
 موضوع: تواضع 
 بسم الله الرحمن الرحیم 

بعثت التمم مکارم    ،برسانم به قله های زیبای اخالق انسانی  شما را   ، که من آمده ام برای کماالت اخالقید "پیامبر عزیز ما فرمو
 االخالق. 

 ...تواضع  است؛ ، تواضعاند متصف بوده ن اخالق آبه یکی از اخالق های زیبایی که خود پیامبر ما هم  
که  پیغمبر بود اما کسی با اینکه   بودند.  با مردم و ن از مردم، در مردم، آبه قول قر و عزیز ما خیلی خاکی، صمیمی، متواضع،  پیامبر 

  داشت و  مسکن ساده و لباس ساده، غذای ساده، است؛ ن جمع پیغمبرآم یک از ا کدکه نمی شناخت   ،شد  وارد مجلس می
برای   شخصی دست ها برسد.  زمانی کوتاهی به دور  باعث شد که صدای اسالم در فاصلهسئله منمی گرفت. همین   ا خودش ر 
  ، فشار داد گرفت و در آغوش   ا او ر  به او نزدیک و نزدیک تر شد ویغمبر پآنگاه  ؛پرید  او رنگ از رخ و دید،  را که پیغمبر  بود اولین بار 

  مادر ما حوا و دم، آ، پدر ما هستیم  من و تو فرزندان آدم ،از من می ترسی که شاه نیستم من  ، بسلطان   ست  نا ل  ا  بعد به او فرمود  
 .است ، منتها مسولیت من سنگین تر است
 د کن   به تکبر نزدیک می   ا ایی که ما ر ه چیز 

 .تواضع..
  نی اخودمو تا پول نداریم رفیق، صمیمی، خاکی،   است؛ : یکی پول است چیز دچن  دکن به تکبر نزدیک می ا ایی که ما ر هچیز

یا چون    د؛جواب نمی دهرا  تلفن   ر، دیگ د می رسبه گوش ما پول ها   " جرینگصدای "مقداری این  به محض اینکه  هستیم؛ اما
 . آورد.. پول تکبر می د! قیافه می گیر  دارد،  دست در موبایل آمریکایی  کی  است، و کیف سامسونت گرفته کی

د تا  زن به همه جا مشت می ، شده بزرگ  ی اوا ه بازو است و دوره بدن سازی رفته ک یمثال  – چه قدرت بدنی  است؛  قدرت م،دو
به ریاست    د واگر دوستی داشتی که حدیت داریم  . اجتماعی و چه قدرت  - د ناروی گچ دیوارها بم  او های انگشتاستخوان جای 
  عجب چیزی  - است  خیلی آدم خوبیدر این صورت او  ،دوستی قبلی را ادامه داداز ، یک دهم بعد از رسیدن به ریاست و  ، رسید
شهردار منطقه   ، اما حاال کهردیمکخوش و بش می  ر،دیگ  ن با هماخیاب و یا در  پارک  در ،مسجد در تا دیروز    -! این ریاستاست 
!  نوشابه به رنگ دیگر کاو ی  د وخورن نوشابه می   کهمه ی  د!باز می کن ی اوبرا  ا راننده در ر  د!تلفن جواب نمی ده  است،شده 
 ...!قدرت ؛ متفاوتم من که  وید گ میچون 

تازه   د؛ نمی شناس   را  خود ردیگ  است  در دانشگاه قبول شده  که حالو دیپلم بود . تا دیروز آورد علم تکبر می است؛ علم ین موردسوم
ه او برمی  ب ! خانم دکتر !قای دکترآ  ویدبگ  کند که  می فراموشنفر   ک ی ، ولیندها نخو  س آن را هنوز در  است و  دکترا قبول شده

کسی  به  باید  حال و ...؛  هل  و المسلمین، آیت الاالسالم  ة االسالم، حجة حج : لقب هایی داریمنیز ن  احوزه خودم در  ما  مثالا . خورد
جلسه   می بینیم که  د از آن،نه ا غافل شدمثال  کرده اند چون  آن را فراموش " و المسلمین" د،االسالم و المسلمین می گفتن ةحج

 د!کن  ترک می ا ر 
 می اندازند.   به تکبر  ا ر  که ما دایی هستن ه ا چیز ه  این ؛ پولو  قدرت  ، دانش و  علم

