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روي هبيشتر مردم اين زمان يا اهل غلو زياد

 يا اهل جفا و ناسپاسي، برخي از آنان ،هستند
اند كه  غلو كرده�آنچنان در حق رسول اهللا 

كارشان به شرك كشيده شده ) پناه بر خدا(
 بانگ �است، از باب دعا بر رسول اهللا 

طلبند، و در فريادرسي ميآورند و او را به برمي
ميان آنها كساني وجود دارند كه از پيروي نمودن 

ش و هدي او كامالً غفلت ورزيده و آنرا به رو
.ي چراغ راهنما فرا راه خود قرار نداده استمثابه
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از باب رغبت و تمايل نشان دادن به تقرب 
نكات دقيق حيات و زندگي مبارك رسول اهللا 

ي مردم، به روش سهل و  از اذهان عامه�
آسان، اقدام به نگارش اين چند صفحه نمودم 

كه اين صفحات قليل را توان دانم هرچند مي
توان  نيست، اما ميزرگي اين امر ببرآمدن از عهده

را گلچيني از گلزار صفات و شمايل پيغمبر آن
ام من در اين رساله نخواسته.  تلقي كرد�خدا 
ي صفات اين پيغمبر بزرگوار اشاره كنم تنها به همه

بينم از ام كه ميبر آن دسته از صفات اكتفا كرده
.يان زندگي انسانها رخت بربسته استم

اي به  و به هنگام سخن از هر صفت و منقبه        
 حقيقتاً  ،اماستناد به دو يا سه حديث اكتفا نموده       

 حيــات يــك امــت، و �حيــات رســول اهللا 
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، و  ....جنبش يـك دعـوت، و برنامـه زنـدگي و          
 در طاعت و عبـادت و اخـالق         �رسول اهللا   

 شـرف مقـام و   كريمه و معامله و رفتار حسنه و     
 و براي بيان اين مطلـب       ،موقعيت يك امت بود   

همين بس كه خداوند در مقام مـدح و ثنـاي او            

�7فرمايد مي ¯Ρ Î) uρ4’ n? yè s9@, è= äz5ΟŠ Ïà tã�N)4: القلم.(

.»اى دارى تو اخالق عظيم و برجسته حقيقتاًو«

 را در �اهل سنت و جماعت رسول اهللا 

 كه خداوند دهندموقعيت و جايگاهي قرار مي

و در [جالله آنرا به او ارزاني داشته است جلّ

شأن او از غلو و افراط، تقصير و تفريط خودداري 

 چرا كه او بنده و پيغمبر خدا و ]ورزندمي

ي اوست، اهل سنت او را دوست و برگزيده
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بيشتر از فرزندان، پدر و مادر خويش دوست 

 بلكه او را بيشتر از جان خويش دوست،دارند

روي  در عين حال در شأن او غلو و زياده،دارند

زيرا شأن و منزلتي كه خداوند متعال . كنندنمي

.به او ارزاني داشته براي او بس و كافي است

ما اهل سنت بر اين عقيده و روش عمل و 
شن ـكنيم و از بدعت برگزاري جحركت مي

ود خودداري ـادبـي مراسم يهـامـولد، و اقـت
ا آن چنان به او ابراز ارادت و  م،ورزيممي

 در ،ورزيم كه خود او امر كرده استمحبت مي
ورزيم، و او را هر چه امر كرده از او اطاعت مي

در هر چه كه از آن خبر داده است تصديق و 
 و از هر آنچه كه نهي فرموده ،نماييمتأييد مي

.كنيماست خودداري مي

 �� *�	+ �,
- +. /01+����
QP

2345�467�5!#� 8�9 ��3 :;� �
.

