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 مقدمه

 

قـرآن کـریم    نخسـت . پیامبر بزرگوار اسالم با رفتن به دیار باقی دو یادگار برجاي گذاشـت 

ن و مسیطر است و تمام علوم گذشـتگان و آینـدگان   یماست که بر همه آثار انبیاء گذشته مه

 .در آن جمع است

و در مقامات معنوي بیت مکرم وي است که در اعال درجۀ علم الهی بودند  یادگار دوم، اهل

اش از دنیا پر کشید اما روح  اگرچه قالب مادي پیامبر اکرم. هستند رتبه رسول تابع و هم

بـا رفـتن   . مانـد  کرد با عنوان والیت در تاریخ بـر جـا   کلی حاکم بر جهان که وي حمل می

مـان  از طریـق اما  سیر معنوي پیـامبر . نبوت ختم گردید اما والیت استمرار یافت پیامبر

 .کند جویان دستگري می شیعی و عالمان ربانی تا قیامت از حق

امیـد  . در آثار بزرگان تجلی پیام اسـت  ها و مستندات زندگی پیامبر کتاب حاضر شاخص

 .ها مورد استفاده همکاران سیما واقع شود سازي  رساله در برنامه ست اینا
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 از دیدگاه بزرگان تجلی پیام هاي مستندات پیامبر اعظم شاخص

  عظمت پیامبر اکرم

که علمش از وحی الهی ماخوذ بود و روحش به قدري بزرگ بود که یک  رسول خدا.1

)13/امام.(ها بشر کرد تنه غلبه بر روحیات میلیون

رحمـه   موکـد . هاي پیغمبر مخالف با رحمه العالمین باشـد  این طور نیست که این جنگ.2

)28/امام.(للعالمین است

)66/امام.(است که براي رحمت آمده است» نبی رحمت« پیغمبر اکرم.3

پیامبر اعظم اسالم مجموعۀ فضایل همۀ انبیاء و اولیاء است؛ نسخۀ کامل و تکامل یافتـۀ  .4

ــته     ــاریخ وجــود داش ــاء الهــی در ت ــامبران و اولی ــه در سلســلۀ پی همــۀ فضــایلی اســت ک

)108/رهبري.(است

ر پیامبر اعظم، علم همراه اخالق است، حکومت همراه حکمت هسـت؛ عـزت همـراه    د.5

با فروتنی و خاکساري هست؛ جهاد همراه با رحمت هسـت؛ صـداقت و راسـتی بـا مـردم      

همراه با پیچیدگی سیاسی هست؛ غرقه بودن جان در یاد خدا همراه با پرداختن به صـلح و  

)108/رهبري.(است سالمت جسم هست؛ در او دنیا و آخرت همراه

ل خـدا بـه       .6 راز اصلی عبودیت پیامبر در مقابل خدا این اسـت؛ هـیچ قـدرتی را در مقاـب

ــع       ــران قط ــواي دیگ ــاطر اه ــه خ ــدا را ب ــردن، راه خ ــه نک ــاوردن، از او واهم ــاب نی حس

)165/رهبري.(نکردن

یکی دیگر این است که در همه آن چهل سال قبل از بعثـت، در آن محـیط کـه فقـط و     .7

)166/مطهري.(پرستی بود، او هرگز بتی را سجده نکرد ط بتفقط محی
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هاي اعیان و اشراف همیشه صداي تار و تنبور و بـزن و بکـوب و بنـوش بلنـد      در خانه.8

پیغمبراکرم در تمام عمرش هرگز در هیچ مجلسی از ایـن مجـالس دایـر مکـه شـرکت      . بود

)166/مطهري.(نکرد

او . ت و عقل و فطانت معروف و مشهور بوددر دوران قبل از رسالت، به صداقت و امان.9

در بسـیاري  . به صداقت و امانتش اعتماد فراوان داشـتند . خواندند می» محمد امین«را به نام 

)166/مطهري.(کردند از کارها به عقل او اتکا می

مسأله دیگري که باز در دوران قبل از رسالت ایشان هسـت، مسـأله احسـاس تأییـدات     .10

)166/مطهري.(الهی است

بـراي قـوم ثمـود برادرشـان     «:فرماید خداوند در مورد بعضی از انبیا تعبیر برادر کرده می.11

آن هنگـام کـه برادرشـان    ...«، »براي قوم عاد برادرشان هود را فرستادیم«صالح را فرستادیم، 

 هـو الـذي  «:فرماید ولی درباره پیامبر اسالم تعبیر برادر نیامده، بلکه می» ...نوح آنها را گفت 

لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه مـا  «فرماید یا اینکه می» االمیین رسوالً منهم بعث فی

پیامبري براي شما آمده که از جانتان برخاسته، : »عنتم حریص علیکم بالمومنین رؤف رحیم

کنـد تـا شـما مـومن      انحراف شما براي او بسیار سخت است، با حرص و شوق کوشش می

)290/آملی(.ت و رحمت خدا براي مومنان استبشوید، او مظهر رأف

گیري از تعلیمات انبیاست، با این  هاي غیرالهی دارند محصول بهره هر فضیلتی که مکتب.12

آورد انبیـا را گرفتـه و جهـت الهـی آن را وانهادنـد، گرچـه        تفاوت که آنها جهت مردمی ره

دا و پیغمبـر و بـین   جهات الهی آمیخته با جهات مردمی است اما مکاتب غیرالهـی بـین خـ   

ــر       ره ــر کف ــی دیگ ــه بعض ــبت ب ــه و نس ــی را پذیرفت ــد، بعض ــدایی افکندن ــاد ج آورد انبی

)290/آملی.(ورزیدند

 ریزي امت اسالمی زحمات پیامبر در پایه

هـاي   حضرت ختمی مرتبت به قدري ریاضت کشید و قیام در مقابل حق کرد کـه قـدم  .13

)1/امام.(مبارکش ورم کرد
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تضی و جمیع ما سوي اهللا بنده درگاه اویند و ذره خـور خـوان   که علی مر رسول خدا.14

)3/امام.(کند نعمت معارفش هستند و متعلم به تعلیم او هستند، آن طور قیام به امر می

انبیا دنبال این بودند که چرا باید این بشري که فطرتاً باید فطرت سالم داشته باشد، چـرا  .15

)11/امام.(خورد غصه می براي این رسول اکرم. باید اینطور باشد

. از همین جمعیت پایین بود از همین توي جمعیت پـا شـد و قیـام کـرد     پیغمبر اکرم.16

)25/امام.(اصحاب او از همین مردم پایین بودند

اند مطالعـه کنـیم کـه     بینیم، و کسانی که اسالم را تبعیت کرده ما وقتی تاریخ اسالم را می.17

)26/امام.(پایین بوده استدر صدر اسالم پیغمبر از همین طبقه 

که سیزده سال در مکه رنج کشید، حبس بود، زجر کشـید، تـوهین شـد،     پیغمبر اکرم.18

)30/امام.(هزار جور بساط بود، در آنجا صبر کرد

گفتنـد ولـی ایشـان از تبلیـغ      ها و ناسزاها به ایشان می چه تهمت در زمان پیغمبر اکرم.19

)63/امام.(داشت دین اسالم دست برنمی

سالم و درود بر محمد حبیب اهللا که به تنهایی قیام کرد و تا آخرین ساعات زنـدگی بـا   .20

)81/امام.(کفار ظلم پیشه به جنگ برخاست و از کمی عده و عده ننالید

)92/امام.(پیدا کنید که یک ماه ایشان راحت نشسته باشد توانید در تاریخ پیغمبر نمی.21

 الگوي زندگی پیامبر

از مقام و منصب خود به نفع زندگی مـادي  . بسیار ساده بود مبر اکرموضع زندگی پیغ.22

استفاده نکردند تا چیزي از خود به جاي گذراند، و آنچه را که باقی گذاشتند علم است کـه  

)14/امام.(باشد اشرف امور می

شان ساده و عادي بود بلکـه   سران اسالم و پیغمبر اسالم و امیرالمومنین و ائمه ما زندگی.23

)20/امام.(تر از عادي ایینپ

)121/رهبري.(صحنۀ اول از زندگی پیامبر، صحنۀ دعوت و جهاد بود.24
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هرگز خلق و خوي مردمی و .صحنۀ دوم از زندگی پیامبر، رفتار آن حضرت با مردم بود.25

محبت و رفق به مردم و سعی در استقرار عدالت در میان مردم را فراموش نکرد؛ مانند خود 

)122/رهبري.(زندگی کرد مردم و متن مردم

ر روي زمـین   . خـورد  کرد و با انها غـذا مـی   پیامبر با غالمان نشست و برخاست می.26 او ـب

نشینی عبور کرد و با تعجـب   زن بیابان. خورد اي از مردمان فقیر غذا می نشسته بود و با عده

: مودنـد پیـامبر تبسـمی کردنـد و فر   ! خـوري؟  تو مثل بنـدگان غـذا مـی   ! اهللا یا رسول: پرسید

)122/رهبري(تر کیست؟ ؛ از من بنده»ویحک اي عبد اعبد منی«

خورد؛ غذاي  شد، می هر غذایی که در مقابل او بود و فراهم می. پوشید او لباس ساده می.27

در همه تاریخ بشـریت، ایـن   . کرد خواست؛ غذایی را به عنوان نامطلوب رد نمی خاصی نمی

ر کمـال نظافـت و طهـارت ظـاهري و معنـوي      در عین معاشـرت، د . نظیر است خلقیات بی

)122/رهبري.(بود

شـد کـه او پیـامبر و فرمانـده و بـزرگ ایـن        وقتی در جمعی نشسته بود، شـناخته نمـی  .28

)122/رهبري.(جمعیت است

پیامبر بـا آن  . و باالخره صحنۀ سوم از زندگی پیامبر، ذکر و عبادت الهی آن حضرت بود.29

گریسـت و دعـا و    شد؛ نیمۀ شب مـی  ت خود غافل نمیمقام و با آن شأن و عظمت، از عباد

)123/رهبري.(کرد استغفار می

اي  ها با هم کاري نداشته باشند و هر کسی براي خـود، دنیـاي جداگانـه    این که مسلمان.30

هاي دیگر نداشته باشد، در اسـالم پسـندیده نیسـت و یکـی از      باشد و کاري به کار مسلمان

تفاوتی را، به فضاي محبت و همکـاري   که این قضاي بیفصول زندگی رسول اکرم این بود 

این، همان چیـزي اسـت کـه    . و برادري و ایجاد یک مجموعۀ همکار با یکدیگر تبدیل کند

)126/رهبري.(امروز هم در نظام خود، به او احتیاج داریم

ت هاي اخـالق دوران طـاغو   مانده ها  وپس مانده ما باید توجه کنیم که اکر بخواهیم ان ته.31

اي  ازخودمان دور کنیم و بزداییم، چـاره  -که براي رشد و تعالی ما بسیار هم مضر است -را

هاي رسول اکرم را با شـجاعت و قاطعیـت    نیست جز این که در زندگی خود، همین روش

)127/رهبري.(عمل کنیم
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این، چیز . این، یک تکلیف و یک تعلیم اسالمی است. سعی کنید همه را دوست بدارید.32

اي، از  براي دشمن داشتن، نباید بهانه پیدا کرد و انسـان هـر کسـی را بـه بهانـه     . نیست بدي

)128/رهبري.(مجموعه و لیست محبت خود خارج کند و دور بیندازد

)128/رهبري.(باید روح سوءظن و بدبینی نسبت به افراد را در نظام اسالمی از بین برد.33

این روح وفـاداري   -و ربط و بقیۀ امور منهاي عقاید و سالیق سیاسی و خط -در اسالم.34

باشد و در سالمت  شناسی و پاس زحمات و خدمات افراد را داشتن است که مهم می و حق

)129/رهبري.(فرمودند جامعه بسیار مؤثر است و پیامبر عمالً روي آن زیاد تکیه می

فتد و با روح و ها و اخالق اسالمی کامالً در جامعه جا بی پیامبر اسالم براي آن که ارزش.35

هـاي اسـالمی    عقاید و زندگی مردم مخلوط و ممزوج بشـود، فضـاي زنـدگی را بـا ارزش    

)130/رهبري.(کرد آغشته می

)137/رهبري.(رفتارش با مردم، رفتار خوش بود؛ در جمع مردم، همیشه بشاش بود.36

شـد؛   کرد، در چهره او آزردگی دیـده مـی   اگر کسی او را آزرده می. کرد به همه سالم می.37

داد در حضور او به کسی دشنام بدهنـد و از کسـی    اجازه نمی. کرد اما زبان به شکوه باز نمی

کودکان را . کرد داد و از کسی بدگویی نمی کس دشنام نمی بدگویی کنند؛ خود او هم به هیچ

کرد؛ با ضعفا کمال خوشرفتاري را داشت؛ بـا   داد؛ با زنان مهربانی می مورد مالطفت قرار می

)137/رهبري.(کرد حاب خود شوخی میاص

پیامبر اکرم نه فقط از کسی مثل علی، بلکه در دوران ده سال و چند ماه حکومت خـود،  .38

)138/رهبري.(از عنصر جوان و نیروي جوان حداکثر استفاده را کرده است

هـا   کرد؟ اهمیت ایـن  کرد؟ چرا محاسنش را مرتب می اش را مرتب می چرا پیغمبر عمامه.39

ــ ــاد       در چیس ــا ی ــه م ــودن را ب ــب ب ــباط و مرت ــه درس انض ــت ک ــتش آنجاس ت؟ اهمی

)139/رهبري.(دهد می

کنند ظاهر مرتب باید با اشرافیگري و با اسراف توأم باشـد   اشتباه این است که خیال می.40

)140/رهبري.(شود منظم و تمیز بود زده و کهنه هم می نه با لباس وصله
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کنند کـه مـثالً مـردان بایـد مـوي       ی خیال میبعض. مرد و زن بایستی به خودشان برسند.41

ــر          ــوي س ــه م ــت ک ــتحب اس ــان مس ــراي جوان ــرع، ب ــه در ش ــند، ن ــان را بتراش سرش

)143/رهبري.(بگذارند

. سرو وضع مرتب، لباس خوب و گرایش به زیبایی، امر مطلوبی در شـرع اسـالم اسـت   .42

فسـاد و تبـرج    اي بـراي فتنـه و   منتها آن چیزي که بد و مضر است، آن است که این وسیله

)143/رهبري.(شود

)149/رهبري.(گو نبود سخن بود؛ تلخ زبان و گزدنده خوش.43

)149/رهبري.(کرد صریح بود، سخن خود را با صراحت و صدق بیان می.44

)149/رهبري.(بسیار با ادب بود؛ هرگز پاي خود را پیش کسی دراز نکرد.45

ــا روش.46 ــان، بـ ــردم   ایشـ ــالش را در مـ ــار و تـ ــۀ کـ ــف، روحیـ ــاي مختلـ ــده  هـ زنـ

)151/رهبري.(کردند می

ها اثر بگـذارد، عمـل و سـیره و ممشـاي او در      بیش از آنچه که حرف او بخواهد در دل.47

)160/رهبري.(ها اثر گذاشت دل

نشـاطی، از سسـتی و    خدایا؛ از کسـالت و بـی  «: گفت از بیکاري و بطالت متنفر بود؛ می.48

)169/مطهري(».برم تنبلی و از عجز و زبونی به تو پناه می

عبادت هفتـاد جـزء دارد و بهتـرین    «: گفت کرد و می مسلمانان را به کارکردن تشویق می.49

)169/مطهري(».جزء آن کسب حالل است

گونـــه خشـــونتی  نســـبت بـــه همســـران خـــود هـــیچ. در خـــانواده مهربـــان بـــود.50

)169/مطهري.(کرد نمی

اینهمـه تحمـل   کرد تا آنجا که دیگران از  بدزبانی برخی از همسران خویش را تحمل می.51

)169/مطهري.(کرد او به حسن معاشرت با زنان توصیه و تأکید می. بردند رنج می

العاده عطوف و مهربـان بـود؛ بـه آنهـا محبـت       او با فرزندان و با فرزندزادگان خود فوق.52

کـرد؛ آنهـا را    نشـاند؛ بـر دوش خـویش سـوار مـی      کرد؛ آنها را روي دامن خـویش مـی   می

)169/مطهري.(برخالف خلق و خوي رایج آن زمان بودبوسید و اینها همه  می
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آنهـا را روي زانـوي خـویش نشـانده،     . کـرد  نسبت به فرزندان مسلمین نیز مهربانی مـی .53

)169/مطهري.(کشید دست محبت بر سر آنها می

ــوق .54 ــان ف ــه بردگ ــود  نســبت ب ــان ب ــاده مهرب ــی . الع ــردم م ــه م ــت ب ــرادران : گف ــا ب اینه

)169/مطهري.(شمایند

کـرد و هـم بـه     و بوي خوش عالقه شدید داشت؛ هـم خـودش رعایـت مـی    به نظافت .55

نمود که تن و خانه خویش را پاکیزه  به یاران و پیروان خود تأکید می. داد دیگران دستور می

)169/مطهري.(و خوشبو نگه دارند

نشست تا مجلس، باال و پـایینی نداشـته باشـد و همـه جایگـاه       وار می در مجالس، دایره.56

دیـد   کرد؛ اگر سه روز یکـی از اصـحاب را نمـی    از اصحابش تفقد می. ته باشندمساوي داش

کـرد و اگـر گرفتـاري داشـت کمکـش       گرفت، اگر مریض بـود عیـادت مـی    سراغش را می

)169/مطهري.(نمود می

خاسـت و در کارهـا    از اینکه بنشیند و دیگران خدمت کنند تنفـر داشـت؛ از جـا برمـی    .57

)169/مطهري.(کرد شرکت می

به اندازه طاقت عبادت کنید؛ بیش از ظرفیت خود بر خود تحمیل نکنید که اثر : گفت می.58

)169/مطهري.(معکوس دارد

داد؛ گاهی در حال تهجد ساعتها سرگرم بـود؛ امـا در    در حال انفراد، عبادت را طول می.59

شـمرد و بـه آن    کوشید، رعایت حـال اضـعف مـأمومین را الزم مـی     جماعت به اختصار می

)169/مطهري.(کرد یتوصیه م

)169/مطهري.(زیستی از اصول زندگی او بود زهد و ساده.60

کرد؛ در کارهایی که از طرف خدا دسـتور نرسـیده    او هرگز به روش مستبدان رفتار نمی.61

شمرد و از این راه به آنها شخصـیت   کرد و نظر آنها را محترم می بود با اصحاب مشورت می

)169/مطهري.(داد می

اش بـراي   استغفارهایش براي اصحاب و بیتـابی  نی پیغمبر، عفو و گذشتش،نرمی و مهربا.62

بخشش گناه امت، همچنین به حساب آوردنش اصحاب و یاران را، طـرف شـور قـراردادن    
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نظیـر او در جمـع اصـحابش     دادن به آنها از علل عمـده نفـوذ عظـیم و بـی     آنها و شخصیت

)169/مطهري.(بود

)169/مطهري.(ما بودنظم و انضباط بر کارهایش حکمفر.63

شد اما بدون آنکه درشتی کنـد نظرشـان را    او گاهی با اعتراضات برخی یاران مواجه می.64

)169/مطهري.(کرد به آنچه خود تصمیم گرفته بود جلب و موافق می

)169/مطهري.(از شنیدن مداحی و چاپلوسی بیزار بود.65

)169/مطهري.(کاري را دوست داشت محکم.66

کرد، برعکس، بـا آن نقـاط ضـعف     و جهالتهاي آنان استفاده نمی او از نقاط ضعف مردم.67

)169/مطهري.(ساخت کرد و مردم را به جهالتشان واقف می مبارزه می

کرد تا بر تـرس   در تبلیغ اسالم سهلگیر بود نه سختگیر؛ بیشتر بر بشارت و امید تکیه می.68

)169/مطهري.(و تهدید

برخـی  . ابش را وادار کرد که سواد بیاموزندکودکان اصح. کرد به علم و سواد تشویق می.69

)169/مطهري.(از یارانش را فرمان داد زبان سریانی بیاموزند

از جملـه خصوصـیات   . روش پیغمبر روش یک طبیب معالج بـود بـا بیمـاران خـودش    .70

)172/مطهري.(طبیب معالج نسبت به بیمار، ترحم به حال بیمار است

که اکنون به منظور تبلیغ اسالم و دعوت مردم به سفارش کرد که تو  خداوند به پیامبر.71

روي، بـر آنهـا آسـان بگیـر،      اسالم و ترغیب و تشویق آنها به سوي اسالم به سراغ مردم می

توان کسی را رهبري کرد، دیگر اینکه به مردم بشـارت بـده،    سخت نگیر، با سختگیري نمی

اسالم را بـر مـردم عرضـه کـن،     مزایاي دنیوي و اخروي اسالم را براي مردم بگو، نویدهاي 

شان کن، از راه تخویف و ایجاد هراس وارد مشو، کاري نکـن   تمایل آنها را برانگیز، ترغیب

شـان لـذت    هنگام نماز با این مردم تازه مسلمان که هنوز ذائقـه . که مردم احساس تنفر کنند

عضـی پیرنـد،   عبادت را نچشیده است و به عالوه همه نوع افراد در میان مـامومین هسـت ب  

اند، ناتوان اند، تو رعایت حال اضعف را معمول بدار، یعنی حساب کن در میان آنها از  علیل

نگـو،  » سبحان ربی العظیم و بحمـده «کنی چهل تا  همه ناتوان تر کیست، وقتی که رکوع می

)187/مطهري.(تو نماز خود را با او تطبیق بده، کسی را در نماز خواندن ناراحت نکن
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هـا و دبدبـه هـاي     اکرم معیار غدر، خیانت، الغایات تبرر المبادي، توسل به هیمنهرسول .72

سالطین و امثال اینها را ملغـی کـرد و بعضـی معیارهـا را بـه طـور مطلـق پـذیرفت، مـثالً          

ــا را بـــه طـــور مطلـــق   اســـتقامت، عـــدل، پیشـــقدمی در کوشـــش  هـــا و امثـــال اینهـ

)190/مطهري.(پذیرفت

ه طور نسبی  پذیرفت، یعنی براي آنها شرایط خاص زمـانی و  ولی بعضی از معیارها را ب.73

به کلی طرد نشد، بلکه برایش مورد خاص تعیـین  ) نه ظلم(مثالً معیار زور . مکانی قائل شد

در امور . در جایی نرم بود در جایی صلب و با صالبت. همچنین است نرمی و صالبت. شد

)190/مطهري.(و انعطاف ناپذیر فردي نرم بود و در امور کلی و عمومی با صالبت 

)203/مطهري.(توان توان همه را به مال راضی کرد اما به حسن خلق، می نمی.74

)203/مطهري.(مسلمان آن است که مسلمانان از دست و زبان او در آسایش باشند.75

ــغ      .76 ــی دری ــاید، از نیک ــان ش ــاره آن ــه درب ــید و آنچ ــدا بترس ــان، از خ ــا زن ــار ب در رفت

)203/مطهري.(ننماید

بدترین مردم کسی است که گناه را نبخشد و از لغزش چشم نپوشـد، و بـاز از او بـدتر    .77

)203/مطهري.(کسی است که مردم از گزند او در امان و به نیکی او امیدوار نباشند

)203/مطهري.(به صورت متملقین خاك بپاشید.78

)203/مطهري.(دالورترین مردم آن است که بر هواي نفس غالب آید.79

ال کسی که توجه به عیـوب خـود، او را از توجـه بـه عیـوب دیگـران بـاز        خوشا به ح.80

)203/مطهري.(دارد

تـر   با خانواده خـود بـه سـر بـردن، از گوشـه مسـجد گـرفتن، نـزد خداونـد پسـندیده          .81

)203/مطهري.(است

)203/مطهري.(بهترین دوست شما آن است که معایب شما را به شما بنماید.82

ــه نیکــی  .83 ــوان ب ــی ت ــل م ــه عق ــا ب ــید تنه ــا رس ــی  . ه ــن ته ــدارد از دی ــل ن ــه عق آن ک

)203/مطهري.(است

)203/مطهري.(تدبیري بیم دارم نه از فقر من براي امت خود، از بی.84

)203/مطهري.(خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد.85
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)203/مطهري.(خداوند مومن صاحب حرفه را دوست دارد.86

)203/مطهري.(گی کندبهترین خانه شما آن است که یتیمی در آن به عزت زند.87

)203/مطهري.(تر شود دوستی خود را دوست ظاهر کن تا رشته محبت محکم.88

از جمله حقوق فرزند بر پدر این است که نام نیکو بر او بگذارد و نوشتن به او بیـاموزد  .89

)203/مطهري.(و چون بالغ شد او را همسر انتخاب کند

شــود، خوشــرویی   تــرین چیــزي کــه در تــرازوي اعمــال گــذارده مــی       ســنگین.90

)203/مطهري.(است

)203/مطهري.(نفرین باد بر کسی که بار خود را به دوش دیگران بگذارد.91

)203/مطهري.(عبادت هفت گونه است که از همه واالتر طلب روزي حالل است.92

)203/مطهري.(اند، در افتادن با مردم است پس از بت پرستیدن، آنچه به من نهی کرده.93

)203/مطهري(ید گرچه یک چوب مسواك باشداز دیگران چیزي نخواه.94

)203/مطهري.(رو و شوخ است، و منافق عبوس و خشمناك مومن خنده.95

)203/مطهري.(هر که صبح کند و به فکر اصالح از مسلمانان نباشد، مسلمان نیست.96

)203/مطهري!(مبادا که ترس از مردم، شما را از گفتن حقیقت باز دارد.97

دوسـت  ) 1: مرا به انجام دادن هفت خصلت امر نموده استپروردگارم : فرمود پیامبر.98

) 3ذکر حول و القوه اال بـاهللا را بسـیار گفـتن    ) 2داشتن تهی دستان و نزدیک شدن به آنها  

بـه پـایین تـر از خـود     )4صله رحم نمودن با خویشاوندان، هر چند که آنها قطع رابطه کنند 

در راه خدا از سرزنش دیگران دلسرد ) 5) نیويدر مسائل د( نگاه کنم و نه به باالتر از خود 

ــخ باشــد  )6نشــود  ــزنم اگــر چــه تل از کســی چیــزي را درخواســت ) 7حــرف حــق را ب

)244/عالمه.(نکنم

کند مشروط بر آنکه به علم احترام بگذارد، آنچه  علم، انسان را در همه مراحل حفظ می.99

)276/آملی.(چنین بود را دانست عمل کند و به صرف دانستن بسنده نکند و رسول خدا

  اهداف پیامبر

)58/امام.(براي آموزش و پرورش بوده است اصل آمدن پیغمبر.100
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پیغمبر در همه جا؛ در بحبوحه جنگ، در هنگام ساختن، در هنگام عبـادت کـردن، در   .101

ــوش     ــانهاي مخاطــب خــودش را فرام ــت انس ــاي هوی ــردم، بن ــا م ــوکردن ب هنگــام گفتگ

)135/رهبري.(نکرد

غمبر از لحظۀ اول به دنیا آن بوده است، عبارت است از ایجاد یک محـیط  هدفی که پی.102

سالم و صحیح براي معیشت انسان و زندگی انسانی؛ یعنی دنیایی که در آن، ظلـم و دریـده   

شدن ضعیف و وسلۀ قوي نباشد؛ دنیایی که در آن، ناکامی مطلق براي ضعفا و قانون جنـگ  

)145/رهبري.(نباشد

ــه.103 ــه و او جامع ــدالت    اي ب ــالي ع ــد اع ــوردار از ح ــاه و برخ ــذکر، آگ ــود آورد مت ج

)145/رهبري.(اجتماعی

 نقش پیامبر

ذلت را تبدیل به عزت کرد؛ وحشیگري را تبدیل به اخوت کرد؛ عصبیت را تبدیل بـه  .104

)110/رهبري.(مدارا و تعقل کرد؛ جهل را تبدیل به علم کرد

بعد براي بشریت تقدس پیـدا کـرد؛   هاي  ام، بسیاري از مفاهیمی که قرن من بارها گفته.105

ــردم  ــرادري، عــدالت و م ــل مفهــوم مســاوات، ب ــیم او   مث ــأثیر تعل ســاالري، همــه تحــت ت

)132/رهبري.(بود

تـر اسـت، قهـراً حـق      برند؛ اما آن کـس کـه محـروم    همه از پیغمبر و تعالیم او نفع می.106

)132/رهبري.(بیشتري می برد و باید جبران محرومیتش بشود

این بود کـه فضـاي جامعـه را یـک فضـاي مهربـان و        ي رسول اکرمیکی از کارها.107

سرشار از مهر و محبت بسازد تا همۀ مردم در آن، نسبت به یکدیگر محبـت بورزنـد و بـه    

امــروز هــم تکلیــف مــا همــین . چشــم حســن ظــن و خوشــبینی بــه یکــدیگر نگــاه کننــد

)133/ رهبري.(است

پیغمبـر  . انی هیچ بـویی نبـرده بودنـد   آن مردمی که هیچ نمی فهمیدند و از اخالق انس.108

هایی تبدیل کرد که فرشتگان الهی در مقابل عظمت و نورانیت آنها احساس  اینها را به انسان

)154/رهبري.(امروز ما محتاج به استقامت داریم. استقامت، این است. کردند حفارت می
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ـ  وجود مبارك رسول اکرم.109 اه کـرد و بـا   دست ناپاکان را از معارف بلند آسمانی کوت

رفــع راهزنــان و موانــع، شــاگردان آســمانی وي، از علــوم لــدنی اســتفاده خواهنــد         

)253/آملی(.کرد

 پیامبر و وحدت

خواست در تمام دنیا وحدت کلمه ایجـاد کنـد، مـی خواسـت      می پیغمبر اسالم.110

تمام ممالک دنیا را تحت یک کلمه توحید، در تحت کلمه توحید تمام ربع مسکون را قـرار  

)56/امام.(هدبد

تواند نام مقدس این بزرگوار و ایمـان   محور وحدت مسلمین و اتحاد عملی آنها، می.111

)115/رهبري.(به آن حضرت و یاد آن نبی معظم باشد

، مهمتـرین نقطـۀ ایجـاد وحـدت     مکرم و رسـول اعظـم اسـالم    وجود مقدس نبی.112

)116/رهبري.(است

ـ  االنبیاء وجود مقدس خاتم.113 هـاي دنیـاي اسـالم اسـت؛      تکانون همۀ عشق و محب

محور و مرکـز اتحـاد و اتفـاق و همـاهنگی همـۀ مـذاهب اسـالمی اسـت و جـا دارد کـه           

)117/رهبري.(العمل نشان بدهند ها از خودشان، حمیت و غیرت و عکس مسلمان

 خاتمیت

ترین دیـن را عرضـه کـرده اسـت بـر       ختم همه پیامبران است و کامل پیغمبر اکرم.114

)28/امام.(بشر

چند هزار سال پیش نسبت به حفظ مواریث علمی و دینی ناتوان بـوده اسـت و   بشر .115

اي از تکامل کـه مـی    رسد به مرحله آنگاه که بشر می. توان داشت از او جز این انتظاري نمی

علت عمده تجدید پیام و ظهـور  . تواند مواریث دینی خود را دست نخورده  نگهداري کند

جاوید ماندن یک دیـن، موجـود   ) نه شرط کافی(ط الزم پیامبر جدید منتفی می گردد و شر

)183/مطهري.(شود می
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توانـد   در حقیقت یکی از ارکان خاتمیت، بلوغ اجتماعی بشر است به حدي کـه مـی  .116

حافظ و نگهبان مواریث علمی و دینی خود باشد و خود به نشر و تبلیـغ و تعلـیم و تفسـیر    

)183/مطهري.(آن بپردازد

 و حکومت پیامبر

شما خود روساي اسالم را باید . ز حکومت اسالم طرز حکومت آدم سازي استطر.117

)19/امام.(مالحظه کنید مثل پیغمبر اکرم که رییس اسالم است

است که آمد و تشـکیل اداره   آن چیزي که از همه مشهودتر است حضرت رسول.118

)33/امام.(داد، تشکیل حکومت داد

بـا   ی مالحظه بکننـد، پیغمبـر اسـالم   هاي  اسالم مسلمین مالحظه بکنند، حکومت.119

شـد هدایتشـان بکننـد و     کرد در عین حالی که با کفار، وقتی کـه نمـی   مردم چطور رفتار می

کـرد یـک پـدر     کرد، با  ملت چه طور رفتـار مـی   گري می کردند با خشونت رفتار می توطئه

)34/امام.(مهربان و باالتر از یک پدر مهربان بود

هایش بر قوانین آسمانی استوار بود داد  مت عادالنه که پایهتشکیل یک حکو پیامبر.120

هاي طاقت فرسا با گفتارهاي منطقـی الهـی و سـیره از     و پس از بیست و چند سال کوشش

کردار عادالنه و اخالق بزرگ جالب قلوب و نیروهاي شگرف آسمانی و زمینی و جانبـازي  

)35/امام.(ت با اساسی شدفداکاري در راه آیین مقدس خدایی موفق به یک تشکیال

. در راس تشکیالت اجرایـی و اداري جامعـه مسـلمانان قـرار داشـت      رسول اکرم.121

عالوه بر ابالغ وحی و بیان و تفسیر عقاید و احکام و نظامات اسـالم، بـه اجـراي احکـام و     

)36/امام.(برقراري نظامات اسالم همت گماشته بود تا دولت اسالم را به وجود آورد

)39/امام.( پایه سیاست را در دیانت گذاشته استرسول اهللا.122

هستیم که همه امور دست آنها بـود، حکومـت    و ائمه  ما تابع حضرت رسول.123

)40/امام.(تشکیل دادند و مردم را هدایت نمودند

)73/امام.(پیغمبر بزرگ اسالم با یک دست قرآن را داشت و با دست دیگر شمشیر.124
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بـراي سـرکوبی اشخاصـی کـه از جهـات آدمیـت       قدرت خودشان را  پیغمبر اکرم.125

کشـند اعمـال    اند و مردم را دارند بـه تبـاهی مـی    اند، از مرز انسانیت خارج شده خارج شده

)85/امام.(کرد می

هـا و   یکی مورد و نمونۀ دیگر از همین تالش فضاسازي پیامبر این بود کـه دشـمنی  .126

)126/رهبري.(هاي مردم بزداید ها را از دل کینه

هاي گوناگونی دارد که در بین آنها هفت شاخص  که پیغمبر ساخت، شاخص نظامی.127

شاخص دوم، قسـط و  . شاخص اول ایمان و معرفت است: تر است از همه مهمتر و برجسته

در نظام دنبوي، پایـۀ همـه چیـز، دانسـتن و     . شاخص سوم علم و معرفت است. عدل است

شـاخص  . دهند به سمتی حرکت نمی شناختن و آگاهی و بیداري است؛ کسی را کورکورانه

هـاي خرافـی،    هاي برخاسـتۀ از انگیـزه   در نظام نبوي، درگیري. چهارم، صفا و اخوت است

شـود، فضـا، فضـاي     طلبی مبغوض است و بـا آن مبـارزه مـی    شخصی، سودطلبی و منفعت

شـاخص پـنجم، صـالح اخالقـی و رفتـاري      . صمیمیت و اخوت و برادري و همدلی است

هاي اصلی است؛ یعنی پیغمبر روي یکایک افراد کار تربیتـی و   یکی از آن پایهتزکیه، . است

خـور،   جامعه و نظام نبوي، توسري. شاخص ششم، اقتدار و عزت است. کرد سازي می انسان

رو و دست حاجـت بـه سـوي ایـن و آن درازکـن نیسـت؛ عزیـز و مقتـدر و          وابسته، دنباله

کنـد و کـار خـود را     براي تأمین آن تالش می گیر است؛ صالح خود را که شناخت، تصمیم

)131/رهبري. (شاخص هفتم، کار و حرکت و پیشرفت دایمی است. برد پیش می

اول کــه بــه مدینــه تشــریف بردنــد، یــک حکومــت تشـــکیل         پیــامبراکرم .128

)136/رهبري.(دادند

جنگیـدن،  : بالفاصله بعد از تشکیل حکومت شروع به کارهاي حکومت مقتدر کـرد .129

در . نگاري به این طرف و آن طرف، و حل و فصل امـور دیگـر   کم نامه ردن، بعد کمک مبارزه

تواند غیراز آنچه که معنا و مفهوم صریح آن، وحدت دیـن   مقابل این واقعیت، چه کسی می

)136/رهبري(و سیاست در اسالم است، مطلبی اقامه کند؟

نقـض بشـود؛ چـه    گذاشـت قـانون    او حافظ و نگهدارندة ضابطه و قانون بود؛ نمـی .130

)152/رهبري.(توسط خودش، و چه توسط دیگران
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تر شد و رسول اکرم مکه را هم گرفتند، مردم آن شـهر را   وقتی که دایرة اسالم وسیع.131

)161/رهبري.(عفو کردند

هاي اول ورود به مدینـه انجـام دادنـد،     یکی از کارهایی که پیامبر شاید در همان ماه.132

)161/رهبري.(بود ها ایجاد عقد اخوت بین مسلمان

در مسائل فردي و شخصی و آنچه مربوط به شخص خـودش بـود نـرم و مالیـم و     .133

اش یکی از علـل پیشـرفتش بـود؛ امـا در مسـائل       باگذشت بود؛ گذشتهاي بزرگ و تاریخی

داد و دیگـر جـاي    اصولی و عمومی، آنها که حریم قانون بود، سختی و صـالبت نشـان مـی   

)169/مطهري.(دانست گذشت نمی

شرایط رهبري از حس تشخیص، قاطعیت، عدم تردید و دودلـی، شـهامت، اقـدام و    .134

بینی و دوراندیشی، ظرفیت تحمـل انتقـادات، شـناخت     نداشتن از عواقب احتمالی، پیش بیم

افراد و تواناییهاي آنان و تفـویض اختیـارات درخـور تواناییهـا، نرمـی در مسـائل فـردي و        

آوردن آنـان و پـرورش    ن بـه پیـروان و بـه حسـاب    داد صالبت در مسائل اصولی، شخصیت

استعدادهاي عقلی و عاطفی و عملی آنها، پرهیز از استبداد و از میل به اطاعت کورکورانـه،  

تواضع و فروتنی، سادگی و درویشی، وقار و متانت، عالقه شدید بـه سـازمان و تشـکیالت    

)169/مطهري.(ر حد کمال داشتدادن به نیروهاي انسانی، همه را د دادن و انتظام براي شکل

هرجا که بدکاران حکمروا باشـند و نـابخردان را گرامـی بدانـد، بایـد منـتظ بالیـی        .135

)203/مطهري.(بود

 دشمنان پیامبر

را مخـدوش   مکـرم اسـالم   هاي مبارزه با اسالم این است که چهرة نبـی  یکی از راه.136

)106/رهبري.(بکنند

ن اصلی، این جامعۀ تازه متولد شده را تهدیـد  بیند پنج دشم کند و می پیغمبر نگاه می.137

اهمیت است؛ اما در عین حال نباید از او غافل ماند؛ یک  یک دشمن، کوچک و کم: کنند می

او کـدام اسـت؟ قبایـل نیمـه وحشـی      . وقت ممکن است یک خطر بزرگ به وجود بیاورید

متکبـر  یـک گـروه اشـراف    . دشمن دوم، مکه است که یـک مرکزیـت اسـت   . اطراف مدینه
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کردند؛ اینها با هم اختالف داشتند، اما در مقابل این  قدرتمند متنفذ باهم بر مکه حکومت می

هـا فرهنگـی    ایـن . هـا بودنـد   دشمن سوم، یهـودي . مولود جدید، با یکدیگر همدست بودند

گذاشـتند؛ توطئـه    االیمان اثر زیاد می هاي مردم ضعیف هایی داشتند؛ روي ذهن بودند؛ آگاهی

انداختنـد؛ اینهـا دشـمن سـازمان یافتـه       کردند و به جان هم می ند؛ مردم را ناامید میکرد می

منافقین در داخل مردم بودند؛ کسانی که به زبان ایمان . دشمن چهارم، منافقین بودند. بودند

نظر و آمادة همکـاري بـا    آورده بودند، اما در باطن ایمان نداشتند؛ مردمان پست، معاند، تنگ

نیافته، و اما دشمن پنجم؛ دشمن پنجم عبـارت بـود از دشـمنی کـه در      ها سازماندشمن، منت

)134/رهبري.(درون هر یک از افراد مسلمان و مؤمن وجود داشت

دانســت؛ ایــن از نکــات مهــم زنــدگی پیــامبر       دشــمنان را یــک طــور نمــی   .138

)153/رهبري.(است

ــۀ آنهــا خطــر وجــود داشــت، بشــدت ســخ   .139 ــا دشــمنانی کــه از ناحی ــامبر ب تگیر پی

)153/رهبري.(بود

او . تـر اسـت از اثرگـذاري بـا زبـان      اثرگذاري با عمل، به مراتب فراگیرتـر و عمیـق  .140

البته وقتی با دشمن مواجه . پیغمبر هیچ وقت دو پهلو حرف نزد. قاطعیت و صراحت داشت

)165/رهبري.(انداخت کرد و دشمن را به اشتباه می شد، کار سیاسی دقیق می می

 قرآن کریم

ن کریم که هم کتاب پیغمبر اکرم است و هم مظهر اعجاز او، نقشـی صـدها بـار    قرآ.141

)179/مطهري.(از نقش عصاي موسی و دم عیسی. بزرگتر داشت

عشق و عالقه مسلمین به قرآن منشا و مبدا یک سلسله علوم ادبی و عقلـی شـد کـه    .142

)180/مطهري.(آمد بود این علوم به وجود نمی اگر قرآن نمی

)181/مطهري.(لفظی و معنوي: اعجاز قرآن از دو جهت استاز نظر کلی .143

شود به مقولـه زیبـایی، و اعجـاز معنـوي آن بـه مقولـه        اعجاز لفظی قرآن مربوط می.144

)181/مطهري.(علمی
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 صدا و سیما و طرح پیامبر اعظم

هـر  .متري باید مطالعـه کـرد   یک وقت به بعضی دوستان گفتم زندگی پیغمبر را میلی.145

)109/رهبري.(ی یک درس استلحظه این زندگ

هاي ما بروند تاریخ زندگی پیغمبر را از منابع محکم و مستند بخوانند و ببیننـد   جوان.146

)109/رهبري.(چه اتفاقی افتاده است

توصیۀ ما به همۀ مسلمانان عالم این است که روي ابعاد شخصیت پیامبر و زندگی و .147

ار مأثور و منصوص است، کار زیـادي  سیره و اخالق آن حضرت و تعالیمی که از آن بزرگو

)112/رهبري.(بشود

ما باید به پیامبر اقتدا و تأسـی کنـیم؛ نـه فقـط در چنـد رکعـت نمـاز خوانـدن؛ در         .148

مان هم باید به او اقتدا کنیم؛ پس بایـد او را   رفتارمان، در گفتارمان، در معاشرت و در معامله

)150/رهبري.(بشناسیم

از به تعمق و تفسیر دارد، رفتار پیغمبر هم نیاز به تعمـق  همینطور که گفتار پیغمبر نی.149

توانیم از این اظهار تاسف درباره خودمان خودداري کنیم که ما کـه امـت    ما می. و سیر دارد

پیغمبر آخر الزمان هستیم از هر کداممان اگر پنج تا سخن از پیغمبر بخواهند حتی لفظش را 

تـوانیم دو سـه کلمـه     از سـیره و رفتـار پیغمبـر مـی     و نه. دانیم، معنی و تفسیرش بماند نمی

)184/مطهري.(بگوییم

هاي مختلف رسول خدا، سیره آن حضـرت در لشکرکشـی و سیاسـت،     از میان سیره.150

در تبلیغ اسالم در رفتار با دشمنان، با مشرکین، با اهل کتاب و در خانواده، باید دقیقاً مطالعه 

)187/مطهري.(آموزد به ما میشود که هر کدام از آنها یک کتاب درس 

اول  از نظر شناخت اسالم، دوم : آشنایی با خلق و خوي نبوي از دو نظر مفید است.151

)196/مطهري.(از نظر الهام گیري و تربیت و اصالح جامعه

:چیزهایی که رسول اکرم دوست می داشت.152

ل غفلـت و  برخالف اه(، سحرخیزي، خلوت، مناجات )وقره عینی فی الصلوه(.. نماز . الف

 )اصحاب ماده

 )برخالف روش مسیحیان اولیه(الطیب  -عطر و نظافت. ب
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 النساء –لذت حالل از زن . ج

 )بر خالف شکم پرستان(گرسنگی، روزه، افطار به کم . د

رخالف افـزون   (تواضع، ابتدا به سالم، دو زانو نشستن، تکیه نکردن، متکبرانه راه نرفتن . ه ـب

 )طلبان

 )برخالف تجمل طلبان. (کان رسول اهللا خفیف المونه: ونه در زندگیسادگی و خفت مو. و

 )ها برخالف قسی القلبان و بی عاطفه) (دوست داشتن(فرزندان خود را . ز

 )برخالف استعبادگران(اصحاب را . ح

 )ها از قبیل برخی متصوفه برخالف ضد عقل( تفکر را . ط

 )یرهبرخالف اهل تبعیض نظیر ارسطو و غ( عدالت را . ي

 )برخالف بیکاران و بیعاران(کار را . ك

 ) بیعه الفصول(داستان پیمان نامه ابن جدعان  –همکاري و تعاون در خدمات را 

 :آنچه تنفر داشت

بتها را به دلیل توحید و حق پرستی - أ

تکبر، به دلیل روحیه تواضع و ضد برتري طلبی و قدرت نمایی - ب

ییتبعیض و اشرافیت را، برخالف روحیه ارسطو - ت

تکلف و تعین و جمل، به دلیل سادگی - ث

مداحی و چاپلوسی را، به دلیل روح تواضع و روح پرهیز از حقارت دیگران  - ج

سیري و پر کردن شکم، به دلیل صفاي فکر و صفاي قلب و پرهیز از سکر به انواعش  - ح

 )201/مطهري(الهم انی اوذ بک من الکسل و الفشل: بیکاري و بطالت را

 )252/آملی(.ون شناخت قرآن ممکن نیستشناخت پیامبر، بد.153
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 )ره(خمینی مستندات پیامبر اعظم از دیدگاه امام

 سیره و صفات پیامبر

هـاي   حضرت ختمی مرتبت به قدري ریاضت کشید و قیام در مقابل حق کـرد کـه قـدم   . 1

طـه، مـا انزَلنـا علَیـک     «: مبارکش ورم کرد و از طرف ذات مقدس حق جالله آیه نـازل شـد  

.»لقران لتشقیا
1
 

: دهنـد کـه فرمـود    در عین حالی که یک موجود الهی بود، به او نسبت می پیغمبر اکرم. 2

لیغان علی قلبی و انی الستغفراهللا فی کل یوم سبعین مره همین معاشرت کردن با اشخاصـی  

یک کسی کـه دایـم الحضـور بایـد باشـد پـیش       . که ناباب بودند، موجب کدورت می شود

یک نفر که خیلی آدم صحیح و خوبی است، پیش او بـرود، و مـثالً بخواهـد     محبوبش، اگر

در . خواهد باشـد  دارد او را به همین مقدار، از آن مرتبه که می مساله بپرسد، لکن این باز می

عین حال که این هم حضور است، این آدمی که با او صحبت می کند در نظـر او از مظـاهر   

« . دارد خواهد دایم الحضور باشد در ان مرتبه، بازش مـی  او میاي که  است، لکن از آن مرتبه

یک هم چنـین چیـزي از پیغمبـر    » لیغان علی قلبی و انی الستغفراهللا فی کل یوم سبعین مره

و مـا بایـد از ایـن    ! نقل شده است، که اشتغال به این طور مسائل، حجـاب اسـت بـراي مـا    

.حجاب بیرون بیایم
2
 

ضی و جمیع ما سوي اهللا بنده درگاه اوینـد و ذره خـور خـوان    که علی مرت رسول خدا. 3

پـس از  . کنـد  نعمت معارفش هستند و متعلم به تعلیم او هستند، آن طـور قیـام بـه امـر مـی     

خلعت نبوت ختمیه، که تمام سیر دایره کمال و لبنه اخراي معرفت و توحید است، ده سـال  

کنـد   هاي مبارکش و رم می کند تا آن که قدمایستد و قیام به اطاعت می  در کوه حرا بر پا می

                                 
1
176چهل حدیث، ص  

2
148-149تفسیر سوره حمد، صص  
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اي طاهر هـادي،  » طه، ما انزَلنا علَیک القران لتشقی« : فرستد و خداي تعالی بر او آیه فرو می

ما قرآن بر تو نفرستادیم که به مشقت بیفتی، تو پاکیزه و هادي هستی، اگر مردم اطاعت تـو  

وك یا هدایت تو، معذالک، عجز و قصـور  نکنند، از نقص و شقاوت آنها است نه نقصان سل

.فرماید خود را اعالن می
1
 

کـرد و مـا    با ما صحبت می نقل شده که رسول خدا هاي رسول خدا از بعضی از زن. 4

شـناخت و مـا او    شد، گویی او ما را نمی کردیم، چون وقت نماز حاضر می با او صحبت می

.کرد از هرچیز میشناختیم براي اشتغالی که به خدا پیدا  را نمی
2
 

آورد از  در حدیث وارد است که جبرئیل کلیـد خـزائن ارض را بـراي خـاتم النبیـین،     . 5

.جانب حق تعالی، و آن حضرت تواضع فرمود و قبول نکرد و فقر را فخر خود دانست
3
 

ده سـال  «: رسانده که فرمود مرحوم طبرسی در احتجاج سند به حضرت امیرالمومنین. 6

. هاي آن حضرت ورم نمود و رویش زرد شـد  تاد بر سر انگشتان خود تا قدمرسول خدا ایس

ایستاد تمام شب را تا عتاب به او شد در آن، پس فرمود خداي عز و جـل، طـه مـا فـرو      می

نفرستادیم بر تو  قرآن را تا به تعب افتی؛ بلکه براي آن که به سـعادت و راحتـی رسـی بـه     

 .واسطه آن

ست که رسول خدا در عبادات یکی از پاهـاي مبـارکش را   مروي ا و از حضرت صادق

. پس خداي تعالی این آیه شریفه را فرو فرستاد. فرمود تا زحمت و تبعش زیاد شود بلند می

که گفتنـد پیغمبـر بـه زحمـت     ) است(بعضی مفسرین گفتند این آیه شریفه جواب مشرکین 

 .افتاد  به واسطه ترك دین ما، پس این آیه نازل شد

فرمودنـد پـس از آنگـه آن وجـود مبـارك مـدتی        آبادي دام ظله، می خ عارف کامل شاهو شی

دعوت فرمود و موثر نشد آن طوري که حضرت مایل بود، آن سرور احتمـال داد کـه شـاید    

هـاي   پس اشتغال به ریاضت پیدا کرد مدت ده سال تـا آنکـه قـدم   . نقص در دعوت او باشد

                                 
1
177آداب الصاله، ص  

2
.111اله، ص آداب الص 

3
445چهل حدیث، ص  



٣٢

که خود  را مشقت مده، تو طاهر و هـادي هسـتی و   : آیه شریفه نازل شد. مبارکش ورم کرد

.»انک ال تَهدي منْ أحببت«.نقص در تو نیست، بلکه نقص در مردم است
1
 

اي رسول «: پیش عایشه در شب او، پس گفت بود رسول خدا فرمود حضرت باقر. 7

نچـه  خدا چرا به زحمت اندازي جان خود را و حال آنکه آمرزیده اسـت خداونـد بـر تـو آ    

اي عایشـه آیـا نباشـم بنـده     «: فرمـود » پیش بوده است از گناه تو  آنچـه پـس از ایـن آیـد؟    

هـاي   ایستاد بر سر انگشـت  ، که می و بود رسول خدا فرمود حضرت باقر» سپاسگذار

» طه، مـا انزَلنـا علَیـک القـران لتشـقی     « : دو پاي خود، پس فرو فرستاد خدا سبحانه و تعالی

ما فرو نفرستادیم بر تـو قـرآن را تـا بـه مشـقت       –ا این طالب حق هادي ی –یعنی محمد (

.)افتی
2
 

 خیرخواهی

در شدت شفقت و رافت آن بزرگوار بر همه عائله بشري بس است آیه شریفه اول سوره . 8

: و در اوایل سوره کهف که فرمایـد » لعلک باخع نفسک اال یکونوا مومنین«: شعرا که فرماید

سـبحان اهللا تاسـف بـه    » علی آیثار هم ان لم یومنوا بهذا الحدیث اسفافلعک باخع نفسک « 

مندي به سعادت بندگان خـدا کـار را چقـدر بـه رسـول       حال کفار و جاخدین حق و عالقه

تنگ نموده که خداي تعالی او را تسلیت دهد و دل لطیف او را نگهداري کنـد کـه    خدا، 

دبخت دل آن بزرگـوار پـاره شـود و قالـب     مبادا از شدت هم و حزن به حال این جاهالن ب

.تهی کند
3
 

اش از همه بیشتر بود، براي اینکه آنچه او یافته بود، آنچه از قـرآن در   عقده پیغمبر اکرم. 9

بـه مقـام والیـت    ) باشـد (قلب او نازل شده بود براي چه کسی بیان بکند مگر آن که رسیده 

 –اگر وارد شده باشـد از رسـول اهللا   » اوذیتما اوذي نبی مثل ما «تامه، شاید یکی از معانی 

                                 
1
351-352چهل حدیث، صص  

2
337چهل حدیث، ص  

3
164شرح حدیث عقل و جهل، ص  



٣٣

این باشد که یک آدمی که آنچه را باید برساند نتواند برساند آن کسی را نباید که به او آنچه 

آنچه که او یافته بود فوق همه آنها بود که سـایرین یافتـه   ) خصوصاً. (یافته بگوید، تاتر دارد

ش (ارد همه بیاینـد، و نتوانـد برسـاند تـاتر     و میل د) را(کسی که یافته است اموري . بودند

اش شمس را ببیند ولی بچه کـور اسـت تـاثرش     آن پدري که می خواهد بچه) چقدر است؟

چقدر است؟
1
 

فرسـتادند بـراي اینهـا     براي این مشرکینی که به جهـنم خودشـان را مـی    پیغمبر اکرم. 10

.ستخورد، غصه می خورد براي اینها، اسالم دین رحمت ا تاسف می
2
 

انبیا دنبال این بودند که چرا باید این بشري که فطرتاً باید فطرت سالم داشته باشد، چرا . 11

: در وحی هم به او گفته است کـه . خورد براي این غصه می رسول اکرم. باید اینطور باشد

.آوردند مثل اینکه خودت را داري به کشتن می دهی که اینها ایمان نمی
3
 

خورد به طوري کـه خـداي    شدند غصه می براي اینکه مردم تربیت نمی پیغمبر اسالم. 12

تبارك و تعالی او را تسلیت می داد، در مشقت بود، خـداي تبـارك و تعـالی بـه او خطـاب      

هـا از پـدر بـراي     و بـراي ملـت  . کند که ما قرآن را نفرستادیم کـه تـو در مشـقت باشـی     می

خورد و کافرها را  هاي عالم او بیشتر غصه می اوالدش، از پدر مهربان براي اوالدش، بر ملت

.آمدند براي آنها متاسف بود دید که اینها به مجراي طبیعی انسانی نمی وقتی که می
4
 

 تواضع

که علمش از وحی الهی ماخوذ بود و روحش به قـدري بـزرگ بـود کـه      رسول خدا. 13

و ادیان باطلـه را زیـر پـا    ها بشر کرد، تمام عادات جاهلیت  یک تنه غلبه بر روحیات میلیون

گذاشت و نسخ جمیع کتب کرد و ختم دایره هبوت به وجود شریفش شـد، سـلطان دنیـا و    

تواضعش با بنـدگان خـدا از همـه کـس      –باذن اهللا  –آخرت و متصرف در تمام عوالم بود 

                                 
1
 141تفسیر سوره حمد ص  

2
342-343، صص14صحیفه امام، ج  

3
292صحیفه امام، ج، ص  

4
492، ص 15صحیفه امام، ج  



٣۴

وقتـی وارد مجلـس شـد    . کراهت داشت که اصحاب براي احترام او به پا خیزنـد . بیشتر بود

: فرمـود   روي زمین طعام میل می فرمود و روي زمین مـی نشسـت و مـی   . نشست میپایین 

از حضـرت  » نشینم مثـل نشسـتن بنـده    خورم مثل خوردن بنده  و می اي هستم، می من بنده«

پاالن سـوار شـود و بـا بنـدگان      دوست داشت، بر االغ بی نقل است که پیغمبر صادق

آن بزرگـوار  . به فقرا به دو دست خود عطا فرمایدخدا در جایگاه پست طعام میل فرماید، و 

در سیره آن سرور است . نشاند شد و در ردیف خود بنده خود یا غیر آن را می سوار االغ می

فرمـود، و بـه دسـت مبـارك گوسـفندان را       که با اهل خانه خود شرکت در کـار خانـه مـی   

ا مـی کـرد و خمیـر    دوشید، و جامه و کفش خود را می دوخت، و بـا خـادم خـود آسـی     می

کـرد و   برد و مجالست با فقرا و مسـاکین مـی   نمود و بضاعت خود را به دست مبارك می می

در . شد اینها و باالتر از اینها سیره آن سرور اسـت و تواضـع آن بزرگـوار اسـت     هم غذا می

صورتی که عالوه بر مقامات معنوي، ریاست و سلطنت ظاهري آن بزرگـوار نیـز بـه کمـال     

.بود
1
 

از مقام و منصب خود به نفع زندگی مادي . بسیار ساده بود وضع زندگی پیغمبر اکرم. 14

استفاده نکردند تا چیزي از خود به جاي گذراند، و آنچه را که باقی گذاشتند علم است کـه  

.خصوصاً علمی که از ناحیه حق تعالی باشد. باشد اشرف امور می
2
 

اش  ینانگذار اسالم و بنیانگذار هدایت مردم، سـیره که شخص اول بود و ب پیغمبر اکرم. 15

آیا هیچ وقت سلطه جو بوده؟ وقتی بـا همـین اشخاصـی کـه     . را بروید ببینید چه جور بوده

رفقایش بودند، دوستانش بودند، دیگر سیاه و سفید و اینها مطرح نبود، نشسته بودند همه با 

.، باال و پایین باشد، این هم نبودهنشستند؛ یکی آنجا بنشیند یک پهلویش هم، دور هم می
3
 

                                 
1
95-96چهل حدیث ، صص  

2
92والیت فقیه، ص  

3
509،ص 13ج صحیفه امام،  



٣۵

 حسن خلق

فرمـود، اگـر ایسـتاده بـود      وقتی غضب می از طریق عامه منقول است که پیغمبر اکرم. 16

.شد خوابید، غضبش ساکن می نشست، و اگر نشسته بود به پشت می می
1
 

وارد است که یاري نجست براي خود و هـیچ مظلمـه تـا     در باب اخالق رسول خدا. 17

.نمود براي خداي تبارك تعالی پس غضب می. شد آنکه هتک محارم الهیه می
2
 

 ساده زیستی

وضـعش در  ) نقـل کـرده کـه   (پیغمبر را هر کس که سیره نوشته است از رسـول اکـرم،   . 18

اطـاق  . کردنـد  زندگی کمتر بوده است از این مردم عادي که آن وقت در مدینه زنـدگی مـی  

سوار االغ می شـده، یـک کسـی هـم     . یک اطاق گلی داشتندگلی اینها داشتند، توي مسجد 

آن وقت هم براي او مساله می گفته؛ او را تربیت . رفته نشسته و می دنبالش، پشت سرش می

می کرده، شما بیاورید یک حاکمی، یک رئیس عرض می کنم کالنتري، یک کدخداي یـک  

باشد وقتی توي مسجد،  سلوکش با ملت این. شهري، یک دهی بیاورید که این طوري باشد

آمدند آنجا، وقتی که پیغمبر توي مسجد نشسـتند و عـرض    مسجد محل اداره حکومت، می

کننـد،   انـد و دارنـد صـحبت مـی     کنم که چند نفر هم همراهشان هستند، بـا هـم نشسـته    می

شـناختند اینهـا کـدام     آمدند نقل شده است کـه نمـی   شناختند از خارج می اشخاصی که نمی

کنم که حاکم است و کدام یک محکوم کدام یک پیغمبر اسـت، کـدام یـک     مییکی، عرض 

در عـین حـال   . کنم، چیزي نداشـته  یک زندگی اشرافی و یک زندگی عرض می. مردم دیگر

کـرده و بـه ایـن ضـعفا رسـیدگی       که خودش اینطور بوده، آنقدر به این فقرا رسـیدگی مـی  

.جزندکرده است که مردم همه از ذکرش فرض کنید، عا می
3
 

                                 
1
141چهل حدیثف ص  

2
171شرح حدیث عقل و جهل، ص  

3
219-220، صص4صحیفه امام، ج  



٣۶

شما خود روساي اسالم را باید . آن طرز حکومت اسالم طرز حکومت آدم سازي است. 19

مالحظه کنید مثل پیغمبر اکرم که رییس اسالم است، امیرالمومنین که بعد از او رئیس اسالم 

دیکتاتوري بوده است؟ پیغمبـري  . شما خود آنها را ببینید که وضعشان چه جوري بوده. بود

نشست معلوم نبود آقا کدام اسـت و کـدام نـوکر اسـت و عـرض       دیگر وقتی می که با مردم

پیغمبري که بـا مـردم همـان جـور     . اصحاب کدامند و خود پیغمبر کدام است –کنم که  می

ها و فقرا  شان جلسه بنده کردند، و همان طور جلسه نشست و با هم همان طور جلسه می می

کرد، مثلی یکی  و هیچ تصرف نمی. المال مردم بود یتاش زندگی فقرا بود، و ب بود، و زندگی

کرد، وقتی که اعالم می کـرد و اعـالم    کرد و با مردم وقتی که معاشرت می از فقرا زندگی می

کرد به اینکه هر کس حقی دارد به من بگوید یکی پیدا نشد غیر یک نفـر آدمـی کـه اشـتباه     

شتی که بگوید یک ظلمی تو به مـن  گفت براي یک غرضی که بگوید تو دهشاهی از ما بردا

هیچ کس پیدا نشد که بگوید تو . این آخر عمر فرمود هر که حقی دارد به من بگوید. کردي

خیـانتی   -نعوذبـاهللا  -به این ملت کـه  -کنم که عرض می -به ما ظلم کردي، یک بدي گفتی

بیا عـوض  گفت به او ! فقط یکی در بین اینها پاشد گفت شما یک شالق به من زدي. کردي

برهنـه  . نه، برهنه بـودم : گفت. بیا عوض آن را بزن -گفت -گفت به اینجاي من) بزن(آن را 

یعنـی دروغ  . بعد رفت بوسید آنجا را، گفت که من این را گفتم کـه اینجـا را ببوسـم   ) شد(

.گفتم، نه، نگرده بودي
1
 

ساده و عادي بود بلکه شان  سران اسالم و پیغمبر اسالم و امیرالمومنین و ائمه ما زندگی. 20

.تر از عادي پایین
2
 

 خواه پیامبر اسالم شخصیت عدالت

در اواخر عمرشان رفتند منبر فرمودند که هر کس بـه مـن حقـی     حضرت رسول اهللا . 21

چـی  . یک عرب پا شد گفت من یک حقـی دارم . خوب کسی حقی نداشته بود. دارد بگوید

                                 
1
395-396، صص4صحیفه امام، ج  

2
318، ص 19صحیفه امام، ج  



٣٧

بیـا  . قی به من زدید، به کجا زدم؟ بـه اینجـا  رفتید یک شال هست؟ شما در جنگ کذا که می

بسـیار  . تـان بـاز کنیـد    ام باز بوده، شما هم شـانه  گفت نه، من آن وقت شانه. عوضش را بزن

گفت من خواستم ببوسم بدن رسول اهللا را ولـی  ! عرب رفت بوسید. خوب، شانه را باز کرد

ت بوده است و بعضـی  مسئله این بوده و مطلب این است که یک رئیس مطلق حجاز آن وق

جاهاي دیگر، او بباید باالي منبر و بگوید هر کس حقی دارد بگوید یک نفر نیاید بگوید بـه  

حاال  اگر چنانچه هر یـک از ایـن ممالـک دموکراسـی را     ! اینکه تو دهشاهی از من برداشتی

را؟ حـق  گوید ایـن   بیاورید، یک برود باالي منبر بگوید که هر که حقی دارد بگوید، اوال می

دهد به ملت که اگر شالقی زده باشد، بیا شالقش را بزن؟ این حق را کـدام دموکراسـی،    می

کدام سلطان، کدام رئیس جمهور، کدام عرض می کنم سلطان عادل و رئیس جمهور عـادل  

و دموکراسی یک همچو کاري می کند؟ این اسالمی است که می گوید استبداد است و این 

اسـتبداد بـا صـورت    . ما می گوییم که دموکراسی نیست ممالک شـما ! هاي دیگر دموکراسی

هـا   هـاي مختلـف، منتهـا اسـم     هایتان هم مستبدند به صـورت  هاي مختلف، رئیس جمهوري

.محتوا ندارد! خیلی زیاد است الفاظ خیلی زیاد است
1
 

 با مردم و امیرالمومنین رفتار متواضعانه پیامبر

هـا ایـن اسـت کـه در حکومـت       سالم با سایر حکومتهاي بین حکومت ا یکی از فرق. 22

بین شخص اول مملکت مثل رسول خدا که شخص اول بود و . اسالم جو، جو محبت است

در زمان خالفت امیرالمومنین شخص اول امیرالمومنین بود با الدنی فردي که به حسب نظـر  

 د که رسـول خـدا  اینطور نبو. رق اساسی مربوط به دنیا نبودفشدند  مردم ادنی حساب می

در . حاال که در راس واقع شده و رئیس امت است مثل سـایر حکومـت هـا ریاسـت بکنـد     

نشستند اصحابشان و اتباعشان هم توي مسجد بود؛ کسی، از خارج کـه   آمدند می مسجد می

پرسید کدامتان پیغمبر هسـتید؟ در نشسـتن    می. دانست کدام از آنها پیغمبر است  آمد نمی می
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ود که یکی در باالي تخت بنشیند و مابقی مقابلش بایستند و سـالم نظـامی بکننـد    اینطور نب

صدر اسالم وضـع اینطـور بـود، اینطـور نبـود کـه امـراي        . حضرت امیر هم همین طور بود

. با مردم دیگر فاصله بگیرند، جو محبـت بـود   –امراي لشکر خیلی مهم هم داشتند  -لشکر

» رحمـاء «بـین خودشـان   . محبت زندگی مـی کردنـد  آنها در یک محیط دوستی و رفاقت و 

وقتی که مقابل کفار واقع . کردند بودند؛ یعنی همه با هم دوست و رفیق، با رحمت رفتار می

همین آدمی که، همین حضرت امیري که توي مسـجد وقتـی   . بودند» اشداء«می شدند آنجا 

ـ   نشستند و صحبت می آمد با سایرین پهلوي هم می که می ی رفتـه بـود تـوي آن    کردنـد وقت

چیـزي  : غذا داري؟ گفـت : حضرت فرمود. مزرعه آن رعیتی که آنجا بود یک غذایی داشت

کدو را با پیه سرخ کرده . پیه را آورد. چیه؟ بیاور: گفت) حضرت(که الیق شما باشد ندارم، 

کرد حضرت امیر منزلش بساطی هست و حاال این کم است؟ در صورتی که  بود و خیال می

نخـورده   -شـاید  –امیر شاید در تمام عمرش هم یک همچه غذاي دلچسبی شاید حضرت 

. با هـم نشسـتند و خوردنـد   . بیا، با هم نشستند، آن رعیت مزرعه، و این هم رئیس همه! بود

هایش را با شن شست و با  کرد دست بعد هم پاشد حضرت، لب آن آبی که داشت عبور می

 .مشتش آبش را خورد و شکر کرد

کنـد،   گـردد و طعـام تقسـیم مـی     ها می دمی که این است و همین آدمی که دور خانههمین آ

یـک  . انـد  هـایش گرسـنه   رود و بچه بدون اینکه بشناسندش، و وقتی که در خانه یک نفر می

ها را دلجویی کند بـا   گذارد و بعد هم براي اینکه بچه مقدار نان به آنها می دهد، دهنشان می

همـین آدم کـه   ! ایی مثل شتر می کند که بچـه هـا خوششـان بیایـد    آنها بازي می کند و صد

کند اینطور مالیم، اینطور رئوف، وقتـی مقابـل دشـمن     رئیس قوم است و آن کار را دارد می

.کند زند دو تا می کند از این ور می زند، دو تا می کشد به فرق می ایست، شمشیر را می می
1
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 در نبرد با صاحبان قدرت پیامبر اسالم

بیند که این قرآن است که وادار کـرد   کسی که یک مقداري آشنا باشد به منطق، قرآن می. 23

با این کسانی که در حجاز . دارها دائماً در جنگ باشد پیغمبر اسالم را به اینکه با این سرمایه

داربودند و صاحب قدرت و اشـخاص قلـدري بودنـد     و در طائف و در مکه و اینها سرمایه 

را وادار کرد به اینکه با این مردمی که ملیـت   قرآن بود که پیغمبر اکرم. ند بودندکه قدرتم

کنند اینها را، با اینهـا بایـد جنـگ     هاي مردم، مخالف هستند و استثمار می مردم با منافع توده

 .بکنید و تعدیلی حاصل بشود

ب جنگ فـراهم شـد   اند، بعد از اینکه اسبا در زمان حیاتشان فرموده که پیغمبر یهای جنگ

ها همیشه با زورمندها بوده است، با آنها مثل ابوسفیان و امثـال آنهـا کـه     برایشان، این جنگ

ها را، ملت خودشان راف مـی خواسـتند بـراي خودشـان      قدرتمند بودند، و اینها منافع ملت

هـایی کـه واقـع     عدالتی رایج بوده است؛ و جنـگ  بکنند،  و ظلم  و ستمکاري و بی) غارت(

شده، بین مستضعفین بوده و این مردم طبقه سه، این فقرا بـا ایـن زورمنـدها و اینهـایی کـه      

جنـگ بـا ایـن     -خواستند حق فقرا را بخورند؛ و لسان قرآن و آیاتی که در بـاب جنـگ   می

جنگ با این مشـرکینی   –مشرکینی که آن وقت داراي قدرت بودند آیاتی که در باب جنگ 

جنگ بـا ایـن مشـرکینی کـه آن وقـت       -دند آیاتی که در جنگکه آن وقت داراي قدرت بو

داراي قدرت بودند آیاتی که وارد شده است، یک و دو تا نیست، بسیار آیات در باب جنگ 

اي که مردم را بگویـد بـا    هست و و در جدال با اینها و در تمام قرآن اگر پیدا بکنید یک آیه

خواهنـد بکننـد،   ) مـی (ابید تا اینها هر کـاري  تان بخو اینها مالیمت کنید و بروید توي خانه

اگر این جور پیدا شد، آن وقت حق دارد کسی بگوید که این قرآن آمده است و دین . بکنند

آمده است، افیون است، افیون معنایش این اسـت کـه مثـل تریـاك، ایـن مـواد مخـدره کـه         

مده است که مردم را بـه  رود، قرآن آ کنند و انسان بعد از استعمالش به چرت می استعمال می

 ! چرت وادار کند

این تبلیغی بوده است که بر ضد قرآن شده است و نکته این تبلیغ هم ایـن بـوده اسـت کـه     

مسلمین را از قرآن جدا کننـد و منطـق قـرآن را بشـکنند در بـین مسـلمین، تـا اینکـه ایـن          
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اي نداشته باشـند کـه    ها، که مسلمین هستند و داراي مخازن هستند، این دیگر پشتوانه شرقی

کنند،  ها، اینها مقاومت نمی اگر قرآن و روحانیت قرآن نباشد، این مردم و توده. مقاومت کنند

سد ... اینطور مطالعات به آنجا رسیده که ) با آنها مخالفت کنند(اینها هستند که ممکن است 

کـه درس قـرآن    از براي راه استفاده غرب، آن عبارت از قرآن است و عبـارت از ان کسـانی  

پس بایـد ایـن دو   ) غرب(اند، آنها ممکن است یک چیزي جلوگیري بکنند از منافع   خوانده

قرآن را با این منطق، به قول خودشان شکسـتند، یـا خیـال    . تا سد را شکست تا راه باز شود

شکستنش را داشتند، که اصالً دین، نه دین اسالم، اصـالً دیـن از اول کـه بـوده اسـت یـک       

این براي این است که نه اینکه آنها اطالع نداشتند، آنها اطالعاتشـان صـحیح   . بوده مخدري

خوریم آنها  کردند ماها اطالع نداشتیم که فریب می بوده، داشتند اطالعات آنها، فریبکاري می

دادند و مقصد داشتند، مقصد سیاسی داشـتند کـه منافعشـان بـه خودشـان برسـد،        فریب می

خوردند، پس این منطق که اسالم یا سایر ادیـان از مخـدارت اسـت،    ولیکن مسلمین فریب 

این منطق اجانب است که می خواهند مال شما را بخورند می خواهند ما را از قرآن منفصل 

اي نداشته باشیم، مثل قدرت قرآنی پشت سـر مـا نباشـد و مـا متفـرق       کنند تا اینکه پشتوانه

هاي ما را منحرف کنـد   ت آنها اثر بکند و جوانبشویم و هر کسی یک چیزي بگوید و تبلیغا

 .و اسباب این بشود که آنها مشغول کارشان بشوند

کردند مثل خود پیغمبر حضرت امیر، سالم اهللا  آیم سراغ آنهایی که دین را تبلیغ می وقتی می

علیه، خلفاي پیغمبر؛ یعنی خلفاي صورت پیغمبر تا آن وقتی که باب خالفت توي کار بـود  

بعد از آن علماي اسالم، شما اگر تاریخ را مالحظه کنیـد، همیشـه   . سلطنت نرسیده بود و به

جنگ مابین این طایفه و قلدرها بوده؛ هیچ وقت همچون نبوده است که اینها ساکت بنشینند 

کـنم، توانـایی داشـتند و کـم بـوده اسـت        منتها به مقدار قدرت و به مقداري که عرض مـی 

.هاي در کار بوده بته عللی داشته است که نقصی، نقیصهتوانایی شان؛ آن هم ال
1
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 و جانشینان وي شیوه رفتار پیامبر

شما حسـاب بکنیـد،   . خواهیم که یک مملکتی باشد دموکراسی باشد گویند که ما می می. 24

.. خواهیم بکنـیم کـه مـتن اسـالم اسـت،      ما حساب صدر اسالم را می –که ببینید که اسالم 

م است ببینیم که آیا این حکومت اسـالم و ایـن رژیـم اسـالم یـک رژیـم       اسالم و متن اسال

هاي را که تاریخ نقل کـرده   دموکراسی بوده یا یک رژیم قلدري و استبداد بوده؟ ما این قصه

ها که تاریخ نقل کرده، شبیه آن را در یکـی از ممالـک کـه در درجـه اول از      این قصه«است 

یـک قصـه مـال رسـول     . بگویید که این بهتـر از آن اسـت  بعد . دموکراسی  را دارد بیاورید

یک  یک قصه مال حضرت امیر» گویم اش را می هاست منتها حاال من یکی قصه« خدا

فتح کرده بودند مصر را ) اینکه(خواست برود به مصر براي  وقتی که عمر می. قصه مال عمر

وارد بشـود بـه مصـر، یـک     و قدرتمند شده بود اسالم، همه جا را گرفته بودند می خواست 

شـده آن یکـی    یـک شـان سـوار ایـن شـتر مـی      . شتر بود، خودش بود و یکی هم همراهش

آن . شـد  شد قسمت کرده بودند این سوار مـی  برد، آنکه خسته می گرفت و می جلویش را می

وقتی که وارد به حسب تاریخ مصر شدند، نوبت بان غالم بود که سوار باشد و آقاي خلیفـه  

بردش که مردم مصر آمده بودند به اسـتقبال خلیفـه    را گرفته بود و داشت می) ششتر(جلو 

ما عمر را قبول نداریم اما این عمل اسالمی آن وقت بـوده؛ یعنـی نقـش    . عبارت از این بود

اسالم بوده است ولو خودش یک آدمی بوده که ما نپذیرفتیم او را اما عملی که کـرده اسـت   

این بوده، یعنی پیغمبر هم این صورت بـوده، یعنـی پیغمبـر هـم     عملی  بوده که نقش اسالم 

گفتـه آن را   نشسته و مسـئله بـرایش مـی    سوار یک االغی می شده، یک کسی هم پشتش می

کـرده   گفتـه آن را تعلـیمش مـی    نشسته و مسئله برایش می کرده، آنکه پشتش می تعلیمش می

ها بیاورید کـه   ام این دموکراسیآنکه پشت سرش نشسته بوده تعلیمش می کرده، شما در تم

این جوري باشد که سلطان وقت؛ که سلطنتش چند مقابل ایران بـوده، چنـد مقابـل فرانسـه     

بود، شما بیاورید یک سلطان دموکراتی که با غالم خودش این جـوري رفتـار بکنـد کـه او     

ر کـار،  سوار بشود، یک شتر باشد و چیزي بیشتر از این نه آن جمال و جالل هـیچ نباشـد د  

هر سلطان دموکراتی را که بیاورد اگر بخواهد وارد یـک مملکـت شکسـت خـورده بشـود،      
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شود، ایـن هـم وارد شـده در یـک      شود ببینیم چه جوري وارد می ببینید چه جوري وارد می

مملکتی که فتح شده است، سوار شتر غالم است حاال نوبت اوست خودش دستش را جلـو  

. همه هم تعظیم کردند بـه او ... آمدند اشراف مصر آنجا. می کشدگرفته و افسار شتر را دارد 

خود پیغمبر اکرم وقتی که در یک جمعیتی بودنـد و نشسـته بودنـد و    . این تعلیم اسالم بوده

خواستند مثالً مساله بگویند و صحبت بکننـد و قضـاوت بکننـد و همـه کارهـا،  وضـع        می

دانسـت کـدام یـک     شـناخت، نمـی   مـی شد از خـارج، ن  جوري بوده است که کسی وارد می

اینهـا دور هـم   . کنم که سلطان به اصطالح هست و کدام یک رعیت است آقاست عرض می

کردند هیچ معلوم نبود که پیغمبر این است  نشسته بودند با هم گعده کرده بودند صحبت می

ـ . نشسته بودند... یا اوست  ن هـم  این مسند هم که براي من شما براي من درست کردید، ای

همان روي زمـین ناهارشـان را   . همین روي زمین می نشستند. نشستند نبوده؛ روي زمین می

کردنـد سـفره    شـما خیـال کردیـد یـک ناهـاري درسـت مـی       ! می خوردند آن هم آن ناهـار 

انداختند یک بساطی بوده؟ همان آدمی که ، همین حضرت امیري که، سلطنتش بیشـتر از   می

هاي جـو بـوده و    اش چی بوده؟ یک ظرفی بوده که توي آن نام هچند مقابل ایران بوده، سفر

کرده که مبادا دخترش مثالً یا پسـرش تـرحم کننـد و تـوي ایـن یـک        سرش را هم مهر می

کـرده کـه    سرش را مهـر مـی  . یک چربی، یک روغنی که یک خرده نرم بشود: چیزي بریزند

کـه از مملکـت ایـران بیشـتر     این نان خشک خوراك این امپراطور بـوده  . دست به آن نزدند

.سلوکش که گفتم) هم(اش بوده؛ آن  تحت امپراتوري
1
 

 منزلت اجتماعی

دانیـد کـه    اند، می دانید، شماها، کسانی که اهل مطالعه تاریخ اسالم واضح است، همه می. 25

اي که وقتی که ظهور پیدا کـرد و دعـوت    از همین توده. پیغمبر اسالم هم از همین توده بود

ها بودنـد، قلـدرها    ها همین همین قریش با او مخالفت کردند؛ که آن وقت گردن کلفتکرد، 
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اظهـاري  ) مکـه (توانسـت در آنجـا    ها بودند و ایشان نمی دارها همین ها بودند، سرمایه همین

توانسـت بیـرون بـرود؛ محبـوس      ها همان جا بود و نمی در کوه، در آن غار حرا مدت. بکند

نجا که رفت به مدینه، در مدینه هم همـین اشخاصـی کـه طبقـه سـوم      کانه بعد هم از آ. بود

آن هم نـه یـک مسـجد     –ایشان وقتی مسجد را درست کرد . بودند جمع شدند دور ایشان

روي صفه ان مسجد که یک صفه اي بـود کـه    -مجلل، یک مسجد خیلی محقر درست کرد

ـ    اران او بودنـد، آنجـا   هیچی هم نداشت، آنجا بسیاري از اصحاب حضرت، از آنهـایی کـه ی

.خوابیدند چون منزل نداشتند می
1

 

. از همین جمعیت پایین بـود از همـین تـوي جمعیـت پـا شـد و قیـام کـرد         پیغمبر اکرم

آن طبقه بـاال بـاال مخـالفین    . اصحاب او از همین مردم پایین بودند، از این طبقه سوم بودند

راي همین جمعیـت، همـین ملـت قیـام     از همین توده پیدا شده است و ب. پیغمبر اکرم بودند

.کرده است و به نفع همین ملت احکام آورده است
2
 

تـا حـاال درسـت اسـالم را و      ما وقتی تاریخ اسالم را می بینیم و بعد از زمان پیغمبر. 26

بینیم که در صدر اسالم پیغمبر از همـین   اند مطالعه کنیم، می کسانی که اسالم را تبعیت کرده

و لَقشد منّ اهللا علَی المؤمنینش إذْ بعثش فیهم رسُوالً مِِن انفسهم ایـن  . ده استطبقه پایین بو

از خود این طایفه پایین؛ نه اینکه انسان بوده، این طایفه پایین، مومنین خدا به اینها چیـز داد  

ند که از خود اینها یک کسی را که هم مشرب باشند و بیایند با هم بنشینند و بـا هـم بیاشـام   

کرد و در همان مسجد با مردم معاشرت  اینها و همان طوري که پیغمبر در مسجد زندگی می

هـا، از همـین    کرد جیوش را بـراي کوبیـدن قـدرت    کرد و از همان مسجد هم تجهیز می می

.خواستند چه بکنند جمعیت پیغمبر را انتخاب فرمود بر ضد آنهایی که می
3
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 دفاع پیامبر اسالم از مستضعفین

معلوم اسـت بـراي همـه کـه چـه       زندگی پیغمبر اکرم. تاریخ اسالم نزدیک به ماست. 27

هاي او، معلوم است با کی جنگ کرده، پیغمبر اکـرم   هاي او و جنگ جور بوده است معارض

آن وقت بودند » سادات«در مکه مکرمه از همین طبقه مردم البته از اشراف بود به ان معنا که 

دار بودند؛ به ان معنا که سادات بودند، از آنها بود؛ لکن فقیـر   که سرمایهنه اشراف به آن معنا 

تا آخر هم با همین فقر زندگی کردند و مع ذلک این کارهـا را  . بود، از طبقه فقرا بودند اینها

دارهـا و قافلـه دارهـا و     از همین طبقه در مکه پیدا شد، و اشراف مکه و سرمایه. انجام دادند

اي که نمی توانست دیگر آفتابی بشود، توي غـار رفـت،    الفت کردند، به اندازهاینها با او مخ

تقریباً در غار محبوس بود آنجا تقریباً تا الرهاي تبلیغـات زیـر زمینـی را اینجـا کـرد؛ یـک       

رسـد، بـا مـردم مدینـه      اي را با خودش همراه کرد و بعد دید اینجا زورش به اینها نمـی  عده

در مدینه هم که رفتند، وارد نشدند یه یـک طایفـه   . بردند مدینه و تشریف. بست و بند کرد

مسجد پیغمبر اکرم هم مثـل ایـن مسـجدهاي    . چیزدار، به همین فقرا به همین مردم ضعیف

هـاي خرمـا یـک     مسجد اعظم، یک جاي کوچکی، یک سقفی با این لیـف . شما نبوده است

با . نکه مثالً حیوانات وارد نشوندیک دیوار این قدري هم براي ای. چیزي درست کرده بودند

اما سرنوشـت اسـالم را یـک همچـو     . گلی از همین جا درست کرده بودند –یک چیزي یا 

کردند مسجد بود، همچو نبود که قیه و بارگاه باشد بعـد  میـان تهـی از     مسجدي درست می

بخواهند آن تشریفات خالی بود، لکن از همان جا روم و ایران را شکست دادند، هر چه هم 

به طوري که وقتی هم مدینه تشریف ) بود(پیغمبر اکرم از همین طبقه پایین . اینها گریه کنند

بردند، باز اصـحابی ایشـان داشـتند کـه خانـه نداشـتند، هـیچ خانـه نداشـتند و در مسـجد           

گفتند، عده اي آنجا پهلوي هـم همـان    می» اصحاب صفه«اي بود که  یک صفه. خوابیدند می

خواستند جنـگ برونـد،    وقتی هم می. یدند؛ زندگیشان همان بود، زندگی نداشتندخواب جا می

هر چند نفرشان یک شتر، هر چند نفرشان یک شمشیر، ایـن جـوري بـود وضعشـان، هـیچ      

هاي پیغمبر با کی بوده؟ آیا پیغمبـر   خبري نبود در کار، از این طبقه بودند، مقابل کی؟ جنگ

ند که آنها را بمکندش؟ یا آمد و طبقه ضعیف را، ایـن  آمده این طبقه مستضعف را خواب ک
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اش بـا همـین اشـراف بـود و بـا همـین        هاي پیغمبـر همـه   مستضعفین را برانگیخت؟ جنگ

 .ها، و بعد هم با سالطین و با کسان دیگر دارها و همین باغدارها و با همین سرمایه

ه، به کجا، کاغذهایشان همـه  کاغذهاي پیغمبر به سلطان ایران، به سلطان روم، به سلطان قبط

دیگر دعوت کرده آن سالطین را که بیایند آدم بشوید، نه اینکه خواسته است . معروف است

انصافی ایـن   افیون باشد هر که قرآن را بخواند آخر بی! که مردم را الالیی بگوید خواب کند

بینند قرآنی کـه   یها هست، همه دارند این قرآن را م است که قرآنی که تو خانه همه مسلمان

اش را که باز کنی یا مثالً هر جزئش را که ببینید، راجع به قتال و راجع بـه کشـتار    هر صفحه

ها قرآن  انصافی اشخاص طاغوت و برانگیختن مستضعفین در مقابل مستکبرین است، این بی

گویند کـه اسـالم آمـده اسـت کـه       را که در دسترس همه هست نادیده گرفتند، آن وقت می

این قرآنی کـه قتـال در   ! ردم را مستضعفین را خواب کند و مستکبرین را بر آنها غلبه بدهدم

کنم که، جنگ مستضعف بر مسـتکبر هسـت، سـر تـا تـه آن راجـع بـه         آن هست عرض می

فرعون راجع به اشخاص دیگر و راجع به مستکبرینی که در آن عصر بودند هست، و مـردم  

.را وادار کرده بر ضد آنها
1
 

 ت بودن قرآن و پیامبر اسالم براي بشررحم

ترین دین را عرضه کرده اسـت بـر بشـر،     ختم همه پیامبران است و کامل پیغمبر اکرم. 28

قرآن یـک کتـابی اسـت    . قرآن را که به وسیله وحی بر او نازل شده است عرضه کرده است

ه گسـترده اي  قـرآن یـک سـفر   . هاي الکن صحبت کرد شود در اطراف او با این زبان که نمی

. کنند و مـی تواننـد اسـتفاده کننـد     است از ازل تا ابد که از او همه قشرهاي بشر استفاده می

کنـد، فالسـفه    منتها هر قشري که یک مسلک خاصی دارد، روي آن مسلک خاص تکیه مـی 

روي مسائل فلسفی اسالم، عرفا روي مسائل عرفانی اسالم، فقها روي مسائل فقهـی اسـالم،    

کنند، لکن اسالم همه چیز اسـت و   روي مسائل سیاسی و اجتماعی اسالم تکیه میسیاسیون 
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قرآن یک رحمتی است براي همه بشر و پیغمبر اسـالم یـک رحمتـی اسـت     . قرآن همه چیز

 .براي عالمین که در همه امور رحمت است

اینهایی که گمـان مـی   . ، رحمتش کمتر از نصایح ایشان نبوده استهاي رسول اکرم جنگ

اگر مقصودشان این است که در قـرآن  » جنگ، جنگ تا پیروزي«کنند که اسالم نگفته است 

گویند و اگر مقصودشان این است که بـاالتر از ایـن بـا زبـان      این عبارت نیست، درست می

همه بشر را دعـوت  » قاتلوهم حتی التکون فتنه«: فرماید قرآن می. کنند خدا نیست اشتباه می

ایـن غیـر از آنـی    » جنگ، جنگ تا رفع فتنـه در عـالم  «اي رفع فتنه، یعنی کند به مقاله بر می

مـا یـک دایـره    ! ایم، بـراي اینکـه خـوب    گوییم ما یک جز کوچکش را گرفته است که ما می

مقصودمان » جنگ تا پیروزي«: گوییم که خیلی کوچکی از این دایره عظیم واقع هستیم و می

آنچـه قـرآن   . بـر، فـرض کنیـد بـاالتر از آنهـا      هم پیروزي بر کفر صدامی است یا پیـروزي 

یعنی، بایـد کسـانی کـه    » جنگ، جنگ تا رفع فتنه از عالم«: گوید این نیست، او می گوید می

کنند در نظر داشته باشند که باید تـا آنجـاي کـه قـدرت دارنـد ادامـه بـه         تبعیت از قرآن می

، یک رحمتـی اسـت بـراي عـالم و     این. نبردشان بدهند تا این که فتنه از عالم برداشته بشود

 هاي پیامبر رحمت بودن جنگ. یک رحمتی است براي هر ملتی، در آن محیطی که هست

هاي پیغمبر، رحمت بوده است بر عالم و رحمت بوده است حتی بر کفاري  براي عالم جنگ

د، براي اینکه، فتنه در عـالم اگـر نباشـ   . رحمت بر عالم است. کرده است که با آنها جنگ می

اگر چنانچه آنهایی که مستکبر هستند، با جنگ سر جاي خودشـان  . اند همه عالم در آسایش

بر خود مسـتکبر  . این رحمت است بر آن امتی که آن مستکبر بر او غلبه کرده است. بنشینند

 .رحمت است، براي این که اساس عذاب الهی بر اعمال ماست

ایـن  . شـود  ک صورت دارد، رد بر انسـان مـی  شود در ان عالم ی هر عملی که از ما صادر می

بکشـندش و  . هاي دنیایی باشد که مامورین بیاینـد  طور نیست که عذاب آخرت شبیه عذاب

و هر عملـی  . اساس جهنم، انسان است. ببرندش و از باطن خود ذات انسان آتش طلوع کند

اگـر  . ایـد شود بر شدت و مدت عمل، بر شدت و مدت عذاب می افز که از انسان صادر می

یک کافري را سر خود بگذارند تا آخر عمر فساد بکنند آن شدت آن عذابی که براي او پیدا 
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اگـر یـک   . کند، بسیار باالتر است از آن کسی که جلویش را بگیرند و همین حال بکشند می

نفر فاسد که مشغول فساد است بگیرند و بکشند به صالح خودش است، براي این کـه ایـن   

کند و فساد که زیادتر کرد، عمل چون ریشـه عـذاب اسـت،     اند فساد زیادتر میاگر زنده بم

حتی اصـالح آن کسـی   . این یک جراحی است براي اصالح. شود عذابش در آنجا زیادتر می

. شود، یک کسی که دارد یک زهر کشنده را به خیال این که یک شـربت اسـت   که کشته می

ا فشـار و زور و کتـک از دسـتش      اگـر چنانچـه جلـویش را بگ   . خواهد بخورد می یریـد و ـب

ي رحمتی بر او کردید ولو او خیال می کند که طعمه او را از دستش گرفتید و یک . بگیرید

اگر امـروز، ایـن سـران اسـتکباري     . زحمتی برایش ایجاد کردید؛ لکن خیر، این جور نیست

امروز، یـک کسـی کـه    اگر . بمیرند، براي خودشان بهتر است از این که ده سال دیگر بمیرند

براي خودش رحمتی است، به خیال این که بـه صـورت   . کند کشته بشود فساد در ارض می

پیغمبـر، رحمـه   . یک تادیب، نه این است که این یک چیزي باشد که برخالف رحمت باشد

اش  هایی که او کرده اسـت، همـه   دعوت. هایی که او کرده است العالمین است و تمام جنگ

قاتلوهم حتی التکون فتنه بزرگتـرین رحمـت اسـت و    : فرماید که ن که میای. رحمت است

بودن در دنیا و خوردن و خوابیدن حیوانی رحمت است، آنها می گوینـد کـه اسـالم چـون     

. رحمت است، نباید حدود داشته باشد، نباید قصـاص داشـته باشـد، نبایـد آدمکشـی بکنـد      

معرفـت دارنـد کـه مسـائل عـذاب آخـرت       دانند، آنهـایی کـه    آنهایی که ریشه عذاب را می

برنـد بـراي ایـن     دانند که حتی براي این آدمی که دستش را مـی  آنها می. وضعش چی است

بـراي آن  . شـود  این یک رحمتی است رحمتش در آن طرف ظاهر مـی . کاري که کرده است

کـه  این طور نیست . کسی که فساد کن است، اگر او را از بین ببرند، یک رحمتی است بر او

الجنـه  . موکد رحمـه للعـالمین اسـت   . هاي پیغمبر مخالف با رحمه العالمین باشد این جنگ

ممکن است یک معنایش هـم ایـن باشـد کـه اشخاصـی کـه در ایـن        . تحت ظالل السیوف

رسند، و ممکـن   شوند، باز هم به ان مرتبه از عذابی که باید برسند نمی ها هم کشته می جنگ

 ....اي آنها باشداست که یک مرتبه رحمتی بر
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اي است که همه از آن استفاده می کنند، منتها هر کـس   قرآن و کتاب الهی یک سفره گسترده

. کند و عمده نظر کتاب الهی و انبیاي عظام بر توسـعه معرفـت  اسـت    به وضعی استفاده می

. هنـد تمام کارهایی که آنها می کردند براي این که معرفت اهللا را به معناي واقعی توسـعه بد 

. ها براي این است، عدالت اجتماعی، غایتش براي ایـن اسـت   ها براي این است، صلح جنگ

. خواستند فقـط دنیـا اصـالح بشـود     این طور نیست که دنیا تحت نظر آنها بوده است که می

آن مذهبی کـه جنـگ درش نیسـت، نـاقص  اسـت  اگـر       . خواهند  اصالح بکنند همه را می

ه حضرت عیسی سالم اهللا علیه اگر به او مهلـت مـی دادنـد، ان    من گمانم این است ک. باشد

. کرد کرد، آن هم با کفار آن طور عمل می عمل می هم همین ترتیبی که حضرت موسی

این اشخاص که گمان می کنند که حضرت عیسی اصالً سر ایـن کارهـا را نداشـته اسـت و     

کنند اگر ایـن طـور باشـد،     یفقط یک ناصح بوده، اینها به نبوت حضرت عیسی لطمه وارد م

نبی، همه . اي بوده است واعظ غیر نبی است شود که یک واعظی بوده، نه یک نبی معلوم می

چیز دارد؛ شمشیر دارد، نبی جنگ دارد، نبی صلح دارد، یعنی، جنگ اساسش نیسـت، بـراي   

بـراي  . داینکه اصالح را در دنیا توسعه بدهد، براي این که مردم را نجات بدهد جنگ می کن

بـراي  . این که مردم را از شر خودشان نجات بدهد، حدود را، تعزیرات را وضع کرده اسـت 

.این که هم تربیت بشود این آدم و هم راحت بشود امت
1
 

 دو درس از پیامبر اکرم

بعد از اینکه فتح حنین کردند، دو مطلب است که آموزنـده اسـت بـراي     پیغمبر اکرم. 29

ز بفهمند؛ دو کار ایشان کردند از قراري که در تـاریخ اسـت یکـی    اشخاص که بخواهند چی

. اینکه یکی از سران این کفار فرار کرد و رفت و به جده که توي کشتی بنشیند و فـرار کنـد  

پیغمبر اکرم جبه مبارکشان را بر حسب این نقل دادند به کسی که ببر بـه او بـده؛ مـن از او    

آن . آخر عمرش هم اسالم نیاورد همـین صـورت بـود    این ابوسفیان که تا. گذشتم، بیاورش

                                 
1
112-115، صص 19صحیفه امام، ج   



۴٩

غنـایم  . آن ابوسفیان با این همه چیز و آن کفار قریش با آن همه کذا. طور اوالدش هم همین

صد : را وقتی که آوردند غنایم حنین را جنگ حنین را، وقتی که آوردند حضرت به اینها داد

این، چقدر چیز به اینها داد، با اینکـه   شتر به این، صد شتر سیصد شتر به این، چقدر شتر به

مقدسـین  . دانست که اینها کافرند، حضرت که می دانست اینهـا مشـرکند   خوب حضرت می

مـن  . حضرت فرمود که اینها شـتر بردنـد  . ایستادند تکه آقا آخر ما چی داریم؟ اینها طماعند

یاید؟ شما ببینید چـه  شما میل ندارید رسول اهللا به جاي شتر همراه شما ب. همراه شما هستم

با قطع نظر از بـاب نبـوت، مغـز چنـد مغـز      . چه آدم بزرگی بوده است این مرد. بزرگی بود

کند که اینها الاقل اگر در بـاطن   از آن طرف کفار قریش را آن طور استمالت می. عالی است

از ایـن طـرف هـم    . خبیث هستند ظاهرشان ظاهر مسلم شود و بیایند به چسـبند بـه اسـالم   

دهـد و قانعشـان    کنند، به آن طور نرم و خـوب و قشـنگ جـواب مـی     نهایی که اشکال میآ

.کند می
1
 

 و حکومت پیامبر اعظم

که سیزده سال در مکه رنج کشید، حبس بود، زجر کشـید، تـوهین شـد،     پیغمبر اکرم. 30

هزار جور بساط بود، در آنجا صبر کرد؛ صبر کرد و دعوت کرد اشخاصـی را بعـد هـم کـه     

در آنجـا  . شود در اینجا کار را پـیش بـرد، هجـرت کـردن بـه مدینـه       حظه فرمود که نمیمال

ده سال هم که در آنجا بودند تمام همشان در این بود . خوب، اشخاصی به آنها منضم شدند

خواسـتند مـردم را    که با این قلدرها جنگ بکنند و اینهایی که ظالم بودند، اینهـایی کـه مـی   

با اینها جنگ کـرد تـا اینهـا را آن    . خواستند بخورند ها را می منافع ملتبخورند، اینهایی که 

.کرد مقداري که شد ساقط کرد؛ ولی صبر می
2
 

پیغمبر اسالم در مکه بودند از همین مردم مستضعف و طبقه با اصـطالح آنهـا صـفر، و    . 31

او را آورده  نه اینکـه قدرتمنـدان  . تجار قریش و ثروتمندان آن وقت همه با او مخالف بودند

                                 
1
248-249، صص3صحیفه امام، ج 

2
165-166، صص5صحیفه امام، ج 



۵٠

. توانسـت اظهـار وجـود بکنـد     ایشان بود که تا مکه بود نمی. بودند که مردم را خواب بکند

داد براي خودش، وقتی که دیدند آنجـا   هایی ترتیب می زیرزمینی مشغول فعالیت بود و گروه

 شود از آنجا هجرت فرمودند به مدینه، در مدینه هم که آمدند وارد شدند به یک نفـر از  نمی

اشخاصی هم که جمـع شـدند دور ایشـان عبـارت از     . همین مردم طبقه سه به اصطالح آنها

هـا بـود و بـا     اش بـا اغنیـا بـود و بـا گـردن کلفـت       هاي پیغمبر همه جنگ. همین فقرا بودند

.ها بود ثروتمند
1
 

در آن سیزده سالی که در مکه تشریف داشتند، و در آن  هیچ کس به قدر رسول اکرم. 32

ی که در مدینه، اگر کسی درست توجه کنـد بـه زنـدگی حضـرت مـوال رسـول اهللا،       ده سال

بیند که شاید آدم بتواند بگوید یک روز ایشان، یک حالی که به حسب نظر ما اسـتراحت   می

آنقدر فشار داشتند و آنقدر اذیت به ایشان . آن وقتی که در مکه بودند. است، ایشان نداشتند

گذاشتند که بـاالخره مجبـور    ا در تنگناي مه طور و همه جانبه میکردند و آنقدر ایشان ر می

شدند که بروند در یک غاري و در آنجا هم تحت نظر اینها بودند، و زنـدگی ایشـان آنطـور    

شود در مکه مانـد و   و بعد از اینکه دیدند نمی. یک روز براي ایشان استراحت نبود. گذشت

یک عده معدودي، چند نفري به ایشان ایمان آوردند،  تبلیغاتشان در مکه آنقدر تاثیر ندارد و

.ایشان هجرت کردند
2
 

است که آمد و تشکیل اداره داد،  آن چیزي که از همه مشهودتر است حضرت رسول. 33

.تشکیل حکومت داد
3
 

 مهربانتر از پدر براي ملت پیامبر

صدر اسـالم را  هاي  اسالمی مالحظه بکنند، حکومت  مسلمین مالحظه بکنند، حکومت. 34

کـرد   با مردم چطور رفتار مـی  پیغمبر اسالم. صدر اسالم وضع حکومت چه طور بود) که(

                                 
1
389، ص 7صحیفه امام،ج 

2
278، ص 13صحیفه امام، ج 

3
411-412، صص20امام، جصحیفه  



۵١

گـري مـی کردنـد بـا      شد هدایتشـان بکننـد و توطئـه    در عین حالی که با کفار، وقتی که نمی

کرد یک پدر مهربان و باالتر از یـک پـدر    کرد، با  ملت چه طور رفتار می خشونت رفتار می

امیرالمومنین چطور در زمان خالفت، که یک خالفتی بود کـه سرتاسـر ممالـک    . بودمهربان 

اسالمی، که در آن وقت از حجاز و مصر و ایران و عراق و سـوریه و یمـن و همـه اینهـا از     

اروپا هم یک مقداري بود، این مرد بزرگ در عین حالی کـه سـیطره بـر همـه ایـن ممالـک       

کرد، زنـدگی   ؛ با ضعفا، با مستضعفین، چه جور رفتار میکرد با مردم چطور رفتار می. داشت

تواند مثل او باشد، لکن  البته او یک مردي بود که معجزه بود، کسی نمی. خودش چطور بود

کرد،  ها می توانند عبرت بگیرند که تعدیل کن کار خودشان را، آنطور حکومت می حکومت

در ایران؛ حکومت از خود مردم اسـت،  االن مشهود است این . ملت هم با او آن طور بودند

خواهد، مردم هم خیر او را می خواهنـد؛ پشـتیبانش    کند خیر مردم را می به مردم تعدي نمی

اگـر همـه   . خواهنـد پشـتیبانش هسـتند    ها مردم هم خیر او را مـی  اگر همه حکومت. هستند

یـک مشـکل    ها سیره خودشان را تغییر بدهند و با مردم اینطـور باشـند، ایـن حـل     حکومت

.هاست شود و آن حل مشکل حکومت می
1
 

 امارت

هایش بر قوانین آسمانی استوار بـود داد و   تشکیل یک حکومت عادالنه که پایه پیامبر. 35

هاي طاقت فرسـا بـا گفتارهـاي منطقـی الهـی و سـیره از        پس از بیست و چند سال کوشش

سمانی و زمینی و جانبـازي  کردار عادالنه و اخالق بزرگ جالب قلوب و نیروهاي شگرف آ

اش بـا   فداکاري در راه آیین مقدس خدایی موفق به یک تشکیالت با اساسـی شـد کـه پایـه    

چنانچه می دانید و در تواریخ جهان خواندید  عدالت و توحید برقرار بود و پیغمبر اسالم

ه و هاي توحید خدا و توحید کلمـ  تا آخرین روز زندگانیش از کوشش در راه انداختن چرخ

                                 
1
329-330، صص9صحیفه امام، ج 



۵٢

توحید آرا و عقاید خودداري نکرد تا پایه دین و آیین و نظام مدینه فاضله اسـتوار و برقـرار   

.شد
1
 

عـالوه  . در راس تشکیالت اجرایی و اداري جامعه مسلمانان قرار داشـت  رسول اکرم. 36

بر ابالغ وحی و بیان و تفسیر عقاید و احکام و نظامات اسالم، به اجراي احکـام و برقـراري   

در آن زمان مثالً بـه بیـان   . امات اسالم همت گماشته بود تا دولت اسالم را به وجود آوردنظ

بریـد؛ حـد    دسـت مـی  : کرد، بلکه در ضمن به اجراي آن مـی پرداخـت   قانون جزا اکتفا نمی

.کرد زد و رجم می می
2
 

کرد؟ می توانید بگوییـد پیغمبـر هـم یـک عامـل       پیغمبر اسالم در سیاست دخالت نمی. 37

شد؟ تمام عمرش در امور سیاسـی بـود؛    یاسی بوده، پس کنار؟ در امور سیاست وارد نمیس

.تمام عمرش را صرف کرد در سیاست اسالمی و حکومت اسالمی تشکیل داد
3
 

توانست یک  نمی اینها از اول وارد سیاست بودند؟ مدتی که مکه بود، حضرت رسول. 38

فراد بود، مشغول یـک سیاسـت زیرزمینـی    آوري ا حکومتی تشکیل بدهد، لکن مشغول جمع

بعد که کار را درست دید و آمدند به مدینه، آنجا دیگر حکومتی بود، تشـکیل دادنـد و   . بود

همان آخري هم که در رختخواب رحلت خوابیده بودند، جیش اسامه بیرون شهر . فرستادند

 -» خلـف کنـد  خدا لعنت کند کسی را کـه ت «: مهیا بودند براي رفتن و حضرت رسول گفت

 –خواستند درست بکنند  قضیه، بعد از مرگشان هم می.  از جیش اسامه –به حسب روایت 

آن همه شمشیري که حضرت امیر زد، به  ما حالی کرده بودنـد کـه یکـی از    . کردند درست

ا عـدالت نمـی    . ها پوشیدن لباس جندي است خالف  مروت سـازد   این خالف است، ایـن ـب

ل نبود؟ سید الشهدا مگر عادل نبود؟ خالف مروت بـود آن کـاري   حضرت امیر هم مگر عاد

کرد؟ کرد؟ آن کاري که حضرت امیر می الشهدا می  که سید
4
 

                                 
1
106کشف االسرار، ص  

2
17والیت فقیه، ص  

3
11، ص 15صحیفه امام، ج 

4
12، ص 15صحیفه امام، ج 



۵٣

تشـکیل حکومـت داده    رسول اهللا. رسول اهللا پایه سیاست را در دیانت گذاشته است. 39

اف کشـیده  سایر خلفاي اسالم تا آنجایی که به انحر. است؛ تشکیل مراکز سیاست داده است

باید آنها را این آخونـدهاي دربـاري و   . نشده بود در صدر اسالم، باید همه آنها را نفی کنند

این سالطین نوکر مآب، باید پیغمبر اکرم و خلفاي اسالم را طرد کننـد، و بگوینـد کـه آنهـا     

 سیاستی که در صدر اسالم بـود . کردند براي اینکه آنها دخالت در سیاست می. مسلم نبودند

پیغمبر اسالم دستش دراز کرد بود در اطراف عالم و عالم را داشت . یک سیاست جهانی بود

کرد بـه سیاسـت اسـالمی و حکومـت تشـکیل داد، و       کرد به اسالم؛ و دعوت می دعوت می

از صدر اسالم  از زمـان رسـول خـدا تـا آن وقتـی کـه       . خلفاي بعد حکومت تشکیل دادند

.دیانت توام بودندانحراف در کار نبود، سیاست و 
1
 

هستیم که همه امـور دسـت آنهـا بـود، حکومـت        و ائمه ما تابع حضرت رسول. 40

.تشکیل دادند و مردم را هدایت نمودند
2
 

هـا   به وسیله پیغمبر اسالم و پـس از آن تـا مـدت   . اصوالً اساس اسالم از سیاست است. 41

.ر دست می گرفتندشد، و آنها تمام امور سیاسی را د حکومت تشکیل داده می
3
 

هـا بـا    در عین حالی که وظایف شخصی خودش را به جا آورد و خلوت پیغمبر اکرم. 42

خداي تبارك و تعالی داشت، تشکیل حکومت داد و به انحاء عالم براي دعوت آدم فرسـتاد  

این طور نبـود کـه بنـاي او    . و مردم را دعوت کرد به دیانت و دعوت کردند بعد به اجتماع

گفت لکن همان ذکـر هـم خودسـازي     ذکر می. اشد که بنشیند توي خانه و ذکر بگویداین ب

سـازي بـود و مـردم را تجهیـز      کرد، ولی همان دعا هم، خود سازي و هم مـردم  دعا می. بود

اي که در لسان او و ائمه مسلمین واقـع شـده اسـت، تمـام      تمام ادعیه. کرد براي مقاومت می

دعوت به معنویات است، از راه دعوت معنویات، تمـام مسـائل   این ادعیه، در عین حالی که 

.شود  مسلمین اصالح می
4
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۵۴

آن وقت هم که مدینه تشریف آوردند و تشکیل حکومت دادنـد، بـاز هـم منتظـر ایـن      . 43

تـري بـه جـا     باز هم دعوت خودشان را به طـور گسـترده  . نشدند که قدرت زیاد پیدا بکنند

.و اجتماعی، سیاسی دعوت کردند آورند و مردم را به وظایف شخصی
1
 

کدام روز نشست همین طوري فقط مسئله بگوید، کاري بـه کـار جامعـه     پیغمبر اکرم. 44

پیغمبر اکـرم کـدام   » آخوند چه کار دارد به امور سیاسی«گویند  نداشته باشد؟ اینهایی که می

ضـد سـالم،   روزش از مسائل سیاسی خارج بود؟ دولت تشکیل می داد، با اشخاصی که بـه  

.کرد کرد، جنگ می ستمگر بر مردم بودند، با آنها مبارزه می
2
 

که در راس همه است، هیچ وقت یک مطلبی، یک حکمی، یـک قـانونی    رسول خدا. 45

.نداشته است در مقابل قانون خدا، مجري قانون خدا بوده است
3
 

ا ذکـر کـرده بـود و    آمده بود و فقط تو مسجد مدینه نشسته بود و قـرآن ر  اگر پیغمبر. 46

اما کسی . کردیم کردیم؛ ما تاسی می رفتیم همین کار را می دیگر کاري هم نداشت، ما هم می

یـک نحـوي    -که آمده است، از همان اول که آمده است در مکه مشغول مبارزه بوده اسـت 

تا وقتی آمد مدینـه، در مدینـه کـه آمـد      –غیر از آن نحوي که در مدینه دیگر مسلحانه بود 

فرستاد؛ مبلغ فرسـتاد؛ حکومـت فرسـتاد در همـه جـا؛ آن جـایی کـه        . حکومت تشکیل داد

بریم، روم  گیریم دنیا را، همه را از بین می مژده داد ایشان به مردم که ما می. رسید دستش می

بریم یعنی، از آن وضعی که آنها دارند کـه بـت پرسـتی     بریم، ایران را از بین می را از بین می

واال احیا کردند همین مدت کوتـاهی  . برند کنند، این را از بین می ا آتش پرستی میکنند ی می

 .که پیغمبر اکرم زندگی کرد؛ احیا کرد بشر را

مسلمین باید تاسی کنند به او که چه کرد، ما هـم بایـد آن کـار را بکنـیم؛ او حکومـت      . 47

م بایـد جنـگ بکنـیم؛ او    تشکیل داد، ما هم باید حکومت تشکیل بدهیم، او جنگ کرد، ما ه

.دفاع کرد و ما هم باید دفاع بکنیم
4
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214، ص15صحیفه امام، ج  
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449،ص11صحیفه امام، ج 

