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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

بينيم چند نكته زير  بهتر آن مي ،)ص(در سيره پيامبرپيش از سخن گفتن از اين جنبه مهم 

 :را يادآور شويم

به عنـوان   ،اييگر دهد و واقع بخش مهمي از شخصيت بشري را تشكيل مي ،عاطفه :يكم
كند آنرا مـورد توجـه قـرار دهـيم و در راسـتاي       ايجاب مي ،مهمترين ويژگي عمومي اسالم

عليـه  (بينيم حضرت علـي   در اينجاست كه مي ؛رهنمونش سازيم ،تحقق ثمرات مورد انتظار
در توصيف هماهنگي موجود ميان عوامل تشكيل دهنـده شخصـيت انسـاني يعنـي     ) السالم

هـا و   راهبـر و پيشـواي انديشـه    ،خردهـا « :فرمايد حواس و رفتار، مي ،فهعاط ،انديشه ،عقل
راهبـر و   ،راهبـر و پيشـواي حـواس و حـواس     ،هـا  هـا و دل  راهبر و پيشواي دل ،ها انديشه

هـاي رفتـار آگاهانـه انسـان را بـا دقـت        ريشه ،و بدين ترتيب 0F1».اند هاي آدمي پيشواي اندام
 .گويد بازمي

كار  هتمامي تالش و كوشش خود را در جهت پرورش انسان ب ،لاسالم در همه اين مراح
  :گيرد مي

پروراند و او را به تأمل و تدبر و تعقل و  الف ـ عنصر خردورزي غريزي را در انسان مي 
 .دهد ميسوق  ،استدالل و نظر و امثال آنها

مغـاير بـا    شـيوه گـذارد و از هـر    هاي منطقي روند خردورزي انگشت مي ب ـ بر روش 
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 .جويد دوري مي ،دهد گوي سالم و درستي كه نتايج آنرا مورد خدشه قرار ميو فتگ
را با عشق ناب و اصيلي نسـبت بـه پرشـكوهترين     پروراند و آن ج ـ عنصر عاطفي را مي 

سـازد و   سـيراب مـي   ،محبوب يعني پروردگار متعالي كه جامع همه گونه كمال مطلق است
 .رساند عاطفه را به اوج وااليي و شكوهش مي

بخشـد كـه رفتارهـا را سـامان      فطرت گرايي اصـيلي را مـي   ،د ـ به شريعت مقدس خود 
 .كند دهد و نقشه سعادت و خوشبختي آدمي را ترسيم مي مي

 ،اي دهد كه فراتر از هر انگيزه عـاطفي برافروختـه   ـ اراده قوي و آگاهي را پرورش ميه 
درستي است و در عين حال آزادي  گيري جهت ،گيري عاطفه بخشد كه جهت اطمينانمان مي

زاده  ،وليتئكند و از همين آزادي اسـت كـه مسـ    خود در شكل دهي به رفتارها را حفظ مي
كننـد   توصيف مي "عواطف برافروخته"را  "اراده"ما در شمار آن كسان نيستيم كه  .شود مي

رقابـل  غي ،شويم كه هم به لحاظ وجداني و هـم از نظـر شـرعي    مي "جبري"وگرنه گرفتار 
عواطف و احساسات نيز نقش مؤثر خود را بر اراده و رفتار آدمي دارند و هم از . قبول است

 :از جمله ؛بر آن انگشت گذارده است ،هاي گوناگون ها و روش اينروست كه اسالم به شيوه
هاي ارشادي مستقيمي كه مـا را از هواهـاي لجـام گسـيخته و طغيـاني برحـذر        ـ شيوه1
سـوره  (» فانت تكون عليه وكـيال أيت من اتخذ الهه هواه أرا« :گويد كريم ميقرآن  .دارند مي

آيا آن كس را ديدي كه هواي نفس خود را خداي خويش گرفته است؟ و آيـا  ) (43فرقان ـ 
 )تو بر او مراقب تواني بود؟

يي در سـتايش از كسـاني   هـا  هاي غيرمستقيم از جمله استفاده از امثال و داستان ـ شيوه2
را در اختيـار خـود    امبران كه بر هواهاي نفس و اراده خود تسلط يافتنـد و زمـام آن  چون پي
 .گرفتند

و ديگر پيشوايان اهل بيـت بزرگـوار و   ) ص(ـ ارايه الگوهاي عملي از رفتار پيامبراكرم3
 .حضرت كه در مكتب وي پرورش يافتند  ياران گرامي آن

تر ساختن عشق خود يعني عشـق بـه   تر و واال ـ فراخواندن مسلمانان به هرچه پرشكوه4
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كه تنها در ) ص(عشق به پيامبر و عشق به اهل بيت پاك و ياران مخلص آن حضرت  ،خدا
اي پرشكوه و هماهنگ با انديشه و آفريننده كار  عواطف و احساسات در منظومه ،صورت آن

 .گيرند سامان مي ،نيك
 ،ري و تعميق ايمان به خداوندگي اين روند تربيتي عواطف و احساسات در پي ريشه :دوم

جامع همه كماالت و نيز پيوند حداكثري انسان با او از يك سو و پرورانـدن تصـور وي از   
عشق  ،عدالت ،دو بر اصولي كه مهمترين آنها حق هستي و زندگي با تأكيد بر قرار گرفتن آن

پويند،  كمال ميراه  ،و مهر و محبت است و انديشه و عاطفه پس از قرار گرفتن در اين فضا
حضـرت نيـز در راسـتاي     و سـنت آن ) ص(سيره پيامبراكرم . پذيرد از سوي ديگر انجام مي

بـراي  . شـود  اي كردن اين مفاهيم واال و ارايه تجسم عيني برتـري از آنهـا مطـرح مـي     ريشه
 :اي به اين اصول خواهيم داشت توضيح بيشتر اشاره

 راز هستي است ،ـ حق1

مطابقـت و   ،حـق «  :گويد خود ـ با اندكي تصرف ـ مي   "فرداتم"در  "راغب اصفهاني"
 :حق را بر چند وجه گويند .سازگاري همچون مطابقت لوالي در با گردش پايدار آنست

لـذا خداونـد   . براي پيدايش چيزي به علتي برگرفته از اقتضـاي حكمـت    :وجه نخست
سـپس بـه   ) ( 62وره انعـام ـ  سـ (» ثم ردوا الي اهللا موالهم الحـق « :گويند مي "حق"متعال را 

 .)شوند خداوند برگردانده مي ،سوي سرور برحقشان
ـ  :وجه دوم لذاسـت كـه گفتـه     ،گيرنـد  كـار مـي   هبراي پديد آورنده به اقتضاي حكمت ب

و ) ( 149سـوره بقـره ـ    (» و انه للحـق مـن ربـك   « :همه حق است ،خداوند متعال :شود مي
 .)تين استراس ،گمان اين فرمان از سوي پروردگارت بي

اعتقاد و  :مثل اينكه بگوييم ،از اعتقاد به چيزي مطابق با آنچه كه در خود دارد :وجه سوم
فهدي اهللا الذين آمنـوا لمـا اختلفـوا فيـه مـن      « :حق است ،...باور ما در رستاخيز و ثواب و 

ه در مؤمنان را در حقيقتي كـ  ،گاه خداوند به اراده خويش آن) (... 213سوره بقره ـ  ( »الحق
 .)رهنمون شد ،آن اختالف داشتند
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براي كرده و گفته واقع طبق آنچه الزم است و بـه انـدازه الزم و در زمـان     :وجه چهارم
سـوره  (» مـالن جهـنم  حق القول منـي أل «. ات حق است كرده :مثل اينكه بگوييم. الزم است
آدميان همگي پر  اما گفته من چنين تحقق يافته است كه دوزخ را از پريان و) ( 13سجده ـ  

1F.)خواهم كرد

1 
در عبارتي فشرده عبارت از  "حق"توان از مجموعه كاربردهاي فوق نتيجه گرفت كه  مي

 .است» امر واقع يا واقعي«
نيز همان موجود متعين در واقعيت عيني يـا جهـان مسـتقل از تصـور      "واقع"مراد ما از 

مطابقـت   ،ات واقعيـت خـارجي  نيز چيزي است كه با مقتضـي  "واقعي"مراد از  ؛ذهني است
 .داشته باشد
زيرا براي فطرت انسـاني آنچنـان آشـكار و     ؛ترين تطبيق حق در ذات الهي است پرشكوه

 .ايماني كامالً بديهي است ،واضح است كه ايمان به آن
تنهـا او   ،اسر هستي را در بر گرفته كـه در همـه چيـز   ومثالً انوار خداوند متعال چنان سر

 .كند جلوه مي ،ترديد و واقعيت غيرقابل ترديد حق بي ،ذا هموشود و ل ديده مي
به اعتقاد من صفت حق  ،ناميده شده است "حق"ها و تشريعاتي كه در قرآن كريم  آفريده

 :اند را از دو وجه زير بدست آورده
كـه در ايـن آيـه كريمـه ديـده       همچنان ،هستند) ملموس(از اين جهت كه واقعيتي  :الف

در اينجا تأكيد بر موارد پنهـان بـر حـس آدمـي و اعطـاي      » قوم الناس بالحقيوم ي« :شود مي
 .انگشت گذارده شده باشد  ،ويژگي حقانيتي است تا بر ايمان به آن

از اين جهت كه در چارچوب برنامه كلي خداوند براي جهان هستي پديد آمده و هر  :ب
دخالـت   ،ز آفرينش آنجزء آن براي تداوم حركت هستي ضروري است و در تحقق هدف ا

