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درآمد
همگونــى زندگی رهبران دینــی با مردم،الزمه تربيت و الگوپذيرى
اســت؛ 1زیرا مهمترين بخش تبليغى يك رهبر ،ســیره عملى اوســت.
پیشــوای مــردم بایــد هماننــد مــردم زندگــی کند ،بــه راحتی بــا آنان
معاشــرت نمایــد ،دردهــا ،نيازهــا و خواســتههاى عمــوم مــردم را بــه
خوبــى درک كنــد وبه رســیدگی ،پاســخگويى و گاه درمــان آن اقدام
کنــد؛ به همين دليــل ،پيامبران بزرگ الهی از ميــان تودههاى مردم
برخاستهاند.
رفتــار و کــردار معصومانهمچــون چــراغ و نــوری اســت کــه
زندگــی در پرتو شــعاع نور ایشــان زیبا و فرح بخش میگــردد و پیامبر
اکرمو عترت پاک او به عنوان بهترین اســوه والگو ،کانون
َ
َ ً
ً
ين َل َن َّز ْلنا َع َل ْيه ْم م َن َّ
 كان ِفي ْال ْرض َمال ِئ َك ٌة َ ي ْم ُش َ
«ُ .1ق ْل َل ْو َ
ون ُم ْط َم ِئ ِّن َ
ماء َملكا َر ُسوال :بگو
الس ِ
ِ ِ
ِ
[حتــى] ا گــر در روى زميــن ،فرشــتگانى [زندگى مىكردنــد و] با آرامش گام برمىداشــتند ،ما

فرشتهاى را به عنوان رسول بر آنها مىفرستاديم![چرا كه رهنماى هر گروهى بايد از جنس
خودشان باشد(»].اسراء12)95:
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حیــات ســعادتمند بشــریتاند و همــگان میتواننــد ابعــاد گوناگــون
زندگی ،حتی جزئیترین آن را از سیره و ّ
سنت ایشان استخراج کنند
و رهنمای طول حیات خود از والدت تا وفات قرار دهند.
آنچــه در زندگــی امــام رضاهمچــون دیگــر معصومــان
آشــکار اســت و میتوان به آن به عنوان محــوری در الگوگیری تکیه
کرد ،همهجانبهبودن ســیره و ســخن ایشان اســت که پیروی عملی
از رهنمودهــای الهــی امــام میتوانــد مــا را به یک جامعیت در شــیوه
زندگی رهنمون سازد.
ایــن اثــر با ارائه گوش ـهای از حیــات طیبه رضوی در ســاحتهای
ارتباط با خدا ،حجت خدا،خود ،خانه و خانواده،جامعه ،بهداشــت
و جامعه،بر آن است تا سبک زندگی مؤمنانه را با تکیه بر سیره امام
علیبنموسیالرضابیان کند تا همگان بر مدار آن،شیوه زیستن
را مشق نمایند.
در پایــان الزم میدانــم ســپاس خود را از حججاســام والمســلمین
جــواد محدثــی و محمدباقــر پورامینی و دیگر دوســتان گرامی جهت
بیان نکات ارزنده و یادآوریهای عالمانهشان ابراز نمایم.
والسالم
محمدحسین پورامینی
خرداد 1395
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پباتفآ زا ییوترپ

َ ْ
ُ
َّ ُ ُ َّ ُ ُ ْ َ َ ْ ُ ُ ّ
الر ْج َس أ ْه َل ال َب ْي ِت َو ُي َط ِّه َرك ْم
ِ<إنما يريد الله ِليذ ِهب عنكم ِ
َ
1
ت ْطهيرا>
خــدا خواســته اســت کــه زمیــن هیچوقــت بــدون حجــت
او نباشــد .حجــت خــدا باعــث اتصــال زمیــن و آســمان
یشــود و ســبب بــارش رحمــت و برکــت خــدا بــر زمینیها و
م 
آسمانیهاســت .رجــس و پلیــدی در او راه نــدارد و با طهارت
و پا کـ ِـی خود زمین را جانی تازه میبخشــد .ا گــر امامی از این

دنیا برود ،زمین به امید جانشــین او بر جا میماند؛ چون اگر
جانشین او نباشد...
زمین هیچگاه بدون حجت الهی نخواهد ماند.
«نوری» بعد از «نور»...
«لطفی» بهدنبال «لطف»...

 .۱تولد
در ۱۱ذیقعدۀ ۱۴۸در مدینه به دنیا آمد 2.هنگام تولد ،پدرش در
ً
 .1احــزاب« :33 ،خداونــد فقــط مىخواهد پليدى و گناه را از شــما اهلبيت دور كند و کامل
شما را پاک سازد».
 .2فضلبنحسن طبرسی ،اعالم الوری بأعالم الهدی ،ج ،۲ص.۴۱
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گوشــش اذان گفت .از مادرش نقل اســت« :وقتــی فرزندم علی را به
دنیا آوردم ،پدرش امامکاظم پیش من آمد .فرزندم را در پارچۀ
ســفیدی پیچیده بودند .او را به دســت آن حضرت دادم و ایشان در
گوش راستش اذان گفت و در گوش چپش اقامه».

1

 .۲پدر
* پــدر و اجــداد ایشــان بــه ترتیــب عبارتانــد از :امــام  موســی

کاظــم ،امام جعفــر صادق ،امام محمد باقــر،امام علی
زینالعابدین ،امامحسین  ،امامعلیبنابیطالب.

2

* پدرش خیلی دوستش داشت .یکی از اصحاب تعریف میکند:

خدمــت امامموس ـیکاظم رســیدم .دیــدم فرزنــدش علیبــن

موسی را روی پای خود نشانده است و او را میبوسد و زبانش را
میمکد .گاهی او را بر شانۀ خودش میگذارد و گاهی بغلش میکند
و میگوید« :بابایت به قربانت .چه بوی خوبی میدهی و چه اخالق
3
قشنگی داریَ .سر بودن و عا ِلمبودن تو از اآلن معلوم است».
 .۳مادر
* مادرش نجمه 4بود .نامهای دیگری هم برای مادرش گفتهاند:
ُت َ
کتــم ،ســمان ،صقر ،ســها ،تحیه ،شــهد ،اروی ،خیزرانالمرســیه،

 .1محمدباقر مجلسی ،بحار االنوار ،الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار ،ج ،۴۹ص.۹
 .2ابنصباغ مالکی ،الفصول المهمه ،ج ،۲ص.۹۶۹
 .3محمدبنعلیبنبابویه (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۱ص.۳۲
 .4حسنبنمحمد قمی ،تاریخ قم ،ص.۱۹۹
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ســکن ،ســبیکه ،صفــراء و نجیــه 1.البته دو نــام «تکتــم» و «نجمه»
مشهورتر است.
 .۴همسر
* میگوینــد نام همســر امامرضا «ســبیکه» بوده اســت .اســم
او را ُ
«د ّره» هــم گفتهانــد .امــام او را «خیــزران» مینامیــد .ســبیکه
کنیزی بود منســوب به نوب و مریــس ،از نواحی مصر .برای همین،
بــه «ســبیکۀ نوبیــه و مریســیه» شــهرت دارد .در متنهــای تاریخی،
ســبیکه را از خانــدان ماریۀ قبطیه ،همســر پیامبر ،دانســتهاند که او
نیز مصری بود.

2

 .۵فرزند
* امامجــواد تنهــا فرزند بازمانده از اوســت و پس از شــهادت،

بهجز جواد ،فرزندی نداشت.

3

 .۶امامت
* وقتــی  ۳۵ســال از عمــرش میگذشــت ،بــه امامــت رســید و تــا

۵۵ســالگی ایــن منصــب را بــه عهــده داشــت .پــس دوران امامتــش
حدود  ۲۰سال طول کشید.

4

 .1ابوالفرج اصفهانی ،مقاتل الطالبیین ،ص۳۷۴؛ ابنجوزی ،تذکرة الخواص ،ص.۳۶۱

 .2محمدبنیعقوببناســحاق کلینــی ،الکافــی ،ج ،۱ص۴۹۲؛ محمدبنمحمد مفید ،اإلرشــاد،

ج ،۲ص.۲۷۳

 .3محمدبنعلیبنبابویــه (شــیخ صــدوق) ،عیــون اخبــار الرضــا ،ج ،۲ص۲۵۰؛
محمدبنمحمد مفید ،اإلرشاد ،ج ،۲ص۲۷۱؛ فضلبنحسن طبرسی ،اعالم الوری بأعالم

الهدی ،ص۳۴۴؛ ابنشهرآشوب مازندرانی ،المناقب ،ج ،۴ص.۳۷۶
 .4فضلبنحسن طبرسی ،إعالم الوری باعالم الهدی ،ج ،۲ص.۴۱
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* امامموس ـیکاظم در طــول دورۀ امامــت خــود ،بســیاری از

یــاران و شــیعیانش را از امامت فرزندش مطلع کرد .حسنبنحســن به

حضــرت موس ـیبنجعفر گفت« :ســؤالی از شــما دارم ».فرمــود« :از
امامــت بپــرس ».عــرض کرد« :منظورتان کیســت؟ من جز شــما امامی
نمیشناســم ».امام فرمود« :پســرم علی امام توست که کنیۀ خود را به
او بخشیدهام ».عرض کرد« :آقا ،از سرگشتگی نجاتم بده .آخر ،حضرت
صــادق فرمــود که امامــت به عهدۀ تو و قائم به توســت ».حضرت
فرمود:
مگــر من قائم نیســتم؟! ای حســن ،هــر امامی کــه در میان مردم
قائم آنهاست .پس از وفات ،کسی که جانشین اوست ،قائم
باشدِ ،
و حجت خداســت تا از میان ایشــان برود .همۀ ما قائمیم .هرطور با
مــن رفتــار میکردی ،با فرزندم علی نیز همــان را انجام بده .بهخدا،
من این تصمیم را نگرفتهام .این تصمیم را خدا بهخاطر محبتی که
به او داشته است ،گرفته.

1

* در دیدار عدهای از شیعیان ،به وصیت پدر بزرگوارش اشاره کرد:
وقتی عمر مبارکش به پایان رسید ،بهواسطۀ شخصی نامهای به

من فرســتاد که« :پســرم ،اجلم رســید و عمرم تمام شــد .تو جانشین
پدرت هستی .رسول خدا ،هنگام رحلتش ،علی را خواست
و بــه او وصیــت کرد و کتابی به او داد که در آن ،نامهای پیامبران و
جانشینانشان بود». ...

2

 .1محمدباقر مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،۴۹ص.۲۶
 .2سعیدبنهبةاهلل قطبالدین راوندی ،الخرائج و الجرائح ،ج ،۱ص.۳۵۱
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 .۷شهادت
* مأمون عباسی 1او را در ۵۵سالگی 2در آخر ماه صفر سال ۲۰۳ق

3

به شهادت رساند.
 .۸زیارت

* محــل دفنــش را یکــی از باغهــای بهشــت توصیف میکــرد« :در

خراســان مکانی اســت که در آینده محل رفتوآمد فرشــتهها خواهد
شد .همیشه گروهی از فرشتهها از آسمان در این مکان فرود میآیند
و گروهی از آنجا بهطرف آسمان پرواز میکنند تا ...وقتی که در صور
دمیده شــود ».از او پرســیدند« :پســر پیامبر ،آنجا کجاست؟» جواب
داد« :این مکان در توس قرار دارد و یکی از باغهای بهشت است».

4

* معصومان زیارت ایشان را چنین توصیف کردهاند:
زیارت او مثل زیارت پیامبر خدا است.

5

ا گــر در یــک کفۀ ترازو زیــارت او را بگذارند ،بایــد در کفۀ دیگر هزار
حج قرار دهند.

6

 .1محمدباقر مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،۴۹ص.۳۱۱
 .2محمدبنمحمــد مفیــد ،اإلرشــاد ،ج ،۲ص۲۴۷؛ محمدبنیعقوببناســحاق کلینــی،
الکافی ،ج ،۱ص.۴۸۶
 .3علیبنعیســی اربلی ،کشــف الغمة فی معرفة االئمه ،ج ،۲ص۳۱۲؛ محمدباقر مجلسی،
بحــار االنــوار ،ج ،۴۹ص۳و۲۹۳؛ عبــاس قمــی ،منتهــی اآلمــال ،ج ،۲ص۵۴۷؛ ابناثیــر،
الکامل فی التاریخ ،ج ،۵ص.۵۰۴
 .4محمدبنعلیبنبابویه (شیخ صدوق) ،األمالی ،ص.۶۳
 .5محمدبنعلیبنبابویه (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.۲۶۰
 .6همان ،ص.۲۵۷
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فرشتهها برای زیارت او به زمین میآیند.
زائران هشتمین امام ،در روز قیامت شفاعت میشوند.
3
زیارت امامرضا از زیارت امامحسین بهتر است.
4
آتش جهنم بر زائران او حرام شده است.
1

2

گناهان زائران او بخشیده خواهد شد.

5

 .1محمدبنعلیبنبابویــه (شــیخ صــدوق) ،األمالــی ،ص۶۳؛ محمدبنمحمــد شــعیری،
جامع األخبار ،ص.۳۱
 .2محمدبنعلیبنبابویه (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.۱۳۶
 .3محمدبنعلیبنبابویه (شیخ صدوق) ،األمالی ،ص.۶۳

 .4محمدبنعلیبنبابویــه (شــیخ صــدوق) ،کتـ ُ
ـاب مــن ال یحضــره الفقیــه ،ج ،۲ص۵۸۵؛

محمدبنعلیبنبابویه (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.۲۵۵
 .5محمدبنعلیبنبابویه (شیخ صدوق) ،الخصال ،ج ،۱ص.۱۴۴
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ارتباط با خدا

ادخ اب طابترا

ً
َْ َ َ
<إن ّي َو َّج ْه ُت َو ْجه َي ل َّلذي َف َط َر َا َّ
ات َو الأ ْرض َح ِنيفا َو ٰما
ِ ِ ِ
لس ٰم ٰاو ِ
ِِ
ََ َ َْ ُ ْ
َ 1
أنا ِمن المش ِر ِكين>
امــام را خــدا برگزیــده اســت .او آمــده اســت تــا دلوجــان
مؤمنــان را بــه خــدای هســتیبخش متصل کند .او مشــتاق
هدایــت مؤمنــان اســت و همیشــه ســعی میکنــد مــردم را

بهسمت شناخت خدا و مأنوسشدن با او بکشاند.
 .۱خداباوری
وجود خدا
* پیدایــش ابــر ،وزیدن بادها ،حرکت خورشــید و ماه و ســتارهها و

نشانههای شگفتانگیز دیگر را دالیلی بر وجود مهندس و مخترعی
برای این دستگاه بزرگ میگرفت.

2

 .1انعــام« :۷۹ ،مــن از روى اخــاص ،پاكدالنــه روى خــود را بهســوى كســى گردانيــدم كــه
آسمانها و زمين را پديد آورده است و من از مشركان نيستم».
 .2محمدبنیعقوببناسحاق کلینی ،الکافی ،ج ،۱صص  ۷۸و .۷۹
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ارادۀ خدا
* در انجامشــدن همــۀ کارهــا ،خواســت خــدا را علــت اصلــی

میدانســت و میفرمود« :خدا از عملکردن به دستورهایش خشنود
میشــود و بنــدگان خــود را در عبادتهــا کمــک میکنــد .امــا دربــارۀ
گناهان ،خواست خدا ،مرتکبنشدن معصیت است و از انجامشدن
آن خشمگین میشود و گناهکاران را عذاب میکند».

1

علم خدا
* میفرمــود« :خــدا همیشــه همهچیــز را قبــل از آفریــدن آنهــا

میداند؛ همان طور که از آنها بعد از آفریدنشان خبر دارد».

2

توحید خدا
* در مسیر مسافرت مرو ،وارد نیشابور شد .هنگامی که میخواست

بهســمت مرو حرکت کند ،راویان حدیث خدمتش رســیدند و عرض
کردند« :ای پســر پیامبر ،از شــهر ما میروی و حدیثی برای ما روایت
نمیکنی که از آن استفاده کنیم؟!» او که در کجاوهای نشسته بود،
ســر خود را از آن بیرون آورد و فرمود« :از پدرم موسیبنجعفر شنیدم

که فرمود از پدرش حضرت صادق شنیده است که »...و همین طور
از پدرانش یکیک نام برد تا به حضرت علی رسید که از رسول
اکرم شــنیده بــود که از جبرئیل نقل میکرد« :از خدا شــنیدم که
فرمود" :ال اله اال اهلل قلعۀ من اســت .هر کس به قلعۀ من وارد شــود،
 .1محمدبنعلیبنبابویه (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۱ص.۲۵۰
 .2محمدبنیعقوببناســحاق کلینــی ،الکافــی ،ج ،۱ص۱۰۷؛ محمدباقــر مجلســی،
بحاراالنوار ،ج ،۵۴ص.۱۶۲
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از عــذاب مــن در امان خواهد بــود »".وقتی َمرکب بــه راه افتاد ،امام
ســرش را از کجــاوه بیــرون آورد و ادامــه داد« :کلمۀ توحید با شــرط و
شروطش قلعۀ الهی است و من از شروط آن هستم».

1

شرک به خدا
ً
* میگفــت« :به شــیعیان من بگویید :خدا قطعــا نیکوکاران آنها

را آمرزیده و خطای گناهکارانشان را بخشیده است؛ مگر کسی را که
به خدا مشــرک شــود یا دوستی از دوستانم را آزار دهد یا کینۀ آنها را
ً
بــه دل بگیــرد .خدا او را اصال نخواهد بخشــید تا از کردار نادرســتش
دست بر دارد .هر وقت این اعمال نادرست را ترک کند ،آمرزش خدا
را شــامل خــود کرده اســت؛ وگرنه روح ایمان از قلبــش بیرون میرود
و از والیــت مــا خــارج میشــود و والیــت ما برایــش فایــدهای نخواهد
داشت .از این گمراهی به خدا پناه میبرم».

2

 .۲ارتباط با خدا
ایمانپذیری
* ایمــان را اعتقــاد قلبــی و اقــرار بــا زبــان و عمــل با اعضــای بدن

3

میدانست.

* ایمانداشــتن را یــک درجه بهتر از مسلمانشــدن میدانســت و

پرهیزکار بودن را یک درجه برتر از ایمان و یقین را یک درجه بهتر از
 .1محمدبنعلیبنبابویه (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.۱۳۵
 .2محمدبنمحمــد مفیــد ،االختصاص ،ص۲۴۷؛ حســینبنمحمد تقی نوری ،مســتدرک

الوسائل و مستنبط المسائل ،ج ،۹ص.۱۰۲
 .3محمدبنعلیبنبابویه (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۱ص.۲۲۷
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پرهیزکاری .میفرمود« :بین بندههای خدا ،هیچچیز کمتر از یقین،
توزیع نشده است».

1

* خاطرنشــان میکرد« :مؤمن تا این ســه ویژگی را نداشــته باشــد،

مؤمــن نیســت :یک خصلت از خدایش و یــک خصلت از پیامبرش و
یک خصلت از امامش .خصلتی که از خدا باید داشته باشد ،رازداری
َ

ً
ٰ َْ
َ
َ ٰ ْ
<ع ِال ُم ال َغ ْي ِب فلا ُيظ ِه ُر َع ٰلى غ ْي ِبهِ أ َحدا> 2.آن
اســت .خدا فرموده اســت:

خصلــت پیامبــر ،خوشرفتاری با مردم اســت؛ زیرا خــدا پیامبرش را

ُ َْ ْ ْ
ْ
به خوشرفتاری با مردم دســتور داده اســت< :خ ِذ ال َعف َو َو أ ُم ْر ِبال ُع ْر ِف
َ
َو أ ْعر ْض َعن َا ْل ٰج ِاه ِل َ
ين> 3.خصلتی هم که از امامش باید داشته باشد،
ِ
ِ

صبر در سختی و گرفتاری است».

4

* برای ایمان چهار ستون ذکر میکرد« :توکل بر خدا ،راضیبودن

بــه خواســت خــدا ،تســلیمبودن در برابــر دســتورهای خــدا و واگــذار
کردن کارها به خدا».

5

* شیعیان و مؤمنان حقیقی را کسانی میدانست که به یکیبودن

خدا اقرار کنند و به این امور ایمان داشــته باشــند :معراج ،پرسش در
قبــر ،حــوض کوثر ،شــفاعت ،آفریدهشــدن بهشــت و دوزخ و صراط،
روز قیامــت ،وجــود میــزان در روز قیامت ،زندهشــدن دوباره ،پاداش
 .1محمدبنیعقوببناسحاق کلینی ،الکافی ،ج ،۲ص.۵۱
غیــب خــود آ گاه نمیکنــد؛ مگــر
 .2جــن۳۶ ،و« :۳۷دانــای غیــب اســت و هیچکــس را از ِ
پیامبری را که از او راضی باشد».

 .3اعراف« :۱۹۹ ،راه عفو را در پیش بگیر و به نیکوکاری فرمان بده».
 .4محمدبنعلیبنبابویه (شیخ صدوق) ،األمالی ،ص.۳۲۹
 .5عبداهللبنجعفر حمیری ،قرب االسناد ،ص ،۳۵۴حدیث.۱۲۶۸
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و حسابرسی.

1

خدااندیشی
* همیشه به یاد خدا بود .رجاءبنابیضحاک میگوید« :به خدا،

هیچکــس را ندیــدم کــه بهاندازۀ او باتقوا باشــد و ذکر خــدا بگوید و از
خدا بترسد».

2

* نــام و یــاد خــدا در هــر حالــی بــر زبانش بــود و این فرهنــگ را به

یــاران خــود منتقــل میکــرد .هر وقــت میخواســت یادداشــتی برای
نیازمندیهایشان بنویسد ،اینطوری مینوشت« :بسم اهلل ّالرحمن

ّالرحیم .انشاءاهلل یادم خواهد بود »...و سپس هرچه میخواست،
یادداشت میکرد.

3

* در همۀ وقتهایش ذکر خدا را میگفت.

4

* توصیــه میکــرد بــه خــدا خوشبیــن باشــیم« :هرکــس بــه خــدا

خوشبیــن باشــد ،خــدا هــم مثــل همیــن طــرز تفکــرش بــا او رفتــار
میکند».

5

بندگی خدا
* چــون میخواســت بندگیکردنش خالصانه باشــد ،قســم خورده

بود هر وقت به ذهنش خطور کند که بهتر از فالن غالمســیاه اســت،
 .1محمدبنعلیبنبابویه (شیخ صدوق) ،صفات الشیعه ،ص.۵۱
 .2علیبنحسن طبرسی ،مشکاة االنوار فی غرر االخبار ،ص.۶۲
 .3ابنشعبۀ ّ
حرانی ،تحف العقول عن آل الرسول ،ص.۴۴۳
 .4محمدبنعلیبنبابویه (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.۱۸۳
 .5ابنشعبۀ ّ
حرانی ،تحف العقول عن آل الرسول ،ص.۴۴۹
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ً
بردهای آزاد کند و ثروتش را انفاق کند؛ مگر آنکه واقعا با انجامدادن
عمل صالحی ،از آن غالم بهتر شده باشد.

1

* روزی مأمــون بــه او گفت« :من از کماالت و علم و تقوا و عبادت

تــو باخبرم و تو را برای خالفت شایســتهتر میدانم ».حضرت فرمود:
بندگی خداســت .با زهد و تقوا ،امیدوارم از شــر دنیا نجات
«افتخارم
ِ

پیــدا کنــم و بــا نرفتن دنبــال حرامها به ســعادت اخروی برســم و با
تواضع در دنیا ،به بزرگی نزد خدا دست یابم».

2

* بهتریــن بنــده را کســی میدانســت کــه کارهــای خــوب انجــام

میدهــد و از کردههــای خود خوشحال اســت؛ اما هــر وقت مرتکب
گناه میشــود ،اســتغفار میکند و هر وقت چیزی به او داده میشود،
سپاســگزار اســت و اگر مصیبتی به سرش بیاید ،صبوری میکند و هر
زمان از کسی خشمگین شد ،میبخشد.

3

نمازگزاری
ـان باتقوایی به خدا میشــمرد و
* نماز را راه نزدیکشــدن هر انسـ ِ
ُ

َ

ّ ُ
لاة ق ُ
ربان ّ
کل تقي( 4».نماز وســیلۀ نزدیکشــدن به
میفرمــود« :الص

رحمت خدا برای هر شخص پرهیزکاری است).
* میگفــت نمــاز و مداومــت یــاد خدا در شــب و روز باعث میشــود
کــه انســان مــوال و ّ
مدبــر و خالق خــود را فراموش نکنــد و در برابر خدا
 .1محمدباقر مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،۴۹ص.۹۶
 .2ابنشهرآشوب مازندرانی ،المناقب ،ج ،۴ص.۳۶۲
 .3محمدبنعلیبنبابویه (شیخ صدوق) ،الخصال ،ج ،۱ص.۳۱۷
 .4محمدبنعلیبنبابویه (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.۷
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سرکشی نکند.

1

* عبــادت واقعــی را نــه بــه فراوانــی نمــاز و روزه ،بلکــه بــه تفکــر

میدانست.

2

* بــر مراقبــت از نمازهــای پنجگانه پافشــاری میکرد« :شــیطان تا

زمانــی که انســان مؤمــن مواظب نمازهــای پنجگانهاش باشــد ،از او
میترسد .اما وقتی که حق نمازها را از بین ببرد ،شیطان جرأت پیدا
میکند به سروقتش برود و او را دچار گرفتاریهای بزرگ بکند».

3

فلسفۀ نماز
خدایی
* دربارۀ علت واجبشــدن نماز اینطور میگفت :تا بنده به
ِ
نهایت
خدا توجه و اقرار کند و مبارزه با شرک و ایستادن در برابر خدا در
ِ
ـش گناهــان گذشــته
فروتنــی و اعتــراف بــه گناهــان و تقاضــای بخشـ ِ

و گذاشــتن پیشــانی بر زمین ،همهروزه انجام شــود .همچنین انســان
همیشــه هوشــیار باشــد ،غبار فراموشکاری بر دلش ننشــیند ،مســت و
مغرور نشــود ،افتاده و خاکی باشــد و طالب افزایش نعمتهای دینی و
دنیوی و عالقهمند به آن شود .همین توجه به خدا و ایستادن در برابر

او ،انسان را از گناهان باز میدارد و جلوی انواع فساد را میگیرد.

4

آداب نمازگزاری
* بــرای نمــاز آدابــی قائل بــود« :ا گــر برای نمــاز ایســتادی ،تالش
 .1ناصر مکارم شیرازی و دیگران ،تفسیر نمونه ،ج ،۱۶ص.۲۹۴
 .2محمدبنیعقوببناسحاق کلینی ،الکافی ،ج ،۲ص .۵۵
 .3محمدبنیعقوببناسحاق کلینی ،الکافی ،ج ،۳ص.۲۶۹
 .4ناصر مکارم شیرازی و دیگران ،تفسیر نمونه ،ج ،۱۶ص.۲۹۴
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کــن بــا حالــت خوابآلودگــی و وارفتگی و تنبلی نباشــی .بــا آرامش و
وقــار نمــازت را بخــوان .در نماز ،ســربهزیر و افتاده بــاش و برای خدا
تواضــع کنــی و از خــدا بتــرس .در حالت تــرس و امید و بــا طمأنینه و
نگرانــی ،مثل بندۀ فــراری و گناهکاری که جلوی موالیش ایســتاده
اســت ،پیــش خــدای عالمیان بایســت .پاهایــت را کنار هــم بگذار و
قامتت را راســت نگه دار و بهطرف راســت و چپ توجه نکن .طوری
بــاش کــه انگار خــدا را میبینی؛ چون اگر تــو او را نمیبینی ،او که تو
را میبیند».

1

* وقتی میخواســت وضو بگیرد ،نمیگذاشــت کسی کاری انجام

دهــد و یــا آب بــه دس ـتهایش بریــزد .میفرمــود« :وضوگرفتــن هم
عبادت است .دوست ندارم کسی در این کار شریکم شود».

2

حاالت نماز
* بــا الهامگرفتن از ســیرۀ جــدش ،پیامبر ،اهــل دعا و عبادت

و نمــاز بــود و از آن لــذت میبــرد .عبادتهــای او باعــث میشــد در
دل مــردم محبوبتر شــود .روزی مأمون از رجاءبن ّ
ضحاک پرســید:
راه مدینه تا طوس چطور بود؟» وی وقتی
«حال و رفتار رضا در طول ِ
بــه دعاهــا و عبادتهــا و نمازهــای حضــرت در طول راه اشــاره کرد،
مأمــون گفــت« :پســر ضحــاک ،او بهتریــن و عالمتریــن و عابدترین
فــرد روی زمین اســت .مبــادا چیزی را که در طــول راه از او دیدهای،
برای دیگران بگویی .میخواهم فضلیت او فقط از زبان من شنیده
 .1منسوب به علیبنموسیالرضا ،فقه الرضا ،ص.۱۰۱
 .2محمدباقر مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،۴۹ص.۱۰۴
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شود».

1

* نزدیکتریــن حالــت بنده به خــدا را زمانی میدانســت که برای

خدا سجده میکند.

2

«دعبــل ،قــدر
* وقتــی پیراهنــش را بــه ِدعبــل هدیــه داد ،گفــتِ :

ایــن پیراهــن را بدان و خوب مواظبش باش که من در آن هزار شــب

و هــر شــبی هــزار رکعت نمــاز خوانــدهام و در آن هزار بار قــرآن را ختم
کردهام».

3

نماز اولوقت
* روشــش این بــود که بر خواندن نمــاز در اولوقت اصرار میکرد؛

به طوری که تأخیرانداختن بدون عذر نماز را جایز نمیدانست.

