
 (ظ)ًکتِ اس سثک سًسگی پیاهثز ذاتن  ۱۰۰





سبک زندگی حضرت محمد 100

حضزت هحوس قزآى کزین زرتارُ پیاهثز ذاتن، 
هی ( غلی اهلل علیِ ٍ آلِ ٍ سلن)هػطفی 

؛ «ٍ لکن فی رسَل اهلل اسَُ حسٌِ»ۺ فزهایس
اس ایي رٍ سیزُ ٍ سٌت رسَل اهیي اسالم کِ 

تزذی را اضارُ هی کٌین، هی تَاًس گزُ اس 
تسیاری اس هطکالت هازی ٍ هعٌَی اًساى ّا 

 ۺتاس کٌس



 .ٌّگام راُ رفتي تا آراهی ٍ ٍقار راُ هی رفت
 .زر راُ رفتي قسم ّا را تز سهیي ًوی کطیس-۲
 .ًگاّص پیَستِ تِ سیز افتازُ ٍ تز سهیي زٍذتِ تَز-۳
 .ّزکِ را هی زیس هثازرت تِ سالم هی کزز ٍ کسی زر سالم تز اٍ سثقت ًگزفت-۴
 .ٍقتی تا کسی زست هی زاز زست ذَز را سٍزتز اس زست اٍ تیزٍى ًوی کطیس-۵
 .تا هززم چٌاى هعاضزت هی کزز کِ ّزکس گواى هی کزز عشیشتزیي فزز ًشز آى حضزت است-۶
 .ّزگاُ تِ کسی هی ًگزیست تِ رٍش ارتاب زٍلت تا گَضِ چطن ًظز ًوی کزز-۷
 .ّزگش تِ رٍی هززم چطن ًوی زٍذت ٍ ذیزُ ًگاُ ًوی کزز-۸
 .چَى اضارُ هی کزز تا زست اضارُ هی کزز ًِ تا چطن ٍ اتزٍ-۹

 .سکَتی طَالًی زاضت ٍ تا ًیاس ًوی ضس لة تِ سري ًوی گطَز-۱۰
 

 (ظ)ًکتِ اس سثک سًسگی پیاهثز ذاتن  ۱۰۰



 .ّزگاُ تا کسی، ّن غحثت هی ضس تِ سرٌاى اٍ ذَب گَش فزا هی زاز-۱۱
 .چَى تا کسی سري هی گفت کاهال تزهی گطت ٍ رٍ تِ اٍ هی ًطست-۱۲
 .تا ّزکِ هی ًطست تا اٍ ارازُ تزذاستي ًوی کزز آى حضزت تزًوی ذاست-۱۳
 .زر هجلسی ًوی ًطست ٍ تزًوی ذاست هگز تا یاز ذسا-۱۴
 .ٌّگام ٍرٍز تِ هجلسی زر آذز ٍ ًشزیک زرب هی ًطست ًِ زر غسر آى-۱۵
 .زر هجلس جای ذاغی را تِ ذَز اذتػاظ ًوی زاز ٍ اس آى ًْی هی کزز-۱۶
 .ّزگش زر حضَر هززم تکیِ ًوی سز-۱۷
 .اکثز ًطستي آى حضزت رٍ تِ قثلِ تَز-۱۸
 .اگز زر هحضز اٍ چیشی رخ هی زاز کِ ًاپسٌس ٍی تَز ًازیسُ هی گزفت-۱۹
 .اگز اس کسی ذطایی غازر هی گطت آى را ًقل ًوی کزز-۲۰
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 .کسی را تز لغشش ٍ ذطای زر سري هَاذذُ ًوی کزز-۲۱
 .ّزگش تا کسی جسل ٍ هٌاسعِ ًوی کزز-۲۲
 .ّزگش سري کسی را قطع ًوی کزز هگز آًکِ حزف لغَ ٍ تاطل تگَیس-۲۳
 .پاسد تِ سَالی را چٌس هزتثِ تکزار هی کزز تا جَاتص تز ضًٌَسُ هطتثِ ًطَز-۲۴
» تلکِ هی فزهَز « چزا فالًی چٌیي گفت» ًوی فزهَزـ. چَى سري ًاغَاب اس کسی هی ضٌیس-۲۵

 «تعضی هززم را چِ هی ضَز کِ چٌیي هی گَیٌس؟
 .تا فقزا سیاز ًطست ٍ تزذاست هی کزز ٍ تا آًاى ّن غذا هی ضس-۲۶
 .زعَت تٌسگاى ٍ غالهاى را هی پذیزفت-۲۷
 .ّسیِ را قثَل هی کزز اگزچِ تِ اًساسُ یک جزعِ ضیز تَز-۲۸
 .تیص اس ّوِ غلِ رحن تِ جا هی آٍرز-۲۹
 .تِ ذَیطاًٍساى ذَز احساى هی کزز تی آًکِ آًاى را تز زیگزاى تزتزی زّس-۳۰
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 .کار ًیک را تحسیي ٍ تطَیق هی فزهَز ٍ کار تس را تقثیح هی ًوَز ٍ اس آى ًْی هی کزز-۳۱
آًچِ هَجة غالح زیي ٍ زًیای هززم تَز تِ آًاى هی فزهَز ٍ هکزر هی گفت ّزآًچِ -۳۲

