اسـت اين بود كه بنا به آيه  

عجز قرآن يا طرد دين سـخن مي گويند حرام اسـتر لذا اگر شاگردي سخني اين   

چنين گفت، بايد آنرا خاموش كرد و ذهن جمع را به سويي ديگري كشاند و نهايتاي 

ــد بايد آن جمع را ترك كرد ولو باگر لجاجتي بر ادامه گفتگو در آن مبحث ب ا اش

و اذا رایق ال ین یخ ضنن   في آیاانا : »ترك كالسر آن آيـه مي فرمايد 
فاعرض عنهم حسي یخ ضن ا في حدیث غير  واما ینسينک الييطا   
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هنگامي كه گروهي را ديدي « »فال اق ند ب ند ال اري مع الق م المالمين  

و مي كنند از آنان دوري گزين تا براي خرده گيري و طعن زدن در آيات ما گفتگ

در بحثي ديگر وارد شـوند و چنانچه شـيطان فراموشت ساخت بعد از آنكه متوجه   

ه و حتي ندارد انسان درباره چيزي ك«ر شدي ديگر با گروه ستمگران مجالست نكن

و   اقف ما ليس لک به »علم ندارد، سخن به زبان آورد و خداوند مي فرمايد: 

رســول خدا )ص( هم « آنچه علم و آگاهي نداري ايســتادگي نكنهرگز بر »«علم

ــخن خير بگويد پس »در اين زمينـه فرموده:   خداوند رحمت كند بنده اي را كه سـ

و همچنين حق نداري هر چه خواســتي « منتفع شــود يا ســاكت بماند تا ســالم باشــد

ک لئا  السمع و الدار و الف اد ال او»بشـنوي همانا خدواند متعال فرموده:  

بنابراين يك « چشــم و گوش و دل همه جداگانه مســئولند» «اا  عنه مسننئ  

معلم بايد سـخني بگويد كه سـنديت درسـت داشـته باشدر )نگاهي كنيد( كه براي     

خدا و موثر باشـد و چيزي را بشنود كه پخته باشد تا بتواند خوب حالجي كند و با  

 قلب سليم پاسخ گويدر 

 له رحم: سخن امام بر پيوستگد ص -6

در خصــوص صــله رحم امامان همه مردم را براســاس ســفارش پيامبران بســيار  

 هركس»دعوت كرده اند و از قطع آن برحذر داشته اندر امام سجاد )ع( مي گويند: 

بخواهد خداوند به او عمر طوالني )پربركت( بدهد و روزيش زياد شود، پس بايد 

م زبان فصيحي دارد و     مي گويد: صـله  رحم بجا آوردر همانا در روز قيامت رح 

خداوندا! وصـل كن به آنكه به من وصـول كرده و قطع كن به آن كسي كه از من   

بريده است پس مرد از راه خير خواهد ديد رحمي را كه قطع شده      مي آورند او 

  106« را به قعر جهنم مي اندازند
بر دوستتتد برای خداوند )ع(ستتخن امام  -2

 متعال: 
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دوســتي براي خدا امام مردم را ســفارش مي كرد كه دوســتي بينشــان  در مورد

براي رضاي خدا باشد نه مال دنيا نه خويشاوندي نه چيز ديگرر يعني رابطه بين آنها 

باشد نه هم وطني نه خويشاوندي نه از يك  «  اله ا  اهلل»به خاطر كلمه مبارك 

لين و آخرين مردم را وقتي خـداونـد او  »تيـ  و طيف خـاص بودن، و مي گفـت :    

ــدا زننده اي مي گويد   ــنوند كه صـ كجايند آنهايي كه »جمع مي كند مردم مي شـ

بعضي از مردم بلند مي شوند به آنها گفته « يكديگر را به خاطر خدا دوسـت دارند 

پس مالئكه آنها را مالقات مي كنند « برويد به سوي بهشت بدون حساب»مي شود: 

ا كردند كه باعث شــد اجازه بهشــت بگيرند پس مي و مي پرســند از كاري كه آنه

ــتندو متنفر بوديم از    ــت داش ــتيم آنهايي را كه خدا را دوس ــت داش گويند: ما دوس

ــتندر از اينرو مالئكه به آنها مي گويند پاداش عمل     ــاني كـه از خـدا تنفر داشـ كسـ

 107« كنندگان عالي است

 هركس»مي دارند:  و اين دوســتي قطعا بي نصــيب نمي ماند چنانچه امام اظهار

ــد حاجت را برآورده كند    حـاجتي از برادرش برآورده كنـد، خداوند براي او صـ

هركسي يك ناراحتي از برادرش برطرف كند خداي تبارك و تعالي ناراحتي روز 

ــي كه برادرش را در برابر ظالمي   ــد وكسـ قيامت او را برطرف كند هر چقدر باشـ

ه قدمها بلغزد كمك كندر آنكســي كه ياري كند خداوند عزيز در صــراط آنگاه ك

سعي كند تا حاجت مومني را برآورده كند و با انجام دادن آن او را خوشحال كند، 

او پيامبر خدا )ص( را خوشحال كرده استر آن كسي كه آب بدهد به برادر ديني 

اش كه تشـنه اسـت خداوند به او از شـراب بهشـتي مي آشاماندر كسي كه به برادر     

عام بدهد خدا به او اجازه مي دهد كه از ميوهاي بهشتي بخوردر كسي گرسنه اش ط

كه بپوشــاند كســي را كه برهنه اســت، خداوند او را از اســتبرق و حرير بهشــتي     

بپوشـاندر كسي كه بپوشاند كسي را كه برهنه نيست مادامي كه آن لباس در تن آن  
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داست تا آن شـخي اسـت خداوند او را تضـمين نمايد )هميشه در حفظ و ستر خ   

ــكل برادر مومن خود را برطرف كند    ــخصــي كه همك و مش ــود( آن ش جامه پاره ش

خداوند پسران بهشتي كه هميشه پسر مي مانند غالو و خادم او قرار مي دهدر كسي 

كه برادرش را بر ناقه )ماشــين يا موتور( خود ســوار كند، خداوند روز قيامت او را 

از ناقه هاي بهشت سوار است كه خداوند عزوجل برانگيزاند در حاليكه بر ناقه اي 

ــي كه برادر مومن خود را كفن كند او را    براي او بـه مالئكـه مباهات نمايد و كسـ

هنگام مردن، خداوند او را از روز تولد تا مرگش بپوشاندر اگر كسي برادر )ديني( 

خود را زن دهد، يك همسـري كه با او انس بگيرد، خداوند شخصي را به صورت  

شخصي محبوب خانواده اش مونس او در قبرش قرار دهدر و كسي كه برادر ديني 

اش را در هنگام مريضي عيادت كند، مالئكه ها او را محاصره كرده و گرداگرد او 

برايش دعا كنند تا اينكه به خانه اش برگردد و آن بهتر است از دو ماه روزه پي در 

  108پي همراه با اعتكاف در ماه حرامر 
 پاداش پرهيزکاران: -8

ــوص پـاداش پرهيزكـاران مي گفـت:     روز قيامت منادي ندا مي دهد »در خصـ

ــتند پس به آنها گفته مي شــود    ــتند پس يك عده ازمردم مي ايس پرهيزكاران بايس

ــاب پس مالئكه به آنها بر خورد مي كنند و مي   ــت بدون حس ــوي بهش برويد به س

ا وقتي از آنها سئوال مي كنند ب «به سـوي بهشت »پرسـند كجا مي رويد مي گويند:  

ــت پيدا كرديد مي گويند: ما مردماني بوديم وقتي مردم     ــتحقـاق بهشـ چـه چيز اسـ

نسبت به ما با ناداني برخورد مي كردند، ما تحمل مي كرديم و وقتي به ما ستم   مي 

كردند، ما صـــبر مي كرديمر وقتي با ما بدرفتاري مي كردند از آنها گذشـــت   مي 

آنها گفته مي شــود وارد بهشــت شــويد اجر عمل كنندگان خوب اســت كرديم به 

سـپس منادي ندا مي دهد اهل صـبر بايستند پس مردم مي ايستند پس به آنها گفته   
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مي شــود برويد به ســوي بهشــت پس مالئكه به آنها برخورد مي كنند از آنها مانند 

ــئوال مي كننـد پس مي گوينـد    داوند عادت ما خودمان را به اطاعت از خ»اول سـ

ــيت او از اينرو مالئكه به آنها مي گويند وارد « داديم و خودداري كرديم از معصـ

ــپس منادي ندا مي كند كه     ــت س ــويد كه اجر عمل كنندگان خوب اس ــت ش بهش

ــتند به آنها گفته   ــايگان خداي عزوجل بپاخيزند يك عده اي از مردم مي ايس همس

 استحقاق آنها و آنچه آنها را به مي شود برويد به سوي بهشت پس مالئكه از علت

ــئوال مي كنند آنها هم پاســـخ مي دهند ما براي خدا   ــانده سـ ــايگي خدا رسـ همسـ

يكديگر را زيارت مي كرديم و به خاطر خدا با يكديگر نشست و برخاست       مي 

كرديم و براي خاطر خدا به يكديگر بخشش مي كرديم پس به آنها گفته مي شود 

 109«پاداش عمل كنندگان خوب است وارد بهشت شويد كه

قطع ذلتتت بتتا قطع امع از مردم و  -9

 مالشان:

من تمام »امـام )ع( مردم را براي آزادي از ذلت طمع فرا مي خواند مي گفت :  

جمع خوبي ها را در قطع طمع از آنچه در دست مردم است ديده ام و كسي كه به 

ه خدا واگذارد خدا در هر مرم التمـاس نكند )براي يك چيزي( و همه امورش را ب 

اينجاست كه علو كمال امام و عمق بينش وي معلوم  110« چيزي پاسخ او را مي دهد

مي شـود و خود قطع اميد از غير خدا دريچه اي رو به توحيد است كه انسان از هر  

 چه غير اوست قطع اميد مي كند وتنها اميد و ملجاش خداستر 
 تشکر از نيکوکار: -11

از نيكوكار تاكيد مي كرد تا اينكه معروف ضــايع نشــود او )ع( در باب تشــكر 

خداي تبارك و تعالي دوســت دارد هر قلب حزيني را و دوســت دارد »مي گفت: 

ــاكر را و روز قيامت به بنده اي از بندگانش مي گويد آيا از فالني  تمام بندگان شـ
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سبحان  يتشكر كردي پس مي گويد اي پروردگار بلكه تو را شكر كردم پس خدا

و امام )ع( بعد از آن اضــافه « مي فرمايد: مرا شــكر نكردي اگر او را شــكر نكردي

سپاسگزارترين شما به خدا آن كسي است كه از مردم تشكر »مي كند و مي گويد: 

 111« كند

 ارجحت سکوت يا کالم: -11

يك شخصي از امام درباره سكوت و كالم پرسيد كه كداميك بهتر است امام 

اي هر يك از اين دو آفاتي است پس اگر از آفات سالم باشند كالم بهتر فرمود: بر

اسـتر شـخي ديگري پرسـيد چگونه اسـت اين فرزند رسول اهلل؟ امام پاسخ داد:     

خداي سبحان انبياء و اوصياء را براي كالم فرستاد آنها را براي سكوت نفرستاد، به 

ست من م آن از طريق كالم اسكوت، استحقاق به بهشت را پيدا نمي كنند بلكه تما

 112« نمي توانم خورشيد را با ماه يكسان فرض كنم

 سعادت انسان: -12

از سعادت مرد است كه »درباره سعادت انسان از امام سئوال شد امام پاسخ داد: 

معيشـتش در شهرش باشد و دوستانش صالح باشند و فرزندي داشته باشد كه به او  

  113« كمك كند

 ان:اتفاقيات ادي -13

همچنين از امـام در رابطـه بـا آنچه كه همه اديان در آن با هم اتفاق نظر دارند    

و گفتن حق كه  114سئوال شد امام گفت: گفتن حق، حكم به عدل، وفاي به عهد، 

همان دعوت به توحيد و يكتاپرســتي اســت وحكم به عدل اعم از روابط ســياســي  

وفاي به عهد كه موارد زياي تجاري حقوقي خانوادگي و غيره را شامل مي شود و 

 را در بر مي گيرد كه مجال آن را نداريمر 
 صفات مسلمان: -14
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امام بعضــي صــفاتي كه مومن را نجات مي دهد براي اصــحابش بيان كرد او    

سه صفت است كه مومن را نجات مي دهد حفظ زبانش و نگهداري آن از »گفت: 

يزي كه نفع دنيا و آخرت براي مردم و غيبت نكردن آنها و مشغول كردن خود به چ

 115« او دارد و گريه زيادي بر گناهانش

امام )ع( از بعضــي صــفات كه ســزاوار اســت شــخي مســلمان به آن صــفات  

آن كسي كه اين چهار »متصـف باشـد و اسـالمش به آن كامل مي شـود گفته اند:     

صـفت را داشـته باشـد، اسـالمش كامل اسـت، گناهش بخشـيده شده و پروردگار       

ــتر خلوص به خداي بزرب  عزوج ــنود اسـ ل را مالقات مي كند و او از وي خشـ

ومتعال با انجام حقوق مردم بر عليه او، صــدقه زبان با مردم، شــرم كردن از هر كار 

  116« زشتي نزد خدا و مردم وحسن خلق با خانواده اش

 نشانه های مؤمن: -15

 آن چيســت امام )ع( گفت نشــانه هاي مومن پنج تا اســت طاوس يماني گفت:

؟ گفت دينداري در خلوت، صدقه «(ص»اي پسر رسول خدا )نوه دختر رسول خدا

ــتگويي هنگام    ــب و راس ــيبت، بردباري هنگام غض ــبر در هنگام مص در نداري، ص

ــفات    117ترسر  ــي مي كند كه به اين ص ــفات پنج گانه داللت بر ايمان كس اين ص

انشــان مملو از تقوا متصــف اســت و اينكه او از بندگان صــالح اســت آنهايي كه ج

 استر 

 

 کالم خوب با مردم: -16

امام اصحابش را بر كالم خوب با مردم تشويق مي كرد و آن منافعي كه به آن 

مترتب بود، يادآور شد و گفت: كالم خوب مال را زياد مي كند، رزق را گسترش 
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ــت مي كند و داخ  لمي دهد مرب را به تاخير مي اندازد، مردم را با يكديگر دوس

  118در بهشت مي نمايدر 

 سرشت مومن و کافر: -12

در يك حديثي امام راجع به سرشت مومن وكافر صحبت كرد و گفت: خداي 

عزوجـل دل و بـدنهاي انبياء را از گل عليين آفريد و دل و مومنين را از اين خاك   

آفريد و بدنهاي مومنين را از غير آن خلق كردو كفارر را از گل سجين خلق كرد، 

لها و بدنهايشـــان( پس دو گل را با هم مخلوط كرد، از اين جهت مومن از كافر )د

متولد مي شـود و كافر از مومن بوجود مي آيد از اينجاسـت كه كافر ممكن اسـت    

ــده اند و      كـار خوبي انجـام دهـدر دلهـاي مومنين تمايل دارند به آنچه آن خلق شـ

