
 (اى ازاخالق عظیم پیامبر (ص گوشھ
 

 د محمد جواد مھرىاستا

ص��یف و توتوان با الفاظ و س��خنان ناقص انس��انھاى ناقصیادماندنى و تاریخ س��از پیامبر را نمىروزھایى بس ش��یرین و بھ
 تعریف كرد.

كاملى كھ تمام افالك و موجودات را خدا بھ خاطر او آفرید گنجد و فراتر از آن اس���ت. انس���انھا نمىاو ھرگز در این واژه
و االانس�انى كھ تا قاب قوس�ین او ادنى باال رفت و بھ جایى رسید » لوالك لما خلقت االفالك«ود، ھیچ چیز نبود. واگر او نب

بھ او عرض كرد: اگر یك مو باالتر روم جبرئیل آن ملك مقرب و واس��طھ وحى الھى بھ آنجا ھرگز نرس��د وبا ص��راحتكھ
ى رفت كھ نھ در خرد آیدو نھ بر ورق نگاش��تھ ش��ود و نھ حتى در بس��وزد پرم. ولى رس��ول هللا رفت و بھ جایبھ نور تجلى

اینكھ حرفى بزنیم كھ نھ پس مابھ جاى» و انك لعلى خلق عظیم«اش فرمود: خدایش دربارهوھم وخیال! اوس����ت كس����ى كھ
ا على ما ی«اش و برادرش كس����ى او را نخواھد ش����ناخترس����اند چرا كھ جز آفریدهمىآغازش و نھ انجامش ما را بھ جایى

پس روا اس������ت كھ لب فرو بندیم وس������خن كمتر » عرف هللا اال انا و انت و ما عرفنى اال هللا وانت و ما عرفك اال هللا و انا
 گوئیم.

  

كند بیاندیش���یم و از زبان روایت بیائیم در این س���خن ربانى كھ پیامبر را داراى منش���ى س���ترگ واخالقى عظیم معرفى مى
یض برگیریم، ش������اید برخى عزیزان بھ كار بندند و ازرس������ول هللا الگوى زندگى بگیرند كھ قرآن اقیانوس پرفنمى از این

 » .هللا اسوه حسنھو لكم فى رسول«فرمود: 

  

بركت اس��ت و پر مایھ بركتى اس��ت و ھم برنامھ بھ ش��ود كھ ھمھایى كوتاه در منش و روش زندگى حض��رت بیان مىجملھ
 زیستى وخداپسندانھ:

  

كرد و سر نامد یعنى بھ زمین نگاه مىمى» خاضع الطرف«ر حضرت متواضع و فروتن بود كھ متن روایت او راآن قد ۱
در برابر خالقش خاض����ع و خاش����ع بود كھ بیش����تر برد، این چنین با وقار و متین... با ادب و فروتن. چنانرا كمترباال مى

اى ھم بلكھ كمتر از لحظھاىدید و لحظھرا حاضر و ناظر مى كرد چھ پیوستھ خداآورد و كمترسر را بلند مىس�رفرود مى
 از یاد و ذكر خدا غافل نبود.

  



رس�ید، پیشقدم در سالم كردن بر او بود، بھ ھر كھ مىھاى بارز تواض�ع و خوى نیكویش این بود كھیكى دیگر از نش�انھ ۲
كرد و نیز بیش ازھمھ و پیش از ھمھ بھ آن عمل مى س��الم كھ خودتحیت اس��المى اس��ت و پیامبر آن را بھ ما یاد داده، خود

 یا كوچك،فرد بزرگ استكرد كھ آنكرد. ھرگز پیامبر مالحظھ نمىقبل از آنكھ دیگرى بر اوس�الم كند، او خود س�الم مى
ى، ایسمھاىیافقیر. آرى حضرت آنقدر عظمت داشت كھ بر ھمھ افراد بدون مالحظھسواد، ثروتمند استیا بىدانشمند است

كرد و او بااینكھ بزرگترین از ھر نظر بود بر كوچكترین انسانھا از ھرنظر ش�غلى، خطى، مس�ئولیتى، مالى و... سالم مى
فرمود: سالم را نود و نھ حسنھ است و جوابش یك تشویق كند مىحسنھكرد و بیش�تربراى اینكھ ما را بھ این سنتس�الم مى

 حسنھ.