4
412، ص 20صحیفه امام، ج 



۵۵

هاي جهان لکن با انگیـزه بسـط    تشکیل حکومت داد مثل سایر حکومت پیغمبر اسالم. 48

.. عدالت اجتماعی
1
 

حکومـت حــق بــراي نفــع مستضــعفان و جلـوگیري از ظلــم و جــور و اقامــه عــدالت   . 49

و اوصـیاي   د و پیـامبر عظـیم الشـان اسـالم    اجتماعی، همان است که مثل سلیمان بن داو

بزرگوارش براي آن کوشش می کردند از بزرگترین واجبات و اقامه آن از واالترین عبـادات  

.ها بوده از امور الزمه است چنانچه سیاست سالم که در این حکومت. است
2
 

 دارالحکومه

 -هـر جـور بودنـد    -و در زمان خلفاي که بودند مسجد مسلمین در زمان رسول خدا. 50

مطالب  -در روز جمعه با خطبه مطالب سیاسی است. مسجد مرکز سیاست اسالم بوده است

شـده اسـت    ها، مربوط به سیاست مدن، اینهـا همـه در مسـجد درسـت مـی      مربوط به جنگ

شده است در زمان رسول خدا و در زمان دیگران و در زمان  اش در مسجد ریخته می شالوده

.3حضرت امیر
 

ها در صدر اسالم، به این صورتی که بعدش به توسط اشخاصی منحـرف بـه ایـن     سجدم. 1

مسجدها محلی بـوده اسـت کـه از    . صورت هاي مبتذل درآمد، در صدر اسالم اینطور نبوده

آنجـا  . از همـان تـوي مسـجد   ! افتاد براي جنگ با کفار و قلندرها همان مسجد ارتش راه می

هـاي متعـدي در    آدم –مـثالً   –مردم به اینکه فـالن   شدند شد، دعوت می خطبه خوانده می

کند، قلدري می کند، انحرافـات دارد،   فالن جا قیام کرده بر ضد مسلمین یا مال را چپاول می

از همان جـا قراردادهـاي حاصـل    . رفتند طرف دشمن افتادند و می و از همان مسجد راه می

.شد می
4
 

                                 
1
406، ص 21صحیفه امام، ج 

2
407، ص21صحیفه امام، ج 

3
32، ص 2صحیفه امام، ج 

4
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هـایی کـه در اسـالم     جنگ. هاي سیاسی بوده تمسجد و منبر در صدر اسالم مرکز فعالی. 52

بـه   شد یا از منبـر حضـرت امیـر    یخته میشده است بسیاري از آن مسجد طرحش ر می

هـاي کـه در نهـج البالغـه جمـع شـده اسـت، خطیـب بـزرگ و فخـر            حسب بعضی خطبه

 و همینطـور . کردند براي دفاع  از اسالم هاي بزرگ مردم را تجهیز می خطباست، با آن خطبه

مسـجد  . دستورهاي اخالقی، دستورهاي عقیدتی، و همه چیز در این کتـاب مقـدس هسـت   

منبـر هـم جـایی    . هاي سیاسی شده است و به فعالیت جایی بوده است که از آنجا شروع می

.اي سازنده و سیاسی ها بوده است، خطبه بوده است که محل خطبه
1
 

ینها نبوده است که فقط مرکز چـه  مساجد مثل ا. صدر اسالم مرکز سیاست بوده مساجد. 53

مساجد مرکز بسیج قشـون بـوده؛ مرکـز    . خطبه نماز جمعه خطبه سیاسی بوده همیشه. باشد

.تبلیغات اسالم بوده است
2
 

هـا، راه   هـا، ارتـش   در صدر اسـالم از همـین مسـجدها جـیش    . مسجد مرکز تبلیغ است. 54

. شـد  هر وقت یک گرفتاري پیدا مـی . افتاده، مرکز تبلیغ احکام سیاسی اسالم بوده مسجد می

کردنـد، ایـن    کردند؛ آن گرفتاري را طرح می اجتماع می» اصلوه بالجماعه«کردند که  صدا می

.مسجد، مرکز اجتماع سیاسی است. کردند ها را می صحبت
3
 

 و اهداف دعوت پیامبر اعظم

تخطئـه مـی کننـد،    ما بیچاره ها مثل اطفالی که از حکم عقال سر پیچند، بلکـه عقـال را   . 55

همیشه با آنها در مقام ستیزه و جنگ و جدال برآمدیم، و آن نفـوس زکیـه مطمئنـه و ارواح    

طیبه طاهره به واسطه شفقت و رحمتی که بر بندگان خدا داشتند هیچ گاه از دعوت خویش 

به واسطه  نادانی ما کوتـاهی نفرمودنـد و بـا زور و زر مـا را بـه سـوي بهشـت و سـعادت         

منحصر مـی   آن وقت هم که رسول اکرم. بدون اینکه اجر و مزدي از ما بخواهند کشیدند،

                                 
1
184، ص 8صحیفه امام، ج  

2
200، ص 8صحیفه امام، ج 

3
16-17، صص 10صحیفه امام، ج  
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صورت این مودت و محبت در عالم دیگر براي ما » مودت ذول القربی«کنند اجر خود را به 

آن هم بـراي خـود ماسـت و رسـیدن مـا بـه سـعادت و        . تر باشد شاید از همه صور نورانی

.مند گردیدم اشد و ما  از ما بهرهپس مزد رسالت عاید خود ما ب. رحمت
1
 

خواست در تمام دنیا وحدت کلمه ایجاد کند، می خواسـت تمـام    می پیغمبر اسالم. 56

ممالک دنیا را تحت یک کلمه توحید، در تحت کلمـه توحیـد تمـام ربـع مسـکون را قـرار       

.بدهد
2
 

دند در صـدد ایـن   پیغمبر هم از اولی که مبعوث شد تا آخر، وقتی که از دنیا تشریف بر. 57

.بود که آدم درست کند
3
 

آیات را تالوت کند، آیـات را،  . براي آموزش و پرورش بوده است اصل آمدن پیغمبر. 58

آیات را تالوت کند بر ایشـان  و  . به طور آیه نظر بشود) چیز(علومی که از آن علوم به همه

بعد از اینکه تطهیـر کـرد یعلمهـم    نفوس را تطهیر کند، . آنها را تطهیر کند. تزکیه کند آنها را

اگر هم قبل نباشد، همـراه بایـد باشـند و    . پرورش قبل از آموزش است. الکتاب والْ حکِمه

.رتبه او مقدم است
4
 

کند  ها را دعوت می شود همه دولت یک صغیر یتیم چوپان زاده یا چوپان از حجاز پا می. 59

.که بیاید آدم بشوید
5
 

می را که انبیا جلو راه بشر گذاشتند و نبی اکرم آخرین انبیـا و اشـرف   این صراط مستقی. 60

همه، آن راه جلو مردم گذاشتند، و مردم را دعوت به این صراط مسـتقیم کردنـد و هـدایت    

کردند به راه انسانیت و خروج از همه انحاي کفر و الحاد و خروج از همه ظلمات بـه نـور   

.ا ادامه دهیدها همان راه ر مطلق، باید شما جوان
6
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43-44چهل حدیث، صص  
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اي که به رسول اکرم، به حسب روایات و  تواریخ، وارد شـده اسـت، آیـه اقـرا      اول آیه. 61

اي است که، بـه حسـب نقـل جبرئیـل بـر رسـول اکـرم         این آیه اولین آیه. باسم ربک است

.و به تعلم دعوت شده است» قرائت«خوانده است و از اول به 
1
 

کردنــد  و مظلــومتر بــود از حــاال؛ اطــاعتش را نمــیپیغمبــر در زمــان خــودش غریبتــر . 62

.کردند نزدیکانشان هم اطاعتش را نمی
2
 

گفتند ولـی ایشـان از تبلیـغ     ها و ناسزاها به ایشان می چه تهمت در زمان پیغمبر اکرم. 63

.داشت دین اسالم دست برنمی
3
 

مشـکالت صـبر    ها، در همـه  اولیاي خدا سالم اهللا علیه در همه مراحل، در همه مصیبت. 64

 .کردند می

پیش آمد در زمان تشریف فرما شان در مکـه و بعـد هـم     آن قدر مشکل براي رسول خدا

در مدینه، آن قدر که براي ایشان از همه طـرف مشـکالت بـود؛ محاصـره اقتصـادي بـود و       

آن چند سالی که رسـول اکـرم بـه واسـطه     . حمله نظامی، براي ما آن طور پیش نیامده است

که بر او وارد شد در مکه، مجبور شد که در یـک کـوهی و در یـک غـاري پنـاه       فشارهایی

بگیرد، و مشرکین و منافقین و سایر قشرهاي فاسد، او را در حصـر اقتصـادي گذاشـتند کـه     

کردند، و بعد هـم کـه از مکـه     شان معطل بودند و با زحمت تهیه می حتی براي ارزاق یومیه

هاي نظام بر اینها شـد و آنطـور    وردند، آن طور هجومهجرت فرمودند و به مدینه تشریف آ

.و یاورانشان شد هاي آن زمان بر حضرت رسول هاي مشرکین و قدرت هجمه
4
 

ها،  آن روز پیغمبر اکرم عده اي از همراهانش نبود، خودش بود و خودش با همه دشمن. 65

در او، کـار را   لکن اتکال به خـدا، توجـه بـه او، فنـاي    . حتی عشیره خودش دشمنش بودند

.پیش برد
5
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 اسالم دین خشونت نیست

آنجـایی هـم کـه آن    . است که براي رحمـت آمـده اسـت   » نبی رحمت« پیغمبر اکرم. 66

کرد، مثل یک غده سرطانی کـه در یـک بـدن     هاي غیر قابل اصالح را امر به قتل می منحرف

ـ . چاره نیسـت . باشد، براي اصالح بدن آن غده را باید بیرون آورد هـاي سـرطانی    ن غـده ای

اینهـایی کـه اسـالم را    . این هم رحمت بر جامعه اسـت . گاهی یک جامعه را فاسد می کنند

هـا و   کننـد ایـن غربـی    خیـال مـی  . فهمند اصل اسالم چه اسـت  دانند چیست، نمی اصالً نمی

اینهایی که این احکام اسالم خشونت دارد، اینها اصالً نمی دانند کـه ایـن احکـام چـه چیـز      

براي چه هست؛ این مثل این است که به یک طبیبی که کارد را برداشـته و شـکم را    هست؛

آورد بگویند این خشونت دارد می کند این رحمـت   کند و غده سرطانی را بیرون می پاره می

براي اینکه این دست فاسد می کند انسـان  . است یا خشونت؟ آن طبیبی که می برد دست را

کند؟ و باید فریـاد   این طبیب یا خشونت دارد رفتار می. د دست رابر را، کارد را درآورده می

یا این طبیب، طبیب رحمت است، با رحمـت دارد رفتـار   ! برآورد که این طبیب خشن است

: این جامعه مثل یـک انسـان مـی مانـد    . دهد کند، یک انسان را براي یک عضو نجات می می

آن هـم تـادیبی کـه گـاهی     . کننـد  می ها براي اصالح جامعه یک کسی را تادیب گاهی وقت

یک نفر آدمی که یک مملکت را می خواهـد فاسـد بکنـد،    . شود ها منتهی به کشتن می وقت

خواهد بکند، و قابل اصالح نیست، ایـن را بایـد بـراي     یک کشور را، یک گروه را، فاسد می

دور . کـرد تهذیب جامعه، براي حفظ جامعه، این غده سـرطانی را بایـد از ایـن جامعـه دور     

اعـدام اسـالمی ایـن طـوري اسـت؛ نـه مثـل        . کردنش هم به این است کـه اعـدامش کننـد   

برند از بین؛ و همه آن بـراي ایـن اسـت     کشند می ریزند می آنها می. ماند هایی غربی می اعدام

یـک  . هایی رحمت اسـت  هایی که در اسالم است اعدام اعدام. که جا براي خودشان باز کنند

کنـد   چاقو را برداشته و این جامعه را از یک موجودي که اگر باشد فاسد میطبیبی است که 

یک حد از حدود الهی وقتی که واقـع بشـود،   . دهد جامعه را از شر این نجات می. جامعه را

در . اگر چهار تا آدمی که به فحشا مبتالست آن را شالق بزننـد . یک جامعه اصالح می شود

ن غده سرطانی است که طبیب براي حفظ یک انسـان ناچـار   ای. رود جامعه فحشا از بین می



۶٠

. آورد گاهی چـاقو بـر مـی دارد چشـم آدم را بیـرون مـی      . است که این غده را بیرون بیاورد

 .رحمت است این؛ حفظ است

اصـل  ! فهمنـد اصـلش   هـا نمـی   این حقوقدان. انبیا آمدند این جامعه را حفظ کنند از فسادها

ها،  هاي که دور هم جمع شدند براي منافع ابرقدرت این غربی .شناسند چیست اسالم را نمی

بیننـد،   اینها فقط این حیوان یک سر و دو گوش را می. اینها از انسانیت اصالً اطالعی ندارند

بیننـد اینهـا    اي سـطح طبیعـت را مـی   . و این طبیعت و این سطح طبیعت، نه عمـق طبیعـت  

تـو انسـان را   ! هست تا حق بشـر چـه بـاش   دانی بشر چه  خواهند حقوق بشر تو چه می می

شناسی که حق جامعه را بشناسی؟ همه  شناسی تا حق انسان را بشناسی؟ تو جامعه را می می

ها هـم   ها هست، و این طرف شنوید در آن طرف ها که می همه این حرف. آنها همین طورند

راي چاپیدن است؛ بـراي  کنند، همه براي این است که بچاپند این جامعه را ب از آنها تقلید می

.اصالح نیست
1

 

 روش دعوت پیامبر

تنها قیـام فرمـود و در یـک محیطـی کـه همـه بـا او         دانند که پیغمبر اسالم آقایان می. 67

هاي فراوان برد تا اینکـه   هاي زیاد، رنج هاي زیاد، مشقت مخالف بودند قیام فرمود و زحمت

آنقـدر  . م را به هدایت دعوت کرد بـه توحیـد  دعوت کرد مرد. اسالم را به مردم ابالغ فرمود

.مشقت ایشان تحمل فرمود که گمان ندارم کسی طاقت آن را داشته باشد
2
 

هـا بـا    پیغمبر اکرم در عین حالی که وظایف شخصی خودش را به جـا آورد و خلـوت  . 68

خداي تبارك و تعلی داشت، تشکیل حکومت داد و به انحا عالم براي دعوت آدم فرستاد و 

این طور نبود که بنـاي او ایـن   . ردم را دعوت کرد به دیانت و دعوت کردند بعد به اجتماعم

. ذکر می گفت لکن همان ذکر هم خودسـازي بـود  . باشد که بنشیند توي خانه و ذکر بگوید

کـرد   سازي بود و مردم را تجهیز می دعا می کرد، ولی همان دعا هم، خود سازي و هم مردم

                                 
1
 331-332، صص 8یفه امام، ج صح 

2
29، ص 2صحیفه امام، ج 



۶١

تمام این ادعیـه،  . اي که در لسان او و ائمه مسلمین واقع شده است ادعیهتمام . براي مقاومت

در عین حالی که دعوت به معنویات است، از راه دعوت معنویـات، تمـام مسـائل مسـلمین     

.شود اصالح می
1
 

خـود  . پیغمبر هم و سایر کسانی که لسان وحی بودند، آنها هم این دو رویـه را داشـتند  . 69

طور بود، تا آن روزي کـه حکومـت تشـکیل نـداده بـود، معنویـات را       پیغمبر هم عملش این

به مجرد اینکه توانست حکومت تشکیل بدهد عالوه بر معنویات اقامه عدل . کرد تقویت می

حکومت تشکیل داد و این مستمندان را از زیر بار ستمگران تا آنقدر که اقتضـا داشـت   . کرد

.وقت، نجات داد
2
 

کرد دنبال این بود که مردم را جلب کند، دنبـال ایـن    مردم را می پیغمبر اکرم جلب نظر. 70

.بود که مردم را توجه بدهد به حق
3
 

. همان طوري که براي مومنین رحمت و دلسوز بود براي کفار هم بـود  پیغمبر اسالم . 71

و منتهـی  . شد که این کفار به کفر خودشان باقی باشـند  دلسوز بود براي کفار؛ یعنی متاثر می

دعوتش براي این بود که نجات بدهد ایـن  . کرد براي آنها دلسوزي می. به آتش جهنم بشوند

مثـل  «فرمایـد کـه    خداي تبارك و تعالی خطاب می. اشخاص کافر را، آن اشخاص عاصی را

همچو متاثر بـود کـه   » اند خواهی خودت را بکشی براي اینها که اینها ایمان نیاورده اینکه می

اي را  کنند اینها چرا؟ وقتی که یک دسته آوردند اینها چرا نجات پیدا نمی نمیاینها چرا ایمان 

فرمود که ما اینها   آورند از کفار، می تاریخ هست که بسته بودنشان و می... در یک جنگی در 

نـور هـدایت   . حاال باید اینطور بیاوریم و هدایتشان بکنیم! را باید با زنجیر وارد بهشت کنیم

وري که با مومنین سر صلح و صفا داشت، با دیگران هم داشـت، مگـر آنهـایی    همان ط. بود

.از جامعه باید کنار بروند. که یک غده سرطانی بودند که باید کنده بشوند
4
 

                                 
1
422، ص 18صحیفه امام، ج 

2
528، ص 17صحیفه امام، ج  

3
251، ص 17صحیفه امام، ج  

4
379-380، صص 8صحیفه امام، ج  



۶٢

ا ایـن اشخاصـی کـه       اش ایـن بـود کـه از اول مقاتلـه مـی      سـیره  رسول اکـرم . 72 کـرد ـب

اینهـا قیـام   ) ضـد (را استخدام کنند، بر  خواستند مردم خواستند مردم را استثمار کنند، می می

.کرد
1
 

پیغمبر بزرگ اسالم با یک دست قرآن را داشت و با دست دیگر شمشیر، شمشیر بـراي  . 73

سرکوبی خیانتکاران و قرآن براي هدایت، آنها که قابل هدایت بودنـد، قـرآن راهنمـاي آنهـا     

.سر آنها گر بودند، شمشیر بر بود، آنهایی که هدایت نم سدند و توطئه
2
 

 تعالیم قرآن و وحدت 

هاي اسـالم و فتوحـات عظیمـه آن مطلـب      از مراجعه به تواریخ، خصوصاً تاریخ جنگ. 74

اي از ایـن اتحـاد و    شود که در اوایل طلوع این قـانون الهـی، چـون شـمه     خوب روشن می

مـی  وحدت بین مسلمین بوده و مساعی آنها، مشفوع به تخلیص نیات نوعاً بوده، در مدت ک

هاي بزرگ آن زمان، کـه عمـده آن    چه فتوحات بزرگی کردند، و در اندك زمانی به سلطنت

پایان غالـب   هاي بی ایران و روم بوده، غلبه کردند و با عده کم بر لشکرهاي گران و جمعیت

انمـا  «و پیغمبر اسالم عقد اخوت بین مسلمین در صدر اول اجرا فرمـود و بـه نـص    . شدند

.خوت بین تمام مومنین برقرار شدا» المومنون اخوه
3
 

قرآن انسان ساخت، یک انسان الهی ساخت که با آن قدرت الهی پیشبرد کـرد، و کمتـر   . 75

.ها غلبه کرد از نیم قرن بر امپراتوري
4
 

کردنـد، وظـایف    صدر اسالم در عین حالی کـه سـربازي مـی    يهمان طور که سربازها. 76

کشـیدند و   آوردند، همان طوري کـه شمشـیر مـی    ا میصوریه اسالم را هم به تمام معنا به ج

هاي اسالم را، با خودشان به طور رافت، بـه طـور دوسـتی، بـرادري رفتـار       کشتند دشمن می

همین دستور قرآن کریم است که از اوصاف مـومنین صـدر اسـالم و اینهـا نقـل      . کردند می

                                 
1
159، ص 6صحیفه امام، ج 

2
340، ص 9صحیفه امام، ج  

3
310چهل حدیث، ص  

4
503، ص6صحیفه امام، ج 



۶٣

ان با هم با رحمت رفتـار  رخماء بینهم خودش: فرماید که اینها رحیم هستند بین خودشان می

.رسند، شدت کنند؛ اشداء علی الکفار وقتی به کفار می می
1
 

 و دشمنان پیامبر اعظم

خواسـت تمـام    خواست در تمام دنیا وحدت کلمـه ایجـاد کنـد مـی     می پیغمبر اسالم. 77

ممالک دنیا را تحت یک کلمه توحیـد، تمـام ربـع مسـکون را قـرار بدهـد، منتهـا اغـراض         

وقت از یک طرف و اغراض علماي نصارا و یهود و امثال ذلک از طرف دیگـر   سالطین آن

.سد شد، مانع شد از اینکه ایشان بتوانند آن کار را انجام بدهند
2
 

آن وقتی که اجتماعات را درست کرد و توانست قیام بکنـد بـر ضـد     این پیغمبر اکرم. 78

هـایی   هایی کرد و چه کشـته  چه جنگها با چه مصیبتی گرفتار بود،  عدالتی شرك و کفر و بی

اسـالم اول وقتـی زاییـده شـده     . داد و خودش چه زحماتی کشید و چه جراحاتی برداشـت 

از آن ) طـاغوت (است، آن روزي که اعالم شد به اینکه حاال دیگر باید قیام کـرد در مقابـل   

ي اینکه این هایش این بود که بزند و بکشد و کشته شود براي اصالح حال جامعه، برا برنامه

دزدها و این خیانتکاران را قطع ایادیشان را بکند، قطـع حیاتشـان را بکنـد؛ اینهـا مضـر بـه       

این باغدارها و این کاراندازهاي قریش مضر به جامعه هسـتند، اینهـا بایـد از    . جامعه هستند

.بین بروند، اصالً اول اسالم وضعش این بوده
3
 

بیند که این قرآن است که وادار کرد  نطق قرآن، میکسی که یک  مقداري آشنا باشد به م. 79

بـا ایـن کسـانی کـه در     . را به اینکه با این سرمایه دارها دائماً در جنگ باشد پیغمبر اسالم

دار بودند و صاحب قدرت و اشـخاص قلـدري    حجاز و در طائف و در مکه و اینها، سرمایه

را وادار کرد به اینکه با این مردمی که بـا  قرآن بود که پیغمبر اکرم . بودند که قدرتمند بودند

                                 
1
385، ص 9ام، ج صحیفه ام 

2
32، ص 2صحیفه امام، ج  

3
393، ص 3صحیفه امام، ج 



۶۴

کنند اینها را، بـا اینهـا بایـد     هاي مردم، مخالف هستند و استثمار می ملیت مردم با منافع توده

 .جنگ بکنید و تعدیلی حاصل بشود

اند، بعد از اینکه اسباب جنگ فـراهم شـد    در زمان حیاتشان فرموده هایی که پیغمبر جنگ

ها همیشه با زورمندها بوده است؛ با آنها مثل ابوسفیان و امثـال آنهـا کـه     برایشان، این جنگ

) غـارت (خواستند بـراي خودشـان    قدرتمندها بودند، و اینها منافع را، ملت خودشان را، می

هایی کـه واقـع شـده، بـین      عدالتی رایج بوده است، و جنگ بکنند، و ظلم و ستمکاري و بی

خواسـتند   سه، این فقرا با این زورمندها و اینهایی کـه مـی  مستضعفین بوده و این مردم طبقه 

.حق فقرا را بخورند
1
 

اسالم که نزدیک ماست، تاریخ پیغمبر اسالم در دسترس همه است، مالحظه کنند ببینید . 80

که  آیا اسالم آمده است که مردم را تخدیر کند؟ خواب کنـد؟ یـا اینکـه قـرآن یـک کتـاب       

جنگجویی است در مقابل مشرکین مشرکینی که قدرتمند  سلحشوري است، قرآن یک کتاب

قاتلوا مشرکین کافه مشرکین در آن وقت همـان قدرتمنـدها بودنـد،    : فرماید اینکه می. بودند

آیا پیغمبر را مشرکین، قدرتمندها بسیج کردند؟ . مشرکین قریش، همه قدرت دست آنها بود

مردم را یا پیغمبـر اسـالم  مـردم را     درست کردند که مردم را خواب کند و مشرکین بچپاند

ها کرد تا  ها را بسیج کرد بر ضد مشرکین، قتال کرد و جنگ بسیج کرد؟ همین سر و پا برهنه

.مشرکین را دماغشان را به خاك مالید، و عدالت اجتماعی را ایجاد کرد
2
 

زنـدگی بـا   سالم و درود بر محمد حبیب اهللا که به تنهایی قیام کرد و تا آخرین ساعات . 81

.کفار ظلم پیشه به جنگ برخاست و از کمی عده و عده ننالید
3
 

                                 
1
214، ص 4صحیفه امام، ج  

2
292، ص 8صحیفه امام، ج 

3
86، ص 20صحیفه امام، ج 



۶۵

 اهداف جنگ

مقصدشان این نبود که مشرکین مکـه را از بـین ببرنـد، مشـرکین جزیـره       رسول اکرم. 82

العرب را از بین ببرند، مقصد این بود که دین اسالم را منتشـر کـرد، و حکومـت، حکومـت     

آنها چون مانع بودند از اینکه این حکومت اسالمی تحقـق  . قرآن باشد حکومت اسالم باشد

کردند با حکومت اسالمی، اینها  شد و معارضه، آنها معارضه می پیدا بکند منتهی به جنگ می

فرموده است همه براي این معنـا بـوده    هاي زیادي که پیغمبر اکرم کردند، جنگ مقابله می

صـد اعلـی کـه دارنـد، و آن تحکـیم حکومـت       است که موانع را از سر این مقصد الهی، مق

به طوري که اگر معـارض بـا ایـن    . اسالمی، حکومت اهللا، حکومت قرآن همه براي این بود

گذاشتند کـه ایـن حکومـت     معارضه داشتند و نمی. معلوم نبود که جنگی پیش بیاید. نبودند

.تحقق پیدا بکند، چنگ پیش آمد
1
 

 و زمـان خالفـت حضـرت امیـر     غمبـر اکـرم  شما وقتی مالحظه کنید از زمـان پی . 83

هـاي اسـالمی، بـراي تربیـت جامعـه       ها هم همه جنگ هاي زیادي شده است، و جنگ جنگ

یک جنگ ما، در اسالم نداریم که از این مطلـب کـه بـراي سـاختن جامعـه باشـد و       . بودند

ریم خواهند بگذارند جامعـه ترقـی بکنـد، در اسـالم نـدا      جلوگیري کردن از کسانی که نمی

هـا شکسـت    هاي متعددي کردنـد و در بعضـی از جنـگ    پیغمبر اسالم جنگ. همچو جنگی

.خوردند، در عین حالی که شکست خوردند، مکتبشان شکست نخورد، مکتب محفوظ بود
2
 

براي اینکه اصـالح کنـد جامعـه را، بـراي     ! چقدر جنگ در زمان او واقع شد پیغمبر اکرم 

دار چپاولگر را کوتـاه کنـد، دسـت آن     د دست این سرمایهاینکه دست ستمکارها را کوتاه کن

توانست، بـه   جبارهاي ظالم را کوتاه کند، تمام عمرش مشغول این بود در مکه به آنطور نمی

نـه اینکـه نشسـته بـود     . کرد  تا وقتی که درصدد بود بینات و به میزان و به موعظه عمل می

                                 
1
41، ص 8صحیفه امام، ج 

2
106، ص 10صحیفه امام، ج  



۶۶

که مدینه مهیـا شـد و ایشـان هـم آمدنـد       کرد تا وقتی طور در صدد بود، آدم جمع می همین

.اش مسائل، مسائل جنگ بود و مسائل سیاست بود و اینها دیگر همه. مدینه
1
 

قدرت خودشان را براي سرکوبی اشخاصی که از جهات آدمیـت خـارج    پیغمبر اکرم. 84

.ردک کشند اعمال می اند و مردم را دارند به تباهی می اند، از مرز انسانیت خارج شده شده
2
 

هـا را   ها و وحشی هاي در اسالم واقع شده براي این بوده است که این جنگ تمام جنگ. 85

وارد کنند در حصار ایمان، قدرت طلبی تو کار نبوده و لهذا، در سیره نبی اکرم و سایر انبیـا  

بیـنم کـه اصـل     اولیاي بزرگ، سیره آنهـا مـی   -سالم اهللا علیه -و اولیاي بزرگ، حضرت امیر

هـا   قدرت طلبی در کار نبوده و اگر براي اداي وظیفه نبود و براي ساختن ایـن انسـان  قضیه 

.رفتند کردند، می نبود، حتی این خالفت ظاهري را هم قبول نمی
3
 

 عوامل پیروزي

هـا گفـت کـه در آن طالیـه جنـگ، کـه        ها یکـی از صـاحب منصـب    در یکی از جنگ. 86

سی هزار بودند آنها، شصت هزار نفر بودند، گفت ها بودند،  هایشان بودند؛ پیشقراول پیشقدم

که ما سی نفر بشویم، یکی من، بیست و نه نفر دیگر با من همراهی کنیـد تـا بـرویم سـراغ     

هشتصـد هـزار   ! ما این شصت هزار را، سی نفري این شصت هزار را بزنیم تـا بفهمـد  ! اینها

بـاالخره بـا او چـک و چـک     . شـود  گفتند آخر با سی نفر نمی. نفر هم اصل اردوي روم بود

براي هـر نفـر یـک نفـر رفتنـد و شکسـتند،       . کردند تا حاضرش کردند که شصت نفر باشند

.اي بود در آنها قوه اعتقاد به خدا شبیخون زدند و شکستند براي اینکه قوه داشتند، یک قوه
4
 

آن هم که در صدر اول است و باالتر از همه به حسب نظـامش هسـت بـا سـایرین در     . 87

و لهذا . کنند و تفاهم دارند با هم اند، صحبت می اند، رفیق اند، با هم دوست یک طبقه نشسته

یک عده عـرب   -شد ارتش بگذارید یک لشکر و یک ارتش، آن وقتی که اسمش را هم نمی

                                 
1
217-218، صص15صحیفه امام، ج  

2
210، ص 18صحیفه امام، ج  

3
425، ص 12 صحیفه امام، ج 

4
166، ص 5صحیفه امام، ج 



۶٧

اینهـا غلبـه    -بودند که اینها چند تاشان یک شمشیر داشتتند، چندتاشان یـک اسـب داشـتند   

هـاي   که بزرگترین امپراتوري -وري بزرگ که امپراتوري روم بود و ایرانکردند بر این امپرات

این یک مشتی عرب از باب اینکه قوي بودند، ایمان داشتند و از ملت .  آن وقت اینها بودند

خواسـتند خـدمت    اینها مـی . بودند و اینطور نبود که بخواهند براي استفاده یک کاري بکنند

و از آن طرف با اینکه عدد زیاد بود و تجهیزات زیاد بود، . یستادندبکنند اینها در مقابل آنها ا

ها طال و اینها، لکن روحیه نداشـتند اینهـا را    ها کذا و زین اسب اسب –و عرض بکنم که  -

بـا  ! بستند اینها را که مبادا فـرار کننـد   می» ذوالسالسل«در ! بستندشان ها می در یکی از جنگ

ها شمشیر را کشیده بودند و ریختند همـه اینهـا را از    عرب. ندآورند که جنگ بکن زنجیر می

اسـم آن را  » تجهیـزات «یک عدد کمی با تجهیزات ناقص، یعنی ناقص که اصـالً  . بین بردند

و اینهـا بـراي اینکـه    . شد بگذاري، یک چند شمشیر و چند تا اسب و یـک چنـد شـتر    نمی

.وحیه معنوي بود و قويروحیه اینها روحیه مادي بود و ضعیف، روحیه آنها ر
1
 

منـزل   -با دست خالی، با یک عده معدود، بی ساز و برگ، هیچ چیز نداشـتند  پیغمبر. 88

اي  یـک دسـته  » اصحاب صـفه « -آنهائی که  -اي بودند که توي مسجد هم نداشتند یک عده

ي بودند که از باب اینکه هیچ منزلی نداشتند، هیچ چیز نداشتند آمده بودند همه بـا هـم تـو   

. گفتنـد  به ایشان می» اصحاب صفه«. اي از مسجد را منزل قرار داده بودند مسجد، یک گوشه

! آن هم چـه شمشـیري  . رفتند هر چند نفرشان یک دانه شمشیر ها وقتی که اینها می در جنگ

. یک شمشیري که مناسب آن وقت بود با لیف خرما آن را آویزان کرده بودنـد بـه خودشـان   

. لکن حـق بودنـد، و حـق پیـروز اسـت      -یک اسب و یک شتر داشتندهر چند نفرشان هم 

همین عده معدود بر امپراتوري روم و ایران، که آن وقت تمام عالم تقریبـاً معمـوره، تحـت    

عـده معـدود، کـم، لکـن حـق      . نفوذ این دو امپراتوري بود، غلبه کردند، شکست شان دادند

.بودند و ایمان داشتند، با ایمان پیش بردند
2
 

                                 
1
218-219، صص 9صحیفه امام، ج  

2
203، ص 10صحیفه امام، ج 



۶٨

صلوات و سالم خداوند بر رسول خدا پیامبر اعظم الشان که یـک تنـه قیـام فرمـود در     . 89

پرستان و مستکبرین، و پرچم توحید را به نفع مستضعفین به اهتـزاز در آورد، و از   مقابل بت

قلت عده و عده نهراسید، و با عده قلیل بدون ساز و برگ جنگی کافی و با نیروي ایمـان و  

رکشان و ستمکاران تاخت، و نـداي توحیـد را در کمتـر از نـیم قـرن بـر       قوت تصمیم بر س

.بزرگترین معموره جهان به گوش  جهانیان رساند
1
 

یک قدري تاریخ اسالم و قضایاي که در صدر اسالم واقـع شـده شـما ببینیـد در یـک      . 90

ودند و اي را بسته بودند و کفار در آن نشسته ب وقتی که یک قلعه. جنگی که واقع شده است

خوب، آن وقت هم که وسایلی نبود که بروند باال و بمباران کنند، باید این قلعه فتح بشـود،  

ها را زیر سـپر بگذاریـد    یکی از سردارهاي اسالم گفت که نیزه. خوب، دیوارهاي بلند وکذا

روم آنجـا بـا آنهـا  در     نشینم روي سپر، من را باال کنید تا بروم به دیـوار برسـم، مـی    من می

یک نفر براي جمعیتی که یک قلعه را داشتند همین کـار  . کنم، در را باز کنم داخل جنگ می

ایـن  . ها را زیر سپر گذاشتند او نشست روي سپر بـا ایـن در را بـاز کـرد     این نیزه. را کردند

.کند کند، این ایمان است که این کار را می اسالم است که اینکار را می
2
 

ی نداشتند اینها عددشان کم، تجهیزاتشان کـم و آن طـرف داراي   تجهیزات پیغمبر اکرم. 91

مع ذلک چون خدا می خواست، چـون اتکالشـان بـه خـدا     . هاي زیاد، تجهیزات زیاد ثروت

و افرادي که هیچ تجهیزات . افراد کم بر افراد زیاد غلبه کردند. از این جهت غلبه کردند. بود

فی که از اطراف جزیـره العـرب جمـع شـده     صحیحی نداشتند، بر افرادي که قشرهاي مختل

بودند که نگذارند اسالم محقق بشود، افراد کم و تجهیزات کم، بـر افـراد زیـاد و تجهیـزات     

یک نفر از اینهایی کـه بـا اراده تـابع اراده    . براي اینکه، اتکاشان به خدا بود. زیاد غلبه کردند

.ردب اي از آنها را از ؟ می عده. رفت تابع اراده خدا می
3
 

                                 
1
338، ص 10صحیفه امام، ج 

2
30، ص13صحیفه امام، ج  

3
361، ص 11صحیفه امام، ج  



۶٩

 مصایب جنگ

 توانید در تاریخ پیغمبـر  نمی. تمام عمرش در زحمت بود، تمام عمرش پیغمبر اکرم. 92

االن دیـنش دسـت   . بـود پیدا کنید که یک ماه ایشان راحت نشسته باشـد، تمـامش زحمـت    

برند، بـر   ذخایر اسالم را دارند می. خواهند ببرند، بر ماست که باید نگه داریم شماست و می

. نترسید، قوي باشید، صبور باشید، از پیغمبر اسالم یاد بگیریـد . که باید حفظش کنیم ماست

ه جنـگ و جـدال و بـه دفـع       اش هم همه سیزده سال آنقدر معذب بود در مکه و باقی اش ـب

.اشخاص ظالم مشغول بود
1
 

هـایی کـه    مشـق . کنیم، آنها هم تحمل مشاق زیـاد کردنـد   تبعیت می ما از رسول خدا. 93

آن قدري که پیغمبر خـدا تحمـل مشـقت بـراي     . اي ما شاید ممکن نیست که تحمل کنیمبر

اي کـه   پایان به انـدازه  اي هستیم از این دریاي بی لکن ما هم قطره. توانیم ماها نمی. خدا کرد

.تواند فداکاري کند، باید فداکاري کنیم یک قطره، یک ذره می
2
 

بیشتر از این مشکالت، مشکالتی بـود  . ت داردجهاد براي خداي تبارك و تعالی مشکال. 94

که پیغمبر اکرم در صدر اسالم داشت و مسلمین داشتند، لکن چـون قـدرت ایمـان داشـتند     

توانستند که اسالم را قبل از گذشت نیم قرن، در تقریباً تمام کره که آن وقـت معمـوره بـود    

.مستقر کنند
3
 

ل آنقـدر رنـج کشـید، تـازه وقتـی کـه       آنقدر تحمل کرد در مکه و ده سا رسول خدا. 95

هـاي پیغمبـر، آن همـه     هاي جنـگ  هاي مکه تمام شد، رنج تشریف آوردند به مدینه، که رنج

جنگ در مدت ده سالی که در مدینه تشریف داشتند و آن همـه رنـج کـه اصـحاب ایشـان      

نشـده  این حال براي ما این قدرها تـا حـاال حاصـل    . بردند آن همه رنج که لشکر ایشان برد

هاي که براي رسول خـدا حاصـل شـد کـه در محاصـره، سـه سـال در یـک          آن رنج. است

                                 
1
466، ص 5صحیفه امام، ج 

2
511-512، صص11صحیفه امام، ج 

3
285-286، صص10صحیفه امام، ج 



٧٠

کردنـد، آبشـان همـه     محاصره، به همه معنا بود که حتـی بـراي خـوراك چیـزي پیـدا نمـی      

.هایی بیاید چیزشان، باید از خارج با یک زحمت
1
 

ام مـدت  اولیاي اسالم که در راس آنها رسول خداسـت، آنقـدر زحمـت کشـیدند، تمـ     . 96

انـد   عمرش را پیغمبر در زحمت و تعب بوده است و بعد از او هم ائمه ما همین طـور بـوده  

بـه   -نداشتند، گرچه همه خوش بودند به یـک راه  -به اصطالح مادیین -که یک روز خوش

اي بـوده اسـت کـه از اول     در هر صورت، این یـک شـیوه   -ها اصطالح عرفا و اسالم شناس

انـد و زجـر    انـد و کشـته شـده    و در راه هـدف خودشـان حـبس رفتـه    اولیاي اسالم داشتند 

.اند کشیده
2
 

 صبر و استقامت

و : بـود  به طور کامل در رسـول اکـرم   -که الزمه رهبري انبیاي گرام است -استقامت. 97

ایـن دو خاصـیت در پیشـبرد مقاصـد بـزرگ      . استقم کما امرت، نهضت کن و استقامت کن

یام و استقامت، این استقامت موجب شد که با اینکه  هیچ در ق: پیغمبر اسالم دخالت داشت

توانسـت   به طوري که در مکه نمـی  -دست نداشت و تمام قواي قدرتمندان برخالف او بود

. تواند علناً مـردم را دعـوت کنـد    شد از اینکه نمی به طور علن دعوت کند لکن مایوس نمی

به خود جذب کرد، تا وقتی که تشـریف  ها را  یکی یکی. دعوت زیرزمینی بود. مایوس نبود

قـل انمـا اعظمکـم بواحـده ان     : مامور شدند که مردم را دعوت کنند به قیام. بردند، به مدینه

دعوت جمع به قیـام جمـع اسـت؛ و مهـم قیـام اهللا      . در اینجا دعوت به قیام است. تقومواهللا

.براي خدا
3
 

هـاي از   ین مـردم بـود چـه مصـیبت    در این بیست و چند سال که پیغمبر اکرم در بین ا. 98

هایی را پیش بینی کرد و توجه به اینکه او ولی امر این ملت  همین مردم دید، و چه  مصیبت

                                 
1
314-315، صص 14مام، جصحیفه ا 

2
166-1767، صص13صحیفه امام، ج 

3
244، ص17صحیفه امام، ج 



٧١

و فاسـقم کمـا امـرت و مـن تـاب      . است و استقامت این ملت هم از او خواسته شده است

.این است که موجب نگرانی رسول خداست. معک
1
 

گرفتاري پیش آمد براي هیچ کس پیش نیامـد، ولـی    اکرم اي که براي پیغمبر به اندازه. 99

.ایشان تا آخر ایستادند و به تکلیفشان عمل کردند
2
 

اي  که این آیه شریفه: به حسب روایاتی که وارد شده است فرموده است رسول خدا. 100

فاسقم کما امرت و من تاب معک یعنی به آن چیزهایی که امر به تـو  : که وارد شده است که

شده است، دستور داده است استقامت کن و کسانی هم که همراه تو هستند، مومنین بـه تـو   

بـراي  » شیبتنی سوره هـود «: هستند، آنها هم استقامت کنند در روایت است که پیغمبر فرمود

اي که وارد شده است که استقامت کن و هر  براي این آیه. سوره هود مرا پیر کرد –این آیه 

.ست استقامت کنندکس هم همراهت ا
3

 

خود ایشان کـه  . پیغمبر که فرمود که من ریشم سفید شد براي این، پیر شدم براي این. 101

پهلوش است یعنی پیغمبر مامور شده اسـت  » و من تاب معک«استقامت داشت، براي اینکه 

که اشخاصی هم که همراه او هستند، اشخاصی هم که ایمان به او آوردند، آنها هم استقامت 

.کنند و آن شما هستید
4
 

انداختند در زمان خود  این هیاهوها و بساطی که مخالفین اسالم در صدر اسالم راه می. 102

لکن خداوند امر فرموده است که ما مستقیم باشـیم،  . پیغمبر اکرم و بعدها همیشه بوده است

.استقامت کنیم
5
 

ر مکـه بـا آن همـه زحمـت     ها را متحمل شـدند، د  قیام کردند، زحمت پیغمبر اکرم. 103

آن همـه رنـج کشـیدند، و بعـد در مدینـه تمـام ایـام        » شـعب «مواجه شـده و در محاصـره   

                                 
1
491-492، صص 17صحیفه امام، ج 

2
275، ص 18صحیفه امام، ج 

3
 435، ص 18ج 

4
437، ص18صحیفه امام، ج 

5
439، ص 18صحیفه امام، ج 



٧٢

و حضرت حتی در بسـتر بیمـاري بـه جیـبش     . شان را با رنج رو زحمت تمام کردند زندگی

.اسامه دستور حرکت دادند
1

 

سـا کشـیده و چـه    فر هاي طاقـت  شما پیروان رسول اهللا هستید که در راه خدا چه رنج. 104

ولـی آن  . هـاي خـرد کننـده    ها و دفاع در مکه با آن همه جنگ. اند ها متحمل گردیده زحمت

حضرت و یاران وفادارش چون کوهی استوار ایستاده و براي اسـالم  و مسـلمانان خـدمت    

شیعه امیرالمومنین و فرزندان آن بزرگوار هستید کـه در راه خداونـد هـر رنـج و     . کردند می

.استقبال کردند تعبی را
2
 

آن وقت که در مکه . پیغمبر هم تمام عمرش صرف این شد دیگر، صرف مجاهده شد. 105

وقتـی هـم بـه مدینـه آمـد      . خـورد  کرد و آن جور خـون دل مـی   بود آن جور مجاهدت می

اش که نبـوده،   ها دفاعی بوده، و حال آنکه بعضی ها، آن همه جنگ، بگویید همه جنگ جنگ

.حاال همه دفاعی
3

                                 
1
54-55، صص 19صحیفه امام، ج 

2
150، ص 19صحیفه امام، ج 

3
25، ص 20م، جصحیفه اما 



٧٣

 مستندات پیامبر اعظم از دیدگاه مقام معظم رهبري

باید از دوران قرون وسطی که در دنیاي مغرب زمین و مسیحیت، تهاجم تبلیغاتی . 106

انجام گرفت و دشمنان سوگند خوردة اسالم  وسیعی نسبت به شخصیت رسول اکرم

را  مکرم اسالم هاي مبارزه با اسالم این است که چهرة نبی فهمیدند که یکی از راه

مخدوش بکنند و کارهاي زیادي هم در این زمینه انجام گرفت، تا امروز که دشمن به نحو 

هاي آزادگان عالم کار  از ذهن هاي مختلف، روي امحاي شخصیت پیامبر مستمر با شیوه

اي که  کرده است، مردم بسیاري در دنیا هستد که اگر پیامبر اسالم را به همان اندازه

شناسند یا حتی کمتر از آن بشناسند، یعنی حقیقتاً فقط شبحی از آن چهرة  ها می نمسلما

هاي آنها آشکار بشود، عقیده و گرایش آنها نسبت به اسالم و معنویت اسالمی  منور بر دل

.ما باید روي این مسأله کار کنیم. تضمین خواهد شد
1
 

 اهمیت و جایگاه رسول اکرم

صیت در اوج قلۀ عالم آفرینش است، چه در آن ابعادي که از لحاظ شخ نبی اکرم. 107

عقل، تدبیر، هوشمندي، کرم،  -براي بشر قابل فهم است، مثل همین معیارهاي عالی انسانی

چه در آن ابعادي که از مرتبۀ ذهن انسان باالتر  -رحمت، عفو قاطعیت و از این قبیل چیزها

و مقام قرب به  وجود پیغمبر اکرمدهندة تجلی اسم اعظم حق در  ابعاد نشان -است

دانیم و حقیقت آن را خداي  شنویم و می ها فقط نامی صورتی می که ما از این -خداي متعال

دانند و هم پیام آن بزرگوار یک پیام باالترین و بهترین براي  بزرگ و اولیاء بزرگش می

.کامل وجود بشرسعادت انسان است؛ پیام توحید، پیام ارتقاء مرتبۀ انسان و پیام ت
2
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پیامبر اعظم اسالم مجموعۀ فضایل همۀ انبیاء و اولیاء است؛ نسخۀ کامل و تکامل . 108

 .یافتۀ همۀ فضایلی است که در سلسلۀ پیامبران و اولیاء الهی در تاریخ وجود داشته است

 نام احمد نام جمله انبیاست                  چون که صد آمد نود هم پیش ماست

آوریم، کأنه شخصیت ابراهیم، شخصیت نوح، شخصیت موسی،  م پیامبر اعظم را میوقتی نا

هاي همۀ بندگان صالح و برجسته و  شخصیت عیسی، شخصیت لقمان و شخصیت

در این وجود مقدس، متبلور و مجسم است، پیامبر  شخصیت امیرمؤمنان و ائمۀ هدي

لم وجود تشبیه کرد و از آن وجود ترین ستاره در کائنات عا توان به درخشان اعظم را می

گوییم خورشید؟  گوییم ستارة درخشان، نمی چرا می. بزرگ و مقدس با این عنوان تعبیر کرد

چون خورشید یک جسم و جرم مشخص و معین است، نورانی است و با عظمت است؛ اما 

یی هستند ها بینید، ستاره هایی که شما می لکن در این ستاره. یک جرم و یک کرة زمین است

اي که هزاران منظورمه و هزاران  آن مجموعه: اند و از این کهکشان یعنی که یک کهکشان

وار است و در او هزاران نقطۀ  یک وجود کهکشان پیامبر اعظم. خورشید در آن هست

در پیامبر اعظم، علم همراه اخالق است، حکومت همراه . درخشندة فضیلت وجود دارد

با فروتنی و خاکساري هست؛ جهاد همراه با رحمت هست؛ حکمت هست؛ عزت همراه 

صداقت و راستی با مردم همراه با پیچیدگی سیاسی هست؛ غرقه بودن جان در یاد خدا 

همراه با پرداختن به صلح و سالمت جسم هست؛ در او دنیا و آخرت همراه است؛ 

ی است که خداوند او نمونۀ کامل. هاي واالي الهی با اهداف جذاب بشري همراه است هدف

تر از او نیافریده است؛ او مبشر است، بشارت دهنده است؛  در عالم وجود، موجودي کامل

دهنده است؛ بر همۀ بشریت و بر همۀ تاریخ شاهد و ناظر است؛ فراخوانندة  منذر است؛ بیم

انا ارسلناك شاهدا مبشرا «. هاست همۀ بشریت به سوي خداست و چراغ نورافشان راه انسان

.»و نذیرا و داعیا الی اهللا بأذنه و سراجا منیرا
1
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 متري مطالعه کرد را باید میلی زندگی پیامبر

هر .متري باید مطالعه کرد من یک وقت به بعضی دوستان گفتم زندگی پیغمبر را میلی. 109

لحظه این زندگی یک درس است؛ یک جلوة عظیم انسانی است؛ تمام این بیست و سه 

هاي ما بروند تاریخ زندگی پیغمبر را از منابع محکم و مستند  جوان. تسال همینجور اس

 -بینید امتی به این عظمت به وجود آمد اگر شما می. بخوانند و ببینند چه اتفاقی افتاده است

ترین داروها  ها، شفابخش ترین درس ها، بزرگ ها، بهترین راه که امروز هم بهترین حرف

این جور به وجود آمد، گسترش پیدا  -امت اسالمی است براي بشریت توي همین مجموعۀ

واال صرف این که حق با ما باشد، ما پیش نمیرویم؛ حق همراه با . دار شد کرد و ریشه

در جنگ صفین  -بارها من این جمله را از آن بزرگوار نقل کردم -امیرالمؤمنین. ایستادگی

توانند بلند  این پرچم را کسانی می. »ال یحمل هذا العلم اال اهل البصر و والصبر«: فرمود

کنند که اوالً بصیرت داشته باشند، بفهمند قضیه چیست، هدف چیست؛ ثانیاً صبر داشته 

.صبر یعنی همین استقامت، ایستادگی، پابرجایی. باشند
1
 

 هاي فراموش نشدنی و درس پیامبر

ل بود، در آن جامعه پیامبر علم بود، در آن جامعه علم نبود؛ پیامبر عد پیغمبر. 110

رسید و قدرتمندان، زورمندان، رؤساي زورگو بر جان و  اي از عدالت به مشام نمی رایحه

پیامبر اخالق و مدارا و گذشت و انصاف و محبت بود، در آن . مال مردم مسلط بودند

جامعه این چیزها به تمام معنا قحط بود؛ یک جامعۀ خشن، زورگو و زور شنو، دور از 

هاي جاهلیی، به  معنویت، دور از علم، دلبستۀ به هواهاي نفسانی، به عصبیت اخالق و

 .مورد و بیجا غرورهاي بی

آب و علفی این نهال  در یک چنین فضاي متحجر و دشواري، در یک چنین سنگستان بی

روئید، سیزده سال در این شرایط سخت رشد کرد و این سیزده سال منتهی شد به ایجاد 
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یل یک جامعه بر مبناي علم و عدل و توحید و معنویت و اخالق و یک حکومت؛ تشک

ذلت را تبدیل به عزت کرد؛ وحشیگري را تبدیل به اخوت کرد؛ عصبیت را تبدیل . کرامت

به مدارا و تعقل کرد؛ جهل را تبدیل به علم کرد؛ یک قاعدة مستحکمی، یک شالودة متینی 

رنها مسلمانان توانستند بر قلۀ مدنیت عالم به وجود آورد که بر اساس آن شالودة محکم، ق

 .هایی را خودشان به وجود بیاورند که در تاریخ بشریت سابقه نداشت مسلط شوند و قله

شما ببینید سیزده سال به اضافۀ ده سال . ده سال هم دوران این حکومت بیشتر طول نکشید

در یک . ستها چقدر هست؛ مثل یک لحظه است، مثل یک ساعت گذرا در عمر ملت

شود گفت تاریخ را به دو  چنین فاصلۀ کوتاهی یک حرکت عظیمی به وجود آمد که می

هاي  انسانیت را به پیش برد، پایه. قسم قبل از اسالم و قسم بعد از اسالم: قسم منقسم کرد

هاي فراموش نشدنی را براي بشر به یادگار گذاشت؛ عظمت  اخالق را مستحکم کرد، درس

 .ن دیدگاه شما نگاه کنیدبعثت را از ای

ها را تضمین کرد، البته عناصر در هم تنیدة بسیاري است؛ اما در درجۀ  آنچه که این موفقیت

اول آن عنصر مستحکم باثباتی که سرشتر بود از معنویت، از صفا و از معرفت به پروردگار 

رین مردم مکه داناترین و خردمندت پیغمبر اکرم. و اتکاء به خدا، وجود خود پغمبر است

ترین مردم آن منطقه  ترین و بااخالق ترین و شریف بود، قبل از این که به نبوت برسد؛ کریم

 .بود، قبل از این که به نبوت برسد

در میان آن مردم این انسان برجسته مورد لطف الهی قرار گرفت و این بار بر دوش او نهاده 

دانست که این بار را بر  شناخت و می را میخدا بندة خود . شد؛ چون خدا او را آزموده بود

این ایستادگی، این استقامت همراه با معرفت . گذارد، و پیغمبر ایستاد دوش چه کسی می

هاي  پیماید، پشتوانۀ همۀ پیشرفت کند و آن راهی که آن را می عمیق به آن حرکت می

ها؛  اما به شرط بله، حق پیروز است،. پیغمبر و پشتوانۀ شکوفایی این حرکت عظیم شد

.شرط پیروزي حق، ایستادگی در راه حق است. شرط پیروزي حق، دفاع از حق است
1
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هاي حکومت در طول تاریخ بشري و الگوي  ترین دوره و درخشان پیامبر

 حاکمیت اسالم

که برگزیدة همۀ بشریت در طول تاریخ  -الشأن اسالم این روزها با رحلت پیامبر عظیم. 111

 -هایی است که به ارتقاء و رشد انسانیت عقیده دارند ها و همۀ انسان مسلمان و پدر معنوي

در سالگرد رحلت آن بزرگوار، یکی از وظایف ما این است که در دل و . مصادف است

ر این زبدة عالم و آدم، سپاسگزار نظیر و خستگی ناپذی و مجاهدات بیزبان، از زحمات 

شهادت سبط اکبر پیغمبر، حضرت امام حسن مجتبی و همچنین این ایام با سالگرد . باشیم

 .مصادف است الحسن الرضا همچنین امام هشتم ما، حضرت ابی

م در الخطبۀ اول را به شرح مختصري از سیرة نبی اکرم در دوران ده سالۀ حاکمیت اس

و گزافه نیست اگر بگوییم  -ترین ام که یکی از درخشان مدینه اختصاص داده

باید این دورة کوتاه و پرکار . هاي حکومت در طول تارخ بشري است دوره -ترین درخشان

 -البته به همۀ برادران و خواهران. العاده تأثیرگذار در تاریخ بشر را شناخت و فوق

کنم که به تاریخ زندگی پیغمبر مراجعه کنند و آن را  توصیه می -بخصوص به جوانان

 .بخوانند و فرابگیرند

وم دوران بیست و سه سالۀ رسالت پیغمبر است؛ سیزده سال در مکه، دورة مدینه، فصل د

و تقریباً ده سال هم دوران مدینۀ  -شود که مقدمۀ فصل دوم محسوب می -فصل اول بود

ریزي نظام اسالمی و ساختن یک الگو و نمونه از حاکمیت  پیغمبر است، که دوران شالوده

البته این الگو، یک . انسان و همۀ مکانهاستهاي تاریخ  ها و دوران اسالم براي همۀ زمان

الگوي کامل است؛ مثل آن را دیگر در هیچ دورانی سراغ نداریم؛ لیکن با نگاه به این الگوي 

ها  ها براي افراد بشر و مسلمان این شاخص. ها را شناخت شود شاخص کامل، می

هدف . ها قضاوت کنند ها و انسان سیلۀ آنها نسبت به نظاموهایی است که باید به  عالمت

پیغمبر از هجرت به مدینه این بود که با محیط ظالمانه و طاغوتی و فاسد سیاسی و 

اي که آن روز در سرتاسر دنیا حاکم بود، مبارزه کند و هدف، فقط  اقتصادي و اجتماعی

که  کرد پیامبر اکرم این هدف را دنبال می. مبارزة با کفار مکه نبود؛ مسأله، مسالۀ جهانی بود
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هرجا زمینه مساعد بود، بذر اندیشه و عقیده را بپاشد؛ با این امید که در زمان مساعد، این 

هدف این بود که پیام آزادي و بیداري و خوشبختی انسان به همه . بذر سبز خواهد شد

پذیر نبود؛ لذا پیغمبر به مدینه  ها برسد؛ این جز با ایجاد یک نظام نمونه و الگو امکان دل

ها  تا این نظام نمونه را به وجود آورند؛ این که چقدر بتوانند آن را ادامه دهند و بعدي آمدند

ها چه قدر بتوانند خودشان را به آن نزدیک کنند،  قدر بتوانند آن را ادامه دهند و بعدي چه

.کند سازند و به همۀ بشریت و تاریخ ارائه می پیغمبر نمونه را می. بسته با همت آنهاست
1
 

 براي امت اسالمی رد شخصیت پیامبرکارک

را هیچ انسانی قادر نیست به نحو کامل بیان کند و تصویر  ابعاد شخصیت نبی اکرم. 112

آنچه ما از برگزیدة پروردگار عالم و . نزدیک به واقعی از شخصیت آن بزرگوار ارایه نماید

ز وجود معنوي و باطنی و ایم، سایه و شبحی ا سرور پیامبران سراسر تاریخ شناخته و دانسته

حقیقی آن بزرگوار است؛ اما همین مقدار معرفت براي مسلمانان کافی است تا اوالً، حرکت 

آنها را به سمت کمال تضمین کند و قلۀ انسانیت و اوج تکامل بشري را در مقابل چشم 

. آنان قراد بدهد و ثانیاً آنها را به وحدت اسالمی و تجمع حول ان محور تشویق کند

بنابراین، توصیۀ ما به همۀ مسلمانان عالم این است که روي ابعاد شخصیت پیامبر و زندگی 

و سیره و اخالق آن حضرت و تعالیمی که از آن بزرگوار مأثور و منصوص است، کار 

.زیادي بشود
2
 

 عاجز است ادراك بشري از حقیقت عظیم پیامبر

است که بتواند آن حقیقت عظیم و آن تر از آن  حقیقتاً فهم و ادراك بشري کوچک. 113

آنچه بر زبان امثال ما جاري . روح واال و بزرگ را، با آن نورانیت، بدرستی درك کند

 :هاي ظواهر قضیه است که شود، مربوط به همین جنبه می
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 ن فی خلق و فی خلقیفان النبی«

 و لم یدانوه فی علم و الکرم

 اهللا ملتمس و کلهم من رسول

 .»او رشفا من الدیم غرفا من البحر

اعظم از دور مشاهده  تواند در وجود نبی این چیزهایی است که عقل بشر و ادراك بشري می

 .ور سازد کند و در برکات احکام و قوانین و کلمات آن بزرگواران خود غوطه

عنوان مردمانی او نوع ما امروز به عنوان مسلمان و به عنوان انسان، محتاج پیامبریم؛ حتی به 

همۀ بشریت مرهون . للعالمین بود؛ نه فقط رحمه للمسلمین یغمبر اکرم رحمهبشر، چون پ

آنچه که به عنوان رسالت الهی، آن بزرگوار به بشریت عطا . اند برکات و رحمت پیامبر اعظم

امروز در اختیار ماست و  -است» قرآن کریم«که جامع همه مهام و کلیات آن،  -کرده است

 .بهر ببریمتوانیم از آن  می

پیغمبر اکرم راه نجات را بر روي بشر باز کرد؛ راه صالح را به روي بشر گشورد؛ بشریت 

تواند مشکالت بشر را از  اي تشویق به حرکت کرد که حرکت در این جاده می را در جاده

بشریت دردهاي دیرین دارد که مربوط به یک دوره و یک . بین ببرد؛ دردها را درمان کند

ت؛ بشریت محتاج عدالت است، محتاج هدایت است، محتاج اخالق واالي انسانی زمان نیس

این . است، محتاج دستگیري ورهنمایی است؛ عقل بشر، محتاج کمک مبعوثان الهی است

آنچه که . راه را به روي بشر، پیامبر اعظم با همۀ سعه و ظرفیت هدایت الهی باز کرد

ه بشر از برکات این هدایت و این اعانت شود ک موجب شد و پس از این هم موجب می

هاست؛ مربوط به جهل ماست؛ مربوط به  الهی برخوردار نشود، مربوط به خود انسان

بشر اگر . پرستی ماست پرستی و نفس کوتاهی و کاهلی و تنبلی ماست؛ مربوط به هوي

ت براي این چشم را باز کند، عقل را به کار بیندازد، همت بگمارد، حرکت بکند، راه باز اس

.هاي کهنۀ بشري درمان شود که همۀ این مشکالت و دردهاي دیرین و زخم
1
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 معرفت نسبت به پیامبر

معرفت نسبت به دین، معرفت نسبت به احکام، معرفت ابهام،  معرفت شفاف و بی. 114

نسبت به جامعه، معرفت نسبت به تکلیف، معرفت نسبت به خدا، معرفت نسبت به پیامبر، 

اندوزي منتهی شد و جامعۀ  همین معرفت بود که به علم و علم. سبت به طبیعتمعرفت ن

. گنذاشت ابهام باشد پیامبر نمی. اسالمی را در قرن چهارم هجري به اوج تمدن علمی رساند

در هر جایی که .در این زمینه، آیات عجیبی از قرآن هست که مجال نیست اآلن عرض کنم

.شد تا ابهام را برطرف کند ه نازل میآمد، یک آی ابهامی به وجود می
1
 

 کانون عشق و محبت دنیاي اسالم االنبیاء وجود خاتم

هاي اسالمی براي کلیۀ مسلمانان عالم  ترین پدیده یکی از پرجاذبه نام مقدس پیامبر. 115

لذا قوت عملکرد این یاد و این نام . است؛ چون مسألۀ، مسألۀ عاطفه و ایمان با هم است

هاي دیگر اسالمی که فقط بر ایمان  هاي مربوط به مسلمین، از بسیاري از پدیده نهبراي صح

به همین خاطر، بعضی از متفکران . متکی است و عواطف در آن نقشی ندارد، بیشتر است

ت مسلمین و اتحاد عملی آنها، اند که محور وحد قبل از ما گفته بزرگ عالم اسالم، در دورة

این، . بزرگوار و ایمان به آن حضرت و یاد آن نبی معظم باشدتواند نام مقدس این  می

.حرف درستی است
2
 

. ، مهمترین نقطۀ ایجاد وحدت استمکرم و رسول اعظم اسالم وجود مقدس نبی. 116

ین نقطه به هم پیوند بخورد؛ تواند در ا قبال هم این را عرض کردیم که دنیاي اسالمی می

شود؛ این، کانون عشق و  ها در آنجا متمرکز می سلمان، جایی است که عواطف همۀ ماینجا

. ها، همین هاي پول گرفتۀ از صیهونیست حاال شما ببینید قلم. محبت و دنیاي اسالم است

کنند؛ براي این که اهمیت اهانت به  دهند و به آن اهانت می کانون را مورد توجه قرار می

این، نقطۀ اصلی است؛ سیاستمداران، . برودکم از بین  امت اسالمی و تحقیر دنیاي اسالم، کم
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نخبگان علمی و فرهنگی، نویسندگان، شعرا هنرمندان ما روي این نقطه تکیه کنند و همۀ 

موارد مورد اختالف را در نظر نگیرند، یکدیگر . ها با این شعار به هم نزدیک شودند مسلمان

ها در  دل. ة دین خارج نکنندرا متهم نکند، یکدیگر را تکفیر نکنند و یکدیگر را از حوز

کند؛ همۀ ما دلباخته و  سراسر امت اسالمی، به یاد پیامبر و به عشق پیغمبر طراوت پیدا می

.عاشق آن بزرگواریم
1

 

هاي دنیاي اسالم است؛ محور  کانون همۀ عشق و محبت االنبیاء وجود مقدس خاتم. 117

ها از  است و جا دارد که مسلمانو مرکز اتحاد و اتفاق و هماهنگی همۀ مذاهب اسالمی 

العمل نشان بدهند؛ اما همه بدانند که این تظاهرات، این  خودشان، حمیت و غیرت و عکس

هاي  ها دارند، علیه مسیحیان دنیا نیست، بلکه علیه دست خشم به جا و مقدسی که مسلمان

دارند و  هاست، که سیاستمداران دنیاي سلطه را بازیچۀ خود پنهان و خبیث صیهونیست

هایی که امروز بر دولت  هاست؛ همان هاي فراوانی هم در اختیار آن مطبوعات و رسانه

آنها وقتی در فلسطین ضربه . کنند کنونی امریکا به کلی حاکمند و در اروپا هم فعالیت می

خواهند آن را شکست  ترین شوك را وار کرد، می خوردند و پیروزي حماس بر آنها سخت

ها جبران کنندد، تا بلکه بتوانند آبروي ریختۀ در فلسطین را طور  لیه مسلمانرا این طوري ع

.دیگري جبران کنند
2
 

 توسط جبهۀ استکبار هدف قراردادن پیامبر

امروز هم در دنیاي به . هاي تاریخی براي امت اسالم بزرگ و ارزشمند است خاطره. 118

دارد و سابقه نداشته است، همچنان ها وجود  اصطالح مدرن، با ترتیباتی که در میان ملت

ها الهام میگیرند؛ درس  امت اسالمی و مردم مسلمان در سراسر جهان از این خاطره

محمد «و » ال اله اال اهللا«کند که گویندة  در هر نقطۀ از دنیا که مسلمانی زندگی می. گیرند می

؛ لذاست که شما هاست عشق به نبی مکرم اسالم در دل یکایک مسلمان. است» اهللا رسول
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انب درصدد تضعیف اسالم است، وجود مبارك پیامبر را اجبینید امروز که جبهۀ استکبار  می

هایی که زیر نفوذ صهیونیسم هستند، دستگاه  ها و دولت صهیونیست. دهد هدف قرار می

خواهند با امت اسالمی دربیفتند و با  استکبار و در رأس آنها آمریکاي جنایتکار، وقتی می

این به . دهند سالم معارضه کنند، آماج حملۀ خودشان را نبی معظم و مکرم اسالم قرار میا

چه معناست؟ این به خاطر این است که یاد آن بزرگوار، نام آن بزرگوار، والدت آن 

بزرگوار، حکومت ده سالۀ آن بزرگوار در مدینه و یکایک اقدام و تعلیم و آموزش آن 

ها، اگر تدبر بکنند و تأمل بکنند، یک درس است؛ گشایش  انبزرگوار، امروز براي مسلم

چون این را . بخش است براي امت اسالمی پیغمبر الهام. یک در بازي به سوي زندگی است

ترسند؛ چون از قدرت جامعۀ یک میلیاد و پانصد  دانند؛ چون از بیداري امت اسالمی می می

رحمه . کنند آرایی می ر مقابل پیغمبر صفمیلیونی مسلمان در سرتاسر عالم وحشت دارند، د

ترین خیرات و برکات براي بشریت را در مطبوعاتشان، در زبان  للعالمین را، منشأ عظیم

دهند، این  نوشتهایشان، به وسیلۀ مزدورانشان مورد اهانت قرار می سیاستمدارانشان، در کتاب

ر، در شخصیت پیامبر، در خاطرات ها را بیدا کند؛ بفهمیم که در وجود پیامب باید ما مسلمان

هاي قولی و  زندگی پیامبر، در هجرت پیغمبر، در جهاد پیغمبر، در سیرة پیغمبر، در درس

ما از این گنجینه اگر استفاده . ها نهفته است عملی پیغمبر، چخ گنجینۀ عظیمی براي مسلمان

ه او زور بگویند؛ کنیم، امت اسالمی به آنچنان موقعیتی خواهد رسید که نتواند دیگر ب

.نتوانند او را زیر فشار قرار بدهند؛ نتوانند او را تهدید کنند؛ این درس است براي ما
1
 

 دوران کودکی پیامبر اسالم

خداي متعال شخصیت روحی و اخالقی آن بزرگوار را در ظرفی تربیت کرد و به . 119

ک نگاه اجمالی به زندگی ی. وجود آورد که بتواند آن بار عظیم امانت را بر دوش حمل کند

پدر آن بزرگوار، بنابر روایتی قبل از والدتش، و بنا بر روایتی دیگر . بیندازیم پیامبر اکرم

هاي  به رسم خاندان. بیند رود و آن حضرت پدر را نمی چند ماه بعد از والدتش از دنیا می
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و داراي اصالت و  شریف و اصیل ان روز عربستان که فرزندان خودشان را به زنان پاکدامن

سپردند تا آنها را در صحرا و در میان قبایل عربی پرورش بدهند، این کودك  نجابت می

که از قبیلۀ بنی سعد  -عزیز چراغ خانواده را به یک زن اصیل نجیب به نام حلیمه سعدیه

 سپردند؛ او هم پیامبر را در میان قبیلۀ خود برد و در حدود شش سال این کودك عزیز -بود

و این در گرنبها را نگهداشت و به او شیر داد و او را تربیت کرد؛ لذا پیامبر در صحرا 

آورد و ایشان او را  می -جناب آمنه -گاهی اینکودك را نزد مادرش. پرورش پیدا کرد

بعد از شش سال که این کودك از لحاظ جسمی و روحی . گرداند دید و سپس باز برمی می

جسماً قوي، زیبا، چاالك، کارآمد؛ از لحاظ روحی هم  -ا کرده بودپروش بسیار ممتازي پید

متین، صبور، خوش اخالق، خوش رفتار و با دید باز، که الزمۀ زندگی در همان شرایط 

مادر این کودك را برداشت و با خود به یثرب . به مادر  و به خانواده برگردانده شد -است

که در آن جا از دنیا رفت و در همان جا هم دفن  -برد؛ براي این که قبر جناب عبداهللا را

بعدها که پیامبر به مدینه تشریف آوردند و از آنجا که عبور کردند، . زیارت کنند -شد

فرمودند قبر پدر من در این خانه است و من یادم است که براي زیارت قبر پدرم، با مادرمم 

مادر هم از دنیا رفت و این کودك از در برگشتن، در محلی به نام ابواء، . به این جا آمدیم

به این ترتیب، ظرفیت روحی این کودك که در آینده باید . یتیم شد -هر دو –پدر و مادر 

دنیایی را در ظرفیت وجودي و اخالقی خود تربیت کند و پیش ببرد، روزبه روز افزایش 

 .کند پیدا می

عبدالمطب مثل جان شیرین از این . ایمن او را به مدینه آورد و به دست عبدالمطلب داد ام

گوید که من براي او مثل  در شعري عبدالمطلب می. کرد کودك پذیرایی و پرستاري می

آن چنان  -که رئیس قریش و بسیار شریف و عزیز بود -این پیرمرد حدود صدساله.مادرم

وجود  این کودك را مورد مهر و محبت قرار داد که عقدة کم محبتی در این کودك مطلقاً به

هاي دوري از پدر و مادر را  اور این است که این نوجوان، سختی شگفت. نیاید و نیامد

کند، براي ان که ظرفیت و آمادگی او افزایش پیدا کند؛ اما یک سرسوزن حقارتی  تحمل می

که احتماالً ممکن است براي بعضی از کودکان این طوري پیش بیاید، براي او به وجود 
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در . شد داشت که مایۀ تعجب همه می طلب آن چنان او را عزیز و گرامی میعبدالم. آید نمی

هاي تاریخ و حدیث آمده است که در کنار کعبه براي عبدالمطلب فرش و مسندي  کتاب

هاشم با عزت و احترام دور  نشست و پسران او و جوانان بنی کردند و او آن جا می پهن می

م به این هاش آمد، جوانان بنی لمطلب که میدانشست؛ عب وقتی که می. شدند او جمع می

نشست و این کودك عزیز و  گفتند که بلند شو، جاي پدر است؛ خودش کنار می کودك می

هشت ساله بود که عبدالمطلب هم از دنیا . داشت شریف و گرامی را در آن محل نگاه می

یف و بزرگوار پسر بسیار شر -طالب روایت دارد که دم مرگ، عبدالمطلب از ابی. رفت

سپارم؛ باید مثل من از او حمایت  بیعت گرفت و گفت که این کودك را به تو می –خودش 

کنی؛ ابوطالب هم قبول کرد و او را به خانۀ خودش برد و مثل جان گرامی او را مورد 

اسد؛ مادر  شیرزن عرب؛ یعنی فاطمۀ بنت -ابوطالب و همسرش. پذیرایی قرار داد

یباً چهل سال مثل پدر و مادر، این انسان واال را مورد حمایت و کمک تقر -امیرالمؤمنین

 .اکرم در چنین شرایطی دوران کودکی و نوجوانی خود را گذراند نبی. خود قرار دادند

هایی  خصال اخالقی واال، شخصیت انسانی عزیز، صبر و تحمل فراوان، آشنا با دردها و رنج

در هم تنیدة عظیم و عمیقی را در این کودك  یک انسان در کودکی پیش بیاید، شخصیت

در همان دوران کودکی، به اختیار و انتهخاب خواد، شبانی گوسفندان . سازي کرد زمینه

به . ابوطالب را به عهده گرفت و مشغول شبانی شد؛ اینها عوامل مکمل شخصیت است

به تدریج . رفت طالب به سفر تجارت انتخاب خود او، در همان دوران کودکی با جناب ابی

این سفرهاي تجارت تکرار شد، تا به دورة جوانی و دورة ازدواج با جناب خدیجه و به 

 .رسید -که دوران پیامبري است -دوران چهل سالگی

.تمام خصوصیات مثبت یک انسان واال در او جمع بود
1
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 سه صحنه، از زندگی پیامبر اکرم

این تبعیت، در . ه است که از پیامبر تبعیت کنیمخداي متعال به ما مسلمانان دستور داد. 120

آن بزرگوار، نه فقط در گفتار خود، بلکه در رفتار خود، در هیأت . همه چیز زندگی است

زندگی خود، در چگونگی معاشرت خود با مردم و با خانواده، در برخوردش با دوستان، در 

ا اقویا، در همه چیز اسوه و اش با دشمنان و بیگانگان، در رفتارش با ضعفا و ب معامله

جامعۀ اسالمی ما آن وقتی به معناي واقعی کلمه جامعۀ اسالمی کامل است، که . الگوست

اگر به طور صددرصد مثل رفتار آن حضرت عملی . خود را بر رفتار پیامبر منطبق کند

اکرم بر  الاقل شباهت به آن بزرگوار باشد؛ عکس جریان زندگی نبی -که نیست -نیست

.ندگی ما حاکم نباشد؛ در آن خط حرکت بکنیمز
1
 

 صحنۀ دعوت و جهاد صحنۀ اول زندگی پیامبر

هاي مهم زندگی، جمالت مختصري از آن بزرگوار عرض  در سه صحنه از صحنه. 121

تر  تر و مبسوط هاي مفصل نوشته شده است و سخن، طوالنی البته در این باب کتاب. کنم می

از هر خرمن گلی، . یی از این قبیل بشود حق آن را ادا کرداز آن است که در گفتارها

 .اي باید چید؛ براي این که در ذهن ما یاد آن بزرگوار همیشه زنده باشد خوشه

کار مهم پیامبر خدا، دعوت به حق . صحنۀ اول از زندگی پیامبر، صحنۀ دعوت و جهاد بود

ظلمانی زمان خود، پیامبر اکرم  در مقابل دنیاي. و حقیقت، و جهاد در راه این دعوت بود

چه آن روزي که در مکه تنها بود، یا جمع کوچکی از مسلمین او را . دچار تشویش نشد

احاطه کرده بودند و در مقابلش سران متکبر عرب، صنادید قریش و گردنکشان، با 

فت هاي قدرتمند قرار گرفته بودند، و یا عامۀ مردمی که از معر هاي خشن و با دست اخالق

نصیبی نبرده بودند، وحشت نکرد؛ سخن حق خود را گفت، تکرار کرد، تبیین کرد، روشن 

ها را به جان خرید، تا توانست جمع کثیري را  ها و رنج ها را تحمل کرد، سختی کرد، اهانت
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مسلمان کند؛ و چه آن وقتی که حکومت اسالمی تشکیل داد و خود در موضع رئیس این 

آن روز هم دشمنان و معارضان گوناگونی در مقابل . ت گرفتحکومت، قدرت را به دس

هاي حجاز و یمامه، همه  هایی که در بیابان وحشی -هاي مسلح عرب پیامبر بودند، چه گروه

و  -کردند کرد و آنها مقاومت می جا پراکنده بودند و دعوت اسالم باید آنها را اصالح می

ت آن روز عالم؛ یعنی ایران و امپراتوري دو ابرقدر -چه پادشاهان بزرگ دنیاي آن روز

ها  ها کرد، سختی ها گفت، لشکرکشی ها کرد، سخن ها نوشت، مجادله که پیامبر نامه -روم

کشید، در محاصره اقتصادي افتاد و کار به جایی رسید که مردم مدینه گاهی دو روز و سه 

. طرف پیامبر را احاطه کرد تهدیدهاي فراوان از همه. کردند روز، نان براي خوردن پیدا نمی

زدند، بعضی پیامبر را  شدند، بعضی نق می شدند، بعضی متزلزل می بعضی از مردم نگران می

کردند؛ اما پیامبر در این صحنۀ دعوت و جهاد، یک لحظه  به مالیمت و سازش تشویق می

رساند؛ دچار سستی نشد و با قدرت، جامعۀ اسالمی را پیش برد، تا به اوج عزت و فقدرت 

هاي نبرد و دعوت، در  و همان نظام و جامعه بود که به برکت ایستادگی پیامبر در میدان

.هاي بعد توانست به قدرت اول دنیا تبدیل شود سال
1
  

 صحنۀ رفتار با مردم صحنۀ دوم از زندگی پیامبر

می هرگز خلق و خوي مرد.صحنۀ دوم از زندگی پیامبر، رفتار آن حضرت با مردم بود. 122

و محبت و رفق به مردم و سعی در استقرار عدالت در میان مردم را فراموش نکرد؛ مانند 

خود مردم و متن مردم زندگی کرد؛ با آنها نشست و برخاست کرد؛ با غالمان و طبقات 

نشست؛ با آنها محبت و  خورد؛ با آنها می پایین جامعه، دوستی و رفاقت کرد؛ با آنها غذا می

قدرت، او را عوض نکرد؛ ثروت ملی، او را تغییر نداد؛ رفتار او در دوران  کرد؛ مدارا می

سختی و در دورانی که سختی برطرف شده بود، فرقی نکرد؛ در همه حال با مردم و ار 

 .خواست کرد و براي مردم عدالت می مردم بود؛ رفق به مردم می
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محاصره بودند و غذا به  در جنگ خندق، وقتی که مسلمین در مدینه از همه طرف تقریباً

آمد و آذوقۀ مردم تمام شده بود، به طوري که گاهی دو روز، سه روز کسی غذا  مدینه نمی

آمد که بخورد، در همان حال پیامبر اکرم خودش و خندق کندن در برابر دشمن،  گیرش نمی

 .کشید کرد و مانند مردم گرسنگی می با مردم مشارکت می

که کودکان خردسالی  -که براي حسن و حسین) اهللا علیها سالم(رادر روایت دارد، فاطمۀ زه

مقداري آرد دست و پا کرده بود و نان مختصري پخته بود، دلش نیامد که پدر خود  -بودند

پیامبر . ها پخته بود، براي پدرش برد اي از آن نانی که براي بچه تکیه. را گرسنه بگذارد

اي در دهانشان گذاشتند  پیامبر لقمه. هاست مال بچه :اي؟ گفت از کجا آورده! دخترم: فرمود

: پیامبر فرمود -کنم سند روایت هم سند معتبري است که گمان می -طبق روایت. و خوردند

بنابراین، او مثل خود مردم و در کنار مردم بود و ! ام من سه روز است که هیچ چیز نخورده

ها برطرف شده  چه در دورانی که سختی کرد؛ چه در این حالت، و با آنها رفق و مدارا می

 .بود، مکه فتح شده بود، دشمنان منکوب شده بودند و همه سرجاي خود نشسته بودند

بعد از فتح طائف، غنایم زیادي به دست پیامبر رسید و او آنها را بین مسلمین تقسیم 

اي هم از این  عده هاي راسخ داشتند، که آنها کنار بودند؛ اي از مسلمانان ایمان عده. کرد می

مسلمانان و قبایل اطراف مکه و طائف بودند، که بر سر پیامبر ریختند و غنیمت  تازه

گرفتند؛ اما باز  داد، می خواستند؛ پیامبر را اذیت کردند، محاصره کردند؛ پیامبر می

هاي تازه  کار به جایی رسید که عباي روي دوش پیامبر هم به دست این عرب! خواستند می

این جا هم که در اوج عزت و قدرت وبد، پیامبر باز با مردم ! مان ناهموار و خشن افتادمسل

اخالقی و خوش  با همان رفق، با همان مدارا و با همان خوشرویی رفتار کرد؛ با خوش

عبایم را به من ! ؛ اي مردم»ایهاالناس ردوا علی بردي«: خلقی صدایش را بلندکرد و گفت

 .ع معاشرت پیامبر با مردم بوداین، وض! برگردانید

او بر روي زمین نشسته . خورد کرد و با انها غذا می پیامبر با غالمان نشست و برخاست می

: نشینی عبور کرد و با تعجب پرسید زن بیابان. خورد اي از مردمان فقیر غذا می بود و با عده
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ویحک اي «: د و فرمودندپیامبر تبسمی کردن! خوري؟ تو مثل بندگان غذا می! اهللا یا رسول

 تر کیست؟ ؛ از من بنده»عبد اعبد منی

خورد؛ غذاي  شد، می هر غذایی که در مقابل او بود و فراهم می. پوشید او لباس ساده می

در همه تاریخ بشریت، این . کرد خواست؛ غذایی را به عنوان نامطلوب رد نمی خاصی نمی

ل نظافت و طهارت ظاهري و معنوي بود، در عین معاشرت، در کما. نظیر است خلقیات بی

؛ »اهللا ما رأیت احدا اجود و الانجد و الاشجع و ال اوضأ من رسول«: که عبداهللا بن عمر گفت

این، رفتار پیامبر با . تر کسی را ندیدم تر و درخشان تر و شجاع ه کنند تر و یاري از او بخشنده

نند خود مردم، بدون تکبر، بدون مردم بود؛ معاشرت انسانی، معاشرت حسن، معاشرت ما

با این که پیامبر هیبت الهی و طبیعی داشت و در حضور او مردم دست و پاي . جبروت

وقتی در جمعی . کرد اخالقی می کردند، اما او با مردم مالطفت و خوش خودشان را گم می

یریت مد. شد که او پیامبر و فرمانده و بزرگ این جمعیت است نشسته بود، شناخته نمی

البته جامعه، جامعۀ . کشید اجتماعی و نظامی او در حد اعلی بود و به همه کار سر می

کوچکی بود؛ مدینه بود و اطراف مدینه، و بعد هم مکه و یکی، دو شهر دیگر؛ اما به کار 

در آن جامعۀ بدوي، مدیریت و دفتر و حساب و . مردم اهتمام داشت و منظم و مرتب بود

این هم زندگی معاشرتی پیامبر بود، که . تنبیه را در میان مردم باب کرد محاسبه و تشویق و

.اسوه و الگو باشد -هم براي مسئوالن کشور، هم براي آحاد مردم -باید براي همۀ ما
1
  

 صحنۀ ذکر و عبادت الهی صحنۀ سوم از زندگی پیامبر

پیامبر با . حضرت بودو باالخره صحنۀ سوم از زندگی پیامبر، ذکر و عبادت الهی آن . 123

گریست و دعا  شد؛ نیمۀ شب می آن مقام و با آن شأن و عظمت، از عبادت خود غافل نمی

سلمه یک شب دید پیامبر نیست؛ رفت دید مشغول دعا کردن است و  ام. کرد و استغفار می

. »اللهم و التکلنی الی نفسی طرفه عین«: کند کند و عرض می ریزد و استغفار می اشک می

: کنی؟ عرض کرد این جا چه می: پیامبر از گریۀ او برگشت و گفت. اش گرفت سلمه گریه ما
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 -دارد و گناهانت را آمرزیده است تو که خداي متعال این قدر عزیزت می! اهللا یا رسول

گویی خدایا ما را به  کنی و می چرا گریه می -»لیغفرلک اهللا ما تقدم من ذنبک و ما تأخر«

؛ اگر از خدا غافل بشوم، چه چیزي من را نگه »و ما یؤمننی»: فرمود خودمان وانگذار؟

در روز عزت، در روز ذلت، در روز سختی، در . خواهد داشت؟ این براي ما درس است

روز راحتی، در روزي که دشمن انسان را محاصره کرده است، در روزي که دشمن با همۀ 

ند، و در همۀ حاالت خدا را به یاد ک عظمت، خودش را بر چشم و وجود انسان تحمیل می

داشتن، خدا را فراموش نکردن، به خدا تکیه کردن، از خدا خواستن، این آن درس بزرگ 

.پیامبر به ماست
1
 

 نظیف و معطر بودن حضرت

هاي قبایل  هاي مکه، برخالف بچه برخالف بچه. از دوران کودکی، موجود نظیفی بود. 124

وانی، سرشانه کرده؛ بعد در دوران جوانی، در دوران نوج .و تمیز و مرتب بودعرب، نظیف 

محاسن و سرشانه کرده؛ بعد از اسالم، در دورانی که از جوانی هم گذشته بود و مرد مسنی 

گیسوان عزیزش که تا . کامالً مقید به نظافت بود -پنجاه، شصت سال سن او بود -بود

در روایتی دیدم که در خانۀ خود . رسید، تمیز؛ محاسن زیبایش تمیز و معطر بناگوشش می

کان یسوي عمامته و لحیته « -آن وقت چون آینه خیلی مرسوم و رایج نبود -خم آبی داشت

خواست نزد مسلمانان و رفقا و دوستانش بیاید،  ؛ وقتی می»اذا اراد ان یخرج الی الصحابه

یشه با عطر، خود را هم. آمد  کرد، بعد بیرون می حتماً عمامه و محاسن را مرتب و تمیز می

که حاال خواهم گفت زندگی  -در سفرها با وجود زندگی زاهدانه. کرد معطر و خوشبو می

داشت، براي این  دان برمی برد؛ سرمه با خودش شانه و عطر می -پیامبر بشدت زاهدانه بود

هایشان را سرمه  هایش را سرمه بکشد؛ که آن روز معمول بود مردها جشم که چشم

دیگران را هم به همین نظافت، به همین . کرد هر روز چند مرتبه مسواك می. دکشیدن می

کنند ظاهر  اشتباه بعضی این است که خیال می. داد مسواك، به همین ظاهر مرتب دستور می
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شود  زده و کهنه هم می مرتب باید با اشرافیگري و با اسراف توأم باشد؛ نه، با لباس وصله

اینها . یامبر وصله زده و کهنه بود؛ اما لباس و سر و رویش تمیز بودلباس پ. منظم و تمیز بود

این چیزهاي به . در معاشرت، در رفتارها، در وضع خارجی و در بهداشت خیلی مؤثر است

.ظاهر کوچک، در باطن خیلی مؤثر است
1
 

 و ترسیم خطوط جامعه پیامبر

این بدون کمک الهی که ممکن در باالترین نقطۀ تعالی وجودي انسان است؛  پیامبر. 124

نیست، بدون زمینه دادن خدا که ممکن نیست؛ اما خدا این امتیاز را در مقابل یک شرط 

قبول » الزهد فی درجات هذه الدنیا الدنیه و زخفها و زبرجها فشر طوالک ذلک«: دهد می

دین، خسته آید؛ پوال لذا عنصري مثل پیامبر و امیرالمؤمنین به وجود می. کردم و عمل کردم

گیرند که این بار، فقط مخصوص زمان خودشان  باري را بر دوش می. نشو، تمام نشود

.پذیرد آورند که با پایان عمر خودشان پایان نمی نیست؛ حرکتی را به وجود می
2
 

پیامبر . پیامبر این خطوط را ترسیم کرد و جامعه را بر اساس این خطوط بنا نمود. 125

. ها کار تدریجی است البته پیداست که تربیت انسان. طور کشاند حکومت را ده سال همین

ها استوار و محکم  کرد که این پایه پیامبر در تمام این ده سال تالش می. کار دفعی نیست

شود و ریشه بدواند؛ اما این ده سال براي این که بتواند مردمی را که درست بر ضد این 

 .خیلی کمی استخصوصیات بار آمدند، متحول کند، زمان 

مردمی بودند که آن . مردمی بودند که پیامبر را ندیده بودند. مردم پی در پی مسلمان شدند

این مسألۀ وصایتی که شیعه به آن معتقد است، در اینجا شکل . ده سال را درك نکرده بودند

وصایت، جانشینی و نصب الهی، سر منشأش اینجاست؛ براي تداوم آن تربیت . گیرد می

هاي او باید  ؛ واال معلوم است که این وصایت، از قبیل این است که بعد از پیامبر برنامهاست

.ادامه پیدا کند
3
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 فضاي سازي پیامبر

ها و  یکی مورد و نمونۀ دیگر از همین تالش فضاسازي پیامبر این بود که دشمنی. 126

و فضاي سالم بود؛ ولی در ظن  در مورد قبلی، ایجاد حسن. هاي مردم بزداید ها را از دل کینه

یعنی باید مسلمانان در جامعۀ اسالمی، از حالت . این مورد، مسأله باالتر از این است

ها با هم کاري نداشته باشند و هر  این که مسلمان. تفاوتی نسبت به یکدیگر خارج بشوند بی

ته باشد، در هاي دیگر نداش اي باشد و کاري به کار مسلمان کسی براي خود، دنیاي جداگانه

تفاوتی  اسالم پسندیده نیست و یکی از فصول زندگی رسول اکرم این بود که این قضاي بی

را، به فضاي محبت و همکاري و برادري و ایجاد یک مجموعۀ همکار با یکدیگر تبدیل 

 .این، همان چیزي است که امروز هم در نظام خود، به او احتیاج داریم. کند

تفاوتی، سروکار  اي بی یگر، باید با عالقه و دلسوزي و بدون ذرهها نسبت به یکد مسلمان

اي قرار گرفته  این طور نیست که اگر شما دیدید مسلمانی مورد ابتال به حادثه. داشته باشند

نه، همکاري و همدردي و دلسوزي و محبت متقابل . تفاوت بگذرید است، از کنار او بی

آن بزرگوار، تا آن جا که حضور . بود سول اکرمها، یکی از کارهاي بزرگ ر بین مسلمان

حتی در یک  -ها گذاشت که در جامعۀ اسالمی، مسلمان داشت و در سعه وجودش بود، نمی

یعنی پیامبر با حکمت و حلم . نسبت به کسی بغض و کینه و عداوت داشته باشند -مورد

 .آورد وجود می خود، حقیقتاً یک محیط شیرین و سالم و فضاي آغشته به محبت را به

که از تمدن و شهرنشینی و آداب معاشرت و اخالق  -اند که عرب بیابانگردي نقل کرده

با همان خشونت صحراگردي خود، به مدینه آمد و  -دانست معمولی زندگی چیزي نمی

حاال یا در مسجد و یا در  -آن حضرت، در میان اصحاب خود. خدمت پیامبر رسید

ایشان چیزي خواست که پیامبر هم به او کمکی کردند و مثالً پول او، از . بودند -گذرگاهی

حاال خوب شد؟ من : بعد که این را به او بخشیدند، به او گفتند. و غذا و لباسی به او دادند

به تو نیکی کردم؟ راضی هستی؟ آن مرد، به خاطر همان خشونت صحراگردي خود و 

ها  دارند، به خاطر آن که ظاهراً این محبتاي هم که این گونه افراد  تعارفی صراحت و بی
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نه، هیچ کاري انجام ندادي و هیچ محبتی نکردي و اصالً این : کمش بوده است، گفت

 !چیزي نبود که تو به من دادي

طبعاً این گونه برخورد خشن نسبت به پیامبر، در دل اصحاب یک چیز ناخوشایند سنگینی 

راف پیامبر بودند، خواستند با عصبانیت و خشم، چند نفري که اط. همه عصبانی شدند. بود

نه، شما به او : العملی نشان بدهند؛ اما پیامبر فرمود به این عرب چیزي بگویند و عکس

از جمع خارج شدند و این اعرابی . کاري نداشته باشید، من با او مسأله را حل خواهم کرد

بر در آن جا چیزي نداشتنند که به شود که پیام معلوم می. را هم با خودشان به منزل بردند

مثالً غذا  -اي او را به منزل بردند و باز چیزهاي اضافه. دادند بدهند؛ واال بیشتر هم به او می

مرد، در مقابل . بله  :حاال راضی شدي؟ گفت: بعد به او گفتند. به او دادند -یا لباس یا پول

 .احسان و حلم پیامبر شدمنده شد و اظهار رضایت کرد

هایی زدي که آنها  تو چند لحظۀ پیش، در مقابل اصحاب من حرف: به او فرمودند پیامبر

هایی که به من گفتی و  دوست داري برویم همین حرف. دلشان نسبت به تو چرکین شد

شب همان  بعد پیامبر. بله، حاضرم: اظهار رضایت کردي، در مقابل آنها بگویی؟ گفت

این : را برداشتند و در میان اصحابشان آوردند و گفتند روز با فرداي آن روز، این عرب

او هم بنا به . است؛ اگر راضی هستی، بگو  کند که از ما راضی برادر اعرابیمان خیال می

از رسول اکرم خیلی  –بله، من خوشحال و راضیم و مثالً : کرد و گفت ستایش پیامبر

 .ا گفت و رفتاین سخنان ر. متشکرم؛ چون ایشان به من محبت کردند

مثل این اعرابی، مثل آن : رو به اصحابشان کردند و فرمودند بعد که او رفت، رسول اکرم

چراند، رمیده و جدا شده باشد و سرگذاشته،  اي که چوپانی آن را می اي است که از گله ناقه

رگردانید، شما دوستان من، براي این که این شتر را بگیرید و او را به من ب. دود به بیابان می

این حرکت شما، رمیدگی او را بیشتر و . دوید کنید و از اطراف، دنبال او می حمله می

من نگذاشتم شما او را . کند و دستیابی به او را دشتوارتر خواهد کرد وحشتش را زیادتر می
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ه با محبت و نوازش، دنبال او رفتم و به گل. بیشتر از آنچه که رمیده بود، از جمع ما برمانید

.است این، روش پیامبر. و جمع خودمان برگرداندم
1

  

 براي ایجاد فضاي سالم توصیۀ پیامبر

هاي اخالق دوران طاغوت  مانده ها  وپس مانده ما باید توجه کنیم که اکر بخواهیم ان ته. 127

اي  ازخودمان دور کنیم و بزداییم، چاره -که براي رشد و تعالی ما بسیار هم مضر است -را

هاي رسول اکرم را با شجاعت و قاطعیت  ت جز این که در زندگی خود، همین روشنیس

 .عمل کنیم

هاي جاهالنه در محیط زندگی مردم مربوط  یک مثال، به ایجاد فضاي سالم و دور از تعصب

طور هستند و جز افرادي که از لحاظ معرفت، به سطح  ها همین دانید که همۀ ملت می. است

باشند؛ وضعشان این گونه است که در موارد زیادي تعصبات و  خیلی باالیی رسیده

کند و مردم را از رفتار  ها و حقدها و امثال آن، بر زندگی آنها حکومت می ها و مرض غرض

 .کند دارد و فضا را فضاي ناسالم می عادالنه و حق باز می

ان مردم، رسول براي ایجاد فضاي سالم و ایجاد خوشبینی می. باید این فضا را سالم کرد

بخصوص در آن . کردند هایی را هم اعمال می هایی که داشتند، روش غیر از توصیه اکرم

دوران که این مسأله بسیار مهم بود؛ چون اعراب جاهلی بین خودشان و نسبت به هم، 

باید  اي و فامیلی بسیاري داشتند و پیامبر اکرم هاي زیاد و تعصبات قبیله حقدها و سوءظن

هاي آنها را نسبت به یکدیگر پاك و صاف و  کشید و دل هاي مؤمنین بیرون می را از دل اینها

 .کرد روشن می

الیبلغنی احد منکم عن احد من اصحابی شیئا «: روایتی از پیامبر اکرم نقل شده که فرمود

آمدند و از یکدیگر بدگویی  پیش پیامبر می. »الصدر فانی احب ان اخرج الیکم و انا سلیم

. گفتند؛ گاهی راست و گاهی هم خالف واقع کردند و چیزهایی را دربارة یکدیگر می می

دایماً نزد من . کس دربارة اصحابم به من چیزي نگوید هیچ: به مردم فرمودند پیامبر اکرم
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شوم و به میان  من مایلم وقتی که میان مردم ظاهر می. نیاید و از همدیگر بدگویی کنید

گونه  باشم؛ یعنی با سینۀ صاف و پاك و بدون هیچ» سلیم الصدر«روم،  اصحاب خود می

 . ها بروم سابقه و بدبینی به میان مسلمان

ببینید . ها نسبت به شخص آن حضرت است این، سخنی از پیامبر و دستوري دربارة مسلمان

ها احساس کنند که در  کند به این که مسلمان کمک می چه قدر این رفتار رسول اکرم

در روایات . عه و محیط اسالمی، باید بدون سوءظن و باخوشبینی با افراد برخورد کردجام

وقتی هر چیزي سوءظن داشته باشید؛ اما داریم که وقتی حاکمیت با شر و فساد است، به 

ها را رها کنید، به یکدیگر حسن ظن  حاکمیت با خیر و صالح در جامعه است، سوءظن

با چشم قبول بنگرید و گوش کنید، بدیهاي یکدیگر را نبینید هاي هم را  داشته باشید، حرف

 .هاي هم را مشاهده کنید و خوبی

زدند  هایی می آمدند و درگوش آن حضرت حرف ها رسم بود که نزد پیامبر می بین مسلمان

گفتند که آیۀ شریفه نازل شد و مردم  اي را می و به صورت نجوا، حدیث مخفی و محرمانه

.کرد ها ایجاد سوءظن می کرد؛ چون در دیگر مسلمان رگوشی با پیامبر نهیرا از نجوا و د
1
 

همۀ آحاد مردم وظیفه دارند که فضا را فضاي سالم قرار بدهند؛ فضایی که در آن، . 128

انسان، ترکیبی از . این، در اسالم بسیار مهم است. محبت بر خصومت فایق و غالب باشد

احساس محبت و هم احساس بغض و عداوت،  هم. دوست داشتن و دشمن داشتن است

این، طبیعی هر انسان است که یک روح دوست داشتن و یک روح . در وجودتان هست

اسالم، تکلیف اینها را معین کرده و گفته . دشمن داشتن و کینه ورزیدن، در او وجود دارد

است روح خصومت و دشمنی شما، مخصوص به دشمنان خدا و نظام اسالمی و مردم 

ببینید آن کسانی که با خدا و رسولش و جامعۀ اسالمی و ملت مسلمان دشمنند، چه . است

کسانی هستند؛ دشمنی را متوجه آنها کنید تا مابقی وجود شما، دوستی و محبت نسبت به 

 .احاد جامعه باشد
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این، چیز . این، یک تکلیف و یک تعلیم اسالمی است. سعی کنید همه را دوست بدارید

اي، از  براي دشمن داشتن، نباید بهانه پیدا کرد و انسان هر کسی را به بهانه. بدي نیست

نه، فضاي جامعۀ اسالمی، فضاي . مجموعه و لیست محبت خود خارج کند و دور بیندازد

 .شناسید صمیمت است؛ ولو کسی را که نمی

. ین بردهمین طور، باید روح سوءظن و بدبینی نسبت به افراد را در نظام اسالمی از ب

وقتی شر وظلم، غالب و حاکم است؛ وقتی در . سوءظن، متعلق به نظام غیراسالمی است

لوحی است و  جامعه، غیر خدا زمام امور را به دست دارد؛ روایت داریم که حسن ظن، ساده

اما آن وقتی که غلبه با حق است، . اي، باید با چشم تردید و سوءظن نگاه کرد به هر پدیده

ق به خدا و بندگان اوست و راه، راه صراط مستقیم دین است، در این جا باید حکومت متعل

. ظن داشت؛ مگر آن که براي انسان چیزي ثابت بشود ها را کنار گذاشت و حسن سوءطن

 .این، آن تکلیف اسالمی است

فضاي اسالمی و جامعۀ اسالمی، باید از این خصوصیات پر باشد و این، آن کاري است که 

ها و تعلیمات و حضور خود در میان قشرهاي مردم و ابتکارهاي  با روش م اسالمنبی مکر

.داد انجام می -هاي مختصري مطرح شد همچنان که نمونه -جالبی در هر مورد
1
 

 کرد چگونه فضاي جامعه را ارزشی می پیامبر

هاي  زشچگونه فضاي جامعه را با ار زنم تا نشان بدهم که پیامبر یک مثال دیگر می. 129

این  -منهاي عقاید و سالیق سیاسی و خط و ربط و بقیۀ امور -در اسالم. آغشت اسالمی می

شناسی و پاس زحمات و خدمات افراد را داشتن است که مهم  روح وفاداري و حق

. فرمودند باشد و در سالمت جامعه بسیار مؤثر است و پیامبر عمالً روي آن زیاد تکیه می می

شناسی نسبت  کردند و مثالً بفرمایند پاس عهد و پیمان و حق زبان اکتفا نمیایشان، صرفاً به 

 .آوردند به یکدیگر را داشته باشید؛ بلکه در عمل هم این فضا را به وجود می
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نزد رسول اکرم در مدینه آمدند  -پادشاه حبشه -در حدیثی دیدم که هیأتی از سوي نجاشی

نجاشی در کشور . ها معمول و متداول است دولت که البد پیامی بیاورند؛ همچنان که بین

حبشه پادشاه بود و هم مثل خیلی دیگر از سالطین و امرایی که در آن روز در اطراف دنیا 

از  بودند، مسیحی و غیرمسلمان بود؛ اما وقتی که هیأت حبشی آمدند، دیدند خود پیامبر

ما که ! یا رسول اهللا: اب گفتنداصح. جا بلند شدند و براي این هیأت مشغول پذیرایی شدند

ها به حبشه هجرت  نه، آن وقتی که مسلمان: فرمود. هستیم، اجازه بدهید ما پذیرایی کنیم

خواهم جبران  ها احترام و تکریم زیادي کرد؛ من می کردند، پادشاه اینها نسبت به مسلمان

 .شناسی است این، حق. کنم

هاي زیادي  حیات خود، هرچند با کفار قریش جنگ بینید که پیامبر اکرم در زمان لذا شما می

که منطقۀ شامات و فلسطین در آن  -داشتند و چند جنگ هم علیه امپراتور روم شرقی

هاي یرموك و موته و تبوك شرکت  به راه انداختند و در جنگ -دوران متعلق به او بود

اي  هیچ لشکرکشی کردند و تا آن نقاط مشغول جهاد و فتوحات و کشورگشایی بودند؛ اما

 .به طرف حبشه نکردند و به آن طرف نرفتند

کرد، پیامبر با او جنگ داشته  این طور نبود که هر پادشاهی که ایمان اسالمی را قبول نمی

هاي نجاشی، تا دوران حکومت اسالمی و  شناسی و پاس محبت نه، عهدشناسی و حق. باشد

از این قبیل، در . ود، همچنان باقی استش آن وقتی که پیامبر رئیس نظام اسالمی هم می

زیاد است که اگر بخواهیم هر کدام از این موارد را ذکر کنیم، طوالنی  زندگی رسول اکرم

 .شود می

در دوران حکومت اسالمی، زنی در مدینه به دیدن پیامبر : یک مورد دیگر را هم مطرح کنم

ی اظهار محبت کرد و احوال نسبت به این زن خیل اصحاب دیدند که رسول اکرم. آمد

بعد که زن رفت، . اش را پرسید و با کمال صمیمیت و محبت با او رفتار کرد خود و خانواده

دوران اختناق و (پیامبر براي رفع تعجب اصحاب فرمودند که این زن در زمان خدیجه 

ر را البد در زمانی که همه، یاران پیامب. کرد به منزل ما رفت و آمد می) شدت در مکه

 -همسر مکرم پیامبر -)اهللا علیها سالم(محاصره کرده بودند و خدمت حضرت خدیجه
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در این روایت هم ندارد . کرده است امدند، این خانم آن وقت با خدیجه رفت و آمد می نمی

نه، احتماالً این زن هنوز هم مسلمان نبود، اما به صرف این . که این زن، مسلمان شده بود

کرده است،  ن خصوصیتی داشته و چنان صمیمیت و محبتی را ابزار میکه در گذشته چنی

.کردند شناسی را رعایت می ها بعد از آن، این حق پیامبر اکرم سال
1
 

 هاي اسالمی ممزوج کردن فضاي زندگی با ارزش

باشد، عبارت از این  مورد نظر من می اي که امروز در بحث زندگی رسول اکرم نکته. 130

ها و اخالق اسالمی کامالً در جامعه جا بیفتد  پیامبر اسالم براي آن که ارزشمطلب است که 

هاي  و با روح و عقاید و زندگی مردم مخلوط و ممزوج بشود، فضاي زندگی را با ارزش

 .کرد اسالمی آغشته می

کند که مثالً مردم حسن خلق و گذشت و صبر  می هدهد یا توصی یک وقت کسی دستور می

راه خدا داشته باشند و ظلم نکنند و دنبال اقامۀ عدل و داد باشند؛ یعنی  و استقامت در

که البته کار الزمی است و پیامبر اسالم  -توصیه و دستور دادن و تعلیم دادن مطرح است

اما یک وقت  -آموخت داد یعلمهم و درس معرفت و زندگی به مردم می هم تعلیم می

گیرد که این  کند و رفتاري در پیش می علم کاري میمطلب از یاد دادن باالتر است؛ یعنی م

آید؛ با عقاید غلط مردم به  اخالق و وظیفۀ اسالمی، در جامعه به شکل رنگ ثابت درمی

هاي رسوب کردة اخالق غیراسالمی مبارزه  مانده خیزد، با احساسات جاهلی و ته مقابله برمی

کند و در مقاطع مناسب و با  می شود؛، به جامعه و مردم شوك وارد کند و مقابل می می

کند که فضاي جامعه و محیط زندگی مردم، با این صفت و  هاي مناسب، کاري می روش

 .شود اخالق و روش خوب کامالً ممزوج می

اگر یک جامعه بخواهد رشد کند و اخالق صحیح اسالمی را در خود به وجود آورد، 

یا قبل از آن » یعلمهم«پس از » یزکیهم«شاید در چند آیۀ قرآن که . محتاج همین روش است

آیات همین مطلب باشد؛ یعنی پاك کردن و طاهر   بیان شده است، مراد از تزکیه در این
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گوید این کار را بکن و  کردن و پیراسته کردن مردم؛، مثل طبیبی که به مریض خود فقط نمی

را که او الزم دارد، به  دهد و آنچه این کار را نکن، بلکه او را در محل مخصوصی قرار می

، پیامبر اکرم. گیرد خوراند وآنچه که براي او مضر است، از او باز می دهد و می او می

کردند؛ مخصوصاً در  چنین وضعیت و روشی را در طول بیست و سه سال نبوت دنبال می

کردند و دوران حاکمیت اسالم و تشکیل حکومت اسالمی  ده سالی که در مدینه زندگی می

.بود
1
 

 ساخت هاي نظامی که پیامبر شاخص

هاي گوناگونی دارد که در بین آنها هفت شاخص  نظامی که پیغمبر ساخت، شاخص. 131

 :تر است از همه مهمتر و برجسته

انگیزه و موتور پیشبرنده حقیقی در نظام نبوي، ایمانی . شاخص اول، ایمان و معرفت است

وشد و دست و بازو و پا و وجود آنها را در ج است که از سرچشمه دل و فکر مردم می

پس شاخص اول، دمیدن و تقویت روح ایمان و . آورد جهت صحیح به حرکت درمی

معنویت و دادن اعتقاد و اندیشۀ درست به افراد است، که پیغمبر این را از مکه شروع کرد 

 .و در مدینه پرچمش را با قدرت باال برد

کار بر عدالت و قسط و رساندن هر حقی به  اساس. شاخص دوم، قسط و عدل است

 .است -بدون هیچ مالحظه -دار حق

در نظام نبوي، پایۀ همه چیز، دانستن و شناختن و . شاخص سوم علم و معرفت است

دهند؛ مردم را با آگاهی و  آگاهی و بیداري است؛ کسی را کورکورانه به سمتی حرکت نمی

 .کنند بدل می -ه نیروي منفعلن -معرفت و قدرت تشخیص، به نیروي فعال

هاي  هاي برخاستۀ از انگیزه در نظام نبوي، درگیري. شاخص چهارم، صفا و اخوت است

شود؛ فضا،  طلبی مبغوض است و با آن مبارزه می خرافی، شخصی، سودطلبی و منفعت

 .فضاي صمیمیت و اخوت و برادري و همدلی است
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ها را تزکیه و از مفاسد و رذایل  انانس. شاخص پنجم، صالح اخالقی و رفتاري است

و یزکیهم و «سازد؛  کند؛ انسان با اخالق و مزکی می اخالقی، پیراسته و پاك می

هاي اصلی است؛ یعنی پیغمبر روي یکایک  تزکیه، یکی از آن پایه. »الکتاب و الحکمه یعلمهم

 .کرد سازي می افراد کار تربیتی و انسان

رو و  خور، وابسته، دنباله جامعه و نظام نبوي، توسري. شاخص ششم، اقتدار و عزت است

گیر است؛ صالح  دست حاجت به سوي این و آن درازکن نیست؛ عزیز و مقتدر و تصمیم

 .برد کند و کار خود را پیش می خود را که شناخت، براي تأمین آن تالش می

ندارد؛ به  توقف در نظامم نبوي وجود. شاخص هفتم، کار و حرکت و پیشرفت دایمی است

دیگر تمام : افتد که یک زمان بگویند اتفاق نمی. طور مرتب، حرکت، کار و پیشرفت است

اور و  البته این کار، کار لذت. این وجود ندارد! شد؛ حاال بنشینیم استراحت کنیم

اي نیست؛  آورنده کننده و به تعجب کننده و ملول آور و کسل بخشی است؛ کار خستگی شادي

.دهد به انسان نشاط و نیرو و شوق می کاري است که
1
 

 گیري خود را مشخص کرد از اول ورود به مدینه، موضع پیامبر

هاي  از جملۀ شگفتی. شد، کار را شروع کرد  به مجرد این که وارد مدینه پیغمبر. 132

زندگی آن حضرت این است که در طول این ده سال، یک لحظه را هدر نداد؛ دیده نشد که 

بیداري او، . اي بازبماند از فشاندن نور معنویت و هدایت و تعلیم وتربیت لحظهپیغمبر 

خواب او، مسجد او، خانۀ او، میدان جنگ او، در کوچه و بازار رفتن او، معاشرت 

عجب برکتی در چنین عمري وجود . درس بود -هرجا که بود -خانوادگی او، وجود او

که من بارها  -کرد و روي آن اثر گذاشت کسی که همۀ تاریخ را مسخر فکر خود! دارد

هاي بعد براي بشریت تقدس پیدا کرد؛ مثل مفهوم  ام، بسیاري از مفاهیمی که قرن گفته

ساالري، همه تحت تأثیر تعلیم او بود؛ در تعالیم سایر  مساوات، برادري، عدالت و مردم

فقط ده سال کار  -بودادیان چنین چیزهایی وجود نداشت و یا الاقل به منصۀ ظهور نرسیده 
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از اول ورود، موضعگیري خود را ! چه عمر بابرکتی. حکومتی و سیاسی و جمعی کرده بود