�9<:= >� ?5@ �@ �75AB7�
�C9D���@ E��F5# ��5G ��� H�I�4J�57< �4BK7
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# �2N� H� �# ?[<�7\85:�7]�!#� < 3̂8	�2_ D �̂ `< 9a7
ورد رسول اهللا ـدر م) ما انسانها(آنچه كه علم

رسد اين استكه او رسول و فرستاده  بدان مي�
.خدا و بهترين مخلوقات خداوند است

بزرگوار و ارجمندي است كه مهر نبوت بر 
.دهددرخشد و براي او گواهي مياو مي

خداوند نام او را با نام خويش پيوست كرده 
بر 1أشهد) اذان(ي پنجم آنجا كه مؤذن در جمله

.راندزبان مي

.در اذان است» شهد أنّ محمداً رسول اهللاأ« اشاره به -1
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اسمي براي او خداوند از نام خويش 

تراشيده است تا او را بدين وسيله تكريم و 

احترام نهد، خداوند صاحب عرش محمود و 

.اين احمد است

گرچه در اين جهان از رؤيت جمال مبارك 

 محروم �حبيب خدا محمد مصطفي 

ايم و روزگار ميان ما و رؤيت ايشان گشته

ي فاصله انداخته، ولي از او خواهانيم از جمله

باشيم كه رسول اهللا در مورد آنان كساني 

 �<7��9: �F�9		bc: فرمودهV P�F���@d . دوست

عرض شد . ديدمداشتم كه برادران خود را مي

 مگر ما برادر شما نيستيم؟ �اي رسول اهللا 

@���b9 �e�9f�gh,< P ���j� k H�^#� �Fفرمود 
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!�d .برادران ما كساني . شما ياران من هستيد

. اندي وجود ننهادهز پا به عرصههستند كه هنو

عرض شد اي رسول اهللا چگونه كسي را 

ي وجود ننهاده شناسي كه هنوز پا به عرصهمي

# n�� o�CD_ 7\:54 D� b �# l���99X: m�@: است فرمود
�Bp q�$m�@ I	7r �`7�Is9?�5�@ u�!� d . آيا گمان

،باشداي اگر مردي اسبي با پيشاني سفيد داشته برده

و اين اسب با جمعي از اسبان سياه رنگ قاطي 

كني كه آن را از ميان آنها تشخيص شود، تصور مي

 عرض كردند بلي اي ،ندهد و شناسايي نكند؟

.رسول اهللا آنرا از آنان تمييز خواهد داد

b ,v�L�#� H� q5\_ ��C X��j� �wx37: فرمود o 7 :
(�y� zG �B{�3 ��9<d| .�5"�.} نيز امت من
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بر اثر وضو دست و پا و پيشاني سفيد ميان 

دار آنها امتها جلوه خواهند يافت و من طاليه

.بر حوض كوثر هستم

از خداوند عزوجل خواهانم ما را از 

ي ي كساني قرار دهد كه پيروي كنندهجمله

كنند و از ي او را دنبال مي سيره،آثار او هستند

.نمايندسنت او رفع عطش مي

ما را ى از خداوند خواهانم همهچنانكه 

همراه با او در بهشت ابدي با او جمع كند و او 

.را جزاي شايسته و مناسب عطا فرمايد

 ��gh< �#
 ~5G< 2_ �F��� ~5G >� ~5h<9q!�.
 Ha�#��G H� 2_ H� �5Z��G#��N��
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گرديم و هايي سپري شده باز ميبه قرن

زنيم، آن را  را ورق ميصفحات تاريخ گذشته

و . كنيمخوانيم و در سطرهاي آن درنگ ميمي

ي ها در درون خانهها و كلمهاز طريق حرف

وارد . پردازيممي به زيارت او �رسول اهللا 

بينم شويم و اوضاع و احوالش را مياش ميخانه

فقط يك روز در خانة . شنويمو سخنش را مي

ها  و عبرتهادرس: كنيم زندگي ميپيامبر

گيريم و از گفتار و كردارش روشني و نور مي

... .گيريمبرمي

امروزه آگاهي مردم بيشتر شده و مطالعات 

اند از طريق  كردهشروع] مردم[آنها فزون يافته و 
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 شرق و غرب ،ها و اسنادها و فيلمكتب، نامه

و ما از آنها به زيارت ... نندزجهان را دور مي

تا بر واقعيت . مبر سزاوارتريمشرعي از منزل پيا

ي او اشراف داشته باشيم، و در درون خانه

شناسيم جدي بينيم و ميتطبيق آنچه كه مي

و به خاطر تنگي وقت بر موارد . باشيم

 باشد كه ،كنيماش اكتفا ميمشخصي از زندگي

خود را تربيت كرده و آن را در زندگي

.مان به مرحلة اجرا درآوريمعملي

:  مسلمانمبرادر

هايي كه ما تنها به سالهايي كه گذشته و قرن

گرديم تا فقط از آنچه از سپري شده باز نمي

 و ،مند شويمچشمهايمان پنهان مانده بهره

 �� *�	+ �,
- +. /01+����
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احوال كسي را كه بر ما گذشته مالحظه كنيم و 