در ايـن بخـش قـرار     ،هاي تكويني يا قوانين و احكام تشريعي همه اشيا اعم از آفريده ؛دارد
) ( ... 176سـوره بقـره ـ    (» بـان اهللا نـزل الکتـاب بـاحلق كذلـ« :گويـد  خداوند متعال مي ،گيرند مي
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 .)بدان رو كه خداوند كتاب خود را به حق فرو فرستاده است
و اوست كه آسمانها و زمين ) ( 73سوره انعام ـ ( »ق السماوات واالرض بـاحلق وهو الذي خل« 

 .)آفريد بدرستيرا 
 .)حق است ،و سنجش در اين روز) ( 8سوره اعراف ـ (»  والوزن يومئذ احلق«
اوست كـه پيـامبر خـود را بـا     ) ( 33سوره توبه ـ (»  وديـن احلـق ىهو الذي ارسـل رسـوله باهلـد«

 .)ن فرستادرهنمود و دين راستي
 .)رهنماست "حق"بگو خداوند به ) (... 35سوره يونس ـ (» قل اهللا يهدي للحق«

و يكديگر را به راستي و يكديگر را ) (... 3سوره والعصر ـ (» وتواصوا باحلق و تواصوا بالصرب« 
 .)اند به شكيبايي اندرز داده

 ـ عدالت در سراسر هستي جاري است2

گاه  ،هاي اسالمي جريان داشت هايي كه ميان فرقه و جدال هاي كالمي به رغم اينكه بحث
 ،رسيد و در اين ميان گاهي پيروان عدالت و گاهي ديگر با تقويت شبهات به نتايج معيني مي

آنچه از نظر فرد مسلمان در آن ترديدي نيست اينكه  ،پيروان نفي عدالت پيروز ميدان بودند
آغاز  ،ل الهي و با همان مفهومي كه قرآن كريم گفتهعدالت ـ به هركدام از معاني آن ـ با عد  

 .كند شود و در يكايك ذرات هستي نمود عيني و عملي پيدا مي مي
نيرويي ديگر و عامل معنوي قدرتمنـدي   ،نتيجه آنكه عدالت كلي در اعتقادات مسلمانان

رفنظر ظلم و ستم و صـ  ،كند و در برابر است كه به سود مسئله عدالت در هستي دخالت مي
 .رود عامل فنا و زوال بشمار مي ،از عوامل ديگر
فرصت و مجال  ،ديدگاه كلي مسلمانان نسبت به اين مسئله است و در اينجا ،اين فشرده

 :اجازه دهيد نگاهي به آيات زير بيندازيم ؛پرداختن بيشتربه اين موضوع فراهم نيست
ام كـه ميـان شـما دادگـري      افتـه و فرمـان ي ) (... 15سوره شوري ـ  (» وامـرت ألعـدل بيـنکم«

 .)ورزم
خداونـد بـه دادگـري و نيكـي      براسـتي ) ( 90سوره نحل ـ  (» االحسانان اهللا يامر بالعدل و «



7 

 .)دهد فرمان مي... كردن و 
 ،و سخن پروردگـارت ) ( 115سوره انعام ـ  (» صدقا وعدال ال مبدل لکلماتهك ومتت کلمت رب«

 .)اي براي سخنان وي نيست ون كنندههيچ دگرگ ،به راستي و دادگري كامل شد
و ما بـه آنـان سـتم نكـرديم كـه خـود بـه        ) ( 101سوره هود ـ (» والظلمناهم و لکن ظلمـوا«

 .)خويش ستم كردند
و از فرزنـدانم   :ابراهيم گفـت )( 124سوره بقره ـ (» الظـاملني ىقال ومن ذرييت قال ال ينال عهد«

 .)رسد پيمان من به ستمكاران نمي :چه كسي را؟ فرمود
هاي فروريخته و خالي آنهاست  و اين خانه) ( 52سوره نمل ـ(» بيوتم خاوية مبا ظلموا كفتل«

 .)براي ستمي كه روا داشتند
 .)ورزد اي ستم نمي خداوند همسنگ ذره) (40سوره نساء ـ(» ان اهللا اليظلم مثقال ذرّة«
اند پيش چشم  و آنچه کرده) (... ٤٩سوره کهف ـ (» ووجدوا ما عملوا حاضرًا وال يظلم ربک احداً « 
 .)ورزد ىيابند و پروردگارت به هيچ کس ستم من ىم
 ىو روز رستاخيز ترازوها) ( ٤٧سوره انبياء ـ(» ونضع املوازين القسط ليوم القيامة فالتظلم نفس شيئا«

  ...)خنواهد رفت  ىگاه برهيچ کس ستم آن ،�يم مىرا به کار  ىدادگر 
 .)امروز هيچ ستمي در كار نيست) ( ... 17ه غافر ـ سور(» ال ظلم اليوم« 
خداونـد  ) (18سوره آل عمران ـ  (» شهد اهللا انه ال اله اال هو واملالئکة واولوا العلم قآئمـا بالقسـط«

دهند كه هيچ خدايي جز او نيست كه به دادگري ايستاده  و فرشتگان و دانشوران گواهي مي
 .)است
به دادگري  ،اي مؤمنان) (135سوره نسا ـ  (»  وامني بالقسـط شـهداء هللايها الذين آمنوا کونوا قيا« 

 ...)بپاخيزيد و براي خداوند گواهي دهيد

 هاي گوناگون هستي  چارچوب پيوند بخش ،ـ عشق3

فرد مسلمان در پرتو قرآن كريم بر اين باور است كه چارچوب كلي مهربان و پرعطوفتي 
روابـط ميـان    ؛شـود  را شـامل مـي   و همـه انـواع آن  گيـرد   اسر جهان هستي را در بر ميوسر
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هاي  روح روابط ميان آفريده ،هايش در چارچوبي از عشق و محبت است آفريدگار و آفريده
روابط ميان مؤمنـان در جهـان    ،هم هدف و مؤدب به آداب آسمان نيز عشق و محبت است

نيـز برخـوردار    هستي و ميان اجزاي مختلف جهان هستي با يكديگر كـه از شـعور انسـاني   
 .عاشقانه و دو جانبه است ،آميز اي محبت عالقه ،نيستند

ـ   هاي اين عشق نيز در پرتو اعتقادات اسالمي و آموزه داليل و توجيه كـامالً   ،يهـاي قرآن
اي كــه ميــان انســان و  حــال اگــر از روابــط دوســتانه و عاشــقانه ؛روشــن و آشــكار اســت
شويم كه  اي مي ترين پيوند عاشقانه جود پرشكوهآغاز كنيم متوجه و ،پروردگارش وجود دارد

مرتبه آن از عشقي مصلحتي و در عين حال سرشار از سـوي انسـان تـا عشـقي خـالص و      
 .متفاوت است ،آگاهانه و گوياي اوج اين معناي واال از سوي اوصيا و بندگان مخلص خدا

از  ؛كنـد  وع مـي اسالم از اين خاصيت يا ويژگي برخوردار است كه همه چيز را ساده شر
اي مصـلحت آميـز در نظـر     جمله همين رابطه عاشقانه و دوستانه را ابتـدا بـر پايـه شـالوده    

سـازد و بـه صـورت     ش مييبخشد و بخشي از وجود انسان مي ءرا ارتقا گاه آن گيرد و آن مي
ولـي  . آورد در مـي  ،اي دروني در كنترل رفتار و رهنموني وي به سود مسـئله انسـاني   انگيزه
همـان پژواكهـا و    ،هرچند در دل مؤمنان ساده ،و دوستي كه از سوي حق تعالي است عشق

اي بياني از رحمت و  در واقع شيوه ،كند تصورات بشري عشق ميان موجودات را تداعي مي
من مطمئن هستم  ،دهد اي از مهرباني و بخشندگي او را نشان مي عطاي الهي و حجم فزاينده
ترين مؤمنان به خداونـد متعـال    ست در نگاه اول حتي نزد عميقكه آن تصور يا برداشت نخ

بـه يـك    ،چرا كـه عشـق   ؛نيز وجود دارد كه اين هم به نوبه خود مطلوب و مورد نظر است
معنا شور و شوق و اشتياق و آتش است و آيات قرآني همـواره بـر رونـد ايجـاد انفعـال و      

هاي مختلف از جمله  و به شيوهبرانگيختن احساسات و عواطف نسبت به خداوند عزوجل 
هاي برخاسته از اين تصور كه خداوند متعال سايه محبت خود را بر سر انسـان عابـد    انگيزه

خواننده ارجمند خود و با مراجعه به وجدان حاضـر خـود در   . اند انگشت گذارده ،افكند مي
 .تواند نسبت به اين امر اطمينان حاصل نمايد مي ،چنين مواردي
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هـاي گونـاگون مؤمنـان آگـاه      ميان بخش  ثابت كننده وجود پيوند عاشقانه ،ميمتون اسال
 ،دادورزان ،توكـل كننـدگان   ،شكيبايان ،پرهيزكاران،پاكان ،توبه كنندگان ،نيكوكاران ،ازجمله

ثابت  ،متون اسالمي ؛است ،پردازند كساني كه همچون بنايي مستحكم در راه او به جنگ مي
بـون مـن هـاجر الـيهم وال حي...« :اد مؤمن نسـبت بـه يكـديگر اسـت    كننده حضور عشق ميان افر

