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پیشگفتار
اهلبيـت گنجـوران دانشانـد .رودهـا و جویبارهـای دانـش کـه مزرعـۀ جـان
انسـان را در چهـارده قـرن اخيـر سـيراب و شـاداب سـاخته اسـت ،از بلنـدای قامـت
امـام عالمـان و عارفـان،
آسـمانی ایـن کـوه نـور سرچشـمه میگیـرد .کالم نورانـی
َ ْ َ ُ َ ّ َّ ْ ُ َ ِ َ ْ َ َ
َ
َّ ْ ُ 1
ّ
السـیل و ال یـر ق ِإل الطیـر» و
علـی مؤیـد همیـن معناسـت« :ینح ِـدر ع ِنی َ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
َ
ٌ
َ
2
ُ
بیسـبب نیسـت که پیامبر اعظم فرمودهاند« :أنا م ِدینة ال ِعل ِم و ع ِ ّل بابا».
دانـش اهلبيـت از جنـس دريافتنـی اسـت ،نـه آموختنـی؛ علـم حضـوری
آسـمانی خويش دريافتهاند.
اسـت ،نه حصولی؛ چراکه آنان حقيقت علم را با جان
ِ
امیرالمؤمنیـن ،امامعلـی در وصـف عارفـان کـه خـود ،مـوالی آنانانـد،
َ َ َ ُ ْ ْ ُ َ َ َ َ َْ َ َ َ ُ ُ َ ْ
3
وح ال َي ِقين».
ـم على ح ِقيق ِـة الب ِصيـر ِة و باشـر وا ر
ـم ال ِعل 
ـم ِ ِب 
فرمودهانـد« :هج 

پيامبـر اعظـم سرسلسـلۀ اين خاندان نور و روشـنايی ،خـود ،درسناخوانده
و مكتبنرفتـه بودنـد؛ امـا پيـام و رسالتشـان ْتلاوت ،خوانـدن ،آموختـن ،فراگرفتن
ْ
و علـم و آ گاهـی بـود .رسـالت ایشـان  بـا إِق َـر أ 4آغـاز شـد َو بـا دانـش و بینـش کـه
ُ
جانهـای شـیفته را سرشـار میکنـد ،تـداوم یافـتُ :
ه َـو ّال ِـذی َب َع َـث ف األ ّ ِم ّی َ
ین
ِ
ِ
ّ ُ ْ
ُْ َ َ
ّ
َ َ ْ ْ َ
ْ
5
الک َمـة...
آیات ِـه َو ُی َز ِک ِهی ْـم َو ُی َع ِل ُمه ُـم ال ِکتـاب و ِ
َر ُسـوًال ِم ُن ْـم َیتلـوا عل ْ ِی ْـم ِ

پیامبـر مهربانـی بـا رسـالت خودشـان ،جانهـای مـرده را از مـرداب روزمرگـی
بهشـتی حیـات و زندگـی رهنمـون شـدند و انسـان اسـیر در
و ضاللـت تـا باغسـتان
ِ
کژراهههـا و پرتگاههـای تباهـی را بـه شـاهراه هدایـت و صراط مسـتقیم فرا خواندند
ُ ُ
ُ
إذا َدعاک ْـم ِلـا ْی ِییک ْـم 6...و بـار
و در تـن ُمـردۀ آدمیـت ،روحـی دوبـاره دمیدنـد:
َ
ِ َ َ ُ َُْ ْ ْ َ ُ ْ َ ْ ْ َ
گـران جهـل و نادانـی را از دوش آنـان فـرو نهادنـد :یضـع عنـم ِإصر هـم و الغلال
 .1نهج البالغه ،خطبۀ .۳
 .2منسوب به علیبنموسیالرضا ،صحیفة اإلمام الرضا ،بهتحقیق و تصحیح محمدمهدی
نجف ،ص.58
 .3نهج البالغه ،حکمت .۱۴۷
 .4علق.۱ ،
 .5جمعه.۲ ،
 .6انفال.۲۴ ،
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َ
َّالتی َ
کان ْـت َعل ْ ِیـم 1خانـدان آن حضـرت نيـز ،هماننـد ایشـان ،خورشـيد دانـش و
ِ
آ گاهـی را در گـذرگاه اعصـار فـراراه جوينـدگان دانـش و بصيـرت ،تابـان و فـروزان
نگـه داشـتند و بـا بهرهمنـدی از انـوار الهـی آن بزرگـوار ،مسـير پوينـدگان را روشـن و
جـان جوينـدگان را تابنـاک و سرشـار سـاختند.
امـروز در عصـر جاهلیـت مـدرن نیـز ،آنچـه غبـار راه انسـان کمالجـو را فـرو
مینشـاند و میتوانـد راه او را  روشـن کنـد ،بهرهگیـری و بازگشـت بـه سرچشـمۀ
همـان دانـش و بصیرتـی اسـت کـه پیامبـر اعظـم و خانـدان پاک و مطهرشـان
بـه انسـان هدیـه کردنـد و شـاید امـروز بیـش از هـر روز و روزگاری ،انسـان بـه آنچـه
پیامبـر رحمـت و آ گاهـی بـرای بشـر بـه ارمغـان آورده اسـت ،نیازمنـد باشـد.
بازخوانـی سـيره و
بیترديـد كاوش در سرچشـمههای نـور اهلبيـت و
ِ
آموزههای آن بزرگواران در روزگار ما ،مانند همۀ اعصار ،خدمتی بزرگ به انسانيت
اسـت كـه فراتـر از آن ،خدمتـی متصـور نيسـت .ازايـنرو بـر تمامـی كسـانیكه دل
آنـان بـرای انسـان میتپـد ،فـرض اسـت كـه بـا ژرفانديشـی و ژرفكاوی در معـارف
اهلبيـت گوهرهـای نـاب و آموزههـای رهايیبخـش ايـن گنجينـۀ عظيـم و
الهـی را اسـتخراج كننـد و بـه بشـر تشـنه و جگرسـوختۀ عصـر حاضـر ارائـه کننـد.
نوشـتار حاضـر دربرگيرنـدۀ موضوعـات متعـددی اسـت پيرامـون زندگـی و سـيرۀ
عالـم آلمحمـد ،امـام علیبنموسـیالرضا .امیـد آنکـه نعمـت بینظیـر زیـارت
پـارۀ تـن رسـولاهلل را بـا بهرهگیـری از اندیشـه و كالم و سـيرۀ آن امـام همـام
بـه فرصتـی بـرای تأميـن نيازهـای معنـوی و فكـری خـود تبدیـل کنیـم و مطالعـۀ
ايـن اثـر ،زمینـهای باشـد تـا توشـههای سـعادت و كمـال را بـرای دنیـا و آخـرت خـود
برگيریـم.
معاونت تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی
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درآمد
رفتـار و کـردار معصومـان همچـون چـراغ و نوری اسـت که زندگی در پرتو شـعاع
نـور ایشـان ،زیبـا و فر حبخـش میشـود .پیامبـر اکـرم و عتـرت پـاک او
بهعنوان بهترین اسـوه و الگو ،کانون حیات سـعادتمند بشـرند و همگان میتوانند
ابعـاد گوناگـون زندگـی ،حتـی جزئیتریـن آن را از سـیره و ّ
سـنت ایشـان اسـتخراج
ِ
کننـد و رهنمـای طـول حیـات خـود از والدت تـا وفـات قـرار دهنـد.
آنچـه در زندگـی امامرضـا همچـون دیگـر معصومـان آشـکار اسـت و
میتـوان بـه آن بهعنـوان محـوری در الگوگیـری تکیه کرد ،همهجانبهبودن سـیره
پیروی عملی از رهنمودهای الهی امام میتواند ما را به
و سـخن ایشـان اسـت که
ِ
جامعیتـی در شـیوۀ زندگـی رهنمـون سـازد.
ایـن اثـر بـا ارائـۀ گوشـهای از حیـات طیبـۀ رضـوی در سـاحتهای ارتبـاط بـا خـدا،
حجـت خـدا ،خویشـتن ،خانـه و خانـواده ،جامعـه و بهداشـت و سلامت ،بـر آن اسـت
تـا سـبک زندگـی مؤمنانـه را بـا تکیه بر سـیرۀ امام علیبنموسـیالرضا بیان کند تا
همـگان بـر مـدار آن ،شـیوۀ زیسـتن را مشـق کننـد.
در پایـان ،الزم میدانـم سـپاس خـود را از حججاسالموالمسـلمین جـواد محدثی،
محمدباقـر پورامینـی ،آقـای جـواد هاشـمی و دیگـر دوسـتان گرامـی ،بهخاطـر بیـان
نـکات ارزنـده و یادآوریهـای عالمانهشـان ابـراز کنـم.
والسالم
محمدحسین پورامینی

فصل نخست :پرتویی از آفتاب

ݡݡکتـاب صـوتی

َّ ُ ُ ُ ُ ْ َ َ ْ ُ ُ ّ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ َ ّ َ ُ ْ َ ْ ً
إنا يرِ يد اهَّلل ِݭليذ ِهب عنكم الرِ جس أهل البي ِت و يط ِهر كم تط ِهيرا
ِ

1

خدا خواسته است که زمین هیچوقت بدون حجت او نباشد .حجت
خدا باعث اتصال زمین و آسمان میشود و سبب بارش رحمت و برکت
خدا بر زمینیها و آسمانیهاست .رجس و پلیدی در او راه ندارد و با
پاکی خود زمین را جانی تازه میبخشد .اگر امامی از این
طهارت و ِ
َ
دنیا برود ،زمین به امید جانشین او برجا میماند؛ چون اگر جانشین
او نباشد...
زمین هیچگاه بدون حجت الهی نخواهد ماند« :نوری» بعد از «نور»
و «لطفی» بهدنبال «لطف» که تا قیامت بر زمین باقی خواهند بود.

ً
 .1احزاب« :33 ،خداوند فقط مىخواهد پليدى و گناه را از شما اهلبيت دور كند و کامل شما را پاک
سازد».
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 .۱تولد
* در۱۱ذیقعـدۀ سـال  ۱۴۸در مدینـه بهدنیـا آمـد 1.هنـگام تولـد ،پـدرش در
گوشـش اذان گفـت .از مـادرش نقـل اسـت« :وقتـی فرزنـدم ،علـی را بهدنیـا
آوردم ،پـدرش ،امامکاظـم پیـش مـن آمـد .فرزنـدم را در پارچـۀ سـفیدی
پیچیـده بودنـد .او را بـه دسـت آن حضـرت دادم و ایشـان در گـوش راسـتش
2
اذان گفـت و در گـوش چپـش اقامـه».

 .۲پدر
* پـدر و  اجـداد ایشـان بهترتیـب عبارتانـد از :امامموسـی کاظـم ،امامجعفـر
صـادق ،اماممحمـد  باقـر ،امـام  علیبنالحسـین  زینالعابدیـن ،امامحسـین و
3
امـام  علیبنابیطالـب.
* پدرش خیلی دوستش داشت .یکی از اصحاب تعریف میکند:
خدمت امامموسی کاظم رسیدم .دیدم فرزندش علیبنموسی
را روی پای خود نشانده است و او را میبوسد و . ...گاهی او را بر
شانۀ خودش میگذارد و گاهی بغلش میکند و میگوید« :بابایت به
قربانت! چه بوی خوشی میدهی و چه اخالق خوبی داری! فضایل [و
 .1فضلبنحسن طبرسی ،إعالم الوری بأعالم الهدی ،ج ،۲ص.40
 .2محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،۴۹ص.۹
 .3علیبنمحمدبنصباغ مالکی ،الفصول المهمه فی معرفة األئمة ،ج ،۲ص.۹۶۹
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شاخصبودن و عالمبودن] تو از االن معلوم است».

1

 .۳مادر
* نـام مـادرش نجمـه 2بـود .نامهـای دیگـری هـم بـرای مـادرش گفتهانـد:
ُت َ
کتم ،تحیه ،سـکن و نجیه 3.البته دو نام «تکتم» و «نجمه» مشـهورتر اسـت.

 .۴همسر
* میگوینـد نـام همسـر امامرضـا «سـبیکه» بوده اسـت .سـبیکه کنیزی بود
منسـوب بـه نـوب ،از نواحـی مصـر؛ بـرای همیـن ،بـه «سـبیکۀ نوبیـه» شـهرت
دارد 4.او را «خیـزران» نیـز مینامیدنـد .در متنهـای تاریخـی ،سـبیکه را از
5
خانـدان ماریـۀ قبطیـه ،همسـر پیامبـر ،دانسـتهاند کـه او نیـز مصـری بـود.

 .۵فرزند
* امامجـواد تنهـا فرزنـد بازمانـده از اوسـت و پـس از شـهادت ،بهجـز جـواد،
6
فرزنـدی نداشـت.

 .۶امامت
* وقتـی  ۳۵سـال از عمـرش گذشـت ،بـه امامـت رسـید و تـا ۵۵سـالگی ایـن
منصـب را بـه عهـده داشـت .پـس دوران امامتـش حدود  ۲۰سـال طول کشـید.
* امامموسـی کاظـم در طـول دورۀ امامـت خـود ،بسـیاری از یـاران و

7

 .1محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،عیون أخبار الرضا ،ج ،۱ص.۳۲
 .2فضلبنحسن طبرسی ،إعالم الوری بأعالم الهدی ،ج ،2ص.04
 .3علیبنحسین ابوالفرج اصفهانی ،مقاتل الطالبیین ،ص.۳۷۴
 .4محمدبنمحمد مفید ،اإلرشاد فی معرفة حجج اهلل علی العباد ،ج ،۲ص.۲۷۳
 .5محمدبنیعقوببناسحاق کلینی رازی ،الکافی ،ج ،۱ص.۴۹۲
 .6محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص۲۵۰؛ محمدبنمحمد
مفید ،اإلرشاد فی معرفة حجج اهلل علی االعباد ،ج ،۲ص۲۷۱؛ فضلبنحسن طبرسی ،إعالم الوری
بأعالم الهدی ،ج ،2ص.86
 .7فضلبنحسن طبرسی ،إعالم الوری بأعالم الهدی ،ج ،۲ص.۴۱
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شـیعیانش را از امامـت فرزنـدش مطلـع کـرد .حسنبنحسـن بـه حضـرت
موسـیبنجعفر گفـت« :سـؤالی از شـما دارم ».فرمـود« :از امامـت بپـرس».
عـرض کـرد« :منظورتان کیسـت؟ من جز شـما امامی نمیشناسـم ».امـام فرمود:
«پسـرم علـی امـام توسـت کـه کنیـۀ خـود را بـه او بخشـیدهام ».عـرض کـرد« :آقـا،
از سرگشـتگی نجاتـم بـده .حضـرت صـادق فرمـود کـه امامـت بهعهـدۀ تـو و
قائـم بـه توسـت ».حضـرت فرمـود:
مگر من قائم نیستم؟! ای حسن ،هر امامی که در میان مردم باشد،
قائم آنهاست .پس از وفات ،کسیکه جانشین اوست ،قائم و حجت
ِ
خداست تا از میان ایشان برود .همۀ ما قائمیم .هرطور با من رفتار
میکردی ،با فرزندم علی نیز همان را انجام بده .به  خدا ،من این
تصمیم را نگرفتهام .این تصمیم را خدا بهخاطر محبتی که به او داشته،
1
گرفته است.
* در دیدار عدهای از شیعیان ،به وصیت پدر بزرگوارش اشاره کرد:
وقتی عمر مبارکش بهپایان رسید ،بهواسطۀ شخصی ،نامهای به
من فرستاد که« :پسرم ،اجلم رسید و عمرم تمام شد .تو جانشین
پدرت هستی .رسول خدا هنگام رحلتش ،علی را خواست
و به او وصیت کرد و کتابی به او داد که در آن ،نامهای پیامبران و
جانشینانشان بود». ...

 .۷شهادت
* مأمون عباسـی 2او را در ۵۵سـالگی 3در آخر ماه صفر سـال  4 ۲۰۳به شـهادت
 .1محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،۴۹ص.۲۶
 .2محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،۴۹ص.۳۱۱
 .3محمــــدبـــنمحمــــــد مفیــــــد ،اإلرشـ ـ ـ ــاد فــی معـ ـ ــرفـة حجـ ـ ــج اهلل عل ــی العب ـ ـ ـ ــاد ،ج ،۲ص۲۴۷؛
محمدبنیعقوببناسحاق کلینی رازی ،الکافی ،ج ،۱ص.۴۸۶
 .4علیبنعیسی اربلی ،کشف الغمة فی معرفة األئمة ،ج ،۲ص۳۱۲؛ محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار،
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رسـاند.

 .۸زیارت
* محـل دفنـش را یکـی از باغهـای بهشـت توصیـف میکـرد« :در خراسـان
مکانـی اسـت کـه در آینـده محـل رفتوآمـد فرشـتهها خواهـد شـد .همیشـه
گروهـی از فرشـتهها از آسـمان در ایـن مـکان فـرود میآینـد و گروهـی از آنجـا
بهطـرف آسـمان پـرواز میکننـد تـا ...وقتـی کـه در صـور دمیـده شـود ».از او
پرسـیدند« :پسـر پیامبر ،آنجا کجاسـت؟» جواب داد« :این مکان در توس قرار
1
دارد و یکـی از باغهـای بهشـت اسـت».
* معصومان زیارت ایشان را چنین توصیف کردهاند:
2
زیارت او مثل زیارت پیامبر خدا است.
3
زیارت ایشان ،برابر با هزار حج مقبول است.
4
فرشتهها پیاپی برای زیارت او به زمین میآیند.
5
زائران هشتمین امام ،در روز قیامت شفاعت میشوند.
6
زیارت امامرضا از زیارت امامحسین بهتر است.
7
آتش جهنم بر زائران او حرام شده است.
8و9
گناهان زائران او بخشیده خواهد شد.
ج ،۴۹ص۳و.۲۹۳
 .1محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،أمالی الصدوق ،ص.۶۳
 .2محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.۲۶۰
 .3محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق)،عیون اخبار الرضا ،ج ،2ص.۲۵۷
 .4محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،أمالی الصدوق ،ص۶۳؛ محمدبنمحمد شعیری،
جامع األخبار ،ص.۳۱
 .5محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.137
 .6محمدبنیعقوببناسحاق کلینی رازی ،الکافی ،ج ،4ص.584
ُ
کتاب من ال یحضره الفقیه ،ج ،۲ص۵۸۵؛
 .7محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق)،
محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.۲۵۵
 .8محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،الخصال ،ج ،۱ص.۱۴۴
بدونقیدوشرط نیست؛ بلکه به
 .9توجه به این نکته ضروری است که این بخشودگی گناهان،
ِ

فصل دوم :ارتب ــاط با خ ـ ـ ـ ــدا

ݡݡکتـاب صـوتی

َ
َ
َ ْ َْ َ َ ً
يفا َو ما أ َنا ِمنَ
إ ّن َو َّج ْه ُت َو ْجه َی ِل ّل ِذی َف َط َر َّ
ماوات و الر ض ح ِن
الس ِ
ِِ
ِ
ُْ ْ
َ 1
الشرِ ِكني
امام را خدا برگزیده است .او آمده است تا دلوجان مؤمنان را به خدای
هستیبخش متصل کند .او مشتاق هدایت مؤمنان است و همیشه
سعی میکند مردم را بهسمت شناخت خدا و مأنوسشدن با او بکشاند.

 .1انعام« :۷۹ ،من از روى اخالص ،پا کدالنه روى خود را بهسوى كسى  گردانيدم كه آسمانها و
زمين را پديد آورده است و من از مشركان نيستم».
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 .۱خداباوری
وجود خدا

* پیدایـش ابـر ،وزیـدن بادهـا ،حرکـت خورشـید و مـاه و سـتارهها و نشـانههای
شـگفتانگیز دیگـر را دالیلـی بـر وجـود مهنـدس و مخترعـی بـرای ایـن دسـتگاه
1
بـزرگ میگرفـت.

ارادۀ خدا

* در انجامشدن همۀ کارها ،خواست خدا را علت اصلی میدانست و میفرمود:
بندگان خود را در عبادتها
«خدا از عملکردن به دستورهایش خشنود میشود و
ِ
کمک میکند؛ اما دربارۀ گناهان ،خواست خدا ،مرتکبنشدن معصیت است و
2
از انجامشدن آن خشمگین میشود و گناهکاران را عذاب میکند».

علم خدا

* میفرمود« :خدا همیشه همهچیز را قبل از آفریدن آنها میداند؛ همانطورکه
3
از آنها بعد از آفریدنشان خبر دارد».

رعایت شروطی بستگی دارد.
 .1محمدبنیعقوببناسحاق کلینی رازی ،الکافی ،ج ،۱ص۷۸و.۷۹
 .2محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۱ص.124
 .3محمدبنیعقوببناسحاق کلینی رازی ،الکافی ،ج ،۱ص۱۰۷؛ محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج،۵۴
ص.۱۶۲
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یگانگی خدا

* در مسـیر مسـافرت َم ْرو ،وارد نیشـابور شـد .هنگامی که میخواسـت ب هسـمت
مـرو حرکـت کنـد ،راویـان حدیـث خدمتـش رسـیدند و عـرض کردنـد« :ای پسـر
پیامبـر ،از شـهر مـا مـیروی و حدیثـی برای ما روایت نمیکنی که از آن اسـتفاده
کنیـم؟!» او کـه در کجـاوهای نشسـته بـود ،سـر خـود را از آن بیـرون آورد و فرمـود:
«از پـدرم موسـیبنجعفر شـنیدم کـه فرمـود از پـدرش حضـرت صـادق
شـنیده اسـت کـه »...و همینطـور از پدرانـش یکیـک نـام بـرد تـا بـه حضـرت
علیرسـید کـه از رسـول اکـرم شـنیده بـود کـه از جبرئیـل نقـل میکـرد:
َ َّ
«از خـدا شـنیدم کـه فرمـود‘ :ال ݬِإل َـه ݬِإل اهلل قلعـۀ مـن اسـت .هرکـس بـه قلعـۀ مـن
وارد شـود ،از عـذاب مـن در امـان خواهـد بـود »’.وقتـی َمرکـب بـهراه افتـاد ،امـام
سـرش را از کجاوه بیرون آورد و ادامه داد« :کلمۀ توحید با مقررات و شـروطش
1
قلعـۀ الهـی اسـت و مـن از شـروط آن هسـتم».

شرک به خدا

* میگفت:
ً
به شیعیان من بگویید« :خدا قطعا نیکوکاران آنها را آمرزیده و خطای
گناهکارانشان را بخشیده است؛ مگر کسی را که به خدا مشرک شود
یا دوستی از دوستانم را آزار دهد یا کینۀ آنها را بهدل بگیرد .خدا او
را اصًال نخواهد بخشید تا از کردار نادرستش دست بردارد .هر وقت
این اعمال نادرست را ترک کند ،آمرزش خدا را شامل خود کرده است؛
وگرنه روح ایمان از قلبش بیرون میرود و از والیت ما خارج میشود و
والیت ما برایش فایدهای نخواهد داشت .از این گمراهی به خدا پناه
2
میبرم».

 .1محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.۱۳۵
 .2محمدبنمحمد مفید ،اإلختصاص ،ص۲۴۷؛ حسینبنمحمدتقی نوری ،مستدرک الوسائل و
مستنبط المسائل ،ج ،۹ص۱۰۲و.103
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ُ
 .۲انس با خدا
ایمانپذیری

* ایمان را اعتقاد قلبی و اقرار با زبان و عمل با اعضای بدن میدانست.
* ایمانداشـتن را یـک درجـه بهتـر از مسلمانشـدن و پرهیزکاربـودن را یـک
درجـه برتـر از ایمانداشـتن و یقیـن را یـک درجـه بهتر از پرهیـزکاری .میفرمود:
2
«بیـن بندههـای خـدا ،هیچچیـز کمتـر از یقیـن ،توزیـع نشـده اسـت».
* خاطرنشان میکرد« :مؤمن تا این سه خصلت را نداشته باشد ،مؤمن نیست:
یـک خصلـت از خدایـش و یـک خصلـت از پیامبـرش و یـک خصلـت از امامـش.
خصلتـی کـه از خـدا بایـد داشـته باشـد ،رازداری اسـت .خـدا فرمـوده اسـتُ ِ :
عال
َّ
ْال َغ ْي َ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ ً ّ َ ْ َ َ
ـول 3....آن خصلت
ـب فلا يظ ِه ُـر على غي ِب ِـه أحـدا * ِإل م ِن ار تضی ِم ْن ر ُس ٍ
ِ
پیامبـرش را بـه خوشرفتـاری با
خـدا
زیـرا
اسـت؛
مـردم
بـا
رفتـاری
ش
خو
پیامبـر،
َ
ْ
ُ ْ ْ ْ ْ
ال ِاه ِل َ
4
مـردم دسـتور داده اسـت :خ ِـذ ال َعف َـو َو أ ُم ْـر ِبال ُع ْـر ِف َو أ ْعـر ِ ْض َع ِـن
ين.
5
خصلتی هم که از امامش باید داشته باشد ،صبر در سختی و گرفتاری است».
* بـرای ایمـان چهـار سـتون ذکـر میکـرد« :توکل بر خـدا ،راضیبودن به خواسـت
6
خـدا ،تسـلیمبودن در برابـر دسـتورهای خـدا و واگذارکـردن کارها بـه خدا».
* شـیعیان و مؤمنـان حقیقـی را کسـانی میدانسـت کـه بـه یکیبـودن خـدا اقـرار
کننـد و بـه ایـن امـور ایمـان داشـته باشـند :معـراج ،پرسـش در قبـر ،حـوض کوثـر،
شـفاعت ،آفرید هشـدن بهشـت و دوزخ و صـراط ،روز قیامـت ،وجـود میـزان در روز
1

 .1محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۱ص.۲۲۷
 .2محمدبنیعقوببناسحاق کلینی رازی ،الکافی ،ج ،۲ص.۵۱
غیب خود آ گاه نمیکند * مگر رسوالنی که آنها
 .3جن۲۶ ،و« :2۷دانای غیب است و هیچکس را از ِ
را برگزیده است». ...
 .4اعراف« :۱۹۹ ،راه عفو را در پیش بگیر و به نیکوکاری فرمان بده».
 .5محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،أمالی الصدوق ،ص.۳۲۹
 .6عبداهللبنجعفر حمیری ،قرب األسناد ،ص.۳۵۴
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قیامـت ،زند هشـدن دوبـاره ،پـاداش و حسابرسـی.

1

خدا اندیشی

* همیشـه بهیـاد خـدا بـود .رجاءبنابیضحـاک میگویـد« :بـه خـدا ،هیچکـس
2
را ندیـدم کـه بهانـدازۀ او باتقـوا باشـد و ذکـر خـدا بگویـد و از خـدا بترسـد».
* نـام و یـاد خـدا در هـر حالـی بـر زبانـش بـود و ایـن فرهنـگ را بـه یـاران خـود
منتقـل میکـرد .هـر وقـت میخواسـت یادداشـتی بـرای نیازمندیهایشـان
حن َّ
بنویسد ،اینطور مینوشت« :ب ْسم ِ َّ ْ َ
الر ِح ِمی» و در ادامۀ آن میافزود:
اهلل الر ِ
ِ ِ
َ
ـاء ُ
«أ ْذ ُك ُـر إ ْن َش َ
اهَّلل( ».بهخواسـت خـدا ،بـه خاطـر خواهـم آورد ).سـپس هرچـه
ِ
3
میخواسـت ،یادداشـت میکـرد.
4
* در همۀ وقتهایش ذکر خدا را میگفت.
* توصیـه میکـرد بـه خـدا خوشبین باشـیم« :هرکـس به خدا خوشبین باشـد،
5
خـدا هـم مثـل همین طرز تفکـرش با او رفتـار میکند».

بندگی خدا

* چـون میخواسـت بندگیکردنـش خالصانـه باشـد ،قسـم خورده بـود هر وقت
بـه ذهنـش خطـور کنـد کـه بهتـر از فلان غالمسـیاه اسـت ،بـردهای آزاد کنـد و
ً
ثروتـش را انفـاق کنـد؛ مگـر آنکـه واقعا بـا انجامدادن عمل صالحـی ،از آن غالم
6
بهتر شـده باشـد.
* روزی مأمون به او گفت« :من از کماالت و علم و تقوا و عبادت تو باخبرم و تو
بندگی خداست.
را برای خالفت شایستهتر میدانم ».حضرت فرمود« :افتخارم
ِ
 .1محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،صفات الشیعة ،ص.۵۱
 .2علیبنحسن طبرسی ،مشکاة األنوار فی غرر األخبار ،ص.57
 .3حسنبنعلیبنشعبۀ ّ
حرانی ،تحف العقول عن آل الرسول ،ص.۴۴۳
 .4محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.180
 .5حسنبنعلیبنشعبۀ ّ
حرانی ،تحف العقول عن آل الرسول ،ص.۴۴۹
 .6محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،۴۹ص.۹۶
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با زهد و تقوا ،امیدوارم از شر دنیا نجات پیدا کنم و با نرفتن دنبال حرامها به
1
سعادت اخروی برسم و با تواضع در دنیا ،به بزرگی نزد خدا دست یابم».
* بهتریـن بنـده را کسـی میدانسـت کـه کارهـای خـوب انجـام میدهـد و از
کردههـای خـود خوشحـال اسـت؛ امـا هـر وقـت مرتکـب گنـاه میشـود ،اسـتغفار
میکنـد و هـر وقـت چیـزی بـه او داده میشـود ،سپاسـگزار اسـت و ا گـر مصیبتـی
2
بهسـرش بیاید ،صبوری میکند و هر زمان از کسـی خشـمگین شـد ،میبخشـد.

نمازگزاری

انسـان باتقوایـی بـه خـدا میشـمرد و میفرمـود:
* نمـاز را راه نزدیکشـدن هـر
ِ
َّ ُ ُ ْ ُ ُ ّ
بـان ک ِل َت ِ ٍّ
قی( 3».نمـاز وسـیلۀ نزدیکشـدن بـه خـدا برای هر شـخص
«ألصلاة قر
پرهیـزکاری اسـت .)
* میگفـت نمـاز و مداومـت یـاد خـدا در شـب و روز باعـث میشـود کـه انسـان
مـوال و ّ
4
مدبـر و خالـق خـود را فرامـوش نکنـد و در برابـر خـدا سرکشـی نکنـد.
5
* عبادت واقعی را نه به فراوانی نماز و روزه ،بلکه به تفکر میدانست.
* بـر مراقبـت از نمازهـای پنجگانـه پافشـاری میکـردو از قـول رسـول خـدا
میفرمـود« :شـیطان تـا زمانـی کـه انسـان مؤمـن مواظـب نمازهـای پنجگانهاش
باشـد ،از او میترسـد؛ امـا وقتـی کـه حـق نمازهـا را از بیـن ببـرد ،شـیطان جرئـت
6
پیـدا میکنـد بـه سـروقتش بـرود و او را دچـار گرفتاریهـای بـزرگ بکنـد».

فلسفۀ نماز

* دربـارۀ علـت واجبشـدن نمـاز اینطـور میگفـت« :تـا بنـده بـه خدای ِـی خـدا
توجـه و اقـرار کنـد و مبـارزه بـا شـرک و ایسـتادن در برابـر خـدا در نهای ِـت فروتنـی
 .1محمدبنعلیبنشهرآشوب مازندرانی ،مناقب آل أبی طالب ،ج ،۴ص۳۶۲و.363
 .2محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،الخصال ،ج ،۱ص.۳۱۷
 .3محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.۷
 .4ناصر مکارم شیرازی و دیگران ،تفسیر نمونه ،ج ،۱۶ص.۲۹۴
 .5محمدبنیعقوببناسحاق کلینی رازی ،الکافی ،ج ،۲ص .۵۵
 .6محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،2ص.28
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گناهـان گذشـته و گذاشـتن پیشـانی
و اعتـراف بـه گناهـان و تقاضـای بخشـش
ِ
بـر زمیـن ،همـهروزه انجـام شـود .همچنیـن انسـان همیشـه هوشـیار باشـد ،غبار
فرامـوشکاری بـر دلـش ننشـیند ،مسـت و مغـرور نشـود ،افتـاده و خا کـی باشـد
و عالقهمنـد بـه نعمتهـای دینـی و دنیـوی و طالـب افزایـش آن شـود .همیـن
توجـه بـه خـدا و ایسـتادن در برابـر او ،انسـان را از گناهـان بـاز مـیدارد و جلـوی
1
انـواع فسـاد را میگیـرد».

آداب نمازگزاری

* بـرای نمـاز آدابـی قائـل بـود« :اگـر بـرای نمـاز ایسـتادی ،تلاش کـن بـا حالـت
خوابآلودگـی و وارفتگـی و تنبلـی نباشـی .بـا آرامـش و وقـار نمـازت را بخـوان .در
نمـاز ،سـربهزیر و افتـاده بـاش و بـرای خـدا تواضـع کـن و از خـدا بتـرس .در حالـت
تـرس و امیـد و بـا طمأنینـه و نگرانـی ،مثـل بنـدۀ فـراری و گناهـکاری کـه جلـوی
موالیـش ایسـتاده اسـت ،پیـش خـدای عالمیـان بایسـت .پاهایـت را کنـار هـم
بگـذار و قامتـت را راسـت نگـه دار و بهطـرف راسـت و چـپ توجـه نکـن .طـوری
2
بـاش کـه انـگار خـدا را میبینـی؛ چون اگر تو او را نمیبینـی ،او که تو را میبیند».
* وقتـی میخواسـت وضـو بگیـرد ،نمیگذاشـت کسـی کمکـش کنـد و میفرمـود:
3
«وضوگرفتن هم عبادت اسـت .دوسـت ندارم کسـی در این کار شـریکم شـود».