  

آموخت بیش�ترجنبھ موعظھ و پند داش�ت، یا مطلبى را مىگفتگفت، و اگر س�خنى مىخن نمىس�پیامبر ھرگز بدون جھت ۳
س���خنانش س���ودمند و یك كلمھ، نھ داش���ت، تمامكرد و یا از ش���ر و منكرى مردم را باز مىو یا بھ معروف وخیرى امر مى

ر وانگھى پیامب»ال لدیھ رقیب عتیدو ما یلفظ من قول ا«دانس������ت كھ: ارزش نبود،زیرا خوب مىبلكھ یك حرف، پوچ و بى
اول ما «اس��ت كھ نخس��تین آفریده پروردگار، نور مباركش اس��ت: اس��وه اس��ت و الگو و اوس��ت انس��ان كامل. پیامبر كس��ى

و ما ینطق عن «گوید گفتھ خدا اس�����ت كند جز نور، وھرچھ مىپس، از این نور كامل چیزى تراوش نمى» هللا نورىخلق
 » .یوحىالھوى ان ھو اال وحى

  

نش�����س������ت و او نمى» والیجلس و الیقوم اال على ذكر«ش�����د. در روایت اس�����ت: و پیامبر ھرگز از ذكر خدا غافل نمى ۴
خاس��ت جز با ذكرو یاد خدا. پیامبر در ھر آن قرین و ھمنش��ین ذكر خدا بود چھ برزبان آورد و چھ در دل گوید. او برنمى

از اھل بیت كھ آن نیز داشت كھ اگر در مجلسى یاد خدا نباشد یا ذكرىاعالم مىدانست و مىخود ذكر خدا را كفاره مجلس
خندید از تبس�����م یاد خدا اس�����ت، پس آن مجلس بر اھلش وزر ووبال اس�����ت و نحس اس�����ت و ش�����وم. و اگر حض�����رت مى

د بھ انسان كامل انسان مودب منافات دارد چھ رسزیرا قھقھھ و خنده با ص�دا با شئون» جل ض�حكھ التبس�م«كرد تجاوزنمى
 مخلوقات.و چھ رسد بھ اشرف

  

ش�����د، ھر جا كھ جاى خالى بود وارد مجلس مىیكى دیگر از موارد تواض�����ع و فروتنى حض�����رت این بود كھ ھر وقت ۵
كنیم كھ باید باال و باالتر نش��س��ت. مىنش��س��ت، مانند ماخودخواھان یا نادانان نبود كھ دنبال ص��در مجلس ھس��تیم، و خیالمى

 نشیند واال است نھ آنكھ انسان واال باید در جاى واال نشیند.آن جا كھ انسان واالمى اصال

  

بنشیند و ھرگز منتظر نباشد كھ دیگران در برابرش استعزیزانم! قطعا این از تواض�ع اس�ت كھ انس�ان در جایى كھ خالى
دون تردید برخاس��تھ از ھواى نفس اس��ت و تكبر بكنند و برخیزند تا آن جناب را در ص��در مجلس بنش��انند. این حالتقد علم

خواھد از اس���ت كھ ش��خص مىھاى دیرینھھاى درونى و محرومیتكھ باید زدوده ش��ودو گاھى بلكھ بیش��تر بھ خاطر عقده
 این راه خودى را نشان دھد!!

  

كرد. و مجلس آن حض��رت نیز از چنان زد وص��دا را بلند نمىگفت و ھیچ گاه فریاد نمىپیامبر آرام و آھس��تھ س��خن مى ۶
» و اغضض من صوتك«گفت برخوردار بود كھ عین ادب و تواضع است و كسى در مجلس پیامبربلند سخن نمىآرامش�ى

و چون  »فوق صوت النبىالترفعوا اصواتكم«ول هللا نكند كس�ى صدایش را باالتر از صداى رسو دس�تور ھم ھمین بود كھ
پرنده بھ گفت لذامجلس��ش بس��یار آرام و باوقار بود كھ حتى ص���داى بھ ھم زدن بالخود حض��رت آھس��تھ و آرام س��خن مى

 رسید.گوش مى

  

و خوب گوش كرد و تاش��خص��ى مش��غول س��خن گفتن بود، بھ اھرگز س��خن كس��ى را قطع نمى» الیقطع على احد كالمھ« ۷
بود كھ ھرگاه لب مباركش بھ گفت. و چنان اصحابش را تربیت كردهش�دن س�خنش آرام پاسخش را مىداد و پس از تماممى