 .مشخص کرد

در آن . سوار آن بود، وارد شهر یثرب شد و مردم دور آن را گرفتند اي که پیغمبر ناقه

ها و حصار  ها، کوچه اي هم براي خودش خانه موقع، شهر مدینه، محله محله بود؛ هر محله

. قبایل وابستۀ به اوس و قبایل وابستۀ به خزرج: اي بود و بزرگانی داشت و متعلق به قبیله

هاي قبایل رسید، بزرگان  وقتی شتر پیغمبر وارد شهر یثریب شد، جلوي هرکدام از قلعه

بیا این جا؛ خانه، زندگی، ثروت و ! یا رسول اهللا: بیرون آمدند و جلوي شتر را گرفتند

؛ دنبال »انّها مأموره«جلوي این شتر را باز کنید؛ : پیغمبر فرمود. تی ما در اختیار توراح

. جلوي شتر را باز کردند تا به محلۀ بعدي رسید. کند؛ بگذارید برود دستور دارد حرکت می

یا : ها آمدند جلوي ناقۀ پیغمبر را گرفتند ها و جوان باز بزرگان، اشراف، پیرمردها، شخصیت

 !اهللا رسول

گذاریم؛ همۀ ما در  این جا فرود بیا؛ این جا خانۀ توست؛ هرچه بخواهی، در اختیارت می

همین . »انّها مأموره«کنار بروید؛ بگذارید شتر به راهش ادامه دهد؛ : فرمود. خدمت هستیم

که مادر پیغمبر جزو این خانواده  -النجار رفت تا به محلۀ بنی ه محله شتر راه میبطور محله 

! اهللا یا رسول: هاي پیغمبر محسوب می شدند؛ لذا جلو آمدند و گفتند آنها دایی. رسید -است

انها «نه، : فرمود. ما خویشاوند توییم؛ هستی ما در اختیار توست؛ در منزل ما فرود بیا

ترین محالت مدینه آمد و در جایی  شتر به فقیرنشین. راه را باز کردند. کنار بروید» مأموره

ایوب انصاري است؛ فقیرترین  نگاه کردند ببینند خانۀ کیست؛ دیدند خانۀ ابی همه. نشست

خودش و خانوادة مستمند و فقیرش آمدند و اثاث . هاي مدینه یا یکی از فقیرترین آدم

پیغمبر را برداشتند وداخل خانه بردند؛ پیغمبر هم به عنوان میهمان، وارد خانۀ آنها شد و به 

ذان و صاحبان قبیله و امثال اینها دست رد زد؛ یعنی موضع اجتماعی اعیان و اشراف و متننف

اي و  خودش را مشخص کرد؛ معلوم شد که این شخص، وابستۀ به پول و حیثیت قبیله

هاي پررو و پشت هم  شرف ریاست فالن قبیله و وابستۀ به قوم و خویش و فامیل و آدم

ساعت و لحظۀ اول مشخص کرد که در از همان . انداز و امثال اینها نیست و نخواهد شد
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برخورد و تعامل اجتماعی، طرف کدام گروه و طرفدار کدام جمعیت است و وجود او براي 

برند؛ اما آن کس که  همه از پیغمبر و تعالیم او نفع می. چه کسانی بیشتر نافع خواهد بود

جلوي خانۀ . تر است، قهراً حق بیشتري می برد و باید جبران محرومیتش بشود محروم

 اي بود؛ فرمود این زمین مال کیست؟ ایوب انصاري زمین افتاده ابی

بعد فرمود در . پول از کیسۀ خود داد و آن زمین را خرید. گفتند متعلق به دو بچۀ یتیم است

سازیم؛ یعنی یک مرکز سیاسی، عبادي، اجتماعی و حکومتی؛ یعنی  این زمین مسجد می

. ان مرکزیت الزم بود؛ لذا شروع به ساختن مسجد کردندجایی به عنو. مرکز تجمع مردم

با این . زمین مسجد را از کسی نخواست و طلب بخشیدگی نکرد؛ آن را با پول خود خرید

که آن دو بچه، پدر و مدافع نداشتند؛ اما پیغمبر مثل پدر و مدافع آنها، حقشان را تمام و 

پیغمبر جزو اولین کسان یا اولین کسی شد مسجد بسازند، خود  اوقتی بن. کمال رعایت کرد

بود که آمد بیل را به دست گرفت و شروع به کندن پی مسجد کرد؛ نه به عنوان یک کار 

طوري کار کرد که بعضی از کسانی . تشریفاتی، بلکه واقعاً شروع به کار کرد و عرق ریخت

رویم  پس ما هم می که کناري نشسته بودند، گفتند ما بنشینیم و پیغمبر این طور کار کند؛

این رهبر واال و  -پیغمبر. کنیم؛ لذا آمدند و مسجد را در مدت کوتاهی ساختند کار می

نشان داد که هیچ حق اختصاصی براي خودش قائل نیست؛ اگر بناست کاري انجام  -مقتدر

.بگیرد، او هم باید در آن سهمی داشته باشد
1
 

 ، حادثۀ عظیم تاریخ اسالم»افک«ماجراي 

در این ردیف، آن خاطره و حادثه اي که خیلی مهم است و من بارها آن را در ذهن  .133

در سورة . است» افک«خود مرور کردم و به ایات این حادثه در قرآن مراجعه کردم، حادثۀ 

به طور خالصه این است » افک«حادثۀ . شود مبارکۀ نور، چند آیه مربوط به همین حادثه می

پیامبر، آن . ها از قافله عقب افتاده بود بر، در یکی از جنگکه یکی از همسران پیام

. آمدند، او را ندیدند گشتند و می همسرشان را به میدان جنگ برده بودند، وقتی که برمی
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ها  مسلمان. حاال به هر جهتی، یا آن مخدره خواب مانده بود و یا به دنبال حاجتی رفته بود

ها پیدا شد و  مردي از مسلمان. در میان آنها نیست آمدند، یک وقت دیدند که همسر پیامبر

 .همسر پیامبر را به مدینه آورد

شیعه . حاال آن زن، کدام یک از همسران پیامبر بوده، بین اهل سنت و شیعه اختالف است

این، . بوده است» عایشه«گویند  بوده و اهل سنت می» ماریۀ قبطیه«گویند  در روایاتشان می

اصالً . پیامبر بوده است نی در روزگار ماست که بگوییم کدامیک از زناتعیین بحث انحراف

قضیه این نیست که ما بخواهیم ببینیم کدام زن پیامبر بوده که این آیات دربارة تهمت به او 

 .مسأله، مسألۀ دیگري است؛ یک دستور اخالقی اجتماعی بسیار مهم است. نازل شده است

اي را  گو، زمزمه گو و یاوه نه برگشت، بعضی از افراد هرزهبعد از آن که این مخدره به مدی

میان مردم انداختند که این خانم کجا بود و چرا عقب ماند و این شخصی که او را آورد، 

بدون این که تصریح کنند و تهمت مشخصی را متوجه بکنند، زمزمه و ! چه کسی بود؟

 .اي را در میان مردم پخش کردند شایعه

ست که آن مخدره، زن پیامبر است و باید او را احترام کرد؛ در آیات قرآن، مسأله این نی

یعنی همین سخن دروغی که  -»افک«آیات سورة نور دربارة . مسأله چیز دیگري است

به شدت حساسیت  -کردند منافقان و بدخواهان و افراد ناسالم در جامعه پخش و شایع می

شود که  ها ذکر می بسیار تندي خطاب به مسلمان درپی، با لحن دهد و چند آیۀ پی نشان می

مستفاد  -دیچرا وقتی شما این شایعه را شنیدید، نسبت به گویندة آن شدت عمل بخرج ندا

 .و چرا این شایعه را قاطعاً رد نکردید -از آیات این است

ي »لوال«اهل ادبیات عرب توجه دارند که . شود شروع می» لوال«در این آیه، دو جا جمله با 

خواهد با کمال شدت و توبیخ کامل، به مخاطب  رود که انسان می تحذیریه وقتی به کار می

المؤمنون و المؤمنات بانفسهم  لوال اذ سمعتموه ظنّ«چرا این کار را نکردید؟ : خود بگوید

این شایعه را ) مؤمنین و مؤمنات(ها  ؛ چرا وقتی که شما مسلمان»خیرا و قالوا خذا افک مبین

ید، به یکدیگر حسن ظن نشان ندادید و به طور قاطع نگفتید که این دروغ است؟ یک شنید

ولوال اذسمعتموه قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بهذا سبحانک هذا بهتان «: فرماید جاي دیگر می
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؛ چرا وقتی که این شایعه را شنیدید، نگفتید که ما حق نداریم این شایعه را تکرار »عظیم

 .هتان بزرگ استکنیم؟ این، یک ب

یعنی . »اهللا ان تعودوا لمثله ابدا ان کنتم مؤمنین یعظکم«: فرماید بعد در آخر این آیات هم می

هایی نگردید و دیگر  کند که هرگز دیگر گرد چنین شایعه خدا به شما موعظه و نصیحت می

یمان این یعنی شرط ا. اي میان جامعۀ اسالمی به وجود نیاید؛ اگر مؤمن هستید چنین حادثه

 .است

اگر همسر . ن نیست که این شخص، همسر پیامبر بودهمان طور که اشاره کردم، مسأله ای

لذا در . پیامبر هم نبود، همین عتاب و خطاب و همین تکلیف براي مؤمنین وجود داشت

اسالم این گونه است که اگر کسی، کس دیگري را به بعضی از تهمتهاي خاص متهم کند، 

را با چهار شاهد عادل ثابت کند، خود تهمت زننده محکوم است که بر او حد  اگر نتواند آن

ها را  طور وسط فضا بیندازید و ذهن این طور نیست که شما حرفی را همین. جاري بشود

اید و اگر  ها را نگران و ناراحت کنید و اگر توانستید ثابت کنید که ثابت کرده مشوب و دل

هایی  نه، اگر نتوانستید برخی از تهمت! رید و به راه خود برویدهم نتوانستید، سرتان را بگی

شود، ثابت کنید، خودش ما بایستی به خاطر زدن این  را که برطبق آنها حد به مجرم زده می

 .تهمت، حد بخورید و مجازات بشوید

به نظر من، این حادثۀ عظیمی در تاریخ اسالم و زمان پیامبر است که به این وسیله در 

که موجب سوءظن و بدبینی  -ط اسالمی، ریشۀ شایعه پراکنی در مسایل شخصی افرادمحی

اسالم، این گونه . کنده شد -کند شود و محیط و فضا را ناسالم می نسبت به یکدیگر می

این بود که فضاي جامعه را یک فضاي مهربان و  پس، یکی از کارهاي رسول اکرم. است

مۀ مردم در آن، نسبت به یکدیگر محبت بورزند و به سرشار از مهر و محبت بسازد تا ه

.امروز هم تکلیف ما همین است. چشم حسن ظن و خوشبینی به یکدیگر نگاه کنند
1
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 در مقابلۀ با آنان پنج دشمن اصلی و برنامه پیامبر

مرحلۀ اول، : براي آن که این کار به سامان برسد، سه مرحله وجود داشت. 134

. مرحلۀ دوم، حراست از این نظام بود. د که با این کارها انجام گرفتریزي نظام بو شالوده

مرجودزندة رو به رشد و نموي که همۀ صاحبان قدرت اگر او را بشناسد، از او احساس 

اگر پیغمبر نتواند در مقابل دشمن، هوشیارانه از این مولود . کنند، قهراً دشمن دارد خطر می

حاصل خواهد  م ازبین خواهد رفت و همۀ زحماتش بیطبیعی مبارك حراست کند، این نظا

ریزي  شالوده. مرحلۀ سوم، عبارت از تکمیل و سازندگی بناست. بود؛ لذا باید حراست کند

 . گیرد این سه کار در عرض هم انجام می. ریزي، قدم اول است کافی نیست؛ شالوده

الحظۀ دشمنان شده است ریزي هم م ریزي در درجه اول است؛ اما در همین شالوده شالوده

ریزي، به بناي اشخاص و  در همین شالوده. و بعد از این هم حراست ادامه پیدا خواهد کرد

 .هاي اجتماعی نیز توجه شده است و بعد از این هم ادامه پیدا خواهد کرد بنیان

بیند پنج دشمن اصلی، این جامعۀ تازه متولد شده را تهدید  کند و می پیغمبر نگاه می

 :کنند می

اهمیت است؛ اما در عین حال نباید از او غافل ماند؛ یک وقت  یک دشمن، کوچک و کم

او کدام است؟ قبایل نیمه وحشی اطراف . ممکن است یک خطر بزرگ به وجود بیاورید

اي  به فاصلۀ ده فرسخ، پانزده فرسخ، بیست فرسخ از مدینه، قبایل نیمه وحشی. مدینه

آنها عبارت از جنگ و خونریزي و غارت و به جان هم افتادن ومجود دارد که تمام زندگی 

پیغمبر اگر بخواهد د رمدینه نظام اجتماعی سالم و مطمئن و . و از همدیگر قاپیدن است

با آنها پیمان بست؛ . پیغمبر فکر اینها را کرد. آرامی به وجود آورد، باید حساب اینها را بکند

و هدایت بود، با آنها پیمان بست؛ اول هم نگفت که در هر کدام از آنها اگر نشانۀ صالح 

حتماً بیایید مسلمان شوید؛ نه، کافر و مشرك هم بودند؛ اما با اینها پیمان بست تا تعرض 

کرد و پایدار بود؛ که این را هم  پیغمبر بر عهد و پیمان خودش خیلی پافشاري می. نکنند

تمار نبودند، پیغمبر آنها را عالج کرد و آنهایی که شریر بودند و قابل اع. عرض خواهم کرد

اید پیغمبر پنجاه نفر را سراغ فالن قبیله  هایی که شنیده این سریه. خودش سراغ آنها رفت
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فرستاد، بیست نفر را سراغ فالن قبیله، مربوط به اینهاست؛ آن کسانی که خوي و طبیعت 

نریزي و استفادة از قدرت پذیر نیست و جز با خو پذیر و صالح پذیر و هدایت آنها آرام

 .آنها رفت و منکوب کرد و سرجاي خودشان نشاند لذا پیغمبر سراغ. توانند زندگی کنند نمی

درست است که در مکه حکومت به معناي . دشمن دوم، مکه است که یک مرکزیت است

رایج وجود نداشت؛ اما یک گروه اشراف متکبر قدرتمند متنفذ باهم بر مکه حکومت 

د؛ اینها با هم اختالف داشتند، اما در مقابل این مولود جدید، با یکدیگر همدست کردن می

. دانست خطر عمده از ناحیه آنهاست؛ همین طور هم در عمل اتفاق افتاد پیغمبر می. بودند

پیغمبر احساس کرد اگر بنشیند تا آنها سراغش بیایند، یقیناً آنها فرصت خواهند یافت؛ لذا 

راه کاروانی آنها از نزدیکی مدینه . رفت؛ منتها به طرف مکه حرکت نکرد پیغمبر سراغ آنها

کرد؛ پیغمبر تعرض خودش را به آنها شروع کرد؛ که جنگ بدر، مهمترین این   عبور می

پیغمبر تعرض را شروع کرد؛ آنها هم با تعصب و پیگیري و . ها در اول کار بود تعرض

هار، پنج سال وضع این طوري بود؛ یعنی تقریباً چ. لجاجت به جنگ آن حضرت آمدند

کرد؛ آنها هم امیدوار بودند که بتوانند این مولود  پیغمبر آنها را به حال خودشان رها نمی

جنگ . کنند کردند، ریشه کن می را که از آن احساس خطر می -یعنی نظام اسالمی -جدید

 .دهاي متعدد دیگري که اتفاق افتاد، در همین زمینه بو احد و جنگ

 -هاي بسیار مهم یکی از آن جنگ -آخرین جنگی که آنها سراغ پیغمبر آمدند، جنگ خندق

رویم پیغمبر و  همۀ نیرویشان را جمع کردند و از دیگران هم کمک گرفتند و می. بود

کنیم؛ مدینه را هم  دویست نفر، سیصدنفر، پانصد نفر از یاران نزدیک او را قتل عام می

قبل از آن که . گردیم؛ دیگر هیچ اثري از اینها نخواهد ماند برمی کنیم و آسوده غارت می

یک طرف . اینها به مدینه برسند، پیغمبر اکرم از قضایا مطلع شد و آن خندق معروف را کند

. ماه رمضان بود. مدینه قابل نفوذ بود؛ لذا در آن جا خندقی تقریباً به عرض چهل متر کندند

ی سرد بود؛ آن سال بارندگی هم نشده بود و مردم درآمدي طبق بعضی از روایات، هوا خیل

در کندن . تر از همه، پیغمبر کار کرد سخت. نداشتند؛ لذا مشکالت فراوانی وجوود داشت

رفت  تواند پیش برود، پیغمبر می خندق، هرجا دید کسی خسته شده و گیر کرده و نمی
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نی فقط با دستور حضور نداشت؛ با کرد به کار کردن؛ یع گرفت و بنا می کلنگ را از او می

توانند؛ لذا  کنار مقابل خندق آمدند، اما دیدند نمی. تن خود در وسط جمعیت حضور داشت

پیغمبر فرمود تمام شد؛ این . شکسته و مفتضح و مأیوس و ناکام مجبور شدند برگردند

به سراغ آخرین حملۀ قریش مکه به ماست؛ از حاال دیگر نوبت ماست؛ ما به طرف مکه و 

 .رویم آنها می

که یکی  -ماجراي حدیبیه. خواهیم به زیارت عمره بیاییم سال بعد از آن، پیغمبر گفت ما می

پیغمبر به قصد عمره به . در این زمان اتفاق افتاد -از ماجراهاي بسیار پرمغز و پرمعناست

به ماه حرام که ماه جنگ نیست و آنها هم  -طرف مکه حرکت کرد؛ آنها دیدند در ماه حرام

چه کار کنند؟ راه را باز بگذارند . آید پیغمبر دارد به طرف مکه می -گذاشتند احترام می

توانند در مقابل او بایستند؟ آیا در  بیاید؟ با این موفقیت، چه کار خواهند کرد و چه طور می

ماه حرام بروند با او جنگ کنند؟ چگونه جنگ کنند؟ باالخره تصیم گرفتند و گفتند 

. کنیم اي پیدا کردیم، قتل عامشان می گذاریم او به مکه بیاید؛ و اگر بهانه و نمی مروی می

ترین تدبیر، کاري کرد که آنها نشستند و با پیغمبر قرارداد امضاء کردند تا  پیغمبر با عالی

پیغمبر برگردد؛ اما سال بعد بیاید و عمره بجا آورد؛ و در سرتاسر منطقه، براي تبلیغات 

انا فتحنا لک «: فرماید اسمش صلح است؛ اما خداي متعال در قرآن می. مبر فضا باز باشدپیغ

اگر کسانی به مراجع صحیح و محکم تاریخ، . ؛ ما براي تو فتح مبینی ایجاد کردیم»فتحا مبینا

سال بعد پیغمبر به . مراجعه بکنند، خواهند دید که  ماجراي حدیبیه چه قدر عجیب است

یعنی سال  -سال بعدش. روز زیاد شد رغم آنها، شوکت آن بزرگوار روزبه علیعمره رفتند و 

که کفار نقض عهد کرده بودند، پیغمبر رفتند و مکه را فتح کردند، که فتحی عظیم و  -هشتم

بنابراین پیغمبر با این دشمن هم مدبرانه، قدرتمندانه، با . حاکی از تسلط و اقتدار پیغمبر بود

نشینی برخورد کرد و  دستپاچگی و بدون حتی یک قدم عقب صبر و حوصله، بدون

 .روز و لحظه به لحظه به طرف جلو پیش رفت روزبه

العجاله حاضر شدند با پیغمبر  ها بودند؛ یعنی بیگانگان نامطمئنی که علی دشمن سوم، یهودي

نگاه  اگر. داشتند در مدینه زندگی کنند، اما دست از موذیگري و اخاللگري و تخریب برنمی
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هاي دیگر قرآن مربوط به برخورد و  کنید، بخش مهمی از سورة بقره و بعضی از سوره

هایی داشتند؛  ها فرهنگی بودند؛ آگاهی مبارزة فرهنگی پیغمبر با یهود است؛ چون گفتیم این

کردند؛ مردم را ناامید  گذاشتند؛ توطئه می االیمان اثر زیاد می هاي مردم ضعیف روي ذهن

پیغمبر تا آنجایی که . انداختند؛ اینها دشمن سازمان یافته بودند و به جان هم میکردند  می

. توانست، با اینها مدارا کرد؛ اما بعد که دید اینها مدارابردار نیستند؛ اینها را مجازات کرد می

پیغمبر، بیخود و بدون مقدمه هم سراغ اینها نرفت؛ هرکدام از این سه قبیله عملی انجام 

قینقاع بودند که به پیغمبر  اول، بنی. پیغمبر برطبق آن عمل، آنها را مجازات کرد دادند و

جا بروید؛ اینها را کوچ داد و از آن  خیانت کردند؛ پیغمبر سراغ آنها رفت و فرمود باید از آن

نضیر بودند؛ آنها  دسته دوم، بنی. ها ماند منطقه بیرون کرد و تمام امکاناتشان براي مسلمان

لذا پیغمبر فرمود مقداري از  -هاي اینها مهم است که داستان خیانت -انت کردندهم خی

قریظه بودند که  دستۀ سوم بنی. وسایلتان را بردارید و بروید؛ آنها هم مجبور شدند و رفتند

پیغمبر به آنها امان و اجازه داد تا بمانند؛ آنها را بیرون نکرد؛ با آنها پیمان بست تا در جنگ 

ذارند دشمن از طرف محالت آنها وارد مدینه شود؛ اما اینها ناجوانمردي کردند و خندق نگ

یعنی نه فقط به پیمانشان با ! با دشمن پیمان بستند تا در کنار آنها به پیغمبر حمله کنند

 -که قابل نفوذ بود -مدینه را تپیغمبر پایدار نماندند، بلکه در آن حالی که پیغمبر یک قسم

شدند  بود و محالت اینها در طرف دیگري بود که باید آنها مانع از این می خندق حفر کرده

 -که دشمن از آنجا بیاید، اینها رفتند با دشمن مذاکره و گفتگو کردند تا دشمن و آنها

پیغمبر در اثناي توطئۀ . از آنجا وارد مدینه شوند و از پشت به پیغمبر خنجر بزنند -مشترکاً

محاصرة مدینه، قریب یک ماه طور کشیده بود؛ در اواسط این یک ماه . اینها، ماجرا را فهمید

با یک . اند پیغمبر مطلع شد که اینها چنین تصمیمی گرفته. بود که اینها این خیانت را کردند

که ماجرایش را در  -تدبیر بسیار هوشیارانه، کاري کرد که بین اینها و قریش به هم خورد

یکی از آن . که اطمینان اینها و قریش از همدیگر سلب شدکاري کرد  -اند تاریخ نوشته

العجاله  هاي جنگی سیاسی بسیار زیباي پیغمبر همین جا بود؛ یعنی اینها را علی حیله

متوقفشان کرد تا نتوانند لطمه بزنند بعد که قریش و همپیمانانشان شکست خوردند و از 
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نه برگشت؛ همان روزي که برگشت، خندق جدا شدند و به طرف مکه رفتند، پیغمبر به مدی

خوانیم؛ راه بیفتیم  قریظه می هاي بنی نماز ظهر را خواند و فرمود نماز عصر را جلوي قلعه

به انجا برویم؛ یعنی حتی یک شب هم معطل نکرد، رفت و آنها را محاصره کرد؛ بیست و 

ینها را به قتل پنج روز بین اینها محاصره و درگیري بود؛ بعد پیغمبر همۀ مردانجنگی ا

ها این گونه  تر بود و قابل اصالح نبودند، پیغمبر با این رساند؛ چون خیانت اینها بزرگ

قریظه، قبلش در قضیۀ بنی نضیر،  عمدتاً در قضیۀ بنی -برخورد کرد یعنی دشمنی یهود را

ه با تدبیر و قدرت و پیگیري و همراه با اخالق ناین گو -بعدش در قضیۀ یهودیان خیبر

در هیچکدام از این قضایا، پیغمبر نقض عهد نکرد؛ . ها رفع کرد االي انسانی از سر مسلمانو

حتی دشمنان اسالم هم این را قبول دارند که پیغمبر در این قضایا هیچ نقض عهدي نکرد؛ 

 .آنها بودند که نقض عهد کردند

به زبان ایمان آورده منافقین در داخل مردم بودند؛ کسانی که . دشمن چهارم، منافقین بودند

نظر و آمادة همکاري با دشمن،  بودند، اما در باطن ایمان نداشتند؛ مردمان پست، معاند، تنگ

اي که آماده و  یافته پیغمبر با دشمن سازمان. نیافته؛ فرق اینها با یهود این بود منتها سازمان

دهد؛  و به آنها امان نمیکند  منتظر حمله است تا ضربه بزند، مثل برخورد با یهود رفتار می

هاي فردي دارند و  ها و خباثت ها و دشمنی اما دشمنی را که سازمان یافته نیست و لجاجت

ترین دشمنان پیغمبر بود؛ تقریباً تا  عبداهللا بن ابی، یکی از دشمن. کند ایمانند، تحمل می بی

کرد؛ در عین حال سال آخر زندگی پیغمبر این شخص زنده بود؛ پیغمبر با او رفتار بدي ن

ها با او رفتار  دانستند او منانفق است؛ ولی با او مماشات کرد؛ مثل بقیۀ مسلمان که همه می

المال داد، امنیتش را حفظ کرد، حرمتش را رعایت کرد؛ با این که  کرد؛ سهمش را از بیت

مین کردند؛ که باز در سورة بقره، فصلی مربوط به ه آنها این همه بدجنسی و خباثت می

یافته کردند، پیغمبر به  آن وقتی که جمعی از این منافقین کارهاي سازمان. منافقین است

در قضیۀ مسجد ضرار، اینها رفتند مرکزي درست کردند؛ با خارج از نظام . سراغ آنها رفت

ارتباط برقرار کردند و  -یعنی با کسی که در منطقۀ روم بود؛ مثل ابوعامر راهب -اسالمی

کردند تا از روم علیه پیغمبر لشکر بکشند؛ در این جا پیغمبر به سراغ آنها رفت  سازي مقدمه
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و مسجدي را که ساخته بودند؛ ویران کرد و سوزاند؛ فرمود این مسجد، مسجد نیست؛ این 

یا آنجایی که یک دسته از . جا محل توطئه علیه مسجد و علیه نام خدا و علیه مردم است

را ظاهر کردند و از مدینه رفتند و در جایی لشکري درست  همین منافقین، کفر خودشان

رویم و با آنها  کردند؛ پیغمبر با اینها مبارزه کرد و فرمود اگر نزدیک بیایند، به سراعشان می

. می جنگیم؛ با این که منافقین در داخل مدینه هم بودند و پیغمبر با آنها کاري نداشت

ن یافتۀ قاطع؛ اما با دستۀ چهارم، برخورد همراه با بنابراین با دستۀ سوم، برخورد سازما

پیغمبر با رفتار . یافته نبودند و خطرشان، خطر فردي بود مالیمت داشت؛ چون اینها سازمان

 .کرد ها را شرمنده می خود، غالباً هم این

و اما دشمن پنجم؛ دشمن پنجم عبارت بود از دشمنی که در درون هر یک از افراد مسلمان 

ها هم همین است؛ این دشمن در درون ما  تر از همۀ دشمن ن وجود داشت؛ خطرناكو مؤم

ها، میل به انحراف، میل به گمراهی و  هم وجود دارد تمایالت نفسانی، خودخواهی

پیغمبر با این دشمن هم سخت مبارزه . کند هایی که زمینۀ آن را خود انسان فراهم می لغزش

به وسیلۀ شمشیر نیست؛ به وسیلۀ تربیت و تزکیه و تعلیم و  منتها مبارزة با این دشمن،. کرد

لذا وقتی که مردم با آن همه زحمت و از جنگ برگشتند، پیغمبر فرمود . هشدار دادن است

! اهللا عجب یا رسول. تر بشوید تر برگشتید، حاال مشغول جهاد بزرگ شما از جهاد کوچک

با این زحمت را انجام دادیم؛ مگر  تر چیست؟ ما این جهاد با این عظمت و جهاد بزرگ

: فرماید اگر قرآن می. تر از این هم جهاد وجود دارد؟ فرمود بله، جهاد با نفس خودتان بزرگ

  الذین فی«اي از منافقین هم جزو  ، اینها منافقین نیستند، البته عده»قلوبهم مرض الذین فی«

یعنی در دل، بیماري  -است» الذین فی قلوبهم مرض«اند، اما هرکسی که »قلوبهم مرض

این مرض یعنی . جزو منافقین نیست؛ گاهی مؤمن است، اما در دلش مرض هست -دارد

هاي گوناگون؛ که  هاي اخالقی، شخصیتی، هوسرانی و میل به خودخواهی چه؟ یعنی ضعف

اگر جلویش را نگیري و خودت با آنها مبارزه نکنی، ایمان را از تو خواهد گرفت و تو را از 

ایمان و ظاهر تو با ایمان  وقتی ایمان را از تو گرفت، دل توبی. رون پوك خواهد کردد

اگر خداي نکرده دل من و شما از ایمان تهی . است؛ آن وقت اسم چنین کسی منافق است



١١٠

هاي اعتقادي و ایمانی  ها و دلبستگی شد، در حالی که ظاهرمان، ظاهر ایمانی است؛ پایندي

زد؛ این  زند که قبالً می هاي ایمانی را می زبان ما همچنان همان حرف را از دست دادیم، اما

ثم کان عاقبه الذین اسائوا السوأي «: فرماید قرآن می. شود نفاق؛ این هم خطرناك است مس

آن بدترینن . ؛ آن کسانی که کار بد کردند، بدترین نصیبشان خواهد شد»ان کذبوا بایات اهللا

 -آن کسانی که به این وظیفۀ بزرگ: ر جاي دیگر می فرمایدد. چیست؟ تکذیب آیات الهی

فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم الی یوم یلقونه بما اخلفوا اهللا ما «عمل نکردند،  -انفاق در راه خدا

خطر بزرگ براي . ؛ چون با خدا خلف وعده کردند، در دلشان نفاق به وجود آمد»وعدوه

بینید جامعۀ اسالمی منحرف شده،  ر تاریخ میجامعۀ اسالمی اسن است؛ هرجا هم که شما د

ممکن است دشمن خارجی بیاید، سرکوب کند، شکست . از این جا منحرف شده است

ماند و در جایی سربلند  بدهد و تارو مار کند؛ اما نمی تواند نابود بکند؛ باالخره ایمان می

ان حمله کرد و درون جایی که این لشکر دشن درونی به انس اما آن. شود کند و سبز می می

هرجا انحراف وجود دارد، منشأش این . انسان را تهی و خالی کرد، راه منحرف خواهد شد

.پیغمبر با این دشمن هم مبارزه کرد. است
1
 

 اهداف اخالق حکومتی پیامبر

ازجمله این کارها، بناي حکومت اسالمی است این را مـن عـرض بکـنم کـه تشـکیل      . 135

اما این مسـأله نبایـد تشـکیل هویـت     . ترین کارهاست گون ز معجزهحکومت اسالمی، یکی ا

از یاد ما ببرد، ایـن، خیلـی    -هایی را که با آنها سروکار داریم فرد فرد انسان -انسانی افراد را

ها را تراشید، تا توانست این  نبی مکرم اسالم انسانها را اول ساخت؛ اول این پایه. مهم است

که بیش از صد سـال کـار در    -در تمام مدت آن ده سال. قرار دهدبنا را بر روي دوش آنها 

پیغمبر در همه جا؛ در بحبوحه جنگ، در هنگام ساختن، در  -این ده سال متراکم شده است

هنگام عبادت کردن، در هنگام گفتگوکردن با مردم، بناي هویت انسانهاي مخاطب خـودش  

ك مثـل احـزاب، بـدر و احـد هـم      پیغمبـر در غوغـاي جنگهـاي خطرنـا    . را فراموش نکرد
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هدف این تبلیغ است و ایـن  » سازي انسان«! آیات قرآن را مالحظه کنید. کرد سازي می انسان

.ترین کارهاست یکی از بزرگ
1
  

 اهمیت و تحقق حاکمیت اسالمی در نهضت نبوي

حکومت یعنـی  . پیامبراکرم اول که به مدینه تشریف بردند، یک حکومت تشکیل دادند. 136

چـون کفـار قـریش     -اي بنشینند و بگویند هرکس خواست مسأله بپرسـد  ؟ نرفتند گوشهچه

یا مثالً هر که خواست نماز یاد ! بیاید پیش ما آزادانه بپرسد -نیستند که ایجاد مزاحمت کنند

اول، یـک حکومـت و یـک ریاسـت     . بگیرد، برود از فالنی یاد بگیرد یا از خودمان بیـاموزد 

بعد هم بالفاصله این حکومت شـروع بـه کارهـاي    . ل اسالم این استتشکیل دادند؛ کار او

نگاري به این طرف و آن طـرف،   کم نامه کردن، بعد کم جنگیدن، مبارزه: حکومت مقتدر کرد

تواند غیراز آنچـه کـه معنـا و     در مقابل این واقعیت، چه کسی می. و حل و فصل امور دیگر

 م است، مطلبی اقامه کند؟مفهوم صریح آن، وحدت دین و سیاست در اسال

پیغمبـر  . پیغمبر آمد که مردم از او اطاعـت کننـد  . »اال لیطاع باذن اهللا«پیغمبران خدا نیامدند، 

اي گـوش کننـد و یـک     گو بنشیند و چهار تا مسئله بگوید، عده نیامد که به عنوان یک مسأله

و کـأین  «هم کشید؛  در راه تحکیم همین فکر الهی، کار به جنگ. عده دیگر هم گوش نکنند

» قاتل معه ربیـون کثیـر  «شناسید که  چند تن از پیغمبران را می. »من نبی قاتل معه ربیون کثیر

از اول ورود بـه   نبـی مکـرم اسـالم   . شناسیم و خبـر نـداریم   منتها ما نمی. اند هستند؟ بوده

اد اظهـار  مدینه و تشکیل حکومت اسالمی، یکی از اولین مطالبی که در برنامـه خـود قـرارد   

قدرت حکومتی بود، یعنی پیغمبر وقتی وارد شد، حاکماً وارد شـد؛ بـا ایـن کـه مـردم او را      

اي  پشـتوانه . براي حاکمیت دعوت نکرده بودند، دعوت کرده بودنـد تـا دیـن او را بپذیرنـد    

چنین حکـومتی، بـاالترین و   . خواست محبت و عقیده و ایمان است حکومتی که پیغمبر می

پیغمبر به اتکاي این مردم، حصار امنیت را دور مدینه به وجود . حکومتهاستقدرتمندترین 

کردن، براي قبایل عرب، جزو کارهـاي آسـان    کشی و غارت دانید که آن روزها آدم می. آورد
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کـردن   ها، بعد هم غـزوات کـذایی، و مالمـت    پیغمبر از سال اول شروع کرد؛ اول سریه. بود

الم تر الی الذین قبل «تفاوتی یا ترس نشان دادند؛  خود بی کسانی را که نسبت به حرکت، از

انـد   روزي به اینها گفته. »لهم کفوا ایدیکم و اقیموا الصاله و اتو الزکوه فلما کتب علیهم اقتال

اما امـروز  . بود» کفوا ایدیکم«آن روز، روز . در کجا؟ در مکه. که شما دست از پا خطا نکنید

ت تشکیل شد، روزي اسـت کـه بایسـتی همـه نیروهـاي شـما،       که به مدینه آمدید و حکوم

دادن بـه حاکمیـت    هاي شما، براي قدرت ازجمله قدرت بازوي شما، قدرت نبرد و فداکاري

 .اسالم جزو معارف عالیه اسالمی است

ایـن چیـزي   . اي اسالم را فقط مسأله فردي دانستند و سیاست را از اسـالم گرفتنـد   یک عده

یاري از جوامع اسالمی و در معارف دنیـاي مهـاجم مسـتکبر مسـتعمر     است که امروز در بس

سیاست را از اسالم گرفتند؛ در حـالی  ! اسالم از سیاست جداست: شود که غربی، ترویج می

هـاي مکـه    که نبی مکرم اسالم در آغاز هجرت، در اولی کـه توانسـت خـود را از دشـواري    

جامعـه اسـالمی، تشـکیل حکومـت      بنـاي . نجات دهد، اولین کاري که کرد، سیاسـت بـود  

اسالمی، تشکیل نظام اسالمی، تشکیل قشون اسالمی، نامـه بـه سیاسـتمداران بـزرگ عـالم،      

شـود اسـالم را از    چطـور مـی  . ورود در عرصه سیاست عظیم بشري آن روز، سیاست است

شود سیاست را با دست هدایتی غیر از دست هـدایت اسـالم،    سیاست جدا کرد؟ چطور می

هـا را وارد   هـا، بـه خـزائن خـود پـرداختن      کردن تفسیر کرد و شکل داد؟ ثروت جمع معنا و

بـا ایـن کـه    . هاي انحطاط دنیاي اسالم فراهم شد زمینه. کردند و به این چیزها سرگرم شدند

اسالم و اصـحاب بزرگـوار او و یـاران مجاهـد و مبـارز او، اسـالم را بـا         کرمحرکت نبی م

که همان ضرب دست پیغمبر بود که تا قرنهاي چهارم و  -برد سرعت و با شتاب به پیش می

در همـان حـال در دربارهـا،     -برد پنجم، حرکت سیاسی و علمی اسالم را روبه پیشرفت می

همان . شد کننده، بذرهاي ضعف و انحطاط و فساد و نفاق پاشیده می در خاندانهاي حکومت

و ما نتـایجش را بعـد از چنـد قـرن بـا       گیر کرد بذرها بود که رویید و امت اسالمی را زمین

.پوست و گوشت و استخوان خودمان حس کردیم
1
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 خوشرفتاري حضرت با مردم 

شـد،   رفتارش با مردم، رفتار خوش بود؛ در جمع مردم، همیشه بشاش بود؛ تنها که می. 137

هموم و غمهـاي خـودش   . شد وقت که غمها و حزنها و همومی که داشت، آنجا ظاهر می آن

اگـر  . کـرد  به همـه سـالم مـی   . کرد؛ بشاش بود در چهره خودش جلوي مردم آشکار نمیرا 

. کـرد  شد؛ اما زبان به شکوه باز نمـی  کرد، در چهره او آزردگی دیده می کسی او را آزرده می

داد در حضور او به کسی دشنام بدهند و از کسی بدگویی کنند؛ خـود او هـم بـه     اجازه نمی

داد؛ با  کودکان را مورد مالطفت قرار می. کرد و از کسی بدگویی نمیداد  کس دشنام نمی هیچ

کـرد   کرد؛ با ضعفا کمال خوشرفتاري را داشت؛ با اصحاب خود شوخی می زنان مهربانی می

زیراندازش یک حصیر بود؛ بالش او از چرمی بـود  . گذاشت سواري می و با آنها مسابقه اسب

اند که هرگز سه روز  نوشته. او نان جو و خرما بود که از لیف خرما پر شده بود؛ قوت غالب

المـؤمنین   ام. شـکم خـود را سـیر نکـرد     -نه غذاهاي رنگارنـگ  -پشت سر هم از نان گندم

زیـن و   سوار مرکب بی. شد گوید که گاهی یک ماه از مطبخ خانه ما دود بلند نمی عایشه می

شدند و تفـاخر   ي مجهز سوار میآن روزي که اسبهاي قیمتی را با زین و برگها. شد برگ می

حالت تواضع به خـود  . شد کردند، آن بزرگوار در بسیاري از جاها سوار بر درازگوش می می

زد؛ ایـن همـان چیـزي اسـت کـه شـاگرد        با دست خود، کفش خود را وصله می. گرفت می

را بارها انجـام داد و در روایـات راجـع بـه او، ایـن       -امیرالمؤمنین -این مکتب  برجسته

نعـم  «: فرمود دانست و می در حالی که تحصیل مال از راه حالل را جایز می. اید خیلی شنیده

نه از راه حرام، نه با تقلب، نه بـا دروغ و   -؛ بروید از طریق حالل»العون علی تقوي اهللا الغنا

کسب مال بکنید؛ اما در عـین حـال خـود او اگـر مـالی هـم از طریقـی بـه دسـتش           -کلک

عبادت او آنچنـان عبـادتی بـود کـه پاهـاي او از ایسـتادن در       . کرد رف فقرا میرسید، ص می

یی از شبها را به بیداري و عبادت و تضرع و گریـه   بخش عمده. کرد محراب عبادت ورم می

غیر از ماه رمضان، . کرد با خداي متعال راز و نیاز و استغفار می. گذرانید و استغفار و دعا می

در آن هواي گـرم   -آنطوري که شنیدم -رجب و در بقیه اوقات سال همدر ماه شعبان و ماه 

تـو کـه گنـاهی    ! اهللا یـا رسـول  : اصحاب او به او عرض کردند. گرفت روز در میان روزه می
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لیغفر لک اهللا «: که در سوره فتح هم آمده -»غفراهللا لک ما تقدم من ذنبک و ما تأخر«نداري؛ 

افالاکـون  «: فرمود می! همه دعا و عبادت و استغفار چرا؟این  -»ما تقدم من ذنبک و ما تأخر

!؛ آیا بنده سپاسگزار خدا نباشم که این همه به من نعمت داده است؟»عبدا شکورا

 گرایی جوان

نظر اسالم دربارة جوانان، دقیقاً منطبق بر همان امري است که امروز پیشنهاد و نیاز ما . 138

پیامبر اکرم دربارة جوانان توصیه کرده است، با  .از نسل جوان و براي نسل جوان است

شما . جوانان انس گرفته است و از نیروي جوانان براي کارهاي بزرگ استفاده کرده است

امیرالمؤمنین را فقط به عنوان یک چهرة دوران چهل ساله و پنجاه ساله و شصت ساله 

ي است که همۀ جوانان درخشش آن حضرت در دوران جوانی، همان الگوي ماندگار. نبینید

 پیامبر اکرم نه فقط از کسی مثل علی، بلکه در... می توانند آن را سرمشق خود قرار دهند

وران ده سال و چند ماه حکومت خود، از عنصر جوان و نیروي جوان حداکثر استفاده را د

 .کرده است

یک جوان  ترین لحظات عمر خود، مسؤولیت بزرگی را به پیامبر اکرم در یکی از حساس

شد؛ اما آن وقت که  دار می ها خود پیامبر اکرم فرماندهی را عهده در جنگ. هجده ساله داد

در آخرین هفتۀ هاي زندگی خود احساس کرد از این عالم خواهد رفت و لشکرکشی به 

چون کار بسیار بزرگ و دشواري  -سرزمین امپراتوري روم به وسیلۀ خود او امکان ندارد

 -ي آن را بگیردلونیرویی براي این کار برگزیده شود که هیچ مانعی نتواند ج بود؛ الزم بود

پیامبر می توانست یک نفر از اصحاب پنجاه . این مسؤولیت را به یک جوان هجده ساله داد

ساله   ساله و داراي سابقۀ جنگ و جبهه را فرمانده بگذارد؛ اما یک جوان هجده ساله، شصت

پیامبر از ایمان و از سابقۀ فرزند شهید بودن او هم . بود» زید اسامه بن«را گذاشت و او 

یعنی  -اي بود که پدر اسامه بن زید اي که اسامه را فرستاد، همان نقطه آن نقطه. استفاده کرد

پیامبر فرماندهی . در دو سال قبل از آن در آن نقطه به شهادت رسیده بود -زید بن حارثه

ساله داد که همۀ اصحاب بزرگ و پیرمرد و  وان هجدهسپاهی بزرگ و گران را به آن ج
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پیامبر به او گفت تا آن محلی که پدرت در . دار پیامبر در آن سپاه عضو بودند سرداران ساقه

که محلی در امپراتوري روم آن روز در کشور » موته«یعنی در  -روي آنجا شهید شد، می

از نظر پیامبر، . تورات جنگی را به او دادبعد دس. کنی و آنجا را اردوگاه می -شام امروز بود

.نیروي جوان اینقدر حائز اهمیت است
1
 

 سادگی در لباس

روایت دارد که در اتاق قدیمی و کهنه و تاریک پیغمبر، یک آینۀ طبیعی و خم آب . 139

؛ هر وقت آن »کان یسوي عمامته و لحیته اذا اراد ان یخرج الی اصحبه«نهاده شده بود که 

کرد؛ به مرتب کردن  خواست نزد دوستان و اصحابش برود، در آینه نگاه می حضرت می

کرد؟  اش را مرتب می چرا پیغمبر عمامه. زد اش می پرداخت و محاسنش را شانه می عمامه

کرد؟ چرا این قدر روایت دارد که موي سر و محاسنتان را  چرا محاسنش را مرتب می

بست و  یت دارد که پیغمبر عمامه میمرتب کنید و شانه بزنید؟ علت چیست؟ روا

ها در چیست؟ اهمیتش آنجاست که درس  اهمیت این. آویخت الحنک آن را هم می تحت

.دهد انضباط و مرتب بودن را به ما یاد می
2
 

کنند ظاهر مرتب باید با اشرافیگري و با اسراف توأم  اشتباه این است که خیال می. 140

زده و  لباس پیامبر وصله. شود منظم و تمیز بود ه هم میزده و کهن باشد نه با لباس وصله

اینها در معاشرت، در رفتارها، در وضع خارجی . کهنه بود؛ اما لباس و سرو رویش تمیز بود

.این چیزها به ظاهر کوچک، در باطن بسیار مؤثر است. در بهداشت، بسیار مؤثر است
3
 

 جوانمردي و بزرگواري حضرت

بود که دشمنان شخصی خود را مورد عفو و اغماض قرار  جوانمردي او طوري. 141

 .داشت شتافت، دست برنمی اي بود، تا وقتی به کمک او نمی اگر در جایی ستمدیده. داد می
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١١۶

هایی که مردم مکه  پیمان زیادي؛ غیر از پیمان -»حلف الفضول«در جاهلیت، پیمانی به نام 

یک نفر غریب وارد مکه . شریک بود وجود داشت که پیامبر در آن -بین خودشان داشتند

بود؛ او مرد گردن » بن وائل عاص«کسی که جنس را خریده بود، . شد و جنسش را فروخت

آن مرد غریب به . جنس را که خرید، پولش را نداد. کلفت قلدري از اشراف مکه بود

و هرکس هم که مراجعه کرد، نتوانست کمکی دریافت کند؛ لذا باالي کوه ابوقبیس رفت 

پیامبر و عمویش زبیر بن عبدالمطلب آن . به من ظلم شده است! اي اوالد فهر: فریاد زد

فریاد را شنیدند؛ لذا دور هم جمع شدند و تصمیم گرفتند که از حق او دفاع کنند؛ بلند 

رفتند و گفتند پولش را بده؛ او هم ترسید و مجبور شد پولش » عاص بن وائل«شدند پیش 

اي که وارد مکه شد  ن بین اینها برقرار ماند و تصمیم گرفتند که هر بیگانهاین پیما. را بدهد

اینها از او  -کردند ها ظلم می ها و غیرمکی که غالباً هم به بیگانه -ها به او ظلم کردند که مکی

فرمود که من هنوز هم خود را به آن  ها گذشته بود، پیامبر می بعد از اسالم سال. رفاع کنند

. بارها با دشمنان مغلوي خود رفتاري کرد که براي آنها قابل فهم نبود. د می دانمپیمان متعه

الیوم «: در سال هشتم هجري، وقتی که پیامبر مکه را با آن عظمت و شکوه فتح کرد، گفت

؛ امروز، روز گذشت و بخشش است؛ لذا انتقام نگرفت؛ این، جوانمردي آن »یوم المرحمه

.بزرگوار بود
1
 

 ي حضرتکردار درست

کرد؛ به شام  تجارت می -طور که گفتیم همان -در دوران جاهلیت. او درستکردار بود. 142

یکی از شرکاي . شد و شرکایی داشت رفت؛ در کاروانهاي تجارتی سهیم می و یمن می

کرد، نه جدال  گفت که او بهترین شریکان بود؛ نه لجاجت می دوران جاهلیت او بعدها می

کرد، نه به او  گذاشت، نه با مشتري بدرفتاري می د را بر دوش شریک میکرد، نه بار خو می

همین درستکرداري او بود که . گفت؛ درستکردار بود فروخت، نه به او دروغ می زیادي می
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خود خدیجه هم بانوي اول مکه و از لحاظ حسب و نسب . جناب خدیجه را شیفتۀ او کرد

.اي بود و ثروت، شخصیت برجسته
1
 

 و زیبایی  پیامبر

ان اهللا جمیل و «: ایم که زیاد شنیده. در اسالم به مسألۀ زیبایی اهمیت داده شده است. 143

در خصوص رسیدن به سرو وضع، . خدا زیباست و زیبایی را دوست دارد» یحب الجمال

 .روایات زیادي در کتب حدیثی ما هست

بعضی خیال . ودشان برسندشود که مرد و زن بایستی به خ مفصل بحث می» نکاح«در کتاب 

کنند که مثالً مردان باید موي سرشان را بتراشند، نه در شرع، براي جوانان مستحب است  می

، موي زیبا، »الشعر الحسن من کرامه اهللا فأکرموه«در روایت هست که . که موي سر بگذارند

یامبر اکرم وقتی یا مثالً روایت دارد که پ. هاي الهی است؛ آن را گرامی بدارید جزو کرامت

کردند و سر و وضع خود را مرتب  خواستند نزد دوستانشان بروند، به ظرف آب نگاه می می

آن زمان که آینه به این شکلی که حاال هست و فراوان هم هست، نبود؛ جامعۀ . کردند می

د، خواستند نزد دوستانشان برون پیامبر ظرف آبی داشتند، که وقتی می. مدینه هم که فقیر بود

این، نشان دهندة آن است که سرو وضع مرتب، لباس . کردند از آن به جاي آینه استفاده می

منتها آن چیزي که بد و مضر . خوب و گرایش به زیبایی، امر مطلوبی در شرع اسالم است

.اي براي فتنه و فساد و تبرج شود است، آن است که این وسیله
2
 

 ارتباط با عالم غیب

اکرم جوشید و جاري شد، مسیر مهمی دارد؛  که در قلب مقدس نبیسرچشمۀ بعثت . 144

کند که از طرف پرودگار، حقیقت و نوري در قلب  یعنی مسأله به همین جا خاتمه پیدا نمی

البته مهمترین . یک انسان ممتاز، برجسته و استثنایی درخشید؛ این قدم اول و اول کار است
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١١٨

ر در قلب مقدس و مبارك پیغمبر و تحمل درخشیدن این نو. بخش قضیه هم همین است

مسئولیت وحی از طرف آن بزرگوار، همان قسمتی است که به طور صریح، عالم خلقت، 

اگر . حلقۀ وصل، اینجاست. کند عالم وجود انسان و دنیاي مادي را در معدن غیب وصل می

و نسبت چه همیشه برکات الهی در طول این روندي که عرض خواهیم کرد، نسبت به بشر 

به این راه وجود دارد، لیکن حلقۀ وصل در همان لحظۀ بعثت است که از عالم غیب، 

به روح  -که خود این یک کلمه کافی است -سرچشمۀ حقایق الهی و سرچشمۀ بعثت

پس قدم اول، . جوشد شود و بر قلب مقدس پیغمبر می مقدس پیغمبر سرازیر و جاري می

.تحقق این بعثت است
1
 

 سط و عدلو ق پیامبر

هدفی که پیغمبر از لحظۀ اول به دنیا آن بوده است، عبارت است از ایجاد یک محیط . 145

سالم و صحیح براي معیشت انسان و زندگی انسانی؛ یعنی دنیایی که در آن، ظلم و دریده 

شدن ضعیف و وسلۀ قوي نباشد؛ دنیایی که در آن، ناکامی مطلق براي ضعفا و قانون جنگ 

ی همان چیزي که در اصطالحات قرآن، حدیث، و اصطالحات دینی، به آن نباشد؛ یعن

 .ترین آرزوي بشر شود؛ یعنی بزرگ گفته می» قسط و عدل«

ممکن . اي به وجود آورد متذکر، آگاه و برخوردار از حد اعالي عدالت اجتماعی او جامعه

فقدان عدالت  اي از آن جامعه، کسی به کسی ظلم بکند، اما این، مالك بودن در گوشه

مالك وجود و عدم عدالت اجتماعی، استقرار حاکمانۀ عدالت اجتماعی . اجتماعی نیست

اي که قانون و حکمروایی عادالنه است، حکمران عدل است و نیت، نیت  در جامعه. است

ممکن است دیر یا زود این . عدالت است، حرکت عمومی به سمت عدالت اجتماعی است

عدالتی را آن  کمترین بی. ل بکشد، اما باالخره به وجود آوردراه طی شود و مدتی طو

اکرم، آثار  الگو نشان داد که البته ما پس از حیات مبارك نبی. بزرگوار بر نتافت و نپذیرفت
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ها در جوامع اسالمی دیدیم و باز در دوران امیرالمؤمنین، همان عدالت  آن تربیت را تا مدت

.رگوار دنیاي اسالم در آن زمان، مشاهده کردیممطلق را در شخص حاکم مطهر و بز
1
 

 سعی در ایجاد عدالت

. ها یک نکتۀ دیگر در دعوت اسالمی، عبارت است از استقرار عدل در بین انسان. 146

اسالم نقطۀ مقابل آن را . ستمگري، عرف رایج بود. خصوصیت جاهلیت نظام ظالمانه بود

این یکی از خصوصیات . »ر بالعدل و االحسانان اهللا یأم«آورد؛ استقرار عدل را آورد؛ 

جامعۀ اسالمی باید دنبال عدالت هم برود . عدل فقط هم شعار نیست. جامعۀ اسالمی است

اگر در دنیا دو نقطه وجود دارد که یکی نقطۀ عدل و . و اگر عدالت نیست، آن را تأمین کند

نقطۀ عدل، ولو غیر اسالمی،  اند، اسالم به آن یکی نقطۀ ظلم است و هر دو هم غیر اسالمی

ها را در پناه  یعنی آن. پیغمبر اکرم خودش مهاجرین را به حبشه فرستاد. توجه موافق دارد

به تعبیر دیگر، مردم را از محل زندگی و محیط . یک پادشان کافر، به خاطر عدل قرار داد

.تاین هم یک نقطه اس. شد، دور کرد ریستشان به خاطر ظلمی که به آنها می
2
 

 اهمتام جدي به تأمین مصالح مسلمانان

هاي دشمن، هوشیار؛ در  اینها اخالق حکومتی آن بزرگوار است؛ در مقابل وسوسه. 147

مقابل مؤمنین، خاکسار؛ در مقابل دستور خدا، مطیع محض و عبد به معناي واقعی؛ در 

شخصیت آن بزرگوار  اي از این، خالصه. تاب براي اقدام و انجام مقابل مصالح مسلمانان، بی

 .است

پیغمبر . »ما من شیء یقربکم من الجنه و یباعدکم من النار اال و قد نهیتکم عنه و امرتکم به«

تواند انسان و یک جامعۀ انسانی را به سعادت برساند، بیان  اکرم همۀ آن چیزهایی را که می

مبر، حکومت اسالمی و در زمان پیغ. نه فقط بیان، بلکه آنها را عمل و پیاده کرد. فرمود
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جامعۀ اسالمی تشکیل شد، اقتصاد اسالمی پیاده شد، جهاد اسالمی برپا شد و زکات 

مهندس این نظام و راهبر قطار در . اسالمی گرفته شد؛ یک کشور و یک نظام اسالمی شد

.نشیند ت که به جاي او میساکرم و آن کسی ا این خط نبی
1
 

 مردمداري

شان آمد،  اش رفتند و او به خانه شب و روز زندگی کردند؛ به خانهمردم ده سال با او . 148

رفتند، با هم مسافرت کردند، باهم خوابیدند و با هم  در مسجد باهم بودند، در راه باهم می

 ... .گرسنگی کشیدند، با هم شادي کردند 

او در آن مردمی که ده سال با او زندگی کردند، روز به روز محبت پیغمبر و اعتقاد به 

عموي  -وقتی در فتح مکه، ابوسفیان مخفیانه و با حمایت عباس. تر شد هایشان عمیق دل

گیرد و  به اردوگاه آن حضرت آمد تا امان بگیرد، صبح دید که پیغمبر وضو می -پیغمبر

اند تا قطرات آبی را که از صورت و دست ایشان  مردم اطراف آن حضرت جمع شده

 -این پادشاهان بزرگ و مقتدر دنیا -من کسري و قیصر: گفت! دچکد، از یکدیگر برباین می

.ام ام؛ اما چنین عزتی را در آنها ندیده را دیده
2
 

 خصوصیات برجسته و زیباي پیامبر اکرم

تقسیم » اخالق حکومتی«و » اخالق شخصی«به طور خالصه اخالق پیامبر را به . 149

ه عنوان یک حاکم، خصوصیات و خلقیات کنیم؛ سبه عنوان یک انسان، خلقیات او؛ و ب می

اي از آن چیزهایی است که در وجود آن بزرگوار بود؛ چندین  ها گوشه البته این. و رفتار او

برابر این خصوصیات برجسته و زیبا در او وجود داشت که من حاال بعضی از آنها را 

د بود؛ از ستمدیدگان جوانمر. آن بزرگوار، امین، راستگو، صبور و بردبار بود. کنم عرض می

درستکردادر بود؛ رفتار او با مردم، برمبناي صدق و صفا و . کرد در همۀ شرایط دفاع می
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پاکدامن بود؛ در آن محیط فاسد . گو نبود ندهزسخن بود؛ تلخ زبان و گ خوش. درستی بود

د و اخالقی عربستان قبل از اسالم، در دورة جوانی، آن بزرگوار، معروف به عفت و حیا بو

اهل نظافت و تمیزي ظاهر بود؛ لباس، نظافت، . پاکدامنی او را همه قبول داشتند؛ آلوده نشد

شجاع بود و هیچ جبهۀ عظیمی از دشمن، او را . سروصورت، نظیف؛ رفتار، رفتار با نظافت

در . کرد صریح بود؛ سخن خود را با صراحت و صدق بیان می. کرد متزلزل و ترسان نمی

بخشنده بود؛ هم بخشندة مال، هم بخشندة انتقام؛ . پارسایی پیشۀ او بودزندگی، زهد و 

بسیار با ادب بود؛ هرگز پاي خود را . کرد گرفت؛ گذشت و اغماض می یعنی انتقام نمی

وقتی کسی او را بر . بسیار با حیا بود. پیش کسی دراز نکرد؛ هرگز به کسی اهانت نکرد

از شرم و  -هایی وجود دارد که در تاریخ نمونه -کرد دانست، مالمت می چیزي که او بجا می

در . بسیار مهربان و پرگذشت و فروتن و اهل عبادت بود. اندخت حیا سرش را به زیر می

تمام زندگی آن بزرگوار، از دوران نوجوانی تا هنگام وفات در شصت و سه سالگی، این 

.شد دید خصوصیات را در وجود آن حضرت می
1
 

 خالقی نبی مکرم اسالمشخصیت روحی و ا

نبی مکرم اسالم جداي از خصوصیات معنوي و نورانیت و اتصال به غیب و آن . 150

مراتب و درجاتی که امثال بنده از فهمیدن آنها هم حتی قاصر هستیم، از لحاظ شخصیت 

شما دربارة امیرالمومنین . نظیر است العاده، طراز اول و بی انسانی و بشري، یک انسان فوق

اید؛ همین قدر کافی است عرض شود که هنر بزرگ امیرالمؤمنین این  مطالب زیادي شنیده

نهایت و با خلق و  یک شخصیت عظیم، باظرفیت بی. رو پیامبر بود بود که شاگرد و دنباله

نظیر، در صدر سلسلۀ انبیا و اولیا قرار گرفته است و ما مسلمانان موظف  رفتار و کردار بی

ما باید به . »اهللا اسوه حسنه رسول ولکم فی«: آن بزرگوار اقتدا کنیم؛ که فرمودایم که به  شده
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پیامبر اقتدا و تأسی کنیم؛ نه فقط در چند رکعت نماز خواندن؛ در رفتارمان، در گفتارمان، 

.مان هم باید به او اقتدا کنیم؛ پس باید او را بشناسیم در معاشرت و در معامله
1
 

 کرد الش را در مردم زنده میروحیۀ کار و ت پیامبر

یک نمونۀ دیگر هم، همین مسألۀ ایجاد فضاي کار و تالش در جامعه است که پیامبر . 151

ایشان، با . کردند اکرم به این که دستور بدهند مردم باید کار و تالش کنند، اکتفا نمی

وانی را کردند و گاهی اگر ج هاي مختلف، روحیۀ کار و تالش را در مردم زنده می روش

خدا از جوانی : »ان اهللا الیحب الشّاب الفارغ«: فرمودند کار است، می کردند که بی مشاهده می

 .گذراند، خشنود نیست کاري می کند و به بی که عمر خود را تلف می

و از اندام و » کان یعجبه«دیدند که  وقتی جوانی را می در روایتی دارد که رسول اکرم

ازدواج کردي : پرسیدند کردند و می آمد، از او دو سؤال می ششان میسالمت و جوانی او خو

گفت ازدواج نکردم و شغلی ندارم، پیامبر  و آیا شغلی داري یا نه؟ اگر آن جوان می

ها و برخوردها،  او، با این طور روش. این جوان از چشمم افتاد: »سقط من عینی«: فرمود می

 .کرد یمردم را به اهمیت کار و تالش متوجه م

یا : یک وقت، چند نفر خدمت رسول اکرم آمدند و از شخصی تعریف کردند و گفتند

ما با این مرد همسفر بودیم و او مرد بسیار خوب و پاك و باخدایی بود، دایماً ! اهللا رسول

آمدیم، از لحظۀ فرود تا وقتی که مجدداً سوار  کرد، در هر منزلی که فرود می عبادت می

ها را کردند،  وقتی که این تعریف. شد غول نماز و ذکر و قرآن و اینها میشدیم، او مش می

کرد؟ کسی که وقتی از  پس چه کسی کارهایش را می: با تعجب از آنها سؤال کردند پیامبر

پخت؟ چه  شود، دایم مشغول نماز و قرآن است، چه کسی غذاي او را می مرکب پیامده می

داد؟ اینها  کرد؟ چه کسی کارهایش را انجام می سوار میآورد و  کسی وسایل او را فرود می

دادیم، پیامبر  ما با کمال میل، همۀ کارهاي او را انجام می! اهللا یا رسول: در جواب گفتند

داد و به  این که او کار خودش را انجام نمی. همه شما از او بهترید: »کلکم خیر منه«: فرمود
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شود که او مرد خوبی  شد، موجب نمی ت میانداخت و خود مشغول عباد دوش شما می

کنید و حتی کار دیگري را هم شما به  باشدف مرد خوب، شما هستید که کار و تالش می

.گیرید عهده می
1
 

 و حفاظت از قانون پیامبر

گذاشت قانون نقض بشود؛ چه توسط  او حافظ و نگهدارندة ضابطه و قانون بود؛ نمی. 152

خودش هم محکوم قوانین بود؛ آیات قرآن هم بر این نکته . خودش، و چه توسط دیگران

کردند، خود آن بزرگوار هم دقیقاً و  بر طبق همان قوانینی که مردم باید عمل می. ناطق است

وقتی که در جنگ . خلفی بشودداد ت ین عمل می کرد و اجازه نمیبشدت برطبق آن قوان

ل رساندند و بقیه را اسیر کردند ترا به ققریظه مردهاي آن طرف را گرفتند و خائنهاشان  بنی

که یکی همان جناب  -قریظه را آوردند، چند نفر از امهات مؤمنین و اموال و ثروت بنی

المومین حفصه  المؤمنین عایشه است، یکی ام المؤمنین زینب بنت جحش است، یکی ام ام

مه ثروت از یهود آمده، یان همه طال و این ه! اهللا به پیامبر عرض کردند که یا رسول -است

اش بودند و به انها  ها مورد عالقه یک مقدار هم به ما بده؛ اما پیامبر اکرم با این که زن

محبت داشت و نسبت به آنها بسیار خوشرفتار بود، ولی حاضر نشد به خواستۀ آنها عمل 

رفی ها به همسران خود بدهد، مسلمانان هم ح خواست از آن ثروت اگر پیامبر می. کند

گیري به  بعد که زیاد اصرار کردند، پیامبر با آنها حالت کناره. نداشتند؛ لیکن او حاضر نشد

بعد آیات . خود گرفت؛ یک ماه از زنان خودش دوري کرد که از او چنان توقعی کردند

یا ایها النبی قل «، «یا نساء النبی لستن کأحد من النساء«: شریفۀ سورة احزاب نازل شد

و ان . کنتن تردن الحیاه الدنیا و زینتها فتعالین امتعکن و اسرحکن سراحا جمال الزواجک ان

پیامبر . »کنتن تردن اهللا و رسوله والدار االخره فأن اهللا اعد للمحسنات منکن أجرا عظیما
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اگر می خواهید با من زندگی کنید، زندگی زاهدانه است و تخطی از قانون ممکن : فرمود

.نیست
1
 

 رازداري حضرت عهدنگهداري و

. هیچ وقت عهدشکنی نکرد. از دیگر خلقیات حکومتی او این بود که عهد نگهدار بود. 153

 .قریش با او عهدشکنی کردند، اما او نکرد؛ یهود بارها عهدشکنی کردند، او نکرد

کرد، هیچ کس نفهمید پیامبر کجا  وقتی براي فتح مکه حرکت می. او همچنین رازدار بود

همۀ لشکر را بسیج کرد و گفت بیرون برویم؛ گفتند کجا، گفت بعد معلوم . ودخواهد بر می

رود، کاري کرد که  به هیچ کس اجازه نداد که بفهمد او دارد به سمت مکه می. خواهد شد

 !آید تا نزدیک مکه، قریش هنوز خبر نداشتند که پیامبر دارد به مکه می

بعضی از دشمنان، . م زندگی پیامبر استدانست؛ این از نکات مه دشمنان را یک طور نمی

اي  ها خطر عمده دید که این شان عمیق بود؛ اما پیامبر اگر می دشمنانی بودند که دشمنی

ها هم بودند که خطر  بعضی. ندارند، با اینها کاري نداشت و نسبت به آنها آسانگیر بود

عبداهللا بن . ل عبداهللا بن ابیکرد و زیر نظر داشت؛ مث داشتند، اما پیامبر آنها را مراقبت می

کرد، لیکن پیامبر چون او را زیر نظر  علیه پیامبر توطئه هم می -منافق درجۀ یک -ابی

اندکی قبل از وفات پیامبر، . داشت، کاري به کار او نداشت و تا اواخر عمر پیامبر هم بود

هایی بودند که از ناحیۀ  اینها دشمن. کرد عبداهللا ابی از دنیا رفت؛ اما پیامبر او را تحمل می

شد؛ اما پیامبر با  آنها حکومت و نظام اسالمی و جامعۀ اسالمی مورد تهدید جدي واقع نمی

همان آدم مهربان، همان . دشمنانی که از ناحیۀ آنها خطر وجود داشت، بشدت سختگیر بود

که چند  –قریظه را  آدم دلرحم، همان آدم پرگذشت و بااغماض، دستور داد که خائنان بنی

نظیر و بنی قینقاع را بیرون کردند و  در یک روز به قتل رساندند و بنی -شدند سد نفر می

آنها اول ورود به مکه   خیبر را فتح کردند؛ چون اینها دشمنان خطرناکی بودند، پیامبر با

 کمال مهربانی را بخرج داده بود؛ اما اینها در مقابل خیانت کردند و از پشت خنجر زدند و
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پیامبر عبداهللا بن ابی را تحمل کرد؛ یهودي داخل مدینه را تحمل . توطئه و تهدید کردند

کرد؛ وقتی رفت مکه را فتتح کرد،  آزار را تحمل می آورندة به او یا بی کرد؛ قرشی پناه می

سفیان و بعضی از بزرگان دیگر را  چون دیگر خطري از ناحیۀ آنها نبود، حتی امثال ابی

د؛ اما این دشمن قدار خطرناك غیرقابل اطمینان را بشدت سرکوب کرد؛ اینها نوازش هم کر

هاي دشمن؛ هوشیار؛ در مقابل مؤمنین،  در مقابل وسوسه. اخالق حکومتی آن بزرگوار است

خاکسار؛ در مقابل دستور خدا، مطیع محض و عبد به معناي واقعی؛ در مقابل مصالح 

.اي از شخصیت آن بزرگوار است این، خالصه. متاب براي اقدام و انجا مسلمانان، بی
1
 

 هاي پیامبر دشواري

و چه در ) سیزده سال(چه در دوران مکه  -ها را اعظم اسالم مسلمان دانید نبی می. 154

هاي لغزنده و دشواري عبور داد و به آن  از چه گذرگاه -دوران تشکیل حکومت در مدینه

آن مردمی که هیچ نمی . هیچ انسانی نبود ها رساند؟ یک چنین حرکت عظیمی، کار قله

هایی تبدیل کرد  پیغمبر اینها را به انسان. فهمیدند و از اخالق انسانی هیچ بویی نبرده بودند

استقامت، . کردند که فرشتگان الهی در مقابل عظمت و نورانیت آنها احساس حفارت می

هاي زندگی  طرف، جاذبهما هم از یک . امروز ما محتاج به استقامت داریم. این است

ها دیدیم که  ما در دوران انقالب، چقدر آدم. انگیزد هاي ما را برمی ها و هوس رنگارنگ، دل

طلبی، شهوات، قدرت و مقام، تعریف  ها و اعتقادهاي خوبی داشتند؛ اما در مقابل راحت دل

و احیاناً این و آن، و تهدید دشمن طاقت نیاوردند، به یک طرف لغزیدند و به معارضان 

در مقابل دشمن هم ایستادگی . بنابراین ایستادگی الزم است. معاندان راه خدا تبدیل شدند

دهد، دائم عظمت خود را به رخ جامعۀ  کند، وعید و وعده می دشمن تهدید می. الزم است

کند و احیاناً زبان زور را با برخی  کشد، با زبان زور صحبت می اسالمی و پیشرو می

استقامت کردن . ها را گمراه کند آمیزد تا این که دل هاي فریبنده در هم می وعده هاي شرینی

ها و تهدیدهاي دشمن، هنر بزرگی است که اگر یک ملت این هنر را داشته  در مقابل فریب

                                 
٢٣/٢/٧٩. ١ 



١٢۶

بیند و  اي در تهدید نمی رسد؛ به جایی که دیگر دشمن فایده باشد، آن وقت به قله می

 .ا در مقابل او تسلیم شودمجبور است با او بسازد ی

اند و ایستادگی  ملت ما این بخش از قضیه را از اول انقالب تا امروز، خوب عمل کرده

هاي برجستۀ این استقامتید، یک وقتی در دوران دفاع  ها یکی از نمونه شما بسیجی. اند کرده

ثل کوه مقدس، شرق و غرب دنیا با هم علیه ملت ما همدست شدند؛ ملت ایستاد؛ امام م

این استقامت، ما را در این جنگ طوالنی و . استواري ایستاد و ملت هم به او لبیک گفتند

همۀ آن . موفق کرد و پیروز شدیم، و دشمن خوار و خفیف شد -هشت سال -دشوار

نیروهاي جهنمی که پشت سر رژیم بعثی بودند، مجبور شدند به قدرت و عظمت ملت 

.هایی دیگر و امروز هم به شکل دیگر به شکلبعدها هم . ایران اعتراف کنند
1
  

 ها صبر و تحمل سختی

ها را  الشأن با یاران مخلص خود، سیزده سال همۀ سختی در اینجا بود که پیامبر عظیم. 155

در اینجا بود که . ها را تحمل کردند تا نهال اسالم ریشه دوانید به جان خریدند و مرارت

طالب، پس از شکنجه یارانی چون بالل و  در شعب ابی بار زندگی هاي مصیبت پس از سال

عمار و یاسر و سمیه و عبداهللا بن مسعود و دیگران، پس از راهپیمایی طوالنی و پرمشقت و 

حاصل رسول خدا در میان قبایل مکه و طائف، بیعت عقبه با اهل یثرب واقع شد و  بی

 .شکیل شدهجرت پربرکت به مدینه الرسول پیش آمد و دولت اسالمی ت

شدند، بعضی  بعضی از مردم نگران می. تهدیدهاي فراوان از همه طرف پیامبر را احاطه کرد

زدند، بعضی پیامبر را به مالیمت و سازش تشویق  شدند، بعضی نقل می متزلزل می

کردند؛ اما پیامبر در این صحنۀ دعوت و جهاد، یک لحظه دچار سستی نشد و با قدرت،  می

همان نظام و جامعه بود که به . پیش برد تا به اوج عزت و قدرت رساند جامعۀ اسالمی را
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هاي بعد توانست به قدرت اول  هاي نبرد و دعوت، در سال برکت ایستادگی پیامبر در میدان

.دنیا تبدیل شود
1
 

 استقامت حضرت نظیر ندارد

آن چنان . دشود نشان دا استقامت او استقامتی بود در تاریخ بشري نظیر او را نمی. 156

گذاري  استقامتی بخرج داد که توانست این بناي مستحکم خدایی را که ابدي است، پایه

با استقامت او، یاران آن . مگر بدون استقامت، ممکن بود؟ با استقامت او ممکن شد. کند

برد، خیمۀ مدنیت  جایی که هیچ ذهنی گمان نمی با استقامت او، در آن. چنانی تربیت شدند

فلذلک فادع و «آب و علف عربستان برافراشته شد؛  بشري در وسط صحراهاي بی ماندگار

 .اینها اخالق شخصی پیامبر است. »استقم کما امرت

کسی که تاریخ ورود پیامبر به مدینه . عادل و با تدبیر بود: ها بود اخالق حکومتی پیامبر این

اندن دشمن از مکه به وسط ها، آن کش اي، آن حمله کردن هاي قبیله آن جنگ -را بخواند

انسان آن چنان تدبیر قوي و  -بیابانها، آن ضربات متوالی، آن برخورد با دشمن عنود

آور است و  کند که حیرت اي در خالل این تاریخ مشاهده می آمیز و همه جانبه حکمت

.مجال نیست که من حاال بخواهم آن را بیان کنم
2
 

 ر کردرا پی چرا پیامبر» فاستقم کما امرت«

فاستقم کما امرت و من تاب معک «: فرماید خداي متعال به پیغمبر می» هود«در سورة . 157

» هود«؛ یعنی سورة »شیبتنی سوره هود«: یک روایتی از پیغمبر هست که فرمود. »و التطغوا

کجاي سورة هود؟ نقل شده است که مراد، . من را پیر کرد؛ از بس بار این سوره سنگین بود

: فرماید چرا پیغمبر را پیر کند؟ چون در این آیه می. است» فاستقم کما امرت«ۀ همین آی

. همچنانی که به تو دستور دادیم، در این راه ایستادگی کن، استقامت کن و صبر نشان بده
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است؛ پل صراطی که مظهر آن را در » صراط«این . خود این ایستادگی کار دشواري است

باطن عمل و راه ما در اینجا، همان پل صراط است؛ ما . اند دهروز قیامت براي ما تصویر کر

اگر انسان بخواهد این دقت را . کنیم؛ باید دقت کنیم االن داریم روي پل صراط حرکت می

لیکن از این مهمتر به گمان من، آن جملۀ . کند در همه رفتار خود به کار بگیرد، او را پیر می

قط مأمور نیست که خودش ایستادگی کند؛ باید خیل پیغمبر ف. »ومن تاب معک«: بعد است

هایی که از یک طرف در  انسان. عظیم مؤمنان را هم در همین راه به ایستادگی وادار کند

گران، برخواهان و  دشمنان، توطئه -معرض هجوم بالیا و مشکالت زندگی هستند

 -هستندو از طرف دیگر، مورد تهاجم هواهاي نفسانی خودشان  -هاي مسلط قدرت

شود و به  طاقت انسان که از زر و زیور دنیا مجذوب می بی  هاي نفسانی و دل خواهش

. کنند از این صراط مستقیم، به چپ یا راست انحراف پیدا می -شود سمت آنها کشیده می

محبت طال و نقره، محبت پول، محبت شهوات جنسی، محبت مقام و اینها، چیزهایی است 

. کشانند اندازند و آن را به سمت خودش می بر گردن دل انسان می که هر کدان، یک کمندي

؛ مؤمنین را در »و من تاب معک«: مقاومت و ایستادگی در مقابل اینها که انسان پایش نلغزد

و این دو  -جاذبۀ فشار دشمن و جاذبۀ فشار درونی دل هوسران -بین این دو جاذبۀ قوي

ایت کردن، به گمان زیاد، این، آن کاري است مغناطیس، در خط مستقیم نگه داشتن و هد

.که پیغمبر را پیر کرد
1
 

 بردباري و تحمل حضرت

شدند، در  تاب می بردباري او به این اندازه بود که چیزهایی که دیگران از شنیدنش بی. 158

گاهی دشمننان آن بزرگوار در مکه رفتارهایی با او . آورد تابی به وجود نمی آن بزرگوار بی

طالب در یک مورد شنید، به قدري خشمگین شد که  ردند که وقتی جناب ابیک می

شمشیرش را کشید و با خدمتکار خود به آن جا رفت و آن حسارتی که آنها با پیامبر کرده 

زنم؛ اما  بودند، همان را به یکایک آنها انجام داد؛ گفت هرکدام اعتراض کنید، گردنتان را می
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جهل گفتگو شد؛  در یک مورد دیگر با ابی. بردباري تحمل کرده بودپیامبر همین منظره را با 

یک . جهل اهانت سختی به پیامبر کرد؛ اما آن حضرت سکوت کرد و بردباري نشان داد ابی

تاب  جهل این طور با برادرزادة تو رفتار کرد؛ حمزه بی نفر رفت به حمزه خبر داد که ابی

ر او را خونین کرد؛ بعد هم آمد تحت تأثیر این سجهل زد و  شد و رفت با کمان بر سر ابی

اي، از روي غفلت و یا جهالت،  بعد از اسالم، گاهی مسلمانان سر قضیه. حادثه، اسالم آورد

جناب  -گفتند؛ حتی یک وقت یک نفر از همسران پیامبر آمیزي به پیامبر می جملۀ اهانت

عرض کرد که تو پیامبري، اما  به پیامبر -زینب بنت جحش که یکی از امهات مؤمنین است

اي داشت که پیامبر آن  او توقع زنانه. پیامبر لبخندي زدند و سکوت کردند! کنی عدالت نمی

ها به مسجد  گاهی بعضی. را برآوده نکرده بود؛ که بعداً ممکن است به آن اشاره کنم

 -!هاي ما را بگیر نگفتند که ناخ کردند و به پیامبر می آمدند و پاهاي خودشان را دراز می می

ادبی را  پیامبر هم با بردباري تمام، این جسارت و بی -چون ناخن گرفتن وارد شده بود

.کرد تحمل می
1
 

 امین و امانتداري حضرت

 :کنم من بعضی از این خصوصیات را مقداري باز می. 159

امگذاري کرده ن» امین«امین بودن و امانتداري او آنچنان بود که در دوران جاهلیت او را به 

سپردند و خاطر  بودند و مردم هر امانتی که برایش خیلی اهمیت قایل بودند، دست او می

حتی بعد از آن که دعوت اسالم . جمع بودند که این امانت به آنها سالم برخواهد گشت

شروع شد و آتش دشمنی و نقار با قریش باال گرفت، در همان احوال هم باز همان 

! دادند آمدند و به پیامبر می خواستند چیزي را در جایی امانت بگذارند، می ها اگر می دشمن

اید حکه وقتی پیامبر اکرم به مدینه هجرت کردند، امیرالمؤمنین را در مکه  لذا شما شنیده

شود که در همان اوقات هم مبالغی  معلوم می. گذاشتند تا امانتهاي مردم را به آنها برگرداند
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وار بوده است؛ نه امانت مسلمانان، بلکه امانت کفار و همان کسانی که امانت پیش آن بزرگ

!کردند با او دشمنی می
1
 

 و تدبیر هوشیارانه و عزم قاطع و محاسبۀ قوي پیامبر

کند و  وقتی انسان نگاه می. تدبیر و سیاست ارادة آن نظام را طراحی کرد پیامبر. 160

فهمد که پیشت سر آن عزم و  ه پیش رفته است، میبیند قدم به قدم، مدبرانه و هوشیاران می

الظاهر  تصمیم قوي و قاطع، چه اندیشه و فکر و محاسبۀ دقیقی قرار گرفته است؛ که علی

امروز هم کسانی که بخواهند اوضاع آن ده سال را قدم به . جز با وحی الهی ممکن نیست

ا جداگانه حساب کند، چیزي اي ر اگر انسان هر واقعه. فهمند قدم دنبال کنند؛ چیزي نمی

شود؛ نگاه کند و ببیند ترتیب کار چگونه است؛ چه طور همۀ این کارها مدبرانه،  ملتفت نمی

 .هوشیارانه و با محاسبۀ صحیح انجام گرفته است

همۀ مردم مدینه که مسلمان نشدند؛ اکثراً مسلمان شدند؛ تعداد . اول، ایجاد وحدت است

ها، سه قبیلۀ مهم یهودي در مدینه ساکن  عالوه بر این. ندخیلی کمی هم نامسلمان ماند

قبیلۀ : هاي اختصاصی خودشان که تقریباً به مدینه چسبیده بود بودند؛ یعنی در قلعه

آمدن اینها به مدینه از صد سال، دویست سال . انضیر و قبیلۀ بنی قریظه قینقاع، قبیلۀ بنی بنی

در زمانی که . استان طوالنی و مفصلی استقبل از آن، و این که چرا آمدند، خودش د

یکی این بود : ها در دو، سه چیز بود پیغمبر اکرم وارد مدینه شدند، خصوصیت این یهودي

هاي سوده ده و  که ثروت اصلی مدینه، بهترین مزارع کشاورزي، بهترین تجارت

. ر اینها بودکه در اختیا -که ساخت طالآالت و امثال این چیزها بود -ترین صنایع سودبخش

کردند و  کردند و از اینها پول قرض می ها مراجعه می بیشتر مردم مدینه در موارد نیاز به این

دوم این که بر . پرداختند؛ یعنی از لحاظ مالی، ریش همه در دست اینها بود به اینها ربا می

معارف دینی  آنها اهل کتاب بودند و با معارف گوناگون،. مردم مدینه برتري فرهنگی داشتند

هاي مدینه خیلی دور بود، آشنا بودند؛ لذا تسلط فکري  وحشی و مسائلی که از ذهن نیمه
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درواقع اگر بخواهیم به زبان امروز صحبت کنیم، اینها در مدینه یک طبقۀ روشنفکر . داشتند

البته آن جایی . کردند شدند؛ لذا مردم آن جا را تحمیق و تحقیر و مسخره می محسوب می

کردند؛ لیکن به طور طبیعی اینها  شد و الزم بود، کوچکی هم می که خطري متوجه میهم 

خصوصیت سوم این بود که با جاهاي دوردست هم ارتباط داشتند؛ یعنی . برتر بودند

د؛ بنابراین پیغمبر باید حساب اینها واقعیتی در مدینه بودن. ندمحدود به فضاي مدینه نبود

وقتی پیغمبر وارد مدینه . جمعی عمومی ایجاد کرد رم یک میثاق دستهپیغمبر اک. اینها را بکند

شدند، بدون اینن که هیچ قراردادي باشد، بدون این که پیغمبر چیزي از مردم بخواهد، 

اي کرده باشند، روشن شد که رهبري این جامعه  بدون این که مردم در این باره مذاکره

ت او به طور طبیعی همه را در مقابل او متعلق به این مرد است؛ یعنی شخصیت و عظم

گوید، باید همه بر محور او حرکت  خاضع کرد؛ معلوم شد که او رهبر است و آنچه که می

این میثاق دربارة تعامل . پیغمبر میثاقی نوشت که مورد قبول همه قرار گرفت. و اقدام کنند

ها  با یهودیها  با غیر مسلماناجتماعی، معامالت، منازعات، دیه، روابط پیغمبر با مخالفان، 

بود؛ همۀ اینها نوشته و ثبت شد؛ مفصل هم هست؛ شاید دو سه صفحۀ کتابهاي بزرگ 

 .تواریخ قدیمی را گرفته است

اي  هاي خرافی و غرور قبیله اشرافیگري و تعصب. اقدام بعدي بسیار مهم، ایجاد اخوت بود

امع متعصب و جاهلی آن .بالي ج و جدایی قشرهاي گوناگون مردم از یکدیگر، مهمترین

بین فالن رئیس . پیغمبر با ایجاد اخوت، اینها را زیر پاي خودش له کرد. روز عرب بود

قبیله با فالن آدم بسیار پایین و متوسط، اخوت ایجاد کرد؛ گفت شما دو نفر با هم بردارید؛ 

در کنار بردگان  اشراف و بزرگان را. آنها هم با کمال میل این برادري را قبول کردند

. با این کار، همۀ موانع وحدت اجتماعی را از بین برد. مسلمان شده و آزادي یافته قرار داد

ها زیاد  قیافه خواستند براي مسجد مؤذن انتخاب کنند، خوش صداها و خوش وقتی می

هاي برجسته متعدد بودند؛ اما از میان همۀ اینها بالل حبشی را  بودند، معاریف و شخصیت

نه زیبایی، نه صوت، نه شرف خانوادگی و پدر و مادري مطرح بود؛ فقط . انتخاب کرد

اسالم و ایمان، مجاهدت در راه خدا و نشان دادن فداکاري در این راه مالك بود ببینید 
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ها اثر  بیش از آنچه که حرف او بخواهد در دل. ها را در عمل مشخص کرد چطور ارزش

.ها اثر گذاشت او در دل بگذارد، عمل و سیره و ممشاي
1
 

 پیامبر و ایجاد عقد اخوت بین مسلمانان

خواهد که در فضاي زندگی جامعۀ اسالمی و در میان  رسول اکرم، به هیچ عنوان نمی. 161

او، در ایجاد محبت و صمیمیت بین مردم . ها، اندکی کینه و حقد و دشمنی باشد  مسلمان

تر شد و رسول اکرم مکه را هم گرفتند،  وسیع حتی آن وقتی که دایرة اسالم. سعی داشت

مردم مکه همان کسانی بودند که پیامبر را از شهر خود بیرون . مردم آن شهر را عفو کردند

پیامبر، از همان اهالی مکه، سیزده سال ناراحتی تحمل کرده بود و زجر کشیده . کرده بودند

ها را کشته بودند و  ر از مسلمانبعد هم چندین جنگ با ایشان کرده بودند و چه قد. بود

اگر قرار بود که اینها با همان وضعیت، میزبان . متقابالً مسلمانها هم از آنها کشته بودهند

هاي متمادي امکان این که بین اینها آشتی برقرار  شدند، تا سال لشکر فاتح رسول خدا می

انتم «: عالم عمومی کرد کهلذا به مجرد این که پیامبر وارد مکه شد، ا. بشود، وجود نداشت

 .او، قریش را عفو کرد و تمام شد. ، یعنی من همۀ شما را آزاد و عفوتان کردم»الطلقاء

هاي اول ورود به مدینه انجام دادند، ایجاد عقد  یکی از کارهایی که پیامبر شاید در همان ماه

گوییم با هم  که می این. ها را با هم برادر کردند ها بود، یعنی مسلمان اخوت بین مسلمان

برادر هستیم، در اسالم یک تعارف نیست؛ یعنی حقیقتاً مسلمین نسبت به یکدیگر، داراي 

حق برادري هستند و نسبت به هم طلبکارند؛ همچنان که برادران نسبت به هم، مدیون 

 .پیامبر، این را عملی کرد. یکدیگر هستند و باید نسبت به هم، حقوق متقابلی را عمل کنند

هاي اینها و اشرافیگري  ها را دو به دو با هم برادر کرد و طبقات و خانواده او، مسلمان

اي  غالم سیاهی را با یک شخص بزرگ و آزادشده. اشراف مدینه و قریش را رعایت نکرد

به هر حال این برادري ابعاد مختلفی . هاشم یا قریش برادر کرد را با یک آقازادة معروف بنی
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ها نسبت به هم احساس برادري  ز مهمترین ابعاد آن، همین بود که مسلمانداشت که یکی ا

.بکنند
1
 

 نقطۀ اصلی و محوري اتحاد پیامبر

یک نقطۀ اصلی و محوري براي اتحاد همۀ  مکرم اسالم شخص شخیص نبی. 162

همۀ آحاد امت اسالمی، . هاي همه لبالب از محبت پیغمبر است دل. هاي اسالمی است گروه

و دلباختۀ این بندة برگزیدة خدا و این انسان واالي سراسر تاریخند؛ این را وسیلۀ عاشق 

.وحدت و محور اتحاد امت اسالمی قرار بدهند و امت اسالمی به هم نزدیک بشوند
2
 

 سازي پیامبر انسان

خ، به یپیغمبر وارد مدینه شد تا این نظام را سرپا و کامل کند و آن را براي ابد در تار. 163

 -از بعد از زمان خودش تا قیامت -عنوان نمونه نگهدارد؛ تا هرکسی در هر جاي تاریخ

ها به سوي چنان  ها شوق ایجاد کند تا انسان توانست، مثل آن را به وجود آورد و در دل

اول . هاي اعتقادي و انسانی احتیاج دارد البته ایجاد چنین نظامی، به پایه. اي بروند جامعه

هاي صحیحی وجود داشته باشد تا این نظام بر پایۀ آن افکار بنا بشود؛  اندیشهباید عقاید و 

ها و افکار را در قالب کلمۀ توحید و عزت انسان و بقیۀ معارف اسالمی  پیغمبر این اندیشه

در دوران سیزده ساله مکه تبیین کرده بود؛ بعد هم در مدینه و در تمام آنات و لحظات تا 

به این و آن تفهیم  -هاي این نظامند که پایه -افکار و این معارف بلند رادم مرگ، دایماً این 

هاي انسانی الزم است تا این بنا بر دوش آنها قرار  ها و ستون دوم، پایه. کرد و تعلیم داد

ها را هم در مکه  پیغمبر بسیاري از این ستون -چون نظام اسالمی قائم به فرد نیست -گیرد

با اختالف  -یک عده، صحابۀ بزرگوار پیغمبر بودند. ه کرده بودبه وجود آورده و آماد

اینها معلول و محصول تالش و مجاهدت دوران سخت سیزده سالۀ  -اي که داشتند مرتبه
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مکه بودند؛ یک عده هم کسانی بودند که قبل از آن که پیغمبر بیاید، در یثرب با پیام پیغمبر 

بعد هم که پیغمبر . ها و دیگران ایوب ذها و ابیبه وجود آمده بودند؛ از قبیل سعدبن معا

ها  روز مدیران الیق، انسان سازان را شروع کردند و روزبه آمدند، از لحظۀ ورود، انسان

هاي مستحکم این بناي  بزرگ، شجاع، با گذشت، با ایمان، قوي و با معرفت به عنوان ستون

که قبل از ورود پیامبر به این  -هجرت پیغمبر به مدینه. شامخ و رفیع وارد مدینه شدند

مثل نسیم  -النبی نام گرفت شود و بعد از آمدن آن حضرت، مدینه شهر، یثرب نامیده می

خوش بهاري بود که در فضاي این شهر پیچید و همه احساس کردند کأنه گشایشی به 

با شده وقتی که مردم شنیدند پیغمبر وارد ق. ها متوجه و بیدار شد وجود آمده است؛ لذا دل

شوق دیدن  -قبا نزدیک مدینه است و آن حضرت پانزده روز در آن جا ماندند -است

رفتند و پیغمبر  بعضیی از مردم به قبا می. شد ایشان روزبه روز در دل مردم مدینه بیشتر می

بعد که . اي هم در مدینه منتظر بودند تا ایشان بیایند گشتند؛ عده کردند و برمی را زیارت می

هاي مردم  ر وارد مدینه شدند، این شوق و این نسیم لطیف و مالیم، به طوفانی در دلپیغمب

ها را عوض کرد؛ ناگهان احساس کردند که عقاید و عواطف و  تبدیل شد و دل

هاي قبایلی و تعصبات آنها، در چهره و رفتار و سخن این مرد محو شده است و  وابستگی

همین . اند آفرینش و معارف اخالقی آشنا شدهبا دروازة جدیدي به سوي حقایق عالم 

ها انقالب ایجاد کرد؛ بعد به اطراف مدینه گسترش پیدا کرد؛  طوفان بود که اول در دل

هاي دور قدم گذاشت و تا اعماق دو  سپس دژ طبیعی مکه را تسخیر کرد؛ و سرانجام به راه

را تکان داد و در درون ها  امپراتوري و کشور بزرگ آن روز پیش رفت؛ و هرجا رفت، دل

مسلمانان در صدر اسالم، ایران و روم را با نیروي ایمان . ها انقالب به وجود آورد انسان

دیدند، در دل آنها نیز این  هاي مورد هجوم هم به مجردي که اینها را می ملت. فتاح کردند

و زورمدار را از  هاي زر ها و سرکرده شمشیر براي این بود که مانع. آمد  ایمان به وجود می

بودند؛ و دو   سر راه بردارد؛ واال تودة مردم، همه جا همان طوفان را دریافت کرده

تا اعماق خودشان جزو نظام و کشور  -یعنی روم و ایران -امپراطوري عظیم در آن روزگار
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سال  همۀ اینها چهل سال طول کشید؛ ده سالش در زمان پیغمبر بود؛ سی. اسالمی شده بودند

.بعد از پیغمبر هم
1
 

 و عبادت  پیامبر

که مبدأ و سرچشمه فضائل همه معصومین، اوست و امیرالمـؤمنین و   -پدر فاطمه هم. 164

ارزشش پیش خدا به خاطر عبودیـت   -هایی هستند از دریاي وجود پیغمبر فاطمه زهرا قطره

 -الً رسـالت اص. اول، عبودیت اوست، بعد رسالت او» اشهد ان محمد عبده و رسوله«. است

 . به او داده شد به خاطر عبودیت -این منصب واال

الذي کان رسول اهللا صلی اهللا علیه و آله یـداب  «: در همین صلواتی که در مفاتیح مقرر است

؛ »فی صیامه و قیامه فی لیالیه و ایامه بخوعا لک فـی اکرامـه و اعظامـه الـی محـل حمامـه؟      

داشت و در مقابل ماه شعبان خضوع  بان را بزرگ میپیغمبر تا دم مرگ، تا آخر عمر، ماه شع

در دنبالـه ایـن صـلوات    . کرد و خودش را به صیام و قیام در ماه شعبان عـادت داده بـود   می

خواهیم که ما را هم موفق بـدارد   ؛ از خدا می»اللهم فاعنا علی االستنان بسنته فیه«: هست که

 . متا همان سنت پیغمبر را در ماه شعبان رعایت کنی

 علت ورم پاهاي مبارك پیامبر

] پیامبر خـدا [پس از آنکه آن وجود مبارك : فرمودند ظله، می آبادي، دام شیخ عارف کامل شاه

مدتی دعوت فرمود و مؤثر نشد آن طوري که حضرت مایل بود، آن سرور احتمـال داد کـه   

ـ      . شاید نقص در دعوت او باشد ا آنکـه  پس اشتغال به ریاضـت پیـدا کـرد مـدت ده سـال ت

آیه شریفه نازل شد که خود را مشقت مـده؛ تـو طـاهر و هـادي     . قدمهاي مبارکش ورم کرد

 .»إنک التَهدي من أحببت«. هستی و نقص در تو نیست، بلکه نقص در مردم است
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 استغفار راه خروج از حجاب

: فرمـود  دهنـد کـه مـی    پیغمبر اکرم در عین حالی که یک موجود الهی بود، به او نسـبت مـی  

همـین معاشـرت کـردن بـا     . »لیغان علی قلبی و إنی الستغفراهللا فی کـل یـوم سـبعین مـره    «

الحضـور بایـد باشـد     یک کسی که دایم. شود اشخاصی که ناباب بودند، موجب کدورت می

پیش محبوبش، اگر یک نفر که خیلـی آدم صـحیح و خـوبی اسـت، پـیش او بـرود و مـثالً        

اي کـه   دارد او را بـه همـین مقـدار، از آن مرتبـه     مـی بخواهد مسئله بپرسـد، لکـن ایـن بـاز     

کنـد   در عین حال که این هم حضور است، این آدمی که با او صـحبت مـی  . خواهد باشد می

الحضـور باشـد در آن    خواهـد دایـم   اي که او مـی  در نظر او از مظاهر است؛ لکن از آن مرتبه

یک چنـین  »  فی کل یوم سبعین مرهلیغان علی قلبی و إنی الستغفراهللا«. دارد مرتبه، بازش می

چیزي از پیغمبر نقل شده است، که اشتغال به این طور مسائل حجاب است براي مـا؛ و مـا   

.باید از این حجاب بیرون بیاییم
1
 

 روز محکمتر شد تضرع و ارتباط پیامبر با خدا روزبه

ر هـیچ  پیغمبر در رفتار خود مدبرانه عمل کـرد و سـرعت عمـل داشـت؛ نگذاشـت د     . 165

قناعت و طهارت شخصـی داشـت و هـیچ نقطـه ضـعفی در وجـود       . یی وقت بگذرد قضیه

مـا  . او معصوم و پاکیزه بود؛ این خودش مهمترین عامل در اثرگـذاري اسـت  . مبارکش نبود

باید یاد بگیریم؛ مقدار زیادي از این حرفها را باید بـه بنـده بگوینـد؛ مـن بایـد یـاد بگیـرم؛        

تر است از اثرگذاري  اثرگذاري با عمل، به مراتب فراگیرتر و عمیق. رندمسئوالن باید یاد بگی

البتـه وقتـی بـا    . پیغمبر هیچ وقت دو پهلو حرف نزد. او قاطعیت و صراحت داشت. با زبان

در مـوارد  . انـداخت  کرد و دشمن را به اشتباه می شد، کار سیاسی دقیق می دشمن مواجه می

کرده است؛ چه از لحاظ نظامی، چه از لحاظ سیاسی؛ امـا   فراوانی، پیغمبر دشمن را غافلگیر

کرد  کاري نمی زد و سیاسی با مؤمنین و مردم خود، همیشه صریح، شفاف و روشن حرف می
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او . بن ابی که ماجراهاي مفصـلی دارد  داد؛ مثل قضیه عبداهللا و در موارد الزم نرمش نشان می

 -ایی که با آنها عهـد و پیمـان بسـته بـود    هرگز عهد و پیمان خودش را با مردم و با گروهه

هرگز پیمان خودش . پیغمبر پاسخ قاطع داد. نشکست -حتی با دشمنانش، حتی با کفار مکه

دانستند که وقتی با این شخص قرارداد بستند، به قـرارداد   را با کسی نقض نکرد؛ لذا همه می

دست نداد و ارتباط خـود   از سوي دیگر، پیغمبر تضرع خودش را از. شود اعتماد کرد او می

در وسط میدان جنگ، همان وقتی که نیروهاي خودش را . روز محکمتر کرد به را با خدا روز

برد و فرماندهی قـاطع   کرد، خودش دست به سالح می کرد، تشویق و تحریص می مرتب می

ش خـداي  افتاد و دستش را پـی  داد که چه کار کنند، روي زانو می کرد، یا آنها را تعلیم می می

! پروردگـارا : زدن کرد به اشک ریختن و با خدا حرف کرد و جلوي مردم بنا می متعال بلند می

تو خودت دشمنانت را دفع ! تو از ما پشتیبانی کن؛ پروردگارا! تو به ما کمک کن؛ پروردگارا

کـارگرفتن نیـرو، موجـب     شد که نیرویش را به کار نگیرد؛ نه بـه  نه دعاي او موجب می. کن

او هرگـز  . شد که از توسل و تضرع و ارتباط با خدا غافل بماند؛ به هر دو توجـه داشـت   می

 -کـه مظهـر شـجاعت اسـت     -امیرالمؤمنین. در مقابل دشمن عنود دچار تردید و ترس نشد

آوردیـم، بـه    کم می -به تعبیر امروز ما -شد و گوید هر وقت در جنگها شرایط سخت می می

کـرد، بـه پیغمبـر     قت کسی در جاهاي سخت، احساس ضعف میبردیم؛ هر و پیغمبر پناه می

او ده سال حکومت کرد؛ اما اگر بخواهیم عملـی را کـه در ایـن ده سـال انجـام      . برد پناه می

توانند آن  گرفته، به یک مجموعه پرکار بدهیم تا آن را انجام دهند، در طی صد سال هم نمی

کارهاي امروزمان را بـا آنچـه کـه پیغمبـر      اگر ما. همه کار و تالش و خدمت را انجام دهند

خود اداره آن حکومـت و  . فهمیم که پیغمبر چه کرده است انجام داد، مقایسه کنیم، آنگاه می

مردم ده سـال بـا او شـب و    . ایجاد آن جامعه و ایجاد آن الگو، یکی از معجزات پیامبر است

؛ در مسـجد بـاهم بودنـد؛ در راه    شان آمد اش رفتند و او به خانه روز زندگی کردند؛ به خانه

باهم رفتند؛ باهم مسافرت کردند؛ باهم خوابیدنـد؛ بـاهم گرسـنگی کشـیدند؛ بـاهم شـادي       

مسـابقه   -کـرد  محیط زندگی پیغمبر، محیط شادي هم بـود؛ بـا افـراد شـوخی مـی      -کردند؛

آن مردمی که ده سال به او زندگی کردنـد،  . کرد گذاشت و خودش هم در آن شرکت می می
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وقتـی در فـتح مکـه،    . تـر شـد   روز محبت پیغمبر و اعتقاد به او در دلهاي آنهـا عمیـق   به وزر

به اردوگاه آن حضرت آمـد تـا امـان     -عموي پیغمبر -ابوسفیان مخفیانه و با حمایت عباس

انـد تـا    گیرد و مردم اطراف آن حضرت جمع شده بگیرد، صبح دید که پیغمبر دارد وضو می

مـن کسـري   : گفت! چکد، از یکدیگر بربایند ورت و دست ایشان میقطرات آبی را که از ص

. ام ام؛ اما چنین عزتـی را در آنهـا ندیـده    را دیده -این پادشاهان بزرگ و مقتدر دنیا -و قیصر

؛ مؤمنین هـم اگـر آن   »واهللا العزه و لرسوله وللمؤمنین«بله، عزت معنوي، عزت واقعی است؛ 

ایـن نـور    -روز بیسـت و هشـتم صـفر    -چنین روزهـایی  در مثل. راه را بروند، عزت دارند

. آسمانی، این انسان واال و این پدر مهربان از میان مردم رفت و آنها را غمگین و داغدار کرد

روز رحلت پیغمبر و روزهـاي بیمـاري آن حضـرت، روزهـاي سـختی بـراي مدینـه بـود؛         

پیغمبـر بـه مسـجد    . بخصوص با آن خصوصیاتی که اندکی قبل از رحلت پیغمبر پیش آمـد 

آمدند و روي منبر نشستند و فرمودند که هر کس به گردن من حقی دارد، آن حق را از مـن  

! اهللا ما به گردن تـو حـق داشـته باشـیم؟     مردم شروع به گریه کردند و گفتند یا رسول. بگیرد

تر از رسوایی پیش شماست؛ اگر به گردن من حقی داریـد،   فرمود رسوایی پیش خدا سخت

کیست کـه  ! ببینید چه اخالقی. ر از من طلبی دارید، بیایید و بگیرید تا به روز قیامت نیفتداگ

کند؛ امـا   زند؟ آن انسان واالیی که جبرئیل به مصاحبت با او افتخار می دارد این حرف را می

گوید تا مبادا در جایی به وسیله او، ندانسـته   کند؛ جدي می در عین حال با مردم شوخی نمی

البتـه در  . پیغمبر این مطلب را دو بار، سـه بـار تکـرار کـرد    . از کسی ضایع شده باشد حقی

دانم کدامش و چه قدرش دقیق است؛ اما آن  اند که من خیلی نمی تاریخ ماجراهایی را آورده

مـن  ! اهللا یا رسـول : اند، این است که یک نفر بلند شد و عرض کرد مطلبی که غالباً نقل کرده

کـردي؛ مـن هـم سـوار      ی دارم؛ تو یک وقت با ناقه از پهلوي من عبور مـی به گردن تو حق

بودم، تو هم سوار بودي؛ ناقه من نزدیک تو آمد و تو با عصا، هی کردي؛ ولی عصا به شکم 

پیغمبـر پیـرهنش را بـاال زد و گفـت همـین حـاال بیـا        . من خورد من این را از تو طلبکـارم 

گفتند آیا ایـن مـردم    کردند و می زده نگاه می حیرت مردم. قصاص کن؛ نگذار به قیمت بیفتد

خواهد قصاص کند؟ آیا دلش خواهد آمد؟ دیدنـد پیغمبـر کسـی را فرسـتاد تـا از       واقعاً می
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آن . بیا بگیر و با همین چوب به شکم من بـزن : بعد فرمود. خانه، همان چوبدستی را بیاورند

این که نکند این مرد بخواهد ایـن کـار   مردم، همه مبهوت، متحر و شرمنده از . مرد جلو آمد

. را بکند؛ اما یک وقت دیدند او روي پاي پیغمبر افتاد و بنا کـرد شـکم پیغمبـر را بوسـیدن    

 !دهم من با مس بدن تو خودم را از آتش دوزخ نجات می! اهللا یا رسول: گفت

فضـالت  به محمد و آل محمد، به عزت و جاللت، برترین درودها و الطـاف و ت ! پروردگارا

او را از اسـالم و  ! پروردگـارا . خود را، امروز تا ابد، بر روح مطهر پیغمبر عزیـز مـا بفرسـت   

مسلمین و از بشریت جزاي خیر عنایت کن؛ ما را امت او قرار بده؛ ما را رونده راه و صراط 

ت مستقیم او قرار بده؛ جامعه ما را شبیه جامعه او کن؛ همت پیروي از او را به همه ما عنایـ 

 .کن

 کرد ها از خدا استمداد می در تمام صحنه پیامبر

هـا از خـدا    در همه صـحنه  ها به یاد پیامبر بود، و رسول اکرم خداي متعال در همه صحنه

راز اصلی عبودیت پیامبر در . استمداد کرد، از خدا خواست و از غیر خدا نترسید و نهراسید

خدا به حساب نیاوردن، از او واهمـه نکـردن،   مقابل خدا این است؛ هیچ قدرتی را در مقابل 

جامعه مـا بـا درس گـرفتن از ایـن اخـالق      . راه خدا را به خاطر اهواي دیگران قطع نکردن

 . نبوي، باید به یک جامعه اسالمی منقلب شود

انقالب براي این نیست که کسانی بروند و کسان دیگري بیایند؛ انقالب براي این اسـت کـه   

تغییر کند؛ اعتبار و ارزش انسان به عبودیت خدا باشد؛ انسـان بنـده خـدا    ارزشها در جامعه 

باشد، براي خدا کار کند، از خدا بترسد، از غیر خدا نترسد، از خدا بخواهد، در راه خدا کار 

د جهانی صو تالش کند، در آیات خدا تدبر کند، عالم را درست بشناسد، کمر به اصالح مقا

.وع کند؛ هر کدام ما از خودمان شروع کنیمو بشري ببندد و از خود شر
1
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 از دیدگاه استاد مطهري پیامبر اعظم

 در میان پیامبران تاریخ کامالً روشنی دارد پیامبراکرم

سوابق قبل از رسالت پیغمبراکرم چـه بـوده اسـت؟ در میـان همـه پیغمبـران جهـان،        . 166

یکـی از سـوابق بسـیار    . ی داردپیغمبراکرم یگانه پیغمبري اسـت کـه تـاریخ کـامالً مشخصـ     

مشخص پیغمبراکرم این است که اُمی بود، یعنی مکتب نرفته و درس نخوانـده بـود کـه در    

یکـی دیگـر   . اکثر مردم آن منطقه در آن زمان امی بودند. قرآن هم از این نکته یاد شده است

ط این است که در همه آن چهل سال قبـل از بعثـت، در آن محـیط کـه فقـط و فقـط محـی       

کـه آنهـا    -»حنفاء«معروف به  -البته عده قلیلی. پرستی بود، او هرگز بتی را سجده نکرد بت

اند ولی نه از اول تا آخر عمرشان، بلکه بعـداً ایـن فکـر     کردن بتها احتراز داشته هم از سجده

کردن بتها اعتراض کردند و بعضـی   برایشان پیدا شد که این کار، کار غلطی است و از سجده

اما پیغمبراکرم در همه عمرش، از اول کودکی تا آخر، هرگـز اعتنـایی   . نها مسیحی شدنداز آ

این، یکی از مشخصات ایشان است و اگر یـک بـار کـوچکترین    . به بت و سجده بت نکرد

تـو  : گفتنـد  کـرد بـه او مـی    اي که با بتها مبارزه می تواضعی در مقابل بتی کرده بود، در دوره

نـه تنهـا بتـی را    .     آمدي اینجا مقابل الت و هبل تواضع کرديخودت بودي که یک روز 

سجده نکرد، بلکه در تمام دوران کودکی و جوانی، در مکه که شهر لهو و لعب بود، به ایـن  

پرسـتی عربسـتان بـود و     یکی اینکه مرکـز بـت  : مکه دو خصوصیت داشت. امور آلوده نشد

داران عـرب در مکـه خفتـه بودنـد و      ایهدیگر اینکه مرکز تجـارت و بازرگـانی بـود و سـرم    

در نتیجـه  . کردنـد  ها و کنیزها را خرید و فروش می اینها برده. داران عرب در مکه بودند برده

هـا، شـرابخواریها،    انواع لهو و لعـب . مرکز عیش و نوش اعیان و اشراف هم همین شهر بود

همـین  (سپید و زیبا را از روم  رفتند کنیزهاي به طوري که می] دایر بود[نواختنها و رقاصیها 
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کردنـد و از   آمدند در مکه به اصطالح عشر تکده درست می خریدند و می می) شام و سوریه

کردند که یکی از چیزهایی که قرآن بـه خـاطر آن سـخت     ها استفاده مالی می این عشر تکده

 » .لَی الْبِغاء انْ اَردنَ تَحصناوال تُکْرِهوا فَتَیاتکُم ع«: فرماید تازد همین است، می به اینها می

خواستند عفاف خودشان را حفـظ کننـد، ولـی انیهـا بـه       می) کنیزها(هاي بدبخت  آن بیچاره

هـاي مکـه در    خانـه . گرفتند کردند و در مقابل پولی می ها را وادار به زنا می اجبار این بیچاره

نشسـتند و پایینهـا را    و اشـراف مـی  باالهـا را اعیـان   . دو قسمت بود، در باال و پـایین شـهر  

زن و بکـوب    در خانه. غیراعیان و اشراف هاي اعیان و اشراف همیشه صداي تار و تنبور و ـب

پیغمبراکرم در تمام عمرش هرگز در هیچ مجلسـی از ایـن مجـالس دایـر     . و بنوش بلند بود

 . مکه شرکت نکرد

او را . ت معروف و مشهور بـود در دوران قبل از رسالت، به صداقت و امانت و عقل و فطان

در بسـیاري از  . به صداقت و امانتش اعتماد فراوان داشـتند . خواندند می» محمد امین«به نام 

عقـل و صـداقت و امانـت از صـفاتی بـود کـه پیغمبراکـرم        . کردند کارها به عقل او اتکا می

شما تـاکنون از  آیا : سخت به آنها مشهور بود، به طوري که در زمان رسالت وقتی که فرمود

 .شناسیم ابدا، ما تو را به صدق و امانت می: اید، همه گفتند من سخن خالفی شنیده

دهنده عقل و فطانت ایشان است این است که وقتی خانـه خـدا    یکی از جریانهایی که نشان

. تا دو مرتبه بسازند، حجراالسود را نیز برداشـتند ) دیوارهاي آن را برداشتند(را خراب کردند

گفت من باید من باید نصـب   خواستند دوباره آن را نصب کنند، این قبیله می گامی که میهن

گفت من باید نصب کنم، و عن قریب بود کـه زد و خـورد شـدیدي روي     کنم، آن قبیله می