حاالت نماز

* بـا الهامگرفتـن از سـیرۀ جـدش ،پیامبـر ،اهـل دعـا و عبـادت و نمـاز بـود و
از آن لذت میبرد .عبادتهای او باعث میشـد در دل مردم محبوبتر شـود.
روزی مأمـون از رجاءابی ّ
راه مدینه
ضحـاک پرسـید« :حـال و رفتار رضـا در طول ِ
تـا طـوس چطـور بـود؟» وی وقتـی به دعاهـا و عبادتها و نمازهـای حضرت در
 . 1ناصر مکارم شیرازی و دیگران ،تفسیر نمونه ،ج ،۱۶ص.۲۹۴
 . 2منسوب به علیبنموسیالرضا ،فقه الرضا ،ص.۱۰۱
 . 3محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،۴۹ص.۱۰4
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طـول راه اشـاره کـرد ،مأمـون گفـت« :پسـر ابی ّ
ضحـاک ،او بهتریـن و عالمتریـن
و عابدترین فرد روی زمین اسـت .مبادا چیزی را که در طول راه از او دیدهای،
1
بـرای دیگـران بگویـی .میخواهـم فضیلـت او فقـط از زبان من شـنیده شـود».
* نزدیکتریـن حالـت بنـده بـه خـدا را زمانـی میدانسـت کـه بـرای خـدا سـجده
2
میکنـد.
«دعبـل ،قـدر ایـن پیراهـن را
* وقتـی پیراهنـش را بـه ِدعبـل هدیـه داد ،گفـتِ :
بـدان و خـوب مواظبـش بـاش کـه مـن در آن هـزار شـب و هـر شـبی هـزار رکعـت
3
نمـاز خوانـدهام و در آن هـزار بـار قـرآن را ختـم کـردهام».

نماز او لوقت

* روشـش ایـن بـود کـه بـر خواندن نمـاز در اولوقت اصرار میکـرد؛ بهطوریکه
4
عذر نماز را جایز نمیدانسـت.
تأخیرانداختن بدون ِ
ِ
* روزی در خراسـان و هنـگام نمـاز ،امـام بـه ابراهیمبنموسـی فرمـود« :اذان
بگـو ».او از امـام اجـازه خواسـت کـه صبـر کنـد تـا همراهـان هـم برسـند .حضـرت
نمـاز اولوقـت را بـدون عـذر تأخیـر نینـداز و نمـازت
فرمـود« :خـدا تـو را بیامـرزدِ .
را اولوقـت بخـوان ».ابراهیـم بیمعطلـی بلنـد شـد و اذان گفـت و آنهـا نمـاز را
5
اولوقـت خواندنـد.
* در هـر زمـان و مکانـی بـه نمـاز اولوقـت توجـه میکـرد و حتـی در وسـط
یکـرد .یکـی از
گفتوگوهـای علمـی و جلسـههای ارشـاد و وعـظ نیـز آن را رهـا نم 
ُ
حـال برگـزاری بـود .عمـران
نشسـتهای مناظـره و بحـث او بـا عمـران صابـی در ِ
یکـرد .در ایـن
از دانشـمندان بـزرگ بـود و دربـارۀ توحیـد بـا حضـرت گفتوگـو م 
 .1محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.381
 .2محمدبنیعقوببناسحاق کلینی رازی ،الکافی ،ج ،۳ص.۲۶5
 .3محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،۷۹ص.۳10
 .4منسوب به علیبنموسیالرضا ،فقه الرضا ،ص.۷۱
 .5سعیدبنهبةاهلل قطبالدین راوندی ،الخرائج و الجرائح ،ج ،۱ص۳۳۸؛ محمدباقر مجلسی،
بحاراألنوار ،ج ،۴۹ص.۴۹
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جلسـه کـه مأمـون نیـز حضـور داشـت ،امـام پرسـشهای عمـران را بـا حوصلـه و
شمردهشـمرده و بـا اسـتدال لهای واضـح پاسـخ مـیداد و او را بهسـمت توحیـد و
یگانگـی خـدا هدایـت میکـرد .هنگامـی کـه بحـث و مناظـره بـه اوج خـود رسـید،
وقـت نمـاز شـد .حضـرت بـه مأمـون نگاهـی کـرد و فرمـود« :وقـت نمـاز رسـید».
عمـران صابـی کـه بـه حقایقی دسـت یافته بود ،از امام اینطور خواسـت« :آقای
فهـای
مـن ،گفتوگـو و پاسـخهایت را قطـع نکـن .دل مـن آمـادۀ پذیـرش حر 
شماسـت ».حضـرت فرمـود« :نمـاز را میخوانیـم و بعـد بـه گفتوگـو ادامـه
میدهیـم ».آن وقـت امـام و همراهـان بـه خوانـدن نمـاز مشـغول شـدند و پس از
1
نمـاز ،حضـرت بـه گفتوگـو بـا عمـران ادامـه داد.
* راز تأ کیـد بـر خوانـدن نمـاز در اولوقـت را چنیـن بیـان میکـرد« :مـردم نماز را
در سـه حالـت میخواننـد :بعضیهـا اولوقـت ،بعضیهـا آخـر وقـت ،بعضیهـا
هـم بیـن اول و آخـر وقـت .آن کسـیکه اولوقـت نمـاز میخوانـد ،رضـواناهلل
شـاملش میشـود .کسـیکه وسـط وقـت میخوانـد ،مشـمول عفـو خـدا و آن 
ً
کسـیکه آخـر وقـت میخوانـد ،مشـمول غفـراناهلل میشـود .مطمئنـا اول وقـت،
2
بهتریـن زمـان اسـت».

شیوۀ نمازخواندن امام

* در نمـاز واجـب و مسـتحب و در شـب ،سـورههای گوناگـون را میخوانـد.
رجاءبنابیضحـاک کـه در سـفر امـام از مدینـه تـا مـرو همراهـش بـود ،نمازهای
«اول ظهـر ،شـش رکعـت نمـاز مسـتحبی
امـام را اینطـور وصـف میکنـد:
ِ
میخوانـد کـه پـس از سـورۀ حمـد ،سـورههای کافـرون و توحیـد را میخواند و در
دو رکعتـی کـه پـس از نمـاز جعفـر طیـار قرائـت میکرد ،سـورههای ملک و انسـان
را تلاوت میکـرد .همچنیـن در رکعـت وتـر ،سـورههای فلـق و نـاس را میخواند.
در نمازهـای واجبـش ،پـس از سـورۀ حمـد ،سـورۀ قـدر را تلاوت میفرمـود و نیـز
 .1محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،التوحید ،ص.۴۳۵
 .2منسوب به علیبنموسیالرضا ،فقه الرضا ،ص.71
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در ظهر جمعه ،سـورۀ جمعه و سـورۀ منافقون را و در نماز عشـا در شـب جمعه،
صبـح روز دوشـنبه و پنجشـنبه ،در رکعـت دوم ،پـس از
سـورۀ اعلـی را و در نمـاز
ِ
1
حمـد ،سـورۀ غاشـیه را».
ْ
َ
َ
َ
2
الر حن ّ
اهلل ّ
الر ِح ِمي را بلند میگفت.
ب ْس ِم ِ
* در تمام نمازهای خود ِ
ِ
* در نمازهـای واجـب ،همیشـه در رکعـت اول ،سـورۀ حمـد و قـدر و در رکعـت
3
دوم ،سـورۀ حمـد و توحیـد را قرائـت میکـرد.
«س ْـبحانَ
* پـس از نمـاز صبـح ،در نمازخانـۀ خـود مینشسـت و مشـغول گفتـن ُ
ِ
َ َّ
ُ َْ
«اهلل أ ک َبـر» (تکبیـر) میشـد و
اهلل» (تسـبیح) و «ال ِإل ِـه ِإ ل اهلل» (تهلیـل) و
صلـوات میفرسـتاد ،تـا زمانـی کـه آفتـاب مـیزد .سـپس سـرش را بـه سـجده
4
میگذاشـت و تا مدتی از طلوع نمیگذشـت ،سـرش را از سـجده برنمیداشـت.
َ
َ
َ ّ ْ
ب اغ ِف ْر َو ْار َح ْ م َو ت َاو ْز َع ّما َت ْعل ُم
* در قنوت نمازها این دعا را میخواند« :ر ِ 
َ
َ ُّ ْ َ
َْ ُ
إ َّن َ
ْ َ ُ 5
األجل ال كر م».
ـک أ ْن َـت ال َع ّز
ِ
* نافلـۀ مغـرب و نمـاز شـب و شـفع و وتـر و نافلـۀ صبـح را در مسـافرت تـرک
6
نمیکـرد؛ ولـی نافلههـای روز را نمیخوانـد.

اذان و اقامه

* بـه اذانگفتـن قبـل از نمـاز سـفارش میکـرد« :هرکس اذان و اقامـه بگوید ،دو
صـف از فرشـتهها پشـت سـرش نمـاز میخواننـد و هرکـس اقامـه بگویـد و اذان
نگویـد ،یـک صـف بـا او نمـاز میخواننـد :در طـرف راسـتش یـک فرشـته و در
 .1محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،۴۹ص.۹۴
 .2محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص۱۸2؛ محمدباقر
مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،۴۹ص.۹۴
 .3محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.۲۰۶
 .4محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.۱۸0
 .5محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص« :182خدایا ،بیامرز
ً
و رحم کن و ببخش آنچه از من میدانی  .تو قطعا عزیز و بزرگوار و کریمی».
 .6محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.182
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طـرف چپـش نیـز یـک فرشـته ».سـپس فرمـود«:دو صـف را غنیمـت بـدان».
* بهنقـل از پیامبـر میفرمـود« :در روز قیامـت ،مؤذنهـا از همـۀ مـردم
گردنفرازترنـد» 2یعنـی آقـا و رئیسانـد.
بیمـاری خـود و از اینکـه بچـهدار نمیشـود ،بـه او شـکایت کـرد.
* شـخصی از
ِ
حضـرت بـه او فرمـود کـه در منزلـش بـا صـدای بلنـد اذان بگویـد .آن شـخص
میگویـد« :ایـن کار را انجـام دادم و خـدا بیمـاریام را برطـرف کـرد و بچههـای
3
زیـادی بـه مـن داد».
1

سجده

* زیباتریـن رکـن نمـاز را سـجده میدانسـت و میفرمـود« :ایـن رکـن در نمـاز و
4
حتـی در خـارج نمـاز ،نزدیکتریـن حالـت انسـان بـه خداسـت».
* سـجدههای طوالنـی میکـرد .خـودش تعریـف میکـرد« :روزی بـاد شـدیدی
شـروع به وزیدن کرد و من در سـجده بودم .هرکس دنبال جایی بود که خودش
5
را از بـاد حفـظ کنـد؛ ولـی مـن همینطـور در سـجده بـودم تـا بـاد تمام شـد».

تعقیبات نماز

اهلل َو ْ َ
«س ْب َ
* در سفر ،پس از هر نمازی که شکسته میخواند ،سی بار ُ
ال ْم ُد
حان ِ
َ َ َ َّ ُ َ ُ َ ْ
رکعت
هلِل و ال ِإله ِإل اهلل و
ِ
اهلل أ ك َب ُر» میگفت و میفرمود« :این ،جای آن دو ِ
6
نخوانده را پر میکند و مثل این است که نماز ،کامل خوانده شده باشد».
* قبـل از اینکـه شـروع بـه خوانـدن دعـا کنـد ،بـه محمـد و آل او صلـوات
7
میفرسـتاد و در نمـاز و خـارج نمـاز ،صلـوات را زیـاد تکـرار میکـرد.
 .1محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق)ُ ،
کتاب من ال یحضره الفقیه ،ج ،۱ص.۲۸۷
 .2محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.۶۱
 .3محمدبنیعقوببناسحاق کلینی رازی ،الکافی ،ج ،۳ص.۳۰۸
 .4سیدمحمدحسین طباطبایی ،المیزان فی تفسیر القرآن ،ج ،20ص.329
 .5محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.۷
 .6محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.۱۸۲
 .7عزیزاهلل عطاردی ،مسند اإلمام الرضا ،المقدمة ،ص.۴۳
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نماز جماعت

ُ
* میگفـت نمـاز جماعـت از نمـاز فـرادا بهتـر اسـت« :هـر رکعـت از جماعـت 
1
بهانـدازۀ دوهـزار رکعـت از فراداسـت».
* در پاسـخ به این پرسـش که «چرا نماز به جماعت قرار داده شـده اسـت؟» به
حکمـت نمـاز جماعـت اشـاره فرمود« :برای آنکه اخالص و یکتاپرسـتی و اسلام
ً
و عبـادت خـدا علنـی و مشـهور باشـد . ...فایدههـای دیگـری هـم مسـلما در
نمـاز جماعـت وجـود دارد؛ مثـل رسـیدگی بـه فقـرا ،یـاری بیچار ههـا ،نیکـوکاری،
2
دوری از گنـاه و پیشـگیری از وقـوع بسـیاری از گناههـا».

نماز جعفربنابیطالب

* بـه خوانـدن نمـاز جعفـر َط ّیـار مقیـد بـود .آن را در چهـار رکعـت میخوانـد و در هـر
3
دوم هـر نمـاز ،پیـش از رکـوع و پس از تسـبیح،
دو رکعـت ،سلام مـیداد و در رکعـت ِ
4
قنوتمیگرفت.

شبزندهداری

* نمـاز شـب و نمـاز شـفع و وتـر و نافلـۀ صبـح را هیچوقـت تـرک نمیکـرد؛ حتـی
5
در مسافرت.
* شـبها کـم میخوابیـد و بیشـتر بیـدار بـود .بیشـتر شـبها تـا سـحر بـرای
6
عبـادت بیـدار میمانـد.
* به خواندن نماز شب توصیه میکرد:
هر بندۀ مؤمنی در آخر شب بلند شود و هشت رکعت نماز و دو رکعت

 .1حسنبنعلیبنشعبۀ حرانی ،تحف العقول عن آل الرسول ،ص.۴۱۷
 .2محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.۱۰۹
 .3در نماز جعفر طیار ،سیصد تسبیح گفته میشود که از جمله  پانزده بار ،در هر رکعت پس از قرائت و پیش
از رکوع است.
 .4محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.۱۸۱
 .5محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،۴۹ص.94
 .6محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،۴۹ص.۹۱
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شفع و یک رکعت وتر بخواند و هفتاد مرتبه در دعای دست خود
استغفار کند ،خدا او را از عذاب قبر و عذاب جهنم پناه میدهد و عمرش
1
را طوالنی میکند و روزیاش را افزایش میدهد.
* در نظـر او ،خانههایـی کـه در آن ،شـبهنگام نمـاز خوانـده میشـود ،روشـنی
و نـور بـه آسـمان و سـاکنان آسـمان میدهنـد؛ همانطـور کـه سـتارگان آسـمان
2
بـرای سـاکنان زمیـن نورافشـانی میکننـد.
رختخوابـش بلنـد میشـد.
* موقعـی کـه یکسـوم آخـر شـب میرسـید ،از
َ
ْ
درحالیکـه بـه تکبیـر و تسـبیح و تهلیل مشـغول بود و «أ ْس َـتغ ِف ُر اهلل» (اسـتغفار)
میگفـت ،مسـواک مـیزد و وضـو میگرفـت و بـه نمـاز مشـغول میشـد .هشـت
رکعـت نمـاز میخوانـد و در هـر دو رکعـت ،سلام میداد .در دو رکعت اول ،سـورۀ
حمـد و توحیـد را سـه مرتبـه قرائـت میکـرد .بـار دیگـر بـر میخاسـت و دو رکعـت
شـفع را میخواند .در هر دو رکعت ،حمد را یک بار و توحید را سـه بار میخواند
و در رکعـت دوم ،بعـد از قرائـت و قبـل از رکـوع ،قنـوت میگرفـت .بعـد از اینکـه
سلام مـیداد ،نمـاز وتـر را شـروع میکـرد و در آن ،سـورۀ حمـد را یک بـار و توحید
را سـه بـار میخوانـد .بعـد از توحیـد ،یـک بار سـورههای فلق و ݩنـاس را میخواند
َ َّ
و قبـل از رکـوع ،قنـوت میگرفـت و در قنـوت خـود میگفـت« :ألل ُه َّـم ْاه ِ َدنا ِف َيم ْن
َّ
َّ
ْ َ
َ
ََ
ک لنـا ِفيمـا أ ْع َط ْي َـت
عافنـا ِف َيم ْـن َعاف ْي َـت َو َت َولنـا ِف َيم ْـن َت َول ْي َـت َو بـار
هد ْي َـت َو ِ
ِ
ُ
َ
ّ
َ ُ ْ َ َ َ ْ ݨَ َ
َ َّ َ َ ْ َ َ َّ َ ْ
ـک ِإ ّن ُـه ال َي ِذل َم ْـن وال ْي َت
ـک َتق ِضـی و ال يقضـى علي
َو ِقنـا شـر مـا قضيـتف ِإن
َ
ْ
َو ال َيع ُّـز َم ْـن َ
عاد ْي َـت َت َ
بار ك َـت َر َّبنـا َو َتعال ْي َـت ».پـس از اینکـه نمـازش تمـام
ِ
میشـد ،مشـغول تعقیبـات میشـد .وقتـی کـه نزدیـک طلـوع آفتـاب میشـد،
3
برمیخاسـت و دو رکعـت نافلـۀ صبـح را میخوانـد.

 .1محمدبناحمدبنفتال نیشابوری ،روضة الواعظین و بصیرة المعتظین ،ج ،۲ص.۳۲۰
 .2محمدبناحمدبنفتال نیشابوری ،روضة الواعظین و بصیرة المعتظین ،ج ،۲ص.۳۲۰
 .3محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص181و.182
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ر وزهداری

* خیلی روزه میگرفت .سـه روز روزه در هر ماه را از دسـت نمیداد و میفرمود:
1
«روزۀ این سـه روز ،مثل روزهگرفتن همۀ سـال اسـت».
2
* نمازش را قبل از افطارکردن میخواند.

حج

* رفتـن بـه حـج را رفتـن بـه مهمانـی خـدا میدانسـت و ازجملـه حکمتهـای
امـر بـه آن را اینگونـه بیـان میکرد«:رسـیدن بـه حضـور خداونـد متعـال و طلـب
3
رحمـت و مغفـرت و توبـه از گناهـان».

دعاها و ذکرها

* به خواندن دعا سفارش میکرد .میفرمود«:بروید سراغ سالح پیامبران!»
پرسیدند« :سالح پیامبران دیگر چیست؟!» گفت« :سالح انبیا دعاکردن است».
* قبـل از دعـا ابتـدا صلـوات بـر محمد و آلش میفرسـتاد و پیوسـته این صلوات
5
رادر نمـاز و غیـر نمـاز ،بر زبان مبارکش جاری میسـاخت.
6
* اغلب اوقات ،ذکر خدا بر لبش بود.
َ
ُ
ْ
َ
ْ
ْ
َ
اهلل خر جـت و ِبس ِـم
* هنـگام خـروج از منزلـش ،ایـن دعـا را میخوانـد« :بسـم ِ
َ َ
َ َ َّ ْ ُ َ ْ َ َ ُ َّ َ ّ ِ ْ َ ِ ّ ْ
اهلل َو َ ْ
َ
ـاهلل الع ِ ِلی الع ِظ ِيم ( ».بـه نـام
اهلل توكلـت ال حـول و ال قـوة ِإ ل ِب ِ
ل ُـت َو على ِ
ِ
خـدا بیـرون مـیروم و بـه نـام خـدا وارد میشـوم و بـه خـدا تـوکل میکنـم .همـۀ
7
قدرتهـا از خداسـت).
َ َ َّ
* از قـول رسـول خـدا اینطـور تأ کیـد میکـرد« :کلمـۀ ‘ال ِإلـه ِإ ل اهلل’ در
4

 .1محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.۱۸۴
 .2هم محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.182
 .3محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.119
 .4حسنبنفضل طبرسی ،مکارم األخالق ،ص.۲۷۰
 .5محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.182
 .6محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.180
 .7احمدبنمحمدبنخالد برقی ،المحاسن ،ج ،۲ص.351
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نـزد خـدا بسـیار ارزشـمند اسـت .هرکـس مخلصانـه آن را بگویـد ،سـزاوار بهشـت
میشـود و هرکـس بـه دروغ بگویـدش ،مـال و جانـش حفـظ میشـود؛ ولـی
1
سـرانجام بـه جهنـم خواهـد افتـاد».
* از پدرانـش نقـل میکـرد تـا بـه حضـرت علـی میرسـید کـه از رسـول
َ
اکـرم شـنیده بـود« :هرکـس در هـر روز صـد مرتبـه بگویـد‘ :ال َإل َـه إ ّل ُ
اهلل
ِ
الب ُ
ْ َ ُ ْ َ ُّ ْ ُ
ین’ ،خـدا بـه او ثـروت میدهـد و فقـر و فالکـت و آتـش جهنـم
ال ِلـک الـق ِ
2
را از او دور میکنـد و راه بهشـت را هـم برایـش بـاز میکنـد».
* شـکر خـدا را در مقابـل نعمتهـا توصیـۀ نبـوی میدانسـت« :هـر موقـع کسـی
روزیاش کـم شـد ،بایـد از خـدا بخشـش بخواهـد و هـر وقـت غمگیـن شـد ،باید
ََُ ّ
َ
3
ـاهلل بگویـد».
ال َح ْـول َو ال ق ّـوة ِإل ِب ِ
ََُ ّ
َ
ـاهلل» توصیـه میکـرد« :ایـن ذکـر سـبب
* بـه گفتـن «ال َح ْـول َو ال ق ّـوة إل ِب ِ
4
میشـود کـه خـدا  ۹۹بلا  را از گوینـده دفـع کنـد».
ْ
* میفرمـود« :هرکـس بعـد از نمـاز صبـح صـد مرتبـه بگویـد‘ :ب ْسـم اهلل َّ
الر َ
ح ِـن
ِ ِ ِ
ََُ ّ
َْ ّ ْ
َ
َّ
لى ال َع ِظ ِيم’ ،بـه اسـم اعظـم خـدا بسـیار
الر ِح ِيم ال َح ْـول َو ال ق ّـوة ِإ ل ِب ِ
ـاهلل الع ِ ِ
نزدیـک خواهـد شـد؛ ماننـد نزدیکبـودن سـیاهی چشـم بـه سـفیدی آن.
5
مطمئـن باشـید اسـم اعظـم بیـن همیـن کلمـات اسـت».
ُ ُ
* ذکـر «یـا َر ئـوف یـا َر ِحیم» را در هنـگام مشـکالت سـفارش میکـرد« :پـدرم را در
ُ ُ
خـواب دیـدم .فرمـود‘ :فرزنـدم ،هـر وقـت مشـکلی برایـت پیـش آمد ،یـا َر ئوف یا
6
َر ِحیم را زیـاد بگو»’.
َ
اهلل ال
«ب ْس ِـم ِ
* سـفارش میکـرد وقتـی کسـی سـوار مرکبـی شـد ،چنیـن بگویـدِ :
 .1محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،التوحید ،ص.۲۳
 .2محمدبنحسن طوسی ،األمالی ،ص.۲۷۹
 .3محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.۴۶
 .4حسنبنفضل طبرسی ،مکارم األخالق ،ص.۳1۰
 .5علیبنموسیبنطاووس ،مهج الدعوات و منهج العبادات ،ص316و.۳۱۷
 .6علیبنموسیبنطاووس ،مهج الدعوات و منهج العبادات ،ص.۳۳۳
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ُ َ َ َّ
َّ
َݩ ْ
َّ َ
َ
ُ َ ْ
ل ْم ُ
َ
ل ال ِـذیَ 1سـخ َر لنـا َهـذا َو ما ك ّنا ل ُـه ُمقر ِ ِن َني».2
ـد
ـاهلل أ
ِ
َح ْـول َو ال ق ّـوة ِإل ِب ِ
3
ایـن را مایـۀ محفوظمانـدن او و َمرکبـش میدانسـت.
َ
یکـرد« :يـا ُم ْنـزِل
* گفتـن ایـن دعـا را بـرای شـفای همـۀ بیماریهـا توصیـه م 
َ َْ ْ َ َ َ َ َ ّ
ّ
ّ َ ُ َ
الشـفاء َو ُم ْذه َـب ّ
َ 4
الشـفاء».
لى وج ِع 
لع 
الـد ِاء َص ِـل َعلى َم ّم ٍـد َو ِآل ِـه و أنـز ِ 
ِ ِ
ـی ِ
ِ
آیةالکرسی

* بـه خوانـدن آیةالکرسـی سـفارش میکـرد« :هرکـس آیةالکرسـی را صـد مرتبـه
قرائـت کنـد ،ماننـد کسـی اسـت کـه همـۀ عمـرش خـدا را عبـادت کـرده باشـد».
* خواندن آیةالکرسـی بعد از هر نماز را ارزشـمند میدانسـت« :هرکسـی این کار
6
را بکنـد ،هیـچ گزنـدهای بـه او آزار نخواهد رسـاند».

5

قرآن

* قـرآن در نظـرش اینطـور بـود« :قـرآن ماننـد ریسـمانی محکـم اسـت کـه خـدا
بـرای دسـتگیری مـا فرسـتاده اسـت .قـرآن راهـی اسـت کـه خـدا آن را برگزیـده
و بـه بهشـت ختـم میشـود و از آتـش جهنـم آزادمـان میکنـد .بـا گذشـت زمـان،
زبانـش کهنـه نمیشـود؛ چراکـه بـرای زمـان خاصـی نیامـده اسـت .قـرآن دلیـل
و برهـان اسـت و حجـت بـر هـر انسـانی .از هیـچ طریقـی هـم ،باطـل نمیتوانـد
7
حکیـم حمیـد اسـت».
واردش بشـود .قـرآن فرسـتادهای از طـرف خـدای
ِ

ُ
انس با قرآن

* خیلـی قـرآن میخوانـد و همـه را بـه خواندنـش تشـویق میکرد .اصـرارش این

 .1اعراف.43 ،
 .2زخرف.13 ،
 .3عزیزاهلل عطاردی ،مسند اإلمام الرضا ،ج ،۲ص.۳۵
 .4حسینبنمحمد تقی نوری ،مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ،ج ،۲ص.۹۰
 .5محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.۶۵
 .6محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،ثواب األعمال و عقاب األعمال ،ص.105
 .7محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.۱۳۰
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بود که قرآن در متن زندگی قرار بگیرد و انسـان در هر موقعیتی سـراغش برود؛
ترسـیدی ،صـد آیه از قرآن مجیـد را از هرجا که
بـرای مثـال« :هـر وقـت از چیـزی
َ َّ
ْ
َ
ّ
َ
ْ
َ
ُ
ْ
1
َ
خواسـتی ،بخـوان و بعـد سـه بـار بگـو‘ :ألله ّـم ادفع عنی الب َ
الء’».
ِ
* رسـمش ایـن بـود کـه پـس از نمـاز صبـح تـا طلـوع خورشـید ،در نمازخانـهاش
مینشسـت و بـه ذکـر و دعـا مشـغول بـود . ...پـس از آن ،قرآنـی میآوردنـد و از
2
روی قـرآن مشـغول خوانـدن میشـد.
* هنـگام خـواب در رختخوابـش ،خیلـی قـرآن میخوانـد و هـر موقـع بـه آیـهای
یکـرد و
میرسـید کـه در آن نکتـهای دربـارۀ بهشـت یـا جهنـم آمـده بـود ،گریـه م 
3
از خـدا بهشـت را میخواسـت و از آتـش جهنـم بـه او پنـاه میبـرد.

ختم قرآن

* بـه ختـم قـرآن خیلـی توجـه میکـرد :هـر سـه روز ،قـرآن را یـک دور میخوانـد!
میفرمـود« :اگـر بخواهـم زودتـر از سـه روز آن را تمـام کنـم ،میتوانـم؛ امـا
نمیخواهـم ایـن کار را بکنـم؛ چـون در موقـع تلاوت ،بـه هـر آیـه کـه میرسـم،
دربارهاش فکر میکنم که راجع به چه چیزی و در چه زمانی نازل شـده اسـت.
4
بـرای همیـن هـم در هـر سـه روز ،فقـط یـک بـار قـرآن را بهپایـان میرسـانم».

ارتباط با قرآن

* در همۀ پاسخهایش ،از قرآن دلیل میآورد و به قرآن استناد میکرد.
َ َ
* هنـگام تلاوت قـرآن ،هـر وقـت بـه يـا أ ُّ َيـا ّال ِذ َ
ين َآم ُنوا میرسـید ،آهسـته
5

ّ
 .1احمدبنمحمدبنفهد حلی ،عدة الداعی و نجاح الساعی ،ص.۲۹۴
 .2محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق)ُ ،
کتاب من ال یحضره الفقیه ،ج ،۱ص.۵۰۴
 .3محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص۱۸۲؛ محمدباقر
مجلسی ،بحاراألنوار ،ج ،۴۹ص.۹۴
 .4محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.۱۸۰
 .5محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص۱۸۰؛ محمدباقر
مجلسی ،بحاراألنوار ،ج ،۴۹ص۱۰۰و.۲۱۱

سبک زندگی بر مدار حیات رضوی

45

َ َ
میگفـت« :أ ّلل ُه َّـم َل َّب ْ
ـک».
ي
َُ ْ
کاف ُـر َ
ون را آهسـته تلاوت میکـرد.
* سـورۀ جحـد 2را کـه میخوانـد ،يـا أ ّ َيـا ال ِ
وقتـی هـم کـه تلاوت سـوره را تمـام میکـرد ،میفرمـود«َ :ر ّ َب ُ
اهلل َو ِد ِ َ
ينی
ِ
َ
ُ 3
اإل ْسلام».
ݬِ
َ َ
َ
َ
َ
َ
* وقتـی سـورۀ تیـن را تلاوت میکـرد ،در پایـان میفرمود«َ :بلى َو أنا عل ذ ِل َ
ک
َّ
ـاه ِد َ
ين ».هـر وقـت هـم سـورۀ قیامـت را میخوانـد ،در آخـر میگفـت:
ِم َـن الش
ِ
َّ
َ
ُْ
«س ْـب َ
حان َ
ُ
ک الل ُه َّـم َبلی ».هنـگام تلاوت سـورۀ جمعـه میفرمـود« :قل مـا ِع ْن َد
َ
َ
ّ
ّ
َ
اهلل َخ ْي ٌـر م َـن الل ْهـو َو م َـن ّ
الت َ
ين ّات َق ْوا * َو ُ
جـار ِة* ِلل ِذ َ
اهلل َخ ْي ُر ّ
الر ازِ ِق َني 4».
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
* در تمـام زمینههـا و مسـائل دینـی و علمـی و عقیدتـی و فقهـی ،از ایـن کتـاب
آسـمانی و ایـن منبـع بابرکـت الهـی بهـره میبـرد .ابراهیمبنابیعبـاس نقـل
کـرده اسـت:
1

ندیـدم چیـزی از امامرضـا بپرسـند کـه جوابـش را ندهـد .جـواب
همهچیـز را میدانسـت .داناتـر از او در زمـان خـودش هرگـز مشـاهده
نکـردم .مأمـون دائـم بـا پرسـشهای گوناگـون ،امـام را آزمایـش
میکـرد؛ امـا امـام بـه همـۀ پرسـشهایش جـواب مـیداد .تمـام
5
گفتههـای امامرضـا و پاسـخهایش برگرفتـه از قـرآن کریـم بـود».

سفارش به قرآن

* میفرمـود« :بـرای خانـوادۀ خویـش سـهمی از تلاوت قـرآن در نظـر بگیریـد تـا

 .1محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،۴۹ص.۹۵
 .2نام دیگر سورۀ کافرون.
 .3محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص۱۸3؛ محمدباقر
مجلسی ،بحاراألنوار ،ج ،۴۹ص.۹۴
 .4محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص183؛ محمدباقر
مجلسی ،بحاراألنوار ،ج ،۴۹ص.۹۴
 .5محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،أمالی الصدوق ،ص۶۶۰؛ محمدباقر مجلسی ،بحار  األنوار،
ج ،۴۹ص.۹۰
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برکـت خانـواده ،فـراوان شـود و اهـل خانـه [از نظـر مالـی] در وسـعت قـرار
خیـر و ِ
1
بگیرنـد».
* بر تالوت مسـتمر قرآن تأ کید میکرد« :شایسـته اسـت که مردم بعد از تعقیب
2
نمـاز صبـح ،پنجـاه آیه از قرآن مجیـد را تالوت کنند».

معاداندیشی

بوترین
* از قـول جدش امامصادق مـرگ را برای مؤمن مثل بوکـردن خوش
ِ
ُ
بـوی خوشـش از حـال
گلهـا میدانسـت .وقتـی مؤمـن بویـش میکنـد ،بـا ِ
مـیرود و خسـتگی و دردش برطـرف میشـود .بـرای کافـر ،آن را مثل نیش افعی
3
و عقـرب و بلکـه سـختتر از آن ترسـیم میکـرد.
* وحشتبارترین مواقع برای مردم را سه زمان میشمرد .۱ :روزی که از مادر
متولد میشوند و چشمانشان متوجه دنیا میشود؛  .۲روزی که از جهان میروند
و آخرت را با اهل آخرت مشاهده میکنند؛  .۳روزی که زنده مبعوث میشوند و
4
داوریها و احکامی را میفهمند که در دنیا مانند آن را ندیده بودند.
* از قول رسول خدا میفرمود« :اولین چیزهایی که در روز قیامت از بندهها
5
سؤال میشود ،توحید و نبوت و دوستی علیبنابیطالب است».