كساني را كـه بـه سـوي آنـان هجـرت      ) (... 9سوره حشر ـ (» صدورهم حاجـة ممـا اوتـوا جيدون يف
 ...)نيازي ندارند ،اند دارند و در دل از آنچه بديشان داده دوست مي ،اند كرده

عت و در پي احساس انسان مبني بـر  متون اسالمي ـ آيات و احاديث ـ ميان انسان و طبي  
اينكه طبيعت در خدمت او و براي مصلحت اوست و در پي احساس اينكه دسـت عنايـت   

رابطه عاشقانه و دوستي برقـرار كـرده    ،زمين و محصوالت آن را تبرك بخشيده است ،الهي
 .است

بـه   نگام بازگشت از غـزوه تبـوك و زمـاني كـه     نقل شده است كه به) ص(از پيامبراكرم 
كه ما را دوسـت دارد و   "احد"هم كوه  است و اين "ةبـطا"اين «  :فرمود ،آستانه مدينه رسيد

 2F1».را دوست داريم ما نيز آن
از ايمـان   ،عشـق و دوسـتي وطـن   «  :كه همو اين عشق را چنين بيان كرده است همچنان

قرآن كريم  رسيم كه هاي اين عشق مي ترين حلقه و بدين ترتيب به يكي از پرشكوه 3F2».است
حضرت در خدمت بـه ايـن امـت در نظـر      هاي آن همتراز مزد رسالت اسالم و تالش ،را آن

و خانداني اسـت كـه   ) ص(حضرت  گرفته و حلقه وصل امت ـ همه امت ـ با اهل بيت آن  
دهند و در واقع كشتي نجات و قرارگاه و  ترين افراد براي رهبري امت را تشكيل مي شايسته

سـوره شـوري   (» القـرىب قل ال اسالکم عليه اجـرا اال املـودة يف« :روند ان بشمار ميساحل امان جهاني
خواهم جز دوستداري خويشاوندان خـود   از شما مزدي نمي ،براي اين رسالت :بگو) ( 23ـ
 .)را

                                                 
ي، ، سنن بيهق503، ح 93، كتاب الحج ، ب 1011، ص 2صحيح مسلم، ج  .668صفحه  ،"نة البحاريسف": د به ينگاه كنـ  1

 .72، ص 6ج 
 ).الوطن ـ حب الوطن( 522، صفحه 10جلد ،"زان الحكمةيم"ـ  2



 10 

و سرانجام به كوچكترين حلقه آن يعنـي مـودت و دوسـتي موجـود ميـان زن و شـوهر       
و ميان شما دلبستگي پايدار و مهر ) (... 21سوره روم ـ (»  ةمـودة ورمحـوجعل بينكم « :رسيم مي

 .)پديد آورد
 ؛اند هاي منفي و در تكميل متون مثبت آمده گوياي جنبه ،)آيات و احاديث(متون اسالمي 
گاه از گسست رابطه دوستي و محبت ميان خدا و بندگاني كه خـارج از   ،اين دسته از متون

خودپسـندان و   ،سـتمكاران  ،كـافران  ،ز جملـه تجاوزكـاران  انـد ا  فرمان خداوند قرار گرفتـه 
متكبران و سرخوشان و گاهي ديگر  ،خائنان ،مفسدان ،كاران خائنان و گناه ،انياستيشتن وخ

از يك سـو   ،كنند هايي كه از هويت الهي پيروي مي از گسست اين رابطه ميان افراد و انسان
سـخن   ،اه كفر لغزانـده اسـت از سـوي ديگـر    و افراد و كساني كه شيطان پاي ايشان را به ر

سوره مجادلـه ـ   ( »ال جتد قوما يومنون باهللا واليوم اآلخر يوادون من حاد اهللا ورسوله« :آورند ميان مي هب
با كساني كه بـا خداونـد و    ،يابي كه با ايمان به خداوند و روز واپسين گروهي را نمي) (22

 ).اند دوستي ورزند پيامبرش مخالفت ورزيده

 گيري  نتيجه

 :گيريم از مجموعه آنچه بيان شد اين نتيجه را مي
اين » .كند زندگي مي ،مسلمان براين باور است كه او در جهاني ازعشق و دوستي متقابل«

اميدي سازنده و سوق دهنده  ؛گذارد جاي مي هباور تأثير بسزايي در ايجاد اميد در دل انسان ب
 .به خوشبختي و سعادت او

ايـم   كه بايد و شايد به موضـوع نپرداختـه   كنيم كه ما آنچنان در اينجا اعتراف مي گو اينكه
سازيم كه بيش از آن حدي كه مسئله را برايمان روشن سازد و تصويري  ولي خاطرنشان مي

 .به اين موضوع نخواهيم پرداخت ،را كه در پي ترسيم و ارايه آنيم توضيح دهد

 ي خاستگاه كل هست ؛ـ رحمت و عطوفت4

روايـاتي  . ترين بخش و بيانگر راز و رمز عقيده اسالمي است گوياي پرشكوه ،اين بخش
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خالصه شده است و سوره فاتحه نيز  ،وارد شده كه تأكيد دارند تمامي قرآن در سوره فاتحه
به نظر ما و بنابر تحليلي كـه از ايـن معنـا    ... فشرده شده است  ،در بسم اهللا الرحمن الرحيم

روايات حاكي از آنند كه سوره فاتحه به ايـن دليـل روح قـرآن تلقـي شـده كـه       اين  ،داريم
هاي اعتقادات اسالمي است و قرآن از هر آنچه كـه صـحبت    حاوي اجمالي اصول و شالوده

 .را در چارچوبي عقيدتي قرار داده است آن ،ميان آورده هب
نيز خود  "رحمن الرحيمبسم اهللا ال"خواهيم ديد كه  ،حال اگر به مرحله دوم منتقل شويم

زيرا بر اين نكته انگشت گـذارده   ؛دهد روح و اساس و شالوده عقيده اسالمي را تشكيل مي
كه همه چيز در جهان هستي از نام خداوند متعال ـ در وهله نخست ـ و از چـارچوبي كـه     

 .ت پذيرفته استئاين خاستگاه از آن برخاسته است ـ در وهله آخر ـ نش
 .پايان است رحمت بي ،و موجب آن "بسم اهللا" ،]يزهمه چ[خاستگاه 

يابيم كه بيانگر يكـي از مظـاهر    ما اين حقيقت را همسو با جاهاي مختلف قرآن كريم مي
كمال در ذات پروردگار احديت است و باعث شده باور پايداري را نزد مسلمانان ايجاد كند 

رهسـپار شـده و در    ،ن رحمتت گرفته و به جهائمبني بر اينكه او از سرچشمه رحمت نش
كنف حمايت اين رحمت ـ كه بسياري از مـوارد احتمـاالً انحرافـي در رفتـارش را ناديـده       

در بررسي آثار دعا ـ در دعاهايي كه از امامان نقـل   . كند بخشايد ـ حركت مي  گيرد و مي مي
 ،رنـد گذا هاي تربيتي ـ عقيدتي كه بر ايـن جنبـه انگشـت مـي      شده است ـ بسياري از شيوه 

 .كنيم برخورد مي
يابيم كه صفت عزت و كبريـايي خداونـدي    در قرآن كريم نيز آيات كريمه فراواني را مي

» انه هو العزيز الرحيم« :يابند پايان مي ،سازند و به عبارت زير قرين مي ،را با رحمت و عطوفتش
 .)اوست كه پيروز بخشاينده است) (42سوره دخان ـ (

كه بر ) (12سوره انعام ـ  (» نفسـه الرمحـة ىکتـب علـ« :يا) ن بخشندگانبهتري(» خير الراحمين«
و ) (133سـوره انعـام ـ   (» الرمحـةذو  الغـىن كوربـ« :و يـا .) خويش بخشـايش را برگمـارده اسـت   

فقـد جـاءکم بينـة مـن ربکـم  « :و نيز اين آيات شريفه.) نياز داراي بخشايش است پروردگار تو بي
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براستي برهاني از پروردگارتان و رهنمود و بخشايشي بـه  )( 157سوره انعام ـ  (» ورمحـة ىوهد
 .)شما رسيده است

كه بخشايش خداوند به نيكوكـاران  ) (... 56سوره اعراف ـ  (» اهللا قريـب مـن احملسـنني ةان رمحـ«
 .)نزديكتر است

ر بـاري بـه آثـار مهـ    ) (50سوره روم ـ  (»  اهللا کيف حييـ  االرض بعـد موتـا ةآثار رمح فانظر اىل« 
 .)دارد زنده مي ،خداوند بنگر كه چگونه زمين را پس از مردن آن

بگواي بنـدگان  ) (53سوره زمر ـ (» انفسهم ال تقنطوا مـن رمحـة اهللا ىالذين اسرفوا عل ىقل يا عباد«
 .)ازبخشايش خداوند نااميد نباشيد ،ايد من كه با خويش گزافكاري كرده

 ،بر اورنگ فرمانفرمايي جهان ،خداوند بخشنده) (5سوره طه ـ  (» يالعرش اسـتو الرمحن على«
 .)استيال دارد

مطـرح   ،ترين مواضع نيز ويژگي و صـفت بخشـندگي   ترين و هراسناك و حتي در سخت
و صداها در برابر ) (... 108سوره طه ـ  (» وخشعت االصـوات للـرمحن فـال تسـمع اال مهسـاً « :شود مي