  119اندر  دلهاي كفار تمايل دارند به آنچه از آن آفريده شده
 سفارش به صبر: -18

ن موقعيت صبر در ايما»امام مسـلمانان را به صبر سفارش مي كرد و مي گفت:  

بزرگترين  120« مانند ســر در بدن اســت و آن شــخصــي كه صــبر ندارد ايمان ندارد

چيزي كه انســـان به عنوان اســـلحه بر عليه حوادث و بدبختي بايد بكار ببرد صـــبر 

اي متعال و راضي بودن به آنچه قسمت است زيرا اين اسـت، واگذاري امور به خد 

 جوهر ايمان استر 

 
 ديگر صفات مومن: -19

امام از صفات شريفي كه مومن بايد به آن متصف باشد، صحبت كرد و گفت: 

ــندگي به قدر وســعت،     ــت با بخش ــت انفاق بر قدر تنگي معيش از اخالق مومن اس

 ر آنهاستر انصاف با مردم و ابتدا، آن با آنها سالم ب
 مصيبت های جاهلد:  -21
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ــد گفت: عصــبيتي كه     ــئوال ش ــبيتي كه از اخالق جاهلي بود س از امام از عص

بوسـيله شـخي مرتكب گناه مي شود اينست كه مردم بدترين شريرترين فرد قبيله   

خود را بهتر از بهترين فرد قبيله ديگران بداند )مثال و مان حال مثل هموطن كافر را 

ــو ــبيت نيســت كه مرد قبيله  بر مومن كش ر ديگر برتري دهد و امثال اين( و از عص

خود را دوسـت داشـته باشد ولكن از عصبيت است كه قبيله اش را در ظلم كمك   

امام به طور شـگرفي حد تعصـبات احمقانه را تعيين كرده كه با تن انسان    121« كند

نابود كرده مرتكب گناه مي شـــود و به اين طريق حق را منكر شـــده وارزشـــها را 

 استر 

 پرهيز ار کالم دروغ: -21

ــت و به آنها مي گفت : از  امام فرزندانش را از گفتن كالم دروغ بر حذر داشـ

ــوخي مرد    كـذب )دروغ( دوري كنيـد از كوچك و بزرب آن در حال جد و شـ

وقتي دروغ كوچك را گفت به گفتن دروغ بزرب جرات پيدا مي كند آيا       مي 

ــتگو      مي  دانيد پيامبر گفت ــت مي گويد خداوند او را راس : مادامي كه بنده راس

ــد ــد مادامي كه دروغ مي گويد خداوند هم او را كذاب مي نويس و امام  122« نويس

فرزندانش را از دروغگويي در هر چيز برحذر داشت زيرا دروغ از زشترين جرايم 

پائيني ها  وري كهو نفرت بارترين چيز نزد خداسـت مثالي شما فرض كنيد از باال بط 

شـما را نمي بينندر صحنه ها را مشاهده مي كنيد و اصوات را مي شنويدر حال يك  

چيزي مي گويد، بعد انكار مي كند كاري انجام مي دهد و بعد آنرا انكار مي كند 

شـما چقدر ناراحت و عصبي مي شويد؟ حال ما كه آفريده خدائيم، ببينيم خداوند  

اندازه ناخشـنود و ناخرسـند مي شود و پس به شدت    از كذب و عمل دروغ ما چه

 پرهيز كنيمر 

 درباره حيا و عفت:)ع(سخن امام  -22
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و امـا چـه بگوئيم درباره عفت و چه بگوئيم درباره حيا كه من حيا را در ايمان   

ديـدم و بلكـه ايمـان را در حيا ديدمر حال چگونه بايد اين مهم را جا بياندازيم كه    

ــه همه خوبيها در   معلمين علم پيـدا   كننـد بـه اين مطلب مهم يعني حيا كه حيا ريشـ

طرف مقابل و بي مالحظگي و دريدگي ريشـه همه فسـادها و زيانهاستر آنجا كه   

يك معلم مســئله درســي كه ناگزير بايد توســط معلم مرد گفته شــود در اثر فســاد  

ه رفكري برخي مسـئولين توسـط يك معلم زن گفته مي شود يا برعكس در هر دو  

ــئله اي را مطرح مي كند كه در پي  ــد يك نوجوان يا جوان و يا معلم مس اي از رش

آن بعضـــي دانش آموزان كه قوه تمييز و حيا كمتري دارند يا ناچاراي ســـئواالتي را 

ــودر آنها بايد از عذاب      مطرح مي كنـد و دريچـه بي عفتي و بي حيـايي بـاز مي شـ

ــطه تحريك نوجوا   ــند، عذابي كه بواس ــخت بترس ــت، به   س ــمير اس ــن ض ني روش

پليديهايي كه ضرورتي به گفتنشان نيست و يا ندانستن آن ضرري به آنها نمي زندر 

ــجاد )عليه الســالم( در بياني مي گويد:   بهترين عبادت عفت شــكم و فرج »امام س

من هي  چيز را از نظر روحي گزنده تر از اظهار بي حيايي يا ســخن از  123« اســت

قلب يك نوجوان نديدمر آيا عذاب چيزي كه ديده نمي روي بي عفتي در روح و 

شــود، اما تمام وجود و ضــمير را مي ســوزاند، چيزي جز آتش جهنم اســت؟ واقعاي 

برخي گناهان مانند شـرك ناپيدايند اما به قول خداوند هرگز بخشيده نمي شوند و  

ــحيح توحيد و نيكي و   ــت آنرا كم بگيريمر من مي گويم بعد از تصـ ما ممكن اسـ

احســان به والدين بهترين چيزي كه مي تواند مورد رضــاي حق تعالي باشــد، ايجاد 

حيـا در فرزنـد و نوجوان و پرهيز از هر چيزي كـه حيا يا عفت فرزند يا نوجوان را    

خدشه دار مي كند، استر نمي خواهيم بحث را به درازا بكشيم، فقط همين مطلب 

امدند ه اي در برابر بي حيايي كوتاه نيرا مي گوئيم كه هيچيك از انبياءو بزرگان ذر

و آنجا كه دســتشــان كوتاه شــد، عذاب را از خدا براي قوم بي حيا طلبيدندر ما مي 
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ــيم اگر ديديم يك دانش آموز يا معلم  توانيم در هر جايي داعي توحيد و حيا باشـ

برخي مسـائل غير اخالقي بعضـاي مطرح مي كند يا تكه كالم اوست، آن شخي را   

كنيم در غير صـورت پذيرفتن بدون اغماض شديدترين برخورد را با آن  نصـيحت  

شخي مفسد داشته باشيم چرا كه او قصد داردر دانه فساد را در قلب و ضمير تك 

تك آينده ســازان يك جامعه رشــد دهد، حال خواســته يا ناخواســتهر پس مواظب 

افراد  برابر مخالفتباشـــيم و اين را وقتي به عنوان يك وظيفه الهي انجام داديم در 

سـاده لوح و ظاهر بين و ساده انگار كوتاه نخواهيم آمد و يا پس نخواهيم كشيد و  

از مذمت معاندان طريق حق، ناراحت و پناه بر خدا عقب نشيني نمي كنيمر اين همه 

توضــيح را هنوز كافي نمي دانم اما به قول معروف در خانه اگر كســي اســت يك 

 حرف بس استر 

ــن زدن نزد  مـا وظيفه  داريم حدود حيا و عفت را درجميع موارد اعم از واكسـ

پزشك زن يا مرد، حدود عورت، محارم و تعيين محدوده حرمت، لباس در آوردن 

كودكان و حمام آنها توسط پدر يا مادر، ميزان سن براي استحمام فردي كودكان، 

ــف عورت نزد ديگران اعم از   ــطرار براي كشـ والدين يا تعيين محدوده حالت اضـ

ــك و غيره و امثالهم به آنها ياد بدهيمر يك كلمه مهم را به كودكان در برابر  پزشـ

موقعيتهاي برخورد با افراد فاقد حيا براي اصرار بر كشف عورت يا در آوردن لباس 

مانند پزشــكان در انظار و ديد ديگران اينســت كه بتوانند نه بگويندر اين خيلي مهم 

از حرمت اوليه خود دفاع كندر وقتي چنين شد مرحله اوليه اسـت كه انسـان بتواند   

حيا و ايمان در انسـان ساخته مي شود و اين يعني احساس شخصيت و شخصي كه  

داراي شخصيت و حيا باشد تن به هر خالفي نمي زند و در آينده نيز سعي مي كند 

كليد  لينچنين شخصيتي به فرزندان خود ياد بدهد و جامعه سالم مي شود و اين او

 مبارزه با بي بندوباري استر 

 :)ع(قناعت از ديدگاه امام  -23



اما قناعت آن يكي از عاليترين صفات است اگر انسان آن را پيروي كند، او را 

آن كس كه قانع است به آنچه كه »از غم و غصه آزاد مي كندر امام )ع( گفته اند: 

قناعت گنجي است  124« دم استخدا به او قسمت كرده پس او از ثروتمند ترين مر

ــد بـه آنچـه كـه خدا به او داده از          ــي كـه قـانع بـاشـ كـه از بين نمي رود پس كسـ

ثروتمندترين مردم و بي نياز ترين آنهاست و راحتر از همه و غصه او كمتر از همه 

 استر 

 

از زبان امام سجاد  )ع(ش: مجموعه حكمت ها و اندرزهاي انبياء سلف 
 :)ع(

ــلف را بيان مي كرد و مي  امـام )ع( مجموعه  اي اندرزها و حكمتهاي انبياء سـ

ــيطان در امانيدر در   ــنت آنها عمل كنيد، از گزند ش گفت: مادامي كه به روش و س

آخرين وصــيتي كه خضــر به موســي »يك روايت زهري مي گويد امام مي گفت: 

ور مبن عمران كرد، اين بود: گفت: سرزنش نكند احدي را براي گناه، محبوبترين ا

ــت ميانه روي در وقت ثروت، عفو در وقت قدرت،   ــه تا اسـ به خداي عزوجل سـ

ماليمت نســبت به بندگان خدار وقتي يكنفر در اين دنيا براي خدا به ديگران خوبي 

مي كنـد روز قيـامـت خـداوند به او مهرباني مي كند و راس همه حكمتها ترس از     

  125« خداوند است

اجاتهايي كه خداي متعال با پيامبرش حضرت در يك بيان ديگر امام يكي از من

خداوند به موســي وحي كرد »موســي )ع( انجام داده را مي گويد بدين شــكل كه: 

مخلوقات مرا محب من كن و مرا محب آنهار موسي گفت چگونه اين كار را نجام 

دهم؟ خطاب رسـيد: احسـان و نعمتهاي مرا به آنها ياد آور شو تا اينكه مرا دوست   

هي  بنده فراري، آواره و سرگرداني از درگاه من رو مكن، اين براي تو بهتر بدارند 
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ــبهايش را نماز بخوانير   ــال عبادت اســت كه روزها را روزه بگيري و ش از صــد س

ــي كه پيامبر     ــنيد: كس ــت گمراه از درخانه تو؟ جواب ش ــي عرض كرد: كيس موس

ت جاهل به شــريعت زمانش را نشــناســد از او غائب باشــد بعد از آنكه او را شــناخ

ــريعت دين آن را بياموزد و آنچه را كه به آن پروردگارش   ــدر به او شـ دينش باشـ

 126ر «پرستش مي شود كه به وسيله آن به مقام رضا و خشنودي خدا نائل مي شود

ــحابش يك حكمت انجيل را روايت مي كند و آن اينكه:   در»و امام براي اصـ

 ه آن عمل نمي كني تا اينكه عمل كنيدانجيل نوشـته شده طلب نكن علمي را كه ب 

به آنچه كه مي دانيد علمي كه به آن عمل نكنيد چيزي به صـاحب آن اضافه نكند  

  127« مگر كفر و دوري از خدا

ــول مهمه ، ص  ــجاد اين بود   17كتاب فص ــتر امام س علمت »آمده نقش انگش

ده است، آم« وما توفيقي اال باهلل»گرچه در جاي ديگر نقش انگشـتر او آيه   «فاعمل

كه البته دقت در مفهوم هر دو شــباهت نزديك ايندو را مي رســاند كه هر دو يك 

مفهوم را مي رسانندو آن نتيجه گرفتن از علم است و در حقيقت آيه كريمه تفسير 

و معاني عمل بعد از علم اســت با اين تفاوت كه اگر چيزي بدانيم و بخواهيم عمل 

ــتر  يعني بـايـد بعـد از علم دعا كنيم كه خداوند توفيق    كنيمر توفيق الهي الزم اسـ

 عمل به آنچه دانسته ايم به ما بدهدر 

امام )ع( همچنين قصـه موسي )ع( با غايه را براي اصحابش بيان مي كند و مي  

موسي )ع( به مردي گذشت كه دستهايش را به سوي آسمان بلند كرده و »گويد : 

ذشـت و موسي به سوي او برگشت و  خداي متعال را مي خواندر پس هفت روز گ

ديد كه هنوز دسـتش به سـوي آسمان بلند است از اينرو گفت: اي پروردگار! اين   

بنده تو اسـت دسـتهايش به سـويت بلند است از تو درخواست آمرزش مي كند از    

هفت روز قبل، آيا جواب او را نمي دهي؟ از جانب خداوند عزوجل به موسي )ع( 
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ر آنقدر مرا بخواند كه دستهايش قطع شود و زبانش بند وحي شـد: اي موسـي ! اگ  

 «بيايد جواب او را نمي دهيم تا از ان راهي كه گفته ام و دســتور داده ام وارد شود
 و ما اتاكم الرسول»اين حديث بسـي قابل تامل اسـت چرا كه قرآن مي فرمايد:    128

ه ه و سـنت اوست ك آنچه پيامبر به شـما دسـتور داد  « فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا

آنهم سـنت و سـيره انبياء سلف است، بگيريد و اطاعت كنيد و آنچه شما را از آن   

نهي كرد، پس تمام كنيد يعني هرگز انجام ندهيد، در زمان حاضر وقتي نگاه كنيم 

فرامين وسـنتهاي الهي هم درحال تضـييع اسـت تا چه رسد به فرامين پيامبر اور پس    

ــد و دعاهاي ما را اجابت فرمايد؟! ما كجا و چطور انتظار داريم خداو ند ما را ببخش

عمل ائمه و صـحابه رسول اهلل كه مانند ستارگاني در آسمان بودند، كجار حال بايد  

بينديشيم تاراه حق را انتخاب و عمل كنيم و باز هم به فضل و توفيق الهي و دعا به 

ــخن ديگر امام گفته اند:  ــي بن »درگاه او فقطر در سـ عمران از خداي متعال موسـ

سئوال كرد چه كساني هستند آن مردماني كه در زير سايه عرشت قرار مي دهي در 

روزي كه سايه اي نيست جز سايه با عظمت تو؟ پس خداي سبحانه و تعالي به وي 

وحي فرمود: آنهايي كه دلهايشـان پاك اسـت و آنهايي كه دسـتهايشـان پوشيده با     

مرا متذكر مي شوند و آن كساني كه اكتفا مي  خاك اسـتر آن كسـاني كه جالل  

ــير مادر اكتفا مي كند و آنهايي كه به   كننـد به طاعت من همانگونه كه طفل بر شـ

ــيانه  مســـاجد پناه مي برند )نماز جماعت مي خوانند( همانگونه كه پرندگان به آشـ

هاي خود پناه مي برند و آن كســاني كه براي حالل شــدن حرام من به غضــب مي 

اين جماعت مومن به پروردگار، از بهترين مردم در  129د مـاننـد ببر درنـده اي    آينـ 