4

* روزی در خراســان و هنــگام نمــاز ،امــام بــه ابراهیمبنموســی

فرمود« :اذان بگو ».او از اماماجازه خواست که صبر کند تا همراهان
نماز اولوقت را بدون
هم برسند .حضرت فرمود« :خدا تو را بیامرزدِ .

عــذر تأخیــر نینداز و نمازت را اولوقت بخــوان ».ابراهیم بیمعطلی

بلند شد و اذان گفت و آنها نماز را اولوقت خواندند.

5

* در هــر زمــان و مکانــی به نمــاز اولوقت توجه میکــرد و حتی در

وســط گفتوگوهای علمی و جلس ـههای ارشــاد و وعظ نیز آن را رها
 .1محمدبنعلیبنبابویه (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.۱۸۳
 .2محمدبنیعقوببناسحاق کلینی ،الکافی ،ج ،۳ص.۲۶۴
 .3محمدباقر مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،۷۹ص.۳۰۹
 .4منسوب به علیبنموسیالرضا ،فقه الرضا ،ص.۷۱
 .5قطبالدین راوندی ،الخرائج و الجرائح ،ج ،۱ص۳۳۸؛ محمدباقر مجلسی ،بحاراالنوار،

ج ،۴۹ص.۴۹
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نمیکــرد .یکی از نشس ـتهای مناظره و بحــث او با عمران صابی در
ـال برگزاری بود .عمران از دانشــمندان بــزرگ بود و دربارۀ توحید،
حـ ِ
بــا حضــرت گفتوگــو میکــرد .در ایــن جلســه کــه مأمون نیــز حضور
داشــت ،امام پرس ـشهای عمــران را با حوصله و شمردهشــمرده و با
اســتدال لهای واضح پاســخ میداد و او را بهســمت توحید و یگانگی
خدا هدایت میکرد .هنگامی که بحث و مناظره به اوج خود رسید،
وقــت نمــاز شــد .حضــرت بــه مأمــون نگاهــی کــرد و فرمــود« :وقــت
نمــاز رســید ».عمران صابی که به حقایقی دســت یافته بــود ،از امام
اینطور خواســت« :آقای من ،گفتوگو و پاســخهایت را قطع نکن.
دل مــن آمادۀ پذیرش حرفهای شماســت ».حضــرت فرمود« :نماز
را میخوانیــم و بعــد بــه گفتوگو ادامــه میدهیم ».آن وقــت امام و
همراهان به خواندن نماز مشــغول شــدند و پــس از نماز ،حضرت به
گفتوگو با عمران ادامه داد.

1

* راز تأ کیــد بــر خوانــدن نمــاز در اولوقــت را چنیــن بیــان میکرد:

«مردم نماز را در سه حالت میخوانند :بعضیها اولوقت ،بعضیها
آخر وقت ،بعضیها هم بین اول و آخر وقت .آن کســی که اولوقت
نمــاز میخوانــد ،رضــوان اهلل شــاملش میشــود .کســی کــه وســط
میخوانــد ،مشــمول عفــو خــدا و آن کســی که آخــر وقــت میخواند،
ً
2
مشمول غفران اهلل میشود .مطمئنا اولوقت بهترین زمان است».

 .1محمدبنعلیبنبابویه (شیخ صدوق) ،التوحید ،ص.۴۳۵
 .2منسوب به علیبنموسیالرضا ،فقه الرضا ،ص.۶۷
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شیوۀ نمازخواندن امام
* نمــاز صبــح را اولوقــت میخوانــد و بعــد بــه ســجده میرفــت و

ســرش را بــر نمیداشــت تا آفتــاب م ـیزد .آن وقت بلند میشــد و به
برطرفکردن نیازهای مردم ،مینشســت یا ســوار بر مرکبی میشــد و
بیرون میرفت.

1

* در نمــاز واجــب و مســتحب و در شــب ،ســورههای گوناگــون را

میخوانــد .رجاءبنابیضحــاک کــه در ســفر امــام از مدینــه تــا مــرو
همراهــش بــود ،نمازهــای امــام را اینطــور وصــف میکنــد :اول

ظهــر ،شــش رکعت نمــاز مســتحبی میخواند که پس از ســورۀ حمد،
سورههای کافرون و توحید را میخواند و در دو رکعتی که پس از نماز
جعفر طیار قرائت میکرد ،سورههای ملک و انسان را تالوت میکرد.
همچنیــن در رکعــت وتــر ،ســورههای فلــق و نــاس را میخوانــد .در
نمازهای واجبش ،پس از ســورۀ حمد ،ســورۀ قدر را تالوت میفرمود
و همچنیــن در ظهــر جمعــه ،ســورۀ جمعــه و ســورۀ منافقــون را و در
صبح روز دوشــنبه و
نماز عشــا در شــب جمعه ســورۀ اعلی را و در نماز ِ

پنجشنبه ،در رکعت دوم پس از حمد ،سورۀ غاشیه را.

2

* در تمام نمازهای خود <بسم اهلل الرحمن الرحيم> را بلند میگفت.

3

* در نمازهای واجب ،همیشــه در رکعت اول ،ســورۀ حمد و قدر و
 .1محمدبنعلیبنبابویه (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.۱۷۹
 .2محمدباقر مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،۴۹ص.۹۴
 .3محمدبنعلیبنبابویه (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص۱۸۰؛ محمدباقر
مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،۴۹ص.۹۴
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در رکعت دوم سورۀ حمد و توحید را قرائت میکرد.

1

گفتن
* پس از نماز صبح ،در نمازخانۀ خود مینشست و مشغول ِ
«ســبحان اهلل» (تســبیح) و «ال الــه اال اهلل» (تهلیــل) و «اهلل اکبــر»
(تکبیــر) میشــد و صلــوات میفرســتاد ،تــا زمانــی که آفتــاب میزد.
سپس سرش را به سجده میگذاشت و تا مدتی از طلوع نمیگذشت،
سرش را از سجده بر نمیداشت.

2

ْ
َ
* در قنــوت نمازهــا این دعا را میخوانــد«َ :ر ِب اغ ِف ْر َو ْار َحـ ْـم َو ت َج َاو ْز
َ َ َّ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ
3
َع َّما ت ْعل ُمِ ،إن َك أنت الأ َع ُّز الأك َرم».

* نافلۀ مغرب و نماز شب و شفع و وتر و نافلۀ صبح را در مسافرت

ترک نمیکرد؛ ولی نافلههای روز را نمیخواند.

4

اذان و اقامه
* به اذانگفتن قبل از نماز سفارش میکرد« :هرکس اذان و اقامه

بگوید ،دو صف از فرشــتهها پشــت ســرش نمــاز میخوانند و هرکس
اقامــه بگویــد و اذان نگوید ،یک صف با او نماز میخوانند :در طرف
راســتش یــک فرشــته و در طــرف چپــش نیــز یــک فرشــته ».ســپس
فرمود«:دو صف را غنیمت بدان».

5

* بهنقل از پیامبر میفرمود« :در روز قیامت ،مؤذنها از همۀ
 .1محمدبنعلیبنبابویه (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.۲۰۶
 .2همان ،ص.۱۸۳
ً
 .3همان ،ص« :۸۳خدایا ،بیامرز و رحم کن و ببخش آنچه از من میدانی  .تو قطعا عزیز
و بزرگوار و کریمی».
 .4همان ،ج ،۲ص.۸۳
 .5محمدبنعلیبنبابویه (شیخ صدوق) ،کتاب من ال یحضره الفقیه ،ج ،۱ص.۲۸۷
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مردم گردنفرازترند؛ یعنی آقا و رئیساند».

1

ـاری خــود و از اینکــه بچ ـهدار نمیشــود ،بــه او
* شــخصی از بیمـ ِ

شــکایت کرد .حضرت به او فرمود که در منزلش با صدای بلند اذان
بگوید .آن شخص میگوید« :این کار را انجام دادم و خدا بیماریام
را برطرف کرد و بچههای زیادی به من داد».

2

سجده
* میگفــت زیباتریــن رکــن نمــاز ســجده اســت .میفرمــود« :ایــن

رکــن در نمــاز و حتــی در خــارج نمــاز ،نزدیکتریــن حالت انســان به
خداست».

3

* ســجدههای طوالنی میکرد .خودش تعریف میکرد« :روزی باد

شــدیدی شــروع به وزیدن کرد و من در سجده بودم .هر کس دنبال
جایــی بــود کــه خــودش را از باد حفــظ کند؛ ولــی من همیــن طور در
سجده بودم تا باد تمام شد».

4

تعقیبات نماز
* در سفر پس از هر نمازی که شکسته خوانده بود ،سی بار «سبحان
َ
َ
ّ َ
َ
ا ّللــه و الحمــد ّلله و لا اله الا ا ّلله و ا ّلله اكبر» میگفت و میفرمود« :این،

جــای آن دو رکعـ ِـت نخوانده را پــر میکند و مثل این اســت که نماز،

 .1محمدبنعلیبنبابویه (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.۶۱
 .2محمدبنیعقوببناسحاق کلینی ،الکافی ،ج ،۳ص.۳۰۸
 .3فضلبنحسن طبرسی ،مجمع البیان ،ج ،۱۰ص.۵۱۶
 .4محمدبنعلیبنبابویه (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.۷
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کامل خوانده شده باشد».

1

* قبل از اینکه شروع به خواندن دعا کند ،به محمد و آل او صلوات

میفرســتاد و در نمــاز و خــارج نمــاز ،صلــوات را زیــاد تکــرار میکــرد.

2

نمازجماعت

ُ
* میگفــت نمازجماعــت از نمــاز فــرادا بهتــر اســت :هــر رکعــت از

جماعت بهاندازۀ دوهزار رکعت از فرادا است.

3

* در پاسخ به این پرسش که «چرا نماز به جماعت قرار داده شده

است؟» به حکمت نماز جماعت اشاره فرمود« :برای آنکه اخالص و
یکتاپرستی و اسالم و عبادت خدا علنی و مشهور باشد...
ّ ً
فایدههــای دیگــری هــم مســلما در نمازجماعت وجــود دارد؛ مثل
رســیدگی بــه فقــرا ،یــاری بیچارههــا ،نیکــوکاری ،دوری از گنــاه و
پیشگیری از وقوع بسیاری از گناهها».

4

نماز جعفربنابیطالب

* بــه خوانــدن نمــاز جعفــر َط ّیــار مقیــد بــود .آن را در چهــار رکعــت

دوم هر نماز،
میخوانــد و در هــر دو رکعت ،ســام م ـیداد و در رکعــت ِ

پیش از رکوع و پس از تسبیح 5،قنوت میگرفت.

6

 .1همان ،ج ،۲ص.۱۸۲
 .2عزیزاهلل عطاردی ،مسند االمام الرضا ،ص.۴۳
 .3ابنشعبۀ حرانی ،تحف العقول عن آل الرسول ،ص.۴۱۷
 .4محمدبنعلیبنبابویه (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.۱۰۹
 .5در نماز جعفر طیار ،سیصد تسبیح گفته میشود که از جمله پانزده بار ،در هر رکعت پس
از قرائت و پیش از رکوع است.
 .6محمدبنعلیبنبابویه (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.۱۸۱
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شبزندهداری
* نمــاز شــب و نمــاز شــفع و وتــر و نافلــۀ صبــح را هیــچ وقــت ترک

نمیکرد؛ حتی در مسافرت.

7

* ش ـبها کم میخوابید و بیشــتر بیدار بود .بیشتر شبها تا سحر

برای عبادت بیدار میماند.

8

* بــه خوانــدن نماز شــب توصیه میکــرد« :هر بنــدۀ مؤمنی در آخر

شــب بلند شود و هشــت رکعت نماز و دو رکعت شفع و یک رکعت وتر
بخواند و هفتاد مرتبه در دعای دست خود استغفار کند ،خدا او را از
عــذاب قبــر و عذاب جهنم پناه میدهد و عمرش را طوالنی میکند و
روزیاش را افزایش میدهد».

9

در نظر او ،خانههایی که در آن ،ش ـبهنگام نماز خوانده میشود
و در نماز ،قرآن تالوت میشــود ،روشــنی و نور به آســمان و ســاکنان
آسمان میدهند؛ همان طور که ستارگان آسمان برای ساکنان زمین
نورافشانی میکنند.

10

موقعی که یکسوم آخر شب میرسید ،از رختخوابش بلند
میشد .درحالیکه به تکبیر و تسبیح و تهلیل مشغول بود و «استغفر

اهلل» (استغفار) میگفت ،مسواک میزد و وضو میگرفت و به نماز
مشغول میشد .هشت رکعت نماز میخواند و در هر دو رکعت ،سالم
میداد .در دو رکعت اول ،سورۀ حمد و توحید را سه مرتبه قرائت
 .7محمدباقر مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،۴۹ص.۹۴
 .8همان ،ص.۹۱
 .9ابنفتال نیشابوری ،روضة الواعظین و بصیرة المعتظین ،ج ،۲ص.۳۲۰
 .10همان.
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میکرد .بار دیگر بر میخاست و دو رکعت شفع را میخواند .در هر
دو رکعت ،حمد را یک بار و توحید را سه بار میخواند و در رکعت
دوم ،بعد از قرائت و قبل از رکوع ،قنوت میگرفت .بعد از اینکه
سالم میداد ،نماز وتر را شروع میکرد و در آن ،سورۀ حمد را یک
بار و توحید را سه بار میخواند .بعد از توحید ،یک بار سورههای
فلق و ناس را میخواند و قبل از رکوع ،قنوت میگرفت و در قنوت

َ َ َ َّ
َّ
َ
َ
خود میگفت« :الل ُه َّم ْاه ِدنا ِف َيم ْن َه َديْت َو َع ِاف َنا ِف َيم ْن َعاف ْيت َو ت َول َنا ِف َيم ْن
َ
َ
َ َ َ َ َ َ َّ َ ْ
َ ْ َ
َ
َ َّ َ
ت َول ْيت َو َب ِار ْك ل َنا ِف َيما أ ْع َط ْيت َو ِق َنا ش ّر َما قض ْيتف ِإن َك تق ِضي َو لا ُيقضى
َ َ َ
ُّ
َّ َ
َ
َ َ
َ َ ْ َ َ
َعل ْي َك ِإن ُه لا َي ِذل َم ْن َوال ْيت َو لا َي ِع ُّز َم ْن َع َاديْت ت َب َاركت َر ّب َنا َو ت َعال ْيت».

پس از اینکه نمازش تمام میشد ،مشغول تعقیبات میشد .وقتی

که نزدیک طلوع آفتاب میشد ،بر میخاست و دو رکعت نافلۀ صبح
را میخواند.

1

روزهداری
* خیلی روزه میگرفت .ســه روز روزه در هر ماه را از دســت نمیداد

و میفرمود« :روزۀ این سه روز مثل روزهگرفتن همۀ سال است».

2

* نمازش را قبل از افطارکردن میخواند.

3

حج
* رفتن به حج و عمره را عامل ازبینرفتن فقر و گناهها میدانست؛

 .1محمدبنعلیبنبابویه (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.۱۸۳
 .2همان ،ص.۱۸۴
 .3همان ،ص.۸۳
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همان گونه که کورۀ آهنگری ،زنگزدگی را از آهن از بین میبرد.

1

دعاها و ذکرها
* به خواندن دعا ســفارش میکرد .میفرمود« :بروید ســراغ ســاح

پیامبــران!» پرســیدند« :ســاح پیامبــران دیگــر چیســت؟!» گفــت:
«سالح انبیا دعاکردن است».

2

* موقــع دعــا ،با صلــوات بر محمــد و آلمحمد شــروع میکرد

و صلــوات بر آن حضــرت را مایۀ رحمت الهی و نزدیکشــدن به خدا
میدانست.

3

* اغلب اوقات ذکر خدا و صلوات بر لبش بود.

5

4

َ َ ُ
* هنگام خروج از منزلش ،این دعا را میخواند«ِ :ب ْسـ ِـم ا ّلل ِه خ َر ْجت
َ َ ُ َ َ َ َّ ْ ُ َ
ْ
َ َ ُ َ َّ َ ْ
َو ِب ْس ِم ا ّلل ِه َول ْجت َو َعلى ا ّلل ِه ت َوكلت ،لا َح ْول َو لا ق َّوة ِإلا ِبا ّلل ِه ال َع ِل ِ ّي ال َع ِظيم».

(بــه نــام خــدا بیرون میروم و بــه نام او وارد میشــوم و به خدا توکل

میکنم .همۀ قدرتها از خداست).

6

َ
* تأ کیــد میکــرد کــه آن کلمــۀ «لا الــه الا ا ّللــه» در نــزد خــدا بســیار

ارزشــمند است .از اینرو میفرمود« :هر کس مخلصانه آن را بگوید،
ســزاوار بهشــت میشــود و هر کس به دروغ بگویدش ،مال و جانش

.1محمدبنیعقوببناسحاق کلینی ،الکافی ،ج ،۴ص.۲۵۵
 .2حسنبنفضل طبرسی ،مکارم االخالق ،ص.۲۷۰
 .3محمدبنعلیبنبابویه (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.۱۸۰
 .4همان.
 .5همان ،ص.۱۹۴
 .6احمدبنمحمدبنخالد برقی ،المحاسن ،ج ،۲ص ،۹۰حدیث .۱۲۳۸
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حفظ میشود؛ ولی سرانجام به جهنم خواهد افتاد».

1

َ
* میفرمــود« :هــر کــس در هــر روز صــد مرتبه بگویــد :لا الــه الا ا ّلله

الملــک الحــق المبیــن ،خدا به او ثروت میدهــد و فقر و فالکت و آتش
جهنم را از او دور میکند و راه بهشت را هم برایش باز میکند».

2

* شــکر خــدا در مقابــل نعمتهــا را همیشــه الزم میدانســت و

میفرمــود« :هر موقع کســی روزیاش کم شــد ،باید از خدا بخشــش
َ

بخواهد و هر وقت غمگین شد ،باید لا حول و لا قوة الا با ّلله بگوید».

3

َ

* به گفتن «لا حول و لا قوة الا با ّلله» توصیه میکرد« :این ذکر سبب

میشود که خدا  ۹۹بال را از گوینده دفع کند».

4

* میفرمــود« :هــر کــس بعــد از نمــاز صبــح صــد مرتبــه بگویــد:
َ

َ

بس ـما ّللهالرحمن الرحيــم لا حــول و لا قــوة الا با ّللــه العلــى العظيم ،به اســم

اعظــم خــدا بســیار نزدیک خواهد شــد؛ ماننــد نزدیکبودن ســیاهی
چشــم به سفیدی آن .مطمئن باشید اسم اعظم بین همین کلمات
است».

5

* ذکــر «یــا رئوف یا رحیم» را در هنگام مشــکالت ســفارش میکرد:

«پــدرم را در خــواب دیدم .فرمــود" :فرزندم ،هر وقت مشــکلی برایت
پیش آمد ،یا رئوف یا رحیم را زیاد بگو»".

6

 .1محمدبنعلیبنبابویه (شیخ صدوق) ،التوحید ،ص.۲۳
 .2محمدبنحسن طوسی ،األمالی ،ص.۲۷۹
 .3محمدبنعلیبنبابویه (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.۴۶
 .4حسنبنفضل طبرسی ،مکارم االخالق ،ص.۳۶۰
 .5علیبنموسیبنطاووس ،مهج الدعوات ،ص.۳۱۷
 .6همان ،ص.۳۳۳
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* سفارش میکرد وقتی کسی سوار َمرکبی شد ،چنین بگوید«ِ :ب ْس ِم
ا َّللــه َلا َحـ ْـو َل َو َلا ُقـ َّـو َة إ َّلا با َّللــهْ ،ال َح ْمـ ُـد ل َّلــه َّالذي َهدانــا لهذا ْال َآي َة َو ُسـ ْـب َ
حان
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
َّ
َ َّ َ َ
ُ َّ َ ُ ُ ْ
َ
ال ِذي سخر لنا هذا و ما كنا له مق ِر ِنين ».این را مایۀ محفوظماندن او و

َمرکبش میدانست.

7

* گفتن این دعا را برای شفای همۀ بیماریها توصیه میکرد«َ :يا
َْ ْ َ
َ
ُْ َ ّ َ َ ُْ َ َ
ـب الـ ّـد ِاء َص ِ ّل َعلى ُم َح َّمـ ٍـد َو آ ِلهِ َ[و ِآل ُم َح َّمـ ٍـد] َو أن ِزل َعلى
الشــف ِاء و مذ ِهـ
منـ ِـزل ِ
ّ َ َ 8
الشفاء».
َو َج ِع َ ي ِ

آیةالکرسی
* بــه خواندن آیةالکرســی ســفارش میکــرد« :هرکس آیةالکرســی

را صــد مرتبه قرائت کند ،مانند کســی اســت که همــۀ عمرش خدا را
عبادت کرده باشد».

9

* خوانــدن آیةالکرســی بعــد از هــر نمــاز را ارزشــمند میدانســت:

«هرکسی این کار را بکند ،هیچ گزندهای به او آزار نخواهد رساند».

10

قرآن
* قــرآن در نظــرش اینطــور بــود« :قــرآن ماننــد ریســمانی محکم

اســت که خدا برای دس ـتگیری ما فرستاده اســت .قرآن راهی است
کــه خــدا آن را برگزیــده و بــه بهشــت ختــم میشــود و از آتــش جهنم
آزادمــان میکنــد .با گذشــت زمــان ،زبانــش کهنه نمیشــود؛ چرا که
 .7محمدبنیعقوببناسحاق کلینی ،الکافی ،ج ،۴ص.۲۵۵
 .8حسینبنمحمد تقی نوری ،مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ،ج ،۲ص.۹۰
 .9محمدبنعلیبنبابویه (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.۶۵
 .10محمدبنعلیبنبابویه (شیخ صدوق) ،ثواب االعمال و عقاب االعمال ،ص.۱۰۱
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برای زمان خاصی نیامده اســت .قرآن دلیل و برهان اســت و حجت
بــر هــر انســانی .از هیچ طریقی هــم ،باطل نمیتواند واردش بشــود.
حکیم حمید است».
قرآن فرستادهای از طرف خدای
ِ

1

انس با قرآن
* خیلــی قــرآن میخوانــد و همه را بــه خواندنش تشــویق میکرد.

اصــرارش ایــن بود که قرآن در متن زندگی قرار بگیرد و انســان در هر
موقعیتــی ســراغش برود؛ بــرای مثال« :هر وقت از چیزی ترســیدی،
صــد آیــه از قرآن مجید را از هرجا که خواســتی ،بخوان و بعد ســه بار

ْ
اک ِشف عنّی َ
البلاء».
بگو :اللهم

2

* رســمش ایــن بــود کــه پــس از نماز صبــح تا طلــوع خورشــید ،در

نمازخانهاش مینشســت و به ذکر و دعا مشغول بود . ...پس از آن،
قرآنی میآوردند و از روی قرآن مشغول خواندن میشد.

3

* هنگام خواب در رختخوابش ،خیلی قرآن میخواند و هر موقع به

آیهایمیرسید کهدر آننکتهایدربارۀبهشتیاجهنمآمدهبود ،گریه
میکرد و از خدا بهشت را میخواست و از آتش جهنم به او پناه میبرد.

4

ختم قرآن
* بــه ختــم قــرآن خیلی توجــه میکرد :هر ســه روز یک بــار قرآن را
 .1همان ،ص.۱۳۰
ّ
 .2احمدبنمحمدبنفهد حلی ،عدة الداعی و نجاح الساعی ،ص.۲۹۴
 .3محمدبنعلیبنبابویه (شیخ صدوق) ،کتاب من ال یحضره الفقیه ،ج ،۱ص.۵۰۴
 .4محمدبنعلیبنبابویه (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص۱۸۲؛ محمدباقر
مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،۴۹ص.۹۴
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یــک دور میخوانــد! میفرمــود« :اگر بخواهــم زودتر از ســه روز آن را
تمام کنم ،میتوانم؛ اما نمیخواهم این کار را بکنم؛ چون در موقع
تــاوت ،بــه هر آیه که میرســم ،دربــارهاش فکر میکنم کــه راجع به
چــه چیــزی و در چه زمانی نازل شــده اســت .برای همیــن هم در هر
سه روز ،فقط یک بار قرآن را به پایان میرسانم».

1

ارتباط با قرآن
* در همــۀ پاس ـخهایش ،از قــرآن دلیل م ـیآورد و به قرآن اســتناد

میکرد.

2

* هنــگام تــاوت قرآن ،هر وقــت به <يا ّايها الذين آمنوا> میرســید،

آهسته میگفت« :اللهم لبيک».

3

* ســورۀ جحد 4را که میخواند ،يا ّايها الکافرون را آهسته تالوت

میکــرد .وقتــی هم که تالوت ســوره را تمام میکــرد ،میفرمود« :ربي
اهلل و ديني الإسلام».

5

* وقتی ســورۀ تیــن را تالوت میکرد ،در پایــان میفرمودٰ :
«بلى و أنا

علــى ذلــك من الشــاهدين ».هر وقت هم ســورۀ قیامــت را میخواند ،در

آخر میگفت« :سبحانک اللهم ٰ
بلى».

* در تمــام زمینههــا و مســائل دینــی و علمــی و عقیدتــی و فقهی،
 .1محمدبنعلیبنبابویه (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.۱۸۰
 .2همان ،ص۱۸۰و۱۸۳؛ محمدباقر مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،۴۹صص۱۰۰و.۲۱۱
 .3محمدباقر مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،۴۹ص.۹۵
 .4نام دیگر سورۀ کافرون.
 .5محمدبنعلیبنبابویه (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص۱۸۰؛ محمدباقر
مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،۴۹ص.۹۴
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از ایــن کتــاب آســمانی و ایــن منبــع بابرکــت الهــی بهــره میبــرد.
ابراهیمبنابیعباس نقل کرده است« :ندیدم چیزی از امامرضا
بپرســند که جوابش را ندهد .جواب همهچیز را میدانســت .داناتر از
او در زمان خودش هرگز مشاهده نکردم .مأمون دائم با پرسشهای
یکــرد؛ اما امــام به همۀ پرســشهایش
گونا گــون ،امــام را آزمایــش م 
جــواب میداد .تمام گفتههای امامرضا و پاســخهایش برگرفته
از قرآن کریم بود».

1

سفارش به قرآن
* میفرمود« :برای خانوادۀ خویش ســهمی از تالوت قرآن در نظر

بگیریــد تا خیر و برکت خانواده فراوان شــود و اهــل خانه از نظر مالی
در وسعت قرار بگیرند».

2

* بــر تالوت مســتمر قرآن تأ کید میکرد« :شایســته اســت که مردم

بعد از تعقیب نماز صبح ،پنجاه آیه از قرآن مجید را تالوت کنند».

3

معاداندیشی
بوتریــن گلهــا
* مــرگ را بــرای مؤمــن مثــل بــو کــردن خوش
ِ
میدانســت .وقتــی مؤمــن بویش می کنــد ،با بوی خوشــش از حال
میرود و خســتگی و دردش برطرف میشــود .بــرای کافر ،آن را مثل

 .1محمدبنعلیبنبابویــه (شــیخ صــدوق) ،األمالــی ،ص۶۶۰؛ محمدباقــر مجلســی،
بحاراالنوار ،ج ،۴۹ص.۹۰
 .2مالمحسن فیض کاشانی ،محجة البیضاء ،ج ،۲ص.۲۲۰
 .3محمدبنحسن طوسی ،التهذیب ،ج ،۲ص.۱۳۸

44

ادخ اب طابترا

نیش افعی و عقرب و بلکه سختتر از آن ترسیم میکرد.

1

* وحش ـتبارترین مواقــع بــرای مــردم را ســه زمــان میشــمرد.۱ :

روزی که از مادر متولد میشــوند و چشمانشــان متوجه دنیا میشود؛
 .۲روزی کــه از جهــان میرونــد و آخــرت را بــا اهــل آخــرت مشــاهده

میکنند؛  .۳روزی که زنده مبعوث میشوند و داوریها و احکامی را
میفهمند که در دنیا مانند آن را ندیده بودند.

2

* میفرمــود« :اولیــن چیزهایــی که در روز قیامت از بندهها ســؤال

میشود ،توحید و نبوت و دوستی علیبنابیطالب است».

3

بهشت و جهنم
* صبر در برابر مشــکالت و گرفتاریها را برای رســیدن به بهشــت

الهی الزم میدانست.

4

* تأ کیــد میکــرد کســانی کــه از آتش جهنــم به خدا پنــاه میبرند،

امــا شــهوتهای دینــوی را ترک نمیکنند ،راســتش خود را مســخره
کردهاند!

5

ـتی علــی را ایمــان میدانســت و دشــمنیاش را کفــر  .
* دوسـ ِ

میگفت« :اگر تقســیم بهشت و جهنم بر اساس دوستی و دشمنی با
وی باشد ،تقسیمکنندۀ بهشت و جهنم اوست».

6

 .1محمدبنعلیبنبابویه (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۱ص.۲۷۵
 .2محمدبنعلیبنبابویه (شیخ صدوق) ،الخصال ،ج ،۱ص.۱۰۷
 .3محمدبنعلیبنبابویه (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.۱۳۰
 .4محمدباقر مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،۷۵ص.۳۵۵
 .5همان.
 .6محمدبنعلیبنبابویه (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.۸۶
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* ســه بار فرمود« :خوشبهحال اهل قم؛ چون بهشــت هشــت در

مال قمیهاست».
دارد که یکیاش ِ

1

* منکــران خلقــت بهشــت و جهنــم را تکذیبکننــدۀ پیغمبــر و

اهلبیــت میدانســت و میفرمــود« :آنان از دوســتی ما ســهمی
ندارند و همیشه در آتش جهنم خواهند بود».

2

* اباصلت از ایشــان پرســید« :ای پسر پیامبر خدا ،بهشت و جهنم

االن آفریده شــدهاند؟» ایشــان فرمود« :بله ،آفریده شــدهاند و پیامبر
موقع معراج وارد بهشت شد و جهنم را هم دید».