 .)شنوي نمي ،ها آدمي از نفسافتند چنان كه جز نواي  خداوند بخشنده فرو مي
مسلمانان عالوه بر دو عنصر حق و عدالت ـ كـه بـيش از هـر چيـز بـه        ،و بدين ترتيب

به دو عنصر ديگر يعني عشق و بخشندگي كه به مفهوم نيكي  ،معناي تعادل و توازن هستند
 .فزاينده و دهش بيش از شايستگي است نيز ايمان دارند

عشـق   ،عـدالت  ،حق :شويم حاكم بر جهان هستي آشنا مي با قوانين اساسي ،و اين چنين
 .و بخشندگي) دوستي(

اي از اين حقايق ارايه داده و سـنت و   اش را به عنوان الگوي شايسته پيامبر گرامي ،اسالم
 .بخشيده استميق عها ت سيرت وي نيز همين اصول واال را در دل

 بزرگترين نمود اين مفاهيم  ،پيامبراكرم

را آشـكارا تجلـي بخـش ايـن      آن ،بيندازيم) ص(حضرت  ه سيره و سنت آناگر نگاهي ب
مكـارم  (حق كامـل كننـده اخـالق واال     هعشق و رحمت و او را ب ،عدالت ،حقايق يعني حق
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 .خواهيم ديد ،و رحمتي هديه شده به بشريت) االخالق
يش مطرح خواهيم ساخت و لي پ ،است كه طي عناوين و روايات آتي اي اين همان نكته

بهتر آن ديديم كه فرازهايي از نهج البالغه را خاطرنشان سـازيم كـه حضـرت     ،از طرح آنها
را بــه ) ص(رســول خــدا ،پيــامبر و محبــوب خــويش ،معلــم ،اســتاد ،طــي آنهــا) ع(علــي 

صـلي اهللا عليـه و   (خداوند سبحان محمد « :گويد كند و مي وصف مي ،ترين اوصاف باشكوه
تا وعده خود را تحقق بخشيده و نبوتش را به پايـان رسـانده   را مبعوث گرداند ) آله و سلم

هايش كه در كتب پيامبران گذشته  در مورد او از پيامبران گذشته عهد گرفته و ويژگي ؛باشد
فرمانـت را  «  :فرمايـد  اش مـي  و دربـاره  4F1».مشـهور بـود   ،اش را داده بودنـد  قيد شده و مژده

. شنوديت بيش از هركس كوشش و شتاب كـرد  كه شايد و بايد بجاي آورد و براي خ چنان
وحـي   ؛گاه دستخوش سستي و زبوني نگشت در راهنمايي مردم دمي از پاي ننشست و هيچ

در اجراي دسـتورهايت   ؛و پيامت را از اين و آن ننهفت و پيمانت را از دل و جان پذيرفت
رينش و هستي را بـه  راز آف. ها با پرتو آيينت روشن گرديد پافشاري ورزيد تا آنجا كه درون

آنان كـه در مـنجالب   . هاي زندگي را برافروخت  همه بياموخت و با فروغ تابناكش تاريكي
رو آمدنـد و آرام شـدند و كسـاني كـه در نـاداني غوطـه        ،فتنه و آشوب فـرو رفتـه بودنـد   

 5F2».رهايي يافتند ،خوردند مي
اش  و شـيوه  روشـش ايسـتادگي و پايـداري اسـت    « :فرمايـد  و در توصيف رفتارش مـي 

 6F3».سخنش برنده و رساست و فرمانش روان و دادآساست،راهنمايي ونيكوكاري است
در پنـد و انـدرز   ) صلي اهللا عليه و آله و سلم(حضرت  آن« :فرمايد مي) ص(اش  و درباره

پافشاري زياد كرد و به اين روش ادامه داد و همگان را به عقل و حكمت و پند نيكو  ،نيكو
 7F4».فراخواند

                                                 
 .44صفحه ،"الصالح يدكتر صبح"ح يتوض ،"نهج البالغه"ـ  1
 .101صفحه همان ،ـ  2
 .139صفحه همان،ـ  3
 .140صفحه همان،ـ  4
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تا اينكه خداوند محمد صلي اهللا عليه و آله را به پيـامبري فرسـتاد و   ... « :فرمايد نيز ميو 
گواهينامه همه را به دست وي داد و او را فرمود كه نيكوكاران را به پاس كردارشـان مـژده   

در كودكي بهتـرين آفريـدگان و در   . و بدسگاالن كج رفتار را از عذابش بترسند دهدپاداش 
تـر از ديگـر پاكـان و بخششـهايش بـي       نمود و سرشـتش پـاك   ترين همه مي يكهولت گرام

 8F1».سروصدا و بيش از آرزوي خواستاران بود
برنامه زندگيش نيكوكاري است ... « :فرمايد مي) ص(حضرت  و در جاي ديگر درباره آن

دانـد و قيامـت را    دنيا را جاي رنـج بـردن مـي    ،و آرزويش مرگ آميخته با رستگاري است
بـاري  .... خوانـد   گاه و جاي حساب پس دادن و بهشت را پاداش خود و پاكان ديگر ميداد

 9F2».نعمت و خوشي و آسايش آفريدگان گرديد ءمايه ،اين فرستاده آزاده با پيدايش خود
هايش را فـراهم آورد ونيشـتر و ابزارهـاي     پزشكي دانا و آزموده مرهم«  :فرمايد و نيز مي

هـاي كـر و    هـاي كـور و گـوش    بايد آماده كرد و آنها را بـر دل  كه شايد و ديگرش را چنان
 10F3».هاي الل نهاد زبان
فضـل و بزرگـواريش را بـه     ،و محمد همانا بنده و فرسـتاده و برگزيـده پـاك اوسـت    « 

ايـن مـرز و بـوم پـس از      ،سنجش نشايد درآورد و نبودش را هيچ چيز جبران نتـوان كـرد  
ت و ناداني همگاني و جفاكاري و نابسـاماني از آن  گمراهي و تاريكي به پرتو او روشن گش

 11F4»...رخت بربست
دو زانو  ،خورد و چون بنده نشست و مي او صلي اهللا عليه و آله و سلم بر روي زمين مي«

هاي پيـراهنش   كرد و پارگي كفشش را وصله پينه مي ،نشست و با دست خود روي زمين مي
نفر ديگر را هم پشـت سـر خـود     شد و يك ر ميپاالن سوا بر خر برهنه و بي. دوخت  را مي

 12F5».نشاند مي
                                                 

 .151صفحه ،"الصالح يدكتر صبح"ح يتوض ،"نهج البالغه"ـ  1
 .154 و 153صفحات  ،همانـ  2
 .156صفحه همان،ـ  3
 .210صفحه همان،ـ  4
 .229صفحه همان،ـ  5
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هـاي او بـه نيكـان و     خاتم پيـامبران و امـين وحـي يـزدان و مـژده دهنـده بخشـش       ... «
 13F1».برحذركننده تبهكاران از كيفرهايش در آن جهان

تـوان   كـه نمـي   همچنـان  ،تـوان يافـت   ها چيـزي نمـي   تر از اين توصيف زيباتر و پرشكوه
اينك تنها برخي روايات در اين گستره را يادآور شده بـا  . ر ديگري ترجيح دادكدام را ب هيچ

هايي با عنـاوين زيـر بـه عنـوان نمودهـاي كلـي در زنـدگي         توضيحي كوتاه و در مجموعه
 .سازم خاطرنشان مي ،حضرت آن

 رحمت و عطوفت سنتي عام و با همگان :يكم

در كتـابش ـ كـه     ،خلق را آفريد ،وقتي خداوند«  :ـ از آنحضرت روايت شده كه فرمود1
كـه   14F2».نزد او بر فراز عرش است ـ نوشت كه رحمت و عطوفتم بيش از خشـم مـن اسـت    

 .است) عليهم السالم(مفهومي رايج در دعاهاي روايت شده از ائمه اهل بيت 
ها و زمين  خداوند در روزي كه آسمان«  :روايت شده كه فرمود) ص(حضرت ـ و از آن2

اي ميان آسمان و زمـين اسـت و از    صد رحمت را نيز آفريد كه هر يك در اليهيك ،را آفريد
مادر بر فرزندش و نيز درندگان و پرندگان  ،آن ميان رحمتي را براي زمين قرار داد كه از آن

كامـل   ،آنرا با اين رحمت ،آورند و روز رستاخيز كه فرا رسد رحمت مي ،نسبت به يكديگر
 .سنگ با تكوين قرار دارد يني است و تشريع نيز هم ارز و همو اين سنتي تكو 15F3».كند مي

بينيم كه داستان پيـامبري را   را مي) ص(چنانست كه پيامبرخدا«  :ـ به نقل از ابن مسعود3
 :گفت كرد مي كرد كه قومش او را زدند و او در حالي كه خون از چهره خود پاك مي نقل مي

اين همان رحمت و عطوفتي است كه حتي  ؛16F4»دانند ميقوم مرا بيامرز كه آنها ن! پروردگارا« 

                                                 
 .247صفحه همان،ـ  1
، بحـار االنـوار، ج   14، ح 4كتـاب التوبـة ، ب    2107، ص 4، ج صحيح ومسلم 13،  260، ص 2، ج  حنبل، مسند أحمد ـ 2

 .آن را روايت كردند 182، ص 11
ـ را روا آن  247، ص 4، وج 56، ص 1، مسـتدرك الحـاكم ، ج   21 ، ح4كتـاب التوبـة، ب    2109، ص 4ج  "مسلم"ـ  3 ت ي