بهشت و جهنم

* صبـر در برابـر مشـکالت و گرفتاریهـا را بـرای رسـیدن بـه بهشـت الهـی الزم
6
میدانسـت.
* تأ کیـد میکـرد کسـانیکه از آتـش جهنم به خدا پناه میبرند ،اما شـهوتهای
ّ
 .1احمدبنمحمدبنفهد حلی ،عدة الداعی و نجاح الساعی ،ص.۲87
 .2محمدبنحسن طوسی ،تهذیب األحکام ،ج ،۲ص.۱۳۸
 .3محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۱ص.274
 .4محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،الخصال ،ج ،۱ص.۱۰۷
 .5محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.۱۳۰
 .6محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،۷۵ص.356
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دنیـوی را تـرک نمیکننـد ،راسـتش خود را مسـخره کردهاند!

1

دوسـتی علـی را ایمـان میدانسـت و دشـمنیاش را کفـر .میگفـت« :ا گـر
*
ِ
تقسـیم بهشـت و جهنم بر اسـاس دوستی و دشـمنی با وی باشد ،تقسیمکنندۀ
2
بهشـت و جهنم اوسـت».
* سـه بـار فرمـود« :خوشبهحـال اهـل قـم؛ چـون بهشـت هشـت در دارد کـه
3
مـال قمیهاسـت».
یکـیاش ِ

خلقت بهشـت و جهنم را تکذیبکنندۀ پیغمبر و اهلبیت
* منکران
ِ
میدانسـت و میفرمـود« :آنـان از دوسـتی مـا سـهمی ندارنـد و همیشـه در آتـش
4
جهنـم خواهنـد بود».
* اباصلت از ایشـان پرسـید« :ای پسـر پیامبر خدا ،بهشـت و جهنم االن آفریده
شـدهاند؟» ایشـان فرمـود« :بلـه ،آفریـده شـدهاند و پیامبر ،موقـع معراج وارد
5
بهشـت شـد و جهنم را هم دید».
َ
َ
َ
ّ
* همـواره اینطـور بـا خـدا نجـوا میکـرد« :ألل ُه َّـم أج ْـر ن ِم ْـن َعذاب َ
ـک َو ِم ْـن
ِ ِ
ِ
َس َـخ ِط َ
6
ک( ».خدایـا ،از عـذاب و خشـمت حفظمـان کـن).

 .1محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،۷۵ص.356
 .2محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.۸۶
 .3محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،۵۷ص.۲۱۵
 .4محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۱ص.۱۱۶
 .5محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،التوحید ،ص۱۱۸؛ احمدبنعلی طبرسی ،اإلحتجاج
علی أهل اللجاج ،ج ،۲ص.۴۰۹
 .6حسینبنمحمدتقی نوری ،مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ،ج ،۹ص.۳۶۵

فصل سوم :حجــت خـ ـ ــدا

ݡݡکتـاب صـوتی

ُ ْ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ً ّ ْ َ َ َّ َ ْ ُ
َ
ْ
...قل ال أسئلكم علي ِه أجرا ِإل الودة ِف القر ب...

1

خدا ارتباط با معصومان را بر تمام مسلمانان واجب کرده است .این
فریضه ،مزد رسالت است و فرمان ّ
نبی مکرم .ارتباط با معصومان
عالوهبر اجرای فرمان الهی ،موجب نزدیکشدن به خدا و رستگاری
ابدی خواهد شد .خدا برکت و رحمت خود را توسط معصومان
بر اهل زمین نازل میکند .امید که با پناهبردن به آن نسل پاک ،راه
سعادت را در پیش بگیریم.

 .1شوری.23 ،
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 .۱نیاز به امام

* همـواره تأ کیـد میکـرد کـه خـدا هیچوقـت زمیـن را بـدون حجـت نمیگـذارد؛
چـون اگـر زمیـن از حجـت خالی باشـد و یـک لحظه بدون امام بمانـد ،زمینیها
1
را فرومی َبـرد!
بـودن امـام و رهبـری توانـا ،امانـتدار ،نگهبـان و پاسـدار را بـرای مـردم
*
ِ
ضـروری میدانسـت« :اگـر خـدا بـرای مـردم ،امـام و ّقیـم و امیـن و حافـظ ّ
معیـن
نمیکـرد ،ملـت و دیـن از بیـن میرفـت ،سـنتها و احـکام تغییـر میکـرد،
بدعتگـذاران دسـتورهای دیـن را زیـاد و کـم میکردنـد ،ملحـدان در آن تغییـر
بهوجـود میآوردنـد و در جامعۀ اسلامی شـبهه ایجاد میشـد؛ زیـرا همۀ مردم از
نظـر عقـل و فکـر در یـک سـطح نیسـتند و بـه مربی نیـاز دارند و بـدون مربی ،در
اختلاف دیدگاههـا ،جامعـۀ خـود
موضوعـات بـا هـم اختلاف پیـدا میکننـد و بـا
ِ
2
را متالشـی میسـازند».

 .۲اطاعت از اولیاألمر
* اطاعت از «اولیاألمر» را به دو دلیل الزم میدانست:
 .۱مـردم در زندگیشـان حـدی دارنـد و مأمـور شـدهاند کـه از آن حـد تجـاوز
نکننـد تـا بـه فسـاد و تباهـی گرفتـار نشـوند .ایـن موضـوع فقـط وقتـی محقـق
 . 1محمدبنإسحاقبنیعقوب کلینی رازی ،الکافی ،ج ،۱ص۱۷۹؛ عزیزاهلل عطاردی ،مسند اإلمام
الرضا ،ج ،۱ص.۸۸
 .2محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص۱۰۱؛ محمدبنعلیبن
بابویه قمی (شیخ صدوق) ،علل الشرائع ،ج ،۲ص.352
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میشـود کـه افـراد امینـی ّ
معین شـوند تـا گرایش مردم به فسـاد را هشـدار بدهند.
اگـر چنیـن نبـود ،هیچکـس از لـذت و فسـاد دسـت نمیکشـید و همیشـه منفعـت
ظاهـری خـود را در نظـر میگرفـت .بـه همیـن جهت ،برای مـردم نگهبانانی مقرر
شـدند تـا آنـان را از فسـاد بـاز دارنـد و حـدود و احـکام را در میانشـان برقـرار کننـد.
 .۲همهجـا میبینیـم کـه ملتهـا و فرقههـا بـدون رهبـر نمیتواننـد زندگـی
کننـد و مـردم بهناگزیـر در امـور دیـن و دنیـای خـود بایـد رهبـر داشـته باشـند .بـر
اسـاس حکمـت خـدای حکیـم هـم ،جایـز نیسـت کـه خـدا خلـق را رهـا کنـد تـا
بـدون رهبـر زندگـی کننـد؛ چـون ثبـات جامعـه جز بـا وجود امام ممکن نیسـت و
مـردم بـا رهبـر میتواننـد بـا دشـمنان بجنگنـد و منافـع را بین خود تقسـیم کنند
1
و اجتمـاع خـود را سروسـامان دهنـد و حـق مظلـوم را از ظالـم بگیرنـد.

 .۳اهلبیت
* مراد از «عترت طاهره» را کسـانی میدانسـت که خدا در کتابش َتوصیفشـان
ْ َ ْ
کـرد و دربارهشـان فرمـود :إ َّنـا ُير ُ
يـد ُ
اهلل ِل ُي ْذ ِه َـب َع ْن ُك ُـم ّ
ـت
الر ِ ْج َـس أهـل ال َب ْي ِ
ِ
ِ
ً
ُ
َو ُي َط ِّه َر ك ْـم َت ْط ِهيـرا( 2خـدا میخواهـد پلیـدی و گنـاه را از شـما اهلبیت دور کند
و شـما را کاملًا پـاک کنـد ).آنهـا کسـانیاند کـه پیامبـر دربارهشـان فرمـود:
«در میـان شـما دو چیـز گرانبهـا میگـذارم کـه تـا بـا آن دو باشـید ،هیچوقـت
گمـراه نمیشـوید .آن دو ،کتـاب خـدا و عترتـم هسـتند کـه هرگـز از یکدیگـر جـدا
3
نمیشـوند و در نهایـت ،در کنـار حـوض کوثـر پیـش مـن میآینـد».
* بهنقـل از پیامبـر میگفـت« :اگـر سـتارهها باعـث ایمنـی اهـل آسـماناند،
4
فرزنـدان و اهلبیـت مـن باعـث ایمنـی امتم هسـتند».
 .1نک :محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص۱۰۰و.۱۰۱
 .2احزاب.۳۳ ،
 .3باقر شریف قرشی ،پژوهشی دقیق در زندگانی امام علیبنموسیالرضا ،ج ،۱ص۲۵۹و۲۶۰؛
محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۱ص.229
 .4محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.۲۷
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 .۴امیرمؤمنان
* روزی مأمـون بـه امـام عـرض کـرد« :بزرگتریـن فضیلـت امیرمؤمنـان کـه
قـرآن بـر آن داللـت میکنـد ،چیسـت؟» حضـرت فرمـود« :آیـۀ مباهلـه[ 1یعنی آیۀ
َ َ ْ َ َّ
اج ݨݧ َ
يـه ِم ْـن َب ْع ِـد
خـدا فرمـود َ :فـن ح
 61سـوره مبارکـۀ آلعمـران]
ـک ِف ِ
اسـتَ ...
َ َ َ ْ ْ َُ ْ َ َ
سـاء ُك ْم وَ
سـاءنا َو ِن َ
ناء ُك ْم َو ِن َ
ناءنـا َو أ ْب َ
عال ْـوا َن ْـد ُع أ ْب َ
َمـا جـاءک مـن العلـم فقـل ت
َ ْ ُ ِ ُ ِ ُ َّ ِ َ َ ْ َ َ ْ ْ َّ
َ َ ْ
ُْ
َ
َ
ْ
َ
َ 2
كاذ ِبين رسـول خـدا،
اهلل على ال ِ
أنف َسـنا َو أنف َسـك ْم ث ن ْب ِتـل فنجعـل لعنـت ِ
بـرای مباهلـه ،امامحسـن و امامحسـین را دعـوت کـرد .هـر دوی آنهـا
فرزنـدش بودنـد .فاطمـه را هـم دعـوت کـرد کـه از زنـان اشارهشـده در آیـه
ـان رسـول
بـود .امـا امیرمؤمنـان را کـه فراخوانـد ،بهحکـم آیـۀ شـریفه ،او ج ِ
3و4
خـدا بهشـمار مـیرود».

 .1در این آیه به مناظرۀ مسیحیان نجران با رسول اکرم اشاره کرده است .آنان به تثليث معتقد بوده
و برای حضرت عیسی جنبۀ خدایی قائل بودند؛ همچنین توصیف وحیانی قرآن دربارۀ عیسی
را قبول نداشتند .در این توصیف ،این بزرگوار ،پیامبر و بندۀ پارسای خداوند معرفی شده است .پس از
مؤثرنبودن صحبتها و دلیلها ،پیامبر اکرم مبارزهطلبانه به آنان پیشنهاد مباهله داد .عدهای از
مسیحیان نجران ،با مشاهدۀ درستی و اخالص پیامبر و همراهانشان ،اسالم آوردند و گروه دیگر از
عقوبت الهی هراسان شدند و تن به مباهله ندادند .آنان با پیامبر صلح کرده و درخواست کردند که
با پرداخت جزیه ،بر دین خود باقی بمانند .آن حضرت نیز پذیرفتند.
 .2دراینباره پس از دانشی که بهدست آوردهای ،به هرکه با تو محاجه کند ،بگو«:بیایید پسرانمان و
پسرانتان و زنانمان و زنانتان و خویشان نزدیکمان و خویشان نزدیکتان را فرابخوانیم و سپس مباهله
کنیم و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهیم».
 .3محمدبنمحمد مفید ،الفصول المختارة من العیون و المحاسن ،ص۳۸؛ محمدباقر مجلسی،
بحار األنوار ،ج ،۴۹ص.۱۸۸
 .4نک :سیدعلیاصغر بروجردی در کتاب طرائف المقال در توضیح سخن امامرضا مینویسد:
کس دیگر از مسلمانان حضور نداشت
«بدونتردید در صحنۀ مباهله ،بهغیر از اصحاب کساء ،هیچ ِ
و اگر بهغیراز علی مرد بافضیلت دیگری وجود داشت که بهاندازۀ او نزد رسول گرامی اسالم
موقعیت و منزلت واالیی کسب کرده بود ،هیچگاه پیامبر علی را بهجای او گزینش نمیکرد یا
حداقل بههمراه علی او را نیز میآورد؛ اما آیۀ مباهله و شأن نزول آن گواهی میدهد که علی
شایستهترین و بافضیلتترین فرد در میان یاران پیامبر بود».
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1

* غدیـر را همـان روزی معرفـی میکـرد کـه خـدا دیـن را کامـل کـرد و پیامبـر
علـی را در جایـگاه خالفـت و حکومـت قـرار داد و برتـری و جانشـینیاش را
علنـی کـرد.
* روز غدیر را «روز کمال» معرفی میکرد و میفرمود« :روزی است که شیطانها
َ
فـراری میشـوند؛ روزی اسـت کـه اعمـال شـیعیان و دوسـتان آلمحمـد در
َ
آن پذیرفتـه میشـود؛ روزی اسـت کـه خـدا اعمـال مخالفـان را رد میکنـد و آنها
را ناچیـز بهحسـاب میآورد».
* غدیـر را روزی توصیـف میکـرد کـه خـدا آن را مخصـوص محمـد و آلـش
قـرار داد و کسـانیکه در آن روز عبـادت کننـد یـا بـه اهلوعیـال خـود چیـزی
آن خـود
ببخشـند و بـه دوستانشـان نیکـی کننـد ،لطـف و احسـان خـدا را از ِ
میسـازند .خـدا در آن روز از تلاش شـیعیان تقدیـر میکنـد و گناهانشـان را
میآمـرزد و اعمالشـان را قبـول میکنـد.
* غدیـر را روز مـژده و عیـد اکبـر میدانسـت و وعـده مـیداد« :در آن روز ،دعـا
مسـتجاب اسـت».
* سـفارش میکـرد کـه مـردم در روز غدیـر ،پیراهـن خـوب بپوشـند و لباسهـای
گناهان
سـیاه بهتـن نکننـد؛ چـون غدیـر روز ازبینرفتن غمها و بخشیدهشـدن
ِ
شـیعیان امیرمؤمنان اسـت.
* میگفـت« :غدیـر روزی اسـت کـه بایـد در آن بهطـرف کارهـای خیـر دویـد
و از دیگـران جلـو زد و در آن روز بایـد بـر محمـد و آلمحمـد خیلـی صلـوات
فرسـتاد».
* معتقـد بـود غدیـر روزی اسـت کـه خـدا در آن ،دیـن اسلام را کامـل کـرد و آن
َ
را پسـندید .میگفـت روز عیـد آلمحمـد اسـت ،روز قبولـی اعمـال و راحتـی
 .1نک :عزیزاهلل عطاردی ،مسند اإلمام الرضا ،ج ،۲ص18و.19
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مؤمنـان اسـت ،در آن روز بایـد از خـدا خیلـی چیزهـا خواسـت و بـا دیگـران هـم
دیدوبازدیـد کـرد.
* روز غدیر را روز دوستی و روز رسیدن به رحمت خدا ذکر میکرد.
همدیگـر را مالقـات کردیـد ،بگوییـد:
* میفرمـود« :در روز عیـد غدیـر ،هـر وقـت
َ
َ
ْ
َ َ ْ
َ
َ«ا ْ َ ُ
َ
ّ
ُ
هلِل ّال ِـذى َج َع َلنـا ِم َـن ْ ُ
ال َت َم ِّس ِـك َني ِب ِوالی ِـة أميـر ِ ال ِؤم ِنين و ال ِئـة».
ل ْمـد ِ
* سـفارش میکـرد« :در روز غدیـر ،موقـع روبهروشـدن بـا هـم ،لبخنـد بزنیـد و
بـا مؤمنـان بـا روی گشـاده گفتوگـو کنیـد؛ چراکـه هرکـس در روز غدیـر بـا چهرۀ
خنـدان بـا بـرادران ایمانـیاش روبـهرو شـود ،خـدا نیـز روز قیامـت بـا مهربانـی به
وی نـگاه میکنـد و هـزار حاجتـش را خواهـد داد و بـرای او در بهشـت ،قصـری از
گوهـر سـفید خواهـد سـاخت و چهـرهاش را نورانـی خواهـد کـرد».
* غدیر را روز آراستگی میدانست و بشارت میداد« :هرکس در روز غدیر خود
را زینـت کنـد و بـه خـودش برسـد ،خدا گناهانـش را میآمرزد و فرشـتهها را مأمور
میکنـد تـا برایـش اعمـال خـوب بنویسـند و درجاتـش را بـاال ببرنـد و ا گـر در آن
سـال بمیـرد ،شـهید مـرده اسـت و اگـر زنـده بماند ،خوشـبخت خواهد شـد».
* بـه اطعـام و دیـدن مؤمنـان در روز غدیـر توصیـه میکرد« :کسـیکه در روز غدیر
بـه مؤمنـی غـذا بدهـد ،ماننـد ایـن اسـت کـه همـۀ پیامبـران و صدیقـان را اطعـام
کـرده باشـد .اگـر بـه زیـارت برادر ایمانی خـود برود ،خدا هفتاد نور در قبر او روشـن
میکنـد و قبـرش را وسـعت میدهـد و روزی هفتادهـزار فرشـته از او دیدار میکنند
و مـژدۀ بهشـت بـه او میدهنـد».
* کسـانیکه والیـت علـی را پذیرفتنـد ،ماننـد آنهایـی میدانسـت کـه آدم
را سـجده کردنـد و کسـانیکه والیـت علـی را قبـول نکردنـد َ ،بـه شـیطان
َْ
ْ ْ َ ُ
تشـبیه میکـرد .میگفـت« :در ایـن روز ،ایـن آیـه نـازل شـد :ا ل َي ْـو َم أ ك َمل ُـت لك ْـم
ُ
ِد َينك ْـم 1خـدا همـۀ پیامبـران را در روزی ماننـد غدیـر مبعـوث کـرد».
* دربـارۀ عظمـت غدیـر نـزد خـدا میفرمـود« :همیـن بـس کـه بـرای پیغمبـر
 .1مائده.۳ ،
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خـود ،در ایـن روز جانشـین انتخـاب کـرد».

 .۵عاشورای حسینی

* روش پـدر بزرگـوارش را توصیـف میکـرد« :وقتـی ُم ّ
یشـد ،پـدرم خنـده
حـرم م 
نداشـت و غصـه فرامیگرفتـش .ایـن وضـع تـا روز دهم ادامه داشـت .روز دهم روز
مصیبـت و انـدوه و گریـهاش بـود و میفرمود‘:امـروز حسـین کشـته شـد 1’.ازاینرو
میفرمـود ‘ :کسـیکه روز عاشـورا روز مصیبـت و غـم و گریـهاش باشـد ،خـدا روز
قیامـت را روز خوشحالـیاش قـرار میدهـد؛ چراکـه شـیعه در انـدوه اهلبیـت،
2
غمگین و در خوشحالیشان شاد است و روز عاشورا روز غم اهلبیت است»’.
* تشـویق میکـرد بـه گریـه بـر مصیبـت عاشـورا« :اگـر بـرای حسـین گریـه
کنـی ،بهقـدری کـه اشـکهایت بـر صورتـت جـاری بشـود ،خـدا هـر گناهـی را کـه
3
مرتکـب شـدهای ،میآمـرزد».
* شـاعران را بـه سـرودن شـعر و مرثیـه بـرای امامحسـین ترغیـب میکـرد.
ُ
شـاعر اهلبیـتِ ،دعبـل خزاعـی ،ایـن قضیـه را اینطـور تعریـف کـرده اسـت:
ایام محرم بود که به زیارت امامرضا رفتم .دیدم آن حضرت با
حالت غمواندوه نشسته است و اصحاب هم دورش جمع شدهاند .مرا
که دید ،فرمود« :دعبل ،دوست دارم شعری بخوانی .این روزها روزهای
موغصهای است که به سر خاندان ما آمده است و خدا گناههای کسی
غ
را که بر مصیبت جدم امامحسین گریه کند ،میآمرزد ».سپس از
جایش بلند شد و پردهای نصب کرد و اهل خانه را پشت آن پرده قرار
داد تا در مصائب جدشان عزاداری کنند .بعد ،رو به من کرد و فرمود:
«برای جدم ،حسین ،مرثیهای بخوان ».اشعاری خواندم و صدای گریۀ

 .1محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،أمالی الصدوق ،ص.۱۲۸
 .2محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،۴۴ص.۲۸۴
 .3محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،أمالی الصدوق ،ص.۱۳۰
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امامرضا و خانوادهاش بلند شد.

1

* میفرمـود« :اگـر دوسـت داریـد ثوابـی ببریـد ،ماننـد ثـواب کسـانیکه همـراه
َ
علی شـهید شـدند ،هر وقت به یادش افتادید ،بگویید‘ :يا ل ْي َت ِن
حسـینبن
َ
ً
ً
ُ
َ
ُ
َ
َ
یبـودم و بـه پیـروزی بـزرگ
ك ْن ُـت َم َع ُه ْـم فأفـوز ف ْـوزا َع ِظيمـا’( .کاش بـا آنـان م 
2
میرسـیدم»).
* از کاسـبی در روز عاشـورا نهـی میکـرد« :هرکـس در روز عاشـورا دنبـال تأمیـن
3
نیازمندیهایـش نـرود ،خـدا نیازهـای دنیـا و آخرتـش را بـرآورده میکنـد».

 .۶مهدویت
* قائـم اهلبیـت را چهارمیـن فرزنـد خـود میدانسـت و بشـارت مـیداد:
«خـدا بهدسـت او زمیـن را از ظلموسـتم پـاک میکنـد .مـردم در متولدشـدنش
شـک میکننـد و او قبـل از ظهـورش ،مدتـی از چشـمها پنهـان اسـت .هـر وقـت
4
ظهـور کنـد ،زمیـن را روشـن میکنـد و عـدل را در جامعـه برقـرار میسـازد».
* مهـدی را همـان کسـی میدانسـت کـه زمیـن بـرای او َ
درن َوردیـده
میشـود .ندادهنـده مـردم را بـه او دعـوت میکنـد و همـۀ اهل زمیـن صدایش را
زمیـن ظاهـر شـده اسـت .از او پیـروی کنیـد َ که حق
میشـنوند« :حجـت خـدا در
َّ َ ْ ُ َ ّ ْ َ َ
ݧ َ ً َ َ َّ ْ ْ ُ
َ
ّ
ّ
ْ
ناق ُهمْ
َ
ـماء آيـة فظلـت أع
إن نشـأ ننـز ِل عل ِيـم ِمـن الس ِ
َبـا اوسـت .خـدا فرمـودِ :
خاض ِع َ
ين( 5اگـر بخواهیـم ،میتوانیم چنان معجزهای از آسـمان برایشـان
لـا ِ
6
بفرستیم که به آن گردن بنهند و بهزور ایمان بیاورند).
 .1محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،۴۵ص.257
 .2محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۱ص.۳۰۰
 .3محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،أمالی الصدوق ،ص.۱۲۹
 .4محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،کمال الدین و تمام النعمة ،ج ،۲ص۳۷۲؛
فضلبنحسن طبرسی ،إعالم الوری بأعالم الهدی ،ج ،2ص.241
 .5شعراء.۴ ،
 .6محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،کمال الدین و تمام النعمة ،ج ،۲ص۳۷۲؛
فضلبنحسن طبرسی ،إعالم الوری بأعالم الهدی ،ج ،2ص.241
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«امـام بعـد از مـن ،فرزنـدم محمـد اسـت و پـس از او فرزنـدش
* وعـده مـیداد:
ِ
علـی خواهـد بـود و پـس از وی ،فرزنـدش حسـن و سـپس فرزنـد او حجـت قائـم
اسـت کـه مـردم در غیبـت ،انتظـارش را میکشـند .در هنـگام ظهـور حجـت،
مـردم از او فرمـان میبرنـد .اگـر از دنیـا فقـط یـک روز باقـی مانـده باشـد ،خدا آن
روز را آنقـدر طوالنـی میکنـد تـا او ظهـور کنـد و جهـان را از عـدلوداد پر سـازد».
* توضیح میداد که زمان ظهور و قیام مهدی مانند روز قیامت ،نامعلوم
است و فقط خدا میداندش .از پیامبر روایت میکرد که از آن جناب
ت ظهور میکند؟» فرمود« :قیام او مانند روز قیامت است
پرسیدند« :قائم چهوق َ
َْ
ّ
َ
ّ
ُ
ْ
َ
ُ
َ
ُ
الس ِ َ ْ
که خدا میفرماید :ال ي ِلهيا ِل َوق ِتا إل ه َو ثقل ْت ِف ّ
ض ال
ِ
ماوات و الر ِ
َْ ُْ ّ ًََْ
1
موقع خود آشکار نمیکند .تحمل
در
را
 آن
س
ک
چ
هی
او
(جز

ة
تأ ِتيكم ِإل بغت
ِ
2
این حادثه برای آسمانها و زمین سخت است و یکدفعه سراغتان میآید»).
* مهـدی را خلـف صالـح میدانسـت و از ایشـان بهعنـوان «صاحبالزمـان»
3
یـاد میکـرد.
* سـؤال کردند« :آیا شـما صاحباالمر هسـتید؟» در پاسـخ فرمود« :من صاحب
امـر هسـتم؛ امـا آن صاحـب امـری نیسـتم کـه جهـان را پـس از ظلموسـتم پـر
از عـدلوداد میکنـد .قائـم و صاحـب امـر هنگامـی کـه خـروج کنـد ،در سـن
پیرمـردان خواهـد بـود و بـا هیـکل و چهـرۀ جوانـان .قائـم بدنـی بسـیار
َ
قـوی دارد و اگـر بخواهـد ،درختـی تنومنـد را از جـای میکنـد .عصـای موسـی
و انگشـتر سـلیمان بـا او خواهـد بـود .او چهارمیـن فرزنـد مـن اسـت کـه خـدا از
چشـمها پنهانـش میکنـد و هـرگاه اراده کنـد ،او را ظاهر میکنـد تا جهان را پس
4
از آنکـه پـر از سـتم شـده اسـت ،پـر از عدالـت کنـد».
 .1اعراف.۱۸۷ ،
 .2محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،۵۱ص۱۵۴؛ محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق)،
کمال الدین و تمام النعمة ،ج ،۲ص.۳۷۲
 . 3لطفاهلل صافی ،منتخباالثر فی االمام الثانیعشر ،ج ،۲ص.379
 .4محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،کمال الدین و تمام النعمة ،ج ،۲ص۳۷۶؛
فضلبنحسن طبرسی ،إعالم الوری بأعالم الهدی،ج ،2ص.241
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* میفرمـود« :از نشـانههای مهـم او ایـن اسـت کـه گـذر شـب و روز پیـرش
َ
1
نمیکنـد ،تـا زمانـی کـه ا َجلـش برسـد».
* رجعـت را امـری واقعـی میدانسـت کـه در امتهـای گذشـته نیـز بـوده اسـت
تهـای
و در قـرآن هـم آمـده اسـت .از پیامبـر نقـل میکـرد« :هرچـه در ام 
گذشـته روی داده اسـت ،در ایـن امـت نیـز روی خواهـد داد .هـر وقـت مهدی که
از فرزندان من اسـت ظهور کند ،عیسـی با وی نماز خواهد خواند .اسلام در آغاز
غریـب بـود و بـار دیگـر غریب خواهد شـد و خوش به حال غریبان!» گفتند« :ای
2
پیامبـر ،بعـدش چـه میشـود؟» گفـت« :حـق بـه حـقدار خواهـد رسـید».
3
* همیشه به دعا برای امامزمان سفارش میکرد.
* روزی دعبل خزاعی ،شـاعر معروف اهلبیت ،به محضرش مشـرف شـد و اشـعاری
دربـارۀ معصومـان قرائـت کـرد .وقتـی بـه ابیـات ویـژۀ امامزمـان رسـید،
حضـرت امامرضـا بیدرنـگ دسـت بـر سـر نهـاد و بهاحتـرام از جـای برخاسـت
و فرمـود« :ای خزاعـی ،بـدان کـه روحالقـدس ایـن ابیـات را بـر زبانـت جـاری سـاخته
4
اسـت».