 .حاضزاى اس هي هی ضًٌَس تِ غایثاى تزساًٌس
 .ّزکِ عذر هی آٍرز عذر اٍ را قثَل هی کزز-۳۳
 .ّزگش کسی را حقیز ًوی ضوزز-۳۴
 .ّزگش کسی را زضٌام ًساز ٍ یا تِ لقة ّای تس ًرَاًس-۳۵
 .ّزگش کسی اس اطزافیاى ٍ تستگاى ذَز را ًفزیي ًکزز-۳۶
 .ّزگش عیة هززم را جستجَ ًوی کزز-۳۷
 .اس ضز هززم تزحذر تَز ٍلی اس آًاى کٌارُ ًوی گزفت ٍ تا ّوِ ذَضرَ تَز-۳۸
 .ّزگش هذهت هززم را ًوی کزز ٍ تسیار هسح آًاى ًوی گفت-۳۹
 .تز جسارت زیگزاى غثز هی فزهَز ٍ تسی را تِ ًیکی جشا هی زاز-۴۰
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 .اس تیواراى عیازت هی کزز اگزچِ زٍر افتازُ تزیي ًقطِ هسیٌِ تَز-۴۱
 .سزاغ اغحاب ذَز را هی گزفت ٍ ّوَارُ جَیای حال آًاى هی ضس-۴۲
 .اغحاب را تِ تْتزیي ًام ّایطاى غسا هی سز-۴۳
 .تا اغحاتص زر کارّا تسیار هطَرت هی کزز ٍ تز آى تاکیس هی فزهَز-۴۴
زر جوع یاراًص زایزُ ٍار هی ًطست ٍ اگز غزیثِ ای تز آًاى ٍارز هی ضس ًوی تَاًست  -۴۵

 .تطریع زّس کِ پیاهثز کساهیک اس ایطاى است
 .هیاى یاراًص اًس ٍ الفت تزقزار هی کزز-۴۶
 .ٍفازارتزیي هززم تِ عْس ٍ پیواى تَز-۴۷
 .ّزگاُ چیشی تِ فقیز هی ترطیس تِ زست ذَزش هی زاز ٍ تِ کسی حَالِ ًوی کزز-۴۸
 .اگز زر حال ًواس تَز ٍ کسی پیص اٍ هی آهس ًواسش را کَتاُ هی کزز-۴۹
 .اگز زر حال ًواس تَز ٍ کَزکی گزیِ هی کزز ًواسش را کَتاُ هی کزز-۵۰
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 .عشیشتزیي افزاز ًشز اٍ کسی تَز کِ ذیزش تیطتز تِ زیگزاى هی رسیس-۵۱
تزساًیس تِ هي حاجت کسی را کِ ًوی تَاًس » احسی اس هحضز اٍ ًا اهیس ًثَز ٍ هی فزهَز -۵۲

 «.حاجتص را تِ هي تزساًس
ّزگاُ کسی اس اٍ حاجتی هی ذَاست اگز هقسٍر تَز رٍا هی فزهَز ٍ گزًِ تا سرٌی ذَش -۵۳