 .كرده است
 .را روايت كرده است آن ومسلم 1792، ح 1917، ص 3، ومسلم ، ج441:1المسند  ،أحمدـ  4
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 .گيرد كافران متجاوز به ساحت پيامبر را در برمي
نماز نخسـت را  ) ص(همراه با رسول خدا«  :گويد مي ،روايت كرده "ةجابر بن سمر"ـ 4

دو فرزندش  ،با او همراه شدم ،اش رفت نزد خانواده) ص(حضرت  گاه آن آن ،جاي آوردم هب
 :گويـد  مي. دست نوازش كشيد ،دو را يك به يك هاي آن حال گونه در اين ،را شدنداو را پذي

گويي دست خود ] حس كردم[دست بر گونه من نيز كشيد و من در دستان او نسيم يا بويي 
 17F1».در آورده است ،را از كيسه چرمين عطاري

ت بـه  بيني كه در محبـت و مهـرورزي نسـب    مؤمنان را مي« :فرمايد مي) ص(ـ حضرت  5
چون يك پيكرند كه چو عضوي بـه درد آورد روزگـار ـ دگـر عضـوها را نمانـد        ،يكديگر

 . گردد ترين روابط محبت آميز مؤمنان برقرار مي ترين و جالب مستحكم ،گونه و اين 18F2».قرار
درازا  هچندان ب ،]امامت كرد[اگر كسي براي مردم نماز خواند «  :)ص(فرمايد  ـ و نيز مي6

بيمار يا سالخورده وجود دارد و اگر كسي به تنهايي نماز  ،نكشاند كه در ميان آنها آدم ناتوان
 19F3».درازا كشاند ههرچقدر خواست ب ،گذارد
ما كه تني چند از جوانان هـم سـن   «  :گويد مي ،روايت كرده "ثمالك بن الحوير"ـ و 7

. شـب نـزد ايشـان مانـديم    رسـيديم و مـدت بيسـت    ) ص(وسال بوديم به حضـور پيـامبر   
هاي ما جويا شد و  از خانواده ؛مان تنگ شده است حضرت گمان كرد دلمان براي خانواده آن

هـاي خـود    نـزد خـانواده   :هريك برايش گفتيم و او بسيار پر مهـر و محبـت بـود و فرمـود    
نماز  ،ديدكه مرا در حال نماز دي بياموزيد و همچنان] هاي اسالم را آموزه[بازگرديد و به آنان 

 ،يكي از شما به اذان بايستد و سپس بزرگترين شـما  ،بگذاريد و وقتي هنگام نماز فرا رسيد
 20F4».امامت نماز را بر عهده گيرد

در ميان آنها زني بـود كـه پسـتان پـر از شـيري       ،اسيران را به حضور پيامبر آوردند«ـ   8
                                                 

 .آنرا روايت كرده است 80، ح 21، كتاب الفضائل ، ب 1814، ص 4مسلم، ج ـ  1
آنـرا روايـت    274و234: 74، بحار االنـوار  66، ح 17كتاب البر والصلة ، ب  1999، ص 4، ج  ومسلم) 10الفتح (بخاري ـ  2

 .كرده است
 .را روايت كرده است آن 1139، ح 283، ص 3، تهذيب االحكام، ج 185، ح 37، كتاب الصالة، ب 341، ص 1مسلم، ج ـ  3
 .را روايت كرده است آن 2، ح 326، وعلل الشرائع، ص 292، ح 53كتاب المساجد، ب  466 – 465، ص 1، ج  مسلمـ  4
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. داد چسـباند و شـير مـي    يديد او را بـه شـكم مـ    داشت و هرگاه كودكي در ميان اسيران مي
اين زن كودك خود را به آتش انداختـه اسـت؟ صـحابه     ،آيا به نظر شما :فرمود) ص(پيامبر

نـدگانش  خداوند نسبت به ب :حضرت فرمود ،كار را نكند تواند اين نه و او مي :گفتند) رض(
 21F1».مهربانتر است ،از اين زن به فرزندش

 ،حضرت را پيام دادند كه اگـر خواسـته باشـد    آن ،فرشتگان ،"احد"ـ در پي ماجراهاي 9
خـواهم كـه خداونـد از     فقط مي ،نه«  :حضرت فرمود. گردد  نفرينش بر دشمنان كارساز مي

ميان آنان كساني را به دنيا آورد كه تنها خداي را پرستش كند و كسي را شـريك وي قـرار   
 22F2».ندهد
زد كه در حال  گي له له ميدر حالي كه سگي چنان از تشن«  :فرمود) ص(ـ رسول خدا10

ـ   ،تلف شدن بود را آب داد و بـا   حـالش سـوخت و آن   هدل يكي از روسپيان بني اسـراييل ب
 23F3».كار آمرزيده شد اين

گرفـت و بـر روي    مرا مـي ) ص(پيامبرخدا «  :گويد روايت كرده مي "بن زيد اسامة"ـ 11
سـپس هـر دو پـا را     نشـاند و  را روي پاي ديگرش مي] ع[نشاند و حسن بن علي پايش مي

پروردگارا بر آنان رحمت آور كه مـن نيـز بـا آنـان مهربـاني      « :فرمود مي ،هم نزديك كرده هب
 24F4».كنم مي

خداوندا او را بيامرز و بـر وي  «  :اي نماز گذارد و فرمود بر جنازه) ص(حضرت  ـ آن12
 25F5».رحمت آور

پيـامبر  "و  "پيامبر توبه" و "گردآورنده" ،...و  "احمد"و  "محمد" ،من«  :فرمود ـ مي13
 26F6»."رحمتم

                                                 
 .98: 1، المعجم الصغير 22، ح 4كتاب التوبة ، ب  2109، ص 4مسلم، ج ـ  1
 .333و214، ص 13لبغوي ، اشرح السنّة ـ  2
 .را روايت كرده است آن 155،ح41كتاب السالم ،ب1761، ص 4، ج ومسلم52كتاب األنبياء1279، ص3بخاري ج ـ  3
 .153، ح 34، امالي الصدوق، ص 33، كتاب األدب، ب 2236، ص 5البخاري ، ج ـ  4
 .را روايت كرده است آن، 2، عوالي اللئالي ، ج 19: ، فقه الرضا85، ح = ، كتاب 662، ص 2، ج  مسلمـ  5
، بحـار االنـوار ، ج   2، ح 106، ب 128، ص 1، علل الشرائع، ج 126، ح 34، كتاب الفضائل ، ب  1828، ص 4، ج مسلمـ  6
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روادار  ،خداي رحمت كند كسـي را كـه در خريـد و فـروش و داوري    « :ـ  نيز فرمود14
 27F1».باشد

 28F2».نمايد رحم نمي ،كند خداوند كسي را كه به مردم رحم نمي«  :)ص(ـ فرمود 15
رين مـن نفـ  « :فرمـود  ،مشركان را نفرين كـن ! اي رسول خدا« :ـ به آن حضرت گفتند16

 29F3».ام بلكه رحمتي براي جهانيان هستم كننده مبعوث نشده
گونه است كه رحمت و عطوفت اسالمي شامل همه خلـق و حتـي همـه جهـان      و بدين
در قرآن مجيد و  "بسم اهللا الرحمن الرحيم"شود و اين هماني است كه از عبارت  هستي مي

ف خداوند متعال به رحمن و نام خدا و توصي هدر پي حديث مربوط به سرآغازي همه چيز ب
اين رحمت و عطوفت شامل كافران متجاوز هـم   ؛توان فهميد مي) بخشنده و مهربان(رحيم 

گيـرد و بـر فرزنـدان و     شود و همه روابط اجتماعي اسالمي ميان مؤمنـان را در بـر مـي    مي
چيـز  گردد و بنابراين دربر گيرنـده همـه    شود و حيوانات را نيز شامل مي جوانان جاري مي

رحـيم و   ،]و همه كـس [ در واقع انساني است كه نسبت به همه چيز  ،است و مسلمان آگاه
 .مهربان است

 نمودهاي رحمت ،احسان و ايثار :دوم

بـه  ] احسـان وايثـار  [) صلي اهللا عليه و آله وسـلم (با نگاهي به سنت و سيرت پيامبراكرم 
ايـن امـر    ،احاديـث زيـر   با نگـاهي بـه مجموعـه    ؛اند گستردگي رحمت و عطوفت گسترده

 :گردد تر مي روشن
و » .اجـري دارد  ،اي نيكي كردن به هر انسان يا حيوان زنده«  :فرمود) ص(ـ پيامبراكرم 1

اطعام گروهـي از خـوارج يعنـي     ،با استناد به همين حديث) عليه السالم(امام زين العابدين 
رفتنـد ـ جـايز     بشمار مـي  )عليهم السالم(را ـ كه دشمنان سرسخت اهل بيت   "ها حروري"

                                                                                                                                                   
 .را روايت كرده است آن 104 ، ص103

 .1970، ح 16، كتاب البيوع، ب 730، ص 2بخاري ، ج ـ  1
 .1416، ص 4، ميزان الحكمة ، ج 41: 9السنن الكبرى  بيهقي،ـ  2
 .18234، رقم 3684، ص 9، ميزان الحكمة، ج 87، ج 24، كتاب البر والصلة ، ب 2006، ص 4، ج  مسلمـ  3
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 30F1.دانست
 31F2».صدقه است ،هركارنيكي«  :فرموده است) ص(ـ پيامبر2
به ) ص(پيامبر اكرم  :گويد روايت شده كه مي) رضوان اهللا تعالي عليه(ـ به نقل از ابوذر 3