قضیه، معروف اسـت، دیگـر   . اي حل کرد پیغمبراکرم آمد قضیه را به شکل خیلی ساده. دهد

 .رمخواهم وقت شما را بگی نمی

مسأله دیگري که باز در دوران قبل از رسالت ایشان هست، مسأله احسـاس تأییـدات الهـی    

مـن در  : از جمله فرمود. پیغمبراکرم بعدها در دوره رسالت، از کودکی خودش فرمود. است

کردم که گویی یک نیروي غیبی مرا  گاهی هم احساس می... کردند کارهاي اینها شرکت نمی

جـدعان کـه یکـی از     بـن  عبـداهللا . من هفت سالم بیشتر نبـود : گوید می. کند می. کند تأیید می
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دادن بـه او   هاي مکه به عنوان کار ذوقـی و کمـک   بچه. ساخت اشراف مکه بود، عمارتی می

رفـتم همـین کـار را     مـن هـم مـی   . کردنـد  اي به نقطه دیگر سنگ حمل می رفتند از نقطه می

زدنـد و چـون شـلوار     ریختنـد، دامنشـان را بـاال مـی     آنها سنگها را در دامنشان می. کردم می

من یک دفعه تا رفتم سنگ را در دامنم گذاشـتم، مثـل اینکـه    . شد نداشتند کشف عورت می

حس کردم که من نباید این کار . احساس کردم که دستی آمد و زد دامن را از دستم انداخت

یـاتی، و نیـز امیرالمـؤمنین در    در روا امـا بـاقر  . را کنم، با اینکه کودکی هفت ساله بودم

 :کنند البالغه این مطلب را کامال تأیید می نهج

» طریقَ المکـارِمِ و بِه لُکسی ،هکَتالئنْ مم لَکم ظَمنْ اَنْ کانَ فَطیماً اَعنْ لَدم قَرَنَ اهللاُ بِه لَقَد و 

 ».محاسنَ اَخْالقِ الْعالَمِ

پیـامبر  . کردند د فرشتگانی الهی که از کودکی او را همراهی میبودن: فرماید می امام باقر

نگـاه  ! گفت السالم علیک یا محمد شنیدم، یک کسی به من می من گاهی سالم می: فرمود می

کردم شاید این سنگ یا درخت است که  گاهی با خودم فکر می. دیدم کردم، کسی را نمی می

 . داده است الهی بوده که به من سالم می دهد، بعد فهمیدم فرشته دارد به من سالم می

اسـت کـه همـین    » ارهاصـات «ازجمله قضایاي قبل از رسالت ایشان، به اصطالح متکلمـین  

العـاده عجیبـی بـوده کـه      رؤیاهـاي فـوق  . آیـد  داستان ملک هم جزء ارهاصات به شمار مـی 

خوابهـایی  مـن  : گویـد  مـی . دیده اسـت  پیغمبراکرم مخصوصاً در ایام نزدیک به رسالتش می

مثر فجر، مثل صبح صادق، صادق و مطابق بود؛ اینچنـین  » یأتی مثْلُ فَلَقِ الصبحِ«دیدم که  می

بعضی از رؤیاها از همان نوع وحی و الهام است، نه هـر رؤیـایی،   . دیدم خوابهاي روشن می

توهمـات  ها، خیاالت و  خیزد، نه رؤیایی که محصول عقده نه رؤیایی که از معده انسان برمی

جزء اولین مراحلی که پیغمبراکرم براي الهـام و وحـی الهـی در دوران قبـل از     . پیشین است

کرد، دیدن رؤیاهایی بود که به تعبیـر خودشـان ماننـد صـبح صـادق ظهـور        رسالت طی می

گاهی خود خواب براي انسان روشن نیست، پراکنده است، و گاهی خواب روشـن  . کرد می

اما گـاه خـواب در نهایـت روشـنی اسـت، هـیچ ابهـام و        . یستاست ولی تعبیرش صادق ن

 . تاریکی و به اصطالح آشفتگی ندارد، و بعد هم تعبیرش در نهایت وضوح و روشنی است
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 -از سوابق دیگر قبل از رسالت رسول اکرم یعنی در فاصله والدت تا بعثت، ایـن اسـت کـه   

 . ستان مسافرت کردتا سن بیست و پنج سالگی دوبار به خارج عرب -عرض کردیم

هم یتیم بود، هـم  . دار نبود پیغمبر فقیر بود، از خودش نداشت یعنی به اصطالح یک سرمایه

یتیم بود، خوب معلوم است، بلکه به قول نصاب لطیم هم بود یعنـی پـدر و   . فقیر و هم تنها

 داري نبـود،  فقیر بـود، بـراي اینکـه یـک شـخص سـرمایه      . مادر هر دو از سرش رفته بودند

کنـد و   وقتی انسان روحی پیدا مـی . نمود و تنها بود کرد و زندگی می خودش شخصاً کار می

نـاخواه   رسـد کـه خـواه    اي از فکر و افق فکري و احساسات روحی و معنویات می به مرحله

تنهایی روحی از تنهایی جسم صـد درجـه   . ماند دیگر با مردم زمانش تجانس ندارد، تنها می

شما یـک عـالم   : کند ن مثال خیلی رسا نیست، ولی مطلب را روشن میاگرچه ای. بدتر است

ولـو آن افـراد   . ایمان قـرار بدهیـد   بسیار عالم و بسیار باایمانی را در میان مردمی جاهل و بی

توانـد او   پدر و مادر و برادران و اقوام نزدیکش باشند، او تنهاست؛ یعنی پیوند جسمانی نمی

کنـد و اینهـا در افـق دیگـري      از نظر روحی در یک افق زندگی می او. را با اینها پیوند بدهد

. چندان که نادان را از دانا وحشت است، دانا را صـد چنـدان از نـادان نفـرت اسـت     «: گفت

بعد از سی سـالگی در حـالی کـه    . پیغمبراکرم در میان قوم خودش تنها بود، همفکر نداشت

کـودکی را در دو سـالگی از پـدرش     خودش با خدیجه زندگی و عائله تشکیل داده اسـت، 

تـا وقتـی کـه بـه رسـالت      . ابیطالب است بن کودك، علی. آورد گیرد و به خانه خودش می می

یعنـی تـا حـدود    (رود اش با مصاحبت وحلی الهی تقریباً از بین می شود و تنهایی مبعوث می

همـه   مصاحب و همراهش فقط این کودك است؛ یعنی در میـان ) دوازده سالگی این کودك

افقـی او را داشـته باشـد، غیـر از ایـن       مردم مکه کسی که لیاقت همفکري و همروحی و هم

رفـت   کند که من بچه بودم، پیغمبر وقتی به صحرا مـی  نقل می خود علی. کودك نیست

 .برد کرد و می مرا روي دوش خود سوار می

مرد بایـد خواسـتگاري    البته. کند در بیست و پنج سالگی، معناً خدیجه از او خواستگاري می

کند ولی این زن شیفته خلق و خوي و معنویت و زیبایی و همه چیز حضرت رسول اسـت؛  

کند که این جوان را وادار کنید که بیایـد از مـن خواسـتگاري     خودش افرادي را تحریک می
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ا گویند تو غصه این چیزها ر خالصه به او می. آخر من چیزي ندارم: فرماید آیند، می می. کند

گویی اشراف و اعیان و رجال و شخصـیتها   اي که تو می فهمانند که خدیجه نخور و به او می

تـا بـاألخره داسـتان    . خواهـد  اند و حاضر نشده اسـت، خـودش مـی    از او خواستگاري کرده

حاال کـه همسـر یـک زن بازرگـان و     : عجیب این است. دهد خواستگاري و ازدواج رخ می

تازه دوره وحدت یعنـی دوره انـزوا،   . رود ال کار بازرگانی نمیثروتمند شده است، دیگر دنب

آن حالت تنهایی یعنی آن فاصـله  . شود دوره خلوت، دوره تحنف و دوره عبادتش شروع می

دیگر ایـن مکـه و   . شود روز زیادتر می اي که او با قوم خودش پیدا کرده است، روزبه روحی

کند تنهـا در کوههـاي اطـراف مکـه راه      حرکت می. خورد اجتماع مکه، گویی روحش را می

در . تـوانیم بفهمـیم   داند که چه عالمی دارد، ما که نمـی  خدا می. کند رود، تفکر و تدبر می می

کـس دیگـر همـراه و مصـاحب او      همین وقت است که غیر از آن کودك یعنـی علـی  

 . نیست

ل شـرقی ایـن   کـه در شـما   -شود، در یکی از همین کوههاي اطراف مکـه  ماه رمضان که می

کـه  » حـرا «به نـام کـوه    -شهر است و از سلسله کوههاي مکه مجزا و مخروطی شکل است

شاید خیلی از شـما کـه   . گزیند نامیدند، خلوت می) کوه نور(النور بعد از آن دوره آن را جبل

اید که به کوه حرا و غار حرا بروید، و مـن دو   اید این توفیق را پیدا کرده به حج مشرف شده

این توفیق نصیبم شده است و جزء آرزوهایم این است که مکـرر در مکـرر ایـن توفیـق      بار

کشد که از پایین دامنـه ایـن    براي یک آدم متوسط حداقل یک ساعت طول می. نصیبم بشود

 . کشد تا پایین بیاید کوه به قله آن برسد، و حدود سه ربع هم طول می

کنـد و حتـی از خدیجـه هـم دوري      ا مـی شـود اصـالً بکلـی مکـه را رهـ      ماه رمضان که می

رود و  دارد و به کوه حـرا مـی   یک توشه خیلی مختصر، آبی، نانی با خودش برمی. گزیند می

. فرستاد تا مقداري آب و نان برایش ببـرد  ظاهراً خدیجه هر چند روز یک مرتبه کسی را می

در آنجـا حضـور    البته گاهی فقط علـی . گذراند تمام این ماه را به تنهایی در خلوت می

قدر مسلم این است کـه  . دانم این را من االن نمی. بوده است داشته و شاید همیشه علی

 : فرماید بوده است، چون می گاهی علی
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 .بِحراه حینَ نُزولِ الْوحیِ و لَقَد جاورت رسولَ اهللاِ

 . آن ساعتی که وحی نزول پیدا کرد من آنجا بودم

اینکـه چگونـه تفکـر    . کـرد  آمد و در آنجا خداي خودش را عبادت مـی  میاز آن کوه پایین ن

کـرد،   ورزید و چه عـوالمی را در آنجـا طـی مـی     کرد، چگونه به خداي خودش عشق می می

در آن . اي است حداکثر دوازده سـاله  در این وقت بچه علی. براي ما قابل تصور نیست

پیغمبر یک عـالم دیگـري   . نجا حاضر استشود، او آ ساعتی که بر پیغمبراکرم وحی نازل می

بودند، چیزي را در اطراف خود احسـاس   هزارها مثل ما اگر در آنجا می. کند را دارد طی می

قسـمتهاي زیـادي از عـوالم    . کند یک دگرگونیهایی را احساس می کردند ولی علی نمی

 : گوید کرده است، چون می پیغمبر را درك می

 .ین نطول الوحیو لقد سمعت رنه الشیطان ح

 .من صداي ناله شیطان را در هنگام نزول وحی شنیدم

دارد، به پیغمبر عرض  مثل شاگرد معنوي که حاالت روحی خودش را به استادش عرضه می

شد، من صداي ناله این ملعـون   آن ساعتی که وحی داشت بر شما نازل می! اهللا یا رسول: کرد

» سمع ما اسمع و تري مـا اري إال انـک لسـت بنبـی    انک ت«! بلی علی جان: فرمود. را شنیدم

بینی ولـی تـو پیغمبـر     بینم می شنوي و آنها که من می شنوم می تو آنها که من می! شاگرد من

.نیست
1
 

 زندگی پیامبر
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به نبوت مبعوث گشت؛ سیزده سال در مکه مردم را بـه   از میالد متولد شد؛ در چهل سالگی

اسالم دعوت کرد و سختیها و مشکالت فراوان متحمل شد و در این مـدت گروهـی زبـده    

ده سـال در مدینـه   . تربیت کرد و پس از آن به مدینه مهاجرت نمود و آنجا را مرکز قرار داد

پس از ده . همه را مقهور ساخت آزادانه دعوت و تبلیغ نمود و با سرکشان عرب نبرد کرد و
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آیات کریمه قرآن تدریجاً در مدت بیست و سه سـال  . العرب مسلمان شدند سال همه جزیره

مسلمین شیفتگی عجیبی نسبت به قرآن و هم نسبت بـه شخصـیت   . بر آن حضرت نازل شد

رسول اکـرم در سـال یـازدهم هجـري، یعنـی یـازدهمین سـال        . دادند رسول اکرم نشان می

از مکه به مدینه، که بیست و سومین سال پیـامبري او و شصـت و سـومین سـال از      هجرت

اي نوبنیاد و مملو از نشاط روحی و مؤمن به یـک   عمرش بود درگذشت در حالی که جامعه

 . کرد تأسیس کرده و باقی گذاشته بود ایدئولوژي سازنده که احساس مسؤولیت جهانی می

قـرآن کـریم کـه    : و وحدت و نشاط داده بود دو چیـز بـود  آنچه به این جامعه نوبنیاد، روح 

بخشید، و دیگر شخصیت عظیم و نافـذ رسـول اکـرم کـه      شد و الهام می همواره تالوت می

.داشت خاطرها را به خود مشغول و شیفته نگه می
1
 

 دوران کودکی

جـدش  . هنوز در رحم مادر بود که پدرش در سفر بازرگانی شام در مدینه درگذشـت . 168

العـادگی از چهـره و    از کودکی آثار عظمت و فـوق . بدالمطلب کفالت او را برعهده گرفتع

 . اي درخشان دارد اش آینده عبدالمطلب به فراست دریافته بود نوه. رفتار و گفتارش پیدا بود

هشت ساله بود که جدش عبدالمطلب درگذشت و طبق وصیت او ابوطالب عموي بزرگش 

بوطالب نیز از رفتار عجیب این کودك که با سایر کودکان شـباهت  ا. دار کفالت او شد عهده

 . ماند نداشت در شگفت می

هرگز دیده نشد مانند کودکان همسالش نسبت به غذا حرص و عالقه نشان بدهد؛ به غـذاي  

برخالف کودکان همسـالش و بـرخالف   . ورزید روي امتناع می کرد و از زیاده اندك اکتفا می

کرد و سر و صورت خود را تمیز نگـه   وز، موهاي خویش را مرتب میعادت و تربیت آن ر

 . داشت می

او ایـن  . هایش را بکند و بـه بسـتر رود   ابوطالب روزي از او خواست که در حضور او جامه

خواست از دستور عموي خویش تمـرد کنـد بـه     دستور را را کراهت تلقی کرد و چون نمی
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ابوطالب از این سخن کـودك  . ام را بکنم انم جامهروي خویش را برگردان تا بتو: عمو گفت

کردن همه قسـمتهاي بـدن    در شگفت شد، زیرا در عرب آن روز حتی مردان بزرگ از عریان

من هرگز از او دروغ نشنیدم، کار ناشایسته و خنده «: گوید ابوطالب می. خود احتراز نداشتند

داشـت و در   و خلوت را دوسـت مـی   کرد، تنهایی ها رغبت نمی بیجا ندیدم، به بازیهاي بچه

».همه حال متواضع بود
1
 

 فر از بیکاري و بطالتتن

نشـاطی، از سسـتی و    خدایا؛ از کسالت و بـی «: گفت از بیکاري و بطالت متنفر بود؛ می. 169

 ».برم تنبلی و از عجز و زبونی به تو پناه می

جزء دارد و بهترین جـزء   عبادت هفتاد«: گفت کرد و می مسلمانان را به کارکردن تشویق می

 ».آن کسب حالل است

 امانت

یک سفر تجارتی به شام انجـام   -اش درآمد که بعد به همسري -پیش از بعثت براي خدیجه

او در . اش روشـن شـد   در آن سفر بیش از پیش لیاقت و استعداد و امانت و درستکاري. داد

امانتهـا را بـه او   . یافته بود» مینمحمد ا«میان مردم آنچنان به درستی شهره شده بود که لقب 

اي که با او پیدا کردند، بـاز هـم امانتهـاي     پس از بعثت نیز قریش با همه دشمنی. سپردند می

را چند روزي بعـد   سپردند؛ از همین رو پس از هجرت به مدینه، علی خود را به او می

 .از خود باقی گذاشت که امانتها را به صاحبان اصلی برساند

 با ظلممبارزه 

بردند براي دفاع از مظلومـان   در دوران جاهلیت با گروهی که آنها نیز از ظلم و ستم رنج می

بـن جـدعان از    ایـن پیمـان در خانـه عبـداهللا    . و مقاومت در برابـر سـتمگران همپیمـان شـد    

او بعـدها در دوره  . نامیـده شـد  » حلـف الفضـول  «شخصیتهاي مهم مکه بسته شد و به نـام  
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حاضـر نیسـتم آن پیمـان بشـکند و اکنـون نیـز       : گفـت  کرد و می مان یاد میرسالت از آن پی

 . حاضرم در چنین پیمانی شرکت کنم

 اخالق خانوادگی

کرد و ایـن بـرخالف    گونه خشونتی نمی نسبت به همسران خود هیچ. در خانواده مهربان بود

آنجـا کـه   کـرد تـا    بدزبانی برخی از همسران خویش را تحمل مـی . خلق و خوي مکیان بود

کـرد   او به حسن معاشرت با زنان توصیه و تأکید مـی . بردند دیگران از اینهمه تحمل رنج می

هـاي ناپسـند    همه مردم داراي خصلتهاي نیک و بد هستند؛ مرد نباید تنها جنبـه : گفت و می

همسر خویش را در نظر بگیرد و همسر خود را ترك کند؛ چـه، هرگـاه از یـک خصـلت او     

 . صت دیگرش مایه خشنودي اوست و ایندو را باید باهم به حساب آوردناراحت شود خل

کـرد؛   العاده عطوف و مهربان بود؛ به آنها محبت می او با فرزندان و با فرزندزادگان خود فوق

بوسید و اینهـا   کرد؛ آنها را می نشاند؛ بر دوش خویش سوار می آنها را روي دامن خویش می

روزي در حضـور یکـی از اشـراف، یکـی از     . آن زمان بودهمه برخالف خلق و خوي رایج 

من دو پسـر دارم و  : بوسید؛ آن مرد گفت را می -حضرت مجتبی -فرزندزادگان خویش

 : فرمود. ام هنوز حتی یک بار هیچ کدام از آنها را نبوسیده

 .من الیرحم الیرحم

 .شود کسی که مهربانی نکند رحمت خدا شامل حالش نمی

آنها را روي زانـوي خـویش نشـانده، دسـت     . کرد ن مسلمین نیز مهربانی مینسبت به فرزندا

دادند که بـراي   گاه مادران، کودکان خردسال خویش را به او می. کشید محبت بر سر آنها می

مـادران  . کردنـد  اش ادرار مـی  افتاد که احیانـاً آن کودکـان روي جامـه    اتفاق می. آنها دعا کند

او آنها را از ایـن  . خواستند مانع ادامه ادرار بچه شوند ند و میشد ناراحت شده و شرمنده می

مانع ادامه ادرار کودك نشوید؛ اینکه جامـه مـن نجـس    : گفت کرد و می کار به شدت منع می

 .کنم بشود اهمیت ندارد، تطهیر می
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 با بردگان

؛ از هـر غـذا   اینها برادران شـمایند : گفت به مردم می. العاده مهربان بود نسبت به بردگان فوق

پوشـید آنهـا را بپوشـانید؛ کـار      خورید به آنها بخورانید و از هـر نـوع جامـه کـه مـی      که می

آنهـا را بـه   : گفت می. فرسا به آنها تحمیل مکنید؛ خودتان در کارها به آنها کمک کنید طاقت

م خطاب نکنید، زیرا همه مملـوك خـدایی  ) رساند که مملوکیت را می(و یا کنیز » بنده«عنوان 

خطـاب  ) جوانزن(» فتاه«یا ) جوانمرد(» فتی«و مالک حقیقی خداست، بلکه آنها را به عنوان 

 . کنید

در شریعت اسالم تمام تسهیالت ممکن براي آزادي بردگان که منتهی بـه آزادي کلـی آنهـا    

دانسـت و   فروشـی را بـدترین شـغلها مـی     یعنـی بـرده  » نخاسـی «او شغل . شد فراهم شد می

 ».اند فروشان ین مردم نزد خدا آدمبدتر«: گفت می

 نظافت و بوي خوش

کرد و هـم بـه دیگـران     به نظافت و بوي خوش عالقه شدید داشت؛ هم خودش رعایت می

نمـود کـه تـن و خانـه خـویش را پـاکیزه و        به یاران و پیروان خود تأکید می. داد دستور می

کنند و خـود را معطـر   کرد غسل  بخصوص روزهاي جمعه وادارشان می. خوشبو نگه دارند

 .سازند که بوي بد از آنها استشمام نشود، آنگاه در تماز جمعه حضور یابند

 برخورد و معاشرت

در سالم به همه حتی کودکان و بردگان پیشـی  . رو بود در معاشرت با مردم، مهربان و گشاده

غالبـاً  . دنمـو  کرد و در حضور کسی تکیه نمی کس دراز نمی پاي خود را جلو هیچ. گرفت می

نشست تا مجلس، باال و پایینی نداشـته باشـد و    وار می در مجالس، دایره. نشست دو زانو می

کرد؛ اگر سه روز یکی از اصـحاب را   از اصحابش تفقد می. داشته باشند يهمه جایگاه مساو

کرد و اگر گرفتاري داشت کمکش  گرفت، اگر مریض بود عیادت می دید سراغش را می نمی

داد،  کرد و یک فرد را طرف خطاب قرار نمـی  در مجالس، تنها به یک فرد نگاه نمی .نمود می
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از اینکه بنشیند و دیگران خـدمت کننـد   . کرد بلکه نگاههاي خود را در میان جمع تقسیم می

خداوند کراهـت دارد  «: گفت می. کرد خاست و در کارها شرکت می تنفر داشت؛ از جا برمی

 ».ي خود نسبت به دیگران امتیازي قائل شده استکه بنده را ببیند که برا

 نرمی در عین صالبت

در مسائل فردي و شخصی و آنچه مربوط به شخص خودش بود نرم و مالیـم و باگذشـت   

اش یکی از علل پیشـرفتش بـود؛ امـا در مسـائل اصـولی و       بود؛ گذشتهاي بزرگ و تاریخی

داد و دیگـر جـاي گذشـت     مـی  عمومی، آنها که حریم قانون بود، سختی و صـالبت نشـان  

پس از فتح مکه و پیروزي بر قریش، تمام بدیهایی که قـریش در طـول بیسـت    . دانست نمی

سال نسبت به خود او مرتکب شده بود نادیده گرفت و همه را یکجـا بخشـید؛ توبـه قاتـل     

مخزوم مرتکب سرقت  عموي محبوبش حمزه را پذیرفت؛ اما در همان فتح مکه، زنی از بنی

بود و جرمش محرز گردید؛ خاندان آن زن که از اشراف قـریش بودنـد و اجـراي حـد      شده

کردند سخت به تکاپو افتادند که رسـول خـدا از اجـراي     سرقت را توهینی به خود تلقی می

بعضی از محترمین صحابه را به شفاعت برانگیختند؛ ولـی رنـگ رسـول      نظر کند؛ حد صرف

توان به  مگر قانون خدا را می! چه جاي شفاعت است؟: خدا از خشم برافروخته شد و گفت

اقـوام و  «: خاطر افراد تعطیل کرد؟ هنگام عصر آن روز در میان جمع سخنرانی کرد و گفـت 

ملل پیشین از آن جهت سقوط کردند و منقرض شدند که در اجـراي قـانون خـدا تبعـیض     

شد و اگر ضـعیف   اف میشد مع کردند؛ هرگاه یکی از اقویا و زبردستان مرتکب جرم می می

سوگند به خدایی که جانم در دست اوسـت،  . گشت شد مجازات می و زبردستی مرتکب می

کنم هرچند از نزدیکترین خویشاوندان خـودم   درباره هیچ کس سستی نمی» عدل«در اجراي 

 ».باشد
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 عبادت

بـا   .پرداخت اي از شب، گاهی نصف، گاهی ثلث و گاهی دو ثلث شب را به عبادت می پاره

اینکه تمام روزش خصوصاً در اوقات توقـف در مدینـه در تـالش بـود، از وقـت عبـادتش       

عبـادتش  بـه   . یافت او آرامش کامل خویش را در عبادت و راز و نیاز با حق می. کاست نمی

روزي یکـی از  . منظور طمع بهشت و یا ترس از جهنم نبـود؛ عاشـقانه و سپاسـگزارانه بـود    

آیا یـک  : اي؛ جواب داد کنی؟ تو که آمرزیده را آنهمه عبادت میتو دیگر چ: همسرانش گفت

 بنده سپاسگزار نباشم؟

عالوه بر مـاه رمضـان و قسـمتی از شـعبان، یـک روز در میـان روزه       . گرفت بسیار روزه می

گشـت و   شد و در مسجد معتکف می دهه آخر ماه رمضان بسترش بکلی جمع می. گرفت می

کافی است در هر ماه سـه روز روزه  : گفت لی به دیگران میپرداخت، و یکسره به عبادت می

به اندازه طاقت عبادت کنید؛ بیش از ظرفیت خود بر خود تحمیـل نکنیـد   : گفت می. بگیرید

. گیري و تـرك اهـل و عیـال مخـالف بـود      با رهبانیت و انزوا و گوشه. که اثر معکوس دارد

. نکـار و مالمـت قـرار گرفتنـد    بعضی از اصحاب که چنین تصـمیمی گرفتـه بودنـد مـورد ا    

باید آنهـا   بدن شما، زن و فرزند شما و یاران شما همه حقوقی بر شما دارند و می: فرمود می

 .را رعایت کنید

داد؛ گاهی در حـال تهجـد سـاعتها سـرگرم بـود؛ امـا در        در حال انفراد، عبادت را طول می

شـمرد و بـه آن    زم مـی کوشید، رعایت حـال اضـعف مـأمومین را ال    جماعت به اختصار می

 . کرد توصیه می

 زیستی زهد و ساده

پوشـید و   خـورد، سـاده لبـاس مـی     ساده غذا می. زیستی از اصول زندگی او بود زهد و ساده

با دست خود از . نشست بر روي زمین می. زیراندازش غالباً حصیر بود. کرد ساده حرکت می

شـد و از اینکـه کسـی در رکـابش      مـی زین و پـاالن سـوار    دوشید و بر مرکب بی بز شیر می

کفـش و  . قـوت غـالبش نـان جـوین و خرمـا بـود      . کرد حرکت کند به شدت جلوگیري می
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در عین سادگی طرفدار فلسفه فقر نبـود؛ مـال و   . کرد اش را با دست خویش وصله می جامه

نعـم  «: گفـت  شـمرد؛ مـی   ثروت را به سود جامعه و براي صرف در راههاي مشروع الزم می

چه نیکوست ثروتی که از راه مشروع به دست آید براي آدمی » .ل الصالح للرجل الصالحالما

 .که شایسته داشتن ثروت باشد و بداند چگونه صرف کند

مال و ثروت  کمـک خـوبی اسـت بـراي     » .نعم العون علی تقوي اهللا الغنی«: فرمود و هم می

 .تقوا

 اراده و  استقامت

دوره بیسـت و سـه سـاله    . از او به یارانش سرایت کرده بـود  نظیر بود؛ اراده و استقامتش بی

او در تاریخ زندگیش مکـرر در شـرایطی قـرار    . بعثتش یکسره درس اراده و استقامت است

اش  شد ولی او یک لحظه تصور شکسـت را در مخیلـه   گرفت که امیدها از همه جا قطع می

 . دراه نداد، ایمان نیرومندش به موفقیت یک لحظه متزلزل نش

 رهبري و مدیریت و مشورت

گفتند چون به تو ایمـان   شد و آنها مکرر می درنگ اجرا می با اینکه فرمانش میان اصحاب بی

 . قاطع داریم

کنـیم، او هرگـز بـه     ر فرمان دهی که خود را در دریا غرق کنیم و یا در آتش بیفکنـیم مـی  اگ

دستور نرسیده بود بـا اصـحاب   کرد؛ در کارهایی که از طرف خدا  روش مستبدان رفتار نمی

در . داد شمرد و از ایـن راه بـه آنهـا شخصـیت مـی      کرد و نظر آنها را محترم می مشورت می

مسأله اقدام به جنگ، همچنین تعیین محل اردوگاه و نحوه رفتار با اسـراي جنگـی را   » بدر«

ـ » احد«در . به شور گذاشت د و یـا اردو را  نیز راجع به اینکه شهر مدینه را اردوگاه قرار دهن

نیـز بـا اصـحاب بـه شـور      » تبـوك «و در » احزاب«در . به خارج ببرند، به مشورت پرداخت

 . پرداخت
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راي اصـحاب و بیتـابی     نرمی و مهربانی پیغمبر، عفو و گذشـتش،  اش بـراي   اسـتغفارهایش ـب

بخشش گناه امت، همچنین به حساب آوردنش اصحاب و یاران را، طـرف شـور قـراردادن    

. نظیر او در جمـع اصـحابش بـود    دادن به آنها از علل عمده نفوذ عظیم و بی صیتآنها و شخ

اش که خدا در  به موجب مهربانی«: فرماید کند آنجا که می قرآن کریم به این مطلب اشاره می

دل  اگـر تـو درشـتخو و سـخت    . دهـی  دل تو قرار داده تو با یاران خویش نرمش نشـان مـی  

پس عفو و بخشـایش داشـته بـاش و بـراي آنهـا نـزد       . شدند بودي از دورت پراکنده می می

خداوند استغفار کن و با آنها در کارها مشورت کن؛ هرگاه عزمت جزم شد دیگـر بـر خـدا    

 ».توکل کن و تردید به خود راه مده

 نظم و انضباط 

کرد و بـه ایـن عمـل     اوقات خویش را تقسیم می. نظم و انضباط بر کارهایش حکمفرما بود

برخـی  . کردنـد  اصحابش تحت تأثیر نفوذ او دقیقـاً انضـباط را رعایـت مـی    . نمود یتوصیه م

یارانش . کرد مبادا که دشمن از آن آگاه گردد شمرد آشکار نکند و نمی تصمیمات را الزم می

داد کـه آمـاده باشـید فـردا      مثالً فرمان می. بستند تصمیماتش را بدون چون و چرا به کار می

شـدند بـدون آنکـه از     رفی که او فرمان می داد همراهش روانـه مـی  حرکت کنیم؛ همه به ط

اي دستور می داد کـه بـه    گاه به عده. شدند مقصد نهایی آگاه باشند؛ در لحظات آخر آگاه می

بعد از چند روز که بـه فـالن   : گفت داد و می اي به فرمانده آنها می طرفی حرکت کنند و نامه

کردند و پیش از رسیدن بـه   آنها چنین می. ر را اجرا کننقطه رسیدي نامه را باز کن و دستو

روند، و بـدین ترتیـب    آن نقطه نمی دانستند مقصد نهایی کجاست و براي چه مأموریتی می

 . کرد گذاشت و احیاناً آنها را غافلگیر می خبر می دشمن و جاسوسهاي دشمن را بی

 ظرفیت شنیدن انتقاد و تنفسر از مداحی و چاپلوسی

شد اما بدون آنکه درشتی کنـد نظرشـان را بـه     ی با اعتراضات برخی یاران مواجه میاو گاه

 . کرد آنچه خود تصمیم گرفته بود جلب و موافق می
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بـه چهـره مـداحان و چاپلوسـان خـاك      «: گفـت  از شنیدن مداحی و چاپلوسی بیزار بود، می

 ».بپاشید

د مـتقن و محکـم باشـد، تـا     ده محکم کاري را دوست داشت؛ مایل بود کاري که انجام می

آنجا که وقتی یار مخلصش سعدبن معاذ از دنیا رفـت و او را در قبـر نهادنـد، او بـا دسـت      

من می دانم کـه طـولی   «: خویش سنگها و خشتهاي او را جابجا و محکم کرد و آنگاه گفت

نجام اي کاري ا دارد که هرگاه بنده شود، اما خداوند دوست می کشد همه اینها خراب می نمی

 ».می دهد آن را محکم و متقن انجام دهد

 مبارزه با نقاط ضعف

کرد، برعکس، با آن نقاط ضعف مبارزه  او از نقاط ضعف مردم و جهالتهاي آنان استفاده نمی

اش از  ماهـه  روزي که ابـراهیم پسـر هجـده   . ساخت کرد و مردم را به جهالتشان واقف می می

علـت اینکـه کسـوف شـد مصـیبتی      : مردم گفتند. دنیا رفت از قضا آن روز خورشید گرفت

او در مقابل این خیال جاهالنه مـردم سـکوت نکـرد و از    . است که بر پیغمبر خدا وارد شد

مـاه و خورشـید دو   ! اینهاالنـاس : این نقطه ضعف استفاده نکرد، بلکه به منبر رفت و گرفـت 

 .گیرند آیت از آیات خدا هستند و براي مردن کسی نمی

 شرایط رهبريواجدبودن 

شــرایط رهبــري از حــس تشــخیص، قاطعیــت، عــدم تردیــد و دودلــی، شــهامت، اقــدام و 

بینی و دوراندیشی، ظرفیـت تحمـل انتقـادات، شـناخت      نداشتن از عواقب احتمالی، پیش بیم

افراد و تواناییهاي آنان و تفـویض اختیـارات درخـور تواناییهـا، نرمـی در مسـائل فـردي و        

آوردن آنـان و پـرورش    دادن بـه پیـروان و بـه حسـاب     ، شخصیتصالبت در مسائل اصولی

استعدادهاي عقلی و عاطفی و عملی آنها، پرهیز از استبداد و از میل به اطاعـت کورکورانـه،   

تواضع و فروتنی، سادگی و درویشی، وقار و متانت، عالقه شدید بـه سـازمان و تشـکیالت    
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اگر «: گفت ی، همه را در حد کمال داشت؛ میدادن به نیروهاي انسان دادن و انتظام براي شکل

 » .کنید، یک نفرتان را به عنوان رئیس و فرمانده انتخاب کنید سه نفر با هم مسافرت می

در دستگاه خود در مدینه تشکیالت خاص ترتیب داد، از آن جمله جمعـی دبیـر بـه وجـود     

نوشـتند،   رآن را مـی برخی کتاب وحی بودند و ق: اي کار مخصوصی داشتند آورد و هر دسته

کردنـد،   هاي خصوصی بودند، برخی عقود و معامالت مردم را ثبـت مـی   برخی متصدي نامه

. ها بودنـد  نامه ها و پیمان نوشتند، برخی مسؤول عهدنامه برخی دفاتر صدقات و مالیات را می

ذري در کتب تواریخ از قبیل تاریخ یعقوبی و التنبیه واالشراف مسعودي و معجم البلدان بـال 

 . و طبقات ابن سعد، همه اینها ضبط شده است

 روش تبلیغ

کرد تا بـر تـرس و    در تبلیغ اسالم سهلگیر بود نه سختگیر؛ بیشتر بر بشارت و امید تکیه می

یـر و  «: به یکی از اصحابش که براي تبیلغ اسـالم بـه یمـن فرسـتاد دسـتور داد کـه      . تهدید

و مـردم  ) میلها را تحریک کن(ت نگیر، نوید بده آسان بگیر و سخ» .التعسر، و بشر و التنفر

 ! را متنفر نساز

گشت و  در ایام حج در میان قبایل می. به طائف سفر کرد. در کار تبلیغ اسالم تحرك داشت

گـروه  . و بار دیگر معاذبن جبل را به یمن براي تبلیغ فرستاد یک بار علی. کرد تبلیغ می

آنها ضمن نجات از آزار مکیان، اسالم را تبلیغ کردند . ادفراوانی از یارانش را به حبشه فرست

در سـال ششـم   . و زمینه اسالم نجاشی پادشاه حبشه و نیمی از مردم حبشه را فراهم کردنـد 

. هجري به سران کشورهاي جهان نامه نوشت و نبوت و رسالت خویش را به آنها اعرام کرد

 . مختلف نوشته است در حدود صد نامه از او باقی است که به شخصیتهاي
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 تشویق به علم

برخـی از  . کودکان اصحابش را وادار کرد که سواد بیاموزنـد . کرد به علم و سواد تشویق می

دانشجویی بـر هـر مسـلمان قـرض و     «: گفت می. یارانش را فرمان داد زبان سریانی بیاموزند

 » .واجب است

رك یـا منـافق یافتیـد، از او    حکمت را در هر کجا و در نزد هر کس ولـو مشـ  «: و هم فرمود

 ».اقتباس کنید

 ».علم را جستجو کنید ولو مستلزم آن باشد که تا چین سفر کنید«: و هم فرمود

نظیـري بـه    این تأکید و تشویقها درباره علم سبب شد که مسلمین، با همـت و سـرعت بـی   

دنـد و  جستجوي علم در همه جهان پرداختند، آثار علمی را هر کجـا یافتنـد بـه دسـت آور    

ترجمه کردند و خود به تحقیق پرداخته و از این راه عالوه بر اینکـه حلقـه ارتبـاطی شـدند     

ی و مصـري و هنـدي و غیـره و تمـدن جدیـد         میان تمدنهاي قدیم یونانی و رومـی و ایراـن

اروپایی، خود یکی از شکوهمندترین تمدنها و فرهنگهاي تاریخ بشریت را آفریدنـد کـه بـه    

 . شود شناخته شده و می» گ اسالمیتمدن و فرهن«نام 

تاریخ، هرگز شخصیتی ماننـد او را یـاد   . خلق و خویش مانند دینش جامع و همه جانبه بود

.او به راستی انسان کامل بود. ندارد که در همه ابعاد انسانی در حد کمال و تمام بوده باشد
1
 

 ابالغگر مکتب

و ابــالغ شــد، حضــرت  آن کســی کــه بــه وســیله او صــورت کامــل مکتــب عــرض . 170

است و آخرین کتاب آسمانی قرآن است و همان طوري کـه قـرآن کـریم     عبداهللا محمدبن

و تَمت کَلمه ربِّک صـدقاً و عـدالً المبـدّلَ لکَلماتـه؛ پیـام راسـتین و مـوزون        : فرموده است

.پروردگارت کامل گشت؛ کسی را توانایی تغییردادن آنها نیست
2
  

                                 
٢٥٣-٢٦٣، صص٢آ، ج.م ١
٤١وحي در نبوت، ص  ١
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 وذ پیامبر در میان مردمنف

ابوسفیان متمدن و الاقل آشنا با تمدنهاي زمان در داستان فتح مکـه، وقتـی از نزدیـک    . 171

به خدا قسم من هم قیصـر روم و دربـار قیصـر روم و هـم     : رهبري پیغمبراکرم را دید گفت

و اجتماع خود  ام ولی پیشوایی مانند این مردم که در میان مردم دربار پادشاهان ایران را دیده

!ام این چنین نفوذ داشته باشد ندیده
1
 

 پیامبر طبیبی براي مردم

البالغه است و سیره پیغمبر را در یـک   اي دارد درباره پیغمبراکرم که در نهج علی جمله. 172

البته معلـوم اسـت کـه    . طبیب پیغمبر پزشکی بود براي مردم: فرماید می. کند قسمت بیان می

داد، بلکـه مقصـود    یست که مثالً براي مـردم نسـخه گـل گاوزبـان مـی     مقصود پزشک بدن ن

طبیب ذواربطبـه در اولـین تشـبیه کـه او را بـه طبیـب       . پزشک روان و پزشک اجتماع است

. کند می خواهد بگوید روش پیغمبر روش یک طبیب معالج بود با بیماران خودش تشبیه می

.م به حال بیمار استاز جمله خصوصیات طبیب معالج نسبت به بیمار، ترح
2
 

 رسیدن نیروي غیبی بر پیامبر

پیغمبراکرم بعدها در دوره رسالت، از کودکی خودش فرمود، از جملـه فرمـود گـاهی    . 173

گوید من هفـت سـالم    می. کند کردم که گویی یک نیروي غیبی مرا تأیید می هم احساس می

هاي مکـه   بچه. ساخت عمارتی میبن جدعان که یکی از اشراف مکه بود،  بیشتر نبود، عبداهللا

اي بـه نقطـه دیگـر سـنگ حمـل       رفتنـد از نقطـه   دادن به او مـی  به عنوان کار ذوقی و کمک

رفـتم   من هم می. کردند آنها سنگ حمل می. کردم رفتم همین کار را می من هم می. کردند می

زدند و چـون   ال میریختند، دامنشان را با آنها سنگها را در دامنشان می. کردم همین کار را می

من یک دفعه تا رفتم سنگ را گذاشتم در دامـنم، مثـل   . شد شلوار نداشتند کشف عورت می

                                 
٧٢امدادھاي غیبي در زندگي بشر، ص  ٢
٩٨سیري در سیره نبوي، ص  ٢
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اینکه احساس کردم که دستی آمد و زد دامن را از دستم انداخت، حس کردم که مـن نبایـد   

.این کار را بکنم، با اینکه کودکی هفت ساله بودم
1
 

 هاي پیامبري نشانه

پس از بازگشـت  : گوید شام ضمن نقل داستان اسالم عدي بن حاتم میدر سیره ابن ه. 174

خواهرش سفانه قرار شد به مدینه برود و درباره آن حضرت دقت کند که پیامبر است یا سر 

خبر بر آن حضرت وارد شـد و آن حضـرت از او احتـرام کـرد و او را بـا       بی. پادشاهی دارد

ك جلو آن حضرت را گرفت و مدتی آن حضـرت  در بین راه پیرزنی مفلو. خود به خانه برد

این اولین نشانه پیامبري است، هرگز سالطین چنـان  : عدي در دل خود گفت. را نگه داشت

وقتی کـه بـه   . اي ندارند که این اندازه وقت خود را به پیرزنی مفلوك بدهند صبر و حوصله

ت و بـه  خانه آن حضرت رفت، آن حضرت تشک مخصوص خود را که سـاده بـود انـداخ   

ایـن دومـین   : عدي با خود گفـت . اصرار عدي را روي آن نشاند و خود روي زمین نشست

 ...نشانه پیامبري

.العاده در نفوذ دعوتشان داشته است سیره انبیا در این جهت تأثیر فوق
2
 

 بودن پیامبر اُمی

ـ  یکی از سوابق بسیار مشخص پیغمبراکرم. 175 ه این است که امی بود، یعنی مکتب نرفت

اکثر مـردم آن منطقـه در آن   . و درس نخوانده بود که در قرآن هم از این نکته یاد شده است

یکی دیگر این است که در همه آن چهل سال قبل از بعثت، در آن محـیط  . زمان، امی بودند

.پرستی بود، او هرگز بتی را سجده نکرد که فقط و فقط محیط بت
3
 

                                 
٢٧١سیري در سیره نبوي، ص ١
٤٠-٤١، صص ٩یادداشتھاي استاد مطھري، ج ٢
٢٦٩سیري در سیره نبوي، ص  ٣
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 احتیاج به نبی

 .»ون اهللا فأتبعونی یحببکم اهللا و یغفرلکم ذنوبکمقل ان کنتم تحب«. 176

اي : گویـد  کنـد و مـی   این آیه کریمه احتیاج به نبوت و اهتداء به هدایت پیغمبر را ذکـر مـی  

. کسانی که مدعی دوستی خدا هستید، معرفت خدا و کلید رضایت خـدا در دسـت اوسـت   

اشـته باشـد، راه رسـیدن بـه     اگر او را دوست دارید و میل دارید که او هم شما را دوست د

توانـد   کسی نمی. من راهنماي به سوي او هستم. رضا و جلب محبت او پیروي از وي است

ه او برسـد   بدون استمداد از راهنمایی من که به سوي او سفر کـرده و بازگشـته   کسـی  . ام، ـب

.تواند مدعی استقالل شود نمی
1
 

 همراهی فرشتگان

را همراهـی  ] پیـامبر [فرشتگانی الهی کـه از کـودکی او    بودند: فرماید می امام باقر. 177

علیـک   گفت السالم شنیدم، یک کسی به من می فرمود من گاهی سالم می پیامبر می. کردند می

کردم شاید این سـنگ یـا    گاهی با خودم فکر می. دیدم کردم، کسی را نمی نگاه می! یا محمد

م فرشته الهی بوده کـه بـه مـن سـالم     دهد، بعد فهمید درخت است که دارد به من سالم می

.داده است می
2
 

 معجزات پیغمبر اسالم 

برخی از مستشرقین و کشیشان مسیحی به شکل اعتـراض بـر قـرآن و بـر پیغمبـر مـا       . 178

اند که بعضی از نویسندگان اسالمی هم، نه به آن شکل بلکه به شـکل   اي را طرح کرده مسئله

اند و آن مسئله معجزات پیغمبـر   آنها را قبول کرده دیگري مطرح نموده و کم و بیش مدعاي

 . اسالم است

                                 
٥٩، ص ٨ھا، ج یادداشت ١
٢٧٢سیري در سیره نبوي، ص ٢
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شـود کـه پیـامبر     از خود قرآن استنباط می: اند که مسیحیها به این شکل مسئله را مطرح کرده

ورزید و خود قرآن بر ایـن مطلـب    شد امتناع می اسالم در مقابل تقاضاي معجزه که از او می

دهد؛ و آیاتی هم بـر ایـن    ر سخت نسبت به معجزه میداللت صریح دارد که حتی بوي انکا

 . کنیم اند که ما در آینده نزدیک به آن آیات اشاره می مطلب شاهد آورده

: انـد کـه   بعضی از نویسندگان اسالمی در عصر اخیر این مطلب را به این شکل توجیه کـرده 

بشـر هنـوز مراحـل    هایی است که  هاي کودکی بشر یعنی دوره اساساً معجزه مربوط به دوره

گذراند و به مرحله علم و تعقل و منطق پا ننهـاده بـود و لـذا چـون از طریـق       توحش را می

علمی و منطقی ممکن نبود که مسائل را با انسانها مطرح نمود از این نظـر پیـامبران گذشـته    

آوردند و به عبارت دیگر بشـر هماننـد کـودك بـود و کـودك حـرف منطقـی و         معجزه می

 :شود و ناچار به قول شاعر سرش نمیاستداللی 

 چونکه با کودك سر و کارت فتاد                       پس زیان کودکی باید گشاد

معجزه زبان کودکی است براي کودکها یعنی مردم اعصـار گذشـته، ولـی همینکـه بشـر بـه       

یگـر  مرحله بلوغ فکري رسید که بتوان با زبان علم و منطق و استدالل با او سـخن گفـت د  

نیازي به معجزه نیست، بلکه همینکه پیامبري مبعوث شد و طرحی اصالحی به بشر عرضـه  

کرد و قوانینی براي بشر و حرکت تکاملی او پیشنهاد نمود، بشر داراي درك و عقل و منطق 

 . گردد پذیرد و تسلیم او می بالفاصله آن را می

 -هت است که ظهور او مقارن استپیغمبر اسالم تفاوتش با همه پیغمبران گذشته در این ج

 .با دوره تحول بشر از توحش به تفکر -از نظر تاریخ جهان

پیامبر اسـالم در یـک مقطـع تـاریخی قـرار      : گوید می. اقبال الهوري تعبیري مشابه این دارد

اش تعلـق دارد   اش تعلق دارد به دوره کودکی و توحش بشر و آینـده  گرفته است که گذشته

به این دلیل ماهیت وحی پیغمبر آخرالزمان با وحیهـاي دیگـر   . نطق بشریتبه دوره علم و م

 . تفاوت دارد و اصوالً پیغمبر اسالم آمد براي اینکه مردم را وارد مرحله تعقل و منطق کند
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پیغمبر اسالم از نظر منشـأ کـارش   : ادامه می دهد که -قریب به این مضمون -اقبال الهوري

ره گذشته و از نظر روح رسالتش که دعوت به عقل و منطـق  که وحی است تعلق دارد به دو

 .و علم و تجربه و آزمایش و پندگرفتن از تاریخ است تعلق دارد به دوره آینده

از نظر اقبال فلسفه ختم نبوت هم همین است؛ یعنی بیان گذشته دو مطلب را به دنبال خود 

یعنی با آمـدن ایـن نـوع نبـوت و     نیازي از معجزه؛  یکی ختم نبوت و دوم بی: دهد نتیجه می

اي بـراي نبـوت و رسـالت     رسالت که نبوت و رسالت ختمیه است، نه بعـد از ایـن، زمینـه   

هاي گذشته بـوده   دیگري است و نه دیگر نیازي به معجزه است زیرا معجزه مربوط به دوره

 . است

پیـروي   این بیانی است کـه اقبـال طـرح کـرده و بعضـی از نویسـندگان اسـالمی نیـز آن را        

 . اند  نموده

در : گـوییم  ما اینک در آن مقام نیستیم که مقصالً در این زمینه بحث کنـیم ولـی اجمـاالً مـی    

 .اند اند اشتباه بسیار بزرگی مرتکب شده اي که اینها براي ختم نبوت ذکر کرده فلسفه

ین اشتباه را چنانکه بعضی ا! (خواهم بگویم اقبال ختم نبوت را انکار کرده اشتباه نکنید؛ نمی

خیر، برعکس، اقبال ختم نبوت را قبول دارد ولی توجیهی که براي ختم نبوت ذکر ) اند کرده

 . کرده درست نیست

خواهـد بـا ایـن     او می. دهد کند درست برخالف متصورش نتیجه می اي که او ذکر می فلسفه

دیانت را نتیجـه  توجیه ختم نبوت را اثبات کند اما متأسفانه اگر آن حرف درست باشد ختم 

 .نه ختم نبوت! دهد می

گفتار نویسـندگان  . کنیم بلکه بحث ما درباره معجزه است ما اکنون در این قسمت بحث نمی

مطلب اول اینکه در دوره بلوغ فکري بشـر اساسـاً نیـازي بـه     : مزبور شامل دو مطلب است

همـواره از آوردن  دوم اینکه به همین جهت اسالم به شهادت آیاتی از قـرآن  . معجزه نیست

 . ورزید و این هر دو قسمت الزم است مورد بحث قرار گیرد معجزه امتناع می
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این مطلب صحیح نیست که در دوره بلوغ فکـري بشـر نیـازي بـه معجـزه      . اما قسمت اول

» آیـه «کند بلکـه همیشـه بـه     نیست، زیرا همان طور که قبالً گفتیم قرآن تعبیر به معجزه نمی

 . کند تعبیر می

هاي این شخص گفته خـودش نیسـت، گفتـه     آیت یعنی نشانه؛ نشانه چی؟ نشانه اینکه گفته

 . خداست

زند یعنـی حرفهـایی کـه     یک وقت است که یک پیغمبر فقط حرفهاي منطقی براي مردم می

توان اثبات کرد، با برهان و یا بـا تجربـه    کند می آنها را با دالیلی که مسائل علمی را ثابت می

   شود یک حکیم، شود؟ تازه می راه اثبات دارد؛ در این صورت او چه میو آزمایش 

 .یک دانشمند خیلی بزرگ، ولی فرق است میان حکیم و دانشمند و فیلسوف با پیغمبر

دانشمند و فیلسوف حرفهایشان در سطرح حرفهاي بشري است ولی پیغمبران بـیش از ایـن   

 . خواهند بگویند را می

ن جهت که حرفهایشان منطقی و عقالئی است حرف دیگـري دارنـد و   پیغمبران عالوه بر ای

گویند این حرفها مـال مـا نیسـت بلکـه بـه مـا گفتـه شـده اسـت و مـا            آن این است که می

 .گوییم می

»لَییوحی ا ثْلُکُمشَرٌ منَما اَنَا بقُل ا«. 

، منتها مغـز مـن از   ام ام فکر کرده گویم، این طور نیست که شب نشسته یعنی اینها که من می

 .هاي خداست که به من وحی شده است مغزهاي دیگر بزرگتر است؛ خیر، اینها گفته

 .»علی قَلْبِک لتَکونَ منَ الْمنْذرینَ. نَزَلَ بِه الرّوح االمینُ«

من یک زبان دارم رو به شما، روح من از باطنش به جاي دیگر اتصال دارد، از آنجا بـه مـن   

رسـانم   آورم، پیام خدا را به شما می اصالً من پیام. کنم ، من هم به شما ابالغ میشود گفته می

من رسول و نبی هستم یعنی فرستاده هستم . آور است همه بحثها سر پیام. نه حرف خودم را

 .رسانم و پیام دیگري را می

وقتـی  . اي را در اخالق دارم گوید که من چنین فلسفه فرض کنید یک وقت آقاي سقراط می

 .پذیریم ما حرفهاي سقراط را منطقی دیدیم می
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گویم حرف من نیست پیام خداست و من پیام  اما اگر سقراط گفت این حرفهایی که من می

صـرف اینکـه   . گوییم این را دیگر باید اثبات کنـی  کنم، آن وقت می خدا را به شما ابالغ می

بودن حرف یک  منطقی. خدا باشدشود که این حرفها مال  حرفهاي تو منطقی است دلیل نمی

مسئله است و مال خود این شخص نبودن و مال خدا بودن حرف یک مسئله اسـت و مـال   

خود این شخص نبودن و مال خدا بودن و تضمین خدایی داشتن و قهـراً اطـاعتش پـاداش    

 . خدایی داشتن و مخالفتش کیفر خدایی داشتن، مسئله دیگري است

ولـی آن  . زنند، ولی اگر ما اطاعت نکردیم مسئله مهمی نیست یبسیاري افراد حرف منطقی م

گوید این حرف من نیست حرف خداست، اگـر اطاعـت نکنـیم خـدا را تمـرد       کسی که می

 .ایم ایم و اگر اطاعت کنیم خدا را پرستش کرده کرده

تواند حرفهاي خودش را با دلیـل و   بنابراین درست است که پیغمبر در دوره بلوغ فکري می

فکر کنید، تعقل کنیـد، درسـتی حرفهـاي    ! اي مردم: نطق براي مردم ثابت کند یعنی بگویدم

من را بیابید؛ اما درستی حرفهاي او یک مطلب اسـت و اینکـه از جانـب خداسـت مطلـب      

 . دیگر

شراب نخورید؛ شـراب برایتـان مضـر    : گوید آید و می یک وقت پیغمبر اسالم می

خواهیـد؟ نگـاه    حاال دلیلش را می: گوید یبعد م. است، رجس است، پلیدي است

الخمرنـد،   خورند و دائم کنید به این شرابخوارهایی که یک مدت زیادي شراب می

آیـد،   شـان چـه مـی    آید، به سر اعصابشان و جهاز هاضمه ببینید چه به سرشان می

 !        کند کبدشان چه حالی پیدا می

شوند بـر سـر جامعـه     ب می خورند و مست میبروید و تجربه کنید، ببینید آنهایی که مشرو

آمار جنایتی کـه ناشـی از مشـروبخواري اسـت     . شود آورند؟ تجربه از این باالتر نمی چه می

فهمنـد کـه ایـن     مردمی اگر اهل عقل و منطق باشند، خوب می. دلیل بر بدي مشروب است

ن پیام خداسـت،  ولی باز این مطلب که ای. دستور بسیار منطقی است و نباید مشروب خورد

 .مسئله دیگري است
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هاي پیامبر را بـا برهـان علمـی و عقلـی      پس در دوره بلوغ فکري هم ولو صحت تمام گفته

 .آوري او را تصدیق کنیم احتیاج به معجزه دارد درك کنیم باز اگر بخواهیم پیام

 :اما مطلب دوم. تا اینجا مربوط به مطلب اول بود

به شهادت قرآن مجید همـواره   عی هستند که پیغمبر اکرمهمان طور که اشاره شد آنها مد

اي نداشـته   دهـد کـه هیچگـاه معجـزه     از اوردن معجزه خودداري کرده است و این نشان می

 .است

اند که از همه روشنتر آیه سوره اسراء است مکه سرزمین  براي این منظور آیاتی را نقل کرده

این مقدار آب جاري هـم  . ن زمان نبودهآب جاري در مکه آ. آب و علف و خشکی است بی

. کنند، مقدار بیشترش نهر طـائف اسـت   که االن هست و در منی و عرفات از آن استفاده می

زن هارون الرشید، خلیفـه مقتـدر، کـه     –زبیده . طائف در دوازده فرسخی جنوب مکه است

را شـکافت و از  قهراً همه بیت المال مسلمین هم در اختیارش بوده، بـا پـول فراوانـی کـوه     

طائف نهري به مکه جاري کرد ولی در زمان پیغمبر اسالم اصالً آبی در مکـه  نبـوده اسـت    

اند تا آب آن زیـادتر شـده    جز همین آب زمزم، آن هم به این مقدار فعلی نبوده، بعدها کنده

 .است

 : آوریم مگر آنکه کفار قریش، مخالفین پیغمبر گفتند ما به تو ایمان نمی

 .اي براي ما بشکافی چشمه از زمین-1

چون مکه باغ و بستانی ندارد، تو در اینجا یک باغستانی داشـته باشـی کـه درخـت     -2

.انگور زیادي داشته و نهرهایی در وسط آن جاري باشد

کنـی در قیامـت عـالم دگرگـون      کنـی و ادعـا مـی    یا اینکه همان طوري که گمان می-3

حاال هم تو کاري کنی که آسمان . درون شود و زمین و آسمان در یکدیگر فرو می می

.بر سر ما فرو ریزد

.یا خدا و فرشتگان را از آسمان پایین آوري و آنها جلو ما تو را تایید کند-4

.یا مالک یک خانه پر از پول باشی-5
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که (و یا به آسمان باال روي و از آنجا نامه اي براي ما بیاوري، یک نامه خطاب به ما -6

.)دنبوت تو را گمراهی نمای

 .اینها شرایطی است که ما براي ایمان آوردن به تو داریم

 .»قُلْ سبحانَ ربی هلْ کُنْت إال بشَراً رسوالً«

شما از من چه می خواهید؟ آیا من جز یک بشـري کـه پیـامبر اسـت چیـز      ! بگو سبحان اهللا

 دیگر هستم؟

زه از پیغمبر مطالبه کردند، کفار شش نوع معج: گویند اینها به جمله آخر استدالل کرده و می

کنید؟ تقاضـاي   یعنی چه؟ اي چه تقاضایی است که از من می! سبحان اهللا: پیغمبر جواب داد

 .معجزه  یعنی چه؟ من اساساً قدرت برآوردن تقاضایتان را ندارم

اي است که هم مورد استدالل مسیحیان قرار گرفته نسـبت بـه اینکـه پیغمبـر اسـالم       این آیه

شت، و هم مورد اسـتناد عـده اي از روشـنفکران بـراي ایـن جهـت کـه معجـزه         معجزه ندا

نداشت، و هم مورد استناد عده اي از روشنفکران براي این جهت که معجزه مربوط به دوره 

کودکی بشر است و پیغمبر اسالم چون تعلق به دوره بلوغ فکري بشر داشته است از آوردن 

 .کرده است معجزه امتناع می

 .ر مطلب درست نیست و اینجاست که ما باید مطالب را بشکافیمولی در ه

محال یعنی چیزي کـه عقـالً ناشـدنی اسـت،     . ما قبالً گفتیم که معجزه یک امر محال نیست

حتی اگر کسی قدرت الیتناهی هم داشته باشد باز امر محال ایجاد نشدنی است، . پوچ است

د، بلکه آن امر وجـود پـذیر نیسـت زیـرا آن عـین      توان تواند، نه اینکه او نمی نه اینکه او نمی

تواند هسـتی   چیزي که حقیقتش عین نیستی است دیگر نمی. نیستی است، عین پوچی است

 .یابد

پس تقاضاي معجزه غیر از تقاضاي یک امر محال است زیرا چنانکـه گفتـیم معجـزه یعنـی     

ممکن که فقط  امري که برخالف ناموس جاري طبیعت است ولی در ذات خود امري است

 .این یک مطلب. نیاز به یک قدرت ماوراء طبیعی دارد
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گفتیم همه پیامبران باید معجزه داشته باشند فقط بـه عنـوان یـک آیـه و     : مطلب دیگر اینکه

ولی آیـا  . دلیل براي صحت مدعاي خود که او از طرف خداست، و همین مقدار کافی است

اضا کردند آنها انجام دهند؟ اگر این طـور باشـد،   پیغمبران عموماً ملزمند که هر چه مردم تق

 !شوند مثل مارگیرها و جادوگرها می

اگـر تـو   : گوینـد  آینـد و رو بـه او کـرده  مـی     کشد، می مردم وقتی میلشان به تماشاگري می

باز دسته دیگـري، و همـین طـور، ایـن کـه      ! گوییم بکن پیغمبري پس فالن کار را که ما می

 .مسخره بازي است

آورد که ثابت شود او از طرف خداست و همینکه اتمـام حجـت    ر آن مقدار معجزه میپیغمب

گوید اتمـام حجـت شـد، مـن دیگـر ملـزم        شد، مگر هر چه مردم تقاضاي معجزه بکنند می

 .نیستم که معجزه بیاورم

و به تعبیر دانشمندان، پیغمبران ملزم نیستند به اقتراحات مردم عمل کننـد، یعنـی ایـن طـور     

کرده، براي ساکت کردن بچه، او را بغل کند و  اش در خانه گریه می که اگر کسی بچهنیست 

تو که می توانی معجزه کنی معجزه اي کـن کـه   ! اي پیغمبر خدا: نزد پیغمبر بیاورد و بگوید

 !این پسر بچه سرش گرم شود

 معجزه دلیل است براي اینکه آن آدمی که طالب حقیقـت اسـت حقیقـت را بفهمـد و    ! خیر

 .درك کند که این شخص فرستاده خداست و راستگوست و او موظف به عمل کردن است

نکته دیگري که اینجا باید گفت این است که پیغمبران معامله گر نیسـتند، یعنـی ایـن طـور     

خواهی ما به تو ایمـان آوریـم ایـن     نیست که گروهی پیش پیغمبري بیایند و بگویند اگر می

ایمان با معامله گـري جـور در   . اند که مردم ایمان بیاورند مبران آمدهپیغ! مقدار پول به ما بده

کنند یعنی از آنان می خواهند کـه در راه   پیغمبران مردم را حتی دعوت به انفاق می. آید نمی

 .خدا خرج کنند

جالب اینکه پس از آنکه آنان را به دعوت به انفاق و جهاد کردند، در مقام پذیرش حتی هر 

خواهم پـول   گوید من می آید و می بلکه وقتی شخصی می. گیرند ی را تحویل نمیگونه اتفاق

شـود کـه ایـن پـول دادن بـراي       همینکـه احسـاس مـی   ! اید خرج کنم در راهی که شما گفته
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خـواهم سـرباز    گوید من می آید و می پذیرند و یا وقتی فردي می خودنمایی است، از او نمی

گویـد چـون مـی     خواهی سرباز شوي؟ مـی  ه براي چه میاسالم باشم، از او سوال می کند ک

تـو بـه   . خواهم اسمم در تاریخ ضبط شود، می گوید برو دنبال کارت، مـا هجـرت الـی اهللا   

 .سوي خدا هجرت نکرده اي اخالص و ایمان نداري

 :گوید شود، در آیه اول می با توجه به این مطالب، معنی آیات روشن می

 .»ًن االرض ینبوعالن نومن لک حتی تفجر لنا م«

یعنـی بـه   » یومن به«اگر بگوییم . » نومن بک«یا » نومن لک«فرق است میان اینکه گفته شود 

 .آورد یعنی به سود او ایمان می» یومن له«آورد، و اگر بگوییم  او ایمان می

یعنـی مـا بـه سـود تـو ایمـان       » لـن نـومن لـک   «بلکه گفتنـد  » لن نومن بک«اینها نگفته اند 

که این کاري . خواهی ما بیایم جزءدار و دسته تو شویم م، و به عبارت دیگر اگر میآوری نمی

 . است به نفع تو، تو هم باید کاري به نفع ما بکنی

براي نفع است و صریح است در اینکه آنها جریان چشمه را به نفع خود » ل«. حتی تفجر لنا

 .امله صرف استاند و این تقاضاي معجزه نیست، تقاضاي یک مع خواسته می

 .»او تکون لک جنه من نخیل و عنب فتفجر االنهار خالها تعجیراً«

 .خواسته دوم اینک تو مالک باغستانی پر از درخت خرما و انگور باشی

معلوم است اگر پیغمبر در مکه یک باغستانی داشته باشد و درخت خرمـاي خیلـی زیـاد و    

دهد، قهراً به سـود مـردم مکـه     به مالئکه نمیانگور خیلی زیاد، آن خرماها و انگورها را که 

 .است

یعنـی آنهـا   ! این هم تقاضاي معجزه نیست، تقاضاي یک امري است بـه سـود زنـدگی آنهـا    

اي کـه نـه نهـري دارد و نـه      خواستند که رسول اهللا مکه را تبدیل بـه طـائف کنـد، مکـه     می

 .اشجار استباغستانی، تبدیل شود به شهري همچون طائف که پر از باغستان و 

 »او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفاً«
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ات ایـن   اگر کسی بیاید و اینگونه تقاضاي معجزه کند، بگوید که اگر تو معجزه داري معجزه

باشد که من را بکش، آیا این تقاضاي معجزه است؟ خیر، زیرا وقتی که کشته شـود معجـزه   

 چه سودي دارد؟

آید اگر راسـت مـی گـویی     در قیامت آسمان فرود میگویی که  گویند تو می کفار قریش می

سـوختند پـس    داد و آنان همه مـی  اگر پیامبر این معجزه را انجام  می. همین االن فرود بیاور

 اي داشت؟ سوختن چه نتیجه

 »او تاتی باهللا و المالئکه قبیالً«

ت کـه  ایـن هـم معلـوم اسـ    . خدا و مالئکه براي ما حاضر کن تا شخصاً با ما صحبت کننـد 

تقاضاي یک امر محال است، زیرا ممکن نیست که خدا خودش شخصاً با بنـدگان صـحبت   

 .کند

توانسـتند او را   هـاي خودشـان مـی    بود که مردم را از راه چشم بعالوه اگر خدا مانند بشر می

هایشان می توانستند صداي او را بشنوند، اساساً دیگـر احتیـاجی بـه     ببیند و هم از راه گوش

 .بودپیغمبر ن

هـو االول و  . کند هللا المشرق و المغرب، اینما تولوا فئم وجه اهللا خدایی که پیغمبر معرفی می

االخره و الظاهر  و الباطن است او که جسم نیست، او که در آسمان نیست که او را به نقـل  

 .به زمین کنند

هاي واضـح   معناي تقاضاي آنان این است که خدا مثل یک مخلوق بشود و این هم از محال

 .است

طور است زیرا مالئکه اجسام مادي نیستند که انسانی آنها را ببینـد، گرچـه    مالئکه هم همین

ولـی  . ممکن است احیاناً متمثل  به صورت انسانی بشوند و براي بعضی افراد نمودار گردند

به هر حال ملک از جنس بشر و از جنس ماده نیست کـه بـراي همـه ممکـن باشـد آنهـا را       

 .پس این هم یک تقاضاي نامعقول است. دببین

 او یکون لک بیت من زخرف 
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آنقدر بنده پول بودنـد کـه گـویی    . باز این یک تقاضاي مادي و یک سوداگري صرف است

 .فهمیدند جز پول چیز دیگري نمی

گیري اسـت زیـرا    آخرین تقاضا یعنی مسئله آوردن نامه هم بسیار روشن است که یک بهانه

 ..آورد باز آنها می گفتند این نامه را خودت نوشتی و آوردي اهللا نامه را می اگر فرضاً رسول

در هر حال این تقاضاها بعضی تقاضاهاي سوداگرانه است و بعضی احمقانه و هـیچ کـدام    

 .تقاضاي حقیقت جویانه نیست

من یـک بشـري هسـتم پیغمبـر و نـه چیـز دیگـر، و        : و لذا پیغمبر در جواب آنها می گوید

 . ي از پیغمبر بایستی  نه احمقانه باشد و نه سوداگرانهتقاضا

انـد کـه ایـن تقاضـا نظیـر تقاضـاي        پس مسئله آنطور نیست که این نویسندگان گمان کـرده 

ورزیـده   هاي گذشته از انبیائشان بوده ولی پیغمبـر اسـالم از آوردن معجـزه امتنـاع مـی      امت

یانـه بـود رسـول اهللا آنـان را رد     است، خیر، اگر تقاضاي اینهـا هـم معقـول و حقیقـت جو    

 .کرد نمی

از اینها گذشته، نکته جالب اینکه قرآن مجید معجزات زیـادي از انبیـاء گذشـته نقـل کـرده      

است؛ از نوح، لوط، هود، صالح، موسی، ابراهیم؛ عیسی و بسـیاري دیگـر بـه طـور صـریح      

دارد کـه قـرآن   آیـا معنـی   . معجزات گوناگونی را متذکر است که هیچ قابـل تردیـد نیسـت   

خواهنـد   خودش این همه معجزات را از پیغمبران نقل کند ولی وقتی از خودش معجزه مـی 

 بگوید من یک پیغمبر بیشتر نیستم؟

ماند کـه مگـر آن اشـخاص پیغمبـر      اگر این چنین بود جاي این سوال از رسول اهللا باقی می

 نبودند؟ یا آنها معجزه نبود؟

خواهید از نوع آن  معجـزات   له این است اینها که شما میشود معناي این جم پس معلوم می

 .آوردم بود می نیست و اگر از آن نوع می

عالوه بر این، گذشته از اینکه خـود قـرآن معجـزه اسـت و مـا بـه زودي دربـاره آن بحـث         

خواهیم کرد و این نکته منصوص قرآن است، آیا رسول اهللا معجزه دیگـري نداشـت؟ چنـد    

 :یامبر اسالم را خود قرآن به طور صریح متذکر است، از جملهفقره از معجزات پ
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 سبحان الذي اسري بعبده لیال من المسجد الحرام

منزه است آن خدایی که بنده خود را شبی از مسجد الحرام به مسـجد االقصـی بـرد، بـراي     

 .آنکه آیات خود را به او بنمایاند

کنـد، آیـا    را براي رسول اهللا نقل میتا اینجا در کمال صراحت یک سفر غیر عادي جسمانی 

معجزه  نیست؟ در زمانی که مرکب تندرو آن روز شـتر بـوده و جـت و جمبوجـت نبـوده      

بـه غیـر از معجـزه چگونـه     ! است رسول اهللا از مسجد الحرام به فلسطین در شب سفر کنـد 

 شود توجیه کرد؟  می

ر این مطلـب کـه در آن شـب    وقتی این آیه نازل شد کفار قریش گفتند تو چه دلیل داري  ب

آمد نقـل   اي را که از شام به مکه می سیر کردي؟ رسول اهللا در جواب آنان خصوصیات قافله

نمودنـد و بـر    کرد که در فالن جا اطراق کرده بودند و چنین و چنان با یکدیگر گفتگـو مـی  

 .کفار قریش معلوم شد که او را کنار قافله گذشته است

و ان یروا ایه یعرضـوا و یقولواسـحر   .  اقترقبت اساعه و انشق القمر :و نیز داستان شق القمر

.مستمر که اشاره به داستان شق القمر توسط رسول اهللا است
 1

 

 قرآن معجزه پیامبر اکرم

این کتاب در طول بیسـت و سـه سـال    . قرآن آسمانی ما و معجزه جاوید پیامبر ماست. 179

ریم که هم کتاب پیغمبر اکرم اسـت و هـم مظهـر    قرآن ک. تدریجاً بر رسول خدا نازل گشت

پیغمبـر اکـرم   . از نقش عصاي موسی و دم عیسـی . اعجاز او، نقشی صدها بار بزرگتر داشت

. کشـید  خواند و جاذبه ایـن آیـات، افـراد را بـه سـوي اسـالم مـی        آیات قرآن را بر مردم می

قـرآن  . خـارج اسـت  در تاریخ اسالم از حـد احصـار   . تاریخچه هاي مربوط به این موضوع

آیه مشتمل اسـت و همـه    6205ها بر حدود  سوره است و مجموع این سوره 114مجموعه 

مسلمین از صدر اسالم تـا عصـر حاضـر    . کلمه است 780000این آیات مجموعاً در حدود 

                                 
1
155-168، ضض2ج –اشنایی با قرآن  
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. نظیري در امر قرآن نشان داده اند که نشانه شیفتگی آنهـا نسـبت بـه قـرآن اسـت      اهتمام بی

کـه بـه نـام     –رسول اکرم به وسیله گروهی که خود ایشان معین کرده بودند قرآن در زمان 

بعـالوه غالـب مسـلمین اعـم از مـرد و زن،      . شـد  نوشته مـی  -معروف شدند» کاتبان وحی«

قـرآن را در  . کوچک و بزرگ، عشق عجیبی به حفظ همه و یـا اکثـر آیـات قرآنـی داشـتند     

را ثواب می دانستند و به عالوه از تالوت آن  خواندند و در غیر نمازها تالوت آن نمازها می

.لذت می بردند و مایه آرامش روح آنها بود
1
 

 اهتمام عظیم مسلمین نسبت به قرآن

مسلمین در هر عصري متناسب با امکانات فکري و عملی خود تحـت تـاثیر شـوق و    . 180

ل یاد گـرفتن و بـه   از قبی. درباره قرآن کار کرده اند. عشقی که به کتاب آسمانی خود داشتند

خاطر سپردن، قرائت نزد قرآن استادان قرائت و تجوید، تفسیر معانی، توضیح و شرح لغات 

قرآن در کتب لغت مخصوص این کار، برشمردن آیات  و کلمـات و حتـی حروفـی کـه در     

تـدقیق در معـانی آن و اسـتفاده از آن در مسـائل حقـوقی،      . مجموع قرآن به کار رفته است

ها و نوشته هاي خود به آیـات   تماعی، فلسفی، عرفانی، علمی و زینت دادن گفتهاخالقی، اج

ها، نوشتن آن با خطوط بسیار زیبـا،   کاري هاي و کاشی بري هاي بسیار عالی یا گچ قرآن کتیبه

تذهیب آن، به فرزندان خود قبل از هر آموزش دیگر، تدوین نحو و صرف زبـان عربـی بـه    

آوري لغات زبـان عربـی و امثـال     ر علم معانی و بیان و بدیع، جمعخاطر قرآن، ابداع و ابتکا

 .آنها

عشق و عالقه مسلمین به قرآن منشا و مبدا یک سلسله علوم ادبی و عقلی شد که اگر قـرآن  

.آمد بود این علوم به وجود نمی نمی
2
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 اعجاز قرآن 

ا سوره هـاي کوچـک   قرآن معجزه جاوید خاتم االنبیاء از بدو نزول قرآن در مکه که ب. 181

کرد؛ یعنی مدعی شده قرآن کار من نیسـت، کـار   » تحدي«آغاز شد رسول اکرم رسماً بر آن 

خداست و از من هیچ بشر دیگر ساخته نیست که ماننـد آن را بیـاورد و اگـر بـاور نداریـد      

ولی بدانید که اگر جن و انـس پشـت   . خواهید کمک بگیرید آزمایش کنید و از هر کسی می

مخالفان پیغمبر اکرم نه در آن زمان . دهند که مانند آن را بیاورند، قادر نخواهند بودبه پشت 

انـد بـه ایـن مبـارزه      نتوانسته -گذرد که اکنون چهارده قرن از آن می -هاي بعد و نه در زمان

 .است» جادو«آخرین سخن مخالفان آن عصر این بود که . طلبی پاسخ بدهند

به خارق العاده بودن قرآن و نوعی اظهار عجز در برابر قـرآن   خود این اتهام، اعتراف ضمنی

 .بود

اي بـا پیغمبـر بـراي تضـعیف و مغلـوب کـردنش        مخالفان سر سخت پیامبر از هیچ معارضه

همـان   –زیرا صد در صد ناامید بودنـد   -مضایقه نکردند و تنها کاري که به ان دست نزدند

یعنی آوردن الاقل : قرآن هم تصریح کرده استبود که پیغمبر مکرر پیشنهاد می کرد و خود 

ماننـد  ) ولو سوره اي یک سطري مانند قل هو اهللا و سوره انـا اعطینـاك الکـوثر   (یک سوره 

 .قرآن

در اینجا بـه اجمـال اشـاره    . هاي مختلف معجزه است، یعنی فوق بشري است قرآن از جنبه

 .عنويلفظی و م: کنیم از نظر کلی اعجاز قرآن از دو جهت است می

پـس  . شود به مقوله زیبایی، و اعجاز معنوي آن به مقوله علمـی  اعجاز لفظی قرآن مربوط می

هـر یـک از   . اعجاز قرآن یکی از جنبه زیبایی و هنري است و دیگر از جنبه فکري و علمی

.به نوبه خود داراي چند جهت است –خصوصاً جنبه علمی  –این دو جنبه 
1
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 ختم نبوت یا ختم دیانت؟

پیغمبـر اسـالم از نظـر منشـا     : اقبال الهوري قریب به این مضمون ادامه می دهـد کـه  . 182

کارش که وحی است تعلق دارد به دوره گذشته و از نظر روح رسالتش که دعوت بـه عقـل   

 .و منطق و علم و تجربه و آزمایش و پند گرفتن از تاریخ است، تعلق دارد به دوره آینده

وت هم همین است یعنی بیان گذشته هر دو مطلـب را بـه دنبـال    از نظر اقبال فلسفه ختم نب

یعنی با آمدن این نوع نبـوت  . نیازي از معجزه دهد یک ختم نبوت، و دوم بی خود نتیجه می

اي بـراي نبـوت و رسـالت     و رسالت که نبوت و رسالت ختمیه است، نه بعد از این زمینـه  

معجزه مربوط بـه دوره هـاي گذشـته     دیگري است و نه دیگري نیازي به معجزه است زیرا

 .بوده است

این بیانی است که اقبـال طـرح کـرده  و بعضـی از نویسـندگان اسـالمی نیـز آن را پیـروي         

 .اند نموده

در : گـوییم  ما اینک در آن مقام نیستیم که مفصالً در این زمینه بحث کنـیم ولـی اجمـاالً مـی    

 .اند اشتباه بسیار بزرگی مرتکب شده اند، اي که اینها براي ختم نبوت ذکر کرده فلسفه

چنان که بعضی ایـن اشـتباه   (خواهم، بگویم اقبال ختم نبوت را انکار کرده  اشتباه نکنید نمی

خیر، برعکس، اقبال ختم نبوت را قبول دارد ولی توجیهی که براي خـتم نبـوت   ) اند را کرده

ف متصـورش نتیجـه   اي که او ذکر می کنـد درسـت بـرخال    فلسفه. ذکر کرده درست نیست

او میخواهد با این توجیه ختم نبـوت را اثبـات کنـد، امـا متاسـفانه اگـر آن حـرف        . دهد می

.نه ختم نبوت! دهد درست باشد، ختم دیانت نتیجه می
1
 

 راز ختم نبوت

. ظهور دین اسالم، با اعالم جاودانگی آن و پایان یافتن دفتـر نبـوت تـوام بـوده اسـت     . 183

هیچگاه بـراي آنهـا ایـن مسـاله     . اند نبوت را امر واقع شده تلقی کرده مسلمانان همواره ختم
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پیغمبر دیگري خواهد آمد یا نه؟ چه، قـرآن کـریم    مطرح نبوده که پس از حضرت محمد

در میـان  . با صراحت پایان یافتن نبوت را اعـالم و پیغمبـر بارهـا آن را تکـرار کـرده اسـت      

انکار یگانگی خدا یا انکـار قیامـت، بـا ایمـان بـه       مسلمین اندیشه ظهور پیغمبر دیگر، مانند

 .اسالم همواره ناسازگار شناخته شده است

تالش و کوششی که در میان دانشمندان اسالمی در این زمینه به عمـل آمـده اسـت تنهـا در     

خواسته اند به عمق این اندیشه پی ببرند و راز ختم نبـوت را کشـف    این جهت بوده که می

 .کنند

حی، تلقی و دریافـت  .قدر مسلم این است که . ماهیت وحی و نبوت نمی شویموارد بحث 

نبی، وسیله ارتباطی است میان سـایر  . راهنمایی است از راه اتصال ضمیر به غیب و ملکوت

 .ها و جهان غیب ها و جهان دیگر و در حقیقت پلی است میان جهان انسان انسان

رقاء شخصیت روحـانی یـک فـرد انسـان     نبوت از جنبه شخصی و فردي، مظهر گسترش و 

ها به منظور رهبري آنهـا کـه بـه وسـیله      است و از جنبه عمومی، پیام الهی است براي انسان

 .گردد یک فرد به دیگران ابالغ می

آیا ختم نبوت : هاي مواجه می کند که  همین جا است که اندیشه ختم نبوت، ما را با پرسش

النبیین  به معنـی کـاهش اسـتعدادهاي معنـوي و تنـزل       و عدم ظهور نبی دیگر بعد از خاتم

هاي روحانی است؟ آیا مادر روزگار از زادن فرزندانی ملکوتی صـفات کـه    بشریت در جنبه

بتوانند با غیب و ملکوت پیوند داشته باشند ناتوان  شده است و اعالم ختم نبوت بـه معنـی   

 اعالم نازا شدن طبیعت نسبت به چنان فرزندانی است؟

ها  و  عالوه، نبوت معلول نیازمندي بشر به پیام الهی است و در گذشته طبق مقتضیات دورهب

ظهور پیاپی پیامبران، تجدید دائمی  شـرایع، نسـخ هـاي    . ها این پیام تجدید شده است زمان

مداوم کتب آسمانی همه بدان علـت اسـت کـه نیازمنـدي هـاي بشـر دوره بـه دوره تغییـر         

هر دوره اي نیازمند پیام نوین و پیام آور نوینی یک باره بریده شود  کرده است و بشر در می

کند یکسره خراب گردد و دیگر پیامی بـه   و پلی که جهان انسان را به جهان غیب متصل می

 بشر نرسد و بشریت بال تکلیف گذاشته شود؟
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ـ  د نـوح و  از اینها همه گذشته، چنانکه می دانیم در فاصله میان پیامران صاحب شریعت مانن

اند که مبلغ و مروج شـریعت   ابراهیم و موسی و عیسی یک سلسله پیامبران دیگر ظهور کرده

اند که مبلغ و مـروج شـریعت نـوحی بـوده انـد       هزاران نبی بعد از نوح آمده. اند پیشین بوده

فرضاً انقطاع نبوت تشریعی را بپذیریم و بگوییم با شـریعت  . همچنین بعد از ابراهیم و غیره

هاي تبلیغی بعد از اسالم قطع شد؟ چرا این همـه پیـامبر    چرا نبوت. الم شرایع ختم شوداس

بعد از هر شریعتی ظهور کردند و آنها را تبلیغ و ترویج و نگهبانی کردند، اما بعـد از اسـالم   

 حتی یک پیامبر اینچنین نیز ظهور نکرد؟

 شود هایی که از اندیشه ختم نبوت ناشی می اینهاست پرسش

اسـالم  . هـا را داده اسـت   الم که خود عرضه کننده این اندیشه است پاسـخ ایـن پرسـش   اس

اندیشه ختم نبوت را آنچنان طرح و ترسیم کرده است کـه نـه تنهـا ابهـام و تردیـدي بـاقی       

از نظر اسالم، اندیشه ختم . آورد  گذارد، بلکه آن  را به صورت یک فلسفه بزرگ در می نمی

استعداد بشري و نازا شدن مادر روزگـار اسـت و نـه    . یت و کاهشنبوت نه نشانه تنزل بشر

هـایی متغیـر بشـر در     نیازي بشر از پیام الهی است و نه با پاسخگویی بـه نیازمنـدي   دلیل بی

 .هاي مختلف ناسازگار است، بلکه علت و فلسفه دیگري دارد ها و زمان دوره

ه اسالم ترسـیم کـرده اسـت آشـنا     آنچنانک» ختم نبوت«قبل از هر چیز الزم است با سیماي 

 .هاي خود را دریافت داریم پرسش  سپس پاسخ. بشویم و آن را بررسی کنیم

 :خوانیم چنین می 40در سوره احزاب آیه 

 »محمد ابا احد من رجالکم و لکن رسول اهللا و خاتم النبیین نما کا«

 .دهنده پیامبران است محمد پدر هیچیک از مردان شما نیست، همانا او فرستاده خدا و پایان

 . یاد کرده است» خاتم النبیین«را با عنوان  این آیه رسماً حضرت محمد

به حسب ساختمان  لغوي خود در زبان عربی به معنـی چیـزي اسـت کـه بـه      » خاتم«کلمه 

زدنـد بـه    مهري که پس از بسته شدن نامـه بـر روي آن مـی   . وسیله آن به چیزي پایان دهند

و چون معموالً بر روي نگین انگشـتري، نـام یـا شـعار     . شود امیده مین» خاتم«همین جهت 
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» خـاتم «زدنـد، انگشـتري را    ها می کردند و همان را بر روي نامه مخصوص خود را نقش می

 .می نامیدند

استعمال شده است مفهوم پایان دادن یـا بسـتن   » ختم«در قرآن هر جا و به هر صورت ماده 

 .خوانیم چنین می 65س آیه مثالً در سوره ی. دهد را می

 .واههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبونفالیوم نختم علی ا«

هاشان با ما سخن مـی گوینـد و پاهاشـان     زنیم و دست هاي آنها مهر می در این روز به دهان

 .اند گواهی می دهند بر آنچه به دست آورده

ز آن نزول این آیه نیـز پایـان یـافتن نبـوت بـه      رساند که قبل ا حن آیه مورد بحث خود میل

مسلمانان همـان طـوري کـه    . وسیله پیغمبر اسالم در میان مسلمین امري شناخته بوده است

این آیه فقط یادآوري مـی کنـد   . شناختند دانستند خاتم النبیین نیز می محمد را رسول اهللا می

اش که رسـول   با همان عنوان واقعی که او را با عنوان پدر خوانده فال شخص نخوانید، او را

 .اهللا و خاتم النبیین است بخوانید

کنـد و بـر ان چیـزي     این آیه فقط به جوهر  و هسته مرکزي اندیشه ختم نبـوت اشـاره مـی   

 .افزاید نمی

 :چنین آمده است 9در سوره حجر آیه 

 »انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون«

 .و هم البته خود نگهبان آن هستیمما خود این کتاب را فرود آوردیم 

در این آیه با قاطعیت کم نظیري از محفوظ ماندن قرآن از تحریف و تغییر و نابودي سـخن  

 .رفته است

هـایی اسـت کـه در     یکی از علل تجدید رسالت و ظهور پیامبران جدید، تحریـف و تبـدیل  

هـا و تعلیمـات،    بتعلیمات و کتب مقدس پیامبران رخ داده است و به همین جهت آن کتـا 

غالباً پیـامبران احیـا کننـده سـنن     . اند صالحیت خود را براي هدایت مردم از دست می داده

 .اند فراموش شده و اصالح کننده تعلیمات تحریف یافته پیشینیان خود بوده
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گذشته از انبیاء که صاحب کتاب و شریعت و قانون نبوده و تابع یک پیغمبر صاحب کتـاب  

مانند همه پیامبران بعد از ابراهیم تا زمان موسی و همـه پیـامبران بعـد از    . اند و شریعت بوده

موسی تا عیسی، پیامبران صاحب قانون و شریعت نیز بیشتر مقررات پیامبر پیشـین را تاییـد   

اند ظهور پیاپی پیامبران تنها معلول تغییر و تکامل شرایط زندگی و نیازمندي بشر به  کرده می

هاي کتـب و   هاي و تحریف و تبدیل نمایی نوین نیست، بیشتر معلول نابوديپیام نوین و ره

 .تعلیمات و آسمانی بوده است

بشر چند هزار سال پیش نسبت به حفظ مواریث علمی و دینـی نـاتوان بـوده اسـت و از او     

اي از تکامل که مـی توانـد    رسد به مرحله آنگاه که بشر می. توان داشت جز این انتظاري نمی

علت عمده تجدید پیام و ظهور پیـامبر  . یث دینی خود را دست نخورده  نگهداري کندموار

 .شود جاوید ماندن یک دین، موجود می) نه شرط کافی(جدید منتفی می گردد و شرط الزم 

آیه فوق به منتفی شدن مهمترین علت تجدید نبوت و رسالت از تاریخ نزول قـرآن بـه بعـد    

 .حقق یکی را ارکان ختم نبوت را اعالم می داردکند، و در حقیقت ت اشاره می

دانیم در میان کتب آسمانی جهان تنها کتابی که درست و بـه تمـام و کمـال     چنانکه همه می

به عالوه مقادیر زیـادي از سـنت رسـول بـه صـورت      . دست نخورده باقی مانده قرآن است

البتـه بعـد   . نـده اسـت  قطعی و غیر قابل تردید در دست است که از گزند روزگار مصون ما

توضیح خواهیم داد که وسیله الهی محفوظ ماندن کتاب آسمانی مسـلمین، رشـد و قابلیـت    

 .بشر این دوره است که دلیل بر نوعی بلوغ اجتماعی انسان این عهد است

توانـد حـافظ و    میت، بلوغ اجتماعی بشر است به حدي که میتدر حقیقت یکی از ارکان خا

و دینی خـود باشـد و خـود بـه نشـر و تبلیـغ و تعلـیم و تفسـیر آن         نگهبان مواریث علمی 

.بپردازد
1
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 خبري از سخنان پیامبر

در وجـود پیـامبر اسـوه و    . لقد کان لکم فـی رسـول اهللا اسـوه حسـنه    : گوید قرآن می. 184

گویی که وجود پیغمبر کانون و مرکزي است کـه مـا از آن کـانون    . اي است براي شما تاسی

صرف این که یک نفر بیایـد کلمـات پیغمبـر را روایـت     . و استخراج نتایج کنیمباید استفاده 

کنند این که بیایم تاریخ پیغمبر را نقـل   ها هستند که چیزي درك نمی کند کافی نیست، راوي

کنیم و مثالً بگوییم پیغمبر اکرم در فالن جا این طور عمل کرد  در فالن جـا آنطـور، کـافی    

در فالن جا پیغمبر این طور رفتار کرد؛ چرا که . پیغمبر مهم استتفسیر توجیه عمل . نیست

 این طور رفتار کرد؟ آنجا چه منظوري داشت؟

پس همینطور که گفتار پیغمبر نیاز به تعمق و تفسیر دارد، رفتار پیغمبر هم نیاز بـه تعمـق و   

امـت   مـا کـه  رباره خودمان خودداري کنیم کـه  توانیم از این اظهار تاسف د ما می. سیر دارد

پیغمبر آخر الزمان هستیم از هر کداممان اگر پنج تا سخن از پیغمبر بخواهند حتی لفظش را 

تـوانیم دو سـه کلمـه     و نه از سـیره و رفتـار پیغمبـر مـی    . دانیم، معنی و تفسیرش بماند مین

یکی از نویسندگان معروف ایران که ابتداي عمـرش در هـیچ مـذهبی نبـود و ایـن      . بگوییم

ها که از ما منتشر شده بود، با ما ارتباط و تمایالتی هـم   مري به واسطه بعضی کتابآخري ع

کنم در حکمت ادیـان   فالنی من دارم کتابی ترجمه می: پیدا کرده بود، یک وقت به من گفت

در این کتاب از هر کسی کلمـات زیـادي   . هاي ادیان مختلف عالم وجود دارد یعنی حکمت

اسالم که رسیده فقط چند جمله کوتاه نقل کـرده، و چـون ترجمـه    نقل کرده ولی به پیغمبر 

ام صد آیه از قرآن صد  تصمیم گرفته. خواهم کمی زیادتر نقل کنم من ترجمه آزاد است، می

در مورد قرآن و نهج البالغه . جمله از پیامبر و صد جمله از کلمات امیرالمومنین را نقل کنم

می توانم انتخاب کنم ولی راجع به سخن پیغمبر، چون هایی که وجود دارد، خودم  با ترجمه

من به عربی وارد نیستم و ترجمه هم بکنی که بعد من به قلم خودم درآورم که مطابق ذوقم 

باشد؟ من هم صد جمله از رسول اکرم انتخاب و ترجمه کردم و در اختیـار او قـرار دادم و   

 :وقت به من رسید و گفت بعدها یک. او در کتابی به نام حکمت ادیان چاپ کرد



١٧٩

دانسـتم در صـورتی کـه او یـک      فالنی پیغمبر ما چنین سخنانی داشـته؟ واهللا مـن کـه نمـی    

آدمی است که در کشورهاي خـارجی احیانـاً رویـش حسـاب     . نویسنده معروف ایران است

یک آدمی . شمردند یکی هم او را می. آید هاي درجه ا ول می کنند وقتی سخن از نویسنده می

خبـر  . به قول  خودش سید بوده، در طول عمرش هم سر و کارش با کتاب بـوده اسـت  که 

نداشت که پیغمبر ما چنین سخنانی داشته است، گفت من حاال می بینم کـه سـخنان پیـامبر    

 .چربد و بسیار عمیق و پر معناست اسالم بر سخنان سایر پیامبران عالم می

کرده باشیم که یک نویسنده ما، کـه البتـه او هـم    ها باید اینقدر کوتاهی  خوب پر اما مسلمان

.کوتاهی کرده است، اطالع نداشته باشد که پیامبر سخنان حکمت آمیزي هم دارد
1
 

 ماجراي هجرت 

 »...و ان یمکر بک الذین کفروا الیبتوك«. 185

دهد که چگونه در  شود و نشان می در این آیه یکی از فرازهاي حساس تاریخ اسالم بیان می

ترین شداید، خداوند اسالم و مسلمین را نجات داد چرا؟ چون واقعاً اسـالم و ایمـان    سخت

جریـانی  . اسـت  ترین شداید، مساله هجرت پیغمبر اکـرم  یکی از آن سخت. حکمفرما بود

پیغمبر اکـرم  . که به هجرت رسول اکرم  از مکه به مدینه منتهی شد بسیار حیرت انگیز است

 –هنوز در قید حیات بود  ه جناب ابوطالب پدر بزرگوار علیدر ده سال اول بعثتشان ک

به واسـطه حمایـت ابوطالـب کمتـر      –هاشم و مورد احترام همه قریش بود  و او رئیس بین

بعد از وفات ابوطالب بـه فاصـله چنـد روز همسـر بزرگوارشـان      . گرفت مورد آزار قرار می

گسـار بـود و از نظـر     عاً مصداق یـار غـم  این زن واق. خدیجه سالم اهللا علیه نیز از دنیا رفت

ایـن زن،  . روحی به قدري با رسول خدا انطباق داشت که باید گفت در جهان نظیر نداشـت 

اش، خوشی، سعادت و همه چیز خود را به  مالش، جانش، هستی. بسیار فداکار، و عاقله بود

                                 
1
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اکرم به حـد   بعد از وفات ابوطالب و خدیجه، سختگیري بر رسول. پاي رسول اکرم ریخت

 :در این میان خدا وسیله عجیبی فراهم کرد. اعال رسید

یـک نفـر از   . مردم مدینه دو قبیله بودند به نام اوس و خزرج که همیشه با هم جنگ داشتند

بر یکی از مـردم  . آید براي اینکه از قریش استمداد کند آنها به نام اسعد بن زرارخ به مکه می

و رسـم   –خانه بود  گو اینکه در آن زمان بت -قدیم معبد بودکعبه از . قریش وارد می شود

آمـد یکـی    هر کس که مـی . طواف که از زمان حضرت ابراهیم معمول بود هنوز ادامه داشت

این شخص وقتی خواست برود به زیارت کعبه و طواف کنـد،  . کرد طوافی هم دور کعبه می

دا شده ساحر و جادوگري که گـاهی  مردمی در میان ما پی! مواظب باش: میزبانش به او گفت

یک وقت سخنان او بـه گـوش   . شود و سخنان دلربایی عجیبی دارد در مسجدالحرام پیدا می

اتفاقـاً او مـوقعی بـراي    . سـحري در سـخنان او هسـت   . کند اختیار می تو نرسد که تو را بی

خودشـان  طواف می رود که رسول اکرم در کنار کعبه در حجر اسماعیل نشسته بودند و بـا  

مشغول . در گوش این شخص پنبه کرده بودند که یک وقت چیزي نشنود. خواندند قرآن می

رسـول اکـرم سـیماي عجیبـی     . (طواف کردن بود که قیافه شخصی خیلی او را جذب کـرد 

گویند؟ یک وقت با خودش فکـر کـرد    گفت نکند این همان آدمی باشد که اینها می) داشت

هـاي او را   مـن آدمـم، حـرف   . ام هـایم را پنبـه کـرده    وشکه عجب دیوانگی است که من گـ 

ایـن امـر   . تمایـل پیـدا کـرد   . آیات قرآن را شنید. پنبه را از گوشش بیرون انداخت. شنوم می

هـاي کـرد و بعـدها     بعـد آمـد صـحبت   . شـد  منشا آشنایی مردم مدینـه بـا رسـول اکـرم    

آمدنـد و  ) به مکه(ي از اینها اي با حضرت رسول کردند تا اینکه عده ا هایی محرمانه مالقات

هاي تشریق، یعنی شـب دوازدهـم، وقتـی کـه همـه       قرار شد در موسم حج در یکی از شب

هـم   هاي آنجا، رسول اکـرم  خواب هستند بیایند در منا، در عقبه وسطی، در یکی از گردنه

کـنم   یفرمود من شما را دعوت م در آنجا رسول اکرم. هایشان را بزنند بیایند آنجا و حرف

آنها هـم  . و شما اگر حاضرید ایمان بیاورید من به شهر شما خواهم آمد... به خداي یگانه و

 .قبول کردند و مسلمان شدند، که جریانش مفصل است
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. بـود ) حادثـه (این اولـین   . زمینه اینکه رسول اکرم از مکه به مدینه منتقل بشوند فراهم شد

ینه فرستادند و او در آنجـا بـه مـردم قـرآن     مصعب بن عمیر را به مد بعد حضرت رسول 

 .تعلیم داد

اینهایی که ابتا آمده بودند، عده اندکی بودند؛ به وسیله این مبلغ بزرگوار عده زیـاد دیگـري   

قریش هم روز بـه روز بـر سـختگیري خـود     . مسلمان شدند و تقریبا جو مدینه مساعد شد

در . کـار رسـول اکـرم را یکسـره کننـد      افزودند،  در نهایت امر تصمیم گرفتند که دیگـر  می

در حکـم  » دارالنـدوه «. تشکیل جلسه داند، که این آیه قرآن اشـاره بـه آنهاسـت   » دارالندوه«

مکه اساساً نه از خودش حکومتی به شکل پادشـاهی بـا جمهـوري    . مجلس سناي مکه بوده

ي داشـتند  قـرار . یک نوع حکومت ملوك الطوایفی داشتند. داشت و نه تابع یک مرکزي بود

اي چند نفر با شرایطی و از جمله اینکه چهل سال کمتر نداشته باشـند بیاینـد    که از هر قبیله

آید با یکدیگر مشورت کنند و هـر چـه    در آنجا جمع بشوند و درباره مشکالت که پیش می

هاي بود که در  یکی از اطاق» دارالندوه«. کردند در آنجا تصمیم گرفتند، مردم قریش عمل می

 .االن آن محل خراب شده و داخل مسجدالحرام است. طراف مسجدالحرام بودا

هایی کردند، گفتند باالخره باید بـه یـک شـکلی آزادي را از محمـد سـلب       در آنجا پیشنهاد

کنیم، یا اساساً او را بکشیم یا حبسش کنیم و یا الاقل شـرش را از اینجـا بکنـیم و تبعیـدش     

اند پیرمردي در این  اینجاست که هم شیعه و هم سنی نوشتهدر . خواهد برود کنیم، هرجا می

و  –با اینکه قرار نبود که غیر قریش کس دیگري را در آنجـا راه بدهنـد    -مجلس ظاهر شد

نـه، مـن راجـع بـه همـین      : گفـت . اینجا جاي تـو نیسـت  : گفتند. گفت من اهل نجد هستم

باالخره اجازه گرفت و داخل . کنند صحبت و فکر دارم موضوع که قریش در اینجا بحث می

و در اخبار وارد شده که این پیرمرد انسان نبود و شیطان بود که به صورت یک پیرمـرد  . شد

معروف شد که در آن مجلس شیخ » شیخ نجدي«به هر حال در تاریخ، او به نام . مجسم شد

فتنـد  آن پیشنهاد که گ. نجدي هم اظهارنظر کرد و در آخر هم نظر شیخ نجدي تصویب شد

اگـر  . همان شیخ نجدي گفت این عملی نیسـت . یک نفر را بفرستند پیغمبر را بکشد رد شد

شما یک نفر بفرستید قطعاً بنی هاشم به انتقام خون محمد او را خواهند کشت و کیست که 
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گفتنـد او را حـبس   . شود و حاضر شود این کار را انجام دهـد  یقین داشته باشد که کشته می

بس هم مصلحت نیست زیر باز بنی هاشـم بـه اعتبـار اینکـه  بـه آنهـا بـر        گفت ح. کنیم می

رسـد ولـی    خورد که فردي از آنها محبوس باشد، اگر چه به تنهایی زورشان به شما نمـی  می

از نیروي مردم استمداد کنند و محمـد را  . شوند ممکن است در موقع حج که مردم جمع می

او مـردي  . گفـت ایـن از همـه خطرنـاکتر اسـت      .پیشنهاد تبعید شد. از حبس بیرون بکشند

االن به تنهایی در این شهر در میـان قبایـل عـرب    . خوش صورت و خوش بیان و گیراست

در آخر پیشنهاد . چندین هزار نفر را پیرو خودش کرد وبا چندین هزار مسلح آمد سراغ شما

بیله قریش یـک نفـر   شد و مورد قبول واقع شد که او را بکشند ولی به این شکل که از هر ق

چون از بنـی هاشـم ابولهـب را در    (هاشم هم یک نفر باشد  در کشتن  شرکت کند و از بنی

و دسته جمعی او را بکشند و به این ترتیب خونش را لوث کننـد، و  ) میان خودشان داشتند

حداکثر این اسـت کـه بـه    . گوییم قبیله شما هم شرکت داشتند هاشم ادعا کردند، می اگر بنی

 .دهیم دهیم، دیه ده انسان را هم خواستند می ها دیه میآن

همان شبی که اینها تصمیم گرفتند این تصمیم محرمانه را اجرا کنند وحی الهـی بـر پیغمبـر    

و ) ان المال یاتمرون یک لیقتلوك فاخرج: همان حرفی که به موسی گفته شد(اکرم نازل شد

یخرجوك و یمکـرون و یمکـراهللا و اهللا خیـر    اذ یمکر بک الذین کفروا لیبتوك او یقتلوك او 

ابولهب که یکی از آنهـا بـود مـانع شـد     . خواستند شبانه بریزند. از مکه بیرون برو. الماکرین

در آنجا زن هست، بچه هست، یـک وقـت   . گفت شب ریختن به خانه کسی صحیح نیست

مقـدار وجـدان و   باز همـین  .(باید صبر کنیم تا صبح شود. شوند اینها می ترسند و کشته می

. دادنـد  آمدند دور خانه پیغمبر حلقه زدند و کشیک مـی . بسیار خوب: گفتند.) شرف داشت

ایـن مطلـب مـورد اتفـاق جمیـع      . منتظر که صبح بشود و در روشنایی بریزند خانـه پیغمبـر  

محدثین و مورخین است و در این جهت حتی یک نفر تشـکیک نکـرده اسـت کـه پیغمبـر      

عرض . تو امشب باید براي من فداکاري کنی! ت و فرمود علی جانرا خواس اکرم، علی

خـوابی  و همـان    فرمود امشب، تو در بستر من مـی . هر چه شما بفرمایید! کرد یا رسول اهللا

بسـیار  : عـرض کـرد  . کشـی  کشم به سر مـی  اي را که من موقع خواب به سر می برد و جامه
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که رسول اکرم باید بروند در آنجا مخفی  اي و هندبن ابی هاله آن نقطه قبالً علی. خوب

چون قرار بود در مدتی که حضرت در غـار هسـتند   . بشوند یعنی غار ثور را در نظر گرفتند

. و ایـن دو مرکـب فـراهم کننـد و آذوقـه برایشـان بفرسـتند       . اي در کار باشد رابطه مخفیانه

 .بیرون رفت آمد خوابید و پیغمبر اکرم علی

حضرت، ابـوبکر را بـا خودشـان    . رفتند، به ابوبکر برخورد کردند ت میدر بین راه که حضر

در نزدیکی مکه غاري است به نام غار ثور، در غرب مکه و در یک راهـی اسـت کـه    . بردند

پیغمبـر  . مخصوصاً راه را منحرف کردنـد  . رود اگر کسی بخواهد به مدینه برود از آنجا نمی

قریش هم منتظر که صبح دسـته جمعـی   . خفی شدندبا ابوبکر رفتند و در آن محل م اکرم

 –نه با شمشیر که بگویند یک نفـر کشـته     -بریزند و اینقدر کارد و چاقو به حضرت بزنند 

که حضرت کشته بشود و بعد هم اگر بگویند کی کشت، بگویند هر کسـی یـک وسـیله اي    

اول صبح که شد اینها مراقب بودند که یک وقت پیغمبر اکرم از آنجـا  . اي زد ضربهداشت و 

رفیقـت  » این صاحبک«. نگاه کردند دیدند علی است. ناگاه کسی از جا بلند شد. بیرون نرود

پس چـی  : خواهید؟ گفتند مگر شما او را به من سپرده بودید که از من می: کجاست؟ فرمود

رفته بودید که او را از شهرتان تبعید کنید، او هم خـودش تبعیـد   شما تصمیم گ: شد؟ فرمود

حـاال خـودش نیسـت    ! گفتند بریزیم همین را به جاي او بکشـیم . خیلی ناراحت شدند. شد

جـوان اسـت و محمـد فـریبش داده     . یکی از آنها گفت او را رها کنیم. جانشینش را بکشیم

ه مردم دنیا تقسیم کنند، اگر همـه دیوانـه   به خدا قسم اگر عقل مرا در میان هم: فرمود. است

 .ترم تان عاقلتر و فهمیده از همه. شوند باشند عاقل می

. دنبال اثر پاي حضرت را گرفتند تا به آن غـار رسـیدند  . را تعقیب کردند حضرت رسول

عنکبوتی هست و در اینجا . دیدند اینجا اثري که کسی به تازگی درون غار رفته باشد نیست

تـا آنجـا   . شود کسـی آمـده باشـد    گفتند نه، اینجا نمی. ست، و مرغی هست و الن اوتنیده ا

شنیدند  و همین جا بود که ابـوبکر   و ابوبکر صداي آنها را می رسیدند که حضرت رسول

ایـن آیـه قـرآن اسـت، یعنـی      . ترسـید  خیلی مضطرب شده و قلبش به تپش افتاده بود و می

اال « : آیه این اسـت . ها قبول ندارند ا قبول دارند و سنیه روایت نیست که بگوییم فقط شیعه



١٨۴

تنصروه فقد نصره اهللا اذ اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین اذ هما فی الغار اذ یقـول لصـاحبه ال   

یعنی اگر شما مردم قریش پیغمبر را یاري نکنید،  خدا او را یاري کـرد و  » تحزن ان اهللا معنا

در شب هجرت در حالی که ان . ن غار، پیغمبر را یاري کردکند همچنانکه در داستا یاري می

دهد که غیر از پیغمبر یک نفر دیگـر هـم بـوده اسـت کـه       نشان می» هما«. دو در غار بودند

اصـالً در لغـت   » صاحب«کلمه (» .اذ یقول لصاحبه ال تحزن ان اهللا معنا«. همان ابوبکر است

آنگـاه  ) گویـد  سی باشد عرب صاحب میحتی به حیوانی هم که همراه ک. عرب یعنی همراه

فانزل  اهللا سکینه علیـه و  «. نترس، غصه نخور، خدا با ماست: که پیغمبر به همراه خود گفت

نمی گوید وقار را بر هـر  . خداوند وقار خودش را بر پیغمبر نازل کرد» ایده بجنود لم تروها

گویـد هـر    نمـی . تایید نمودرحمت خودش را بر پیغمبر نازل کرد و پیغمبر را . دو نازل کرد

 .از این قضیه بگذریم. دو را  تایید کرد

گفتند ما نفهمیدیم این چطور شد؟ بـه آسـمان   . تا به این مرحله رسید، از همان جا برگشتند

سـه شـبانه روز یـا    . پیدا نکردنـد کـه نکردنـد   . باال رفت پا به زمین فرو رفت؟ مدتی گشتند

هند بن ابی هاله . شد هاي شب که می آن دل. ه سر بردنددر همان غار ب بیشتر پیغمبر اکرم

بـرد و بـر    که پسر خدیجه از شوهر دیگري  و مرد بسیار بزرگواري است محرمانه آذوقه می

دو تا مرکب تهیه کردند و شـبانه بردنـد   . قبالً قرار گذاشته بودند مرکب تهیه کنند. گشت می

 .ش گرفتندکنار غار، آنها سوار شدند و راه مدینه را پی

هایی به چه نحوي کمـک و مـدد    حاال قرآن می گوید ببینید خداوند پیغمبر را در چه سختی

دانستند که خـدا اگـر    آنها نقشه کشیدند و فکر کردند و سیاست به کار بردند ولی نمی. کرد

و آنگاه کافران دربـاره تـو مکـر و    » واذ یمکر بک الذین کفروا«. بخواهد، مکر او باالتر است

اثبـات  (» لیتبـوك «: برند براي اینکه یکی از سه کار را درباره تو انجام بدهنـد  یله به کار میح

معنایش حبس است، چون کسی را که حـبس مـی کننـد در یـک جـا ثابـت و سـاکن نگـه         

براي اینکه تـو را در یکجـا ثابـت    ) یعنی حبس کردن» اثبت«گوید  عرب وقتی می. دارند می

ت او یقتلوك یا خونـت را بریزنـد، او یخرجـوك یاتبعیـدت     .نندنگه دارند یعنی زندانیت ک

هاي خودشان خیلی اعتماد داشـتند   قریش به مکر و حیله. کنند و یمکرون آنها مکر می: کنند
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دانستند کـه بـاالي همـه ایـن      کنیم که خونش لوث بشود، ولی نمی گفتند چنان می و مثالً می

اي مشمول عنایـت الهـی بشـود هـیچ      ت و اگر بندهها تقدیر و اراده الهی اس تدبیرها و نقشه

اگر انسان . اي است که هدفش روشن نیست نقشه» مکر«. تواند او را از میان ببرد قدرتی نمی

کنند براي  بینند خیال می اي بکشد که آن نقشه هدف معینی در نظر دارد اما مردم که می نقشه

اهی حـوادث را طـوري بـه وجـود     خدا هم گـ . » مکر«گویند هدف دیگري است، این را می

کنـد بـراي    خیال مـی . داند این حادثه براي فالن هدف و مقصد است آورد که انسان نمی می

این است کـه خـدا هـم مکـر     . هدف دیگري است، ولی نتیجه نهایی اش چیز دیگري است

آورد که ظـاهرش یـک طـور اسـت ولـی هـدف        کند یعنی خدا هم حوادثی به وجود می می

کند، و خدا از همه مکر کننـدگان   کنند، خدا هم مکر می آنها مکر می. یگر استاصلی چیز د

 .باالتر و بهتر است

. و اذا تتلی علیهمدایاتنا قالوا قد سمعنا لو نشا لقلنا مل هذا ان هذا ان هذا اال اسـطیر االولـین  

موسی بـود،  دانیم که ابزار پیغمبر، معجزه پیغمبر و آن چیزي که براي پیغمبر نظیر عصاي  می

یک فرد، تنهاي تنها مبعـوث  . قرآن بود و بس، و پیغمبر غیر از قرآن مددکار دیگري نداشت

این بـود کـه   . دهد می شود و با نیروي قرآن تدریجاً افراد را جمع می کند و تشکیل نیرو می

قریش ناچـار بودنـد کـه بـا ایـن وسـیله       . مساله که درباره پیغمبر مطرح بود مساله قرآن بود

. پیغمبر می گفت این کتاب، سخن خدا و مافوق سخن بشر اسـت . یغمبر به مبارزه بپردازندپ

دیگـر،  . یکی مساله زیبایی و فصاحت و بالغت قرآن بـود . بایست پاسخی تهیه کنند آنها می

گفت و قریش به کلـی از اینهـا    خبرها و داستان هاي بود که پیغمبر راجع به انبیا گذشته می

آمدنـد بـه صـورت     آنها براي اینکه با پیغمبر مبارزه کنند روسایشان گاهی می. خبر بودند بی

و اذا تتلـی علـیهم ایاتنـا هنگـامی کـه      . کردند دادند ولی هیچ گاه عمل نمی ادعا پارازیت می

گویند ما هم شنیدیم لو نشـاء لقلنـا مثـل     شود قالوا قد سمعنا می آیات ما بر اینها تالوت می

خیلـی حـرف   . خـواهیم بگـوییم   توانیم مثلش را بگوییم اما نمـی  یم میهذا اگر ما هم بخواه

 .توانستید همان ساعت اول می گفتید اگر می! عجیبی است
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. هـا  کردند که یک استاد بنایی بود از این بناهاي خود ساخته به قول امروزي ابوي ما نقل می

ین آمد یـک ضـربی زد،   گفتند که ا. یک وقت او را آورده بودند یک ضربی در منزل ما بزند

دو . گفتیم خوب، دفعه اولش است، اشتباه کرد. وقتی آخرهاي کار رسید، یکدفعه آمد پایین

دفعـه سـوم  هـم    . دفعه دوم هم آمـد پـایین  . مرتبه همه اینها را جمع کرد و از نو ضربی زد

ا معطـل  ابوي ما رفته بودند ناراحت که بابا تو که بلد نیستی چرا مردم و خودت ر. همینطور

تو، هم خودت را ناراحت کـردي هـم مـا    . کنی؟ روز اول بگو من بلد نیستم ضربی بزنم می

زنیـد؟   آقاي حاج شیخ این چه حرفی است شما می«: گفته بود. را، خوب بگو من بلد نیستم

 خواهد پیدا بشود؟ دانم این میل کی می من نمی. »سازم من اگر میلم باشد ضربی می

ایـن سـخن   . خـواهیم بگـوییم   گوییم حاال نمی میلمان باشد مثل قرآن می اینها هم گفتند اگر

می گفتند مگر محمـد  . ها را گول بزنند براي این بود که بلکه بعضی از مستضعفین و بیچاره

مـردي از اینهـا بـه نـام     . هاي گذشـته را بگـویم   توانیم افسانه گوید؟ خوب ما هم می چه می

و ) روساي قریش با ایران هم روابـط داشـتند  . (یران آمدنضربن الحارث براي همین کار به ا

هاي قدیم ایرانی رستم و اسفندیار و کیکـاووس و جمشـید و از ایـن     مقدار زیادي از افسانه

امـا کسـی نرفـت    . بیایید تـا برایتـان داسـتان بگـویم    ! مردم: حرفها را جمع کرد و بعد گفت

لو نشـاء لقلنـا مثـل هـذا     : گفتند. ستهاي قرآن افسانه نی حرفش را گوش کند، چون داستان

اینهـا  . چیـزي نیسـت  . میل ما نیست و اال اگر میل ما باشـد، مثـل ایـن مـی تـوانیم بگـوییم      

.هاي گذشتگان موضوع مهمی نیست هاي گذشتگان است و افسانه افسانه
1
 

 جریان حدیبیه

رت کنـد آن حضـ   هایی پیش آمده که روشـن مـی   در تاریخ زندگی رسول اکرم جریان. 186

در میان همه آنها حادثـه حدیبیـه بـه    . نوشته است خوانده و نه می حتی در دوره مدینه نه می

                                 
1
26-35، صص 3آشنایی با قرآن، ج 
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هاي تـاریخی و حـدیثی    علت حساسیت خاص تاریخی از همه معروفتر است و با آنکه نقل

 .کند اختالفاتی با یکدیگر دارند، باز هم تا حدود زیادي به روشن شدن مطلب کمک می

به قصد انجام عمره و حـج مدینـه را بـه     ل ششم هجري، رسول خداالقعده سا در ماه ذي

سوي مکه ترك کرد دستور داد شترهاي قربانی را با عالئم قربانی همراهشان سوق دهند اما 

همینکه  به حدیبیه تقریباً در دو فرسخی مکه  رسیدند قـریش جبهـه گرفتنـد و مـانع ورود     

ق قانون جاهلیت نیز قـریش حـق نداشـتند مـانع     با اینکه ماه حرام بود و طب. مسلمین شدند

شوند و رسول اکرم توضیح داد جز زیارت کعبه قصدي ندارم و پس از انجام اعمال بر مـی  

مسلمانان اصرار داشتند که بـه عنـف وارد مکـه شـوند ولـی      . گردم، قریش موافقت نکردند

صـلحی میـان    موافقـت شـد پیمـان   . رسول اکرم حاضر نشد و نخواست احترام کعبه بریـزد 

 . قریش و مسلمانان منعقد گردد

می نوشت، پیغمبـر اکـرم فرمـود     کرد و علی صورت پیمان صلح را پیغمبر اکرم امال می

 .»بسم اهللا الرحمن الرحیم«: بنویس

سهیل بن عمرو نماینده قریش اعتراضی کرد و گفت این شعار شماست و ما بـا آن آشـنایی   

. رسول اکرم موافقت کرد و به علی فرمود این طور بنـویس . »بسمک اللهم«:نداریم، بنویسید

نماینـده  . گـردد  و قریش منعقـد مـی   بعد فرمود بنویس این قراردادي است که میان محمد

دانیم، فقط پیروان تـو، تـو را رسـول اهللا     قریش اعتراض کرد و گفت ما تو را رسول اهللا نمی

جنگیدیم و مانع ورود تو بـه مکـه هـم     تو نمی دانستیم با دانند ما اگر تو را رسول اهللا می می

رسول اکرم فرمـود شـما مـرا چـه رسـول اهللا      . شدیم، اسم خود و اسم پدرت را بنویس نمی

 .بدانید و چه ندانید من رسول اهللا هستم

این پیمانی است که میـان محمـد بـن عبـداهللا و مـردم      «: سپس به علی فرمان داد که بنویس

 ».شود قریش منعقد می

هـاي تـاریخی در    جا بود که مسلمانان سخت برآشفتند و هم از این به بعد است کـه نقـل  این

 .بعضی خصوصیات با هم اختالف دارد
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بر » باب الشروط فی الجهاد و المصالحه مع اهل الحرب«از سیره ابن هشام و صحیح بخاري

قت رسول صورت گرفت و همان و» رسول اهللا«آید که این اعتراض قبل از نوشتن کلمه  می

ولـی از  . نوشته شـود » محمد بن عبداهللا«. »محمد رسول اهللا«اکرم موافقت فرمود که به جاي 

این کلمه را نوشته  آید که این اعتراض وقتی صورت گرفت که علی بیشتر نقل ها بر می

خواست که این کلمه را محو کند و علی از اینکه با دست خود آن  بود و پیغمبر از علی

 .ك را محو کند معذرت خواستکلمه مبار

از  روایات شیعه اتفاق دارند که پس از امتنـاع علـی  : شود ها مختلف می در اینجا باز نقل

 پیغمبر خود محو کرد و سـپس علـی  . اینکه به دست خود این کلمه مبارك را محو کند

ت در بعضی از این روایات و همچنین در بعضی روایات اهل سـن » محمد بن عبداهللا«نوشت

خواست که کلمه را نشان دهد و گفت دسـت مـرا روي    تصریح دارد که پیغمبر از علی

پیغمبر خـودش بـا دسـت خـود کلمـه      . چنین کرد علی. کلمه بگذار تا خودم محو کنم

پـس نویسـنده   » بـن عبـداهللا  «به جاي آن نوشـت   را محو کرد و آنگاه علی» رسول اهللا«

ها که هم از طریق شیعه اسـت و هـم از طریـق     نقلبوده، نه پیغمبر، بلکه طبق این  علی

 .سنت پیغمبر اکرم نه می خوانده و نه می نوشته است

در کتاب قصص قرآن ابوبکر عتیق نیشابوري سور آبادي که برگرفته است از تفسـیر وي بـر   

کنـد تـا    قرآن و در قرن پنجم تالیف یافته و به زبان پارسی است، جریان حدیبیه را نقل مـی 

 :گوید اعتراض کرد می» رسول اهللا«که سهیل بن عمرو نماینده قریش به کلمه آنجا 

هذا ما صالح علیه محمد بن عبداهللا سهیل بن «: چنین نویس) سهیل به عمرو(گفت «

 رسـول . پیچیـد  علی مـی : گفت هر چند که رسول می. بمحودي  رسول» .عمرو

. امی بـود نبشـته ندانسـتی    انگشت من بر آن نه تا من بمحایم، زانکه رسول: گفت

 ».به محود، تا چنانکه مراد سهیل بود نبشت رسول. علی انگشت رسول بر آن نهاد

بـن  » «رسـول اهللا «پیغمبر به علی امر کرد که بـه جـاي   : نویسد یعقوبی نیز در تاریخ خود می

 .بنویسد» عبداهللا

 :نویسد رد، مینویسد علی از محو کردن امتناع ک در صحیح مسلم نیز پس از آنکه می
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فاراه مکانها فمحاها و کتب ابن عبداهللا به علی » فارنی مکانها«: فرمود پیغمبر اکرم«

پیامبر محو کرد و نوشت محمـد  . گفت جاي کلمه را به من نشان بده، علی نشان داد

 »بن عبداهللا

نویسد پیغمبر در محو کردن از علی کمـک خواسـت، از طـرف     در این روایات از طرفی می

ممکن است در ابتدا بـه نظـر برسـد کـه پـس از      . نویسد پیغمبر محو کرد و نوشت یگر مید

. ولی مسلماً مقصود ناقل حدیث این است که علـی نوشـت  . محو، خود پیغمبر اکرم نوشت

 .زیرا در متن خود حدیث آمده است که پیغمبر براي محو از علی کمک خواست

ت دیگر بخاري در باب الشروط تقریباً به صراحت از تاریخ طبري و کامل این اثیر و از روای

فاخـذه  «انـد   زیـرا نوشـته  : شود که کلمه دوم را خود پیغمبر به خط خود نوشـت  استفاده می

یعنی پیغمبر از علی گرفت و خود نوشت، در عبارت طبـري و ابـن اثیـر    » رسول اهللا و کتب

 : یک جمله اضافه دارد به این ترتیب

رسول خـدا از علـی گرفـت و در    . یحسن ان یکتب فکتب فاخذه رسول اهللا ولیس«

 ».دانست، نوشت حالی که نوشتن را نمی

نوشته است و در حدیبیـه بـه طـور     کند که رسول خدا نمی روایت طبري و ابن اثیر تایید می

 .استثنایی نوشته است

خواسـت   میگویند پیغمبر به تعلیم الهی اگر  این روایت شاید نظر کسانی را تایید کند که می

نوشت، همچنانکه پیغمبر نسرود و حتی شـعر دیگـري    توانست بنویسد ولی نمی بنویسد می

کـرد،   مـی » حل«خواست بخواند آن را  را نیز قرائت نکرد؛ احیاناً اگر تک بینی از دیگري می

کرد کـه از صـورت شـعري     یعنی کلمات را مقدم و موخر و یا در الفاظ شعر کم و زیاد می

و ما علمناه الشعر و ما ینبغـی  «: دانست را خداوند شعر را شایسته مقام او نمیخارج شود زی

 ».له هواال ذکر وقران مبین

ها در جریان حدیبیه یکنواخت نیست و هر چند از بعضی  شود نقل  به طوري که مالحظه می

از امضـاي  را که به منزله جزئی » بن عبداهللا«شود که در آن جریان کلمه  ها استفاده می از نقل
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کنـد کـه    ها تایید مـی  شود به دست خود نوشته است، ولی همان نقل آن حضرت شمرده می

.جنبه استثنائی داشته است
1
 

 رهبري رسول اکرم

 :دارد قرآن مجید تعبیر عجیبی راجع به پیغمبر اکرم. 187

»      ـمه کتوبـاً عنْـددونـه ماالُمی الـذي یج فـیِ التّوریـه و َ   اَلَذینَ یعتّبونَ الرّسول النّبی

یحلّ الطیبات و یحرِّم علیهم الخَبائثَ و یضَع عنهم اصرَهم و الَغالل التی ... االنجیلِ 

لَیهمکانت ع.« 

اینها پییامبر امی که در تورات و انجیل از او یاد شده است چیزهاي خـوب را بـر   ... 