 ! او از من بهتر است 
جمعی خدمت امام   از دیگران بهتر هستم.من و احساسی که من با دیگران فرق دارم، من از دیگران باالتر هستم،  تکبر یعنی

  آن هضمکه یم ده ا شنیعلیه السالم امام زین العابدین  شما  ای فرزند رسول خدا سخنی از جد دگفتنو  د صادق علیه السالم رسیدن



او از من بهتر   ییدبگو  د،که دیدی  ا شنیده ایم که هر کسی ر شما   ند از جدگفت حضرت پرسید چه سخنی؟ است؛ سخت ی ما برا 
  ه طور ممکن است؟!چ رخآ هستیم،  بهتر بی دین ها   ،و نمازهاما که از بی  !؟ است ممکن ر این مگ  رآخ .است

  ؛موسی بن عمران آمده بود برای هدایت فرعون ...؛ باور کنید ا تا این ر   ویمگ میرا   قصه ای ک ی که فرمود علیه السالم مام صادق ا 
در   ؛ رده بودساحران را از دوردست ها دعوت ک . را خنثی کنند صدا می زنم تا کار تو ا گفت ساحران ر  و فرعون هم لجاجت می کرد

  وز قبل از آنر    .دشروع کردن ا ر   خود  ساحران هم کار  ،فرعون هم نشسته بود  که  در یک سالن بزرگی و یک روز تعطیل ملت آمدند 
ا   ه بودندگفت ا ساحران به فرعون این ر  ْجرا

ا َل   ن  ِئن   ل 
 
ْم    ؟ است در کار و اجریموسی پیروز شویم پول  ای فرعون اگر ما بر ، أ ع  ال  ن 

 
ق

ْم  ک  ِإن   چوب هایی   د،طناب هایی داشتن -د انجام دادن د را بلد بودنکه ساحران هر کاری  ؛ مبارزه آغاز شدموعود روز و در    ؛ ...   و 
آن ها  ن چیزهایی که ی آهمه  و چوپانی را انداخت  ن چوِب آ ،به اذن پروردگار  ، موسی بن عمران رسیدبه   که نوبت  –د  داشتن

به    ؛ آنگاهکار خداست  ، و فقطکار انسان نیست ، کار سحر نیست ، که این کار موسی د بلعید. ساحران به حقیقت فهمیدن داشتند را 
ی    د وسجده افتادن  وس  م  ون  و  ار  ِب  ه  ا ِبر  ن   وا آم  ال 

 
ْم که زد  ن باالی جایگاه داد میآفرعون از . ق ک  ن  ل  ْن آذ 

 
ْبل  أ

 
ه  ق ْم ل  ْنت  ، بدون اجازه    آم 

ْخِل من ایمان آوردید   وِع الن   ذ  ْم ِفي ج  ک  ن   ب  ِل  ص 
ف    ، به درختان خرما آویزان خواهم کرد ا ر  شما  َل  

ْم ِمْن ِخال  ک  ل  ْرج 
 
أ ْم و  ک  ْیِدی 

 
ن   أ ع  ِط 

 
ق
  
َل   ف 

ا    ! ی بکنهخوا  هر کاری می" د ساحران هم گفتن !واهم کردجدا خرا  شما پای راستو دست چپ یا  پای چپ،  و دست راست  م  ِإن  
ا  ْنی  اة  الد   ی  ِذِه اْلح  ْقِضي ه    . یم ومی ر بهشت   و ما بهاز ما می گیری  ا ن ر اکه این ج است نهایت این ، ت 

از هر   ! ؟دعصر باشن شهیداِن  ،صبح  ساحراِن که باور می کرد  که چه کسی فرمود را  ن پرسشگران اینآحال امام صادق برای 
ای  ه ، آدم د خرفی هستنزای مه آدم طور می شوند؟ می گفتند که  به نظر شما چه ن که این ساحرا در مورد ی می پرسیدیم سک

  ان هاهم که کرد باور می چه کسی د! نه شکست بد ا پیغمبر خدا ر تا  د مدنآا ه این د، چونپلیدی هستنای  ه ، آدمدنحسی هستن 
از ما بهتر   اوکه ید وی بگ  د، دیدی   ا ی ر سهر کو  ؛ به خود مغرور نباشید است و  درستاین حرف که  لذا امام صادق فرمود .شوندشهید 
 است. 

