
خوابی آشفته؛ اما آرام
انوشیروان از خواب پرید. تمام تنش می لرزید. عرق سردی بر 
پیشانی اش نشست. خواب آشفته ای دیده بود. خورشید در دل 
تاریکی شب ظاهر شد. از نردبانی چهل پله به سوی ایوان باال 
رفت. خورش��ید از سمت حجاز آمد و بر همه جا تابید جز کاخ 
انوشیروان. همة قصر آشفته بود. خدمتکاران به چپ و راست 
می دویدند و فریاد می زدند:»شکس��ت. ایوان کسرا با چهارده 

کنگره اش فرو ریخته. مبادا به سمتش بروید ای امیر!«
 انوشیروان معّبران خود را فرا خواند. خوابش را برای آنها گفت 
و منتظر تعبیرش شد. بزرگ مهر گفت:»این برای ایران شهر 
خوب نیست. مردی از میان تازیان طلوع می کند. توانایی او از 
یک پادشاه بیشتر است و دانشش از یک حکیم فزون تر. او بر 
جهان می تابد. دین پیشینیان را مانند برگ های درخت زرد و 

لرزان می سازد و مذهب زرتشت را خاموش می کند.«

چه ها که نشد!
ه��ر جا ک��ه بتی بود، به روی زمین افتاد و تکه تکه ش��د. ایوان 
کس��را با چهارده کنگره اش با خاک یکس��ان شد. دریاچة ساوه، 
خشک گش��ت. آنهایی که این دریاچه را سال ها می پرستیدند، 
متعجب ماندند. آتشکدة فارس، پس از هزار سال، خاموش شد. 
وادی سماوه بعد از سال ها خشکی، پر آب گشت. داناترین علمای 
زرتشتی خواب دیدند که شتر بزرگی، چند اسب عربی را می کشد. 
آنها از دجله عبور کردند و وارد شهر شدند. نوری از سمت حجاز 

دیدند و ... رسول نور متولد شد تا جهان را روشن سازد.

هالک خواهد کرد!
مرد به قبیلة قریش آمد و از آنها پرسید:»آیا امشب در میان شما 
فرزندی متولد شده است؟« نمی دانستند. پرس و جو کردند تا 
باخبر ش��دند. نزد آمنه رفتند و گفتند:»بیرون آور فرزندت را تا 

کرد. سپس دوباره فرمود:»بیچاره است؛ بیچاره است. بیچاره، 
زن بی شوهر!« نگاهش کردند و پرسیدند:»اگر ثروتمند باشد، 
چطور؟« حضرت با ناراحتی فرمود:»گر چه ثروتمند باش��د!« 
سپس ادامه داد:»دو رکعت نماز کسی که همسر دارد، بهتر از 
هشتاد و دو رکعت نماز انسان بی همسر است. بیشتر دوزخیان 
بی همسرانند!« یاران با تعجب به همدیگر نگاه کردند. مانده 

بودند که چه سری در داشتن همسر است!

حق همسایه چیست؟
یارانش منتظر بودند تا سخنی بگوید. کسی نزد حضرت آمد و 
گفت:»خانمی هست که روزها را روزه می گیرد و شب ها را هم 
به نیایش می پردازد، اما گاهی همس��ایه اش را با زبان خویش 
دل آزردهمی کند. حال او چگونه است؟« ابروهای پیامبر در هم 

فرو رفت و پرسید:»آیا می دانید حق همسایه چیست؟«
 کسی چیزی نگفت. فرمود:»کسی که همسایه اش از گزند او 
در امان نباشد، به آفریدگار و قیامت ایمان ندارد. حق همسایه 
بر آدمی این اس��ت که اگر همس��ایه اش از او پول طلبید، به 
او وام ده��د؛ اگر به همس��ایه اش نیکی رس��ید، به او تبریک 
بگوید؛ اگر به همس��ایه اش گزندی رس��ید، دلداری اش دهد؛ 
اگ��ر میوه ای می خرد، به او هدیه دهد و اگر به رایگان چیزی 
نمی بخشد، پس آن را پنهانی به خانه خویش برد. خانه اش را 
چنان بلند نس��ازد که مانع عبور باد و نسیم شود، مگر با اجازة 
او. به فرزندش چیزی ندهد که بچه های همس��ایه )به خاطر 

محرومیت از آن چیز( غمگین و خشمگین شوند ...« 

بگذار بگریند!
مردی از نزدیکان پیامبر از دنیا رفت. مجلسی برپا شد. مردها 
گوشه ای به عزاداری پرداختند و زن ها نیز دور هم جمع شدند 
و بی صدا گریستند. عمر از ماجرا با خبر شد. از جا برخاست و 

ما او را ببینیم.« آمنه با ش��ادی بسیار گفت:» واهلل فرزند من 
به روش فرزندان دیگر نیامد. او بعد از والدتش، دست ها را بر 
زمین انداخت و س��رش را به س��وی آسمان بلند کرد. آن گاه 
نوری از او ساطع شد که من قصرهای بصری را از شام دیدم 
و هاتفی ندا داد: »زاییدی سید امت را! پس بگو اعیذه بالواحد 
من شر کل حاسد و او را محمد بنام«.« مرد عالم به شانة نوزاد 
نگاه کرد و مهر نبوت را دید. مرد بی هوش شد. هنگامی که به 
هوش آمد، پرسیدند:»ای مرد! چه شد تو را که چنین حالی پیدا 
کردی؟« گفت:»پیغمبری از بنی اسرائیل برطرف شد تا قیامت. 