ــتندر اينها با قلب و     ــان هس ــش ــان و نيايش ــالمت درون و نياتش ــان و در س پاكي قلبش

عواطفشــان به ســوي خدا توجه كرده غير او را نمي بينند و ايمان به كســي جز او   

ا ي بينند و خدا به اين سبب به آنهندارند و هي  تأثير گذار و موثري جز امرالهي نم
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ــامل     ــايه عرش خويش قرار مي دهد و لطفش شـ پـاداش مي دهـد و آنها را در سـ

نقش انگشتر علي بن حسين  آنهاست و آنها را به فضل خودش اختصاص مي دهدر

،  4و در كتاب كافي ج « الحمد اهلل العلي» 5، ص 64طبق گفتـه كتـاب بحار ج   
نقش نگين  64كتاب بحار ج  7استر در ص « العظيم  الحمد اهلل العلي» 674ص 

هم آمده است و در جاي ديگر اين كتاب نقش « ان اهلل بالغ امره»انگشتر امام جمله 

 130« ال اله اال اهلل عُدَّه للقاء اهلل»گفته شده و در جاي ديگر آمده « الغره هلل»آن 

 

 :)ع(ت: رساله هاي حقوق امام سجاد 

ــائلي كـه ن   مي توان نام امام زين العابدين را برد و از آن نام نبرد، از جملـه مسـ

رساله حقوق امام مي باشدر ايشان در اين تاليف، حقوق و واجبات مبتالبه هر انسان 

ــان بهتر و متفكرانه تر در عمل به وظايف  را در زمينه ها مختلف بيان نموده، تا انسـ

 است: خود كوشش نمايدر گوشه اي از اين حقوق به قرار ذيل 

 

 حق هللا تعالي:  -1

و اما حق بزرب خداوند بر تو اينســـت كه )تنها( او را بندگي كني و هي  چيز 

)اعم از بت، انگشـتر، مكان مقدس و رررر( و هي  كسي )اعم از شياطين جن و انس  

ــريك در قدرت و تدبير امور نداني( را انباز او      وحتي جـديـداي پيـامبر يـا امام را شـ

اين كار را مخلصانه انجام دادي خداوند بر خود عرض مي كند  نسازي پس هرگاه

ــت داري براي تو  كه امر دنيا و آخرتت را كفايت كند و آنچه را كه از آنها دوسـ

)ص( ضــمن حديثي اخالص را آن مي داند كه از حفظ كند )توضــيح اينكه پيامبر

 آنچه خداوند متعال حرام فرموده دوري كنيم(ر 
 حق النفس:  -2
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ــتش خدا به   اما ــت كه وجودت را در راه اطاعت و پرس حق خودت بر تو اينس

ــت   ــنيدن وحق ديدن و حق دس كارگيرير پس با زبانت حق او را ادا كني وحق ش

 وحق پا و حق شكم و فرج خودت را حفظ كني و بر آن از خدا كمك بخواهير 
 حق زبان:  -3

فحش و عادت آن حق زبان اين اسـت كه آنرا شـرافت دهي به دور ساختن از   

به نيكي، وادار كردن او به ادب، سـكوت، مگر در موضع بحث و منافع دين و دنيا  

ــت بي فايده، اظهار محبت به مردم و زدن حرف خود درباره  و ترك از زوائد زشـ

 آنها، الحول و القوه باهلل العلي العظيمر 

  ق گوش:  -4

 از شنيدن كالمي و اما حق گوش پاك نگهداشـتن آن از شنيدن غيبت است و 

كه شــنيدن آن حرام اســت زيرا آن باب كالم به قلبهاســت از خوب يابد والقوه اال 

 باهللر 



 حق چشم:  -5

حق چشـم را بر تو اينست كه چشم خود را از آنچه كه حرام است بازگيري و  

فرو بياندازي و نگاه نكني مگر از روي عبرت كه براي تو بصيرت و يا فايده علمي 

اشدر در اين زمينه به عنوان حسن كالم آيه اي از قران را مي آوريم كه   مي داشته ب

قل للم منين یغ نن ا من اباننارهم و للم منات یغ ننفن من »فرمايد: 

يعني اي پيامبر مردان را بگو نگاه خود را مختصــر كنند و زنان را  «اباننارهن....

ــمهاي خود را بنيز بگو از نگاه خود بكاهندر كنايه از اينكه مردان و زن ه ان بايد چش

زير اندازند از نامحرمانر و زنان نيز همچنينر الزم اســـت بگويم اينا به قول يكي از 

ــما   ــلمين در عمل كردن به قرآن از ش ــيد غير مس بزرگان كه مي گويد مواظب باش

ســبقت نگيرند و من بســيار توريســت ها را ديده ام كه اكثراي داراي نگاهي ثابت به 

اهل چشـم چراني نيستندر آيا شايسته نيست مسلمانان در عمل به قرآن   جلو دارند و

و سنت انبياء و ائمه بيشتر خويش را مواظبت كنندر از خداوند مي خواهيم در آنچه 

ــالمي روز افزون       تكليفمـان كرده يـاريمـان نمـايـد و توفيق خير را بر ما و امت اسـ

 فرمايدر آمينر 
 حق پاها:  -6

ا آنها به جايي كه حالل نيســت نروي، گريزي نيســت از حق پاها اينســت كه ب

اينكه بر صــراط باريك بايســتير )صــراط بر روي جهنم( پس نبايد شــاهد لغزش و 

افتادن در جهنم باشــي و القوه اال باهلل ررر امام )ع( بســيار جالب گفته كه همين پايي 

در  ر روز قيامتكه با آن ممكن اســت با اختيار به جاي حرام بروي همين پا به اجبا

ــته  اثر گناه به خطا و پرتگاه جهنم تو را مي برد، بي آنكه اختيار نگهداري آنرا داش

باشــير كمي فكر كنيد چقدر هولناك اســت پناه بر خداي رحمنر اما بر او توكل  

مي كنيم همانا او شـــنواي آگاه اســـتر نكته جالب ديگر قابل توجه، آوردن جمله 

 الم امام است كه قطعاي بي حكمت نيستر القوه اال باهلل در آخر ك
 حق دست:  -2



اما حق دست تو اينست كه به جايي كه براي تو حالل نيست دراز نكني كه در 

ــوي و در دنيا مردم تو را مالمت كنند و از آنچه  آخرت از جانب خدا عقوبت نشـ

ــت بازنگيري و از آنچه كه براي تو حالل    ــت، دسـ كـه خدا بر تو فرض كرده اسـ

ــتي كني كه اين كار  نيســ ــاده دس ت، دســت بازگيري و از آنچه حالل اســت، گش

ــن ثواب در آخرت داردر نكته اينكه منظور از    ــنـديده در دنيا و حسـ عقالني و پسـ

گشاده دستي انفاق است آنهم در اندازه و توان چرا كه بنا به قول خداوند در قرآن 

ه اسالم در حد ميانه باشيم ك نبايد دست تنگ بود و نه اسراف كننده در انفاق، بلكه

 «فاعدل ا انه اقرب للسق ي»دين اعتدال و ميانه روي است و قرآن مي فرمايد: 

و   اج نل یندم مغل لنه الي عنقک و      »ودر جـاي ديگري مي فرمـايـد:    

لم یسننرف ا و لم یقسروا ق ا و اذا انف»و همچنين:  «ادسننطها ال الدسنن 

ــه : كه معني آن هم «وانا  بين ذلک ق اما  ا  »ان بود كه قبالي گفتيم و خالصـ

در دو آيه به ما مي « اقوم»و « قواما»كه تعامل  «ه ا القرآ  یهدي للسي هي اق م

گويد كاري كنيد كه پاينده تر باشد گرچه كم باشد و به قول بزرگان كار كوچك 

 داراي دوام ارزشمندتر از كار بزرب احساسي و لحظه اي استر 
 حق شكم:  -8

آن است كه آن را ظرف كم و زياد حرام قرار ندهير در حالل ميانه  حق شكم

رو باشي و از حد قوت به حد خواري نروي كه اگر تمام همك تو گرسنگي و تشنگي 

باشـد و كسـي كه شـكم خود را پر كند صاحب آن را به حد كسالت و سبكي مي    

ــارخ    ــانـد واز كـار خوب ونيك باز مي دارد و باعث امراض قند و فشـ ون مي كشـ

 گرددر 



 حق فرج:  -9

و اما حق آن بر تو اين است كه از آنچه حالل نيست آنرا حفظ نمايي و با غض 

بصـر يا همان كنترل نگاه نفسـت را در حفظ آن ياري كني زيرا غض بصر )كنترل   

نگاه( بهترين كمك كننده است و زياد ياد مرب كردن و تهديد كردن خودت به 

 و حفظ و حمايت با خداست و الحول و القوه اال باهللر  خدا و ترساندن نفس از او

ــروع كرد در بيان   ــحبت كرد شـ ــان صـ بعد از آنكه امام از حقوق جوارح انسـ

 حقوق افعال و آنها عبارتند از: 
 حق نماز:  -11

و اما حق نماز پس بايد بداني كه آن ورود به سوي خداست و تو در برابر حق »

سـتي پس ايستادن تو چون مقام ذليل است كه راغب و  ايسـتاده اي وقتي اين را دان 

ــي را كه   ــوي او در حاليكه خائف و اميدوار قرار مي گيري كه آنكس گريزان به س

در برابرش ايستاده اي بزرب دانسته و با آرامش و هيبت و عظمت مقامش را پاس 

پاي مي داري و بـا قلبـت بـه نمـاز روي آورده آنرا بـا تمـام حد و مرزهاي الزم بر       

داري و از او درخواســت مي كني، نفســت راكه گناهان او را احاطه كرده از آتش 

ــيـانـت را از بين ببرد     ــد و عصـ دو گفتـه يا حديث را كه در  «ر جهنم رهـايي بخشـ

ــايد در طريق حق مقبول واقع   ــيم ش خصــوص نماز از ديگر بزرگان آمده مي نويس

 شود ان شااهللر 

ه گويا خدا را مي بيني واال اگر چنين حالتي اول اينكه آنچنان در نماز بايست ك

نداري بدان كه خدا تو را مي بيند و حديث ديگر كه گويا حديث قدسي است مي 

فرمايد: وقتي بنده اي از بندگانم به نماز مي ايســـتد من آنچنان به حرفهايش گوش 

از ممي دهم و توجـه مي كنم كـه گويا همين يك بنده را دارم اما وقتي بنده ام به ن  

 مي ايستد آنطور سخن مي گويد )نماز مي خواند( كه گويا چندين خدا داردر 



ــت كه حالت   ــتگي در نماز اس ــالت و خس اين كنايه از بي توجهي وحالت كس

و اذا قام ا الي اصال  »منافقان و فاسـقان اسـت و خداوند در قرآن مي فرمايد:   

 كه معني آن در فوق آمدر  «قام ا اسالي 
  حق روزه: -11

حق روزه اين اسـت كه بداني آن حجابي است كه خداوند بر زبان و گوش و  »

چشم و فرج و شكم تو زده است تا تو را بوسيله اين پرده از آتش قهرش بپوشاند و 

اگر در حجاب « روزه سپري در برابر آتش است»از اين رو در حديث آمده اسـت  

ي را ترك كني پرده خدايآن قرار گرفتي، اميد است محجوب باشي پس اگر روزه 

 «ر را كه از فضلش بر رويت كشيده اس دريده اي

 حق صدقه:  -12

حق صدقه اين است كه آن اندوخته تو در پيشگاه خداي متعال است و وديعه »

و امانت توسـت كه نيازي به گواه گرفتن بر آن ندارير هنگامي كه اين را دانستي،  

مئن تر از آنچه آشــكارا به وديعت مي به آنچه در پنهان بود همت مي ســپاري مط

سپاري، پس با دادن آن به كسي منت مگذار براي اينكه آن براي خودت مي باشدر 

پس اگر منت گذاشـتي ايمن مباش كه آن بر تقبيح حالت خواهد بود بر آن كسي  

ــت كه خود براي آن اراده نكرده  كه بر او منت نهادي براي اينكه در آن دليلي اسـ

ــتي و القوه اال  اي اگر خود ــي منت نمي گذاشـ ت اراده كرده بودي هرگز بر كسـ

ــدقه امانت نزد  »من مطمئنم آنجـا كـه امـام مي گويـد     «ر بـاهلل  هنگـامي كه اين )صـ

ــپاري ــتي به آنچه در پنهان بود همت مي سـ همراه با ذره ذره « خداســـت( را دانسـ

و قدرت كالم وجودش و فقط براي انذار ما مي گويد و همراه با ايماني به وسعت 

حق مي گويد و هرگز از روي ياد گرفته هاي از روي كالم ديگران نيستر بنابراين 

احسـاس مي كنم وقتي شـخصي اين نصايح امام را مي خواند چون از سر اخالص   

ــتر    مي يـابـد با تمام وجود حيقيقت را مي بيند وخود را راغب و مايل به انجام بيشـ



را حس كرده  و مي خواهد مثل او باشـــد، در  اينگونه صـــدقات مي بيند گويا امام

 حاليكه شوق عمل براي خدا در دلش لبريز استر 

 حق قرباني:  -13

حق قرباني بر تو اين است كه بوسيله آن آهنگ خدا كني و هدفت خلق خدا »

