
سه درس آموزنده و ارزنده
1.  روزى حضرت رسول بر گروهى از انصار كه در يكى از خانه هايشان اجتماع كرده بودند، وارد شد  و پس از سالم بر آنها، فرمود: »در 

چه حالتى هستيد؟«  
پاسخ دادند: مؤمن هستيم ، حضرت فرمود: »آيا بر اّدعاى خود دليل و برهانى هم داريد؟«  

گفتند:» بلى، در حال رفاه و نعمت، شكر و سپاس خدا گوئيم و در حال سختى و مصيبت، صبور و شكيبا هستيم، و  به آنچه از طرف خداوند 
به ما مى رسد، راضى و خوشنود مى باشيم.« حضرت فرمود: »بلى، شما درست گفتيد، ثابت قدم باشيد .«

2  . امام علّى حكايت فرمايد:  هنگامى كه جنازه برادرم حمزه را آوردند، حضرت رسول به همسران خود دستور داد كه براى  خانواده اش طعام 
تهّيه كنند و براى ايشان بفرستند؛ چون آنها مصيبت ديده اند و حوصله تهّيه غذا را ندارند. همچنين دستور فرمود: »در همين غذايى كه براى 

صاحبان عزا مى فرستيد؛ شما نيز با آنان، هم غذا شويد .«
   .3  عبدالّل بن عّباس حكايت كند :  »روزى عّده اى از فقرا و مساكين نزد رسول خدا آمدند و اظهار داشتند: »يا رسول الّل! ثروتمندان، همانند 
ما نماز و روزه انجام مى دهند و نيز چون ثروت دارند صدقه مى دهند و انفاق مى كنند؛ ولى ما محروم  هستيم و توان انجام اين خيرات را 

نداريم.«
حضرت رسول فرمود: »هنگامى كه سالم نماز را گفتيد، 33 مرتبه بگوئيد: سبحان الّل، و 33 مرتبه الحمد لّل، و 34  مرتبه الّل اكبر، و بعد از 

آن 30 مرتبه الاله ااّل الّل بگوئيد تا تمامى آنچه را كه ثروتمندان انجام مى دهند، شما هم ثواب  آن را دريابيد .«

عبادت پیامبر
چون پاسى از شب مى گذشت رسول  خدا»,« از بستر برمى خاست و پس از گرفتن  وضو و زدن مسواك و تالوت آیاتى چند از قرآن كریم، 
در گوشه اى به عبادت مى پرداخت و اشك  مى ریخت. بعضى از همسرانش كه او را به این حال مى دیدند مى گفتند: »تو كه گناهى ندارى چرا 

اینقدر اشك مى ریزى؟ مى فرمود: آیا بنده شاكر خدا نباشم؟«
اّم سلمه مى گوید: » شبى   پیامبر   در خانه من بود، نیمه شب، او را نیافتم به سراغش شتافتم، دیدم در تاریكى ایستاده، دست ها را بلند كرده،  اشك 
مى ریزد و مى گوید: خدایا! هرچه نعمت به من داده اى از من مگیر، دشمنم را خشنود مكن، به بالهایى كه مرا از آنها نجات دادى گرفتارم  مكن، 
حتى به اندازه چشم بر هم زدنى مرا به خود وامگذار.« به او گفتم: » پدر و مادرم فدایت شوند، شما كه بخشوده شده اى! « فرمود: » هیچكس 

 از خدا بى نیاز نیست. حضرت یونس آنى به خودش واگذار شد، در شكم ماهى زندانى شد . «

سوز پیامبر
اگر كسى براى اصالح و متحّول كردن جامعه، از درون سوز نداشته باشد و مشتعل نباشد، محال است  بتواند جامعه اى را مشتعل سازد. یكى از 
صفات برجسته انبیاى الهى سوز و گداز آنها براى هدایت و  سعادت انسان هاست. یكى از ناسزاهایى كه قدیمى ها به بعضى مى گفتند این بود: 