به راستی که این نوزاد، یهود را هالک خواهد کرد!« 

تقسیم کرده!
در خانه که بود، وقتش را به س��ه قس��مت تقس��یم می کرد. 
بخشی را برای خدا و عبادت به درگاهش گذاشته بود. بخشی 
را برای خانواده و رسیدگی به امور خانه. دوخت و دوز می کرد. 
در تکه تکه کردن گوش��ت، کمک می نمود و هر کار دیگری 
که از دس��تش برمی آمد، انجام می داد. بخش سوم وقتش را 
برای خودش گذاش��ته بود. این قسمت را بین خودش و مردم 
تقس��یم کرده بود. آنها به حضورش می آمدند، سؤال هایشان 
را می پرس��یدند یا کمک می طلبیدند. یاران و اصحاب هم به 
دیدارش می آمدند. برای آنها نیز از وقت خویش می گذاشت و 

با جان و دل مالقاتشان می کرد.

حتی ثروتمندترین ها!
یاران دورش حلقه زده بودند. در مس��جد نشس��ته بود و تازه 
ذکر بعد نمازش به پایان رسیده بود. اصحاب نگاهش کردند. 
حضرت فرمود:»بیچاره اس��ت، بیچاره اس��ت! بیچاره، مردی 
که همسر ندارد.« پرسیدند:»گرچه ثروتمند باشد؟« سرش را 
تکان داد و فرمود:»گرچه ثروتمند باش��د!« لحظه ای سکوت 

به سمت زن ها رفت. می خواست مانع گریة آنها شود. پیامبر رو 
به عمر کرد و فرمود:»آنها را رها کن ای عمر! چشم می گرید 

و دل دردمند می شود و پیوند)خویشاوندی( نزدیک است.« 

شتر ما شو! 
در کوچه راه می رفت که چند کودک او را دیدند. به س��متش 
دویدند. پیراهنش را کش��یدند و گفتند:»ما را بر شانه ات سوار 
کن و همان طور که برای حس��ن و حس��ین ش��تر می شوی، 
برای ما هم شتر شو تا سوارت شویم!« حضرت دست هایش 
را روی زمین گذاش��ت و خم ش��د. کودکان بر پشت او سوار 
شدند. بالل توی کوچه بود. رسول خدا)ص( را دید. به سمتش 
قدم برداشت. نزدیک ایشان که رسید، حضرت لبخندی زد و 
فرمود:»به خانه برو هر چه پیدا کردی بیاور تا خودم را از این 
بچه ها بخرم!« بالل با عجله به منزل پیامبر رفت و لحظاتی 
بعد برگشت.حضرت گردوها را بین بچه ها تقسیم کرد. صدای 

خنده و شادی بچه ها تمام کوچه را پر کرد.

هیزمش با من!
به مسافرت رفته بودند. نماز ظهرشان را خواندند. می خواستند 
نهار درست کنند. حضرت فرمود:»برای طعام، گوسفندی ذبح 
نمایید.« یکی گفت:»ذبح کردنش به عهدة من باشد.« دیگری 
گفت:»پوست کندنش با من.« نفر بعدی گفت: »پختن آن را 
هم من انجام می دهم.« پیامبر با مهربانی نگاهش��ان کرد و 
گفت:»جمع کردن هیزم هم با من.« قدمی برداشت تا در آن 
بیابان به دنبال هیزم بگردد که اعتراض کردند:»یا رسول اهلل! 
خودم��ان هیزم جمع می کنیم. ش��ما که نبای��د خودتان را به 
زحمت بیندازید!« با جدیت پاس��خ داد:»این را می دانم. لیکن 
خوش ندارم که خود را از شما برتر بدانم. همانا خداوند کراهت 

دارد که بنده اش را این گونه ببیند.« 
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که تو را رها می سازد؟
حضرت زیر درختی نشسته بود. »حویرث بن الحارث محاربی« 
ایشان را زیر سایة درخت دید. با شتاب به سمتش آمد. رو به 
روی حضرت ایستاد؛ شمشیرش را کشید و گفت: »چه کسی 
می تواند تو را از دست من رها سازد؟« پیامبر فرمود:»خداوند!« 
س��پس زیر لب زمزمه کرد:»خدایا! مرا از ش��ر این دشمن، به 
هر طریقی که می خواهی، برهان!« حویرث شمشیرش را باال 
آورد و خواس��ت پایین بیاورد که فرشته ای بال خود را بر شانة 
او زد. حویرث به زمین افتاد و شمش��یر از دس��تش پرت شد. 
حضرت شمش��یر را از روی خاک برداشت و گفت:»اینک که 
تو را از دست من رهایی می بخشد؟« مرد با ترس و لرز پاسخ 
داد:»هیچ کس جز آقایی تو!« حضرت شمش��یر را پایین آورد 
و فرمود:»ایمان بیاور تا شمش��یرت را بدهم!« حویرث نفس 
عمیقی کشید و گفت:»ایمان نمی آورم اما پیمان می بندم که 
با تو و پیروانت نجنگم و به کسی علیه تو نیز کمک نکنم.« 
حضرت، شمشیر را به مرد داد. اشک در چشم های مرد جمع 