ي او ي سيرهخواهيم با مطالعهبس، بلكه مي

 و پيروي سنت و ادامه دادن راه و �

كنيم و فرمان او را داوند را عبادت  خ،روشش

 مبني بر لزوم دوست داشتن – عز وجل –

 بپذيريم و از مهمترين -پيامبر بزرگوارش 

 تبعيت از او �هاي دوست داشتن او نشانه

در آنچه بدان دستور داده و دوري از آنچه از 

 و گواهي ،شودآن نهي كرده و ماية اندوه او مي

.داده استدادن به آنچه از آن خبر 

 دربارة لزوم اطاعت – عز وجل –خداوند 

اينكه او را الگو  و ،� پذيرش دستورش ،از او

.è%βÎ)óΟçFΖä≅�:فرمايدو پيشوا قرار دهيم مي
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tβθ ™7Åsè?©!$#‘ÏΡθãè Î7 ¨?$$ sùãΝä3ö7 Î6 ósãƒª!$#ö�Ï�øó tƒ uρö/ä3s9

ö/ä3t/θ çΡ èŒ3ª!$#uρÖ‘θà�xîÒΟ‹Ïm§‘∩⊂⊇∪�N]31: آل عمران[.

داريد، از من اگر خدا را دوست مى: بگو«

 و ؛شما را دوست بدارد) نيز(تا خدا ! پيروى كنيد

.» و خدا آمرزنده مهربان است؛گناهانتان را ببخشد

’�ô‰s)©9tβ%x.öΝä3s9:  فرمودوندخدا ÎûÉΑθ ß™u‘

«!$#îοuθ ó™é&×π uΖ|¡ymyϑ Ïj9tβ%x.(#θ ã_ö� tƒ©!$#tΠöθ u‹ø9$#uρ

t� ÅzFψ $#t� x. sŒuρ©!$##Z�"ÏVx.∩⊄⊇∪�N]21: األحزاب[.

مسلما براى شما در زندگى رسول خدا «

سرمشق نيكويى بود، براى آنها كه اميد به 

رحمت خدا و روز رستاخيز دارند و خدا را 

.»كنندبسيار ياد مى
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و خداوند اطاعت از پيامبر و پيروي از او را 

 و هيچ ،در حدود چهل جاي قرآن ذكر كرده

شبختي و نجاتي در قيامت براي بندگان خو

، چنانكه نيست جز با پيروي از پيامبرش

…#$!©tΒuρÆìÏÜãƒ∅�: فرموده ã& s!θß™ u‘uρã&ù# Åz ô‰ãƒ

;M≈̈Ζ y_”Ì�ôfs?ÏΒ$ yγÏF óss?ã�≈yγ÷Ρ F{$#šÏ$ Î#≈ yz

$ yγŠ Ïù4š	Ï9≡ sŒuρã— öθ x�ø9$#ÞΟŠÏà yèø9$#∩⊇⊂∪∅tΒuρÄÈ÷è tƒ

©!$#…ã& s!θß™ u‘uρ£‰yè tG tƒuρ…çνyŠρß‰ãnã& ù# Åz ô‰ãƒ#·‘$tΡ#V$ Î#≈yz

$ yγ‹ Ïù…ã& s! uρÑU#x‹tãÑÎγ•Β�N]14، 13: النساء[.