»اى بىدرد!«  پیداست كه داشتن درد و سوز، خود یك كمال است و بىدردى یك درد بزرگ است ! 
خداوند در اوصاف   پیامبرش مى فرماید: »حریص علیكم« او نسبت به شما سوز دارد و براى ایمان شما حرص مى خورد و در جاى دیگر خطاب 

 به   پیامبر   مى فرماید: »لعّلك باخع نفسك اال یكونوا مؤمنین« شاید خویشتن را هالك كنى كه چرا آنها ایمان نمى آورند . 
همچنین در سوره طه مى فرماید: »طه ما انزلنا علیك القرآن لتشقى« اى   پیامبر  ! ما قرآن را بر تو فرو نفرستادیم كه این همه خود را به زحمت 

 بیندازى !  
آرى، سوز و گداز دینى از اوصاف انبیا و اولیاست و نه تنها براى آنها كه براى هر مسلمانى الزم است. یك طلبه و یك دانشجو اگر بسوزد، 
 دانشگاه و حوزه و جامعه را مى تواند متحّول كند .  البته سوز هم باید از روى اخالص باشد، دّكان نباشد! هر پیرو   پیامبرى باید ببیند كجاى كار 
معّطل مانده است، آستین ها را باال بزند و كار را  انجام دهد. به نوع كار، پستى و شرافت ظاهرى آن نباید نگاه كرد. كارى كه بر روى زمین مانده 

است باید با نیّت پاك و خالص انجام داد . 

            مهرباني با كودكان
نوزادى را براى دعا یا نامگذارى نزد   پیامبر آوردند. نوزاد دامن حضرت را نجس كرد.  مادر كودك و اطرافیان به شدت ناراحت شدند، اما   پیامبر  

 فرمود:» آزادش بگذارید، من لباس خود را  مى شویم« اّما فریاد زدن شما باعث مى شود كه این كودك بى گناه بترسد . 
پیامبر به اطفال سالم مى كردند .  نام اطفال و كودكان را محترمانه مى بردند .  یكى از یاران   پیامبر در خدمت آن حضرت نشسته بود كه به او خبر 
دادند همسرش دختر به دنیا آورده است. او ناراحت  شد  . پیامبر كه این منظره را دید فرمود: »زمین جایگاه او و آسمان سایه بان او و روزى او 

هم با خداست، پس چرا تو ناراحت  شدى؟ او همچون گلى است خوشبو كه از آن استفاده مى كنى . «
فردى در محضر   پیامبر   اكرم گفت: »من هرگز كودك خود را نبوسیده ام  . پیامبر فرمود: »این عالمت قساوت  توست . «

درباره عدالت میان كودكان نیز تأكید و سفارش فرمود كه اگر یكى از آنها را در برابر دیگرى بوسیدى باید دیگرى را نیز ببوسى . 
روزى   پیامبر   آبى آشامید، مقدارى آب ته ظرف باقى ماند، كودكى كه در آنجا بود گفت: »یا رسول اهلل! بقیّه آب را به من بدهید.« در همان 
لحظه  چند نفر بزرگسال گفتند: »یا رسول اهلل! براى تبّرك باقى مانده آب را به ما بدهید.« پیامبر   فرمود: »اول نوبت كودك است.« سپس بـه او 

فرمـود:» آیا  اجازه مى دهى آب را به بزرگ ترها بدهم؟« كودك پاسخ منفى داد  . پیامبر   آب را به كودك داد . 
بعد از جنگ موته، در حالى كه فرزندان جعفر طیّار را بر مركب خود سوار نموده بود به استقبال سپاه اسالم رفت. سپس وارد مسجد شد و  باالى 

منبر قرار گرفت و در حالى كه فرزندان جعفر روى پّله هاى منبر بودند، در فضیلت جعفر سخنرانى فرمود. پس از آن نیز آنها را روى زانوى 
 خود نشاند و دست نوازش بر سرشان كشید . 
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وقف عالمت راستگویی