بـا روي گشـاده    ،هيچ كار نيكي را دست كم مگيريد ولو اينكه بـا بـرادر خـود   « :من فرمود
 32F3».روبرو شويد

سازد و  كند و رهايش نمي او را ستم نمي ؛مسلمان برادر مسلمان است«  :)ص(ـ فرمود 4
سـازد و   خداونـد نيازهـايش را برطـرف مـي     ،دنبال برآوردن نيازهاي برادرش بود ههركس ب

هاي قيامـت را   اي از گره هركس گرهي از كار مسلماني بگشايد خداوند در روز قيامت گره
خداونــد در روز قيامــت او را  ،مســلماني را پوشــش دهــدگشــايد و هــركس  بــرايش مــي

 33F4».پوشاند مي
مؤمن برادر مؤمن است، هواي او  ؛مؤمن آيينه مؤمن است« :فرمود) ص(حضرت  ـ  آن  5

 34F5».كند را دارد و در غيابش از وي دفاع مي
هاي آنها  هرگاه بيوه شوند يا خوراك خانواده "ها اشعري"«  :فرمود) ص(ـ  رسول خدا 6

را ميـان   آن ،اي واحـد  آورند و سپس بـا پيمانـه   هر آنچه را دارند يكجا گرد مي ،ستي گيردكا
 35F6».آنها از من و من از آنهايم ؛كنند خود به طور برابر تقسيم مي

غذاي دو نفر براي سه نفر و غذاي سه نفر براي چهار نفر بسـنده  «  :)ص(فرمايد  ـ  مي7
 36F7».است
براي اسـتفاده از  [ست كه برترين آنها هديه كردن بز چهل خصلت ا«  :)ص(ـ  فرمود   8

                                                 
 محمـد بـاقر   موجز احكام الحـج سـيد   مراجعه شود بهو ،14، ص  8و ج 186، ص 4قي ، ج ، وبيه735، ص 2احمد، ج ـ  1

 .160الصدر ص
 .20، ح 1، كتاب بالمعروف ، ب 343، ص 12، مستدرك الوسائل، ج 52، ح 16، كتاب الزكاة، ب 697، ص 2مسلم، ج  ـ  2
 .7، ح424، ص 1240ص 11، ص 2، ج ، ثواب األعمال144، ح 43كتاب البر والصلة، ب  2026، ص 4مسلم، ج  ـ  3
 .، مستدرك الوسائل58، ح 15، كتاب البر والصلة، ب 1996، ص 4مسلم، ج  ـ  4
 .، ح41، كتاب المؤمن أهوازي ، ص 4918، كتاب األدب ، ح 280، ص 4أبو داود، ج  ـ  5
 .39، كتاب فضائل الصحابة ، ب 1944، ص 4مسلم، ج  ـ  6
 .16، ص 2، دعائم االسالم، ج 5077ح 10ب األطعمة ، ب ، كتا2061، ص 5بخاري، ج ـ  7
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خداونـد   ،ها را دارا باشد هركس به اميد رسيدن به ثواب آن يكي از خصلت ،است] شير آن
 37F1».گرداند او را وارد بهشت مي

 ،زنـان و مسـتمندان رسـيدگي كننـد     آنهايي كه به كار بيـوه « :فرمود) ص(حضرت  ـ آن9
 38F2».همچون مجاهدان راه خدايند

 39F3».برادران شمايند ،بندگان شما«  :)ص(ـ  فرمود 10
 ،هركس خوش دارد خداوند در هنگامه روز قيامت به ياريش بشتابد«  :)ص(ـ  فرمود11

 40F4».گره از كار كسي بگشايد
گردد و بـه هـر    تبديل به  بشري نيكوكار مي ،)ص(مسلمان پيرو پيامبر خدا ،بدين ترتيب

كند و به هركـار نيكـي هرچنـد كوچـك يـا انـدك اقـدام         مياي نيكي  انسان يا حيوان زنده
اي بـراي   كند و به او چـون آينـه   هاي برادرش زندگي مي ها و ناخوشي نمايد و با خوشي مي

كنـد و بـه داد بيـوه     نان خود را با ديگران تقسيم مي ،"ها اشعري"نگرد و همچون  مي ،خود
قـرار   ،ين بود و در اوج ايـن صـفات  نيز خود چن) ص(پيامبرخدا ؛رسد زنان و مستمندان مي

 .داشت

مدارا و خوش  ،سخن نيكو ،بخشش ،بزرگداشت :)ص(حضرت سوم ـ برخي صفات آن 
 گماني

با هم نگاهي به ايـن احاديـث    .اند اينها همه نمودهايي از عاطفه و محبت و مهر پيامبري
 :اندازيم شريف مي

) ص(يت شده كه رسـول خـدا   روا) رض(از جابربن عبداهللا ) ع(ـ از امام جعفرصادق 1
خون و مال شما چون حرمت اين روز و  ايـن  «  :فرمود ،طي سخنراني براي مردم ،در عرفه

                                                 
 .1، ج 1543، ص 2، الخصال، ج 2488، ح 33، كتاب الهبة ، ب 927، ص 2بخاري، ج ـ  1
 .1، ومسلم ، ج 5038، ح 1، كتاب النفقات ، ب 3047، ص 5بخاري ج ـ  2
، تنبيه الخـواطر،  28، ح 10كتاب األعمال، ب  ،1382، ص 3، ومسلم ج 30، ح 30، كتاب اإليمان ، 20، ص 1بخاري ، ج ـ  3

 .57، ص 1ج 
 .1، ح 179، ص 1، ثواب االعمال، ج 32، ح 6كتاب المساقاة، ب  1196، ص 3مسلم، ج  ـ  4



21 

 41F1».بر شما حرام است ،ماه و اين مكان
از خـداي   ،در مورد زنـان خـويش  «  :)ص(فرمود ،در همين مقام ،ـ  در روايت ديگري2

 42F2».حاللتان گشتند ،ام خدابترسيد كه شما آنانرا با امان الهي گرفتيد و به ن
 43F3».در مورد زنان سفارش به نيكي كنيد«  :)ص(ـ  فرمود3
بوي بهشت  ،بوي بهشت را نخواهد شنيد ،هركس هم پيماني را بكشد«  :)ص(ـ  فرمود4

 44F4».شود از فاصله چهل سال شنيده مي
ده زيا ،بجنگيد ولي خيانت مكنيد«  :فرمود به رزمندگان سفارش مي) ص(حضرت  ـ آن  5

 45F5».قطعه قطعه نكنيد و نوزادان را نكشيد] ها را كشته[ ،روي نكنيد
سالم را آشكار كن و سخنت را نيكو گردان « :فرمود "أبوهريره"به ) ص(حضرت آن ـ  6

ـ   ،نگام كه مردم خوابندها پيامبر  جاي آور و شب هو صله رحم ب جـاي آور كـه وارد    هنمـاز ب
 46F6».بهشت خواهي شد

 47F7».صدقه است ،سخن نرم« :ودفرم) ص(پيامبرـ  7
را نفـرين   ننـا آ ،مـا در برابـر گروهـي خنـدانيم ولـي در دل     « :فرمـود )  ص(پيـامبر ـ    8
 48F8».كنيم مي

 49F9».صدقه است ،مداراي با مردم«  :فرمود) ص(پيامبرـ  9
خوانـد   حضرت به بزرگداشت انسان ـ هر كه باشد ـ فرامي   بينيم آن بدينگونه است كه مي

نمايـد   گستراند و در مورد زنان سفارش به نيكي مي حترام و سالم و امان ميو ميان مؤمنان ا
                                                 

، مستدرك الوسـائل، ج  410، ح 413، ص 2، دعائم االعالم، ج 147، ضمن ، ح 19، كتاب الحج، ب 889، ص 2مسلم، جـ  1
 .كرده است تيرا روا آن206، ص 18

 .ت كرده استيرا روا آن  789، ح 214، ص 2دعائم االسالم ، ج همان و  ـ  2
 .اند ت كردهيرا روا آن ، عوالي اللئالي3154، ح 2، كتاب األنبياء ، ب 1212، ص 3بخاري ج ـ  3
 .217، ص 16، بحار االنوار، ج 2995، ح 5، كتاب الجزية، ب 1155، ص 3بخاري ، ج ـ  4
 .369، ص 1، دعائم االسالم، ج 380: 3راية نصب الـ  5
 .364، ص 8، مستدرك الوسائل، ج 17، ص 2، تفسير أبي الفتوح الرازي، ج 2/493احمد ـ  6
 .4، ح 103، ص 2، الكافي، ج 2/213احمد ـ  7
 .197: 8البيهقي،  ـ  8
 .5496رقم  1154، ص 27، ميزان الحكمة، ج 2/216ابن حبان ـ  9
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پيمانان رعايت گردد و آداب انسـاني جنـگ رعايـت شـود و      دهد تا حقوق هم و فرمان مي
صله رحم و نماز خاشعانه در دل شب و  ،سخنان نيكو ،صفات وااليي چون صلح دو جانبه

گسـترش   ،در جامعه اسالمي ،آيد از آنان بدشان ميسخن نرم و سرانجام مدارا با كساني كه 
 .ها نياز داريم بيش از هر زمان به اين ،پيدا كند كه امروزه