 .۷زیارت
* اباصلـت هـروی از او پرسـید« :پسـر رسـول خـدا ،نظـر شـما دربـارۀ ایـن حدی ِـث
نقلشـده چیسـت‘ :مؤمنـان در بهشـت از خانههـای خودشـان ،خدایشـان
را زیـارت میکننـد’؟» حضـرت فرمـود« :اباصلـت ،خـدا حضـرت محمـد را
بـر همـۀ آفریدههایـش ،حتـی فرشـتهها و انبیـا ،برتـری داده و اطاعـت از او را
 .1محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،کمال الدین و تمام النعمة ،ج ،۲ص۶۵۲؛ عزیزاهلل
عطاردی ،مسند اإلمام الرضا ،ج ،1ص.226
 .2محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص۲۰۱و۲۰۲؛ محمدباقر
مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،۲۵ص۱۳۵؛ عزیزاهلل عطاردی ،مسند اإلمام الرضا ،ج ،۲ص.134
 .3محمد محمدی ریشهری ،دانشنامۀ اماممهدی بر پایۀ قرآن ،حدیث و تاریخ ،ج ،6ص.254
 . 4لطفاهلل صافی ،منتخباالثر فی االمام الثانیعشر ،ج ،3ص.225
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اطاعـت از خـود دانسـته و زیـارت پیامبـر را در دنیـا و آخـرت بهمنزلـۀ زیارت خود
َّ ُ َ
ـول َف َق ْـد َأ َ
شـمرده اسـت .خـدا میفرمایـدَ :
طـاع اهللَ َ 1همچنیـن
م ْـن ُي ِط ِـع الر س
َ َّ
َ
ّ
َ
يـن ُيباي ُع َ
اهلل َي ُ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
ـد
ـون
ع
باي
ي
ـا
ن
إ
ـک
ون
ذ
ال
ـم 2و
اهلل ف ْـو َق أ ْي ِد ِهي ْ 
ِ
إ ّن ِ
ِ
ِ
ِ
میفرمایـدِ :
پیامبـر فرمـوده اسـت‘ :هرکـس در زمـان حیـات مـن یـا بعـد از مرگـم زیارتـم کند،
خـدا را زیـارت کـرده اسـت ’.رتبـه و مقـام پیامبـر در بهشـت از تمـام جایگاههـا
باالتـر اسـت .هرکـس حضـرت رسـول را در جایـگاه بهشـتیاش زیـارت کنـد،
3
خـدای متعـال را زیـارت کـرده اسـت».
* دلیـل زیـارت امامـان را اینچنیـن بیـان میکرد« :هر امامی بر گردن دوسـتان
و شـیعیانش حقـی دارد و اگـر کسـی بخواهـد بـه عهـد خـود وفـادار بمانـد ،بایـد
بـه زیـارت قبـر آنهـا بـرود .اگـر کسـی بـه زیارتشـان رغبـت نشـان دهـد و بـه
4
گفتههایشـان عمـل کنـد ،آنهـا شـفاعتش خواهنـد کـرد».
* مزار مادرش فاطمۀ زهرا را در مسجدالنبی میدانست« :ایشان در خانۀ
خـود بـه خـاک سـپرده شـد .بعد ،چونکـه بنیامیه مسـجد پیامبر را توسـعه
5
دادند ،قبرش جزء مسـجد شـد».
6
* زیارت امیرمؤمنان را از زیارت امامحسین برتر میدانست.
* بـه زیـارت امامحسـین تأ کیـد میکـرد« :هرکـس ایشـان را در کنـار شـط
عرش فرمانروایـیاش زیارت
فـرات زیـارت کنـد ،ماننـد کسـی اسـت که خـدا را در
ِ
 .1نساء« :۸۰ ،هرکس از پیامبر پیروی کند ،از خدا پیروی کرده است».
 .2فتح« :۱۰ ،کسانیکه با تو بیعت میکنند ،در واقع با خدا بیعت میکنند .دست خدا برای بیعتکردن
روی دست آنهاست».
 .1محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۱ص.۱۱۵
 .4محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،علل الشرائع ،ج ،۲ص۴۵۹؛ محمدبنعلیبنبابویه
قمی (شیخ صدوق)ُ ،
کتاب من ال یحضره الفقیه ،ج ،۲ص۵۷۷؛ محمدبنیعقوببناسحاق  کلینی
رازی ،الکافی ،ج ،۴ص.۵۶۷
 .5محمدبنیعقوببناسحاق کلینی رازی ،الکافی ،ج ،۱ص461؛ محمدبنعلیبنبابویه قمی
(شیخ صدوق) ،معانی األخبار ،ص.۲۶۸
 .6سیدعبدالکریمبناحمدبنموسیبنطاووس حلی ،فرحة الغری بصرحة القری ،ص.۱۰۴
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کـرده اسـت».
* بـر آن بـود کـه هرکـس قبـر سیدالشـهدا را زیـارت کنـد و حقـش را بشناسـد،
خـدا او را در جمـع مقربـان خـود خواهـد نوشـت.
* میفرمـود« :در اطـراف قبـر سیدالشـهدا ،هفتادهـزار فرشـتۀ خا کآلـود و
2
غمگیـن هسـتند و تـا روز قیامـت بـر امامحسـین گریـه میکننـد».
* بـه زیـارت امامحسـین در نیمـۀ رجـب و شـعبان سـفارش میکـرد و
ُ
میفرمود« :زائر ،پیش از زیارت باید غسـل کند و هنگام زیارت دعای امداوود
بخوانـد .هـر وقـت خواسـت ایـن اعمـال را انجـام دهـد ،بایـد روز سـیزدهم و
چهاردهـم و پانزدهـم را روزه بگیـرد و ظهـر روز پانزدهـم غسـل کنـد و پـس از
اینکـه نمـاز ظهـر و عصـر را خوانـد ،در جـای خلوتـی روبهقبلـه بنشـیند و صـد بـار
سـورۀ حمـد و توحیـد و بعـد ،ده بـار آیةالکرسـی را بخوانـد؛ سـپس سـورههای
انعـام ،اسـراء ،کهـف ،لقمـان ،یـس ،صافـات ،سـجده ،شـوری ،دخـان ،فتـح،
واقعـه ،ملـک و انشـقاق را تـا آخـر قـرآن قرائـت کنـد .هـر وقـت قرائتـش را تمـام
ال ُّـی ْال َق ُّي ُ ُ ْ َ
ظيم َّال ِـذی ال إ َل َـه إ ّل ُه َـو ْ َ
‘ص َـد َق ُ
کـرد ،بگویـدَ :
اهلل ْال َع ُ
لال
ـوم ذو ال ِ
ِ
ِ
َ
َ
ّ
َّ ْ ُ َّ ُ ْ َ ُ ْ َ
ْ ْ
ش ٌء َو ُه َـو َّ
ـس َك ِم ْث ِل ِـه َ ْ
الس ِـم ُيع
يم الكـر ِ ُمي ال ِـذی ل ْي َ 
ـرام الر حـن الر حيم ال ِ َل
َو ِال ك
ِ
ً
ْ َ ُ َ ْ َ ُ َ َ ُ َّ ُ َ َ ّ ُ َ َ ْ َ َ ُ ُ ُ ْ ْ
قائـا
الئكـة َو ا َولـو ال ِعل ِـم ِ
الب ِصيـر و ال ِبيـر ش ِـهد اهلل أنـه ال ِإلـه ِإل هـو و ال ِ
يـز ْ َ
ب ْال ِق ْس ِـط ال إ َل َـه إ ّل ُه َـو ْال َعز ُ
يم َو َب َّل َغ ْـت ُر ُس ُـل ُه ْال ِك ُ
ـرام َو أ َنـا َع َلى َذ ِلـکَ
ال ِك ُ
ِ
ِ ِ
ِ
َ ّ
3
َ
ِمـن الشـاهدين’».
زائـر پـدرش ،موسـیبنجعفر را ماننـد کسـی میدانسـت کـه حضـرت
* ِ
4
سیدالشـهدا را زیـارت کـرده اسـت.
* در خصـوص زیـارت خواهـرش ،حضـرت فاطمـۀ معصومـه میفرمـود:
5
«هرکـس او را زیـارت کنـد ،بهشـت نصیبـش میشـود».
1

 .1محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،۹۸ص.۷۶
 .2سیدمرتضی فیروزآبادی ،فضائل الخمسة من الصحاح الستة ،ج ،۳ص.۳۲۱
 .3عزیزاهلل عطاردی ،مسند اإلمام الرضا ،ج ،۲ص9و.10
 .4محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق)ُ ،
کتاب من ال یحضره الفقیه ،ج ،۲ص.۵۸۲
 .5محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،ثواب األعمال و عقاب األعمال ،ص.99

فصل چهارم :خویش ــتن

ݡݡکتـاب صـوتی

ََ
َ ُّ َ َّ َ َ ُ َّ ُ َ ْ ُ ْ
اهلل َو ل َت ْنظ ْر َنف ٌس ّما ق ّد َم ْت
يا أيا ال ِذين آمنوا اتقوا
ُ
َ َ َّ ُ َ َّ َ َ
َ 1
اهلل خ ِب ٌير ِبا َت ْع َملون
ِلغ ٍد و اتقوا اهلل ِإن
خودشناسی راهی برای خداشناسی است :دریچهای برای شناخت خدا
و عالم هستی و درک صحیح هدف آفرینش .امام میکوشید تا با ایجاد
انسان
درک صحیح از انسان کامل ،مردم را بدانسو هدایت کند .این
ِ
کامل باید در همۀ ابعاد به رشد و تعالی برسد :از خصوصیات و آداب
و ویژگیهای ظاهری گرفته تا رفتار با دیگران وجامعۀ پیرامون خود .
فردی خود
در این فصل ،پس از اشارهای اندک به ویژگیهای ظاهری و
ِ
امام ،به سیرۀ ایشان نیز دربارۀ آداب و رفتارهایفردی میپردازیم .

 .1حشر« :۱۸ ،اى كسانىكه ايمان آوردهايد ،از [مخالفت] خدا بپرهيزيد و هركس بايد بنگرد تا براى
فردايش چهچيز از پيش فرستاده و از خدا بپرهيزيد كهخداوند از آنچه انجام مىدهيد ،آ گاه است.»
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 .۱سیمای ظاهری
چهره

* برخـی خرماییرنـگ و سـر خرو توصیفـش کردهانـد و برخـی دیگـر سـفیدرو.
2
بسیاری مورخان بر آناند که سیمای امام جذاب و سبزه بوده است.
* روایات بر شباهت خاص او به پیامبر اکرم تأ کید کردهاند .یوسفبنحاتم
شامی مینویسد« :امامرضا شبیهترین مردم به پیامبر بود .هرکس
پیامبر را در خواب میدید ،ایشان را بهشکل و شمایل علیبنموسیالرضا
3
مشاهده میکرد».

قامت

1

قدوقامت میانه داشت و خوشاندام بود.
*
ِ

4

هیبت و وقار

* چشـمها در برابـرش متواضـع بودنـد؛ چـون بـه پیامبـر و اوصیـای امیـن او
5
شـبیه بـود؛ ازایـنرو تمـام کسـانیکه میدیدنـدش ،بـه او احتـرام میگذاشـتند.

 .1باقر شریف قرشی ،حیاة اإلمام الرضا ،ج ،۱ص.۲۷
 .2مؤمنبنحسن شبلنجی شافعی ،نور األبصار فی مناقب آل النبی المختار ،ص۳۰۹؛ احمدبنیوسف
قرمانی ،اخبار ّ
الدول و آثار االول فی التاریخ ،ص.۱۱۴
 .3یوسفبنحاتم شامی ،الدر النظیم فی مناقب األئمة اللهامیم ،ص.۶۷۸
 .4باقر شریف قرشی ،پژوهشی دقیق در زندگانی امامعلیبنموسیالرضا ،ج ،۱ص.84
 .5نک :باقر شریف قرشی ،پژوهشی دقیق در زندگانی امامعلیبنموسیالرضا ،ج ،۱ص.84
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ـود مأمـون و
* هیبتـش بهحـدی بـود کـه وقتـی امـام پیـش مأمـون میرفـت ،خ ِ
1
خادمانـش بهسـرعت پـرده را برایـش کنـار میزدنـد.

آراستگی

آراستگی خود در خانه ،بر مرتببودن ظاهر مرد در خانهاش
* امام ضمن حفظ
ِ
2
تأ کیـد میکرد.
3
* پاکیزگی را از اخالق پیامبران برمیشمرد.
4
* وقتی میخواست میان مردم بیاید ،به سر و وضعش میرسید.

شانه

* ّ
مقید بود موهایش را شانه کند .سلیمانبنیحیی میگوید:
یکی از روزها که امامرضا میخواست از خانه بیرون برود ،شانهای
خواست و شروع کرد به شانهزدن موهایش .سپس به من گفت:
«سلیمان ،پدرم از پدران خود نقل کرده است که رسول خدا
فرمود‘ :هرکسی هفت بار موهای سروصورتش را شانه بزند ،هرگز دردی
5
سراغش نمیآید»’.

خضاب

* ریش خود را با خضاب ،مشکی میکرد.
* خضابکـردن و خودآرایـی مـردان را مایـۀ افزایـش پا کدامنـی زنـان
میدانسـت و تذکـر مـیداد« :بعضـی زنهـا ،چـون شوهرانشـان ژولیـده بودنـد،
6

 .1باقر شریف قرشی ،پژوهشی دقیق در زندگانی امامعلیبنموسیالرضا ،ج ،۱ص.84
 .2محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،۷۳ص.۱۰۰
 .3حسنبنعلیبنشعبۀ حرانی ،تحف العقول عن آل الرسول ،ص.۴42
 .4علیبنعیسی اربلی ،کشف الغمة فی معرفة األئمة ،ج ،۲ص .۳۱۶س
 .1محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،۷۳ص.۱۱۵
 .6محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،۷۳ص.۱۰۰
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عفـت را رهـا کردنـد».

1

سرمه

* بـه سرمهکشـیدن توصیـه میکـرد« :هرکـس کـه چشـمش ضعیـف اسـت ،قب ِـل
خواب سـرمه بکشـد :چهار بار در چشـم راسـت و سـه بار در چشـم چپ .این کار
2
باعـث رویـش مـژه و افزایـش بینایی چشـم میشـود».
ِ

خوشبویی

* همیشه عطرآ گین بود.
4
* وقتی از خانه خارج میشد ،بوی خوشش فضا را پر میکرد.
ُ
شبـو
هنـدی خـام ،بخـور مـیداد .بعـد بـا گالب و مشـک خو 
* خـودش را بـا عـود
ِ
5
میکـرد.
* مـردم را بـه خوشبویـی تشـویق میکـرد و  عطـرزدن را از اخلاق پیامبـران
میدانسـت 6و میفرمـود« :انسـان نبایـد حتـی یـک روز عطـرزدن را تـرک کنـد.
اگـر نمیتوانـد ،یکروزدرمیـان خـودش را خوشبـو کنـد و اگر باز هم نتوانسـت،
ً
7و8
در روز جمعـه حتمـا بـه خـودش عطـر بزنـد».
3

کوتاهکردن ناخن

* بـه کوتاهکـردن ناخـن در روزهـای پنجشـنبه سـفارش میکـرد و ایـن کار را
9
باعـث پیشـگیری از چشـمدرد میدانسـت.
 .1حسنبنفضل طبرسی ،مکارم األخالق ،ص.81
 .2حسنبنفضل طبرسی ،مکارم األخالق ،ص.۴۶
 .3محمدبنیعقوببناسحاق کلینی رازی ،الکافی ،ج ،۶ص.۵۱۸
 .4محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،۴۹ص.۱۰۴
 .5محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.۱۷۹
 .6عزیزاهلل عطاردی ،مسند اإلمام الرضا ،ج ،۲ص.۳۷۲
 .7عزیزاهلل عطاردی ،مسند اإلمام الرضا ،ج ،۲ص.۳۷۲
 .8البته عطرزدن بانوان محترم در محیطهای عمومی و در حضور نامحرمان ،احکامی دارد که باید
رعایت شود.
 .9عزیزاهلل عطاردی ،مسند اإلمام الرضا ،ج ،۲ص.۳۷۲
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انگشتر

* میگفـت انگشـتر عقیـق دسـت کنیـد و بهنقـل از پیامبـر میفرمـود« :تـا
وقتـی انگشـتر عقیـق بهدسـت داریـد ،هیچیـک از شـما دچـار غـم نمیشـوید».
* بـه قـراردادن انگشـتر در دسـت راسـت توصیـه میکـرد و بهنقـل از پدرانـش
2
میفرمـود« :رسـول خـدا در دسـت راسـتش انگشـتر میکـرد».
ُ َ َّ ٌ َ ُ
* میگفـت نقش انگشـتر پدرانش اینهاسـت :حضرت رسـول:ممد ر سـول
َُ
ال ِل ُ
اهلل .امامعلـیَ :ا ُ
هلل ْ َ
هلِل .امامحسـین :ݬِإ َّن
ألع ّـز ة ِ
ـک .امامحسـنِ :
ِ ُ َ
ْ
َ
بالغ أمر ِ ݫ ِه .امامسـجاد و امامباقر :همان نقش انگشـتر امامحسـین.
اهلل ِ
َ
ْ
َ
اما مصـادق :ا ُ
ُ 3
هلل َو ݭِل ّيى َو ِع ْص َم ِتى ِم ْـن خل ِق ِه .امامموسـیَ :ح ْس َ
بی اهلل.
ݫِ
ِ
* نقـش نگیـن انگشـترش را ایـن عبارتهـا گفتهانـدَ :
بى ُ
اهلل ،ما َ
ح ْس َ
شـاء
ِ
ُ ََُ ّ
َْ َ ُ
ُ
6
هلِل.
ـاهللَ 4،و ِ ّل ِ
اهلل ال ق ّـوة ِإل ِب ِ
اهلل 5و أل ِع ّـز ة ِ
* بـرای ازمیانرفتـن فقـر ،انگشـتر عقیـق را توصیـه میکـرد و میفرمـود« :عقیـق
7
لهـای مـردم میزدایـد».
نفـاق را از د 
8
* بهنقل از امامصادق عقیق را در سفر ،مایۀ حفاظت میدانست.
* بهدسـتکردن انگشـتر یاقـوت را سـفارش میکـرد و آن را ازبینبرنـدۀ پریشـانی
9
معرفـی میکـرد.
* بهنقـل از جـدش امامصـادق ،دسـتکردن انگشـتر یاقـوت را سـبب

1

 .1منسوب به علیبنموسیالرضا ،صحیفة الرضا ،بهتحقیق و تصحیح محمدمهدی نجف،
ص.۶۲
 .2محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.۶۳
 .3حسنبنفضل طبرسی ،مکارم األخالق ،ص.۹۱
 .4محمدبنیعقوببناسحاق کلینی رازی ،الکافی ،ج ،۶ص.۴۷۳
 .5محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،۴۹ص.۷
 .6محمدبنجریر طبری ،دالئل اإلمامة ،ص.359
 .7عزیزاهلل عطاردی ،مسند اإلمام الرضا ،ج ،۲ص.۳۶۳
ّ
 .8احمدبنمحمدبنفهد حلی ،عدة الداعی و نجاح الساعی ،ص.129
 .9محمدباقر مجلسی ،حلیة المتقین ،ص.۱۸
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ازمیانرفتـن تهیدسـتی میدانسـت.
یشـود
نگین عقیق در دسـت کند ،فقیر نم 
* میفرمود« :اگر کسـی انگشـتری با ِ
2
و حاجتهایش به بهترین شـکل برآورده خواهد شـد».
* میفرمـود کـه هرکـس شـبش را اینطـور بـه صبـح برسـاند ،در آن روز خـدا او
را از شـر بالهـای آسـمانی و حادثههـای زمینـی حفـظ میکنـد و در پنـاه خـودش
و رسـولش قـرار میدهـد :انگشـتری عقیـق در دسـت راسـتش باشـد ،اول صبـح
و قبـل از آنکـه کسـی او را ببینـد ،نگیـن آن را بهطـرف داخـل دسـت برگردانـد و
ݨَ َ
َ َْ ُ َ
سـورۀ قـدر را تـا آخـر بخوانـد و سـپس بگویـدْ َ :
يک ل ُه َو
«آمن ُت ِب ِ
ـاهلل وحده ال شـر ِ
ََ ُ ْ
ُ َ َّ َ َ
ال ْبـت َو ّ
الط ُاغ ِ َ ْ ُ
الن َي ِت ْـم َو َو َ
ّ
الي ݫݭ ِ ݫ ِت ْم( ».به
كف ْـر ت ِب ِ ِ
ـوت آمنـت ِب ِسـر ِ ِآل مم ٍـد و ع ِ ِ
خدایـی کـه یکتاسـت و شـریکی نـدارد ،ایمـان آوردم و بـه جبـت و طاغـوت کفـر
3
ورزیـدم و بـه نهـان و آشـکار آلمحمـد و والیتشـان ایمـان آوردم).
1

پوشاک
جنس
* آنچه میپوشید ،از پارچههای زبر و درشتبافت تهیه شده بود.
5
* عبای کبود بهدوش میانداخت.
* روی پیراهـن پشـمیاش ،لباسـی از جنـس خـز میپوشـید .برخـی نادانهـای
لبـاس خـز بـر تـن او دیدنـد ،بـه او اعتـراض کردنـد« :چطـور فکـر
صوفیـه ،وقتـی
ِ
میکنـی زاهـدی ،وقتـی داریـم میبینیـم لبـاس خـز تنـت کـردهای؟!» او لبـاس
خـزش را کنـار زد و آنهـا لبـاس پشـمی را در زیرش دیدند .به آنها فرمود« :این
4

 .1محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،ثواب األعمال و عقاب األعمال ،ص.۱۷۶
 .2محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،ثواب األعمال و عقاب األعمال ،ص.۱۷۳
ّ
 .3احمدبنمحمدبنفهد حلی ،عدة الداعی و نجاح الساعی ،ص.۱۲۹
 .4محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.۱۷۸
 .5محمدبنحسن حر عاملی ،وسائل الشیعة ،ص.33
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لبـاس پشـمی را بـرای خـدا تنـم کـردهام و ایـن لبـاس خـز را بـرای مـردم».

1

آداب

* همـواره لبـاس را از سـمت راسـت میپوشـید؛ یعنـی اول دسـت راسـتش را در
پیراهـن و پـای راسـتش را در شـلوار میکـرد.
* هـر وقـت لبـاس نویـی تهیـه میکـرد ،ظـرف آب میخواسـت .سـورههای قـدر
و توحیـد و کافـرون را ده مرتبـه بـر آن تلاوت میفرمـود و آب را بـر جامـۀ خـود
میپاشـید و میفرمـود« :هرکـس قبـل از پوشـیدن لبـاس نـو ،ایـن کار را بکنـد ،تـا
3
وقتـی کـه نخـی از آن باقـی باشـد ،زندگـی باوسـعت و راحتـی خواهـد داشـت».
پوشـیدن بهتریـن و پاکیزهتریـن لباسهـا را در روز جمعـه ،کار خوبـی
*
ِ
4
شبـو کنیـد».
میدانسـت و میفرمـود« :بـا بهتریـن عطـر ،خودتـان را خو 
2

خوابیدن

* خواب را فرمانروای مغز میدانست و مایۀ پایداری و نیرومندی جسم.
6
بدن انسان توصیف میکرد.
* خواب [بموقع و اندازه] را سبب قدرت ِ
7
بیشتر شب را تا سحر در بیداری بهسر میبرد و مشغول عبادت بود.
*
ِ

5

آداب خواب

* از خـواب بینالطلوعیـن نهـی میکـرد« :بیـن طلـوع سـپیدۀ صبـح تـا طلـوع
خورشـید ،مالئکـۀ الهـی روزیهـای انسـانها را سـهمیهبندی میکننـد .هرکـس
8

 .1محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،۸۰ص.۲۲۲
 .2حسنبنفضل طبرسی ،مکارم األخالق ،ص102؛ عزیزاهلل عطاردی ،مسند اإلمام الرضا ،ج،۲
ص.35
 .3محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۱ص.۳۱۵
 .4محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق)ُ ،
کتاب من ال یحضره الفقیه ،ج ،۱ص۴۲۵و.۴۲۶
 .5محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،۵۹ص.۳۱۶
 .6محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،۵۹ص.۳۱۶
 .7محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.۱۸۴
ّ .8
حد فاصل طلوع فجر تا طلوع آفتاب.
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در ایـن زمـان بخوابـد ،غافـل و محـروم خواهـد شـد».
2
* بهتر میدانست که هنگام برخاستن از خواب ،از سمت راست بلند شویم.
3
* شبها در رختخوابش ،خیلی قرآن تالوت میکرد.
* میفرمـود« :هـر وقـت میخواسـتید بخوابیـد ،ابتدا بر پهلوی راسـت بخوابید و
4
سـپس بر پهلـوی چپ».
5
* بعد از ناهار ،به پشت میخوابید و پای راستش را روی پای چپ میگذاشت.
نطـور توضیـح
* وقـت خـواب ،آداب خاصـی را رعایـت میکـرد .ایـن آداب را ای 
میداد:
1

ما اهلبیت پیامبر ،هنگام خواب ،ده رفتار داریم:
یگذاریم؛
 .۱باوضو میخوابیم؛  .۲دسـت راسـت َرا ْ َزیر ُسـروصورت م َ
ْ
هلل و  ۳۴بـار أ ُ
۳و۴و ۳۳ .۵بـار ُس ْـب َ
هلل أ ک َب ُـر
اهلل و  ۳۳بـار أل ْمـد ِ
حان ِ
خوابیم؛ ۷و .۸سـورۀ حمد و آیةالکرُسـی
میگوییم؛  .۶روبهقبله می
َ َ ُ َ َّ ُ َ َ ّ ُ َ َ ْ َ َ ُ َ ْ ُ ْ
الئكـة و أولـوا
میخوانیـم؛  .۹آیـۀ ش ِـهد اهلل أنـه ال ِإلـه ِإ ل هـو و ال ِ
ْ ْ
يـز ْ َ
قائ ًـا ب ْال ِق ْس ِـط ال إ َل َـه إ ّل ُه َـو ْال َعز ُ
ال ِك ُ
يم6را میخوانیـم؛
ال ِعل ِـم ِ ِ
ِ ِ
ِ
7
 .۱۰سـورۀ توحیـد یـا قـدر را تلاوت میکنیـم.
* میفرمود« :امیرمؤمنان سـه شـب را نمیخوابید :شـب بیستوسـوم ماه
مبارک رمضان و شـب [عید] فطر و شـب نیمۀ شـعبان؛ چون در این سـه شـب،
8
روزیها و اجلها و آنچه در طول سـال خواهد بود ،تقسـیم میشـود».
 .1محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق)ُ ،
کتاب من ال یحضره الفقیه ،ج ،۱ص.۵۰۴
 .2محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،۵۹ص.۳۱۶
 .3محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.۱۸2
 .4محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،۵۹ص.۳۱۶
 .5محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،۶۳ص.۴۱۹
 .6آلعمران.18 ،
 .7محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،۷۳ص.۲۱۰
 .8محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،۸۸ص.۱۲۳
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خندیدن

* همیشـه متبسـم و خـوشرو بـود .در خوشمعاشـرتی ،سـرآمد و مثالزدنـی
1
بـود .در خنـده قهقهـه نمـیزد .فقـط تبسـم میکـرد.

خوردن
میزان غذا

* توصیـهاش میانـهروی در خـوردن بـود و میفرمود« :بهاندازهای غذا بخورید
2
ارزش غذایی ندارد».
که متناسـب با بدنتان باشـد؛ آخر ،بیش از آن دیگر
ِ
* کمخـوراک بـود 3و بـه کمخـوری سـفارش میکـرد و آن را سـبب سلامت تـن
میدانسـت« :اگـر مـردم در خـوردن بـه کـم بسـنده میکردنـد ،بدنهایشـان
4
سـالم و تندرسـت بـود».
* بـدن را همچـون زمیـن پـاک و آمـاده بـرای زراعـت میدانسـت کـه ا گـر در
آبدهـی بـه آن مراقبـت شـود ،بهگونـهای کـه آب نـه فراوانتـر از نیـاز
آبادانـی و ِ
بـه آن برسـد تـا آن را غـرق کنـد و نـه از انـدازه کمتـر باشـد تـا آن را گرفتـار تشـنگی
سـازد ،آبادانـیاش اسـتمرار مییابـد و ّ
خرمـیاش بیشـتر میشـود و ِکشـتش
برکـت پیـدا میکنـد؛ امـا اگـر از آن غفلـت شـود ،تبـاه میشـود و علـف هـرز در آن
می َ
5
رویـد.
* دربـارۀ نـوع و مقـدار غـذا توصیـهاش جالـب بـود« :بررسـی کـن چـه غذایـی بـا
تـو و معـدهات سـازگار اسـت و چـه خوراکـی بـرای تـو گواراسـت و بدنـت را نیـرو
6
میدهـد .آن را انـدازه بگیـر و خـوراک خـودت کـن».
 .1محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.۱۸۴
 .2حسینبنمحمدتقی نوری ،مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ،ج ،۱۶ص.۲۲۰
 .3محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.۱۳7
 .4محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،۵۹ص۱۴۲؛ حسنبنفضل طبرسی ،مکارم األخالق ،ص.۳۶۲
 .5منسوب به علیبنموسیالرضا ،طب الرضا ،بهترجمۀ نصیرالدین امیرصادقی ،ص64و.74
 .6محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،۵۹ص.۳۱۱
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آداب غذاخوردن

* میفرمـود« :وعـدۀ خـوردن را بـا ُ
سـبکترین غـذا آغـاز کـن؛ یعنـی غذایـی
1
بهانـدازۀ عادتـت و برحسـب اقامتـگاه و فعالیتهـا و زمانـهات».
* دستکشـیدن از غـذا را پیـش از سـیری مهـم میشـمرد« :درحالیکـه هنـوز
مقـداری میـل داری ،از غـذا دسـت بکـش؛ چونکـه مایـۀ سلامتی بـدن و
2
تیزهوشـی اسـت و بـرای خـود انسـان هـم باعـث سـبکی».
* قبـل از غذاخـوردن ،وقتـی دسـتش را میشسـت ،بـا دسـتمال خشـکش
3
برعکـس بعـد از غـذا کـه دسـتش را خشـک میکـرد.
نمیکـرد؛
ِ
* موقعـی کـه سـفرۀ غـذا برایـش پهـن میکردنـد ،همـۀ غالمهـا و خدمتکارهـا را
4
بـه سـر سـفره دعـوت میکرد.
* قبـل از شـروع غـذا ،ابتـدا مقـداری سـرکه مینوشـید .کسـی عـرض کـرد:
«قربانـت شـوم ،شـما کـه بـه مـا امـر کـرده بودیـد غـذا را بـا نمـک شـروع کنیـم؟!»
ایشـان فرمـود« :نمـک هـم ماننـد سـرکه اسـت :سـرکه ذهـن را قـوی میکنـد و بـر
5
عقـل آدمـی میافزایـد».
* برای فصل تابسـتان ،غذاهایی با طبع سـرد توصیه میکرد و برای زمسـتان،
6
غذاهایـی بـا طبـع گرم و برای فصلهـای دیگر ،غذاهای معتدل را.
* هیـچگاه غـذای داغ نمیخـورد و بهنقـل از جدش امیرمؤمنـان میفرمود:
«پیامبـر هنگامـی کـه غذایـش داغ بود ،نمیخوردش و میفرمود‘ :بگذارید سـرد
7
شـود کـه در آن برکـت اسـت .خدا غـذای داغ را به مـا روزی نمیکند»’.
 .1محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار  ،ج ،۵۹ص.۳۱۱
 .2محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار  ،ج ،۵۹ص.۳۱۱
 .3عزیزاهلل عطاردی ،مسند اإلمام الرضا ،المقدمة ،ص.۴۸
 .4محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.۱۸۴
 .5احمدبنخالد برقی ،المحاسن ،ج ،2ص۴۸۷؛ محمدبنیعقوببناسحاق کلینی رازی ،الکافی،
ج ،۶ص.3۲۹
 .6محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،۵۹ص.۳۱۱
 .7محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.۴۰
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* توصیـه میکـرد« :اگـر در منـزل مقـداری از غـذا بـر زمین ریخـت ،باید جمعش
کنیـد؛ امـا اگـر در صحـرا بودید و مقداری از غـذا روی زمین ریخت ،خردهریزهها
1
را جمـع نکنیـد و بـرای پرندههـا و درندههـا بگذارید».
وقتـی بـرای حضـرت غـذا میآوردنـد ،یـک سـینی میطلبیـد و کنـار سـفره
میگذاشـت .آن وقـت از بهتریـن غذاهـای سـفره در آن میگذاشـت و دسـتور
2
مـیداد کـه آن را بـه مسـاکین بدهنـد.
* یکـی از خادمانـش گفتـه اسـت« :وقتـی مـا مشـغول غـذا بودیـم ،حضـرت
پـی کاری نمیفرسـتاد تـا غذایمـان تمـام میشـد .ا گـر هم
احضارمـان نمیکـرد و ِ
سـراغمان میآمـد و سـر سـفره بودیـم ،میفرمـود‘ :بلنـد نشـوید تا غذایتـان تمام
3
شود»’.
* میفرمـود« :گاهـی کـه نعمتـی بـه مـن میرسـد ،برایم گـوارا نمیشـود ،تا وقتی
4
بفهمـم آنچـه دربـارۀ آن نعمـت بر من واجب بوده اسـت ،بهجا آوردهام».
*ݩ از پیامبـر نقـل میکـرد کـه ایشـان هـرگاه غذایـی میخـورد ،میگفـت:
ْ َ ً
ْ َ
َ َّ ُ َ
يـه َو ْار ُز قنـا خ ْيـرا ِم ْن ُـه( ».خدایـا ،آن را بـر مـا مبـارک گـردان
ک لنـا ِف ِ
«ألله ّـم بـارِ
ایـن هـم روزیمـان کـن ).وقتـی هـم شـیر یـا چیـز دیگـری مینوشـید،
و بهتـر از
َݩ َّ
ْ َ
َ ُْْ
َ
ُ
يـه و ار ز قنا ِفيه(».خدایا ،ایـن را بر ما مبارک گردان
میگفـت« :ألله ّـم بـارِک لنـا ِف ِ
5
و از ایـن روزیمـان کـن).
6
* بعد از غذا به پشت دراز میکشید و پای راستش را روی پای چپ میانداخت.

اهمیت خوردن شام
* بـه خـوردن شـام ،حتـی یـک تکـه نـان ،سـفارش میکـرد؛ چراکه شـام شـب به
 .1عزیزاهلل عطاردی ،مسند اإلمام الرضا ،ج ،۲ص.۳۴۹
 .2محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،94ص.79
 .3محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،۴۹ص.۱۰۲
 .4علیبنحسن طبرسی ،مشکاة األنوار فی غرر األخبار ،ص.۲۷۴
 .5محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.۳۹
 .6محمدبنیعقوببناسحاق کلینی رازی ،الکافی ،ج ،۶ص.۲۹۹
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بـدن نیـرو میدهـد.
نام رگ عشـاء هسـت
* وعدۀ شـام را مهم میدانسـت« :در بدن انسـان رگی به ِ
کـه اگـر کسـی شـام نخـورد ،آن رگ تـا صبـح وی را نفریـن میکنـد و میگویـد:
2
‘خـدا گرسـنه و تشـنهات کنـد کـه مـرا گرسـنه و تشـنه گذاشـتی»’.
* تأ کیـد میکـرد هیچکـس خـوردن شـام را تـرک نکنـد ،حتـی بـا لقمـهای نـان یـا
3
جرعـهای آب.
* میفرمـود« :مـردی کـه عمـرش از چهـل گذشـته اسـت ،نبایـد شـب ،س ِـر
بیشـام بـر زمیـن بگـذارد .خـوردن شـام ،خـواب را بـرای آدم دلچسـب میکنـد
4
و دهـان را خوشبـو».
1

 .2سیمای علمی
عالم آلمحمد

* او را «عالم آلمحمد» نامیدهاند 5و بهاقرار همه ،دانشش بیپایان بود.
* یکـی از یارانـش گفتـه اسـت« :داناتـر از علیبنموسـیالرضا ندیـدم .هـر
دانشـمندی کـه بـا وی نشستوبرخاسـت میکـرد ،ایـن را تصدیـق میکـرد.
دانشـمندان ادیـان و فقیهـان شـرایع را در مجلسـی جمـع کـرد
مأمـون عباسـی
ِ
و حضـرت رضـا را دعـوت کـرد تـا بـا آنـان گفتوگـو کنـد .حضـرت همهشـان
را مجـاب کـرد و همگـی فضـل و دانـش وی را سـتودند و بـه ناتوانـی خودشـان
7
اعتـراف کردنـد».