و هر كس خدا و پيامبرش را اطاعت كند، «

، خداوند وى را )و قوانين او را محترم بشمرد(

كند كه همواره، در باغهايى از بهشت وارد مى
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در  جاودانه ؛آب از زير درختانش جارى است

و آن . ! و اين، پيروزى بزرگى است؛مانندآن مى

كس كه نافرمانى خدا و پيامبرش را كند و از 

مرزهاى او تجاوز نمايد، او را در آتشى وارد 

 و براى ؛كند كه جاودانه در آن خواهد ماندمى

.»اى استاو مجازات خواركننده

 دوست داشتنش را از �و پيغمبر 

 ايمان قرار داده و هاي دستيابي به شيرينيعلت

>� �bM� E<n: گفته است ��3 H= H� �n��X�� :
���N �� ��#P ��9 �#�N�< >� X��� X9�d.|  ?�e�

��5G.}» سه چيز در هر كه باشد شيريني ايمان را

اينكه خدا و پيامبرش در نزد او : يافته است

.»تر از ساير چيزها باشددوست داشتني

 �� *�	+ �,
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�9=�  ���b^#��3$: و فرمود H�Y� s ��� 
e���#<< �#�< H� ��#P ��9 X�=9 � 4d| .��5G ?�e�.}
سوگند به كسي كه جانم در دست اوست هيچ «

آورد تا اينكه من در نزد يك از شما ايمان نمي

.»تر باشماو از پدر و مادر و فرزندش محبوب

 آن چنان پاك و �ي رسول اهللا سيره

ن علم و درس توانيم از آعطرآگين است كه مي

.عبرت بگيريم و بر هدايت آن سير و حركت كنيم

��	

 در آن قرار �سفر به جايي كه خانه پيامبر 

و ديدن نكات ظريف زندگي، و نحوة رفتار او . دارد

و اگر پاداش و ثوابي . اندازه هيجان برانگيز استبي
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در آن جستجو كنيم و هدفمان از آن جلب رضايت 

.خدا باشد چه بهتر

ترديد همچون سفري سراپا پند و عبرت، بي

.. دادن استسيره و سرمشق، پيروي و الگو قرار 

ها بر زبان و اين سفر سفري ميان كتابها و روايت

 وگرنه، بار سفر بستن به .است] پيامبر[ياران 

 و ديگر جاها  �سوي مزار و خانة پيامبر

جز سه مسجد كه پيامبر در كالم . جايز نيست

.ها اشاره كرده استخود به آن

bQP sP U���#� K� s:�n�  ��"�  : \"Z�
\"�< ,���y�$�V�� \"Z�< �^` d .|��5G ?�e�.}

.: شودبار سفر جز به سوي سه مسجد بسته نمي

. » مسجد من و مسجد االقصي،مسجد الحرام«
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و تنهـا   .  را بپـذيريم   �بايد فرمان پيـامبر     

خداونـد  .  بنـديم براي اين سه مسجد بـار سـفر       

ــي ــدم $!�:فرماي tΒuρãΝ ä39 s?#uãΑθ ß™ §�9$#çνρä‹ã‚sù$ tΒuρ

öΝ ä39 pκ tΞçµ ÷Ψtã(#θ ßγtFΡ $$ sù�N] 7: الحشر[.

آنچه را رسول خدا براي شما آورده «

و آنچه نهي كرده ) و اجرا كنيد(بگيريد 

خدا بپرهيزيد ) مخالفت(داري نمائيد، و از دخو

.»كه خداوند كيفرش شديد است

و ما از اعمال پيامبر فقط آنچه را كه در آن 

.كنيمالگو و نمونه است پيروي مي

�عمر بن خطاب : گويدابن وضاح مي
دستور داد درختي را كه در زير آن با پيامبر 

اين كار را انجام .  بيعت شده بود قطع كنند�
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رفتند و زير آن چرا كه ديد مردم مي. داد

 كه نكند مردم ترسيد. خواندنددرخت نماز مي

 آن مفتون واقع شوند، دستور داد تا آنرا بوسيله

].متفق عليه. [از بيخ بيرون آوردند

: گويد درباره غار حرا مي:ابن تيميه 

 قبل از مبعوث شدن به پيامبري در �پيغمبر 

كرد، و براي اولين بار در آنجا وحي آن عبادت مي

، ديگر اما بعد از نزول وحي بر او. بر او نازل شد

نه او و نه يارانش به سوي آن، و حتي به 

و بعد از پيامبري ده سال و . اش نرفتندنزديكي

چندى در مكّه بود و از آنجا ديدن نكرد، و به 

طرف آنجا نرفت، و به همين ترتيب مؤمناني كه 

و بعد از هجرت بارها در . در مكه همراه او بودند

 آمد و به مكه] مكه[ي حديبيه و سال فتح عمره
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نزديك بيست روز در آنجا ساكن بود و همچنين 