در انفاق داریم چیز خوب را انفاق كنید در نماز هم همین طور است. در نماز نگفته اند 
مي خواهید  اگر  بمالید.  خاك  به  را  پیشانیت  گفته اند  زمین،  بمال  را  پایت  پاشنه 
چیزي وقف كنید چیز خوب وقف كنید. طرف براي زمین اش مشتري گیر نمي آید، 
زمین را وقف مي كند. یا مثاًل زیر راه پله ها یك جایي است كه به درد هیچ چي 
نمي خورد مي گوید: خیلي خوب اینجا نمازخانه! نماز خانه از اتاق مدیر كل باید 
بهتر باشد. گفته اند: پیشاني را به خاك بمال: »و اجعل افضِل اوقاتك في الصلوة« 
اگر مي خواهید چیزي وقف كنید چیز خوبي را وقف كنید: »لَْن تَنالُوا الْبِرَّ َحتَّى تُْنِفُقوا 
ا تُِحبُّوَن«1 آنچه را كه دوست دارید وقف كنید. گیرنده وقف خداست. تمام آیات  ِممَّ
انفاق مربوط به وقف است، تمام آیات صدقه مربوط به وقف است. صدقه از صدق 
است. صدق یعني راستگویي. و كسي كه صدقه مي دهد مي گوید: من كه مي گویم 
ایمان به قیامت دارم راست مي گویم و صدقه نشانه این صداقت من است. اینكه به 
مهریه خانم صداق مي گویند براي این است كه داماد مي گوید: »یعني تو را دوست 
دارم،« عروس مي گوید: »اگر دوست داري فالن قدر بده.« این چند سكه عالمت 

راستگویي است.
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 شاخص
عبایم را برگردانید!

از  عده اى  مى كرد.  تقسیم  مسلمین  بین  را  آنها  او  و  رسید  پیامبر  به دست  زیادى  غنایم  طائف،  فتح  از  بعد 
مسلمانان ایمان هاى راسخ داشتند كه آنها كنار بودند؛ عده اى هم از این تازه  مسلمانان و قبایل اطراف مكه و 
طائف بودند، كه بر سر پیامبر ریختند و غنیمت خواستند؛ پیامبر را اذیت كردند؛ محاصره كردند؛ پیامبر مى داد، 
مى گرفتند؛ اما باز مى خواستند! كار به جایى رسید كه عباى روى دوش پیامبر هم به دست این عرب هاى 
تازه مسلماِن ناهموار و خشن افتاد! اینجا هم كه در اوج عزت و قدرت بود، پیامبر باز با مردم با همان رفق، 
با همان مدارا و با همان خوش رویى رفتار كرد. با خوش اخالقى و خوش خلقى صدایش را بلند كرد و گفت: 

»ایهاالنّاس رّدوا علّى بردى«؛ اى مردم! عبایم را به من برگردانید! این، وضع معاشرت پیامبر با مردم بود.
مقام معظم رهبرى

دیباچه
آن وجود بی انتها       

 » انك على صراط مستقیم«؛   پیامبر   دائمًا در خط مستقیم است .  چگونه مى توان سیره كسى را نوشت كه مورد تأیید ویژه خداست  : »و ینصرك 
اهلل نصراً عزیزاً «.

چگونه با نوشتن چند سطر مى توان   پیامبرى را معرفى كرد كه خدا نام و مكتبش را بلند و عزیز داشته است: »و رفعنا لك ذكرك« 
مگر مى توان در جزوه اى كوچك اخالق كسى را منعكس كرد كه خدا درباره اش فرموده است :  » انّك لعلى  خلق عظیم تو بر خلق بزرگى 

هستى « 
همین قرآنى كه از دنیا با كلمه »متاع قلیل« یاد مى كند، خلق   پیامبر   را با كلمه »عظیم« توصیف مى نماید . 