 .1عزیزاهلل عطاردی ،مسند اإلمام الرضا ،ج ،۲ص.۳۲۲
 .2محمدبنیعقوببناسحاق کلینی رازی ،الکافی ،ج ،۶ص.982
 .3محمدبنیعقوببناسحاق کلینی رازی ،الکافی ،ج ،۶ص.۲۸۹
 .4عزیزاهلل عطاردی ،مسند اإلمام الرضا ،ج ،۲ص.۳۲۲
 .5محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،۴۹ص.۱۰0
 .6محمدبناحمدبنعثمان ذهبی ،سیر اعالم النبالء ،ج ،۱۳ص.۱
 .7فضلبنحسن طبرسی ،إعالم الوری بأعالم الهدی ،ج ،2ص.46
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پاسخگویی
* دانـش را گنـج میدانسـت و کلیـدش را پرسـش؛ ازایـنرو میفرمـود« :بپرسـید تا
خدا رحمتش را ارزانیتان کند .چهار دسـته از پرسـش اجر میبرند :سـؤالکننده،
1
آموزنـده ،شـنونده و جوابدهنـده».
* بـا نشـاط و جدیـت به راهنمایـی مردم و پاسـخدادن به سؤاالتشـان میپرداخت.
شـواهد ایـن موضوع در تاریخ بسـیار اسـت؛ ازجمله یکـی از یارانـش میگوید« :در
خدمـت علیبنموسـیالرضا بـودم؛ درحالیکـه خانـۀ ایشـان پر بـود از مردم و
2
آنهـا سـؤال میکردنـد و آن حضرت پاسـخ میفرمود».
* هرچـه از او میپرسـیدند ،جـواب میگفـت و هیـچ پرسشـی را بیپاسـخ
نمیگذاشـت .پاسـخهایی هـم کـه مـیداد ،مسـتند بـه قرآن بـود .خـودش تعریف
میکـرد« :در مدینـه در روضـۀ حضـرت رسـول مینشسـتم .علمـا هـم در آنجا
زیاد بودند .هر وقت در مسئلهای میماندند ،به من اشاره میکردند و مسائلشان
3
را از مـن میپرسـیدند .مـن هـم بـه همـۀ سؤالهایشـان پاسـخ میگفتـم».
* پـدرش امامکاظـم بـه فرزندانـش توصیـه میکـرد کـه همـۀ مسـائلتان را از
4
او بپرسـید و گفتههایـش را نگـه داریـد.
* مأمـون بارهـا بـا پرسـش دربـارۀ چیزهایی آزمایشـش میکرد؛ اما امـام صبورانه
ـمندان دیگـر
بـه وی پاسـخ کامـل مـیداد .خلیفـه عالمـان را جمـع میکـرد :دانش
ِ
ادیـان همچـون جاثلیـق و رأسالجالـوت ،سـران صابئان ،مانند عمـران صابی و
هربذ اکبر و ابواسـماعیل سـندی ،علمای زردشـتی و مسـیحی ،متکلمانی مانند
نهـا از امـام
سـلیمان مـروزی و . ...آنـگاه از حضـرت درخواسـت حضـور میکـرد .آ 
5
میپرسـیدند و او یکـی پـس از دیگـری در مناظـره مغلوبشـان میکرد.
 .1محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.۲۸
 .2محمدبنعلیبنشهرآشوب مازندرانی ،مناقب آل ابی طالب ،ج ،۴ص.433
 .3فضلبنحسن طبرسی ،إعالم الوری بأعالم الهدی ،ج ،2ص.64
 .4محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،۴۹ص.۱۰۰
 .5محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۱ص۱۵۴تا.178
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گسترۀ شاگردان

* جلسـههای علمـیاش مختـص شـیعیان نبـود و بسـیاری از دانشـمندان
سـنیمذهب نیـز در ایـن جلسـهها شـرکت میکردنـد .ابنجـوزی ،از اجتمـاع
علمـای بـزرگ حدیـث و پیشـوایان سـنیمذهب در نیشـابور و اسـتقبال از امـام
یـاد کـرده اسـت .او از شـخصیتهایی نـام میبـرد کـه دور َمرکـب امـام حلقـه
زدنـد و از امـام درخواسـت حدیـث کردنـد :یحییبنیحیـی ،اسـحاقبنراهویه،
1
محمدبنرافـع ،احمدبنحـرب و. ...

گسترش علوم

* بـرای تأ کیـد بـر گسـترش علـوم اهلبیـت ،اینطـور دعـا میکـرد« :خـدا
رحمـت کنـد بنـدهای را کـه علـوم مـا را زنـده کنـد ».پرسـیدند« :علـوم شـما را
چگونـه زنـده کنـد؟» فرمـود« :فـرا بگیردشـان و بـه مـردم بیاموزانـد؛ چونکـه
2
مـردم اگـر زیباییهـای کالم مـا را بداننـد ،از مـا پیـروی میکننـد».

علمآموزی

* در علمآمـوزی ،شـرموحیا را قبـول نداشـت« :کسـیکه علـم نـدارد ،نبایـد از
3
یادگیـری خجالـت بکشـد».

آگاهی به همۀ زبانها

* بـه تمـام زبانهـا مسـلط بـود و بـا افـراد بـه زبـان خودشـان گفتوگـو میکـرد.
احمدبنزیـاد همدانـی بهنقـل از اباصلـت میگویـد:
ترین مردم و عالمترین به هر زبانی بود .روزی به
به خدا قسم ،او فصیح ِ
حضرت عرض کردم« :ای پسر پیامبر ،متعجبم از اینکه شما به تمامی
لغات با اختالفاتی که دارند ،اینطور تسلط دارید!» فرمود« :اباصلت،

 .1عبدالرحمنبنعلیبنمحمدبنجوزی ،المنتظم فى تاریخ األمم و الملوک ،ج ،۱۰ص.۱۲۰
 .2محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۱ص.۳۰۷
 .3محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،2ص.44
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من حجت خدا بر بندگان اویم و خدا حجتی را بر قومی برنمیانگیزد
که زبان آنان را ُنفهمد .این خبر به تو نرسیده است که امیرمؤمنان
َ َ ْ
طاب( ’.به ما فصل خطاب دادهاند)؟
علی فرمود‘ :أو ِتینا ف ْصل ِ
ال ِ
1
مگر فصل خطاب غیر از دانستن زبانهای مردم است؟!»

 .۳سیمای اخالقی
ادب

* میفرمـود کـه ادب ،بـا رنـج و سـختی بهدسـت میآیـد و کسـی آن را بهدسـت
2
مـیآورد کـه برایش زحمت بکشـد.
3
* هرگز دیده نشد که در معابر عمومی آب دهان بیندازد.
َ
َ ُ َّ َّ َ ْ َ ْ َ َ
ً
َ ّ َْ
ْ
ـک ِإل مـا متعنـا ِب ِـه أز واجـا
* نقـل میکـرد هنگامـی کـه آیـۀ ال تـدن عيني
ِم ْ ُن ْـم 4نـازل شـد ،منـادی فریـاد زد« :هرکـس مـؤدب بـه ادب خـدا نشـود ،در
5
دنیـا حسـرت و افسـوس خواهـد خـورد».

گفتار

* با حرفزدنش هیچوقت به کسی ظلم نکرد.
7
* با مردم خیلی نرم و آرام سخن میگفت.
خـود آن شـخص از گفتـن
* بههیچوجـه کالم کسـی را قطـع نمیکـرد ،تـا ِ
8
بازمیایسـتاد.
6

 .1محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.۲۲۸
 .2محمدبنیعقوببناسحاق کلینی رازی ،الکافی ،ج ،۱ص.۲۴
 .3محمدبنعلیبنبابویه قمی (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 األنوار ،ج ،۶۸ص.۳۴۸
 .6علیبنعیسی اربلی ،کشف الغمة فی معرفة األئمة ،ج ،۲ص۳۱۶؛ محمدبنعلیبنبابویه قمی
(شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.۱۸۴
 .7محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.۱۷۹
 .8علیبنعیسی اربلی ،کشف الغمة فی معرفة األئمة ،ج ،۲ص۳۱۶؛ محمدبنعلیبنبابویه قمی

سبک زندگی بر مدار حیات رضوی

81

* هیچکس ندید که او از خدمتکاران و کارگزاران خودش بد بگوید و دشنامشان
1
بدهد.

اخالق

* بـر خوشاخالقـی و َخوشرفتـاری بـا خانـواده تأ کیـد می َکـرد و بهنقـل از
ُ ُ ُ ً
َْ ُ ُ ْ ّ َْ ً
سـا َي ْـو َم ْال ِق َ
يام ِـة أ ْح َس ُـنك ْم خلقـا
پیامبـر میفرمـود« :أقر بكـم ِم ِنی م ِل
َ ُ َ
َو خ ْي ُر ك ْـم ِل ْه ِل ِـه( 2».در قیامـت ،کسـی بـه مـن نزدیکتـر اسـت کـه در دنیـا
خوشاخالقتـر باشـد و بـا خانـوادۀ خـودش نیکوکارتـر).
* اخلاق بـد را نابودگـر اعمـال میدانسـت ،ماننـد سـرکهای کـه شـیرینی عسـل
3
را از بیـن میبـرد.
* اخلاق عالـیاش سرشـار از بزرگـواری و کرامـت بـود و میفرمـود« :خانـدان مـا
4
عفـو را از آلیعقـوب بـهارث بردهانـد ،شـکر را از آلداوود و صبـر را از آلایـوب».

بردباری

* در خصوصیـات اخالقـی بـر ِحلـم انگشـت میگذاشـت و بـر آن بـود کـه انسـان
تـا بردبـار نشـود ،نمیتوانـد عابـد باشـد« :در بنیاسـرائیل رسـم چنیـن بـود کـه
هیچکـس را بـا مدتـی عبـادت ،عابـد نمیدانسـتند؛ مگـر اینکـه پیـش از آن ،ده
5
سـال را در سـکوت بهسـر بـرده بـود».

گذشت

ً
ترین
ت
ـ
ش
باگذ
حتما
* بـاور داشـت هـر وقـت دو گـروه بـا یکدیگـر درگیر بشـوند،
ِ

(شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.481
 .1محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.۱۸۴
 .2محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.۳۸
 .3محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.۳۷
 .4عزیزاهلل عطاردی ،مسند اإلمام الرضا ،المقدمة ،ص.۴۶
 .5محمدبنیعقوببناسحاق کلینی رازی ،الکافی ،ج ،۲ص.۱۱۱
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آن دو پیـروز میشـود.

1

اندیشه

* عقل را موهبتی الهی میدانست.
3
* میفرمود« :دوست هر فرد عقل اوست و دشمنش نادانیاش».
«عقـل [اجتماعـی] آن اسـت
* هنگامـی کـه از او دربـارۀ عقـل پرسـیدند ،فرمـود:
ِ
کـه انسـان غصههـا را فـرو ببـرد [و گرفتاریهـای زندگـی را تحمـل کنـد] و بـا
4
دشـمنان بسـازد و بـا دوسـتان مـدارا کنـد».
َ
* برتریـن عبـادت را تفکـر دربـارۀ خـدا و قـدرت او و اندیشـیدن در عالـم خلقـت
میدانسـت« :عبـادت بـه نمـاز و روزۀ زیـاد نیسـت .عبـادت و پرسـتش همـان
5
تفکـر در اوامر خداسـت».
* باور داشت که تا ده خصلت در مسلمان نباشد ،عقلش به کمال نمیرسد:
2

 .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؛
 .1حسنبنعلیبنشعبۀ حرانی ،تحف العقول عن آل الرسول ،ص.۴۴۶
 .2محمدبنیعقوببناسحاق کلینی رازی ،الکافی ،ج ،۱ص.۲۴
 .3محمدبنیعقوببناسحاق کلینی رازی ،الکافی ،ج ،۱ص.۱۱
 .4محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،أمالی الصدوق ،ص283و.۲۸۴
 .5محمدبنیعقوببناسحاق کلینی رازی ،الکافی ،ج ،۲ص.55
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 .۹گمنامی را بیشتر از شهرت بخواهد؛
 .۱۰به هرکس نگاه کند ،بگوید« :او از من بهتر و پرهیزکارتر است».

1

توکل

* بهنقـل از پدربزرگوارشـان میفرمـود« :هرکـس میخواهـد نیرومندتری ِـن مـردم
2
باشـد ،بایـد بـر خـدا تـوکل کنـد».
* دربـارۀ تعریـف تـوکل از او پرسـیدند .پاسـخ داد« :یعنـی بهجـز خـدا ،از کسـی
3
نترسـی».

تواضع

* در تعریـف فروتنـی میفرمـود« :تواضع آن اسـت که با مـردم آنطور رفتار کنی
4
کـه دوسـت داری با تو رفتـار کنند».
* بـرای تواضـع مراتبـی بیـان میکـرد کـه یکـی از آنهـا ایـن بـود :انسـان قـدر
خـودش را بشناسـد و دلـش آرام بگیـرد .بـا مـردم آنطـور عمـل کنـد کـه انتظـار
دارد مـردم بـا او رفتـار کننـد .اگـر از کسـی بـدی دیـد ،بـا خوبـی جبرانـش کنـد.
5
خشـم خـود را بخـورد و مـردم را ببخشـد.
* فروتنـیاش مثالزدنـی بـود« :یـک بـار شـخصی کـه امـام را نمیشـناخت ،در
حمام از امام خواسـت که بیاید او را کیسـه بکشـد .امام پذیرفت و مشـغول شـد.
دیگـران امـام را بـه او معرفـی کردنـد و او بـا شـرمندگی بـه عذرخواهـی پرداخـت؛
ولـی امـام ،بیتوجـه بـه عذرخواهـیاش ،همچنـان او را کیسـه میکشـید و
6
دلـداریاش مـیداد کـه طـوری نشـده اسـت».
 .1حسنبنعلیبنشعبۀ حرانی ،تحف العقول عن آل الرسول ،ص.۴۴۳
 .2محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،۶۸ص.۱۴۳
 .3محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،أمالی الصدوق ،ص.240
 .4محمدبنیعقوببناسحاق کلینی رازی ،الکافی ،ج ،۲ص.۱۲۴
 .5محمدبنیعقوببناسحاق کلینی رازی ،الکافی ،ج ،۲ص.۱۲۴
 .6ابنشهرآشوب ،مناقب آل ابیطالب ،ج ،۴ص.۳۶۲
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* بزرگـواریاش بهگونـهای بـود کـه هنـگام صـرف غـذا همـۀ غالمـان  خـود ،از
سـفید تا سـیاه را دعوت میکرد و در یک سـفره با آنها غذا میخورد .شـخصی
بـه او عـرض کـرد« :قربانتـان شـوم؛ بهتـر بـود بـرای ایـن غالمـان و خدمتگـزاران
سـفرهای جداگانـه میانداختیـد ».فرمـود« :خـدای همـۀ مـا یکـی اسـت و مادر و
پـدر مـا هـم یکـی .پـاداش را هـم بـرای اعمال میدهند [نه رنگ پوسـت و شـأن
1
اجتماعـی]».
ُ
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
* بیشـتر وقتهـا ایـن شـعر را زمزمـه میکـرد« :إذا كن َـت ِف خ ْيـر ٍ فلا تغتـر ِ ْر ِب ِه َو
َّ
َ
ّ َ
ُ
ل ِك ْـن ق ِـل الل ُه َّـم َس ِـل ْم َو ِ ّت ْـم( ».وقتـی در ناز و نعمتی ،بـه آن مغرور مباش؛ بلکه
2
بگـو« :خدایـا ،نعمـت را کامـل کـن و سلامتی بـده)».

سپاسگزاری

* سپاسـگزاری از خـدا و شـکر نعمتهایـش را توصیـه میکـرد« :قدر نعمتهای
خـدا را بدانیـد .مبـادا بـا معصیـت ،نعمـت را از خـود سـلب کنیـد .بـا اطاعـت و
3
بندگـی و شـکر ،بقـای آن نعمتهـا را بخواهیـد».

ّ
مروت

دغدغـۀ جوانمـردی داشـت و از پیامبـر نقـل میکـرد« :شـش چیـز از م ّ
ـروت
اسـت :سـه کار در وطـن و سـه رفتـار در سـفر.
در وطـن .۱ :تلاوت کالماهلل مجیـد؛  .۲آبادکـردن مسـاجد [بـا حضـور در آن]؛
 .۳اتحـاد بـرادران در راه خدمـت بـه جامعـه.
ُ
در سفر .۱ :زادوتوشه را بیدریغ در اختیار همسفران گذاشتن؛  .۲خوشخلقی؛
4
 .۳شوخیکردن بدون آمیختن با معصیت».
 .1محمدبنیعقوببناسحاق کلینی رازی ،الکافی ،ج ،۸ص.۲۳۰
 .2محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.178
 . 3محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،۴۹ص.۱۸۲
 .4محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.۲۷
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* میفرمود« :در گفتار خویش راستگو باشید».

1

اخالص

* بـر اخلاص تأ کیـد میکـرد و دربـارۀ اثـر آن ،بهنقـل از پیامبـر میفرمـود:
«هـر بنـدهای چهـل روز بـرای خـدا مخلصانه عمـل کند ،چشـمههای حکمت از
2
دلـش بـه زبانـش جـاری میشـود».

خاموشی

* در کنـار بردبـاری و دانـش ،سـکوت را نیـز یکـی از نشـانههای فهـم در دیـن
میدانسـت و یـادآور میشـد« :سـکوت یکـی از درهـای حکمـت اسـت و محبـت
3
ایجـاد میکنـد و همـۀ نیکیهـا را بهدنبـال مـیآورد».
4
* میآموزاند« :زبانتان را نگه دارید تا عزیز باشید».
* سـکوت و حفـظ اسـرار را ارزشـمند میدانسـت و تذکـر مـیدادُ :
«پرحرفهـا
5
همیشـه در معـرض لغزشانـد».
* بهنظـرش ،آدم ُپرحـرف هیچموقـع از سـخنگفتن سـیر نمیشـود :هـر وقـت
6
حرفـش تمـام شـود ،حـرف دیگـری شـروع میکنـد.

امانتداری

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

7

 .1محمدبنمحمد مفید ،اإلختصاص ،ص۲۴۷؛ حسینبنمحمدتقی نوری ،مستدرک الوسائل و
مستنبط المسائل ،ج ،۹ص.۱۰۲
 .2محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.۶۹
 .3محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،الخصال ،ج ،۱ص.۱۵۸
 .4حسنبنمحمد دیلمی ،إرشاد القلوب إلی الصواب ،ج ،1ص.301
 .5محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،۶۸ص.۲۸۸
 .6حسنبنعلیبنشعبۀ حرانی ،تحف العقول عن آل الرسول  ،ص.۴۴۲
 .7محمدبنمحمد مفید ،اإلختصاص ،ص۲۴۷؛ حسینبنمحمدتقی نوری ،مستدرک الوسائل و
مستنبط المسائل ،ج ،۹ص.۱۰۲

86

بر مـــــــــــدار آفتـــــــــــاب

هوای نفس

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

1

گناهگریزی

* گنـاه را مایـۀ گرفتـاری افـراد میدانسـت« :هـر وقت مردم گنـاه تازهای مرتکب
گرفتـاری بیسـابقهای
شـوند کـه در گذشـته انجامـش نمیدادنـد ،خـدا بـه
ِ
2
مبتالیشـان میکنـد».
* معتقـد بـود ارتـکاب گناهـان کوچـک ،راه را بـاز میکنـد بـرای ارتـکاب گناهان
بـزرگ« :اگـر کسـی در معصیتهـای کوچـک از خـدا نترسـید ،در معصیتهـای
3
بـزرگ هـم نخواهـد ترسـید».

حسابرسی نفس

* میگفـت نفـس را محاسـبه کنیـد« :هرکـس خـودش را حسابرسـی کنـد ،سـود
4
میبـرد و هرکـس از حسابرسـی خـودش غفلـت کنـد ،ضـرر میکنـد».
* از پیامبـر نقـل میکـرد« :از مـا نیسـت کسـیکه هـر روز بـه حسـاب خـودش
رسیدگی نکند ،خوب و ِبد خودش را نشناسد و از خداوند برای کارهای خوبش
5
فزونـی و بـرای اعمـال بـدش آمرزش طلـب نکند».

نهی از صفات رذیله

* خیانـت بـه دیگـری را خـط قرمـز میگرفـت« :کسـیکه بـه مسـلمانی خیانـت
6
کنـد ،از مـا نیسـت».
 .1علیبنحسن طبرسی ،مشکاة األنوار فی غرر األخبار ،ص.۲۶۰
 .2محمدبنیعقوببناسحاق کلینی رازی ،الکافی ،ج ،۲ص.۲۷۵
 .3محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.۱۸۰
 .4محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،۷۵ص.352
 .5علیبنحسن طبرسی ،مشکاة األنوار فی غرر األخبار ،ص.۲۴۷
 .6محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،أمالی الصدوق ،ص.۲۷۰
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* جایگاه فریبکاران و نیرنگبازان را آتش وعده میداد.
* بخیل را از بهشت و مردم ،دور و به جهنم نزدیک میدانست.
* ُعجـب را تباهکننـدۀ اعمـال میدانسـت .بـرای خودبینـی ،چندیـن درجـه
قائـل بـود :یکـی اینکـه اعمـال بـد ،در نظـر انسـان خـوب جلـوه کنـد و از آنهـا
خوشحـال شـود و تصـور کنـد کار خوبـی میکنـد .دیگـر اینکـه بنـده بـه خـدای
خـود ایمـان بیـاورد و درعینحـال بـر خـدا منت بگـذارد ،با اینکه خـدا بر او منت
3
دارد.
* میفرمـود« :بخیـل راحتـی نمیچشـد ،حسـود لـذت نمیبـرد ،پادشـاهان وفـا
4
ندارنـد و دروغگـو از مردانگـی بویـی نبرده [اسـت]».
1

2

خوشگمانی

* سـفارش میکـرد بـه ُحسـنظن بـه خـدا‘« :خـدا میفرمایـد :مـن همانطـورم
کـه بنـدهام گمـان میکنـد .اگـر گمانش خوب باشـد ،رفتار من خـوب خواهد بود
5
و اگـر بـد باشـد ،رفتـار مـن هم بـد خواهد شـد»’.

 .1محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.۵۰
 .2محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.12
 .3حسنبنعلیبنشعبۀ حرانی ،تحف العقول عن آل الرسول ،ص.۴۴۴
 .4حسنبنعلیبنشعبۀ حرانی ،تحف العقول عن آل الرسول ،ص.۴۵۰
 .5محمدبنیعقوببناسحاق کلینی رازی ،الکافی ،ج ،۲ص.۷۲
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توبه
* در توبه و استغفار ،اکتفای به توبۀ زبانی را قبول نداشت« :الزم است توبهکننده با
1
دل نیز پشیمان باشد؛ وگرنه خود را مسخره کرده است».

انسان نمونه
* اصالت گوهر (ریشهای محکم در خویش) ،طبع بزرگوار ،خوی متین ،جان شریف
و ترس از خدا پنج صفتی بود که میفرمود« :اگر در کسی نباشد ،در دنیا و آخرت به
2
او امیدی نیست».
* انسـان شایسـته را چنیـن کسـی میدانسـت« :دلـش را پیـرو فرمـان خـدا
میکنـد و نیروهایـش را در راه خشـنودی خـدا بـهکار میانـدازد .میپذیـرد کـه
یشـود ،نـه عـزت
عـزت همیشـگی منتهـی م 
ایـن ،ذلـت در راه حـق اسـت کـه بـه ِ
در راه باطـل .میدانـد کـه انـدک غمـی کـه در دنیـا تحمـل میکنـد ،بـه نعمـت
دائمـی در دنیایـی بیپایـان میرسـاندش .میفهمـد کـه خوشـیهای فـراوان
3
ایـن دنیـا ،اگـر پیـرو هـوای نفسـش باشـد ،او را بـه عذابـی بیانتهـا میکشـاند».

جدال

* میفرمـود« :سـکوت را روش خودتـان کنیـد و جـدال بیهـوده  نکنیـد کـه
4
فایـدهای برایتـان نـدارد».

اسرافنکردن

* یکـی از دلواپسـیهایش ایـن بـود کـه چیـزی اسـراف نشـود .روزی تعـدادی
از خدمتکارانـش مشـغول میوهخـوردن بودنـد .سـیر کـه شـدند ،میوههـای
 .1محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،۷۵ص.۳۵6
 .2حسنبنعلیبنشعبۀ حرانی ،تحف العقول عن آل الرسول ،ص.۴۴۶
 .3احمدبنعلی طبرسی ،اإلحتجاج علی أهل اللحجاج ،ج ،۲ص.۳۲۱
 .4محمدبنمحمد مفید ،اإلختصاص ،ص۲۴۷؛ حسینبنمحمدتقی نوری ،مستدرک الوسائل و
مستنبط المسائل ،ج ،۹ص.۱۰۲
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باقیمانـده را دور انداختنـد .امـام فرمـود« :اگر شـما سـیر شـدهاید و بـه باقی غذا
احتیاجـی نداریـد ،نبایسـت آن را دور میانداختیـد .آخـر ،مردمانـی هسـتند کـه
1
بـه آن میوههـا نیـاز دارنـد».
* از اسـراف در هزینههـای زندگـی نهـی میکـرد« :در هزینههـای خانـوادهَ اسـراف
َ
َُ َ
نکنید که خدای بزرگ اسـراف را نمیپسـندد و میفرمایدَ :
و ّال ِذ َ
ين ِإذا أ ْنفقوا ْل
ُ ْ ُ َ َ ْ َ ْ ُ ُ َ َ َ ْ َ َ ݨݧ َ َ ً
ـک قوامـا( 2و کسـانیکه هـر وقـت انفـاق کنند،
يسـرِفوا و ل يقتـر وا و كان بين ذ ِل
3
نـه اسـرافکارند و نـه سـختگیر؛ بلکـه در میان ایـن دو ،اعتـدال دارند»).

منع از دشمنی و بدگویی

* بـا دشـمنی و بدگویـی مخالـف بـود« :خودتـان را بـه دشـمنی بـا یکدیگـر و
بدگویـی از هـم مشـغول نکنیـد؛ چـون بـا خـود عهـد کـردهام اگـر کسـی چنیـن
کاری انجـام دهـد و دوسـتی از دوسـتانم را ناراحـت و خشـمگین کنـد ،دعـا کنـم
خـدا او را در دنیـا بـا شـدیدترین عذابهـا مجازات کنـد و در آن دنیا هم زیانکار
4
خواهـد بـود».

نیکی

* روشش احسان فراوان بود.
* بـه تنگدسـتان پنهانـی صدقـه مـیداد و ایـن کار را بیشـتر در شـبهای
6
شـرمندگی نیازمنـد نشـود.
تاریـک میکـرد تـا احسـانش باعـث
ِ
رفـع مشـکل نیازمنـدان هزینـه میکـرد .یـک بـار
* هرچـه داشـت ،بـرای ِ
فضلبنسـهل امـام را بـرای انفـاق همـۀ مالـش مالمـت کـرد .امـام سرزنشـش را
5

 .1محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،۴۹ص.۱۰۲
 .2فرقان.۶۷ ،
 .3محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،الخصال ،ج ،1ص.55
 .4محمدبنمحمد مفید ،اإلختصاص ،ص۲۴۷؛ حسینبنمحمدتقی نوری ،مستدرک الوسائل و
مستنبط المسائل ،ج ،۹ص.۱۰۲
 .5علیبنعیسی اربلی ،کشف الغمة فی معرفة األئمة ،ج ،۲ص.۳۱۶
 .6علیبنعیسی اربلی ،کشف الغمة فی معرفة األئمة ،ج ،۲ص.۳۱۶
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بـه خـودش برگردانـد« :چیـزی را کـه پـاداش و کرامـت بـدان تعلق میگیـرد ،ضرر
1
محسـوب نکـن».
* هـر وقـت سـر سـفرۀ غـذا مینشسـت ،ظرفـی پیشـش میگذاشـتند و قبـل از
اینکـه غـذا را شـروع کنـد ،از غذاهـای گوناگونـی کـه در سـفره بـود ،از هرکـدام
مقداری برمیداشـت و در آن ظرف میگذاشـت و سـپس دسـتور میداد آن غذا
ْ َ َ
ََ ْ
را بـه فقـرا بدهنـد .حضـرت رضا در ایـن هنگام آیۀ فل اق َت َح َـم ال َعق َبة 2را
قرائـت میکـرد و میفرمـود« :چون خدا میدانسـته اسـت همـۀ بندگانش قدرت
ندارنـد بـرده بخرنـد و آزاد کننـد ،اطعـام مسـاکین را ماننـد آزادکـردن بـرده تلقـی
3
کـرده اسـت و از ایـن راه ،بندگانـش را بهطـرف بهشـت راهنمایـی کـرده اسـت».
* بـه انجـامدادن کار نیـک بهصـورت مخفـی تشـویق میکـرد و ثوابـش را
4
معـادل هفتـاد حسـنه میدانسـت.
یکـرد« :اگر
* سـفارش میکـرد کـه بـه همـه نیکـی کنیـد .از رسـول خـدا نقل م 
نیکی تو به کسـی برسـد که شایسـتهاش اسـت ،خب لیاقتش را داشـته اسـت؛ اما
ِ
5
اگـر لیاقـت خوبی نداشـته اسـت ،خـودت که اهـل خوبیکردن بـودهای!»

نظم

* نظمـش مشـهور بـود؛ مثلًا مسـوا کدانی داشـت کـه پنـج مسـواک در آن بـود.
بـر هریـک نـام یکـی از نمازهای پنجگانه را نوشـته بود و هنـگام هر نماز ،با یکی
6
از آنها مسـواک میزد.

مدیریت زمان

* بـا اسـتناد بـه فرمـودۀ پـدر بزرگـوارش ،بـه مدیریـت زمـان سـفارش میکـرد:

 .1حسینبنمحمدتقی نوری ،مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ،ج ،۷ص.۲۳۵
 .2بلد.11 ،
 .3محمدبنیعقوببناسحاق کلینی رازی ،الکافی ،ج ،۴ص.۵۲
 .4محمدبنیعقوببناسحاق کلینی رازی ،الکافی ،ج ،۲ص.۴۲۸
 .5محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.۳۵
 .6محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،۷۳ص۱۳۷.
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«بکوشـید روزتـان را در چهـار بخـش تنظیـم کنیـد :بخشـی بـرای عبـادت و
خلوت با خدا ،بخشـی برای تأمین معاش ،بخشـی برای معاشـرت و مصاحبت
نشـاط بهدسـتآمده از تفریـح ،نیرویـی
بـا بـرادران و بخشـی بـرای تفریـح .از
ِ
1
بـرای انجـام وظیفـه در بخشهـای دیگـر بهدسـت میآوریـد».

مشورت

* بـه مشـورت بـا دیگـران سـفارش میکـرد .در پاسـخ بـه ایـن سـؤال کـه «بـا
چهکسـی میتـوان مشـورت کـرد» ،از پـدران بزرگوارشـان بهنقـل از رسـول خدا
توصیه میکرد با فرد ترسـو مشـورت نکنند؛ چون کارها را دشـوار جلوه میدهد و
بدیـن وسـیله فـرد را از انجـامدادن کارهـای مهم بازمـیدارد .همچنین میگفت
بـا فـرد بخیـل هـم مشـورت نکنند؛ زیرا مشـورتگیرنده را از هدفـش که کمک به
دیگـران اسـت ،بازمـیدارد .از مشـورت بـا حریص هم نهی میکـرد؛ چون او برای
جمـعآوری ثـروت یـا کسـب مقـام ،سـتمکردن را در نظـر مشـورتگیرنده خـوب
2
جلـوه میدهـد.
* از پـدران بزرگوارشـان یهنقـل از امیرالمؤمنیـن نصیحـت میکـرد« :قبـل از
3
شـروع هـر کاری ،دربـارۀ آن خـوب تأمـل کنیـد تـا پشـیمان نشـوید».