نباشـد و منظوري جز اينكه در معرض وزش نسـيم رحمت پروردگار قرار گيري و   

الزم «ر نجات بخشــي، نداشــته باشــير و القوه االباهلل  روحت را در روز ديدار حق 

اسـت بگوئيم غير مرتبط نيست اين مطلب كه از نظر برخي ها ذبح و قرباني جلوي  

ــاي حكومتي و مملكتي و عروس و دامادها و حجاج و غيره باعث حرام  پاي روسـ

شـــدن گوشـــت قرباني مي شـــود و دليل مي آورند چون اين نذر جلوي پاي آنها 

ا  صننالاي و »ه شــده و كشــته شــده پس نذر براي آنهاســت و طبق آيه گذاشــت

نذر غير اهلل حرام است و آيت اهلل  «نسنکي و محياي ممااي هلل رب ال المين 

ــته مي  بروجردي فتوي مي دهد )مي گفته( غذا و خوردني كه در نزد مقابر گذاشـ

مي ديدم  شـود خوردنش حرام اسـت و حتي در نزد خويشاوندانم هم اين مسئله را  

يا غيره كراهت داشته اند و نمي خوردندر در « شام گور»كه از خوردن غذايي با نام 

يك حديث پيامبر ديدم ايشـان فرمودند: تا سـه روز غذاي خانواده اي كه شخصي   

از آنها مردر همســايگان تهيه كنند و بدهند تا مصــيبتي جز مصــيبت از دســت دادن 

دوره زمانه ما ظاهراي برعكس شده كه به خداوند  يكي از نزديكان نداشته باشند حال

از آن پناه مي بريمر حق اينســت كه نذر بايد صــرفاي براي خدا باشــد و ثوابش براي  

يك بنده خدا مثالي نذر براي خدا ثوابش براي امام حســين نه اينكه بگوئيم نذر امام 

 حسين چرا كه اين صحيح نيستر 

 
 حق ائمه و يا حاكمان:  -14

اكم اين است كه بداني تو وسيله آزمايش او هستي و تو به خاطر سلطه حق ح»

اي كه از جانب خدا بر تو دارد گرفتار امتحان است و تو بايد براي او مشاور خوبي 



باشي و با او به مخاصمت برنخيزي و او بر تو تسلط دارد تا سبب هالك خودت و 

ا دست خودت، خودت را به او گردي و خودت را در معرض نابودي قرار نده كه ب

هالكت افكني و در گناه او شريك شوي و با او به لطف و تذلل رفتار كن بطوري 

كه دسـت از تو باز دارد و ضرر به دينت نزند و از خدا دراين باره كمك بخواهر و  

با او )حاكم( به دشــمني برنخيزر اگر اين كار را كردي خودت و او را اذيت كرده  

دت او را كمك كرده اي و آنچه به تو برسد تو نيز شريك هستي اي و بر عليه خو

 «ر و القوه اال باهلل

اين يك كالم روشـن، بليغ، عالمانه، حكيمانه و نصـيحتگرانه براي منع كساني   

اسـت كه )هر چند به حق( با قوه حاكمه اظهار دشمني مي كنند )البته انتقاد خوب  

قصد اصالح دارد اما عداوتگر( در مرحله  است و با عدوات فرق دارد زيرا انتقادگر

ــد تخريـب حـاكم مرحلـه دوم و تخريب خود دارد در حاليكه نمي داندر     اول قصـ

 «و   الق ا بایدیکم الي السهلکه»تخريـب يـا هالكت نفس هم طبق آيه قرآن   

 حرام استر 

 حق معلم:  -15

 درسشحق معلم و سرپرست علمي اين است كه، او را بزرب شمرده و جلسه »

ــش خوب گوش دهي و بـه وي كــامالي توجــه كني و   را محترم بــداري و بــه درسـ

صـدايت را در برابر اسـتاد بلند نكني و پاسـخ هيچكدام از سئوال كنندگان از او را    

ندهي تا خودش پاسـخ دهد و در جلسـه اي كه او حضــور دارد با هيچكس سخن   

 به بدي ياد شــود از او نگويي و از كســي غيبت نكني و هرگاه در حضــور تو از او

دفاع كرده عيوبش را پنهان و فضــائلش را آشــكار كني و با دشــمن او ننشــيني و با 

دوست او دشمني نكنير پس هنگاميكه چنين كردي فرشتگان خداوند گواهي مي 

دهند به اينكه تو آهنگ خدا كرده و دانش اســتاد را به خاطر خدا فرا گرفته اي نه 

معلم ســـازنده فكر و تمدن به گردن همه انســـانها حق دارد به  يقيناي«ر به خاطر مردم



طور عموم ومخصوصاي بر متعلم و فراگيرندهر امام )ع( به موقعيت و منزلت او اشاره 

 كرده و براي او حقوقي را ثابت نموده و الزم است آنرا مراعات نمائيمر 

 حق مالك:  -16

، است چون حق سلطان است و اما حق آنكسي كه از راه مالكيت بر تو مستولي

مگر اينكه مالك چيزي اســـت كه او مالك آن نبودر الزم اســـت كه فرمانبردارش 

ــي مگر اينكه در موردي كه تو را از حق واجب خود بازدارد و بين تو و حق   بـاشـ

ــورت هرگز نبايد در نافرماني خدا بنده اي را اطاعت كرد و   ــود در اينصـ حائل شـ

جايي در موردي شـــخي دســـتوري يا ســـخني بگويد كه  القوه اال باهللر يعني اگر

ــت هرگز نبايد بپذيريم مثل دعوت به    ــت خداوند اسـ بـدانيم مخالف امر و خواسـ

 شرك ولو از سوي پدر و مادرر 
 حق رعيت و زيردستان:  -12

حق زيردسـتان كه تحت سـلطه و حاكميت تو هستند اين است كه بداني آنها   »

زيردست تو شده اندر پس بر تو واجب است كه  به خاطر ضـعفشان و نيرومندي تو 

ــي و      ــوز باشـ ــان همچون پدري دلسـ دربـاره آنـان بـه دادگري عمل كني و برايشـ

خطاهايي را كه از روي جهل مرتكب مي شوند، بر آنان ببخشايي و در كيفر اعمال 

بدشان شتاب نكرده و خداوند را به خاطر توانايي كه در امور آنان به تو داده است، 

توجه به مطالب اوليه كتاب در خصوص رفتار او با زيردستان و «ر اسـگزار باشي سـپ 

چگونگي بخشش آنها و روحيه امام در برخورد با آنها كه در عين صالبت همراه با 

عطوفت و رأفت و مهرباني و دوستي بود و اينكه در پايان هر سال )آخر رمضان( با 

نو و تولدي دوباره را شروع مي طلب بخشـش و بخشـيدن آنها سـالي نو و زندگي    

 كرد قابل توجه و تأمل است تا ما نيز اينگونه رفتار نمائيمر 
 حق متعلمين:  -18

ــت كه  بداني خداي  » ــتند اين اسـ و اما حق آنان كه از راه تعلم رعيت تو هسـ

ــت آنان فرموده و از    ــرپرس ــته س ــي كه به تو ارزاني داش عزوجل تو را درباره دانش



بر تو درباره دانشـي كه به تو ارزاني داشـته اسـت سرپرست آنان     گنجينه هاي خود

فرموده و از گنجينه هاي خود به تو ابوابي گشوده است، پس اگر در آموزش مردم 

نيكي كني و پرده عيوب آنان را ندريده و تنگدلشـــان نســـازي، خداوند از فضـــل 

ــاختي و به  وكرمش بر دانش تو مي افزايـد و اگر مردم را از دانش خود محروم  سـ

هنگام درخواست آموزش، آنان را تنگدل كردي بر خدا سزاوار است كه دانش و 

ر «صـفاي آنرا از تو باز ستاند و از جايگاه بلندي كه در دلها داري تو را فرود آورد 

)از چشـمها بيندازد(ر اگر كساني كه از علم و حكمت الهي مرزوق شده اند آنرا به  

بشــان عمل كردند و رســالت خود را اداء نمودند اين  متعلمين بخشــيدند و به واج

وظيفه آنها بوده واال آنان ستمگر و خائن بوده و با اين كار خود را در معرض خشم 

ــت كه معلم از   و غضــب خدا قرار داده اندر مثال اين مانند دانش آموز و معلمي اس

صحيح  د يا پاسخپاسخ سئوال دانش آموز يا دانشجو به هر دليلي ابا و امتناع مي كن

 را به او نمي دهد يا مسئله را تحريف مي كندر 
 حق زوجه يا زن:  -19

ــت كه بداني خداوند او را مايه آرامش و انس تو قرار » ــرت اين اسـ حق همسـ

دادهر پس بدان اين نعمتي است كه پروردگار متعال به مناسبت آن بر تو منت نهادهر 

ــبت به وي   ــته و نس مدارا كني اگر چه حق تو بر او واجب تر بايد او را گرامي داش

استر مسلماي او نيز بر تو حق ترحم و دلسوزي داردر زيرا او اسير تو است بايد او را 

ــد، او را مورد    ــاني و هرگاه از روي ناداني مرتكب خطايي شـ اطعـام كني و بپوشـ

د وجا دارد در اينجا داستاني از واقعيت زوجه بياوريم عارفي ب«ر بخشـش قرار دهي 

كه در نزد مردم شـهرش مشهور و همه او را بسيار احترام مي كردند اما زني داشت  

كه دمادم او را سـرزنش و انكار مي كرد روزي شاگردان آن عارف و بعضي مردم  

ــرزنش كنيم؟ عارف      نزد پير عـارف گلـه كردنـد چرا اجـازه نمي دهي زنت را سـ

ــتر چرا كه همگي مردم م را احترام مي كنند و گفت: زن من جواب نفس من اسـ

ــمندم پس    بـاال مي برنـد تا جائيكه نفس من مي گويد چقدر من محترم و با ارزشـ



مغرور مي شودر آنگاه به منزل مي روم زنم مرا سرزنش مي كند كه نفسم بداند هر 

ــومر و بدين ترتيب علت   ــت و مغرور به چيزي نشـ ــم هوايي بيش نيسـ چه كه باشـ

كردر از قضا روزي زن عارف پيري را ديد  سـرزنش و كج خلقي همسـرش را بيان  

ــت و تقرب طي االرض كرده و از بامي به بام ديگر مي   ــدت رياضـ كه به دليل شـ

پريد زن آن پير كه حس چشـم هم چشمي اش گل كرده بود به محض ورود شيخ  

باز او را ســرزنش كرد كه تو چگونه پير عارفي هســتي كه نمي تواني كار خارقي  

ــيخ عارف هم در انجـام دهي من عـارف   ي ديدم كه از بامي به بام ديگر مي پريد شـ

جواب گفـت اي زن آن پير را كـه ديـدي من بودمر امـا باز هم زن ايرادش تمامي     

ــت چرا كه گفت ديدم پايت وقت پريدن مي لنگد چرا پايت مي لنگد؟!!! بله  نداش

ــت اگ   ــينه اس ــتخوان كج س ــرت علي )ع( زن مانند اس  ربه قول پيامبر )ص( و حض

 بخواهي آنرا راست كني مي شكند پس بايد با حال او عادت كردو ساختر 

ــوبين چنين   ــت كه امام خطاب به منسـ ــان اسـ و اما حقوق الرحم يا حق خويشـ

 گفت: 

 حق خويشان: حق مادر:   -21

ــت كه بداني او بگونه اي تو را حمل كرده كه هيچكس  » حق مـادرت اين اسـ

از ميوه قلبش به گونه اي تو را تغذيه كرده ديگري را بدان شكل حمل نمي كند و 

كه هيچكس چنين لطفي به كسي ديگر نمي كند و او تو را با تمام وجود و سراسر 

اندامش حفظ و نگهباني كرده و باكي نداشـته كه خود گرسـنگي بكشـد و تو سير    

باشـي و خود تشـنه بماند و تو را سيراب سازد و خود برهنه باشد و تو را بپوشاند و   

خود در معرض شــديد آفتاب قرار گيرد ولي براي تو ســايه اي از در محبت ايجاد 

كند و خود رنج بيداري كشــد ولي آســايش تو را فراهم ســازد و از گرما و ســرما  

حفظ كند تا تو را از آن او باشي پس هر آينه تو توان سپاسگزاري او را نداري مگر 

ات مختلفي راجع به احترام احسان در قرآن در آي«ر به كمك خدا و مدد رساني او

و خدمت به مادر توصيه شده و انسان اين چنين يادآور مي شود كه او دوران حمل 



ــختي ديگر،    ــختي و افزون بر آن س ــي ماه با وجود س ــير دهي تو را مجموعاي س وش

تحمل كرد كه يك از هزار سختي او را انسان نمي تواند جبران كندر با اين حال از 

ــان خواســ  ــورتي كه انس ته با او به مدارا رفتار كند و او را اطاعت نمايدر تنها در ص

خواسـتند او را مشـرك به خدا نمايند و كسـي را شريك در عبادت خداوند متعال    

قرار دهد اطاعتشان نكندر زيرا همانطور كه قبالي گفتيم در معصيت خدا اطاعت بنده 

نصـــايح و توصـــيه هاي  ســـوره لقمان يك مورد از 14و  15جايز نيســتر آيات  

خداوند اسـتر نصـحيت و امر به احسان والدين دومين فرمان كلية اديان الهي اعم   

 اسالم مسيحيت و يهود بعد از امر به عبادت خالصانه خداوند متعال استر 

 حق پدر:  -21

حق پدر اين اسـت كه بداني كه منشا و ريشه وجود تو است و اگر او نبود، تو  

ر خود چيزي ديدي كه خودپسندي و عجب تو را برمي انگيزد نبودي پس هرگاه د

بدان كه اصل و ريشه اين نعمت پدرت مي باشدر پس خدا را ستايش كن و او را بر 

 اين نعمت سپاس گذار و هي  قدرت و تواني جز در پناه خدا وجود نداردر 

 حق فرزند:  -22

گي دنيا و خير و شــر و اما حق فرزندت اين اســت كه بداني او از تو و در زند»

آن وابسـته به تو است و تو در سرپرستي او مسئول حسن تربيت و راهنمايي اش بر  

خداي عزوجل وكمك او بر طاعت و فرمانبرداري خداوند هستير پس در مورد او 

چنـان عمـل كن كـه خود را در مقـابل نيكي به او ماجور )داراي اجر( و در مقابل     

 «ر يبدي به او معذب و معاق بدان

امام علي )ع( نيز در قسـمتي از وصيتش به فرزندش امام حسن )ع( مي فرمايد:  

من تو را قسمتي از خودم بلكه كل خودم يافتم گويا اگر چيزي به تو اصابت كند، »

ــت كه اگر مرب براي تو بيايد، گويا براي من   ــابت كرده و مانند اين اس به من اص

كند، همانگونه كه امور خودم مرا نگران مي آمده است از اينرو امور مرا نگران مي 

 «ر كند



 حق برادر:  -23

ــت و ارزش و عظمت و نيرومندي  » ــت كه بداني كه او دسـ حق برادر اين اسـ

تواسـت او را به عنوان سـالحي در معصيت خود بكار نگير و از او به شكل ابزاري   

د وزي و پنبراي ظلم به آفريدگان خدا سـود مجوي و ياري او را بردشمنش و دلس 

و اندرز با او را رها مكنر پس اگر مطيع خداوند بود كه با وي چنين روشــي داشته 

باشـــد واال بايد خداوند برايت گرامي تر باشـــد و هي  نيرو و قدرتي جز به عنايت 

 خداوند وجود نداردر 
 حق مولي:  -24

 اما حق مواليي كه تو نعمتش بخشـــيده اي اين اســـت كه بداني خداوند آزاد»

