
 

 

 سبک زندگی اخالق معصومان

 در ماه رمضان  عمل به سیرۀ اهل بیت

 اشاره
 منینؤکردند. امیرالم م را برای ماه رمضان آماده میدر ماه شعبان مرد پیامبر اکرم

برای ما خببه خواند تاا ماردم را بارای مااه رمضاان  پیامبر خدا یفرماید: روز می
 :. حضرت فرمودآماده بکند

اس  » َها النَّ يُّ
َ
ه    أ ْقَبَل   ِإنَّ

َ
ْم   َقْد أ ِه   ِإَلْيك  ْحَمِة َو اْلَم   َشْهر  اللَّ وِ  َو ِباْلَبَرَكِة َو الرَّ له  ْفَضلل  الُُّّ

َ
ِه أ َو ِعْنَد اللَّ ْغِفَرِة َشْهٌر ه 

ه َياِلي َو َساَعات  ْفَضل  اللَّ
َ
اِم َو َلَياِليِه أ ْفَضل  اْْلَيَّ

َ
ه  أ ام  يَّ

َ
ای مردم! همانا ماه خادا » 1 :«أفضل الّسلاعا  أ

همراه با برکت و رحمت و آمرزش، به شما روی آورده است؛ ماهی که در ناگد خادا 
ها و سااعاتش،  هایش، برترین شب هاست. روزهایش، برترین روزها؛ شب ین ماهبرتر

 .«برترین ساعات است
مگر روزهای دیگر مال خدا نیست، ایام دیگر مال خدا شاید این سؤال مبرح شود که 

ای اسات،  ت ویاژهاعنایادر این مااه اما  ،روزهای دیگر هم مال خداستبله؛ نیست؟ 
ْمَته  » :ای پهن است فره ویژهای است، س های ویژه ساعت ْمَته  َو َكرَّ ْفَته    َو َهَذا َشْهٌر َعظَّ َو   َو َشلرَّ
ْلَته   و   َفضَّ ه   2«.َعَلى الُُّّ
کنناد، باا  گیرند، با خدا خلوت مای و خدا روزه می ها انسان به فرمان پیامبر میلیون

                                                           

 .252، ص 50ج  ؛وسائل الشیعة ؛عاملی حرّ . محمد بن حسن 1

 .34؛ ص مفتاح الجنان -زادالمعاد  ؛مجلسی. محمدباقر 2



11    9318 رمضان ویژة ،نور انیراه توشه ره 

 

کدام فرماناده  نند.ک از خوردن و آشامیدن امساک میها نفر  میلیون .گیرند خدا انس می
 قدر در عالم نفوذ پیدا کند؟ ایان واقعیات، دلیال بار حقانیات پیاامبر تواند این می

 کم  کند. به ما است. از خدا بخواهیم که ایمانمان را ثابت بدارد و 

 مراقبت از زبان

و اهال بیاتش  در غیار راه خادا و پیاامبر شو دل شاز زباناست که انسان حیف 
اعالء درجه بهشات را بارای خاود  ،تواند با ی  صلوات انسان میی وقت کند. استفاده

که در آن نه خیار  ای هدر دهد های بیهوده حرفحیف است که وقتش را با تهیه کند، 
َو » اناد: چناین سافارش کردهدر خببه شاعبانیه  ر آخرت است. پیامبریدنیا و نه خ

م ْلِسلَنَتك 
َ
وا أ ْم َو اْحَفظ  ْ َحاَمك 

َ
وا أ هایتاان را حفاظ  زبان در این ماه[ صله رحم کنید و»] 1:« ِصل 
 از پیاامبر یروایتادر کنتارل کنایم. را رفتارمان در این ماه ی  مقداری باید . «کنید

غیار گناهان  2.«روند بیشترین مردم به خاطر گناه و آفت زبان به جهنم می»آمده است: 
کسای کاه بخواهاد اگار خیلی در دسترآ نیستند یا وسایلشان فراهم نیسات. زبانی 

فراهم نیسات؛ اماا دروغ برایش ط یدزدی کند، شراب بخورد، زنا کند، همه وقت شرا
 وسایلش هم همیشه فراهم است. و و غیبت خرج ندارد

پرسای  که هر روز اعضاا و جاوارح انساان از همادیگر احاوال روایتی آمده استدر 
 گویند: اگر تاو ستید؟ آنها میشما چبور ه پرسد: میاعضا از دیگر زبان وقتی  .کنند می

همه ما حالمان خوب است. اگر ما را به جهنم و آتش نبری، حالمان خاوب  ،بگذاری
اعمالی که  دست و پا و گوشت و پوست بدن ما روز قیامت بر بنا بر آیات نیگ 3است.