3

ّ َ
«اللهم اجرنی من عذابک و من
* همواره اینطور با خدا نجوا میکرد:

َسخطک( ».خدایا ،از عذاب و خشمت حفظمان کن).

4

 .1محمدباقر مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،۵۷ص.۲۱۵
 .2محمدبنعلیبنبابویه (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۱ص.۱۱۶
 .3محمدبنعلیبنبابویــه (شــیخ صــدوق) ،التوحیــد ،ص۱۱۸؛ محمدبنعلیبنبابویــه
(شیخ صدوق) ،اإلحتجاج علی اهل اللجاج ،ج ،۲ص.۴۰۹
 .4حسینبنمحمدتقی نوری ،مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ،ج ،۹ص.۳۶۵
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ارتباط با حجت خدا
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ُ ٰ َ ُ ُ َ َ ً َّ َ ْ َ َ َ ْ ُ
<ق ْل لا أ ْس َئلك ْم َعل ْيهِ أ ْجرا ِإلا ال َم َو ّدة فِي الق ْربى>

خــدا ارتباط با معصومان را بر تمام مســلمانان واجب

کــرده اســت .ایــن فریضــه ،مــزد رســالت اســت و فرمــان نبی
مکــرم . ...ارتباط بــا معصومان عالوه بــر اجرای فرمان
الهی ،موجب نزدیکشــدن به خدا و رستگاری ابدی خواهد
شــد .خــدا برکــت و رحمــت خود را توســط معصومــان بر
اهــل زمیــن نــازل میکنــد .امید که بــا پناهبردن به آن نســل

پاک ،راه سعادت را در پیش بگیریم.
 .۱نیاز به امام
* همــواره تأ کیــد میکرد که خــدا هیچوقت زمیــن را بدون حجت

نمیگــذارد؛ چــون اگر زمین از حجت خالی باشــد و یک لحظه بدون
1
امام بماند ،زمینیها را فرو می َبرد!
ـودن امــام و رهبــری توانا ،امان ـتدار ،نگهبان و پا کدســت را
* بـ ِ
 .1محمدبنإســحاقبنیعقوب کلینــی ،الکافــی ،ج ،۱ص۱۷۹؛ عزیــزاهلل عطــاردی ،مســند

االمام الرضا ،ج ،۱ص.۸۸

49

بر مدار آفتاب

بــرای مردم ضروری میدانســت« :اگر خدا بــرای مردم ،امام و ّقیم و
امیــن و حافــظ ّ
معین نمیکرد ،ملت و دین از بین میرفت ،ســنتها
و احــکام تغییــر میکرد ،بدعتگذاران دســتورهای دیــن را زیاد و کم
میکردنــدُ ،ملحــدان در آن تغییــر بــه وجــود میآوردنــد و در جامعــۀ
اســامی شــبهه ایجاد میشــد؛ زیــرا همۀ مــردم از نظر عقــل و فکر در
یک سطح نیستند و به مربی نیاز دارند و بدون مربی ،در موضوعات
ـاف دیدگاههــا ،جامعۀ خود را
بــا هــم اختالف پیــدا میکنند و با اختـ ِ
متالشی میسازند».

1

 .۲اطاعت از اولیاالمر
* اطاعت از «اولیاالمر» را به دو دلیل الزم میدانست:

 .۱مردم در زندگیشــان حدی دارند و مأمور شــدهاند که از آن حد
تجــاوز نکننــد تا به فســاد و تباهی گرفتار نشــوند .ایــن موضوع فقط
وقتــی محقق میشــود که افــراد امینی ّ
معین شــوند تــا گرایش مردم
به فســاد را هشــدار بدهند .اگر چنین نبود ،هیچکس از لذت و فســاد
دســت نمیکشــید و همیشــه منفعــت خــود را در نظــر میگرفــت .بــه
همین جهت ،برای مردم نگهبانانی مقرر شدند تا آنان را از فساد باز
دارند و حدود و احکام را در میانشان برقرار کنند.
 .۲همهجــا میبینیــم که ملتها و فرقهها بــدون رهبر نمیتوانند
زندگــی کننــد و مــردم بهناگزیر در امــور دین و دنیای خــود باید رهبر
داشــته باشند .بر اســاس حکمت خدای حکیم هم ،جایز نیست که
 .1محمدبنعلیبنبابویه (شیخ صدوق) ،اإلحتجاج علی اهل اللجاج ،ج ،۲صص۱۰۰و۱۰۱؛
محمدباقر مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،۲۳ص.۳۲
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خــدا خلــق را رها کند تا بــدون رهبر زندگی کنند؛ چــون ثبات جامعه
جز با وجود امام ممکن نیســت و مردم با رهبر میتوانند با دشــمنان
بجنگند و منافع را بین خود تقسیم کنند و اجتماع خود را سروسامان
دهند و حق مظلوم را از ظالم بگیرند.

1

 .۳اهلبیت
* مراد از «عترت طاهره» را کســانی میدانســت که خدا در کتابش

ُ
توصیفشــان کرد و دربارهشــان فرمــود< :إ َّن َما ُيريـ ُـد ا َّلل ُه ِل ُي ْذ ِهـ َ
ـب َعنك ُم
ِ
ِ
ً
َ ْ
ُ َ
ّ
الر ْج َس أ ْه َل ال َب ْي ِت َو ُي َط ِّه َرك ْم ت ْط ِهيرا>( 2خدا میخواهد پلیدی و گناه را
ِ

ً
از شــما اهلبیت دور کند و شــما را کامال پاک کند ).آنها کســانیاند

کــه پیامبــر دربارهشــان فرمــود« :در میان شــما دو چیــز گرانبها
میگذارم که تا با آن دو باشــید ،هیچوقت گمراه نمیشــوید .آن دو،
کتــاب خــدا و عترتم هســتند که هرگــز از یکدیگر جدا نمیشــوند و در
نهایت ،در کنار حوض کوثر پیش من میآیند».

3

* بهنقــل از پیامبــر میگفت« :اگر ســتارهها باعــث ایمنی اهل

آسماناند ،فرزندان و اهلبیت من باعث ایمنی امتم هستند».

4

 .۴امیرمؤمنان
* روزی مأمــون بــه امــام عــرض کــرد« :بزرگتریــن فضیلــت
 .1محمدبنعلیبنبابویه (شیخ صدوق) ،اإلحتجاج علی اهل اللجاج ،ج ،۲صص۱۰۰و۱۰۱؛
محمدباقر مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،۲۳ص.۳۲
 .2احزاب.۳۳ ،
 .3باقــر شــریف قرشــی ،پژوهشــی دقیــق در زندگانــی امامعلیبنموس ـیالرضا ،ج،۱
صص۲۵۹و.۲۶۰
 .4محمدبنعلیبنبابویه (شیخ صدوق) ،اإلحتجاج علی اهل اللجاج ،ج ،۲ص.۲۷
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امیرمؤمنان که قرآن بر آن داللت میکند ،چیست؟» حضرت فرمود:

َ
<ف َم ْن َح َّ
اجـ َـك ِفيهِ ِم ْن َب ْعـ ِـد ما َ
جاء َك
«آیــۀ مباهله اســت ...خدا فرمــود:
ُ َ
َ
َ
َ ْ ْ َُ ْ َ َ
ُ
ُ
ْ
ـاءنا َو ِنسـ َ
ناءك ْم َو ِنسـ َ
ناءنا َو أ ْب َ
عال ْوا َن ْد ُع أ ْب َ
ـاءك ْم َو أنف َســنا َو
ِمن ال ِعل ِم فقل ت
َ
ْ
َ
َ
َ َ ّ
َْ ُ ُ ُ َ َ َ َ َ
كاذ ِبين> 1رســول خدا ،
أنف َســك ْم ثـ ّـم ن ْبت ِه ْل فن ْج َعـ ْـل ل ْعنت الل ِه َعلى ال ِ

برای مباهله ،امامحســن و امامحســین را دعوت کرد .هر دوی
آنهــا فرزنــدش بودنــد .فاطمــه را هــم دعــوت کــرد کــه از زنان
اشارهشــده در آیه بــود .اما امیرمؤمنان را کــه فراخواند ،بهحکم
جان رسول خدا بهشمار میرود».
آیۀ شریفه ،او ِ

2

غدیر
* غدیــر را همــان روزی معرفی میکرد که خــدا دین را کامل کرد و

پیامبر علی را در جایگاه خالفت و حکومت قرار داد و برتری
و جانشینیاش را علنی کرد.

3

 .1آلعمــران« :۱۱ ،دراینبــاره پس از دانشــی که بهدســت آوردهای ،به هرکــه با تو محاجه
کنــد ،بگــو" :بیاییــد پســرانمان و پســرانتان و زنانمــان و زنانتــان و خویشــان نزدیکمــان و
خویشــان نزدیکتــان را فرابخوانیم و ســپس مباهله کنیم و لعنت خدا را بــر درو غگویان قرار
دهیم»".
 .2محمدبنمحمــد مفیــد ،الفصول المختارة من العیون و المحاســن ،ص۳۸؛ بحار االنوار،

ج ،۴۹ص .۱۸۸ســیدعلیاصغر بروجــردی در کتــاب طرائــف المقــال در توضیــح ســخن
کس
امامرضا مینویسد« :بدون تردید در صحنۀ مباهله ،بهغیر از اصحاب کساء ،هیچ ِ
دیگــر از مســلمانان حضــور نداشــت و اگــر بهغیــر از علــی مــرد بافضیلــت دیگــری وجود
داشــت کــه بهاندازۀ او نزد رســول گرامی اســام موقعیــت و منزلت واالیی کســب کرده بود،
هی ـچگاه پیامبــر علی را بهجــای او گزینش نمیکرد یا حداقــل بههمراه علی  او
را نیــز م ـیآورد؛ اما آیۀ مباهله و شــأن نــزول آن گواهی میدهد که علی شایســتهترین و
بافضیلتترین فرد در میان یاران پیامبر بود».
 .3عزیزاهلل عطاردی ،مسند االمام الرضا ،ج ،۲ص ۱۷تا .۲۱
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* روز غدیر را «روز کمال» معرفی میکرد و میفرمود« :روزی است

کــه شــیطانها فــراری میشــوند؛ روزی اســت کــه اعمال شــیعیان و
دوســتان آلمحمد در آن پذیرفته میشود؛ روزی است که خدا
اعمال مخالفان را رد میکند و آنها را ناچیز بهحساب میآورد».

1

* غدیــر را روزی توصیــف میکــرد که خــدا آن را مخصوص محمد

و آلــش قــرار داد و کســانی کــه در آن روز عبــادت کننــد یــا بــه
اهلوعیال خود چیزی ببخشند و به دوستانشان نیکی کنند ،لطف
و احسان خدا را از ِآن خود میسازند .خدا در آن روز از تالش شیعیان

تقدیر میکند و گناهانشان را میآمرزد و اعمالشان را قبول میکند.

2

* غدیــر را روز مــژده و عید اکبر میدانســت و وعده میداد« :در آن

روز ،دعا مستجاب است».

3

* ســفارش میکرد که مردم در روز غدیر ،پیراهن خوب بپوشــند و

لباسهــای ســیاه به تــن نکنند؛ چــون غدیــر روز ازبینرفتن غمها و
بخشیدهشدن گناهان شیعیان امیرمؤمنان است.

4

* میگفت« :غدیر روزی است که باید در آن بهطرف کارهای خیر

دویــد و از دیگــران جلــو زد و در آن روز باید بــر محمد و آلمحمد
خیلی صلوات فرستاد».

5

* معتقد بود غدیر روزی اســت که خدا در آن ،دین اســام را کامل
 .1همان.
 .2همان.
 .3همان.
 .4همان.
 .5همان.
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کرد و آن را پسندید .میگفت روز عید آلمحمد است ،روز قبولی
اعمــال و راحتــی مؤمنــان اســت ،در آن روز بایــد از خــدا خیلی چیزها
خواست و با دیگران هم دیدوبازدید کرد.

1

* روز غدیر را روز دوستی و روز رسیدن به رحمت خدا ذکر میکرد.

2

* میفرمود« :در روز عید غدیر ،هر وقت همدیگر را مالقات کردید،

َ
بگوییــد« :الحمــد ّلله الذى جعلنا من المتمســكين بولایة امير المؤمنين و
الائمة».

3

* سفارش میکرد« :در روز غدیر ،موقع روبهروشدن با هم ،لبخند

بزنید و با مؤمنان با روی گشاده گفتوگو کنید؛ چرا که هرکس در روز
غدیر با چهرۀ خندان با برادران ایمانیاش روبهرو شــود ،خدا نیز روز
قیامت با مهربانی به وی نگاه میکند و هزار حاجتش را خواهد داد و
برای او در بهشــت ،قصری از گوهر ســفید خواهد ساخت و چهرهاش
را نورانی خواهد کرد».

4

* غدیر را روز آراســتگی میدانســت و بشــارت مــیداد« :هرکس در

روز غدیــر خــود را زینــت کنــد و بــه خــودش برســد ،خــدا گناهانش را
میآمرزد و فرشــتهها را مأمور میکند تا برایش اعمال خوب بنویســند
و درجاتش را باال ببرند و اگر در آن ســال بمیرد ،شــهید مرده اســت و
اگر زنده بماند ،خوشبخت خواهد شد».

5

 .1همان.
 .2همان.
 .3همان.
 .4همان.
 .5همان.
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* به اطعام و دیدن مؤمنان در روز غدیر توصیه میکرد« :کسی که

در روز غدیر به مؤمنی غذا بدهد ،مانند این است که همۀ پیامبران
و صدیقان را اطعام کرده باشد .اگر به زیارت برادر ایمانی خود برود،
خــدا هفتــاد نــور در قبر او روشــن میکنــد و قبرش را وســعت میدهد
و روزی هفتادهــزار فرشــته از او دیــدار میکننــد و مــژدۀ بهشــت به او
میدهند».

1

* کســانی را کــه والیــت علــی را پذیرفتنــد ،ماننــد آنهایــی 

میدانست که آدم را سجده کردند و کسانی را که والیت علی را

قبول نکردند ،به شیطان تشبیه میکرد .میگفت« :در این روز ،این
َْ

َ

ْ

ُ

َ ُ

َْ َ ْ
ك َمل ُت لك ْم ِد َينك ْم> 2خدا همۀ پیامبران را در
آیه نازل شد< :اليوم أ

روزی مانند غدیر مبعوث کرد».

3

* دربــارۀ عظمــت غدیر نــزد خدا میفرمود« :همیــن بس که برای

پیغمبر خود ،در این روز جانشین انتخاب کرد».

4

 .۵عاشورای حسینی

روش پــدر بزرگــوارش را توصیف میکرد« :وقتی ُم ّ
حرم میشــد،
*

پــدرم خنــده نداشــت و غصــه فرامیگرفتــش .ایــن وضع تــا روز دهم
ادامــه داشــت .روز دهــم روز مصیبــت و انــدوه و گریــهاش بــود و
میفرمود" :امروز حســین کشــته شــد 5".از اینرو میفرمود :کسی که
 .1همان.
 .2مائده.۳ ،
 .3عزیزاهلل عطاردی ،مسند االمام الرضا ،ج ،۲ص ۱۷تا .۲۱
 .4همان.
 .5محمدبنإسحاقبنیعقوب کلینی ،األمالی ،ص.۱۲۸
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روز عاشــورا روز مصیبت و غم و گریهاش باشــد ،خدا روز قیامت را روز
خوشحال ـیاش قرار میدهد؛ چراکه شــیعه در انــدوه اهلبیت
غمگیــن و در خوشحالیشــان شــاد اســت و روز عاشــورا روز غــم
اهلبیت است».

1

* تشــویق میکــرد به گریه بر مصیبت عاشــورا« :ا گر برای حســین

گریه کنی ،بهقدری که اشکهایت بر صورتت جاری بشود ،خدا هر
گناهی را که مرتکب شدهای ،میآمرزد».

2

* شاعران را به سرودن شعر و مرثیه برای امامحسین ترغیب

میکرد .شاعر اهلبیتِ ،دعبل خزاعی ،این قضیه را اینطور تعریف
کرده است :ایام محرم بود که به زیارت امامرضا رفتم .دیدم آن
حضرت با حالت غمواندوه نشسته است و اصحاب هم دورش جمع
شــدهاند .مرا که دید ،فرمود« :دعبل ،دوســت دارم شعری بخوانی.
ایــن روزهــا روزهــای غموغصهای اســت که به ســر خانــدان ما آمده
اســت و خدا گناههای کســی را که بر مصیبت جدم امامحســین
گریه کند ،میآمرزد ».ســپس از جایش بلند شــد و پردهای نصب کرد

و اهل خانه را پشت آن پرده قرار داد تا در مصائب جدشان عزاداری
کننــد .بعــد ،رو به من کــرد و فرمود« :برای جدم ،حســین ،مرثیهای
بخوان ».اشعاری خواندم و صدای گریۀ امامرضا و خانوادهاش
بلند شد.

3

 .1محمدباقر مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،۴۴ص.۲۸۴
 .2محمدبنعلیبنبابویه (شیخ صدوق) ،األمالی ،ص.۱۳۰
 .3محمدباقر مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،۴۵ص.۲۷۵

56

ادخ تجح اب طابترا

* میفرمود« :اگر دوست دارید ثوابی ببرید مانند ثواب کسانی که

همراه حســینبنعلی شهید شــدند ،هر وقت به یادش افتادید،
َ َُ

َ

َ ً

ً

ُ
ك ْن ُت َم َع ُه ْم فأف َوز ف ْوزا َع ِظيما( .کاش با آنان میبودم
بگویید :يا ل ْي َت ِني

و به پیروزی بزرگ میرسیدم»).

1

* از کاســبی در روز عاشــورا نهــی میکــرد« :هرکــس در روز عاشــورا

دنبــال تأمیــن نیازمندیهایش نرود ،خدا نیازهای دنیا و آخرتش  را
برآورده میکند».

2

 .۶مهدویت
* قائم اهلبیت را چهارمین فرزند خود میدانســت و بشــارت

میداد« :خدا بهدست او زمین را از ظلموستم پاک میکند .مردم در

متولدشــدنش شــک میکنند و او قبل از ظهورش ،مدتی از چشــمها
پنهان است .هر وقت ظهور کند ،زمین را روشن میکند و عدل را در
جامعه برقرار میسازد».

3

* مهــدی را همــان کســی میدانســت کــه زمیــن بــرای او
َ
درن َوردیــده میشــود .میگفــت او ســایهای نــدارد .ندادهنــده ،مردم
را ب ـه او دعــوت میکنــد و هم ـۀ اهــل زمیــن صدایــش را میشــنوند:
«حجت خدا در زمین ظاهر شــده اســت .از او پیروی کنید که حق با

ً َ َ َّ ْ َ ُ
اوســت .خدا فرمود< :إن َّن َشـ ْـأ ُن َن ّز ْل َع َل ْيهم ّمن َّ
السـ َـماء َآية فظلت أ ْع َناق ُه ْم
ِ ِ
ِ
ِ
 .1محمدبنعلیبنبابویه (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۱ص.۳۰۰
 .2محمدبنعلیبنبابویه (شیخ صدوق) ،األمالی ،ص.۱۲۹

 .3محمدبنعلیبنبابویــه (شــیخ صــدوق) ،کمــال الدیــن و تمــام النعمــه ،ج ،۲ص۳۷۲؛
فضلبنحسن طبرسی ،اعالم الوری باعالم الهدی ،ص.۴۳۴
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َ

َ
اض ِع َ
ين>( 1اگر بخواهیم ،میتوانیم چنان معجزهای از آســمان
ل َهــا خ ِ

برایشان بفرستیم که به آن گردن بنهند و بهزور ایمان بیاورند).

2

ـام بعــد از مــن ،فرزندم محمد اســت و پس از
* وعــده م ـیداد« :امـ ِ

او فرزنــدش علــی خواهد بود و پس از وی ،فرزندش حســن و ســپس
فرزند او حجت قائم است که مردم در غیبت ،انتظارش را میکشند.
در هنــگام ظهــور حجت ،مــردم از او فرمان میبرند .اگــر از دنیا فقط
یــک روز باقی مانده باشــد ،خدا آن روز را آنقــدر طوالنی میکند تا او
ظهور کند و جهان را از عدلوداد پر سازد».
* توضیــح م ـیداد کــه زمــان ظهــور و قیام مهــدی ،ماننــد روز

قیامــت ،نامعلوم اســت و فقط خدا میدانــدش .از پیامبر روایت
یکــرد کــه از آن جناب پرســیدند« :قائــم چهوقت ظهــور میکند؟»
م 

َ ّ
فرمود« :قیام او مانند روز قیامت است که خدا میفرماید< :لا ُي َج ِل َيها
َّ َ َ َ َ
َّ
ََْ ُ
ْ
َّ ُ َ ُ َ ْ
اتو الأ ْر ِض لا تأ ِتيكـ ْـم ِإلا َب ْغ َتة>( 3جز او
ِل َوق ِت َهــا ِإلا هـ َـو ثقلــت فِي الســماو ِ

موقع خود آشکار نمیکند .تحمل این حادثه برای
هیچکس آن را در ِ
آسمانها و زمین سخت است و یکدفعه سراغتان میآید»).

4

* ســؤال کردند« :آیا شــما صاحباالمر هســتید؟» در پاســخ فرمود:

«من صاحب امر هستم؛ اما آن صاحب امری نیستم که جهان را پس
 .1شعراء.۴ ،

 .2محمدبنعلیبنبابویــه (شــیخ صــدوق) ،کمــال الدیــن و تمــام النعمــه ،ج ،۲ص۳۷۲؛
فضلبنحسن طبرسی ،اعالم الوری باعالم الهدی ،ص.۴۳۴
 .3اعراف.۱۸۷ ،
 .4محمدباقــر مجلســی ،بحار االنــوار ،ج ،۴۹ص ۲۳۷و ج ،۵۱ص۱۵۴؛ محمد بن علی بن
بابویه (شیخ صدوق) ،کمال الدین و تمام النعمه ،ج ،۲ص.۳۷۲
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از ظلموســتم پر از عدلوداد میکند .قائم و صاحب امر هنگامی که
خروج کند ،در سن پیرمردان خواهد بود و با هیکل و چهرۀ جوانان.
قائــم بدنــی بســیار قوی دارد و ا گــر بخواهد ،درختــی تنومند را از
َ
جای میکند .عصای موســی و انگشــتر ســلیمان با او خواهد بود .او
چهارمین فرزند من است که خدا از چشمها پنهانش میکند و هرگاه
اراده کند ،او را ظاهر میکند تا جهان را پس از آنکه پر از ســتم شــده
است ،پر از عدالت کند».

1

* میفرمود« :از نشــانههای مهم او این اســت که گذر شــب و روز
َ
2
پیرش نمیکند ،تا زمانی که ا َجلش برسد».
* رجعــت را امــری واقعی میدانســت که در امتهای گذشــته نیز

بــوده اســت و در قــرآن هــم آمــده اســت .از پیامبــر نقــل میکرد:
«هرچه در امتهای گذشــته روی داده اســت ،در این امت نیز روی
خواهــد داد .ه ـر وقــت مهــدی کــه از فرزندان من اســت ظهــور کند،
عیســی با وی نماز خواهد خواند .اســام در آغاز غریب بود و بار دیگر
غریــب خواهد شــد و خــوش بهحال غریبــان!» گفتنــد« :ای پیامبر،
بعدش چه میشود؟» گفت« :حق به حقدار خواهد رسید».

3

 .1محمدبنعلیبنبابویــه (شــیخ صــدوق) ،کمــال الدیــن و تمــام النعمــه ،ج ،۲ص۳۷۶؛
فضلبنحسن طبرسی ،اعالم الوری باعالم الهدی ،ص.۴۳۴
 .2محمدبنعلیبنبابویــه (شــیخ صــدوق) ،عیــون اخبــار الرضــا ،ج ،۲ص۶۵۲؛
محمدبنعلیبنبابویه (شیخ صدوق) ،کمال الدین و تمام النعمه ،ج ،۲ص.۶۵۲
 .3محمدبنعلیبنبابویــه (شــیخ صدوق) ،عیــون اخبار الرضــا ،ج ،۲صص۲۰۱و۲۰۲؛
محمدباقــر مجلســی ،بحــار االنــوار ،ج ،۲۵ص۱۳۵؛ عزیــزاهلل عطــاردی ،مســند االمــام

الرضا ،ج ،۲ص.۱۳۵

59

بر مدار آفتاب

* همیشه به دعا برای امامزمان سفارش میکرد.

1

 .۷زیارت
* اباصلت هروی از او پرســید« :پســر رســول خدا ،نظر شــما دربارۀ

ایــن حدیـ ِـث نقلشــده چیســت" :مؤمنــان در بهشــت از خانههــای
خودشان ،خدایشان را زیارت میکنند"؟» حضرت فرمود« :اباصلت،
خــدا حضرت محمــد را بر همــۀ آفریدههایش ،حتی فرشــتهها و
انبیــا ،برتــری داده و اطاعــت از او را اطاعــت از خود دانســته و زیارت
پیامبــر را در دنیــا و آخــرت بهمنزلــۀ زیــارت خود شــمرده اســت .خدا

َّ ُ َ َ َ ْ َ َ َ
َ
میفرمایدَ :
<م ْن ُي ِط ِع الرسول فقد أ
طاع ا ّلل َه> 2همچنین میفرماید<ِ :إ ّن
َ َ َ َ
َّ َ ُ ُ َ َ َّ ُ ُ َ َ
بايع
ون ا ّلل َه َي ُد ا ّلل ِه ف ْوق أ ْي ِد ِيهم> 3و پیامبر فرموده
بايعونك ِإنما ي ِ
ال ِذيــن ي ِ

است" :هر کس در زمان حیات من یا بعد از مرگم زیارتم کند ،خدا را
زیارت کرده اســت ".رتبه و مقام پیامبر در بهشــت از تمام جایگاهها
باالتر اســت .هر کس از درجه و مقام خود در بهشــت ،حضرت رسول
را زیارت کند ،خدای متعال را زیارت کرده است».

4

* دلیــل زیــارت امامــان را اینچنیــن بیــان میکــرد« :هــر امامــی

بــر گــردن دوســتان و شــیعیانش حقــی دارد و اگــر کســی بخواهد به
عهــد خــود وفــادار بماند ،باید به زیــارت قبر آنها برود .ا گر کســی به
زیارتشــان رغبــت نشــان دهــد و بــه گفتههایشــان عمل کنــد ،آنها
 .1محمدباقر مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،۹۵ص.۳۳
 .2نساء« :۸۰ ،هرکس از پیامبر پیروی کند ،از خدا پیروی کرده است».
 .3فتــح« :۱۰ ،کســانی کــه بــا تو بیعــت میکنند ،در واقع بــا خدا بیعت میکنند .دســت خدا
برای بیعتکردن روی دست آنهاست».
 .4محمدبنعلیبنبابویه (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۱ص.۱۱۵
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شفاعتش خواهند کرد».

1

* مزار مادرش فاطمۀ زهرا را در مسجدالنبی میدانست:
«ایشــان در خانــۀ خــود بــه خــاک ســپرده شــد .بعــد ،چونکــه
بنیامیه مسجد پیامبر را توسعه دادند ،قبرش جزء مسجد
شد».

2

* زیــارت امیرمؤمنــان را از زیــارت امامحســین  برتــر
3
میدانست.
* به زیارت امامحسین تأ کید میکرد:
«هرکــس ایشــان را در کنار شــط فــرات زیارت کند ،مانند کســی
است که خدا را در عرش فرمانرواییاش زیارت کرده است».

4

* بر آن بود که هرکس قبر سیدالشهدا را زیارت کند و حقش را

بشناسد ،خدا او را در جمع مقربان خود خواهد نوشت.
* میفرمود:

«در اطــراف قبر سیدالشــهدا ،هفتادهزار فرشــتۀ خا کآلود و
غمگین هستند و تا روز قیامت بر امامحسین گریه میکنند».

5

* بــه زیــارت امامحســین در نیمــۀ رجــب و شــعبان ســفارش
 .1محمدبنعلیبنبابویــه (شــیخ صــدوق) ،علــل الشــرائع ،ج ،۲ص۴۵۹؛ محمد بن علی بن 
بابویه (شیخ صدوق) ،کتاب من ال یحضره الفقیه ،ج ،۲ص۵۷۷؛ محمدبناسحاقبنیعقوب
کلینی ،الکافی ،ج ،۴ص.۵۶۷
 .2محمدبنیعقوببناســحاق کلینــی ،الکافــی ،ج ،۱ص۲۴۵؛ محمدبنعلیبنبابویــه
(شیخ صدوق) ،معانی األخبار ،ص.۲۶۸
 .3عبدالکریمبناحمدبنطاووس ،فرحة الغری بصرحة القری ،ص.۱۰۴
 .4محمدباقر مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،۹۸ص.۷۶
 .5مرتضی فیروزآبادی ،فضائل الخمسة من الصحاح السته ،ج ،۳ص.۳۲۱
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میکــرد و میفرمــود« :زائــر پیــش از زیــارت باید غســل کنــد و هنگام
زیارت دعای امداوود بخواند .هر وقت خواست این اعمال را انجام
دهــد ،بایــد روز ســیزدهم و چهــارده و پانزدهــم را روزه بگیــرد و ظهــر
روز پانزدهــم غســل کنــد و پــس از اینکــه نمــاز ظهر و عصــر را خواند،
در جــای خلوتــی روبهقبل ـه بنشــیند و صد بار ســورۀ حمــد و توحید و
بعــد ده بار آیتالکرســی را بخواند .ســپس ســورههای انعام ،اســراء،
کهــف ،لقمان ،یس ،صافات ،ســجده ،شــورا ،دخان ،فتــح ،واقعه،
ملــک و انشــقاق را تــا آخر قرآن قرائت کند .هر وقــت قرائتش را تمام

کــرد ،بگوید :صــدق ا ّلله العظيم ّالذي لا إله ّإلا هو الحـ ّـي ّ
القيوم ذو الجلال
ّ
و الإكرامّ ،
الرحمن الرحيم الحليم الكريم ،الذي ليس كمثله شيء و هو
ّ
ّ
الســميع البصير و الخبير ،شــهد ا ّلله أنه لا إله إلا هو و الملائكة و اولو العلم
ّ
ّ
قائما بالقســط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ،و بلغت رســله الكرام و أنا على
ذلك من الشاهدين».