به غار حراء نرفت و از آن ديدن . در عمره جعرانه

].27/251: مجموع الفتاوي. [»...نكرد

اكنون ما مشرف بر مدينه النبي هستيم و هم

بزرگترين نشانه آن در حال آشكار شدن در 

�مقابل ما است، بله، كوه اُحد كه پيامبر 
�`^� ���g�< �F�� m�b: اندن گفتهدرباره آ ��d| . ?�e�

��5G} .» اين كوهي است كه دوستمان دارد و

.»دوستش داريم
�قبل از اينكه وارد منزل رسول اهللا 

شويم و ساختمان آنرا ببينيم، اگر خانه را 
اي ديديم، نبايد كوچك يافتيم و بستر ساده

اعتناترين و  بي�تعجب كنيم زيرا پيامبر 
ترين مردم نسبت به دنيا بودند، به هتوجكم
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�b mكردند، ها و اموال آن توجهي نميپيرايه
En�#� T ��FG E�V l5!�7d| .O��"F#�}.

bه چشم روشني ايشان در نماز بودبلك«.

��#~ b: اند درباره دنيا گفته�و پيامبر 
��� �� ,���5#<sP ���#� m��< :T ��N �=��=  ��� 

� m�eN�3 ,���h�\[ lEG�N   J�� �� ,��w H� 
�B=��<d| .^��#�$}.
من و ] بين. [مرا با دنيا چه كار، نيست مثل«

دنيا مگر مانند مسافري كه در يك روز تابستاني 
حركت كرده و پس از چند راهپيمايي ساعتي 

گذراند، سپس از روز را زير سايه درختي مي
.»كندكند و آنجا را ترك ميحركت مي

ايم و در  نزديك شده�پيامبر به منزل 
حالي كه در خيابانهاي مدينه هستيم سريع گام 
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داريم، و اينك اتاقهاي همسران پيامبر برمي
ساخته  را كه از شاخه درخت خرما �
اند، بعضي از آنها از سنگهايي كه بر روي هم شده

اند، اما سقف همة آنها اند ساخته شدهچيده شده
.از شاخه درخت خرما است

در زمان : گفت مي:)البصري(حسن 
هاي زنان  وارد خانه�خالفت عثمان بن عفان 

 شدم، مقدار ارتفاع هر يك از آنها �پيامبر 
.1رسيدچنان بود كه دستم به سقف آنها مي

اي ساده با اتاقهاي كوچك، ولي مملو و خانه
.سرشار از ايمان و طاعت و وحي و رسالت

: و نگا. 501، 1/499تأليف ابن سعد، » الطبقات الكبري«) 1(

.2/274تأليف ابن كثير، » انظر السيره النبويه«
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رسيم و در آن را خانه پيامبر مياكنون به 

آوريم، براي گرفتن اجازه ورود به صدا در مي

 را ديده�و خيال خود را با كسي كه پيامبر 

اند همراه كردهو ايشان را براي ما توصيف 

كنيم، تا با سيماي شريف و صورت خندان 

.ايشان آشنا شويم

=�b X: كنندروايت مي�البراء بن عازب 
O�F#���9H" ,�B�< ��F#� o< ,��5@ �BF"�9o

���#�� s< ,H���#� m���#�� R�#d ,|����#�$}.
 خوش سيماترين و خوش �رسول اهللا«

 بلند قد بودند، و نه اخالقترين مردم بودند، و نه

.»كوتاه قد

 �� *�	+ �,
- +. /01+����
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='�b X:كنند روايت مي  �و همچنين ايشان    
O�F#�� 6'5�� �!'[ �# ,q��FZ� q� �� �!� �G����o
2g[  H"'�9 �V ���[ �9 k v��a  5� T �e�9� ,���W9 o 7

�F�d ,|�����#�}.»  چارشانه بودنـد و     �پيامبر 

داشـت،  ] زيـادي [هايـشان از هـم فاصـله        شانه
رسيد، ايـشان   موهاي ايشان تا الله گوششان مي     

] پوشيده بودنـد  [لباس قرمزي   ] حالي كه [را در   
.»امديدم كه هيچ چيزي زيباتر از آن نديده

بواسحاق السبيعي منقول است كه ز اا

�< X�=9� b���G H� v�%#� m�� UjN :: اندگفته
 >� U�N�����U�V ?��"#� m��  :�2�#� m�� m� ,sd .