 ستج از عواطف انساني ياري مي ،پيامبر اكرم در لحظات دشوار :چهارم

حضـرت سرشـار از عاطفـه و     بينيم كه آن مي) ص(در نگاهي به رفتار و منش پيامبرخدا 
اي كه  گونه هب ،ياران در همه كارها و برانگيختن شور و نشاط آنهاست مهر و مشاركت دهي

سپارند و بـه سـمت فـداكاري     فراموشي مي ههاي راه را ب دشواري ،در پي اين برخورد پيامبر
ـ «  :گويـد  درايـن بـاره مـي    ،"عثمان بن عفان" ،خليفه سوم ،شوند كشانده مي ،وايثار خـدا   هب

او از بيمـاران مـا عيـادت     ،همـراه بـوديم  ) ص(يامبر خداسوگند كه ما در سفر و حضر با پ
كـرد و بـا كـم و     ها شركت مـي  همراه ما در جنگ ،كرد هاي ما را تشييع مي جنازه ،فرمود مي

 50F1».شد ساخت و شريك مي زيادمان مي
ا در مسـجد  هشـب  ،مسـتمندان و بينوايـان  « :آمـده اسـت  ) ع(و در روايتي از امام صادق 

در مسـجد  و در كنـار منبـر بـا ايشـان از ظـرف       ) ص(حضـرت   يـك شـب آن   ،ماندند مي
افطار كردند و سپس به ] ظرف[مخصوص افطار خود افطار كرد و تعداد سي نفر مرد از آن 

  51F2».نزد همسرانش رفت و آنها نيز سير شدند
پرداخت كـه اي بسـا    حضرت با ياران خود در كار كندن خندق به كارهاي سختي مي آن

 .گرسنگي شديد بود ،يكي از عوارض آن
) علـيهم السـالم  (حضرت به نقل از اميرالمؤمنين علي السالم از پدران آن از امام رضا عليه
بوديم كه حضـرت  ) ص(همراه پيامبر اكرم  ،و در كندن خندق«  :فرمايد روايت شده كه مي
 ،داد) مصلي اهللا عليه و آلـه وسـل  (را به پيامبرخدا اي نان حاضر شد و آن فاطمه همراه با تكه

                                                 
 .)100( ةخطب: هج البالغة، سيد الرضي، ن1/70احمد ـ  1
 .219، ص 16بحار األنوار، ج ـ  2
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يك قرص نان براي  :اين تكه نان براي چيست؟ حضرت فاطمه گفت :فرمود) ص(حضرت 
اي « :پيـامبر فرمـود   ،حسن و قرصي ديگر براي حسين پختم و اين تكه را براي شما آوردم

 52F1».وارد شكم پدرت شده است ،فاطمه اين نخستين خوراكي است كه از سه روز پيش
در مواقـع حسـاس    ،ايـن بـود كـه ايشـان     ،)ص(رت حضـ  ترين جنبـه رفتـار آن   پرشكوه

آورد و شـور و هيجـاني در دلهـا     برخوردي عقيدتي ـ عاطفي داشت و همه را به وجد مـي  
 .داد سوق مي ،كرد و آنانرا به فداكاري و ايثار ايجاد مي

با رسول «  :فرمايد مي ،آمده است "نهج البالغه"كه در  آنچنان) عليه السالم(حضرت علي 
پدران و بـرادران   ،گشتيم و در راه حق كه آفرين بر او و تبارش باد ـ روانه كارزار مي خدا ـ  

اين رفتار ايمان و فرمـانبرداري و پايـداري مـا را بيشـتر نشـان      . كشتيم و عموهايمان را مي
هريك از ما . افزايد  مي ،داد و بردباريمان را در برابر رنج و تالشمان در جهاد با بدكيشان مي

كوشيد به او  پرداخت و مي به نبرد مي ،تاخت و دليرانه با آن گمراه ه به حريف خود ميمردان
گـاهي حريـف را از پـا در     ،در ايـن گيـر و دار   ؛دست يازد و از جام مرگ سيرابش سـازد 

خـوريم چـون پروردگـار اسـتواري مـا را بديـد و        آورديم و گـاهي از او شكسـت مـي    مي
 53F2».خوار و ما را پيروز گردانيددرستكاريمان را بسنجيد دشمن را 

ها و  ها به عنوان دو نمونه بسيار جالب ـ كه البته همه صحنه  ما بر دو صحنه از اين صحنه
 :گذاريم جالب و پرشكوهند ـ انگشت مي) ص(حضرت مواضع آن

 "حمراء االسد" :صحنه اول

اسـالم   در پي كشتار و شكستي كه در جنگ احد بر لشـكريان  ،در تاريخ آمده كه قريش
جايي به  هصحنه نبرد را ترك گفتند و هنگامي كه ب ،سرخوش از اين پيروزي ،تحميل كردند

متوجه شدند و در واقع برخي شياطين چنين القـا كردنـد كـه قـادر      ،رسيدند "الروحاء"نام 
 لذا و به گفته فرمانده آنها ،گونه كه بايد و شايد بهره برداري كنند ن آ ،نيستند از اين پيروزي

                                                 
 .114، ص 2، طبقات ابن سعد، ج 225، ص 16بحار االنوار، ج  ـ  1
 .92نهج البالغة ، ص  ـ  2
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ايـن  . را ديدند كه به مدينه بازگردند و مسلمانان را قتل عـام نماينـد    تدارك آن "ابوسفيان"
حضرت شروع به بسيج مسلمانان و تدارك نبـرد   رسيد و آن) ص(اخبار به گوش پيامبراكرم

ترين عواطف مكتبـي رادر آنـان    و تشويق و تحريك آنها به جنگ كرد و شديدترين و قوي
هـايي كـه خـورده     ها وضـربه  آنها نيز به رغم زخم .ز همراهشان گرديدبرانگيخت و خود ني

اي  به حركـت در آمدنـد و بـه منطقـه     ،همچون شيران زخمي به همراه پيامبر زخمي ،بودند
آنهـا آمـاده هرگونـه فـداكاري و ايثـاري در راه       .ناميدند مي "حمراء االسد"رسيدند كه آنرا 

ضـوع را دانسـت و متوجـه گرديـد كـه ايـن گـروه        اين مو "ابوسفيان". عقيده خود بودند 
را ديد از او پرسيد كـه   "يعمعبد الخزا"وقتي . توان شكست داد  برانگيخته و فدايي را نمي

خدا سوگند كه محمد و يارانش را در حالي ترك گفتم كـه   هب« :پشت سر تو چيست؟ گفت
پاسـخ معبـد   [ "هشـام سـيره ابـن   "در  ؛»سـوختند  مي] و جنگ با شما[ آنها در آتش ديدار 

اتفاق گروهي كه در آتـش برخـورد بـا     همحمد و يارانش ب«  :آمده است ] گونه الخزاعي اين
روز از وي روي برگرداندند و از كرده  كساني كه در آن ،دنبال شما هستند هب ،سوزند شما مي

ديـده  را قـبالً ن  چنان كينه شما را در دل دارنـد كـه هرگـز ماننـد آن     ،خويش پشيمان گشتند
 54F1».بودم

گروهـي را بـه    ،گونه ترس و وحشت را در دل ابوسفيان وارد كرد و اين يك نيز و بدين
حضرت رساند كه از  فرستاد و به اطالع آن) ص(اي نزد پيامبر با نامه "عبدالقيس"فرماندهي 

ـ   هسوگند ب« :فرمود) ص(پيامبر ،تصميم خود منصرف گشته است دسـت   هخدايي كه جـانم ب
 ،]دشـمنان [پوشـاندند   شان ساخته بودم كه اگر به خواسته خود جامه عمل مـي چنان ،اوست

را تكـرار كـرد و   » حسبنا اهللا و نعـم الوكيـل  «  ءگاه آيه آن» شدند شان مي چون ديروز گذشته
هـايي   اي كـه هريـك درس   ها آيه هاي قرآني در سوره انعام و نيز در ده بدين ترتيب با آموزه
را به عزيمت و روحيـه جنگنـدگي و    به مسلمانان دادند و آنان ،"احد"پس از شكست نبرد 

هاي  از جمله درس. همراهي نشان داد ،اند فراخوانده ،بسيج امكانات و تعميق مفاهيم ارزشي

                                                 
 .99صفحه  ،20جلد  ،"بحاراالنوار"و  ،108صفحه  ،جلد سوم ،ابن هشام، السيرة النبوية،ـ  1
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الذين قال لهم الناس ان الناس قـد جمعـوا لكـم فاخشـوهم     « :اين آيه كريمه است ،ياد شده
من اهللا وفضل لم يمسسهم سـوء   بنعمة فانقلبوا* وكيل فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا اهللا ونعم ال

كساني كه مردم به ) (173ـ   174:سوره آل عمران(»  واتبعوا رضوان اهللا واهللا ذو فضل عظيم
اما بر ايمانشان افـزود و  ! از آنها پروا كنيد ،اند مردم در برابر شما همداستان شده :آنان گفتند

پس با نعمت و بخششـي از خداونـد   * زس نيكوست خداوند ما را بس و او كارسا :گفتند
هيچ بدي به آنان نرسـيد و در پـي خشـنودي خداونـد بودنـد و خداونـد داراي        ؛بازگشتند

اند كه با يـاري   مسلمانان را چنان پرورش داده ،ها اين آيات و درس.) بخششي سترگ است
 .خود كنندتهديدها را تبديل به فرصتهايي براي  ،گرفتن از خدا و توكل بر او