سـنگین را از دوش آنهـا بـر    نمایـد و بـار    ها را حرام مـی  کند و پلیدي آنها حالل می

 .کند ها را از مردم باز می دارد و غلط می

کدام بار سنگین و کدام غل و زنجیر؟ بارهایی از سنگ و یا غـل و زنجیرهـاي از آهـن؟ از    

چوب؟  نه، بلکه بارهایی سنگین از عادات و خرافات و غـل و زنجیرهـاي روحـی کـه بـر      

اش جمود، افسردگی  شده بود؛ همانها که نتیجه نیروها و بر استعدادهاي معنوي بشر گذاشته

 .، یاس و بدبختی بود

رهبري یعنـی ایـن؛ مجهـز    : پیغمبر این نیروهاي بسته را باز کرد مدیریت اجتماعی یعنی این

آزاد کردن نیروها و در عین حال کنترل نیروهـا و در مجـراي   . کردن نیروها، تحریک نیروها

 .سازمان بخشیدن و حرارت بخشیدن به آنهاصحیح انداختن آنها، سامان دادن، 

سـازد آنچنانکـه    هـا را مـی   تـرین ملـت   هاي دنیا، قوي مدیریت صحیح از ضعیف ترین ملت

 .رسول اکرم و این معجزه رهبري بود

اگر بخواهیم توجه اسالم را به اصـول رهبـري و مـدیریت    . در این زمینه سخن بسیار است

 .درك کنیم دو راه باید طی کنیم

                                 
1
218-221،صص3ج. آ.م 
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 ضرورت مطالعه سیره اولیاء. 1

طریــق اول، مطالعــه بســیار عمیــق ســیره اولیــاء دیــن، مخصوصــاً شــخص رســول اکــرم و 

شود که چقدر بـر اصـول    متوجه می. اگر انسان روش آنها را مطالعه کند. امیرالمومنین است

 .اند، سـابقه نـدارد   نتایج شگرفی که از رهبري خود در دنیا گرفته. دقیق رهبري منطبق است

از جانب خداي انسـان آمـده   . این موفقیت به جهت آن بود که کلید رمز را در دست داشتند

 .بودند و خداي انسان کلید رمز انسان را در دست دارد

هاي مختلف رسول خدا، سیره آن حضرت در لشکرکشی و سیاست، در تبلیـغ   از میان سیره

در خانواده، باید دقیقاً مطالعه شود که اسالم در رفتار با دشمنان، با مشرکین، با اهل کتاب و 

سـیره عملـی پیغمبـر اکـرم در رهبـري و      . آمـوزد  هر کدام از آنها یک کتاب درس به ما می

به قدري روان شـناس اسـت و بـه    . دهد خیلی عجیب است دستورهایی که در این زمینه می

اداره کـردن   هاست که حدي بر آن متصور نیست، متد انسـان  قدري متوجه راه و رسم انسان

معاذ بن جبل را براي تبلیغ، هدایت و رهبري و راهنمایی به یمن فرسـتاد، چنـد   . داند  را می

مـی  . کنیم جمله دارد که براي همه ما دستورالعمل است در حالی که اکثر برخالف رفتار می

تـو کـه اکنـون بـه      یعنی» .یسیر و التعسرْ، بشَرْ و ال تُنفر و صلّ بهم صلوه اَضْعفهِم«: فرماید

منظور تبلیغ اسالم و دعوت مردم به اسالم و ترغیب و تشویق آنها به سوي اسالم به سـراغ  

توان کسی را رهبـري کـرد،    روي، بر آنها آسان بگیر، سخت نگیر، با سختگیري نمی مردم می

هاي دیگر اینکه به مردم بشارت بده، مزایاي دنیوي و اخروي اسالم را براي مردم بگو، نویـد 

شان کن، از راه تخویـف و ایجـاد    اسالم را بر مردم عرضه کن، تمایل آنها را برانگیز، ترغیب

هنگـام نمـاز بـا ایـن مـردم تـازه       . هراس وارد مشو، کاري نکن که مردم احساس تنفر کنند

شان لذت عبادت را نچشیده است و به عالوه همه نوع افراد در میـان   مسلمان که هنوز ذائقه

اند، ناتوان اند، تو رعایت حـال اضـعف را معمـول بـدار،      ست بعضی پیرند، علیلمامومین ه

کنـی چهـل تـا     یعنی حساب کن در میان آنها از همه ناتوان تر کیست، وقتی که رکـوع مـی  

نگو، تو نمـاز خـود را بـا او تطبیـق بـده، کسـی را در نمـاز        » سبحان ربی العظیم و بحمده«

 .خواندن ناراحت نکن
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 رهبر وظایف خاص. 2

از نظر اسالم شخص رهبر از آن نظر که رهبر است و نقطه مرکزي جامعه اسـالمی اسـت و   

ها را اداره کند و ارضاء نماید و بسـیج کنـد، وظـایفی دارد کـه دیگـران       اوست که باید روح

.اي ندارد اي ندارند و خود رهبر نیز در غیر پست رهبري چنین وظیفه چنین وظیفه
1
 

 رهبري جامع پیامبر

رهبري یک جامعه خواب آلود را به عنوان بیـدار بـاش آنهـا بـه عهـده       رسول اکرم. 188

رسول اکرم یک رسالت، یک پیام، یک ایدئولوژي را رهبري کرد و نیروهاي الزم را . گرفت

سازمان داد و به حرکت درآورد و پیامی آسمانی را بـه جهانیـان ابـالغ کـرد  و زنجیرهـاي      

.جیرهاي اجتماعی از هم گسستفکري و به دنبال آن زن
2
 

 اصول مدیریت

اول سیره عجیب رسـول  : توان استفاده کرد را از دو منبع اسالمی می) اصول مدیریت(. 189

هاي آن بزرگـوارن بـه نماینـدگان     و سایر ائمه اطهار، دوم از دستورالعمل و علی اکرم

فرمود کـه در سـیره ابـن     خود در مقام رهبري مردم، مثل آنچه رسول اکرم به معاذ بن جبل

.یسر و ال تعسر و بشّر و ال تنفَر و صلّ بهم صلوه اضعفهم: هشام هست
3
 

 هایی که پیامبر قبول و یا رد کرد روش

ها و دبدبه هـاي   رسول اکرم معیار غدر، خیانت، الغایات تبرر المبادي، توسل به هیمنه. 190

ا را بـه طـور مطلـق پـذیرفت، مـثالً      سالطین و امثال اینها را ملغـی کـرد و بعضـی معیارهـ    

 .ها و امثال اینها را به طور مطلق پذیرفت استقامت، عدل، پیشقدمی در کوشش

                                 
1
323،ص3ج. آ.م 

2
581، ص 4ها، ج یادداشت 

3
605، ص 4ها، ج دداشتیا 
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ولی بعضی از معیارها را به طور نسبی  پذیرفت، یعنی بـراي آنهـا شـرایط خـاص زمـانی و      

یـین  به کلی طرد نشد، بلکه برایش مورد خاص تع) نه ظلم(مثالً معیار زور . مکانی قائل شد

در امور . در جایی نرم بود در جایی صلب و با صالبت. همچنین است نرمی و صالبت. شد

.فردي نرم بود و در امور کلی و عمومی با صالبت  و انعطاف ناپذیر
1
 

 تقسیم کارهاي حکومتی

در دستگاه خود در مدینه تشکیالت خاص ترتیب داد، از آن جملـه جمعـی    پیغمبر. 191

برخی کتاب وحی بودنـد و قـرآن   : اي کار مخصوصی داشتند و هر دسته دبیر به وجود آورد

هاي خصوصی بودند، برخـی عقـود و معـامالت مـردم را      را می نوشتند برخی متصدي نامه

هـا و   برخـی مسـوول عهدنامـه   . نوشتند کردند، برخی دفاتر صدقات و مالیات را می ثبت می

اریخ یعقوبی و التنبیـه و االشـراف مسـعودي و    در کتب تواریخ از قبیل ت. ها بودند نامه پیمان

.معجم البلدان بالذري و طبقات ابن سعد، همه اینها ضبط شده است
2
 

 ها تالش براي از بین بردن ناهمواري

بینیم آن حضرت عنایت  کنیم می مطالعه می وقتی که در شیوه بزرگوارانه رسول اکرم. 192

که تدریجاً عادت شده بود در میان مردم و ربطی هائی  ها و اختالف زیادي داشتند که تفاوت

فاسـتبقوا  «: گـرفتن در خیـرات اسـت کـه     به آنچه نامش مسابقه در عمل و فضیلت و پیشـی 

جـا   هـاي بـی   ها و پسـتی و بلنـدي   نداشت و صرفاً عاداتی بود که ایجاد ناهمواري» الخیرات

 .کرد و از بین ببرد و معدوم کند می

مجالس گرد و حلقه بدور هم بنشینند، مجلس باال و پایین نداشـته  مثالً عنایت داشت که در 

شوید، هر جـا کـه خـالی     باشد، دستور می داد و تاکید می کرد که هر وقت وارد مجلس می

است همانجا بنشینید، یک نقطه معین را جاي خودتان حساب نکنیـد و بـه آن نقطـه فشـار     

                                 
1
27، ص 9ها، ج یادداشت 

2
141وحی و نبوت، ص 
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آمد که جلوي پـایش بلنـد شـوند، و     شد خوشش نمی نیاورید، اگر خودش وارد مجلسی می

شـد   کرد که قرار بگیرند، حاضـر نمـی   شد و مردم را امر می شدند مانع می گاهی اگر بلند می

کـرد و یـا بـه او     اي همراهش حرکت کند، آن پیاده را سوار مـی  وقتی که سواره هست پیاده

در رکابش حرکتکنـد،  شد آن پیاده  به هر حال حاضر نمی. گفت تو جلوتر یا بعد از ما بیا می

.دوشید نشست و با دست خودش از بز شیر می به روي خاك می
1
 

 سیري در سخنان رسول اکرم

کنم که خود سـخنان   چند سخن از سخنان این شخصیت بزرگوار را براي شما نقل می. 193

مخصوصاً با توجه به سوابقی  –قرآن که سخن خداست به جاي خود  -پیغمبر معجزه است

و لطیم . کودکی که سرنوشت او را یتیم قرار داد وقتی که در رحم مادر بود. ردمکه عرض ک

قرار داد در سن پنج سالگی دوران شیرخوارگی در بادیه گذشته اسـت و در مکـه سـرزمین    

. اي کـار نکـرده اسـت    سـوادي بـزرگ شـده و زیـر دسـت هـیچ معلـم و مربـی         امیت و بی

آن هـم سـفر بازرگـانی بـه خـارج جزیـره        هایش محدود بوده به دو سفر کوچک، مسافرت

العرب و با هیچ فیلسوفی، حکیمی، دانشمندي برخورد نداشته است، معذالک قرآن به زبـان  

گردد، و بعد هم سخنانی خود او مـی گویـد    او جاري می شود و بر قلب مقدس او نازل می

کنـد   برابري مـی  و این سخنان آنچنان حکیمانه است که با سخنان تمام حکماي عالم نه تنها

ها اینقـدر عرضـه ایـن کارهـا را نـداریم کـه         حاال اینکه ما مسلمان. بلکه بر آنها برتري دارد

 .سخنان او را جمع کنیم و درست پخش و تشریح نماییم، مساله دیگري است

تـرین منـابع،    انـد، مـن مخصوصـاً از قـدیمی     کلمات پیغمبر را در جاهاي مختلف نقل کرده

ترین منابعی که در دسـت اسـت یـا الاقـل مـن در دسـت        کنم، از قدیمی یقسمتی را نقل م

زیسـته اسـت،    جاحظ در نیمه دوم قرن سوم مـی . ام کتاب البیان و التبین جاحظ است داشته

یعنی این سخنان تقریباً در نیمه اول قرن سوم نوشته شده اسـت، ایـن کتـاب حتـی از نظـر      

                                 
1
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اینها سـخنانی نیسـت کـه بگوییـد     . معتبر است هاي بسیار ها و مستشرقین جزء کتاب فرنگی

اند، نه در قرن سوم به صورت یک کتاب درآمده است که البته قبـل از قـرن    بعدها نقل کرده

سوم هم بوده است که البته قبل از قرن سوم هم بوده است چون جاحظ اینها را با سند نقـل  

 .کند می

ایـن شخصـیت بـزرگ چگونـه سـخن       هـاي اجتمـاعی،   مثالً شما ببینید در زمینه مسوولیت

یک نفـر را  . کردند مردمی سوار کشتی شدند و دریایی پهناور را طی می: فرماید گوید می می

یـک نفـر از اینهـا نرفـت     . کنـد  کند یعنی سوراخ مـی  دیدند که دارد جاي خودش را نقر می

ند و چون دستش را نگرفتند، آب وارد کشتی شد و همه آنهـا غـرق شـد   . دست او را بگیرد

 .اینچنین است فساد

یکی نگاه . شود شود، مرتکب منکرات می یک نفر در جامعه مشغول فساد می: توضیح اینکه 

کنند، فکـر   گوید من و او را که در یک قبر دفن نمی گوید به من چه، دیگري می می کند می

ایگـاه  ولـو از ج . اگر در یک کشتی آب وارد بشود. کند که مثل جامعه، مثل کشتی است نمی

 .کند کند بلکه همه مسافرین را یکجا غرق می تنها آن فرد را غرق نمی. یک فرد وارد بشود

النـاس سـواء کاسـنان    «: توان گفـت  آدم، سخنی از این باالتر می آیا درباره مساوات افراد بنی

ن را شانه را نگاه کنید، دندانه هاي آ). اي را هم درآورد یا نه دانم شانه حال من نمی(» المشط

هـا ماننـد    انسـان . هاي آن از دندانه دیگـر بلنـدتر هسـت؟ نـه     ببینید ببینید آیا یکی از دندانه

ببینید در آن محیط و در آن زمان، انسـانی اینچنـین دربـاره    . هاي شانه برابر یکدیگرند دندانه

گوید که بعد از هزار و چهارصد سال هنوز کسی به ایـن خـوبی    ها سخن می مساوات انسان

 !نگفته است سخن

 :زند در حجه الوداع فریاد می

 »ان ربکم واحدو ان اباکم واحده! ایها الناس«

تـان فرزنـد آدم    پرودرگار همه مردم یکی است، پدر همه مردم یکی است، همـه ! اینها الناس

ماند که کسی به نژاد خودش، بـه   جایی باقی نمی. هستید، آدم هم از خاك آفریده شده است

همه از خـاك هسـتیم،   . ها افتخار کند قومیت خودش و به این جور حرفنسب خودش، به 
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مالك . هاي روحی و معنوي است، به تقواست پس افتخار به فضیلت. خاك که افتخار ندارد

 .فضیلت فقط تقواست و غیر از این چیز دیگري نیست

 :کنم این حدیث را که رسول اکرم است، از کافی نقل می

یعنـی  (ورزد  مومن نسبت به آنها جز اخالص، چیز دیگري نمـی  سه چیز است که هرگز دل

یـک مـومن در   . (یکی از اخـالص عمـل بـر خـدا    ): در آن سه چیز محال است خیانت کند

یعنـی خیرخـواهی   ( دیگر، خیرخواهی براي پیشوایان واقعی مسلمین ) ورزد عملش ریا نمی

سـوم مسـاله   .) سـلمین در جهت خیر مسلمین، ارشاد و هدایت پیشـوایان در جهـت خیـر م   

یعنی نفـاق نورزیـدن، شـق عصـاي مسـلمین نکـردن، جماعـت        (وحدت و اتفاق مسلمین 

 )مسلمین را متفرق نکردن

 :ها را مکرر شنیده اید این جمله

 »کلکم راع و کلکم مسوول عن رعیته«

 »المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده«

 .»قوي غیر متتعتعلن تقدس امه حتی یوخذ للضعیف فیها حقه من ال«

رسد مگر آنگاه که افراد ضعیفش بتوانند حقوقشان را از اقویا  هیچ ملتی به مقام قداست نمی

 .بدون لکنت زبان مطالبه کنند

اند کـه در دوره رسـالت، در سـفري     کند؟ اصحابش نقل کرده ببینید سیرت چیست و چه می

. کـه در آنجـا غـذایی تهیـه شـود      در منزلی پایین آمده بودیم و قـرار بـود  . خدمتشان بودیم

گوسفندي آماده شده بود تا جماعت آن را ذبح کنند و از گوشت آن مثالً آبگوشتی بسـازند  

گویـد سـر بریـدن گوسـفند بـا مـن، دیگـري         یکی از اصحاب به دیگران می. و تغذیه کنند

کـرم  پیغمبـر ا ... گویـد پخـت آن بـا مـن و      گوید پوست کندن آن با من، سومی مثالً می می

فرماید جمع کردن هیزم از صحرا بـا  مـن، اصـحاب عـرض کردنـد، یـا رسـول اهللا، مـا          می

خودمان افتخار این خدمت را داریم، شما سر جاي خودتان بنشینید، ما خودمان همه کارهـا  

ی مطلـب چیـز     دانم، من نگفتم که شما انجام نمی دهیم، فرمودم بله، می را انجام می دهید وـل

 :اي گفت، فرمود جملهبعد . دیگري است
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 .»ان اهللا یکره من عبده ان یراه متمیزا بین اصحابه«

اي را در میان بندگان دیگر ببیند که براي خود امتیاز قائل شده  دارد که بنده خدا دوست نمی

 .است

من اگر اینجا بنشینم و فقط شما بروید کار کنید، پس براي خودم نسبت به شما امتیاز قائـل  

ببینیـد چقـدر   . اي خودش را به چنـین وضـعی در بیـاورد    دوست ندارد که بندهام، خدا  شده

 .عمیق است

هـاي دیگـر، حـرف     در مقابل اعتماد به انسـان » اعتماد به نفس«این مساله به اصطالح امروز 

درستی است، یعنی اتکال به انسان دیگر نداشتن، کار خود را تا جایی که ممکن  است خود 

 .قاضا نکردنانجام دادن و احدي ت

اش  معنـی » بعثـت التمـم مکـارم االخـالق    «هـا چقـدر عـالی اسـت ایـن       ببینید این تربیـت 

همـه  . ها در منزلـی فـرود آمـدیم    اند که در یکی از مسافرت چییست؟باز اصحابش نقل کرده

متفرق شدند براي اینکه تجدید وضویی کنند و آماده نماز بشوند، دیدیم که پیغمبر اکرم بعد 

. مقداري که دور شد، ناگهان برگشـت . ز مرکب پایین آمد، طرفی را گرفت و رفتاز آنکه ا

اصحاب با خود فکر کردند که پیغمبر براي چه بازگشت؟ آیا از تصمیم اینکـه امـروز اینجـا    

. بمانیم منصرف شده است؟ همه منتظرند ببیند آیا فرمان می دهد کـه حرکـت کنیـد بـرویم    

بعـد از آن خـورجین یـا تـوبره     . رسـد  تا به مرکبش می. گوید بینید پیامبر چیزي نمی ولی می

بندد و دوباره به همـان طـرف راه    آورد، زانوي شترش را می روي آن، زانو بند شتر را در می

اگر ! پیامبر براي چنین کاري آمد؟ این که کار کوچکی بود: اصحاب با تعجب گفتند. افتد می

یـا  : دویدند، گفتنـد  وي شتر مرا ببند همه با سر میآي فالن کس، برو زان: زد از آنجا صدا می

فرمودید، با کمال افتخار این  به هر کدام ما امر می. خواستید به ما امر بفرمایید رسول اهللا، می

: فرمـود ! ببینید سخن، در چه موقع و در چه محل و چقدر عالی اسـت . کار را انجام می داد

تا می توانید در کارها از دیگـران کمـک   » واكمال یستعن احدکم من غیره ولو بقضمه من س

تـوانی انجـام بـدهی،     آن کـاري را کـه خـودت مـی    . نگیرید ولو براي خواستن یک مسواك
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نمی گوید کمـک نگیـر و از دیگـران اسـتمداد نکـن ولـو در کـاري کـه         . خودت انجام بده

 .تونی انجام بدهی، نه، آنجا جاي استمداد است نمی

آوري  یدا کند که سخنان رسول اکرم را از متون کتـب معتبـر جمـع   اگر کسی این توفیق را پ

کند، و هم توفیق پیدا کند که سیره پیغمبر اکرم را به سـبک سـیره تحلیلـی از روي مـدارك     

شود که در همه جهان شخصیتی مانند  معتبر جمع و تجزیه و تحلیل کند، آن وقت معلوم می

د پیغمبر اعجـاز اسـت، نـه فقـط قـرآنش      تمام وجو. این شخص بزرگوار ظهور نکرده است

.اعجاز است بلکه تمام وجودش اعجاز است
1
 

 اخالق اجتماعی پیامبر

گرفـت   اي داشت و وقتی که تصمیم می پیغمبر اکرم در عین اینکه استقامت فوق العاده. 194

داد، هـر کسـی کـه     شد، در مسائل جزئی خیلی نـرمش نشـان مـی    هرگز دیگر منصرف نمی

کرد کـه او   کرد و چنان با مهربانی گوش می گفت حرفش را گوش می یزي میآمد یک چ می

کردند که واقعاً پیغمبر به حرف همـه گـوش    بعضی خیال می. رفت گشت و می راضی بر می

بعد مخالفین ما هـم  . گفتند ما که رفتیم حرفمان را به پیغمبر گفتیم» یقولون هو اذن«کند  می

کنـد، حـرف آنهـا را هـم گـوش       ند؛ حرف ما را گـوش مـی  رفتند حرفشان را به پیغمبر گفت

بگـو ولـی گـوش    » قل اذن خیر لکـم «کند، اینکه فقط گوش است، سر تا پا گوش است  می

کنـد بـه    یعنی اگر چیزي را تصدیق می» یومن باهللا و یومن للمومنین«خوبی است براي شما 

اگر چیزي را پیغمبر رد  خاطر مصلحت مومنین است، نه واقعاً آن حرف را قبول دارد، یعنی

کند، همـان   کند او یک تصدیق می کند نه این است که آن حرف را قبول دارد و رد نمی نمی

.تصدیق به نفع شماست
2
 

                                 
1
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 عیکم بمکارم االخالق

علـیکم بمکـارم   «: در حدیثی که وسائل شیعه نقل کـرده اسـت فرمـود    پیغمبر اکرم. 195

هاي متهـدد پیغمبـر فرمـوده     دو عبارت یعنی در نوبتالبته منافات ندارد که به هر » االخالق

بـر شـما بـاد الخـالق     » علیکم بمکـارم االخـالق  «: در احادیث ما به این عبارت است. باشد

که پروردگـار مـن مـرا بـراي ایـن اخـالق مکرمتـی        » فان ربی بعثنی بها«مکرمتی و کریمانه 

.مبعوث فرموده است
1
 

 فواید آشنایی با خلق و خوي نبوي

اول  از نظر شـناخت اسـالم، دوم   : آشنایی با خلق و خوي نبوي از دو نظر مفید است. 196

 .از نظر الهام گیري و تربیت و اصالح جامعه

از نظر شناخت اسالم، براي اینکه اساساً قول و فعل و تقریر یقین امضاي او یکی از مبـادي  

نسـان یعنـی قلـب انسـان     و اما از نظر الهام گیري، بـه جهـت اینکـه ا   . شناخت اسالم است

کتاب و گفتار خشک و منطقی حداکثر این است که فکـر  . همواره تحت تاثیر احساس است

انگیزد، برخالف روحیه و شخصیت و اخالق کـه   را قانع کند اما احساس و عالقه را بر نمی

کند، به طور کلی وقوف و شنیدن سرگذشت مـردان بـزرگ پـیش از هـر      ها را مسخر می دل

.انگیزد ها را بر نمی ها و اراده دهد و همت ها گرمی و نشاط می گر به دلعامل دی
2
 

 برخورد معاشرت

در سالم به همه حتی کودکـان و  . رو بود در معاشرت با مردم، مهربان و گشاده) پیامبر(. 197

پاي خود را جلوي هیچ کس دراز نمـی کـرد و در حضـور کسـی     . گرفت بردگان پیشی می

وار می نشست و تا مجلـس، بـاال    در مجالس، دایره. لباً دو زانو می نشستغا. نمود تکیه نمی

                                 
1
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کرد؛ اگر سـه   از اصحابش تفقد می. همه جایگاه مساوي داشته باشند.  و پایینی نداشته باشد

کرد و اگـر   گرفت، اگر مریض بود عیادت می دید سراغش را می روز یکی از اصحاب را نمی

کـرد و یـک فـرد را     مجالس، تنها به یک فرد نگاه نمـی  در. نمود گرفتاري داشت کمکش می

کـرد و یـک فـرد را     در مجالس، تنها به یک فرد نگاه نمـی . نمود گرفتاري داشت کمکش می

از اینکـه بنشـیند و   . کـرد  هاي خود را در میان جمع تقسیم می داد، بلکه نگاه خطاب قار نمی

 .کرد ر کارها شرکت میخاست و د دیگران خدمت کنند تنفر داشت؛ از جا بر می

خداوند کراهت دارد که بنده را ببیند که براي خود نسـبت بـه دیگـران  امتیـازي     : می گفت

.قائل شده است
1
 

 انسان کامل

تـاریخ، هرگـز   . خلق و خویش مانند سخنش و مانند دینش جامع و همـه جانبـه بـود   . 198

او بـه  . مال و تمام بـوده باشـد  شخصیتی مانند او را یاد ندارد که همه ابعاد انسانی در حد ک

.راستی انسان کامل بود
2
 

 لباس فاخر یا لباس زاهدانه 

یعنی نیمه اول قرن دوم آمـد خـدمت ایشـان، و     یکی از متصوفه زمان امام صادق. 199

شـما چـرا   ! یا بن رسـول اهللا : گفت. اند دید امام یک جامه زیبا و ظریف و لطیف به تن کرده

یـک  . فاخري بپوشد؟ فرمود بیا بنشین گوش کن تا جوابت را بدهم باید چنین لباس عالی و

فریبـی   خواهی عوام فهمی ولی می اي و یک وقت هست می وقت هست که واقعاً اشتباه کرده 

 .فریبی کنی بیا تو با تو صحبت کنم خواهی عوام اگر نمی. کنی

رفقـایش دسـته    رفت و بعد با. هایی کردند و او نتوانست جواب دهد حضرت با او صحبت

خواهم یکی از نکـاتی را کـه در ایـن داسـتان      می. داستان، خیلی مفصل است. جمعی آمدند

                                 
1
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2
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امام به این جمع که آمده بودند و معترض بودند که چرا شما لباس فاخر . هست عرض کنم

ممکن است شما این جور فکر کنید که اگر لباس فاخر پوشیدن خوب : فرمودند. اید پوشیده

پوشـی؟ آنهـا    پوشیدند و اگر بد است پس چرا تـو مـی   نمی و علی پیغمبراست، چرا 

کنیـد، از نظـر    گوئیم، حضرت فرمودند شما شرایط زمان را درك نمی گفتند بلی همین را می

هـاي دنیـا را بـراي اسـتفاده      از نظر اسالم خدا نعمت. اسالم لباس فاخر پوشیدن گناه نیست

ها را خلق نکرده است که ما آنها را دور بریزیم، خلـق   بشر خلق کرده است، خدا این نعمت

هـا ایـن اسـت کـه در یـک       هاي دنیا صرف نظر کنیم، یکی از آن فلسفه کرده که ما از نعمت

زمان ممکن است شـرایط زنـدگی عمـوم مـردم سـخت و مشـکل باشـد، بـه اصـطالح در          

اي قرار بگیـریم،   هاي باشیم که وضع اقتصادي آن خوب نیست؛ اگر ما در چنین جامع جامعه

منـد شـویم، نبایـد     اگر امکانات شخصی ما هم اجازه بدهد کـه از یـک زنـدگی عـالی بهـره     

هاي دیگر همـدردي و   مند شویم با برادران خود و انسان مند شویم براي اینکه  اگر بهره بهره

کنیم که وضـع عمـوم مـردم خـوب      ولی یک وقت در شرایطی زندگی می. ایم همدلی نکرده

.در چنین وقتی دلیل ندارد که ما از لباس خوب چشم بپوشیم. است
1
 

 پیامبر در اوج زهد

رود یـک پیـراهن    فرستد که برایش پیراهنی بخرد، او مـی  یک نفر را می  رسول اکرم. 200

گوینـد مـن بـه     کننـد و مـی   حضرت نگاه مـی . آید خرد به دوازده درهم و می نسبتاً عالی می

رونـد و در سـر راه کنیزکـی را     دو مرتبـه مـی  . توانم قناعت کنم پیراهنی کمتر از این هم می

کنـی؟ دختـرك جـواب مـی دهـد پـولی        پرسند چرا گریـه مـی   کند، می بینند که گریه می می

دهنـد و روانـه    حضرت چهار درهم به او مـی . ام صاحبخانه به من داده و من آن را گم کرده

رنـد و یکـی از آنهـا را بـه عریـانی      شوند و بعد با هشت درهم دیگر دو پیـراهن مـی خ   می

کنند چرا  حضرت سوال می. کند بینند همین کنیز نشسته و گریه می در بازگشت می. دهند می
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٢٠٢

ترسم اگر بـه منـزل بـروم مـرا کتـک       چون خیلی دیر شده است می: گوید کنی؟ می گریه می

وقتـی کنیـز در   . بـرد  میکنیز را با خود . بیا با هم برویم تا شفاعت ترا بکنم: فرماید می. بزنند

اسالم علـیکم یـا اهـل    «: کند دهد حضرت از پشت در فریاد می خانه را به حضرت نشان می

کردنـد   عادت ایشان بود که وقتی می خواسـتند وارد خانـه کسـی شـوند سـالم مـی      » البیت

کنیم و یا  همین کاري که ما می) دستور قرآن است که بدون اجازه داخل خانه کسی نشوید(

البته یا اهللا ذکر است و چه بهتر که در این جور مواقع اعالم مردم بـا یـک یـا    . می گوییم اهللا

 .اللهی باشد

کرد، اهل خانه که صداي پیغمبر را شنیدند قلبشـان بـه طـپش افتـاد،      حضرت بلند سالم می

 گردد، حضرت باز سالم کردند، اهل منـزل  دانستند که پیغمبر تا سه بار سالم نکند بر نمی می

اسالم علیک یـا  «: جواب ندادند، مرتبه سوم که حضرت سالم کردند، اهل خانه فریاد کردند

فرمود آیا بار اول صداي مرا نشنیدید؟ عـرض کردنـد   . داخل شوید» رسول اهللا ادخل ادخل

آمد که تکرار کنید، چون سالم شما براي خانواده ما برکت است،  شنیدیم، ولی خوشمان می

شـدیم، مـا    هاي دوم و سوم شما محروم مـی  دادیم، از سالم اب شما را میما اگر بار اول جو

کنیـد، عمـداً جـواب سـالم شـما را نـدادیم،        چون می دانستیم که شما تا سه بار سـالم مـی  

اگر ایـن کنیـزك دیـر آمـده اسـت      . ام حضرت وارد شدند و فرمودند من براي شفاعتی آمده

. بـه خـاطر مقـدم شـما او را آزاد کـردیم      عرض کردند یـا رسـول اهللا مـا   . مزاحمش نشوید

خدا را شکر که با دوازده درهم دو برهنه را پوشاندیم و یک بـرده را آزاد  : حضرت فرمودند

.کردم
1
 

 محبوبان پیامبر

 :چیزهایی که رسول اکرم دوست می داشت. 201
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 برخالف اهل غفلـت و (، سحرخیزي، خلوت، مناجات )وقره عینی فی الصلوه(.. نماز . الف

 )اصحاب ماده

 )برخالف روش مسیحیان اولیه(الطیب  -عطر و نظافت. ب

 النساء –لذت حالل از زن . ج

 )بر خالف شکم پرستان(گرسنگی، روزه، افطار به کم . د

بـرخالف افـزون   (تواضع، ابتدا به سالم، دو زانو نشستن، تکیه نکردن، متکبرانه راه نرفتن . ه

 )طلبان

 )برخالف تجمل طلبان. (کان رسول اهللا خفیف المونه: ندگیسادگی و خفت موونه در ز. و

 )ها برخالف قسی القلبان و بی عاطفه) (دوست داشتن(فرزندان خود را . ز

 )برخالف استعبادگران(اصحاب را . ح

 )ها از قبیل برخی متصوفه برخالف ضد عقل( تفکر را . ط

 )برخالف اهل تبعیض نظیر ارسطو و غیره( عدالت را . ي

 )برخالف بیکاران و بیعاران(کار را . ك

آنچه تنفـر  ) بیعه الفصول(داستان پیمان نامه ابن جدعان  –همکاري و تعاون در خدمات را 

 :داشت

بتها را به دلیل توحید و حق پرستی - خ

تکبر، به دلیل روحیه تواضع و ضد برتري طلبی و قدرت نمایی - د

تبعیض و اشرافیت را، برخالف روحیه ارسطویی - ذ

تعین و جمل، به دلیل سادگی تکلف و - ر

مداحی و چاپلوسی را، به دلیل روح تواضع و روح پرهیز از حقارت دیگران - ز

سیري و پر کردن شکم، به دلیل صـفاي فکـر و صـفاي قلـب و پرهیـز از سـکر بـه         - س

انواعش 

الهم انی اغوذ بک من الکسل و الفشل: بیکاري و بطالت را - ش
1
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٢٠۴

 عصمت از گناه

 : فرماید پیغمبر اکرم میقرآن کریم درباره . 202

 لقد کان لکم فی رسول اهللا اسوه حسنه لمن کان یرجوا اهللا و الیوم االخر و ذکر اهللا کثیراً

فرستاده خدا پیروي نیکوست براي آنـان کـه امیـدوار بـه خـدا و روز      ) رفتار(براي شما در 

 .دیگرند و خدا را بسیار یاد کنند

 کم اهللا و یغفر لکم ذنوبکمقل ان کنتم تحبون اهللا فاتبعونی یحبب

بگو اگر خدا را دوست دارید از من پیروي کنید، تا خدا شما را دوست بدارد و گناهانتان را 

 .بیامرزد

در این آیات رسول اهللا را الگویی معرفی کرده که مردم باید رفتار و اخالقشان را با رفتـار و  

ین خود دلیل عصمت آن حضـرت  اخالق او تطبیق دهند و او را مقتداي خویش سازند؛ و ا

است از گناه و خطا، زیرا اگر خطا، زیرا اگر خطا و گنـاهی ممکـن بـود از او صـادر گـردد      

.دیگر جا نداشت خداي متعال او را پیشوا و مقتدا معرفی کند
1
 

 صد سخن از کلمات پیامبر

گـردد، حـرص و    تر می شود، دو صفت در او جوان هر چه فرزند آدم پیرتر می. 1.203

 .آرزو

یابد و اگر فاسـد   دو گروه از امت من هستند که اگر صالح یابند، امت من صالح می.2

.شود علما و حکام شوند، امت من فاسد می

.شما همه شبان و مسوول نگاهبانی یکدیگرند.3

.توان نمی توان همه را به مال راضی کرد اما به حسن خلق، می.4

.بیماري تن دشوارتر، بیماري دلنداري بالست، از آن بدتر، بیماري تن، و از .5

.مومن همواره در جستجوي حکمت است.6
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٢٠۵

.توان جلو گرفت از نشر دانش نمی.7

دل انسانی همچو پري است که در بیابان به شـاخه درختـی آویـزان باشـد، از وزش     .8

.شود بادها دائم در انقالب است و زیرورو می

.باشند مسلمان آن است که مسلمانان از دست و زبان او در آسایش.9

.رهنماي به کار نیک، خود کننده آن کار است.10

.اي را عاقبت پاداشی است هر دل سوخته.11

.هاي مادران است بهشت زیر قدم.12

.در رفتار با زنان، از خدا بترسید و آنچه درباره آنان شاید، از نیکی دریغ ننماید.13

. اسـت  همه فرزند آدمید و آدم از خـاك . پروردگار همه یکی است و پدر همه یکی.14

.ترین شما نزد خداوند پرهیزگارترین شماست گرامی

.از لجاج بپرهیزید که انگیزه آن، نادانی و حاصل آن، پشیمانی است.15

بدترین مردم کسی است که گناه را نبخشـد و از لغـزش چشـم نپوشـد، و بـاز از او      .16

.بدتر کسی است که مردم از گزند او در امان و به نیکی او امیدوار نباشند

.مگیر و اگر گرفتی، لختی در قدرت کردگار بیندیش خشم.17

چون ترا ستایش کنند، بگو اي خدا مرا بهتر از آنچه گمان دارند بسـاز و آنچـه را از   .18

.گویند قرار مده من نمی دانند بر من ببخش و مرا مسوول آنچه می

.به صورت متملقین خاك بپاشید.19

.دهد واعظ و رهبر او قرار میاگر خدا خیر بنده اي را اراده کند، نفس او را .20

.گذرد مگر آنکه بر خود گمان خطا ببرد صبح و شامی بر مومن نمی.21

.ترین دشمن تو همانا نفس اماره است که در میان دو پهلوي تو جا دارد سخت.22

.دالورترین مردم آن است که بر هواي نفس غالب آید.23

.با هواي نفس خود نبرد کنید تا مالک وجود خود گردید.24

ا به حال کسی که توجه به عیوب خود، او را از توجه بـه عیـوب دیگـران بـاز     خوش.25

.دارد



٢٠۶

.زاید بخشد و از دروغ شک و پریشانی می راستی به دل آرامش می.26

.گیرد  مانوس دیگران می شود مومن آسان انس می.27

.دارند مومنین همچو اجزاي یک بنا همدیگر را نگاه می.28

کدیگر مثل پیکري است که چـون عضـوي از آن   مثل مومنین در دوستی و علقه به ی.29

.شوند خوابی دچار می به درد بیاید، باقی اعضا به تب و بی

.هاي شانه با هم برابرند مردم مانند دندانه.30

.دانش جویی بر هر مسلمانی واجب است.31

.فقري سخت تر از نادانی و ثروتی از خردمندي و عبادتی واالتر از تفکر نیست.32

.دانشجو باشید از گهواره تا گور.33

.دانش بجویید گر چه چین باشد.34

.نیازي از دیگران است داري و عزت او در بی شرافت مومن در شب زنده.35

.اند دانشمندان تشنه آموختن.36

.کند دلباختگی کر و کور می.37

.دست خدا با جماعت است.38

.بخشد پرهیزگاري جان و تن را آسایش می.39

شمه حکمت از دلش به زبان جاري هر کس چهل روز به خاطر خدا زندگی کند، چ.40

.خواهد شد

.تر است با خانواده خود به سر بردن، از گوشه مسجد گرفتن، نزد خداوند پسندیده.41

.بهترین دوست شما آن است که معایب شما را به شما بنماید.42

.دانش را به بند نوشتن در آورید.43

دل درسـت   تا دل درست نشود، ایمان درست نخواهد شد و تا زبان درست نشـود، .44

.نخواهد بود

.اید، به اسالم آوردن او وقعی نگذارید تا عقل کسی را نیازموده.45

.آن که عقل ندارد از دین تهی است. ها رسید تنها به عقل می توان به نیکی.46



٢٠٧

.رسانند زیان نادانان بیش از ضرري است که تبهکاران به دین می.47

دادن بـه علـم، بـه     گـوش : هر صاحب خردي از امت مرا چهار چیز ضروري اسـت .48

.خاطر سپردن و منتشر ساختن دانش و بدان عمل کردن

.شود مومن از یک سوراخ دو بار گزیده نمی.49

.تدبیري بیم دارم نه از فقر من براي امت خود، از بی.50

.خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد.51

.خداوند مومن صاحب حرفه را دوست دارد.52

.تملق، خوي مومن نیست.53

. به زور و بازو نیست، نیرومند کسی است که بر خشم خود غالب آیدنیرومندي .54

.اند بهترین مردم، سودمندترین آنان به حال دیگران.55

.بهترین خانه شما آن است که یتیمی در آن به عزت زندگی کند.56

.چه خوب است ثروت حالل در دست مرد نیک.57

که مستمر باشد، علمی خیراتی : شود مگر به سه وسیله رشته عمل، از مرگ بریده می.58

.که همواره منفعت برساند، فرزند صالحی که براي والدین دعاي خیر کند

کننـد و ایـن    پرستش کنندگان خدا سه گروهند، یکی آنان کـه از تـرس عبـادت مـی    .59

کننـد و ایـن عبـادت     عبادت بردگان است دیگر آنان که به طمع پاداش عبـادت مـی  

کننـد و ایـن    اطر عشق و محبت عبـادت مـی  مزدوران است، گروه سوم آنان که به خ

.عبادت آزادگان است

دستگیري با وجود تنگدستی، از حق خود به نفع دیگري : سه چیز نشانه ایمان است.60

.گذشتن، به دانشجو علم آموختن

.دوستی خود را به دوست ظاهر کن تا رشته محبت محکمتر شود.61

.دس نادانفقیه بدکار، پیشواي ظالم، مق: آفت دین سه چیز است.62

. مردم را از دوستانشان بشناسید، چه، انسان همخوي خود را به دوستی می گیرد.63

.گناه آشکار به جامعه. رساند گناه پنهان به صاحب گناه زیان می.64



٢٠٨

.در بهبودي کار دنیا بکوشید اما در کار آخرت چنان کنید که گویی فردا رفتنی باشید.65

.روزي را در قعر زمین بجویید.66

کاهنـد و از فروتنـی، بـر مقـام خـود       ه از خود سـتایی، از قـدر خـود مـی    چه بسا ک.67

.افزایند می

.خدایا فراخترین روزي مرا در پیري و پایان زندگی کرامت فرما.68

از جمله حقوق فرزند بر پدر این است که نام نیکـو بـر او بگـذارد و نوشـتن بـه او      .69

.بیاموزد و چون بالغ شد او را همسر انتخاب کند

.برد رت، آن را به نفع خود به کار میصاحب قد.70

.شود، خوشرویی است ترین چیزي که در ترازوي اعمال گذارده می سنگین.71

.بهبودي زندگانی، توشه آخرت، عیش حالل: سه امر، شایسته توجه خردمند است.72

خوشا کسی که زیادي مال را به دیگران ببخشد و زیادي سخن را بـراي خـود نگـاه    .73

.دارد

.کند نیاز می ز هر ناصحی بیمرگ، ما را ا.74

.این همه حرص حکومت و ریاست و این همه رنج و پشیمانی در عاقبت.75

.عالم فاسد، بدترین مردم است.76

.هر جا که بدکاران حکمروا باشند و نابخردان را گرامی بدارند، باید منتظر بالیی بود.77

.نفرین باد بر کسی که بار خود را به دوش دیگران بگذارد.78

.خص در گفتار اوستزیبایی ش.79

.عبادت هفت گونه است که از همه واالتر طلب روزي حالل است.80

.ها و عدالت حکومت آنهاست نشانه خشنودي خدا از مردمی، ارزانی قیمت.81

.هر قومی شایسته حکومتی است که دارد.82

.برد از ناسزا گفتن، به جز کینه مردم سودي نمی.83

.ند، در افتادن با مردم استا پس از بت پرستیدن، آنچه به من نهی کرده.84

.کاري که نسنجیده انجام شود، بسا که احتمال زیان دارد.85
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ها یـک سـره محـروم خواهـد      آن که از نعمت سازش با مردم محروم است، از نیکی.86

.بود

.از دیگران چیزي نخواهید گرچه یک چوب مسواك باشد.87

.ص ببینداي را بین یارانش با امتیاز مخصو خداوند دوست ندارد که بنده.88

.مومن خنده رو و شوخ است، و منافق عبوس و خشمناك .89

اگر فال بد زدي، به کار خود ادامه بده و اگر گمان بـد بـردي، فرامـوش کـن و اگـر      .90

.حسود شدي، خوددار باش

.برد دست یکدیگر را به دوستی به فشارید که کینه را از دل می.91

.، مسلمان نیستهر که صبح کند و به فکر اصالح ار مسلمانان نباشد.92

.برد خوشرویی کینه را از دل می.93

!مبادا که ترس از مردم، شما را از گفتن حقیقت باز دارد.94

.ترین مردم کسی است که با دیگران بهتر بسازد خردمند.95

بـا یکـدیگر در   . در یک سطح زندگی کنید تا دل هاي شما در یک سطح قرار بگیرد.96

.تماس باشید تا به هم مهربان شوید

از : پرسـند  از ثروت چه باقی گذاشته؟ فرشـتگان مـی  : پرسند مرگ، مردمان می هنگام.97

عمل نیک چه پیش فرستاده؟

.ها نزد خداوند طالق است منفورترین حالل.98

.بهترین کار خیر، اصالح بین مردم است.99

خدایا مرا به دانش توانگر ساز و به بردباري زینت بخش و به پرهیزگاري گرامـی  .100

.زیبایی ده بدار و به تندرستی
1
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 هاي از قائد عظیم الشان اسالم از زبان شهید مطهري داستان

 انجام دادن کارهاي خود

نقل نشده کـه در هـر   (هاي که با اصحابشان داشتند  در یکی از مسافرتپیغمبر اکرم. 204

موقع ظهر که شد، دستور دادند قافله پایین بیاینـد، هـر کسـی از    ) کدام مسافرت بوده است

هم پایین آمدند و جهتـی را گرفتنـد و بـه آن سـو      دش پایین آمد، رسول خدامرکب خو

رونـد، همـه    اصحاب فکر کردند که البد حضرت براي قضاء حاجت به آن سو می. رفتند می

رونـد،   براي قضاء حاجت بـه آن سـو مـی    اصحاب پیاده شدند و بعد دیدند که حضرت 

پـس از آن کـه مقـداري از شـتر      همه اصحاب پیاده شـدند و بعـد دیدنـد کـه حضـرت      

این محل را مناسب  خودشان دور شده بودند، برگشتند، اصحاب خیال کردند که حضرت

. اند و آمدند که دستور دهند برویم در جـاي دیگـر پـایین بیـاییم     فرود آمدن تشخیص نداده

آمدند و آمدند تـا  . زدند برگشتند به طرف مرکب خودشان و با احدي حرف نمی حضرت

دسـت بردنـد و در خـورجین و     اصحاب دیدند که حضرت . به مرکب خودشان رسیدند

را بیـرون آوردنـد و بـا آن زانوهـاي     ) زانـو بنـد شـتر   (اي که بر شترشان بود و عقـال   توبره

اصـحاب فهمیدنـد کـه ا یـن راه     . شترشان را بستند و بعد دوباره به راه قبلی خودشان رفتند

 !کار به این کوچکی. نو بند شتر را ببندندبرگشتند که زا دور را حضرت

ایـن  ! یا رسول اهللا اگر شما براي چنین کاري برگشتید، چرا به ما فرمان ندادید: عرض کردند

رونـد،   در دریا، در آتش برویـد، فـوراً مـی   : بگوید اصحابی که فدایی هستند و اگر پیغمبر

را اجـرا کننـد،    ه فرمان رسولروند و افتخارشان این است ک اینها که جلوي شمشیرها می

 چرا از دور فرمان ندادید که ما اینکار را بکنیم؟

ال یستعن احدکم من غیره ولو بقضیه مـن سـواکن هرگـز از دیگـران در     «: حضرت فرمودند

راي ایـن کـه یـک مسـواك از        کارها کمک نجویید و لو براي یک امر کوچکی باشد ولـو ـب

 .دیگران بخواهید
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ا تا آن حدي که براي شما ممکن است، خودتان می توانید انجام دهیـد،  یعنی کار خودتان ر

حـاال اگـر همـین جملـه را     ! ببینید چقدر بـه جـا  . از دیگران نخواهید که برایتان انجام دهند

ایـن جملـه را در وقتـی    . بخشـید  یک وقتی باالي منبر گفته بود، این قدر اثر نمـی  پیغمبر

.کند گوید که خودش اول عمل می می
1
 

 بذل و بخشش پیغمبر

رود یـک   او مـی . فرسـتد کـه بـرایش پیراهنـی بخـرد      یک نفر را می حضرت محمد. 205

گوینـد مـن    کنند و می نگاه می حضرت. آید خرد به دوازده درهم می پیراهن نسبتاً عالی می

 .توانم قناعت کنم به پیراهنی کمتر از این هم می

چـرا گریـه   : پرسـند  کند و مـی  بینند که گریه می را میزنند و در سر راه کنیزکی  دو مرتبه می

 کنی؟  می

حضـرت چهـار   . ام صاحبخانه پولی به من داده و من آن را گم کرده: دهد دخترك جواب می

خرنـد و   دهند و روانه می شوند و بعد با هشت درهم دیگـر دو پیـراهن مـی    درهم به او می

کنـد   می بینند همین کنیز نشسته و گریه مـی دهند، در بازگشت  یکی از آنها را به عریانی می

 کنی؟ چرا گریه می: کنند حضرت سوال می

 .ترسم اگر به منزل بروم مرا کتک بزنند چون خیلی دیر شده است، می: گوید می

 .بیا با هم برویم تا شفاعت را بکنم: فرماید می

د، حضـرت از  دهـ  نشـان مـی   وقتی کنیز در خانه را بـه حضـرت   . برند کنیز را با خود می

 »السالم علیکم یا اهل البیت«: کند پشت در فریاد می

دسـتور  (کردنـد   خواست وارد خانه کسـی بشـوند، سـالم مـی     عادت ایشان بود که وقتی می

» یـااهللا «کیـنم و   همین کاري که ما مـی ) قرآنی است که بدون اجازه داخل خانه کسی نشوید

را شنیدند قلبشان بـه تـپش    ي پیغمبر بلند سالم کرد، اهل خانه که صدا حضرت. باشد

. باز سالم کردنـد  گردد، حضرت تا سه با سالم نکند بر نمی دانستند که پیغمبر افتاد، می

                                 
1
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السالم «: سالم کردند اهل خانه فریاد زدند مرتبه سوم که حضرت. اهل منزل جواب نداند

 »علیک یا رسول اهللا ادخل ادخل

 شنیدید؟اول صداي مرا ن: فرمود پیامبر

آمد که تکرار کنید، چون سالم شما بـراي خـانواده    شنیدیم، ولی خوشمان می: عرض کردند

هاي دوم و سـوم شـما    دادیم، از سالم ما اگر بار اول جواب سالم شما را می. ما برکت است

کنید، عمـالً جـواب سـالم     دانستیم که شما تا سه بار سالم می شدیم، ما چون می محروم می

 .ادیمشما را ند

ام، اگـر کنیـزك دیـر آمـده      من براي شفاعتی آمده: وارد شدند و فرمودند حضرت محمد 

 .است مزاحمش نشوید

 .ما به خاطر مقدم شما او را آزاد کردیم! یا رسول اهللا: عرض کردند

خدا را شکر که با دوازده درهم دو برهنه را پوشانیدم و یک بـرده را آزاد  : حضرت فرمودند

 .کردیم

این زنده دلـی اسـت، انسـانیت و    . این فلسفه زهد واقعی اسالم است. گویند زاهد را میاین 

.همددري است
1
 

 استفت قلبک

: آمـد و عـرض کـرد    اند، روزي مردي به خدمت رسـول اکـرم   در کتب سیره نوشته. 206

 .خواهم مطرح کنم سواالتی دارم که می

 نکه مایلی سوال کنی؟ خواهی  پاسخت را بشنوي یا آ آیا می: فرمود پیامبر

 .شما پاسخ بفرمایید: عرض کرد

 .اي از من معناي بد و نیکی و گناه زشتی را سوال کنی آمده: فرمود پیامبر

 .آري سوال من همین بوده است: جواب داد

                                 
1
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ایـن فتـوا را از قلبـت    : پیامبر سه انگشت خود را جمع کرد و آرام بر سینه مرد زد و فرمـود 

 .بپرس

هـا کـه آرام    این دل انسان طوري ساخته شده است که پیوندي دارد با نیکی: دبعد اضافه کر

 .کند ها آن را مضطرب و ناراحت می ها و زشتی گیرد ولی بدي می

درست همانگونه که بدن انسان اگر چیزي که با آن تجانس ندارد واردش شـود، نظـم آن را   

زد روح انسـان نیـز بـه واسـطه     سـا  زند و کار ارگان هاي مختلف آن را مختل مـی  به هم می

آنچه که در میان ما عذاب وجدان نامیـده  . شود اعمال ناشایست  دچار اختالل و ناراحتی می

 .شود ناشی از همین عدم تجانس روح است با زشتکاري و تباهی می

استفت قلبک و ان افتاك المفتونک نظر واقع بینانه را از قلبت بپرس، اگر چه صاحبنظران به 

 :مولوي این حدیث را به شعر درآورده. نظر بدهندخالفش 

گر چه مفتیشان برون گوید خطوب  پس پیمبر گفت استفت القلوب
1
 

 اهللا و رسول اهللا

اي در  از لشکر کناره گرفت و در روي تپـه  ها رسول اکرم اند در یکی از جنگ نوشته. 207

ی از افراد شـجاع دشـمن در   اتفاقاً یک. حوالی اردوگاه خود استراحت کرد و به خواب رفت

افتاد و او را شـناخت و بسـیار    حالیکه مسلح بود و گردش می کرد، نگاهش به رسول اهللا

 .خوشحال شد از این که او را تنها یافته و االن او را خواهد کشت

محمـد تـو   : خوابیده بود، وي باالي سرش ایستاده و فریـاد کشـید   در حالی که رسول اهللا

 هستی؟

 .آري من هستم: اهی کرد و فرمودنگ حضرت

 چه کسی می تواند تو را از دست من نجات دهد؟: گفت

 !خدا: بدون درنگ فرمود رسول اهللا

                                 
1
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و یک قدم عقب رفت . االن به تو نشان خواهم داد: آن مرد که چنین انتظاري نداشت، گفت

بـه زمـین   تا ضربت خود را قوي تر بزند، ناگهان پایش به سنگی اصـابت نمـوده و محکـم    

 :به سرعت از جاي برخاست و باالي سرش ایستاد و فرمود! خورد

 تواند نجات بدهد؟ چه کسی تو را از دست من می

 !کرم تو: اینجا بود که آن مرد را روي زرنگی پاسخ داد

 .او را عفو فرمود و رسول اهللا

اي نبایـد   غرض این است که معنی این جمله نه آن است که انسان در جهان به هیچ وسـیله 

دست استمداد دراز کند، در عین استمدادف مسبب االسباب را نیز بشناسد و بداند کـه سـر   

.رشته وسائل و اسباب در دست او قرار دارد
1
 

 شکوه از والیت علی

من کنتم «فرمودك  در مورد علی در حدیث است روز عید غدیر خم که پیغمبر. 208

نعمـان بـن   «االً از قبیله قریش بـود و در حـدیث از او   مردي که احتم» مواله فهذا علی مواله

چون در آن زمان مسله پیري و جـوانی و ریـش سـفیدي    . نام برده شده است» حارث فهري

! یـا رسـول اهللا  : العاده مسئله مهمی بود،پیش پیامبر آمـد، و عـرض کـرد    در میان اعراب فوق

رستید، قبول کردیم، گفتی به رسالت تو گفتی شهادت به ال اله اال اهللا بدهید و  غیر خدا را نپ

گواهی بدهیم، نماز بخوانیم، روزه گیریم و زکات بدهیم، همه اینهـا را قبـول کـردیم، حـاال     

گویی یا به تـو وحـی    گویی که از این جوان پیروي  کنیم، آیا این را از جانب خودت می می

 شده است؟

ایـن وحـی الهـی اسـت و مـن از       به آن خدایی که جز او خدایی نیسـت، : فرمود پیغمبر 

.گویم جانب خودم نمی
2
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 بی نیازي نسبت به بندگان

خیلی فقیر شده بود به طوري که به نان شـبش محتـاج   یکی از اصحاب رسول اکرم. 209

 .شاید کمکی بگیري برو خدمت پیغمبر: یک وقت زنش به او گفت. بود

یشـان نشسـتم و منتظـر ایـن     و در مجلس ا من رفتم حضور پیغمبر: گوید این شخص می

بودم که خلوت شود و فرصتی به دست آید، ولی قبـل از ایـن کـه مـن حـاجتم را بگـویم،       

 :اي گفتند و آن این بود که فرمود جمله پیغمبر

 .من سئلنا اعطیناه و من استغنی عنا اغناه اهللا

نیـاز بدانـد خـدا     کنیم اما اگر خود را از ما بـی  کسی که از ما چیزي بخواهد به او عنایت می

 .کند نیاز می واقعاً او را بی

دیگر حرفش را نزد، برگشت آمد منزل، ولی باز همان فقـر و  . این جمله را که این آدم شنید

آمـد، در آن روز هـم    یک روز دیگر به تحریک زنش باز خدمت پیغمبـر . همان بیچارگی

من سه بـار ایـن کـار را    : دگوی می. باز پیغمبر وسط سخنانش همین جمله را تکرار فرمودند

تکرار کردم و در روز سوم که این جمله را شنیدم، فکر کردم که ایـن تصـادف نیسـت کـه     

خواهـد   می معلوم است که پیغمبر: گوید در هر سه نوبت این جمله را به من می پیغمبر

 .بفرماید که از این راه نیا

شـود ه زنـدگی راه    لـوم مـی  مع: این دفعه در قلب خودش احساس نیرو و قوت کرده گفت

با خودش فکر کـرد کـه حـاال بـروم و از یـک نقطـه       . دیگري دارد و این راه درست نیست

خوب، من هیچ چیز ندارم، آیـا هیـزم کشـی    : شود؟ با خود فکر کرد شروع کنم ببینم چه می

اي مـی   توانم بکنم چرا؟ خوب، هیـزم بـاالخره االغـی، شـتري و ریسـمان و تیشـه       هم نمی

 .خواهد

از هـر کـدام یـک چیـزي، یـک بـار هیـزم        . ها این ابزار را عاریه گرفـت  خالصه از همسایه

گذاشت روي حیوان و آمد و فروخت و بعد پولی که تهیه کرد برد توي خانه و خرج کـرد،  

یک مقدار را هـم  . فردا هم این کار را تکرار کرد. براي اولین باز لذت و نتیجه کار را چشید

 .ذخیره کرد



٢١۶

کم یک حیوان هم بـراي   زي اینکار را کرد تا بعد تیشه و ریسمان را از خودش و کمچند رو

 یـک روز رفـت خـدمت پیغمبـر    . کم از همین راه زنـدگی او تـامین شـد    خود خرید، کم

 : حضرت فرمودند

 .من سئلنا اعطیناه و من استغنی عنا اغناه اهللا: نگفتم

اما تا آخر عمر گدا بودي، ولـی توکـل بـه    دادم،  خواستی می تو آن روز اگر از من چیزي می

.نیاز کرد خدا کردي و رفتی دنبال کار، خدا هم تو را بی
1
 

 گرفتاري و بالء

به خانه یکی از مسلمانان دعوت شدند، وقتی وارد منزل او شدند مرغـی را    پیغمبر. 210

در  مدیدند که در باالي دیوار تخم کرد و تخـم نیفتـاد یـا افتـاد و نشکسـت رسـول اکـر       

آیا تعجب فرمودید؟ قسم به خدایی که تو را به پیـامبري  : صاحب خانه گفت. شگفت شدند

 .بر انگیخته است به من هرگز آسیبی نرسیده است

کسی که هرگز مصیبتی نبیند، مـورد  : برخاستند و از خانه آن مرد رفتند، گفتند رسول اکرم

 .لطف خدا نیست

اشد الناس بالء االنبیاء ثم الذین یلونهم ثم االمثـل  ان «: روایت شده که  از حضرت صادق

پرگرفتارترین مردم انبیاء هستند، در درجه بعد کسانی که از حیث فضیلت بعـد از  » .فاالمثل

.ایشان قرار دارند و سپس هر کس که با فضیلت تر است به ترتیب از باال به پایین
2
 

 ثروتمند و مرد فقیر

شـخص از متمکنـین و ثروتمنـدان در محضـر حضـرت       این داستان معروف است که. 211

خواسـت  اتفاقـاً    نشسته بود، فقیر ژنده پوشی وارد مجلس شد و جـاي خـالی مـی    رسول

او طبق عادتی . جاي خالی پهلوي همان آدم به اصطالح اشرافی بود، رفت پهلوي او نشست

کردند و  توجه حضرت رسول. که داشت خود به خود خودش را جمع کرد و کنار کشید

                                 
1
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٢١٧

حضـرت   نه، یـا رسـول اکـرم   : ترسیدي که چیزي از فقر او به تو بچسبد؟ گفت: فرمودند

 نه، یـا رسـول اهللا، پیـامبر   : ترسیدي چیزي از ثروت تو به او سرایت کند؟ گفت: فرمودند

. نـه، یـا رسـول اهللا   : ترسیدي که جامه هایت کثیـف و آلـوده شـود؟ او پاسـخ داد    : فرمودند

 پس چرا این کار را کردي؟: حضرت فرمودند

من حاضرم نیمی از ثروتم را بـه ایـن   ! عادت غلطی بود یا رسول اهللا: آن مرد جوابی نداشت

: پـذیري؟ گفـت   چـرا نمـی  : گفتنـد . پـذیرم  من نمی: آن مرد فقیر گفت. برادر مسلمانم بدهم

 .شمترسم اگر بپذیرم، من هم یک روز مثل او بشوم، فقیري بیاید خودم را کنار بک می

روتش را   این عمل وجدان است که  از یک طرف وجدان او برانگیخته می شود که نیمی از ـث

در اختیار وي قرار بدهد و از طرف دیگر آن دیگري بـراي وجـدانش آنقـدر اصـالت قائـل      

مـن چنـین   : گوید است که براي اینکه مبادا یک وقت این وجدان پاکش مخدوش بشود، می

.خواهم ثروتی را نمی
1
 

 باط دو جهانارت

ارتباطی بسیار شدید، ارتباط . شک نیست که بین دنیا و آخرت ارتباط نیز برقرار است. 212

دنیا و آخرت در این حد است که مانند دو بخش از یک عمر و دو فصل از یک سـالند، در  

بلکـه اساسـاً یکـی کشـت اسـت و      . یک فصل باید کاشت و در فصل دیگر بایـد درو کـرد  

بهشت و جهنم آخرت در اینجا پدیـد  . کی هسته است و دیگري میوه آندیگري محصول، ی

ان الجنه قیعان و ان غراسها سبحان اهللا و الحمداهللا وال اله اال اهللا و : در حدیث است. آیند می

 .اهللا اکبر و ال حول و ال قوه اال باهللا

 و الحمـداهللا  بهشت، فعالً صحرایی خالی است بی کشت و زراعت، همانا از کار سـبحان اهللا 

هایی هستند که در اینجا گفته و  درخت. و ال اله اال اهللا و اهللا اکبر و ال حول و ال قوه باال باهللا

 .شوند در آنجا کاشته می
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٢١٨

در شب معراج وارد بهشت شدم، فرشتگانی : فرمود در حدیث دیگر است که رسول اکرم

بـه  . کشـند  م از کار کردن دست مـی کنند، خشتی از طال و نقره و گاهی ه دیدم که بنایی می

تـا مصـالح   : کشید؟ پاسخ دادند کنید و گاهی دست از کار می چرا گاهی کار می: ایشان گفتم

ذکـر مـومن کـه در دنیـا     : مصالحی که مـی خواهیـد چیسـت؟ گفتنـد    : پرسیدم. بنایی برسد

سـازیم و   گوید مـا مـی  هر وقت ب. سبحان اهللا و الحمداهللا و ال  اله اال اهللا و اهللا اکبر: گوید می

 .کنیم هر وقت خودداري کند ما نیز خودداري می

سبحان اهللا، خـدا  : هر کس که بگوید: فرمودند در حدیث دیگر آمده است که رسول اکرم

اهللا اکبر، خـداي بـراي او درختـی در    : نشاند و هر کس بگوید براي او درختی در بهشت می

 .نشاند بهشت می

اهللا اکبر، خداي بـراي  : هر کس بگوید: فرمودنده رسول اکرمدر حدیث دیگر آمده است ک

 .نشاند او درختی در بهشت می

بلی، ولی مواظـب باشـید   : حضرت فرمودند. پس درختان بسیار است: مردي از قریش گفت

ایـن  : که آتشی نفرستید که آنها را بسوزاند و این به  دلیل گفتار خداي عز و جل است کـه  

هـاي خـویش را باطـل     خدا و فرستاده او را فرمان بردیـد و عمـل  ! دیدکسانی که ایمان آور

. آوریـد  یعنی همچنانکه با کارهاي نیک این جهانتان، درختان بهشت را به وجود مـی . نکنید

سازید و ممکن است این آتش، آنچه را  با اعمال بد خویشتن نیز آتش جهنم را شعله ور می

.سازنداند، نابود  که حسنات شما ایجاد کرده
1
 

 اسالم، دین رحمت

: ایستاد و عـرض کـرد   آمد در مقابل حضرت یکی از معاریف صحابه رسول خدا. 213

کنم نعمتی که خدا به وسیله تو بر ما ارزانی داشت، بیش از  من هر چه فکر می! یا رسول اهللا

 ر اکرمظاهراً این سخن را در وقتی گفت که پیغمب. کنیم اي است که ما تصور می آن اندازه

بعد یک جریان قساوت آمیـزي را  . کرد به دخترشان یا به یک دختر بچه دیگري مهربانی می
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٢١٩

از خودش  نقل کرد که واقعاً اسباب حیرت است و خود او آن وقت حیرت کـرده بـود کـه    

 :گوید می. داده اند چگونه بوده است که چنین کاري را انجام می

عادت قرار گرفته بودم که دختـر را نبایـد زنـده نگـه     من از کسانی بودم  که تحت تاثیر این 

کند کـه زنـش    بعد نقل می. داشت، دختر مایه ننگ است و این مایه ننگ را باید از میان برد

. من دخترم را از میان بردم: گوید کند و به او می دختري می زاید و سپس دختر را مخفی می

آورد بـه پـدر نشـان     دختـر را مـی   یـک روز . شود شود شش، هفت ساله می دختر بزرگ می

دهد به اطمینان این که اگر ببیند یک چنین دختر شـیرینی دارد دیگـر کـاري بـه کـارش       می

نخواهد داشت، و بعد با چه وضع قساوت آمیزي همین مرد، ایـن دختـر را زنـده بـه گـور      

نجـات  فهمم که با چه جانورهایی بـودیم و تـو چطـور مـا را      حاال من می: گوید می. کند می

.کنیم کردیم که چه کار خوبی داریم می فکر می. کردیم ما آن وقتی که این کار را می. دادي
1
 

 روز قیامت و اعمال انسان

در ایام آخر عمر خود، شبی تنها بیرون آمدند و به گورستان بقیع رفتنـد   رسول اکرم. 214

جبزئیل هـر سـال   : دندپس از آن به اصحاب خود فرمو. و براي خفتگان بقیع استغفار کردند

کـنم ایـن بـدان     کرد و امسال دو بار عرضه کـرد، فکـر مـی    یک بار قرآن را بر من عرضه می

روز بعد به منبر رفتند و اعالم کردند که موقع مـرگ  . جهت است که مرگ من نزدیک است

ام، بیاید تا انجام دهم و هـر کـس از مـن     اي داده من فرا رسیده است هر کس که به او وعده

 .طلبی دارد، بیاید تا  ادا کنم

 :آنگاه به سخن خود چنین ادامه دادند

میان هیچ کس و خدا خویشاوندي یا چیزي که خیري به او برساند یـا شـري از   ! ایها الناس

همانا کسی ادعا نکند و آرزو نکند و خیال نکند که غیـر  . او دفع کند، وجود ندارد جز عمل

بخشـد   ند، قسم به کسی که مرا مبعوث کرد، نجات نمیرسا از عمل چیزي به حالش نفع می
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٢٢٠

! خدایا. مگر عمل توام با رحمت پروردگار، من نیز اگر عصیان کرده بودم، سقوط کرده بودم

.شاهد باش که رسالت خود را ابالغ کردم
1
 

 شک بر خلقت خدا

عرض  در حدیث معروفی آمده است که یک عرب به دوي آمد خدمت رسول خدا. 215

 .تباه شدم! یا رسول اهللا: کرد

شیطان : گویی خواهی بگویی، البد می فهمیدم چه می: فوراً درك کرد و فرمود پیغمبر اکرم

شـیطان  . من خلقک؟ تو هم در جوابش گفتی کـه مـرا خـدا آفریـده اسـت     : آمد به تو گفت

 .من خلقه؟ خدا را کی آفریده است؟ تو دیگر نتوانستی جواب بدهی: گفت

چـرا تـو   : فرمود) عجبا(ذلک محض االیمان : پیغمبر فرمود. همین است! اهللایا رسول : گفت

یعنـی همـین تـو را بـه ایمـان واقعـی       . فکر کردي که هالك شدي؟ این عین ایمـان اسـت  

چنین فکري که در روح تو پیدا شد، این شک که پیـدا  . رساند، این تازه اول مطلب است  می

ل بدي است ولی معبـر خـوب و الزمـی اسـت،     شد باید براي رفع آن تالش کنی، شک منز

تـو را چـه کسـی خلـق     : شیطان به تو گفت. یک وقتی بد است که تو در همین منزل بمانی

. هاسـت  ایـن شـک تنبـل   . دیگر نمی دانم، بعد هم سـر جایـت نشسـتی   : کرده است؟ گفتی

نـه  اي در تو پیدا شد در خا اما تو چنین آدمی هستی که وقتی شک و وسوسه. هالکت است

ننشستی از مردم هم رو در بایستی نکردي و گفتی که اگر من به مردم بگـویم چنـین شـکی    

پس تو ایمانت کامل نیست، معلوم می شود که یک حس و طلبـی در تـو   : گویند ام، می کرده

هست که فوراً آمدي نزد پیغمبرت سوال بکنی که اگر من چنین شکی پیدا کردم، چه کـنم؟  

ایـن عـین   . عمل رد بکنم، با یک فکر رد بکنم؟ ذلک محض االیمـان آیا این شک را با یک 

ترسی؟ چرا از چنین چیزهایی می. ایمان است
2
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٢٢١

 اخالق پیامبر

هایی که در دست داریم، مانند کافی که یادگار هزار سـال پـیش    در قدیمی ترین کتاب. 216

ه کـردن و شـانه   اسالم بـه کوتـا  . وجود دارد» باب الزي و التجمل«است، بحثی تحت عنوان 

 .هاي اکید، کرده است کردن مو به کار بردن بوي خوش و روغن زدن به سر سفارش

به خـاطر اینکـه بهتـر و بیشـتر عبـادت کننـد و از لـذات         اي از اصحاب رسول اکرم عده

ها عبـادت مـی    مند شوند، ترك زن و فرزند کردند، روزها روزه گرفتند و شب روحانی بهره

من کـه پیشـواي شـما    : آگاه شدند، آنها را منع کرد و فرمود ول اکرمکردند، همین که رس

کـنم، قسـمتی از    گیرم، بعضی روزها  افطـار مـی   هستم، چنین نیستم، بعضی روزها روزه می

 .هاي خود هستم کنم و قسمتی دیگر نزد زن شب را عبادت می

راي اینکـه ریشـه تحریکـات     همین عده از رسول اکرم جنسـی را از   اجازه خواستند که ـب

در اسالم این کارهـا  : اجازه نداد، فرمود رسول اکرم. وجود خود بکنند، خود را اخته کنند

.حرام است
1
 

 مسئله رهبانیت و ریاضت در اسالم

اسـت، خواسـت بـه تقلیـد از      عثمان بن مظعون یکی از اکابر سـحابه رسـول اکـرم   . 217

ها را بر خـویش تحـریم    ی کرد و لذتراهبان، به اصطالح تارك دنیا شود، ترك زن و زندگ

 . ساخت

گیـرد   عثمان روزها را روزه می! یا رسول اهللا: آمده و عرض کرد همسرش نزد رسول خدا

عثمان . خشمگین شده برخاست به نزد وي آمد خیزد، پیغمبر اکرم ها به نماز بر می و شب

خـدا مـرا بـه رهبانیـت      اي عثمـان : مشغول نماز بود، صبر  کرد  تا نمازش تمام شد، فرمود

 .دین من، روشی منطبق بر واقعیت و در عین حال ساده و آسان است. دستور نفرموده است

مرا براي شریعتی فطري و آسـان و بـا   . خداوند مرا براي رهبانیت و ریاضت نفرستاده است

گیـرم و بـا همسـرانم نیـز معاشـرت       خوانم و  روزه می من  نماز می. گذشت  فرستاده است
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٢٢٢

هر کس که دین مطابق با فطرت مرا دوست می دارد، باید از من پیروي کند و ازدواج . رمدا

.هاي من است یکی از سنت
1
 

 اش و کودکی پیامبر

 :فرماید هست که حضرت می در تاریخ، داستانی از رسول اکرم. 218

در کودکی چند بار پیش آمدهایی براي من شد و احساس کردم که یـک قـوه غیبـی و یـک     

دارد، از جمله این کـه   امور درونی مراقب من است و مرا از ارتکاب بعضی از کارها باز میم

وقتی بچه بودم و با کودکان بازي می کردم، یک روز از رجال قریش کار ساختمانی داشـت  

و کودکان بر حسب حالت کودکی دوست داشتند سنگ و مصالح بنایی را در دامـن گرفتـه،   

هایی بلند به تن داشـتند و   ها، طبق معمول عرب، پیراهن بچه. رار دهندبیاورند و نزدیک بنا ق

شد، من رفـتم   گرفتند، عورت آنها مکشوف می شلوار نداشتند، وقتی که دامن خود را باال می

یک سنگ در دامن بگیرم، همین که خواستم دامنم را بلند کنم، گویی کسی با دسـتش زد و  

استم دامنم را باال بگیرم باز همـانطور شـد، دانسـتم کـه      یک بار دیگر خو. دامن مرا انداخت

.نباید اینکار را بکنم
2
 

 اعتراف به گناه در اسالم

همیشه کار مجرم این است که از مجازات فرار کند، تنها قدرتی که مجـرم را بـا پـاي    . 219

کشاند، قدرت ایمان اسـت، غیـر از    خودش و به اختیار و اراده خودش به سوي مجازات می

هایی زیادي در این مـورد   کنیم نمونه ما وقتی به صدر اسالم نگاه می. این چیز دیگري نیست

گویم در صدر اسالم، نه اینکه در غیر از صدر اسالم نمونه نـداریم،   می بینم، البته این که می

اش هم هسـت، اسـالم بـراي     خیر، در غیر صدر اسالم هم به هر اندازه  که ایمان بوده نمونه

مجازات معین کرده است، مثالً فرض کنید براي شراب خـوار مجـازات معـین کـرده     مجرم 

است، براي زنا کاران مجازات معین کرده است، براي دزد مجازات معـین کـرده اسـت و از    
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٢٢٣

حـدود بـا   : یعنـی . الحـدود یـدرع بالشـبهات   : طرف دیگر در اسالم اصلی هست و آن اینکه

 .شود اي دفع می اندك شبه

کند که برود تجسس و تحقیق بکنـد و مجـرم را    قاضی و حاکم را مکلف نمی اسالم، هرگز

 .گذارد که خودش براي مجازات بیاید پیدا کند، بلکه در دل مجرم نیرویی می

چه بسـیار اتفـاق افتـاده اسـت کـه کسـی        در زمان امیرالمومنین در زمان پیغمبر اکرم

من فالن  یا امیرالمومنین! ل اهللایا رسو: و گفته یا امام خودش آمده حضور پیغمبر

 .ام، مرا مجازات کن، من آلوده هستم مرا پاك کن جرم را مرتکب شده

 .ام، مرا مجازت کن من زنا کرده یا رسول اهللا: و گفت شخصی آمد خدمت رسول اکرم

 چون در این جور مسائل آن شخص چهار باید اقرار بکنی و یک بار کافی نیست، پیغمبـر 

 .گویی زنا کردم شاید تو آن زن را بوسیدي و می. لعلک قبلت: دفرمای می

بوسـیدن  : خواستم بگویم بله، بوسیدم، حاال من می: گفت گذارد، اگر می حرف به دهانش می

 .زنا کردم نه یا رسول اهللا: گفت. هم مثل زناست، قضیه تمام شده بود

 .شاید تو او را نیشگون گرفتی. لعلک غمزت: فرمود پیامبر

 .زنا کردمنه یا رسول اهللا: بیشتر از این نبود گفت. بله: شاید بگوید

 .شاید تا نزدیک به حد زنا رسیده و زناي واقعی تحقق پیدا نکرده است: فرمود پیامبر

ام تا حـد بـر مـن     ام، من آمده ام، من نجس شده من آلوده شده! نه، یا رسول اهللا: گوید باز می

.مرا مجازات کنی که من نمی خواهم براي دنیا دیگر بماندجاري کنی و در همین دنیا 
1
 

 اداي دین

و مدعی شد کـه مـن از شـما طلبکـارم و االن در      شخصی آمد خدمت رسول اکرم. 220

 .همین کوچه هم بایستی طلب مرا بدهید

اوالً که شما از من طلبکار نیستید و ثانیاً اجازه بدهید که من بـروم منـزل و   : فرمود پیغمبر

 .پول همراه من نیست. پول براي شما بیاورم
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٢٢۴

 .گذارم از اینجا بردارید یک قدم نمی: او گفت

با او نرمش نشان داد، او بیشتر خشونت نشان داد، تا آنجـا کـه عبـا و رداي     هر چه پیامبر

را گرفت و به درو گردن حضرت پیچیده و کشید که اثر قرمزي آن، در گـردن   پیامبر اکرم

مسـلمین دیدنـد کـه    . خواسـت بـه مسـجد بـرود     به جاي ماند و حضرت مـی مبارك ایشان 

را گرفتـه   حضرت نیامد و وقت گذشت، آمدند و دیدند که یک یهودي جلـو رسـول اهللا  

 .آنها خواستند او را کنار بزنند و احیاناً او را کتک بزنند. است

 .شته باشیددانم با رفیقم چه بکنم، شما کاري ندا نه، من خودم می: فرمود حضرت

اشهد ان ال الـه اال اهللا و اشـهد انـک    «: آن قدر نرمش نشان داد که یهودي در همان جا گفت

کنید و این تحمـل یـک انسـان     شما با چنین قدرتی که دارید این همه تحمل می» رسول اهللا

.اید عادي نیست و شما مسلماً از جانب خداوند مبعوث شده
1
 

 خوش خلقی پیامبر

آمد و حاجتی داشـت، وقتـی کـه جلـو      عرب بیابانی خدمت پیامبر اکرمروزي یک . 221

انش بـه    آمد روي حساب آن چیزهایی که شنیده بود، رعب پیغمبر اکرم او را گرفت و زـب

 .لکنت افتاد

از دیدن من زبانت به لکنـت افتـاد؟ فـوراً او را در بغـل     : ناراحت شد و سوال کرد پیغمبر

 : نش لمس کند بدن پیغمبر را و فرمودگرفت و فشرد، به طوري که بد

من پسـر آن زنـی هسـتم کـه بـا دسـت       . ترسی؟ من مثل پادشاه نیستم آسان بگیر، از چه می

خواهـد دل   هر چـه مـی  . من مثل برادر شما هستم. دوشید خودش از پستان گوسفند شیر می

.تنگت بگو
2
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٢٢۵

 هاي ایمان ترین دستگیره محکم

در میان اصحاب و یاران خود به مسابقه گذاشت، ایـن  جواب سوالی را  رسول اکرم. 222

سوال را شخص خودش طرح کرد و منظورش این بود که درك دینی اصحاب و یاران خود 

و هم اینکه بهتر روح و معنـا  . اند را بیازماید و ببیند آنها از روح و معناي دین چه درك کرده

 .را به آنها بفهماند

تر است؟ یعنـی در   هاي ایمان محکم کدامیک از دستگیره: سوالی که رسول خدا کرد این بود

میان وسایل نجات و موجبات سعادتی که دین مقرر فرموده کـدامیک بیشـتر قابـل اطمینـان     

 :است؟ یکی از اصحاب جواب داد و گفت

 .هاست ترین دستگیره نماز، یعنی نماز محکم

 .زکات: دیگري گفت. نه: فرمود حضرت

 روزه: می گفتسو. نه: فرمود حضرت 

 .حج و عمره: چهارمی گفت. نه: فرمود حضرت 

 »جهاد در راه خدا«: پنجمی گفت. نه: فرمود حضرت 

 .نه: فرمود حضرت 

 هر کس هر چه نظرش می رسید گفت و همه پاسخ منفـی شـنیدند؛ سـپس رسـول خـدا     

 :فرمود

د، کارهاي بـزرگ و بـا   تمام اینها که نام بردید از نماز و زکات و روزه و حج و عمره و جها

 .گویم نیست باشند، ولی هیچ کدام از اینها آنکه من می فضیلتی می

هاي ایمان دوست داشتن به خاطر خـدا و دشـمن    ترین دستگیره محکم«: بعد خودش فرمود

 »داشتن به خاطر خداست

 ممکن است آدمی ندانسته و به حکم عادت نماز بخواند و یا روزه بگیرد یا زکات بدهـد یـا  

ها به خرج دهد، ولی تـا   به حج برود و یا تحت تاثیر یک غریزه طبیعی جهاد کند و دالوري

گوهر وجودش خالص نشود و افکار و احساساتش رشد و تعالی پیدا نکند، ممکـن نیسـت   

که به خاطر حق دوست داشته باشد و مهر بورزد و به خاطر حق تنفر داشته باشد و کراهت 



٢٢۶

ر ورزیدن آن هم براي خدا و رضاي خدا چیزي نیست کـه عـادت   بورزد، زیرا دوستی و مه

.بردار باشد
1
 

 غلبه بر خشم

نقل شده است که ضمناً مشتمل بر داستانی است و عمـالً در   حدیثی از رسول اکرم. 223

 .شود آن داستان فرق بین پیروي از منطق و پیروي از احساسات دیده می

و از او نصیحتی خواست، ایشان در جـواب او  آمد مردي از اعراب به خدمت رسول اکرم

 :یک جمله کوتاه فرمود

 »ال تعضب؛ خشم نگیر«

آن مرد به همین مقدار قناعت کرد و به قبیله خود برگشت، تصادفاً وقتی رسـید کـه در اثـر    

اي بین قبیله او یک قبیله دیگر نزاع رخ داده بود و دو طرف صف آرائی کرده و آمـاده   حادثه

آن مرد به دلیل عادت قدیم و تعصـب قـومی تهیـیج شـد و بـراي      . یگر بودندحمله به یکد

 .حمایت از قوم خود سالح به تن کرد و در صف قوم خود ایستاد

به یادش آمد کـه نبایـد خشـم و غضـب را در خـود راه       در همان حال گفتار رسول اکرم

طقش بیدار شد، بـا  تکانی خورد و من. خشم خود را فرو خورد و به اندیشه فرو رفت. بدهد

جهت باید دو دسته از افراد بشر بـه روي یکـدیگر شمشـیر بکشـند؟      چرا بی: خود فکر کرد

خود را به صف دشمن نزدیـک کـرد و حاضـر شـد آنچـه آنهـا بـه عنـوان دیـه و غرامـت           

خواهند از مال خود بدهد، آنها نیز که چنین فتـوت و مردانگـی از او دیدنـد، از دعـاوي      می

بـا  . دند، غائله ختم شد و آتشی که از غلیان احساسات افروخته شـده بـود  خود چشم پوشی

.آب عقل و منطق خاموش گشت
2
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٢٢٧

 عنایت خداوند

. در بسـتر نیسـت  شبی در دل شب بیـدار شـدم و دیـدم پیغمبـر    : ام سلمه می گوید. 224

بـه سـخنانش گـوش کـردم و     . ناگهان متوجه شدم که در گوشه اطاق  مشغول عبادت است

 :می گوید دیدم که

و ال تکلنـی الـی نفسـی    ... الهی اال تثمت بی عدوي و ال تردنی الی کل سوء استنقذ تنی منه

 طرفه عین ابداً

کنـی، بـدان    اي کـه رهـا مـی    مرا از هر بـدي ! دشمن مرا بر من مسلط مگردان، خدایا! خدایا

عنایـت و  مرا یک لحظه، یک چشم به هم زدن به خودم وا مگـذار، یعنـی   ! خدایا... مگردان

 .لطف خودت را از من مگیر

چـرا  : پرسـد  به اینجا که رسید، ام سلمه شروع کرد به هق هق گریه کـردن، از ام سـلمه مـی   

 گریی؟ می

یک چشم به هم زدن مرا بـه خـود   ! خدایا: گویید وقتی که شما می! یا رسول اهللا: عرض کرد

 .وا مگذار، پس واي به حال ما

برادرم یونس را یک لحظه خدا به خـودش وا گذاشـت و   . تالبته همین اس: فرمود پیامبر

شود که اگر عنایت خـودش را بگیـرد؟ کـوچکترین     ببین چطور می. آمد بر سرش آنچه آمد

شـود و   اگر براي پیغمبر خدا پیش بیایـد، عنایـت خـدا از او گرفتـه مـی     » منیت«تصوري از 

.گرفته شدن عنایت همان و سقوطش همان
1
 

 اعتدال در عبادت

کند، عبادت است؛ عبادت ذکر  هاي که اسالم آن را صد در صد تائید می یکی از ارزش. 225

خداست، عبادت به همان معناي خاصش البته در اسالم هر کاري را کـه انسـان بـراي خـدا     

رود و هـدفش ایـن    دهد، عبادت است وقتی که دنبال کسب و کـار و فعالیـت مـی    انجام می

نیاز کند و به جامعه خـودش خـدمت کنـد، در عبـادت      بیاست که خود و عائله خودش را 
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است، ولی عبادت به معنی خاص خودش یعنی خلوت با خدا همـان نمـاز و همـان دعـا و     

همان مناجات و تهجد که اینها جزء متون اسالم است و از اسالم حذف شدنی نیست، ایـن  

بینیـد کـه    ولی یک وقت اگـر مراقبـت نشـود، مـی    . خودش یک ارزش است، ارزش واقعی

شـود فقـط عبـادت     بینید که اسالم می جامعه به سوي این ارزش فقط کشیده می شود و می

شود، مسجد رفتن و نماز مستحب خواندن و دعـا خوانـدن و تعقیـب     کردن، اسالم فقط می

هاي مستحب را به جاي آوردن تالوت قرآن کردن، یعنی چیزهایی کـه اگـر    خواندن و غسل

 .هاي دیگر جامعه محو می شود ه حد افراط برود، همه ارزشجامعه در این مسیر ب

بینیم  بینیم در تاریخ اسالم یک همچو مدي پیدا شده و در افراد ما می همین جوري که ما می

انـد در ایـن جـاده و     شود متهمشان کرد، ولی افتاده افراد صد در صد بی غرض که هیچ نمی

: توانند تعادل را حفظ کنند و نمی تواننـد بگوینـد   یاند، دیگر نم وقتی  که در این جاده افتاده

ما انسان هستیم و خدا ما را آفریده و خدا ما را فرشته نیافریده اگـر مـا فرشـته بـودیم از آن     

 .هاي مختلفی  را در خودش رشد بدهد رفتیم، انسان باید اندیشه باید می طرف می

اي از اصـحاب شـما    دند کـه عـده  خبر دا همه را هم هماهنگ رشد بدهد به پیامبر گرامی

ناراحت و عصبانی شـده تشـریف آوردنـد بـه مسـجد       حضرت.  اند در عبادت غرق شده

ام چنین افرادي در امـت   هایی را و چه شده است که شنیده شود گروه چه می: فریاد کشیدند

من پیدا شده است؛ من که خودم پیامبر شما هستم، این جور نیستم من هیچ وقت همه شب 

مـن بـه   . خـوابم  کـنم و مـی   کنم قسمتی از شب را من استراحت مـی  ا صبح را عبادت نمیت

خاندان خودم به اهل خودم به همسرانم رسیدگی مـی کـنم و هـیچ وقـت هـر روزه، روزه      

کسانی کـه  . گیرم و روزهاي دیگر را حتماً افطار می کنم گیرم من بعضی روزها روزه می نمی

 .اند ینها از سنت من خارجاند، ا این راه را پیش گرفته

هـا   هاي اسالمی دارد سایر ارزش وقتی که احساس می کند که یک ارزش ار ارزش پیغمبر

.کند را در خودش محو می کند شدیداً با آن مبارزه می
1
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٢٢٩

 دعاي نادرست

مـردي را دیدنـد کـه  در حـال     . در دوره اسالم در حال طـواف بودنـد   رسول اکرم. 226

 :کند طواف چنین دعا می

 !آمرزي دانم که مرا نمی مرا بیامرز، اگر چه می! خدایا

 چرا خدا تو را نیامرزد؟: حضرت فرمودند

ها و از زمین و آسمان هـم بیشـتر    از کوه. یا رسول اهللا گناه من خیلی زیاد است: عرض کرد

 .است

سـت،  آیا گناه تو از خدا هم بزرگتر است؟ گنـاه تـو از خـدا کـه دیگـر بزرگتـر نی      : فرمودند

 گناهت چیست؟

من آدمی هستم که اگـر کسـی سـراغ مـن بیایـد و از مـن یـک درهـم         ! یا رسول اهللا: گفت

خواهد، این چنین  بخواهد، جان من می خواهد بیرون آید؛ اگر بفهمم کسی از من چیزي می

 .شوم ناراحت می

یا این آیه شنود؟ آ دانی کسی که این چنین باشد، بوي بهشت را نمی دور شو، آیا نمی: فرمود

 :اي قرآن را نشنیده

و من یوق شح فاولئک هم المفلحون؟
1
 

 عفو کردن رسول اکرم

در  رسـول اکـرم  : مـی گویـد  . کـرد  خدمت می انس بن مالک در خانه رسول خدا. 227

اي، چه هنگـام سـحر و چـه     گرفتند و بعد  هم غذاي بسیار ساده بسیاري از اوقات روزه می

 .الً افطاري ایشان یک مقدار شیر بود که من تهیه می کردمخوردند و معمو افطار می

یک وقت که ایشان  با عده اي از صحابه بودند؛ خیلی دیر به منزل آمدند، آن قدر دیـر  کـه   

من هم شیر را خودم خـوردم  . اند من خیال کردم ایشان در منزل یکی از اصحاب افطار کرده

 .اند حس کردم که ایشان هنوز افطار نکرده وقتی که آمدند،. و بعد  هم رفتم و خوابیدم

                                 
1
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٢٣٠

ایشـان وقتـی دیدنـد،    . رفتم و خودم را مخفی کـردم . هیچ چیز دیگري هم در دسترس نبود

انس که خود قصه را بازگو کرده است و نه رسـول  . چیزي موجود نیست رفتند و خوابیدند

 :می گوید اکرم

 .من نیاوردند تا زنده بودند چیزي در این مورد به روي رسول اکرم

.عفو کنید و صفح کنید: فرماید گویند صفح، قرآن می این را می
1

 

 تفکر و تعمق در کارها

حضـرت  . نصیحتی به مـن بفرماییـد  : و عرض کرد شخصی آمد خدمت رسول اکرم. 228

 اگر تو را نصیحتی بکنم عمل خواهی کرد؟: فرمود

و آن  این جواب بین رسول اکـرم بلی و تا سه مرتبه این سوال و : آن مرد در جواب گفت

اگـر دسـتوري بـدهم، عمـل     : فرمـود  مرد رد و بدل شد و در هر سه مرتبه ایشان بـه او مـی  

 خواهی کرد؟

از  بلی عمل خواهم کرد، پس از تعهد موکدي که رسول اکـرم : و او در جواب می گفت 

 :او گرفت به او فرمود

م کاري را گرفتـی، اول تـدبر و تفکـر کـن و     هرگاه تصمی: یعنی. از اهمیت بامر فتدبر عاقبته

عاقبت و نتیجه آن را ببین اگر رشد و هدایت است آن را تعقیب کن و اگـر شـر و ضـاللت    

.است از آن دوري کن
2
 

 قدرت ایستادگی در مقابل معصیت

جمعی از جوانان مسلمان را در مدینـه دیدنـد در حـالی کـه      روزي حضرت رسول. 229

یک سنگ خیلی بزرگی بـود  . داشتند ه برداري و آزمایش زور بر میسنگی را به عالمت وزن

دارنـد،   کردند و مثل آنهایی که امروز وزنه بر مـی  و زور آزماییشان را با این سنگ امتحان می

 .من بیشتر وزنه برداشتم: این یکی می گفت. هر کسی یک جور، یکی کمتر، دیگري بیشتر
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٢٣١

خواهـد   آمدند و ایستادند و فرمودند که آیا دلتان می پیامبر اکرم.. من و : گفت دیگري می

 .من داور این مسابقه باشم

بسیار خوب، من داور، احتیاجی ندارد که سـنگ  : همه خوشحال شدند و پذیرفتند، فرمودند

 .تر هستید دهم که کدام یک از شما قوي سنگ را بر نداشته من برایتان معیار می. بردارید

او را ترغیب کند به سوي یک معصیتی و میل یـک معصـیتی در   آن کسی که نفسش : فرمود

 .تر است او باشد و در مقابل آن معصیت ایستادگی کند او از همه قوي

زور فقـط بـه   : اینجا قدرت اراده را مطرح کردند در مقابل میل نفسانی و فرمودنـد  پیغمبر

که انسان یک وزنـه   این نیست که آدم یک سنگی را از زمین بردارد، قدرت فقط این نیست

خیلی سنگینی را بر دوش بکشد، آن قدرت است، آن قدرت عضـالنی اسـت و آن قـدرتی    

 .است که در عضالت حیوانات هم وجود  دارد و آن وجه مشترك بین انسان و حیوان است

نه اینکه خواستم باشیم بگوییم آن کمال نیست، نه، آن هم یک کمالی است ولکـن بـاالتر از   

ی که در بازوي انسان در عضالت بـدن انسـان هسـت، قـدرت اراده اسـت و      قدرت عضالن

هاي نفسش بتوانـد ایسـتادگی و مقاومـت     قدرت اراده این است که انسان در مقابل خواست

بکند؛ بنابراین روي همین منطـق اسـت کـه در اخـالق اسـالمی و از آن جملـه در ادبیـات        

 :فرمودند باز پیامبر. نامیده شده استعرفانی ما همیشه این مساله به عنوان یک قدرت 

تر و دالورتر و دلیرتر آن کسی است که بر هـواي   اشجع الناس من غلب هواه از همه شجاع

 .نفس خودش پیروز شود

باز این مساله، مساله شجاعت است، مساله قدرت اسـت، مسـاله غلبـه اسـت، سـعدي مـی       

 :گوید

 گرت از دست برآید دهنی شیرین کن

مردي آن نیست که مشتی بزنی بر دهنی                                                         
1
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٢٣٢

 تاکتیک جنگی رسول اکرم

غیر والشیب و االتشبهوا بالیهود چرا : درباره این حدیث که : عرض کردند به علی. 230

کـرد، ولـی    خودش این حـدیث را روایـت مـی    کند علی آن حضرت خودش عمل نمی

 .کرد بست و خضاب نمی کرد یعنی خودش زنگ نمی میعمل ن

است، این تاکتیـک جنگـی بـود کـه      این دستور، مخصوص زمان پیغمبر: فرمود علی

بـه کـار    اینها یک عده پیر هستند، یک حیله جنگی بـود کـه رسـول اکـرم    : دشمن نگوید

 .برد ولی امروز فامرء ما اختار می

 عالمت نبوت پیامبر اکرم

هایی است که مردم آنجا بدون آنکه هیچ گونه لشکرکشی صورت گرفتـه   ز محلیمن ا. 231

به خسـروپرویز پادشـاه ایـران     اي بود که رسول اکرم باشد، مسلمان شدند مردم یمن، نامه

 .نوشتند و او را دعوت به قبول و پذیرفتن اسالم نمودند

ضـعانه دادنـد و   هـاي محترمانـه و متوا   دیگران بعضی جواب ندادنـد و بعضـی هـم جـواب    

اما تنها فردي که . را احترام کردند و هدایایی براي حضرت فرستادند فرستاده پیغمبر اکرم

ادبانه رفتار کرد، خسرو پرویز بود که نامه حضرت را پاره کرد و بعد یک نفـر فرسـتاد و    بی

خـود  العرب پیـدا شـده و بـه     اي به پادشاه یمن نوشت که این مرد کیست که در جزیزه نامه

جرات داده است که به من نامه بنویسد و مرا دعوت به اسالم کند و اسم خودش را قبـل از  

اسم من بنویسد؟ فوراً یک نفر را بفرستید تا درباره این مرد تحقیق کند و او را دسـت بسـته   

 .به یمن بیاورد، سپس او را نزد من بفرستید تا او را مجازات کنم

را با یک نفر نماینده از طرف خودش، به مدینه خدمت رسول  پادشاه یمن هم نماینده ایران

 .اي را خسروپرویز نوشته است چنین نامه: فرستاد و گفت اکرم

 شما چه جواب می دهید؟

 .اینجا باشید تا من به شما جواب بدهم: آنها را معطل کرد و فرمود پیامبر اکرم

 .ید تا من به شما جواب بدهمبعداً بیای: حضرت فرمود. دو مرتبه آمدند. مدتی گذشت



٢٣٣

بـاالخره یـک روز آمدنـد خـدمت     . روز آنهـا را معطـل کـرد    40تا حدود . سه مرتبه آمدند

ایم که  ما تصمیم گرفته. دیگر ما وظیفه نداریم که بیش از این معطل شویم: حضرت و گفتند

چـه  جـواب خداونـدگار مـا پرویـز را     . برویم و آخرین جوابی را که شـما داریـد، بگوییـد   

 دهید؟ می

جوابش این است که دیشب خداوندگار ما شکم خداوندگار شما خسروپرویز را بـه  : فرمود

 .دست پسرش شیرویه درید و کار تمام شده است

وقتی که برگشتند هنوز خبر به پادشاه یمـن نرسـیده   . بروید که موضوع از اساس منتفی شد

 :خبر را که به او دادند، گفتند. بود

 .ین اگر راست باشد، عالمت نبوت و پیغمبري این مرد استا! سبحان اهللا

چنین و چنان شد و خسروپرویز کشته شـد و  : چند روز گذشت که فرستاده شیرویه آمد که

اکنون من پادشاه این مملکت هستم و راجـع بـه آن مـردي کـه عربسـتان ادعـاي نبـوت و        

.رسالت دارد، شما معترض نشوید
1
 

 کرموفات ابراهیم پسر پیامبر ا

ابراهیم پسر رسـول  : اند که داستانی در کتب حدیث ما آمده و اهل تسنن هم نقل کرده. 232

. که مورد عالقه رسول اکرم بـود، در هجـده مـاهگی از دنیـا رفـت     » ماریه قبطیه«از  اکرم

شود و اشک می ریزد  و ایـن جملـه را    برایش متاثر می. که کانون عاطفه بود رسول اکرم

 :فرماید می

ما محزونیم به خاطر تو، ولـی هرگـز چیـزي    ! ل می سوزد و اشک می ریزد که اي ابراهیمد

 .گوییم بر خالف رضاي پروردگار نمی

تمام مسلمین ناراحت و متاثرند به خاطر اینکه غباري از حزن بـر دل مبـارك پیغمبـر اکـرم     

سـوف  مسـلمین شـک کردنـد کـه گـرفتن و ک     . گیـرد  نشسته همان روز تصادفاً خورشید می
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٢٣۴

یعنی خورشید گرفت بـراي اینکـه فرزنـد     خورشید قطعاً هماهنگی عالم باال بود با پیغمبر

از دنیا رفته است این مطلب در میان مردم مدینـه پیچیـد و زن و مـرد یـک صـدا       پیغمبر

 :شدند که

 .عارش شد، خورشید گرفت به خاطر حزنی که بر پیغمبر اکرم

اضافه شود، مـردم هـم بـاالخره در ایـن      به پیغمبر  این سبب شد که ایمان و عقیده مردم

از  پیغمبـر . کنـد  چـه مـی   طور موارد پیش خود این گونه فکرها می کنند، ولی پیغمبـر  

خواهد از نقـاط قـدرت مـردم اسـتفاده      می. نقاط ضعف مردم براي هدایت  آنها استفاده کند

