
 
 

 )ص( پیامبر زبان از مرواریدهایی

 

   االخالق مکارم التمم بعثت انی )1

 . شدم مبعوث اخالقی واالي ارزشهاي و مکارم به انسان رساندن براي من همانا

  ; العبادة لضعیف انه و المنازل وشرف االخرة درجات عظیم خلقه بحسن لیبلغ العبد ان )2

 ضعیف عبادت نظر از است ممکن که حالی در رسد، می مقامات بهترین و آخرت عالی درجات به اخالق حسن وسیله به خدا بنده
   باشد.

  .شیئاً اهللا من عنک أغنی ال فإنی ، بنفسک اعملی فاطمه یا )3

  . نیست ساخته کاري من با انتساب از و خورم نمی تو درد به من.  کن عمل خودت براي خودت) دخترم(  فاطمه اي

  . الثنائ من یتبعه ما فانظروا ربه عند للعبد ما تعلموا ان احببتم اذا )4

 ... .میگویند چه او سر پشت که بنگرید ،بدانید خدا نظر در را بنده مقام بخواهید وقتى

 .بشر أنا فإنّما رأیی من ء بشی أمرتکم إذا و به فخذوا دینکم من ء بشی أمرتکم إذا بشر أنا إنّما )5

 بچیزى را شما خود پیش از وقتى و کنید رفتار بدان دادم دستور دین کار در بچیزى را شما وقتى هستم شما مانند انسانى من
 . هستم انسان من دادم فرمان

  : فقال) ص( النبی إلى) ع( جبرئیل جاء )6

  خلقی دار:  لک یقول و السالم یقرئک ربک محمد یا

  .کن مدارا من خلق) پذیرش و فهم حد(  با  :میگوید و رساند می سالم بتو خدایت محمد اي: گفت و آمد) ص(پیامبر نزد جبرئیل

  الذّبح فإنّه المدح و إیاکم  )7

 ) .افتد می بیداد و کبر ورطه به ، دهد می دست او به که غروري از ( .است بریدن سر مانند که بپرهیزید دیگري کردن مدح از

 . الدین فی بالغلو قبلکم کان من هلک فإنّما الدین فی الغلو و إیاکم )8

 .شدند هالك دین در افراط از شما پیشینیان که بپرهیزید دین در افراط از

 

 



 
 

 

 

 

 .ثالثا مؤمنا قتل فیمن على أبى اللَّه إنّ )9

 .کرد رد بود کشته را مؤمنى که کسى بخشش باره در مرا خواهش بار سه خداوند

  الدنیا طلب فی أجملوا )10

  .منها له کتب لما میسر کلّا فإنّ

 باشید. معتدل دنیا طلب وکارو کسب در

 . میرسد اوست قسمت چه هر کس بهر زیرا 

  افتقر تفاقر من )11

 نماید. فقر به تظاهر که هر

 . شود فقیر ،) بنالد نداري از دائم (و  

   اهللا عیال الخلق )12

 خداوندند. خانواده و عیال ) جایگاه در( همه خالیق

 است.) خدا خانواده و اهل به خدمت گویا اونها به خدمت و (ومحبت

 