چگونه مى توان از   پیامبرى مدح كرد كه خدا به او در دنیا كوثر و خیر زیاد عطا كرده: »انّا اعطیناك الكوثر«  و در آخرت هم به او مقام شامخ 
 شفاعت مرحمت نموده است . 

چه بگوییم درباره كسى كه تولدش شعله هاى آتشكده فارس را خاموش كرد و بعثتش شعله هاى فساد را. تولّدش پایه هاى كاخ كسرى را تكان 
 داد و بعثتش قلب و مغز افراد آماده را . 

چه بنویسیم درباره كسى كه قرآن او را براى تمام جهانیان رحمت دانسته است: »رحمة للعالمین « 
چه بگوییم درباره كسى كه در عظمت به جایى رسید كه به معراج رفت و مهمان خدا شد. كسى كه مى فرماید: »اگر برده اى مرا براى غذاى 

 ساده اى در فاصله دورى دعوت كند مى پذیرم «
در عظمت او همین بس كه براى سفر آسمانى اش بُراق و مركب آسمانى حاضر مى شود، اّما فروتنى اش تا آنجاست كه بر االغ بى جهاز سوار 

 مى شود . 
در عظمتش باید بگوییم جبرئیل از طرف خدا به او سالم مى رساند و در تواضعش باید بگوییم به كودكان مكه سالم مى كرد . 

به هنگام سجده، پیشانى و قلب خود را تسلیم خدا مى كرد و در همان حال، كودكان خانه كه   پیامبر   را در سجده مى دیدند بر پشت او سوار 
 مى شدند و آن حضرت سجده را طوالنى مى كرد تا بازى بچه ها بر هم نخورد . 

اهلل اكبر! در یك لحظه، هم با خداى هستى به راز و نیاز مشغول مى شد و هم بازى كودكان را پاس مى داشت و مهر و عاطفه نسبت به آنان را 
 از دست نمى داد  

همه ابعاد شخصیّت آن عزیز را نمى توان نوشت، نمى توان گفت و نمى توان تصور كرد . 
دنیا باید این احترام به كودك را مشاهده كند و از شعارهاى بى محتواى خود براى حقوق انسان و زن و كارگر و كودك شرمنده شود ... 

در معاشرت ها مزاح مى كرد؛ اما هرگز از مرز حق هرگز خارج نمى شد. در فوت كودكش ابراهیم اشك مى ریخت؛ ولى هرگز سخنى برخالف 
حق  نمى گفت . 

دیدار از مریض بهشتی
حضرت امیرالمؤمنین ، امام علّى ){( حكایت مى كنند: روزى ابوذر غفارى دچار تَب و لرز شدیدى شده بود. من به محضر مبارك رسول 

گرامى اسالم »,« آمدم وگفتم: »یا رسول اهلّل! ابوذر غفارى مبتال به مرض سختى شده است« .
حضرت فرمود: » با یكدیگر به عیادت و دیدار او مى رویم«، پس من به همراه پیامبر اسالم »,« حركت كردم و چون وارد منزل ابوذر غفارى 

شدیم، كنار بستر او نشستیم.
پس از آن پیامبر خدا »,« خطاب به ابوذر كرد و فرمود: »در چه وضعیّتى هستى ؟«

ابوذر عرض كرد: »یا رسول اهلّل! در تب شدید و حالتى كه مشاهده مى فرمایى به سر مى برم.«
حضرت رسول »,« فرمود: »اى ابوذر! گویا تو را در یكى از باغات بهشت مى بینم.«

و سپس افزود: » تو غرق در امور دنیوى و ماّدى گشته بودى و با این عارضه و ناراحتى كه بر تو وارد شده است، خداوند متعال لغزش ها و 
خطاهاى تو را مورد مغفرت قرار داد؛ پس اى ابوذر! تو را بر این رحمت و مغفرت بشارت باد.«

رسول گرامى اسالم »,« روى فرش ساده و حصیر مى خوابید. كفش و لباس خود را  وصله مى زد. گاهى كه به او توهین مى شد با تبّسم یا 
عفو برخورد مى نمود، خودش به بازار مى رفت و  نیازمندى هاى خود را به خانه مى آورد و در كارهاى خانه كمك مى كرد . 