 هر کدام که از پل صراط رد شود! 
  د؛ نزدیک حرم حضرت معصومه سالم الله علیها دفن می کردن  ، قم در قبرستان شیخاِن  ا دا ر قم، شه د شهید می آوردناوائلی که 

به خود   ا نظر من ر   ،روزی سنگ قبری  ک ی ؛ اید از این قبرستان عبور می کردمهر روز ب وری بود کهطمحل درسم و خانه ام  هم  من
اشک   "؛شهادت امام حسن  او شهادت و  ،تولدش تولد امام حسن   ،نامش حسن " : نوشته بودروی سنگ قبر   ا این ر  که  جلب کرد،

سیدی   عالِم  ک دیدم ی ،همین طور که داشتم گریه می کردم  ؛حاجتی از این شهید بخواهم  کی و شینم نگفتم ب و من جاری شد،
  ک گفتیم حاج آقا یو ما هم عرض ادب کردیم  هستم"؛ من پدر این شهید"به من فرمود  انایش است؛  به روی من ایستاده رو

اذیت می   ،می کرد ت خیلی شیطن ، بوده هشت سالکه این پسر  : گفت ا این خاطره ر  ...؛ عریف کنتخاطره از این پسر برای من 
سرباز ما  چرا به صورت "امام زمان فرمود   ..، شب خواب امام زمان را دیدم. ؛ زدم او بار من سیلی محکمی به صورت  ک ی ؛کرد

سربازان  "طلبه ها را می گویند   - طلبه می شود در آینده پیش خود گفتم که حتماا  ، من بیدار شدم و هنوز انقالب نشده بود" زدی؟
جبهه رفت و نعش او را آوردند  به جوانی شده بود و  ،انقالب شد و جنگ شد و این پسر دیگر آن خواب را یادم رفت تا  -" امام زمان

 ....مرتبه یاد آن خواب افتادم  ، که یک انه ما تشییع کننداز جلوی در خ
  ز بیست ساله ها بهتر هستم، یا اینکه ا  ، چون من چهل ساله هستم ، پس از پسرم بهتر هستم، یاما فکر می کنیم چون من پدرم

  ؟ عرب بی ادبی از سلمان فارسی پرسید ریش تو بهتر است یا دم سگ ...؛!!!من با سوادم از بی سواد ها بهتر هستم، خیر چون
 ! شودرگ! گفت هر کدام که از پل صراط رد خیلی بز !بود  سلمان هم خیلی بزرگ



 تواضع در اوج علم و قدرت و ثروت 
 تواضع...

که  السالم از گذری رد می شد امام حسن مجتبی علیه  "، یعنی می نشست با فقرا روی خاک؛ابوتراب"به امیر المومنین می گویند 
به صورت  امام حسن هم نه اینکه ... ؛ نان خالی می خوردند، تعارف زدند که ای پسر پیغمبر بفرمایید مثالا  و فقرا نشسته بودند

 ! نشست و با آن ها هم غذا شدروی زمین   ، بلکه تعارفی بنشیند و یک اشاره ای بکند
ِحب     ه  ال  ی  ْکِبِرین  ِإن   ْست  خود و یا به خاطر   یا به خاطر علم  ، آنان که خودشان را می گیرندیعنی   – ، خداوند متکبران را دوست ندارد   اْلم 

که   حدیث داریم و پولدار متواضع را دوست دارد  ،در بین پولدارانخداوند  که  حدیث داریم زور خود و یا به خاطر پول و پست. 
، انتقام نمی  که وقت انتقام که می تواند انتقام بگیرد  آن را دوست دارد -  ندی داردآن که بازوی توانم  -دار ها خداوند در بین زور 

،  برای این است که در اوج قدرت  - دارند  قدر او را دوست  که ایرانی ها این  -این شیرینی و جذابیت شخصیتی مثل تختی  گیرد!.
 دارند... تواضع داشت؛ همچنین در اوج ثروت بعضی تواضع 