فهمند. روز قیامت انساان  اینها شعور دارند و می؛ زیرا دهند شهادت می ،ایم انجام داده
ْمِلَم»گوید:  به اعضا و جوارحش می شما دیگر چرا علیاه مان شاهادت » 4 «:َعَلْیُاَشِهْدتو

هو»دهند:  جواب می «دهید؟ می االلَّ َُ ِذيَأْنَطَق َلَأْنَطَقالَّ خدایی که هماه چیاگ را » 5«:ء َشيکو
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 .«شهادت بدهیم آورد، ما را به زبان آورد تا علیه تو به زبان می

مقاداری ریاگ را تمیاگ  ،و بعضی از بگرگان اصحاب پیامبر ی آمده استتروایدر 
بارای »کنیاد؟ گفتناد:  گذاشتند. پرسیدند چرا این کاار را مای زبان می کردند و زیر می

آوردناد و  ها را در مای بود، سنگواجبی . اگر حرف «اینکه حرف زیاد و بیهوده نگنیم
ایان  من لجام دارد؛ یعنیؤمتند. انسان گذاش ن میادر دهدوباره گفتند؛ سپس  سخن می

زباان شاخس  ی آماده اساتروایتادر بگوید.  ،طور نیست که هر چه به زبانش آمد
 :گویاد مایسخن کند، بعد  سنجد و تفکر می یعنی اول می ؛عقلش است ، پشتحکیم

سنجد کاه  عاقل اول حرف را مینسان ا 1. «َوَ اَء ِلَسلاِنِه   اْْلَْحَمِق   ِلَسان  اْلَعاِقِل َوَ اَء َقْلِبِه َو َقْلب  »
آن را بیاان مشتمل بر آتش نباشد، راه جهنم نباشد، آزار و اذیات نداشاته باشاد، بعاد 

زند، بعاد  هایش را می منافق، دلش پشت زبانش است؛ یعنی اول حرففرد اما کند؛  می
 کند. فکر می

بناا بار نظار ایام.  های آسمانی و قرآن عمال کارده مان را نگه داریم، به کتاب اگر زبان
 وزن زبان خیلی کم است، اماا گنااهش خیلای زیااد اسات. پیاامبر خادا ،ماکح
م»فرماید:  می ْلِسَنَتك 

َ
وا أ شاود گفات؛  میرا نگفته  . حرف«زبانتان را نگاه دارید» 2:«َو اْحَفظ 

را شکستید یا غیبت کردیاد،  شو آبروی کسی را ریختید یا دلسخنی را گفتید اگر  اما
 ردنش مشکل است.درست ک

شاوند؛ اگار گنااه هام  گناه محساوب مای ،ها از حرفبسیاری  ی آمده است:روایتدر 
ِذیَن» :کند من هم کار لغو و بیهوده نمیؤاند و م و بیهوده نداشته باشند، لغو ـْمَوالَّ َعـِنهو

ون ْعِرضو ْغِومو ْؤمِ »در روایت دیگری درباره انسان مؤمن آمده است:  3«.اللَّ وٌٌ   ناْلم  ...  َمُّْلغ 
وٌ  ِبِفْكَرِته وٌ  َمْغم  وٌ  َصب  ه  َشك  باشاد، باه کاار بیهاوده  وقاتش پار اگر کسای واقعااً  4.« َوْقت 

کناد باه  تاب است که وقت نمیک قدر به فکر آخرت و حساب و من آنؤپردازد. م نمی
 کارهای بیهوده بپردازد. 
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و برای خود آتش جهنم فاراهم  تواند کفر بگوید و کافر بشود، معصیت بکند زبان می
، «الاله اال اّله محماد رساول اّله »به خدا و رسولش هم شهادت دهد: تواند  میاما کند؛ 
 تواند ذکر صلوات بگوید، قرآن بخواند، دعا بخواند. می