اسالم استفاده کند، می خواهـد از  خواهد از جهالت و نادانی مردم در راه  نمی کند، پیغمبر

 :بیداري  و آگاهی مردم استفاده کند، چون قرآن به او امر کرده

 .ادع الی سبیل ربک بالحکمه و الموعظه الحسنه و جادلهم بالتی همی احسن

. اي گرفتـه انـد، خـذاالغایات و ارك المبـادي     خوب، عوام چنین نتیجه: شود معموالً گفته می

ایم، ما در اینجـا سـکوت    اند، ما هم که به آنها نگفته ی از این مساله گرفتهباالخره نتیجه خوب

 .کنیم می

اما پیغمبر نه استفاده که حتی سکوت هم نکرد، آمد باالي منبر صحبت کرد و خاطر مردم را 

 :گفت. راحت کرد

 .ابداً خورشید براي بچه من نگرفته است

اده کند، اینطور باید باشد چـرا؟ چـون   خواهد سوء استف مردي که حتی از سکوت خود نمی

اسالم احتیاج به چنین چیزهایی ندارد؟
1
 

 !بت پرستی، هرگز

 :آمدند و گفتند اي از یک قبیله خدمت رسول اکرم عده. 233

                                 
1
137سیري در سیره نبوي، ص  



٢٣۵

هـا مسـلمان    فقط سه شرط داریم که با این شرط. خواهیم مسلمان شویم ما می! یا رسول اهللا

ها را پرستش کنیم، دوم اینکه نماز خیلی بـر مـا    آن بتشویم، یکی اینکه یک سال دیگر،  می

سوم ) چرا که نماز است و خضوع و اینکار بر طبیعت اینها گران بود(سخت و ناگوار است 

 .اینکه فالن بت را به دست خودتان بشکنید و آن را به ما واگذار نکنید

ارد، اما دو شـرط دیگـر را   کنید، پیشنهاد آخرتان مانعی ند از این سه پیشنهادي که می: فرمود

 .محال است قبول کنیم

بیست، سی سال . هرگز چنین فکر نکرد که این قبیله، تازه آمده مسلمان شود یعنی پیغمبر

 .پرستیده، یک سال دیگر هم بپرستند تا آماده نماز خواندن بشوند بت می

یا رسـول  : تیدگف گذارد، آن هم نه فقط یک سال که اگر می یعنی روي بت پرستی صحه نمی

 هـا را بپرسـتیم، پیغمبـر    بندیم که فقط یک شـبانه روز دیگـر بـت    ما با تو قرار داد می! اهللا

.محال بود این قرارداد را بپذیرد
1
 

 علم مفید

در عرب علم انسان خیلی رایج بود، این که بدانند پـدر فـالن کـس کیسـت؟ پـدرش      . 234

کسانی بودند، پـدر و مادرهـاي آن    کیست، اسم مادرش چیست، پدر و مادرهاي پدرش چه

 .پدر مادرها چه کسانی بودند و به همین ترتیب

ها، جزئیـات و خصوصـیات، حافظـه خودشـان را از ایـن       شاخه شاخه اینها را بدانند با اسم

شـد   دانستند اگر می کردند، در نتیجه آن چیزهایی را که باید بدانند نمی جور معلومات پر می

. ایش الزم و واجب است بداند اینها را هم بداند نمی گوییم عیـب دارد انسان آنچه را که بر

 .پیغمبر فرمود اینها فضل است
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٢٣۶

. حال یک چنین مردي به مدینه آمده بود، در جایی نشسـته بـود و دورش را گرفتـه بودنـد    

دیگـري  را  . بیا اجداد من را بشمار، او هم راست و دروغ سر هم می کـرد : یکی به او گفت

 :پرسید و او جواب می داد، پیغمبر فرمود ود میاجداد خ

 اند؟ این کیست که دورش را گرفته

 .خیلی مهم است) نه عالم(عالمه است  یا رسول اهللا: گفتند

 علمش چیست؟: فرمود

 .علمش این است: گفتند

یک علم، آیت محمه است . آیه محکمه، فریضه عادله، سنه قائمه: علم سه چیز است: فرمود

 .پروردگار، چیزي را انسان بداند که خدا را با او بشناسد یعنی آیت

چـون  . علم دیگر فریضه عادله است، یعنی واجباتی است که به  آن واجبات باید عمل کنـد 

 .اند یعنی اخالق معتدل را درك کند کلمه عادل آمده، بعضی گفته

دانستن . عمل کند و سنه قائمه و بعد بداند چه سنتی از طرف خدا مقرر شده است که به ان

 .اینها خوب است

فضل یعنی . فرمودك ما سوئهن فضل، باقی دیگر فضیلت است ولی علم نیست فضلی است

اي  یک امري که انسان اگر نداند هم ضرري به حالش ندارد ولی اگر بداند یـک امـر اضـافه   

خـودش را   است که دانسته است فضل را زمانی انسان باید به دنبالش برود که واجبات اولیه

.داند می
1
 

 عیب جویی و طعنه زنی

فـوق العـاده آزار رسـانده بـود و از      به پیغمبـر اکـرم  » عبداهللا بن سعد بن ابی فرح«. 235

او کارهـاي بسـیار بـدي نسـبت بـه      . خون او را هدر کرده بود کسانی بود که پیغمبر اکرم

ها بسته بود  ده بود، دروغها کرده بود، هجوها کر مرتکب شده بود، عیب جویی پیامبر اکرم
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٢٣٧

هاي کعبه چسـبیده باشـد    او را در هرجا گیر آوردید ولو اینکه به پرده: که پیامبر فرموده بود

 .بکشید، خون او هدر است

رود و بـه عـالوه    بعدها که دید کار اسالم پیش مـی . او پسرخاله یا برادر رضاعی عثمان بود

جا  فرار کند، مخفیانه خودش را به عثمان رسـاند  عرصه بر او تنگ شده و باید از اینجا به آن

او را  بیـاورد و پیغمبـر اکـرم    و از عثمان جوار خواست که عثمان او را نزد پیغمبر اکرم

 .ببخشد

 :نشسته بودند، همراه عثمان به حضور ایشان آمد و عثمان گفت یک وقت که پیغمبر اکرم

کنـد، مـی    است و اظهار ندامت و پشیمانی می این عبداهللا بن سعد بن ابی فرح! یا رسول اهللا

گویـا خـودش هـم    . (از او بپـذیرد و او را ببخشـید  ) یا مسلمان شـده (خواهد مسلمان شود 

 )اظهار پشیمانی و طلب بخشش کرد

 .بسیار خوب، گذشتم: فرمود پیغمبر اکرم

را  چرا یک نفر بلنـد نشـد کـه گـردن  او    : به اصحاب فرمود قضیه گذشت و پیغمبر اکرم

شان یک پیغمبر : فرمود. می خواستید آهسته اشاره کنید! یا رسول اهللا: همین جا بزند؟ گفتند

ایـن کـار را    بـا اشـاره پیغمبـر   (اصحاب دلشان می خواسـت  . نیست که آهسته اشاره کند

 .گو اینکه یک امر صد در صد مشروعی بود) بکنند

فرمـوده بـود او را   . نکرده بودخواست عطف به گذشت کرده باشد، چون نسخ  می پیغمبر

این فرمان به اعتبار خودش باقی است تـا آن لحظـه   . هر جا پیدا کردید بدون استثناء بکشید

وقتی که سکوت می کند، اصحاب هوشیار نبودنـد کـه ایـن    . از او بگذرد که پیغمبر اکرم

کردنـد،   اینهـا غفلـت  . خواهد و راضی نیست که به او امان بدهـد  عالمت این است که نمی

گویم ولـی شـما    آهسته با گوشه چشم اشاره کند، یعنی من که نمی منتظر بودند که پیغمبر

بنابراین،  .فرمود شان یک پیغمبر نیست که با همز و اشاره مطلبی را بفهماند. اینکار را بکنید

اینکار، با ابرو و چشم و لب حرف زدن و اشاره کردن، مطلوب اسالم نیست، منفـور اسـت،   

.اش هم زمینه عیب جویی باشد ی در یک کار راست و درست، تا چه رسد که زمینهحت
1
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٢٣٨

 مستندات پیامبر اعظم از دیدگاه عالمه طباطبایی

 نظري به شخصیت معنوي پیغمبر اکرم

تـرین   طبق مدارك تاریخی قطعی در محیطی پرورش یافتـه بـود پسـت    پیغمبر اکرم. 236

آن کـه از   در چنـین محیطـی  بـی   . رذایل اخالق بـود  محیط زندگی کانون جهالت و فساد و

 .آموزش علمی برخوردار شود روزگار کودکی و جوانی خود را گذرانیده بود

هاي خالف آنست آلوده نگشت، ولی در میـان چنـان    آن حضرت اگر بت نپرستید و با شیوه

داد، و  مردمی بود و به هیچ وجه زندگی عادي وي چنان آینـده پـر غوغـایی را نشـان نمـی     

 .درس نخوانده چشم و گوش بسته، باور کردنی نبود –دست  راستی از یتیمی تهی

ها که با همه آرامش ضمیر  روزگاري را به همین وضع گذراند تا شبی از شب پیغمبر اکرم

 .ذهن خالی مشغول عبادت بود به طور ناگهانی شخصیت دیگري یافت

تبدیل شد، افکار و عقایـد هـزاران   شخصیت درونی خاموش وي به یک شخصیت آسمانی 

ساله جامعه بشري را خرافی دانست و روش و آیین جهانیان را با واقع بینی خود، ظالمانه و 

 .ستمکارانه دید

گذشته و آینده جهان را به هم پیوند داده راه سعادت بشر را تشخیص داد، چشـم و گـوش   

نش بـه سـخن خـدایی و    آن حضرت عوض شد، و جز حق و حقیقت ندید و نشنید و زبـا 

گفتار آسمانی و حکمت و موعظه باز شد و روحیه درونی که در محیط ناچیز سـوداگري و  

داد و ستد، سرگرم اصالح کارهاي روزمره بود پـرو بـال کـرده بـه صـدد اصـالح جهـان و        

جهانیان و واژگون ساختن سازمان هزار ساله گمراهی و ستمگري بشر برآمد، و براي احیـاء  

قت یکه و تنها قیام نمود و آن همه نیروهاي جهانی در هـم فشـرده و دهشـتناك    حق و حقی



٢٣٩

در معارف الهیه سخن گفت، و همه حقایق هسـتی را از بیگـانگی   . مخالف را به هیچ شمرد

 .آفریدگار جهان استنتاج کرد

اخالق عالیه انسانی را به بهترین وجهی تشریح فرمود و روابط آنها را کشف و روشن نمـود  

کرد پیش از هر کس معتقد بود و به هر چـه تحـریص و ترغیـب     خودش به آنچه بیان میو 

 .کرد نمود اول خودش عمل می می

هـا و پرستشـهایی اسـت کـه بـا       شرایع و احکامی آورد که مشتمل بر یک سلسـله  عبـادت  

 .داد زیباترین صورت بندگی را در برابر عظمت و کبریایی خداي یگانه نشان می

ر حقوقی و جزایی آورد که به همه مسایل مورد نیاز جامعه بشـري پاسـخ کـافی    قوانین دیگ

می داد قوانینی که با همدیگر ارتباط کامل داشت و بر اساس توحید و احترام اخـالق عالیـه   

 .انسانی استوار بود

مجموعه قوانینی که آن حضرت آورده است اعم از عبادات و معـامالت چنـان وسـیع و پـر     

د که به همه مسایل زندگی فردي و اجتماعی که در جهان بشـریت مـی تـوان    دامنه می باش

آید رسیدگی کـرده دسـتور    هاي گوناگون که با گذشت زمان پیش می فرض کرد و نیازمندي

 .دهد تشخیص می

آن حضرت قوانین دین خود را جهانی و همیشگی می داند یعنی معتقد است کـه دیـن وي   

هاي بشري را براي همیشه رفع نمایـد و   و اخروي همه جامعههاي دنیوي  تواند نیازمندي می

 .مردم باید براي تامین سعادت خود همین روش را اتخاذ کنند

البته حضرت این سخن را بیهوده و بدون مطالعه نفرموده است بلکه پس از بررسی آفرینش 

 :پس از آنکه و به عبارت دیگر. و پیش بینی آینده جهان انسانیت به این نتیجه رسیده است

توافق و هم آهنگی کامل را میان قوانین خود و آفرینش جسمی و روحی انسان روشن : اول

 .ساخت

تحوالتی که در آینده واقع خواهد شد و صدماتی را کـه بـه جامعـه مسـلمان خواهـد      : ثانیاً

رسید به طور کلی در نظر گرفته، پس از آن حکم به دوام و ابدیت احکام دین خـود نمـوده   

 .ستا



٢۴٠

هایی که با مدارك قطعی از آن حضرت به ما رسیده، اوضاع و احوال عمومی پـس   پیشگوي

 .هاي بسیار دوري تشریح نموده است از رحلت خود را تا زمان

آن حضرت اصول این معارف و شرایط را به طور پراکنده در قرآن براي مردم تالوت کـرده  

که فرمانروایان کشور بالغـت بودنـد    که به ساحت و بالغت حیرت آور آن فصحاء عرب را

 .به زانو در آورده و افکار دانشمندان جهان را متحیر ساخته است

این همه کارها را مدت بیست و سه سال انجام داده که سیزده سال آن را در زیر شـکنجه و  

آزار و کارشکنی طاقت فرساي کفار مکه گذرانیده و ده سـال آن را هـم بـا جنـگ و لشـکر      

بارزه خارجی با دشمنان علنی و مبارزه داخلی با منافقان و کارشـکنان و اداره کـار   کشی و م

 .مسلمانان و اصالح عقاید و اخالق و  اعمال آنان و هزاران گرفتاري دیگر به سر برده است

آن حضرت این همه راه را با یک تصمیم خلل ناپذیر که به پیـروي حـق و زنـده کـردن آن     

بین او تنها با حق و زنده کردن آن داشت پیمود، نظـر واقـع بـین او    داشت پیمود، نظر واقع 

گذاشـت اگـر چـه     تنها با حق واقع بین او تنها با حق آشنا بود و وقعی به خالف حـق نمـی  

آن چـه را حـق دانسـت    . موافق با منافع خودش یا با تمـایالت و احساسـات عمـومی بـود    

.رد کرد و هرگز نپذیرفت پذیرفت و دیگر رد نکرد و آن جمع را باطل دانست
1
 

 العاده بود شخصیت روحی حضرت فوق

اگر با نظر انصاف کمترین تامل در مطالب فصل گذشته نماییم تردید نخواهیم داشـت  . 237

که پیدایش چنین شخصیتی در چنان اوضاع و شرایط، جز خرق عادت و اعجاز نبوده و بـه  

 .جز تایید خاص خدایی سبب نداشته است

دسـتی پیشـین آن    خداي متعال در کالم خود بارها از امی بودن و یتیمی و تهی  از این روي

حضرت یادآوري می کند و شخصیتی را که به وي عطا فرموده یک معجزه آسمانی شـمرده  

 .فرماید با به حقانیت دعوتش احتجاج می کند چنانچه می
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٢۴١

) جدكودي وضاالً فَه جدكو یتیماً فَاوي و جِدكعائالَ فَاَغنیاَلَم ی( 

مگر یتیمی نبودي که به خدایت جا و پناه داد؟ و نیازمندي نبودي که خدایت بی نیاز کرد؟ «

 »و گمنامی نبودي که خدایت نام و نشان بخشید؟

 :فرماید و نیز می

)ن کتابٍ وش ال تخطّع بیمینکن هما کُنتش من قبلو( 

 »وشتن آشنا نبوديتو پیش از پیامبري و نزول قرآن به خواندن و ن«

 :فرماید و باز می

)هثلمن م ها بِسورناقاتو بدا نزّلنا علی عمیبِ من کُنتم فی را و( 

محمد که در محـیط نـادانی و فسـاد بـزرگ شـده و تعلـیم و       (و اگر در آنچه بر بنده خود «

».اي مانند آن بیاورید فرستادیم شک دارید سوره) تربیت ندیده
1
 

 ر اکرمسیرت پیغمب

به امر خداي متعال بنیاد دیـن خـود را روي آن    یگانه پایه و اساسی که پیغمبر اکرم. 238

 .قرار داده و این مایه سعادت جهانیان شناخته اصل توحید است

به موجب اصل توحید کسی که مبدا آفرینش جهان  و سزاوار پرستش اسـت خـداي یگانـه    

 .توان سر تعظیم فرود آورده کرنش نمود می باشد و براي کسی جز خداي متعال نمی

بنابراین، روشی که در جامعه بشري باید معمول شود این است که همه با هم برابر و بـرادر  

قید و شرط خود قرار ندهند، چنان که خداي متعـال   باشند و کسی را جز خدا فرمانرواي بی

 :فرماید می

ه باشیم و آن این است کـه کسـی را جـز    بگو این اهل کتاب بیایید در یک کلمه اتفاق داشت«

قید و  خداي جهان نپرستیم و این که بعضی از ما بعضی دیگر را خداوندگار و فرمانرواي بی

 ».شرط قرار ندهد

                                 
1
181-184آموزش دین، صصپ 



٢۴٢

داد؛ و  طبق این دستور آسمانی، آن حضرت در سیره خود همه را برابر و برادر هم قـرار مـی  

ثنا قایل نبود؛ و هـر کـس را بـر اسـاس     در اجراي احکام و حدود الهی هرگز تبعیض و است

 :احکام و قوانین دین به حقوق خود می رسانید

کسی حق تحکیم و فرمانروایی و زورگویی به کس دیگر نداشت و مردم در بیـرون از مـرز   

البته آزادي در مقابل قانون نه تنها در اسـالم بلکـه در هـیچ    (قانون حداکثر آزادي را داشتند 

 )اجتماعی معنی نداردقانونی  از قوانین 

همین روش آزادي و عدالت اجتماعی است کـه خـداي متعـال در معرفـی پیغمبـر گرامـی       

 :فرماید خودش ذکر می

آنانکه از پیامبر امی ما که وصف او در تورات و انجیل مسطور است پیروي می کنند ایشان «

نماید و از آن  امر میکنند  را به انچه با فطرت و نهاد خداي دادي خود خوبی آن را درك می

کند و چیزهایی پاك را بـراي ایشـان حـالل و     شمارند نهی می چه با فطرت خود خوب نمی

کند پیامبري که هر گونه مقررات سـخت و دشـوار و زنجیرهـاي     چیزهایی پلید را حرام می

از دارد کسانی که به وي ایمان آوردند و احترام و یاریش کردنـد و   اسارت را از ایشان بر می

اي پیامبر به مـردم بگـو،   . باشند که به وي نازل شده پیروي کردند، رستگار می) قرآن(نوري 

و روشی که خداي متعال به من دستور . ام من از جانب خدا به سوي همه شما فرستاده شده

 .داده در میان شما اجرا خواهم کرد

زي براي خود قرار نـداد و  در زندگی خود هیچ گونه امتیا و از اینجا است که پیغمبر اکرم

 .شد هرگز پیش کسی که سابقه آشنایی با آن حضرت نداشت از سایر مردم تمیز داده نمی

پـذیرفت و بـه سـخن اربـاب حاجـت       به کارهاي خانگی می پرداخت، همه را شخصـاً مـی  

در موقع حرکت موکـب و  . نشست داد، روي تخت و در صدر مجلس نمی شخصاً گوش می

 .اشتتشریفات رسمی ند

رسید بیشتر از مخـارج ضـروري خـود را بـه فقـرا مـی داد و گـاهی         اگر مالی به دستش می

موجودي ضروري خود را نیز به مستمندان داده و به خدا گرسنگی مـی داد و همیشـه فقـرا    



٢۴٣

نشست، در احقاق حقوق مردم کمترین مسـامحه اي بـه خـرج     زندگی می کرد و با فقرا می

 .برد خود حداکثر عفو و اغماض را به کار می داد ولی در حقوق شخصی نمی

وقتی در فتح مکه سران قریش به حضورش آوردند بـا ایـن کـه پـیش از هجـرت آن همـه       

هاي خونین با وي  ها برانگیخته بودند و جنگ ها به وي کردند و پس از هجرت نیز فتنه ستم

 .نموده بودند، کمترین تندي  بروز نداد و همه را عفو فرمود

به خوبی آگاه بودند کـه آن حضـرت هـدفی جـز نشـر دیـن توحیـد را نداشـت و بـا          آنها 

تـرین روي و رسـاترین حجـت و برهـان، مـردم را بـه توحیـد         ترین اخالق و گشاده شیرین

فرمود و یاران خود را نیز به تعقیب همین روش توصـیه فرمـود چنانکـه خـداي      دعوت می

 :متعال دستورش می دهد

 )الی اهللا عاي بصیره اَنَا ومن اتّبعنیقل هده سبیلی ادعوا (

بگو روش من این است که با بصیرتی کامل به سوي خدا دعـوت کـنم و پیـروان مـن نیـز      «

 »اند چنین

اگـر چـه   (آن حضرت کمال عنایت را به این مطلب داشت که در جامعه اسالمی هر فـردي  

یـد و در اجـرا قـوانین الهـی     به حقوق حقه خود نائـل آ ) غیر مسلمان و در ذمه اسالم باشد

جز (کسی بر کسی . کمترین استثنایی پیدا نشود، و همه در پیشگاه حق و عدالت برابر باشند

هاي معمولی دیگـر بـر کسـی     امتیازي نداشته و از راه ثروت یا نسب قدرت) از ناحیه تقوي

ر نگوینـد و  تقدم نجوید و برتري نفروشد و طبقات نیرومند اجتماع بضعفاء و درماندگان زو

 .به زیر دستان ستم روا ندارند

زیست و در نشستن و برخاستن و رفتن و آمدن بـه هـیچ    آن حضرت خود نیز مانند فقرا می

پرداخت و دربان و نگهبان نداشـت،   برد، به کارهاي خانگی می وجه تشریفات را به کار نمی

افتـاد بـه    رفت و پیش نمـی  میشد و با مردم که راه  در میان مردم از افراد عادي شناخته نمی

ترین جاي خالی می نشست و یـارانش را و امیـد داشـت     شد در نزدیک مجلسی که وارد می

رسید حتی به زنان و  که حلقه وار بنشینند تا مجلسشان صدر و ذیل نداشته باشد، بهر که می

و خواسـت جلـو وي بـه خـاك افتـد       کرد روزي به یکی از یارانش که می کودکان سالم می



٢۴۴

گویی؟ اینها روش قیصر و کسري است و شـان مـن پیغمبـري و     چه می: سجده کند، فرمود

کرد که نیاز نیازمنـدان و شـکایت ضـعیفان را بـه مـن       بندگی است او به پاداش سفارش می

گویند آخرین سخن که فرمود سفارش بـود کـه   . برسانید، و در این باره مسامحه روا مدارید

.مردم نمود درباره بردگان و زنان به
1
 

 چند نکته از سیرت پیغمبر اکرم

در حسـن  . در اخالق کریمه خود انگشت نماي دوست و دشـمن بـود   پیغمبر اکرم. 239

معاشرت آن همه آزار و شکنجه و بدرفتاري که از دشمنان ستمکار و دوسـتان نـادان خـود    

و کودکـان و زیردسـتان   کرد، به زنان  آورد و اظهار دلتنگی نمی دید هرگز خم به ابرو نمی می

از هنگامی که از جانب خـود ماموریـت تبلیـغ دیـن و هـدایت و      . گرفت در سالم پیشی می

اي در انجام وظیفه غفلت نکرد و در کوشش خستگی ناپـذیر   رهبري مردم را پیدا کرد لحظه

سیزده سال پیش از هجرت که در مکه بود با گرفتاري طاقت فرسا که . خود از پاي ننشست

و در ده . احیه مشرکین عرب داشت پیوسته به عبادت و تبلیغ دین خـدا اشـتیاق داشـت   از ن

هاي روز افـزون کـه از ناحیـه دشـمنان دیـن داشـت و کـار         سال بعد از هجرت با گرفتاري

هاي که یهود و منافقان مسلمان نما می کردنـد، معـارف دیـن و قـوانین اسـالم را بـا        شکنی

. جنگ با دشمنان اسـالم نمـود   80مردم رسانید و بیش از وسعت حیرت انگیزي که دارد به 

گردیـد بـه    عالوه بر آنکه اداره امور جامعه اسالمی را که در آن موقع شامل همه جزیره مـی 

حاجـب و دربـان شخصـاً     هاي جزئی مردم؛ بـی  ها و نیازمندي عهده داشت حتی به شکایت

 .کرد رسیدگی می

دازه بس که یکه و تنها در برابر جهـاد آن روز کـه   در شهامت و شجاعت پیغمبر اکرم این ان

کرد با دعوت حقه قد علـم کـرد و آن همـه     چیزي جز زورگویی و حق کشی حکومت نمی
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شکنجه و عذاب که از ستمکاران وقت دید، هرگز در وي سستی و دلسردي ایجـاد نکـرد و   

 .در هیچ جنگی پاي به عقب نگذاشت

در زندگی خود روش فقرا را داشت و ساده زنـدگی  پیغمبر اکرم عفت نفس جالبی داشت و 

رسید و آن همه اموال زیاد که بـه   می کرد و میان او و خادمان و غالمان او فرقی به نظر نمی

شد که و غذاي پختـه   رسید به فقرا مسلمانان بذل می کرد و توشه کمی بلند نمی دستش می

عطر عالقه زیـادي داشـت، پیغمبـر    گردید در زندگی به نظافت و مخصوصاً به  اي تهیه نمی

هرگز تغییر حال نداد و با همان تواضع و فروتنـی کـه در  اوایـل داشـت در اواخـر       اکرم

زندگی نیز داشت و با آن موقعیت با ارزشی که داشت هرگز امتیازي که ارزش اجتمـاعی او  

اص روي تخت ننشست و صدر مجلس را به خود اختص. را نشان دهد براي خود قایل نشد

نداد و هنگام راه رفتن جلو مردم نیفتـاد و هرگـز قیافـه فرمـانروایی و حکمرانـی بـه خـود        

گاهی که در مجلسی عمومی در میان یاران خـود بـود و اشـخاص ناشـناس بـراي      . نگرفت

: گفتنـد  شناختند و اهل مجلس را مخاطب ساخته می آمدند آن حضرت را نمی مالقات او می

 .دادند را نشان می ؟ آن گاه مردم پیغمبر اکرمکدامتان پیغمبر خدا هستید

پیغمبر اکرم در عمر خود هرگز به کسی دشـنام نـداد و سـخن بیهـوده نگفـت و بـا قهقهـه        

به تفکر و تامل عالقـه داشـت و بـه سـخن هـر      . ارج انجام نداد نخندید و عملی سبک و بی

پرداخـت و هرگـز    داد آنگاه به پاسـخش مـی   دردمندي و به اعتراض هر معترضی گوش می

 .سخن کسی را قطع نمی کرد، ولی اشتباه هر کسی را او گوشزد می کرد

شد، ولـی   القلب بود و از رنج بردن هر گرفتاري متاثر می مهربان و بسیار رقیق پیغمبر اکرم

باخت و در اجرا احکام میان دور و نزدیک و آشنا و  کاران خود را نمی هرگز در مجازات بزه

 .گذاشت  میبیگانه فرق ن

وقتی میان یک مسلمان و یک نفر یهودي جمع کثیري از انصار پیش آن حضرت آمده فشار 

هـاي علنـی    آوردند که براي حفظ آبروي مسلمانان و بالخصوص انصار، و نظـر بـه دشـمنی   

یهود، مرد یهودي مجازات شـود ولـی آن حضـرت چـون حـق را بـر خـالف آن چـه مـی          

 .مرد یهودي طرفداري کرد و مرد مسلمان را محکوم نمود خواستند تشخیص داد، آشکارا از



٢۴۶

پرداخـت بـه یکـی از     در گیر و دار جنگ بدر که آن حضرت تنظیم صفوف لشکر اسالم می

جنگجویان رسید که قدري جلوتر از دیگران ایسـتاده بـود آن حضـرت بـا عصـایی کـه در       

مرد جنگجو . ت شوددست داشت به شکم آن مرد فشار داد که عقب تر بایستد تا صف راس

حضـرت عصـا را بـه    . اهللا به خدا قسم شکمم را به درد آمد باید قصاص کنم گفت یا رسول

دست وي داد لباس را از شکم خود کنار زد و فرمود قصاص کـن مـرد جنگجـو دویـده و     

خواسـتم بـه    شوم و مـی  دانم که امروز کشته می من می«: شکم ان حضرت را بوسید و گفت

پس از آن به دشمن حمله کرد و شمشـیر زد  » دن مقدست تماس حاصل کنماین وسیله با ب

.تا شهید شد
1
 

 وصیت پیغمبر اکرم به مسلمانان

جهان بشریت مانند سایر اجزاء جهان هستی کـه مشـهود مـا اسـت محکـوم تغییـر و       . 240

هـاي   دگرگونی است و همچنین اختالف شدیدي که در ساختمان افراد مشهور است سـلیقه 

به وجـود آورده کـه در اثـر آن نفـوس مـردم در پلیـدي و کنـدي فهـم و ادراك و         مختلف 

 .نگهداري و فراموشی افکار مختلف است

از این رو عقاید و همچنین رسوم و مقرراتی که در میان جمعیتـی حکومـت مـی کنـد اگـر      

 ریشه ثابت و نگهبانان با ایمان و قابل اعتمادي نداشته باشـد در کمتـرین وقتـی در معـرض    

مشـاهده و تجربـه ایـن مسـئله را بـه      . تغییر و تحریف قـرار گرفتـه از میـان خواهـد رفـت     

 .ترین وجهی براي ما اثبات می کند روشن

براي دین جهـانی و دایمـی خـود مـدرکی جاودانـه       در راه پیشگیري از این خط پیغمبر 

ه نحـو تـواتر   چنانکه عامه و خاصه ب .معرفی فرمود و که آن کتاب خدا و اهل بیت خود بود

پس از خود کتاب خـدا و اهـل بیـت خـود را     «: بارها فرمود نقل کرده اند که پیغمبر اکرم
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شوند و شما مادامی که به اینهـا چنـگ بزنیـد     گذارم اینها هرگز از هم جدا نمی میان شما می

 ».گمراه نخواهید شد

 و مسئله جانشین رحلت پیغمبر اکرم

الي نام  اسالم بر شبه جزیره عربستان شد شـهر مکـه   آخرین شهري که فتح آن موجب استی

بود که حرم خدا و جایگاه کعبه است، این شهر در سال هشتم هجري بـه دسـت لشـکریان    

 .اسالم افتاد و پس از آن به فاصله کمی شهر طایف نیز فتح شد

براي انجام مراسم حج به مکه رفت و پس از برگزاري حج  سال دهم هجرت پیغمبر اکرم

تعلیمات الزمه به مردم راه مدینه را پیش گرفت در میان راه در محلی بـه نـام غـدیر خـم     و 

دستور داد تا قافله را از حرکت باز داشتند و در میان صد و بیست هزار نفـر حـاجی کـه از    

را گرفته بلنـد نمـود و والیـت و جانشـینی آن      نواحی متفرقه گر آمده بودند دست علی

 .داشت حضرت را به همه اعالم

با این اقدام مسئله والی و در جامعه اسالمی که والیت امـور مسـلمین را داشـته باشـد و از     

کتاب و سنت نگهبانی و از معارف و قوانین دینی نگهداري کند حل شد و حکم آیه شریفه 

 .اجرا گردید

 )غت رسالتهیا اَیها الرَّسولُ بلَّغ ما اُنزلَ الیک و من ربک و ان لم تَفعل فما بل(

به مدینه بازگشت و پس از هفتاد روز تقریباً در بیسـت و هشـتم    پیغمبر اکرم. اجرا گردید

.ماه صفر سال یازدهم هجرت رحلت فرمود
1
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 قرآن سند نبوت

ترین پشتوانه اي که پیغمبر اکرم آن را سند نبوت معرفی کـرد و بـراي اصـول و     بزرگ. 241

ه شمار می رود و به عبارت دیگر تکیه گاه قـرار داد؛  فروع معارف اسالمی مصدر و مدرك ب

 .شود کتاب آسمانی ان حضرت است که قرآن نامیده می

قرآن کریم خداي متعال، و خطاباتی است که از مبـداء عـزت و مقـام کبریـا و عظمـت بـه       

 .نازل گشته و به وسیله آن، راه سعادت نشان داده شده است پیغمبر اکرم

دهد کـه آدمـی بـا بـه      موارد علمی و عملی به جهان انسانی نشان می قرآن کریم یک سلسله

 .کار بستن آنها به سعادت این جهان و آن جهان نائل خواهد شد

و یک حجت و مدرکی اسـت کـه خصـم را از هـر      قرآن کریم معجزه نبوت پیغمبر اکرم

روي او  کند و راه هر عـذر و اعتـراض و مناقشـه و معارضـه را بـه      جهت عاجز و زبون می

 .کند ترین وجهی اثبات می بندد و مقاصد خود را به روشن می

آنکه مردم را به تقلید کورکورانه دعوت نماید بـا ایشـان    قرآن کریم در میان مقاصد خود بی

با زبان عادي و منطق خدادادي خودشان سخن می گوید و یک رشته معلومات را که انسان 

د یـادآور شـده تـذکر مـی دهـد کـه هرگـز انسـان         کنـ  خواه ناخواه با فطرت خود درك می

 .تواند از پذیرفتن آنها شانه خالی نماید و از اعتراف با آنها سرباز زند نمی

 :فرماید خداي متعال می

 )انَه لَقَولٌ و ما هو بِالهزلِ(

قرآن کریم سخنی است که جدا کننده حـق از باطـل اسـت، کالمـی نیسـت کـه بیهـوده و        «

 ».ه باشدسرسري گفته شد

رود براي همیشه نسـبت بـه    کند تا آنجا که شعاع دالتش پیش می مطلبی را که قرآن بیان می

همه کس زنده و یابنده است، نه مانند سخنان معمولی مردم که از جهاتی چنـد کـه فهـم و    

تواند احاطه کند سنجیده شود و از بقیـه جهـات غفلـت و اهمـال در آن را داشـته       تفکر می



٢۴٩

کالم خدایی است که براي پیدا و نهان محیط و از هر مصلحت و مفسده بـاخبر   باشد، بلکه

.باشد می
1
 

 هاي پیغمبر اسالم سیري کوتاه در جنگ

 جنگ بدر. 1

باالخره در سال دوم هجرت نخستین جنگ میان مسلمانان و کفار مکه در زمـین بـدر   . 242

 .اتفاق افتاد

ز کامل و ساز و برگ کافی بودند، و مسلمانان در این جنگ کفار نزدیک به هزار نفر با تجهی

معادل یک سوم آنان افراد داشتند و فاقد ساز و برگ و مرکب و توشه بودنـد ولـی عنایـت    

 .خدایی فتح درخشانی نصیب مسلمانان فرمود و به بدترین وضعی کفار را شکست داد

 دم شمشـیر علـی   در این جنگ از کفار هفتاد نفر کشته شدند که تقریباً نصف  آنـان  از 

گذشته بودند، و هفتاد نفر اسیر دادند و همه تجهیزات خود را به جا گذاشـته یـک سـره تـا     

 .مکه گریختند

جنگ احد. 2

در سال سوم فشار مکه به ریاست ابی سفیان با سه هزار به مدینه تاختند و به بیابان احد بـا  

 .مسلمانان مصاف دادند

نفر از مسلمانان در برابر دشـمن صـف آرایـی کـرد در      در این جنگ پیغمبر اکرم با هفتصد

آغاز جنگ با غلبه با مسلمانان بود ولی پس از سـاعتی در اثـر اشـتباه بعضـی از  مسـلمانان      

 .شکست به لشکر اسالم افتاد و کفار از هر طرف ریخته شمشیر در میان آنان گذاشتند

فـر از یـاران آن حضـرت کـه     تقریبـاً بـا هفتـاد ن    در این جنگ حمزه عموي پیغمبر اکـرم 

اکثرشان از انصار بودنـد شـهید شـدند و پیشـانی پیغمبـر اکـرم زخـم برداشـت و یکـی از          
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هاي پیشین آن حضرت شکست و یکی از کفار که ضـربتی بـر شـانه او وارد سـاخت      دندان

 .در نتیجه لشکر اسالم پراکنده شدند» محمد را کشتم«فریاد کشید که 

شان به قتل رسـیدند جـز    گرد پیغمبر اکرم پا برجا ماندند و همه با چند نفر در تنها علی

 .کرد علی که تا آخر جنگ مقاومت نموده از آن حضرت دفاع می

آخر روز دوباره فراریان لشکر اسالم دور پیغمبر اکرم گرد آمده مهیـاي جنـگ شـدند، ولـی     

ته راه مکـه را  لشکر دشمن همان اندازه از موفقیت را غنیمت شمرده از جنگ دسـت برداشـ  

 .پیش گرفتند

لشکر کفار پس از پیمودن چند فرسخ راه از این که جنگ را تا فتح نهایی تعقیب نکردنـد و  

زن و بچه مسلمانان را اسیر و اموالشان را غارت نکردند سخت پشیمان شـدند و در نتیجـه   

کـه لشـکر    مشغول مشاوره بودند که دوباره به مدینه حمله کنند، ولی به ایشان خبـر رسـید  

با شنیدن این خبر مرعوب شده از . اسالم به منظور تعقیب جنگ به دنبالشان افتاده در راهند

 .مراجعت به سوي مدینه متصرف شدند و با عجله رهسپار مکه گردیدند

همین طور نیز بود، زیرا پیغمبر اکرم به امر خدا لشـکري از آسـیب دیـدگان جنـگ تجهیـز      

 .دنبال اعزام داشته بودبه  نموده به سرپرستی علی

در این جنگ اگر چه تلفات سنگینی به مسلمانان رسید ولی در حقیقت به سود اسالم تمـام  

مخصوصاً وقتی که دو طرف متخاصم به یکدیگر  وعده دادند که سال دیگر در همـین  . شد

 وقت در بدر جنگ دیگري بر پا نمایند پیغمبر جمعی از یاران خود سر موعد در بدر حاضر

 .شدند ولی کفار از حضور سرباز زدند

پس از این جنگ مسلمانان به وضع حاضر خود سر و سامان بهتري دادند و در داخـل شـبه   

 .جزیره جز منطقه مکه و طایف از هر سوي پیشرفت کردند
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 جنگ خندق.3

کرد آخرین جنگی بود که به رهبري اهل مکـه   جنگ سومی که کفار عرب با پیغمبر اکرم

هـاي مختلـف در آن شـرکت داشـتند بـه نـام        بود این جنگ به خاطر آنکه گـروه  واقع شده

 .احزاب نامگذاري شده است

 جنگ خیبر.4

پس از جنگ خندق که محرکین اصلی آن یهود بوده و با کفار عـرب همکـاري کـرده علنـاً     

ود به امر خدا به جنگ با طوایف یه پیغمبر اکرم. پیمان خود را با اسالم نقض کرده بودند

مهمتـرین ایـن   . که در مدینه بودند پرداخت که همه با فتح و ظفر مسـلمانان خاتمـه یافـت   

هاي مستحکمی در دسـت داشـتند و عـده قابـل      یهودان خیبر قلعه. ها جنگ خیبر بود جنگ

 .توجهی از جنگجویان زبردست و ساز و برگ کافی در اختیارشان بود

هود را کشت و لشـکر یهـود را متفـرق    مرحب خیبري پهلوان نامی ی در این جنگ علی

ساخت و پس از آن به سوي قلعه تاخت و در قلعه را کند و با لشـکر اسـالم  داخـل قلعـه     

هـا کـه در سـال پـنجم      گردید و پرچم فتح را بر فراز آن به اهتراز در آورد و با همین جنگ

 .هجرت خاتمه یافت کار یهود و حجاز یکسره شد

 

 دعوت ملوك و سالطین

هایی به پادشاهان و سالطین به فرمـانروایی ماننـد    نامه ال ششم هجرت پیغمبر اکرم در س

شاه ایران و قیصر روم و سلطان مصر و نجاشی حبشه نوشت و آنـان را بـه اسـالم دعـوت     

گروهی از نصار مجوس به ذمه اسالم درآمدند و آن حضرت با کفار مکه پیمان عدم . فرمود

آن این بود که کفار به مسـلمانانی کـه در مکـه هسـتند آزار     تعرض بست و از جمله شرایط 

 .ندهند و دشمنان اسالم را به ضرر مسلمانان یاري نکنند
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به فتح مکـه   ولی کفار مکه پس از چندي پیمان را نقض نمودند؛ و در اثر آن، پیغمبر اکرم

ي فـتح  نفر به مکه تاخت و آنجا را بدون جنگ و خونریز 10گرفت و سال ششم هجرت با 

 .هاي بسیاري که در خانه کعبه بودند همه را سرنگون ساخت و شکست نمود و بت

سال آن همه دشـمنی بـه    20عموم اهل مکه اسالم را پذیرفتند و سران مکه را که در ظرف 

وي نموده رفتارهاي غیر انسانی در حـق او و پیـروانش روا داشـته بودنـد احضـار فرمـوده       

 .رویی کند با نهایت بزرگواري همه را مشمول عفو قرار دادآنکه کمترین تندي و ترش بی

 جنگ حنین. 5

پس از فتح مکه به تصفیه اطراف که شهر طایف نیز از آن جمله بود پرداخت  پیغمبر اکرم

 .و جنگ هاي متعددي با اعراب کرد که یکی از آنها جنگ حنین بود

نگ در وادي حنـین پـس از   این ج. است هاي مهم پیغمبر اکرم جنگ حنین یکی از جنگ

فتح مکه با طایفه هوازن اتفاق افتاد لشکر اسالم با دوازده هزار مرد جنگی در مقابل هـوازن  

 .که چندین هزار سوار بودند ایستاد و جنگ سختی میان آنها در گرفت

کـه   هوازن در ابتداي جنگ شکست فاحشی به مسلمانان دادند به طوري که جـز علـی  

جنگیـد و چنـد نفـر انگشـت      می دست داشت و پیشانیش پیغمبر اکرم پرچم اسالم را در

شمار، همه فرار کردند ولی پس از ساعتی چند؛ اول نصار و پس از آن سـایر مسـلمانان بـه    

 .مراکز خود بازگشته با جنگ سختی که نمودند دشمن را شکست دادند

بـه درخواسـت پیغمبـر     هزار اسیر به دست لشکر اسالم افتاده بود ولـی بنـا   5در این جنگ 

مسلمانان همه اسیران را آزاد کردند و چند نفـري کـه ناراضـی بودنـد آن حضـرت       اکرم

 .نصیب آنان را با پول خریداري نموده آزاد فرمود

 جنگ تبوك. 6

 .در سال نهم هجرت به قصد جنگ با روم لشکري به تبوك کشید پیغمبر اکرم
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زیرا شـایع شـده بـود کـه قیصـر روم در آن      ) تبوك جایی است در مرز میان حجاز و شام(

 .ها و اعراب لشکري آماده کرده و قصد شبیخون زدن را دارد حدود از رومی

هزار لشکر متوجه تبوك شد ولی با رسیدن لشکر اسالم جمـاعتی کـه    30با  پیغمبر اکرم 

 .آنجا بودند متفرق شده بودند

نـواحی پرداخـت و پـس از آن بـه     حضرت سه روز در تبوك توقف نموده و به تصـفیه آن  

 .مدینه مراجعت فرمود

 :هاي اسالمی دیگر جنگ

سال توقف خود در مدینـه تقریبـاً    10هاي که نامبرده شد در مدت  جز جنگ پیغمبر اکرم

جنگ  کوچک دیگر نیز کرده است و تقریباً در یک چهارم آنها خـود حضـرت شخصـاً     80

 .شرکت نموده است

ی نمود بی آنکه مانند سایر فرماندهان در پناهگاهی قـرار گرفتـه   هایی که شرکت م در جنگ

کرد ولـی   ها شرکت می فرمان هجوم و کشتار دهد خود نیز دوش به دوش سربازان در حمله

.هرگز اتفاق نیفتاد که به قتل کسی مباشرت کند
1
 

 سیره رسول اکرم

داشـت و از فـال بـد    نیـک را دوسـت   ) گمان(فال  پیامبر: در مکارم آمده است که . 243

 .آمد بدش می

نمـود و   گفت، ایشان تبسـم مـی   دروغ می هرگاه فردي در نزد پیامبر : فرمود امام علی

 .حرفی است که او می گوید: فرمود می

فرمود و یا در مـورد چیـزي از ایشـان سـوال      سخنی را می هرگاه پیامبر: ابن عباس گفت

آن شـخص کـامالً روشـن شـود و همچنـین       کرد تا هـم سـخن   شد، سه مرتبه تکرار می می

 .دیگران بفهمند
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نزد ایشان میآمدند صبح بـه خیـر مـی     هرگاه اصحاب پیامبر: در تفسیر قمی آمده است که

: گفتند و این به عنوان سالم دوران جاهلیت بود، سپس خداي متعال این آیه را نازل فرمـود 

ند که خداوند تو را به آن تحیت نگفته آیند و تو را به چیزي تحیت گوی زمانی که نزد تو می

بهتر از آن را، که تحیت اهالی  –عز و جلّ  –خداوند : که در این هنگام ایشان فرمود. است

 .است» اسالم علیکم«بهشت است به ما عنایت فرموده است و آن 

د کـر  هرگاه یکی از مسلمانان به ایشان سالم می: شیخ البوالفتوح رازي روایت کرده است که

: گفـت  و اگـر مـی  » و علیـک السـالم و رحمـه اهللا   «: ایشان فرمود» سالم علیک«: گفت و می

و به ایـن  » و علیک السالم و رحمه اهللا و برکاه«: فرمود ایشان می» السالم علیک و رحمه اهللا«

 .طریق ایشان به جواب سالم اضافه می کرد

ریحانه : فرمود دادند، می شارت میهرگاه تولد دختري را به ایشان ب: فرمود امیرالمومنین 

) و زکات(من مامورم به این که صدقه : فرمود پیغمبر. است و روزي او بر خدا الزم است

 .را از ثروتمندان بگیرم و به شما فقرا برسانم

زکات روستائیان را بین اهالی روستا و زکـات اهـل شـهر را     پیامبر: فرمود امام صادق

 .فرمود بین اهالی شهر تقسیم می

توسط مـن تربیـت شـده اسـت و      من توسط خدا تربیت شده ام و علی: فرمود پیامبر

 .پروردگارم مرا به بخشش و نیکی، امر نموده و از بخل و ستمکاري، نهی فرموده است

 .کنیم هر که از ما چیزي بخواهد، اگر داشته باشیم و از او دریغ نمی: فرمود پیامبر

کرد پیشانی را در کف دست مـی   چیزي را فراموش می پیامبر هرگاه: فرمود امام علی

حمد و سپاس مخصوص توست، اي به یـاد آوردنـده هـر چیـز و     ! بارالها: نهاد و می فرمود

 .انجام دهنده آن، آنچه را که فراموش کرده ام به یادم آور

اي جانشـین  خداي متعال شش کار را برایم بد دانست  و من نیز آنهـا را بـر  : فرمود پیامبر

) 2بـازي کـردن در نمـاز    ) 1: پس از خود که از فرزندانم هستند و پیروانشان بـد مـی دانـم   

در حال جنابت، بـه  ) 4بعد از صدقه، منت گذارندن  ) 3فحش و ناسزا گفتن در حال روزه  

 .در قبرستان خندیدن) 6هاي مردم چشم انداختن    به خانه) 5مسجد رفتن  
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) 3بخشـش  ) 2نیکـی کـردن   ) 1: است  چهار خصلت انبیاء این: فرمود امام صادق

 .قیام نمودن براي گرفتن حق مومن) 4صبر نمودن بر اتفاقات 

داد  اکثر اوقات نگین انگشترش را در کف دستش قرار مـی  پیامبر: فرمود امیرالمومنین

 .کرد و به آن نگاه می

 .دانست را، مکروه می خرما چیدن و درو کردن در شب پیامبر: فرمود امام صادق

فرمـود کـه در،    رسید، امـر مـی   ها می هنگامی که به میوه  که پیامبر: در محاسن آمده است

 .)تا دیگران از آنها استفاده کنند( دیوار باغ شکافی ایجاد کنند 

تمام خانواده هاي روي زمین را بررسی نمودم و دریافتم کـه هـیچ   : فرمود امیرالمومنین

 .تر نیست نسبت به مال دنیا بخشنده مبرکسی مانند پیا

تمام خانواده هاي روي زمین را بررسی نمودم و دریافتم که هیچ کسـی  : فرمود جبرئیل

 .نسبت به مال دنیا بخشنده تر نیست مانند پیامبر

اشکالی نـدارد،  : فرمود آمد ایشان می می هرگاه سائلی نزد پیامبر: فرمود امیرالمومنین

 ...اشکالی ندارد

اگر چیـزي  : این عتبیه گفت. نه: نشد که از ایشان چیزي خواسته شود و بفرماید: جابر گفت

 .داد اي براي بخشش آن می در نزدش نبود و عده

خواست لشکري را به جنگ فرسـتد،   می هرگاه پیامبر: در عوارف المعارف آمده است که 

 .فرستاد در اول روز می

 .کرد فرستاد، آنها را دعا می لشکري را می رهرگاه پیامب: فرمود امام صادق

فرسـتاد، امیـري هـم بـراي آن تعیـین       لشـکري را مـی   هرگاه پیـامبر : فرمود امام رضا

 .فرستاد تا اخبار را گزارش دهد فرمود و یک نفر مطمئن و موثق از خود را همراه آنها می می

م کند؛ امیـر لشـکر را بـه    لشکري را می خواست اعزا هرگاه پیامبر: فرمود امام صادق

داد و سـپس   صورت مخصوص و به طور عموم همـه لشـکر را بـه تقـواي الهـی دسـتور م      

مکـر نکنیـد، خیانـت    ) در مقابـل آنـان  (به نام خدا و در راه خدا با کفار بجنگیـد  : فرمود می

هـا مشـغول عبادتنـد     تکه نکنید، کودکـان و کسـانی کـه در کـوه     هایشان را تکه  نکنید، مرده
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دار را قطع نکنید، و زراعتی  ها را آتش نزنید و در آب غرق نکنید، درخت میوه شید، نخلمک

دانید شاید که بـه آن محتـاج شـوید، و از چهارپایـان حـالل       را آتش مزنید چرا که شما نمی

گوشت، غیر از آنهایی را که مجبورشدید بخورید، سر نبریـد و هرگـاه بـا  دشـمنان مواجـه      

مسـلمان شـدن، جزیـه دادن و یـا از جنـگ دسـت       (کی از این سـه چیـز   شدید آنها را به ی

دعوت نمایید، و اگر یکی از آنها قبول کردند، شما هـم بپذیریـد و دسـت از آنهـا     ) کشیدن

 .بردارید

هـا، اسـب سـواران و     شد، پیـاده  با دشمن روبرو می هرگاه پیامبر: فرمود امیرالمومنین

تـو پنـاه و یـاور منـی و محـافظ مـن از       ! بـار الهـا  : رمودف کرد و می شتر سواران را آماده می

 .جنگم به یاري تو حمله می کنم و می! خطرهایی، با الها

بـه نفـع   ! پروردگـارا : فرمود شد، می در میدان جنگ حاضر می زمانی که پیامبر: قتاده گفت

 .حق، حکم فرما

نی که آتش جنـگ شـعله   زما: به معاویه آمده است که  هاي امیرالمومنین در یکی از نامه

اهـل بیـت خـود را جلـو قـرار       کردند، پیـامبر  شد و مردم از ترس عقب نشینی می ور می

 .داشت ها نگاه می داد و اصحاب را به وسیله اهل بیتش، از سوز شمشیرها و نیزه می

کـرد، سـپس    با مردم این چنـین بیعـت مـی     در جریان بیعت با مردم، پیامبر امام رضا

 .ز مردم بیعت گرفت در حالی که دستشان باالي دست مردم بودایشان را ا

داد، بلکـه ظرفـی آبـی     با زنـان دسـت نمـی   ) در بیعت گرفتن( پیامبر: فرمود امام علی

: فرمـود  آورد، سپس به زنان می کرد و بیرون می آوردند و ایشان دست خود را در آب می می

 .ونه با شما بیعت کردمهایتان را در آب فرو ببرید، و من اینگ شما دست

کـرد کـه    در بیعت نمودن با زنان چنین شرط مـی  پیامبر: درد عائم االسالم آمده است که 

 .جز با مردان محرم با مردان دیگر صحبت نکنند

آیـا  : فرمـود  آمـد، مـی   دید و از او خوشش مـی  مردي را می هرگاه پیامبر: ابن عباس گفت

اي رسـول  : گفتنـد  از چشمم افتادي، دیگران مـی : رمودف نه، می: گفت شغلی داري؟ و اگر می



٢۵٧

اگر مومن بیکار باشد، دیـن خـود را سـرمایه    : فرمود براي چه از چشم شما افتاد؟ می خدا

 ).شود و باعث فروختن دینش در عوض دنیا می(دهد  زندگی خود قرار می

در . اسـت قرض، عاریه دادن و از میهمـان پـذیرایی کـردن از سـنت     : فرمود امام صادق

گرفـت در   هـاي ناسـالم را قـرض مـی     درهـم  هرگاه پیامبر: مجمع البحرین آمده است که

 .داد هاي صحیح را تحویل می عوض آن درهم

ابـاذر، سـلمان  و    علـی : به مـن وحـی فرمودکـه    -عز و جل –خداوند : فرمود پیامبر

 .مقداد را دوست بدارم

خداي متعال به تو دستور می دهد که علی : به نزدم آمد و گفت جبرئیل: فرمود پیامبر

 .را دوست بداري و دیگران را به دوستی و والیت علی دستور دهی

دوسـت  ) 1: پروردگارم مرا به انجام دادن هفت خصـلت امـر نمـوده اسـت    : فرمود پیامبر

) 3ذکر حول و القوه اال بـاهللا را بسـیار گفـتن    ) 2داشتن تهی دستان و نزدیک شدن به آنها  

بـه پـایین تـر از خـود     )4رحم نمودن با خویشاوندان، هر چند که آنها قطع رابطه کنند  صله

در راه خدا از سرزنش دیگران دلسرد ) 5) در مسائل دنیوي( نگاه کنم و نه به باالتر از خود 

 .از کسی چیزي را درخواست نکنم) 7حرف حق را بزنم اگر چه تلخ باشد )6نشود 

نی صبح و شب تالش کن و در قلبت قصد فریب و نیرنگ کسـی  تا می توا: فرمود پیامبر

را نداشته باش، چرا که این از سنت  من است و کسی که سنتم را زنده کند، همانا مرا زنـده  

.کرده است و کسی که مرا زنده کند، در بهشت با من خواهد بود 
1
 

: یاب شد وگفـت شرف نزد پیامبر جبرئیل: در معانی االخبار روایت شده است که. 244

اي به نزد تو فرستاده است که به هـیچ   مرا با هدیه –عز و جل  –خداوند  اي رسول خدا

اخـالص اسـت و   : آن چیسـت؟ گفـت  : ایشان فرمود. کس قبل از تو آن را عطا نکرده است

نردبان : چیست؟ گفت: فرمود. یقین است و بهتر از آن: آن چیست؟ گفت: فرمود. بهتر از آن

توانـد بـه    بداند که مخلوقی نمی: توکل بر خدا چیست؟ گفت: فرمود. ر خداستآن، توکل ب

تواند به او عطا و منعی کند، در این حالت از خالئـق مـایوس    او ضرر و نفعی برساند و نمی
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٢۵٨

دهـد و بـه    اي، این چنین باشد هیچ کاري را جز براي خـدا انجـام نمـی    پس اگر بنده. باشد

د و از کسی غیر از خدا نترسد و از کسی غیـر از خـدا چیـزي    کسی به غیر از خدا امید ندار

در : اي جبرئیـل، معنـاي صـبر چیسـت؟ گفـت     : فرمود. کند، پس این توکل است طلب نمی

کنـد و در زمـان فقـر و     زمان سختی همان گونه صبر نماید که در راحتی و شادي صبر مـی 

کنـد و در زمـان نیازمنـدي     نیـازي صـبر مـی    نیازمندي همان گونه صبر نماید که در زمان بی

کند و در زمـان بـال همـان گونـه صـبر       نیازي صبر می همان گونه صبر نماید که در زمان بی

. نماید و از حال خود در بالیا به دیگـران شـکایت ننمایـد    نماید که در زمان عافیت صبر می

چه این از ارباب خود، راضی باشد و بر او خشم نکند : معناي قناعت چیست؟ گفت: فرمود

: هاي دنیا برسد و چه نرسد، و به عمل و طاعت کم خود راضی نشـود، فرمـود   که به نعمت

دوست بدارد کسی را که خـدایش  او را دوسـت دارد و   : معناي زهد و تقی چیست؟ گفت

دارد و از حالل دنیا احتیـاط و دوري کنـد    دشمن بدارد کسی را که خدایش او را دشمن می

ند، چرا که در حـالل آن حسـاب و کتـاب و در حـرام آن عـذاب و      و به حرام آن توجه نک

کند به تمام مسلمانان رحـم کنـد و از صـحبت     کیفر است و همان طور که بر خود رحم می

کند، از  همان طور که از مرداري که بوي متعفن آن بلند شده دوري می. غیر مفید دوري کند

مان طور که از آتـش دوري مـی کنـد تـا     ه. هاي آن دوري کند ارزش دنیا و زشتی کاالي بی

هـاي   ارزش دنیا و زشتی کند، از کاالي بی شعله آن او را در بر نگیرد، آرزوهایش را کوتاه می

کنـد تـا شـعله آن او را در بـر نگیـرد،       همـان طـور کـه از آتـش دوري مـی     . آن دوري کند

! اي جبرئیـل  :فرمـود . بینـد  کند و مرگ خود را جلوي چشـمش مـی   آرزوهایش را کوتاه می

خواهـد تـا    با اخالص کسی است که از مردم چیزي را نمـی : معناي اخالص چیست؟ گفت

شـود و اگـر چیـزي     این که خودش آنرا به دست آورد و هر که را به دست آورد، راضی می

بخشد و اگر انسان چیزي را از دیگران نخواهـد، پـس بـه بنـدگی      باقی بماند در راه خدا می

شـود پـس از خـدا     ، اعتراف نموده است و اگر به چیزي رسید، راضی میخود در برابر خدا

شود و اگـر چیـزي را در راه خـدا     راضی شده و خداوند تبارك و تعالی نیز از او راضی می

معنـاي یقـین چیسـت؟    : فرمـود . ببخشد پس در درجه اطمینان به آفریدگار خود بوده است



٢۵٩

داند که آنچه که بـه او رسـیده، نمـی     به یقین میبیند و  پس اگر خدا را ندید، خدا او را نمی

توانسـته بـه او برسـد تـو اینهـا       توانسته که از او دور شود و آنچـه کـه بـه او نرسـیده نمـی     

.هاي توکل و نردبان زهد است شاخه
1
 

شـرفیاب شـد    اي نزد پیامبر فرشته: شنیدم که فرمود از امام باقر: ابی بصیر گفت. 245

اگـر بخـواهی، تمـام    : فرمایـد  فرسـتد و مـی   دگارت بر تو سالم مـی اي محمد پرور: و گفت

: کنم؟ سپس ایشان سر را به آسان بلنـد نمـود و فرمـود    سرزمین مکه را برایت از طال پر می

خواهم که روزي، از غـذا سـیر شـوم  و تـو را شـکر نمـایم و روز دیگـر         پرودگار از تو می

 .گرسنه شوم و دوباره از تو بخواهم

شرفیاب شد  فرشته اي نزد پیامبر: شنیدم که فرمود از امام باقر: سلم گفتمحمد بن م

همانا خدایت تو را مختار نموده بر اینکه بنده و رسول متواضع او باشی یـا پادشـاه   : و گفت

نگاهی کرد و او با دستش اشـاره نمـود کـه تواضـع را      و رسول باشی، ایشان به جبرئیل

خواهم و آن فرشته رد حالی که کلیـد   و رسول متواضع را می بنده: اختیار کن، سپس فرمود 

کردي، چیزي از مقاومت  اگر دیگري را انتخاب می: هاي زمین را به دست داشت، گفت گنج

.شد نزد خدا حاکم نمی
2
 

 از زبان علی پیامبر

... ات پیـروي کـن    پـس از پیـامبر پـاك و پـاکیزه    : در نهج البالغه فرمود امام علی. 246

شان به اندازه نیازش از دنیا بهره گرفت و چشم طمع بـه آن نـدوخت، از همـه الغرتـر و     ای

عـز و   –فهمید که خداوند  تر بود، دنیا را به ایشان دادند و آن را قبول نکرد و اگر می گرسنه

داشت و اگر ایـن خصـلت در    دارد، و ایشان نیز آن را دشمن می چیزي را دشمن می –جل 

آنچه را که خدا دشمن می دارد، ما دوست داشته باشـیم و آنچـه را کـه    ما وجود داشت که 

دارد، ما آن را بزرگ بداریم، همین یک خصـلت بـراي دشـمنی بـا خـدا و       خدا کوچک می
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خورد و همانند بردگان می نشست و با  بر روي زمین غذا می پیامبر. بدبختی ما، کافی بود

زد و بـر االغ   هـایش وصـله مـی    و بـر لبـاس  کـرد   هایش را پینه می دست مبارك خود، کفش

هنگامی کـه مشـاهده   . شد و یک نفر دیگر را نیز هم ردیف خود سوار کرد پاالن سوار می بی

اي فالنی، این پـرده را  : اش با نقش و نگار است، به یکی از زنان خود فرمود کرد، پرده خانه

پـس بـا دل   . افـتم  هاي آن مـی  نتبینم به یاد دنیا و زی از من پنهان کن که هر وقت آن را می

هـاي   داشت که زینـت  خود از دنیا دوري گزید و یاد آن را، در خود از بین برد و دوست می

دنیا، از چشم او دور باشد که مبادا لباسی فاخر از آن را، بر تن کند و آن خانه را ابدي خود، 

آن را به کلـی  ) شتندوست دا(فرض نماید و امید سکونت در آن را در سر بپروراند، سپس 

از خود خارج کرد و یاد آن را از دل بیرون کرد و از دیـده پنهـان داشـت و اینگونـه اسـت      

دارد و حتی بدش آید که نـام آن   آید و نگاه به آن نیز دشمن می فردي که از چیزي بدش می

 .  در نزدش برده شود

: مــی فرمــودرا وصــف کنــد، ایــن گونــه  خواســت پیــامبر هرگــاه مــی امیرالمــومنین

تــرین و خــوش  تــرین، بــاجرات تــرین، راســتگوترین، باوفــاترین، خــوش اخــالق بخشــنده

گرفـت و اگـر بـا او     دیـد؛ هیبـتش او را مـی    ترین مردم بود و هر که ایشـان را مـی   معاشرت

ام و بعـداً هـم    کرد، من مانند ایشان را قبالً ندیده همنشینی می نمود، به ایشان محبت پیدا می

.دنخواهیم دی
1
 

 از زبان امام صادق پیامبر

کسی که صبر کند، کمـی صـبر کـرده و کسـی کـه      ! اي حفض: فرمود امام صادق. 247

بر تو الزم است که در تمام کارهایت صبر : تابی کرده و سپس فرمود تابثی نماید، کمی بی بی

صـبر و   را به پیامبري مبعوث نمود و او را به محمد -عز وجل –نمایی، چرا که خداوند 

گویند صبر نما و به طـوري نیکـو از آنهـا     بر آنچه که می«: مداوا نمودن، دستور داد و فرمود
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بدي را با خوبی دفع کـن، تـا   : و فرمود. دوري گزینن و مرا با تکذیب کنندگان مرفه واگذار

که میان تو و او که با تو دشمن است، دوستی که دستی گرم ایجاد شـود و ایـن خصـلت را    

» اي بـزرگ اسـت   خورنـد و جـز کسـی کـه داراي بهـره      نی که صبر ندارند بر نمـی جز کسا

سپس ایشان دلتنگ شد، . نیز صبر نمود تا اینکه او را به مسائل بزرگی متهم نمودند پیامبر

دانیم آنچه کـه آنهـا    ما می: این آیه را نازل فرمود –در این هنگام بود که خداوند عز و جل 

تو شده است، بـا سـتایش پروردگـارت تسـبیح بگـو و جـزو سـجده        اند باعث دلتنگی  گفته

همچنین ایشان را تکذیب کردند و مـتهم نمودنـد و باعـث نـاراحتی ایشـان      . کنندگان باش

ما می دانیم که گفتار آنهـا، تـو را غمگـین مـی     : سپس خداوند این آیه را نازل فرمود. شدند

کنند بلکـه ظالمـان، آیـات خـدا را      نمی آنها تو را تکذیب) غم مخور، و بدان که(کند، ولی 

ها، صـبر و اسـتقامت    پیش از تو نیز پیامبرانی تکذیب شدند و در برابر تکذیب. انکار نمایند

صبر را بر   آزار دیدند، تا هنگامی که یاري ما به آنها رسید؛ و پیامبر) در این راه(کردند و 

و خدا را تکـذیب نمودنـد، سـپس     خود واجب نمود تا آنکه آنها طغیان و سرکشی  نمودند

ام و آبرویم صبر کردم ولـی در مـورد آنچـه کـه بـه       در مورد خودم، خانواده: فرمود پیامبر

مـا  : ایـن آیـه را نـازل فرمـود     –عز و جل  –سپس خداوند . کنم اید، صبر نمی معبودم گفته

ـ  آسمان ج و سـختی  ها و زمین و آنچه در میان آنهاست در شش روز آفریدیم و هیچگونه رن

هم در تمام حاالت صبر   و پیامبر. به ما نرسید و در برابر  آنچه آنها می گویند شکیبا باش

از فرزندانش خواهند بـود و آنهـا بـه     را پیشه نمود تا این جنس بشارت دادند که امامان

و از آنـان پیشـوایی   : فرمـود  –عـز و جـل    –انـد، سـپس خداونـد     داشتن صبر معرفی شده

صبر نسبت به ایمان، به منزلـه سـر اسـت بـه     : ما هدایت فرمود) دین(ه به دستور ساختیم ک

و وعـده  :  به خاطر صبرش از او تشـکر نمـود و فرمـود    –عز و جل  –و نیز خداوند . بدن

. نیک پروردگارت بر بنی اسرائیل، به خاطر صبر و استقامتی که به خرج دادند، تحقق یافـت 

هاي داربسـت   ساختند، و آنچه از باغ می)  هاي مجللشان کاخ از( و آنچه فرعون و فرعونیان 

و . این بشارت و انتقام است: فرمود سپس پیامبر. دار فراهم ساخته بودند، در هم کوبیدیم

ریختن خون مشرکین را مبـاح دانسـت و ایـن آیـه را نـازل       –عز و جل  –بعد از خداوند 
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بکشـید و بگیریـد و محاصـره نمایـد و در هـر      هر کجا که مشرکان را یافتید، آنها را : فرمود

پس خداوند عـز و  . کمین گاهی بر سر راهه آنها بنشینید و هر کجا که آنها را یافتید، بکشید

و محببین ایشان کشت و آن را ثواب صبر آنها به همـراه آنچـه    جل آنها را به دست پیامبر

.که در آخرت برایش ذخیره نموده است قرار داد
1
 

آیـا ایشـان   : در هر هفتاد مرتبه توبه می نمـود، پرسـیده شـد    پیامبر: فرمود امام صادق

 پیـامبر . (اتـوب الـی اهللا  : فرمـود  خیر، بلکه می: فرمود» استغفراهللا و اتوب الیه؟«: فرمود می

) کنیم و دوباره به سوي گنـاه مـی رویـم    گشت، ولی ما توبه می کرد و دوباره بر نمی توبه می

 .خواهیم از خدا کمک و یاري می: مود فر پس امام صادق

خواست مگر آن که بیسـت و پـنج مرتبـه     از مجلسی بر نمی پیامبر: فرمود امام صادق

.نمود استغفار می
2
 

 شمائل پیامبر

بـود،   کـه وصـف کننـده پیـامبر    » هند بن ابـی هالـه  «از دائیم : فرمود امام حسن. 248

ام نسـبت بـه ایشـان بیشـتر      ایم بگوید تا عالقهرا بر خواستم که مقداري از اوصاف پیامبر

بزرگوار و متشخص بود، صورتش همانند ماه شب بـدر  ) در نظرها( پیامبر: شود، او گفت

درخشان بود و قامتی داشت که نه کوتاه بود و نه بلند، سري بزرگ و موهـایی نیمـه مجعـد    

از نرمی گوش ایشان  کرد که کرد و گاهی باز می داشت، که گاهی اوقات پشت سر جمع می

آمد،  رنگ صورتش روشن، شفاف و پیشـانی مبـارکش بلنـد بـود، ابروهـایش       تر  نمی پایین

اش  آمـد، بینـی   کمانی و به هم بپیوسته بود و در هنگام خشم میان دو ابروي ایشـان بـر مـی   

 محاسـنش . آمـد  برگشته و داراي نورانیتی خیره کننده بود که در نظر اول برآمده به نظـر مـی  

ي  زیاد بود و چشمان ایشان مشکی و دندان هایشان سفید و از هم باز بود و از بـاالي سـینه  

ایشان تا سفید و از هم باز بود و از باالي سینه ایشان تا شکمش ایشان را به صورت انسـان  

                                 
1
78سنن النبی، ص  

2
78-87سنن النیی، صص 



٢۶٣

اي بلند و سـاق دسـتی کشـیده     هاي معمولی بود، ساق دست و شانه ایشان پر مو بود، سینه

ن کتف و دست و پاهاي ایشان بزرگ بود و کمـري باریـک داشـت و کـف     داشت، استخوا

پاهایش گود بود، هنگامی که گام بر می داشت پایش را از زمـین مـی کنـد و در موقـع راه     

شد، با خضوع و فروتنـی و هـم چنـین بـه تنـدي راه       رفتن کمی به راست و چپ  مایل می

کـرد و در   تمام بدن به آن چیز رو مـی  رفت و زمانی که می خواست به جایی نگاه کند با می

نگاه کردن، دیدگانش را به زمین می دوخت و گاهی اوقات به صـورت کوتـاه و کـم نگـاه     

دوخت و گاهی اوقات به صورت کوتاه و  کرد، و در نگاه کردن، دیدگانش را به زمین می می

: به او گفـتم : فرمود امام حسن . کم نگاه می کرد، همیشه به دیگران اول سالم می نمود

سخن گفتن ایشان چگونه بود؟ دائیم گفت، ایشان همیشه محـزون و دائمـاً در حـال تفکـر     

فرمود، سـکوت   بود، هیچ گاه در آسایش و راحتی نبود، در غیر موارد ضروري صحبت نمی

ایشان همیشه طوالنی بود، سخنان واضح، کوتاه، بسیار مفید، بـدون اضـافات و نقصـی اداء    

ها، را اگـر   شمرد، نعمت نمود و کسی  را خوار و ذلیل نمی ر حق کسی ستم نمیفرمود، د می

گفت بـراي دنیـا و    کرد و بد هم نمی دانست و از غذا زیاد تعریف نمی چه کم بود بزرگ می

شـد تـا آن    شد؛ چیزي باعـث رفـع خشمشـان نمـی     آنچه که به آن مرتبط بود خشمگین می

شد تا آن کـه ایشـان را در راه    خشمشان نمیشد، چیزي باعث رفع  خشمگین می حضرت

شـد و حساسـیت    حق یاري نمایند، هیچ گاه براي خود و کارهاي شخصی خشـمگین نمـی  

داد و هرگـاه   خواست اشاره نماید با تمام دست این کار را انجام مـی  داد هرگاه می نشان نمی

سـت خـود   کـرد بـا د   شد دست را پشت و رو می کرد و همچنین که محبت می متعجب می

زد و هنگـامی کـه    فرمود و با انگشت ایهام دست چپ بر کف دسـت راسـت مـی    اشاره می

شـد دیـدگانش را بـر هـم      گرداند و هنگامی کـه خوشـحال مـی    شد روبرو می خشمگین می

هایش همچون قطـره هـاي بـاران دیـده      هاي ایشان تبسم بود که دندان نهاد، و تمام خنده می

پنهـان   ن مسائل را براي مـدتی از بـرادرم امـام حسـین    ای: فرمود امام حسن. شد می

داشتم و بعد از مدتی به او گفتم و فهمیدم که او نیز همه این مسائل را قبالً از پدرم پرسیده 

بـه   پیرامون داخـل شـدن پیـامبر   : فرمود امام حسین. بود و چیزي را کم نگذاشته بود
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به خانه با اجازه خـودش   شدن حضرت داخل: خانه، از پدرم سوال کردم که ایشان فرمود

قسمتی براي خداوند عـز و  : شد، اوقات ایشان بر سه قسمت بود بود و هنگامی که داخل می

بـود و  ) اش و کارهاي شخصـی (اش و قسمتی دیگر براي خودش  جل قسمتی براي خانواده

، کـه  بـراي مـردم  )2براي خـود  ) 1: قسمت مربوط به خودش را به دو جزء تقسیم کرده بود

. گذاشـت  نمود  و براي آنها چیزي را کـم نمـی   این وقت را صرف مردم عادي و خواص می

هاي ایشان در تقسیم زمانی که براي مردم قرار داده بود به این صورت بود که  یکی از روش

نمود به این صورت بود کـه بـراي اهـل فضـل،      براي اهل فضل، وقت بیشتري را صرف می

نمود و هر کس را به مقدار فضیلتی که در دیـن داشـت، احتـرام     وقت بیشتري را صرف می

کرد و برخی از مردم یک حاجـت و برخـی دو حاجـت و برخـی دیگـر بیشـتر از اینهـا         می

ایشـان هـیچ گـاه    : سوال کـردم، ایشـان فرمـود    حاجت و خواسته داشتند که آن حضرت

ي خود جایگاه خاصـی  کرد، مگر با نام و یاد خداي عز و جل و برا نشست و برخاست نمی

داد؛ بـراي هـر یـک از افـراد بـه       داد و دیگران را نیز به این خصلت، دستور مـی  را قرار نمی

هـر  . نمود تا کسی فکر نکند که دیگري بر او برتـري دارد  اندازه نیازشان، وقتی را صرف می

آن قـدر   خواسـت، آن حضـرت   شد و یا حاجتی را مـی  کسی که با ایشان هم صحبت می

اي از ایشـان داشـت آن    نمود تا آن فرد صحبتش تمام شود و هر کس  که خواسـته  میصبر 

اي  نمود تا آن فرد صحبتش تمامش شود و هر کس کـه خواسـته   آن قدر صبر می حضرت

ساخت و یـا بـا صـحبتی     اش را برآورده می با این که خواسته از ایشان داشت آن حضرت

بـراي  (دم از خلق و خوي ایشان در آسـایش بودنـد،   کرد، مر مناسب و نیکو، او را روانه می

. هم چون پدر بود و مردم در نزد ایشان از حق و حقوق یکسانی برخـوردار بودنـد  ) دیگران

مجلس ایشان، مجلـس بردبـاري، حیـا، راسـتگویی و امانـت بـود و در آنجـا صـداها بلنـد          

، هـم نشـینان آن   سـاخت  شد، خطاهاي دیگران را فاش نمی شدن و به کسی توهین نمی نمی

کردنـد و   حضرت همگی افرادي متعادل، متقی و متواضـع بودنـد و بزرگـان را احتـرام مـی     

دادند و از فرد غریـب   تر بودند و نیازمندان را به خود ترجیح می نسبت به کوچکترها مهربان

از پـدرم در مـورد روش برخـورد آن    : فرمـود  کردند امام حسـین  کس حمایت می و بی
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گـر، فحـاش،    تندخو، پرخـاش  پیامبر: نشینان شان سوال کردم، ایشان فرمود حضرت با هم

زد،  پسـندید، خـود را بـه غفلـت مـی      عیبجو و مدح گوي کسی نبود و نسبت به آنچه نمـی 

: کـرد  ایشان از سـه چیـز دوري مـی   . گرداندند کسانی که به ایشان امید داشتند، ناامید بر نمی

ارهاي بیهوده و نسبت به دیگران سـه چیـز را تـرك    جدال، زیاد حرف زدن و همچنین از ک

فقـط در جـایی کـه امیـد     . بدگویی، سرزنش دیگران و تالش در فهمیدن اسرار آنها: کرد می

گفت کسانی که در مجلـس بودنـد    فرمود و هنگامی که سخن می صحبت می. رفت ثواب می

بر سرشان نشسته است و اي  انداختند و ساکت می ماندند گویی که پرنده سرها را به زیر می

کردند اصـحاب در نـزد    پس از این که ایشان سکوت می نمود دیگران شروع به صحبت می

کردند کسی که صحبت مـی کـرد، دیگـران     ایشان، هنگام صحبت کردن با یکدیگر نزاع نمی

کردند و بـه   در نزد آن حضرت به نوبت صحبت می. دادند تا صحبت او تمام شود گوش می

شـد، در   خندیـد و متعجـب مـی    شدند ایشان نیز می خندیدند و متعجب می ه میآنچه که هم

ریویه مردم، صبر  هاي تند و بی مقابل غربت و تنهایی، بردبار و صبور بود و در برابر صحبت

اگـر جاجـت   : کرد، ایشان فرمود نمود، اگر فردي صحابه حاجت مندي را رد می و تحمل می

کرد که کسی او را بسیار سـتایش و مـدح    قبول نمی. نماییدمندي را دیدید حاجت او را روا 

نمودند و در ایـن   کرد مگر آن که از حدش آن تجاوز می صحبت دیگران را قطع نمی. گوید

امـام  . فرمـود  خاست و با این که او را از ادامه دادن صحبتش منـع مـی   هنگام، با ایشان بر می

در : سکوت چگونه بود؟ پـدرم فرمـود   حالت ایشان در: از پدرم پرسیدم: فرمود حسین

) 3دوري کـردن  ) 2بردبـاري  ) 1: نمـود  این حالت به یکی از این چهار صـورت رفتـار مـی   

اما تقدیر و مقدار توجه و نگاه ایشان به تمام مجلسیان به یک انـدازه بـود و   . تفکر) 4تقدیر 

ایشـان در مـورد آن   : همچنین گوش دادن به سخنان آنها نیز این طور بود، و اما فکر کـردن 

نمـود بردبـاري و صـبر را یکجـا داشـت و       شد، فکر می چه باقی می ماند و آن چه فانی می

) 1: دوري نمودن آن حضرت در چهـار چیـز بـود   . شد چیزي باعث خشم و تنفر ایشان نمی

ها تا دیگران نیز آن را ترك  ترك زشتی) 2دنبال نمودن اعمال خوب تا به ایشان اقتدا نمایند 
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انجام دادن آنچه کـه خیـر ایـن    ) 4تالش و کوشش براي اصالح امور امت خویش ) 3ند کن

 .دنیا و آن دنیا را براي ایشان به دنبال آورد

درخشنده و ماند لولو سـفید بـود و هنگـام  راه     رنگ صورت پیامبر: انس بن مالک گفت

شـان نبوئیـدم و   مشک و عنبري را خوشبوتر از بـوي عطـر ای  . داشت رفتن آهسته قدم بر می

 .تر باشد دیبا و حریري را لمس نکردم که از دست ایشان نرم

نمود صورت ایشان همانند قرص مـاه   را مسرور می هرگاه مسئله پیامبر: کعب مالک گفت

.درخشید می
1
 

اخالق اجتماعی پیامبر

بـود   ترین مردم در سخن گفتن ترین و شیرین ایشان فصیح: غزالی در احیاءالعلوم گفت. 249

صحبت مـی   ترین عرب هستم و بهشتیان با لغت محمد  من فصیح: که خود ایشان فرمود

سخنانش به هم پیوسته بود و آنها را به صورت شمرده ادا می نمود کـه شـنونده آن را   . کنند

سپرد جوهره صدایش ایشان بلند و آهنگ صـداي ایشـان    فهمید و به حافظه می به خوبی می

 .زیباترین مردم بود

هرگاه شما از بیت الخالء خارج می شـوید   اي رسول خدا: عایشه به ایشان عرضه داشت

چیـزي بـه جـز رایحـه مشـک بـه مشـامم        . شـوم  و من پس از شما بالفاصله داخل آن مـی 

بـدن مـا پیـامبران از ارواح بهشـتی اسـت و هـر چـه از آن خـارج         : رسد، ایشان فرمود نمی

 .شود، زمین آن را می بلعد می

نزدیـک بیـا   : عقل را آفرید به او فرمـود  –عز و جل  –هنگامی که خداوند : فرمود رپیامب

سپس نود نه قسمت . ام مخلوقی محبوبتر از تو را نیافریده: سپس او نزدیک آمد سپس فرمود

 .آن را به من عطا فرمود و یک قسمت آن را در میان تمام بندگان، تقسیم نمود

 .ام نیک و پسندیده، مبعوث شدهمن براي اخالق : فرمود پیامبر

                                 
1
68سنن النبی، ص  
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. اختصـاص داد  اخالق نیـک را بـه پیـامبر    –عز و جل  –خداوند : فرمود امام صادق

عـز و   –پس خود را امتحان نمایید و اگر در وجود خود، اخالق ایشان را یافتیـد، خداونـد   

. را حمد و سپاس گویید و از او بخواهید که ایـن خصـلت را در شـما زیـاد نماییـد      –جل 

) 5شـکر  ) 4صبر ) 3قناعت ) 2یقین ) 1: سپس ایشان ده مورد از اخالق نیکو را ذکر فرمود

 .مروت) 10شجاعت ) 9غیرت ) 8بخشش ) 7اخالق نیک ) 6بردباري 

شب هنگـامی  . ترین مردم بود ترین، بهترین و درخشنده شجاع پیامبر:  انس بن مالک گفت

دم به سرعت بـه سـمت آن صـدا، حرکـت     در مدینه صداي وحشتناکی به گوش رسید و مر

کند، در حالی که سوار بر اسب آبـی   در جلوي مردم حرکت می و دیدند که پیامبر. کردند

 ./نترسید،  سرابی بیش نبود: فرمود طلحه و برگردنش شمشیري، انداخته بود و به مردم می

یدند همگـی  رسـ  شد و دو لشکر به هم می آنگاه که آتش جنگ گرم می: فرمود امام علی

 .شد شدیم و کسی مانند ایشان به دشمن نزدیکتر نمی پناهنده می به پیامبر

از دختران پشت پرده نیز بـا حیـاتر بـود، و اگـر چیـزي را       پیامبر:  ابی سعیدخدري گفت

.یافتیم اش این مطلب را در می داشت از چهره دوست نمی
1
 

یک را به دست آورید، که من بـراي آن  بر شما الزم است که اخالق ن:  فرمود پیامبر. 250

ام، و از اخالق نیک آن است که اگـر کسـی سـتمی کـرد، او را ببخشـی و اگـر        مبعوث شده

محرومت نمود، به او عطا کنی و اگر قطع رابطه کرد، صله رحم نمایی و اگر عیادت نکـرد،  

 .او را عیادت نمایی

شد و هنگامی  اش مشخص می هرهخشنودي و خشمگینی ایشان از چ:  عبداهللا بن عمر گفت

درخشید، گویی کـه همچـون آئینـه دیـوار در      اش همچون آینه می که خشنود می شد، چهره

 .گشت اش تیره می شد؛ رنگ چهره شد و هنگامی که خشمگین می اش دیده می چهره

بلـه اي رسـول   : به شما بگویم که کدامتان به من شبیه تـر هسـتید؟ گفتنـد   :  فرمود پیامبر

کسی که خلقش نیکوتر و در برخورد با دیگران، خوش برخوردتر و بیشتر از : فرمود خدا

اش، مهربانتر، و بر حق، صبورتر باشد و بیشتر خشـم را فـرو    دیگران نسبت به برادران دینی
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نشاند و بیشتر عفو نماید و در حالـت خشـنودي و خشـم، بـراي دیگـران بیشـتر از خـود،        

 .انصاف را رعایت نماید

شد، بر محاسـن خـود  زیـاد     هرگاه زیاد خوشحال می پیامبر: ی تدر احیاءالعلوم گفتغزال

 .کشید دست می

ماند و اگـر چیـزي    ترین مردم بود و در نزد ایشان دیناري نمی بخشنده پیامبر: غزالی گفت

رفـت تـا    یافت که بـه او ببخشـد بـه منـزل نمـی      ماند و تا شب کسی را نمی پیش ایشان می

و از آنچه که خداوند عز و جل روزي ایشان می کرد فقـط بـه انـدازه    . پیدا کندمحتاجی را 

داشت که آنهـم، مقـداري از خرمـا و جـو بـود و بقیـه را در راه خـدا         قوت یک سال بر می

بخشید و بعد هم که نوبت به قوت یک سـال   خواستند می بخشید هر چه که از ایشان می می

و حتی گاهی اوقات قبل از آنکه سال تمام شـود، آذوقـه   بخشید  رسید، از آن نیز می خود می

نمود هـر چنـد کـه بـراي      حق یاري می... گشت شد و خود ایشان محتاج آذوقه می تمام می

از .. کـرد  در میان دشمنان بدون محافظ رفت و آمـد مـی  . خود یا اصحابش باعث ضرر باشد

اکین، هم غذا مـی شـد و بـه    همنشین فقرا بود و با مس.. امور دنیوي هول و هراسی نداشت

کـرد و بـا    گرفت و به آنان نیکی مـی  گذاشت و با آبرومندان انس می اهالی فضل، احترام می

خویشاوندان صله رحم می نمود بدون آنکه آنان را بر کسانی که از ایشان بدتر بودند، مقدم 

و کنیزانـی  غالمـان  ... نمود و معذرت خواهان را قبـول مـی کـرد    بدارد و به کسی ظلم نمی

اي از اوقات خود را بـراي   گرفت، لحظه داشت، ولی از لحاظ غذا و لباس بر آنها برتري نمی

کـرد، گـاهی بـه     عملی غیر از براي خدا و عمل بیهوده و به غیر از صالح خود صـرف نمـی  

کرد و از پادشاه بـه خـاطر    ها می رفت، مسکینان را به خاطر فقر یا بیماریشان تحقیر نمی باغ

نمود و هـر دو   ترسید و فقیر و پادشانه را به صورت یکسان دعوت به خدا می نتش نمیسلط

 .در نظر ایشان، مساوي بودند

شد و زودتر از همه خشنود می گشـت   دیرتر از دیگران خشمگین می پیامبر:  غزالی گفت

 .ترین مردم، براي دیگران بود ترین و نافع و مهربانترین، خیرخواه
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حالی و رضایت ایشان، نیکوترین رضایت مردم بـود و اگـر موعظـه مـی     خوش: غزالی گفت

شـد و هـیچ    داد و جز براي خـدا خشـمگین نمـی    نمود به صورت جدي اینکار را انجام می

در تمام کارهایش جدي بـود و هرگـاه   . چیزي تاب مقاومت در برابر خشم ایشان را نداشت

از توانـایی و قـدرت خـویش، دوري    مصیبت به ایشان می رسید، به خدا توکل می نمـود و  

 .خواست کرد و از خدا راه چاره می می

بدانید که هر عبادتی در ابتـدایش زیـاده روي دارد و بعـد از آن بـه سسـتی      : فرمود پیامبر

شود، پس کسی که افراط در عبادتش، بر طبق سنتم بشود، هـدایت شـده اسـت و     تبدیل می

هی رفته است و عمل او تباه خواهد شد، بدانیـد  کسی که مخالف سنتم عمل نماید، به گمرا

کنم پـس   خندم و گریه می کنم، می گیرم، افطار می خوابم، روزه می خوانم، می که من نماز می

 .من نیست) امت(کسی که از سنت و روش من روي بگرداند، از 

درب زد و لباسش را وصله می کـرد و   کفشش را پینه می پیامبر: در مناقب آمده است که 

شـترش را  ) زانـو بنـد  (کـرد و گوسـفندان را مـی دوشـید و      خانه را به روي دیگران باز می

شد بـه او   دوشید و همچون خادمش، که از آسیاب کردن خسته می بست و شیر آن را می می

زد،  کـرد و در راه از کسـی جلـو نمـی     کرد، آب وضوي شبانه را خودش تهیه مـی  کمک می

کرد، بر سـر   کرد و گوشت خرد می و در کارهاي خانه کمک می داد هنگام نشستن تکیه نمی

لیسید و به خاطر پرخـوري، آروغ   نشست، انگشتان خود را می سفره غذا همچون بردگان می

کرد و هر چنـد کـه بـراي ماهیچـه دسـت یـا کتـف         دعوت آزاد و برده را قبول می. زد نمی

حتی اگر جرعه شیري بود، هدیه  نمود اي را قبول می هر هدیه. گوسفندي دعوت شده باشد

شـد، خشـمش    خورد و در چهره کسی خیره نمـی  کرد ولی از صدقه نمی خوردنی را میل می

بسـت،   براي پروردگار بود و نه براي خودش، بعضی اوقات از گرسنگی سنگ به شـکم مـی  

کـرد، و لبـاس را بـا هـم      فرمـود و غـذایی را رد نمـی    کردند میـل مـی   هر چه که حاضر می

پوشید و گاهی اوقات نیـز عبـایی پشـمی بـر      پوشید، گاهی اوقات یک برد یمانی را می نمی

هـاي ایشـان    گذاشت و اکثـر لبـاس   اي و کتانی نیز می هاي پنبه انداخت لباس روي دوش می

کـرد،   سفید بود و بر روي شبکاله، عمامه می گذاشت و پیراهن را از سمت راست به تن می
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پوشـید، لبـاس کهنـه     داشت و زمانی که لباس جدید مـی  لباس مخصوصی براي روز جمعه

د و زیـر    رفـت آن را دوال مـی   داد و عبایی داشت که هر جایی می خود را به فقیري می کردـن

. اي داشت که در انگشت کوچک دست راست می گذاشـت  ایشان می انداختند انگشتر نقره

قع وضو گـرفتن مسـواك   آمد، مو خربزه را دوست می داشت و از بوي ناخوشایند بدش می

بر . نمود زد، هنگام سوار شدن بر مرکبی، برده یا کس دیگري را هم ردیف خود سوار می می

. شـد  پاالن که تنها افساري داشـت، سـوار مـی    شد و بر االغ بی اسب یا استر یا االغ سوار می

کـرد و   میرفت، تشییع جنازه  گاهی اوقات پیاده و بدون عبا، عمامه، عرقچین و کفش راه می

رفت، با فقرا می نشست و غذا می خورد  حتی در دورترین نقاط شهر به عیادت مریضان می

داد، به اهل فضیلت در تقوي احترام می گذاشـت بـا خـوبی     و با دست خود به آنان غذا می

گرفت با خویشاوندان صله رحـم مـی کـرد و بـدون      کردن به افراد آبرومند، با آنان انس می

ا بر دیگران مقدم بدارد، مگر به امر خدا به فردي ستم نکـرد، معـذرت افـراد را    اینکه آنان ر

کرد، بیشترین تبسم را نسبت به دیگران به لب داشت مگـر وقتـی کـه قـرآن نـازل       قبول می

کـرد، در   کرد، گاهی اوقات خنده بدون قهقهه مـی  شد و یا هنگامی که مردم را موعظه می می

گرفت، به کسی ناسزا نگفـت،   غالمان و کنیزان خود برتري نمیها بر  ها و پوشیدنی خوارکی

بـه او کـاري نداشـته    : فرمـود  شـد، مـی   زن یا خادمی را لعن نفرمود و اگر کسی سرزنش می

آمد، برده، آزاد و یا کنیز که بـود، بـراي انجـام     هر فردي که براي کاري نزد ایشان می. باشید

کـرد و جـواب    د؛ در بازار صدایش را بلند نمـی خواست، خشن و بد اخالق نبو کار او بر می

کـرد و اگـر فـردي     آمد و با او همکاري مـی  هاي نزد ایشان می بدي را به بدي براي خواسته

کـرد تـا کـه مشـکلش رفـع شـود و        آمد با او همکاري می هایش نزد ایشان می براي خواسته

اول از همه مصـافحه  کشید و  هنگامی که دست می داد، دست خود را زودتر از دیگري نمی

خواسـت و اگـر در جـایی نمـاز      نشسـت و بـر نمـی    جز به یاد خدا، در جایی نمی. نمود می

کـرد و بـه او    خواند و کسی براي کاري نزد ایشان بود، نماز خود را کمتـر و سـبکتر مـی    می

نشسـت کـه    آیا حاجتی داري؟ اکثر اوقات به ایـن صـورت مـی   : فرمود توجه می نمود و می

و زمـانی کـه داخـل    ) کـرد  هاي خود را دور آن حلقه می دست(پا را بلند می کرد هاي  ساق
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نشسـت، هرگـاه    نشست و اکثر اوقات رو به قبله مـی  شد در جایی که خالی بود می منزل می

گذاشت و حتی گاهی اوقات لبـاس خـود    شد، به او احترام می فردي نزد ایشان شرفیاب می

حالـت ایشـان در   . نشـاند  او را بـر روي تشـک خـود مـی     کرد و یا اینکـه  را زیر او پهن می

 .گفت خشنودي و خشم یکسان بود و چیزي به جز حق نمی

هـاي تـازه خربـزه و انگـور را دوسـت       نمود و در میان میوه خیار را با خرما و نمک میل می

 نمود  آنها را دو غذاي شیر را با خرما میل می. داشت و بیشترین غذایش آب و خرما بود می

بهترین غذا نزد ایشان گوشت بود و گوشت را با تریـد مـی خـورد،    . اسم گذارده بود» پاك«

هـا کـدو حلـوایی، از     داشـت و از پختنـی   ماهیچه و سردست گوسـفند را نیـز دوسـت مـی    

هـا   خـورد، از سـبزي   مـی ) که خرمایی پر گوشـت بـود  ( ها سرکه، از خرماها عجوه  خورش

.داشت می کاسنی، ریحان کوهی و کلم را دوست
1
 

 آداب معاشرت پیامبر

شـود،   اخالق خوب باعث خوشحالی می! اي بحر: به بحر سقاء فرمود امام صادق. 251

 .داراي اخالقی نیکو بود پیامبر: سپس ایشان حدیثی را بیان فرمود که 

هاي ایشـان، قـدردانی نشـد، در     از کسانی بود که از خوبی پیامبر: فرمود امیرالمومنین

هـایش بـر    کرد و کیسـت کـه خـوبی    آن حضرت به قریشی، عرب و فارس خوبی میحالی 

نیـز   هـاي مـا اهـل بیـت      بر دیگران باشد؟ از خـوبی  هاي پیامبر مردم، بیشتر از خوبی

 .شود قدردانی نشد و همچنین از نیکو کاران مومنین نیز قدردانی نمی

و کفـش خـود را تعمیـر    خـود لباسـش را وصـله کـرد      پیـامبر : دیلمی روایت کرده است

نشسـت   دوشید و با بردگان غذا می خورد و بر روي زمین مـی  نمود و گوسفندانش را می می

کشید که  کرد، خجالت نمی شد و کسی دیگري را هم ترك خود سوار می و بر االغ سوار می

و  اي را که از بازار خریده بود به خانه بیاورد و بـا پولـدار و فقیـر گرفتـه تـا کوچـک       آذوقه
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اش کم و داراي طبعـی   شد، مخارج زندگی اگر به جایی دعوت می. کرد بزرگ ابتدا سالم می

بزرگ ، خوش معاشرت و خوش چهره بود، بدون آنکه بخندد همیشه متبسـم بـود و بـدون    

آمد، بدون آن که از خود ذلتی نشـان دهـد، متواضـع     آن که ناراحت باشد غمگین به نظر می

از . کرد، مهربان و دل نازك نسبت بـه تمـام مسـلمانان بـود     ف نمیبخشید ولی اصرا بود، می

 .کرد زد و دست طمع به سمت چیزي دراز نمی سیري آروغ نمی

کرد و موهاي خود  همیشه به آیینه نگاه می  در مکارم اخالق روایت شده است  که پیامبر

نمـود، نـه تنهـا     یکرد و موي خود را صاف م کرد و گاهی اوقات در آب نگاه می را شانه می

عـز و جـل    -خداونـد   : فرمود آراست و می براي خانواده بلکه براي اصحاب نیز خود را می

رود، خود را آماده کند و  اي براي دیدن برادران مومن خود می دوست دارد که هرگاه بنده –

 .بیاراید

از مـن سـنت    دارم حتی تا زمان مرگ تا اینکه پس از پنج چیز دست بر نمی: فرمود پیامبر

بـا   -3پاالن سوار شـدن    بر االغ بی -2همراه با بردگان بر روي زمین غذا خوردن  -1: شود

 .سالم کردن به کودکان -5لباس پشمی پوشیدن   -4دست خود شیر بز را دوشیدن 

 .کرد به بزرگ و کوچک سالم می که پیامبر: قطب راوندي  روایت کرده است

آیا حدیثی از خود و از فاطمه سـالم اهللا علیـه   : نی سعد فرمودبه مردي از ب امیرالمومنین

. به سراغ ما آمد در حالی که ما هنوز در بستر بودیم صبح هنگامی پیامبر ... به تو نگویم؟ 

سالم علیکم، مـا سـاکت بـودیم و خجالـت کشـیدیم کـه در مکانمـان سـالم         : ایشان فرمود

باز هم سالم کرد و ما ترسیدیم که اگـر سـالم    بگوییم، دوباره سالم کرد و ما ساکت بودیم،

کـرد، اگـر جـواب     نگوییم برگردد چرا که عادت ایشان اینگونه بود که سه مرتبه سـالم مـی  

داخـل   سالم بر تو اي رسول خـدا : گشت، پس گفتیم شد و گرنه بر می شنید داخل می می

 .پس ایشان داخل شد. شوید

ــد و  ران نیــز جــواب ســالم را مــینمــود و دیگــ ســالم مــی: فرمــود امــام صــادق دادن

نمود ولی کراهت داشت  که بر زنان جوان سالم کنـد   به زنان هم سالم می امیرالمومنین

 .می ترسم که صداي آنها در من اثر کند که ضرر این کار از ثوابش بیشتر است: فرمود و می
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ه سـاق هـاي   نشست، به این نحو ک به سه طریق می پیامبر: فرمود حضرت عبدالعظیم

هاي خود را دور آنهـا حلقـه مـی کـرد و گـاهی اوقـات دو زانـو         کرد و دست پا را بلند می

داد و پاي دیگر را روي آن می خوابانـد   نشست و گاهی اوقات یک پا را زیر ران قرار می می

 .و هرگز دیده نشد که ایشان چهار زانو بنشیند

را زودتر از کسی که با او مصـافحه   دست خود هرگز نشد که پیامبر: فرمود امام علی

کرد تا او دستش را بکشد و هرگز نشد که ایشان با کسی حاجت  کرده، بکشد بلکه  صبر می

کـرد او دسـت از ایـن کـار      یا سخنی همکاري کند و قبل از او منصرف شود، بلکه صبر می

و دیـده  بکشد و هرگز نشد که کسی با ایشان صحبت کند و ایشان پیش از او سکوت کنـد  

نشد که جلوي کسی پاهاي خود را دراز کند و هرگز بین دو کـاره مـردد نشـد، مگـر آنکـه      

شـد در صـدد انتقـام گـرفتن بـر       سخنترین آنها را انتخاب می کرد و اگر به ایشان ظلـم مـی  

شـد و تـا    شد که در این حال براي خدا خشـمگین مـی   نمیآمد مگر آن محارم خدا هتک می

داد، هرگز نشد که ایشان در مقابل خواسته  ل غذا خوردن تکیه نمیهنگام فوت هرگز در حا

داد و یـا اگـر چیـزي     کسی، نه بگوید و هرگز سائلی را رد نکرد مگر آنکه به او چیـزي مـی  

تـرین نمـاز    نداشت و زبانش او را رد می کرد و نمازش در عین این که کامل بود ولی سبک

دیگران آن حضـرت  . بود و سخنان بیهوده نداشتترین خطبه مردم  بود و خطبه ایشان کوتاه

نشست، اولـین نفـر    اي می شناختند و هرگاه با دیگران سر سفره را به خاطر بوي عطرشان می

کرد و آخرین نفر بود که از آن دست می کشید و از جلوي  بود که شروع به غذا خوردن می

. بـرد  لوي دیگـران مـی  خورد و فقط در موقع خوردن رطب و خرما دست به ج خود غذا می

با دست راست می خورد، . بلعید مکید و نمی آشامیدنی را به سه نفس می نوشید و آن را می

داد، دسـت   گرفـت و نمـی   گرفت و می داد و جز با دست راست چیزي نمـی  می نوشید، می

چپش براي کارهاي دیگر بود و در تمام کارها مانند لبـاس و کفـش پوشـیدن و شـانه زدن     

زد، سـه   شت که با دست راست این کارها را انجام دهد و هرگاه کسی را صدا میدوست دا

نمود ولی در صحبت کردن بیش از یک بار تکرار نمی کرد و هرگـاه اجـازه    مرتبه تکرار می

گرفت و سخنان ایشان روشن و واضح بود و  خواست، سه باز اذن دخول می داخل شدن می
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هایشان بـرق   گفت سپیدي دندان ید و هرگاه سخن میفهم داد آن را می هر کس که گوش می

هـاي پـیش او فاصـله دارد ولـی از هـم       گفت که دنـدان  دید، می زد و اگر کسی او را می می

کرد کـه   شد و نگاهش کوتاه بود و با کسی صحبتی را نمی به کسی خیره نمی. فاصله نداشت

ـ  رود و  ر زمـین سراشـیب راه مـی   مورد پسند او نباشد و راه رفتن ایشان مانند کسی بود که ب

گفـت و بـا    تان است و از هیچ خوراکی، بـد نمـی   ترین بهترین شما خوش اخالق: فرمود می

پرداختنـد و هـر کـه بـا      کرد و اصحاب ایشان در حضورش منازعه و جدال نمی تعریف نمی

هـم  ام و بعـد از ایـن    کسی مانند ایشان را در قبل ندیـده : گفت ایشان صحبت کرده بود، می

 .نخواهم دید

کرد و به طور مساوي بـه   نگاهش را بین اصحابش تقسیم می پیامبر: فرمود امام صادق

کـرد و در هنگـام    ایشان هرگز پاي خود را در برابـر اصـحابش دراز نمـی   . کرد همه نگاه می

کشید و تا اینکه آن فرد دستش را زودتر بکشد و هنگامی  مصافحه دست خود را زودتر نمی

 .م به این مطلب پی بردند زودتر دست خود را از دست ایشان، جدا می کردندکه مرد

شد تـا هنگـامی    نشست از جایش بلند نمی با کسی می هرگاه پیامبر: فرمود امام صادق

 .خواست که هم نشین از جا بر نمی

 .نمود هنگام سخن گفتن تبسم می پیامبر: در مکارم اخالق آمده است

کنیـد؟ کـم    چگونه با یکدیگر شوخی مـی : به من فرمود مام صادقا: یونس شیبانی گفت

کنید؟ همانا این عمل از حسن خلق اسـت و   چرا با هم شوخی نمی: کنیم، فرمود شوخی می

کرد تا دیگـران   با دیگران شوخی می توانی برادر مومنت را مسرور سازي و پیامبر با آن می

 .را شاد کند

نمـود و   مـزاح نمـی   کند و پیامبر مگر آن که مزاح می مومنی نیست: فرمود امام صادق

 .آورد چیزي به حق و راست بر زبان نمی

اي  فـردي در بـین عـده   !  سوال کردم، جانم بـه فـدایت   از امام رضا: خالد گفت بن معمر

اگـر چیـزي   : فرمـود ) آیا اشکالی دارد؟(خندند  کنند و می است و در بین سخنانش مزاح می

سـپس  ) گمان کردم که منظور ایشـان فحـش دادن اسـت   : راوي گوید(ارد، نباشد اشکالی ند
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ام را بـده،   پول هدیـه : اي براي ایشان آورد و گفت آمد و هدیه مرد عربی نزد پیامبر: فرمود

اعرابـی چـه شـد، اي کـاش     : فرمـود  شد، مـی  هم خندید و هرگاه ایشان غمگین می پیامبر

 .آمد می

 .ثر اوقات رو به قبله بوداک پیامبر: فرمود امام صادق

آوردنـد   هرگاه طفلی را براي دعا یا نام گذاري نـزدش مـی  : در مکارم الخالق آمده است که

نشـاند و گـاهی اوقـات اتفـاق      ایشان نیز براي احترام خانواده طفل، او را بر دامن خـود مـی  

دیدنـد بـر سـر     کرد و دیگران که این صـحنه را مـی   افتاد که طفل بر دامن ایشان ادرار می می

بـا تنـدي کـردن از ادرار طفـل     : فرمود می کودك داد می زند، در این هنگام بود که پیامبر

گذاشت تا ادرار کنـد، دعـا و نامگـذاري او کـه      ایشان هم طفل را آزاد می. جلوگیري نکنید

دیـده   شد و خانواده طفل هم که خوشحال بودند، هـیچ آثـار نـاراحتی در پیـامبر     تمام می

 .نمود رفتند، ایشان لباس خود را تطهیر می د و زمانی که آنها میش نمی

گذاشت که کسی بـه صـورت    سواره بود نمی در مکارم اخالق آمده است که هرگاه پیامبر

کـرد   کـرد و اگـر قبـول نمـی     پیاده همراه ایشان بیاید، یا اینکه او را همـراه خـود سـوار مـی    

 .ی منتظر من باشخواه جلوتر برو و هر جا که می: فرمود می

هیچگاه براي خود انتقام نمی گرفت و آزار  پیامبر: از ابی القاسم کوفی  نقل شده است که

 .گذشت بخشید و از خطاي آنان می دهندگان را می

نشست، تا زمانی که آن  آمد و می اگر مردي به نزد ایشان می: در مکارم اخالق آمده است که

 .خاست هم بر نمی شد، ایشان شخص از جایش بلند نمی

سه روز یکی از برادران مومن خود  هرگاه پیامبر: همچنین در مکارم اخالق آمده است که

شد و اگر آن شخص در سفر بـود، بـرایش دعـا کـرد و اگـر       دید، جویاي حال او می را نمی

 .کرد رفت و اگر مریض بود، او را عیادت می نرفته بود، به دیدارش می

خدمت کردم و به یاد نـدارم کـه ایشـان بـه مـن       سال براي پیامبر نه: انس بن مالک گفت

 .گرفت چرا فالن کار را نکردي و هیچگاه در کارها از من ایراد نمی: بفرماید
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به آن خدایی که ایشان را بر حق مبعوث نمود، هرگـز نشـد بـه خـاطر     : انس بن مالک گفت

جام دادي؟ و هرگـاه زنـان ایشـان    چرا اینکار را ان: داشت، به من بگوید کاري که خوش نمی

 .کاري به او نداشته باشید، قدر این بوده است: فرمود کردند، می مرا سرزنش می

هیچگـاه اصـحاب و دیگـران را صـدا نکـرد مگـر آنکـه در جـواب          پیـامبر : غزالی گفت

 .لبیک: گفتند می

کینـه صـدا    براي احترام و به دست آوردن قلوب اصحابش آنها را بـه  پیامبر: غزالی گفت

داد و مردم نیز او را با همـان کنیـه صـدا     زد و براي کسانی که کنیه نداشتند، کنیه قرار می می

داد  کردند و همچنین براي زنان و کسانی که فرزند نداشتند و براي کودکان، کنیه قرار می می

 .هاي آنها را به دست آورد و به این طریق دل

تشکی براي او قـرار   شد، پیامبر ایشان شرفیاب می هرگاه فردي نزد: همچنین غزالی گفت

 .کرد تا قبول نماید کرد، ایشان اصرار می داد و اگر قبول نمی می

ایشان در ماه مبارك رمضان همچون بادي سریع بود، به این طریق که : همچنین غزالی گفت

 )فرمود و سریع انفاق می(ماند  چیزي در دست ایشان باقی نمی

بودم کـه سـائلی آمـد، ایشـان      در نزد امام صادق: افی نقل شده است کهاز عجالن در ک

بلند شد و از زنبیل خرمایی که در نزدش بود، مشتی خرما برداشت و به آن داد، پس سائلی 

دیگر آمد مجدداً ایشان بلند شد و یک مشت خرما هم به او داد و باز هم سائل دیگري آمـد  

خـدا روزي  : د، تا این که سائل دیگري آمد و ایشان فرمودو ایشان نیز مشتی خرمان به او دا

: درخواستی از دنیا ایشان فرستاد و به او گفت از پیامبر: سپس فرمود! رسان ما و شماست

: چیـزي در نـزد مـا نیسـت بگـو     : به نزدش برو و از او چیزي درخواست کن و اگر فرمـود 

.. راهن خود را در آورد و به این پسـر داد پیراهن خود را به من بده، اینگونه بود که ایشان پی

دستت را به گردنت : خدا نیز رسولش را به میانه روي، تربیت نمود و این آیه را نازل فرمود

کنایـه از   (مبند و همچنین آن را به صورت کامل باز نکن، تا اینکه ملول و تهی دست نشوي

 .)اینکه در انفاق میانه رو باش
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خـورد ولـی از صـدقه، میـل      هایی که هدیه بود مـی  از خوارکی برپیام: فرمود امام باقر

 .فرمود نمی

گوینـد کـه    مـردم مـی  ! عرضه داشتم، جانم به فدایت به امام رضا: موسی بن بزیع گفت

گشت، آیا چنین بود؟ بله، این چنـین   رفت، از راهی دیگر باز می هرگاه از راهی می پیامبر

کنم؛ تو نیز این چنـین کـن کـه ایـن کـار باعـث        ري میاست و من نیز اکثر اوقات چنین کا

 .شود ات می فراوان شدن روزي

 .شد بعد از طلوع آفتاب از خانه خارج می پیامبر: فرمود امام صادق

تـرین مکـان مجلـس و در     شد، پـایین  هرگاه داخل منزلی می پیامبر: فرمود امام صادق

 .نشست کنار محل ورودي می

از این مسئله کراهت داشت که جلوي پـایش بلنـد    پیامبر: شده است در غوالی الئالی نقل

کردند، ولی هنگام خارج شدن بـا ایشـان بلنـد     شوند و مردم نیز به همین دلیل اینکار را نمی

 .نمودند شدند و تا درب منزل ایشان را همراهی می می

د مشـورت مـی   خواست به جنگ برود با زنان خو می هرگاه پیامبر: اسحاق بن عمار گفت

از ایـن عمـل یکـی مشـورت بـا       منظور پیامبر. (نمود نمود و سپس مخالف آن را اجرا می

 زنان در همه امور بود و دیگري زنان به علـت نداشـتن اطالعـات از جنـگ آن حضـرت     

.)فرمود مشورت آنها را اجرا نمی
1
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 اهللا جوادي آملی از دیدگاه آیت مستندات پیامبر اعظم

 رمشناخت رسول اک

چون حقیقت رسول گرامی، همان حقیقت قرآن است و معرفت حقیقت قرآن، براي . 252

افراد معمولی و متعارف ممکن نیست، شناخت رسول اکرم هم براي همگان میسر نیست؛ با 

کنند و به آن مؤمن  اي از حقیقت نبوت را درك می این تفاوت که گروهی تنها گوشه

بینند و در نتیجه به  طبیعت، هرگز حقیقت رسالت را نمی شوند؛ ولی فرورفتگان در چاه می

؛ »تریهم ینظرون الیک و هم ال یبصرون«:از این رو در قرآن آمده است. ورزند آن کفر می

 .بینند نگرند؛ در حالی که نمی بینی که به تو می می

آنچه در حدیث آمده است . حاصل آنکه شناخت پیامبر، بدون شناخت قرآن ممکن نیست

هاي نوري  ، به معرفت»، کسی نشناختطالب ابی بن رسول خدا را جز خدا و علی« که

پیامبر قرآن را در نشئه کثرت، در لباس الفاظ به زبان عربی مبین، از خداوند . نظر دارد

الکتاب از  آموخت و در نشئه وحدت آن را به صورت بسیط و بدون لفظ، در مرحله ام

امبر بدون شناخت همه مراحل قرآن، به ویژه مرحله پس شناخت پی. خداوند تلقی کرد

.الکتاب میسر نیست ام
1
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 منزلت رسول اعظم