 تواضع و خدمت به سایرین 
برای شما به طور اختصاصی غرق کنم؟  ، حمامی به او گفت اجازه می دهید حمام را  سالم به حمام رفته بود امام صادق علیه ال

  - ی هاعشق ما ایران -امام رضا علیه السالم  ...؛ ما به این می گوییم تواضع " من هم دارم با دیگران حمام می کنم که "خیر! فرمود
سه ی پشت مرا بکشید و مرا ماساژ  گفت آقا ممکن است که کی امام را نمی شناخت، یک نفر در حمام که   ؛رفته بود به حمام

  شخص  ، وسط های کیسه کشیدن افرادی آمدند و این و شروع کردند امام رضا هم با کمال میل کیسه ی حمام را گرفتند  ؟دهید
چه فرقی می  "فرمود   اما امام رضا دست بردار نبود و عذر خواهی کرد امام  رضا است!یی که کیسه می کشد این آقاکه فهمید 

نظر رفتاری  از   اما در اوج علمی استکه  نمی گیرد؛ در حالیرا   که خودست، ؛ این امام ما ا و تا آخر کیسه ی او را کشید  "کند
 است و این را خدا دوست دارد. خاکی و خودمانی  و فروتن و ضع ا متو 

  ، یک کسی گفت من آن را ذبح گوسفندی را آوردند  ؛ وقت آن رسید که غذایی میل کنند ؛ یغمبر در سفری با اصحاب می  رفتندپ
کسی  هر  و خالصه  یک کسی گفت من پوست آن را جدا می کنم، یک کسی گفت من گوشت آن را قسمت می کنم  ، می کنم

نه اینکه من یک گوشه می نشینم و وقتی غذا حاضر شد من را صدا   ...، گفت من هم هیزم می آورمچیزی گفت و پیغمبر هم 
من هم باید یک سهمی   چه گفتند یا رسول الله هیزم را مثال ما می آوریم و ... فرمودند که خیر! هر  ...،غذا میل کنم!تا  بزنید  

 ! این نشانه تواضع است.داشته باشم
؟ می فرمودند که نمی خواهم  چرا که می پرسیدند  به مکه می رفتند؛ از ایشانه السالم با کاروان های گمنام  امام زین العابدین علی
ا وقتی من را نمی شناسند می  این ه حاجیان خدمت کنم؛  من می خواهم به زائران خانه خدا وبلکه  دهند دیگران کار مرا انجام 

 توانم این کار را انجام دهم. 
 رادران دینی بدترین دوستان و ب 

رُّ االِ از آخرین کلمات نهج البالغه این است که   ؛ ش  ه  ف  ل  لِّ ک  ْن ت  اِن م  ن آخرین  ، همانهج البالغه را که باز کنید از آخر به اول ْخو 
رُّ االِ   که  صفحه است، ه  ش  ف  ل  لِّ ک  ْن ت  اِن م     ! دهیم و به خاطر او به زحمت بیفتیم، بدترین دوست آن است که کار او را ما انجام ْخو 

سه چهار   ؛در خانه ی حلیمه ی سعدیه زندگی می کرد است اما  واده ی شریفی بودهکه بود، البته از خانپیغمبر عزیز ما کوچک 
خوب من هم می  " ؛ادر گفت عزیز دلم می روند سر کار م ؟روز ها کجا می روند ،ساله بود که از مادرش پرسید این برادر های من 



ها نشانه   و این ،برود که کار کند   ها التماس از حلیمه ی سعدیه اجازه گرفت که مثل بقیه ی برادر با اصرار وو   "خواهم کار کنم
 . تهای تواضع پیغمبر ماس

گفت شما اگر با من کشتی بگیرید و مرا به زمین بزنید من مسلمان می   ...؛ وارد مسجد شد و فهمید که پیغمبر کیست یک عرب 
؛ اگر من را  دیگرهستم   من همینکه گفت ولی او  !از هم جداست ! پیغمبر هم فرمود مسلمانی با کشتی، فایل های آن ها شوم

جایزه  اگر برنده بشوم و با او کشتی گرفت! و بعد هم فرمود  ،فرمود خیلی خبپیغمبر  در کشتی به زمین بزنی مسلمان می شوم!
مبر تا سه مرتبه با او کشتی  و پیغ ...،گفت خواهش می کنم یک بار دیگر ،وقتی شکست خورد ، ن عربآ ؟...؛ اش چیست