ما، ناوعی دخالات و فضاولی در کاار دیگاران اسات.  ۀهای روزمر بسیاری از حرف
فاالن کاس  کنیم؛ مثالً  به ما رببی ندارد، دخالت می زیاد در کارهایی کهبسیاری از ما 

 .چنان کرده استیا  چنین کردهدیگری  ؛جهیگیه دخترش را فالن مقدار داده

 صلواتفرستادن 

ْكَثَر ِفيِه   َمْن : »ستدر خببه شعبانیه فرموده ا پیامبر
َ
اَنله  َيلْوَم   ِمَن   أ ََ له  ِمي َل اللَّ ََلِة َعَليَّ َثقَّ الصَّ

ينَتِخفُّ ا ِِ در روزی صلوات بفرستد، خادای متعاال بسیار کسی که در این ماه » 1:« ْلَملَوا
   «.تر خواهد کرد میگان حسناتش را سنگینکه میگان حسنات خیلی سب  است، 

له  َعَللى  اْلِغَنلى َو اْلَفْقلر  َبْعلَد اْلَعلْرِ  »فرمایاد:  نیگ می حضرت علی ثروتمنادی و » 2: «اللَّ
دهیم،  اعمالی که در این دنیاا انجاام مای«. شدن بر خداست تنگدستی، پس از عرضه

وجود دارد یاا چیگی در میگان حسناتمان ؛ یا فقیرثروتمندیم  دهد که ما واقعاً  نشان می
 ها سب  است میگان حسنات اکثر انسان ،در خببه شعبانیه پیامبربنا بر فرمایش  نه.
دنیایش را آباد کناد؛ آنهاایی کاه  خواهد انسان فقط می زیادی با خود ندارند.چیگی  و

کنناد تاا میاگان حسناتشاان را  کنند، کنار کارشان ی  کاری هام مای خیلی تالش می
 سنگین کنند.

»فرماید:  خداوند می ـهو ُو ـْتَمواِزی ـاَمـْنَفتَّ َوَأمَّ راِضَیة  َوِفيِعیَشة  َفهو هو
ُو َلْتَمواِزی اَمْنَثقو َفَأمَّ

هو مُّ اگر کسی میگان عملش سنگین بود، در خوشی و رضاایت ر این آیه، بنا ب3«هاِوَیةَفأو
چناین اما اگر کسی میگان اعمالش سب  باشد، جایگاهش آتاش اسات.  .دائمی است

گذارناد؛  نمیصدر مجلس در خورد. حیوان را  سوزاندن میو به درد هیگم بودن کسی 
 برناد، آتاش میکاردن برای درسات هیگم را  برند. ها می در کنار کثافت طویلهبلکه به 
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فلسافه گذارناد.  جای خوب میدر اما گل و ریحان و گیاه را  ؛نفت را برای سوزاندن
ها را بایاد  خورند. بعضی به درد کجا میبفهمند که  این است این دنیابه ها  انسانآمدن 

باید مشت به دهانشاان کوبیاد. در قیامات هم ها را  حلوا در دهانشان گذاشت، بعضی
 جای خودش است.  کسی سر هر

 و هر زمانمکان  رابطه با خدا، در هر

توانناد مانناد  اسات؛ چاون نمی بی برکتشان  هایی که مسلمان نیستند، زندگی انسان
 یجاای، به کنیساه برونادباید برای عبادت ها  یهودیمسلمانان با خدا راز و نیاز کنند. 

. در حاالی کاه روندبه کلیسا ببرای عبادت باید هم ها  مسیحی .مخصوص مثل مسجد
و ا  اْْلَْ َ    َله    َو َجَعَل »فرماید:  می اکرمپیامبر   1«.َمْسِجدًا َو َطه 

توان عبادت کرد، مگر جاایی کاه  در همه جای زمین می خدا بنا بر فرمایش رسول
خادا  رفات.غصبی باشد و صاحبش راضی نباشد؛ البته بهتر این است که به مسااجد 

همه وقت و همه جا  .محل عبادت و سجده قرار داده است همه جای زمین را پاک و
 ، بدون اینکه بخواهید از قبال وقات بگیریاد. فاردیدرتوان با خدا راببه برقرار ک می
شش برای  .گفت: با ی  استاندار کار داشتیم، رفتیم نوبت بگیریم که صحبت کنیممی