سازي او )در زمان حال مثل آزادي از زندان وررر( را براي تو وسيله اي براي رسيدن 

به خودش مقرر فرموده و نيز آن را مانعي ميان تو و آتش عذابش قرار داده است و 

بـدان كـه پـاداش اين عمـل نيكت در دنيا ارث بردن از او بخاطر انفاق مالت و در     

 «ر آينده نيز بهشت است

 ب معروف و نيكي كننده به تو: حق صاح -25

حق چنين شـخصي اين است كه او را سپاس گويي )از او به هر طريقي تشكر  »

ــي و براي او در   ــته باش كني( و نيكي اش را يادآوري كرده و با او گفتار نيك داش

نيايشــهايت با خدا مخلصــانه دعا كنير هرگاه چنين كردي او را در نهان و آشــكار 

ر منظور «اگر روزي توانســتي كار نيكش را جبران كنرررر(  ســپاس گفته اير ســپس

ــخي يعني در نزد او آن را بگويي، تا در قلبش عمل  امام از يادآوري نيكي آن شـ

ــي    ــناس ــان قدرش ــود و از طرفي بداند كه از او مخفي نمانده و تو انس نيك بارور ش

حسان امر هسـتي اگر چه او براي خدا اين كار را كرده باشـد و احسـان در عوض ا   

پس  «و هل جزان ا حسننا  ا  ا حسا »الهي نيز مي باشـد چرا كه فرموده :  

تشكر از خداي سودش به خود انسان برمي گردد و پاداش را دو چندان و تشكر از 

 انسان همنوع قدر وشعور انسان را مي رساندر 
 حق موذن:  -26



و و دعوت كننده ت حق اذانگو اين است كه بداني او يادآور پروردگارت بوده»

به سـوي بهره و نصــحيت و ياور بر اداء فرضــي اســت كه خدا آنرا واجب فرموده،  

پس از او تشــكر كن بخاطر اين خدمتش ، آنچنان كه شــكر گذار نيكي كننده به  

 «ر خود هستي

 حق امام جماعت:  -22

اما حق پيش نمازت اين است كه بداني او ماموريت سير به سوي پروردگارت 

ر نيايش بين تو و خدايت بر دوش مي كشــد و در اين مقام از جانب تو ســخن را د

مي گويد و تو از سوي او حرف نمي زني و براي تو دعا مي كند و تو براي او دعا 

ــتـادن در برابر خـدا را به عهده دارد و از جانب تو    نمي كني و او بيم و هراس ايسـ

ار پديد آيد، متوجه اوست نه تو و اينكار را انجام مي دهد پس اگر عيبي در اين ك

ــتي و او برتري و   ــريك او هسـ ــود در اين كمال، تو شـ اگر تمام و كامل انجام شـ

رجحـاني بر تو نداردر جان تو را با جان خود و نمازت را با نمازش حفظ مي كند،  

 «ر پس بايد به اندازه اين كار سپاسگزارش باشي

 
 حق همنشين:  -28

ين اســت كه با او برخوردي ماليم داشــته باشــي و از اما حق همنشــيت بر تو ا»

ــي و از مجلس خود با او )يعني وقتي دو   ــف باشـ بابت بكارگيري الفاظ با او منصـ

نفري با هم جايي نشـسته ايد يا صحبت مي كنيد( بدون اجازه برنخيزي و يا نروير  

ــي، كه بتواند بدون اجازه تو از مجلس ت     ــينـت اين حق را قـائـل باشـ  وبراي همنشـ

برخيزد و لغزشــهاي او را فراموش كني و نيكيهاي او را در خاطر داشــته باشــي و   

مي تواند منظور امام از قسـم اخير پرهيز از كالم لغو  « برگوش او جز خوبي نخواني

وعدم اســتفاده از كالم غير متعارف و كالمي ســرشــار از امر به معروف و نهي از   

 باشدر  منكر بوده كه همراه با عطوفت و مهرباني
 حق همسايه:  -29



حق همســايه اين اســت كه در غياب او نگهبانش باشــي و درحضــورش او را  »

عزيز وگرامي داشته و به هنگام ستمديدگي ياريش كرده و در جستجوي زشتيهاي 

ــاني       ــتي آن را بپوشـ مخفي او برنيـايير پس اگر بربـدي ونـاروايي از او آگـاه گشـ

ــامل انكار در برابر  ــاندن حتي ش ــود( و اگر بداني در امر  )پوش عيبجويان هم مي ش

ميان تو و خودش اندرز و نصـــيحت تو را قبول مي كند او را نصـــيحت كني و در 

سختي ها او را بدست حوادث نسپاري و لغزش و خطاي او را بخشيده و گناهانش 

را جبران كني و با او معاشرتي بزرگوارانه داشته باشي و هي  قدرتي جز به خواست 

ــايه تاكيد فراوان « ند وجود نداردخداو در احاديث ديگر در اهميت دادن به همسـ

شـده چرا كه يك همسايه خوب كه انسان قدر او را بداند در مواقع نياز از برادر و  

عني ي« الجار ثم الدار»خواهر انسـان مي تواند مفيدتر باشد و در حديث مي خوانيم  

حضرت فاطمه )س( نيز در زمان حيات  و مي بينيم كه« اول همسـايه بعد اهل خانه »

توجه وافري به همسايگان مي نمود طوري كه براهل خانه خود نيز مقدم مي داشت 

و در دعاي نيمه شب نماز )تهجد( بسيار براي آنها دعا مي نمودر انسان بايد طوري 

زندگي كند و طوري فكر كند تا بتواند از همه چيز اطرافش منتفع شـــود و اين امر 

 نمي شود مگر اينكه خوشبين باشيم و در ثاني دلسوز و اهل گذشت باشيمر  محقق

 حق همراه:  -31

اما حق همراه تو اين است كه با بخشندگي و انصاف با او مصاحبت كرده و او 

ــمـاري و براي او )مـايـه( لطف و       را همچنـان كـه تو را گرامي مي دارد گرامي شـ

« جز به خواست خداوند وجود نداردرحمت باشـي نه رنج و عذاب و هي  نيرويي  

ودر حديث آمده انسان هر جا مي رود سعي كند حداقل يك همراه داشته باشد، تا 

ــود و در مرحله بعد يكي از خود را به عنوان امير قرار   ــيطان همدم و همراه او نش ش

دهند و آن شـخي امير هم متوجه باشـد، كارها و تصميمات را خودسرانه انتخاب   

كسي  «الندم من استشار و ال خسر من استخار»با مشورت باشدر چرا كه  نكند، بلكه

كه مشــورت كند پشــيمان نمي شــود و كســي كه اســتخاره كند يعني طلب خير از 



خداوند نمايد و بر او توكل كند زيانكار نمي شودر نكته بسيار مهم قابل ذكر اينكه 

ــي مردم براي هر امر جزي  ــتخارهايي كه امروزه بعضـ ي يا بزرگي انجام مي اين اسـ

ــت يعني قاطع و دليل تمام    ــرعي دارد و به هي  عنوان حجت نيس ــه ش دهند نه ريش

كننده گرفتن تصميم نيستر من چه بسيار جوانهايي ديدم كه متاسفانه بدون تحقيق 

ــورت تن بـه ازدواجهـاي موهوم عـده اي افراد ظاهراي خوب و عوام     و تفحي مشـ

ران را به باد فناي كاغذ بازي سپردند آيا در زمان فريب دادند و زندگي خود و ديگ

ــته ها را مي    پيـامبر قرآني بود كـه آنرا بازكنند يا پيامبر )ص( بر روي كاغذ خواسـ

نوشــت و بعد تكان داده يكي را بر مي داشــت و آيا دين اســالم بر روي شــانس و  

ندر ور بودبخـت و اقبـال پيش مي رود هيهـات كـه پيامبر و ائمه از اين خرافه ها بد    

بلكه پيامبر به هنگام مشكالت دو ركعت نماز مي خواند يا آنقدر نماز مي خواند تا 

ــحيح را به قلب وي الهام كند يا يكي از دو راه يا چند راه انجام مي  خداوند راه ص

داد و از خدا مي خواسـت اگر خير در اين راه است اين راه براي او سهل كند و به  

ــاند واال را   ــهر پـايـان برسـ ه ديگري انتخاب مي كردر جنايتي كه چندي قبل در شـ

كرمان توسط عده اي جوانهاي فريب خوردة استخاره اي، كه چندين نفر را بوسيله 

اســتخاره به قتل رســانند را نبايد فراموش كنيم كه آنها فريب شــيطان را خوردند و 

كار رست ازشيطان براي انسان دشمني اش آشكار است اگر جايي ظاهراي استخاره د

درآمد بايد مواظب سـنت اسـتتد راج باشيم كه مبادا شيطان در آن دخيل باشد كه   

ابتدا همه چير را خوب نشان دهد وكم كم انسان را به بوته گمراهي ببرد و هر كس 

راهي به جز راه پيامبر در پيش بگيرد قطعاي خدا به آنچه دوســـت دارد ســـوقش مي 

تم مي كند و آن بد جايگاهي استر دليل اين هم دهد و آن سر راه را ، به جهنم خ

و من یسدع غير مننديل الم منين ن له ما ا لي و ناننله جهنم و  »آيه 

منسسدرجهم من حيث  ی لم   و »است و همچنين آيه  «منانت مايرا 

فزین ا لهم قرنان اليننيطا  من بين »و آيـه  « املي لهم ا  ايندي مسين 

بـه خوردمـان دادند نخوريم بلكه مزمزه    پس هر چـه را  «ایندیهم و من خلفهم... 



كنيم وهر چـه را بـارمـان كردنـد حمل نكنيم و هر چه را گفتند، عمل نكنيمر بلكه     

ر عداد فدي»حالجي كنيم و پس از بررسـي و مقايسـه با حق وكنترل عمل كنيم   

ــت و پرديس به  » «.ال ین یسننسم    الق ف فيسدغ   احسنننه ــارت بهش بش

ا و سخنان را مي شوند اما پس از بررسي و نقد، خوب و كسـاني باد كه همه كالمه 

در حديث حضـرت عيسي)ع( آمده:  « صـحيح و درسـت آنها انتخاب و مي گيرند  

 نقد كننده و بررسي كننده سخنان باشيد )نه فقط شنونده(ر  «ا ن ا نقاد الکالم»

 و اما ادامه حقوق:

 حق شريک:  -31

را كفايت كني و اگر حاضر  حق شـريك آن است كه اگر غايب بود امورش »

بود حق و حرمتش را رعـايت كني و برخالف حكم او حكم نكني و راي خود را  

بـدون نظرخواهي او بكار نبندي و مال او را برايش حفظ كني و در امور او اعم از  

بزرب و كوچك به او خيانت نورزي پس بدرسـتي دست لطف و مهر خداوند بر  

ه خيانت نكنند و هي  قدرتي جز به عنايت روي ســـر دو شـــريك اســـت، مادام ك

 «ر خداوند وجود ندارد

 حق مال:  -32

حق مال هم اينســـت كه آنرا جز از راه حالل بدســـت نياورده و جز در موارد »

حالل مصـرف نكني و كسـي را كه سـپاسـگزار تو نيست بر خودت ترجيح ندهير     

رباره آن، شـــيوه پس در مورد مالت براســـاس فرمانبرداري خدايت، عمل كنر و د

بخـل در پيش مگير )البتـه عـدم بخل در تمام زمينه ها از جمله علم، قدرت و غيره    

هم صــدق مي كند( كه بخل ورزيدن با وجود گشــاده دســتي و برخورداري مال   

ــتي جز حســرت و ندامت ندارد و ال قوة اال باهلل   بله مال را نبايد ذخيره رررر«ر بازگش

امت مانند سـكه هاي مس شوند و ذوب شده بر سر ما  كرد و بخل ورزيد تا روز قي

 فرو ريزند آيا چنين چيزي مي خواهيم؟ر 

 حق غريم )البکار(:  -33



حق كســـي كه از تو طلب دارد اينســـت كه  اگر از امكانات الزم بهره مندي »

ــي او را با گفتاري نيكو    ــتي مي باشـ حق او را بپردازي و اگر دچـار فقر و تنگدسـ

ت در غير اين صور«ر او را با شيوه اي توام با لطف از خود رد كنيخرسند ساخته و 

مال طلبكار بايد فوراي در سر موعد قرار داد پرداخت شود واال عسر و حرج خود را 

 به طلبكار اطالع دهد و بكار بردن الفاظ ديگر درهاي مهرباني را مسدود مي كندر 



 حق معاشرت:  -34

ــت كه او  » ــرت تو اين اس ــاخته، با او فريبكارانه برخورد حق معاش را مغرور نس

نكرده و شيوه مكر و حيله گري با او پيشه خود نسازي و تقوي الهي را در مورد او 

 «  مراعات كنير

 حق مدعد:  -35

ــت كه اگر ادعاي  » ــمي كه عليه تو اقامه دعوي كرده )مدعي( اينسـ حق خصـ

به او ستم نكني و حق او حقي مي كند خودت به نفع او و عليه خود گواهي داده و 

را كامالي بپردازي و اگر ادعايش پوچ اســـت با او مدارا كرده و در امر او راهي جز 

ماليمت در پيش نگيري و خداوند را دربارة او خشمگين نسازي )نفرينش نكني( و 

ــت كـه او را موعظه كرده و دار آخرت را به او يادآور  «ر ال قوة اال بـاهلل  و بهتر اسـ

 شويمر 

 حق مدعد عليه:  -36

حق خصـمي كه تو عليه او اقامه دعوي كرده اي )مدعي عليه( اينست كه اگر  »

در دعوي خود بر حقي، با او گفتار نيكو داشته باشي و حقش را انكار نكني و اگر 

در ادعاي خود راه باطل را مي پيمايي از خدا  بترسي، به سوي او )خدا( توبه كرده 

  «رو دست از ادعا برداري

بنابراين ســرســختي جز درباره خواســته ات به آنها نزنر چون ممكن اســت در  

آخر چيزي نصيب آنها نشود و دعوي را ببازند و اما آن حرفهايي كه تو به آنها زده 

بودي )غير از خواسـته( اعم از سخن ناروا يا برچسب غير حق، اين بر ذمه تو بماند  

نيا شــرمنده تضــييع حق اضــافي آنهار لذا و در آن دنيا مغبون آنها شــوي و در اين د

اصـوالي كار به دادگاه كشـاندن خوب نيست و در قرآن از آن نهي شده چنانچه در   

 كـه  «و   اُدلُ ا بِها اِلي الحکّام لِساالُ ا مِن ام الکم»آيـه قرآن مي فرمـايـد:    

حداقل رجوع به محاكم پرداخت هزينه دادرســي اســت و در جاي ديگر قرآن مي 

 «رصلح خير و بهتر است»يعني « الصلح خير»د: فرماي

 حق مستشير )مشورت خواه(:  -37



ــئله مورد نظرش راي داري در   » ــت كـه اگر در مسـ ــورت خواه اينسـ حق مشـ

 «اختيارش گذاشته و اگر چيزي نمي داني او را به كسي كه داناست راهنمايي كني

ي به اي هر موضوعو نكته بسيار مهم در مشورت اينست كه انسان براي مشورت بر

نزد خبره و اهل آن موضـوع برود براي خريد ماشـين نبايد نزد شخصي كه در كار   

خريد و فروش خانه اســت رفت و اين موضــوع در جميع جهات صــدق مي كند و 

ــوع آگاه    قرآن هم مي فرمـايـد اگر چيزي را نمي دانيد و مي خواهيد از آن موضـ

مطلع است برويد و مشورت بگيريد شـويد به نزد كسـي كه از آن موضوع آگاه و   

در زمـان حيات پيامبر)ص( در   «فنامننئل ا اهنل ال ار ا  انسم   ا لم    »