 » اَنَس« مى گوید: »سال ها در خانه   پیامبر»,« بودم و هرگز از من انتقاد و گالیه اى نكرد. به دست خود شیر مى دوشید. به اطفال  سالم مى كرد. 
دعوت برده ها را مى پذیرفت. از غذایى كه میل نداشت، مذّمت نمى كرد. درباره مسواك و استفاده از عطر و به جاى آوردن غسل  جمعه و اصالح 

سر و صورت خود و پوشیدن لباس سفید، عنایت و دقّت خاّصى داشت .  از حشمت هاى ظاهرى تنّفر داشت. لذا اجازه نمى داد كسى پشت سر 
او به عنوان همراه، راه بیفتد .  هرگاه سواره بود و كسى مى خواست دنبال او بیاید، مى فرمود: »یكى از این سه كار را بكن یا جلوتر از من برو و 

من پشت سر تو بیایم یا من  مى روم و شما بعداً بیایید و یا این كه دو نفرى سوار مركب مى شویم . «

یك بار وارد خانه دخترش فاطمه شد. دید او دستبندى به دست كرده و پرده جدیدى آویخته است  پیامبر   بدون آن 
كه حرف بزند برگشت. فاطمه زهرا   متوجه قضیه شد و فورى پرده و دستبند را خدمت   پیامبر   فرستاد و پیام داد كه 
به هر نحو صالح مى دانید، به مصرف برسانید .  پیش كسى پاى خود را دراز نمى كرد. با گشاده رویى صحبت مى كرد 

و به همه افراد توجه مى فرمود .  صدا زدن و جواب دادن او هر دو همراه با احترام بود، حتى نسبت به زنان و كودكان .  از بیماران عیادت و دلجویى 
مى كرد .  هنگام خروج از خانه، خود را آماده و زینت مى كرد .  نیكوكاران را پاداش مى داد. روزى شخصى را در حال نماز دید كه با جمله هایى 
بسیار پر مغز و زیبا با خداى متعال راز و نیاز مى كند. فرمود:  »نمازش كه تمام شد او را نزد من آورید.« وقتى به حضور حضرت رسید، حضرت 
سّكه طالیى به او هدیه داد و فرمود »و هبت لك الذهب لحسن  ثنائك على اهلل«؛ چون حال خوشى داشتى و خدا را به نیكویى حمد و سپاس 
مى كردى این سكه را به تو بخشیدم .  هنگام خوردن آب و غذا، »بسم اهلّل« و بعد از آن »الحمدهلّل« مى گفت .  روزى به كارگرى برخورد كه بر اثر 
كار بسیار پینه بر دست داشت. دست هاى او را در دست گرفت و بر آنها بوسه زد .  در مجلس چنان با یك یك مردم گرم مى گرفت كه هر كدام 
خیال مى كردند نزدیك ترین افراد به   پیامبر»,« تنها اوست .  گاهى بعضى از یاران آن حضرت از ایشان درخواست مى كردند كه به دشمنان خود 

نفرین كند؛ اما او حاضر نمى شد و دعاى او این بود كه  خداوندا! این مردم را هدایت فرما . 
چون با كسى دست مى داد تا او دست   پیامبر   را رها نمى كرد.  پیامبر»,« دست خود را عقب نمى كشید .  وارد مجلس كه مى شد، در قسمت 
پائین مى نشست؛ هدیه را هر چند كم بود مى پذیرفت .  با غنى و فقیر یكسان برخورد مى نمود. در گفتگوها از جدال و سخنان غیر الزم خوددارى 

مى كرد. هرگز دنبال عیبجویى و بدگویِى این و آن نبود  و از قهقهه و خنده بلند دورى مى كرد . 