که در هر مکاان و  ر استهای دین ما بر ادیان دیگ یکی از برتری دادندماه بعد نوبت 
تاوانیم باا  این فرصت را باید قدر بدانیم که هام ماا می توان عبادت کرد. هر زمان می

 مااخادا باا خوانیم،  میقرآن وقتی کند. صحبت میخدا صحبت کنیم و هم خدا با ما 
 کنیم. خوانیم، ما با خدا صحبت می وقتی دعا می و کندصحبت می

 اخالق نیکو

و عاقبات بخیار اسات صفات خوبی داشته باشد، قابل هادایت  که یغیر مسلمانفرد 
تار از  کافر با ساخاوت باه بهشات نگدیا »فرماید:  می منین علیؤشود. امیرالممی

تار از مسالمان باد  به بهشات نگدیا هم کافر خوش اخالق  2«.مسلمان بخیل است
ایان مااه که در کند برای کسی جواز ورود به بهشت صادر می پیامبراخالق است. 

                                                           
 .57، ص 3؛ ج یلکافا محمد بن یعقوب کلینی؛. 1
 .94ترجمه حمیدرضا شیخی؛ ص  نثر الأللی؛ فضل بن حسن طبرسی؛. 2



18    9318 رمضان ویژة ،نور انیراه توشه ره 

 

خاوش  ،جمت کنایمبیشتر حواسمان را کمی باید در این ی  ماه  .خوش اخالق باشد
بسایار عاقبت بخیری  زیرا  ؛اخالق و با گذشت باشیم، از خدا عاقبت بخیری بخواهیم

 مهم است.

دستغیب نقل کرده است در خراسان، عالم جلیل القدری به نام شایخ احماد  آیت اّله 
پرست به نام بهرام بود که انساان عگیاگ یگی ایشان ی  آتشکرد. در همسا زندگی می

پرست از بین رفت. شیخی پایش  همه سرمایه این آتشروزی و آبرومندی بوده است. 
خیلای و  ای اسات دیاده انسان مصیبت .این عالم آمد و گفت: بهرام همسایه شماست

هید. شایخ دلداری بدبه او بروید و به دیدارش شما  . خوب استاستکشیده سختی 
باا چناد نفار از روز بعد دهم.  ش میا روم و دلداری میبه دیدارش احمد گفت: فردا 

کرد عالم باگر  مسالمانان باه  هرگگ فکر نمی . این فرد کهرفتندبه دیدارش اطرافیان 
برایش خیلای مهام باود کاه عاالم آنها را خیلی تحویل گرفت و چون  ،دیدنش بیاید
 گذاشت و خواست برایشاانخیلی احترام  ، به ایشانهدیدنش آمده ها ب بگر  مسلمان
دستش را گرفت و گفت: ما نیامادیم کاه بارای  عالم بگرگوار فوراً  . آننهار آماده کند

بارای چاه باه  آن مرد پرسید:بدهیم. دلداری آمدیم به شما  ،شما دردسر درست کنیم
تجاره شما غارت شده که تمام مال ال اند به ما خبر دادهگفت: عالم  ؟من دلداری بدهید

یاد باه مان ا هآمد ،گفت: شما به خاطر اینکه ثروتم از بین رفتهآن مرد با تعجب است. 
که دزدی نکردم، را شاکرم من خدا  .دلداری و تسلی ندارداین مسئله دلداری بدهید؟ 

اگار الحماداّله  .که ظالم نشادم، مظلاوم شادم مکراخدا را ش ؛مالم دزدیده شده است
خادا را شاکر  .ها هستند که خانه هام ندارناد خیلی؛ خانه دارمن رفته، اما ثروتم از بی

کنم که این آفت به مالم خورده، به دینم نخورده اسات، بادنم ساالم اسات، دیانم  می
ایان  ؛ چاونمنقلاب شادهاای ایان مارد  بر اثار حرفاین عالم بگرگوار  سالم است.