 حوزه رسالت پیامبر

عرب و غیر عرب، جوامع عصر نزول (قلمرو رسالت آن حضرت، همه جوامع بشري. 253

 .گیرد را فرا می...) وحی و 

اي براي  دهنده رستاد تا بیمکه فرمان را بر بنده خویش فرو ف) خداوندي(بزرگوار است آن

 .جهانیان باشد

رسالت آن حضرت از جوامع بشري فراتر رفته، تا آنجا را که فکر و اندیشه موجودات پیش 

، اندیشه متوسط پریان و جنیان را نیز در رسالت رسول اکرم. شود رود، شامل می می

 .گیرد برمی

آن آورند، هرچند یکدیگر را پشتیبانی بگو اگر آدمیان و پریان فراهم آیند تا مانند این قر

 .توانند آورد کنند، همانند آن را نمی

آید که جن هم، مانند انس، در برابر  از این آیه که نسبت به جن و انس تحدي دارد، برمی

؛ بر این مسئله »فباي ءاالء ربکما تکذبان«مسئول است، چنانکه آیه مبارکه  رسالت پیامبر

 .را شنیده، به آن ایمان آوردند از جنیان سخنان رسول اکرماي  عده. اشاره دارد

همانا ما قرآنی شگفت را شنیدیم که به : گوش فرا داشتند، پس گفتند) پریان(چند از جن 

 .کند، پس به آن ایمان آوردیم سوي رشد هدایت می

ع دست ناپاکان را از معارف بلند آسمانی کوتاه کرد و با رف وجود مبارك رسول اکرم

 .راهزنان و موانع، شاگردان آسمانی وي، از علوم لدنی استفاده خواهند کرد

را برگزید،  رسول اکرم) ها ها و غیرانسان انسان(فهمیم که خدا از میان همه امیین جهان می

امی، ناخوانا و نانویسا هستند،  سراسر عالم در پیشگاه رسول گرامی. تا معلم آنها باشد

ن یا عالمان، حکیمان و فرزانگان زمینی، یا جنیان باشند، زیرا همه اگرچه فرشتگان آسما

 .اند مداران علمی، نسبت به آن مقام، امی فضیلت
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گرچه موجود . اللهی آن حضرت، همه جهان است حاصل آنکه حوزه رسالت و خلیفه

اهللا است و  کند؛ ولی حوزه خالفتش همه ماسوي عنصري این خلیفه در زمین زندگی می

ظرف مجعول است؛ نه حوزه » االرض خلیفه انی جاعل فی«در آیه » االرض فی«تعبار

برد؛ نه اینکه حوزه خالفت او فقط  رسالت و خالفت؛ یعنی خلیفه خدا در زمین به سر می

از این رو خداي سبحان فرشتگان را موظف کرده که به همراه او بر پیامبر . زمین است

 .الشأن اسالم درود فرستد عظیم

 یم پیامبرتکر

الهی را از طریق او   صادر اول و ظاهر اول است و جهانیان فیض طور که پیامبراکرم همان

ها واجب است که در ظواهر و  گیرند و در تکوین، شخصیت اول هستی است، بر انسان می

آداب اجتماعی، حرمت و قداست منحصر به فرد وي را رعایت کنند؛ از این رو خداي 

 :آداب و معارفی را براي مثال و نمونه بیان کرده است یم رسول اکرمسبحان براي تکر

نباید پیامبر را چون افراد دیگر  صدا بزنید، بلکه با لقب پرافتخار نبوت و رسالت، .1

 .او را بخوانید» الرسول یا ایها«یا » النبی یا ایها«

قرار  اگر پیامبر شما را به کاري دعوت کرد، دعوتش را چون دعوت سایر مردم.2

آن حضرت به . باید دعوت او را اجابت کنید، زیرا دعوت او حیاتبخش است. ندهید

غیر دعوت وهم و خیال است که احتمال خالف و   منزله عقل است و دعوت عقل،

.مفسده در آنها بسیار است

هاي  مقصود این است که اهل ایمان نباید پیشتر از وحی حرکت کنند یا خواسته.3

.حمیل کنند، بلکه باید تابع وحی باشندخود را بر وحی ت

شود،  را مراعات نکند، دچار حبط اعمال می اگر کسی ادب محضر رسول اکرم.4

چنانکه مراعات ادب محضر آن حضرت، موجب رشد تقوا در دل انسان و غفران و 

.گردد پاداش الهی می
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انی که اکنون از آنجا که حیات و ممات پیامبر یکسان است و او همواره زنده است، کس

خداي سبحان . شوند، باید ادب حضور را مراعات کنند به حرم آن حضرت مشرف می

آنان که از راه دور با صداي بلند با تو سخن . فرماید در ادامه آیات یاد شده می

کشیدند تا تو از منزل خارج  اي ندارند و اگر انتظار می گویند، از عقل و خرد بهره می

ود را با تو در میان بگذارند، براي آنها بهتر بود و خداوند بخشنده شوي، آنگاه مطالب خ

 .و مهربان است

شما مردم به خدا و رسولش ایمان بیاورید و آن حضرت را حمایت و توقیر و .5

 .تکریم کنید

به صورت یک شعار رسمی اسالمی، همواره زنده است، زیرا مقام  بنابراین تجلیل پیامبر

روایات فراوانی وجود  درباره تکریم پیامبر اکرم. اره زنده استرسالت رسول گرامی همو

 :شود دارد که تنها به دو نمونه آن بسنده می

شود، بر آن حضرت زیاد صلوات  هنگامی که نام پیامبر برده می: فرمودند صادق امام:یکم

بفرستید، زیرا اگر کسی بر رسول خدا صلوات فرستد، خداي سبحان با هزار صف  از 

داند، زیرا سراسر  تعداد فرشتگان هر صف را خدا می. فرستد رشتگان بر او صلوات میف

اگر خداي سبحان و فرشتگان الهی . »وهللا جنود السموات و االرض«:اند عالم هستی سپاه حق

فرستد و اگر کسی از این  اي صلوات بفرستند، همه نظام هستی بر او صلوات می بر بنده

خورده است وخدا و رسول و اهل بیت او از وي  جاهل و فریبفضیلت روي گردان شود، 

 .بیزارند

من : قال رسول اهللا«:کند نقل می آن حضرت در حدیث دیگري از رسول اکرم. دوم

؛ اگر نام من رسول اکرم نزد کسی »ذکرت عنده نفسی ان یصلی علی خطأ اهللا به طریق الجنه

کند؛ مگر اینکه نسیان  اه بهشت را اشتباه میبرده شد و او صلوات بر من را فراموش کرد، ر

البته کسانی که . انگاري نباشد، زیرا چنین نسیانی از حوزه تکلیف بیرون است او بر اثر سهل
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هاي فراوان، آن را  ها و دشواري کنند، ممکن است پس از تحمل رنج راه بهشت را گم می

.بیابند؛ نه آنکه تا ابد از آن محروم باشد
1
 

 وح جوامع بشرير پیامبر

در عصر جاهلیت و دوران غفلت و گمراهی به عنوان عقل منفصل به  پیامبر اکرم . 254

پس همان گونه که . ها هدیه شد تا جوامع بشري را عالم و متذکر نموده، هدایت کند انسان

، انطباق آن درباره »فتبارك اهللا احسن الخالقین«:فرماید خداي سبحان در مورد هر فردي می

 .ظام انسانی و بشري، هنگامی است که پیامبر را آفریده باشدن

او ابتدا خاك بود و : فرماید توضیح مطلب اینکه خداوند در بیان مراحل تکون انسان می

ثم «:سپس نطفه و علقه و مضغه و استخوان و گوشت شد و آنگاه در او روح دمیده شد

س آفرین بر خدا که چنین موجودي را آفرید؛ ؛ پ»الخالقین اهللا احسن أنشأناه خلقاً اخر فتبارك

گیرد و به حوزه  زیرا وقتی در او روح دمیده شد، انسان از مرز نباتی و حیوانی فاصله می

» احسن تقویم«و داراي » المخلوقین احسن«پس خداي چنین انسانی که . رسد انسانی می

 .خواهد بود» الخالقین احسن«است، 

رساند، دمیدن  کابلد جسمانی انسان او را بدین کرامت میگونه که دمیدن روح در  همان

ها را از حضیض ضاللت به اوج  حیات معنوي در جوامع جاهلی، با فرستادن پیامبران، انسان

ها نسبت به مخلوقات دیگر  بنابر این گرچه همه انسان. کمال و سعادت خواهد رساند

نیست، زیرا او مظهر  ایی رسول اکرماحسن المخلوقین هستند ولی میان آنها انسانی به زیب

 .جمال و جالل و اسم اعظم حق است

آمد، امامان  به میان می شود که چرا وقتی نام مبارك پیامبر گرامی اکنون روشن می

در . کردند نسبت به آن حضرت بسیار خضوع و اظهار عالقه می) السالم علیهم(معصوم

شرفیاب شد،  صادق ارون به حضور امامجوامع روایی آمده است که مردي به نام ابوه
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بینم، آیا در مسافرت بودي؟ عرض  چند روزي است که شما را نمی: حضرت به او فرمود

خداي سبحان فرزندي به من داد که به پذیرایی میهمانان و پرستاري مادرش پرداخته : کرد

او انتخاب  خدا مقدمش را مبارك کند، چه نامی براي: فرمود صادق آنگاه امام. بودم

صورتش   هنگامی که اسم محمد را برد، امام. ام او را محمد نامیده: اي؟ عرض کرد کرده

محمد، : را چنان به طرف زمین متمایل کرد که نزدیک به حال سجده شد و سه بار فرمود

آنگاه ) کنایه از اظهار خوشحالی امام صادق است!(محمد، محمد، پسرت را محمد نامیدي

مبادا به او ! فرزندانم، پدر و مادرم و همه مردم روي زمین فداي پیامبر باد من و: فرمود

اي نیست که در  بدان که بر روي زمین خانه. دشنام دهی یا او را بزنی  و با او بدرفتاري کنی

 .کنند آن نام محمد باشد مگر این که آن خانه و زمین، هر روز خدا را تقدیس می

کند، از آن  چنین تکریم و تجلیل می ام مبارك رسول اکرمدرباره ن صادق اینکه امام

زیرا اگر آن حضرت نبود، همه مردم یا . روست که پیامبر جامعه انسانی را زنده کرده است

دینی  پرست، که آن همه به نوبه خود الحاد و بی شدند، یا مشرك و بت دین می ملحد و بی

از روي (رسالت پیامبر خبر و اثري نیستشاهد مطلب اینکه جوامعی که در آنها از . است

برند و گرچه از علوم و فنون  اکنون در جاهلیت ظلمانی بسر می ، هم)قصور یا تقصیر مردم

اي برخوردارند، ولی راه اصیل انسانیت را پیدا نکرده، یا گرفتار کفر و الحادند و یا  پیشرفته

این رو در زیارت جامعه به عترت  از. اند به دام بودائیت و برهمائیت و مانند آن افتاده

؛ خداوند به وسیله شما ما را »بکم اخرجنا اهللا من الذل«:کنیم عرض می) السالم علیهم(پیامبر

.از ذلت و بردگی هوس و شرك و الحاد رهایی بخشید
1
 

                                 
1
 119، ص 9در قرآن، ج  سیري در سیره رسول اکرم 



٢٨۴

 ، محور مسایل اجتماعیپیامبر

 هاي اجتماعی فیض حضور در صحنه

 ز وظایف مؤمنان، نسبت به رسول اکرمخداي سبحان در بیان بخش دیگري ا. 255

مومنان واقعی کسانی هستند که به خدا و پیامبر ایمان آورده، در امور اجتماعی : فرماید می

گذارند و بدون اجازه پیامبر  که حضور همگان در صحنه الزم است، هرگز پیامبر را تنها نمی

ز قصور است، زیرا فرد اسیتذان البته استیذان از پیامبر، ناشی ا. شوند از صحنه خارج نمی

نشده و بر اثر ناکامی به او ترخیص  کننده موفق به فوز عظیم همراهی با رسول گرامی

 .داده شده تا با اذن قبلی از محضر پیامبر بیرون رود

دهد تا براي چنین معذوري طلب آمرزش کند، زیرا گرچه  آنگاه خداوند به پیامبر دستور می

بر اثر قصور از فیضی بزرگ محروم شده است و تنها به پاس او معذور است لیکن 

 .کند تا نقص او جبران شود استیذانش، پیامبر براي او استغفار می

بنابراین از آنجا که مراد، اعم از شخصیت حقیقی و حقوقی پیامبر است، این آیه براي 

آن و عترت حق همیشه زنده است و هم اکنون نیز در امور اجتماعی، کسی بدون اجازه قر

براي وي ) ارواحنافداه(عصر ترك صحنه را ندارد ولی در صورت مأذون بودن نیز ولی

خواهد و به یقین دعا و استغفار پیامبر و وصی او مستجاب است و گرنه دستور  آمرزش می

سوره نساء است که درباره  64شاهد استجابت دعایشان، آیه . به استغفار لغو خواهد بود

اگر توبه کنند و پیامبر برایشان طلب : فرماید اند، می خود ستم روا داشته کسانی که به

گرچه . »لوجدوااهللا تواباً رحیماً«:پذیرد آمرزش کند خداوند توبه آنها و استغفار پیامبر را می

در آیه محل بحث، توبه خود تبهکار قید نشد، ولی متمم پذیرش توبه و آمرزش گناه او، 

 .ی قرار داده شدطلب آمرزش رسول گرام

شما پیامبر را همانند افراد دیگر به اسم صدا : فرماید خداوند در ادامه آیات سوره نور می

یا «یا » النبی یا ایها«نزنید بلکه با لقب پرافتخار نبوت و رسالت او را بخوانید، مانند 
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ت سایر مردم یا اگر پیامبر شما را به کاري دعوت کرد، دعوت وي را مانند دعو» الرسول ایها

 .بخش است قرار ندهید، چون دعوت او حیات

خوانید، با خواندن دیگران تفاوت داشته باشد یا اگر او شما را بخواند،  پس اگر او را می

زیرا آن حضرت به منزله عقل است و دعوت عقل غیر از دعوت . دعوت او را اجابت کنید

مه قوا باید فرمان ببرند، ولی اگر وهم و خیال و سمع و بصر است، اگر عقل دعوت کند، ه

قواي دیگر دعوت کردند، ممکن است پذیرش آنها الزم نباشد، زیرا احتمال خالف و عدم 

.شود صالح داده می
1
 

 در قرآن و سنت تکریم پیامبر

 آیات وارده در تکریم پیامبر

ت آن ها در قبال رسال مبحث تأثیر رسالت پیامبر در جهان هستی و وظایف انسان. 256

خداي سبحان براي . بریم حضرت را با یادآوري چند آیه و روایت در این زمینه به پایان می

 :کند در قرآن کریم آداب و معارفی را تبیین می اکرم   تکریم رسول

هرگز پیشاپیش وحی حرکت نکنید، بلکه تابع ! پیشی نگرفتن بر پیامبر؛ اي اهل ایمان -الف

د را بر وحی تحمیل نکنید و بدان رنگ دین ندهید و همان وحی باشید؛ هرگز خواسته خو

شما نیز در . کنند گویند و از او اطاعت می گونه که فرشتگان بدون اذن خداوند سخنی نمی

خوي باشید و در اندیشه، گفتار و رفتار خود تابع وحی بوده، پرواي الهی پیشه  دینتان فرشته

 .کنید

وقتی در مجلس رسول ! اید انی که ایمان آوردهمراعات ادب حضور پیامبر؛ اي کس -ب

از آنجا که حیات وممات . بار یافتید، صدایتان از صداي آن حضرت بلندتر نباشد گرامی

شوند، باید ادب  پیامبر یکسان است، اکنون نیز کسانه که به حرم آن حضرت مشرف می

                                 
1
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ا با صداي بلند کوشد ت اصوالً انسان وزین می. را مراعات کنند حضور رسول گرامی

 .سخن نگوید مگر ضرورتی آن را ایجاب کند

را مراعات نکنید،  خداوند در پایان این آیه تهدید می کند که اگر ادب محضر رسول اکرم

چنانکه مراعات ادب مذکور، موجب رشد روح تقوا در دل . شود اعمالتان حبط و باطل می

امتحان تقواي دل و پیروز شدن در این . ردانسان شده و غفران و پاداش الهی را به دنبال دا

 .هاي انسانی است آزمون، از پرافتخارترین کمال

کسانی که ادب حضور پیامبر را، که شعار رسمی اسالم است، : فرماید آنگاه در ادامه می

گویند، از عقل و خرد  شمارند، و از راه دور و با صداي بلند با پیامبر سخن می محترم نمی

از منزل بیرون بیایی آنگاه ) رسول گرامی(کشیدند تا تو  ستند و اگر انتظار میبرخوردار نی

 .مطالب خود را با تو درمیان بگذارند، به سودشان است، و خداوند بخشنده مهربان است

ما تو را به عنوان شاهد و ! اي پیامبر: به عنوان شعار رسمی تجلیل از پیامبر -ج

ي مردم فرستادیم تا شما مردم به خدا و پیامبرش ایمان دهنده و ترساننده به سو بشارت

بنابراین تجلیل از . بیاورید و آن حضرت را حمنایت کرده، او را توقیر و تکریمش کنید

زنده  -در زمان حیات آن حضرت و پس از آن -پیامبر به عنوان یک شعار اسالمی، همیشه

.همواره زنده است است، زیرا مقام رسالت رسول گرامی
1
 

 روایات وارده در تکریم پیامبر

در روایات نیز دستورات و معارف فراوانی رسیده است  درباره تکریم پیامبر اکرم. 257

 :کنیم که به برخی از آنها اشاره می

شود، بر آن حضرت زیاد  هنگامی که نام پیامبر برده می: فرمودند امام صادق: الف

خدا صلوات فرستد، خداي سبحان با هزار صف صلوات بفرستید، زیرا اگر کسی بر رسول 

داند، زیرا سراسر  تعداد فرشتگان هر صف را خدا می(فرستد از فرشتگان بر او صلوات می

و اگر خداي سبحان و فرشتگان » و هللا جنود السموات و االرض«:عالم هستی سپاه حقند
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فرستد و اگر کسی از  اي صلوات بفرستند، تمامی نظام هستی بر او صلوات می الهی بر بنده

خورده است و خداوند و رسولش و اهل بیت  گردان شود، جاهل و فریب این فضیلت روي

 .او از وي بیزارند

رسول (اگر نام من: کند نقل می در حدیثی دیگر، از رسول اکرم صادق امام: ب

کند؛  مینزد کسی برده شد و او صلوات بر من را فراموش کرد، راه بهشت را اشتباه ) اکرم

انگاري نباشد، زیرا چنین نسیانی از حوزه تکلیف بیرون  مگر این که نسیان او بر اثر سهل

ها و  البته کسی که راه بهشت را گم کرده، ممکن است پس از تحمل رنج. است

 .هاي فراوان آن را پیدا کند، نه آنکه تا ابد از آن محروم باشد دشواري

است،  اکرم تعظیم صحابه نسبت به ساحت رسولدر حدیثی که حاکی از تجلیل و : ج

گرفت، صحابه براي تبرك جستن به باقیمانده  هرگاه رسول خدا وضو می: چنین آمده است

ریخت ازدحام کرده از یکدیگر سبقت  آب وضوي آن حضرت که از دستانش می

باره نظیر چنین تکریمی، در» .و اذا توضّأ ثاروا یقتتلون علی وضوئه... « :گرفتند می

 .نیز نقل شده است المومنین علی امیر

شدم، یاران آن  وارد محضر پیامبر اکرم: گوید بن شریک می در حدیث دیگري اسامه: د

اي بر روي  اگر پرنده. اي نشسته باشد حضرت مانند کسانی بودند که بر روي سرشان پرنده

کنایه از شدت احتجاب و  این تعبیر. دهد تا پرواز نکند ر کسی بنشیند، سرش را تکان نمی

 .خوردند حیاست؛ یعنی خیلی آرام و ساکت بودند و تکان نمی

رفت و تبرك  بن مسعود وقتی به عنوان نماینده قریش به حضور رسول اکرم عروه: ه

اصحاب به آب وضو و موهاي اصالح شده آن حضرت را دید، هنگامی که بازگشت، به 

سري فی ملکی و قیصر فی ملکه  و نجاشی فی انی اتیت ک! یا معشر قریش«:قریش گفت

؛ من پیش از این به ایران، »ملکه و أنی واهللا ما رایت ملکاً فی قوم قط مثل محمد فی اصحابه

ام و کسرا را در سلطنت ایران، قیصر را در حکومت روم و نجاشی  روم و حبشه سفر کرده

رهبرش را چنین  گرامی نداشته ام ولی به خدا سوگند هیچ امتی  را در پادشاهی حبشه دیده

 .دارند را گرامی می دارد که مسلمانان محمد و نمی
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را در حال اصالح موي مبارك سرش دیدم که اصحاب  رسول خدا: گوید نیز می  انس: و

 .گرفتند افتاد، به عنوان تبرك می کردند و هر تار مویی که بر زمین می گرد او طواف می

؛ آن »یقرعون بابه باالضافیر کان اصحاب رسول اهللا«: گوید یدر حدیث دیگري مغیره م: ز

زدند و آن حضرت را به اسم  فریاد می هایی که از پشت در حجره رسول گرامی انسان

خواندند، چنان تربیت شدند و خوي درندگی آنان بر اثر تربیت قرآن و پیامبر، تبدیل به  می

زدند اما نه با کوبه در بلکه با ناخن  ر، در میفرشته منشی شد که هنگام ورود به محضر پیامب

 .دستانشان

شد که ما  از بعضی از اصحاب نقل شده که گاهی هیمنه و جالل آن حضرت مانع می: ح

توانستیم به صورت مستقیم به چشمان حضرت  سوال خود را از آن حضرت بپرسیم و نمی

 .نگاه کرده و پرسش خود را طرح کنیم

) رئیس فرقه مالکیه اهل سنت(با مالک قی در مسجد رسول اکرمروزي منصور دوانی: ط

خداي سبحان مسلمانان را به آداب الهی مودب : به مناظره پرداخت و مالک به وي گفت

کرد و فرمود صدایتان را از صداي پیامبر بلندتر نکنید و کسانی را که صدایشان را آرام 

کردند و از پشت حجره وي را صدا  می کردند، مدح و کسانی را که صدایشان را بلند می

گونه که احترام پیامبر در حال حیاتش الزم  زدند، مذمت کرده است و روشن است همان می

البته بعضی از علماي اهل سنت، مانند مالک و . است، در حال ممات نیز وا جب است

یق آشنایی با و معاشرت با آنان، توف) السالم علیهم(ابوحنیفه، به برکت تلمذ از اهل بیت

 .معارف عمیق بعضی از آیات بهره آنها شد که داستان مذکور از این قبیل است

تجلیل و تکریم پیامبر جزو شعائر رسمی اسالم است و وظیفه همه مسلمانان توقیر و تعزیر 

پیامبر است و در بیان اهمیت این مطلب همین بس که تعظیم پیامبر در کنار ایمان به خدا و 

لتومنوا باهللا و * انا ارسلناك شاهداً و مبشراً و نذیرا«:قدیس او ذکر شده استتسبیح و ت

 .»رسوله و تعزروه و توقروه و تسبحوه بکره و اصیالً
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شد، چهره آن  برده می نام مبارك رسول اکرم از این رو هنگامی که نزد امام صادق

؛ » اال عن طهارهاهللا و ما رأیت یحدث عن رسول«:گوید گشت و راوي می حضرت زرد می

بدون وضو، حدیثی از پیامبر نقل کند ندیدم که امام صادق
1
. 

 اولین صادر

من : بگو«:شود که خداي سبحان به پیغمبر دستور بدهد که این گونه امور باعث می. 258

» اول مسلمین«منظور از » .ال شریک له و بذلک امرت و أنا المسلمین» «اولین مسلمانم

خداي سبحان درباره هیچ . شود که احیاناً از آن به اولیت رتبی یاد میاولیت ذاتی است 

با اینکه سبق زمانی داشت و  حضرت ابراهیم. پیامبري تعبیر اول المسلمین ندارد

وابعث فیهم رسوالً یتلوا علیهم «بود و دعا کرد که ) السالم علیهم(سرسلسله انبیاي ابراهیمی

ها  و رسول خدا هم، طبق بعضی از نقل» و یزکیهمایاتک و یعلمهم الکتاب و الحکمه 

داند، با این حال،  و خود را فرزند اسمعیل پسر ابراهیم می» أنا ابن الذبیحین«: فرموده

االنبیا و نیز  که شیخ» نوح«.خداوند به حضرت ابراهیم نفرمود که بگو من اولین مسلمانم

ند؛ تنها کسی که قرآن از او به عنوان که ابوالبشر است هیچ کدام این جمله را نفرمود» آدم«

 .است کند رسول اکرم المسلمین یاد می اول

شود این اولیت، زمانی و تاریخی نیست، زیرا اگر منظور اولیت زمانی بود هر  معلوم می

پیغمبري نسبت به قوم خویش اول المسلمین بود و انبیاي پیشین نیز به طریق اولی 

از این که خداي سبحان تنها به پیغمبر اسالم فرموده . باشند توانستند مصداق این اولیت می

. المسلمین باشم، براي آن است که وي اول صادر، یا اول ظاهر است بگو، مأمورم که اول

در قیامت، اول کسی  یعنی در رتبه وجود او، هیچ کس قرار ندارد، چنانکه آن حضرت 

 .شود است که محشور می

قل إن صالتی و نسکی و « :فرماید به پیامبر دستور داده می» نعاما«در سوره   خداي سبحان،

... و » فلق«، »جحد«، »اخالص«گونه که در سوره  همان» محیاي و مماتی هللا رب العالمین
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، که ...بگو » ...قل «:فرماید که وحی و حق است، در اینجا نیز می.... بگو » ...قل «: فرماید می

اي خود را  چون اسوه! هم ادعا کن و هم اعالم نما! هستی این وحی و حق است و تو چنین

معرفی کن تا به تو اقتدا کنند، بگو نماز و سایر عباداتم چون حج و مرگ و زندگیم براي 

خدایی است که پروردگار جهانها است و هیچ شریکی براي او نیست و به توحید و نفی 

له انبیا، اولیا، شهدا، صالحین، شرك مأمور شدم و در صفوف مسلمانان پشگامم، سر سلس

» اول ما ظهر«،  »ما صدر اول«، »اهللا اول ما خلق«چون : فرماید می. صدیقین و مرسلین هستم

تویی که منقاد محضی و دیگران به انقیاد تو تأسی ! المسلمین تو هستی تویی پس اول

 .کنند می

دهد که خود را  ازه میرساند سپس به او اج خداي سبحان او را به این سمت و مقام می

و خود » انی عبداهللا اتانی الکتاب و جعلنی نبیا«:معرفی کند همچون حضرت مسیح که گفت

بنابراین، هم از لحاظ صدر تاریخ احدي نظیر حضرت رسول نیامده و او . را معرفی کرد

و أن الی ربک «اول است، هم در ساقه تاریخ احدي همانند او نخواهد آمد و او آخر است

پس هرکس از هر راهی که بخواهد به او اقتدا کند رواست و از هر راهی بخواهد » لمنتهیا

طوري که گذشت چون مظهر  او را مقتدا و پیشواي خویش قرار دهد بجاست، و همان

در غیر » المسلمین اول«جمله . خواهد بود» لیس کمثله شیء«است، مظهر » هواالول و االخر«

سوره انعام نیز آمده است
1
. 

 گوید جز وحی نمی

کند این است که  خصیصه دیگري که خداي سبحان، براي معرفی پیامبرش ذکر می. 259

او حاملی است که کالم  و سکوتش مظهر کالم و سکوت خداست، هرچه : فرماید می

کند، نه از وحی  گوید وحی است، و هر آنچه با وحی دریافت نموده به مردم ابالغ می می

» ان هو اال وحی یوحی* و ما ینطق عن الهوي«:گوید از وحی چیزي می کاهد و نه غیر می

 .شنوید، وحی است آنچه را که به عنوان سنت و سیرت و گفتار دینی از و می
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گذاري و مسائل مربوط به سعادت مردم، اگر چیزي  شود در قانون از این جمله معلوم می

ز تقابل بین وحی و هوي معلوم ا. وحی نبود هوي است و هوي به باطل منتهی خواهد شد

شود که سخن، یا حق است و یا باطل، اگر حق شد برابر با وحی است و گرنه هوي و  می

حق است پس آنچه را که در مسائل ارشادي و  هاي نبی اکرم و چون گفته. هوس

دارد وحی است، بحث درباره جزئیات دنیایی نیست، و این  بینی و هدایت بیان می جهان

 .هاي دینی آن حضرت است ناظر به مدعاي اول، یعنی وحی بودن همه گفتهجمله، 

اما درباره مدعاي دوم، که هرچه به عنوان وحی دریافت کرده به مردم ابالغ نموده و چیزي 

یعنی پیامبر، وحی و غیب را، که » و ما هو علی الغیب بضنین«:را کتمان نکرده، آمده است

رساند و در ابالغ آن هرگز ضنت و بخل روا  ه شما میعالیترین کماالت انسانی است، ب

آموزد، او معلم شماست که اگر توان یادگیري  علومی را که فرا گرفته به شما می. دارد نمی

هرچه را یافت به شما  داشته باشید به درجات برتري نایل خواهید شد، پس پیامبر گرامی

، معصوم است و هم در سلب، منتها گفت و هرچه به شما گفت وحی بود، او هم در اثبات

افراد باید در پرتو ارتقاي فکري، آنها را دریافت کرده بفهمند، این دو اصل نیز از یکدیگر 

جداست، یکی ناظر به امین بودن اوست که هرگز رسالت را ناقص نکرده، هرچه به او 

ر ماست، از خود گوید گفتا و اصل دیگر ناظر به آن است که هرچه می. کند گفتیم ابالغ می

.افزاید چیزي بر وحی نمی
1
  

 مصونیت پیامبر در سنت و سیره

و ما «نزاهت در اثبات و سلب مخصوص گفتار ظاهري آن حضرت نیست و کریمه . 260

اختصاصی به لفظ و لسان ندارد بلکه مصونیت منطق، رفتار، سنت و سیره » الهوي ینطق عن

 .رساند او را نیز می

نتوان این معناي وسیع و فراگیر را استنباط کرد، از آیه سوره انعام و سایر فرضاً از این آیه 

ان «:توان به خوبی استظهار کرد کند، می پیغمبر جز از وحی تبعیت نمی: گوید آیاتی که می
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سیره رسول خدا چه در گفتار  چه رفتار و چه در امال، که کتاب » اتبع اال ما یوحی الی

اگر . ورزد اذن وحی نیست و در ابالغ وحی نیز هرگز ضنت نمی گاه بدون تسبیبی است هیچ

کنند براي آن است که از بند آز و  بینیم بعضی از دانشمندان معلوماتشان را کتمان می می

شوند آن را به  بعضی، هنر یا صنعت را احتکار کرده راضی نمی. اند طمع رهایی نیافته

ورزند، مانند ثروتمندي که گرفتار  ی ضنت میدیگران تعلیم دهند، این گروه را مسائل علم

 .ورزد بخل شده از بخشش و انفاق مال به دیگران دریغ می

آنان که در اثر ابتال به » سیطوقون ما بخلوا به یوم القیمه«:فرماید قرآن درباره هر دو گروه می

به  ورزند همانند کسانی هستند که در اثر ابتال بخل علمی از نشر دانش خویش بخل می

بخل مالی از انفاق دریغ دارند، اگر کسی از کمالی برخودار شد باید بداند که این نعمت 

و مما «:فرماید الهی است و باید آن را انفاق کند و موظف است فرمان خداوند را، که می

رعایت نماید، زیرا الزم است رزق الهی، در راه حضرتش به بندگان او » رزقناهم ینفقون

اه نعمت علمی باشد یا نعمت مالی؛ و اگر در نشر علم یا بذل بخل ورزید داده شود، خو

.گیر او خواهد شد کند و گردن این بخل، به صورت طوق عذاب، در قیامت ظهور می
1
 

 دار جمال و جالل آیینه

شود که بخل در هیچ شأنی از شئون حضرت  از اطالق آیه سوره تکویر استفاده می. 261

اي است که جز  راه ندارد، پس او آیینه خدا م امن رسالت رسولمرتبت، و در حر ختمی

دهد و هرچه به عنوان جمال و جالل خدا در آن  جمال و جالل خدا چیزي را نشان نمی

دهد؛ خاصیت آیینه شفاف آن است که از خود چیزي ندارد و هر  تابید، همان را ارائه می

ورزد  دهد و در ارائه آن بخل نمی ان میصورتی را که در مقابل آن قرار گرفت همان را نش

اي شفاف است هرآنچه را که از وحی دریافت کرد بدون  و چون رسول خدا همانند آیینه
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دار جمال و  در مرحله قول و فعل آیینه گوید، پس آن حضرت  کم و زیاد همان را می

.جالل خداي سبحان است
1
 

 » جواد«مظهر 

کس از بخشندگان ندارند، درباره آن حضرت  جودي دارد که هیچ حضرت رسول. 262

ترین  یعنی بخشنده» العالمین و انا اجود ولد آدم اجود االجودین اهللا رب« :آمده است

 ترین فرزندان آدم هاست و من بخشنده ها خداوندي است که پروردگار جهان بخشنده

ها و  همه نعمت اي گستردم که در آن هاي مالی، سفره ها و بخشش گذشته از سخاوت. هستم

است، من همه اسرار غیب را با شما در میان » اهللا مأدبه«معارف وجود دارد، این سفره 

 .گذاشتم

» اهللا العباد بکنه عقله قط ما کلم رسول«:نقل کرده است که مرحوم کلینی از امام صادق

ان یعنی آنچه را شما از سخن. آن حضرت با هیچ کس به اندازه عمق فکر خود سخن نگفت

فهمید عمق فکر و عمق کالم پیغمبر نیست، هرچه باال بروید به عمق فکر او  آن حضرت می

رسید اما او هرچه باید بگوید گفته و چیزي را کتمان نکرده، گرچه افراد به میزان  نمی

کنند؛ پس آن حضرت آیت کبراي  را ادراك می هاي آن حضرت ظرفیت هستی خود گفته

» و من اصدق من اهللا قیالً«گوید اي سبحان جز حق چیزي نمیحق است، همان طور که خد

کند، جواد محض است و بخل در او راه ندارد، رسول خدا نیز مظهر این  و کتمان نمی

» و اهللا یقول الحق«:و مظهر حق است» اصدق القائلین«هاي زیباي الهی، مظهر جواد، مظهر نام

أمین نیاز موجودات امکانی موثر بوده گوید حق است و هر حقی که در ت خداوند هرچه می

 .حق ممتثل خواهد بود بیان داشته است؛ پس نبی اکرم

دو دلیلی که براي اثبات دو مدعاي قبل بیان شد گرچه درباره خصوص کالم و سکوت 

 بود لیکن با تدبر در آیات یاد شده به همه شئون زندگی آن حضرت پیامبرگرامی

قهراً رسول » حیات و ممات من براي خداست«:فرماید سرایت خواهد کرد چنانکه می
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اي است که از جهتی علوم و معارف را اخذ کرده  مجراي وحی  و دستگاه گیرنده گرامی

رساند، او مخزن حق است که شیطان در آن راه ندارد، خداي  از راه دیگر به سایرین می

آید  که وحی فرود میکند هم از آن جهت  سبحان هر دو طرفش را با عصمت محافظت می

ادخلنی مدخل صدق و  وقل رب«:شود حق است و هم از آن طرف که وحی صادر می

شود صادقانه آغاز  او در هر شأنی از شئون زندگی که وارد می» اخرجنی مخرج صدق

گردد هدفی صادقانه دارد؛  گیري کرده و از آن خارج می کند، و هنگامی که از کار، نتیجه  می

از کارهاي جزیی نیست که انسان صادقانه وارد و خارج شود، تنها در مسئله  تنها در برخی

مردن نیست که انسان صادقانه بمیرد و صادقانه سر از قبر بردارد، خوب بمیرد و خوب هم 

شود مبعوث شود بلکه در همه شئون دنیا، برزخ و قیامت، صادقانه وارد و خارج می
1
. 

 »مغنی«مظهر 

نیاز نمودن را به  داند، اغنا و بی را مظهر غنی و حمید می اکرم لخداي سبحان رسو. 263

بداندیشان نخواستند از مومنین انتقام بگیرند مگر اینکه خداوند و : فرماید او نسبت داده می

آن اندازه رسول خدا فرد شاخص و » اغنیهم اهللا و رسوله«:نیاز کرد پیغمبر آنان را بی

 .گردد می» جواد«و » مغنی«، »رازق«اي است که مظهر  برجسته

اینکه خداوند اغناي پیغمبر را در ردیف اغناي خود بیان فرموده نشان آن است که پیغمبر 

داند  مظهر این نام شریف است؛ گرچه در جاي دیگر، صفتی را که براي پیغمبران ثابت می

اند، اما صفت د باالصاله از آن خود دانسته، انبیاي الهی را صور مرآتی و مظاهر خویش می

برجسته اغناء را جز به پیامبر به کسی اسناد نداده است، سر این نکته آن است که پیغمبر 

داند،  مظهر این نام شریف است؛ گرچه در جاي دیگر، صفتی را که براي پیغمبران ثابت می

 اما صفت برجسته أغنا را جز به پیامبر به کسی اسناد نداده است؛ سر این نکته آن است که

کند و  رسول اکرم عبد کامل است و عبودیت، اصلی است که انسان را مظهر ربوبیت می

و اگر این اطاعت به کمال » و طاعته غنی«نیازي از غیر اوست الزمه طاعت از خداوند، بی
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نیازي دیگران هم خواهد شد و در  مطلوب رسید آن عبد محض و مطیع صرف، مایه بی

 .ی استحقیقت آن عبودیت خداست که مغن

و أنه * و أنه هو اضحک و ابکی« :فرماید خداي سبحان چند چیز را به خود نسبت داده می

گریاند، اوست که  خنداند و می خداست که می: »و أنه هو أغنی و أقنی* ... هو أمات و أحیا

ماضی و مضارع در . بخشد کند و سرمایه می نیاز می کند، اوست که بی میراند و زنده می می

نیاز نمودن را به پیامبر  ونه اسماي الهی یکسان است، جمالتی که صفت اغنا و بیاین گ

دهد نه بدین معناست که آن حضرت در عرض خداست، چون ربوبیت نامحدود  نسبت می

بردار نیست، و نه آنکه در طول اوست، که اول خدا مغنی باشد دوم رسول  خداوند، شریک

، اولی نیست که ثانی داشته باشد، اصل »آخر«هم  است و» اول«، زیرا خداوند هم اکرم

است و رسول اکرم آیت و مظهر او، و صورت مرآتیه نه در عرض صاحب صورت است و 

نه در طول آن، زیرا از سنخ او نیست، در اصل هستی با او شریک نبوده نمایش و نمود 

 ».قل اهللا ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون«:اوست

در » هللا العزه و لرسوله و للمومنین«دا اسناد داده شود، ماننداگر کمالی وجدي به غیر خ

یعنی » العزه هللا جمیعاً«:فرماید بخش دیگر همان کمال منحصراً به خداوند اسناد داده شده می

کند و  ولی گاه همان عزت الهی در آینه رسالت پیامبر ظهور می. همه عزت از آن خداست

نه اینکه خدا و پیغمبر در عرض هم یا در طول . دارد گاه در مرآت ایمان مومنان تجلی می

مومن گرچه داراي عزت است ولی در حقیقت، عزت از آن خداست که . یکدیگر عزیزند

به منزله صاحب صورت مرآتیه است نه آنکه خدا بالذات داراي عزت باشد زیرا خدا 

اول است و  هم«موجودي نیست که در کنارش موجود حقیقی دیگري قرار گیرد، اگر او 

ماند تا غیر، آن خأل را پر  دیگر جا براي غیر او نمی» هم آخر، هم ظاهر است و هم باطن

 .کرده، مصدر کار باشد

اصوالً فرض خأل محال است نه آنکه ممکن باشد ولی مفروض آن محال، اگر خدا هستی 

فعل است  گذارد که غیر، آن را پرکند چون اغناء صفت مطلق است دیگر جا براي غیر نمی

 .و صفت فعل را باید از موجودي امکانی انتزاع کرد نه از ذات
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مظهر تام بودن رسول اکرم براي خداوند است، آن » اغیهم اهللا و رسوله«بنابراین مفاد جمله 

حضرت محصول قرب تام است و بیان اغناي رسول اکرم به عنوان تمثیل است نه تعیین؛ 

تنها مظهر  ات یاد شده در سوره نجم، رسول اکرمیعنی منظور آن نیست که در بین صف

اغنا باشد بلکه مظهر همه آن اسما خواهد بود و ذکر خصوص اغنا به عنوان نمونه و مثال 

است، زیرا انسان کامل، که مظهر اسم اعظم است در حقیقت مظهر همه اسماي حسناي 

خداست
1
. 

 متخلق به اسماءاهللا

إن هللا تسعه و تسعین «:کرده و به آن متخلق شده استاو همه اسماي الهی را احصا . 264

مقصود شمارش ارقام آنها نیست بلکه منظور آن است که » إسما من أحصاها دخل الجنه

خداي سبحان این مقام را به پیغمبر . یابد هرکس مظهر این اسما بشود به بهشت راه می

محض است، گرچه ذاتاً  در جاي دیگر هم فرموده که او عبد. ارزانی داشته است خاتم

قدرتی ندارد، هر کمالی که براي او هست از آن جهت است که مورد ظهور ربوبیت 

اي که آفتاب را به شما نشان  خداوند است مثل اینکه شما از آفتاب تجلیل کنید و از آینه

ا نور دهد، بلکه، تنه دانید که آینه ذاتاً نیر نیست و نور نمی دهد نیز نور بگیرید ولی می می

کند، آینه، در حقیقت، مظهر نور و مجراي آن است، مقصود از این مثال  آفتاب را منتقل می

تنها جنبه مرآتی آیینه است، نه جرم شفاف آن که در اثر تابش نور و برخورد حرارت سبب 

رسول اکرم نیز مرآت کامله حق است وقتی مظهر کامل خدا . شود افزایش نور و گرما می

شود کند لذا از او به عنوان عبد محض یاد می ي حسنی در او ظهور میشد همه اسما
2
. 
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 مجراي فیض الهی

مظهر اغنا بودن پیامبر تنها درباره . کند نیاز می پیغمبر شما را بی: فرماید خداوند می. 265

مومنان صدر اسالم نیست زیرا او پیغمبر همه و مظهر اغناي الهی براي همگان است، البته 

کند چون  نیاز می ز ذات خود هیچ ندارد اما از فضل پروردگار، دیگران را بیپیغمبر ا

حضرتش، طبق افاضه الهی، وسیله کامروا شدن است؛ مثالً ما با احساس تشنگی، براي رفع 

روید و اگر کسی بنشیند و عمداً به طرف آب نرود و دعا کند  ساز می عطش به طرف چشمه

. شود زیرا تنها وسیله رفع تشنگی، آب زالل است نمیکه تشنگی او برطرف گردد سیراب 

اند از این جهت رجوع به آنان  اهل بیت رسول اکرم نیز در رفع حوایج انسان وسیله الهی

در دعا «: فرماید می المومنین همانند رجوع به آب زالل براي رفع عطش است، لذا امیر

» .آنان، به شما هم برسد مت الهی برابتدا بر اهل بیت صلوات بفرستید، تا در اثر ریزش رح

اگر این توسل درست تحلیل شود نه با توحید ناب مخالف است و نه مستلزم شرکت 

از اهل بیت خواستن، یعنی از طریق این مسیر از خدا . شود، و نه محظور دیگر دارد می

ل محفوف به صلوات بر اه» صحیفه سجادیه«در  هاي امام سجاد طلب کردن، لذا نیایش

است، این احترامی ساده و تأدبی اعتباري و یا نظیر ناقوس مسیحیت ) السالم علیهم(بیت

نیست، بلکه ادبی دینی آمیخته با عقل و عجین شده با برهان است، البته خدا به هر چیز 

 .توانند مطلقاً و بدون واسطه، مستفیض گردند محیط است ولی همه نمی

داند پس خود آن حضرت غنی است، زیرا تا خود،  خداي سبحان رسول اکرم را مغنی می

تواند مغنی دیگران باشد، لیکن غناي او بسته به غناي الهی است از این رو  غنی نباشد نمی

یعنی از فضل خداوند، نه » من فضله«: بالفاصله فرمود» أغنیهم اهللا و رسوله«بعد از جمله 

ضل خداست، غنا و اغناي او فضل ؛ سخن از تثنیه نیست بلکه فقط سخن از ف»من فضلهما«

رسول اکرم » هرجا را بنگرید وجه خداست«و » و ما بکم من نعمه فمن اهللا«خداست چون 

 .دهد چهره برجسته آن فیض الهی را نشان می

کلید فهم مطالب، به اهل معنا داده شده و این آیات، براي اصحاب معارف، مفاتیح غیب و 

با : کلید دو لبه دارد. تباهی شده مغالیق است براي کسی که گرفتار حجاب غفلت و
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شود و با چرخاندن آن به  گرداندن آن به جهتی خاص، مفتاح بوده و در بسته، گشوده می

گاهی ممکن است شیء واحد بسیط، دو . شود جهت دیگر، مغالق است و در باز، بسته می

آیات قرآن براي  کند حالت متفاوت داشته باشد، نحوه برخورد با آیات الهی فرق می

هاي علم است که به روي او  مفسري که داراي قلبی طاهر و روشن است، کلید در گنجینه

 برد، چون امام سجاد گشوده خواهد شد و از درون آیات، به مطالب فراوان راه می

اگر کلید فهم » آیات القرآن خزائن فکلما فتحت خزانه فینبغی لک أن تنظر فیها«:فرماید می

اي در مخزنی از مخازن الهی گشوده  را به جهت صحیح آن بچرخاند با هر آیهمطالب 

 .شود می

 قرآن ممثل

آن است که خداي سبحان قرآن را به او  اکرم ترین مزایاي علمی رسول از برجسته

توانیم سیره علمی رسول  آموخته و حقیقت آن را در قلب مطهر او القا کرده، پس زمانی می

کنیم که حقیقت آن را بشناسیم، چون قبالً بیان شد که هر پیامبري به  گرامی را ارزیابی

کند و هر آنچه به عنوان آیه تدوینی کتاب اوست  اندازه کتابش مردم را به حق دعوت می

در وجود مبارك آن پیامبر، به عنوان آیه تکوینی و وجود عینی متحقق است، و اگر براي 

ي والیت و رسالت اولیا و فرستادگان خدا نیز معارف کتاب آسمانی درجاتی هست، برا

مراتبی خواهد بود، و اگر اکتناه قرآن مقدور همه نیست، الاقل دسترسی به برخی از درجات 

 توان رسول خدا و سیره علمی آن حضرت آن مقدور محققان هست و به همان میزان می

را شناخت
1
. 

 اسوه جهانیان

کند و آیاتی  ها معرفی می عنوان اسوه و الگوي انسانآیاتی در قرآن رسول خدا را به . 266

او اسوه شماست، به : فرماید داند آنگاه می دیگر، آن حضرت را مهذب و تزکیه شده الهی می
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بعد از آن است که » اهللا اسوه حسنه لقد کان لکم فی رسول« :او اقتدا کنید فرموده خدا که

خذ العفو وامر بالعرف و «:دستوراتی نظیرپیغمبر خود را به آداب الهی مؤدب ساخته، با 

 .آراسته است» اعرض عن الجاهلین

المثانی  و لقد اتیناك سبعاً من«:فرماید در عظمت رسول خدا همین بس که خداي سبحان می

لو انزلنا «:کتابی که . و قرآنی عظیم را به تو دادیم» فاتحه«ما سوره مبارکه » و القران العظیم

اگر حقیقت آن را بر کوه نازل » اهللا لرایته خاشعاً متصدعاً من خشیههذاالقران علی جبل 

شد، کوه توان تحمل عظمت قرآن را ندارد اما تو به خوبی آن  کردیم آن کوه متالشی می می

 .کنی را تحمل می

دهند به این جهت است که قرآن را  العملی نشان نمی آنان که در برابر قرآن، هیچ عکس

نها اندکی از وجود لفظی و کتبی یا از مفهوم ذهنی آن بهره برد، وحی اند، ت تحمل نکرده

قرآنی در جانشان ننشسته است و گرنه آنان نیز در خود احساسی داشتند و برخود 

اهللا نزل احسن الحدیث کتاباً متشابهاً تقشعر منه «:فرماید لرزیدند چنانکه در این باره می می

اندام کسانی که از » ...لودهم و قلوبهم الی ذکر اهللا جلود الذین یخشعون ربهم ثم تلین ج

کنند، سپس به آن  تابی می لرزد، ابتدا بی خشیت الهی برخوردارند در برابر عظمت قرآن می

 .آرمد مأنوس شده بدن و دلشان می

نشیند و  آنان که واکنشی در برابر قرآن ندارند براي آن است که وحی قرآنی به دلشان نمی

اذ تلیت «:گردد شود بر ایمانش افزوده می هنگامی که قرآن بر او تالوت میگرنه مومن 

» الذین اذ ذکر اهللا وجلت قلوبهم«: تپد و هنگام یاد حق، دل او می» علیهم آیاته زادتهم ایماناً

تپد براي آن به دل راه یافت حتماً آن دل در برابر محبوب  اگر با ذکر نام الهی دل ما نمی

آید، خاصیت ذکر خدا آن است که، ابتدا همراه آن تپش باشد، سپس  رمیمطلق، به تپش د

تر  بخشی پدید آید و هر چه ظرفیت قلب بیشتر و انس با قرآن افزون انس و آرامش لذت

شد آن  باشد، تحمل آن و آرامش در سایه آن بیشتر خواهد بود، لذا اگر قرآن بر کوه نازل می

نزل «نازل شد و آن حضرت همچنان آرام بود اکرم کرد ولی بر قلب رسول را متالشی می



٣٠٠

قلب او آن قدر استوار و محکم بود که از » علی قلبک لتکون من المنذرین* به الروح االمین

نمود تر می هر کوهی متصلب
1
. 
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 اکرم نرمی و صالبت در قلب رسول

ت، نرمی دل قلب پیامبر، همانند قرآن کریم داراي دو وصف ممتاز نرمی و صالبت اس. 267

استنباط کرد، و صالبت آن را از » فبما رحمه من اهللا لنت لهم«:توان از آیه  رسول اکرم را می

مقایسه با کوه فهمید، زیرا کوه با همه صالبت در برابر وحی توان مقاومت ندارد ولی قلب 

 کند، قرآن کریم نیز داراي دو صفت برجسته آسان بودن و آن را تحمل می  اکرم رسول

» و لقد یسرنا القران للذکر فهل من مدکر«: توان از آیه وزین بودن است؛ آسان بودن را می

 .استظهار نمود» انا سنلقی علیک قوالً ثقیالً«: استنباط کرد، و وزین بودن آن را از آیه

لرزاند و افراد متوسط و قوي در برابر آن مقاومند؛ بعضی  بعضی از امور، افراد ضعیف را می

لرزاند؛ و بعضی از  افکند ولی افراد قوي را نمی ائل، افراد متوسط را به رعشه میاز مس

ها را ندارد و  دارد ولی توان لرزاندن اوحدي از انسان حقایق، افراد قوي را نیز به لرزه وامی

اي که هنگام تلقی  اندازد نظیر غشیه ها را نیز به رعشه می بعضی از مراتب، اوحدي از انسان

) اهللا رحمه(مرحوم صدوق. شد ون وساطت جبرئیل، بر حضرت رسول عارض میوحی، بد

ذاك اذا لم یکن بینه و بین اهللا احد، ذاك اذا تجلی «:کند که فرمود نقل می از امام ششم

کرد  کسی بین پیامبر و خدا حاجز  آنگاه که خداي سبحان بدون واسطه تجلی می»...اهللا له 

 !آمد داد که مدهوش و به لرزه درمی خاص دست می اي نبود به پیغمبر حالت غشیه

تر از خود  قلب، هر اندازه قوي باشد گاه توان محدود خود را از دست داده در برابر قوي

 .تپد می

توان از بیرون به وسیله سیل، که سینه  رسول خدا از هر کوهی استوارتر است، کوه را می

به وسیله آتشفشان منفجر کرد، یا از  دامنه یا آورد، و از درون  کوه را شکافته دره پدید می

اش کاست ولی رسول خدا چنان استوار بود که نه عوامل درونی، مانند غضب و ترس  قله

توانست از صالبت و عظمت او بکاهد،  کرد، و نه علل و عوامل بیرونی می او را متزلزل می

هاي  وارتر است؛ نه پیرو دشمنمومن واقعی نیز از هر کوهی است. از هر کوهی استوارتر بوده

هاي آتشفشان، که از درون منفجر  هاي درون؛ نه همچون کوه بیرون، و نه تابع دشمن



٣٠٢

شود، حتی در حال نبرد با کافران و  زا، از بیرون کاسته می هاي سیل گردد و نه چون کوه می

حفظ  شود، باز تعادل خود را خشمناك می» الکفار اشداء علی«:مشرکان، که بر اساس

کند می
1
. 

 صراط مستقیم

تر و از  رسول خدا چون خود صراط مستقیم است و صراط مستقیم از مو باریک. 268

تر است، در  تر و از هر شمشیري برنده تر است او نیز از هر مویی باریک شمشیر برنده

» اند صراط مستقیم) السالم علیهم(اهل بیت عصمت و طهارت«جوامع روایی آمده است، که 

خود صراط مستقیم است، براي آنکه در مسائل اعتقادي،  باالتر از همه، رسول خداو 

و ... تر و  اخالقی و عملی، راه، عین رونده آن است و اگر صراط مستقیم از مو باریک

سالک، عین صراط است پس شناخت مقام بعضی از سالکان، چون رسول خدا، از مو 

 .تر است تر  و از شمشیر برنده باریک

دقت فراوان الزم است که انسان را از خط افر اط و تفریط که هر دو گمراهی است برهد؛ 

تو بر بستر » علی صراط مستقیم* انک لمن المرسلین* والقران الحکیم* یس«:خدا فرمود

صراط مستقیم راه کوي و برزن نیست، که رونده غیر از راه باشد و . صراط مستقیم هستی

آورد،  صوالً متحرك با حرکت خود، مسافت را از قوه به فعل درمیا. بر سینه آن حرکت کند

است » مکان«که مسافت حرکت است غیر از » أین«هیچ مسافتی از پیش آماده نشده، مقوله 

است نه » أین«که ممکن است قبالً وجود داشته باشد ولی مسافت نیست زیرا، حرکت در 

ن راه است و اگر کسی در این راه در مکان به عنوان سطح، به هر حال سالک حق، عی

شد، و از گرایش به سمت افراط و » فاستقم کما أمرت و من تاب معک«حرکت کر و پیرو

تو بر صراط «:شود؛ لذا خدا به رسولش فرمود تفریط دوري جست خود، عین صراط می

فاستمسک بالذي اوحی الیک انک علی صراط «:فرماید و در جاي دیگر می» مستقیم هستی

اگر راه، . روش و راهی را که داري محکم بگیر، چون تو بر صراط مستقیمی: »قیممست
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؛ بزرگراهی را »صراط«االخر است نه  منقطع» سبیل«بعضی از حقایق مقصد را نشان ندهد 

نامند و اگر کسی خواست به عالیترین اوج  شود، صراط می که به مقصد نهایی منتهی می

 .پیامبر، صراط مستقیم استکمال انسانی برسد، قرآن و سنت 

از نظر ظرافت و حدت آنچنان است و از جهت صالبت و استقامت  چون رسول اکرم

دهد، الگو قرار گرفتن، تنها در  ها قرار می این چنین، خداي سبحان او را الگوي انسان

خصوص مسائل فرعی و عملی و امثال آن نیست بلکه در معارف عقلی، کرامت و والیت، 

اي باشد و بخواهد به کمال نزدیک گردد، خواه از اوتاد یا  هر کس در هر درجه. نیز هست

ابدال یا سایر فرق، چه کسانی که تحت تدبیر و تربیت ولی و راهنمایی هستند و چه آنها 

که از حیطه والیت ولی ظاهري خارجند، و باالخره هر انسانی در هر گوشه عالم بخواهد 

است؛ او در همه امور، شریعت، طریقت و  رسول خدا راه راست را طی کند الگویش

ممکن نیست کسی جز از مسیر پیروي رسول خدا بتواند به کمال . حقیقت، اسوه است

و کمال، جز صراط مستقیم . تو بر صراط مستقیمی: انسانی راه پیدا کند، چون فرمود

نیست
1
. 

 حضور عینی پیامبر در مراتب قرآن

ئه کثرت، تفصیل، ترکیب و نشئه وحدت، بساطت و اجمال قرآن کریم، داراي نش. 269

» الکتاب لدینا لعلی حکیم و انه فی ام«:فرماید است، خداوند، راجع به مرحله عالیه قرآن می

اش نزد خداست، آنجا مادر و باطن همه مراحل  کنید، ریشه قرآنی را که شما تالوت می

ن، که مقام لفظ و کثرت باشد و راجع به مرحله نازله آ. بعدي کتاب آسمانی است

پس قرآن، گذشته از وجود لفظی در عالم . »انا جعلنا قراناً عربیاً لعلکم تعقلون« :فرماید می

غیر از کتاب محو و اثبات است » الکتاب ام«کثرت، داراي وجود نوري و بسیط نیز هست و 

از گزند » الکتاب ام«زیرا کتاب محو و اثبات مصون از تغیر نیست بلکه نشئه تغیر است ولی 
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هر گونه دگرگونی منزه است، قواعد کلیه و حقیقت بسیطه از آنجا بوده، مرتبه تجرد تام، 

 .آنجاست

تو اي پیامبر، نزد خداي حکیم و علیم قرآن را : فرماید خداي سبحان پس از معرفی قرآن می

و قرآن » کیم علیمو أنک لتلقی القران من لدن ح«:کنی آموزي، قرآن را نزد ما تلقی می می

آنجا دیگر ! شوي گیرد و عین آن می را فرا می» الکتاب ام«است پس تو » الکتاب ام«پیش خدا 

سخن از لفظ و صوت و کثرت مادي نیست تا از عبري و عربی یا محو و اثبات و مانند آن 

بحث باشد، بلکه تها سخن از حقیقت تامه است؛ کالم خداوند در موطن تجرد تام، به 

 .آهنگ و مانند آن نیست  جاد صوت، موج،ای

ترین مرحله قرآن عربیت آن است که پیغمبر، این لفظ عربی را توسط حضرت  بنابراین نازل

الکتاب است که پیامبر با علم لدنی آن را فرا  ترین مرحله آن، ام شنید و عالی می جبرئیل

فی صحف « :آیات  گرفت و بین این حد نازل و آن حد عالی هم مراتبی است که می

ناظر به آن است و نبی اکرم همه این » کرام برره* بایدي سفره* مرفوعه مطهره* مکرمه

وسایط و مراحل را پیموده، و در همه این مراتب، همراه با هر یک از فرشتگان حامل وحی، 

گرفته است، پس هم حد نازل  حضور عینی و علمی داشته، از همه آنان وحی را تحویل می

کریم، که وجود عربی و کثرت و سوره و لفظ و کلمه است، به سمع او رسیده و هم  قرآن

الکتاب است تلقی نموده و هم مراتب بین این  حد عالی آن را که حقیقت بسیط و ثابت ام

دو حد را با حفظ تناسب دریافت کرده است
1
. 

 الکتاب و کتاب مبین ام

قایق جهان در آن منقش است، ثانیاً ثابت و الکتاب یعنی حقیقتی که اوالً تمام ح ام. 270

الکتاب یعنی ریشه عمیق حقایق، زیرا  مصون از تغیر و زوال است و ثالثاً نزد خداست، ام

شود و یا روي نظام  جهان امکان یا روي قانون علیت و نظام علی  و معلولی توجیه می

دري که از آن، همه گردد، در هر حال اصلی دارد و ما ظهور و ظاهر و مظهر تبیین می
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: شود الکتاب باالتر نیست و اگر گفته می کند؛ چیزي از ام حقایق تنزل و تجلی می

اند براي آن است  »محو و اثبات«یا لوح » کتاب مبین«یا » الکتاب ام«) السالم علیهم(معصومین

که آن ذوات نوري چه در قوس نزول و چه در قوس صعود، با آن حقایق عینی متحدند و 

چون معصومین و اهل بیت ! گذرد شَود از قلب آنان می چه در جهان امکان یافت میهر

یک حقیقتند و باطن آنها همان باطن پیغمبر است، گرچه ) السالم علیهم(عصمت و طهارت

المومنین با  اي دارد، ولی همه آنان در عالم معنا یک نورند و امیر مقام برجسته رسول خدا

و اگر » و انفسنا و انفسکم«او  جان من است: ، رسول خدا فرمودرسول خدا جان یکدیگرند

هم عالم است، و آنانکه نور واحد » مبین کتاب«عالم است قطعاً به » الکتاب ام«رسول خدا به 

 .و به منزله جان پیامبرند، آگاه به همه این معارف خواهند بود

کننده و روشنگر؛ هرگاه کسی  کتاب مبین یعنی بیان. الکتاب باالتر از کتاب مبین است ام

تواند همه حقایق را به طور تفصیل تبیین کند، هم  الکتاب را داشته باشد، می اصل یعنی ام

کتاب، یعنی حقیقتی که علوم در آن منقوش است و . خود روشن باشد و هم روشنگر

گزند الکتاب از آن جهت که نزد خداست از  ام. ها الکتاب یعنی اصل و ریشه همه کتاب ام

تغیر، مصون است، چون هر چه نزد خداست از دگرگونی و زوال و تحول محفوظ 

الکتاب  و خدا قرآن را به دو مرحله عربی بودن و ام» ما عندکم ینفد و ما عنداهللا باق«:است

بودن، محدود کرده که دو سر حلقه جهان هستی است، یکی عالم طبیعت و دیگري 

که جبرئیل باشد نیست، زیرا در » القوي شدید«سخن ازدورترین نقطه تجرد، و در مرحله 

الکتاب و تلقی بالواسطه و لدي اللهی، معلم رسول خدا مستقیماً ذات اقدس اله  مرحله ام

 .است نه جبرئیل

شدید «محتمل است که » علمه شدید القوي«:فرماید گذشته از این، در آن بخش هم که می

معرفی کرده » ذوالقوه المتین«ا خود را به عنوان خود ذات اقدس اله باشد چون خد» القوي

است
1
. 
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 ساده بسیار نقش

الکتاب و لقاي ما  یعنی در مکتب ام» انک لتلقی القران من لدن حکیم علیم«کریمه . 271

و بدین ترتیب این نگار . علم لدنی آموختنی و در مکتب عبربیت آن را تالوت کرده یافتی

به ! ا کند که سینه او همانند آسمان ساده بسیار نقش باشدبه مکتب نرفته توانست قلبی پید

 :الغیب تعبیر لسان

 زین معما در جهان آیا کسی آگاه نیست؟ چیست این سقف بلند ساده بسیار نقش

تواند قلب مطهر رسول خدا باشد، ساده است زیرا امی و  آن سقف بلند ساده بسیار نقش می

ه علوم و حقایق در او منقش شده، چنانکه درس نخوانده است، پر نقش است زیرا هم

تواند ناظر به بساطت باشد، و هر بسیطی جامع کماالت وجودي مادون خود  سادگی می

 .است

» الکتاب است اهللا و امام معصوم کتاب مبین یا ام ولی«آنچه در بعضی از روایات آمده که 

اراست، کتاب مبین حقایق را به الکتاب حقایق را لفاً و اجماالً و بسیطاً د سخنی است حق، ام

الکتاب است، آنکه در مکتب  امام و انسان کامل کتاب مبین بلکه ام. طور بازتر داراست

الکتاب علم لدنی آموخته، هم بر آنچه در کتاب مبین است و هم برآنچه در کتاب محو و  ام

 ».چونکه صد آمد نود هم پیش ماست« :گذرد احاطه دارد، زیرا اثبات می

از . ها، مانند کتاب محو اثبات قابل دگرگونی و زوال است ش و مطالب بعضی از کتابنقو

بر این است، چیزي مربوط به . اکتاب است این مرحله باالتر، کتاب مبین و آن واالتر ، ام

بر آن آگاه نباشد و چیزي در  شود که پیغمبر اکرم سعادت بشر در جهان امکان یافت نمی

 .اثبات نیست جز آنکه حضرت، که انسان کامل است، به آن داناست کتاب مبین یا محو و

نزلنا علیک «: در آیه» تبیاناً لکل شیء«البته بحث دیگري در اینجا هست که آیا مقصود از 

یعنی همه آنچه در جهان هستی وجود دارد در قرآن آمده یا همه » الکتاب تبیاناً لکل شیء

است؟ یعنی علوم و معارفی که مربوط به تهذیب  آنچه بالخصوص مربوط به سعادت انسان

نفس و تزکیه روح و اداره شئون مسلمین در ابعاد گوناگون است و آیه، ناظر به حقایق 

اگر ثابت به این معناست که قرآن همه حقایق را در . دیگري که در جهان وجود دارد نیست
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الً بحث در اثبات جامعیت فع. بردارد البته رسول خدا هم به همه حقایق جهان آگاه است

قرآن به آن معنا نیست، بلکه در این است که هر حقیقتی را که قرآن بیان کرده، رسول خدا 

یعنی قرآن وجود تدوینی آن مسائل را آموخت و رسول خدا ! آن را به خوبی یافته است

.آموزد ها می وجود عینی و خارجی آن را به انسان
1
 

 شناخت رسول اکرم

گونه که شناخت حقیقت  پیغمبر، بدون شناخت قرآن ممکن نیست و همان شناخت. 272

قرآن مقدور بسیاري از افراد نیست، شناخت حقیقت پیغمبر نیز چنین است و آنچه در 

ناظر به این » کسی نشناخت ابیطالب بن رسول خدا را جز خدا و علی«:حدیث آمده که

تواند  اب را نشناسد پیغمبر را نمیالکت هاي نوري است چون کسی تا ام بخش از معرفت

طور که در نشئه کثرت، قرآن را در مرحله عربی مبین از خداوند  بشناسد، زیرا پیغمبر همان

الکتاب از خداوند تلقی کرد، پس رسول  آموخت، در نشئه وحدت نیز آن را در مرحله ام

ه مراحل قرآن، اکرم همه علوم و معارف قرآن را واجد است و شناخت او بدون شناخت هم

الکتاب آن میسر نبوده اقتدا کردن به آن حضرت بدون شناخت وي،  مخصوصاً مرحله ام

 .ممکن نیست

تواند به  هرکس به اندازه راهی که در شناخت قرآن، و در نتیجه معرفت پیامبر، طی کرده می

آن حضرت اقتدا کند و هرکس که صراط مستقیم را، که حدي از آن عربی مبین و حد 

الکتاب است، به اندازه شناخت خود طی کند به همان میزان به پیغمبر اقتدا کرده  یگرش امد

 .شود به خدا نزدیک می
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الکتاب برسند بلکه در قوس صعود، همگان به  نباید انتظار داشت که همه سالکان به ام

ز همه ما ا: اند کنند چنانکه در قوس نزول، همه از جانب خدا آمده سمت خدا حرکت می

انا هللا و انا الیه راجعون«:کنیم خداییم و به سوي او بازگشت می
1
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 ترتیب در قوس نزول و صعود

طور که صدور همگان از خدا مستلزم آن نیست که همه صادر اول باشند، بلکه  همان. 273

ترتیب در قوس نزول محفوظ است، رجوع همگان به سوي خدا نیز مستلزم آن نیست که 

راه یابند، بلکه ترتیب در قوس صعود نیز محفوظ است، در قوس » لمنتهیا سدره«همه به 

ترین درجه انسانیت بار یابیم تا  رویم، نه اینکه همه ما به عالی صعود، همه به سوي خدا می

نصیبمان شود، بلکه همه ما به سوي خدا در حرکتیم » وادخلی جنتی* فادخلی فی عبادي«:

مثالً اگر باران تندي . شویم عمل صالح خود به او نزدیک می ولی هر کدام به اندازه ایمان و

ها تنها به ساحل  ریزد، بعضی از آب گیرد و همه آبها و به دریا می بیاید، نهرها را آب می

روند تنها نهر  رسد و برخی دیگر که تندتر و بیشترند مقداري از ساحل جلوتر می می

 .کند شکافد و به عمق آن راه پیدا می می آساست که وقتی وارد شد دریا را خروشان سیل

کنند ولی همه به اوج کمال و قرب  موجودات، در قوس صعود به سمت خدا حرکت می

شود و  نصیب همه نمی» و ان الی ربک المنتهی«رسند، همه در صراط حقند اما  الهی نمی

اینکه، در قوس گردند مثل  مند نمی بهره» فکان قاب قوسین او ادنی* ثم دنا فتدلی«همه از

اهللا نور  اول ما خلق«: نیست» صادر اول«نزول همه از خدا هستند ولی جز رسول اکرم کسی 

کنند و کسی در طی صراط جز  سالکان کوي حق با حفظ مراتب به پیغمبر اقتدا می» نبینا

بی تواند پیغمبر را به خو تواند انسان کامل باشد و کسی هم نمی نمی) السالم علیهم(بیت اهل

توانند پیغمبر را  پس جز معصومین نمی. بشناسد مگر آنکه صراط مستقیم را طی کرده باشد

به خوبی بشناسند؛ اما این نه بدان معناست که ما از شناسایی و تعریف و بحث درباره 

پرهیز کنیم یا چون طی طریق دشوار است به آن دل نسپاریم، این بهانه  رسول خدا

چه جلوتر برویم، راه بازتر شده پیمودن آن بیشتر با لذت همراه پذیرفته نیست، زیرا هر

پس به هر اندازه که میسور ماست نباید کوتاهی کنیم و هر اندازه که او را بهتر . خواهد بود

کنیم تر طی می بشناسیم راهش را بهتر خواهیم شناخت و آن را آسان
1
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 ارزش انسان

» قیمه کل امرء ما یحسنه«:زه معرفت ارزش داردانسان به معرفت زنده است و به اندا. 274

کند  داند و عمل نمی ارزش هر کسی به هنر اوست، هنر، یعنی علم با عمل، آن کس که می

کند محسن نیست، تعبیر این روایت بسیار لطیف و زیباست، نفرموده  و یا جاهالنه عمل می

ارزش هر کس بستگی : دکه ارزش هر کس به معلومات یا صرفاً به عمل اوست بلکه فرمو

به احسان و هنر او دارد، هنر او مجموعه معرفت صحیح و عمل به آن است و او نیز به 

عالمی که به . ارزد، عمل منهاي علم چون علم بدون عمل بهایی ندارد اندازه هنر خویش می

قیمت هر . ارزش است علمش عمل نکند یا از روي هوي، نه برابر وحی الهی، عمل کند بی

یعنی انجام دادن فعل » احسان«. کاري و احسان اوست نسانی به نیکویی، هنرمندي، ظرافتا

حسن، محسن کسی است که هم حق را بداند و هم طبق دانسته خویش عمل کند، این 

مجموعه، مایه ارزش است و هر اندازه که انسان این راه را بهتر و بیشتر طی کند به مقصد 

 .شود تر می نزدیک

 رزشی رسول اکرمپایگاه ا

الکتاب، کتاب  هاي قرآنی، مانند حقیقت قرآن، ام از نظر بحث بنابراین، رسول خدا. 275

اند، در نشئه کثرت،  مبین و لوح محفوظ است، فرشتگان و جبرئیل امین با او در مساس

قلب او منزل جبرئیل و در نشئه وحدت، خود با جبرئیل امین، آمیخته است و از آن مرحله 

گیري سایر  کند؛ فیض گذرد تا جایی که بدون واسطه، حقیقت کالم الهی را درك می می هم

فرشتگان از رسول خدا نیز با وساطت جبرئیل و زیر پوشش اوست و بعضی از مراتب عالیه 

رسد چون او صادر اول نیست، نه در قوس صعود مانند  نیز نمی فیض حتی به جبرئیل

 .زولرسول اکرم است و نه در قوس ن

از ذوات مقدسه ! تواند بار یابد رسول خدا پایگاهی دارد که احدي در آن نمی

ما حاالتی داریم که نبی مرسل و ملک « :اند شود که فرموده نقل می) السالم علیهم(معصومین

، فرضاً سند بعضی از این احادیث مرسل هم تام نباشد، محتواي »مقرب هم به آن راه ندارند
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قرآنی مطابق است زیرا کسی که در قوس نزول، اولین فیض و در قوس آن با سایر اصول 

یابد و نه ملک مقرب  ترین آن است، نه نبی مرسل به مرحله او بار می صعود آخرین و کامل

کدام از اینها نباید سبب سکوت و عدم تعرض و ترك بحث باشد  ولی هیچ! کند راه پیدا می

اکرم را ببیند؛ جهل انسان  و بهتر درجات واالي نبیبلکه دلیل تشویق است که انسان بیشتر 

نیاز از علم بداند شود که خود را بی اي آغاز می از لحظه
1
. 

 نیازي از علم احساس بی

اند که هر کس پس از فراغت از یک  در دستورات تعلیم و تربیت، به متعلمان آموخته. 276

او کافی است آغاز جهل اوست  دوره تحصیلی بپندارد که همان مقدار علم و تحصیل براي

نیازي از  کند و با احساس بی زیرا تا سرگرم فراگیري دانش و تربیت است طی طریق می

نیازي از دروغ است،  ایستد که اولین روز جهل وي است، چون احساس بی حرکت، باز می

بیند تا از کمال جدید آگاه شود، و نه توان حفظ  از این رو نه جلوي خود را می

هاي گذشته است،  هاي قبلی را دارد، زیرا تداوم درس و بحث ضامن بقاي فراگرفته وختهاند

گردد،  کند و سرانجام نادم می در این حال، خود را به یک سلسله امور عادي سرگرم می

کند،  اي است که قبل از آنکه انسان او را ترك کند انسان را ترك می چون طبع دنیا به گونه

توشه علمی داشته  شود، اما اگر ره دست تهی به سوي آخرت رهسپار می و انسان ناچار با

گذارد، چون علم صحیح، نه تنها او را در دنیا، بلکه در برزخ و  باشد هرگز او را تنها نمی

فرق مال و علم آن است که مال را «:به کمیل فرمود المومنین امیر. کند قیامت حفظ می

 ».کند حفظ می تو باید حفظ کنی ولی علم، تو را

علم، انسان را در همه مراحل . کند نیازي نمی هرکس لذت علم را چشید هرگز احساس بی

کند مشروط بر آنکه به علم احترام بگذارد، آنچه را دانست عمل کند و به صرف  حفظ می

، مدام از »رب زدنی علما«دانستن بسنده نکند و رسول خدا چنین بود، یعنی هم به دستور 

در امور عملی و مسائل مالی . نمود طلبید، و هم به علمش عمل می لم تازه میخداند ع
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در مسائل علمی هرچه : اند ، ولی گفته»خیراالمور اوسطها« :رو باشد خوب است انسان میانه

 .بیشتر، بهتر

انسان سفري ابد در پیش دارد و مجاز نیست به مقدار کمی از علم بسنده کند مگر آنکه 

براي تحصیل معیشت فرا گیرد که براي او صرفاً مقدمه است لذا خداوند به  بخواهد علم را

این دعا چون به اذن خداست . بگو پروردگارا علم مرا افزون کن: فرماید رسول خود می

تو برو که رفتی، ببین که دیدي، بخواه که : مستجاب خواهد شد در نتیجه گویا فرموده است

خواستن به رسول اکرم بدهد و در اجابت را باز نکند، ممکن نیست خداوند دستور ! یافتی

وعده اجابت داده و غیر از او کسی توان اجابت داعی را ندارند، زیرا سراسر جهان بسته 

 .»له مقالید السموات و االرض«:است، کلید هم تنها به دست خداست

ها و زمین و کلید  نقالده آسما. نامند بند، احاطه کند آن را قالده می چیزي که همانند گردن

آنها در دست خداست، لذا درهاي آسمان و زمین براي ورود مومنان، همواره باز و براي 

منظور آسمان ظاهري نیست، چون آسمان » ال تفتح لهم ابواب السماء«:کفار بسته است

سرنشین، به سمت آن در حرکتند،  هاي فضایی با سرنشین و بی ظاهري همان است که سفینه

هاي ظاهري از لحاظ  آسمان. هاي غیبی است که مخزن حقایق و معارف است سمانمراد آ

سنخ وجودي از زمین مادي جدا نیست و تبهکاران اگر به آسمان هم بروند باز موجودي 

پس درهاي اجابت دعا و درهاي آسمان . کنند انگیزي می اند، در آنجا نیز فتنه زمین و خاکی

سته، عموماً و حضرت رسول اکرم، خصوصاً باز استغیب و معنا به روي مومنان وار
1
. 

 تجلیل در خطاب

خداي سبحان، از نظر ادب محاوره، حرمتی خاص براي خاتم انبیا قایل است که براي . 277

کند، اما هرگز نام  انبیاي پیشین قایل نبوده، انبیاي گذشته را با نام مخصوص آنها خطاب می

آمیز  برد بلکه همیشه از او با تعبیرات تجلیل نمی یا محمدمبارك پیغمبر اسالم را به عنوان 
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ویا » یاایهاالمزمل«کند و اگر احیاناً خطاب  یاد می! »یاایهاالرسول» «!النبی یاایها«:مانند

 .هست، ناظر بر نکته لطیف تاریخی است» یاایهاالمدثر«

و درباره نوح » نهیا ادم اسکن انت و زوجک الج«:فرماید ابوالبشر می مثالً درباره آدم

و درباره » یا موسی اقبل و ال تخف«:و درباره موسی» یا نوح انه لیس من اهلک«:فرماید می

» یا داود انا جعلناك خلیفه«:و در مورد حضرت داود» مریم ابن و اذ قال اهللا یا عیسی«:عیسی

ال « :زد کهآمو آمیز خود، به بندگان نیز می عالوه بر خطاب جاللت اکرم ولی درباره رسول

هرگاه خواستید پیامبر را صدا بزنید او را : »تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضاً

مانند مردي عادي صدا نزنید، بلکه هم نحوه صدا زدن و هم اصل آن آمیخته با تجلیل و 

.تکریم باشد
1
 

 عظمت در اخالق پیامبر

با جمله » و انک لعلی خلق عظیم«:یدستا خداوند پیامبر خود را به عظمت اخالقی می. 278

تو داراي اخالق عظیمی هستی، وقتی خداي سبحان از چیزي به : فرماید اسمیه و تاکید، می

اي برخوردار است چون او هر  العاده شود که از عظمت فوق عظمت یاد کند، معلوم می

کند،  یاد می» قلت«یا » ضعف«ستاید؛ بسیاري از موارد را با صفت  چیزي را به عظمت نمی

ان کید «:هاي شیطان به عنوان و از دسیسه» متاع الدنیا قلیل«:شمرد سراسر دنیا را اندك می

: فرماید برد می نام می گوید؛ اما وقتی از خلق رسول خدا سخن می» الشیطان کان ضعیفاً

 !این پیامبر تو واجد همه ملکات نفسانی در حد اعال هستی

کفار قریش، عظمت را در سایه ثروت بداند، آنها که  دید باطلی است که انسان چون

فالن ثروتمند ساکن مکه یا مدینه یا » لوال نزل هذاالقران علی رجل من القریتین عظیم«:گفتند
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از این خلق عظیم  دانستند، عظمت به خلق است نه مال، و رسول اکرم طائف را عظیم می

برخوردار است
1
. 

 خاص پیامبر  دو ویژگی

: فرماید را شخصیتی جهانی دانسته و درباره قلمرو رسالت او می اوند پیامبر اکرمخد. 289

این دو نکته درباره قرآن کنار هم . ما تو را براي جهانیان فرستادیم اما بر مؤمنان منت نهادیم

القران هدي للناس و  شهر رمضان الذي أنزل فیه«:آمده است که قرآن کتابی جهانی است

ذلک الکتاب ال ریب «:بندند لیکن تنها اهل تقوا از آن طرفی می» و الفرقان بینات من الهدي

اي به عمد خود را از آن محروم  این کتاب براي همه آمده، ولی عده» فیه هدي للمتقین

 .گیرند  اند، کتابی جهانی است ولی اهل تقوا و فضیلت از آن بهره می کرده

و «:تو پیامبري جهانی هستی: فرماید رد، از طرفی میدرباره رسول خدا نیز این دو تعبیر را دا

المومنین اذ بعث  لقد من اهللا علی«:فرماید ، و از طرف دیگر می»ما أرسلناك اال کافه للناس

خداوند بر مومنان منت نهاده پیامبري را از خودشان در میان آنها : »فیهم رسوالً من أنفسهم

 .برانگیخت

ن و بزرگی که تحمل آن آسان نیست، تنها مومن از عبارت است از نعمت سنگی» منت«

آید، نعمت ایمان، رسالت و  عهده پذیرش نعمت پیامبري و اطاعت از آن، به خوبی برمی

و » اهللا یمن علیکم أن هدیکم لإلیمان بل«:فرماید درباره اصل ایمان می. والیت چنین است

ما : »االرض و نجعلهم أئمه فیالذین استضعفوا  و نرید ان نمن علی« :درباره اصل امامت

خواهیم بر مستضعفان منت نهاده از بین آنها افرادي را برانگیخته به مقام امامت بر زمین  می

علت منحصر ساختن منت » ...لقد منّ اهللا علی المومنین«:و درباره رسالت نیز فرمود. برسانیم

نعمت از ناحیه دیگران  بر مومنان، با اینکه رسول خدا پیامبري جهانی است، عدم پذیرش

وقتی اکثر مردم » و لکنّ اکثر الناس ال یعلمون« :فرماید است، از این رو در سوره سبأ می
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آگاه نباشند و از این نعمت خود را محروم سازند پس منتی هم نیست زیرا نعمت را تحمل 

 .نکردند

تنها مومنان از ها تا روز قیامت هست ولی  براي همه انسان رسالت پیامبر: حاصل آنکه

شوند و خدا تنها بر آنان منت نهاده و رسول، از بین آنها مبعوث  مند می فیض رسالت بهره

گرچه بعثت همه انبیا منت است اما دو ویژگی خاتمیت و منت بودن بعثت تنها . شده است

درخصوص پیامبر خاتم آمده است
1
. 

 اکرم رأفت و رحمت رسول

براي قوم ثمود برادرشان «:فرماید انبیا تعبیر برادر کرده میخداوند در مورد بعضی از . 290

آن هنگام که برادرشان ...«، »براي قوم عاد برادرشان هود را فرستادیم«صالح را فرستادیم، 

هو الذي «:فرماید ولی درباره پیامبر اسالم تعبیر برادر نیامده، بلکه می» ...نوح آنها را گفت 

لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما «فرماید یا اینکه می» االمیین رسوالً منهم بعث فی

پیامبري براي شما آمده که از جانتان برخاسته، : »عنتم حریص علیکم بالمومنین رؤف رحیم

کند تا شما مومن  انحراف شما براي او بسیار سخت است، با حرص و شوق کوشش می

 .تبشوید، او مظهر رأفت و رحمت خدا براي مومنان اس

رحمت و رأفت، صفت فعل حق است و هر صفت فعل را از مقام فعل موصوف، انتزاع 

کنند نه از مقام ذات وي، جایگاهی که محل انتزاع رأفت و رحمت است، جایگاهی  می

شود، رئوف و رحیم، و بارزترین مصداق و مظهر آن  امکانی است، و همان جایگاه می

 .است رسول خدا

فعلی است از افعال خدا که به ذات  اتیه متکی است، پیامبراکرمصفات فعلیه به صفات ذ

خدا تکیه دارد، او مانند سایر فقرا، ربط محض و فقر صرف است ولی مظهر رأفت و 

 .رحمت خداست
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خداوند براي خود رحمتی عامه و رحمتی خاصه قایل است و این دو خصوصیت را براي 

رحمت وسعت «: اي دارم من رحمت عامه: فرماید یقرآن و پیامبر نیز بیان داشته، از طرفی م

یعنی هرچه مصداق شیء است مشمول رحمت من است و از طرف دیگر » کل شیء

رحمت عامه . »فساکتبها للذین یتقون«:ام برخوردارند متقیان، از رحمت ویژه: فرماید می

مقابل ندارد، ولی مقابل رحمت خاصه، غضب است که زیر پوشش رحمت عامه است 

نانکه رحمت خاصه زیر پوشش رحمت عامه است، اینکه ما خدا را به رحمت فراگیرش چ

 .اي است که مقابل ندارد دهیم ناظر به همان رحمت مطلقه سوگند می

قرآن نیز مظهر رحمت عامه است زیرا گرچه براي هدایت مردم است ولی سایر موجودات 

 .شوند مند می هرهاند از فیض قرآنی ب نیز که به تبع مردم آفریده شده

اگر همه مردم پیرو قرآن باشند جهان اصالح خواهد شد چون اگر فسادي هست بر اثر 

عالم، هماهنگ و » ما تري فی خلق الرحمن من تفاوت«:هاي فاسد است و گرنه وجود انسان

وعده خدا . است» فبظلم من الذین هادوا حرمنا(موزون است، محرومیت و فساد به خاطر

و لو أنهم اقاموا التوریه و االنجیل و ماانزل الیهم من ربهم الکلوا من فوقهم و «:این است که

کنند،  آنان که به کتاب آسمانی خود ارج نهاده و به دستور خدا عمل می» من تحت ارجلهم

هاي معنوي  یا روزي) مانند باران مناسب و تابش مناسب آفتاب(هاي باال هم ارز روزي

هاي زمینی چون مزارع و  رخوردار خواهند بود و هم از روزيب) مانند علوم و معارف(

اصوالً کسی که در صراط مستقیم قرار گرفت، فیض مادي و معنوي به سوي او . مراتع

پس قرآن هم . یابند شود، لیکن فقط گروه مخصوصی به این فیض عظیم راه می سرازیر می

هم در رحمت خاصه  و» ً للناس هدي«:در رحمت عامه مظهر عمومیت رحمت خداست

 .»هدي للمتقین«:مظهر خصوصیت رحمت خداست

اي است که همگان از او استفاده تکوینی و بهره غیرتکوینی  ، رحمت عامهپیامبر اکرم

کردیم،  در خدمت پیغمبر، از جایی عبور می: نقل شده است که برند، از امیرالمومنین می

آري، ! کردند آن حضرت سالم عرض می رسیدیم جز اینکه به به هیچ درخت و سنگی نمی

 .همه چیز در پیشگاه رحمت خاصه خاضع است



٣١٧

گیري از تعلیمات انبیاست، با این  هاي غیرالهی دارند محصول بهره هر فضیلتی که مکتب

آورد انبیا را گرفته و جهت الهی آن را وانهادند، گرچه  تفاوت که آنها جهت مردمی ره

دمی است اما مکاتب غیرالهی بین خدا و پیغمبر و بین جهات الهی آمیخته با جهات مر

و « :آورد انبیاد جدایی افکندند، بعضی را پذیرفته و نسبت به بعضی دیگر کفر ورزیدند ره

محصول رسالت  ، پس هر حرف حقی در جهان،»یقولون نومن ببعضٍ و نکفر ببعض

هاي  احبان وحی آمدند و گفتهقبل از اینکه دیگران بیایند، ص» الحجه قبل الخلق«:انبیاست که

هایشان مدد  نغز و دلنشین خود را عرضه کردند و دیگران بر سر سفره آنها نشسته و از گفته

توانند مظهر رحمت عامه خدا باشند و هم مظهر رحمت خاصه  گرفتند، لذا انبیا هم می

وي
1
. 

 پیامبر بشیر و نذیر

بشیر و نذیر بودن در کنار راهنمایی » پیامبر بشیر و نذیر است«:در سوره سبأ فرمود. 291

کردن است او راه و نتیجه پیمودن آن را نشان داده، عواقب تلخ انحراف از راه دور را نیز 

 .کند از این رو بشیر و نذیر است بیان می

یا ایهاالنبی إنا أرسلناك شاهداً «:کند نیز پیامبر را با این اوصاف معرفی می» احزاب«در سوره 

این آیه، رسالت عامه پیامبر را نشان » و نذیراً و داعیاً الی اهللا بإذنه و سراجاً منیراً *و مبشراً

آفتاب براي همه . دارد، یعنی تو را براي جهانیان فرستادیم تو چون آفتاب روشنی بخشی می

برند، پیامبر راهنماي همه مردم است، اما  مردم است اما بهره خاص را بینایان می

اهل مطالعه، . برند نه تبهکاران هاي وارسته از وي بهره می ققان و انسانصاحبنظران، مح

دارند به طور  هاي خیر و سودمند برمی نویسندگان، کسانی که کاري مثبت انجام داده، قدم

 .دهند گیرند نه کسانی که بیراهه رفته یا به گناه تن درمی صحیح از آفتاب بهره می
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و اگر بخواهند نور تو را خاموش کنند خداوند مانع شوي،  تو هرگز خاموش نمی: فرمود

این » واهللا متم نوره«یا » یریدون أن یطفوا نوراهللا بافواههم و یأبی اهللا اال أن یتم نوره«:شود می

 .سراج منیر، پیوسته روشن و روشنگر جهانیان است

عصاره رسالت و شخصیت حقوقی رسول خدا به صورت قرآن کریم متجلی است و این، 

ما یفتح اهللا للناس «: چراغی است که خداي سبحان برافروخته و هرگز خاموشی ندارد چون

 .»من رحمه فال ممسک لها و ما یمسک فال مرسل له من بعده

اي که بخواهد کمک بگیرد،  تواند چراغ الهی را خاموش کند؟ از هر وسیله انسان چگونه می

خود آن ابزار، قبل از اینکه » ات و االرضهللا جنود السمو«:آن وسیله سپاه و ستاد خداست

در اختیار انسان باشد در اختیار خداست و خود انسان قبل از اینکه مسلط بر خود باشد، 

زیر سلطه قهر و قدرت باري تعالی است؛ اعضا و جوارح هر انسان هم سپاه مسلح خدایند، 

آفتاب   توان دن دهان، نمیبا دمی. بنابراین فرض ندارد کسی بتواند نور خدا را خاموش کند

جز اینکه انسان خود را به رنج ! توان شمع را خاموش کرد را خاموش کرد آنچنان که می

 .برد، زیرا بین شمس و شمع فرق نگذاشت افکند راه به جایی نمی

این سراج منیر را نه تنها براي مومنان که براي همه مردم فرستادم گرچه : فرماید خدا می

و بشر المومنین بأن «:مومنان را بشارت بده و این بشارت خاص است: فرماید درآیه بعد می

تو مبشر جهانیان هستی اما تنها مومنان از تو استفاده کرده آنان را به » لهم من اهللا فضالً کبیراً

ها از خلق و سبک زیست مردمی تو بهره  دهی و گرنه توده انسان رحمت خاصه نوید می

شود ه نیایند، حداقل از تیرگی آنها کاسته میبرند، هرچند به را می
1
. 

 اکرم همتاي رسول سیره بی

سیره علما و دانشمندان به اندازه علم صائب و عمل صالح آنها، ارزشمند است و . 292

چون براساس توحید تنظیم شده ارزش خاصی دارد که همتاي  اکرم سیره انبیا به ویژه نبی
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یرا انبیا هم در بینش، گرایش و کوشش موحدند و هم در شود ز آن در بین مردم یافت نمی

دعوت و تشویق؛ در عین حال براي خود و دیگران ارجی بیش از عبد مربوب و مخلوق 

نیازمند، قایل نیستند، آنان همواره جوامع بشري را به کلمه توحید که بین همه اهل کتاب 

وا الی کلمه سواء بیننا و بینکم اال الکتاب تعال قل یا اهل«:کنند السواء است، دعوت می علی

اي سیر کنیم که بین ما و شما  یعنی، به علماي اهل کتاب بگو بیایند بر سیره» نعبد اال اهللا

ما و دیگران همگی بنده خداییم و . السواء باشد رب و معبودي جز خدا نپذیریم علی

گذارد تا  قی نمیکران از آن خداي سبحان است و جایی خالی با ربوبیت نامحدود و بی

 .بگوید» انا ربکم االعلی«کسی آن مورد را پر کند و داعیه ربوبیت در سر بپروراند و 

بیایید، ربوبیت مبداي را امضا کنیم که مجموع نظام : رسول خدا طبق فرمان الهی گفت

» و ال نشرك به شیئاًً«. پروراند، و همگی، عبد صالح همان پروردگار باشیم آفرینش را می

ره در سیاق نفی، مفید عموم است، یعنی هیچ چیزي را در هیچ امري شریک خداوند نک

و دیگران را به عنوان پروردگار اخذ » اهللا و ال یتخذ بعضا بعضاً ارباباً من دون«قرار ندهیم

عصاره این طرح توحیدي آن است که نه خود را شریک خداوند بدانیم، و نه به . نکنیم

ه را بدهیمدیگري اجازه چنین داعی
1
. 

 اکرم معرفی نبی

و بیان اوصاف آن حضرت  االنبیا   خداوند در تشریح خطوط کلی رسالت خاتم. 293

و داعیاً الی اهللا بإذنه و سراجاً * یا ایهاالنبی انا ارسلناك شاهداً و مبشراً و نذیراًً«:فرماید می

یا «، »یاداود«ند، نظیر ک خداي سبحان در قرآن انبیاي دیگر را به اسم خطاب می» منیراً

را به لقب مناسب، مورد خطاب قرار  ولی همواره رسول اکرم. »یا عیسی«و » موسی

یاد کرده است شجاع عادي از حوادث  قرآن اوصاف فراوانی را براي آن حضرت. دهد می
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اهللا که خود درجه قدرت و شجاعت است هرگز از هیچ  سهمگین بترسد، اما رسول

 .دارداي هراس ن سانحه

عسی «. مومنان را هم براي پیشبرد اهداف اسالم تحریض و تشویق کن» و حرض المومنین«

امید است که خدا به خصومت » اهللا أن یکف بأس الذین کفروا واهللا اشد باساً و اشد تنکیال

خالصه آنکه، تو . دشمنان و به ستم طاغوتیان خاتمه داده و تجاوز متجاوزان را پایان بخشد

بر به امید الهی تکیه کن و اگر غرب و شرق، روم و ایران و دیگر مشرکین و وثنیین اي پیام

حجاز و منافقین دست به دست هم دادند و علیه تو توطئه کردند به تنهایی مقاومت کن، 

در شجاعت چنان بود که وقتی به میدان جنگ . البته همه این فضایل به عنایت الهی بود

درباره آن  المومنین کردند، حضرت امیر و احساس امن میرفت، دیگران در جوار ا می

یعنی رسول » الخاتم لما سبق و الفاتح لما انغلق و المعلن الحق بالحق«:فرماید حضرت می

خدا رسالت و نبوت را به پایان رسانیده و درجات انسانیت را به بلنداي اسم اعظم کشاند
1
. 

 خاتم کماالت

آمد و ظاهر آیه  م رسول اکرم نیست و گرنه پیغمبر دیگري میهیچ مقامی باالتر از مقا. 294

اهللا همان مقامی است که،  ترین درجه رجوع الی آن است که نهایی» و ان الی ربک المنتهی«

العالمین  پروردگار رسول اکرم است یعنی گرچه همه موجودات زیر پوشش ربوبیت رب

درجات و مراتب عبودیت آنها ارتباط  شوند، لکن با حفظ مراتب و درجات، که به اداره می

تر قرار دارد و  مستقیم دارد، هر کس عبودیتش کاملتر باشد تحت ربوبیت اسم کامل

با الف و الم، ناظر به همین است، همان اسمی که رسول » المنتهی«ها کلمه  ترین اسم نهایی

 .در تحت ربوبیت اوست اکرم

تواند چنین استنباط کرد که رسول  رآن میاز تعبیرهاي اجمالی و تفصیلی خداوند در ق

رب السموات «:فرماید به تنهایی معادل مجموع جهان کیهانی است، چون گاهی می گرامی

                                 
1
 135، ص 8همان، ج  



٣٢١

به هر حال رسول اکرم به » ربک«: گوید و گاهی می» و االرض و ما بینهما و رب المشارق

. آینده است تمامی کماالت گذشتگان خاتمه بخشیده و راهگشاي همه مسائل و مشکالت

هیچ مطلب و مشکل نظري نیست که در پرتو وحی آسمانی و عقل رسول اکرم حل نگردد 

آورد عقل عملی آن  و نیز هیچ مشکل عملی وجود ندارد که در سایه حکمت عملی و ره

ها باز کرد، لذا خاتم انبیا  ها را تکمیل و راه را براي آینده حضرت گشوده نشود، او گذشته

 .و ختم دایره نبوت استشده و نبوت ا

« :خداي سبحان نبی اکرم را با سیره توحیدي تربیت و تأدیب نموده و به حضرتش فرمود

به جز وحی در  اکرم اگر نبی» قل ان صالتی و نسکی و محیاي و مماتی هللا رب العالمین

گوید، و اگر خداي سبحان به او اجزه داد که بگوید، حیات و  مسائل اعتقادي، سخن نمی

عملش همه و همه   مماتم هللا رب العالمین است، براي آن است که از صدر عقیده تا ساقه

براساس توحید استوار است و این اساس، هرگز با شرك و طغیان سازگار نیست؛ نه خود، 

دهد، نه به خود اجازه سکوت  آورد و نه به طغیانگران اجازه تعدي می سر از طغیان در می

وقتی معرفت توحیدي و . کند دهد، و نه سکوت دیگران را امضا می میناروا و سازشکارانه 

رفتار موحدانه نه تنها ملکه راسخ بلکه از باب اتحاد عارف و عرفان و معروف، یکی شد و 

همه شئون وجودي انسان موحد را معارف علمی و عملی توحید تأمین نمود، چنین 

خداي سبحان خواهد بودشخصی زندگی و مرگ او موحدانه بوده و فقط براي 
1
. 

 الشهدا به رسول خاتم تأسی سید

در نهضت جهانی خود ) علیهما افضل صلوات المصلین(علی بن ساالر شهیدان حسین. 295

من سیره جدم رسول خدا و پدرم » أسیر بسیره جدي و ابی«:با اقتدا به سیره پیامبر فرمود

کنم یعنی حرکت به سوي کربال و  را احیا می) علیهما اهللا و سالمه صلوات(علی مرتضی

است، معلوم  استقبال از شهادت و حمایت از دین با نثار و ایثار به پیروي از سیره پیامبر
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٣٢٢

شود، سیره توحیدي آن است که انسان نه به خود اجازه طغیان بدهد و نه در برابر  می

پس نه تنها خوف  .آمیز اهل سکوت را امضا کند طغیانگران آرام بنشیند و نه سکوت مداهنه

و رجاي آن حضرت بر محور توحید بود، بلکه تمام حرکت و سکون آن حضرت هم 

بود غمگین، و آنجا که باید هراسناك باشد، هراسناك  آنجا که باید غمگین می. موحدانه بود

شد، دستور فرح و نشاط را هم خداي سبحان به او  و آنجا که باید مسرور باشد مسرور می

او به فضل خدا » ل بفضل اهللا و برحمته و بذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعونق«:داده است

مسرور بود، گرچه به لحاظ کمال انقطاع، هراس و خوفی از غیر خدا نبوده و امید و رجایی 

به غیر پروردگار نداشته است
1
. 

 اسوه سالکان اکرم رسول

ر داده براي اینکه ممکن نیست را به نحو اطالق، اسوه قرا خداي سبحان پیامبراکرم. 296

موجودي در صراط مستقیم باشد و برخی از کارهاي او قابل اقتدا نباشد، خصوصاً پیامبر که 

تواند بدون هیچ قید و  حتی از کارهاي مشکوك هم منزه و مبراست، لذا آن حضرت می

خارج از بحث  شرطی اسوه سالکان کوي حق باشد، البته امور اختصاصی رسول اکرم

 .است

هاي آزاده  را در شئون مختلف جوامع انسانی مقتداي انسان خداي سبحان، رسول اکرم

ها از وي  هاي گوناگون دارد و جوامع بشري باید در همه آن سمت قرار داد، یعنی به او ستم

پیروي کنند، خواه در مسائل تالوت کتاب تعلیم کتاب و حکمت، تزکیه، قضا و داوري، 

ایت و والیت تکوینی به عنوان مجراي فیض خالقی در ایصال به زمامداري و یا هد

در همه این شئون پیامبر در مسیر حق و اسوه دیگران است، اما نه بدان معنا که . مطلوب

داراي سمت مستقلی باشد زیرا فرض ندارد که خداي سبحان ربوبیت مطلق جهان را دارا 

مستقل داشته باشد، بلکه هر موجودي باشد و موجودي دیگر در زمین یا در آسمان سمتی 
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امکانی به نوبه خود آیتی از آیات الهی بوده، و مظهر نامی از اسماي حسناي خداوندي 

از اسماي حسناي خداي سبحان است » تالی«توان گفت که  به عنوان نمونه می. خواهد بود

خداوند » قتلک ایات اهللا نتلوها علیک بالح«:مظهر تالوت او که فرمود و رسول اکرم

نه  خود را تالی آیات معرفی کرد و رسول اکرم، مظهر این نام است، پس پیامبر گرامی

تنها در علم غیب یا تزکیه و تعلیم، بلکه در امور مهم رسالت، مظهر اسماي حسناي الهی 

آید هم، آیت  شود، او در تالوت، که کار ابتدایی آن حضرت به شمار می محسوب می

تالوت خدایی است
1
. 

 اکرم جاذبه رسول

االعراب اشد کفراً و نفاقاً و اجدر «:جاذبه پیغمبر به حدي بود که آن گروه خشنی که. 297

رمیدند و در مجلس آن حضرت  از صحبت پیغمبر می» آن ال یعلموا حدود ما انزل اهللا

علم و ادب  روند چون مجلس آن حضرت شدند، حال از مجلس، بیرون نمی حاضر نمی

هایی بود که خداوند او را به  پیغمبر داراي چنین جاذبه. است و آموزندگی داردو رحمت 

ستاید و چنین فردي باید الگوي افراد، در همه جوانب گردد  دارا بودن خلق عظیم می

اگر در بعضی از مشکالت تنها : فرماید چنانکه خداوند او را به عنوان اسوه معرفی کرده می

غمبر اقتدا کنید چون در صدر اسالم، تنها کسی که مشکل هستید براي حل مشکل به پی

 .کرد رسول خدا بود جنگ را حل می

دارند در این امر به پیامبر اقتدا  کسانی که مسئولیتی داشته دیگران دست از یاري آنان برمی

از » ان مع العسر یسراً* فان مع العسر یسراً«:ها، یاور اوست کنند، قطعاً خدا، در دشواري

اگر سختی در جایی جاسازي شد، دوبرابر آن، : فرماید ن بلند رسول خداست که میسخنا

 .کشد آید و آن را از مکان خود بیرون می آسانی می
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با الف و الم و » عسر«این سخن را به استناد آیه شریفه که در آن کلمه حضرت رسول

ق است و اگر کسی بدون الف و الم مکرر شده فرموده است چون او قرآن ناط» یسر«کلمه 

و من یتق اهللا « :کند به خداي سبحان اتکا و توکل داشته باشد یقیناً خدا او را پیروز می

هرگاه » اهللا فهو حسبه و یرزقه من حیث الیحتسب و من یتوکل علی* یجعل له مخرجاً

مسئولیتی دینی و الهی خویش را درست انجام داد و صحنه را ترك نکرد خداي سبحان 

 .آورد گشایشی فراهم میبراي او 

گردد، پرهیزکاري نسبت به  طور که اعراض از خدا مایه ضنک و تنگی زندگی می همان

گردد،  خداوند مایه گشایش زندگی و برخورداري روزي از سفره غیب و بدون گمان می

در » ...من یتق اهللا یجعل له «:و آیه » من اعرض عن ذکري فان له معیشه ضنکاً«:یعنی آیه

یکدیگر قبال
1
. 

 »محیی«مظهر  پیامبر اکرم

است و » محیی«را محور حیات قرار داده، او مظهر  خداي سبحان، پیامبر اکرم. 298

» یا ایهاالذین امنوا استجیبوا هللا و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم«:بخش پیروي از او هم حیات

درجه انسانی و مانند آن ترین  مقصود از این حیات، حیات نباتی یا حیوانی یا حیات نازل

کند نه مردم، به آنها که  کند بلکه مومنان خطاب می نیست، زیرا خداوند به مردم خطاب نمی

کند یا  تر می پیروي پیغمبر، شما را زنده: فرماید اند، می از اصل حیات اسالمی طرفی بسته

 .دارد می همچنان حیاتتان را محفوظ نگه

 :دارد هاي مختلفی هاي قرآن گونه خطاب

پیغمبر . »یانوح«، »یاموسی«، »یاداود«:نداهاي خاص که مخصوص انبیاست مانند-1

و مانند آن » یا ایهاالمدثر«،»یا ایهاالنبی«، »یا ایهاالرسول«:را نیز با خطاب خاتم 

 .دهد مخاطب قرار می
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یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی «:کند، مانند گاهی به نفوس معینه خطاب می-2

»ربک

.»االلباب یا اولی«: کند، مانند اه به گروه خاص خطاب میگ-3

»...یا ایها الذین امنوا : زند، مانند گاه مومنان را ندا می-4

.»یا اهل الکتاب«، »اسرائیل یا بنی«: گاهی از آن فراتر است، مانند-5

 اینها» ...یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذي خلقکم «:فرماید و گاه فراگیرتر از همه می-6

هاي خداي سبحان است که از شخص گرفته تا جهان همه  درجات گوناگون خطاب

یا «هاي گوناگون الهی هستند، اما  و همه در مقاطع مخصوص مشمول خطاب

ممکن است ! خطابی تشریفی» الذین آمنوا یا ایها«خطابی عمومی است و » الناس ایها

با اولوااللباب به شکل  با مردم به نحوي سخن بگوید، با مومنان به طرز دیگر و

.سوم

اي کسانی که با مومن شدن بخشی از : فرماید در این آیه نیز با خطاب تشریفی می

حیات خویش را تحصیل کردید، پیرو محور حیات باشید تا حیاتتان محفوظ بماند، یا 

به حیات برتر راه یابید، اگر ایمانتان ظاهري است بکوشید آن را باطنی کنید، اگر 

است بکوشید آن را عمیق کنید و اگر ضعیف است تالش کنید تا در همه سطحی 

بخش است البته تا انسان  پیروي از رسول خدا حیات. تر گردد شرایط قوي و قوي

محور حیات است یعنی  بخش نیست، پیغمبر نباشد پیروي از او حیات» محیی«مظهر

و نیز حیات جاودانه است، متابعت از ا» الحی الذي ال یموت«خود زنده و مظهر 

 .بخشد می

من الحی الذي ال «:کنند که در آن نوشته شده اي دریافت می بهشتیان نامه: نقل شده

میرد به  اي که نمی اي است از خداوند زنده یعنی نامه! »یموت الی الحی الذي ال یموت

رض برف. مومن بهشتی که براي همیشه زنده است، البته یکی باالصاله و دیگري بالتبع

سند این گونه روایات درست نباشد معنایش تام و محتوایش حق است زیرا در بهشت 



٣٢۶

بهشتیان آن مرگ گذشته را پشت » ال یذوقون فیها الموت اال موته االولی«.مرگ نیست

اند اند و براي ابد به حیات جاودانه رسیده سر گذاشته
1
. 

 برخوردار از حیات خاص

اهللا، شهدا سهم خاصی از زندگی دارند،  بین راهیان الی اند ولی در همه مومنان زنده. 299

الذین قتلوا فی  ال تحسبن«:بندند دیگران از حیاتی که مخصوص شهید است طرفی نمی

آنان تا آنجا که باید به سوي محور حیات بروند » اهللا امواتاً بل احیاء عند ربهم یرزقون سبیل

ن نیست که هر کس مومن شد به حیات اند، چنی رفته و از حیات خاصه برخوردار شده

عالی راه پیدا کند، مومن نسبت به غیر مومن زنده است نه اینکه نسبت به برتر از خود زنده 

 .باشد

در سیاق آیات دفاع و جهاد، شهادت و ایثارطلبی آمده است، یعنی » انفال«آیه شریفه سوره 

القصاص حیوه یا  ولکم فی« :بخش طور که مسئله قصاص عاملی است حیات  همان

سازد، حیات  و حیات اجتماعی را قصاص، که حکمی است فقهی تأمین می» االلباب اولی

هاي  گرچه همه دعوت. کند جاودانه را هم شهادت، که حکم فقهی دیگر است تأمین می

کند دفاع  رسول خدا زندگی بخش است ولی بارزترین دعوتی که بهترین حیات را اهدا می

سبحان محیی حقیقتی است و رسول خدا مظهر او و پیروي رسول خدا است، چون خداي 

اذا «:اما فرمود» استجیبوا هللا و للرسول«:فرماید نیز جز پیروي خدا نیست، لذا گرچه می

چون خدا   ،)هرگاه هر دو شما را بخوانند(»اذا دعواکم«: فعل را مفرد آورده و نفرمود» دعاکم

گوید و پیغمبر سخن خدا را  دا به زبان پیغمبر سخن میو پیغمبر دو دعوت ندارند، بلکه خ

 رساند، دعوت پیغمبر همان دعوت خدا و دعوت خدا همان دعوت پیغمبر است، یکی می

به عنوان مرسل و دیگري به عنوان رسول، یکی به اصل و دیگر فرع و پیرو، یعنی گوینده 

 .ان کالم و پیام استرساننده هم اکرم اصلی خداست، سخن فقط کالم خداست و رسول

                                 
1
 313، ص 8همان، ج  
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علی مع الحق و « :فرموده) علیهما افضل صلوات المصلین(المومنین درباره امیر رسول خدا

علی حق محور و محور حق است، یعنی حق در : و آن را توضیح داده که» الحق مع علی

و ابیطالب است هر جا ا بن دایر مدار علی... اي اعم از مسائل اصولی و فروعی و  هر مرحله

نیز محور حیات است یعنی هر جا او هست حیات نیز  پیغمبر. باشد حق نیز حضور دارد

* دنی فتدلی«اوج گرفته است و به بلنداي» فاوحی الی عبده ما اوحی«هست و او که به فراز

نایل شده شما نیز به دنبالش بروید تا از آن حیات برتر » فکان قاب قوسین او ادنی

برخوردار گردید
1
. 