1

* زائـ ِـر پــدرش موس ـیبنجعفر را ماننــد کســی میدانســت که

حضرت سیدالشهدا را زیارت کرده است.

2

* در خصــوص زیــارت خواهــرش ،حضرت فاطمــۀ معصومه،

میفرمود« :هر کس او را زیارت کند ،بهشت نصیبش میشود».

3

 .1عزیزاهلل عطاردی ،مسند االمام الرضا ،ج ،۲ص.۱۳
 .2محمدبنعلیبنبابویه (شیخ صدوق) ،کتاب من ال یحضره الفقیه ،ج ،۲ص.۵۸۲
 .3محمدبنعلیبنبابویه (شیخ صدوق) ،ثواب االعمال و عقاب االعمال ،ص.۲۰۸
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ٰ َ ُ َ َّ
َّ ُ َ ٰ ْ ُ َ ْ
ََ ْ َ
<يــا أ ّي َهــا ال ِذ َين َآم ُنوا ِاتقــوا ا ّلل َه َو ل َت ْنظ ْر نف ٌس ٰمــا ق ّد َمت ِلغ ٍد َو
ا َّت ُقوا َا ّٰلل َه إ َّن َا ّٰلل َه َخب ٌير ب ٰما َت ْع َم ُل َ
ون>
ِ
ِ ِ
ِ
خودشناســی راهــی بــرای خداشناســی اســت :دریچ ـهای
بــرای شــناخت خــدا و عالــم هســتی و درک صحیــح هــدف
آفرینــش .امام میکوشــید تــا با ایجاد درک صحیح از انســان
نســو هدایت کند .این  انســان کامل باید
کامل ،مردم را بدا 
در همــۀ ابعاد به رشــد و تعالی برســد :از خصوصیــات و آداب
و ویژگیهــای ظاهــری گرفتــه تــا رفتــار بــا دیگــران وجامعــۀ
پیرامون خود.
در ایــن فصــل ،پــس از اشــارهای انــدک بــه ویژگیهای
ـردی خــود امــام ،به ســیرۀ ایشــان نیــز دربارۀ
ظاهــری و فـ ِ

آداب و رفتارهــایفردی میپردازیم.

 .۱سیمای ظاهری
چهره
* برخــی خرماییرنگ و ســر خرو توصیفــش کردهاند و برخی دیگر
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ســفیدرو 1.بســیاری مورخان بر آناند که سیمای امام جذاب و سبزه
2
بوده است.
* روایات بر شــباهت خاص او به پیامبر اکرم تأ کید کردهاند.
یوس ـفبنحاتم شــامی مینویســد« :امامرضا شــبیهترین مردم
به پیامبر بود .هرکس پیامبر را در خواب میدید ،ایشــان را
3
بهشکل و شمایل علیبنموسیالرضا مشاهده میکرد».
قامت
قدوقامت میانه داشت و خوشاندام بود.
ِ
*

4

هیبت و وقار
* چش ـمها در برابــرش متواضع بودند؛ چون بــه پیامبر و اوصیای
امیــن او شــبیه بــود؛ ازای ـنرو تمــام کســانی کــه میدیدنــدش ،به او
احتــرام میگذاشــتند .نمون ـهای از وقــار او این بود که وقتــی با مردم
مینشســت یــا با همراهشــان ســوار میشــد ،چــون هیبــت و عظمت
5
داشت ،هیچکس نمیتوانست صدایش را بلند کند.
خود
* هیبتش بهحدی بود که وقتی امام پیش مأمون میرفتِ ،
6
مأمون و خادمانش بهسرعت پرده را برایش کنار میزدند.

 .1باقر شریف قرشی ،حیاة االمام الرضا ،ج ،۱ص.۲۷
 .2مؤمنبنحســن شبلنجی شــافعی ،نور األبصار ،ص۳۰۹؛ احمدبنیوسف القرمانی ،اخبار

الدول ،ص.۱۱۴
 .3یوسفبنحاتم شامی ،الدر النظیم فی مناقب األئمة اللهامیم ،ص.۶۷۸
 .4محمدبنحسن حر عاملی ،الفصول المهمة فی اصول االئمه ،ص.۲۴۴
 .5باقر شریف قرشی ،حیاة االمام الرضا ،ج ،۱ص.۲۷

ّ
 .6احمدبنیوسف قرمانی ،اخبار
الدول ،ص۱۱۴؛ باقر شریف قرشی ،حیاة االمام الرضا،

ج ،۱ص.۲۷
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آراستگی
* بر آراســتگی تأ کید میکرد« :خدا بیزار اســت از افراد کثیف که به

پاکیزگی و آراستگی خودشان اهمیت نمیدهند».

1

* سادهزیســتی را با آراســتگی جمع کرده بود و پاکیزگی را از اخالق

پیامبران برمیشمرد.

2

ـتگی خــود در خانه ،بــر مرتببودن ظاهر
* امــام ضمن حفظ آراسـ ِ

مرد در خانهاش تأ کید میکرد.

3

* وقتی میخواست میان مردم بیاید ،به سر و وضعش میرسید.

4

شانه

ّ
مقیــد بــود موهایــش را شــانه کنــد .ســلیمانبنیحیی میگوید:
*

«یکــی از روزهــا کــه امامرضــا میخواس ـت از خانــه بیــرون برود،
شــانهای خواســت و شــروع کــرد بــه شــانهزدن موهایش .ســپس به
من گفت" :ســلیمان ،پدرم از پدران خود نقل کرده اســت که رســول
خدا فرمود :هرکسی هفت بار موهای سروصورتش را شانه بزند،
هرگز دردی سراغش نمیآید»".

5

خضاب
* ریش خود را با خضاب ،مشکی میکرد.

6

 .1محمدباقر مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،۷۹ص.۳۰۳
 .2ابنشعبۀ حرانی ،تحف العقول عن آل الرسول ،ص.۴۵۱
 .3محمدباقر مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،۷۳ص.۱۰۰
 .4علیبنعیسی اربلی ،کشف الغمة فی معرفة األئمه ،ج ،۲ص.۳۱۶
 .5محمدباقر مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،۷۳ص.۱۱۵
 .6همان ،ص.۱۰۰
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بکــردن و خودآرایــی مــردان را مایــۀ افزایــش پا کدامنــی
* خضا 

زنــان میدانســت و تذکــر میداد« :بعضــی زنها ،چون شوهرانشــان
ژولیده بودند ،عفت را رها کردند».

1

سرمه
* به سرمهکشــیدن توصیه میکرد« :هر کس که چشــمش ضعیف

قبل خواب ســرمه بکشــد :چهار بار در چشــم راســت و سه بار
اســتِ ،

در چشــم چــپ .ایــن کار باعـ ِـث رویش مــژه و افزایش بینایی چشــم

میشود».

2

خوشبویی
* بــه خوشبویی و عطرزدن خیلی تشــویق میکــرد و آن را یکی از

اخالق پیامبران میدانســت 3.ســفارش میکرد« :انســان نباید حتی

یک روز عطر زدن را ترک کند .اگر نمیتواند ،یکروزدرمیان خودش
ً
را خوشبو کند و اگر باز هم نتوانست ،در روز جمعه حتما به خودش
عطر بزند».

4

* وقتی از خانه خارج میشد ،بوی خوشش فضا را پر میکرد.
هندی خام بخور میداد .بعد با گالب و ُمشک
* خودش را با عود
ِ
6
خوشبو میکرد.
5

 .1حسنبنفضل طبرسی ،مکارم االخالق ،ص.۷۹
 .2همان ،ص.۴۶
 .3عزیزاهلل عطاردی ،مسند االمام الرضا ،ج ،۲ص.۳۷۲
 .4همان.
 .5محمدباقر مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،۴۹ص.۱۰۴
 .6محمدبنعلیبنبابویه (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.۱۷۹
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* همیشــه عطرآ گیــن بــود و اصحــاب را بــه اســتفاده از عطــر و

خوشبوکنندهها توصیه میکرد.

1

* بــه مــردان ســفارش میکــرد کــه در روز جمعــه ،خودشــان را بــا

بهترین بوی خوش ،خوشبو کنند.

2

کوتاهکردن ناخن
به کوتاهکردن ناخن در روزهای پنجشــنبه ســفارش میکرد و این
کار را باعث پیشگیری از چشمدرد میدانست.

3

انگشتر
* میگفــت انگشــتر عقیــق دســت کنیــد و بهنقــل از پیامبــر

میفرمود« :تا وقتی انگشــتر عقیق به دســت دارید ،هیچیک از شــما
دچار غم نمیشوید».

4

* به قراردادن انگشــتر در دســت راســت توصیه میکرد و بهنقل از

پدرانش میفرمود« :رسول خدا در دست راستش انگشتر میکرد».

5

* میگفت نقش انگشتر پدرانش اینهاست :حضرت رسول:

ٌ
محمد رسول ا ّلله .امامعلی :العزة ِل ّله .امامحسینّ :إن ا ّلله
ُ
أمره .امامسجاد و امامباقر :همان نقش انگشتر امامحسین.
بالغ ِ
امامصادق :ا ّلله وليّى و عصمتى من خلقه .امامموسی :حسبي
 .1محمدبنیعقوببناسحاق کلینی ،الکافی ،ج ،۶ص ،۵۱۸حدیث.۳
 .2حسنبنفضل طبرسی ،مکارم االخالق ،ص.۳۴
 .3عزیزاهلل عطاردی ،مسند االمام الرضا ،ج ،۲ص.۳۷۲
 .4منسوب به علیبنموسیالرضا ،صحیفة الرضا ،ص.۶۲
 .5محمدبنعلیبنبابویه (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.۶۳
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ا ّلله.

1

* نقش نگین انگشــترش را این عبارتها گفتهاند :حســبى ا ّلله ،ما
ّ 5
شاء ا ّلله لا قوة الا با ّلله 2،وليّى ا ّلله 3،انا ولى ا ّلله 4،و العزة لله.

* بــرای ازمیانرفتــن فقــر ،انگشــتر عقیــق را توصیــه میکــرد و

میفرمود« :عقیق نفاق را از دلهای مردم میزداید».

6

* عقیق را در سفر مایۀ حفاظت میدانست.

7

* بهدس ـتکردن انگشــتر یاقــوت  را ســفارش مینمــود و آن را

ازبینبرندۀ پریشانی معرفی میکرد.

8

* بهنقل از جدش امامصادق ،دس ـتکردن انگشــتر یاقوت را

سبب ازمیانرفتن تهیدستی میدانست.

9

نگین عقیق در دســت کند،
* میفرمود« :اگر کســی انگشــتری با ِ

فقیــر نمیشــود و حاجتهایــش بــه بهتریــن شــکل بــرآورده خواهــد
شد».

10

* میفرمود که هرکس شبش را اینطور به صبح برساند ،او را خدا
 .1حسنبنفضل طبرسی ،مکارم االخالق ،ص.۹۱
 .2محمدبنیعقوببناسحاق کلینی ،الکافی ،ج ،۶ص.۴۷۳
 .3محمدباقر مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،۴۹ص.۷
 .4محمدبنحسن حر عاملی ،الفصول المهمه ،ج ،۲ص.۹۷۲
 .5محمدبنجریر طبری ،دالئل االمامه ،ص.۱۸۳
 .6عزیزاهلل عطاردی ،مسند االمام الرضا ،ج ،۲ص.۳۶۳
 .7محمدبنعلیبنبابویه (شیخ صدوق) ،ثواب األعمال و عقاب األعمال ،ص.۱۷۴
 .8محمدباقر مجلسی ،حلیة المتقین ،ص.۱۸
 .9محمدبنعلیبنبابویه (شیخ صدوق) ،ثواب األعمال و عقاب األعمال ،ص.۱۷۶
 .10همان ،ص.۱۷۳
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در آن روز از شــر بالهای آســمانی و حادثههای زمینی حفظ میکند و
در پنــاه خودش و رســولش قرار میدهد :انگشــتری عقیق در دســت
راستش باشد ،اول صبح و قبل از آنکه کسی او را ببیند ،نگین آن را
بهطرف داخل دســت برگرداند و ســورۀ قدر را تا آخر بخواند و ســپس

َ َُ َ َ ُ ْ
َ ْ ُ َّ
َّ ُ
َ َ َ
وت
بگویــد:
«آمنــت ِباللـ ِـه َو ْحد ُه لا شـ ِـريك له َو كفـ ْـرت ِبال ِج ْبـ ِ
ـت َو الطاغ ِ
َ
َ
َ
َآم ْنـ ُـت ِب ِسـ ّ ِـر ِآل ُم َح ّمـ ٍـد َو َعل ِان َي ِت ِهـ ْـم َو َول َاي ِت ِهـ ْـم( ».به خدایی که یکتاســت

و شــریکی نــدارد ،ایمان آوردم و به جبــت و طاغوت کفر ورزیدم و به

نهان و آشکار آلمحمد و والیتشان ایمان آوردم).

1

پوشا ک

جنس
* آنچــه میپوشــید ،از پارچههــای زبــر و درش ـتبافت تهیه شــده

بود.

2

* پیراهنــی پشــمی بهرنــگ ســیاه تنــش میکــرد و عبــای کبود به

دوش میانداخت.

3

* روی پیراهن پشــمیاش ،لباســی از جنس خز میپوشید .برخی

لباس خز بر تن او دیدنــد ،به او اعتراض
نادانهــای صوفیــه ،وقتــی ِ

کردنــد« :چطور فکر میکنی زاهدی ،وقتی داریم میبینیم لباس خز
تنت کردهای؟!» او لباس خزش را کنار زد و آنها لباس پشمی را در
زیــرش دیدنــد .به آنها فرمــود« :این لباس پشــمی را برای خدا تنم
 .1احمدبنفهد حلی ،عدة الداعی و نجاح الساعی ،ص.۱۲۹
 .2محمدبنعلیبنبابویه (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.۱۷۸
 .3حسنبنفضل طبرسی ،مکارم األخالق ،ص.۱۰۴
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کردهام و این لباس خز را برای مردم».

1

آداب
* همــواره لبــاس را از ســمت راســت میپوشــید؛ یعنــی اول دســت

راســتش را در پیراهــن و پای راســتش را در شــلوار میکــرد .این کار را
مایۀ سالمتی و وفور نعمت میدانست.

2

* هــر وقــت لبــاس نویــی تهیــه میکــرد ،ظــرف آب میخواســت.

سورههای قدر و توحید و کافرون را ده مرتبه بر آن تالوت میفرمود و
آب را بر جامۀ خود میپاشید و میفرمود« :هر کس با پیراهن نویش
قبــل از آن پوشــیدن ایــن کار را بکنــد ،تــا وقتــی که نخــی از آن باقی
روزی زیاد زندگی خواهد کرد».
باشد ،با ِ

3

* پوشــیدن بهتریــن و پاکیزهتریــن لباسهــا در روز جمعــه را کار

خوبی میدانست و میفرمود« :با بهترین عطر ،خودتان را خوشبو
کنید».

4

خوابیدن
* خواب را فرمانروای مغز میدانست و مایۀ پایداری و نیرومندی

جسم.

5

 .1محمدباقــر مجلســی ،بحــار االنــوار ،ج ،۸۰ص ،۲۲۲بهنقــل از :محمدبنزیــن الدیــن
ابنابیجمهور ،عوالی اللئالی العزیزیه ،ج ،۲ص.۲۹
 .2حســنبنفضل طبرســی ،مــکارم االخــاق ،ص۱۱۶؛ عزیــزاهلل عطــاردی ،مســند االمــام

الرضا ،ج ،۲ص.۳۵
 .3محمدبنعلیبنبابویه (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۱ص.۳۱۵
 .4محمدبنعلیبنبابویه (شیخ صدوق) ،الفقیه ،ج ۱صص ۴۲۵و.۴۲۶
 .5محمدباقر مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،۵۹ص.۳۱۶
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ـواب بهموقــع و انــدازه را ســبب قــدرت بــدن انســان توصیف
* خـ ِ

میکرد.

1

ـتر شــب را  تا سحر در بیداری ب هســر  برده و مشغول عبادت
* بیشـ ِ

بود.

2

آداب خواب
* از خــواب بینالطلوعین 3نهی میکرد« :بین طلوع ســپیدۀ صبح

تا طلوع خورشــید ،مالئکۀ الهی روزیهای انسانها را سهمیهبندی
میکننــد .هــر کــس در ایــن زمــان بخوابــد ،غافــل و محــروم خواهد
شد».

4

* بهتر میدانســت که هنگام برخاســتن از خواب ،از ســمت راست

بلند شویم.

5

* شبها در رختخوابش ،خیلی قرآن تالوت میکرد.

6

* میفرمــود« :هــر وقــت میخواســتید بخوابیــد ،ابتــدا بــر پهلوی

راست بخوابید و سپس بر پهلوی چپ».

7

* وقــت خــواب ،آداب خاصــی را رعایــت میکــرد .ایــن آداب را

اینطور توضیح میداد:
 .1همان.

 .2محمدبنعلیبنبابویه (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.۱۸۴
 .3حد فاصل طلوع فجر تا طلوع آفتاب.
 .4محمدبنعلیبنبابویه (شیخ صدوق) ،کتاب من ال یحضره الفقیه ،ج ،۱ص.۵۰۴
 .5محمدباقر مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،۵۹ص.۳۱۶
 .6محمدبنعلیبنبابویه (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.۱۸۱
 .7محمدباقر مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،۵۹ص.۳۱۶
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«ما اهلبیت پیامبر ،هنگام خواب ،ده رفتار داریم:
 .۱باوضو میخوابیم؛
 .۲دست راست را زیر سروصورت میگذاریم؛
۳و۴و ۳۳ .۵بار سبحان اهلل و  ۳۳بار الحمد اهلل و  ۳۴بار اهلل ا کبر
میگوییم؛
 .۶روبهقبله میخوابیم؛
۷و .۸سورۀ حمد و آیةالکرسی میخوانیم؛

ً ْ
َ َّ ُ َ َ ْ َ َ ُ ُ ُ ْ ْ
َ َ َّ ُ َ َّ ُ
قائما ِبال ِق ْس ِط
لائكة َو أولوا ال ِعل ِم ِ
 .۹آیۀ <ش ِهد الله أنه لا ِإله ِإلا هو و الم ِ
َّ
ْ
ْ
لا ِإ َله ِإلا ُه َو ال َع ِز ُيز ال َح ِك ُيم> را میخوانیم؛

 .۱۰سورۀ توحید یا قدر را تالوت میکنیم».

1

* بینالطلوعین را بیدار بود؛ اما پس از طلوع خورشــید ،استراحت

میکرد.

2

* میفرمــود« :امیرمؤمنــان ســه شــب را نمیخوابیــد :شــب

بیستوســوم مــاه مبــارک رمضان و شــب فطر و شــب نیمۀ شــعبان؛

چــون در ایــن ســه شــب ،روزیهــا و اجلهــا و آنچــه در طــول ســال
خواهد بود ،تقسیم میشود».

3

خندیدن
* همیشــه متبســم و خــوشرو بود .در خوشمعاشــرتی ،ســرآمد و

 .1همان ،ج ،۷۳ص.۲۱۰
 .2محمدبنعلیبنبابویه (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۱ص.۶۷
 .3محمدباقر مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،۸۸ص.۱۲۳
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مثالزدنی بود .در خنده قهقهه نمیزد .فقط تبسم میکرد.

1

خوردن

میزان غذا
* میگفــت میــزان غــذا بایــد متناســب بــا بــدن هــر فــرد باشــد:

«بهاندازهای غذا بخورید که متناســب با بدنتان باشــد؛ آخر ،بیش از
ارزش غذایی ندارد».
آن دیگر ِ

2

* توصیهاش میانهروی در خوردن بود« :هر کس خورا ک کمتری

مصرف کند ،سالمتیاش بیشتر است و فکرش بازتر».

3

* کمخــوراک بــود 4و بــه کمخــوری ســفارش میکرد و آن را ســبب

ســامت تــن میدانســت« :ا گــر مــردم در خــوردن بــه کــم بســنده
میکردند ،بدنهایشان متعادل بود».

5

* بدن را همچون زمین پاک و آماده برای زراعت میدانســت که

آبدهــی بــه آن مراقبت شــود ،بهگونــهای که آب نه
ا گــر در آبادانــی و ِ
فراوانتر از نیاز به آن برسد تا آن را غرق کند و نه از اندازه کمتر باشد
تا آن را گرفتار تشنگی سازد ،آبادانیاش استمرار مییابد و ّ
خرمیاش
بیشتر میشود و ِکشتش برکت پیدا میکند؛ اما اگر از آن غفلت شود،

 .1محمدبنعلیبنبابویه (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.۱۸۴
 .2حسینبنمحمدتقی نوری ،مستدرک الوسائل ،ج ،۱۶ص.۲۲۰
 .3محمدباقر مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،۶۳ص.۳۳۴
 .4محمدبنعلیبنبابویه (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.۱۳۶
 .5محمدباقــر مجلســی ،بحــار االنــوار ،ج ،۵۹ص۱۴۲؛ حســنبنفضل طبرســی ،مــکارم

األخالق ،ص.۳۶۲
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تباه میشود و علف هرز در آن میروید.

1

* دربــارۀ نــوع و مقدار غذا توصیهاش جالب بود« :بررســی کن چه

غذایی با تو و معدهات ســازگار است و چه خورا کی برای تو گواراست
و بدنت را نیرو میدهد .آن را اندازه بگیر و خوراک خودت کن».

2

آداب غذاخوردن

* میفرمــود« :وعــدۀ خــوردن را بــا سـ ُـبکترین غــذا آغــاز کــن؛

یعنــی غذایــی بهانــدازۀ عادتــت و برحســب اقامتــگاه و فعالیتهــا و
زمانهات».

3

* دستکشیدن از غذا پیش از سیری را مهم میشمرد« :درحالیکه

هنوز مقداری میل داری ،از غذا دســت بکش؛ چونکه مایۀ سالمتی
بدن و تیزهوشی است و برای خود انسان هم باعث سبکی».

4

* قبــل از غذاخــوردن ،وقتــی دســتش را میشســت ،بــا دســتمال

برعکس بعد از غذا.
خشکش نمیکرد؛
ِ

5

* موقعــی کــه ســفرۀ غــذا برایش پهــن میکردنــد ،همــۀ غالمها و

خدمتکارها را به سر سفره دعوت میکرد.

6

* قبل از شــروع غذا ،ابتدا مقداری ســرکه مینوشــید .کسی عرض

کــرد« :قربانت شــوم ،شــما کــه به ما امــر کــرده بودید غــذا را با نمک
 .1منسوب به علیبنموسیالرضا ،طب االمام الرضا ،ص.۱۳
 .2محمدباقر مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،۶۳ص.۳۳۴
 .3همان ،ج ،۵۹ص.۳۱۱
 .4همان.
 .5عزیزاهلل عطاردی ،مسند االمام رضا ،ج ،۱ص.۴۸
 .6محمدبنعلیبنبابویه (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.۱۸۴
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شــروع کنیم؟!» ایشــان فرمود« :نمک هم مانند ســرکه اســت :سرکه
ذهن را قوی میکند و بر عقل آدمی میافزاید».

1

* بــرای فصــل تابســتان ،غذاهایــی بــا طبــع ســرد توصیــه میکرد

و بــرای زمســتان ،غذاهایــی بــا طبــع گرم و بــرای فصلهــای دیگر،
غذاهای معتدل را.

2

* هیچگاه غذای داغ نمیخورد و بهنقل از جدش امیرمؤمنان

میفرمــود« :پیامبــر هنگامــی کــه غذایــش داغ بود ،نمیخــوردش و
میفرمود’ :بگذارید ســرد شــود که در آن برکت است .خدا غذای داغ
را به ما روزی نمیکند»‘.

3

* وقــت غذاخــوردن میفرمــود« :از جــای خود تــکان نخورید و در

نهایت راحتی غذا بخورید».
ِ

4

* توصیــه میکــرد« :ا گــر در منزل مقــداری از غذا بــر زمین ریخت،

بایــد جمعــش کنیــد؛ امــا اگر در صحــرا بودیــد و مقداری از غــذا روی

زمیــن ریخت ،خردهریزهها را جمع نکنید و برای پرندهها و درندهها
بگذارید».

5

* وقتــی بــرای حضــرت غــذا میآوردنــد ،یــک ســینی میطلبیــد و

کنــار ســفره میگذاشــت .آن وقــت از بهتریــن غذاهــای ســفره در آن
 .1احمدبنخالد برقی ،المحاسن۴۸۷ ،؛ محمدبنیعقوببناسحاق کلینی ،الکافی ،ج،۶
ص.۲۲۹
 .2محمدباقر مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،۵۹ص.۳۱۱
 .3محمدبنعلیبنبابویه (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.۴۰
 .4همان ،ص.۳۴۸
 .5عزیزاهلل عطاردی ،مسند االمام الرضا ،ج ،۲ص.۳۴۹
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میگذاشت و دستور میداد که آن را به مساکین بدهند.

1

* یکــی از خادمانــش گفته اســت« :وقتی ما مشــغول غــذا بودیم،

پی کاری نمیفرستاد تا غذایمان تمام
حضرت احضارمان نمیکرد و ِ

میشد .اگر هم سراغمان میآمد و سر سفره بودیم ،میفرمود" :بلند
نشوید تا غذایتان تمام شود»".

2

* میفرمــود« :گاهــی کــه نعمتــی به من میرســد ،از گلویــم پایین

نم ـیرود ،تا وقتــی بفهمم آنچه دربارۀ آن نعمت بر من واجب شــده
بوده است ،بهجا آوردهام».

3

* از آبخوردن میان غذا نهی میکرد« :هرکس میخواهد ناراحتی

معــده نگیرد ،روی لقمۀ غذا آب نخورد تا آنکه غذایش را تمام کند.
هرکس میان غذا آب بخورد ،بدنش به رطوبت میگراید و معدهاش
ضعیف میشــود و رگها نیروی غذا را جذب نمیکنند؛ زیرا ا گر روی
غذا پیاپی آب ریخته شود ،آن غذا در معده خام میماند و بهدرستی
هضم نمیشود».

4

* از پیامبــر نقــل میکــرد که ایشــان هــرگاه غذایــی میخورد،
َّ

َ

ْ

ً

میگفــت« :الل ُهـ َّـم َبـ ِـار ْك ل َنــا ِفيــهِ َو ْار ُزق َنــا َخ ْيرا ِم ْنـ ُـه( ».خدایــا ،آن را بر ما

مبارک گردان و بهتر از این هم روزیمان کن ).وقتی هم شیر یا چیز
َّ

َ

ْ

دیگری مینوشــید ،میگفت« :الل ُه َّم َب ِار ْك ل َنا ِفيهِ َو ْار ُزق َنا ِفيه( ».خدایا،

 .1احمدبنمحمدبنخالــد برقــی ،المحاســن ،ص۳۹۲؛ محمدباقــر مجلســی ،بحاراالنــوار،
ج ،۴۹ص.۹۷
 .2محمدباقر مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،۴۹ص.۱۰۲
 .3علیبنحسن طبرسی ،مشکاة األنوار فی غرر األخبار ،ص.۲۷۴
 .4علی احمدی میانجی ،مکاتیب األئمه ،ج ،۵ص.۲۰۶
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این را بر ما مبارک گردان و از این روزیمان کن).

1

* بعــد از نهــار به پشــت دراز میکشــید و پای راســتش را روی پای

چپ میگذاشت.

2

اهمیت خوردن شام
* بــه خــوردن شــام ،حتی یــک تکهنان ،ســفارش میکــرد؛ چرا که

شام شب به بدن نیرو میدهد.

3

نام رگ
* وعدۀ شــام را مهم میدانســت« :در بدن انســان رگی به ِ

عشــاء هســت که اگر کسی شام نخورد ،آن رگ تا صبح وی را نفرین

میکند و میگوید" :خدا گرسنه و تشنهات کند که مرا گرسنه و تشنه
گذاشتی»".
* تأ کیــد میکــرد هیچکــس خــوردن شــام را تــرک نکنــد ،حتــی بــا

لقمهای نان یا جرعهای آب.

4

* میفرمــود« :مــردی کــه عمــرش از چهــل گذشــته اســت ،نبایــد

شــب سـ ِـر بیشــام بر زمین بگذارد .خوردن شــام ،خواب را برای آدم
دلچسب میکند و دهان را خوشبو».

5

 .1محمدبنعلیبنبابویه (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.۳۹
 .2محمدبنیعقوببناسحاق کلینی ،الکافی ،ج ،۶ص.۲۹۹
 .3عزیزاهلل عطاردی ،مسند االمام الرضا ،ج ،۲ص.۳۲۲
 .4محمدبنیعقوببناسحاق کلینی ،الکافی ،ج ،۶ص.۲۸۹
 .5عزیزاهلل عطاردی ،مسند االمام الرضا ،ج ،۲ص.۳۲۲
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 .2سیمای علمی
عالم آ لمحمد
* او را «عالــم آلمحمــد» نامیدهاند 1و بهاقرار همه ،دانشــش

بیپایان بود.