فهام و درک و شاعور چباور  شما با ایان ؛ لذا پرسید:هاست ها مال ما مسلمان حرف
آتش گرماا دارد، روشانی دارد،  .پرستید؟ گفت: آتش از عناصر اربعه است آتش را می

گفات:  از فرصت استفاده کرد و باا او صاحبت کارد.م فهم دارد، شعور دارد. این عال  
بندیم و به طارف  هایمان را به هم می تو االن دست آتش کی فهم و شعور دارد؟ من و

پرست نباودم،  ای، من هم ی  عمری آتش پرست بوده تو ی  عمرآتش .مبری آتش می
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دو را  ساوزاند یاا دسات هار سوزاند و دست تاو را نمای ببینیم فقط دست من را می
پرستم که روز قیامات مان را نساوزاند.  پرست گفت: من آتش را می سوزاند. آتش می

ایجاد کرده است، فهم  عالم گفت: آتش فهم و شعور ندارد، آن خدایی که این آتش را
گویید، من تا حااال گماراه باودم و اشاتباه  گفت: راست می پرست آتشو شعور دارد. 

اش را  علات گریاه گریسات.عاالم منقلاب شاد و  . سپس شهادتین را گفتکردم می
پرسات  آتاش بهرام ی  عمار .ترسم که عاقبت بخیر نباشم گفت: از این میپرسیدند، 

 ام و آخر کار پایم بلرزد.  . نکند من ی  عمر مسلمان بودهبود و حاال عاقبت بخیر شد
کند. چنانکاه یا  فارد  فهمد. چنین فردی نجات پیدا می گاه کسی کافر است، اما می

از کفر خاارج او  او اظهار همدردی بمسلمان عالم ی  پرست به خاطر سر زدن  آتش
 بودیم. به قول یکی پرست پرست یا آتش ش  ما هم یا بت بینبود،  اگر پیامبرشد. 

در بفرساتید. صالوات بار محماد و آل محماد  ،چه خوبی کاه دیدیاد از بگرگان، هر
ْم   ِإْن »خوانیم:  زیارت جامعه کبیره می ْنلت  ِكَر اْلَخْير  ك  َلله    ذ  وَّ

َ
ْصلَله    أ

َ
َواو  َو   َو أ

ْ
َو َفْرَعله  َو َمْعِدَنله  َو َملَ

ْنَتَهاو به برکات ... ماز، روزه، عبادت، ذکر، قرآن، دعا و نیعنی هر چه داریم اعم از  1؛« م 
 .را حفظ کردند و اهل بیتش است که راه پیامبر پیامبر

 ؛اگار کاافر هام باشاداست، حتی همسایه های اخالق نیکو، احترام به  یکی از شاخه
اگار ایان باید به او احترام گذاشت. افر هم باشد، ک مهمان ولو ماست.چون در جوار 
معجاگه ایان شود.  میاسالم همه دنیا جذب در جامعه اجرایی شود، الم دستورات اس

 پیاامبروجاود حقیقت  کنیم، ولی ریشه اسالم و عمل نمیاست که ما به آن اسالم 
سایره  شاوند. اگار باز هم مردم به طارف اساالم کشایده مای کهمحکم است  قدر آن

این است که  پیامبر سیرهشوند.  میدوستدارش همه  ،برای دنیا بیان شود پیامبر
او را حفاظ  د، احترامینشین شد هم اگر با ی  یهودی هم مسافرت رفتید و فرماید می
وِدٌي   َجاَلَسَك   ِإْن » :کنید ْحِسْن   َيه 

َ
َجاَلَسلَته    َفَ همه وجودت نشین شدی،  هممن ؤبا میعنی  2.«م 

شاد، کااری نشاینت  هامو همسفرت یا ات  من همسایهؤغیر ماگر را فدایش کن؛ اما 
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 نکن که از اسالم و مسلمان زده شود.

آنهاایی کاه در به همه  !ای به مال  اشتر فرمود: ای مال  در نامه منین علیؤامیرالم
اس  »دینی که دارند.  هر ؛مصر تحت حکومت تو هستند، محبت کن ماردم  1؛« ِصْنَفان  النَّ

ٌخ »اند:  دو دسته
َ
ا أ يِن   ِفي  َلَك   ِإمَّ من و بارادر دینای ؤم دستهی  2؛« اْلَخْلق  ِفي  ا َنِظيٌر َلَك َو ِإمَّ   الدِّ

چه  اگر .چند مسلمان نباشند هر ؛آنها هم انسانند .غیر مسلماننددسته دیگر  ،هستند تو
اگر  .او هم انسان است ؛ زیرامن هم محبت کنؤبه غیر ماما  ؛مسلمان بیشتر استحق 