فعالیت اقتصادی

* کوشـش در راه کسـب مـال را اجتنابناپذیـر میدانسـت« :مـردم ناگزیرنـد
بـرای زندگیشـان تلاش کننـد؛ پس کوشـش در راه کسـب مال را تـرک نکنید».
* ارزش معنـوی کار در نظـرش آنقـدر بـود کـه مقـام کارگـر را فراتـر از مقـام
جهادکننـدگان در راه خـدا میدانسـت« :آنکـه بـا کار و کوشـش دنبـال مواهـب
زندگـی بـرای تأمیـن خانـوادهاش باشـد ،پاداشـی بزرگتـر از پـاداش مجاهـدان

4

 .1منسوب به علیبنموسیالرضا ،فقه الرضا ،ص.733
 .2محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق)ُ ،
کتاب من ال یحضره الفقیه ،ج ،۴ص.۴۰۹
 .3عزیزاهلل عطاردی ،مسند اإلمام الرضا ،ج ،۱ص.۲۹۳
 .4محمدبنحسن حر عاملی ،وسائل الشیعة ،ج ،17ص.32
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راه خـدا دارد».
* خـدا را مالـک حقیقـی جانهـا و مالهـا و دیگـر چیزهـا میدانسـت و بـر ایـن
2
بـود کـه آنچـه در دسـت مـردم اسـت ،عاریـه اسـت.
3
* کمفروشی ،ریختوپاش ،خیانت ،رباخوری و ...را نهی میکرد.
* بـر پرداخـت زکات تأ کیـد میکـرد و ّ
سـر وجوبـش را تأمیـن زندگـی فقیـران
4
میدانسـت.
* میفرمـود« :اگـر توانگـران از مـال خودشـان حـق فقیـران و نیازمنـدان را
5
ندهنـد ،اموالشـان در معـرض نابـودی خواهـد بـود».
* تأ کیـد داشـت کـه خـدا مـردم سـالم را مکلـف کـرده اسـت بـه بیمـاران و افـراد
رسـیدگی کننـد؛ چـون قـرآن مجیـد چنیـن فرمـوده اسـت:
ناتـوان و گرفتـار
ً
َ ْ ُ ْ َ َْ ُ ُ
َُ َ َ
6
ْ
والكـم و أنف ِسـكم( ...قطعـا دربـارۀ مالهـا و جانهایتـان
لت ْبل ُـو ّن ِف أم ِ
7
امتحـان میشـوید). ...
* بـه توانگـران و ثروتمنـدان توصیـه میکـرد بـا فقیـران و نیازمنـدان ،مهربـان
باشـند و بـه آنهـا کمـک و بـا آنهـا همراهـی کننـد و در امـور دینـی یاریشـان
8
دهنـد.
1

 .1حسنبنعلیبنشعبۀ حرانی ،تحف العقول عن آل الرسول ،ص.۴۴5
 .2محمدرضا حکیمی و محمد حکیمی و دیگران ،الحیاة ،ج ،۵ص.۳۸۳
 .3محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.۱۲۷
 .4محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،علل الشرائع ،ج ،۲ص۳۶۹؛ محمدبنعلیبنبابویه
قمی (شیخ صدوق)ُ ،
کتاب من ال یحضره الفقیه ،ج ،۲ص۸و۹؛ محمدرضا حکیمی و محمد حکیمی
و دیگران ،الحیاة ،ج ،۵ص.۲۰۱
 .5محمدرضا حکیمی و محمد حکیمی و دیگران ،الحیاة ،ج ،۵ص.۲۰۱
 .6آلعمران.۱۸۶ ،
 .7محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،علل الشرائع ،ج ،۲ص۳۶۹؛ محمدبنعلیبنبابویه
قمی (شیخ صدوق)ُ ،
کتاب من ال یحضره الفقیه ،ج ،۲ص۸؛ محمدرضا حکیمی و محمد حکیمی و
دیگران ،الحیاة ،ج ،۵ص.۲۰۱
 .8محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،علل الشرائع ،ج ،۲ص۳۶۹؛ محمدبنعلیبنبابویه
قمی (شیخ صدوق)ُ ،
کتاب من ال یحضره الفقیه ،ج ،۲ص۸؛ محمدرضا حکیمی و محمد حکیمی و
دیگران ،الحیاة ،ج ،۵ص.۲۰۱
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* زکات را تذکـری بـرای مـالداران میدانسـت کـه بایـد از آن پنـد بگیرنـد و بـه
فکـر نیازمنـدان باشـند« :ثروتمنـدان بایـد خـدا را سپاسـگزار باشـند کـه بـه آنهـا
نعمـت و ثـروت ارزانـی کـرده اسـت .توانگران باید همیشـه در حال تضرع باشـند
و از خـدا بترسـند و حقـوق واجـب شرعیشـان را بدهنـد تـا روزی ،ماننـد فقیران،
1
مسـتحق زکات نشـوند».
2
نابودی اموال میدانستش.
* از ربا نهی میکرد و عامل
ِ
* ربـا را بـرای ایـن حـرام میدانسـت کـه بـا رباخـواری ،کار خوب از میـان میرود
و مالهـا تلـف میشـود و مـالداران بـه سـودگرفتن روی میآورنـد و وامدادن
و پرداختـن بـه کارهـای واجـب و انجـام کارهـای نیـک را فرامـوش میکننـد.
میفرمـود« :در همـۀ اینهـا ،تباهـی و سـتم [بـر قرضگیرنـدگان] و نابـودی
3
امـوال [مـردم] اسـت».
یشـمرد:
* بـرای ثروتانـدوزی حداقـل یکـی از ایـن پنـج خصلـت را «بایـد» م 
بخیلبـودن ،داشـتن آرزوی دورودراز ،حریصبـودن بـه دنیـا ،قطـع صلـۀ رحـم
4
و فداکـردن آخـرت بـرای دنیـا.
بدتریـن مـردم از نظـر زندگـی اقتصـادی را کسـانی معرفی میکـرد که با معاش
*
ِ
5
خـود بـرای دیگـران معاشـی نسـازند و کسـی در پرتو زندگی آنهـا زندگی نکند.
ـزو
* از قـول پیامبـر اکـرم ثروتمنـدی کـه حقـوق مالـیاش را ادا نکنـد ،ج ِ
6
نخسـتین گروهـی میدانسـت کـه وارد آتـش میشـوند».

 .1محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،علل الشرائع ،ج ،۲ص۳۶۹؛ محمدبنعلیبنبابویه
قمی (شیخ صدوق)ُ ،
کتاب من ال یحضره الفقیه ،ج ،۲ص.۸
 .2محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص۹۳و۹۴؛ محمدرضا
حکیمی و محمد حکیمی و دیگران ،الحیاة ،ج ،۴ص ۴۶۰و ج ،۵ص۶۱۰و.116
 .3محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق)ُ ،
کتاب من ال یحضره الفقیه ،ج ،۳ص.۵۶۶
 .4عزیزاهلل عطاردی ،مسند اإلمام الرضا ،ج ،۱ص.۲۸۷
.۴۴۸
ص۴۴۸
 .5حسنبنعلیبنشعبۀ حرانی ،تحف العقول عن آل الرسول ،ص
.5
 .6ممحمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.۲۸
.6
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* درخواستی را که میتوانست برآورده سازد ،رد نمیکرد.
* مـردم ،خیلـی از مسـائل و نیازمندیهایشـان را بـا او مطـرح میکردنـد و او نیـز
بهراحتـی و بـا مهربانـی بـرای بـرآوردن خواستهشـان اقـدام میکـرد .ابومحمـد
غفـاری میگویـد:
1

قرض سنگینی برایم پیش آمد و خیلی غمگین شدم .برای ادای این
صبح
ِدین ،بهجز علیبنموسی ،کسی را سراغ نداشتم .یکی از روزها ِ
زود خدمتش رسیدم و پس از گرفتن اجازۀ 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 پول 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 هستند .اولین دیناری که دیدم ،رویش نوشته
بود« :ابومحمد ،این ۵۰ ،دینار است .از آن ۲۶ ،دینار را برای قرضت و
 ۲۴دینار را برای مخارج خانوادهات مصرف کن ».صبح که شد ،از آن
2
دینار مخصوص اثری نبود.

 .1محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.۱۸۴
 . 2محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.۲۱۸

فصل پنجم :خان ــه و خانــواده

ݡݡکتـاب صـوتی

َ
َ
فهيا ْ ُ
وت أ ِذ َن ُ
اس ُه ُي َس ّب ُح َل ُه ِفهيا ب ْال ُغ ُدّو وَ
اهلل أ ْن ُت ْر َف َع َو ُي ْذ َك َر َ
ِ
ف ُب ُي ٍ
ِ
ِ
ِ
1
اآلصال
ِ
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
سعادتمندی انسانها میشود .امام راهنمای ما بهسوی آرامش و سعادت
است؛ پس توصیهها و روشهای معصومان در خصوص خانه و خانواده
بهترین الگو برای رسیدن به این سعادت است.

 .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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 .۱خانه
خانه آسمانی
فضای خانه

* خانـه را محـل آرامـش میدانسـت .بـرای همیـن ،هیچکـس در منزلـش و در
1
حضـورش صدایـش را بلنـد نمیکـرد.

آسایش

یشـمرد کـه خانـوادۀ خـود را در رفـاه و آسـایش
* بـرای آنـان کـه امکانـات دارنـد ،الزم م 
2
قـرار دهنـد.
* میفرمـود« :شایسـته اسـت کـه مـرد از نظـر مالـی بـه خانوادهاش بیشـتر توجه
3
کنـد تـا آرزوی مرگـش را نکننـد».

وزی حالل
ر ِ

روزی حلال را بـرای خانـواده بسـیار مهـم میشـمرد و بـر آن تأ کیـد
* کسـب
ِ
میکـرد« :هرکـس روزی را از راه حاللـش بجویـد و بـرای خـود و خانـوادهاش
4
هزینـه کنـد ،اجـرش بیشـتر از اجـر جهادکننـدۀ در راه خداسـت».
 .1محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.۱۷۹
 .2محمدبنحسن حر عاملی ،وسائل الشیعة ،ج ،21ص.540
 .3محمدبنحسن حر عاملی ،وسائل الشیعة ،ج ،21ص.540
 .4محمدبنیعقوببناسحاق کلینی رازی ،الکافی ،ج ،۵ص.۸۸
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خانۀ بز رگ

* وسـیعبودن منـزل را میپسـندید« :لـذت زندگـی دنیـا در دو چیـز اسـت:
1
بزرگبـودن خانـه و داشـتن دوسـتان زیـاد».
* بـرای یکـی از خدمتکارانـش منزلـی خریـد و فرمـود« :منـزل قبلـیات کوچـک
اسـت .در ایـن سـاکن شـو ».مـرد گفـت« :آخـر پـدرم در آنجـا زندگـی میکـرد».
2
فرمـود« :اگـر پـدرت متوجـه نبـود ،تـو هـم بایـد ماننـد او باشـی؟!»

خوشاخالقی

یکـرد و بهنقـل از
توصیـه م 
* بـه خوشاخالقـی و خوشرفتـاری بـا
خانـواده َ
ََْ ُ ُ ْ ّ َْ ً
سا َي ْو َم ْال ِق َ
يام ِة أ ْح َس ُن ُک ْم ُخ ُل ًقا َو َخ ْي ُر ُکمْ
پیامبر میفرمود« :أقر بکم ِم ِن م ِل
َ
قتـر
ِل ْه ِل ِـه( ».در قیامـت ،کسـی بـه مـن نزدیکتـر اسـت کـه در دنیـا خوشاخال 
3
باشـد و بـا خانـوادۀ خـودش نیکوکارتـر).

اعتدال در زندگی

* بهمیانهرویدر زندگیسفارشمیکردوبهنقلاز محمدمصطفیمیفرمود:
«خانهای را نسازید که در آن سکونت نمیکنید .چیزی را که نمیخورید ،انباشته
4
نکنید .از خدایی که بهسویش محشور میشوید ،حساب ببرید».
5
* میفرمود« :باید مخارج خود و خانوادهتان بر پایۀ میانهروی باشد».

والدین
نیکیکردن

* نیکـی بـه پـدر و مـادر را حتـی اگـر مشـرک باشـند ،واجـب میدانسـت؛ ولـی مرز

 .1عزیزاهلل عطاردی ،مسند اإلمام الرضا ،ج ،۲ص.۳۷۴
 .2محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،۷۳ص.۱۵۳
 .3محمدبنحسن حر عاملی ،وسائل الشیعة ،ج ،۱۲ص.۱۵۳
 .4محمدبنیعقوببناسحاق کلینی رازی ،الکافی ،ج ،۲ص.۴۸
 .5منسوب به علیبنموسیالرضا ،فقه الرضا ،ص.۲۵۵
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اطاعتشـان را جایـی ّ
معیـن میکـرد کـه اطاعتشـان بـه معصیـت خـدا نکشـد.
* شـخصی از امـام پرسـید« :پـدر و مـادرم ،اگـر بـه حـق امامـت معتقـد نباشـند،
برایشـان دعـا بکنـم؟» جـواب داد« :برایشـان دعـا کـن و از طرفشـان صدقـه
هـم بـده .اگـر زندهانـد و بـه امامـت معتقـد نیسـتند ،بـا آنهـا مـدارا کـن؛ زیـرا
2
پیامبرفرمـوده اسـت‘ :خـدا مـرا بـرای مهـرورزی فرسـتاد ،نـه نافرمانـی»’.
1

سپاسگزاری

* میفرمـود« :خـدا بـه سپاسـگزاری از خـودش و از پـدر و مـادر ،بـا هـم ،فرمـان
داده اسـت؛ ازایـنرو کسـیکه از پـدر و مـادرش سپاسـگزاری نکنـد ،انـگار از خـدا
3
سپاسـگزاری نکـرده اسـت».

ّ
پرهیز از عاقشدن توسط والدین

* میفرمـود« :خـدا عـاق والدیـن را حـرام کـرده اسـت و ایـن بهدلیـل خـروج از
اطاعـت خـدا و تعظیمنکـردن والدیـن و کفـران نعمـت و ابطـال شـکر اسـت .ا گـر
عـاق والدیـن حـرام نشـده بـود ،نسـل ادامـه نمییافـت و احتـرام پـدر و مـادر از
قطع رحم میشـد
بیـن میرفـت و کسـی حقوقشـان را نمیشـناخت و درنتیجـهِ ،
و پـدر و مـادر ،اوالدشـان را تـرک میکردنـد و فرزنـدان هـم از نیکیکردن به آنها
4
دست میکشـیدند».

مادر

* حـق مـادر را واجبتریـن حـق میدانسـت؛ چراکـه مـادر بهگونـهای فرزنـد را
حمـل میکنـد کـه هیچکـس فـرد دیگـری را اینطـور حمـل نمیکنـد .مـادر بـا
گـوش و چشـم و همـۀ اعضـای بـدن خـودش از فرزنـد مراقبـت میکنـد و از ایـن

 .1محمدبنحسن حر عاملی ،وسائل الشیعة ،ج ،16ص.155
 .2محمدبنیعقوببناسحاق کلینی رازی ،الکافی ،ج ،۲ص۱۵۹؛ محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار،
ج ،۷۱ص.۴۷
 .3محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،۷۱ص.۶۸
 .4محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،۷۱ص.۷۵
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بـارداری فرزنـد آنقـدر سـخت اسـت کـه
کارش شـاد اسـت و بـه آن امیـد بسـته.
ِ
هیچکـس تحملـش را نـدارد .مـادر راضـی میشـود کـه خـودش گرسـنه باشـد
و فرزنـدش سـیر ،خـودش تشـنه باشـد و فرزنـدش سـیراب ،خـودش بیلبـاس
بمانـد و فرزنـدش پوشـیده و خـودش در آفتـاب بمانـد و فرزنـدش در سـایه.
میفرمـود« :پـس تشـکر از مـادر الزم اسـت و خوبیکردن به او بایـد بهاندازۀ این
فـداکاریاش باشـد؛ گرچـه کسـی قدرتـش را نـدارد کـه حتـی کوچکتریـن حـق
مـادر را جبـران کنـد ،مگـر اینکـه خـدا کمکـش کنـد .خدا مـادر را در کنـار خودش
َ
ی َو لوال َد ْي ݨݧ َ
ک إ َ َّل ْ َ
قرار داد و فرمود... :أ ِن ْاش ُك ْ
ال ِص ُير( 1شکر من و پدر و

ل
ر
ِ
ِ
ِ
ِ
2
مـادرت را بهجـا بیـاور؛ چـون [همـۀ شـما] بهسـوی مـن برمیگردیـد»).

پدر

* خیلـی بـه حرفشـنوی از پـدر ،خوشرفتـاری بـا او ،سـربهزیری در برابـرش،
احترامگذاشـتن بـه او و نیـز آرام سـخنگفتن در حضـورش تأ کیـد میکرد؛ چراکه
پـدر را ماننـد ریشـه و پسـر را مثـل شـاخه میدانسـت« :اگـر پـدر نبـود ،خدا پسـر را
3
هـم خلق نمیکـرد».
* توصیه میکرد از پدر در دنیا به بهترین صورت اطاعت شود و ادامه میداد:
4
«پـس از مرگـش ،بـرای او دعا و طلب رحمت کنید».

همسر
ازدواج
ضر ورت ازدواج

* ازدواج را زمینهسـاز کمـال فـرد میدانسـت .میگفـت زنـی نـزد امامباقـر

 .1لقمان.۱۴ ،
 .2منسوب به علیبنموسیالرضا ،فقه الرضا ،ص.۳۳۴
 .3محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،۷۱ص۷۶و.۷۷
 .4محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،۷۱ص.۷۷
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رسـید و گفـت« :بـرای رسـیدن بـه فضـل و کمـال ،میخواهـم هیچوقـت ازدواج
نکنم ».حضرت فرمود« :این کار را نکن .اگر خودداری از ازدواج فضیلت و کمالی
ً
داشـت ،حتمـا فا طمه سـراغش میرفـت؛ درحالیکـه هیچکـس در فضیلت و
1
کمـال از او جلوتر نیسـت».
* بهعقیـدۀ او ،عبـادت فـرد متأهـل در نظـر خـدا باارزشتـر اسـت .نقـل میکـرد
روزی فـردی نـزد امامباقـر رسـید .حضـرت از او پرسـید« :ازدواج کـردهای؟»
گفـت« :نـه ».فرمـود« :دنیـا و همـۀ آن چیزهایـی را کـه در دنیاسـت دوسـت
نـدارم ،اگـر شـبی را بـدون همسـر بهسـر کنـم .دو رکعـت نمـازی کـه فـرد متأهـل
میخوانـد ،برتـر از عمـل فـرد مجـردی اسـت کـه شـبزندهداری میکنـد و روزهـا
2
روزه اسـت».
* ازدواج را سـبب گسـترش روابـط اجتماعـی افـراد میدانسـت و میفرمـود
کـه اگـر دربـارۀ ازدواج ،دسـتوری از خـدا و پیامبـر هـم صـادر نشـده بـود،
فایدههایـی مثـل نزدیکشـدن خویشـاوندان و پیونـد بـا غریبههـا کافـی بود که
3
عاقـل هدفمنـد را بـه ازدواج ترغیـب کنـد.
انسـان
ِ
زمان ازدواج

* توصیـه میکـرد ازدواج بـه تأخیـر نیفتـد و حدیثـی قدسـی در تأییـد سـخن
خـود ذکـر میکـرد« :دختـران شـما هماننـد میـوۀ درختانـد .میـوۀ درخـت هـر
وقـت رسـید ،راهـی جـز چیدنش نیسـت؛ چون اگر چیده نشـود ،تابش خورشـید
فاسـدش میکنـد و مـزهاش را از بیـن میبـرد .وقتـی دختـران بـه آن حد رسـیدند
ً
زنـان دیگـر آن موقعیـت را دریافتهانـد ،حتمـا بایـد شـوهر کننـد؛ چـون ا گـر
کـه ِ
4
شـوهری برایشـان در نظـر گرفتـه نشـود ،از فسـاد و تباهـی در امـان نیسـتند».
 .1محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،۱۰0ص.۲۱۹
 .2عزیزاهلل عطاردی ،مسند اإلمام الرضا ،ج ،۲ص.۲۵۶
 .3محمدبنیعقوببناسحاق کلینی ،الکافی ،ج ،5ص.373
 .4محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،۱۶ص.۲۲۳
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شروط ازدواج

* در ازدواج ،ویژگیهـای معنـوی را بااهمیتتـر از مسـائل مـادی میدانسـت:
«هـر وقـت خواسـتگاری آمـد کـه دیندار و بااخلاق بود ،به او جـواب مثبت بده
و از تنگدسـتیاش نتـرس .خـدا فرمـوده اسـت... :إ ْن َي ُك ُونـوا ُف َق َ
ـراء ُي ْغ ِ ِن ُـم
ِ
َ
ُ
اهلل ِم ْـن ف ْض ِل ِـه( 1...اگـر تنگدسـتاند ،خـدا آنـان را از فضـل خویـش بینیـاز
2
خواهـد کـرد»).
اخلاق خـوب گزینـهای مهـم بـرای خواسـتگار بـود .شـخصی
* در نظـرش،
ِ
نوشـته بـود« :یکـی از نزدیکانـم دختـرم را از مـن خواسـتگاری کـرده اسـت؛ ولـی
3
اخلاق بـدی دارد ».جـواب داد« :اگـر بداخلاق اسـت ،دختـرت را بـه او نـده».
یشـود ،همسـر
* میفرمـود« :سـودمندترین موهبتـی کـه نصیـب بنـدۀ خـدا م 
باتقـوا و خوبـی اسـت کـه مـرد هـر وقت میبیندش ،شـاد شـود و هرگاه شـوهرش
4
بـه مسـافرت مـیرود ،نامـوس و مـال او را حفـظ کنـد».
ُ
مهرالس ّـنه 5میدانسـت« :وقـت ازدواج،
* در میـزان مهریـه ،بهتریـن مقـدار را
تلاش کنیـد مقـدار مهریـه از مهرالسـنه بیشـتر نشـود .پیامبـر بـا ایـن مقـدار
6
مهریـه ازدواج کـرد».
مراسم ازدواج

* توصیـهاش ایـن بـود کـه جشـن ازدواج در آرامـش شـب باشـد« :ازدواج در
شـب ،سـنت اسلام اسـت .آخر ،خدا شـب را مایۀ آرامش قرار داده اسـت و زنها

 .1نور.32 ،
 .2محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،۱۰0ص.۳۷۲
 .3محمدبنحسن حر عاملی ،وسائل الشیعة ،ج ،20ص.81
 .4عزیزاهلل عطاردی ،مسند اإلمام الرضا ،ج ،۲ص.۲۵۶
« .5مهرالسنه» مهریهای است که پیامبر برای همسران خود قرار میداد و مقدار آن  ۵۰۰مثقال نقره
است (نک :علی مشکینی ،مصطلحات الفقه ،ص.)۵۲۵
 .6محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،100ص350؛ حسینبن محمدتقی نوری ،مستدرک الوسائل و
مستنبط المسائل ،ج ،15ص62؛ عزیزاهلل عطاردی ،مسند اإلمام الرضا ،ج ،۲ص.۲۶۱
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هـم مایـۀ آرامشانـد».
* برگـزاری مراسـم و غـذادادن بـه دیگـران در هنـگام ازدواج را از سـنتهای
2
اسلامی برمیشـمرد.
1

روابط همسران

* سـفارش میکـرد کـه بـرای خانـوادۀ خویـش سـهمی از تلاوت قـرآن بگذاریـد
تـا خیـر و برکـت بـرای خانـواده فـراوان شـود و اهـل خانـه از نظـر مالی در وسـعت
3
قـرار بگیرنـد.
* بهنقـل از پیامبـر خـدا یـادآور میشـد« :خداونـد بـه زنـان نسـبت بـه مـردان
مهربانتـر اسـت و هـر مـردی کـه زنـی از محارمـش را خشـنود کنـد ،خـدا در روز
4
قیامـت خوشحالـش خواهـد کـرد».
* بهتریـن زن ،در نـگاه او ،پنـج ویژگـی دارد .۱« :آسـانگیر؛  .۲نرمخـو؛ .۳
موافـق و همـراه؛  .۴هـر وقـت شـوهرش خشـمگین شـود ،خوابـش نب َـرد تـا وقتـی
کـه شـوهرش از او رضایـت پیـدا کند؛  .۵هر موقع شـوهرش بیـرون برود ،از خانه
نبـود او مراقبـت کنـد .اینطـور زنـی ،یکی از مأموران خداسـت
و خانـوادهاش در ِ
5
و مأمـور خـدا ناامیـد نمیشـود».

فرزند
فر زندآوری
* فرزنـدآوری را الزمـۀ تـداوم زندگـی میدانسـت« :آن کسـیکه از خـودش
فرزنـدی بهجـا نگـذارد ،مثـل ایـن اسـت کـه هرگـز میـان مـردم زندگـی نکـرده
 .1محمدبنحسن حر عاملی ،وسائل الشیعة ،ج ،02ص19؛ محمدبنیعقوببناسحاق کلینی رازی،
الکافی ،ج ،۵ص.۳۶۷
 .2حسنبنعلیبنشعبۀ حرانی ،تحف العقول عن آل الرسول ،ص.445
 .3محمدبنحسن حر عاملی ،وسائل الشیعة ،ج ،6ص.002
 .4محمدبنیعقوببناسحاق کلینی رازی ،الکافی ،ج ،۶ص.۶
 .5محمدبنیعقوببناسحاق کلینی رازی ،الکافی ،ج ،5ص.۳۲۵
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اسـت؛ امـا کسـیکه از خـودش فرزنـدی بهیادگار بگذاردُ ،نمـرده و در میان مردم
1
زنـده اسـت».

تولد
اذانگفتن در گوش

* سـفارش میکـرد هنـگام تولـد فرزنـد ،در گـوش راسـت او اذان بگوییـم و در
2
گـوش چپـش اقامـه.

نامگذاری

* بهرهمندی از نام نیک را حق فرزند میدانست.
* نامگذاری فرزند در روز هفتم را توصیه میفرمود.
* تأ کیـد میکـرد« :بـرای فرزندانتـان نـام نیکـو انتخـاب کنیـد؛ چـون روز قیامت
5
بـا همـان نامهـا صدایشـان میزننـد».
* بـر نامیـدن فرزنـدان بـه «محمـد» تشـویق میکـرد 6و میفرمـود« :خانهای که
7
در آن نـام محمـد باشـد ،صبـح و شـبش بهخوبـی میگذرد».
3

4

* میفرمود« :فقر راه نخواهد یافت به خانهای که در آن نام محمد ،علی،
حسن ،حسین ،جعفر ،طالب یا عبداهلل و از زنان نام فاطمه وجود داشته باشد».

8

عقیقه

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

9

 .1حسنبنفضل طبرسی ،مکارم األخالق ،ص.۲۱۹
 .2محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،۱۰۱ص.۱۱۶
 .3منسوب به علیبنموسیالرضا ،فقه الرضا ،ص.239
 .4محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.۱۲5
ّ
 .5احمدبنمحمدبنفهد حلی ،عدة الداعی و نجاح الساعی ،ص.۸۷
 .6محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،۱01ص.۱۲۸
 .7محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،۱۰۱ص.۱۳۱
 .8عزیزاهلل عطاردی ،مسند اإلمام الرضا ،ج ،۲ص.۲۷۷
 .9محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا  ،ج ،۲ص.125
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تراشیدن موهای سر نوزاد

* میگفـت یکـی از آداب پـس از والدت ،ایـن اسـت« :تراشـیدن موهـای سـر
1
نـوزاد در روز هفتـم و صدقـهدادن از طلا یـا نقـره بهانـدازۀ وزن موهـا».

ختنه

* به ختنهکردن پسربچهها در روز هفتم توصیه میکرد .از محمد مصطفی
هفتـم تولـد ختنـه کنیـد؛ زیـرا بـه ایـن وسـیله،
نقـل میکـرد« :فرزندانتـان را روز
ِ
2
پا کتـر میشـوند و زودتـر گوشـت بـر بدنشـان میرویـد».
شیر مادر

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

3

رابطه و وظایف
عالقه و انس با فرزند

* بـه فرزنـدش ،جـواد ،خیلـی عالقـه داشـت 4.پـس از تولـد جـوادش ،تمام شـب
5
کنـار گهـوارهاش بیـدار ماند.
ُ
* پسـرش جـواد را فقـط بـا کنیـهاش یـاد میکـرد و مثلًا  میفرمـود« :پسـرم
ابوجعفـر بـه مـن اینچنیـن نوشـته اسـت و مـن بـه ابوجعفـر چنیـن نوشـتهام».
ایـن درحالـی بـود کـه جـواد دوران کودکـی را  میگذرانیـد؛ ولـی امـام از او
6
پیوسـته بـه بزرگـی یـاد میکـرد.
7
* در صحبـت بـا فرزنـدش بسـیار صمیمـی بـود و بـا تعابیـری مثـل «یـا حبیبـی»
 .1محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا  ،ج ،۲ص.۱25
 .2محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.۲۸
 .3عزیزاهلل عطاردی ،مسند اإلمام الرضا ،ج ،۲ص.۲۷۸
 .4محمدبنمسعود عیاشی ،تفسیر العیاشی ،ج ،۱ص۱۳۱و.۱۳۲
 .5محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،۵۰ص.۱۵
 .6محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص240؛ عزیزاهلل
عطاردی ،مسند اإلمام الرضا ،ج ،1ص.215
 .7ای رفیق من.
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صدایـش میکـرد.
کـرد .گاهـیُ اوقـات اوج
* بـه شـیوههای مختلـف بـه فرزنـدش محبـت م َی َ
ْ
َ
ّ
َ
«بـأ ِب أنـت و أ ِمـی» (پـدر و
عالقـهاش را در قالـب ایـن عبـارت نشـان مـیدادِ :
2
مـادرم بهقربانـت ).
* راوی میگویـد« :خدمـت حضرت رضا رسـیدم؛ درحالیکه جواداالئمه
3
را روی زانویـش گذاشـته بـود و به او مـوز میخوراند».
1

مراقبت از فرزند

* بـر معاشـرتهای فرزنـدش نظـارت میکـرد .در نامـهای بـه اما مجـواد
نوشـت« :فرزنـدم ،شـنیدهام وقتـی سـوار میشـوی و قصـد بیرونرفتـن داری،
ُ
در کوچـک بیـرون میبرنـدت که مبادا کسـی از تو خیری
غالمهـا از روی بخـل از ِ
در بزرگ
ببینـد .بـه حقـی کـه بر گردنـت دارم ،از تو میخواهم رفتوآمدت جـز از ِ
نباشـد .هـر وقـت قصـد سوارشـدن و بیرونرفتـن داری ،همراهـت کیسـههای
ً
درهـم و دینـار باشـد تـا هـر وقـت کسـی چیـزی از تـو خواسـت ،حتمـا بـه او بدهی.
اگـر از عموهایـت کسـی از تـو درخواسـت کمکـی کرد ،مبـادا از  ۵۰دینـار به او کمتر
ببخشـی .بیشـتر از  ۵۰دینـار را هـم خـودت میدانی .همچنین اگـر از عمههایت
کسی از تو مالی طلبید ،مبادا به او از  ۲۵دینار کمتر ببخشی .بیشتر از این مبلغ
را هـم خـودت میدانـی .میخواهـم کـه خـدا بـه تـو برتـری بدهد؛ پـس انفاق کن
4
و از ایـن نتـرس کـه خـدا بـر تـو سـخت بگیرد یا تهیدسـت شـوی».
دعا برای فرزند

* برای فرزندش دعا میکرد.

5

 .1علیبنعیسی اربلی ،کشف الغمة فی معرفة األئمة ،ج ،۲ص .۳۶۲عزیزاهلل عطاردی ،مسند اإلمام
الرضا ،ج ،1ص.214
 .2علیبنحسین مسعودی ،إثبات الوصیة لإلمام علی بن أبی طالب ،ص218؛
 .3محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،۶۳ص.۱۸۷
 .4محمدبنیعقوببناسحاق کلینی رازی ،الکافی ،ج ،۴ص.۴۳
 .5محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،۵۰ص.۱۰۳
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* دعـای کـودکان را ،تـا هنگامـی کـه بـه گنـاه نزدیـک نشـدهاند ،مسـتجاب
1
میدانسـت.
تربیت کودکان

* در عرصـۀ تربیـت فرزنـد ،بـا تأکیـد بـر روش عملـی ،توصیه میکـرد« :بـه فرزندتان
2
دسـتور بدهیـد صدقـه بدهد».
* بـه گفتـن اذان در خانـه توصیـه میکـرد؛ چـون «با این کار ،کـودکان با آن ذکر
3
آشنا میشـوند».
* از او دربـارۀ شـخصی پرسـیدند کـه پسـر نوجوانـش را بـه نمـاز وادار کـرده
بـود و آن فرزنـد گاهـی نمـاز را تـرک میکـرد .امـام فرمـود« :ایـن پسـر چنـد سـال
دارد؟» گفتنـد« :آقـا ،هشتسـاله اسـت ».حضـرت رضـا بـا تعجـب فرمـود:
««سـبحاناهلل! هشتسـاله اسـت و نمـازش را تـرک میکنـد؟!» گفتنـد« :بچـه
اسـت .گاهـی خسـته و ناراحـت میشـود ».امـام فرمـود« :هرطـوری کـه راحـت
4
اسـت ،نمـازش را بخوانـد».
تنبیه کودکان

* از تنبیه بدنی کودکان نهی میکرد« :فرزندتان را تنبیه بدنی نکنید .بهجایش
5
با او قهر کنید .البته مراقب باشید که قهرکردنتان هم طوالنی نشود».
بازی کودکان

* بازیکـردن بـا کـودکان را مهـم میشـمرد و میفرمـود« :حسـن و حسـین نـزد
جدشـان محمـد بـازی میکردنـد و شـب کـه میشـد ،پیامبـر میگفـت:
 .1منسوب به علیبنموسیالرضا ،صحیفة الرضا ،بهتحقیق و تصحیح محمدمهدی نجف،
ص.۵۵
 .2عزیزاهلل عطاردی ،مسند اإلمام الرضا ،ج ،۲ص.۲۰۷
 .3سیدمحمد حسینی قزوینی ،موسوعة اإلمام الرضا ،ج ،۵ص.۴۰۹
 .4محمدبنحسن حر عاملی ،وسائل الشیعة ،ج ،۴ص.۲۰
 .5محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،۱۰1ص.۹۹
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‘حـاال برویـد پیـش مادرتـان»’.

1

احترام به فرزند

* وقتـی امامجـواد بـر بسـتر شـهادت پـدرش وارد شـد ،ایشـان از بسـتر
برخاسـت ،بهسـویش رفـت ،دسـت بـر گردنـش انداخـت ،بـه سـینه فشـردش،
2
میـان دو چشـمش را بوسـید و بـا او سـخن گفـت.
* بهنقـل از پیامبـر خاتـم مـی فرمـود« :پنـج چیز را تـا آخر عمر رهـا نخواهم
کـرد ...و پنجـم سلامکردن بـه کـودکان اسـت .میخواهـم بعـد از مـن ایـن رسـم
3
بمانـد».

برادر
* در میـان بـرادران ،بـرای بـرادر بزرگتـر جایگاه ویژهای قائل بـود« :مقام برادر
4
بزرگتـر خـاص اسـت و در خانه جایگاه پدری دارد».