2

* یکــی از یارانــش گفتــه اســت« :داناتر از علیبنموســیالرضا

ندیــدم .هر دانشــمندی که با وی نشستوبرخاســت میکرد ،این را

ـمندان ادیان و فقیهان شرایع
تصدیق میکرد .مأمون عباســی دانشـ
ِ

را در مجلســی جمــع کــرد و حضرت رضــا را دعوت کرد تــا با آنان
گفتوگــو کنــد .حضــرت همهشــان را مجــاب کــرد و همگــی فضل و
دانش وی را ستودند و به ناتوانی خودشان اعتراف کردند».

3

پاسخگویی
* دانش را گنج میدانست و کلیدش را پرسش؛ ازاینرو میفرمود:

«بپرسید تا خدا رحمتش را ارزانیتان کند .چهار دسته از پرسش اجر
میبرند :سؤالکننده ،آموزنده ،شنونده و جوابدهنده».

4

* با نشاط و جدیت به راهنمایی مردم و پاسخدادن به سؤاالتشان

میپرداخت.

5

* هرچــه از او میپرســیدند ،جــواب میگفــت و هیــچ پرسشــی را
 .1علیبنمحمدبنعلــی عاملــی نباطــی ،الصــراط المســتقیم الــی المســتحق القدیــم ،ج،۲
ص.۱۶۴
 .2محمدبناحمدبنعثمان ذهبی ،سیر اعالم النبالء ،ج ،۱۳ص.۱
 .3فضلبنحسن طبرسی ،إعالم الوری بأعالم الهدی ،ص.۳۲۸
 .4محمدبنعلیبنبابویه (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.۲۲۸
 .5محمدبنعمر کشی ،اختیار معرفة الرجال ،ج ،۲ص.۸۷۳
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بیپاســخ نمیگذاشــت .پاس ـخهایی هم که میداد ،مستند به قرآن
بود .خودش تعریف میکرد« :در مدینه در روضۀ حضرت رسول
مینشســتم .علمــا هــم در آنجــا زیــاد بودند .هــر وقت در مســئلهای
میماندند ،به من اشاره میکردند و مسائلشان را از من میپرسیدند.
من هم به همۀ سؤالهایشان پاسخ میگفتم».

1

* پــدرش امامکاظــم بــه فرزندانــش توصیــه میکرد کــه همۀ

مسائلتان را از او بپرسید و گفتههایش را نگه دارید.

2

* مأمــون بارها با پرســش دربــارۀ چیزهایی آزمایشــش میکرد؛ اما

امــام صبورانــه بــه وی پاســخ کامــل م ـیداد .خلیفه عالمــان را جمع
ـمندان دیگر ادیان همچون جاثلیــق و رأسالجالوت،
یکــرد :دانشـ
م 
ِ

ســران صابئــان ماننــد عمــران صابــی و هربــذ اکبــر و ابواســماعیل

ســندی ،پیروان زردشت و مســیح ،متکلمانی مانند سلیمان مروزی
و . ...آنــگاه حضرت را احضار میکرد .آنها از امام میپرســیدند و او
یکی پس از دیگری در مناظره مغلوبشان میکرد.

3

گسترۀ شا گردان
* جلس ـههای علم ـیاش مختــص شــیعیان نبــود و بســیاری
دانشــمندان ســنیمذهب نیــز در ایــن جلس ـهها شــرکت میکردنــد.
ابنجــوزی از اجتماع علمای بزرگ حدیث و پیشــوایان ســنیمذهب
 .1محمدبنمحمــد مفید ،االرشــاد ،ص۲۹۱؛ فضلبنحســن طبرســی ،إعالم الــوری بأعالم

الهدی ،ص.۳۲۸
 .2محمدباقر مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،۴۹ص.۱۰۰
 .3محمدبنعلیبنبابویه (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۱ص.۱۵۴
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در نیشــابور و اســتقبال از امام یاد کرده اســت .او از شــخصیتهایی
یبــرد کــه دور َمرکــب امــام حلقــه زدنــد و از امــام درخواســت
نــام م 
حدیــث کردند :یحییبنیحیی ،اســحاقبنراهویه ،محمدبنرافع،
احمدبنحرب و. ...

1

گسترش علوم
* بــرای تأ کیــد بــر گســترش علــوم اهلبیــت ،اینطــور دعــا

میکــرد« :خــدا رحمــت کن ـد بنــدهای را کــه علــوم مــا را زنــده کنــد».
پرسیدند« :علوم شما را چگونه زنده کند؟» فرمود« :فرا بگیردشان و
بــه مردم بیاموزاند؛ چونکــه مردم اگر زیباییهای کالم ما را بدانند،
از ما پیروی میکنند».

2

علمآموزی
* در علمآموزی ،شرموحیا را قبول نداشت« :کسی که علم ندارد،

نباید از یادگیری خجالت بکشد».

3

آ گاهی به همۀ زبانها
* به تمام زبانها مســلط بود و با افراد به زبان خودشــان گفتوگو

میکرد .احمدبنزیاد همدانی میگوید:

ترین مردم و عالمترین بــه هر زبانی بود.
بــه خدا قســم ،او فصیح ِ

روزی بــه حضــرت عرض کردم« :ای پســر پیامبر ،متعجبــم از اینکه

 .1ابنجوزی ،المنتظم ،ج ،۱۰ص.۱۲۰
 .2محمدبنعلیبنبابویه (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۱ص.۳۰۷
 .3همان ،ص.۳۰۷
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شــما به تمامی لغــات با اختالفاتی که دارند ،اینطور تســلط دارید».
فرمــود« :اباصلت ،من حجت خدا بر بندگان اویم و خدا حجتی را بر
قومــی برنمیانگیــزد که زبان آنــان را نفهمد .این خبر به تو نرســیده
اســت کــه امیرمؤمنان علی فرمود" :اوتینا فصــل الخطاب( ".به ما
فصل خطاب دادهاند)؟ مگر فصل خطاب غیر از دانســتن زبانهای
مردم است؟»

1

 .۳سیمای اخالقی
ادب
* میفرمود که ادب ،با رنج و ســختی بهدســت میآید و کسی آن

را به دست میآورد که برایش زحمت بکشد.

2

* هرگز دیده نشد که در معابر عمومی آب دهان بیندازد.

3

َ
نقــل میکــرد هنگامــی که آیــۀ َ َ َ َ َ َ
<و لا ت ُمـ ّـد ّن َع ْين ْيــك ِإلى مــا َم ّت ْعنا ِبهِ
َ *
ً
ْ ُ ْ 4
أ ْزواجــا ِمنهــم> نــازل شــد ،منادی فریــاد زد« :هرکس مــؤدب به ادب

خدا نشود ،در دنیا حسرت و افسوس خواهد خورد».

5

گفتار
* با حرفزدنش هیچوقت به کسی ظلم نکرد.

6

 .1همان ،ص.۲۲۸
 .2محمدبنیعقوببناسحاق کلینی ،الکافی ،ج ،۱ص.۲۴
 .3محمدبنعلیبنبابویه (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.۱۸۴
 .4حجر« :۸۸ ،هرگز چشم خود را میفکن به نعمتهای مادی که به گروههایی از کافران
دادیم».
 .5محمدباقر مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،۶۸ص.۳۴۸
 .6علیبنعیســی اربلــی ،کشــف الغمــه ،ج ،۲ص۳۱۶؛ محمدبنعلیبنبابویــه (شــیخ
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* با مردم خیلی نرم و آرام سخن میگفت.

1

خود آن شــخص از
* بههیچوجــه کالم کســی را قطــع نمیکــرد ،تا ِ

گفتن بازمیایستاد 2.بعد اگر الزم میدید ،کالمی میفرمود.

3

* هیچکس ندید که او از خدمتکاران و کارگزاران خودش بد بگوید

و دشنامشان بدهد.

4

اخالق
* بر خوشاخالقی و خوشرفتاری با خانواده تأ کید میکرد و بهنقل

َ
ُ ُُ ً
ْ
ً
َْ ُ ّ
از پیامبرمیفرمود« :أق َر ُبك ْم ِم ِني َم ْج ِلسا َي ْو َم ال ِق َي َامةِ أ ْح َس ُنك ْم خلقا
ُ َ
َو َخ ْي ُرك ْم ِلأ ْه ِله( 5».در قیامت ،کسی به من نزدیکتر است که در دنیا

خوشاخالقتر باشد و با خانوادۀ خودش نیکوکارتر).
* اخالق بد را نابودگر اعمال میدانست ،مانند سرکهای که عسل

را فاسد میکند.

6

* اخــاق عال ـیاش سرشــار از بزرگــواری و کرامت بــود و میفرمود:

«خانــدان ما عفو را از آلیعقوب بهارث بردهاند ،شــکر را از آلداوود و
صبر را از آلایوب».

7

صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.۱۸۴
 .1محمدبنعلیبنبابویه (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.۱۷۹
 .2علیبنعیسی اربلی ،کشف الغمه ،ج ،۲ص.۳۱۶
 .3محمدبنعلیبنبابویه (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.۱۸۴
 .4همان ،ص.۱۸۴
 .5همان ،ص.۳۸
 .6همان ،ص.۳۷
 .7عزیزاهلل عطاردی ،مسند االمام الرضا ،ج ،۱ص.۴۶
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بردباری
* در خصوصیات اخالقی بر ِحلم انگشــت میگذاشــت و بر آن بود

کــه انســان تــا بردبار نشــود ،نمیتوانــد عابد باشــد« :در بنیاســرائیل
رســم چنین بود که هیچکس را با مدتی عبادت عابد نمیدانســتند؛
مگر اینکه پیش از آن ده سال را در سکوت بهسر برده بود».

1

گذشت
ً
* بــاور داشــت هــر وقــت دو گــروه بــا یکدیگر درگیــر بشــوند ،حتما

ترین آن دو پیروز میشود.
باگذشت ِ

2

اندیشه
* عقل را موهبتی الهی میدانست.

3

* میفرمود« :دوست هر فرد عقل اوست و دشمنش نادانیاش».

4

«عقل [اجتماعی]
* هنگامی که از او دربارۀ عقل پرسیدند ،فرمود:
ِ

آن اســت کــه انســان غصهها را فــرو ببــرد [و گرفتاریهــای زندگی را

5
تحمل کند] و با دشمنان بسازد و با دوستان مدارا کند».
َ
* برتریــن عبــادت را تفکــر در خدا و قدرت او و اندیشــیدن در عالم

خلقــت میدانســت« :عبــادت به نمــاز و روزۀ زیاد نیســت .عبادت و

پرستش همان تفکر در اوامر خداست».

6

 .1محمدبنیعقوببناسحاق کلینی ،الکافی ،ج ،۲ص.۱۱۱
 .2ابنشعبۀ حرانی ،تحف العقول عن آل الرسول ،ص.۴۴۶
 .3محمدبنیعقوببناسحاق کلینی ،الکافی ،ج ،۱ص.۲۴
 .4همان ،ص.۱۱
 .5محمدبنعلیبنبابویه (شیخ صدوق) ،األمالی ،ص.۲۸۴
 .6محمدبنیعقوببناسحاق کلینی ،الکافی ،ج ،۲ص.۵۲
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* باور داشت که تا ده خصلت در مسلمان نباشد ،عقلش به کمال

نمیرسد:

 .۱امید باشد که کار خیر از او سر بزند؛
 .۲مردم از ّ
شرش در امان باشند؛
خوبی کم دیگران را بسیار در نظر بگیرد؛
.۳
ِ

 .۴خوبی فراوان خودش را کم بهشمار بیاورد؛
 .۵هرچه از او بخواهند ،ناراحت نشود؛
 .۶در تمام عمرش از دانشطلبی خسته نشود؛
 .۷فقر در راه خدا برایش از توانگری محبوبتر باشد؛
 .۸ذلت در راه خدا را بر عزت با دشمن خدا ترجیح دهد؛
 .۹گمنامی را بیشتر از شهرت بخواهد؛
 .۱۰به هرکس نگاه کند ،بگوید« :او از من بهتر و پرهیزکارتر است».

1

توکل
نیرومندترین مردم باشــد ،باید بر
* میفرمود« :هرکس میخواهد
ِ

خدا توکل کند».

2

* دربارۀ تعریف توکل از او پرسیدند .پاسخ داد« :یعنی در برابر خدا

از کسی نترسی».

3

تواضع
* در تعریف فروتنی میفرمود« :تواضع آن است که با مردم آنطور
 .1ابنشعبۀ حرانی ،تحف العقول عن آل الرسول ،ص.۴۴۳
 .2محمدباقر مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،۶۸ص.۱۴۳
 .3محمدبنعلیبنبابویه (شیخ صدوق) ،األمالی ،ص.۴۰
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رفتار کنی که دوست داری با تو رفتار کنند».

1

* بــرای تواضــع مراتبــی بیــان میکــرد کــه یکــی از آنها ایــن بود:

انســان قــدر خــودش را بشناســد و دلــش آرام بگیرد .با مــردم آنطور
عمــل کنــد کــه انتظــار دارد مردم بــا او رفتــار کنند .ا گر از کســی بدی
دید ،با خوبی جبرانش کند .خشم خود را بخورد و مردم را ببخشد.

2

* فروتن ـیاش مثالزدنــی بــود« :یــک بــار شــخصی کــه امــام را

نمیشــناخت ،در حمام از امام خواســت که بیاید او را کیســه بکشد.

امــام پذیرفــت و مشــغول شــد .دیگران امــام را به او معرفــی کردند و
او بــا شــرمندگی بــه عذرخواهــی پرداخــت؛ ولــی امــام ،بیتوجــه بــه
عذرخواهیاش ،همچنان او را کیسه میکشید و دلداریاش میداد
که طوری نشده است».

3

* بزرگــواریاش بهگونهای بود که هنگام صرف غذا همۀ غالمان 

خــود ،از ســفید تا ســیاه را دعوت میکرد و در یک ســفره بــا آنها غذا
میخورد .شــخصی به او عرض کرد« :قربانتان شــوم؛ بهتر بود برای
این غالمان و خدمتگزاران ســفرهای جداگانه میانداختید ».فرمود:
«خــدای همــۀ ما یکی اســت و مــادر و پدر ما هم یکی .پــاداش را هم
برای اعمال میدهند [نه رنگ پوست و شأن اجتماعی]».

4

َ َ
ُ َ
* بیشتر وقتها این شعر را زمزمه میکرد« :اذا ك ْنت فى خ ْي ٍر فلا
ُ ّ
ّ َ
ََْ ْ
لك ْن ق ِل الل ُه َّم َس ِل ْم َو ت ِّم ْم( ».وقتی در ناز و نعمتی ،به آن
تغت ِرر ِبهِ ؛ َو ِ
 .1محمدبنیعقوببناسحاق کلینی ،الکافی ،ج ،۲ص.۱۲۴
 .2همان؛ علیبنحسن طبرسی ،مشکاة األنوار فی غرر األخبار ،ص.۲۲۵
 .3ابنشهرآشوب ،المناقب ،ج ،۴ص.۳۶۲
 .4محمدبنیعقوببناسحاق کلینی ،الکافی ،ج ،۸ص.۲۳۰
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مغرور مباش؛ بلکه بگو« :خدایا ،نعمت را کامل کن و سالمتی بده)».

1

سپاسگزاری
* سپاســگزاری از خدا و شــکر نعمتهایش را توصیه میکرد« :قدر

نعمتهــای خــدا را بدانیــد .مبادا با معصیت ،نعمت را از خود ســلب
کنید .با اطاعت و بندگی و شکر ،بقای آن نعمتها را بخواهید».

2

ّ
مروت
دغدغۀ جوانمردی داشت و از پیامبر نقل میکرد« :شش چیز
از ّ
مروت است :سه کار در وطن و سه رفتار در سفر.
در وطن .۱ :تالوت کالماهلل مجید؛  .۲آباد کردن مساجد؛  .۳اتحاد
برادران در راه خدمت به جامعه.
در ســفر .۱ :زادوتوشــه را بیدریــغ در اختیــار همســفران گذاشــتن؛
ُ
3
.۲خوشخلقی؛  .۳شوخیکردن بدون آمیختن با هیبت».
راستی
* میفرمود« :در گفتار خویش راستگو باشید».

4

اخالص
* بــر اخــاص تأ کید میکــرد و دربارۀ اثــر آن ،بهنقــل از پیامبر

میفرمــود« :هــر بندهای چهــل روز برای خــدا مخلصانــه عمل کند،
 .1محمدبنعلیبنبابویه (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.۱۹۱
 .2محمدباقر مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،۴۹ص.۱۸۲
 .3محمدبنعلیبنبابویه (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.۲۷
 .4محمدبنمحمــد مفیــد ،االختصــاص ،ص۲۴۷؛ حســینبنمحمدتقی نوری ،مســتدرک

الوسائل ،ج ،۹ص.۱۰۲
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چشمههای حکمت از دلش به زبانش جاری میشود».

1

خاموشی
* ســکوت و دمنزدن و حفظ اســرار را از نشانههای فهم و بردباری

و دانش میدانست و یادآور میشد« :سکوت یکی از درهای حکمت
است و محبت ایجاد میکند و همۀ نیکیها را بهدنبال میآورد».

2

* میآموزاند« :زبانتان را نگه دارید تا عزیز باشید».

3

* ســکوت و حفــظ اســرار را ارزشــمند میدانســت و تذکــر مــیداد:

ُ«پرحرفها همیشه در معرض لغزشاند».
* بهنظرش ،آدم ُپرحرف هیچ موقع از سخنگفتن سیر نمیشود:
5
هر وقت حرفش تمام شود ،حرف دیگری شروع میکند.
4

امانتداری
* بر امانتداری اصرار میکرد« :امانت را ادا کنید».

6

هوای نفس
ْ
* نهی میکرد که دنبال نفس بیفتیم .این پیروی را موجب ذلت

میدانست.

7

 .1محمدبنعلیبنبابویه (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.۶۹
 .2محمدبنعلیبنبابویه (شیخ صدوق) ،الخصال ،ج ،۱ص.۱۵۸
 .3محمدبنیعقوببناسحاق کلینی ،الکافی ،ج ،۲ص.۱۱۳
 .4محمدباقر مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،۶۸ص.۲۸۸
 .5ابنشعبۀ حرانی ،تحف العقول عن آل الرسول ،ص.۴۴۲
 .6محمدبنمحمــد مفیــد ،االختصــاص ،ص۲۴۷؛ حســینبنمحمدتقی نوری ،مســتدرک

الوسائل ،ج ،۹ص.۱۰۲
 .7علیبنحسن طبرسی ،مشکاة األنوار فی غرر األخبار ،ص.۲۶۰
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گناهگریزی
* گنــاه را مایــۀ گرفتــاری افــراد میدانســت« :هــر وقت مــردم گناه

تــازهای مرتکب شــوند کــه در گذشــته انجامش نمیدادنــد ،خدا به
گرفتاری بیسابقهای مبتالیشان میکند».
ِ

1

* معتقد بود ارتکاب گناهان کوچک راه را باز میکند برای ارتکاب

گناهان بزرگ« :اگر کسی در معصیتهای کوچک از خدا نترسید ،در
معصیتهای بزرگ هم نخواهد ترسید».

2

حسابرسی نفس
*میگفتنفسرامحاسبه کنید«:هر کسخودشراحسابرسی کند،

سود میبرد و هرکس از حسابرسی خودش غفلت کند ،ضرر میکند».

3

* از پیامبر نقل میکرد« :کســی که هر روز به حســاب خودش

رسیدگی نکند و خوب و ِبد خودش را نشناسد ،از ما نیست».

4

نهی از صفات رذیله
* خیانت به دیگری را خط قرمز میگرفت« :کسی که به مسلمانی

خیانت کند ،از ما نیست».

5

* جایگاه فریبکاران و نیرنگبازان را آتش وعده میداد.

6

 .1محمدبنیعقوببناسحاق کلینی ،الکافی ،ج ،۲ص.۲۷۵
 .2محمدبنعلیبنبابویه (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.۱۸۰
 .3محمدباقر مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،۷۵ص.۳۵۵
 .4علیبنحســن طبرســی ،مشــکاة األنوار فی غــرر األخبار ،ص۲۴۷؛ محمــد بن یعقوب بن
اسحاق کلینی ،الکافی ،ج ،۲ص.۴۵۳
 .5محمدبنعلیبنبابویه (شیخ صدوق) ،األمالی ،ص.۲۷۰
 .6محمدبنعلیبنبابویه (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.۵۰
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* بخیل را از بهشت و مردم دور و به جهنم نزدیک میدانست.
* ُعجــب را تباهکنندۀ اعمال میدانســت .برای خودبینی چندین
درجه قائل بود :یکی اینکه اعمال بد در نظر انسان خوب جلوه کند
1

و از آنها خوشحال شود و تصور کند کار خوبی میکند .دیگر اینکه
بنده به خدای خود ایمان بیاورد و درعینحال بر خدا منت بگذارد،
با اینکه خدا بر او منت دارد.

2

* میفرمــود« :بخیــل راحتــی نمیچشــد ،حســود لــذت نمیبــرد،

پادشاهان وفا ندارند و درو غگو از مردانگی بویی نبرده».

3

خوشگمانی

* ســفارش میکــرد بــه ُحس ـنظن بــه خــدا« :خــدا میفرمایــد :من

همانطورم که بندهام گمان میکند :اگر گمانش خوب باشــد ،رفتار
من خوب خواهد بود و اگر بد باشد ،رفتار من هم بد خواهد شد».

4

توبه
ُ
* میفرمود« :اگر کار زشتی مرتکب شدید ،از خدا آمرزش بخواهید

و به درگاهش توبه کنید».

5

*در توبهواستغفار،اکتفایبهتوبۀزبانیراقبولنداشت«:الزماست

توبهکننده با دل نیز پشیمان باشد؛ وگرنه خود را مسخره کرده است».

6

 .1ابنشعبۀ حرانی ،تحف العقول عن آل الرسول ،ص.۴۴۶
 .2همان ،ص.۴۴۴
 .3همان ،ص.۴۵۰
 .4محمدبنیعقوببناسحاق کلینی ،الکافی ،ج ،۲ص.۷۲
 .5محمدباقر مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،67ص.72
 .6همان ،ج ،۷۵ص.۳۵۵
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انسان نمونه
* بهفرمودهاش« :مؤمن فقط با این ســه خصلت مؤمن میشــود:

ســنتی از خدایــش ،ســنتی از پیامبــرش و ســنتی از امامــش .ســنت

خدایش رازپوشــی اســت و سنت پیامبرش ســازگاری با مردم و سنت
امامش صبر در سختی و تنگدستی».

1

* اصالت گوهر (ریش ـهای محکم در خویش) ،طبع بزرگوار ،خوی

متین ،جان شریف و ترس از خدا پنج صفتی بود که میفرمود« :ا گر
در کسی نباشد ،در دنیا و آخرت به او امیدی نیست».

2

* انســان شایســته را چنین کسی میدانســت :دلش را پیرو فرمان

خــدا میکنــد و نیروهایــش را در راه خشــنودی خدا بــهکار میاندازد.
عزت همیشگی منتهی میشود ،نه
میپذیرد که ذلت در راه حق به ِ

عزت در راه باطل .میداند که اندک غمی که در دنیا تحمل میکند،
بــه نعمــت دائمــی در دنیایــی بیپایــان میرســاندش .میفهمــد که
خوش ـیهای فراوان این دنیا ،اگر پیرو هوای نفســش باشــد ،او را به
عذابی بیانتها میکشاند.

3

جدال
* میفرمــود« :ســکوت را روش خودتــان کنیــد و جــدال بیهــوده 

نکنید که فایدهای برایتان ندارد».

4

 .1ابنشــعبۀ حرانــی ،تحف العقــول عــن آل الرســول ،ص۴۴۲؛ محمدبنعلیبنبابویه
(شیخ صدوق) ،صفات الشیعه ،ص.۳۷
 .2همان ،ص.۴۴۶
 .3احمدبنعلی طبرسی ،االحتجاج ،ج ،۲ص.۳۲۱
 .4محمدبنمحمــد مفیــد ،االختصــاص ،ص۲۴۷؛ حســینبنمحمدتقی نوری ،مســتدرک
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اسرافنکردن
* یکــی از دلواپس ـیهایش ایــن بــود کــه چیــزی اســراف نشــود.

روزی تعــدادی از خدمتکارانــش مشــغول میوهخــوردن بودنــد .ســیر

که شــدند ،میوههــای باقیمانــده را دور انداختند .امــام فرمود« :ا گر
شــما سیر شــدهاید و به باقی غذا احتیاجی ندارید ،نبایست آن را دور
میانداختید .آخر ،مردمانی هستند که به آن میوهها نیاز دارند».

1

* از اســراف در هزینههــای زندگــی نهــی میکــرد« :در هزینههــای

خانــواده اســراف نکنیــد کــه خــدای بــزرگ اســراف را نمیپســندد و
َّ
َْ َ ُ َ
َ
ُ َ ُْ
َ
میفرمایــدَ :
كان َب ْي َن ذ ِلك
<و الذيـ َـن ِإذا أنفقــوا ل ْم ُي ْسـ ِـرفوا َو لـ ْـم َيقتـ ُـروا َو
َ
قوامــا>( 2و کســانی کــه هــر وقــت انفــاق کننــد ،نــه اســرافکارند و نه

سختگیر؛ بلکه در میان این دو ،اعتدال دارند»).

3

منع از دشمنی و بدگویی
* بــا دشــمنی و بدگویــی مخالــف بــود« :خودتــان را به دشــمنی با

یکدیگــر و بدگویــی از هم مشــغول نکنید؛ چون با خــود عهد کردهام
اگر کســی چنیــن کاری انجام دهد و دوســتی از دوســتانم را ناراحت
و خشــمگین کنــد ،دعا کنم خــدا او را در دنیا با شــدیدترین عذابها
مجازات کند و در آن دنیا هم زیانکار خواهد بود».

4

الوسائل ،ج ،۹ص.۱۰۲
 .1محمدباقر مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،۴۹ص.۱۰۲
 .2فرقان.۶۷ ،
 .3محمدبنعلیبنبابویه (شیخ صدوق) ،الخصال ،ص.۱۱
 .4محمدبنمحمــد مفیــد ،االختصــاص ،ص۲۴۷؛ حســینبنمحمدتقی نوری ،مســتدرک

الوسائل ،ج ،۹ص.۱۰۲
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نیکی
* روشش احسان فراوان بود.

1

* بــه تنگدســتان پنهانــی صدقــه م ـیداد و ایــن کار را بیشــتر در

شرمندگی نیازمند نشود.
شبهای تاریک میکرد تا احسانش باعث
ِ

2

رفع مشــکل نیازمندان هزینه میکرد .یک
* هرچه داشــت ،برای ِ

بــار فضلبنســهل امام را بــرای انفاق همۀ مالش مالمــت کرد .امام
سرزنشــش را بــه خــودش برگردانــد« :چیــزی را کــه پــاداش و کرامت 
بدان تعلق میگیرد ،ضرر محسوب نکن».

3

* هر وقت ســر سفرۀ غذا مینشست ،ظرفی پیشش میگذاشتند و

قبل از اینکه غذا را شروع کند ،از غذاهای گوناگونی که در سفره بود،

از هرکــدام مقــداری برمیداشــت و در آن ظرف میگذاشــت و ســپس
دســتور م ـیداد آن غــذا را بــه فقــرا بدهنــد .حضرت رضــا در این
َ َ ْ

ْ َ َ

هنــگام آیۀ <فــلا اق َت َح َم ال َعق َبــة> را قرائت میکــرد و میفرمود« :چون
خدا میدانسته است همۀ بندگانش قدرت ندارند برده بخرند و آزاد
کننــد ،اطعــام مســاکین را مانند آزادکــردن برده تلقی کرده اســت و از
این راه ،بندگانش را بهطرف بهشت راهنمایی کرده».

4

* بــه انجــامدادن کار نیــک بهصــورت مخفــی تشــویق میکــرد و

ثوابش را معادل هفتاد حسنه میدانست.

5

 .1علیبنعیسی اربلی ،کشف الغمة فی معرفة االئمه ،ج ،۲ص.۳۱۶
 .2همان.
 .3حسینبنمحمدتقی نوری ،مستدرک الوسائل ،ج ،۷ص.۲۳۵
 .4محمدبنیعقوببناسحاق کلینی ،الکافی ،ج ،۴ص.۵۲
 .5همان ،ج ،۲ص.۴۲۸
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* ســفارش میکرد که به همه نیکی کنید .از رســول خدا نقل

نیکی تو به کســی برســد که شایســتهاش اســت ،خب
میکــرد« :ا گــر ِ

لیاقتش را داشــته اســت؛ اما اگر لیاقت خوبی نداشــته است ،خودت

که اهل خوبیکردن بودهای!»

1

نظم
ً
* نظمش مشــهور بود؛ مثال مســوا کدانی داشــت که پنج مسوا ک

در آن بــود .بــر هریــک نــام یکی از نمازهــای پنجگانه را نوشــته بود و
هنگام هر نماز ،با یکی از آنها مسواک میزد.

2

مدیریت زمان
* بــه مدیریت زمان ســفارش میکرد« :بکوشــید روزتان را در چهار

بخــش تنظیــم کنید :بخشــی برای عبادت و خلوت با خدا ،بخشــی
برای تأمین معاش ،بخشــی برای معاشــرت و مصاحبت با برادران و
ـاط بهدس ـتآمده از تفریح ،نیرویی برای
بخشــی برای تفریح .از نشـ ِ
انجام وظیفه در بخشهای دیگر بهدست میآورید».