سخن حضرت و ھرگاه» كان على رووسھم الطیر«شدند ش�ده و س�راپا گوش مىمىش�د، تمام حاض�ران س�اكتس�خن وا مى
 زد.حرف مىند، با ھریك بھ نوبتشد بدون آنكھ سخنانشان با ھم تزاحم كتمام مى

  



نكتھ دیگرى كھ بس���یار جالب و ارزنده اس���ت و باید مدنظر قرارگیرد این اس���ت كھ حض���رت در ھنگام س���خن گفتن، بھ  ۸
و بایدس��خنگویان محترم این مطلب را دقت كنند كھ » و كان یس��اوى فى النظر واالس��تماع للناس«كرد مىافراد یكس��ان نگاه
ظریف اخالقى است كھ در نگریستن درحال حرف زدن بھ این طرف و آن طرف نگاه كنند زیرا این نكتھیكسان و مساوى 

امیدواریم در موارد دیگر نیز فرق بین این و آن نگذارد و ھمھ را بھ یك دید بنگرد كھبھ افراد(ھنگام ص�حبت كردن)انسان
امبر بخواھد بیش���تر بھ پیل هللا! بنابراین، ھر كھنگرى حفظش���ود.راس���تى چھ زیبا اس���ت تربیت رس���واین تس���اوى و یكس���ان

 نزدیك گردد، باید رفتار و اخالقش را باآن حضرت نزدیكتر كند.

  

كرد بلكھ با فقرا و مس����تمندان او نھ تنھا بامالداران و دارایان مجالس����ت مى» و كان یجالس الفقراء و یواكل المس����اكین« ۹
ر ھدایت بھ خاطنش��س��تبردو اگر با ثروتمندان مىن با فقرا بیش��تر لذت مىنیزھمنش��ین بود. بلكھ قطعا حض��رت از نش��س��ت

 كردن آنان بود نھ چیزدیگر.

  

داد یعنى برخورد كند، خود را طبق موازین اسالمى آرایش مىبھ مجلس وارد شود و با مردمخواستھرگاه پیامبر مى ۱۰
و نھ » و كان ینظر فى المرآه و یتمش���ط«اس���ت وایت آمدهزد و چنین در رنگریس���ت و موھاى خود را ش���انھ مىدرآینھ مى

بوى خوش عطر از حض��رت از زد بلكھ پیوس��تھپوش��ید و محاس��ن مبارك را ش��انھ مىتمیز و مرتب مىتنھا حض��رت لباس
كرد،كھ كھ خود حض��رت خوش��بو بود و بوى خوش��ش دوس��ت و دش��من را جذب مىش��د. بگذریممس��افتى دور اس��تش��مام مى

شدیم زیرا گوید: قبل ازآنكھ حض�رت بھ مس�جد وارد ش�ود، ما خبردار مىنمود. راوى مىطر نیز اس�تفاده مىھمواره از ع
ان هللا «فرماید: ش���دیم. خودحض���رت نیز مىخورد و متوجھ ورود حض���رت مىاز مس���افتى بھ مش���اممان مىبوى عطرش

خواھد با برادرانش مىاش ھرگاهت دارد كھ بندهخداوند دوس������» ان یتھیا لھم و یتجملیحب من عبده اذا خرج الى اخوانھ
 مالقات كند، خود را آماده كند و براى آنھاآرایش نماید.

  

ین كنند اآیند و خیال مىاس�الم دستور آراستن داده است نھ مانند برخى ساده لوحان كھ باموھاى ژولیده و لباس نامرتب مى
دنیا و ملذاتش دل نبندیم نھ اینكھ ص���وفى ر اس���ت. زھد این اس���ت كھ بھاز زھداس���ت. نھ! این از زھد اس���المى كامال بھ دو

 منشانھ زندگى كنیم وژولیده سیما در میان مردم حاضر شویم!