انساان که خیلی ادعا کنی توانی  تو نمی .شدی او میمانند رسید،  هم نمی هدایت به تو
انساان شود، ولای  یهودی و نصرانی عاقبت بخیر میفرد بینید  گاهی می ی هستی.خوب
 است.در آتش جهنم جایگاهش منافق شود،  ی کهمسلمان .شود منی منافق میؤم

 ،افرکاو  یذما یردن شخصک یدر همراه یرفتار امام علدر روایت آمده است که 
 .  ن رفتار خرسند شود و اسالم بیاوردیاو از اه کسبب شد 
وفاه و مقصاد آن ک ،مقصاد حضارت شد.سفر  هم یهودیا ی یحیمس ی با  حضرت

ت و یمیماال صامک دررا باا او  کحضرت راه مشتر .وفه بودکجلوتر از  یا نقبه ،مرد
اماام خواسات از  یدند و آن مرد ذمیرس یراه بر سر دو یمود. وقتین پیریشصحبت 

مقصاد  گفات:تعجاب باا  .دیآ  یبا او م امام همراهه کرد کمشاهده  ،دا شودج یعل
اساالم  یهاا از برناماه ییکحضرت به  .گر استیوفه طرف دکوفه است و راه کشما 

بر گردن من  یوتاه حقکن مصاحبت ی)حسن مصاحبت  اشاره نمود و گفت: شما با ا
ت یر اختصاصایشاما را در مسا یه مقدارکگردد   ین اداء میبه ا ،د و آن حقیردکدا یپ

عت یاو را مشاا ،دیسفر شد هم یهر گاه با شخص :امبر ما فرموده استینم. پک یهمراه
د. یاهماراه او برو یمقدار یسفر ه به پاآ همکبل ؛دینکرها ن یراه د و بر سر دویینما

باه  ،رو او شادندیااز مردم جهاان پ ییها گفت: اگر گروهکه منقلب شده بود، آن مرد 
گاواه  ،شاناخت یه نماکا یرا در حاال یعلاسپس امام  ست.ن اخالق اویهمدلیل 
   3و به آیین اسالم در آمد.گرفت 
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بود که  ای ی  مملکت را مسلمان کرده است. شیخ عبداّله طلبه ،گاهی سیره کوچکی
خواناد، راسات  در آنجاا نمااز مای رفات.برای تجارت یا کارگری به کشور فیلیپین 

گفت به سبب وجود این مرد در فیلیپین  بگرگان می. یکی از کرد گفت، خیانت نمی می
هام در آنجاا هیچ منبری  ؛ در حالی کهی  میلیون نفر مسلمان شده بودندو رفتارش، 

. ایان ه بودرا پیاده کرد کارهای پیامبرفقط بخشی از تبلی  کند، نداشت که بخواهد 
 دارد. عمیقیآثار ها  سیره

با همه بیگانه و قهرند، با کسی کااری گویا گیرند.  س نمیبا کسی ان اصالً افراد بعضی 
در حالی که در روایات آماده  ؛ حتی با همسر و فرزندانشان هم دوست نیستند.دنندار

ْؤِمن  »است:  وٌف   ِإْلٌف   اْلم  ل 
ْ
ای نیاگ  یعنی ماؤمن، مؤمناان را دوسات دارد و باه گوناه 1؛ «َمَ

 رند.کند که مؤمنان نیگ او را دوست دا زندگی می
ناه  ،گیرد و اهل الفات اسات من انس میؤبه این مضمون داریم که مروایات بسیاری 
و حالت غیض و غضب و خشام داشاته باشاد. بعضای گیر باشد  گوشهاینکه همیشه 
فارد میگباان یا  ، نشیند می مهمان ی  گوشه .گیرند انس نمیشان هم  افراد با مهمان
ار پدر، مادر، همسار، خاواهر، بارادر یاا افراد از سردی رفتبعضی . گاهی گوشه دیگر

کنند. باید یادمان باشد این سردی در رفتاار بار  حتی دوست و فامیل خود شکایت می
 مؤمن این است تگوید. ی  عالم خالف چیگی است که اسالم درباره فرد مؤمن می

 2گیرد. که زود انس می
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