3

مشورت
* به مشــورت با دیگران ســفارش میکرد .در پاســخ به این ســؤال

که «با چهکســی میتوان مشــورت کرد» ،توصیه میکرد با فرد ترســو

مشــورت نکنند؛ چونکه کارها را دشوار جلوه میدهد و بدین وسیله

 .1محمدبنعلیبنبابویه (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.۳۵
 .2محمدباقر مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،۷۳ص.۱۳۷
 .3همان ،ج ،۷۵ص.۳۲۱
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فــرد را از انجامدادن کارهای مهم بازم ـیدارد .همچنین میگفت با
فــرد بخیــل هم مشــورت نکنند؛ زیرا مشــورتگیرنده را از هدفش که
کمــک به دیگران اســت ،بازمیدارد .از مشــورت بــا حریص هم نهی
میکرد؛ چون او برای جمعآوری ثروت یا کســب مقام ،ســتمکردن را
در نظر مشورتگیرنده خوب جلوه میدهد.

1

* نصیحت میکرد« :قبل از شروع هر کاری ،دربارۀ آن خوب تأمل

کنید تا پشیمان نشوید».

2

فعالیت اقتصادی
* کوشــش در راه کســب مال را اجتنابناپذیر میدانســت« :مردم

ناگزیرنــد بــرای زندگیشــان تالش کنند؛ پس کوشــش در راه کســب
مال را ترک نکنید».

3

* ارزش معنــوی کار در نظــرش آنقدر بود که مقام کارگر را فراتر از

مقــام جهادکننــدگان در راه خدا میدانســت« :آنکه با کار و کوشــش
دنبال مواهب زندگی برای تأمین خانوادهاش باشد ،پاداشی بزرگتر
از پاداش مجاهدان راه خدا دارد».

4

* خدا را مالک حقیقی جانها و مالها و دیگر چیزها میدانست و

بر این بود که آنچه در دست مردم است ،عاریه است.

5

* کمفروشــی ،ریختوپــاش ،خیانــت ،رباخــوری و ...را نهــی
 .1محمدبنعلیبنبابویه (شیخ صدوق) ،کتاب من ال یحضره الفقیه ،ج ،۴ص.۴۰۹
 .2عزیزاهلل عطاردی ،مسند االمام الرضا ،ج ،۱ص.۲۹۳
 .3همان ،ج ،۲ص.۴۶۵
 .4ابنشعبۀ حرانی ،تحف العقول عن آل الرسول ،ص.۴۴۶
 .5محمدرضا حکیمی و دیگران ،الحیاة ،ج ،۵ص.۳۸۳
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میکرد.

1

* بــر پرداخــت زکات تأ کیــد میکرد و سـ ّـر وجوب ـش را تأمین زندگی

فقیران میدانست.

2

* میفرمــود« :خــدا در امــوال ثروتمنــدان ،حقوقــی بــرای فقیــران
ّ
معیــن کــرده اســت...؛ ازای ـنرو ا گــر توانگــران از مال خودشــان حق
فقیــران و نیازمندان را ندهند ،اموالشــان در معــرض نابودی خواهد
بود».

3

* بــر آن بــود که خدا مردم ســالم را مکلف کرده اســت بــه بیماران

و افــراد ناتــوان و گرفتــار رســیدگی کننــد؛ چــون قــرآن مجیــد چنیــن
َ ُ ْ َ ُ َّ َ ْ ُ َ ْ ُ ُ
ً
والك ْم َو أنف ِسك ْم>( 4قطعا دربارۀ مالها و
فرموده است< :لتبلون فِي أم ِ
جانهایتان امتحان میشوید).

5

* به توانگران و ثروتمندان توصیه میکرد با فقیران و نیازمندان،

مهربــان باشــند و بــه آنهــا کمک و با آنهــا همراهی کننــد و در امور
دینی یاریشان دهند.

6

 .1محمدبنعلیبنبابویه (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.۱۲۷
 .2محمدبنعلیبنبابویــه (شــیخ صدوق) ،علــل الشــرائع ،ج ،۲ص۳۶۹؛ محمد بن علی

ب ـن بابویه (شــیخ صدوق) ،کتـ ُ
ـاب من ال یحضره الفقیه ،ج ،۲صــص۸و۹؛ حکیمی ،الحیاة،

ج ،۵صص۲۰۱و.۲۰۲
 .3همان.
 .4آلعمران.۱۸۶ ،
 .5محمدبنعلیبنبابویــه (شــیخ صدوق) ،علــل الشــرائع ،ج ،۲ص۳۶۹؛ محمد بن علی
ب ـن بابویه (شــیخ صدوق) ،کتاب من ال یحضره الفقیه ،ج ،۲صــص۸و۹؛ حکیمی ،الحیاة،

ج ،۵صص۲۰۱و.۲۰۲
 .6محمدبنعلیبنبابویــه (شــیخ صدوق) ،علــل الشــرائع ،ج ،۲ص۳۶۹؛ محمد بن علی
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* زکات را تذکــری بــرای مــالداران میدانســت کــه بایــد از آن پند

بگیرند و به فکر نیازمندان باشند« :ثروتمندان باید خدا را سپاسگزار

باشــند کــه بــه آنهــا نعمــت و ثــروت ارزانــی کــرده اســت .توانگران
باید همیشــه در حال تضر ع باشــند و از خدا بترســند و حقوق واجب
شرعیشــان را بدهنــد تــا روزی ،ماننــد فقیــران ،مســتحق زکات
نشوند».

1

نابودی اموال میدانستش.
* از ربا نهی میکرد و عامل
ِ

2

* ربــا را بــرای ایــن حرام میدانســت که با رباخــواری ،کار خوب از

میان میرود و مالها تلف میشــود و مالداران به ســودگرفتن روی
میآورنــد و وامدادن و پرداختن بــه کارهای واجب و انجام کارهای
نیک را فراموش میکنند .میفرمود« :در همۀ اینها ،تباهی و ستم
[بر قرضگیرندگان] و نابودی اموال [مردم] است».

3

* بــرای ثروتانــدوزی حداقــل یکــی از این پنج خصلــت را «باید»

میشــمرد :بخیلبــودن ،داشــتن آرزوی دورودراز ،حریصبــودن بــه
دنیا ،قطع صلۀ رحم و فداکردن آخرت برای دنیا.

4

* بدتریـ ِـن مردم از نظــر زندگی اقتصادی را کســانی معرفی میکرد
ب ـن بابویه (شــیخ صدوق) ،کتــاب من ال یحضره الفقیه ،ج ،۲صــص۸و۹؛ حکیمی ،الحیاة،

ج ،۵صص۲۰۱و.۲۰۲
 .1همان.
 .2محمــد بــن علــی بن بابویه (شــیخ صــدوق) ،عیــون اخبــار الرضــا ،ج ،۲ص۹۳و۹۴؛
حکیمی ،الحیاة ،ج ،۴ص ۴۶۰و ج ،۵ص.۶۱۰
 .3محمدبنعلیبنبابویه (شیخ صدوق) ،کتاب من ال یحضره الفقیه ،ج ،۳ص.۵۶۶
 .4عزیزاهلل عطاردی ،مسند االمام الرضا ،ج ،۱ص.۲۸۷
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که با معاش خود برای دیگران معاشی نسازند و کسی در پرتو زندگی
آنها زندگی نکند.

1

* میفرمود« :نخســتین کســی که وارد آتش میشــود ،ثروتمندی

است که حقوق مالیاش را ادا نکند».

2

توجه به مشکالت یاران
ً
3
* درخواستی را که میتوانست انجام بدهد ،اصال رد نمیکرد.

* مــردم ،خیلــی از مســائل و نیازمندیهایشــان را بــا او مطــرح

میکردنــد و او نیز بهراحتی و با مهربانی برای برآوردن خواستهشــان
اقدام میکرد .ابومحمد غفاری میگوید:
قــرض ســنگینی برایم پیش آمد و خیلی غمگین شــدم .بــرای ادای
این ِدین ،بهجز علیبنموسی ،کسی را سراغ نداشتم .یکی از روزها
صبـ ِـح زود خدمتــش رســیدم و پــس از گرفتن اجــازۀ ورود ،به حضورش
ّ
مشرف شدم .همان ابتدا فرمود« :ابومحمد ،از خواستهات اطالع دارم و
باید قرض تو را بپردازم ».شب که شد ،غالمش افطار آورد و افطار کردیم.
فرمود« :ابومحمد ،شب در اینجا میخوابی یا میروی؟» عرض کردم:
«سید و سرور من ،اگر نیازمندیام را رفع کنی و من بروم ،بهتر است ».در
این هنگام ،دست خود را زیر فرش برد و ُمشتی از زیر آن برداشت و به من
داد .از منزل آن حضرت که بیرون آمدم ،نزدیک چراغی رفتم و به آنچه
مرحمت کرده بود ،نگاه کردم .معلوم شد که آنها دینارهای سرخ و زرد
 .1ابنشعبۀ حرانی ،تحف العقول ،ص.۳۳۴
 .2حسینبنمحمدتقی نوری ،مستدرک الوسائل ،ج ،۲ص.۴۱۳
 .3محمدبنعلیبنبابویه (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.۱۸۴
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هســتند .اولین دیناری که دیدم ،رویش نوشــته بود« :ابومحمد ،این،
 ۵۰دینار است .از آن ۲۶ ،دینار را برای قرضت و  ۲۴دینار را برای مخارج
خانوادهاتمصرف کن».صبح کهشد،ازآندینارمخصوصاثرینبود.

1

 .1محمدبنعلیبنبابویه (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.۲۱۸
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فصل پنجم
ارتباط با خانه
و خانواده

اهداوناخ و هناخ اب طابترا

َ
ُ ُ َ َ َّ ُ َ ْ ُ ْ َ َ َ ُ ْ َ
ك َر َ
فيها ْاسـ ُـم ُه ُي َسـ ِّـب ُح ل ُه
وت أ ِذن الله أن ترفع و يذ
<ف ـي بي ٍ
ُْ ُ ّ َ ْ
1
آصال>
فيها ِبالغد ِو و ال
ِ
خانه محل آرامش است و خانواده علت آن .این آرامش را
در هیچجای دیگری نمیتوان یافت و همین است که سبب
عروج روح و یاد خدا و ســعادتمندی انســانها میشــود .امام
راهنمای ما ب هســوی آرامش و ســعادت است؛ پس توصیهها
و روشهــای معصومــان در خصــوص خانــه و خانــواده
بهترین الگو برای رسیدن به این سعادت است.

 .۱خانه
خانۀ آسمانی

فضای خانه
* خانه را محل آرامش میدانســت .برای همین ،هیچکس اجازه
 .1نور« :36 ،[اين چراغ پرفروغ] در خانههايى قرار دارد كه خداوند اذن فرموده ديوارهاى
آن را باال برند [تا از دستبرد شياطين و هوسبازان در امان باشد؛]خانههايى كه نام خدا در
آنها برده مىشود و صبح و شام در آنها تسبيح او مىگويند».
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نداشت در منزلش و در حضورش صدایش را بلند کند.

1

آسایش
* برای آنان که امکانات دارند ،الزم میشــمرد که خانوادۀ خود را

در رفاه و آسایش قرار دهند.

2

* میفرمود« :شایســته اســت که مــرد از نظر مالی بــه خانوادهاش

بیشتر توجه کند تا آرزوی مرگش را نکنند».

3

روزی حالل
ِ
* کســب روزی حالل برای خانواده را بســیار مهم میشمرد و بر آن

تأ کیــد میکــرد« :هرکــس روزی را از راه حاللش بجویــد و برای خود و
خانوادهاش هزینه کند ،همانند جهادکنندۀ در راه خداست».

4

خانه بزرگ
* وســیعبودن منــزل را میپســندید« :لــذت زندگی دنیــا در دو چیز

است :بزرگبودن خانه و داشتن دوستان زیاد».

5

* برای یکی از خدمتکارانش منزلی خرید و فرمود« :منزل قبلیات

کوچــک اســت .در این ســاکن شــو ».مــرد گفت« :آخــر پــدرم در آنجا
یکــرد ».فرمود« :اگر پــدرت متوجه نبود ،تو هــم باید مانند
زندگــی م 

 .1محمدبنعلیبنبابویه (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.۱۷۹
 .2محمدبنحسن حر عاملی ،وسائل الشیعه ،ج ،۱۵ص.۲۴۹
 .3همان.
 .4محمدبنیعقوببناسحاق کلینی ،الکافی ،ج ،۵ص.۱۹۳
 .5عزیزاهلل عطاردی ،مسند االمام الرضا ،ج ،۲ص.۳۷۴
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او باشی؟!»

1

خوشاخالقی
َْ

* به خوشاخالقی و خوشرفتاری با خانواده توصیه میکرد:
ً

َ

ْ

َ

ُ ً

کم ِمنّى َم ْج ِلسا ْيو َم ال ِق َ
يامة أ ْح َس ُن ْ
«أق َر ُب ْ
کم ُخلقا َو َخ ُير ْکم ِلأ ْه ِلهِ ( ».در
ِ

قیامت ،کسی به من نزدیکتر است که در دنیا خوشاخالقتر باشد
و با خانوادۀ خودش نیکوکارتر).

2

اعتدال در زندگی
* به میانهروی در زندگی سفارش میکرد و بهنقل از جد بزرگوارش

حضــرت محمــد مصطفی میفرمــود« :خانهای را نســازید که در

آن ســکونت نمیکنیــد .چیزی را کــه نمیخورید ،انباشــته نکنید .از
خدایی که بهسویش محشور میشوید ،حساب ببرید».

3

* میفرمــود« :بایــد مخارج خــود و خانوادهتان بــر پایۀ میانهروی

باشد».

4

والدین

نیکیکردن
* نیکی به پدر و مادر را حتی اگر مشرک باشند ،واجب میدانست؛
ولی مرز اطاعتشان را جایی ّ
معین میکرد که اطاعتشان به معصیت
 .1محمدباقر مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،۷۳ص.۱۵۳
 .2محمدبنحسن حر عاملی ،وسائل الشیعه ،ج ،۱۲ص.۱۵۳
 .3محمدبنیعقوببناسحاق کلینی ،الکافی ،ج ،۲ص.۴۸
 .4منسوب به علیبنموسیالرضا ،فقه الرضا ،ص.۲۵۵
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خدا نکشد.

1

* شــخصی از امام پرســید« :پدر و مادرم ،ا گر به حق امامت معتقد

نباشــند ،برایشــان دعــا بکنــم؟» جــواب داد« :برایشــان دعا کــن و از

طرفشــان صدقــه هم بــده .اگر زندهانــد و به امامت معتقد نیســتند،
بــا آنهــا مــدارا کــن؛ زیــرا پیامبــر فرمــوده اســت" :خدا مــرا برای
مهروزی فرستاد ،نه بدرفتاری»".

2

سپاسگزاری
* میفرمود« :خدا به سپاسگزاری از خودش و از پدر و مادر ،با هم،

فرمــان داده اســت؛ ازای ـنرو کســی که از پــدر و مادرش سپاســگزاری
نکند ،انگار از خدا سپاسگزاری نکرده است».

3

ّ
پرهیز از عاق والدین

* میفرمــود« :خــدا عاق والدین را حرام کرده اســت و این بهدلیل

خروج از اطاعت خدا و تعظیمنکردن والدین و کفران نعمت و ابطال

شکر است .اگر عاق والدین حرام نشده بود ،نسل ادامه نمییافت و
احترام پدر و مادر از بین میرفت و کسی حقوقشان را نمیشناخت و
قطع رحم میشد و پدر و مادر ،اوالدشان را ترک میکردند
درنتیجهِ ،

و فرزندان هم از نیکیکردن به آنها دست میکشیدند».

4

 .1محمدبنحسن حر عاملی ،وسائل الشیعه ،ج ،۲ص.۴۹۴
 .2محمدبنیعقوببناســحاق کلینــی ،الکافــی ،ج ،۲ص۱۵۹؛ محمدباقــر مجلســی،
بحاراالنوار ،ج ،۷۴ص.۴۷
 .3محمدباقر مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،۷۱ص.۶۸
 .4همان ،ص.۷۵
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مادر
* حق مادر را واجبترین حق میدانســت؛ چرا که مادر بهگونهای

فرزنــد را بــاردار میشــود کــه هیچکــس فرد دیگــری را اینطــور حمل
نمیکند .مادر با گوش و چشــم و همۀ اعضای بدن خودش از فرزند
بارداری
مراقبت میکند و از این کارش شاد است و به آن امید بسته.
ِ
فرزند آنقدر سخت است که هیچکس تحملش را ندارد .مادر راضی
میشــود کــه خــودش گرســنه باشــد و فرزندش ســیر ،خودش تشــنه
باشد و فرزندش سیراب ،خودش بیلباس بماند و فرزندش پوشیده
و خودش در آفتاب بماند و فرزندش در سایه .میفرمود« :پس تشکر
از مادر الزم اســت و خوبیکردن به او باید بهاندازۀ این فدا کاریاش
باشد؛ گرچه کسی قدرتش را ندارد که حتی کوچکترین حق مادر را
جبران کند ،مگر اینکه خدا کمکش کند .خدا مادر را در کنار خودش
َ

َ ْ

ْ ُ

قرار داد و فرمود< :أ ِن اشك ْر لي َو ِلوا ِل َد ْي َك ِإل َّي ال َمصير>( 1شکر من و پدر و

مادرت را بهجا بیاور؛ چون [همۀ شما] بهسوی من برمیگردید»).

2

پدر
* خیلــی به حرفشــنوی از پــدر ،خوشرفتــاری با او ،ســربهزیری

در برابرش ،احترامگذاشــتن به او و نیز آرام ســخنگفتن در حضورش
تأ کیــد میکــرد؛ چرا کــه پــدر را ماننــد ریشــه و پســر را مثــل شــاخه
میدانست :اگر پدر نبود ،خدا پسر را هم خلق نمیکرد.

3

 .1لقمان.۱۴ ،
 .2منسوب به علیبنموسیالرضا ،فقه الرضا ،ص.۳۳۴
 .3محمدباقر مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،۷۱صص۷۶و.۷۷
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* توصیــه میکــرد از پــدر در دنیا به بهترین صورت اطاعت شــود و

ادامه میداد« :پس از مرگش ،برای او دعا و طلب رحمت کنید».

1

همسر

ازدواج
ضرورت ازدواج
* ازدواج را زمینهســاز کمــال فــرد میدانســت .میگفــت زنــی نــزد

امامباقــر رســید و گفــت« :بــرای رســیدن بــه فضــل و کمــال،
میخواهــم هیچوقــت ازدواج نکنــم ».حضــرت فرمــود« :ایــن کار
ً
را نکــن .ا گــر خــودداری از ازدواج فضیلــت و کمالــی داشــت ،حتمــا
فاطمــه ســراغش میرفــت؛ درحالیکــه هیچکــس در فضیلــت و
کمال از او جلوتر نیست».

2

* بهعقیــدۀ او ،عبــادت فــرد متأهــل در نظر خدا باارزشتر اســت.

نقل میکرد روزی فردی نزد امامباقر رسید .حضرت از او پرسید:
«ازدواج کــردهای؟» گفت« :نه ».فرمــود« :دنیا و  همۀ آن چیزهایی
را که در دنیاســت دوست ندارم ،اگر شبی را بدون همسر بهسر کنم.
دو رکعــت نمــازی که فرد متأهل میخواند ،برتر از عمل فرد مجردی
است که شبزندهداری میکند و روزها روزه است».

3

* ازدواج را سبب گسترش روابط اجتماعی افراد میدانست و میفرمود
 .1همان ،ج ،۷۱صص۷۶و.۷۷
 .2همان ،ج ،۱۰۳ص.۲۱۹
 .3عزیزاهلل عطاردی ،مسند االمام الرضا ،ج ،۲ص.۲۵۶
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که اگر دربارۀ ازدواج ،دستوری از خدا و پیامبر هم صادر نشده بود،
فایدههایی مثل نزدیکشدن خویشاوندان و پیوند با غریبهها کافی بود
عاقل هدفمند را به ازدواج ترغیب کند.
که انسان ِ

1

زمان ازدواج
* توصیــه میکرد ازدواج به تأخیر نیفتد و حدیثی قدســی در تأیید

سخن خود ذکر میکرد« :دختران شما همانند میوۀ درختاند .میوۀ
درخــت هر وقت رســید ،راهــی جز چیدنش نیســت؛ چــون ا گر چیده
نشــود ،تابش خورشــید فاســدش میکند و مــزهاش را از بین میبرد.
ـان دیگــر آن موقعیــت را
وقتــی دختــران بــه آن حــد رســیدند کــه زنـ ِ
ً
دریافتهانــد ،حتمــا باید شــوهر کنند؛ چون اگر شــوهری برایشــان در
نظر گرفته نشود ،از فساد و تباهی در امان نیستند».

2

شروط ازدواج
* در ازدواج ،ویژگیهــای معنــوی را بااهمیتتــر از مســائل مــادی

میدانست« :هر وقت خواستگاری آمد که دیندار و بااخالق بود ،به

او جــواب مثبت بده و از تنگدســتیاش نترس .خدا فرموده اســت:
ُ ُ َُ

َ

<إ ْن َيكونوا فق َ
راء ُي ْغ ِن ِه ُم ا ّلل ُه ِم ْن ف ْض ِله> (اگر تنگدستاند ،خدا آنان را
ِ

از فضل خویش بینیاز خواهد کرد»).

3

ـاق خــوب گزینهای مهــم برای خواســتگار بود.
* در نظــرش ،اخـ ِ

شــخصی نوشته بود« :یکی از نزدیکانم دخترم را از من خواستگاری
 .1محمد محمدی ریشهری و دیگران ،میزان الحکمه ،ج ،۲ص.۱۱۷۸
 .2محمدباقر مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،۱۶ص.۲۲۳
 .3همان ،ج ،۱۰۳ص.۳۷۲
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کرده است؛ ولی اخالق بدی دارد ».جواب داد« :ا گر بداخالق است،
دخترت را به او نده».

1

* ســفارش میکــرد در هنــگام انتخــاب همســر ،از خــدا راهنمایــی

بخواهیم« :هر موقع خواســتید ازدواج کنید ،از خدا طلب خیر بکنید

و سپس اقدام کنید .راه طلب خیر (استخاره) هم این است که نماز
بخوانید و دس ـتهایتان را رو به آســمان بلند کنید و بگویید :خدایا،
میخواهــم ازدواج کنــم .بهتریــن و خوشاخالقتریــن و باتقواترین
همسر را نصیبم کن تا نگهدار من و زندگیام باشد». ...

2

* میفرمــود« :بزرگتریــن موهبتی که نصیب بندۀ خدا میشــود،

همسر باتقوا و خوبی است که مرد هر وقت میبیندش ،شاد شود».
ُ
مهرالس ّــنه 4میدانســت:
* در میــزان مهریــه ،بهتریــن مقــدار را
«وقــت ازدواج ،تــاش کنید مقدار مهریه از مهرالســنه بیشــتر نشــود.

3

پیامبر با این مقدار مهریه ازدواج کرد».

5

مراسم ازدواج
* توصی ـهاش ایــن بــود کــه جشــن ازدواج در آرامــش شــب باشــد:

«ازدواج در شــب ،ســنت اســام اســت .آخر ،خدا شــب را مایۀ آرامش
 .1محمدبنعلیبنبابویه (شیخ صدوق) ،کتاب من ال یحضره الفقیه ،ج ،۲ص.۱۳۱
 .2محمدباقر مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،۱۰۳ص.۲۶۸
 .3عزیزاهلل عطاردی ،مسند االمام الرضا ،ج ،۲ص.۲۵۶
« .4مهرالســنه» مهریهای اســت که پیامبر برای همســران خود قرار میداد و مقدار آن ۵۰۰
مثقال نقره است (نک :علی مشکینی ،مصطلحات الفقه ،ص.)۵۲۵
 .5محمدبنعلیبنبابویــه (شــیخ صــدوق) ،علــل الشــرائع ،ج ،۲ص۴۹۹؛ عزیــزاهلل
عطاردی ،مسند االمام الرضا ،ج ،۲ص.۲۶۱
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قرار داده است و زنها هم مایۀ آرامشاند».

1

* برگــزاری مراســم و غــذادادن بــه دیگــران در هنــگام ازدواج را از

سنتهای اسالمی برمیشمرد.

2

روابط همسران
* ســفارش میکرد که برای خانوادۀ خویش سهمی از تالوت قرآن

بگذارید تا خیر و برکت برای خانواده فراوان شــود و اهل خانه از نظر
مالی در وسعت قرار بگیرند.

3

* خوشاخالقی در روابط همسران را اصل میدانست و میفرمود:

«در قیامت آن کســی به من نزدیکتر اســت که در دنیا خوشاخالق
باشد و با خانوادۀ خودش خوشرفتار».

4

* بهنقــل از پیامبــر خدا یادآور میشــد« :هر مــردی که زنش را

خشنود کند ،خدا در روز قیامت خوشحالش خواهد کرد».

5

* بهتریــن زن ،در نــگاه او ،پنــج ویژگــی دارد .۱« :آســانگیر؛ .۲

نرمخــو؛  .۳موافق و همراه؛  .۴هر وقت شــوهرش خشــمگین شــود،
خوابــش نبـ َـرد تــا وقتــی کــه شــوهرش از او رضایــت پیدا کنــد؛  .۵هر
نبود او مراقبت
موقع شوهرش بیرون برود ،از خانه و خانوادهاش در ِ
کنــد .اینطــور زنــی ،یکــی از مأمــوران خداســت و مأمــور خــدا ناامید

 .1محمدبنعلیبنبابویه (شیخ صدوق) ،کتاب من ال یحضره الفقیه ،ج ،۲ص.۳۲۵
 .2ابنشعبۀ حرانی ،تحف العقول عن آل الرسول ،ص.۵۲۳
 .3محسن فیض کاشانی ،محجة البیضاء ،ج ،۲ص.۲۲۰
 .4عزیزاهلل عطاردی ،مسند االمام الرضا ،ج ،۱ص.۲۹۷
 .5محمدبنیعقوببناسحاق کلینی ،الکافی ،ج ،۶ص.۶
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نمیشود».

1

* توصیــه میکــرد که زن ،خانوادۀ شــوهرش را آزار ندهد و با آنها

بهخوبی سخن بگوید.

2

فرزند

فرزندآوری
* فرزند را هدیۀ الهی به آدمی میدانست.

3

* فرزنــدآوری را الزمــۀ تــداوم زندگی میدانســت« :آن کســی که از

خــودش فرزندی بهجا نگذارد ،مثل این اســت کــه هرگز میان مردم
زندگی نکرده است؛ اما کسی که از خودش فرزندی بهیادگار بگذارد،
نمرده و در میان مردم زنده است».

4

تولد
اذان در گوش
یکــرد هنــگام تولــد فرزنــد ،در گــوش راســت او اذان
* ســفارش م 

بگوییم و در گوش چپش اقامه.

5

نامگذاری
* بهرهمندی از نام نیک را حق فرزند میدانست.

6

 .1محمدبنعلیبنبابویه (شیخ صدوق) ،کتاب من ال یحضره الفقیه ،ج ،۲ص.۳۲۵
 .2عبدعلیبنجمعۀ عروسی ،تفسیر نور الثقلین ،ج ،۳ص.۵۸۲
 .3عزیزاهلل عطاردی ،مسند االمام الرضا ،ج ،۲ص.۵۰۷
 .4حسنبنفضل طبرسی ،مکارم االخالق ،ص.۲۱۹
 .5محمدباقر مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،۱۰۱ص ،۱۱۶حدیث.۳
 .6محمدبنحسن حر عاملی ،وسائل الشیعه ،ج ،۵ص.۱۱۵

112

اهداوناخ و هناخ اب طابترا

* نامگذاری فرزند در روز هفتم را توصیه میفرمود.

1

* تأ کیــد میکرد« :برای فرزندانتــان نام نیکو انتخاب کنید؛ چون

روز قیامت با همان نامها صدایشان میزنند».

2

* بــر نامیــدن فرزنــدان به «محمد» تشــویق میکــرد 3و میفرمود:

«خانهای کهدر آنناممحمدباشد،صبحوشبش بهخوبی میگذرد».

4

* میفرمــود« :فقــر راه نخواهــد یافــت بــه خان ـهای کــه در آن نام

محمد ،علی ،حســن ،حســین ،جعفر ،طالب یا عبــداهلل و از زنان نام
فاطمه وجود داشته باشد».

5

عقیقه
* عقیقۀ پسر و دختر در روز هفتم را سفارش میکرد.

6

تراشیدن موهای سر نوزاد
* میگفــت یکــی از آداب پــس از والدت ،ایــن اســت :تراشــیدن

موهــای ســر نوزاد در روز هفتــم و صدقهدادن از طال یا نقــره بهاندازۀ
وزن موها.

7

ختنه
* به ختنهکردن پســربچهها در روز هفتم توصیه میکرد .از پیامبر
 .1محمدبنعلیبنبابویه (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا  ،ج ،۲ص.۱۲۳
 .2احمدبنفهدبنفهد حلی ،عدة الداعی و نجاح الساعی ،ص.۸۷
 .3محمدباقر مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،۱۱۰ص.۱۲۸
 .4همان ،ج ،۱۰۱ص.۱۳۱
 .5عزیزاهلل عطاردی ،مسند االمام الرضا ،ج ،۲ص.۲۷۷
 .6محمدبنعلیبنبابویه (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا  ،ج ،۲ص.۱۲۳
 .7همان ،ج ،۲ص.۱۲۳
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گرامــی حضرت محمد مصطفی نقل میکــرد« :فرزندانتان را روز
هفتم تولد ختنه کنید؛ زیرا به این وســیله ،پا کتر میشــوند و زودتر
گوشت بر بدنشان میروید».

1

شیر مادر
* برای کودک ،هیچچیزی را بهتر از شیر مادرش نمیدانست.

2

رابطه و وظایف
عالقه و انس با فرزند
* به فرزندش ،جواد ،خیلی عالقه داشــت .پس از تولد جوادش،
3

تمام شب کنار گهوارهاش بیدار ماند.
ُ
* پســرش جواد را فقط با کنیهاش یاد میکرد و میفرمود« :پســرم
ابوجعفر به من اینچنین نوشــته اســت ».این در حالی بود که جواد
4

نهایت بالغــت و زیبایی
کــودک بــود .از او بهبزرگــی یــاد میکــرد و در
ِ
جواب نامههایش را میداد.