 و اندیشه در سیره پیامبر حیات

یابد، وقتی به جایی رسید که  سد حیات جدیدي می اي که انسان بدان می هر درجه. 300

آنگاه که با کوشش به درك آن مطلب موفق ! مطلبی را درك نمیکند از آن جهت مرده است

ه نیست اي اندیشه ندارد، در آن مسئله، زند شود؛ اگر در مسئله اي نصیبش می شد حیات تازه

هر جا علم و قدرت باشد حیات نیز حضور دارد،   چون حیات با اندیشه آمیخته است،

ساز حیاتند نه اینکه حیات،  آفرین است، علم و قدرت زمینه بخش و قدرت آگاهی، حیات

کننده است، علم را بر عمل مشرف  بلکه حیات عامل هماهنگ  مجموعه علم و قدرت باشد،

حیات   سازد و چون علم و عمل مراتبی دارد، وشش علم، تنظیم میکند و عمل را زیر پ می

 .نیز داراي درجات خواهد بود

، بر آن بود که پیروان خود را به درجات برتر برساند، همه آیات جهاد و کوشش پیغمبر

الهی، که ظاهري دارد و باطنی و براي باطن، باطن دیگر، براي آن است که درجات نهفته را 

» یرفع اهللا الذین امنوا منکم و الذین اوتوا العلم درجات« :عالمان عامل را باال ببرد ارائه داده

 .مومن یک درجه دارد و مومن عالم درجات
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را طی کرده، با اینکه توان » فکان قاب قوسین او ادنی* ثم دنی فتدلی«پیغمبري که مراحل 

ها به سر برد، به عنوان  انسانگیري دارد، مأمور شد که به نشئه طبیعت تنزل کند و با  اوج

معلمی مهربان، بال بگسترد و دیگران را زیر بال خود گرفته، آیین پرواز را به دیگران 

به » واخفض جناحک لمن اتبعک من المومنین«! بیاموزد تا دوباره با هم به پرواز درآیند

در حیات و نیز  حیات در گرو پیروي از پیامبر است، رسول اکرم: مومنان نیز فرموده

یعنی پر و بالت را بگستر » جناح«: فرماید ممات خود باید امت را حفظ کند، در این آیه می

تا دیگران زیر آن پناهندگی داشته باشند تا پر درآورده آیین پرواز را بیاموزند، تو معراج 

باشند،  داشته» قربان کل تقی«داشتی آنان نیز » دنی فتدلی«نماز معراج آنان باشد، تو ! رفتی

هو الذي یصلی «اي ببرند که تو اوج گرفتی، آنان نیز بتوانند از صلوات من و فرشتگانم بهره

فرستیم تو مومنان را بال و پر بده تا  من و فرشتگانم بر تو صلوات می» ...علیکم و مالئکته 

تو » .. .ان اهللا و مالئکته یصلون علی النبی«:به جایی برسند که بر آنان نیز صلوات بفرستیم

بال و پرها را پناه بده تا آنان نیز پر درآورده، با فرشتگان محشور باشند، بالی که  بی

آورند همانند بال و پر کبوتر و مرغ نیست، بلکه همسان بال مالئکه است چنانکه   درمی

آمده است که خداي سبحان به این شهید دو بال داد که با  درباره حضرت جعفر طیار

 .کند هشت پرواز میفرشتگان در ب

راه تحصیل این بال را به مردم بیاموز تا آنان بال درآورده به پرواز  اکرم اینک تو اي رسول

مالئکه همیشه بر بندگان صالح صلوات . آمده، فرشتگان ما بر آنان صلوات بفرستند

فرستند، اگر تفاوتی هست در این طرف است و گرنه آنجا لیل و نهار، صبح و مساء،  می

 .هفته و ماه و سال نیست چون قبالً گذشت که آن نشئه، فوق زمان است

ایم یا نه؟ باید بدانیم عالم به آن هستیم یا نه؟ و  پس اگر خواستیم بدانیم در فالن مسئله زنده

العالمین  شود، یعنی از نظر تکوین، خداي واحد، رب چون کل جهان با توحید، اداره می

کند، از نظر علوم هم همه علوم و معارف حقه به علم توحید  ه میبوده جهان را آفرید و ادار

تعالی، مظاهر اسما و اوصاف، شناخت افعال  گردد، شناخت خدا، اسما و اوصاف حق برمی

فاعلم «:و آثار خدا چیزي بیرون از محدوده توحید نیست لذا خداي سبحان به پیغمبر فرمود
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یعنی تو عالم بر توحید باش، تو » نین و المومناتأنه الاله االاهللا و استغفرلذنبک و للموم

خداوند . موحد باش، براي خود و سایرین طلب آمرزش کن، هم عالم باشد و هم معلم

را علم توحید آموخته، سپس وي را معلم و ناشر لواي توحید معرفی  اکرم ابتدا رسول

یات است و حیات او هم این پیغمبر، محور ح: آنگاه فرمود» یعلمهم الکتاب و الحکمه«:کرد

دعوتش را استجابت کنید تا زنده : در محور تعلیم توحیدي است؛ از طرفی به ما فرموده

شوید و از طرف دیگر به پیغمبر دستور داده که پر و بال بگستران تا آنان را احیا کنی، همه 

بخش  یاتتو عامل ح: مختصاتی که براي انسان زنده الزم است به پیغمبر داده سپس فرموده

باش
1
. 

 اکرم وظیفه موجودات در پیشگاه رسول

براساس آنچه در فصل یکم بیان شد، همه موجودات آسمان و زمین در پیشگاه رسول . 301

از این رو خداي سبحان در قرآن کریم آن وظایف را . دار و خاضع و خاشعند وظیفه اکرم

ین است که به همراه خداوند بر اي که برعهده فرشتگان نهاده، ا وظیفه. تبیین کرده است

ان اهللا و مالئکته یصلون علی النبی یا ایها الذین امنوا صلوا علیه و «:پیامبر درود بفرستند

گونه که فرشتگان در ساحت قدس  همان: فرماید ها نیز می خداوند به انسان. »سلموا تسلیماً

اهدا کنید و در پیشگاه اي دارند شما هم به پیشگاه او صلوات و سالمی  آن حضرت تصلیه

 .مقدس او سلم و منقاد باشید

تحیت خاصی به   خود از باب تفضل، -اعم از فرشته و بشر -خداوند قبل از تأدیب دیگران

 .کند کند و آنگاه دیگران را مأمور به اداي احترام می اهدا می رسول گرامی

و «صورت  را به گرچه قرآن کریم نحوه عرض ادب به ساحت قدس رسول گرامی

کند اما کیفیت آن را در آیات فراوانی که مسئله اطاعت از اوامر و  بیان می» سلموا تسلیماً

دهد، زیرا خداوند او را بر محور محبت خود  نواهی پیامبر را مطرح کرده است شرح می
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پرورانده و تربیت کرد، او را به خلق عظیم رساند، احکام الهی را به او آموخت و به دیگران 

 .دستور داد تا از او اطاعت کنند

ادب همان ظرافت . را به آداب الهی مودب کرد از آنجا که خدا مودب بود، رسول اکرم

باشد، و انسانی که همه  پرداز، ادیب می گوي و لطیف در کردار یا گفتار است و انسان ظریف

یره ظریفانه، بنابراین س. شئون زندگی سیره او با ظرافت همراه است، مودب خواهد بود

نشانه ادیب بودن صاحب سیره، و سنت لطیفانه، آیت مودبانه بودن صاحب سنت است
1
. 

 آیات وارده در پیروي از پیامبر

گذشته از مزایاي خاص علمی و عملی، داراي دو امتیاز مخصوص به  پیامبر اسالم. 302

ه آن هدف و نیز آشنایی با راه درست رسیدن ب: داشتن هدف مشخص، دوم: خود بود؛ اول

 .پیمودن آن

سیر اینکه خداوند به جوامع بشري دستور اطاعت از پیغمبر داد، آن است که انسان مسافر 

، هم مقصد قافله است و مسافر داراي مقصدي خاص و راهی معین است و پیغمبر اکرم

در  خداي سبحان. شناسد داند و هم راه رسیدن به آن مقصد را به خوبی می انسانیت را می

؛ سوگند به ستاره آسمانی وقتی که براي افول به افق نزدیک »النجم اذا هوي«:این باره فرمود

. شود، پیامبري که صحابت و رهبري شما دارد، نه گرفتار ضاللت است و نه مبتال به غوایت

که منزه از  پیامبر گرامی. گویند هدف را غاوي و انسان را گم کرده را ضال می انسان بی

 .داند و هم راه رسیدن به آن را ت و غوایت است، هم هدف کاروان انسانیت را میضالل

کردند ولی پیامبران  تبهکاران در هر عصري پیامبر خویش را به سفاهت و ضاللت متهم می

قرآن کریم، . »سفاهه یا قوم لیس بی«:گفتند به دستور خداي سبحان، از خود دفاع کرده، می

آوران الهی اتفاق افتاده است، با ذکر آنچه  آنها در  سیاري از پیاماین جریان را که براي ب
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کند ولی وقتی این اتهام متوجه رسول اکرم شد، خداي سبحان  اند، نقل می دفاع از خود گفته

 .»ما ضل صاحبکم و ماغوي«:خود از رسولش دفاع کرد و فرمود

د همه علوم و معارف که منزه از ضاللت و غوایت، و واج بر این اساس رسول گرامی

بوده و از جهت ظرافت گفتار و لطافت رفتار، الگوي ادیبان و اسوه مودبان جهان است، 

. مدار اطاعت الهی قرار گرفت و خداوند فرمان پیروي از او را در چند آیه بیان فرمود

هایی که انسان مطیع از  کند که محور اطاعت کجاست و بهره بررسی این آیات معلوم می

 :برد چیست عت میاطا

 اکرم ل گرداندن از اطاعت رسو در این آیه، اعراض و روي» اطیعوااهللا و الرسول«-1

یعنی اگر کسی از جهت اعتقادي روي برگرداند، کفر عقیدتی . کفر تلقی شده است

دارد و اگر کسی معتقد باشد ولی در مقام عمل اعراض کند، کفر عملی دارد و در 

 .رود به شمار می) معناي جامع به(هر دو حال از کافران

. شود این رحمت خاصه است که در پرتو اطاعت از خدا و پیامبر نصیب مردم می-2

رحمت خاص در قبال رحمت عام و مخصوص مومنان و سالکان صراط مستقیم 

.است

در این آیه جنبه تشویق ملحوظ شد، به این بیان که فوز عظیم که بهشت جاودان -3

شود، به  حاصل می اکرم در پرتو پیروي از خدا و رسولنموداري از آن است و 

.پیروان خدا و رسول بشارت داده شد

سرپیچی  و نافرمانی در برابر خدا و پیامبر، مایه عذاب دردناك و ذلت و خواري -4

جا، ذلت بجا را به همراه دارد، چنانکه فروتنی در برابر فرمان خدا و  عزت بی. است

هون و خواري در اطاعت . کند و عزت راستین را فراهم میپیامبر، زمینه فوز بزرگ 

.مدار، از نهفتگی خواري و زبونی غافل است از هوي نهفته است و انسان هوس

) السالم علیهم(خداوند بعد از دستور پیروي از خود و رسول گرامی و ائمه اطهار-5

سول هاي علمی و عملی به خدا و ر براي فصل خصومت و حل نزاع: چنین فرمود

.ارجاع مورد نزاع به خدا و رسول، بازگشت خوبی براي شما دارد. او رجوع کنید
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هاي عینی و پشتوانه دستورهاي اعتباري است و تأویل این احکام  اسرار این عالم، حقیقت

؛ روز قیامت تأویل این »یوم یأتی تأویله«:فرماید قرآن کریم می. کند در قیامت ظهور می

بودند به تأویل  اکرم آن روز کسانی که مطیع رسول. رسد فرا میاحکام و تأویل قرآن 

باشد و » احسن تقویم«شود که داراي  نصیب کسی می» تأویل احسن«یابند و  حسن باز می

را شناخته و از آن اطاعت کند و » احسن االقوال«نصیب کسی است که » احسن تقویم«

یان آیات این است که به بندگانی یعنی جمع م. است اکرم قول رسول  »االقوال احسن«

کنند و بهترین آنها را  بشارت دهید که سخنان گوناگون و مکاتیب متنوع را بررسی می

ها، مکتب کسی است که خود و مردم را به اهللا دعوت کند و در متن  گیرند و احسن قول می

است  االقوال را که سخن رسول اکرم آنگاه مصداق خاص احسن. صراط مستقیم باشد

تأویل   قهراً چنین انسانی به احسن تقویم متقوم شده و در قیامت از احسن. مشخص کرد

البته . ها و بهترین مرجع خواهد بود یعنی بازگشت او نیکوترین بازگشت. برخوردار است

غیر از حسن اعتباري محدوده قانون و تشریع   حسن و زیبائی نشئه حقیقت، یعنی معاد،

 .است

خدا و پیامبر باشد، همراهان خوبی دارد، زیرا انبیا و صدیقان و اگر کسی مطیع -6

همراه موفق به . شاهدان اعمال و صالحان رفقاي او و همراه مرافقی براي او هستند

به عبارت دیگر قافله . کند شود که رفیق خود را هدایت و حمایت می کسی گفته می

والنی بدون همرهی بشري به سوي لقاي حق در حرکت است و طی این مرحله ط

نواز، مایه شادابی و امید اعضاي  خضر والیت، میسور نیست، و همراهان ضعیف

 .اند قافله

اللقاء، نشانه حسن  میلی نیست به گناه در سالکان جنه احساس گرایش به فضیلت، یا بی

یعنی آثار نبوت و صداقت و شهادت و صالح همراهان، به . رفاقت انبیا و اولیاي الهی است

 .کند طور نامرئی در دل مصاحبان ظهور می

نکته شایان ذکر اینکه معناي ظاهري آیه مزبور این است که افرادي که مطیع شریعت 

شوند، اما در بیان معناي عمیق آن  هستند، در قیامت با انبیا و اولیا محشور می اکرم رسول
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و انقیاد، با انبیا  معیت گاهی جسمانی و حسی است، یعنی سالکان کوي طاعت: باید گفت

کنند، و گاه معیت عقلی است، یعنی ارواحشان  در یک مکان و در یک بوستان زندگی می

یابند و بسیاري از معارف  است و به لقاي رسالت آن حضرت بار می اکرم در کنار رسول

اللقاء  چنانچه به جنه. رسند کنند، اگرچه به مقام پیامبران نمی و حقایق نادیدنی را مشاهده می

هم بار نیابند، شاهد کسانی که اهل آن هستند، خواهند بود و این معیت روحی است، نه 

پس سالکان کوي رسالت در نشئه ملکوت و باالتر از آن با انبیا خواهند . جسمی و حسی

 .است اکرم بود لیکن قافله ساالرشان رسول

ر پرتو پیروي رحمت خاص است که د -چنانکه پیش از این بیان شد -این رحمت-7

 .گردد کند و بهره پیروان خدا و پیامبر می ظهور می اکرم رسول

فائز و رستگار کسی است که پیرو خدا و رسول اکرم بوده و تقواي الهی را فراهم -8

مسئول تبلیغ آیات و  هر کدام از رسول و امت مسئولیتی دارند؛ رسول گرامی. کند

پیامبر . م و پذیرش دعوت الهی استاحکام الهی است، و امت اسالمی مسئول فه

 .پیام خود را رساند و شما بکوشید که به هدف واالي او برسید

  خالصه پیام آن شما نابالغانی هستید که به وسیله پیروي دستورات رسول گرامی

وقتی از خاك . انسان تا خاك باز است نابالغ است. آیید از دوران کودکی بیرون می

شود و آنان که در  بازي و مانند آن رهید، بالغ می زمان و زمانهبازي و  بازي و زمین

اند، مبلغ دانش آنها بسیار اندك است و با  رهن طبیعتند  و از گرو ماده رهایی نیافته

: در این باره خداوند به رسول گرامی فرمود. سرمایه کم، تجارت کالن ممکن نیست

 .از چنین گروهی اعراض کن

بسیاري از اسرار . د و عالمید، اما جهان بین کامل نیستیدیعنی گرچه شما خردمن-9

چون در دسترس علوم انسانی یا تجربی نیست جامعه بشري نسبت به آنها امی 

بنابراین . است و خداوند از میان امیین، پیامبري عالم و آگاه را مبعوث کرده است

آورد پیغمبر،  ره رهما نظرمان دربا: مومنان در برابر وحی آسمانی حق ندارند بگویند

.چنین است، زیرا امی نباید در برابر معلم اظهار نظر کند
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، بدین معنا نیست که جاهل نباید از »جاهل را با عالم بحث نیست« :گویند البته اینکه می

این گونه امور نه تنها براي جاهالن رواست، . عالم استفتا و سئوال و استفسار و تعلم کند

ها را دانسته تلقی کردن  جا کردن، ندانسته است، اما کنکاش و تالش بیبلکه بر آنها واجب 

انسان در حوزه علم و . هاي جاهالنه آمیختن روا نیست هاي عالمانه را با مغالطه و استدالل

داند و علم به جهل خود دارد باید به محقق فرزانه  اش مختار است ولی آنچه را نمی اندیشه

 .استرجوع کند و آن فقط وحی خد

کنند این است که نه ولی  کیفر تلخ کسانی که جاهالنه در قبال وحی الهی سرسختی می

کسی است که همه کارهاي » ولی«. »ال یجدون ولیاً و ال نصیراً«:خواهند داشت و نه نصیر

گیرد، مانند پدر که همه کارهاي فرزند خردسال خود را برعهده  مولی علیه را برعهده می

کند؛ کسی که بتواند بعضی از  ی است که کمبود کار انسان را ترمیم میکس» نصیر«. دارد

شتابد و  کارها را برعهده بگیرد و در انجام بعضی دیگر ناتوان باشد دیگري به یاري او می

ار همه کارهاي آنها  جهنمیان در قیامت نه ولی دارند تا عهده. کند آن کمبود را جبران می

از این رو چهره آنان در آتش به . بود کارهاي آنها را جبران کندباشد و نه ناصر دارند تا کم

 .کردیم اي کاش ما از خدا و پیامبر پیروي می: گویند شود و می هر سمت گردانده می

حیرتی است که در دنیا داشتند؛ زیرا محصول تمرد از وحی و سرگردانی در تیه جهالت و 

نگرد تا راه  ه راست و چپ و باال و پایین میانسان متحیر ب. کند ضاللت، در قیامت ظهور می

هاي جسمانی براي جهنمیان  این حالت که عذاب معنوي است در کنار عذاب. چاره بیابد

 .کند ظهور می

ها از اعمال خود  برداري از رفتارشان یکسان نیستند، زیرا بعضی انسان ها از لحاظ بهره انسان

اعم از محسوس و مشهود، یا معقول و  –ولی بعضی همه اعمالشان . بندند طرفی نمی

 .شود یابند، از این رو از اعمال مومنان چیزي کاسته نمی را می -مستور

وهللا العزه و لرسوله و «: از آنجا که عزت از آن خدا و رسول و مومنان است-1

سرباز زده، منحرف شدند،  اکرم ، کسانی که از پذیرش رسالت رسول»للمومنین

پس آن حضرت محور محبت و عداوت الهی و نیز مدار . شود میذلت دامنگیر آنها 
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. عزیز و محبوبند داران و پیروان رسول اکرم عزت و ذلت است، بنابراین دوست

.»چنانکه منحرفان از رسالت آن حضرت، هم دشمنان خدایند و هم خوار و فرومایه

دیگري حرکت کرد اگر کسی مطیع رسول اکرم نبود و راهش را جدا کرد و در شق و مرز 

 .عقاب خداوند سخت است

ان اکرمکم عنداهللا «:حاصل اینکه چون محور ارزش و کمال انسانی، فضایل نفسانی است

: مند است که مودب به آداب الهی است و از خلق عظیم بهره و رسول گرامی» اتقیکم

ها  ن انسانتری ترین مراحل تقوا متنعم است، پس کریم ، از برجسته»انک لعلی خلق عظیم«

 .هاي کامل خواهد بود باشد، از این رو نمونه همه انسان نزد خداوند می

خالصه آنچه در این مبحث بیان شد اینکه خداوند پس از تأدیب پیامبر به اخالق الهی و 

هرچه پیامبر آورد و به آن امر کرد : تخلق آن حضرت به صفات کمال، به مردم دستور داد

شما را از آن نهی کرد بپرهیزیدآنچه  اطاعت کنید و از
1
. 

 اکرم اوصاف و شئون رسول

اند، براي مثال  اوصاف و شئون گوناگونی دارد که با یکدیگر متفاوت رسول اعظم. 303

کند و گاهی قاضی است؛ یعنی  گاهی رسول اکرم مبلغ است، یعنی پیام الهی را ابالغ می

 .جزئیه را هم به عهده داردضمن ابالغ قانون، تطبیق قوانین بر کلیه موارد 

فال و ربک ال یومنون حتی « :را به عنوان قاضی معرفی فرمود اکرم خداي سبحان رسول

؛ »یحکموك فیما شجر بینهم ثم ال تجدوا فی انفسهم حرجاً مما قضیت و یسلموا تسلیماً

لمی، یعنی اینها هرگز ایمان نخواهند آورد، مگر اینکه در همه مشاجرات مالی، حقوقی، ع

تو باید حاکم آنها باشی و آنان نیز . اعتقادي، اخالقی و فکري، به محکمه تو مراجعه کنند

ساکن باشند؛ نه . حکم تو را درونشان با آرامش و طمأنینه بپذیرند و منقاد و مطیع تو باشند

ید له، هر دو با علیه و محکوم محکوم. ساکت و ایمان بیاورند؛ به سودشان باشد یا به زبانشان
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انا «.از محکمه پیامبر، راضی برگردند؛ اگر محکوم علیه ناراضی برگردد، مومن راستین نیست

؛ ما این کتاب را که مجموعه »انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اریک اهللا

عقاید، اخالق و قوانین الهی است، به حق نازل کردیم تا بر محور آن به اختالفات بین مردم 

 .ه دهیخاتم

در . قاضی و حاکم غیر از تالوت آیات، مأمور تطبیق اصول کلی بر موارد جزیی نیز هست

یعنی این رأي که به » ما اریک«: آید، از این رو فرمود این مورد، گاهی اشتباهی نیز پیش می

شود، به خدا هم انتساب دارد، در تطبیق کلی بر جزئی از رأي الهی مدد  تو نسبت داده می

چون ایجاد است؛ تفاوت ارائه و رأي، مانند ایجاد و » ارائه«مثل وجود و » رأي«ري، گی می

شود و اگر به قابل  می» ایجاد«اگر به فاعل استناد پیدا کرد، ارائه و . وجود اعتباري است

 .»وجود«ارتباط یافت، رأي و 

دیم، تو ما ارائه دادیم تو دیدي؛ ما تفهیم کر: فرمود خداي سبحان به رسول گرامی

فهمیدي؛ ما تعلیم کردیم، تو عالم شدي؛ ما اشهاد کردیم، تو شاهد شدي؛ ما احکام کردیم، 

استفاده نکرد، چون اگر » بما رأیت«در اینجا از عبارت . »بما اریک اهللا«: تو حاکم شدي

انسان در مسیر توحید ناب بود، و حیات و مماتش براي پروردگار جهانیان، رأیی جز ارائه 

ندارد؛ در حالی که ممکن است دیگران گرفتار سهو، غفلت، نسیان و خطا گردند یا  الهی

رأي دیگران در حال اضطرار حجت باشد؛ به این صورت که راهی جز این نیست؛ یعنی 

 اگر مصیب بودند مأجور، و گرنه معذورند؛ اما آنچه در محدوده اندیشه حضرت رسول

: از این رو فرمود. کند بینند و آنگاه حکم می میکند، فقط ارائه حق است؛ او  جلوه می

ان «مومنان فقط باید به محکمه تو مراجعه کنند که در حقیقت مراجعه به خداست، زیرا 

کند، مگر به آنچه خدا ارائه کرد و در حقیقت حکم  پیغمبر حکم نمی. »الحکم اال اهللا

شدن آن حضرت در مسیر کند و این جز با ذوب  خداست که از زبان نبی اکرم ظهور می

 .توحید ناب ممکن نیست

 نبی اکرم. ، زیرا پیامبر چیزي جز از خداي سبحان ندارد»من یطع الرسول فقط اطاع اهللا«

به این دلیل مطاع است که همه شئون او در مسیر توحید ناب است؛ در همه مسائل ساده یا 
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و شرط از دستورهاي حضرت  قید ترین آن، پیروي بی ترین مسائل تا عالی پیچیده، نازل

با توجه به آن اصل کلی و حاکم است که او هرگز خالف شرع، فرمانی . ضروري است

 .کند صادر نمی

به معنی » اقناء«نیاز کردن، و  یعنی بی» اغناء« از اسماي حسنی و اوصاف فعلی خداوند،

رفی کرده و در دهنده مع نیاز کننده و سرمایه خداي سبحان خود را بی. دادن است سرمایه

؛ خدا و »اغناهم اهللا و رسوله«: را به پیامبر نیز نسبت داده است» اغناء«عین حال، همین 

عدل خدا قرار گیرد، زیرا یکی ظاهر است  البته نه اینکه پیامبر. نیاز کردند پیامبر آنها را بی

آت حضرت نمایاند، مر اي است که جمال آفتاب را می پیامبر چون آیینه. و دیگري مظهر

حق است، و گرنه ذاتاً مستحق چنین اوصاف کمالی نیست، عبادت واطاعت هم مخصوص 

مرآت کامله حق بوده، چیزي جز حق را  ذات اقدس الهی است؛ ولی چون نبی اکرم

این مسئله جز با توحیدي بودن . پذیرد، اطاعت او طاعت خداي سبحان خواهد بود نمی

شود سیره آن حضرت میسر نمی
1
. 

 نخستین مسلمان امبرپی

منظور » و بذلک امرت و انا اول المسلمین«:خداي سبحان به پیامبرش فرمود. 304

خداوند . شود ، اولیت ذاتی است که گاهی از آن به اولیت رتبی یاد می»المسلمین اول«از

با اینکه از نظر زمانی جلوتر است و سرسلسله انبیاي  درباره حضرت ابراهیم

که  االنبیاء و حضرت آدم که شیخ است و درباره نوح) السالم علیهم(ابراهیمی

دهد که این اولیت،  این نکته نشان می. ابوالبشر است، از این عبارت استفاده نکرده است

زمانی، تاریخی و مادي نیست، زیرا اگر منظور اولیت زمانی بود، هر پیامبر نسبت به قوم 

خداي سبحان تنها به پیامبر اسالم فرمود که  بود؛ پس علت اینکه» المسلمین اول«خویش

، این است که وي صادر اول و ظاهر اول است؛ »من مامورم که نخستین مسلمان باشم«بگو 
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یعنی هیچ کس در رتبه وجودي او قرار ندارد، چنان که نخستین کسی که در قیامت محشور 

است شود، آن حضرت می
1
. 

 مظهر تام خدا پیامبر

ان اهللا فوض الی نبیه «: روایت شده که فرمودند) السالم علیهما(صادق اقر و اماماز امام ب. 305

ها را به رسولش سپرد تا  ؛ خداي سبحان کیفیت تدبیر انسان»امر خلقه لینظر کیف طاعتهم

ما اتاکم الرسول فخذوه و «:سپس این آیه را تالوت فرمودند. چگونگی طاعت مردم را ببیند

 .»ما نهاکم عنه فانتهوا

ترین آداب الهی مؤدب کرد، آنگاه به او  خداي سبحان رسولش را به بهترین و ظریف

سپس اداره امور دینی و دنیایی مردم را به آن . همانا تو بر اخالق عظیمی هستی: فرمود

 .حضرت واگذارد

. در روایات فراوانی آمده است که خداي سبحان امور مردم را به رسولش تفویض کرد

) واگذارکننده(اي که رابطه مفوض ناي واگذاري امر به دیگري است؛ به گونهتفویض به مع

این معنا بدون . از آن امر منقطع شده و دیگر هیچ نقشی در تدبیر و بقاي آن امر ندارد

تحلیل عقلی مناسب، قابل قبول نیست، زیرا تفویض از جانب خدا، به تخصیص و تحدید 

، )کسی که امر به او واگذار شده است(الیه انب مفوضگردد و در ج قدرت بیکران او باز می

به معناي استقالل موجودي که ربط محض است، خواهد بود و این هر دو محال ذاتی و 

 .عقلی است

اي که تنها در مقام حدوثبه  واگذاري کاري از کارهاي جهان به موجودي ممکن، به گونه

مستقل و اصیل باشد، یا بدین گونه که  نیاز از او و واجب منتهی شود و در مرحله بقا، بی

آن فعل را به طور مستقل برعهده گرفته و از نظر حدوث و بقا به او استناد   موجود یاد شده،

الوجود منتهی نگردد، از نظر عقل محال است و استحاله آن ذاتی  داشته باشد و به واجب
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موجود ممکن که ربط  از سوي دیگر،. است، زیرا قدرت بیکران ازلی قابل تخصیص نیست

آنکه ذات  محض است، قابل استقالل نیست تا چیزي به او واگذار گردیده و او به تنهایی بی

 .ازلی ظهور داشته باشد، کاري را انجام دهد  واجب

به کسی واگذار کند و  -تکوینی یا تشریعی -اگر خداوند کاري از کارهاي جهان هستی را

داشته باشد، آن کار از پوشش ربوبیت خدا خارج در حدوث و بقاي آن نفوذ فاعلی ن

کران و نامحدود است و تحدید و تضییق  العالمین بی از آنجا که ربوبیت رب. شود می

پذیرد، محال است در کاري از کارهاي حضور و ظهور نداشته و از آن منقطع باشد،  نمی

 .محال ذاتی و عقلی است بنابراین تفویض، هم از نظر مبدأ فاعلی و هم از نظر مبدأ قابلی،

، به معناي )براهین استحاله(حاصل آنکه روایات تفویض، با توجه به قرینه لبی مذکور 

حق خواهد بود؛ ) اراده، حاکمیت، والیت و هدایت(مظهریت پیامبر در همه اسما و صفات 

هیه نهی امر اهللا عزوجل و ن اهللا فوافق امر رسول«:کند این معنا را بعضی روایات تأیید می

؛ پس امر رسول اهللا مطابق امر خداي عزوجل و نهی او نهی خداي عزوجل »اهللا عزوجل

نماي حق است  است؛ یعنی امر خدا و رسول او با هم هماهنگ است، زیرا پیامبر آینه تمام

 .کند که اراده الهی در آن ظهور می

سترده خود فاعل نیز در سلطنت گ است، چنانکه حضرت» فاعل بالتسخیر«پیامبر اکرم 

باد را مسخر او کردیم تا به دستور او حرکت » فسخرنا له الریح تجري بامره«: بالتسخیر بود

و فاعل بالتسخیر بودن وي هماهنگ  نتیجه آنکه تفویض با مظهریت رسول گرامی. کند

 .است

) کننده پرتاب(طور که رامی همان. در همه کارهاي مظهر وجودي حق است رسول اکرم

اهللا  و ما رمیت اذ رمیت و لکن«:ل ومستقل خداست و رمی پیامبر مظهر رمی الهی استاصی

و «و تو نینداختی هنگامی که انداختی؛ خدا انداخت،؛ در احکام هم چنین است؛ یعنی » رمی

؛ تو حکم نکردي هنگامی که حکم کردي؛ خدا »ما حکمت اذ حکمت و لکن اهللا حکم

؛ تو اراده نکردي هنگامی که اراده کردي؛ »لکن اهللا ارادو ما اردي اذ اردت و « حکم کرد
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؛ تو انجام ندادي هنگامی که انجام دادي؛ »اهللا فعل ما فعلت اذ فعلت و لکن«. خدا اراده کرد

 .خدا انجام داد

این است که انسان کامل مظهر اسماي  سر اینکه اطاعت پیامبر طاعت خدا شمرده شده،

کند و در این جهت چون فرشتگان است که  حکمی نمیاذن او  حسناي الهی است و بی

ال یسبقونه بالقول و هم بامره «کند و در این جهت چون فرشتگان است که  حکمی نمی

 .»یعلمون

شاهد مطلب، یعنی ما قرآن را براساس حق بر تو نازل کردیم تا میان مردم، با آنچه خدا به 

حکم براساس رأي تو (» ما رأیتب«از عبارت . دهد، حکم و حکومت کنی تو نشان می

؛ باید براساس آنچه خدا به تو ارائه کرد، »بما اراك اهللا« :استفاده نکرد، بلکه فرمود) باشد

ارائه الهی همان وحی و الهام است که گاهی به صورت قرآن و گاهی به صورت . حکم کنی

 .حدیث قدسی است

آیه همه احکام و معارف دینی را  است، زیرا این» و ما ینطق عن الهوي«شاهد دیگر، آیه 

شود و منظور آن، تنها الفاظ و سخنان پیامبر نیست، بلکه به این معنی است که  شامل می

این آیه نظیر آیه . شود، عمل، سخن یا تقریر، تابع وحی الهی است هرچه از پیامبر صادر می

گفتار و همه کردار و پندار،  است، زیرا فرشتگان،» ما یلفظ من قول اال لدیه رقیب عتید«

لفظ در این آیه مبارکه نیز کنایه از همه کارهاي «. کنند نوشتار انسان را ثبت و ضبط می

که شامل غصب فرش دیگران نیز » خوردن مال مردم«انسان است؛ مانند تعبیر کنایی 

ترین اثر در تصرفات انسانی خوردن است؛ از این رو در قرآن نیز به  شود، زیرا مهم می

ال تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل«:فرماید گام نهی از تصرف در اموال دیگران میهن
1

«. 
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 سیره توحیدي پیامبر

اي که براساس اعتقاد به توحید خداي سبحان تنظیم و استوار گردد، همه  سیره. 306

کند، زیرا افعال و  اوصاف نفسانی، افعال و حرکات انسان را بر اساس توحید الهی تنظیم می

 .کند حرکات را اوصاف و ملکات نفسانی، و اوصاف نفسانی را عقاید تنظیم و هدایت می

خدا در آیاتی که . خداي سبحان، حد اعالي سیره توحیدي را به قلب پیامبرش القا فرمود

: شود، عین مقول و مضمون آیه را در قلب پیامبر القا و ایجاد فرماید آغاز می» قل«با کلمه 

رسد، او سرور ماست و  آنچه خداوند براي ما مقرر داشته است به ما نمیگاه جز  بگو هیچ

 .مومنان باید تنها بر خدا توکل کنند

 در قلب پیامبر القا کرد و رسول اکرم» قل«بخش را با کلمه  خداي سبحان این مطلب آرام

کرد،  الکتاب تلقی کرد و به این صورت بینش توحیدي در جان پیامبر رسوخ هم آن را از ام

البته . شود؛ مگر اینکه در ازل مقدر باشد پیامبر آگاه شده که هیچ رویدادي نصیب انسان نمی

چشاند که در هر صورت خالی  کند و گاهی به عنوان کیفر می گاهی به عنوان پاداش عطا می

 .از امکان نیست

بگو اهللا : یدفرما ؛ خداي سبحان به پیامبرش می»اهللا فلیتوکل المومنون هو مولینا و علی«

موالي ماست، یعنی ما در تحت والیت خدا هستیم و این گفتن با تلقی قلبی همراه است؛ 

این معنا را دریافته که فقط  نه اینکه فقط به زبان بگو، بلکه قلب نورانی حضرت رسول

 .خدا موالي ماست

ن و به هیچ گزندي در زمی. ، با بیان دیگري آمده است»حدید«این اصل کلی، در سوره 

است؛ این بر ) آمده(رسد، مگر پیش از آنکه آن را پدید آوریم، در کتابی تان نمی هاي جان

،  پس تدوین ازلی به انسان اختصاص ندارد، بلکه زمین، گیاهان. خداوند آسان است

شود، زیرا  همه و همه را شامل می... جمادات، معادن، خاك، دریاها، حیوانات دریایی و 

بینشی که کل . گذرد، از پیش در کتاب کلی الهی تدوین شده است جزئی میآنچه در نظام 

که داراي  پیامبر اکرم. نگرد، بینش توحیدي است نظام را تحت تدبیر خداي سبحان می
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شد، تنها فضل  کرد و نه از چیزي خوشحال می چنین بینشی بود، نه چیزي او را نگران می

 .سازد الهی او را مسرور می

رخدادها آزمون است و حوادث شیرین، گذشته از آزمون، جنبه امانی دارد؛ نه چون تمام 

 .تملیک حقیقی

اي  خبر است و با دیدن حادثه کسی که چهره ظاهري حوادث را دیده و از روح آن بی

زده  کند، فخرفروش و خیال شود و حادثه نامالیمی او را نگران می مالیم، خوشحال می

؛ اما انسان عاقل و موحد که همه این حوادث را »ختال فخورو اهللا ال یحب کل م«:است

یابد داند، همه حوادث گوارا و ناگوار را امتحان خدا می مشمول نظام و آزمون الهی می
1
. 

 ، محور اطاعت الهیپیامبر

کردند و پیامبران به  تبهکاران هر عصر، پیامبر خود را به سفاهت و ضاللت متهم می. 307

؛ ولی وقتی این »یا قوم لیس بی سفاهه«: گفتند ان، در دفاع از خود میدستور خداي سبح

همنشین شما : اکرم شد، خداي سبحان خود در دفاع رسولش فرمود اتهام متوجه رسول 

جز وحیی نیست که ) قرآن(آن. گوید گمراه و بیراه نیست، و از سر هوا و هوس سخن نمی

 .شود بر او وحی می

که منزه از  رسول گرامی. گویند گم کرده را ضال می انسان راه هدف را غاوي و انسان بی

ضاللت و غوایت و واجد همه علوم و معارف بوده است، مدار اطاعت الهی قرار گرفت و 

 : خداي سبحان طی آیات مختلف، فرمان پیروي از او را بیان فرمود

ده است؛ یعنی کفر تلقی ش در این آیه اعراض و روگردانی از اطاعت رسول اکرم. 1

اگر کسی از جهت عقیده رو برگرداند، کفر عقیدتی دارد و اگر کسی معتقد باشد؛ ولی 

 .در مقام عمل اعراض کند، دچار کفر عملی است
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؛ رحمت در آیه، رحمت خاص است که در »اطیعوااهللا و الرسول لعلک ترحمون«. 2

در قبال رحمت عام، رحمت خاص . شود پرتو اطاعت از خدا و پیامبر نصیب انسان می

 .مخصوص مومنان و سالکان صراط مستقیم است

هایی  آنها را به بوستان) خداوند(آنان که از خداوند و رسول او فرمانبرداري کنند، . 3

اند و این است رستگاري  آورد که از بن آنها جویبارها روان است؛ در آنها جاودان درمی

فرمانی ورزد و از حدود او فراتر رود، سترگ و هر کس با خداوند و فرستاده او نا

جاودانه در آن است و او را عذابی ) که(آورد او را در آتشی درمی) خداوند(

 .خواهد بود) در پیش(خوارساز

آي مومنان، از خداوند فرمان برید و از پیامبر و زمامدارانی که از شمایند، . 4

دارید، چون در چیزي با هم به فرمانبرداري کنید و اگر به خدا و روز بازپسین ایمان 

ستیز برخاستید، آن را به خداوند و پیامبر باز برید که این بهتر و بازگشت آن نیکوتر 

 .است

مطیع خدا و پیامبر، همراهان خوبی دارد، زیرا انبیا، صدیقان و شاهدان اعمال و . 5

 .او هستند» همراه مرافق«صالحان، 

در حرکت قافله بشري . کند هدایت و حمایت میهمراه موفق کسی است که رفیق خود را 

گرایش . اند نواز، مایه شادابی و امید اعضاي قافله به سوي لقاي حق، همراهان رافق ضعیف

اللقاء، نشانه حسن رفاقت انبیا و اولیاي  میلی نسبت به گناه، در سالکان جنه به فضیلت و بی

ن، به طور نامحسوس در دل آثار نبوت، صداقت، شهادت و صالح همراها. الهی است

 .کند مصاحبان ظهور می

هستند، در  اکرم معناي ظاهري آیه مذکور این است که افرادي که پیرو شریعت رسول

شوند؛ اما معناي عمیق آن این است که معیت گاهی  قیامت با انبیا و اولیا محشور می

ند و گاه عقلی است؛ کن جسمانی  و حسی است که پیروان با انبیا در یک مکان زندگی می

یابند و بسیاري  است و به لقاي آن حضرت بار می اکرم یعنی ارواح پیروان در کنار رسول



٣۴۴

رسند و چنانچه به  کنند؛ اگر چه به مقام پیامبران نمی معارف و حقایق نادیدنی را مشاهده می

 .اللقاء هم نرسند، شاهد کسانی که اهل آن هستند، خواهند بود جنه

نه جسمی و حسی پس سالکان کوي رسالت، در نشئه ملکوت و   روحی است،این معیت 

 .است اکرم ساالرشان رسول باالتر از آن، با انبیا  خواهند بود و قافله

اسرار بسیاري . بین کامل نیستنید یعنی گرچه شما خردمند و عالم هستید؛ ولی جهان.6

ت به آنها بگویند، ما در دسترس علوم انسانی یا تجربی نیست و جامعه بشري نسب

. نظرمان درباره رهاورد پیغمبر چنین است

برند، چون عمل آنها ساقط شده  ها از اعمال خود در آخرت سودي نمی بعضی انسان

اعم از محسوس و  -؛ ولی بعضی همه اعمالشان»الدنیا و االخره حبطت اعمالهم فی«:است

و «:نیا در طاعت خدا و رسول بودنداینان در د. یابند را می -معقول یا مشهود و مستور

اگر از خداوند و پیامبرش فرمان برید، از » تطیعوا اهللا و رسوله ال یلتکم من اعمالکم شیئاً

 .کند تان چیزي کم نمی کردارهاي) پاداش(

؛ هرچه پیامبر آورد و به آن امر کرد، »ما اتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا«.7

چه شما را از آن نهی کرد، بپرهیزیداطاعت کنید و از آن
1
. 

 ، محور محبت الهیپیامبر

مظهر محبت کامل حق است، زیرا خداي سبحان رسولش را محور  پیامبر گرامی. 308

 ».ان کنتم تحبون اهللا فاتبعونی یحببکم اهللا« :حب قرار داد و فرمود

ردي از انصار به م: فرماید الذهب است می در حدیثی که خود سلسله المومنان امیر

من توان تحمل فراق و هجران شما را ندارم؛ وارد منزل و : حضور پیامبر رسید و گفت

آورم تا به  کشم و رو به سوي شما می افتم و دست از کار می شوم، به یاد شما می کارگاه می

زیارت شما نایل شوم، این همه براي این است که شما را دوست دارم، اکنون به این فکر 
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ام که در روز قیامت که شما وارد بهشت شده، به اعلی علیین عروج کردید؟ من چه  فتادها

 کنم؟

پیروان خدا و پیامبر، با سلسله انبیا، صدیقان، شاهدان : در این هنگام این آیه شریفه نازل شد

دالن قافله را پشت سر  شوند و آنها دوستان خوبی هستند، زیرا خسته و صالحان محشور می

آن مرد را به  سپس پیامبر گرامی. برند گذارند، بلکه تا مرز امکان آنها را با خود می نمی

 .حضور طلبید و این آیه را بر وي تالوت کرد و به او بشارت داد

شود، مگر اینکه من نزد او از خود او  اي کامل نمی ایمان بنده: فرماید می پیامبراکرم

تر از  و عترت من نزد او، محبوب) از خودش باشد اش به من بیشتر عالقه(تر باشم ب محبو

 .تر از ذات خودش باشد عترت خودش و اهل بیت خودش و ذات من پیش او، محبوب

محور محبت الهی قرار گرفت، این است که وجود مبارك  دلیل اینکه پیامبر اعظم

بحان عقل منفصل جوامع بشري، اعم از امیین و مومنان است، چنانکه خداي س پیامبر

اي در میان آنان  ه گمان خداوند بر مومنان منت نهاد که از خودشان فرستاد بی: فرمود

 .برانگیخت

که در لباس  حتی نسبت به فرشتگان هم عقل و منفصل است، زیرا آدم پیامبراکرم

انسان کامل، معلم و مسجود فرشتگان قرار گرفت، خود مظهري از مظاهر حقیقت محمدیه 

 .است

قل، قواي تحریکی خود را فداي قواي ادراکی خود و قواي نازل ادراکی را فداي انسان عا

کند؛ یعنی با دستش از چشم و با چشم و گوش از قواي درون و با قواي  قواي عالی آن می

 .کند ترین قوه خدادادي است، حمایت می درون از عقل که عالی

ا بیش از عقل متصلش دوست ر  -رسول اکرم -بنابراین، انسان باید عقل منفصل خود

شوند، همه  گونه که هنگام خطر، قواي تحریکی و ادراکی فداي عقل می داشته باشد و همان

ها نسبت به او،  پیامبر عقل جامعه بشري است و همه انسان. ها باید فداي پیامبر شوند انسان

ده، از عقل هیچ انسانی نباید قواي مادون را اصل شمر. به منزله اعضا و جوارح هستند

مرکز دایره حکمت و فلک ... « :گفتار بوعلی در این زمینه قابل توجه است. دست بردارد
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اندر میان خلق همچنان بود که معقول اندر ...  علی مومنان حقیقت و خزانه عقل، امیر

 ».میان محسوس

گونه که حواس،  همان. در میان یاران پیامبر، چون عقل در میان حواس است علی

اشتباهاتشان  سپارند تا آنها را حل کند، اصحاب رسول گرامی تباهاتشان، را به عقل میاش

 .کردند، تا آنها را حل کند را به وي عرضه می

 .شدم اگر علی نبود من هالك می» لوال علی لهلک فالن: گفت بعضی از صحابه مکرر می

یعنی مبادا : فرماید می منثاري براي حمایت و حراست از رسول اکر قرآن کریم درباره جان

او جان جانان است و هیچ کس . دوستی از پیامبر روي برگرداند کسی به واسطه خویشتن

حق ندارد، جان خود را باالتر از جان رسول خدا بداند و به هنگام خطر او را رها کرده، به 

 .»النبی اولی بالمومنین من انفسهم«:فکر خود باشد، زیرا خداي سبحان فرمود

بلکه خود   لبته چنین نیست که اگر کسی فداي پیامبر شد، خود را فداي بیگانه کرده باشد،ا

نازل را فداي خود کامل کرده است، زیرا انسان چندین حقیقت دارد و هر مرحله نازل، 

 .شود فداي مرحله عالی و مرحله عادي فداي مرحله اعال می

از دست بدهد، چنانکه از جمله استفاده  کند تا آن را انسان هرگز چیزي را فداي دین نمی

شود که اگر کسی جسم یا مالش را در راه حفظ پیامبر از دست داد، چیز گرانقدري را به  می

 .کند آورد و خود نازل را فداي خود برتر می دست می

، محبوب مراحل متوسط و نازل )شخصیت پیامبر(بنابراین، باید مرحله برتر کمال انسانی

به همین مسئله اشاره داشته باشد » لقد جاءکم رسول من انفسکم«:آیه شریفه  باشد و شاید

 .هاي شما برانگیخته شده است که وي جان جانان شماست که از میان جان

رسد  خالصه آنکه اگر انسان، مراحل نازل وجودي خود را فداي پیامبر کرد، به لقاي او می

 اهللا است، مقام کامل تابع و پیرو رسول اکرم گونه که مقام انسان کامل سالک، لقاء و همان

لقاي آن حضرت  و مشاهده رسالت اوست که این شهود از مقامات عالیه انسانی است
1
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 بنده مقام اطالق رسول اکرم

بعضی در حقیقت، عبدالرزاق، . اند هاي جزئی حق ها تحت تدبیر اسم بعضی از انسان. 309

است؛ یعنی » عبده«یا عبدالجلیل هستند؛ اما پیامبر اسالم عبدالباسط، عبدالقابض، عبدالکریم

ترین مرتبه را داراست و در قوس  پروردگاري مدبر و مربی شخص وي است که نهایی

؛ و »و ان الی ربک المنتهی«: نیست صعود، مقامی برتر از مقام ربوبیت شخص رسول اکرم

 .به درستی که پایان هر چیز، به سوي پروردگار توست

ترین اسم از اسماي حسناي خداي سبحان است و  که همان هویت مطلقه است، عالی» هو«

ترین کلمه به او اشاره  بنابراین، چون جامع. ترین اسم منتسب است آن حضرت به عالی

» هو«ترین عبودیت از آن او خواهد بود و او در قوس نزول، از نزد همان مقام  دارد، کامل

هو الذي ارسل رسوله بالهدي «: است مبدأ ارسال رسول اکرمتنزل کرده، و هویت مطلقه، 

اوست که پیامبر خود را رهنمود و دین راستین فرستاد » و دین الحق لیظهره علی الدین کله

 .ها پیروز گرداند تا آن را بر همه دین

راي کند؛ ب برد، با نام آنها همراه می را براي انبیا به کار می» عبد«خداي سبحان وقتی کلمه 

یاد کن بندگان ما ابراهیم، » ...و اذکر عبادنا ابراهیم و اسحق و یعقوب «:فرماید مثال می

؛ ولی پیامبر »یاد کن بنده ما ایوب را«یا » یادکن بنده ما داود را«یا ... اسحق و یعقوب را 

تا گفته  آورد نمی» عبد«کند و نام مبارك پیغمبر را قبل یا بعد از کلمه  نام یاد می خاتم را بی

تبارك الذي نزل الفرقان علی عبده «. شود که نام آن حضرت به دلیل قرینه محذوف است

که فرقان را بر بنده خویش فرو ) خداوندي(؛ بزرگوار است آن »لیکون للعالمین نذیراً

 .اي براي جهانیان باشد دهنده فرستاد تا بیم

. صراف دارد که رسول خداستبه صورت مطلق و غیر مقید، به فرد کامل ان» عبد«کلمه 

دیگران عبد مقید، یعنی بنده تعینات مقید هستند؛ ولی رسول اکرم بنده آن مقام اطالق 

 .است



٣۴٨

الحمدهللا «و در سوره کهف » ...سبحان الذي اسري بعبده لیالً «:در سوره اسراء نیز آمده است

است و عاید  از موصوالت» الذي«گمان نشود که کلمه » الذي انزل علی عبده الکتاب

 .توان بیان کرد خواهد، زیرا عاید را با الفاظ دیگر نیز می می

که در مورد سایر پیامبران به کار رفته، به کثرت نظر دارد؛ ولی کلمه ) بنده ما(» عبدنا«کلمه 

هم باالتر » عبداهللا«به همین دلیل، این کلمه حتی از کله . ناظر به مقام وحدت است» عبده«

بنابراین . عبودیت، نشان هویت مطلقه است که از مقام الوهیت باالتر است است، زیرا این

به آن مقام نایل آمده  شود؛ جز اینکه پیامبر هیچ کمالی براي انسان متکامل فرض نمی

 .است

فأوحی الی عبده « :سیاق آیات سه گانه یاد شده، به شکلی رساتر، در سوره نجم آمده است

نده خود وحی کرد آنچه وحی کرد؛ پس خداوند به ب»ما اوحی
1
. 

 عبودیت رسول اکرم

همراه با » و ان الی ربک المنتهی«: فرموده است خداي سبحان درباره رسول اکرم. 310

ها تحت تدبیر اسماي جزئیه حقند،  خدا رب العالمین است ولی بعضی از انسان) لف و الم

بض، عبدالکریم، یا عبداالجلیل، مثالً بعضی در حقیقت، عبدالرزاق، عبدالباسط، عبدالقا

است و پروردگاري مدبر و مربی شخصی وي است که » عبده«هستند اما پیامبر اسالم 

ترین  مرتبه را داراست، و در قوص صعود، مقامی برتر از مقام مربوبیت شخص  نهایی

منتسب به عالی ترین اسم از اسماي حسناي خداي  نیست، و آن حضرت رسول اکرم

که همان هویت مطلقه است، چون کامل ترین عبودیت از آن » هو«ست، یعنی سبحان ا

ترین کلمه به او شاره داردو حضرت در قوس نزول از نزد همان مقام تنزل  اوست، جامع

هو الذي ارسل رسوله بالهدي و « : است کرده و هویت مطلقه مبداأ ارسال رسول اکرم

 .»دین الحق لیظهره علی الدین کله

                                 
1
 90پیامبر رحمت، ص  



٣۴٩

را نسبت به سایر انبیا بکار ببرد همراه با ذکر نام » عبد«ریم وقتی می خواهد تعبیر قرآن ک

بنده «. »یاد کن بنده ما ایوب را«. » یاد کن بنده ما داود را«: برد مثالً می فرماید آنها به کار می

آن کند، عبد مطلق، به  ولی پیامبر خاتم را بدون نام یاد می... و » ما نوح را تکذیب کردند

گر چه » تبارك الذي نزل الفرقان علی عبده لیکون العالمین نذیراً«: فرد کامل انصراف دارد

اما وقتی عبد » ...و اذا اتینا موسی الکتاب و الفرقان« : است» فرقان«نیز  تورات موسی

خداي : فرماید می. آید و آن رسول خداست شود، عبد کامل به ذهن می مطلق گفته می

نام مبارك پیغمبر را » عبد«نه قبل از کلمه . اش نازل کرد فرقان را بر بنده متبارك است که

گوید  محذوف به قرینه است، و نیز نمی برد و نه بعد از آن، تا بگوییم نام آن حضرت می

که ناظر به مقام وحدت » عبده«:فرماید بنده ما، که ناظر به کثرت باشد، بلکه می» عبدنا«

نیز باالتر است، زیرا این عبودیت، حاکی از هویت مطلقه است » اهللاعبد«است، این کلمه از 

 .که باالتر از مقام الوهیت است

خدایی سبوح « ...سبحان الذي اسري بعبده لیال«: فرماید می» اسراء«نیز در ابتداي سوره 

دیگران عبد مقید، یعنی بنده تعینات . اش را در پاسی از شب به معراج برد است که بنده

از موصوالت است و عاید » الذي«ده اند، ولی رسول اکرم بنده ان مقام اطالق مقی

توان تفهیم کند، از عبودیت وي با الفاظ  خواهد، زیرا این مطلب را با الفاظ دیگر نیز می می

الحمداهللا «: نیز تعبیري مشابه تعبیر همین آیه دارد» کهف«در ابتداي سوره . دیگر یاد کند

جز اینکه در آنجا سخن از تسبیح بود و در اینجا سخن از » ده الکتابالذي انزل علی عب

بشود، چنانکه » سبوح«تواند در اثر عبودیت تامه مظهر  جون عبد محض می. تحمید است

 .قرار گیرد» حمید«می تواند در اثر عبودیت کامله مظهر 

تبارك الذي نزل  «: نظیر آیه اول سوره کهف آیه اول سوره کهف، آیه اول سوره فرقان است

جز اینکه در اینجا سخن از تبارك است و آنجا سخن از حمد، در اینجا » القرقان علی عبده

» کتاب«: فرماید اش فرقان نازل کرده  و در سوره کهف می خداي سبحان بر بنده: فرماید می

کتاب،  بین کالم و. جنبه فرق و تغیر» فرقان«جنبه ثابت کالم اهللا است و » کتاب«. فرستاده

ها آن را قرآن، و از آن  ها و جمع تفصیل قرآن و فرقان فرق است، به لحاظ توحید کثرت



٣۵٠

جهت که فارق بین حق و باطل است و تفصیل اجمال و تکثیر وحدت می کند فرقانش 

 .نامند می

در » .حمد و ستایش براي خدایی است که بر بنده خویش کتاب را فرو فرستاده«: فرماید می

یز نکات گذشته اعمال شده، نام حضرت رسول اکرم را قبل یا بعد از کلمه عبد این آیه ن

نبرده، عبد به عنوان مطلق، بر او حمل شده، و آن را به هویت مطلقه  خود نسبت داده است 

نه به اسمی از اسماي خاصه؛ و آنچه در صدر آیه قرار گرفته، از قبیل تسبیح یا تحمید، اثر 

لیکون العالمین نذیراً او نذیر عالمان و : ت، و در ذیل فرمودهخاص خود را خواهد داش

شود  الگوي جهانیان است، از این رو هیچ کمالی از کماالت براي انسان متکامل فرض نمی

.جز اینکه پیامبر، به آن مقام نایل آمده است
1
 

 راکبی بر مرکب محبت پیامبر

، از خطوط کلی قرآن استفاده توان پیمود صراط خاص را جز با مرکب محبت نمی. 311

شود  که اساس کار براي برقرار گرفتن در صراط مستقیم، محبت خدا و اولیاي او،  می

. راکبی بر مرکب محبت است پیامبر اکرم. پیروي اهل بیت عصمت و طهارت و تقواست

دوست  اگر. اگر دیگران بخواهند این راه را طی کنند باید پیرو او باشند. او حبیب اهللا است

 .خدایید، پیرو حبیب او باشید تا محبوب خدا گردید

این . خداوند دو امر، یعنی وحی و رسول اهللا را مرجع حل اختالف و بیان حقایق قرار داد

حتی اندیشه و صدر مشروح وي، با  دو مقابل هم نیستند، زیرا همه شئون رسول اکرم

ل وحی الهی قرار گرفت و از این رو آن حضرت، عد. حق تایید و تسدید شده است

پیامبر حتی از کارهاي مشکوك نیز منزه . خداوند او را اسوه سالکان به نحو اطالق قرار داد

هیچ قید و شرطی، اسوه سالکان کوي حق است و در تمام کارها  از این رو، بی.  و مبراست
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براي شما  گمان فرستاده خدا بی» لقد کان لکم فی رسول اهللا اسوه حسنه«: قابل  اقتدا

.اي نیکوست فرستاده
1

 

 در همه شئون مطاع بودن رسول خدا

. اطاعت خدا اصل است و اطاعت پیامبر به عنوان مظهر، پیامبر سخنی جز حق ندارد. 312

ما از خدا و پیامبر اطاعت : گویند در بعضی آیات آمده است که تبهکاران در قیامت می

بخش قضا و زعامت و رهبري، و اگر منظور نکردیم، یعنی نه در احکام الهی و نه در 

خصوص احکام الهی بود، به ذکر نام رسول نیازي نبود، همین معنا را خداي سبحان به 

شما بین خدا و پیامبر جدایی نیندازید و : فرماید صورت دیگري نیز بیان می کند گاهی می

خوار کننده آماده اندازد، کافر حقیقی است و ما براي کافران عذابی  کسی که فاصله می

 .کردیم

اندازد، کافر معرفی کرده است،  در صدر و ذیل آیه، کسی را که بین خدا و رسول فاصله می

 .بین هیچ پیامبري با پیامبر دیگر جدایی نیندازد:  فرماید سپس می

مومن کسی است که بین سلسله جلیله انبیاء فرفق نگذارد، نه چون یهودیان که فقط به 

ایمان ندارند یا مسیحیان که تنها به  یمان دارند و به عیسی و خاتم النباءموساي کلیم ا

نباید میان هیچ یک از . معتقد نیستند ایمان دارند، ولی به نبی اکرم عیسی و موسی

نباید بین فرموده خدا و حکم . اند چون همه آنان پیام آوران توحید ناب. انبیاء فرق گذاشت

 .ن کسی کافر حقیقی استپیغمبر فرق گذاشت که چنی

توان در مسئله تعلیم  اعتقاد به پیامبر در جمیع شئون امري بسیط است یعنی براي مثال نمی

به پیامبر معتقد بود؛ ولی در مسئله قضا به آن حضرت اعتقاد نداشت یا در مسئله تعلیم و 

ول قضا به رسول گرامی معتقد بود؛ ولی در مسئله زعامت و رهبري ان حضرت را قب
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نداشت، زیرا دین امري منسجم است که به صورت کتاب خدا، قضا، زعامت و رهبري، 

 .شود خالصه می کند که همه در شئون نبی اکرم هاي دیگر ظهور می پیغمبر یا صورت

گوید و آنجا که  را نشناختند؛ پیغمبر از خود سخنی نمی معترضان، رسول گرامی اسالم

نطق . رچه راي اوست؛ ولی در حقیقت ارائه حق استگوید، گ ظاهراً از خود سخن می

استفصال کنندگان، . پیغمبر است؛ ولی انطاق حق است، شهود اوست؛ ولی اشهاد حق است

آورد و گاه هم از خود حکم  پیامبر خدا را انسانی عادي پنداشتند که گاه از خدا پیام می

، یعنی گر چه در »بما اریک اهللالتحکم بین الناس «: کند؛ از این رو در قرآن آمده است می

محکمه، تو قاضی هستی و راي تو خاتمه بخش محکمه است؛ ولی در حقیقت ما آن را به 

 .تو نشان دادیم و تو دیدي، ما الهام کردیم، تو ملهم شدي، ما تعلیم کردیم، تو عالم شدي

ی ظهور همه سخنان و احکام پیامبر از خداست، لیکن گاهی آن حکم به صورت وحی قرآن

کند، گاه به صورت حدیث قدسی، گاه به صورت راي الهامی و گاهی به صورت وحی  می

او انسانی کامل است که قلبش به حب خدا متیم و لبریز است و در . تسدیدي و تاییدي

ها هم نمی توانند مطلبی را  شیطان و هوس. قلب لبریز از حب حق؛ غیر خدا جایی ندارد

ذا هر چه این قلب بیند، خدا ارائه داده و هر چه بفهمد، خدا تفهیم ل. در آن قلب القا کنند

پذیرم،  کرده است، پس اگر کسی بگوید، سخن خدا را قبول دارم؛ اما سخن پیامبر را نمی

.»سخن خدا را قبول دارم و سخن خدا را قبول ندارم«: مثل این است که بگوید
1
 

 مجالي خداي سبحان

است و خداوند در آیینه مظهر، ظاهر » لیس کمثله شیء«هر رسول گرامی آیینه و مظ. 313

گیرد، اگر ابري فاصله باشد  خداوند ظاهر دائماً فیض  می. »ال یشغله شان عن شان«: است

اگر . اي در کار نیست تا جمال شمس را نشان بدهد یا غیبت و غروبی در میان، آیینه

ور بگیرند، یعنی خدا در او تجلی کرده از او حکم یا دست: فرمود خداوند درباره نبی اکرم

                                 
1
161پیامبر رحمت، ص  



٣۵٣

نور «حکومت و زعامت او در قضا و رهبري، حکومت خداست، یعنی : و اگر گفته شد

 . در مرات نبی اکرم تابیده است» السموات و االرض

بر آن اند یا تفویض در » غالی«غرض آنکه چه تفوییض در مقابل جبر، یا تفویضی که 

حدوثاً و بقائاً، مظهر علم، حکم و زعامت  ل نبی اکرمفصول و مباحث دیگر، در هر حا

از این رو . خداي سبحان است، چون سیره آن حضرت  در توحید ناب ذوب شده است

 .حیات و ممات او براي خداي سبحان است، زیرا مبدا فاعلی هماهنگ است

که  موجودي می تواند بگوید تمام اهداف من خدا و تمام کارهاي من براي رضاي اوست

مبادي فاعلی او به خداي سبحان مستند باشد و نفس یا شیطان، در صدور هیچ کاري از او 

بین نظام فاعلی و نظام غایی تالزم وجود دارد، یعنی ممکن نیست نفس یا شیطان . راه نیابد

اگر . در مبدا فاعلی راه نیابد، ولی هدف و مبدا غایی در آن مورد، فقط خداي سبحان باشد

راه نداشت، در مبدا ) اذن خدا(لل فاعلی، جز خدا و فرشتگان و مدبرات امر به در طول ع

خداي سبحان  با اصرار، تاکید و تکرار فرمود که به . غایی هم، چیزي جز اهللا نخواهد بود

 .دو چیز باید ایمان بیاورید تا ایمان شما سودمند باشد، خداي متعال و رسول او

ا نخواهند شد و اعتقاد به هر یک از این دو ضروري این دو اصل هرگز از یکدیگر جد

سراسر سیره نبی اکرم . است و همان طور که سراسر قرآن جز توحید چیز دیگري نیست

نیز جز توحید چیز دیگري نیست و اگر دستورات عملی و فروعات قرآن به ریشه اعتقادي 

د، به صورت قرآن و بدین ترتیب توحید ناب اگر به صورت کتاب ممثل شو. گردد باز می

 .شود ظاهر می اگر به صورت انسان تمثیل یابد، در لباس رسول اکرم

 :شود در فصول گذشته در این باره آیاتی ذکر شد و اکنون برخی دیگر به اختصار بیان می

یعنی کسانی رستگارند که به پیغمبر و نوري که همراه او نازل شده، ایمان بیاورند، پس 

اد به آنچه خدا نازل کرد، واجب است، اعتقاد به کسی که خدا فرستاد هم همانگونه که اعتق

 .نازل کرد و پیامبر را فرستاد) قرآن را(خداوند نور را . واجب است

 .پیامبر سمتی دارد که اگر کسی آن را گرامی نداشت، به پیامبر خیانت کرده است



٣۵۴

به میل خود تفسیر کردن خیانت دینی گاهی به خداست که همان عمل نکردن به احکام و 

ها و رهنمودهاي آن حضرت  آن است گاهی به پیامبر است که همان نادیده گرفتن راهنمایی

خیانت به پیامبر . است... و عمل نکردن به دستورهاي او و به دلخواه معنا کردن کالم وي و

د او را در کنار خیانت به خدا مطرح شده است، یعنی چون قرآن اصل و امانتی است که بای

 .حفظ کرد

خداي سبحان کارهاي خود را که در قرآن کریم به صورت حکم، و کارهاي پیغمبر را که 

با کسانی که به : فرماید به عنوان زمامداري و زعامت مطرح است، به حساب دین آورده، می

. نیددانند مقاتله ک خدا و قیامت اعتقادي ندارند و آنچه خدا و پیغمبر تحریم کرده، حرام نمی

هاي رسول  هاي خداي سبحان که فرض اهللا است و تحریم تحریم: پس تحریم دو نوع است

اکرم که فرض النبی است و همانگونه که حکم اهللا حجت است، حکم الرسول نیز حجت 

 .خواهد بود

همه شئون . بر این اساس حتی دستورات سیاسی و نظامی آن حضرت نیز حجت حق است

د، حجت حق است، چنانکه خداي سبحان در کارهاي تحریکی به او، در لباس اسوه توحی

وما عملت اذ «: و درکارهاي ادراکی هم» و ما رمیت اد رمیت و لکن اهللا رمی«: فرماید او می

و ما حرمت اذ «یا » و ما حکمت اذ حکمت ولکن اهللا حکم«یا » عملت و لکن اهللا علم

 .»حرمت ولکن اهللا علم

رسول اکرم خداست، به یقین هدف آن حضرت نیز خداست و طبق  اگر مبدا فاعلی کارهاي

. تحلیل پیشین، به یقین کار او در تلو کار خداي سبحان یا همان کار خدا در مقام فعل است

تحریم خدا و تحریم رسول خدا هر دو متبع است، آنچه خدا و : از این رو آمده است

بودن خمر تحریم الهی است،  اگر حرما و رجس. رسول خدا تحریم کردند، حجت است

یعنی آنچه پیغمبر . آنچه طبق دستور الهی از رسول اکرم صادر شود نیز تحریم نبوي است

 .از آن نهی کرده بپذیرند

امنوا «: هاي دیگر هم ظهور کرده است، چنان که فرمود این هماهنگی و تالزم به صورت

یعنی روزي . خدا با هم ایمان دارند مومنان کسانی هستند که به خدا و رسول» باهللا و رسوله
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گویند که اي کاش خدا و پیامبر را اطاعت  شوند می هاي آنها در آتش زیر و رو می که چهره

 .کردیم می

پیامبر سخنانی هماهنگ با باطن قرآن دارد، گرچه در ظاهر قرآن نیست، مانند جزئیات و 

هست، اما تببین جزئیات آن، طبق در قرآن، اصل نماز، حج، زکات و امثال آنها . فروع دین

 .الهام الهی به عهده رسول خداست

اند، قرآن به عنوان ام الکتاب و  یعنی قرآن و پیغمبر، در موطن غیبی، در حضور سبحان بوده

رسول به عنوان تلقی کننده علم لدنی، و ذات القدس الهی یکی را به عنوان رسول ارسال، و 

کند، ولی براي تعظیم و تکریم انسان کامل به ما  میدیگري را به عنوان کتاب انزال 

ام، ایمان بیاورند نه اینکه پیامبر به همراه قرآن  به نوري که با پیغمبر نازل کرده: فرماید می

شود که مالك  بر این اساس، مشخص می. آمده است، بلکه قرآن به همراه پیغمبر آمده است

یعنی قرآن با انسان » تبعوا النورالذي النزل معهو ا«: و محور معیت آن دو، انسان کامل است

هاي دیگر تعبیر  البته این مسئله به متقضاي این نشئه است؛ ولی در بعضی نشته. کامل است

تر است، ولی با بررسی مسائل دیگر، معلوم می شود که  آن است که یکی از دیگري بزرگ

هاي کامل چیزي هستند که  ا انسانتر نیست، زیر قرآن از کون جامع، یعنی انسان کامل بزرگ

اند که نورشان صادر یا ظاهر اول است و از طرف دیگر، قرآن  در جهان آفرینش خلق شده

هاي کامل، یعنی  کریم، هم با صدر اول و ظاهر اول است که در این حال، همتاي انسان

و انسان  توان در آن نشئه، قرآن را اکبر خواهد بود، یا متاخر است، پس نمی معصومان

کامل را اصغر دانست، البته در نشئه دنیا و برزخ و بعضی مراحل قیامت چنین است و 

.جسمشان باید فداي جان قرآن بشود
1
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 والیت حق

) که بگو خدا موالي ماست(را به این وصف  خداي سبحان بدان جهت پیامبر. 314

رفته است، از این رو گ ستوده است که آن حضرت در همه موارد از بینش توحیدي بهره می

به مردم بگو اگر خدا اراده کرده که به شما آسیبی برساند، چه کسی . خطاب به او فرمود

کند؟ یا اگر خدا اراده کرد که رحمتی را نصیب شما گرداند، چه کسی  شما را حفظ می

گیرد؟ پس همه علل و عوامل جهان امکان، مظاهر قدرت خداي  جلوي رحمت حق را می

د و این بینش توحیدي در قلب مقدس پیامبر القا شده است که غیر از خدا نه ان سبحان

هست که کارها را مستقالً انجام دهد و آنان مانند مولی علیه خردسالی، همه کارها » ولیی«

که مانند دستیار و کمک، بعضی از کارها را انجام » ناصر«را به ولی خود واگذارند و نه 

 .حدي ولی و نصیر انسان نیستدهد، بنابراین غیر او، ا

به دلیل همین بینش توحیدي، در برابر کفر، نفاق و شرك چون بنیانی  پیامبر اکرم

در جنگ بدر که نخستین نبرد مسلمانان بود و از : فرماید می امیرمومنان. مرصوص بود

 هر جهت تازگی داشت، رسول خدا از سر شب تا بامداد، در کنار درختی، سرگرم زمزمه و

در صورتی که به کار آزموده جنگی بودند و . مناجات با خدا بود گویا اصالً جنگی نیست

همه احساس هراس می کردند و تنها رسول . نه ساز و برگی نظامی در اختیارشان داشتند

آن حضرت همچون بنیان مرصوص، از گزند تندباد سوانح . اکرم از ترس مصون بود

 .سهمگین و غمبار در امان بود

بردیم، وقتی در میدان جنگ به آن  شد، ما به آن حضرت پناه می ائره جنگ مشتعل مین

ایم، در  کردیم که گویا به سنگر رسیده شدیم، چنان احساس امن می بزرگوار نزدیک می

 .در میانه میدان بود صورتی که آن حضرت

روز شما را از  بگو چه کسی شب و: فرمود» قل«خداوند به پیغمبر با فعل امر، یعنی کلمه 

گیرد؟ احدي در جهان، شما را از رنج و عذاب نخواهد رهانیدف  خدا در پناه می) عذاب(

 .مگر خود خدا
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هیچ قانونی بر خدا حاکم نیستف چون قانون اگر عدم یا عدمی باشد که قدرت حکومت 

ندارد و اگر وجودي باشد، حتماض مخلوق خداي سبحان است و هیچگاه مخلوق بر خالق 

قانون، متن فعل خداست و از فعل او » ال یسئل عما یفعل و هم یسئلون«: کم نیستحا

الزام در مقابل فعل است، » و ما من دابه اال علی اهللا رزقها«: شود و نیز آنچه فرمود انتزاع می

 .شود نه مقام ذات، و فعل معین، حتماً از خدا صادر می

، یا اسمی از اسماي الهی محکوم اسم ممکن است فعلی از افعال خدا محکوم فعلی دیگر

دیگر باشد؛ ولی ذات القدس الهی چون قدیر محض است، محکوم هیچ قانونی نیست، و 

کند، هرگز خالف عدل و قسط از او صادر یا ظاهر  چون بر صراط مستقیم افاضه می

در مقام اسم، وصف و فعل خارج از ذات، ممکن  است حاکم و محکوم ترسیم . شود نمی

.ولی در مقام ذات چنین تصور صحیح ندارد شود
1
 

 داري و امانت پیامبر

. داري آنان به نحو اتم بود امانت سرّ موفقیت پیامبران الهی، مخصوصاً پیامبر اعظم. 315

معناي امین کامل آن است که در معرفت امانت و عاریت دچار اشتباه نشود و آن را مال 

بادرت نکند و در کیفیت صرف آن از رهنمود مالک رسمی خود نپندارد و یا به غصب آن م

انسان داراي روح که اصل است و بدن که فرع و شئون گونه گون . اصیل آن تعدي ننماید

مالک واقعی همه این امور تکوینی و اعتباري خداي . زندگی است که فروع بعدي اویند

گی امانت و از منظري سبحان است، آنچه از جان، بدن، جاه و سمت به انسان داده شد، هم

 .عاریت است

در همه امور امین محض بود و در رساندن پیام الهی، مراحل ابالغ درست را  پیامبر اعظم

و انک التلقی «: کامالً امینانه پیمود، یعنی تمام علوم و حیانی را از خداي سبحان فرا گرفت

و هر » سنقرتک فال تنسی«: و همه آنها را معصومانه نگه داشت» القرآن من لدن حکیم علیم
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ان هو اال * و ما ینطق عن الهوي«: کدام انها ار در فرصت الزم، مصونانه ابالغ یا امال فرمود

سیره و سنت محفوظانه آن حضرت، پشتوانه علمی و عملی رهنمودهاي » وحی یوحی

فوس اند و با تذکیه عقول جامعه و تزکیه ارواح آنان بعد از تضحیه ن پیامبرانه وي بوده

فمنهم من قضی نحبه منهم من ینتظر و ما بدلوا «مسوله و اماره آنها، رجالی پروراند که 

تمام امور به اراده خداي سبحان مقتدري است ! هان اي برادران و خواهران مسلمان. »تبدیال

.که با مقداري دود، آفتاب و ماه و نجوم تابناك سپهر نیلگون ساخت
1
 

 خاتمیت رسول اکرم

ما کان محمد ابا احد من « : فرماید می اي سبحان در مورد خاتمیت رسول اکرمخد. 316

محمد پدر هیچ یک از مردان شما نیست، اما » رجالکم و لکن رسول اهللا و خاتم النبین

 .پیامبران است) واپسین0فرستاده خدا و خاتم 

ده پس از آنکه آنچه را نویسن. گیرد ها قرار می ها و نامه یعنی مهر که در پایان نوشته« خاتم«

الزم بود، نوشت و تمام مقاصد خود را بیان کرد، پایان نوشته خود را مهر کرده، ختم آن را 

: آمده است اند، چنان که درباره حضرت عیسی کند انبیا کتاب و کالم حق اعالم می

نوید  اي از خویش خداوند تو را به کلمه» یبشرك بکلمه منه اسمه المسیح عیسی ابن مریم«

خداوند که از طریق فرستادن پیامبران و وحی با . می دهد که نامش مسیح، پسر مریم است

گوید،  ها سخن می گوید، پس از طریق فرستادن پیامبران و وحی با انسان ها سخن می انسان

پس از پایان کلمات و گفتارش، سلسله نبوت و صحیفه رسالت پیامبران را با فرستادن 

 . هر کرده استم پیامبر اکرم

مقصود از خاتمیت تنها تاخر و خاتمیت زمانی نیست، بلکه خاتمیت رتبی در قوس صعود 

واجد همه مزایا،  شود که پیامبر اکرم بنابراین از آیه مذکور چنین استفاده می. نیز هست

ها و خصوصیات پیامبران گذشته است و تا روز قیامت احدي بهتر و کاملتر از او  فضیلت
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رسید، نه  شود، حتماً او به مقام خاتمیت می تر از او یافت می د آمد، زیرا اگر کاملنخواه

  .رسول اکرم

اثبات مطلب، به صورت قیاس استثنایی این است که اگر پیامبري برتر از پیغمبر خاتم، تا 

 زیرا اگر خداي انسانی بیافرید که. روز قیامت ظهور کند، پیامبر اسالم، پیامبر خاتم نیست

در علم و عمل، اکمل و افضل از پیامبر اسالم باشد، هرگز آن انسان اکمل و افضل، از این 

چون انسانی که کمال برتر را دارد، . انسان کامل و فاضل پیروي نکرده، از امت او نیست

کند و او  مطاع و متبوع خواهد بود و دیگران را به مقام خود و آن کمال برتر هدایت می

ها باشد، در حالی که خداي سبحان  پیامبران و هم شاهد جهانیان و اسوه امت باید، هم خاتم

فکیف اذا جئنا «: پیامبر اسالم را به خاتم پیامبران معرفی کرده و شاهد جهانیان خوانده است

منکل امه بشهید و جئنا بک علی هوالء شهیداًن ما در قیامت از هر امتی شاهدي بر اعمال 

و تو را به ) دهد در دنیا حوادث را تحمل کرده، در آخرت شهادت میکه ( آوریم  آنها می

ها در دنیا انجام دادند، تو مشاهده کرده،  آوریم یعنی هر چه امت عنوان شاهد همگان می

شهادت خواهی داد، تو بر بینش همه انبیا سیطره داري و گواهی می دهی تو نه تنها شهید 

.آنان هستی هاي امت خود، بلکه شهید انبیا و امت
1
 

 شهادت مطلق پیامبر

: فرماید می قرآن کریم درباره احاطه انسان کامل بر جهان امکان، به رسول اکرم. 317

فکیف اذا جئنا من کل امه بشهید و جئنا بک علی هوالء شهیداًن در قیامت ما از هر امتی «

اهد کل، بر انبیا  آوریم که شاهد اعمال، عقاید و اخالق آنها باشد و تو را ش شاهدي می

پس پیامبر . برند آوریم و اولین و آخرین، زیر پوشش شهادت تو به سر می هایشان می امت

باید در قیامت معصومانه بر همه جزئیاتی که در جهان امکان، در حیطه انسانیت می گذرد و 
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ش ها زیر پوش ها و والیت ها و نبوت به همه امم مربوط است، شهادت بدهد و همه خالفت

.قرار دارد شهادت گواه گواهان، یعنی وجود مبارك رسول اکرم
1
 

 به ابوذر وصایاي پیامبر

بخشی از آنها . اند فرموده) رضوان اهللا علیه(هاي که رسول خدا به ابوذر  وصیت. 318

مستقیماً در تجلیل از قرآن است و بخشی دیگر در تکریم حامالن قرآن و قسمتی مربوط به 

این واقعیات گاهی به . رخی مربوط به تطبیق معانی کلی قرآن بر مصادیق آنتفسیر آیات و ب

در چهره  گر است و زمانی به عنوان حدیث رسول گرامی صورت آیات قرآنی جلوه

 .شود وصیت و نصیحت بازگو می

! اي ابوذر: فرماید در بخشی از وصایاي خود به ابوذر، می رسول اکرم: ادب قرائت. 1

سان در برابر قرآن صداي خود را پایین بیاورد تا هر چه بهتر و بیشتر امکان شایسته است ان

چنانکه در هنگام تشییع جنازه شایسته . تدبر در آیات آن، براي خود با دیگران فراهم گردد

است با صداي آهسته سخن بگوید، زیرا تشییع جنازه جاي تفکر است و در هنگام 

 .خن بگوید به تفکر و تعقل نزدیکتر استتر س اندیشیدن هر چه انسان آهسته 

هاي  یکی از راه! اي ابوذر. در قسمتی دیگر از آن وصیت چنین آمده است: حامالن قرآن. 2

تجلیل خداوند سبحان آن است که مسلمان سالمندي که عمر خود را در اسالم گذرانده 

م و حکم و عامالن گرامی بداریم و همچنین به حامالن قرآن که در حقیقت عارفان به احکا

.به دستورات آن هستند احترام بگذاریم

حامالن قرآن کسانی هستند که خداوند سبحان، قرآن را بر آنها تحمیل کرده است آنها هم 

ها و زمین  آن را تحمل کرده و به مقصد رسانده اند، زیرا خداوند این امانت را به آسمان

اما انسان عالم عادل آن را قبول » ان یحملنها فابین« : عرضه کرد و آنها آن را حمل نکردند

.کرده و هم به مقصد رسانید، در نتیجه خود به هدف عالی نایل آمد
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شود ولی در صدد فهم آن نیست یا  پس آن کسی که کتاب آسمانی براي او نازل می

خواهد به صورت صحیح در آن تفکر و تدبر کند یا بعد از تدبر صحیح بدان عمل  نمی

کند ولی حضر نیست آن را با بیان و قلم منتشر کند، در همه این  د و یا عمل میکن نمی

که در نازلترین . مراحل کم و بیش به نوبه خود از حمل امانت الهی خودداري کرده است

مراحل  آن درباره کسی است که حاضر به تدبر و عمل کردن در قرآن نباشد و چنین کسی 

 .تحمل نکرده استهیچ مطلی باز مطالب قرآنی را 

. درباره برترین آیات پرسید اي خصوصی از پیامبر گرامی ابوذر در جلسه: برترین آیه. 3

ذکر شده » حی قیوم«زیرا در آن آیه کریمه، کلمه شریف . »آیه الکرسی«: پیامبر فرمودند

همچنین گفته شده که در آن اسم اعظم الهی است، چنانکه در آن سخن از توحید و . است

 .م و قدرت مطلقه خداوند و همچنین عرش و کرسی به میان آمده استعل

برترین سوره باشد، زیرا خداوند در تکریم آن » فاتحه الکتاب« گر چه ممکن است سوره 

اند  چنانکه آن را عصاره قرآن دانسته» لقد اتیناك سبعاً من المثانی و القران العظیم«: فرماید می

الکتاب با برترین آیه بودن آیه الکرسی منافات ندارد، زیرا  ولی برترین سوره بودن فاتحه

هاست  یکی مربوط به سوره است و دیگري مربوط به آیه؛ یعنی یکی نسبت یابی بین سوره

 .ها و دیگري نسبت سنجی بین آیه

آیا مطلبی در قرآن : سوال کردند ابوذر از رسول اکرم: تهذیب، ره آورد مشترك انبیا. 4

آري و آن : هاي انبیاي گذشته هم آمده باشد؟ آن حضرت فرمود که کتاب شود یافت می

عبارت است از اهمیت و فضیلت خودسازي و تهذیب و تزکیه روح که از بهترین و 

خداوند سبحان، تزکیه روح و یاد حق و نماز را زمینه . برجسته ترین مسایل انسانی است

کند تا بذر را شکوفا  و کاو و آبیاري میداند، کسی که زمین را کند  فالح و رستگاري می

موسوم است و بر این اساس مفلح » فالح«ساخته، آن را از پوسیدگی رهایی بخشد، به 

 .رساند کسی است که بذر توحید و فطرت را در مزرعه دل شکوفا کرده، آن را به ثمر می
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شود  ینجا معلوم میاز ا. داند آیات مزبور، مانع فالح و تهذیب نفس را سرگرمی به دنیا می

که تهذیب نفس و یاد حق و نماز گر چه در دنیا سودمند است ولی آثار مهم آن مربوط به 

 .آخرت است

مطلب یاد شده یقیناً در صحایف پیامبرانی هم که بین ابراهیم و موسی و بعد از موسی و 

مصدقاً « : ستاند موجود بوده است، چنانکه درباره انجیل آمده ا آمده قبل از رسول اکرم

یعنی عیسی آنچه را که در تورات آمده تصدیق کرده است؛ که یکی از مطالب » لما بین یدیه

باشد، گذشت از آنکه بسیاري از  که در تورات است اهمیت خودسازي و تهذیب روح می

 .هاي عیسوي درباره تزکیه نفس است برنامه

ال تخف فی « : فرماید بوذر میبه ا سپس رسول اکرم: تفاوت فروتنی با ذلت پذیري. 5

این وصیت پیامبر، از قسمت پایانی . در راه خدا و احیاي آثار الهی از هیچ چیز مترس» اهللا

مومنان راستین که محبوب خدایند و محب او و فروتنند . این آیه شریفه استفاده شده است

نها همان طور که در اي هراسناك نیستند، زیرا آ و ذلت ناپذیر، از مالمت هیچ سرزنش کننده

یرجون رحمته و یخافون عذابهن و سر توحید «: رجاء موحدند در خوف نیز موحدند

خوف و رجاي آنها همان عقل عملی است که ناشی از توحید در بینش اعتقادیشان است، 

 .هراسند و جز به او امیدوار نیستند از این رو جز از خدا نمی

کند که تبیین آنها به محل مناسب  ن راستین را بیان میآیه شریفه مزبور، برخی اوصاف مومنا

 :شود خود موکول است، لیکن در اینجا به دو نکته اشاره می

دستور به تواضع و فروتنی در برابر مسلمانان، به معناي ذلت و فرومایگی و احساس : الف

وم و ممنوع حقارت در مقابل آنان نیست، زیرا این عمل همان گونه که در مقابل کافران مذم

دهد خود را در  اسالم هرگز به کسی اجازه نمی. است در برابر مسلمانان نیز ناپسند است

حضور مسلمانان دیگر ذلیل کند بلکه سرفرازي در اسالم، اصلی است که مسلمانان باید 

 .همواره آن را حفظ کند

است نه حق انسان همان گونه که مالک ناموس خود نیست، زیرا ناموس هر کسی حق اهللا 

شخصی او، و باید از آن دفاع کند همچنین حفظ آبرو از حقوق اهللا است و جزو حق 
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شخصی کسی نیست که بتوان مانند مال آن را به دیگري بخشید و یا در صورت تجاوز، 

خداوند سبحان کارهاي مومن را به : فرماید می در این باره امام صادق. رضایت داد

. ر اینکه خود را به ذلت افکنده، آبروي خود را از دست دهدخودش واگذار کرده است مگ

زیرا مومن از آن جهت که مومن است از ناحیه ایمان عزت و آبرو یافته است و اگر آبروي 

 .مومن برود در حقیقت آبروي ایمان رفته است

د مومنان در برخورد با نظام ستم وکفر، نفود ناپذیرند و با جالل و شکوه با آن برخور: ب

دهند،  کنند و کاري که شائبه سازش و تسلیم و ذلت داشته باشد از خود بروز نمی می

محمد رسول اهللا و « : و یاران آن حضرت فرمود چنانکه خداوند در وصف رسول اکرم

 ».الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم

سازد که  ص میالملل اسالمی را نیز مشخ این بخش از آیات، حکم برخی از قوانین بین

به . المللی خود را تنظیم کنند که عزتشان حفظ شود اي روابط بین مسلمانان باید به گونه

عنوان نمونه، نباید کسی را که ضعیف النفس و ذلت پذیر است به عنوان نماینده حکومت 

 .اسالمی به کشور کفر فرستاد یا او را مهماندار سران کفر کرد

رچه حکم استواري در برابر کفر و کافران را دارد ولی به باید توجه داشت که اسالم گ

ان جالسک یهودي فاحسن «کند  مراعات ادب در برخورد با هر انسانی نیز سفارشمی

 » مجالسته

خداوند مرا به جمع مال : فرماید در ادامه می رسول گرامی: پیامبر، مامور به تسبیح حق. 6

از انضمام این دو . د و عبادت دعوت کرده استامر نکرده است بلکه مرا به تسبح و تحمی

 .آید که یقین نتیجه عبادتی است که جامع تسبیح و تحمید و سجده باشد آیه، چنین بر می

برد آن است  نشانه عالیمی که از علمش بهره می: به ابوذر فرمود پیامبر اکرم: علم نافع. 7

لکه در پیشگاه خدا ابتهال و تضرع هم کند، ب که هنگام خواندن قرآن نه تنها در آن تدبر می

»...اللهم ان اعوذبک من علم االینفع و«: این است که دارد، از همین رو دعاي رسول اکرم

علم با قاصر است و غیر نافع و یا کامال است و سودمند، ولی عالم یا قاصر است و یا 

. تقسیم شده است در روایات به سه قسم. علوم سودمند که شایسته فراگیري است. مقصر



٣۶۴

و اگر » مانما العلم ثالثه آیه محکمه، او فریضه عادله، او سنه قائمه و ما خالهن فهو فضل

و معناي بهره . اي نبرد از علم خود محروم شده است عالمی با داشتن این علوم نافع، بهره

علم در  هاي زیرا اینها بهره. بردن این نیست که تدریس یا سخنرانی یا تالیف داشته باشد

نشئه طبیعت و اعتبار است، اما بهره راستین از علم نافع آن است که دارنده این علوم متعبد، 

قل امنوا به او « : فرماید متخشع، مبتهل، متضرع و متواضع باشد، چنانکه خداوند سبحان می

یزیدهم ال تومنوا انی الذین اوتوا العلم من قبله اذا یتلی علیهم یخرون للال ذقان بیکون و 

شما مومن بشوید یا نشوید، آنان که از علم الهی برخوردارند با چهره و چانه خود » خشوعاً

 .افتند کنایه از این که آنان اهل خضوغ و خشوعند به سجود می

خیزد، مایه خرمی و شادابی آن  نکته در خور ذکر این که عمل صالح که از علم نافع بر می

البته عالمی که خود در سایه علم . د که آن علم محو گرددگذار علم خواهد شد و هرگز نمی

سودمند خویش مهذب شد و فروتنی الهی را بر فرومایگی طبیعی ترجیح داد، توان تربیت و 

 .تهذیب دیگران را دارد

در توصیه به ابوذر آخرین آیه سوره آل عمران را تبیین  پیامبر گرامی: مرابطه با خداوند. 8

اي آیه شریفه . آیه پایانی سوره آل عمران چنین است. کند می و مصداقش را مشخص

گرچه مصادیق فراوانی نظیر مرزبانی و حفظ ثغور دارد ولی بارزترین مصداق آن، رفتن به 

مرابطه : فرمود از این رو رسول اکرم. مراکز مذهبی و انس گرفتن با عبادات دینی است

باشد که از عهده تکلیف بدر آمده است و آن است که انسان وقتی نماز خواند خوشحال ن

خود را فارغ بداند بلکه باید شوق به عبادت و لذت ارتباط و مناجات با خداوند در او 

 .حالتی ایجاد کند که منتظر نوبت نماز دیگر باشد

فرق من با دیگران این است که من چنان تشنه «: نقل شده که فرمودند از رسول خدا

شود که هر چه بیشتر با خداي  خوانم شوقم به نماز بیشتر می ر نماز مینمازم که هر چه بیشت

هاي مادي با  فرق نعمت» .شود خود سخن بگویم اشتیاقم به مناجات با حق افزوده می

هاي  هاي مادي، محکوم تزاحم  و امتناع تداخل است، ولی نعمت معنوي آن است که نعمت

زاحمند از این رو هر نعمت مادي، به اندازه معنوي که مجرد و الهی است محکوم به عدم ت
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هاي  خود از گنجایش ظرف کاسته و مزاحم ورود مظروف دیگري است، ولی نعمت

کاهد؛ بلکه به اندازه تاثیر وجودي خود، مایه  معنوي، نه تنها از گنجایش ظرف خود نمی

ه کند، چنانک هاي معنوي دیگر را فراهم می وسعت آن گشته، زمینه نزول مظروف

شود  هر ظرفی با آمدن مظروف از ظرفیتش کاسته می. درباره علم فرمود امیرالمومنین

 .مگر ظرف علم که با آمدن مظروف ظرفیت آن بیشتر شود

شاهد بر مطلب مزبور، مسئله افزون طلبی در علم است، چنانکه در همین وصیت آمده 

بیشتر افاضه کن، که این » زدنی یا رسول اهللا« : عرض کرد است که ابوذر به رسول اکرم

روش افزون طلبی در علوم و معارف از سیره پیامبر آموخته شده، زیرا خداوند سبحان به 

یعنی تو از خداوند سبحان علم برتر و باالتر » قل رقب زدنی علماً«: فرماید پیامبرش می

 .طلب کن و در مسایل علمی افزون طلب باش

فرماید، منظور از  این که خداوند می! اي ابوذر: دفرمو سپس رسول اکرم: کشت آخرت. 9

اگر کسی از عمل صالح برخوردار بود خداوند . حرث و کشت آخرت، عمل صالح است

کند  و آنچه انجام نداده توفیق و  سبحان کمبود او را جبران کرده، آنها را از او قبول می

 .کند اشتیاق انجام آن را به او مرحمت می

ها نزد خداوند کسی است  محبوبترین انسان! اي ابوذر: امیدوارترین انسانمحبوبترین و . 10

می » ان اکرمکم عند اهللا اتقیکم«که این مطلب را از آیه . که بیش از دیگران به یاد حق باشد

.توان استفاده کرد

آگاه باش کسی در قیامت امید نجاتش بیشتر است که ترس و هراسش از خداوند ! اي ابوذر

 . دیگران بوده استبیش از 

که در بعضی از آیات به صورت وصف که نشانه » پرهیزگارترین«عنوان : ملکه تقوا. 11

که با فعل ماضی آمده » ...ان الذین اتقوا«غیر » ...ان المتقین فی«: استمرار است آمده است

باشد، زیرا وصف تقوا براي متصفان به آن، چنان ملکه شده است که از چیزهاي  است می

 کنند، از این رو رسول اکرم اهمیت است پرهیز می که در نظر دیگران ارتکاب آنها بی 

اي از خدا بترس و پرهیز کن که دیگران آن چنان پرهیز  تو به گونه! اي ابوذر: فرمود
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پرهیز از مشتبهات، الزم چنان تقوایی است، از این رو براي آن که مومنان به . کنند نمی

 .»دع ما یریبک الی ما اال یریبک«: فرماید بند، میچنین تقوایی دست یا

تقوا در دل : سپس آن حضرت به سینه مبارك خود اشاره کردند و فرمودند: تقواي دل. 12

تقوا صفت قلب است که مظاهري دارد و این مظاهر به عنوان مصادیق تقوا ذکر . است

ذلک و من یعظم شعائر «: دفرمای چنانکه خداوند سبحان در تعظیم شعائر الهی می. شود می

باید تقوا، هم به عنوان حسن فعلی در متن عمل باشد و هم به » اهللا فانها من تقوي القلوب

یعنی کاري که مطابق شرع نباشد تقواي . عنوان حسن فاعلی در قلب عامل جایگزین باشد

واي عملی در آن نیست و همچنین اگر کار مشروع بود، ولی مکلف آن را انجام نداد تق

.فاعلی در او وجود نخواهد داشت

اگر همه مردم به این آیه عمل کنند براي آنها کافی ! اي ابوذر: تقوا، مشکل گشاست. 13

اي که  زیرا جامعه» و یرزقه من حیث ال یحتسب* و من یتق اهللا یجعل له مخرجاً«: است

  .همه مردم آن اهل تقوا باشند، گرفتار ناامنی و نابسامانی نخواهد شد

رسد که به  ماند و از طریقی روزي او می انسان پرهیزگار هرگز در فراز و نشیب روزگار نمی

اگر کسی به خدا اعتمادکند و او را وکیل خود قرار دهد خدا براي . آن امیدوار نبوده است

اي قرار داده است که روزي هیچ کس بدون آن  خداوند براي هر چیز اندازه. او کافی است

رسد، بنابر این انسان باید کارهایش را بر محور تقوار قرار داده و به مدد  او نمیاندازه به 

من حیث ال « تقوا و توکل به سوي خروج از مشکالت حرکت کند و انتظار روزي 

 .را داشته باشد» یحتسب 

« : اگر با تقوا باشید عمل شما مقبول است! اي ابوذر: عمل با تقوا، مقبول و کثیر است. 14

در این حال، عمل شما اندك خواهد بود، زیرا چیزي که مقبول » ا یتقبل اهللا من المتقینانم

 .نتیجه آن که عمل باتقوا، مقبول و کثیر است. خدا باشد، نباید ناچیز و اندك شمرده شود

 که امیرالمومنین» یا ایها الذین امنوا ذکرواهللا ذکر کثیراً« این بخش از وصیتف نظیر آیه 

پسندد  عمل خالصانه را چون خدا می. ذکر خالص، ذکر کثیر است: فرماید می ن در ذیل آ

» ال یذکرون اهللا اال قلیالً« : کثیر است، اما ذکر منافقان گرچه در ظاهر کثیر باشد اندك است
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کنند در حالی که منافق اصالً به یاد  منافقان، کم تسبیح حق می: فرماید اینکه خداوند می

براي آن است که همین ذکر علنی و آشکار آنها » نسوااهللا فانساهم انفسهم« : خداوند نیست

گیرد قلیل است گر چه ظاهراً زیاد  که براي جلب توجه مردم است و ریاکارانه انجام می

باشد، پس کسی که در پنهان و نهان ذکر دارد ذکرش کثیر است، زیرا خالص و مقبول است 

.و عمل مقبول اندك نیست
1
 

 به ابن مسعود یامبروصایاي پ

به ابن مسعود که شواهدي  هایی از سفارشات پیامبر گرامی در این فصل بخش. 319

 :شود قرآنی در بردارد، نقل می

هایشان به ابن مسعود  در قسمت مهم توصیه رسول اکرم: مستی گناه و راه هوشمندي. 1

ها و  منشا همه تباهیکه مشتمل بر ریشه یابی معاصر است، با استناد به بعضی آیات، 

زیرا این امور چشم درونی . کند ها را دنیا گرایی، جاه طلبی و حب نفس معرفی می تبهکاري

آنگاه چنین انسانی از سود و زیان خود غافل شده ، آنچه را ناپایدار است . بندد انسان را می

 رو رسول خداسپارد، از این  انگارد و آنچه را جاودانه است به فراموشی می جاودانه می

گناه، همانند شراب » واحذر سکر الخطیه« : از مستی گناه پرهیز کن! اي ابن مسعود: فرمود

مست کننده است و همان گونه که انسان مست چون نیروي ادراکی خود را از دست داده، 

اندیشد، انسان معصیت کار هم این چنین است و بین  شنود و نمی بیند، نمی درست نمی

آنگاه آن حضرت به این آیه کریمه . گذارد او زیانبار یا سودمند است فرق نمی آنچه براي

یعنی این گونه افراد بر اثر گناه ناشنوا، » صم بکم عمی فهم ال یرجعونن«: استدالل کردند

گردند، زیرا عامل بازگشت انسان به خویشتن  شوند و به فطرت اولی خود بر نمی نابینا می

 .ب است و بر اثر مستی گناه از کار افتاده و معزول شده استخویش، همان اندیشه نا

                                 
1
337، ص 9در قرآن، ج سیري در رسول اکرم 
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یکی این که انسان از مواعظ درون بهره : بازگشت به فطرت و اندیشه اصیل، دو راه دارد

بندد و  هاي بیرون استمداد کند و گناه، هر دو راه را می گیرد و دیگر آنکه از موعظه

از بیرون سخن سودمندي به او برسد، در این گذارد از درون گناهکار فریاد برخیزد یا  نمی

پس به همان اندازه که گناهکار، . حال، دیگر نه خواندن کتاب موثر است و نه سخن واعظ

بندد، چون  گناه  کند به همان اندازه مجاري ادراك صحیح خود را می غرایز خود را ارضا می

خدا قلب را شستشو داده،  رسوباتی دارد که عامل مسدود شده دل است، چنانکه اطاعت از

کند و هم تیره را  دهد، توبه، آب زاللی است که هم تشنه را سیراب می به دل جال می

 .دهد شستشو می

هاي دل را به سوء اختیار خود مسدود کرده است، از نصیحت و تذکرات  کار که راه گنه

: د کرده، فرمودندبه آیه دیگري استشها شود، از این رو رسول خدا دیگران هم ناراحت می

 . مانند کسی نباشید که اگر او را به تقوا دعوت کردند ناراحت شود

شوند، از این رو اگر کسی آنها را  جهت هستند و با گناه عزیز می ها عزیز بی بعضی از انسان

از طرفی چون چنین عزتی دروغین . شوند امر به معروف و نهی از منکر کند ناراحت می

راي او واقعیت داشته، صادق است و در مرکز ذلت که جهنم است به سر است، قهراً ذلت ب

آنگاه چنین انسانی . »فحسبه جهنم« : جهنم براي او کافی است: فرماید برد، از این رو می می

که جهنم را براي خود انتخاب کرده است، از دعوت به تقوا گریزان بوده، آماده شنیدن 

گناه بوده، تبهکاري او را گرفته است و اگر خود را چون ماخوذ به . سخن بهشتیان نیست

پندارد، در حقیقت پنداري گناه آلود است، زیرا گناه، خود باطل بوده و هر گونه  عزیز می

 .پنداري هم که از آن  نشئت بگیرد، باطل است

عاقبت عالم بی عمل و فقیه بی تقوا : سپس به ابن مسعود فرمود: عذاب عالم بی عمل. 2

آن حضرت . کنند ست و هرگاه بخواهد از خطر جهنم برهد دوباره او را وارد آن میجهنم ا

گریه  من دیدم رسول خدا: ابن مسعود می گوید. مکرر این آیات را تالوت کردند

: کند، عرض کردم، یا رسول اهللا ما یبکیک؟ چه چیز باعث گریه شما شده است؟ فرمود می

 .براي شفقت و رحمت نسبت به امت خودم
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در ادامه وصیت خود به ابن مسعود  رسول گرامی: تشخیص زبور جان از زینت زمین. 3

کاران آنچه را  گنه: فرماید می» انا جعلنا ما علی االرض زینه لها« با استشهاد به آیاتی همچون 

فهمند و آنچه که زینت انسان نیست آن را زینت خود می  که زینت حقیقی آنهاست نمی

انسانی که بر اثر کوردلی . روي زمین است، زیور زمین  است نه زیور انسانانگارند، آنچه 

زینت زمین را زینت خود . فاقد قدرت تشخیص بوده، از ادراك صحیح برخوردار نیست

عمر خود را صرف تزیین . فهمد پندارد، چنین انسان نابخردي چون فرق دو زینت را نمی می

.بندد خت بر میکند و با جان تهی از زینت، ر زمین می

زینت جان انسان چیزي است که جاودانه بود، همواره، چه قبل از مرگ و چه در حال مرگ 

کند و باعث وبال  و بعد از آن، به حال انسان سودمند باشد، اما زینت زمین، انسان را رها می

» دا جرزاًو انا لجاعلون ماعلیها صعی«: شود زیور زمین در آینده نزدیک پژمرده می. شود او می

پس آن کس که جانش را با علم و تقوا مزین . آید گیاه در می و به صورت زمین صاف و بی 

 .نکند و فقط به فکر خانه و بوستان و مرکب خود باشد زمین را مزین کرده است

خداوند : در ادامه براي معرفی زینت غیر واقعی، این آیه را تالوت فرمود رسول گرامی

ا که از امور شهوانی و مظاهر گوناگون دنیا مادي نشئت گرفته بیان هاي ر سبحان زینت

بهتر از امور ناپایدار دنیایی، زینت ماندنی و جاودانه آخرت است و آن : فرماید کرده؛ می

عبارت است از بهشت جاودانه و همسران پاك و باالتر از آنها رضوان الهی است، که نمونه 

است، در دنیا مسئله زنان » ازواج مطهره«خرت سخن از آن در دنیا نیست، زیرا اگر در آ

است، در دنیا باغ و » جنات تجري من تحتها االنهار« مطرح است، همچنین اگر در آخرت 

بوستان است، لیکن در آخرت مقام منیع رضوان و لقاي خداوند محقق است که در دنیا 

 .اثري از آن نیست

نه تنها زیاد : فرماید نصایح خود به ابن مسعود میرسول اکرم در ادامه : تدبیر در قرآن. 4

قرآن بخوان بلکه وقتی به آیاتی مانند آیه امر به معروف و نهی از منکر رسیدي آن را مکرر 

زیرا امرش تو را به صالح و نیکی دعوت می » رددها و کررها«: تالوت و در آنها تدبر کن

ولتجزي کل نفس بما «: ین آیه تالوت فرموددارد، آنگاه ا کند و نهیش تو را از زشتی باز می
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یعنی هر کس برابر آنچه انجام داده است، پاداش می بیند و هرگز » کسبت و هم ال یظلمون

 .گیرد انسان مورد ستم خداوند قرار نمی

گناه را کوچک نشمار، زیرا باطن ! اي فرزند مسعود: آنگاه فرمود: اشک چرك و خون. 5

شود  زا است که اگر کسی در قیامت آن را ببیند چنان متاثر میگناه چنان سهمگین و وحشت

. ریزد، زیرا گناه سم است که از چشمش چرك و خون می

کند که وقتی  که اولین مبین و مفسر قرآن است آیه مزبور را اینگونه تفسیر می رسول خدا

اهر آیه ریزد گر چه ظ بیند چشمش از شدت اندوه خون می انسان گناه را در قیامت می

بیند عالقه مند است  معناي دیگري دارد و آن این که گناهکار وقتی اعمال زشت خود را می

 .که بین او و اعمال زشتش فاصله زیادي باشد تا از نظر تاریخی به او دسترسی نداشته باشد

: در ادامه، این آیه را تالوت فرمودند رسول اکرم: تبدیل پوست و تشدید عذاب. 6

هاي بدنشان به صورت خاکستر درآید،  تبهکار و کافر هر بار که در جهنم پوست هاي انسان

رویاند تا عذاب را بچشند، زیرا نیروي لمس  اي به جان آن می خداوند سبحان پوست تازه

گرچه در سراسر بدن موجود است ولی در پوست بیش از جاهاي دیگر وجود دارد  و 

 .المسه آن قویتر از المسه سایر اعضاست

نظیر آنچه درباره تبدیل پوست جهنمیان بیان شد، درباره تشدید حرارت جهنم نیز آمده 

یعنی هرگاه آتش جهنم به خاموشی گراید ما آن آتش را » کما خبت زذناهم سعیراً«: است

سر افروختگی مجدد آن شاید این باشد که گاهی انسان گناهان . سازیم تر می افروخته

ود تا از تنوع گناه لذت ببرد، از این رو در قیامت نیز برابر گناهان ش گوناگونی را مرتکب می

شود، همچنین سر افروختگی  هاي گوناگونی معذب می هاي متنوع به عذاب متنوع به عذاب

شود و  مجدد آتش شاید این باشد که گاهی انسان تبهکار بر اثر موعظه و نصیحت متنبه می

ولی دوباره بر اثر دوست بد یا علل دیگري به گناه  کند که دست از گناه بردارد اراده می

 .کند شود، آنگاه همین عمل در قیامت به آن صورت ظهور می مشابه یا بدتر از آن مبتال می

انسان در : سپس این آیه ار تالوت فرمود رسول اکرم: زفیر و شهیق جهنم و جهنمیان. 7

است و هر نفسی که فرو می کشد، تنفس وي معتدل و متوسط  حالت عادي که نفس می
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ولی وقتی نفسش بند آمد، تنفس او غیر . آید مفرح ذات رود ممد حیات است و چون بر می

برد که این  آورد و فرو می بدین صورت که نفس را تا باالترین درجه باال می. شود عادي می

 .نامند گویند و آن حالت باال آوردن را شهیق می حالت فرو بردن را زفیر می

. رابر آیه مزبور دوزخیان شهیق و زفیر دارند، چنانکه جهنم داراي زفیر و شهیق استب

شنوند، گر چه خروش زفیر و شهیق خود  دوزخیان صداي زفیر و شهیق جهنم را از دور می

 .شود کنند، زیرا فریاد جهنم آنقدر زیاد است که مانع شنیدن فریاد خودشان می را ادراك نمی

اند، از این رو از  اند در حقیقت به کام جان خود سم ریخته گناه تن داده کسانی که به تباهی

درون آنها فریاد و ناله بلند است ولی چون مست گناهند و مجراي ادراکشان بسته شده 

شنوند، زیرا دستگاهی  است و گوش آنها کر و چشمشان کور است، آن فریاد و ناله را نمی

 .یار خود معصیت کار از بین رفته استشنید یا سوء اخت که آن صدا را می

کند که هر کس  این هشدار الهی را بازگو می آنگاه رسول اکرم: دل غافل، النه شیطان. 8

یعنی دوستان بد را که همراه . کنم از یاد من غافل شود، براي او همسایه بد فراهم می

زیرا صحنه قلب . کنم تا پیوسته او را وسوسه کنند شیطانند مقرون قلب چنین کس می

انسان، صحنه فطرت است و جاي بیگانه نیست ولی وقتی انسان عاصی خدا را فراموش 

 .شود کرد، جا براي بیگانه باز شده، آنگاه وارد خانه دل می

اي تخم  آمده است که شیطان در سینه و قلب عده در بیانات نورانی امیر المومنین

کند که خود تصمیم گیرنده است در حالی که  انسان معصیت کار تصور می. کند گذاري می

هاي شیطان و در این کار بدون آن که  قانونگذار درون وي شیطان است و او مجري برنامه

معذور باشد، مازور است، زیرا خداوند مکرر به وي مهلت داد ولی او توبه نکرد تا بدین 

 .حال درآمد و با سوء اختیار خویش تحت والیت شیطان قرار گرفت

ولو تی اذ فرعوا «در ادامه، از آیه رسول گرامی: ماموران الهی در کمین عالم  بی عمل. 9

عالمان بی عمل : مدد جسته و به ابن مسعود فرمود» فال فوت و اخذوا من مکان قریب

هیچ کس از نگاه و . همان کسانی هستند که خداوند سبحانم اراده کرده است آنها را بگیرد

هو معکم این ما «: ر نیست بلکه هر جا باشد خداي سبحان با اوستقیومیت خداوند، دو
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او همان طور . براي خداوند سبحان که محیط بر همه چیز است، قرب و بعد نیست. »کنتم

. دهد شنود و دعاي دعا کننده را جواب می که ناله محرومان را می

گیرد و اگر  رد، به آسانی مینگاه که اراده کند به تباهی تبهکار خاتمه دهد و او را بگی. 10

مهلت توبه و انابه تمام شدهباشد و او برنگردد، نه خدا دور است و نه ماموران الهی پس 

 .توانند به آسانی او را به سزایش برسانند می

در بخشی دیگر از وصیت خود به ابن  رسول گرامی: توجه به حضور دائمی خداوند. 11

دگار و نعمت همیشگی او توجه داده، به او هشدار مسعود وي را به حضور دائمی پرور

بهره شوي، و این هشداري  دهند که هرگز غفلت تو را فرا نگیرد تا از نعمت حضور بی می

است که مبادا کسی بر اثر دلبستگی به بستگان، خود را به گناه آلوده کند، زیرا اینان در 

ه در ان روز گرفتار کار خود کنند و هم قیامت هیچ مشکلی از مشکالت او را رفع نمی

از این رو هر کس باید در دنیا به اصالح خود پرداخته، آنچه را به حال او مفید . هستند

.نیست رها کند و به کاري بپردازد که برایش سودمند است

اید  این آیه را تالوت فرمود، آیا پنداشتند که عبث و بیهوده آفریده شده سپس رسول اکرم

کند  انسان با مرگش به سوي خداوند سبحان هجرت می. گردید دگار بر نمیو به سوي پرور

 .و با جمال یا جالل او دیدار خواهد کرد

پیوسته برخی آیات مربوط به جهنم  پیامبر گرامی: تفاوت حب نفس با معرفت نفس. 12

ه شود که گناه چون سمی است ک کردند، که از مجموع آنها چنین استفاده می را قرائت می

بندد، آنگاه راهی براي درمان نخواهد بود، از این رو نتیجه تلخ تداوم  مجاري ادراك را می

تبهکاري، کفر است، یعنی گناه عادي مستمر، به کفر منتهی می شود و همان گونه که منشا 

هاي توحیدي  همه معارف، معرفت نفس  است و کسی که عارف به خود شد از اندیشه

منشا هر گناه هم حب جاه است و اگر در » رف نفسه فقد عرف ربهمن ع«: بندد طرفی می

حب جاه که در . گردد بعضی از نصوص حب دنیا مطرح است آن هم به حب نفس بر می

حقیقت همان دنیاي اصیل است، راس همه خطایاست جاه طلبی باعث می شود که انسان 

 .گر باشدنه نور درون خود را ببیند و نه نور موعظت بیرون را نظاره 
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تواند هم درون  فرق جاه طلبی و معرفت نفس آن است که در پرتو معرفت نفس، انسان می

خویش را ببیند و هم بیرون را، هم به آیات انفسی آشنا شود و هم به آیات آفاقی، تا در 

بینش توحیدي قوي گردد، ولی جاه طلبی هم جلو دید درون رامی گیرد و هم جلو نگاه 

وري که انسان نه از دشمن درون خود با خبر است نه از دشمن بیرون بیرون را، به ط

خویش آگه، از این رو درون و بیرون شخص تبهکار هماهنگ می شوند و علیه او قیام 

انه یریکم هو و قبیله من حیث ال «: فرماید کنند  و خط شیطانی که خداوند درباره او می می

 .شود دامنگیرش می» ترونهم

نفس، زمینه معرفت رب یا ظهور معرفت رب است، لیکن اصل همه معارف گر چه معرفت 

حب جاه و دنیا طلبی به . است» نیسان اهللا«معرفت اهللا است، چنانکه اصل همه خطرها 

.کند دنبال نسیان خداوند، ظهور می
1
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