  

خواست كھ بر مركبش پذیرفت كھ شخصى ھمراه وھمگام او پیاده راه رود. از او مىپیامبر اگر سواره بود ھرگز نمى ۱۱
 فرمود:كرد یا امكان نداشت، بھ او مىمىسوار شود و اگر قبول ندر كنارش

  

 كندو بھھا را سرگردان مىو بزرگوارى اس�ت انس�اناز من جلوتر برو تا من در پس تو آیم و بھ تو برس�م. این چھ عظمت
 دارد.حیرت وامى

  

رت رفتھ بود كرد، پس اگر بھ مس���افدید ازاو س���ؤال مىاش را نمىگذش���ت و دوس���تش یا برادر دینىاگر س���ھ روز مى ۱۲
واگر بیمار بود بھ عیادتش رفتنمود و ب�ھ زیارتش مىكردواگر در ش������ھر بود حتم�ا از احوالش تفق�د مىبرایش دع�ا مى

 شتافت.مى

  

ش��د، حض��رت متكا و كرد كھ ھرگاه كس��ى بر او وارد مىپیامبر آنقدر مھمان نواز بود و مھمانش را احترام و تقدیرمى ۱۳
 كرد تا قبول كند.پذیرفت آنقدر اصرار مىاد و اگر نمىدمسند خود رابھ او مى

  

حض��رت ض��من اینكھ بس��یار ھیبت داش��ت، براى اینكھ حاض��رین ازدیدارش ھراس نكنند و دیدارش آنان را نرنجاند،  ۱۴
وحش��ت نیاندازد و جرات س��خن گفت كھ ھیبتش حاض��ران را بھاى در حد میزان ش��رعى مىكردو لطیفھگاھى ش��وخى مى

ا كرد تا غمش رمىبا او ش��وخىیافت كھ یكى از یارانش ناراحت و غمگین اس��تاگر مىرا از آنان س��لب نكند. بویژهگفتن 
آمده گفت كھ مناسب با وضعیت علمى و حالت روانى آنان بود. در روایتمىبزداید. و اص�ال پیامبر آن گونھ با افراد سخن



ما پیامبران «فرمود: گفت و مىندازه عقل ودركش��ان با آنان س��خن مىو بھ ا» و كان یخاطب جلس��اءه بما یناس��ب«اس��ت: 
 » .داریم كھ با مردم بھ اندازه عقولشان سخن بگوئیمماموریت

  

برترین اخالق پیامبران » اكرم اخالق النبیین و الص�����دیقین البش�����اش�����ھ اذاتراووا و المص�����افحھ اذا تالقوا«فرمود: مى ۱۵
دادن بھ یكدیگر است ھنگامى كھ با ھم مالقات رسند و مصافحھ و دستى كھ بھ ھم مىورادمردان خوش�روئى است ھنگام

داد و بر این امر بس��یار تاكید مىكرد وبھ او دس��تدید فورا با او مص��افحھ مىپیامبر مس��لمانى را مىكنند و لذا ھر وقتمى
ریزدمانند برگ درختان(در گناھانش��ان مى رس��ند و مص��افحھ كنندھرگاه دو مؤمن بھ ھم مىنمود. در روایت اس��ت كھمى

 فصل خزان).

  

بھ پیامبر كھ براى استفاده عموم عرض شد تا شاید در این ھفتھ وحدتاین بود چند جملھ كوتاه ولى پرفایده از سیره و منش
دا را بھ خاطر خھا كار گیریم و با ھم پیوند ص��لح وص��فا بندیم و دلھا را از رش��ك وحس��د و زیغ و رین پاك كنیم و گذش��تھ

داریم)و وحدت را نھ در س���خن و گفتار كھ در ھاى برادرانمان بگذریم(كھ خود نیز بس���یار لغزشبگیریم و از لغزشنادیده
عمل و كردار اجراكنیم و قلبھا را از كینھ و عداوت دور س�����ازیم و با ھم چنانكھ خداو رس�����ولش خواھد برادروار زندگى 

اش����د كھ گرانھ. بتوزانھ و انتقامریم تالش كنیم كھ انتقادمان س����ازنده و برادرانھ باش����د نھ كینھكنیم و اگر از دیگرى انتقاددا
بھ خودگیرد و راه نفوذ هللا از ما خش����نود گردد و كش����ورمان رنگ ص����فا و محبتروحروح رس����ول هللا و روح فرزندش

اخوت و برادرى را دوباره تجدیدكنیم  دش����منان قطع ش����ود و دوس����تان، دش����منى را كنارگذارند و ولى حمیم گردند و عھد
 والسالم.
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