شد و گفت:»به خدا سوگند تو از من بهتری!«

بگو و بخند
با اصحاب ش��وخی می ک��رد. با مردم نیز. دلش می خواس��ت 
دیگ��ران را ش��اد کند. خیلی ها ک��ه او را دیده بودن��د، اعتراف 
می کردند:»کس��ی شوخ طبع تر از رس��ول خدا ندیدیم!« گاهی 
شوخی های بس��یارش، یاران را متعجب می ساخت. حضرت با 
خوش رویی به آنها لبخن��د می زد و می فرمود:»آفریدگار دربارة 
شوخی راستگو بازخواست نمی کند.« نمی خواست خودش را نزد 

دیگران بزرگ جلوه دهد. با تواضع و صمیمی برخورد می کرد.

همانند کشتزارند که هر گاه آب بسیار شود، می میرد.
5. کس��ی که مهمانی نمی دهد، خیری در او نیس��ت. خود را 
برای مهمان به زحمت نیفکنید، زیرا این کار سبب می شود که 
او را دشمن بدارید و کسی که مهمان را دشمن بدارد، خداوند 
را دش��من می دارد و کس��ی که از خداوند نفرت داشته باشد، 

پروردگار )نیز( او را دشمن می دارد.

بخشش ها!
در احادی��ث پیامبر اک��رم)ص( وقف با 
عنوان صدقه جاریه و انفاق فی سبیل اهلل 
فراوان آمده اس��ت. آن حضرت خود از 
وقف کنندگان بوده است. مسجد قبا و 
مسجدالنبی)ص( از موقوفه های رسول 
خداس��ت. »محزیق« مردی یهودی از 
قبیلة بنی النضیر بود. پیش از آن که به 
جنگ احد برود، در وصیت نامه اش چنین 
نوش��ت: »در صورتی که کش��ته شوم 
اموالم متعلق به محمد اس��ت. هر طور 
صالح بداند ب��ا آن رفتار کند.« حوائط 
سبعه)بوس��تان های هفت گانه( از جمله 
اموال وقف��ی او بود. محزیق، در جنگ 
احد در رکاب پیامبر کشته شد در حالی 
که مسلمان نشده بود، حضرت دربارة او 
فرمود:»محزیق، بهترین یهودی است.«
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مسلمان ناشناخته
محم��د رس��ول اهلل کتابی اس��ت نوش��تة »لئوتولس��توی« و 
ترجمة»عطا ابراهیمی راد«. این کتاب سال های بسیاری است 
که مورد استفادة روشنفکران ایرانی و خارجی قرار گرفته است. 
اما پیش از این ترجمه نشده است. همه تولستوی را با »جنگ 
و صلح« و قدرت بی نظیر او در این ش��اهکار ادبی می شناسند. 
اکثر روس ها، مسیحی بودند. آنها می خواستند تولستوی و آثار 
ادبی اش متعلق به روس باش��د. به همین دلیل، نگذاشتند این 
نوشتة تولستوی، س��ال ها مطرح شود تا مبادا جهانیان متوجه 
مسلمان شدن تولس��توی و اعتقاد عمیقش به اسالم و پیامبر 
ش��وند. تولس��توی در این کتاب از ایمانش به »اهلل« س��خن 
می گوید و اعتراف می کند به اینکه بیهوده به دنیا نیامده است. 
او در کتاب��ش، توصیه ها و حکایت های��ی از پیامبر را با عنوان 
درس هایی از حضرت محمد)ص( آورده است. نامه هایی که او 
به پدر و مادرش دربارة ایمان آوردنش نوش��ته نیز در فصلی از 
این کتاب آورده است که سندی کتبی بر پذیرفتن اسالم اوست. 

چند قطره از دریا
1. س��وگند به خدایی که جانم به دس��ت قدرت اوس��ت، روز 
قیامت قبل از آنکه آدمی قدم از قدم بردارد، مورد چهار سؤال 
ق��رار می گی��رد: »از عمرش که در چه راه��ی فانی نموده؛ از 
جس��مش که در چه کارهایی آن را فرس��وده کرده؛ از مالش 
که از چه راهی کس��ب کرده و در چه راهی صرف نموده و از 

دوستی ما اهل بیت.«
2. هر درختی، میوه ای دارد و میوة دل، فرزند است. بوی فرزند، 

از بوهای بهشت است. فرزندانتان را زیاد ببوسید!
3. دارویی برتر از نوشیدن عسل نیست!

4. دل هایتان را با زیاد خوردن و زیاد نوشیدن نمی رانید، دل ها 
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ویـژةوالدت رسـول گرامی اسـالم