ترين شـكل بـه    باشكوهدر قالب ) ص(حضرت هاي ياران آن قهرماني ،در صفحات تاريخ
به نقل از مـادربزرگ خـود كـه در     "بن سعيد ضـمرية"«  :از جمله ؛تصوير كشيده شده است

شـنيدم كـه   ) ص(كند كه گفته از رسول خـدا  نقل مي ،داد آب به رزمندگان مي "احد"جنگ 
ديـد كـه    او اين زن را مي ؛از مقام فالن و بهمان باالتر است "تر كعبدخ نسيبة"مقام  :فرمود
كرد و پيراهن بركمر بسته بود و سرانجام سيزده زخم بـر   ها مي ترين جنگ روز سخت در آن

وقتي اين زن بر بستر مرگ افتاد من از جمله كسـاني بـودم كـه او را     ؛».تنش وارد شده بود
او  ؛شـمردم و آنهـا را سـيزده زخـم يـافتم      يـك مـي  هايش را يـك   دادم و زخم شستشو مي

ترين زخم  زد و سخت اش مي كه بر شانه در حاليو كنم  نگاه مي "قميئـةابن "من به  :گفت مي
ندا سـر  ) ص(گاه منادي پيامبر آن. كرد را مداوا مي سال آن نيزهمين زخم بود كه به مدت يك

هـايش بسـت ولـي از     ود را بر زخمو اين زن پيراهن خ! "حمراء االسد"پيش به سوي  :داد
 55F1».همراهي كند] با ياران پيامبر[نتوانست  ،شدت خونريزي

كس  سوگند به آن«  :آنچنان زياد بود كه در خبر آمده كه فرمود) ص(شور و هيجان پيامبر
 56F2».خود به تنهايي خواهم رفت ،اگر كسي مرا همراهي نكند ،دست اوست هكه جانم ب

به منادي خود فرمـان داد كـه نـدا    ) ص(حضرت  راز آنست كه آنترين ف از جمله باشكوه
                                                 

 .270صفحه  ،1د جل ،واقدي، المغازيـ  1
 .327صفحه  ،2جلد  ،همانـ  2
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جـوي دشـمن خـود برآييـد و تنهـا      و دهد در جست رسول خدا به شما فرمان مي« :سر دهد
سـعد بـن   " ،و در پاسـخ » .كساني ما را همراهي كنند كه ديروز در جنـگ شـركت داشـتند   

سـمعاً و   :گويـد  مي ،كه هفت زخم بر تن داشت و در صدد مداواي آنها بود) رض("خضير
 ».هايش نشد و سالح برگرفت و منتظر التيام زخم!! هللا و رسوله طاعة

يكـي از ايشـان بـه     ،رسـد  به گوش اين دو مسلمان مجروح مـي ) ص(وقتي نداي پيامبر
 ،خدا سوگند اگرهمراهي حتي يك جنـگ بـا پيـامبر را از دسـت دهـيم      هب :گويد ديگري مي

هركدام ديگري را بـر دوش   ،كشاند و به تناوب ديگري را ميو همچنان كه يكي » .ايم باخته
 57F1».پيامبر را همراهي كردند ،كشيد مي

 پس از جنگ هوازن :صحنه دوم

كنيم كه  با حالت ضعف و رخوتي مي) ص(حضرت  در اينجا تأملي در نحوه برخورد آن
برخي مسلمانان نزد  ،"بني هوازن"] غنيمتي[در پي اقدام وي در مورد تقسيم و توزيع اموال 

داد كه در  مكهبخش بزرگي را به اهالي  ،از اين اموال غنيمتي ،)ص(حضرت  آن. پديد آمد 
خود با وي در اين جنگ شركت كردند و در حالي كـه خـود   ] اسالمي[آغاز زندگي مكتبي 

داراي  ،در واقـع  ،]سـخاوتمندانه [ايـن بخشـش    ؛با كافران جنگيدند ،سردمدار كافران بودند
ـ  هـاي آنـان   هاي اجتماعي و سياسي بااليي بود و سعي داشـت دل  انگيزه دسـت آورد و   هرا ب

خـاطر نشـان    ،آميز اسـالمي را بـه ايشـان    تفاوت زندگي بهره كشانه جاهلي و زندگي عزّت
خويشـان خـود را ديـد و     ،)ص(حضـرت  منافقان در ميان انصار شايع كردنـد كـه آن  . سازد

مسـلمانان  [لت ضعف زيادي در ميان مسلمانان انصار حا ،جانب آنها را گرفت و اين شايعه
ـ ] مدينه ايـن  . دنبـال داشـت   هايجاد كرد و چنان پخش شد كه موجي از پرسش و خشم را ب

در صدد تأسيس آن بود و رسالت بزرگ خود به ) ص(اي كه رسول خدا وضعيت در جامعه
لـذا  . گـران آمـد    حضرت سخت ساخت بر آن جهانيان را با اعتقاد راسخي بر آن استوار مي
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 :گو ميانشان صورت گرفتو آنها را گرد آورد و اين گفت
اين چه سخني است كه از سوي شما شنيدم و اين ! اي گروه انصار«  :فرمود) ص(پيامبر 

ايد؟ مگر گمراه نبوديد و خداوند شما را هدايت نكرد؟ مگر نيازمند  چيست كه به دل گرفته
هـاي   نساخت؟ مگر دشمن همديگر نبوديـد و خداونـد دل  نياز  نبوديد و خداوند شما را بي

خواهي بكن  هر كاري مي ،اي رسول خدا ،آري :هم نزديك نساخت؟ انصار گفتند هشما را ب
گوييـد اي گـروه    چـرا پاسـخم نمـي    :فرمود) ص(حضرت . خواهي ببخش و به هركس مي

پيـامبرش  چـه پاسـخي بـدهيم اي رسـول خـدا؟ خداونـد و        :انصار؟ انصار پاسخش گفتند
 .اند هركاري كنند نيكو كرده

گوييـد   گوييد و راست مي خدا سوگند كه اگر خواسته باشيد مي هب :فرمود) ص(حضرت 
ـ   و باورتان مي  ،را بـاور كـرديم  وكنم كه بگوييدهمگان تو را دروغگويت خواندند ولي مـا ت

تـو   هدي ولي ما بخانمان بو و تو آواره و بي ،همگان رهايت كردند ولي ما به ياريت شتافتيم
 ....پناه داديم و مستمند بودي و نيازت را برآورده كرديم 

اينك به پشيزي از مال دنيـا چشـم   ! اي گروه انصار«  :)ص(افزود  ،و پس از اين سخنان
ام  اند ولي من اسالم را به ارمغان شما آورده ايد كه گروهي اسالمشان را بدان گره زده دوخته

دست آوريد ولي با رسول خـدا بـه همـان     هگوسفندان و شتران را ب شويد كه آيا راضي مي. 
 ،اگر هجرت نبـود  ،دست اوست هكس كه جان محمد ب عهد گذشته بازگرديد؟ سوگند به آن

بودم و اگرهمـه مـردم راهـي را بپيماينـد و انصـار راه ديگـري را        من نيز يكي از انصار مي
انصار و فرزندان انصار وفرزندان ! پروردگارا ؛من همان راه انصار را برخواهم گزيد ،بپيمايند

گيرنـد و   تحت تأثير قرار مي بشدت ،"انصار"دراينجا بود كه  .فرزندان انصار را رحمت آور
غنـايم  [كنند كه آنهـا از نحـوه تقسـيم     كنان اعالم مي شود و گريه احساساتشان برانگيخته مي

 58F1».اند راضي ،)ص(از سوي رسول خدا] جنگي
شود كه وضعيت كامال خطرناكي مطرح بود زيرا كمترين همسـويي بـا    ديده ميدر اينجا 
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هاي قبلي كه از حضور نسـبتاً   هاي عقيدتي كه به آنها ايمان داشتند و نيز با تجربه پيش زمينه
تـرين و   داشتند و ديدشان نسبت به آنحضرت بـه عنـوان عـادل   ) ص(طوالني با پيامبراكرم 

 .نداشت ،ترين انسان آگاه
يكـي در بعـد بلنـد مـدت يعنـي       :وجود دارد دو راه حل ،اي چيره شدن بر اين وضعبر

هاي ضعف نفس انساني وديگـري در بعـد    گونه شائبه انگشت گذاردن بر عقيده و رفع همه
چـه   دارد؛هـاي عـاطفي تكيـه     راه حل دوم بيشتر بـر جنبـه   . ،جاري و حل موضعي مسئله

شـويد كـه مـردم     آيـا راضـي مـي   ! گروه انصـار اي «  :گويد حضرت خطاب به ايشان مي آن
گوسفندان و شتران را بگيرند و شما نيز با رسول خدا به شتران خود بازگرديـد؟ و پـيش از   

سخناني مدح آميز از انصار و موضـع آنـان در برابـر رسـالت و نيـز سـتايش از        ،اين سخن
نگيخـت و آنهـا را   موضع مكتبي ايشان به زبان آورد و چنان عواطف و احساساتشـان را برا 

اظهار داشتند كه از تقسيم غنايم جنگـي از سـوي پيـامبر     ،تحت تأثير قرار داد كه گريه كنان
 .راضي و خشنودند ،خدا

كشد لذا به همـين انـدازه    به درازا مي ،هاي ديگري از اين برخوردها مطرح ساختن نمونه
قتـداي بـه رسـول خـدا و     كنيم و از خداوند عزوجل مسئلت داريم كه مـا را در ا  بسنده مي

 .فرمايدتوفيق عنايت  ،اجراي احكام دين مبين اسالم