سالهاي اوليه ورود به مدينه مردم از پيامبر درباره چگونگي گرده افشاني يا ثمردهي 

بيشتر درختان ساال كردند پيامبر هم بر اثر اصرار ترتيبي را گفتر مردم آنگونه كه 

فرموده بودند، عمل كردند، اما محصــول به شــدت كم شــدر مردم نزد پيامبر پيامبر 

آمـده و گزارش واقعـه را مي گفتنـدر پيامبر هم در جواب مي گفت: از من درباره    

دين و شريعت ساال كنيد زيرا من از غير آن اطالع كافي ندارمر لذا انسان نبايد در 

رد عاقالنه و مدبرانه تصميم بگيكاري و امري دچار غلو و تعصـب باشـد بلكه بايد   

پس نمي شود يك آرشيتكت را مدير اداري يك كارخانه  قرار داد و آنوقت از او 

 انتظار بهبود اوضاع را خواستار شدر 

 حق مشير:  -38

و حق كسـي كه نظر مشورتي خودش را در اختيارت قرار مي دهد اينست كه  »

ــازير پس اگر نظرش با تو  او را در مواردي كـه با تو نظر موافقت ندارد،  متهم نسـ

ــتايش و حمد گوي و ال  هماهنگ بود )توكل به خدا كن( و خداي عزوجل را سـ

نكته مخفي احكام امام اينســت كه نظر هر كســي را شــنيدي مقلد وار «ر قوة اال باهلل

عمل نكني بلكه گفته )موافقت با نظر خودت( يعني در نهايت خودت تصميم بگيرر 

ر قضيه خوب شد، خدا را ستايش و در تشكر از مشير اغراق نمي در اين صورت اگ

كني و اگر قضيه بد و اشتباه و خطا شد، مشير را سرزنش و مالمت نمي كني چون 



مي گويي )بـا خود( او فقط نظرش را گفته و مرا به اين كار اجبار نكرده بود و اين  

 نزديكتر به اعتدال و عدالت استر 

 تنصح(: حق نصيحت خواه )مس -39

ــوزي و  » حق او اينســت كه حق نصــيحت را در مورد او ادا كرده و روش دلس

ــيحت  «ر مدارا را با او در پيش گيري و ال قوة اال باهلل ــيحت فوق فهم نصـ نبايد نصـ

 شونده باشد زيرا در اين صورت بيهوده خواهد بود و مهملر 

 حق ناصح )نصيحت گر(:  -41

ــعانه   » ــت كـه با او متواضـ و ماليم برخورد كني و با گوش جانت حق او اينسـ

متوجه گفتارش باشير پس اگر حق را عرضه كرد، خداي عزوجل را سپاس گويي 

ــب    ــاخته )فوراي برچسـ و اگر موافق حق نبود، بر او رحمـت آوري و او را متهم نسـ

نزنيم( و بداني كه او اشتباه كرده است و او را در مورد اشتباه و نظر باطلش مااخذه 

ر اينكه واقعاي سـزاوار تهمت باشـد و در هر صـورت باز هم نسـبت به اين     نكني، مگ

 «ر كارش اعتنايي نداشته باش و ال قوة اال باهلل

 حق بزرگتر:  -41

حق بزرگتر از لحاظ ســني اينســت كه او را به خاطر ســنش احترام كرده و به  »

له خاطر ســبقت در اســالم او را بزرب شــماري و در مقام خصــومت و جدل، مقاب 

)مخاصمه و مجادله( با او را رها كني و در هي  مسيري بر او سبقت و تقدم نجويي 

و با او لجاجت نورزي و اگر او اقدام به لجاجت با تو كرد به خاطر حق ســبقت در 

اين به معني اين هم «ر اسالم و احترام آن او را عزيز و گرامي داري و ال قوة اال باهلل

به جدل مي شــود، داخل نشــوي و ســكوت اختيار  هســت كه در مســائلي كه منجر

كني مگر اينكه به طريقي بهتر بتواني، بدون مجادله او را به حق راهنمايي و ارشــاد 

 نمايير 

 حق کوچکترها:  -42

حق كوچك از لحاظ سني دلسوزي براي او در آموزش و بخشش و پوشيدن »

 «ر عيبهايش و مدارا با وي و كمك كردن به اوست



اجبار و تهديد كودك را از راه حق منحرف و دچار عقده مي كند خشونت و 

كه ريشه بسياري از ناراحتي ها و ناهنجاري هاي فردي و اجتماعي استر با مدارا و 

تشويق او را جذب كنيم و در اين راه صبر و حوصله به خرج دهيمر كما اينكه يك 

ند و ل صبر مي ككشـاورز براي برداشت محصول بي ارزش يكسال و يا چندين سا 

بايد هدف ما اصـالح و انجام صـحيح تربيت باشدر البته گرفتن نتيجه نسبي باشد نه   

قطعي زيرا انســان مجبور مجدداي به ســوي انحراف رفته كودك را دچار عقده مي  

 سازدر 

 حق سائل:  -43

اما حق سائل بر تو اينست كه به اندازه نيازش اگر صدقه آماده كرده اي و مي »

ــته   تواني ــي و براي او دعا كني و براي خواسـ رفع حاجت او را بنمايي بر او ببخشـ

هايش كمك كني و اگر در راستگويي او شك كردي و نزد تو از پيش متهم است 

ــت مي    ــيطان اسـ و نمي خواهي بـه او چيزي بدهي، مطمئن باش كه اين از كيد شـ

يري كندر پس او را خواهد تو را از شركت در آن باز دارد و از تقرب به خدا جلوگ

بدون پرده دري رها كن و با كالم زيبا او را رد كن و اگر درباره او بر نفست غالب 

ــتي    ــدي و عليرغم آنچـه رخ داده چيزي به او عطا كردي و احترام به او گذاشـ شـ

 « مسلماي اين عمل از كارهاي خوب استر

 

 حق مسئول:  -44

ــت مي كني(   ــي كه براي نيازت از او درخواسـ ــت كه اگر چيزي »)كسـ اينسـ

بخشــيد با تشــكر و قدرداني از بخشــندگي اش از او قبول كني و اگر كمكي نكرد 

عذر او را بپذيري و به او حســن ظن داشـــته باشـــي و بداني كه اگر او منع كرد از  

مالش منع كرده اسـت و تو حق نداري او را براي مالش سرزنش كنير اگر او بدي  

ــان  ــت )آيه قرآن(  كرد تو مطمئن باش كه انس ــپاس اس ــتمكار و ناس )ذاتاي( خيلي س

 « يعني با يادآوري آيه )ان االنسان ظلوماي كفوراي( خود را آرامش ببخشر



 حق سار:  -45

و حق كسـي كه تو را براي رضـاي خداي متعال خشـنود كند اينست كه اول    »

ا الحمدهلل ديعني ابت«ر خدا را ستايش كرده و سپس از او تشكر كني و ال قوة اال باهلل

بگويي و آنطور كه شـايسـته اش اسـت و در حقيقت كالمت مي تواند از او تشكر    

 زباني و غيره بنمايير 

 حق َمن َاساَء القضاء:  -46

ــت كه او را مورد عفو قرار دهي و اگر بداني كه   » حق بـدي كننـده به تو اينسـ

ن و لم»: بخشــش او موجب زيان اســت انتقام مي گيري خداوند متعال مي فرمايد

هركس به ( »68)شــوري  «انساننر ب د  لمه فاولئک ما عليهم من مننديل

ول در مرحله ا« خاطر ظلمي كه بر او رفته اسـت ياري طلبد بر او مااخذه اي نيست 

بايد گفت امام عليه السـالم هميشـه عفو مي نموده و مي بخشيده چنانچه در ابتداي   

فتد و امام زخمي مي شود امام كتاب خوانديدر وقتي ظرف آب توسط كنيزش مي ا

ــد و حتي آزادش مي كند و يا وقتي يكي از كنيزانش   تـا چه اندازه او را مي بخشـ

باعث مرب طفلش مي شود فوراي او را مي بخشد و خشم خويش را فرو مي خورد 

اما ما يك بحث داريم و آن بحث بين مومنين و مومنين با كافران است كه مومنين 

ــن  طبق فرمان الهي و  ــديد و خش ــنت مومنين در بين خود رحيم اند و بر كفار ش س

( پس مالك براي بخشش 82)حجر  «رحمان بينهم اشدان علي الکفار»هستند 

يا غضـــب مومن يا كافر بودن اســـتر در مقابل خداوند اذعان مي دارد بلند كردن 

ن دصـدا بر ظالم اشـكالي ندارد اگرچه مومن غافلي باشدر اما در مجموع مهربان بو  

ــعي كنيم به خلق و خوي نبوي كه    ــت و ما بايد س ــنت پيامبر اس در برابر مومنين س

 همان خلق و خوي و صبغه الهي است رنگ بگيريمر 

 حق هم کيشان:  -47

حق هم كيشـان بر تو آنسـت كه در نهانخانه دل خواستار سالمت آنان بوده و   »

رار آنان انس و الفت برق نســبت به آنان دلســوز باشــي و با بدانشــان مدارا كرده و با



كرده و خواسـتار اصـالحشـان باشـي و نيكو كارشان را سپاسگزار بوده و دست از     

سرزنش آنان باز داري و براي آنان دوست بداري، آنچه براي خود دوست داري و 

ــندي و بايد كه پيرمردان آنان    ــماري، آنچه براي خود نمي پس ــند ش ــان ناپس بر ايش

ند و جوانانشان به منزله برادر و پيره زنان آنان به جان مادرت برايت به منزله پدر باش

 «ر و كوچكترهاي آنان به منزله فرزندانت

 حق اهل ذمه:  -48

ــيحي، يهودي(  ــت كه آنچه را خداوند از »)اهل كتاب( )مسـ حق آنان اين اسـ

ايشان قبول كرد، بپذيري و مادام كه آنان به پيمان خود با خداي عزوجل وفا دارند 

تم در مورد ايشــان روا نداري و رفتار تو با آنان بايد طبق دســتور الهي باشــد كه ســ

ي به اگر كس»براي آنها و تو مقرر فرموده و طبق پيمان رسول خدا)ص( كه فرمود: 

پس از خدا بترس و هي  قدرت و نيرويي « اهل ذمه سـتم كند من دشـمن او هستم  

 ر «جز به استعانت و ياري خداوند يكتا نيستررر

اين پنجـاه حق بود كـه تو را احـاطـه كرده تو نبـايد آنها را ترك كني و بر تو      

واجب اســت كه آنها را مراعات نمايي و در اداء آن بكوشــي و از خداي متعال در 

 انجام آن كمك بخواهي و ال حول و ال قوة اال باهلل و الحمدهلل رب العالمينر 

 : )ع(ث: طريقه دعا و مناجات از نظر امام 

ــمن ادعيه پر محتوي خويش عالوه بر آموزش عقايد،    ــجاد)ع( در ضـ امـام سـ

ــامين آنها عمق تفكر   طريق دعـا به نزد پروردگار را به ما ياد داده اند دقت در مضـ

توحيدي ايشـان را نشـان مي دهد كه به حقيقت يك امام راستين است و در دعاي   

 نشــده اند چراكهخويش حتي به احدي جز صــفات و كلمات خداي يكتا متوســل 

ــل و   مي دانـد همه روزي هي  بوده اند و هركس هم هرچه دارد وديعه اي از فضـ

رحمت خداسـتر پس ايشان دست را به سوي منبع فيض دراز مي كند و تنها او را  

)در دعا( مي خواند و اميدش تنها به اوست و پيرو واقعي بايد از امامش تبعيت كند 

خواندر بنا به قول آقاي حداد عادل رئيس مجلس وقت نه اينكه امامش را )در دعا( ب



ايران ائمه با اشـاره، خدا و راه او را به ما نشان دادند و اشاره آنها به سوي خودشان  

ــانيم زيرا خداوند متعال      ــما را به خدا برسـ نبود كـه بگوينـد پيش مـا بيائيد تا ما شـ

يکم اقرب ال –قلده )یح ف بين المرن و نزديكتر از هر چيز به همه انسانهاست 

ــت، نه فقط خداي مومنانر  من حدل ال رید( و اهلل تعالي خداي مومن و كافر اسـ

گرچه به ايمان افراد رضايت دارد و كفر را براي آنها نمي پسنددر حال بحثي است 

به نام توسـل كه برخي مسلمانان مي گويند توسل تنها به صفات خدا و درخواست  

نه انسـان مرده يا شـهيد( و توسـل به عمل صالح )كه البته    از انسـان زنده براي دعا ) 

ائمه نيز اينگونه دعا مي كردند( جايز اسـت و برخي ديگر مي گويند توسل به جاه  

و مقام بزرگان دين نيز جايز است مانند الهي بجاه محمد، الهي اتوسل اليك بنبيك 

اما گروهي جديداي  نبي الرحمـه و امثـال اين، كـه گروه اول اين را بدعت مي دانند   

پيدا شده اند منظور چند صد سال اخير است كه كالم خداوند رحيم را رها كرده و 

ــهدا حاجت مي طلبند   تنهـا دعاي خود را به نزد غير خدا مي برند و از اموات و شـ

ــتر در حاليكه خداوند فرموده:  ال ف»يعني غير خدا را مي خوانند كه قطعاي غلط اسـ

ــي « احدي را با خدا )در دعا( نخوانيد»( يعني 81)جن   «تـدعوا مع اهلل احـدا   بعضـ

ــت ولي ما مي گوئيم به هي   ــته اند منظور آيه به خدايي خواندن غير خدا اسـ نوشـ

عنوان اين فكر صحيح نيست چراكه من با صحبتي كه با آئين ها كفار مثل زرتشتي 

اشته ام هرگز ها )زردشـتي ها هر دو واهه درست است( و سيكها يا همان هندوها د 

نمي گوينـد مـا اينهـا )آتش، بـت، الهـه هـا و ررر( را به خدايي مي خوانيم بلكه مي       

گويند اينها شفيع ما نزد خدايند يا اينها وسيله تقرب ما به سوي خدايند دقيقاي همان 

حرف گروه ســوم كه مي گويند ما اينها را به خدايي نمي خوانيم بلكه آنها وســيله 

ند و خداوند خيلي روشـن مي فرمايد آنها را كه به عنوان وسيله  تقرب يا شـفيع ماي 

تقرب مي خوانند خود دنبال تقرب بيشتر به سوي خداي يكتايند و از عذاب او مي 

ــيد  اولئک ال ین یدع   یدسغ   الي ربهم »ترســند و بايد از عذاب خدا ترس

ان شفيع ( و خطاب به كساني كه از پيش خودش3)زمر  «ال منيله ایهم اقرب... 