 .۲خویشاوندان
صلۀ رحم

* بـر صلـۀ رحـم تأ کیـد میکـرد« :خدا تقوای الهی را با صلۀ رحم همراه سـاخت؛
5
درنتیجـه هرکـس صلـۀ رحم نکند ،تقـوای الهی ندارد».
* میفرمـود« :خـدا دسـتور سـه چیـز را بههمـراه دسـتور سـه چیـز دیگـر صـادر
فرمـوده اسـت .۱ :دسـتور نمـاز را همـراه بـا دسـتور زکات .پـس هرکـس نمـاز
بخوانـد و زکات نپـردازد ،نمـازش پذیرفتـه نیسـت؛  .۲دسـتور سپاسـگزاری
از خـود را همـراه دسـتور سـپاس از پـدر و مـادر .پـس هرکـس از پـدر و مـادر خـود

 .1محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،۴۳ص.۲۶۶
 .2محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.۲۴3
 .3محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.81
 .4حسنبنعلیبنشعبۀ حرانی ،تحف العقول عن آل الرسول ،ص.۴۴۲
 .5محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،الخصال ،ج ،۱ص.۱۵۶
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سپاسـگزار نباشـد ،از خـدا سپاسـگزار نبـوده اسـت؛  .۳دسـتور تقـوای از خـدا را
همـراه بـا دسـتور صلـۀ رحـم .پس هرکـس صلۀ رحم نکنـد ،تقوای الهی نداشـته
ا سـت».
مالقـات یکدیگـر سـفارش میکـرد« :ایـن کار موجـب نزدیکشـدن بـه مـن
* بـه
ِ
1
اسـت».
بزرگداشـت بـزرگان خانـدان و صلـۀ رحـم تأکید میکـرد و آزارنرسـاندن به
* بـه
ِ
2
ارحـام را برتریـن مصـداق صلـۀ رحم میدانسـت.
* بـرای طوالنیشـدن عمـر ،وسـیلهای جـز صلـۀ رحـم نمیشـناخت و میفرمـود:
«خـدا بهسـبب صلـۀ رحـم ،سـی سـال بـر عمـر انسـان میافزایـد و ب هسـبب قطـع
3
رحـم ،سـی سـال از عمـر انسـان میکاهـد».
* بـه محبـت بـه قوموخویـش تأ کیـد میکـرد« :به خویشـاوند محبت کـن و با او
ارتبـاط برقـرار کـن ،اگرچـه بـا جرعـهای آب .البتـه بهتریـن صلـۀ رحم خـودداری
4
آزار اوست».
از ِ
* صلـۀ رحـم را باعـث افزایـش مـال و مایـۀ محبوبیـت بیـن خویشـاوندان
میدانسـت 5و بهنقـل از اجـدادش میفرمـود« :صلـۀ رحـم و خوشرفتـاری بـا
6
همسـایهها امـوال را زیـاد میکنـد».
* از حضـرت محمـد نقـل میکـرد« :هرکـس انجـامدادن یـک کار را بـه
مـن تعهـد بدهـد ،مـن چهـار چیـز را بـه او قـول میدهـم :اگـر او بـا ارحـام خـود
رفتوآمـد کنـد ،قـول میدهـم خـدا دوسـتش داشـته باشـد و روزیاش را سرشـار

 .1محمدبنمحمد مفید ،اإلختصاص ،ص۲۴۷؛ حسینبنمحمدتقی نوری ،مستدرک الوسائل و
مستنبط المسائل ،ج ،۹ص.۱۰۲
 .2علیبنحسن طبرسی ،مشکاة األنوار فی غرر األخبار ،ص.۱۷۰
 .3محمدبنیعقوببناسحاق کلینی رازی ،الکافی ،ج ،۲ص۱۵۲و.351
 .4حسنبنعلیبنشعبۀ حرانی ،تحف العقول عن آل الرسول ،ص.۴۴۵
 .5عزیزاهلل عطاردی ،مسند اإلمام الرضا ،ج ،۱ص.۲۶۷
 .6محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،۷۱ص.۹۷
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کنـد و عمـرش را طوالنـی سـازد و او را بـه بهشـت ببـرد».

1

مهمان و مهمانی
مهمان

* مهمان را دوسـت میداشـت و بر پذیرایی از مهمان و احترام به او پافشـاری
میکـرد .یکـی از یارانـش نقـل میکند:
شبی امام مهمان داشت .در میان صحبت ،چراغ نقصی پیدا کرد.
مهمان امام دست پیش آورد تا چراغ را درست کند؛ اما امام نگذاشت
ِ
و خودش این کار را کرد و فرمود« :ما از مهمانهایمان نمیخواهیم
2
کاری انجام بدهند».

* بـه مهمانـش بسـیار توجـه داشـت و بـه او خدمـت میکـرد .یکـی از اصحابـش
میگویـد« :در خدمـت حضـرت بـودم .بسـیار تشـنهام بـود؛ ولـی نمیخواسـتم از
آن حضـرت آب بخواهـم .حضـرت خـودش آب خواسـت و کمی نوشـید و به من
3
هـم داد و فرمـود‘ :محمـد ،بنـوش .آب خنـک و گوارایـی اسـت»’.
* اسـتقبال از مهمـان نیـز از آدابـی اسـت کـه در سـیرهاش نقـل کردهانـد .در
روایتـی آمـده اسـت کـه در خراسـان برای اسـتقبال گروهـی از آلابیطالب که به
4
دیـدارش آمـده بودنـد ،از محـل سـکونتش بیـرون رفـت.

مهمانی

* سادگی در مهمانی را توصیه میکرد و اینطور مثال میزد:
مردی امامعلی را دعوت کرد .امام فرمود« :اگر سه چیز را به من
قول بدهی ،دعوتت را میپذیرم ».گفت« :چهچیز آقا؟» فرمود« :برای

 .1محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.۳۷
 .2محمدبنیعقوببناسحاق کلینی رازی ،الکافی ،ج ،6ص.283
 .3محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،۴۹ص.۳۱
 .4سعیدبنهبةاهلل قطبالدین راوندی ،الخرائج و الجرائح ،ج ،۱ص.۳۳۷

114

بر مـــــــــــدار آفتـــــــــــاب

من چیزی از بیرون خانه تهیه نکنی .همانی را بیاوری که در خانه
داری .خانوادهات را هم بهزحمت نیندازی ».گفت« :قبول ».آن وقت
1
حضرت دعوتش را قبول کرد.
آمدوشـد مؤمنـان بـا یکدیگـر تأ کیـد میکرد« :آدم بخشـنده از غـذای مردم
* بـر
ِ
َ
سـر سـفرۀ او حاضـر شـوند و از غذاهـای او بخورنـد؛
میخـورد تـا مـردم هـم در ِ
ولـی بخیـل بـرای اینکـه مـردم از غذایـش نخورنـد ،از خـوردن طعـام دیگـران
2
خـودداری میکنـد».

 .1محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،72ص.451
 . 2محمدبنیعقوببناسحاق کلینی رازی ،الکافی ،ج ،4ص.41

فصل ششـم :جامعـ ــه

ݡݡکتـاب صـوتی

َ ُّ َ ّ ُ ّ َ َ ْ ُ ّ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ َ َ ْ ُ ْ ُ ُ ً َ َ َ
بائل
یا أيا الناس ِإنا خلقنا كم ِمن ذ كرٍ و أنث و جعلنا كم شعوبا و ق ِ
َ َُ
1
عار فوا
ِلت
بودن انسان او را ناگزیر از برقراری ارتباط با دیگران میکند.
اجتماعی ِ
از سوی دیگر ،انسانها دربارۀ همدیگر حقوق و تکالیفی دارند.
برقراری ارتباط صحیح در هر جامعهای وابسته به اصول و قواعدی
است و امام میکوشد تا با تعریف این اصول و قواعد و عمل به آنها،
راه ارتباطی صحیح با جامعه را برای ما روشن کند.

 .1حجرات« :۱۳ ،اى مردم ،ما شما را از يک مرد و زن آفريديم و شما را تيرهها و قبيلهها قرار داديم تا
يكديگر را بشناسيد».
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 .۱خدمتکاران و کارگران
ّ
معینکردن مبلغ

* رعایت حقوق مردم ،قاعدهای قطعی و خدشهناپذیر در زندگی اجتماعیاش
ً
بـود .میفرمـود« :هرکـس را بـرای کاری آوردیـد ،حتمـا قبًال ُمـزدش را تعیین کنید
و قـرارداد ببندیـد .کسـیکه بـدون قـرارداد و تعییـن مـزد ،کاری انجـام بدهـد ،ا گـر
برابـر مـزدش را هـم بـه او بدهیـد ،بـاز گمـان میکنـد مـزدش را کـم دادهایـد!
سـه ِ
ولـی اگـر قـرارداد ببندیـد و بهمقـدار ّ
شحـال
معینشـده بپردازیـد ،از شـما خو 
ِ
نشـده
مقـدار تعیی 
خواهـد بـود کـه طبـق قـرار عمـل کردهایـد .اگـر هـم بیـش از
ِ
چیـزی بـه او بدهیـد ،هرچنـد کـم و ناچیز باشـد ،میفهمد که بیشـتر پرداختهاید
1
و سپاسـگزار خواهـد بـود».

انس با کارگر

* وقتی منزل را خلوت میدید ،تمام غالمان و اطرافیانش را جمع میکرد ،برای
2
آنها حدیث میخواند و با آنها انس میگرفت .آنها نیز با او مأنوس میشدند.

مشورت با کارگر

* میفرمـود پـدر بزرگـوارش حتـی بـا خدمتکارانـش هـم مشـورت میکـرد و در
مقابـل اعتـراض دیگـران پاسـخ مـیداد« :اگـر خـدا بخواهـد ،چهبسـا بـه زبـان
 .1محمدبنیعقوببناسحاق کلینی رازی ،الکافی ،ج ،۵ص۲۸۸و.289
 .2محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،۴۹ص.۱۶۴
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آنـان در کار مـا گشایشـی رخ بدهـد».

1

 .۲مردم
* بر حقوق همسـایه پافشـاری میکرد« :کسـیکه همسـایهاش از اذیتش آسایش
2
نداشـته باشـد ،از ما نیسـت».
* فرمودهانـد کـه پـدر بزرگوارشـان بعـد از انجـام واجبات ،نزد خـدا ،کاری بهتر از
3
خوشحالکردن مؤمن سـراغ نداشـت.
* وقتـی در مدینـه بـر مرکبـی سـوار میشـد و در معابـر و کوچ ههـای ایـن شـهر
رفتوآمـد میکـرد ،مـردم گرفتاریهایشـان را بـا او در میـان میگذاشـتند و امـام
یسـاخت؛
هـم نیازهـا و خواستههایشـان را بـا کمـال فروتنـی و محبـت بـرآورده م 
بهطوریکـه بیـن آن افـراد و حضـرت ،مثـل قوموخویشهـا ،انـس و صمیمیـت
برقـرار شـده بـود .بیـن امام و مردم جهان اسلام ،مکاتباتـی هم صورت میگرفت
و اهالـی شـهرهای گوناگـون بـرای نامههـای امـام احتـرام ویـژهای قائـل بودنـد و
4
توصیههـا و دسـتورالعملهای ایـن نوشـتهها را بـا دلوجـان بـهکار میبسـتند.
* بـا ادیـان و فرقههـای مختلـف ،عادالنـه و عاقالنـه برخـورد میکـرد و
نمیگذاشـت ظلمـی بـه آنهـا بشـود .البتـه ،در مقابـل ،بسـیار حسابشـده از
ماهیـت انحرافیشـان پـرده برمیداشـت .از نیشـابور نامـهای بـه مأمـون رسـید
بـه ایـن مضمـون کـه مـردی زردشـتی هنـگام مـرگ وصیـت کـرده اسـت ثـروت
زیـاد باقیمانـده از او را میـان فقـرا تقسـیم کنند .قاضی نیشـابوری هم آن اموال
ِ
را میـان مسـلمانان تقسـیم کـرده اسـت .مأمـون بـه امامرضـا گفـت« :سـرور
مـن ،دربـارۀ ایـن موضـوع چـه میفرماییـد؟» امـام فرمـود« :زردشـتیان بـرای
بینوایـان مسـلمان وصیـت نمیکننـد .نامـهای بـه قاضـی نیشـابور بنویـس کـه
ِ
 .1محمدبنحسن حر عاملی ،وسائل الشیعة ،ج ،12ص.45
 .2محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.۲۴
 .3منسوب به علیبنموسیالرضا ،فقه الرضا ،ص.339
 .4محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.167

سبک زندگی بر مدار حیات رضوی

119

همـان مقـدار از مالیاتهـای مسـلمانان بـردارد و بـه بینوایـان زردشـتی بدهد».

1

نظارت همگانی

* بـه رفتـار مأمـون عباسـی هم ایـراد میگرفت و نصیحت میکـردش و کارهای
خالفـی را کـه مرتکـب میشـد ،زشـت میشـمرد .مأمـون در ظاهـر قبـول میکرد و
2
ناراحتـیاش را پنهـان میکـرد.
* در مواقـع مختلـف و متعـدد ،بـه رفتارهای نادرسـت بسـتگان نزدیک خویش
اعتـراض میکـرد تـا از انتسـاب بـه او سوءاسـتفاده نکننـد و خالفهایشـان را بـه
حسـاب او نگذارنـد .بـرادر امـام بهنـام زیدبنموسـی در مدینـه قیام کرد و کشـتار
و آتشسـوزی در خانههـای عباسـیان راه انداخـت .او را نـزد مأمـون فرسـتادند.
امـام هـم در برخـورد بـا او وقتـی زیـد گفـت« :مـن بـرادر تـو و فرزنـد پـدرت
3
هسـتم» فرمـود« :تـو تـا وقتـی بـرادر منـی کـه در اطاعـت خدا باشـی».
* بـه امربهمعـروف و نهیازمنکـر سـفارش میکـرد و اخطـار مـیداد« :در صـورت
ترککـردن ایـن کار ،شـرورترین افـراد بـر شـما مسـلط میشـوند و هرچقـدر هـم کـه
4
خوبـان شـما دعـا و نفریـن کننـد ،مسـتجاب نخواهـد شـد».
ِ
* بهنقل از ّ
جد بزرگوارش حضرت ختمیمرتبت میفرمود« :امت من هر وقت
5
امربهمعروف و نهیازمنکر را ترک کردند ،باید در انتظار عذاب خدا باشند».

مهر ور زی

* محبتکـردن و الفـت بـا مـردم را ارزشـمند میدانسـت« :اسـاس خـردورزی،
6
پـس از ایمـان بـه خـدا ،جلـب دوسـتی مـردم اسـت».

 .1محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.15
 .2محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،۴۹ص.803
 .3محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،۴۹ص.218
 .4علیبنحسن طبرسی ،مشکاة األنوار فی غرر األخبار ،ص.۵۰
 .5عزیزاهلل عطاردی ،مسند اإلمام الرضا ،ج ،۲ص.۳۸۲
 .6محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.۳۵

سبک زندگی بر مدار حیات رضوی

121

معاشرت

* برخـورد و معاشـرت مطلـوب در نظـرش بهگونـهای بـود کـه خودش بـا رعایت
آن ،در دلهـای مـردم نفـوذ فـراوان یافتـه بـود 1.میفرمود« :پیامبـر با مردم
2
بهخوبـی معاشـرت میکـرد و بـا نرمـی و آرامـش بـا آنهـا سـخن میگفت».
3
* به احترامگذاشتن به بزرگان خیلی سفارش میکرد.
دیدار
* بـه دیدوبازدیـد تشـویق میکـرد و از قـول پـدر بزرگـوارش میفرمود« :بـه
ِ
دسـت هـم را فشـار دهیـد .از هـم
هـم برویـد .همدیگـر را دوسـت داشـته باشـید.
ِ
4
عصبانی نشـوید».
* میفرمـود« :هرکـس انـدوه و مشـکل مؤمنـی را برطـرف کنـد ،خـدا در روز
5
قیامـت غصـه را از قلبـش برطـرف میکنـد».
* دربارۀ معاشـرت با دیگران میفرمود« :با دوسـتان فروتنی کنید و با دشـمنان
6
بـا احتیـاط رفتـار کنید .بـا عموم مردم هم با گشـادهرویی برخورد کنید».

 .۳والیتعهدی
والیتعهدی با اجبار و تهدید

َ
فـراوان مأمـون ،والیتعهـدی را پذیرفـت 7و فرمـود« :ق ْـد
بـا اجبـار و تهدیدهـای
ِ
َ
َ َ ُ َ
َ
8
اهلل ك َر َاه ِتـی ِلذ ِلـک( »...خداونـد میدانـد کـه ایـنکار بهاجبـار بـود).
ع ِلـم

والیتعهدی؛ بهصورت مشروط
ـرش
* والیتعهـدی را بهصـورت مشـروط پذیرفـت؛ بهطـوری کـه ایـن پذی ِ
 .1محمدبناحمدبنعثمان ذهبی ،سیر أعالم النبالء ،ج ،۱ص.۱۲۱
 .2عزیزاهلل عطاردی ،مسند اإلمام الرضا ،ج ،۲ص.477
 .3علیبنحسن طبرسی ،مشکاة األنوار فی غرر األخبار ،ص.۱۷۰
 .4منسوب به علیبنموسیالرضا ،فقه الرضا ،ص.933
 .5محمدبنیعقوببناسحاق کلینی رازی ،الکافی ،ج ،۲ص.۲۰۰
 .6محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،۷۱ص.۱۶۷
 . 7علیبنحسین ابوالفرج اصفهانی ،مقاتل الطالبیین ،ج ،4ص.7
 . 8محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،2ص.139

122

بر مـــــــــــدار آفتـــــــــــاب

مشـروط ،موضعـی منفـی و شـگفتانگیز در برابـر حاکمیـت تلقـی میشـد؛ زیـرا
فرمـود« :والیتعهـدی را بـه شـرطی میپذیـرم کـه کسـی را بـه مقامـی نگمـارم و از
کاری برکنـار نکنـم .سـنتی را دگرگـون نسـازم و از دخالـت در کارهـای حکومـت 
1
برکنـار باشـم و فقـط طـرف مشـورت قـرار گیـرم».

چرایی پذیرش
* شـخصی بـه ایشـان اعتـراض کـرد کـه« :شـما اهلبیـت کـه انسـانهایی پـاک
و مطهریـد و از سـتمگران بیزاریـد ،چـرا والیتعهـدی را پذیرفتیـد و در دسـتگاه
طاغوتـی مأمـون وارد شـدید؟!» .در پاسـخ  فرمـود« :شـأن پیامبـر بیشـتر اسـت یـا
شـأن جانشـین پیامبـر؟» گفـت« :شـأن پیامبـر ».امـام دوبـاره پرسـید« :پادشـاه
مسـلمان فاسـق؟» گفت« :پادشاه مشـرک ».فرمود:
ُمشـرک بدتر اسـت یا پادشـاه
ِ
«آیـا جـرم کسـیکه خـودش همـکاری بـا دسـتگاه جـور را درخواسـت کنـد ،بدتـر
اسـت یـا کسـیکه بـهزور ،وادار بـه همـکاریاش کننـد؟» گفـت« :آنکسـیکه خود
درخواسـت کنـد ».امامرضـا بعـد از ایـن پاسـخها فرمـود« :یوس ِـف صدیـق،
کافـر مشـرک .حضـرت یوسـف خـود تقاضـا کرد که
پیامبـر بـود و عزیـز مصـرِ ،
بـا حکومـت کفـر همـکاری کنـد .قـرآن در ایـن زمینـه ،از زبـان آن نب ِـی واالمقـام
َ
ٌ
ّ
ْ َْ َ َ َ
زائـن األ ْ
ض ِإ ِن َح ِفیـظ َع ِل ٌمی( 2مرا به سرپرسـتی
ر
إجعل ِنی علی خ ِ ِ
میفرمایـدِ :
ِ
خزینههـای سـرزمین [مصـر] بگمـار کـه پاسـداری دانـا هسـتم[ ).البتـه حضـرت
یوسـف بـا ایـن عمـل خـود میخواسـت مقامـی را بگیرد کـه بتوانـد از آن ،بهترین
مسـلمان فاسـق .یوسـف
اسـتفاده را بکنـد ].عزیـز مصـر کافـر بـود و مأمـون
ِ
ّ
وصـی پیامبـرم .یوسـف پیشـنهاد همـکاری بـا حکومـت
پیامبـر بـود و مـن
3
داد؛ ولـی مـرا بـه ایـنکار مجبـور کردهانـد».
 . 1محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،2ص۱۶۶و.۱۶۷
 . 2یوسف.55 ،
 . 3محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق)  ،عیون أخبار الرضا ،ج ،2ص۱۳۸و.۱۳۹

فصل  هفتم :بهداشت و سالمت

ݡݡکتـاب صـوتی

َ ُّ َ َّ َ َ ُ ُ ُ
ََْ ُ
َ
ّ
ْ
بات ما ر ز قنا كم...
یا أيا ال ِذين آمنوا كلوا ِمن ط ِي ِ

1

بدن ابزار روح است برای شناخت و عبادت و خدمت .وسیلهای است
که میتواند روح را در مسیر سعادت یاری دهد .توجه به سالمتی جسم،
در ابعاد مختلف مادی و معنوی ،کارایی این ابزار را افزایش میدهد.
امام ،هم به سالمت جسم خودش اهمیت میداد و هم تأثیر رعایت
بهداشت بر سالمت و سعادت روح را به همه یادآور میشد و دراینباره
فرهنگسازی میکرد.

 .1بقره« :۱۷۲ ،اى كسانى كه ايمان آوردهايد ،از نعمتهاى پاكيزهاى كه به شما روزى دادهايم،
بخوريد».
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 .۱بهداشت دهان و دندان

* وقتی در یکسـوم آخر شـب برای نمازشـب برمیخاسـت ،پس از ذکر تسـبیح
1
و حمـد و اسـتغفار ،مسـواک مـیزد.
* بهتریـن وسـیله را بـرای مسـوا کزدن ،تارچـۀ اراک 2میدانسـت و میفرمـود:
«چنانچـه بهانـدازه باشـد ،دندانهـا را بـرق میانـدازد ،دهـان را خوشبـو
میسـازد ،لثـه را تقویـت میکنـد و در برابـر پوسـیدگی مفیـد خواهـد بـود؛ امـا
َ
زیـادی آن ،مینـای دندانهـا را نـازک و آنهـا را لـق میکنـد و ریشـۀ
اسـتفادۀ
ِ
3
آنهـا را هـم سسـت خواهـد کـرد».
* بـرای سفیدشـدن دنـدان میفرمـود« :مقـداری نمـک بسـیار سـفید برداریـد و
4
نـرم بسـایید و بـا آن ،مسـواک بزنیـد».
* از اجـداد شـریفش نقـل میکـرد کـه امیرمؤمنـان بـه فرزندانـش دسـتور
مـیداد« :هـر وقـت مسـواک زدیـد ،اگـر خواسـتید آب بنوشـید ،اول سـه بـار

 .1سیدمحمدحسین طباطبایی ،سنن النبی ،ص.223
َ
» .2اراک» درختی است كه در عربی »شجر السواک» نام دارد و در فارسی «درخت مسواک» .در
تقسیمبندی گیاهان از گروه «سالوادور» ( )eaecarodavlaSبهشمار میآید و نام علمیاش «سالوادورا
پرسیكا»( )acisreparodavlaSاست .درخت اراک ،همانند درخت انار ،ارتفاع كم و برگهای پهن و
همواره سبز دارد .چوبش سست و خاردار است و گلهایش سفید یا سر خرنگ .میوهای خوشهای،
مانند انگور و سبزرنگ میدهد که اندكی تلخ است .در طب سنتی ،از میوه و برگش برای درمان
بسیاری از دردها بهره میبرند و از شاخهاش چوب مسواک میگیرند.
 .3محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،۵۹ص.۳۱۷
 .4محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،۵۹ص.۳۱۷
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مضمضـهاش کنیـد»؛ 1یعنـی آب را در دهـان بچرخانیـد و دور بریزیـد.
* بـرای جلوگیـری از فاسدشـدن دنـدان ضروری میدانسـت« :هرکس میخواهد
ً
دندانهایـش فاسـد نشـود ،حتمـا هرگاه شـیرینی میخورد ،پـس از آن قطعهنانی
2
هم بخـورد».
ُ
* توصیه میکرد پس از غذا دهانمان را با گیاه سعد بشوییم و دندانهایمان
3
را با آن تمیز کنیم .این کار را سبب استحکام دندانها میدانست.

 .۲بهداشت بدن
* بـدن انسـان را مملکتـی مجسـم میکـرد کـه« :قلـب در آن پادشـاه اسـت؛
رگهـای بـدن و مغـز ،کارگـران آنانـد؛ خانـۀ آن پادشـاه ،قلـب انسـان اسـت و
سـرزمین آن پادشـاه ،بـدن انسـان .دسـتها و پاهـا و چشـمها و لبهـا و زبـان و
4
گوشهـا نیـز یارانـش هسـتند».
یبـرد،
* بهنظـرش ،حمامرفتـن باعـث اعتـدال بـدن میشـود« :حمـام چـرک را م 
وپـی را نـرم میسـازد ،اندامهـای بـزرگ را تقویـت میکنـد و مـواد زائـد و
رگ ِ
5
عفونتهـا را هـم از بیـن میبـرد».
* شیعیان را به رعایت آداب و مستحبات روز جمعه فرامیخواند« :شستوشوی
7
سـروصورت با خطمی 6،ناخنگرفتن ،کوتاهکردن سـبیل ،عطرزدن و». ...
* آمـوزش مـیداد« :روز چهارشـنبه حمـام برویـد و روز سهشـنبه ناخـن بگیریـد.
 .1حسنبنفضل طبرسی ،مکارم األخالق ،ص.۱۵۳
 .2منسوب به علیبنموسیالرضا ،طب الرضا ،بهترجمۀ نصیرالدین امیرصادقی ،ص.39
 .3حسنبنفضل طبرسی ،مکارم األخالق ،ص.۱۹۱
 .4محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،۵۹ص309؛ منسوب به علیبنموسیالرضا ،طب الرضا،
بهترجمۀ نصیرالدین امیرصادقی ،ص. 91
 .5منسوب به علیبنموسیالرضا ،طب الرضا ،بهترجمۀ نصیرالدین امیرصادقی ،ص.255
 .6گیاهی است از رستۀ ّ
خبازیات (پنیرکیان) که ساقۀ بلند و برگهای پهن و گلهای شیپوری بهرنگهای
سرخ و سفید 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.
 .7حسینبنمحمدتقی نوری ،مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ،ج ،۱ص.414
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روز پنجشـنبه حجامـت کنیـد و روز جمعـه خـود را خوشبـو سـازید».

1

 .۳بهداشت محیط
ورودی خانه ،رزقوروزی را به آن خانه میآورد.
* میگفت جاروزدن
ِ

2

 .۴خوردنیها
نخود
* نخـود پختـه را پیـش از غـذا و پـس از آن میخـورد و میفرمـود« :نخود پخته
3
بـرای درد کمـر خوب اسـت».
خرما
* بـه خرمـا خیلـی عالقـه داشـت و بـا اشـتیاق میـل میکـردش .نقـل میکـرد:
«جـدم رسـول خـدا و اجـدادم همـه خرمادوسـت بودنـد .شـیعیان مـا هـم
4
چـون از سرشـت مـا آفریـده شـدهاند ،خرمـا دوسـت دارنـد».
نمک
* غذایش را با نمک شروع میکرد.
* بـه خـوردن نمـک تشـویق میکـرد و میگفت که پیامبـر به علیچنین
فرمـوده اسـت« :علـی ،نمـک را فرامـوش نکـن .نمـک دوای هفتـاد بیمـاری
6
اسـت».
5

سبزی
7
* همراه غذا سبزی میخورد.
 .1محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۱ص.۲۷۹
 .2محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،۷۳ص.۱۷۶
 .3محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،۶۳ص.۲۶۳
 .۴محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،۴۹ص.۱۰۳
 .5احمدبنمحمدبنخالد برقی ،المحاسن ،ج ،2ص.۴۸۷
 .6محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.۴۲
 .7حسنبنفضل طبرسی ،مکارم األخالق ،ص.۱۷۶
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* پای سفرهای که در آن سبزی نبود ،نمینشست.

1

سویق
* سـویق را خوراکـی خـوب معرفـی میکـرد و میافـزود« :اگـر گرسـنه باشـید،
3
سیرتان میکند و اگر سیر باشید ،غذایتان را هضم خواهد کرد».
ُکندر
ُ
* سـفارش میکـرد کنـدر زیـاد بخوریـم و آن را در دهـان بگذاریـم و بجویـم؛
5
چراکه بلغم 4را پاک میکند و معده را تمیز و عقل را استوار و غذا را زودهضم.
2

کدو
* در قرآن کریم در داستان یونس پیامبر ،از «شجرۀ یقطین» اسم برده شده
اسـت 6.منظـور از آن را کـدو میدانسـت 7و بهنقـل از امیرمؤمنانمیفرمـود:
8
«خـوردن کـدو را فراموش نکنیـد؛ چون عقل را زیاد میکند».
9
دل اندوهگین را آرام میکند».
* به پخت کدو سفارش میکرد« :کدو ِ
انار
* بـه خـوردن انـار ترغیـب میکرد« :هر دانهای از انـار که در معده قرار میگیرد،
10
دل را روشن میسازد و شیطان را چهل روز از قلب آن شخص دور میکند».
* میفرمـود« :پیامبـر هـر موقـع انـار میخـورد ،کسـی را بـا خـود شـریک
 .1حسنبنفضل طبرسی ،مکارم األخالق ،ص.۱۷۶
 .2قاووت یا پوره.
 .3عزیزاهلل عطاردی ،مسند اإلمام الرضا ،ج ،۲ص.۳۳۴
طب اخالطی بوده است.
 .4یکی از خلطهای چهارگانه (اخالط اربعه) در ِ
 .5محمدباقر مجلسی َ ،بحار األنوار ،ج ،۶۳ص.۴۴۴
َ َْْ ََ َ َ ًَ ّ ْ َْ
ین( و بوتۀ کدویی بر او رویاندیم [تا در سایۀ
 .6صافات :۱۴۶ ،و أنبتنا عل ِ
یه شجرة ِمن یق ِط ٍ
برگهای پهن و مرطوبش آرامش یابد]).
 .7احمدبنمحمدبنخالد برقی ،المحاسن ،ج ،2ص.۵۲۰
 .8محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.۳۶
 .9عزیزاهلل عطاردی ،مسند اإلمام الرضا ،ج ،۲ص.۳۴۷
 .10محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.۳۵
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نمیکـرد و میفرمـود‘ :در هـر انـاری ،یـک دانـه از دانههـای بهشـت هسـت»’.
2
انار شیرین را سبب افزایش نطفۀ مرد و زیبایی کودک میدانست.
* خوردن ِ
انـار ملـس (ترشوشـیرین) را بمکیـم؛ چـون بـه مـا نیـرو
* تجویـز میکـرد کـه ِ
3
میدهـد و خـون را زنـده میسـازد.
نـازک میـان دانههایش بخوریم .این سـبب
* میگفـت انـار را بههمـراه پوسـت ِ
4
صاف و پا کشـدن معده اسـت.

1

انجیر
* بـرای انجیـر خـواص مختلفـی بیـان میکـرد« :انجیـر بـوی دهـان را از بیـن
یسـازد.
میبـرد و اسـتخوان را محکـم میکنـد و مـو را میرویانـد و دردها را زایل م 
5
انجیـر شـبیهترین چیـز بـه میوههـای بهشـت اسـت».
برنج
سرآمد غذاهای دنیا و آخرت را گوشت و برنج میدانست.
*
ِ
7
نان برنج معرفی میکرد .
* بهترین دارو برای درمان
شخص مبتال به سل را ِ
ِ
6

باقال
خون تازه در بدن
* خوردن باقال را مایۀ محکمشدن استخوانهای ساق و تولید ِ
8
میدانست.

 .1محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.۴۳
 .2احمدبنمحمدبنخالد برقی ،المحاسن ،ج ،2ص۵۴۶؛ محمدبنیعقوببناسحاق کلینی رازی،
الکافی ،ج ،۶ص.۳۵۵
 .3محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،۵۹ص.۳۲۰
 .4منسوب به علیبنموسیالرضا ،صحیفة اإلمام الرضا ،بهتحقیق و تصحیح محمدمهدی
نجف ،ص۷۹؛ محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.۴۳
 . 5احمدبنمحمدبنخالد برقی ،المحاسن ،ج ،2ص.۵۵۴
 .6عزیزاهلل عطاردی ،مسند اإلمام الرضا ،ج ،۲ص.۳۴۷
 .7محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،۶۳ص.۲۷۴
 .8احمدبنمحمدبنخالد برقی ،المحاسن ،ج ،2ص.۵۰۶
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* توصیه میکرد باقال را با پوست بخوریم« :معده را پاک میکند».