هیزم ها و مقدار گناهان
محّدثین و مّورخین به نقل از امام جعفر صادق حكایت كرده اند كه روزى حضرت رسول به همراه عّده اى از اصحاب خود به بیابان كویرى 

بدون گیاه و درخت رهسپار  شدند . 

هنگامى كه به آن جا رسیدند، رسول خدا به همراهان خود دستور داد هر كدام مقدارى هیزم بیاورید .  اصحاب گفتند: »یا رسول اهلّل! در این 
بیابان كویر كه چوب و هیزم پیدا نمى شود .« حضرت فرمود: »هر یك از شما به هر مقدار كه مى تواند باید هیزم بیاورد.« 

بعد از گذشت ساعتى، هر یك مقدارى  هیزم پیدا كرده، آوردند و در  امام صادق ){( افزود: اصحاب حضرت رسول همه پراكنده شدند. 
حضور حضرت ختمى مرتبت روى هم ریختند و در نتیجه مقدار بسیار زیادى هیزم روى هم  انباشته گردید. حضرت رسول نگاهى نمود و 
اظهار داشت: بدانید كه گناهان نیز به همین شكل زیاد و روى هم  انباشته مى گردد، سپس آن حضرت به عنوان موعظه و نصیحت، خطاب به 
حاضرین نمود و فرمود:  مواظب حركات خویش باشید و حتّى از گناهان كوچك نیز خود را برهانید.؛ چون ذّره، ذّره جمع گردد و انسان را 

روسیاه  مى گرداند. 
و سپس افزود: بدانید كه تمام حركات شما چه كوچك و چه بزرگ مورد توّجه خداوند متعال است و همه آنها در نامه  اعمال ثبت مى گردد، 

همان طورى كه خداوند در قرآن حكیم فرموده است : ما تمامى اعمال و كارهاى شما را  محاسبه خواهیم كرد. 

محّدثین و مّورخین به نقل از حضرت باقر العلوم ){( حكایت كرده اند: هنگامى كه بیمارى رسول خدا شّدت یافت، شخصى اجازه ورود بر 
آن حضرت را خواست ؛ و  امام علّى ){( از منزل رسول اهلّل بیرون آمد و به آن شخص فرمود: »چه حاجتى دارى؟«  آن شخص عرض كرد: 

»مى خواهم به حضور رسول خدا برسم.«
امام علّى اظهار نمود: » چون حضرت سخت بیمار مى باشد، اكنون نمى توانى به حضور حضرتش برسى ، خواسته ات را به من بگو؟«  

آن شخص عرض كرد: »چاره اى نیست مگر آن كه خدمت ایشان برسم،« علّى ){( به درون منزل مراجعت نمود  و از پیغمبر خدا براى ورود 
آن شخص. اجازه خواست وحضرت رسول اجازه فرمود .  هنگامى كه آن شخص وارد منزل گردید و كنار بستر حضرت نشست اظهار داشت: 

»اى پیامبر خدا! من مامور الهى  براى شما هستم.«
پیامبر اكرم فرمود: »از كدام دسته اى؟«  

آن شخص پاسخ داد: »من ملك الموت مى باشم ، خداوند تو را مخیّر ساخته است بین این كه مالقات خدا و مرگ را  بپذیرى و یا آن كه در 
دنیا باقى بمانى.« 

حضرت رسول فرمود: »مرا مهلت بده تا جبرئیل نازل گردد و با او مشورت نمایم؛« چون جبرئیل نازل  شد، عرض كرد: اى محّمد! آخرت براى 
تو بهتر خواهد بود . 

و لذا حضرت رسول مالقات با خدا و ترك دنیا را برگزید . 
و لذا حضرت رسول صّلى اهلّل علیه و آله مالقات با خدا و ترك دنیا را برگزید . 
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