آيا :  پرسيدشخصي از براء بن عازب «.{$�#����|

] درخشان[ مثل شمشير �صورت رسول اهللا 
.»بود] نوراني[نه، بلكه مثل ماه : بود؟ گفت
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: اندايت شده است كه گفته رو�از أنس 

bs< �����	 $�� l""� ��o H� q#9 ���[ s< ,�����o o�
 >� U�N� �=����g��� l22[ s< ,7  H� ��{9 
 >� U�N�  ������d .|��5G ?�e�}.» با دستانم ديبا

و حرير و چيز ديگري را كه از كف دست 

اي ام و رايحه باشد، لمس نكرده�رسول اهللا 

 استشمام �ه رسول اكرم خوشبوتر از رايح

.»امنكرده

 عليه الصاله –و از خصوصيات ايشان 

 حيا داشتن، بود تا جاييكه ابوسعيد –والسالم 

����=�bX: اند در اين باره گفته�الخدري 
 ���[ �9� �Wx3 ,�`�@ T v��^!#� H� v��� [9

�B�< T ��F3�G �`���d ,|����#�$}.»  پيامبر�
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اب خود است، بسيار اي كه در حجاز دوشيزه

باحياتر بودند، پس هر گاه چيزي كه آنرا ناپسند 

 ايشان آنرا ديدند، در چهرهشمردند، ميمي

.»داديمتشخيص مي

ي از صفات ظاهري و اين صفات، خالصه

 عز –باشد، و خداوند  مي�اخالقي پيامبر 

 به ايشان كاملترين نوع خلقت و اخالق –وجل 

.اندرا اعطا نموده

�� �
��� �����
 و صفات ايشان را �اكنون كه، پيامبر 

 صحبت مشاهده كرديم خصوصيات و روش

.كنيمكردن و گفتگوي ايشان را مالحظه مي

 عليه الصاله –قبل از اينكه خود پيامبر 

 در اين باره سخني بگويند به صحبت –والسالم 
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�� =�b X:انددهيم كه گفته گوش مي�عايشه 
 >� U�N������ 4¡7 ¢	7£ ¢ 4	4=7 �5�e� X�= �F�#< ,�^` �

��#P R5� H� ���� ,m�3 ,q� �n���d .|	<�	��9}.
كردند،  مانند شما صحبت نمي�رسول اهللا «

بلكه با سخناني واضح و تفكيك شده، صحبت 

كردند، طوري كه شخصي كه جلوي ايشان مي

آنرا به خاطر بسپارد و ] توانستمي[نشسته بود 

.»حفظ كند

ايشان ساده و زيبا بود و دوست سخن 

داشتند كه كالمشان را تفهيم كنند و بخاطر 

اي كه به امتشان داشتند گروههاي مردمي عالقه

گرفتند و و درجه فهم و درك آنها را در نظر مي

اين كار نياز داشت كه ايشان بردبار و شكيبا 

 �� *�	+ �,
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 روايت شده است كه �از عايشه . باشند

bU�N� �n= X�= >� ���n= on�3 oاند گفته
�!2"� H� m= �2B��d .|	<�	��9}.

 سخني تفكيك شده بود �سخن رسول اهللا «

.»فهميدداد آنرا ميكس به آن گوش ميكه هر

به ميزان ماليمت و سعه صدر و بردباري 

 توجه كن كه ايشان براي مفهوم �پيامبر 

واقع شدن كالمشان، آنرا براي شنونده تكرار 

. ...اندكردهمي

: روايت شده است كه�از أنس بن مالك 

b X�= >� U�N��25�#� �!�  �FG m�!e# ��n� 4 o�7d .
 مطلب را به سه مرتبه �پيامبر «.{$�#����|

.»كردند تا فهميده شودتكرار مي
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ايشان با مردم خوش برخورد بودند و از 