5

* در صحبــت بــا فرزنــدش بســیار صمیمی بــود و بــا تعابیری مثل

«رفیق» 6صدایش میکرد.

7

* به شیوههای مختلف به فرزندش محبت میکرد .گاهی اوقات
 .1همان ،ص.۲۸
 .2عزیزاهلل عطاردی ،مسند االمام الرضا ،ج ،۲ص.۲۷۸
 .3محمدبنمسعود عیاشی ،تفسیر العیاشی ،ج ،۱ص.۱۳۱
 .4محمدباقر مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،۵۰ص.۱۵
 .5محمدبنعلیبنبابویه (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.۲۶۶
 .6یا حبیبی.
 .7علیبنعیسی اربلی ،کشف الغمة فی معرفة األئمه ،ج ،۲ص.۳۶۲
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اوج عالق ـهاش را در قالــب ایــن عبارت نشــان م ـیداد« :بأبــي َ
 أنت و
ِ
1
ّأمي» (پدر و مادرم بهقربانت ).
* راوی میگویــد« :خدمــت حضــرت رضا رســیدم ،درحالیکه

جواداالئمه را روی زانویش گذاشته بود و به او موز میخوراند».

2

مراقبت از فرزند
* بــر معاشــرتهای فرزنــدش نظــارت میکــرد .در نامــهای بــه

امامجــواد نوشــت« :فرزنــدم ،شــنیدهام وقتی ســوار میشــوی و
ُ
در کوچــک بیرون
قصــد بیرونرفتــن داری ،غالمهــا از روی بخــل از ِ
میبرنــدت که مبادا کســی از تو خیری ببینــد .به حقی که بر گردنت
در بزرگ نباشــد .هر وقت
دارم ،از تــو میخواهــم رفتوآمــدت جــز از ِ

قصــد سوارشــدن و بیرونرفتن داری ،همراهت کیســههای درهم و
ً
دینار باشد تا هر وقت کسی چیزی از تو خواست ،حتما به او بدهی.
اگر از عموهایت کسی از تو درخواست کمکی کرد ،مبادا از  ۵۰دینار به
او کمتر ببخشی .بیشتر از  ۵۰دینار را هم خودت میدانی .همچنین
اگر از عمههایت کسی از تو مالی طلبید ،مبادا به او از  ۲۵دینار کمتر
ببخشــی .بیشــتر از این مبلــغ را هم خودت میدانــی .میخواهم که
خــدا بــه تو برتری بدهد؛ پس انفاق کــن و از این نترس که خدا بر تو
سخت بگیرد یا تهیدست شوی».

3

 .1علیبنحسین مسعودی ،اثبات الوصیه ،صص۲۳۱و.۲۳۲
 .2محمدباقر مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،۶۳ص.۱۸۷
 .3محمدبنیعقوببناسحاق کلینی ،الکافی ،ج ،۴ص.۴۳
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دعا برای فرزند
* برای فرزندش دعا میکرد.

1

* دعــای کــودکان را ،تــا هنگامــی کــه به گنــاه نزدیک نشــدهاند،

مستجاب میدانست.

2

تربیت کودکان
* قبول داشــت که تربیت دشــوار اســت؛ اما بهباورش کسی که در
ّ
3
این راه زحمت و مشقت را به جان بخرد ،پیروز میشود.
* در عرصۀ تربیت فرزند ،با تأ کید بر روش عملی ،توصیه میکرد:

«به فرزندتان دستور بدهید صدقه بدهد».

4

* بــه گفتــن اذان در خانــه توصیــه میکــرد؛ چــون «بــا ایــن کار،

کودکان با آن ذکر آشنا میشوند».

5

* از او دربارۀ شــخصی پرســیدند که پسر نوجوانش را به نماز وادار

کرده بود و آن فرزند گاهی نماز را ترک میکرد .امام فرمود« :این پسر
چند ســال دارد؟» گفتند« :آقا ،هشتســاله است ».حضرت رضا
با تعجب فرمود«« :ســبحاناهّلل! هشتســاله اســت و نمازش را ترک
میکنــد؟!» گفتند« :بچه اســت .گاهی خســته و ناراحت میشــود».
امام فرمود« :هرطوری که راحت است ،نمازش را بخواند».

6

 .1محمدباقر مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،۵۰ص.۱۰۳
 .2منسوب به علیبنموسیالرضا ،صحیفة الرضا ،ص.۵۵
 .3محمدباقر مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،۷۸ص.۳۴۲
 .4عزیزاهلل عطاردی ،مستند االمام الرضا ،ج ،۲ص.۲۰۷

 .5اللجنة العلمیة فی ّ
موسسة ولی عصر ،موسوعة االمام الرضا ،ج ،۵ص.۴۰۹
 .6محمدبنحسن حر عاملی ،وسائل الشیعه ،ج ،۴ص.۲۰
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تنبیه کودکان
* از تنبیــه بدنــی کــودکان نهی میکــرد« :فرزندتــان را تنبیه بدنی

نکنید .بهجایش با او قهر کنید .البته مراقب باشــید که قهرکردنتان
هم طوالنی نشود».

1

بازی با کودکان
* بازیکــردن بــا کــودکان را مهم میشــمرد و میفرمود« :حســن و

حســین نزد جدشــان محمد بازی میکردند و شــب که میشــد،
پیامبر میگفت" :حاال بروید پیش مادرتان»".

2

احترام به فرزند
* توصیــه میکرد بــا اطفال مؤدب و با احترام رفتار کنیم 3و گرامی

بداریمشان.

4

* وقتی امامجواد بر بســتر شــهادت پدرش وارد شــد ،ایشان از

بستر برخاست ،بهسویش رفت ،دست برگردنش انداخت ،به سینه
فشردش ،میان دو چشمش را بوسید و با او سخن گفت.

5

* بهنقل از پیامبر خاتم می فرمود« :پنج چیز را تا آخر عمر رها

نخواهــم کــرد ...و پنجم ســامکردن بــه کودکان اســت .میخواهم
بعد از من این رسم بماند».

6

 .1محمدباقر مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،۱۰۴ص.۹۹
 .2همان ،ج ،۴۳ص.۲۶۶
 .3حسینبنمحمدتقی نوری ،مستدرک الوسائل ،ج ،۳ص.۶۷
 .4محمدباقر مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،۱۱۰ص.۱۲۸
 .5محمدبنعلیبنبابویه (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.۲۴۵
 .6محمدبنعلیبنبابویه (شیخ صدوق) ،علل الشرایع ،ص.۵۴
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برادر
در میــان بــرادران ،برای برادر بزرگتــر جایگاه ویــژهای قائل بود:
«مقام برادر بزرگتر خاص است و در خانه جایگاه پدری دارد».

1

 .۲خویشاوندان
صلۀ رحم
* بــر صلــۀ رحم تأ کیــد میکــرد« :خدا تقــوای الهی را بــا صلۀ رحم

همــراه ســاخت؛ در نتیجــه هرکــس صلــۀ رحــم نکنــد ،تقــوای الهــی
ندارد».

2

* میفرمود« :خدا دســتور سه چیز را بههمراه دستور سه چیز دیگر

صــادر فرموده .۱ :دســتور نمــاز را همراه با دســتور زکات .پس هرکس
نمــاز بخوانــد و زکات نپــردازد ،نمــازش پذیرفتــه نیســت؛  .۲دســتور
سپاسگزاری از خود را همراه دستور سپاس از پدر و مادر .پس هرکس
از پدر و مادر خود سپاسگزار نباشد ،از خدا سپاسگزار نبوده است؛ .۳
دستور تقوای از خدا را همراه با دستور صلۀ رحم .پس هر کس صلۀ
رحم نکند ،تقوای الهی نداشته است».
یکــرد« :ایــن کار موجــب
ـات یکدیگــر ســفارش م 
* بــه مالقـ ِ
3
نزدیکشدن به من است».

 .1ابنشعبۀ حرانی ،تحف العقول عن آل الرسول ،ص.۴۴۲
 .2محمدبنعلیبنبابویه (شیخ صدوق) ،خصال ،ج ،۱ص.۱۵۶
 .3محمدبنمحمــد مفیــد ،االختصــاص ،ص۲۴۷؛ حســینبنمحمدتقی نوری ،مســتدرک

الوسائل ،ج ،۹ص.۱۰۲
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* رفتوآمد با اقوام را سبب ازبینرفتن ناراحتیها میدانست.

1

* برای طوالنیشــدن عمر ،وســیلهای جز صلۀ رحم نمیشــناخت

و میفرمــود« :خــدا بهســبب صلــۀ رحــم ،ســی ســال بــر عمــر انســان
میافزاید و بهسبب قطع رحم ،سی سال از عمر انسان میکاهد».

2

* به محبت به قوموخویش تأ کید میکرد« :به خویشاوند محبت

کــن و بــا او ارتبــاط برقرار کن ،اگرچــه با جرع ـهای آب .البته بهترین
آزار اوست».
صلۀ رحم خودداری از ِ

3

* صلــۀ رحــم را باعــث افزایــش مــال و مایــۀ محبوبیــت بیــن

خویشــاوندان میدانســت 4و بهنقــل از اجــدادش میفرمــود« :صلــۀ
رحم و خوشرفتاری با همسایهها اموال را زیاد میکند».

5

* از حضرت محمد نقل میکرد« :هرکس انجامدادن یک کار را

به من تعهد بدهد ،من چهار چیز را به او قول میدهم :او با ارحام خود
رفتوآمد کند .قول میدهم خدا دوســتش داشــته باشد و روزیاش
را سرشــار کنــد و عمــرش را طوالنــی ســازد و او را بــه بهشــت ببــرد».

6

مهمان و مهمانی

مهمان
* مهمان را دوســت میداشــت و بر پذیرایی از مهمان و احترام به
 .1علیبنحسن طبرسی ،مشکاة األنوار فی غرر األخبار ،ص.۱۷۰
 .2محمدبنیعقوببناسحاق کلینی ،الکافی ،ج ،۲ص ،۱۵۲حدیث.۱۷
 .3ابنشعبۀ حرانی ،تحف العقول عن آل الرسول ،ص.۴۴۵
 .4عزیزاهلل عطاردی ،مسند االمام الرضا ،ج ،۱ص.۲۶۷
 .5محمدباقر مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،۷۱ص.۹۷
 .6محمدبنعلیبنبابویه (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.۳۷

119

بر مدار آفتاب

او پافشــاری میکــرد .یکی از یارانش نقل میکند :شــبی امام مهمان
مهمان امام دست
داشت .در میان صحبت ،چراغ نقصی پیدا کرد.
ِ
پیــش آورد تــا چراغ را درســت کند؛ امــا امام نگذاشــت و خودش این

کار را کــرد و فرمــود« :مــا از مهمانهایمان نمیخواهیــم کاری انجام
بدهند».

7

* به مهمانش بســیار توجه داشــت و به او خدمت میکرد .یکی از

اصحابــش میگوید« :در خدمت حضرت بودم .بســیار تشــنهام بود؛

ولــی نمیخواســتم از آن حضــرت آب بخواهم .حضــرت خودش آب
خواســت و کمی نوشــید و به مــن هم داد و فرمــود" :محمد ،بنوش.
آب خنک و گوارایی است»".

8

* اســتقبال از مهمــان نیــز از آدابــی اســت کــه در ســیرهاش نقــل

کردهاند 9.در روایتی آمده است که در خراسان برای استقبال گروهی

از آلابیطالب که به دیدارش آمده بودند ،از محل سکونتش بیرون
رفت.

10

مهمانی
یکــرد و اینطــور مثــال مــیزد:
* ســادگی در مهمانــی را توصیــه م 

مــردی امامعلــی را دعــوت کرد .امــام فرمود« :ا گر ســه چیز را به
مــن قول بدهی ،دعوتت را میپذیرم ».گفت« :چهچیز آقا؟» فرمود:
 .7همان ،ج ،2ص.۲۸۳
 .8محمدباقر مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،۴۹ص.۳۱
 .9هبةاهلل قطبالدین راوندی ،الخرائج و الجرائح ،ج ،۱ص.۳۳۷
 .10همان ،ص.۳۳۷
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«برای من چیزی از بیرون خانه تهیه نکنی .همانی را بیاوری که در
خانه داری .خانوادهات را هم به زحمت نیندازی ».گفت« :قبول».
آن وقت حضرت دعوتش را قبول کرد.

1

* بــر آمدوشـ ِـد مؤمنــان با یکدیگر تأ کیــد میکرد« :آدم بخشــنده از
غــذای مــردم میخـ َ
ـورد تا مردم هم در سـ ِـر ســفرۀ او حاضر شــوند و از
غذاهای او بخورند؛ ولی بخیل برای اینکه مردم از غذایش نخورند،
از خوردن طعام دیگران خودداری میکند».

2

 .1محمدبنعلیبنبابویه (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.۱۷۹
 .2همان ،ص.۴۱
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1
ش ُع ًوبا َوق َب ِائ َل ِلتعارفوا>
ـودن انســان او را ناگزیــر از برقــراری ارتبــاط بــا
اجتماعیبـ ِ

دیگــران میکنــد .از ســوی دیگــر ،انســانها دربــارۀ همدیگر

حقــوق و تکالیفــی دارنــد .برقــراری ارتبــاط صحیــح در هــر
جامعهای وابسته به اصول و قواعدی است و امام میکوشد
تــا بــا تعریف این اصول و قواعد و عمل به آنها ،راه ارتباطی
صحیح با جامعه را برای ما روشن کند.

 .۱خدمتکاران و کارگران
طیکردن مبلغ
* رعایت حقوق مردم ،قاعدهای قطعی و خدشــهناپذیر در زندگی
ً
اجتماع ـیاش بــود .میفرمــود« :هرکس را بــرای کاری آوردید ،حتما
ً
قبــا ُمزدش را تعیین کنید و قرارداد ببندید .کســی که بدون قرارداد
 .1حجــرات« :۱۳ ،اى مــردم ،مــا شــما را از يک مرد و زن آفريديم و شــما را تيرهها و قبيلهها
قرار داديم تا يكديگر را بشناسيد».
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برابــر مزدش را هــم به او
و تعییــن مــزد کاری انجــام بدهــد ،اگر ســه ِ
بدهیــد ،بــاز گمــان میکنــد مــزدش را کــم دادهایــد! ولی ا گر قــرارداد
ببندیــد و بهمقــدار ّ
معینشــده بپردازیــد ،از شــما خوشحــال خواهد
ِ
مقدار تعیینشــده
از
بیش
هم
اگر
ـد.
ـ
ی
ا
ه
کرد
عمل
بــود که طبــق قرار
ِ
چیــزی بــه او بدهیــد ،هرچند کم و ناچیز باشــد ،میفهمد که بیشــتر
1
پرداختهاید و سپاسگزار خواهد بود».
انس با کارگر
* وقتــی منــزل را خلــوت میدید ،تمــام غالمــان و اطرافیانش را از

کوچــک و بزرگ جمع میکرد ،برای آنها حدیث میخواند و با آنها
انس میگرفت .آنها نیز با او مأنوس میشدند.

2

مشورت با کارگر
* حتــی بــا خدمتکارانش هم مشــورت میکــرد .وقتــی دیگران به

ایــن کارش اعتــراض میکردنــد کــه چــرا با اینــان مشــورت میکنی،

میفرمود« :اگر خدا بخواهد ،چه بسا به زبان آنان در کار ما گشایشی
رخ بدهد».

3

 .۲با مردم
* بر حقوق همســایه پافشــاری میکرد« :کســی که همســایهاش از

اذیتش آسایش نداشته نباشد ،از ما نیست».

4

 .1محمدبنیعقوببناسحاق کلینی ،الکافی ،ج ،۵ص.۲۸۸
 .2محمدباقر مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،۴۹ص.۱۶۴
 .3عزیزاهلل عطاردی ،مسند االمام الرضا ،ج ،۲ص.۳۴۸
 .4محمدبنعلیبنبابویه (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.۲۴

126

هعماج اب طابترا

* بعــد از انجــام واجبات ،نزد خــدا ،کاری بهتر از خوشحالکردن

مؤمن سراغ نداشت.

1

* هــر روز در خان ـهاش و در مســجدالنبی ،مــردم را از نظــر مســائل

عقیدتــی و احــکام حــال و حــرام ،ارشــاد میکــرد و راه درســت را
نشانشان میداد.
* در سفر خراسان ،بعد از نماز صبح ،در تمام روزها بهطرف مردم

برمیگشت و موعظه و ارشادشان میکرد.

2

* وقتــی در مدینــه بر مرکبی ســوار میشــد و در معابــر و کوچههای

ایــن شــهر رفتوآمد میکرد ،مردم گرفتاریهایشــان را بــا او در میان
میگذاشــتند و امــام هم نیازها و خواستههایشــان را با کمال فروتنی
و محبــت برآورده میســاخت؛ بهطوری که بیــن آن افراد و حضرت،
مثــل قوموخویشهــا ،انس و صمیمیت برقرار شــده بود .بین امام و
مردم جهان اسالم ،مکاتباتی هم صورت میگرفت و اهالی شهرهای
گوناگون برای نامههای امام احترام ویژهای قائل بودند و توصیهها
و دستورالعملهای این نوشتهها را با دلوجان بهکار میبستند.

3

* بــا ادیــان و فرقههــای مختلــف ،عادالنــه و عاقالنــه برخــورد

میکرد و نمیگذاشــت ظلمی به آنها بشــود .البته ،در مقابل ،بسیار
حسابشــده از ماهیت انحرافیشــان پرده برمیداشــت .از نیشــابور
نامهای به مأمون رســید به این مضمون که مردی زردشــتی هنگام
 .1محمدباقر مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،۷۵ص.۳۴۷
 .2همان ،ج ،۴۹ص.۲۳۷
 .3محمدبنعلیبنبابویه (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص۱۶۴؛ سیدکاظم
ارفع ،سیرۀ عملی اهلبیت :امامرضا ،صص ۶۵و.۶۶
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زیاد باقیمانده از او را میان فقرا تقسیم
مرگ وصیت کرده است ثروت ِ
کنند .قاضی نیشابوری هم آن اموال را میان مسلمانان تقسیم کرده
است .مأمون به امامرضا گفت« :سرور من ،دربارۀ این موضوع
بینوایان مســلمان
چــه میفرمایید؟» امام فرمود« :زردشــتیان برای
ِ

وصیت نمیکنند .نامهای به قاضی نیشابور بنویس که همان مقدار
از مالیاتهای مسلمانان بردارد و به بینوایان زردشتی بدهد».

1

نظارت همگانی
* به رفتار مأمون عباسی هم ایراد میگرفت و نصیحت میکردش

و کارهای خالفی را که مرتکب میشــد ،زشــت میشــمرد .مأمون در
ظاهر قبول میکرد و ناراحتیاش را پنهان میکرد.

2

* در مواقــع مختلــف و متعــدد ،بــه رفتارهــای نادرســت بســتگان

یکــرد تــا از انتســاب بــه او سوءاســتفاده
نزدیــک خویــش اعتــراض م 
نکننــد و خالفهایشــان را بــه حســاب او نگذارنــد .برادر امــام بهنام
زیدبنموســی در مدینه قیام کرد و کشتار و آتشسوزی در خانههای
عباســیان راه انداخت .او را دســتگیر کردند و نزد مأمون فرســتادند.
حضرت رضا هم در برخورد با او زبان به عتاب و مالمت گشود.
وقتی زید گفت« :من برادر تو و فرزند پدرت هستم» ،حضرت فرمود:
«تو تا وقتی برادر منی که در اطاعت خدا باشی».

3

* بــه امربهمعروف و نهیازمنکر ســفارش میکــرد و اخطار میداد:
 .1محمدبنعلیبنبابویه (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا  ،ج ،۲ص.۱۸۴
 .2محمدباقر مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،۴۹ص.۳۰۸
 .3همان ،ص.۲۱۷
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ککــردن ایــن کار ،شــرورترین افــراد بــر شــما مســلط
«در صــورت تر 
خوبان شما دعا و نفرین کنند ،مستجاب
میشوند و هرچقدر هم که
ِ
نخواهد شد».

1

* بهنقــل از جـ ّـد بزرگوارش حضــرت ختمیمرتبــت میفرمود:

«امــت مــن هر وقت امربهمعروف و نهیازمنکر را ترک کردند ،باید در
انتظار عذاب خدا باشند».

2

مهرورزی
* محبتکــردن و الفــت با مردم را ارزشــمند میدانســت« :اســاس

خردورزی ،پس از ایمان به خدا ،جلب دوستی مردم است».

3

معاشرت
* برخورد و معاشرت مطلوب در نظرش بهگونهای بود که خودش

بــا رعایــت آن ،در دلهای مردم نفوذ فــراوان یافته بود 4.میفرمود:

«پیامبــر با مردم بهخوبی معاشــرت میکرد و با نرمی و آرامش با
آنها سخن میگفت».

5

* به احترامگذاشتن به بزرگان خیلی سفارش میکرد.

6

دیدار هم بروید.
* به دیدوبازدید از همدیگر تشــویق میکرد« :به
ِ

همدیگــر را دوســت داشــته باشــید .دسـ ِـت هم را فشــار دهیــد .از هم
 .1علیبنحسن طبرسی ،مشکاة األنوار فی غرر األخبار ،ص.۵۰
 .2عزیزاهلل عطاردی ،مسند االمام الرضا ،ج ،۲ص.۳۸۲
 .3محمدبنعلیبنبابویه (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.۳۵
 .4ذهبی ،سیر اعالم النبالء ،ج ،۱ص.۱۲۱
 .5عزیزاهلل عطاردی ،مسند االمام الرضا ،ج ،۲ص.۴۷۸
 .6علیبنحسن طبرسی ،مشکاة األنوار فی غرر األخبار ،ص.۱۷۰

129

بر مدار آفتاب

عصبانی نشوید».

1

* میفرمود« :هر کس اندوه و مشــکل مؤمنی را برطرف کند ،خدا

در روز قیامت غصه را از قلبش برطرف میکند».

2

* دربارۀ معاشــرت با دیگران میفرمود« :با دوســتان فروتنی کنید

و با دشمنان با احتیاط رفتار کنید .با عموم مردم هم با گشادهرویی
برخورد کنید».

3

 .1محمدباقر مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،۷۵ص.۳۴۷
 .2محمدبنیعقوببناسحاق کلینی ،الکافی ،ج ،۲ص.۲۰۰
 .3محمدباقر مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،۷۱ص.۱۶۷
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َ َ ُ َّ
ُ ُ ُ
ْ ُ
َ
ات َما َر َزق َناك ْم>1
<يا أ ّي َها ال ِذ َين َآمنوا كلوا ِمن ط ِّي َب ِ

بــدن ابــزار روح اســت بــرای شــناخت و عبــادت و
خدمــت؛ وســیلهای اســت که میتوانــد روح را در مســیر
ســعادت یــاری دهد .توجه به ســامتی جســم ،در ابعاد
مختلــف مــادی و معنــوی ،کارایــی این ابــزار را افزایش
میدهــد .امام ،هم به ســامت جســم خــودش اهمیت
میداد و هم تأثیر رعایت بهداشت بر سالمت و سعادت
روح را به همه یادآور میشــد و دراینباره فرهنگسازی
میکرد.
 .۱بهداشت دهان و دندان
* وقتی در یکســوم آخر شــب برای نمازشب برمیخاست ،پس از

ذکر تسبیح و حمد و استغفار ،مسواک میزد.

2

 .1بقــره« :۱۷۲ ،اى كســانى كــه ايمــان آوردهايد ،از نعمتهاى پاكيزهاى كه به شــما روزى
دادهايم ،بخوريد».
 .2سیدمحمدحسین طباطبایی ،سنن النبی ،ص.۲۲۳
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* بهتریــن وســیله را برای مســوا کزدن ،تارچۀ ارا ک 1میدانســت

و میفرمــود« :چنانچــه بهانــدازه باشــد ،دندانها را بــرق میاندازد،
دهان را خوشبو میســازد ،لثه را تقویت میکند و در برابر پوسیدگی
ـادی آن ،مینای دندانها را نازک و
مفید خواهد بود؛ اما اســتفادۀ زیـ ِ
َ
2
آنها را لق میکند و ریشۀ آنها را هم سست خواهد کرد».
* برای سفیدشــدن دندان میفرمود« :مقداری نمک بسیار سفید

بردارید و نرم بسایید و با آن ،مسواک بزنید».

3

* از اجداد شــریفش نقل میکرد که امیرمؤمنان به فرزندانش

دســتور میداد« :هر وقت مســواک زدید ،اگر خواســتید آب بنوشــید،
اول ســه بــار مضمضهاش کنید»؛ 4یعنــی آب را در دهان بچرخانید و
دور بریزید.
* بــرای جلوگیــری از فاسدشــدن دنــدان ضــروری میدانســت:
ً
«هرکس میخواهد دندانهایش فاســد نشــود ،حتما هرگاه شــیرینی

َ
« .1اراک» درختــی اســت كــه در عربــی «شــجر الســوا ک» نــام دارد و در فارســی «درخــت
مســواک» .در تقســیمبندی گیاهان از گروه «ســالوادور» ( )Sblvadoraceaeبهشمار میآید
و نــام علمــیاش «ســالوادورا پرســیكا»( )Salvadora Persicaاســت .درخت اراک ،هماننــد
درخت انار ،ارتفاع كم و برگهای پهن و همواره ســبز دارد .چوبش سســت و خاردار است و
گلهایش سفید یا سر خرنگ .میوهای خوشهای مانند انگور و سبزرنگ میدهد که اندكی
تلــخ اســت .در طب ســنتی ،از میــوه و برگش برای درمان بســیاری دردها بهــره میبرند و از
شاخهاش چوب مسواک میگیرند.
 .2محمدباقر مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،۵۹ص.۳۱۷
 .3همان.
 .4حسنبنفضل طبرسی ،مکارم األخالق ،ص.۱۵۳
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میخورد ،پس از آن قطعهنانی هم بخورد».

1

یکــرد پــس از غــذا دهانمــان را بــا گیاه ُســعد بشــوییم
* توصیــه م 

و دندانهایمــان را بــا آن تمیــز کنیــم .ایــن کار را ســبب اســتحکام
دندانها میدانست.

2

 .۲بهداشت بدن
* بــدن انســان را مملکتی مجســم میکرد که :قلب در آن پادشــاه

اســت؛ رگهــای بدن و مغز ،کارگــران آناند؛ خانۀ آن پادشــاه ،قلب

انســان اســت و ســرزمین آن پادشــاه ،بدن انسان .دســتها و پاها و
چشمها و لبها و زبان و گوشها نیز یارانش هستند.

3

* بهنظــرش ،حمامرفتــن باعــث اعتــدال بــدن میشــود« :حمــام

وپی را نرم میســازد ،اندامهای بزرگ را تقویت
چــرک را م 
یبــرد ،رگ ِ
میکند و مواد زائد و عفونتها را هم از بین میبرد».

4

* شیعیان را به رعایت آداب و مستحبات روز جمعه فرامیخواند:

شستوشــوی ســروصورت بــا خطمــی 5،ناخنگرفتــن ،کوتاهکــردن

 .1منسوب به علیبنموسیالرضا ،طب االمام الرضا ،ص.۲۹
 .2حسنبنفضل طبرسی ،مکارم االخالق ،ص.۱۹۱
 .3محمدباقر مجلســی ،بحار االنوار ،ج ،۵۹ص۳۱۰؛ منســوب به علیبنموسیالرضا،
طب االمام الرضا ،ص.۱۰
 .4منسوب به علیبنموسیالرضا ،طب االمام الرضا ،ص.۲۹

 .5گیاهــی اســت از رســتۀ ّ
خبازیــات (پنیرکیان) که ســاقۀ بلند و برگهای پهــن و گلهای
شــیپوری بهرنگهای ســرخ و ســفید دارد .اصل این گیاه از خاورمیانه است .گیاهی است

دیگر از همین تیره که در مکانهای مرطوب میروید و فواید و خواص پزشکی دارد و از آن
َ
بهعنوان داروی ملین استفاده میشود (نک :فرهنگ لغت عربیفارسی المعانی).
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سبیل ،عطرزدن و. ...

1

* آمــوزش م ـیداد« :روز چهارشــنبه حمــام برویــد و روز سهشــنبه

ناخــن بگیریــد .روز پنجشــنبه حجامــت کنیــد و روز جمعــه خــود را
خوشبو سازید».

2

 .۳بهداشت محیط
ورودی خانــه رزقوروزی را بــه آن خانــه
* میگفــت جــاروزدن
ِ

میآورد.

3

 .۴خوردنیها

نخود
* نخــود پختــه را پیــش از غــذا و پــس از آن میخــورد و میفرمود:

«نخود پخته برای درد کمر خوب است».

4

خرما
* بــه خرما خیلی عالقه داشــت و با اشــتیاق میــل میکردش .نقل

یکــرد« :جدم رســول خدا و اجــدادم همه خرمادوســت بودند.
م 
شــیعیان مــا هــم چــون از سرشــت ما آفریــده شــدهاند ،خرما دوســت
دارند».

5

 .1حسینبنمحمدتقی نوری ،مستدرک الوسائل ،ج ،۱ص.۴۱۴
 .2محمدبنعلیبنبابویه (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۱ص.۲۷۹
 .3محمدباقر مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،۷۳ص.۱۷۶
 .4همان ،ج ،۶۳ص.۲۶۳
 .5همان ،ج ،۴۹ص.۱۰۳
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نمک
* غذایش را با نمک شروع میکرد.