 ...؛ گرفت
 بهترین اصل و نسب 

سلمان فارسی با جمعی از قریشیان که   قریش فی المسجد کان سلمان جالساا مع نفر من  این قصه هم خیلی شنیدنی است که  
این می گفت ما از چه طائفه ای هستیم و   ، را می گفتند کالسی قائل بودند در مسجد نشسته بود و این ها انساب خودبرای خود 

    من ابوك و ما اصلك؟ اخبرنی من انت و  خلیفه ی دوم به سلمان گفت   فقال له عمر بن الخطاب   و ...؛پدر و جد ما که بوده است 
فقال: انا سلمان بن  و ریشه ت کجاست؟ سلمان هم این طور خودش را معرفی کرد که   پدرت کیستهستی   ه خبر بده تو ک

ه  ه عزوجل بمحمد صلی الله علیه و آلهگمراه بودم   کنت ضاالا پدرم بنده ی خداست  ، عبدالل  به وسیله ی پیامبر خدا من    فهدانی الل 
فاعتقنی الله بمحمد  برده بودم    کنت مملوکا بی نوا بودم و خداوند به وسیله ی محمد مرا بی نیاز کرد    کنت عائالا را هدایت کرد  

ن ها می  در حالی که آ ، تاریخچه من و پدر و مادر و شجره نامه ی من این است ،   صلی الله علیه و آله و هذا نسبی و هذا حسبی 
 ه کسانی هستند؟!چبه این پز بدهند که اجدادشان  دخواستن

 تواضع و انجام امور روزمره 
در نوفل لوشاتو با حضرت امام   الب شد رئیس سپاه پاسداران همدان؛ خانم مبارزی که بعد از انقانم دباغ را، خدا رحمت کند خ

ون نمی  یک بار دیدم حضرت امام رفت دستشویی و مدت زیادی بی قاعده بیر که  بود  . ایشان در خاطرات خود آورده بوده است
  را می شورد!را باال زده و دارد توالت  های شلوار خوددیدم امام پاچه و در باز شد  ،آمدم در دستشویی را زدم  ، وحشت کردم وآید

، مواظب است که سهم خود را از کارهایی که در  یک انقالب را رهبری می کند   که داردن وقتی در هما  ،این ها رهبران ما هستند 
 . غافل نشود ، از آنکند ن جمع زندگی می آ

  کش علف می داد؛ ر آب، به شتکان یعلف الناقه گونه گفته شده است که   این  ،باره ی پیامبر عزیز ما صلی الله علیه و اله و سلم در 
  ؟ از همسر پیغمبر پرسیدند آیا در خانه کار می کند ؛ و یقوم البیت   ؛علف می داد ! بلکهنمی گفت که به کالس من نمی خوردو 

غش غش می خندند که   ...،بگوییم جارو   ها؟ گفته که جارو کردن...؛ االن اگر به بعضی از مردگفتند چه کار ؛گفته است که بله 
 را داشت!  ن مسئولیت بزرگدر حالی که آ ، در حالی که پیغمبر در خانه جارو می کرد،!"جارو کار ما نیست"

سالم کردن به بچه ها  از آن ها یکی  و  رسم شودکه  ، فرمود چند کار را دوست دارم یسلم علی الصبیان به بچه ها سالم می کرد  
، و چیز هایی که می  بازار خرید می کرد  خودش از - ها سالم کنند این ها تکبر دارند  که دوست دارند دیگران به آن آنان -است 

 . ی خود می گذاشت و به کول می گرفتخرید داخل همان عبا 
یقین امام عسکری فرمود   د  ه ِمن الص  الل  و عند  ه  اِنه ف  نیا إلخو  ع  ِفی الد  واض  ن ت  ة علی  بِن  و   م  اا   ابی  ِمن شیع  ق  در  که هر کسی   ، طالب ح 

 ! این دنیا تواضع کند یکی از صدیقین است و یکی از شیعیان حقیقی امیر المونین است
 ... در بندگی خداست ،می خواهیم واگر موقعیتی  خودمان موقعیتی قائل نباشیمبرای 



 ... بندگی کن تا که سلطانت کنند
 ... خدا نگهدار شما