یق ل   ه  ن شف اننا عنداهلل »مي سـازند خداوند در جوابشـان مي فرمايد:   

مي گويند  «قنل ااندن  اهلل بما   ی لم ما في السننم ات و    في ا رض 

اينها شـفعاءما نزد خداوندند بگو )اي داعي حق( آيا شما مي خواهيد خداوند را از  

ــت آگا  ــمانها و نه در زمين اسـ يعني اي مردم )جاهل( آيا « ه كنيدآنچه نه در آسـ

خداوند از فالن عيب شما يا گناه شما آگاه نيست و از فالن واسطه شما آگاه نيست 

و حاال شـما مي خواهيد خداوند آگاه را، از كسـي كه نه در آسمانها و نه در زمين   

ــت و ما مي دانيم كه   ــت آگاه كنيد و خطاب خداوند در اينجا عتاب انگيز اسـ اسـ

در آخرت است نه در دنيا و در ثاني اذن شفاعت و تعيين شفاعت كننده و شفاعت 

شفاعت شونده و ميزان آن همه فقط بدست و اذن الهي است نه احدي ديگرر يعني 

همه چيز ختم مي شــود در ذات مقدس خداوندر پس خواندن غير خدا و تقاضــاي 

 -2فاعة جمي ا قل هلل الي -1»شفاعت از خود شفعاء لغو استر آيات مربوطه: 

و بسيار  «ا  من اذ  له الرحمن و قاف ص ابا -3  یينفع عند  ا  باذنه  

آيات ديگري كه به بحث شـفاعت مي پردازند و آيات اول به انحصـار شفاعت به   

امر و اذن الهي مي پردازدر شماره دو و سه تعيين شفاعت كننده از سوي خدا و اذن 

 ين شفاعت شونده از سوي خداستر او و آيات ديگر و شماره چهار تعي

 

 : )ع(خ: آدرس اوراد و اذكار ماثور امام 

در ابتداي كتاب يكسـري از ادعيه امام سجاد)ع( آمده استر حال نمونه اي از  

 اوراد و اذكار ماثور امام را مي آوريم البته فقط با ذكر آدرس: 

امع ي يا ســدعاي او هنگامي كه به فقر مبتال مي شـود: يا موضــع كل شــكو  -8

ــاء م ن كل بليه   ــف ما يشـ ــافي كل بلوي يا عالم كل خفيه يا كاشـ كل نجوي يا شـ

ادعوك دعا مَن اشتدت فاقته و ضعفت قوته و قلت حيلته دعا الغريق الغريب الفقيرد 

ــبحانك اني   ــف ما هو فيه اال انت يا ارحم الراحمين ال اله اال انت سـ الّذي ال يكشـ

 ( 812دول، ص )اخبار ال«ر كنت من الظالمين



ــت )در انتهاي دعا( در اجابت آن ان « ولي»گفتن اينكه خداوند  فالن چيز اسـ

 شاءاهلل ماثر استر 

ــجاديه حر عاملي،      -8 ــحيفه سـ دعـاي او در رفع آنچـه از آن خـائف بود )صـ

 (ر 852-841صفحات 

 (ر8دعاي او در صفات بر پيامبر )صحيفه سجاديه دعاي  -3

 ( 6ر پيروان پيامبر )صحيفه سجاديه، دعاي دعاي آن حضرت در درود ب -6

دعاي آن حضـــرت براي خود و افراد تحت تكفلش )صـــحيفه ســـجاديه،  -5

 ( 5دعاي 

 ( 4دعاي آن حضرت در صبح و شام )صحيفه سجاديه، دعاي  -4

( )از يا 4دعاي آن حضرت براي عاقبت به خيري )صحيفه سجاديه، دعاي  -7

 من ذكره شرف للذاكرين(

 ( 88ن حضرت در طلب توبه )صحيفه سجاديه، دعاي دعاي آ -1

 ( 85دعاي آن حضرت هنگاميكه مريض مي شد )صحيفه سجاديه، دعاي  -2

دعاي آن حضــرت در طلب بخشــش از گناهان خود )صــحيفه ســجاديه،  -81

 ( 84دعاي 

دعاي آن حضرت در پناه بردن به خدا از شيطان )صحيفه سجاديه، دعاي  -88

87 ) 

 ( 82حضرت در طلب باران )صحيفه سجاديه، دعاي دعاي آن  -88

ــحيفه   -83 ــت )ص دعاي آن حضــرت در هنگاميكه از چيزي محزون مي گش

 ( 88سجاديه، دعاي 

 ( 88دعاي آن حضرت هنگام سختي و شدايد )صحيفه سجاديه، دعاي  -86

دعاي آن حضـرت در طلب تندرستي و بهبودي )صحيفه سجاديه، دعاي   -85

83 ) 



( اين 82حضـرت هنگام تنگي روزي )صحيفه سجاديه، دعاي   دعاي آن -84

 دعا همراه با آيات مفيد استر ان شاءاهلل 

دعاي آن حضـرت براي كمك خواسـتن بر اداي وام )صـحيفه سجاديه،     -87

 ( 32دعاي 

 ( 38دعاي آن حضرت در ذكر توبه و طلب آن )صحيفه سجاديه، دعاي  -81

قتي كسي را به رسوايي گناهي مي ديد دعاي آن حضرت هنگام ابتال يا و -82

 ( 36)صحيفه سجاديه، دعاي 

ــحيفه    -81 ــا يا هنگام ديدن دنياداران )صـ ــرت در مقام رضـ دعـاي آن حضـ

 ( 35سجاديه، دعاي 

 (34دعاي آن حضرت هنگام نگريستن به ابرها )صحيفه سجاديه، دعاي  -88

ه، سجاديدعاي آن حضـرت در اعتراف به تقصير در اداي شكر )صحيفه   -88

 ( 37دعاي 

دعاي آن حضرت وقت شنيدن خبر مرب كسي )صحيفه سجاديه، دعاي  -83

61 ) 

 ( 68دعاي آن حضرت براي پرده پوشي )صحيفه سجاديه، دعاي  -86

 ( 63دعاي آن حضرت وقت نگاه به ماه نو )صحيفه سجاديه، دعاي  -85

دعاي دعاي آن حضـرت در رفع كيد و مكر دشـمنان )صحيفه سجاديه،    -84

 « و وسيلتي اليك التوحيد(  »62

ــجاديه، دعاي    -87 ــحيفه س ــرت در خوف از خداي متعال )ص دعاي آن حض

51 ) 

 ( 58دعاي آن حضرت در تضرع به سوي خدا )صحيفه سجاديه، دعاي  -81

دعاي آن حضرت به هنگام طلب به اصرار، از باريتعالي )صحيفه سجاديه،  -82

 ( 58دعاي 



اظهار خشوع و خضوع به درگاه خداوند )صحيفه  دعاي آن حضـرت در  -31

 ( 53سجاديه، دعاي 

ــت از بين بردن غم و اندوه ها     -38 ــرت در هنگـام درخواسـ دعـاي آن حضـ

 ( 56)صحيفه سجاديه، دعاي 

ــر منقول    -38 همچنين از امـام منـاجات پانزده گانه اي معروف به خمس عشـ

ين، نفس خود به خدا(، خائفاست كه شامل مناجاتهاي: تائبين، شاكين )شكايت از 

راجين، راغبين، شاكرين، مطيعين هلل، مريدين، محبين، متوسلين، مفتقرين، عارفين، 

 ذاكرين، معتصمين، زاهدين است و يك مناجات منظومه هم از ايشان وجود داردر 

 

 : )ع(منقول ازامام سجاد  )ص(ذ: روايات پيامبر 

از جدش رسول اهلل)ص( روايت امام زين العابدين يكسـري روايات درخشـان   

 كرده كه بعضي از آنها را در زير مي آوريمر 

كه  كسي»او به سند صحيح از رسول اكرم )ص( روايت مي كند كه او گفت: 

 131« به روزي كم قانع باشد خداوند عزوجل به عمل كم او راضي است

ــول خدا)ص( گفت:   ــي كه جانم در »امـام روايت مي كند كه رسـ به آن كسـ

ــت ا ــت دس ــدن حلم به علم نيس ــت هي  چيز بهتر از جمع ش ــايد منظور  132« وس ش

امام)ع( آن باشـد كه وقتي انسـان تنها صـبر را در پيش بگيرد كمي مشكل است و    

و كيف »شـايد نتواند صـبر را در خيلي جاها پيشه كند كما اينكه قرآن مي فرمايد:   

زي كه علم ر برابر چيچگونه صبر و پيشه مي كني د« »تصبر علي ما لم تحط به علما

يعني صـبر تو در اين مقطع مشكل استر پس بايد رمز و علم و حكمت هر  « نداري

ــبر جميل»چيز را بفهميم تا بهتر و به قول قرآن  ــيم مثالي قرآن مي « صـ ــته باشـ  داشـ

ــالمندي رســيدند آنها را از خود  »فرمايد:  وقتي يكي يا هر دو نفر از والدينتان به س

                                                 
 (.  188)فصول مهمه، ابن صباغ، ص  - 131
 (6)خصال، ص  - 132



ــحبت كنيدنرانيـد و با قول ك  ــت« ريمانه و بزرگوارانه با آنها صـ ه خداوند مي دانسـ

ارگانيزم بدن انسـان در پيري طوري مي شـود كه انعطاف پذيري خود را از دست   

مي دهد كه از انگشــتان دســت يك نوزاد و ســالمند اين تفاوت مشــهود اســت، با  

د بر وتوجه به نرمي و سـفتي انگشـتانر بر همين اساس يك سالمند سخت از نظر خ  

مي گردد و به اصطالح عوام لجباز مي شودر حال در اين برهه اگر شخصي علم به 

ارگانيزم بدن افراد و احوال آنها داشته باشد و به اصطالح، روانشناسانه به قضيه نگاه 

كند برخورد تند والدين را طبيعي دانسته و در تقابل آن، رفتار كريمانه و معزانه اي 

ــير حديث مي نمـايـد و را از خو   د طرد و دلخور نمي كند و اين هم مي تواند تفسـ

 فوق باشد و اهلل اعلم بالصوابر 

بعد از »امام )ع( از پدرش حسين)ع( روايت كرده كه رسول خدا )ص( فرمود: 

امام)ع( گفته اند كه  133« ايمان به خداي عزوجل دوسـتي با مردم از سر عقل است 

حســن خُلق براي ميزان عمل مرد در  هي  چيزي بهتر از»رســول خدا)ص( فرمود: 

ــت   اني بعثـت لـ اُتمم مكارم   »و پيـامبر)ص( هم فرموده انـد:    134« روز قيـامـت نيسـ

 «راالخالق: من براي اكمال مكارم اخالق مبعوث گرديدم

امام)ع( همچنين از پدرش و او از جدش رسـول خدا )ص( روايت كرده است  

 ر «رد كردن سرور بر دل مومن استمحبوبترين كار نزد خداي متعال وا»كه فرمود: 

ــا به حال »همچنين او گفـت كـه پيـامبر)ص( در آخر خطبه اش فرمود:     خوشـ

كسـي كه خلقتش خوب اسـت و سـرشتش پاك است و سيرتش صالح و ظاهرش    

نيكو است و زيادي مالش را انفاق مي كند و از زيادي حرفش امساك مي نمايد و 

 135« با مردم به انصاف عمل مي كند
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ــول خـدا)ص( فرمود:    او  هي  جرعـه اي نزد خـداي عزوجــل   »گفـت كـه رسـ

محبوبتر از دو جرعه نيسـت يكي جرعه خشمي كه مومن با بردباري فرو مي خورد  

 136« و ديگري شربت مصيبتي كه مومن با شكيبايي بنوشد

او از پدرانش روايت مي كند كه مسلمانان به پيامبر گفتند: اي پيامبر خدا! اگر 

ني مردم را به اسالم، تعداد ما زياد مي شود و ما خيلي قدرتمندتر از شـما مجبور ك 

دشــمنانمان مي شــويم از اينرو پيغمبر اســالم گفت: من نمي خواهم خدا را با يك  

بدعت مالقات كنم كه در آن براي من چيزي رخ نداده باشد و من از كساني نيستم 

ك و لو شاء رب»را نازل فرمود: كه به مردم سـتم كنمر از اينرو خداي متعال اين آيه  

بر روش جبر و زور در دنيا همانگونه كه ايمان « المن من في االرض كلهم جميعـا 

مي آوردنـد زمـان معـاينـه و ديـدن عذاب در آخرت اگر به آنها اين كار را انجام      

ــتم آنها با اختيار و بدون   ــتحقاق ثواب و مدح از من را ندارندر لكن خواس دهيم اس

ــ  ــتحقاق قرب به من و كراهت و دوام  اجبـار و اضـ طرار ايمـان بياورند تا اينكه اسـ

و « »افانت تكره الناس حتي يكونوا مومنين»هميشـگي در بهشت برين را پيدا كنندر  

در اينجا قول خداي متعال كه هيچيك از نفوس « ما كان لنفس اَن تومن اال باذن اهلل

ريم )محدوديت( ايمان بر آن نيست را تا خدا اجازه ندهد ايمان نياورد، بر روش تح

، بلكه معنيتي آن است كه 137منظور آن اسـت كه ايمان نمي آورد مگر با اجازه او  

امر بـه ا يمـان بـه او، بدون هي  اجبار و تعبدير اين حديث امام را خوانديم مطلبي    

كه بايد يادآور شوم اينست كه اذن خداوند مي تواند براي آرامش پيامبر و مومنين 

شـد تا خود را بيش از اندازه براي هدايت و ايمان همه مردم به سختي نياندازند و  با

ديگر اينكه اين اذن الهي يعني علم الهي حاكم بوده و خداوند مي داند هر نفسي را 
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ــت تا به كدام نفس اجازه ايمان دهد و به   ــتحقاق هريك چيسـ از چه آفريده و اسـ

 كدام خيرر 

ــيد جوانان اه ــين)ع( گفت كه پدرش علي بن  او گفت پدرم س ــت حس ل بهش

من »ابيطالب گفت شنيدم رسول خدا)ص( گفت كه خداي تبارك و تعالي فرمود: 

ــما    ــي كه از ش ــت پس مرا عبادت كنيدر كس ــتم كه خدايي جز من نيس خدايي هس

شــهادت ال اله اال اهلل را بگويد با اخالص داخل در ده من شــده اســت و هركس   

ــد از عذ ــترداخل در ده من ش در حديث ديگري خواندم كه 138« اب من ايمن اس

من قال ال اله اال اهلل مخلصاي دخل الجنه »خداوند متعال در حديث قدسي مي فرمايد: 