1

* بــه خــوردن نمک تشــویق میکــرد و میگفت کــه پیامبر به

علی چنین فرموده اســت« :علــی ،نمک را فراموش نکن .نمک
دوای هفتاد بیماری است».

2

سبزی
* همراه غذا سبزی میخورد.

3

* بهترین سبزیها ،در نظرش ،کاسنی 4و کاهو بود.

5

* پای سفرهای که در آن سبزی نبود ،نمینشست.

6

سویق
* ســویق 7را خوراکی خوب معرفی میکرد و میافزود« :ا گر گرسنه

باشید،سیرتانمیکندواگرسیرباشید،غذایتانراهضمخواهد کرد».

8

ُ
کندر

ُ
* ســفارش میکــرد کندر زیــاد بخوریم و آن را در دهــان بگذاریم و
 .1احمدبنمحمدبنخالد برقی ،المحاسن ،ص.۴۸۷
 .2محمدبنعلیبنبابویه (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.۴۲
 .3حسنبنفضل طبرسی ،مکارم االخالق ،ص.۱۷۶
 .4کاسنی دو گونۀ دشتی و باغی دارد و خود بر دو نوع است :برگنازک و برگپهن .کاسنی
حکم کاهو را دارد (نک :القانون فی الطب ،ص.)۶۸
 .5سعیدبنهبةاهلل قطبالدین راوندی ،الدعوات ،ص.۱۵۹
 .6حسنبنفضل طبرسی ،مکارم االخالق ،ص.۱۷۶
 .7قاووت یا پوره.
 .8عزیزاهلل عطاردی ،مسند االمام الرضا ،ج ،۲ص.۳۳۴
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بجویــم؛ چرا کــه بلغــم 1را پاک میکند و معده را تمیز و عقل را اســتوار
و غذا را زودهضم.

2

کدو
* در قرآن کریم در داستان یونس پیامبر ،از «شجرۀ یقطین»

اســم برده شــده اســت 3.منظور از آن را کدو میدانســت 4و بهنقل از
امیرمؤمنــان میفرمــود« :خــوردن کدو را فرامــوش نکنید؛ چون
عقل را زیاد میکند».

5

دل اندوهگیــن را آرام
* بــه پخــت کــدو ســفارش میکــرد« :کــدو ِ

میکند».

6

انار
* بــه خــوردن انــار ترغیب میکرد« :هــر دانهای از انــار که در معده

قرار میگیرد ،دل را روشــن میســازد و شــیطان را چهل روز از قلب آن
شخص دور میکند».

7

* میفرمــود« :پیامبــر هر موقــع انار میخورد ،کســی را با خود
 .1یکــی از خلطهــای چهارگانه (اخالط اربعه) در طب اخالطی بوده اســت .طبیبان ســنتی
معتقد بودند این خلط ،طبعی سرد و مرطوب دارد و مصرف زیاد خورا کیهای سردیبخش
باعث تضعیف این خلط در بدن میشود.
 .2محمدباقر مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،۶۳ص.۴۴۴
َ ََْ ْ َ َ َ َ َ ْ ْ
طیــن( و بوتۀ کدویی بر او رویاندیم [تا در
 .3صافــات :۱۴۶ ،و أنبتنا عل ِیه شــجرة ِمن یق ٍ
سایۀ برگهای پهن و مرطوبش آرامش یابد)].

 .4احمدبنمحمدبنخالد برقی ،المحاسن ،ص.۵۲۰
 .5محمدبنعلیبنبابویه (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.۳۶
 .6عزیزاهلل عطاردی ،مسند االمام الرضا ،ج ،۲ص.۳۴۷
 .7محمدبنعلیبنبابویه (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.۳۵
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شــریک نمیکــرد و میفرمــود’ :در هــر اناری ،یــک دانــه از دانههای
بهشت هست»‘.

1

* خوردن انار شــیرین را ســبب افزایش نطفۀ مرد و زیبابی کودک

میدانست.

2

* تجویز میکرد که انار ملس (ترشوشــیرین) را بمکیم؛ چون به

ما نیرو میدهد و خون را زنده میسازد.

3

نازک میان دانههایش بخوریم.
* میگفت انار را بههمراه پوست ِ

این سبب صاف و پا کشدن معده است.

4

انجیر
* بــرای انجیــر خــواص مختلفــی بیــان میکــرد« :انجیــر بــوی بد

دهان را از بین میبرد و استخوان را محکم میکند و مو را میرویاند

و دردها را زایل میسازد .انجیر شبیهترین چیز به میوههای بهشت
است».

5

برنج
سرآمد غذاهای دنیا و آخرت را گوشت و برنج میدانست.
ِ
*

6

 .1همان ،ص.۴۳
 .2احمدبنمحمدبنخالد برقی ،المحاسن ،ص۵۴۶؛ محمدبنیعقوببناسحاق کلینی،
الکافی ،ج ،۶ص.۳۵۵
 .3محمدباقر مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،۵۹ص.۳۲۰
 .4منســوب به علیبنموســیالرضا ،صحیفة االمام الرضا ،ص۷۹؛ محمد بن علی
بن بابویه (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.۴۳
 .5احمدبنمحمدبنخالد برقی ،المحاسن ،ص.۵۵۴
 .6عزیزاهلل عطاردی ،مسند االمام الرضا ،ج ،۲ص.۳۴۷
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نــان برنج
* بهتریــن دارو بــرای درمــان شــخص مبتــا بــه ســل را ِ

معرفی میکرد1.

مویز
* توصیه میکرد مویز را ناشــتا بخوریم .تقویت حافظه نتیجۀ آن

است.

2

باقال
* خوردن باقال را مایۀ محکمشــدن اســتخوانهای ســاق و تولید

خون تازه در بدن میدانست.
ِ

3

* توصیه میکرد باقال را با پوست بخوریم :معده را پاک میکند.

4

نان

* پرهیــز م ـیداد از اینکــه نــان را بــا کارد ُببریــم .توصیــه میکرد با

دست تکهتکهاش کنیم.

5

برتری نان
* بــرای فهمانــدن ارزش نان جو اینطور مثــال میزد:
ِ

جو بر نان گندم مانند برتری اهلبیت بر مردم است.

6

* میفرمود« :خدا در نان جو برکت گذاشــته اســت و هر کس نان
 .1محمدباقر مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،۶۳ص.۲۷۴
 .2محمدباقر مجلســی ،بحار االنوار ،ج ،۵۹ص۳۲۴؛ منسوب به علیبنموسیالرضا،
طب االمام الرضا ،ص.۳۶
 .3احمدبنمحمدبنخالد برقی ،المحاسن ،ص.۵۰۶
 .4حسنبنفضل طبرسی ،مکارم األخالق ،ص.۱۸۳
 .5محمدبنیعقوببناسحاق کلینی ،الکافی ،ج ،۶ص.۲۱۷
 .6حس ـنبنفضل طبرســی ،مــکارم االخــاق ،ص۱۵۴؛ محمدباقــر مجلســی ،بحــار االنوار،

ج ،۶۳ص.۲۷۴
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جو بخورد ،بیماریهایش بهبود مییابد».

1

روزی
* نــان جــو را غــذای غالــب پیامبــران میدانســت« :خــدا ِ
2
پیامبران خود را از نان جو قرار داده است».

کاسنی
* به خوردن کاســنی تشــویق میکرد و ســبب افزایش مال و فرزند

میدانســتش .همچنیــن خاطرنشــان میکرد« :کاســنی درمــان هزار
بیماری است».

3

انگور
* از میان میوهها ،انگور را بیشتر دوست میداشت.

4

* بــه خوردن انگور ســفارش میکرد .از قــول پیامبر میگفت:

«انگور را دانهدانه میل کنید .گواراتر میشود و هضمش آسانتر».

5

مویز
* سفارشش این بود که مویز قرمز را هر روز ناشتا بخوریم و بهنقل

از علی میفرمود« :هر کس ناشــتا  ۲۱دانه کشمش قرمز بخورد،
همیشه سالم خواهد بود».

6

 .1همان.
 .2همان.
 .3حسنبنفضل طبرسی ،مکارم االخالق ،ص.۱۷۸
 .4محمدباقر مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،۴۹ص.۳۰۸
 .5محمدبنعلیبنبابویه (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.۳۵
 .6منسوب به علیبنموسیالرضا ،صحیفة الرضا ،ص۸۹؛ محمدبنعلیبنبابویه
(شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.۴۱
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سیب
* میفرمود« :ســیب منافع فراوانی دارد و بســیاری از بیماریها و

ناخوشیها را بهبود میبخشد».

1

زیتون
* زیتــون را غذایــی مناســب وصــف میکــرد و میافــزود« :دهــان

یبــرد ،رنــگ چهــره را روشــن میکند،
شبــو میکنــد ،بلغــم را م 
را خو 
اعصاب را محکم میسازد و خشم را فرومینشاند».

2

* دربــارۀ روغنزیتــون ،بهنقــل از پیامبــر ،توصیــه میکــرد:

«روغنزیتون بخورید :معده را پاک میکند ،بلغم را میزداید ،اعصاب
را تقویــت میکنــد ،بیماریهــای فرســودهکننده را از بیــن میبــرد،
اخــاق را خــوب میکنــد ،روح را آرامش میدهد و انــدوه را میبرد».

3

ِبه

* به ســیرۀ جدش تمسک میکرد« :پیامبر ِبه را بسیار دوست

داشت و توصیه میکرد خوردنش را ترک نکنیم».

4

* از جــد بزرگــوارش ،علــی ،روایــت میکــرد« :روزی خدمــت

حضرت رسول رسیدم .پیغمبر مشغول خوردن ِبه بود و از آن به
من هم مرحمت کرد و ســپس فرمود" :علی ،این ِبه هدیۀ خداســت

و آن را به من و شــما هدیه فرموده اســت ".در آن ِبه ،لذتی دیدم که
 .1حسنبنفضل طبرسی ،مکارم االخالق ،ص.۱۷۳
 .2همان ،ص.۱۹۰
 .3ابن بابویه(شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.۳۵
 .4حسنبنفضل طبرسی ،مکارم األخالق ،ص.۱۷۲
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در میــوهای دیگــر ندیده بودم .ســپس افزود" :علی ،هرکس ســه روز
ناشتا به بخورد ،ذهنش باز و هوشش زیاد میشود و از ّ
شر شیطان و
ِ
1
لشکرش در امان خواهد ماند»".

عدس
* عــدس را پــاک و بابرکــت میدانســت و امتیازاتــش را اینطــور

برمیشمرد« :عدس دل را نرم میکند و اشک را زیاد .هفتاد پیغمبر از
عدس برکت پیدا کردند که آخرینشان عیسیبنمریم است».

2

چغندر
* چغندر را تقویتکنندۀ عقل میدانست و تصفیهکنندۀ خون.

3

* میگفت برگ چغندر برای بیماری مفید است« :به بیمارهایتان

برگ چغندر بدهید؛ چونکه در آن درمان اســت و هیچ مرضی ایجاد
نمیکند و هیچ عارضهای ندارد و خواب بیمار را هم آرام میکند».

4

خربزه
* از خــوردن خربــزه بهصــورت ناشــتا نهــی میکــرد و آن را مایــۀ

سستشدن اندام میدانست.

5

عسل
* عســل را درمــان هر دردی معرفــی میکرد« :خوردن یک قاشــق
 .1محمدبنعلیبنبابویه (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.۷۳
 .2همان ،ص.۴۱
 .3محمدباقر مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،۶۳ص.۲۱۷
 .4همان ،ص۱۷؛ عزیزاهلل عطاردی ،مسند االمام الرضا ،ج ،۲ص.۳۴۳
 .5حسنبنفضل طبرسی ،مکارم االخالق ،ص.۳۸۴
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عســل در ناشــتا ،بلغم را پایــان میدهد ،صفرا را فرومینشــاند ،مانع
از ســودا میشــود و ذهــن را صفــا میبخشــد .اگــر هــم همراه بــا ُ
کندر
1
بخورد ،حافظهاش قوی میشود».
* راهکارش برای پیشــگیری از ســرماخوردگی در زمستان این بود
2
که هر روز سه لقمه عسل با موم بخوریم.

گوشت
* بــا الگوگیــری از جــد بزرگــوارش حضــرت محمــد مصطفــی

گوشت را بهترین غذای دنیا و آخرت میدانست.

3

* میفرمــود« :هرکــس چهــل روز گوشــت نخــورد ،اخالقــش تغییر

میکند و الغر میشود».

4

* گوشــت نپخته را ســبب ایجاد ِکرم در شکم میدانست؛ ازاینرو

از خوردنش نهی میکرد.

5

ـفند نر خوشــمزهتر بود .میگفــت« :ا گر
* بهنظــرش ،گوشــت گوسـ ِ

ـفند نر خلق میکرد ،آن را
خدا گوشــتی خوشطعمتر از گوشــت گوسـ ِ
فدای اسماعیل میکرد».
* بــر رعایت آداب اســامی در ذبــح حیوانات تأ کیــد میکرد .دلیل
حرمت گوشت حیوانی را که با نام غیرخدا ذبح شده است ،اینچنین
6

 .1منسوب به علیبنموسیالرضا ،فقه الرضا ،ص.۳۴۶
 .2منسوب به علیبنموسیالرضا ،طب االمام الرضا ،ص.۳۷
 .3عزیزاهلل عطاردی ،مسند االمام الرضا ،ج ،۲ص.۳۲۷
 .4محمدباقر مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،۶۳ص.۶۷
 .5منسوب به علیبنموسیالرضا ،طب االمام الرضا  ،ص.۲۸
 .6عزیزاهلل عطاردی ،مسند االمام الرضا ،ج ،۲ص.۳۲۴
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تشریح میکرد :خدا بر مخلوقاتش واجب کرده است به وجود او اقرار
کنند و فقط اسم او را ببرند .دیگر اینکه نباید آنچه واسطۀ تقرب به
خداســت ،برابر باشــد بــا آنچه برای عبادت و پرســتش شــیطانها و
بتهاســت؛ زیرا بردن نام خدا ،اقرار به ربوبیت و یگانگی وی اســت
1
و بردن نام غیر او ،اظهار شرک.
وحشــی درنده را حرام
* خــوردن تمام پرنــدگان درنده و حیوانات
ِ
میدانســت ،بــا ایــن اســتدالل :آنهــا مــردار و گوشــت انســانها و
آلودگیهــا و امثــال آنهــا را میخورند .میفرمود« :خدا نشــانههایی
گذاشــته برای تشخیص حیوانات وحشــی از حاللگوشت و پرندگان
حاللگوشــت از حرامگوشــت .پــدرم درهمینباره فرمــود’ :هر حیوان
درنــدهای کــه دنــدان نیــش دارد و هــر پرنــدهای کــه چنــگال دارد،
حرامگوشــت اســت .هر پرندهای که ســنگدان دارد ،گوشتش حالل
است 2».تفاوت دیگری هم بین پرندگان حاللگوشت و حرامگوشت
ذکر میکرد« :میتوانی هر پرندهای را که در وقت پرواز بالش را تکان
میدهد ،بخوری .حالل اســت .از پرندگانی که هنگام پرواز بالشــان
را صاف نگه میدارند ،نخور که حرامگوشتاند».

3

 .1محمدبنعلیبنبابویــه (شــیخ صــدوق) ،عیــون اخبــار الرضــا ،ج ،۲ص۹۳؛
محمدبنعلیبنبابویه (شیخ صدوق) ،علل الشرائع ،ج ،۲صص۴۸۱و.۴۸۲
 .2همان ،ص.۴۸۲
 .3همان ،ص.۴۸۲
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 .۵نوشیدن

آب
* طعم آب را زندگی میدانست.

1

* وقتــی از آب زمــزم مینوشــید ،میگفــت« :بســم اهلل و الحمــد ِل ّله و
الشکر ِل ّله».

* نوشــیدن آب ســرد را بعــد از چیزهــای گــرم و همچنیــن بعــد از

شــیرینی ،بــرای دندان بســیار مضــر میدانســت و ســبب ازبینرفتن
دندانها.

2

* آب جوشانده را برای هر چیزی مفید میدانست و میفرمود آب

جوشانده هیچ زیانی ندارد.

3

شیر
* خیلی شیر مینوشید.

4

مشروبات الکلی
* دلیــل حرمت مشــروب را اینگونــه بیان میکرد« :موجب فســاد

یبــرد .او را وادار میکند که خدا
اســت .عقــل شــرابخوار را از بیــن م 
را انــکار کند و به خــدا و پیامبرانش دروغ ببندد .فســادهای دیگری
مانند قتل و نسبت ناروا دادن و مبادرت به زنا ،ناشی از عرقخوری
اســت .شــرابخوری سبب میشــود که فرد به پرهیز از محارم الهی،
 .1محمدباقر مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،۴۹ص.۹۹
 .2منسوب به علیبنموسیالرضا ،طب االمام الرضا ،ص.۲۹
 .3حسنبنفضل طبرسی ،مکارم االخالق ،ص.۱۵۷
 .4محمدبنعلیبنبابویه (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۱ص.۱۵
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بیاعتنا شود و کممباالت باشد».

1

 .۶نشستن
* نزد کسی هیچوقت پای خود را دراز نمیکرد.

2

* هرگز روبهروی کسی که نشسته بود ،تکیه نمیداد.

3

* تابستان روی حصیر مینشست و زمستان روی گلیم.

4

 .۷سفر
* توصیــه میکرد مســافر در هنگام حرکت ،وضعیــت آبوهوا را در

نظر بگیرد و در هوای خوب سفرش را شروع کند.
* ُمصــر بــود کــه مســافر وقتــی معــدهاش ُپــر یــا خالــی اســت ،از
مسافرتکردن در هوای گرم پرهیز کند .میفرمود« :هرگاه قصد سفر
5

دارید ،غذا را بهاندازه و از غذاهای سرد بخورید؛ مثل غذاهایی که از
گوشتهای لطیف مانند گوشت ماهی و جوجه با سرکه و ترشیجات
تهیــه میشــود و همچنیــن غذاهای تهیهشــده از گوشــت گوســاله و
سرکه و زیتون و آبغوره و دیگر چیزهایی که طبیعت سرد دارند».

6

 .1محمدبنعلیبنبابویــه (شــیخ صــدوق) ،علــل الشــرائع ،ج ،۲صــص۴۷۴و ۴۷۵؛
محمدبنعلیبنبابویه (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲صص ۹۸و.۹۹
 .2همان ،ص.۱۸۴
 .3همان ،ص۱۸۴؛ علیبنعیسی اربلی ،کشف الغمة فی معرفة االئمه ،ج ،۲ص.۳۱۶
 .4علیبنعیسی اربلی ،کشف الغمة فی معرفة االئمه ،ج ،۲ص.۳۱۶
 .5محمدباقــر مجلســی ،بحــار اال نــوار ،ج ،۵۹ص۳۲۶؛ علــی احمــدی میانجــی ،مکاتیــب

األئمه ،ج ،۵ص.۲۳۱
 .6همان.
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 .۸بیماری
میگفــت بیمــاری بــرای مؤمــن رحمــت اســت و موجــب تطهیر او
میشــود .بــرای کافر هم ،عذاب و لعنت اســت! میفرمود« :بیماری
همدم مؤمن میماند تا هنگامی که هیچ گناهی برایش نماند».
ِ
ً
* بر آن بود که خدا قبل از آنکه بدن را به دردی گرفتار کند ،حتما
1

برایــش دارویــی قرار میدهد کــه با آن درمان شــود و هر نوع دردی،

نسخهای خاص برای درمان دارد.

2

پیشگیری از بیماری
* برای پیشــگیری از گوشدرد پیشنهاد میکرد بههنگام خواب،

در گوشهایمان پنبه بگذاریم.

3

* بوییــدن گل نرگــس را توصیــه میکــرد ،بــرای ایمنــی از
4
سرماخوردگی.
* برای پیشــگیری از زکام اینگونه تجویز میکرد« :زمستانها هر

روز ســه لقمه عســل با موم آن بخورد ...و گل نرگس بو کند؛ چرا که
بدن را در برابر زکام مقاوم میکند .سیاهدانه نیز همینطور است .اما
در تابستان ،هر روز یک خیار بخورد و از نشستن در آفتاب خودداری
کند».

5

بپــز نهــی میکــرد :نفستنگــی و
ـاد تخممــر غ آ 
* از خــوردن زیـ ِ
 .1محمدبنعلیبنبابویه (شیخ صدوق) ،ثواب األعمال و عقاب األعمال ،ص.۱۹۳
 .2محمدباقر مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،۵۹ص.۳۱۰
 .3منسوب به علیبنموسیالرضا ،طب االمام الرضا ،ص.۳۷
 .4همان ،ص.۳۸
 .5منسوب به علیبنموسیالرضا ،طب االمام الرضا ،صص ۳۷و.۳۸
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نفسبریدگی میآورد.

1

* از زیاد نشستن در توالت نهی میکرد :آدم را بیمار میکند.

2

خوردن همزمان تخممر غ و ماهی را زمینهساز برخی بیماریها
*
ِ

میدانست.

3

* حجامت را مفید میدانســت و دربــارهاش میفرمود« :حجامتی

قلب ناشــی از
کــه میان شــانهها صــورت میگیــرد ،در بهبــود ضربان ِ
4
شکم ُپری و حرارت ،سودمند است».
* میزان و مقدار حجامت را با ســن فرد مرتبط میدانســت« :کسی

که بیستســاله اســت ،هر بیســت روز یــک مرتبه حجامــت کند و در

سیسالگی هر سی روز یک بار و در چهلسالگی هر چهل روز یک بار.
خالصه اینکه هرکس بر حسب سنش بهاینترتیب حجامت کند».

5

ناراحتی مثانه نداشته باشد،
* میفرمود« :اگر کســی دوست دارد
ِ

هیچوقت نباید ادرارش را حبس کند».

6

* از آشــامیدن آب در الب ـهالی غذاخــوردن نهــی میکــرد« :هرکس

میخواهــد معــدهاش آزارش ندهــد ،روی غذا آب نخــورد تا هنگامی
کــه غذاخــوردن را بــه پایــان برســاند .هرکــه اینطــور کنــد ،بدنــش
مرطوب و ســردمزاج و معدهاش ضعیف میشــود و رگهایش نیروی
 .1محمدباقر مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،۵۹ص.۳۲۱
 .2منسوب به علیبنموسیالرضا ،طب االمام الرضا ،ص.۴۹
 .3همان ،ص.۶۳
 .4همان ،ص.۵۵
 .5همان ،ص.۵۵
 .6محمدباقر مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،۵۹ص.۳۲۳
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غذا را به خود نمیگیرند؛ زیرا اگر پشــت سـ ِـر هم روی غذا آب ریخته
شود ،آن غذا در معده نارس و بدگوارش میشود».

1

 .۹عیادت
* موقع بیماری یارانش ،به عیادتشان میرفت.

2

* توصیه میکرد که هر وقت بیمار شدیم ،اطالع دهیم تا مردم به

عیادتمان بیایند و برای شــفایمان دعا کنند؛ چون هرکسی که برای
شفایمان دعا کند ،امکان دارد دعایش مستجاب شود.

3

 .1منسوب به علیبنموسیالرضا ،طب االمام الرضا ،ص۳۵؛ محمدباقر مجلسی،
بحار االنوار ،ج ،۵۹ص.۳۲۳
 .2محمدباقر مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،۴۹ص.۳۲
 .3محمدبنیعقوببناسحاق کلینی ،الکافی ،ج ،۳ص.۱۱۷
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یحضره الفقیه ،قم :اسالمى وابسته به جامعۀ مدرسین1413 ،ق.
2626صدوق (شيخ صدوق) ،محمدبنعلىبن حسينبن َ
لو
ب األعما 
بابويه قمى ،ثوا 
عقاب األعمال ،قم :دار الشريف الرضى للنشر 1406 ،ق.
2727صدوق (شيخ صدوق) ،محمدبنعلىبن حسينبن َ
بابويه قمى ،الخصال ،قم:
اسالمى وابسته به جامعه مدرسين 1362 ،ش.
َ
ت
2828صــدوق (شــيخ صــدوق) ،محمــد بن على بن حســين بــن بابويه قمــى ،صفا 
الشيعة ،تهران :اعلمى 1362 ،ش.
 2929صدوق (شيخ صدوق) ،محمد بن على بن حسين بن َ
بابويه قمى ،علل الشرايع،
قم :كتابفروشى داورى 1385 ،ق.
َ
نو
ل الدي 
3030صدوق (شيخ صدوق) ،محمدبن علىبن حسينبن بابويه قمى ،كما 
تمام النعمة ،تهران 1395 ،ق.
3131طباطبایی ،سیدمحمدحسین ،سنن النبی ،تهران :اسالميه 1378،ش.

152

همانباتک

3232طبرسى ،احمدبنعلى ،االحتجا ج على أهل اللجاج ،مشهد :مرتضى 1403 ،ق.
3333طبرسى ،فضلبنحسن ،اعالم الورى بأعالم الهدى ،قم :آلالبیت1417 ،ق.
3434طبرسى ،علىبنحسن ،مشكاة االنوار فى غرر األخبار ،نجف :المكتبة الحيدرية،
 1344ش.
3535طبرســى ،اميــن االســام فضل بن حســن ،مجم ـ ع البيــان ،تهران :كتابفروشــى 
اسالميه 1374 ،ق.
 3636طبرسى ،حسنبنفضل ،مكارم االخالق ،قم :الشريف الرضى 1412 ،ق.
ب إلى االمام الرضا  ،مشهد :مؤسسه آلالبيت  1406 ،ق.
3737الفق ه المنسو 
 3838طوسى ،محمد بن الحسن ،امالى ،تهران :دار الثقافة 1414 ،ق.
 3939طوســی ،محمدبنالحســن ،تهذیــب االحــکام ،تهــران :دار الکتــب االســامیة،
1407ق.
ل اللجاج ،مشهد :مرتضى 1403 ،ق.
ج على أه 
4040طبرسى ،احمدبنعلى ،االحتجا 
4141عبدالكريم بن طاووس ،فرحة الغرى ،قم :منشورات الرضى ،بىتا.
4242عطاردی ،عزیزاهللُ ،مسند االمام الرضا ،مشهد :آستان قدس1406 ،ق.
4343العروسى الحويزى ،عبد علىبنجمعة ،نور الثقلين ،قم :اسماعيليان 1415،ق.
4444عياشى ،محمد بن مسعود ،تفسيرالعياشى ،تهران :چاپخانه علميه تهران1380،
ق.
4545فتال نیشابورى ،محمدبناحمد ،روضة الواعظین و بصیرة المتعظین ،قم :رضى،
1375ش.
ن الصحا ح الستة ،تهران :اسالميه،
ل الخمسة م 
4646فيروزآبادى ،ســيدمرتضى ،فضائ 
 1392ق.
 4747قرشی ،باقر شریف ،پژوهشی دقیق در زندگانی امامعلیبنموسیالرضا،ترجمۀ
سیدمحمد صالحی ،دار الکتب االسالمیه  ،تهران1380 :ش .
 4848قمــی ،حســنبنمحمد ،تاریخ قــم ،ترجمــۀ حســنبنعلیبنعبدالملک قمی،
تهران :مطبعة مجلس1353،ش.
 4949قمی ،عباس ،منتهی االمال ،قم :هجرت1374 ،ش.
5050قندوزی حنفی ،ینابیع المودة ،قم :شریف رضى1371 ،ش.
5151القرمانــى ،أحمــد بــن يوســف ،اخبــار الــدو ل و آثــار االول فــى التاريخ ،بيــروت :عالم
الكتب 1992 ،م.
ّ
5252کشــى ،محمدبنعمربنعبد العزیــز ،محمدبنعمر ،رجال الکشــی (اختیــار معرفة
تصحیح حسن مصطفوى ،مشهد :دانشگاه مشهد1410،ق.
الرجال) ،به
ِ
 5353کلینــى ،محمدبنیعقوببناســحاق ،الکافــى ،تهــران :دار الکتــب االســامیة،
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1407ق.
ّ
م
5454اللجنة العلمیة فی موسسة ولی عصر ،موسوعة االمام الرضا ،موسوعة االما 
الرضا،باشراف ابوالقاسم الخزعلى ،قمّ :
موسسة ولی عصر 1428 ،ق.
5555مجلسی ،محمدباقر ،بحار األنوار ،بیروت :دار إحیاء التراث العربی1403 ،ق.
 5656مسعودی ،علىبنالحسینبنعلى ،اثبات الوصیة ،قم :انصاریان1426،ق.
 5757مفید ،محمدبنمحمد ،االختصاص ،قم :اســامى وابســته به جامعۀ مدرسین،
1413ق.
 5858مفید،محمدبنمحمد،االرشادفیمعرفةحججاهللعلىالعباد،قم:آلالبیت،
1413ق.
 5959مفید ،محمدبنمحمد ،الفصول المختارة ،قم :کنگرۀ شیخ مفید1413 ،ق .
 6060مكارم شيرازى ،ناصر و ديگران ،تفسير نمونه ،تهران :االسالمية 1374 ،ش.
6161منســوب بــه علیبنموســیالرضا،طب االمام الرضــا  ،تهران :انتشــارات
معراجى 1381 ،ش.
6262محمــدی ریشــهری ،محمــد و دیگــران ،میــزان الحکمــة  ،قــم :مکتــب االعالم
االسالمي.1362،
6363مشکینی ،علی ،مصطلحات الفقه ،قم :الهادی.۱۳۷۷ ،
6464نباطــی بیاضــی ،علىبنمحمدبنعلىبنمحمدبنیونس ،الصراط المســتقیم،
نجف :المکتبة الحیدریة1384،ق.
 6565نوری ،میرزاحسین ،خاتمة المستدرک ،قم :آلالبیت.
6666نــوری ،حســینبنمحمدتقى ،مســتدرک الوســائل و مســتنبط المســائل ،قــم:
آلالبیت1408 ،ق.
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