 .ٍ تا ٍعسُ ای ًیکَ اٍ را راضی هی کزز
 .ّزگش جَاب رز تِ زرذَاست کسی ًساز هگز آًکِ تزای هعػیت تاضس-۵۴
 .پیزاى را تسیار اکزام هی کزز ٍ تا کَزکاى تسیار هْزتاى تَز-۵۵
 .غزیثاى را ذیلی هزاعات هی کزز-۵۶
 .تا ًیکی تِ ضزٍراى، زل آًاى را تِ زست هی آٍرز ٍ هجذٍب ذَز هی کزز-۵۷
 .ّوَارُ هتثسن تَز ٍ زر عیي حال ذَف سیازی اس ذسا تززل زاضت -۵۸
 .چَى ضاز هی ضس چطن ّا را تز ّن هی گذاضت ٍ ذیلی اظْار فزح ًوی کزز-۵۹
 .اکثز ذٌسیسى آى حضزت تثسن تَز ٍ غسایص تِ ذٌسُ تلٌس ًوی ضس -۶۰
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 .هشاح هی کزز اها تِ تْاًِ هشاح ٍ ذٌساًسى، حزف لغَ ٍ تاطل ًوی سز-۶۱
 .ًام تس را تغییز هی زاز ٍ تِ جای آى ًام ًیک هی گذاضت-۶۲
 .تززتاری اش ّوَارُ تز ذطن اٍ سثقت هی گزفت-۶۳
 .اس تزای فَت زًیا ًاراحت ًوی ضس ٍ یا تِ ذطن ًوی آهس-۶۴
 اس تزای ذسا آًچٌاى تِ ذطن هی آهس کِ زیگز کسی اٍ را ًوی ضٌاذت-۶۵
 .ّزگش تزای ذَزش اًتقام ًگزفت هگز آًکِ حزین حق ضکستِ ضَز-۶۶
 .ّیچ ذػلتی ًشز آى حضزت هٌفَرتز اس زرٍغگَیی ًثَز-۶۷
 .زر حال ذطٌَزی ٍ ًا ذطٌَزی جش یاز حق تز ستاى ًساضت-۶۸
 .ّزگش زرّن ٍ زیٌاری ًشز ذَز پس اًساس ًکزز -۶۹
 .زر ذَراک ٍ پَضاک چیشی سیازتز اس ذسهتکاراًص ًساضت-۷۰
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 .رٍی ذاک هی ًطست ٍ رٍی ذاک غذا هی ذَرز-۷۱
 .رٍی سهیي هی ذَاتیس -۷۲
 .کفص ٍ لثاس را ذَزش ٍغلِ هی کزز-۷۳
 .تا زست ذَزش ضیز هی زٍضیس ٍ پای ضتز ش را ذَزش هی تست-۷۴
 .ّز هزکثی تزایص هْیا تَز سَار هی ضس ٍ تزایص فزقی ًوی کزز-۷۵
 .ّزجا هی رفت عثایی کِ زاضت تِ عٌَاى سیز اًساس ذَز استفازُ هی کزز-۷۶
 .اکثز جاهِ ّای آى حضزت سفیس تَز-۷۷
 .چَى جاهِ ًَ هی پَضیس جاهِ قثلی ذَز را تِ فقیزی هی ترطیس-۷۸
 .جاهِ فاذزی کِ زاضت هرػَظ رٍس جوعِ تَز-۷۹
 .زر ٌّگام کفص ٍ لثاس پَضیسى ّویطِ اس سوت راست آغاس هی کزز-۸۰
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 .صٍلیسُ هَ تَزى را کزاّت هی زاًست-۸۱
 .ّویطِ ذَضثَ تَز ٍ تیطتزیي هرارج آى حضزت تزای ذزیسى عطز تَز-۸۲
 .ّویطِ تا ٍضَ تَز ٍ ٌّگام ٍضَ گزفتي هسَاک هی سز-۸۳
 .ًَر چطن اٍ زر ًواس تَز ٍ آسایص ٍ آراهص ذَز را زر ًواس هی یافت-۸۴
 .ایام سیشزّن ٍ چْارزّن ٍ پاًشزّن ّزهاُ را رٍسُ هی زاضت-۸۵
 .ّزگش ًعوتی را هذهت ًکزز-۸۶
 .اًسک ًعوت ذساًٍس را تشرگ هی ضوزز-۸۷
 .ّزگش اس غذایی تعزیف ًکزز یا اس غذایی تس ًگفت-۸۸
 .هَقع غذا ّزچِ حاضز هی کززًس هیل هی فزهَز-۸۹
 .زر سز سفزُ اس جلَی ذَز غذا تٌاٍل هی فزهَز-۹۰
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 .تز سز غذا اس ّوِ سٍزتز حاضز هی ضس ٍ اس ّوِ زیزتز زست هی کطیس-۹۱
 .تا گزسٌِ ًوی ضس غذا هیل ًوی کزز ٍ قثل اس سیز ضسى هٌػزف هی ضس-۹۲
 .هعسُ اش ّیچ گاُ زٍ غذا را زر ذَز جوع ًکزز-۹۳
 .زر غذا ّزگش آرٍغ ًشز-۹۴
 .تا آًجا کِ اهکاى زاضت تٌْا غذا ًوی ذَرز-۹۵
 .تعس اس غذا زستْا را هی ضست ٍ رٍی ذَز هی کطیس-۹۶
 .ٍقت آضاهیسى سِ جزعِ آب هی ًَضیس؛ اٍل آًْا تسن اهلل ٍ آذز آًْا الحوسهلل-۹۷
 .اس زٍضیشگاى پززُ ًطیي تا حیاتز تَز-۹۸
 .چَى هی ذَاست تِ هٌشل ٍارز ضَز سِ تار اجاسُ هی ذَاست-۹۹

ترطی تزای ذسا، ترطی تزای ۺ اٍقات زاذل هٌشل را تِ سِ ترص تقسین هی کزز-۱۰۰
 .ذاًَازُ ٍ ترطی تزای ذَزش تَز ٍ ٍقت ذَزش را ًیش تا هززم قسوت هی کزز
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