1

نان
ُ
* پرهیز میداد از اینکه نان را با کارد ببریم .توصیه میکرد با دست تکهتکهاش
2
کنیم.
«برتـری نان جـو بر نان
* بـرای فهمانـدن ارزش نـان جـو اینطـور مثـال مـیزد:
ِ
3
گنـدم ماننـد برتـری اهلبیـت بر مردم اسـت».
* میفرمـود« :خـدا در نـان جـو برکـت گذاشـته اسـت و هرکـس نـان جـو بخـورد،
4
بیماریهایـش بهبـود مییابـد».
روزی پیامبـران خـود را
* نـان جـو را غـذای غالـب پیامبـران میدانسـت« :خـدا ِ
5
از نـان جـو قرار داده اسـت».
کاسنی
* بـه خـوردن کاسـنی تشـویق کـرده و خاطرنشـان میکـرد« :کاسـنی درمـان هزار
6
بیماری اسـت».
انگور و مویز
* از میان میوهها ،انگور را بیشتر دوست میداشت.
* بـه خـوردن انگـور سـفارش میکـرد .از قـول پیامبـر میگفـت« :انگـور را
8
دانهدانـه میـل کنیـد .گواراتـر میشـود و هضمـش آسـانتر».
* سفارشـش ایـن بـود کـه مویـز قرمـز را هـر روز ناشـتا بخوریـم و بهنقـل از
7

 .1حسنبنفضل طبرسی ،مکارم األخالق ،ص.۱۸۳
 .2محمدبنیعقوببناسحاق کلینی رازی ،الکافی ،ج ،۶ص.304
 .3حسنبنفضل طبرسی ،مکارم األخالق ،ص۱۵۴؛ محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،۶۳ص.۲۷۴
 .4حسنبنفضل طبرسی ،مکارم األخالق ،ص۱۵۴؛ محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،۶۳ص.۲۷۴
 .5حسنبنفضل طبرسی ،مکارم األخالق ،ص۱۵۴؛ محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،۶۳ص.۲۷۴
 .6حسنبنفضل طبرسی ،مکارم األخالق ،ص.۱۷۸
 .7محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،۴۹ص.۳۰۸
 .8محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.۳۵
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علیمیفرمـود« :هرکـس ناشـتا  ۲۱دانـه مویـز قرمـز بخـورد ،همیشـه سـالم
1
خواهـد بـود».
* توصیـه میکـرد روزانـه هفـت مثقـال مویـز را ناشـتا بخوریـم .تقویـت حافظـه
2
نتیجـۀ آن اسـت.
سیب
* میفرمـود« :سـیب منافـع فراوانـی دارد و بسـیاری از بیماریهـا و ناخوشـیها
3
را بهبـود میبخشـد».
زیتون
* زیتون را غذایی مناسب وصف میکرد و میافزود« :دهان را خوشبو میکند،
یسـازد و خشـم
بلغم را میبرد ،رنگ چهره را روشـن میکند ،اعصاب را محکم م 
4
را فرومینشاند».
* دربـارۀ روغنزیتـون ،بهنقـل از پیامبـر توصیـه میکـرد« :روغنزیتـون
بخوریـد :معـده را پـاک میکنـد ،بلغـم را میزدایـد ،اعصـاب را تقویـت میکنـد،
بیماریهـای فرسـودهکننده را از بیـن میبـرد ،اخلاق را خـوب میکنـد ،روح را
5
آرامـش میدهـد و انـدوه را میبـرد».
ِبه
* بـه سـیرۀ جـدش تمسـک میکـرد« :پیامبـر ِبـه را بسـیار دوسـت داشـت و
6
توصیـه میکـرد خوردنـش را تـرک نکنیـم».
 .1منسوب به علیبنموسیالرضا ،صحیفة اإلمام الرضا ،بهتحقیق و تصحیح محمدمهدی
نجف ،ص۸۹؛ محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.۴۱
 .2محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،۵۹ص۳۲۴؛ منسوب به علیبنموسیالرضا ،طب الرضا،
بهترجمۀنصیرالدینامیرصادقی،ص.63
 .3حسنبنفضل طبرسی ،مکارم األخالق ،ص.۱۷۳
 . 4حسنبنفضل طبرسی ،مکارم األخالق ،ص.۱۹۰
 . 5محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.۳۵
 . 6حسنبنفضل طبرسی ،مکارم األخالق ،ص.۱۷۲
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* از جـد بزرگـوارش ،علـی روایت میکرد« :روزی خدمت حضرت رسـول
رسـیدم .پیغمبـر مشـغول خـوردن ِبـه بـود و از آن بـه مـن هـم مرحمـت کـرد و
سـپس فرمـود‘ :علـی ،ایـن ِبـه هدیۀ خداسـت و آن را به من و شـما هدیه فرموده
اسـت ’.در آن ِبـه ،لذتـی دیـدم کـه در میـوهای دیگـر ندیـده بـودم .سـپس افـزود:
یشـود و از
‘علـی ،هرکـس سـه روز ناشـتا ِبـه بخـورد ،ذهنـش بـاز و هوشـش زیاد م 
1
ّ
شـر شـیطان و لشـکرش در امـان خواهـد ماند»’.
عدس
یشـمرد:
* عـدس را پـاک و بابرکـت میدانسـت و امتیازاتـش را اینطـور برم 
2
«عـدس دل را نـرم میکنـد و اشـک را زیـاد».
چغندر
3
* چغندر را تقویتکنندۀ عقل میدانست و تصفیهکنندۀ خون.
* میگفـت بـرگ چغنـدر بـرای بیمـاری مفیـد اسـت« :بـه بیمارهایتـان بـرگ
چغنـدر بدهیـد؛ چونکـه در آن درمـان اسـت و هیـچ مرضـی ایجـاد نمیکنـد و
4
هیـچ عارضـهای نـدارد و خـواب بیمـار را هـم آرام میکنـد».
خربزه
جشـدن انـدام
* از خـوردن خربـزه بهصـورت ناشـتا نهـی میکـرد و آن را مایـۀ فل 
5
میدانسـت.
عسل
* عسـل را درمـان هـر دردی معرفـی میکـرد« :خـوردن یـک قاشـق عسـل در
 . 1محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.۷۳
 . 2محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.۴۱
 .3محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،۶۳ص.۲۱۷
 .4محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،۶۳ص21۷؛ عزیزاهلل عطاردی ،مسند اإلمام الرضا ،ج،۲
ص.۳۴۳
 .5حسنبنفضل طبرسی ،مکارم األخالق ،ص.۳۸۴
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یشـود
ناشـتا ،بلغـم را پایـان میدهـد ،صفـرا را فرومینشـاند ،مانـع از سـودا م 
و ذهـن را صفـا میبخشـد .اگـر هـم همـراه بـا ُ
کنـدر بخـورد ،حافظـهاش قـوی
1
میشـود».
* راهـکارش بـرای پیشـگیری از سـرماخوردگی در زمسـتان ایـن بـود کـه هـر روز
2
سـه لقمـه عسـل بـا مـوم بخوریـم.
گوشت
* بـا الگوگیـری از محمـد مصطفـی گوشـت را بهتریـن غـذای دنیـا و آخـرت
3
میدانسـت.
َ
* میفرمـود« :هرکـس چهـل روز گوشـت نخـورد ،اخالقـش تغییـر میکنـد و الغـر
4
میشـود».
* گوشـت نپختـه را سـبب ایجـاد ِکـرم در شـکم میدانسـت؛ ازایـنرو از خوردنـش
5
نهـی میکـرد.
گوسـفند نـر خوشـمزهتر بـود .میگفـت« :ا گـر خـدا  گوشـتی
* بهنظـرش ،گوشـت
ِ
گوسـفند نـر خلـق میکـرد ،آن را فـدای اسـماعیل
خوشطعمتـر از گوشـت
ِ
6
میکـرد».
* بـر رعایـت آداب اسلامی در ذبـح حیوانـات تأ کید میکرد .دلیل حرمت گوشـت
یکـرد« :خـدا
حیوانـی را کـه بـا نـام غیرخـدا ذبـح شـده اسـت ،اینچنیـن تشـریح م 
بـر مخلوقاتـش واجـب کـرده اسـت بـه وجـود او اقـرار کننـد و فقـط اسـم او را ببرند.
دیگـر اینکـه نبایـد آنچـه واسـطۀ تقـرب بـه خداسـت ،برابـر باشـد بـا آنچـه بـرای
عبـادت و پرسـتش شـیطانها و بتهاسـت؛ زیـرا بردن نـام خدا ،اقـرار به ربوبیت
 .1منسوب به علیبنموسیالرضا ،فقه الرضا ،ص.۳۴۶
 .2منسوب به علیبنموسیالرضا ،طب الرضا ،بهترجمۀ نصیرالدین امیرصادقی ،ص73و.462
 .3عزیزاهلل عطاردی ،مسند اإلمام الرضا ،ج ،۲ص.۳۲۷
 .4محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،۶۳ص.۶۷
 .5منسوب به علیبنموسیالرضا ،طب الرضا  ،بهترجمۀ نصیرالدین امیرصادقی ،ص.53
 .6عزیزاهلل عطاردی ،مسند اإلمام الرضا ،ج ،۲ص.۳۲۴
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و یگانگـی وی اسـت و بـردن نـام غیـر او ،اظهـار شـرک».
وحشـی درنده را حرام میدانسـت،
* خـوردن تمـام پرنـدگان درنـده و حیوانـات
ِ
بـا ایـن اسـتدالل کـه آنهـا مـردار و گوشـت انسـانها و آلودگیهـا و امثـال
آنهـا را میخورنـد .میفرمـود« :خـدا نشـانههایی گذاشـته بـرای تشـخیص
حیوانات وحشـی از حاللگوشـت و پرندگان حاللگوشـت از حرامگوشـت .پدرم
دندان نیـش دارد و هر پرندهای
درهمینبـاره فرمـود‘ :هـر حیـوان درندهای که
ِ
کـه چنـگال دارد ،حرامگوشـت اسـت .هـر پرنـدهای کـه سـنگدان دارد ،گوشـتش
حلال اسـت 2»’.تفـاوت دیگـری هـم بیـن پرنـدگان حاللگوشـت و حرامگوشـت
ذکـر میکـرد« :میتوانـی هـر پرنـدهای را کـه در وقـت پـرواز بالـش را تـکان
میدهـد ،بخـوری .حلال اسـت .از پرندگانـی کـه هنـگام پـرواز بالشـان را صـاف
3
نگـه میدارنـد ،نخـور کـه حرامگوشـتاند».
1

 .۵نوشیدن
آب
* طعم آب را زندگی میدانست.
ْ
ُ
ْ
ّ
ُ
اهلل َو َ
5
هلِل».
هلِل َو الشک ُر ِ
ال ْمد ِ
* وقتی از آب زمزم مینوشید ،میگفت«ِ :ب ْس ِم ِ
* نوشـیدن آب سـرد را بعـد از چیزهـای گـرم و همچنیـن بعـد از شـیرینی ،بـرای
6
دنـدان بسـیار مضـر میدانسـت و سـبب ازبینرفتـن دندانهـا.
* آب جوشـانده را بـرای هـر چیـزی مفیـد میدانسـت و میفرمـود آب جوشـانده
4

 .1محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص۹۳؛
محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،علل الشرائع ،ج ،۲ص۴۸۱و.۴۸۲
 .2محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،علل الشرائع ،ج ،۲ص.۴۸۲
 .3محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،علل الشرائع ،ج ،۲ص.۴۸۲
 .4محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،۴۹ص.۹۹
 .5محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،96ص.245
 .6منسوب به علیبنموسیالرضا ،طب الرضا ،بهترجمۀ نصیرالدین امیرصادقی ،ص.53
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هیـچ زیانی نـدارد.

1

حرمت مشر وبات الکلی
* دلیـل حرمـت مشـروب را اینگونـه بیـان میکـرد« :موجـب فسـاد اسـت .عقـل
شـرابخوار را از بیـن میبـرد .او را وادار میکنـد کـه خـدا را انـکار کنـد و بـه خـدا
و پیامبرانـش دروغ ببنـدد .فسـادهای دیگـری ماننـد قتـل و نسـبت نـاروا دادن
و مبـادرت بـه زنـا ،ناشـی از عرقخـوری اسـت .شـرابخوری سـبب میشـود کـه
2
فـرد بـه پرهیـز از محـارم الهـی ،بیاعتنـا شـود و کممبـاالت باشـد».

 .۶نشستن
* نزد کسی هیچوقت پای خود را دراز نمیکرد.
* هرگز روبهروی کسیکه نشسته بود ،تکیه نمیداد.
5
* تابستان روی حصیر مینشست و زمستان روی گلیم.
3

4

 .۷سفر
* ُمصـر بـود کـه مسـافر وقتـی معـدهاش ُپـر یـا خالـی اسـت ،از مسـافرتکردن در
هـوای گـرم پرهیـز کنـد .میفرمـود« :هـرگاه قصد سـفر داریـد ،غذا را بهانـدازه و از
غذاهـای سـرد بخوریـد؛ مثـل غذاهایـی که از گوشـتهای لطیف مانند گوشـت
ماهـی و جوجـه بـا سـرکه و ترشـیجات تهیـه میشـود و همچنیـن غذاهـای
تهیهشـده از گوشـت گوسـاله و سـرکه و زیتـون و آبغـوره و دیگـر چیزهایـی کـه
6
طبیعـت سـرد دارنـد».
 .1حسنبنفضل طبرسی ،مکارم األخالق ،ص.۱۵۷
 .2محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،علل الشرائع ،ج ،۲ص۴۷۵؛ محمدبنعلیبنبابویه
قمی (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص198و.199
 .3محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.۱۸۴
 .4محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص۱۸۴؛ علیبنعیسی
اربلی ،کشف الغمة فی معرفة األئمة ،ج ،۲ص.۳۱۶
 .5علیبنعیسی اربلی ،کشف الغمة فی معرفة األئمة ،ج ،۲ص.۳۱۶
 .6محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،۵۹ص۳۲5؛ علی احمدی میانجی ،مکاتیب األئمة،
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 .۸بیماری
* میگفـت بیمـاری بـرای مؤمـن رحمـت اسـت و موجـب تطهیـر او میشـود.
ـدم مؤمـن
بـرای کافـر هـم ،عـذاب و لعنـت اسـت! میفرمـود« :بیمـاری ،هم ِ
1
میمانـد تـا هنگامـی کـه هیـچ گناهـی برایـش نمانـد».
ً
* بـر آن بـود کـه خـدا قبـل از آنکـه بـدن را بـه دردی گرفتـار کنـد ،حتمـا برایـش
دارویـی قـرار میدهـد کـه بـا آن درمـان شـود و هـر نـوع دردی ،نسـخهای خاص
2
بـرای درمـان دارد.
پیشگیری از بیماری
* برای پیشگیری از گوشدرد پیشنهاد میکرد بههنگام خواب ،در گوشهایمان
3
پنبه بگذاریم.
4
* بوییدن گل نرگس را توصیه میکرد ،برای ایمنی از سرماخوردگی.
* بـرای پیشـگیری از زکام اینگونـه تجویـز میکـرد« :زمسـتانها هـر روز سـه
لقمـه عسـل بـا مـوم آن بخـورد ...و گل نرگـس بـو کنـد؛ چراکـه بـدن را در برابـر
زکام مقـاوم میکنـد .سـیاهدانه نیـز همینطـور اسـت .امـا در تابسـتان ،هـر روز
5
یـک خیـار بخـورد و از نشسـتن در آفتـاب خـودداری کنـد».
مـرغ آبپـز نهـی میکـرد« :نفستنگـی و نفسبریدگـی
* از خـوردن ِ
زیـاد تخم ِ
6
مـیآورد».
7
* از زیاد نشستن در توالت نهی میکرد« :آدم را بیمار میکند».
ج ،۵ص.۲۳۱
 .1محمدبنعلیبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،ثواب األعمال و عقاب األعمال ،ص.۱۹۳
 .2محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،۵۹ص.۳09
 .3منسوب به علیبنموسیالرضا ،طب الرضا ،بهترجمۀ نصیرالدین امیرصادقی ،ص.۳۷
 .4منسوب به علیبنموسیالرضا ،طب الرضا ،بهترجمۀ نصیرالدین امیرصادقی ،ص.۳۸
 .5منسوب به علیبنموسیالرضا ،طب الرضا ،بهترجمۀ نصیرالدین امیرصادقی ،ص۳۷و.۳۸
 .6محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،۵۹ص.۳۲۱
 .7منسوب به علیبنموسیالرضا ،طب الرضا ،بهترجمۀ نصیرالدین امیرصادقی ،ص.28
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زمان تخممرغ و ماهی را زمینهساز برخی بیماریها میدانست.
*
خوردن هم ِ
ِ
* حجامـت را مفیـد میدانسـت و دربـارهاش میفرمـود« :حجامتـی کـه میـان
قلـب ناشـی از شـکم ُپری و حـرارت،
شـانهها صـورت میگیـرد ،در بهبـود ضربـان ِ
2
سـودمند اسـت».
تسـاله
* میزان و مقدار حجامت را با سـن فرد مرتبط میدانسـت« :کسـیکه بیس 
اسـت ،هر بیسـت روز یک مرتبه حجامت کند و در سیسـالگی هر سـی روز یک بار
و در چهلسـالگی هـر چهـل روز یـک بـار .خالصـه اینکـه هرکـس بـر حسـب سـنش
3
بهاینترتیـب حجامـت کنـد».
ناراحتـی مثانـه نداشـته باشـد ،هیچوقـت
* میفرمـود« :اگـر کسـی دوسـت دارد
ِ
4
نبایـد ادرارش را حبـس کنـد».
یکـرد« :هرکـس میخواهـد
* از آشـامیدن آب در البـهالی غذاخـوردن نهـی م 
معدهاش آزارش ندهد ،روی غذا آب نخورد تا هنگامی که غذاخوردن را بهپایان
برسـاند .هرکـه اینطـور کنـد ،بدنـش مرطـوب و سـردمزاج و معـدهاش ضعیـف
تس ِـرهم روی
میشـود و رگهایـش نیـروی غـذا را بـه خود نمیگیرند؛ زیرا اگر پش 
5
یشـود».
غـذا آب ریختـه شـود ،آن غـذا در معـده نـارس و بدگـوارش م 
1

 .۹عیادت
* توصیـه میکـرد کـه هـر وقت بیمار شـدیم ،اطالع دهیم تا مـردم به عیادتمان
بیاینـد و بـرای شـفایمان دعـا کننـد؛ چـون هرکسـیکه بـرای شـفایمان دعـا کنـد،
امکان دارد دعایش مسـتجاب شـود.
 .1منسوب به علیبنموسیالرضا ،طب الرضا ،بهترجمۀ نصیرالدین امیرصادقی ،ص.34
 .2منسوب به علیبنموسیالرضا ،طب الرضا ،بهترجمۀ نصیرالدین امیرصادقی ،ص.31
 .3منسوب به علیبنموسیالرضا ،طب الرضا ،بهترجمۀ نصیرالدین امیرصادقی ،ص.30
 .4محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،۵۹ص.۳۲۳
 .5منسوب به علیبنموسیالرضا ،طب الرضا ،بهترجمۀ نصیرالدین امیرصادقی ،ص37؛
محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،۵۹ص.۳۲۳
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کتابنامه

141

 .1قرآن کریم.
 .۲ابنجوزی ،عبدالرحمنبنعلىبنمحمد ،المنتظم فى تاریخ األمم و الملوک ،ج،۱۰
بیروت :دار الکتب العلمیة1412 ،ق.
 .۳ابنشعبه حرانی ،حسنبنعلی ،تحف العقول عن آل الرسول ،بهتحقیق و
تصحیح علیاکبر غفاری ،چ ،2قم :دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعۀ مدرسین،
1404ق.
ب آل ابى طالب ،ج ،۴چ ،۱قم:
 .۴ابنشهرآشوب مازندرانى ،محمدبنعلی ،مناق 
عالمه1379 ،ق.
ل المهمة فى معرفة االئمة ،ج ،۲قم :دار
 .۵ابنصباغ مالكى ،علىبنمحمد ،الفصو 
الحديث1422 ،ق.
ت و منهج العبادات ،چ ،۱قم :دار الذخائر،
 .۶ابنطاووس ،علىبنموسى ،مه ج الدعوا 
1411ق.
 .۷ابنفتال نیشابورى ،محمدبناحمد ،روضة الواعظین و بصیرة المتعظین ،ج ،۲چ،۱
قم :دار الشريف الرضى للنشر1375 ،ش.
حلى ،احمدبنمحمد ،عدة الداعى و نجا ح الساعى ،بهتحقیق و تصحیح
 .۸ابنفهد ّ
احمد موحدی قمی ،چ ،۱بىجا :دار الکتب اإلسالمى1407 ،ق.
ب األئمة  ،بهتحقیق و تصحیح مجتبی فرجی،
 .۹احمدى ميانجى ،على ،مكاتي 
ج ،۵چ ،۱قم :دار الحديث1426 ،ق.
ف الغم ة فى معرفة األئمة ،بهتحقیق و تصحیح
 .۱۰اربلى ،علىبنعيسى ،كش 
سیدهاشم رسولی محالتی ،ج ،2چ ،1تبريز :بنىهاشمى1381 ،ق.
ل الطالبيين ،چ ،۲قم :دار الکتاب للطباعة
 .۱۱اصفهانى ،ابوالفرج علىبنحسين ،مقات 
و النشر13۸۵ ،ق.
 .1۲برقى ،احمدبنمحمدبنخالد ،المحاسن ،بهتحقیق و تصحیح جاللالدین محدث،
ج ،۲چ ،۲قم :دار الکتب اإلسالميه1371 ،ق.
 .۱۳حسینی قزوینی ،سیدمحمد ،موسوعة اإلما م الرضا ،بهاشراف ابوالقاسم
خزعلى ،ج ،۵قم :مؤسسۀ تحقیقاتی حضرت ّ
ولی عصر1428 ،ق.
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 .۱۴حكيمى ،محمدرضا و محمد حکیمی و دیگران ،الحياة ،ج۴و ،۵چ ،۱ترجمۀ احمد
آرام ،تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمى1380 ،ش.
ّ .1۵
ل الشيعة ،ج۲و۴و۶و۱۲و۲۰و ،۲۱چ ،۱قم:
حر عاملى ،محمدبنحسن ،وسائ 
مؤسسة آلالبيت  إلحیاء التراث1409 ،ق.
 .۱۶حلی ،سیدعبدالكريمبناحمدبنموسیبنطاووس ،فرحة الغرى بصرحة القری،
چ ،۱قم :دار الشریف الرضى للنشر ،بىتا.
 .1۷حمیرى ،عبداللهبنجعفر ،قرب األسناد ،چ ،۱قم :مؤسسة آلالبيت إلحیاء
التراث1413 ،ق.
 .۱۸دیلمی ،حسنبنمحمد ،إرشاد القلوب إلی الصواب،ج ،1چ ،1قم :دار الشریف
الرضی للنشر1412 ،ق.
 .19ذهبی ،محمدبناحمدبنعثمان ،سیر اعالم النبالء ،ج۱و ،۱۳بیروت :الرسالة،
.1996
 .20راوندى ،قطبالدین سعیدبنهبةالله ،الخرائج و الجرائح ،ج ،۱چ ،۱قم :مؤسسۀ
اماممهدى1409 ،ق.
 .21شامى ،جمالالدين يوسفبنحاتم ،الدر النظیم فی مناقب األئمة الهامیم ،چ،۱
قم :دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعۀ مدرسین1420 ،ق.
 .22شبلنجی شافعی ،مؤمنبنحسن ،نور األبصار فی مناقب آل النبی المختار ،قم:
ذویالقربی1384 ،ش.
 .23شعیری ،تاجالدین محمدبنمحمد ،جامع األخبار ،چ ،۱قم :دار الشريف الرضى
للنشر۱۴۰۵ ،ق.
 .24شیخ صدوق (قمی) ،محمدبنعلىبنبابویه ،بهتحقیق و تصحیح علی اکبر غفاری،
الخصال ،ج ،۱چ ،۱قم :دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعۀ مدرسين1362 ،ش.
 .25شیخ صدوق (قمی) ،محمدبنعلىبنحسینبنبابویه ،أمالی الصدوق ،چ،۶
تهران :کتابچى1376 ،ش.
ل و عقاب
ب األعما 
 .26شیخ صدوق (قمی) ،محمدبنعلىبنحسینبنبابویه ،ثوا 
األعمال ،چ ،۲قم :دار الشريف الرضى للنشر1406 ،ق.
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ت الشيعة ،چ،۱
 .27شیخ صدوق (قمی) ،محمدبنعلىبنحسینبنبابویه ،صفا 
تهران :اعلمى1362 ،ش.
 .28شیخ صدوق (قمی) ،محمدبنعلىبنحسینبنبابویه ،علل الشرايع ،ج۱و ،۲چ،۱
قم :كتابفروشى داورى1385 ،ق.
 .29شیخ صدوق (قمی) ،محمدبنعلىبنحسینبنبابویه ،بهتحقیق و تصحیح مهدی
الجوردی ،عیون أخبار الرضا ،ج1و ،۲چ ،۱تهران :جهان1378 ،ق.
 .30شیخ صدوق (قمی) ،محمدبنعلىبنحسینبنبابویهُ ،
کتاب من ال یحضره الفقیه،
ج۱تا ،۴چ ،۲قم :دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعۀ مدرسین1413 ،ق.
ن و تمام النعمة،
ل الدي 
 .31شیخ صدوق (قمی) ،محمدبنعلىبنحسینبنبابویه ،كما 
ج ،۲چ ،۲تهران :اسالمیه1395 ،ق.
 .32شیخ صدوق (قمی) ،محمدبنعلىبنحسینبنبابویه ،التوحید ،چ ،۱قم :دفتر
انتشارات اسالمى وابسته به جامعۀ مدرسین۱۳۹۸ ،ق.
 .33شیخ صدوق (قمی) ،محمدبنعلىبنحسینبنبابویه ،معانی األخبار ،بهتحقیق و
تصحیح علیاکبر غفاری ،چ ،۱قم :دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعۀ مدرسین،
۱۴۰۳ق.
 .34طباطبایی ،سیدمحمدحسین ،سنن النبی ،تهران :دار الکتب اإلسالمية،
1378ش.
 .35طباطبایی ،سیدمحمدحسین ،المیزان فی تفسیر القرآن ،ج ،۲۰چ ،۵قم :دفتر
انتشارات اسالمى وابسته به جامعۀ مدرسین۱۴۱۷ ،ق.
 .36طبرسى ،احمدبنعلى ،اإلحتجا ج على أهل اللجاج ،بهتحقیق و تصحیح محمدباقر
خرسان ،ج ،۲چ ،۱مشهد :نشر مرتضى1403 ،ق.
 .3۷طبرسى ،حسنبنفضل ،مكارم األخالق ،چ ،۴قم :الشريف الرضى1412 ،ق.
 .3۸طبرسى ،علىبنحسن ،مشكاة األنوار فى غرر األخبار ،چ ،2نجف :المكتبة
الحيدرية1344 ،ش.
 .۳۹طبرسى ،فضلبنحسن ،إعالم الورى بأعالم الهدى ،ج ،2چ ،1قم :مؤسسة
آلالبيت إلحیاء التراث1417 ،ق.
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 .4۰طبری ،محمدبنجریر ،دالئل اإلمامة ،چ ،1قم :بعثت1413 ،ق.
 .4۱طوسى ،محمدبنحسن ،األمالى ،چ ،۱قم :دار الثقافة1414 ،ق.
 .4۲طوسی ،محمدبنحسن ،تهذیب األحکام ،بهتحقیق و تصحیح حسن موسوی
خرسان ،ج ،۲چ ،۴تهران :دار الکتب اإلسالمیة1407 ،ق.
 .4۳عطاردی ،عزیزاللهُ ،مسند اإلمام الرضا ،ج۱و ،2چ ،1مشهد :آستان قدس
(کنگره)1406 ،ق.
 .4۴عياشى ،محمدبنمسعود ،تفسير العياشى ،بهتحقیق و تصحیح سیدهاشم رسولی
محالتی ،ج ،۱چ ،۱تهران :المطبعة العلمية1380 ،ق.
ن الصحا ح الستة ،ج ،۳چ ،۲تهران:
ل الخمسة م 
 .۴۵فيروزآبادى ،سيدمرتضى ،فضائ 
دار الکتب اإلسالمية1392 ،ق.
 .۴۶قرشی ،باقر شریف ،پژوهشی دقیق در زندگانی امامعلیبنموسیالرضا ،چ،۱
ترجمۀ سیدمحمد صالحی  ،ج ،۱چ ،۱تهران :دار الکتب اإلسالمیة138۲ ،ش.
ل و آثار االول فى التاريخ ،بيروت :عالم الكتب،
 .۴۷قرمانى ،احمدبنيوسف ،أخبار الدو 
.1992
 .۴۸قمی ،حسنبنمحمدبنحسن ،تاریخ قم ،ترجمۀ حسنبنعلیبنعبدالملک قمی،
تهران :مطبعة مجلس1353 ،ش.
 .۴۹کلینى رازی ،محمدبنیعقوببناسحاق ،الکافى ،ج۱و۲و۳و۴و۵و۶و ،۸چ ،۴بهتحقیق
و تصحیح علیاکبر غفاری و محمد آخوندی ،ج1و2و3و4و5و6و ،8چ ،4تهران :دار الکتب
اإلسالمیة1407 ،ق.
 .5۰مجلسی ،محمدباقر ،بحار األنوار ،چ ،۲بیروت :دار إحیاء التراث العربی1403 ،ق.
 .۵1مجلسی ،محمدباقر ،حلیةالمتقین ،قم :انتشارات مسجد جمکران1388 ،ش.
 .۵2محمدی ریشهری ،محمد و دیگران ،دانشنامۀ اماممهدی بر پایۀ قرآن،
حدیث و تاریخ ،ج ،6چ ،۱قم :دار الحدیث۱۳۹۳ ،ش.
 .۵3مسعودی ،علىبنحسین ،إثبات الوصیة لإلمام علی بن ابی طالب ،چ ،۳قم:
انصاریان1426 ،ق.
 .۵4مشکینی ،علی ،مصطلحات الفقه ،قم :الهادی۱۳۷۷ ،ش.
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 .۵5مفید ،محمدبنمحمد ،اإلختصاص ،بهتحقیق و تصحیح علیاکبر غفاری و محمود
محرمی زرندی ،چ ،۱قم :المؤتمر العالمی األفیة الشیخ المفید1413 ،ق.
 .۵6مفید ،محمدبنمحمد ،اإلرشاد فی معرفة حجج الله على العباد ،بهتحقیق و تصحیح
مؤسسۀ آلالبيت  إلحیاء التراث ،ج ،۲چ ،۱قم :کنگرۀشیخ مفید1413 ،ق.
1413ق.
ق.
 .۵۷مفید ،محمدبنمحمد ،الفصول المختارة ،چ ،۱قم :کنگرۀ شیخ مفید1413 ،
.۵۷
 .۵8مكارم شيرازى ،ناصر و ديگران ،تفسير نمونه ،ج ،۶۱تهران :دار الکتب اإلسالمية،
1374ش.
 .۵9منسوب به علیبنموسیالرضا ،صحیفة اإلمام الرضا ،چ ،۱مشهد:
کنگرۀ جهانی امامرضا1406 ،ق.
 .۶0منسوب به علیبنموسیالرضا ،طبالرضا ،ترجمۀ نصیرالدین امیرصادقی،
چ ،۶تهران :معراجى1381،ش.
 .۶۱منسوب به علیبنموسیالرضاا ،فق ه الرضا ،چ ،۱قم :مؤسسة
آلالبيت إلحیاء التراث1406 ،ق.

.۶2نوری،حسینبنمحمدتقى،مستدرکالوسائلومستنبطالمسائل،ج۱و۲و۷و۹و۱۵و،۱۶
چ ،۱قم :مؤسسة آلالبيت إلحیاء التراث1408 ،ق.
 .۶۳صافی ،لطفاهلل ،منتخباالثر فی االمام الثانیعشر ،قم :موسسه
السیده المعصومه1377 ،ش.
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مسابقۀ فرهنگی بر مدار آفتاب
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توضیحات شرکت در مسابقه
* پرسـشها از متـن موجـود طـرح شـده اسـت و افـراد دوازدهسـاله و بیشـتر
میتواننـد بـه روشهـای زیـر در مسـابقه شـرکت کننـد.
 .۱ارسـال پاسـخ بـه سـامانۀ پیامکـی :بـرای ایـن کار ،کافـی اسـت بهترتیـب
نـام مسـابقه و شـمارۀ گزینههـای صحیـح پرسـشها را بهصـورت یـک عـدد
پنجرقمـی از چـپ بـه راسـت ،همـراه بـا نـام و نـام خانوادگـی خـود بـه سـامانۀ
پیامکـی  ۳۰۰۰۸۰۲۲۲۲ارسـال کنیـد.
مثال :بر مدار آفتاب  ۲۱۱۱۴احسان رضوی
 .۲فیلمبـرداری از خودتـان در حـال معرفـی یـا خوانـش بخشـی از متـن کتـاب:
فیلمهای خود را با زمان حداکثر  ۱۰۰ثانیه و فرمت  ،mp4به این نشانی بفرستید:
haram.razavi.ir

* قرعهکشـی از بیـن پاسـخهای کامـل و صحیـح انجـام میشـود و نتیجـۀ آن
ازطریـق سـامانۀ پیامکـی گفتهشـده بـه اطلاع برندگان میرسـد.

پرسشها
پرسـش اول :امامرضـا؟ع؟ بـرای مؤمـن سـه خصلـت برشـمردهاند .یکـی از آن 
خصلتهـا سـنتی اسـت از امامـش .آن خصلـت کـدام اسـت؟
 .1مدارا و نرمرفتاری با مردم

 .2پوشاندن راز خود و دیگران

 .3صبر در سختی و گرفتاری

 .4جهاد در راه خدا با جان و مال
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پرسـش دوم :حکمـت نمازجماعـت در کدامیـک از گزینههـای زیـر بیـان شـده
است؟
 .1نیکوکاری
 .2رسیدگی به فقرا
 .3دوری از گناه
 .4همۀ گزینهها
پرسـش سـوم :سلاح پیامبـران کـه امامرضـا؟ع؟ اسـتفاده از آن را بـه مؤمنـان
توصیـه فرمودهانـد ،چیسـت؟
 .1دعاکردن
 .2علمآموزی
 .3صبرکردن
 .4رازداری
پرسش چهارم :امامرضا؟ع؟ برترین عبادت را چه دانستهاند؟
 .1انتظار فرج
 .2تفکر در امر خدا
 .3چیرهشدن بر عادت
 .4استغفار قلبی
پرسـش پنجـم :امامرضـا؟ع؟ در شـروط ازدواج ،کـدام ویژگیهـای خواسـتگار را
بااهمیتتـر میدانسـتند؟
 .1دینداری و بااخالقبودن
 .2سالمت کامل جسمانی
 .3ملیت و قومیت ُپرآوازه
 .4وضعیت مالی مناسب