ــي كه با اخالص ال اله اال  قال و ما هي االخالص قال اَن يحجزه من محارم اهلل: كس

؟ ستاهلل را بگويد داخل بهشـت مي شـود سـاال شـدكه اي نبي )ص( اخالص چي    

 «ر پاسخ داد: اينكه انسان را از حرام خدا باز دارد و نگه دارد

آيا مي خواهيد »او گفت رسـول خدا بر عده اي از اهلش وارد شد پس گفت:  

بهترين چيز در دنيا و آخرت را براي شـما بگويم وقتي مضــطرب شديد يا غمگين  

ل اهلل ند يا رسوگرديديد خداي عزوجل را بر آن بخوانيد تا شما را راحت كند گفت

ــيئاي »گفت بگوئيد  ــرك به ش ــپس آنچه را كه مي« اهللر اهللر اهلل ربنا ال نش خواهيد  س

 139«ر بگوئيد

ــول خدا )ص( آمد و گفت همه كارهاي بد را انجام  او گفت مردي به نزد رس

داده ام آيا توبه اي هست پس حضرت فرمود: آيا پدر و مادر داري؟ گفت بلي پدر 

و نيكي كن، شايد خداوند تو را بيامرزدر چون آن مرد رفت، گفت: دارم فرمود به ا

 140اي كاش مادر داشتر 
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او از پدرش او هم از رسول خدا)ص( روايت كرده است كه فرمود: هميشه من 

ــي كه اذيت ما را، اگر مومن باالي   ــيله( كسـ و انبياء قبل از من مبتال بودند با )بوسـ

فرستد كه او را آزار دهد و تا از اين يك كوهي باشد خداي عزوجل كسي را مي 

 141راه اجري نصيب او گردد )و اين همان ابتالء و امتحان الهي است( 

اگر مومن كه شكمش از »او از پدرش روايت كرد كه رسول خدا)ص( گفت: 

طعام سـير شـود حمد خدا را بگويد خداي متعال اجر روزه داري كه نماز شب مي   

 142« ا خداوند شاكرين را دوست داردخواند به او عطا مي كند همان

ــندش از پدرش از جدش علي)ع( روايت كرده كه پيامبر)ص(    امـام)ع( به سـ

مريض ايسـتاده نماز مي خواند اگر نتوانسـت نشـسته نماز مي خواند و اگر    »گفت: 

نتوانسـت با اشاره سجده مي نمايد و سجده را از ركوعش بيشتر پائين بياورد و اگر  

ــت، نمازش  ــتش رو به قبله   نتوانس ــت، بر پهلوي راس ــته بخواند اگر نتوانس ــس را نش

 143 «بخواندر اگر نتوانست، خوابيده بخواند در حاليكه پايش بسوي قبله باشد

 : )ع(منقول از امام سجاد  )ع(ض: احاديث امام علي 

ــرت علي)ع( گفت:   خداي تبارك و »او)ع( از پـدرش روايت كرده كه حضـ

چيز مخفي كرده  رضــايت خودش را در طاعتش قرار  تعالي چهار چيز را در چهار

داده اسـت هي  چيزي از طاعت او را كوچك نشمري چه بسا موافق با رضايت او  

باشـد و تو نمي دانير خشـم خودش را در معصـيت قرار داده پس هي  معصيتي را    

كوچك نشمر چه بسا موافق خشم او باشد و تو ندانير اجابت خودش را در دعاي 

ــا موافق اجابت او در      او قرار ــمـار، چه بسـ داده، پس هي  دعـايي را كوچـك نشـ

                                                 
 (.  684، ص 6)وسايل الشیعه، ج  - 141
؛ زنرردگی امررام زين 618، ص 6)ربی، االبرار، ج  - 142

 (.611، ص 1العابدين، ج 
( ) یاه امام زين 686، ص 1)میزان االعتدال، ج  - 143

 (  610، ص 1العابدين، ج 

 



دعايش باشد و تو ندانير ولي )دوست( خودش را در ميان بندگانش قرار داده هي  

 144 «بنده اي از بندگان خدا را كوچك نشمار چه بسا او ولي خدا باشد و تو نداني

روزگار »گويد:  حديث ديگري كه از امام سـجاد )ع( از علي)ع( نقل شده مي 

سه روز است و تو در بين آنها هستير ديروز كه گذشت و آنچه در آن انجام شد و 

هرگز بر نمي گرددر اگر كــار خوب انجــام دادي از رفتن آن نــاراحــت نبــاش و 

خوشحال باش به خاطر آنچه كه از آن به تو خواهد رسيدر و اگر در آن غافل بوده 

براي گذشــت آن غمگين باشــي و براي غفلت تو اي و كاري نكرده اي، بايد زياد 

در آن و در فردايي كه نمي داني كه شـايد به آن نرسـير اگر به آن رسيدي، شايد   

غفلت تو در آن مانند روزي باشـد كه گذشته استر از اين رو يكي از آن سه روز  

سـپري شد درحاليكه تو از آن غافل بودي پس روزي كه تو منتظر آن هستي يقين  

كه از آن غافل نباشـي پس اين روزي كه اكنون در آن هستي سزاوار است   نداري

ــده       تفكر كني و تعقـل نمـايي در آنچـه كـه از آن غـافل بوده اي و از تو فوت شـ

ــت بياوري و از گناهاني كه   ــناتي كه نمي تواني ديگر بدس ــبه( آنچه از حس )محاس

ــتي كه نمي دنمي تواني آنها را برگردانير با اين وجود تو با فردايي ر اني وبرو هسـ

آيا به آن مي رسـي و يقين نداري كه در آن حسنه اي كسب مي كني يا از گناهي  

باز مي ايستير پس به آن روزي كه رسيدي مانند روز گذشته استر پس بايد عمل 

تو عمل مردي باشد كه منتظر شب و روز آينده نباشد مگر )فقط( آن روزي كه در 

ــتر پس اكنون خوبي ك ن و بـدي را ترك كن و براي اين كار از خداوند  آن اسـ

 145« كمك بخواه

اي خدا! با توكل بر تو، بر »او)ع( گفـت كـه اميرالمامنين علي)ع( مي گفـت:    

من منت گذار و در واگذاري امورم به تو و رضا به قدر تو و تسليم امر تور تا اينكه 
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را كه  و نه تاخير آنچهدوسـت نداشته باشم تعجيل آنچه را كه به تاخير انداخته اي  

 146« تو شتاب كرده اي اي پروردگار جهانيان

ــجاد)ع( از علي)ع( نقل مي كند كه گفت:   اي مردم »در حـديث ديگر امام سـ

آيا مي دانيد چه كســي پيروي مي كند از مرد بعد از مرگش؟ مردم ســاكت ماندند 

راي او پس بپس فرمود: پيروي مي كند از او فرزندي كه رها كرده )تربيت كرده( 

ــدقـاتي كه در زمان حياتش داده اجر و       دعـا مي كنـد طلـب آمرزش مي كنـدر صـ

پاداش آن بعد از مرگش به او مي رســدر ســنت صــالح كه انجام داده )احياء و برپا  

كرده( اجر آن بعد از او به احياءكننده مي رسـد و اجر آن شخصي كه به آن سنت  

 «ر به شخي متوفي مي رسدعمل كند بدون آنكه از اجر آنها كم بشود 

 

 : )ع(ظ: مواعظ و سخنان پراكنده امام سجاد 

از جمله سـخنان و مواعظ امام)ع( سخناني است كه به برخي از آنها اشاره مي  

 كنيم: 

ــي و همك »امام)ع( گفت:  فرزند آدم تو بر خيري، مادامي كه واعظ خودت باشـ

تو  زن باشدر اي پسر آدمتو محاسـبه باشد و لباس رويي تو خوف و لباس زيرين ح 

مي ميري و زنده مي شـوي و در برابر خداي عزوجل قرار مي گيري و ساال كرده  

ــوي پس آمـاده كن جواب را  امام)ع( خطاب به مردي كه به خاطر دنيا  147«مي شـ

از خدا بترس در طلب ميانه رو »خود به هالكت انداخته بود چنين موعظه مي كرد: 

ه، درخواسـت نكنر زيرا كسي كه درخواست كند  باشر چيزي كه خدا خلق نكرد

چيزي را كه خلق نشـده، خود را از نَفَس انداخته و نمي رسـد به آنچه كه خواستهر   

چگونه برسد به چيزي كه خلق نشده استررر و آن مرد با عجله گفت: چگونه طلب 

مي كند چيزي را كه خلق نشــده اســت؟ امام چنين جواب داد: كســي كه ثروت و 
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ــايش  در دنيـا طلب مي كند و )قطعاي( راحتي را در دنيا طلب كرده و راحتي را  آسـ

ــت خلق    خـداونـد در دنيا خلق نكرده، و نه براي اهل دنيا، همانا راحتي را در بهشـ

ــت نمي دهند، مگر به همان    فرموده براي اهـل دنيـا و به هي  كس از آن يك مشـ

بدســـت آورد، فقيري او اندازه به او حرص داده مي شـــودر هركس از دنيا بيشـــتر 

زيادتر مي شود براي اينكه او براي حفظ اموالش به مردم بيشتر احتياج پيدا مي كند 

و احتياج به هر آلتي از آالت دنيا پيدا مي كند و در ثروت دنيا راحتي نيست و لكن 

شيطان فرزند آدم را وسوسه مي كند كه در جمع مال راحت است و او را به سوي 

و حساب در آخرت مي راند )و امام اضافه كرد و گفت( دوستان خدا رنج در دنيا 

در دنيا خودشان را براي دنيا به زحمت نمي اندازند بلكه زحمت مي كشند در دنيا 

براي آخرتررر و كسـي كه تمام همك او امرار معاش است، حفظ آن نيز بر او نوشته  

پل اســت از آن عبور شــده اســتر همانگونه كه عيســي)ع( به حواريون گفت: دنيا 

 148« كنيد و آن را تعمير نكنيد

شــخصــي از امام زين العابدين پرســيد: چگونه صــبح كردي يابن رســول اهلل؟  

امام)ع( پاسخ داد: صبح كردم در حاليكه هشت طلبكار دارم خداي عزوجل از من 

واجبات را مي خواهد، پيامبر)ص( از من سنت مي خواهد، عيال قوت مي خواهد، 

ت مي خواهد، شــيطان پيروي مي خواهد و حافظان، صــدق در عمل،  نفس شــهو

  149«ر ملك الموت روح و قبر جسد مي خواهد و من اين خصال را به آنها بدهكارم

مرد فقيري نزد امام آمد و از وضع خود شكايت كرد امام او را سرزنش كرد و 

ي از ز يكگفت: بيچاره فرزند آدم كه هر روز براي او ســه مصــيبت اســت كه اگر ا

آنها عبرت بگيرد، مصـيبات و امر دنيا بر او آسـان مي شودر اولين مصيبت اينست    

هر روز كه مي گذرد از عمر او كم مي شودررر وقتي از مالش كم شود غمگين مي 
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شود درحاليكه درهم را مي شود دوباره بدست آورد ولي عمر ديگر بر نمي گرددر 

رســدر اگر حالل اســت، از او حســاب مي  مصــيبت دوم اينكه روزي او روزانه مي

كشـند و اگر حرام است از آن عقوبت مي شودر سومين مصيبت كه از آنها بزرگتر  

است از امام درباره بزرگترين مصيبت پرسيده شد او پاسخ داد: روزي نيست كه بر 

او بگذرد مگر اينكه او يك روز به آخرت نزديك مي شــودر او نمي داند آيا وارد 

 150«ر اهد شد يا جهنمبهشت خو

اگر مردم كامالي فضـيلت برگشت به  »در حديث ديگر منقول از امام مي گويد: 

خدا در توبه و ميزان آن را مي دانســتند، آنها تمام آن چيزهايي كه به فكرشــان مي 

رسيدر بيان مي كردند و سردي يقين هر كه، آنها را از هر بحثي در همه حال غير از 

مي كرد، بهرحال درك آن در يك مدت كوتاه و فكر مختصر،  حالشان بود بي نياز

از بين نمي رودر بهر حال جهل آنها را پوشـانده اسـت، خودپسندي آنها را غمگين   

ــل   ــته و عادت بد آنها را از فض ــتر هوا و هوس آنها را از يقين بدور داش كرده اس

 ر 151«تعلم بازداشته است

 

 

 غ: گفتار پاياني: 

قول از امام ســجاد)ع( در كتب تشــيع و اهل ســنت بســيار احاديث و روايات من

ــتر چنانچه مي بينيم،    ــلمانان اس ــان از وجاهت امام در نزد همه مس اســت و اين نش

بعضـي از ائمه تشـيع فاقد حديث منقوله در نزد اهل سنتند، اما اين امام همام بدليل   

ــتهار و مقب   وليت نزدعمق عرفـان و نفوذ كالم و معرفت و حكمت الهي داراي اشـ

همه اســـت يكي ديگر از داليل مقبول افتادن نزد همه، كالم همراه با عمل امام)ع( 

مي باشد در عصر حاضر مي بينيم گروه هايي از مسلمانان نمي توانند بر حكومتهاي 

                                                 
 (668)االختصاص، ص  - 150
 (86، ص 1)البیان و التبیین، ج  - 151



فاسـد يا حداقل غير اسـالمي غلبه پيدا كنند و دليل آن تنها فاصله افتادن بين قول و   

بارز آن كه از نزديك برخورد داشـتم مردم شبه قاره هندند   عمل در نزد آنها نمونه

و تا زمان حضور حكمرانان مسلمان غير هندي غلبه با اقليت مسلمان بودر اما بعد از 

ــتار عده   ــيد و بلكه باعث كش آن علي رغم همه حركتهاي برخي علما به نتيجه نرس

شتر منظور از اين اي زياد از مسـلمانان آن مناطق بدسـت كفار و غير مسـلمانان گ   

همه، بيان احوال نيست، بلكه ارزش و اهميت دوري يا نزديكي عمل با گفتار است 

ــد   ــي كه قصـ ــان عمل مي خواهد نه گفتار و ادعار پس كسـ كه كه خداوند از انسـ

پيروزيهايي نظير پيروزيهاي مسلمانان صدر اسالم دارد، بايد ببيند چقدر درعمل به 

لمانان صدر اسالم شبيه است و امام مهمترين چيزي كه پيامبر، ائمه و صـحابه و مسـ  

در بلندي نام و دوام و برتري سـخن ايشـان شـد، پسـند ايشان از سوي خداوند بود     

چرا كه وي مصــداق برتر مخلَي بود و خداوند ايشــان را انتخاب كرده بود وگرنه 

ه بيك انســان با اراده نفســاني خويش مشــكل اســت تا به اين حد در همه جوانب  

ــاخته بود و براي   عرفان و اخالص برســد و مانند حضــرت موســي خداوند او را س

خويش انتخـاب فرموده بودر از خـداونـد مي خواهيم مـا را هم در نزديكي قول به     

ــتر به خويش و درنهايت لقاء خويش توفيق عطا فرمايد و لحظه  عمل و تقرب بيشـ

 توفيق استر آمينر اي ما را به حال خود و شيطان وا مگذارد و او ولي 
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