كاستند زيرا برخي از افراد در ترس آنها مي

فتار ترس و استرس برخورد با ايشان گر

!گرفتشدند و ترس و بيم آنها را فرا ميمي

: اند روايت شده كه گفته�از ابن مسعود 

 آمد و با ايشان به �شخصي نزد پيامبر 

صحبت پرداخت و از ترس لرزه بر اندامش 

`�b X: به او گفتند�مستولي شد، پيامبر 
�5G¤3 x¥ ,�52� l"# P9��� H�� ��9 ��E� j m=

��#�d .|���� H��.}
bمن پادشاه نيستم، من فرزند زني ! آرام باش

هستم كه گوشت نمك سود و خشك شده 

.»خوردمي
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به ما اجازة ورود داده شد و در وسط خانة 

قرار » عليه الصاله والسالم«پيغمبر اين امت 

صحابه واقعيت . گرفتيم تا به هر سو نگاه كنيم

ش، اثاث و ساير ادوات درون اين خانه را از فر

.كنندبراي ما بازگو مي

ها و دانيم كه تماشاي حجرهو ما خوب مي

اتاقها جايز نيست، اما به منظور سرمشق و الگو 

قرار دادن، برخي از وسايل درون آن را 

اي است كه اساس آن را فروتني خانه! بينيممي

بر ... اش ايمان است دهد و سرمايهتشكيل مي

 تصوير و عكس هيچ موجود ديوارهايش

اي آويزان نشده است چنانكه امروزه زنده

!!كنندبسياري از مردم اين كار را مي
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@bs��nZ� m:  فرموده است�پيغمبر � 
s< �5= ��3 �e��o��<���d|$����#�}.

اي كه در آن سگ و خانهمالئكه به 

بعد . گردندموجود باشد وارد نمي) جاندار(عكس

و و آن سوي خانه بنگر تا برخي از وسايل به اين س

. را ببيني�ول اهللا ــمورد كاربرد روزانة رس

از ثابت منقول است كه انس بن مالك كاسة 

اي كاسه.  را به ما نشان داد�درختي رسول اهللا 

كلفت و ضخيم كه شكافهايش با آهن چفت شده 

گفت اي ثابت اين كاسه و پيالة رسول اهللا . بود

].الترمذي. [» است�

 آب و شربت خرما و انگبين �رسول اهللا 

].الترمذي. [آشاميدو شير را در همين كاسه مي

 �� *�	+ �,
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�از انس منقول است كه رسول اهللا 
كشيد، يعني هنگام آشاميدن سه بار تنفس مي

كشيد و در خارج آن تنفس لب از كاسه مي

].متفق عليه. [كردمي

 از تنفس كشيدن در درون �رسول اهللا 

. سه و فوت كردن به آن نهي فرموده استكا
].الترمذي[

 به هنگام �يي كه رسول اهللا و اما زره

پوشيد نبرد و در جهاد و ايام بأس و شدت مي

. چه بسا كه هم اكنون در خانه وجود ندارد.. 

بعنوان گرو در . سراغ آنرا در كجا بايد گرفت

اي از جو نزد فرد يهودي مقابل سي پيمانه

 آنرا از او �ده است كه رسول اهللا گذاشته ش

به قرض گرفته است، و چنانكه ام المؤمنين 
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كند پيغمبر در حالي از دنيا  نقل مي�عايشه 

. ي او نزد مرد يهودي در گرو بودرفت كه زره

].متفق عليه[

 هرگز بصورت ناگهاني بر �رسول اهللا 

شد تا نسبت هايش وارد نميهمسران و خانواده

مان باشد يا آسيبي به آنها برساند، به آنها بدگ

بلكه همواره با آگاهي قبلي بر ايشان وارد 

].2/38: زادالمعاد[. كردو بر آنها سالم مي. شدمي

با ديدي كاوشگر و دلي زنده و آگاه در اين 

 b��{� HZ: بنگر كه فرمود�فرموده رسول اهللا 
7̀$QPM� �3��= �K�G X�=< �nNo¦FV< d| .^��#�$.}

خوشا به حال آنكه به سوي اسالم هدايت 

و زندگيش در سطح كفايت است و . شده است

.بدان راضي و قانع

 �� *�	+ �,
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به اين حديث گهربار ) جان(و با گوش 


�b H�9T �F:گوش فرا بده كه  �h§�!� ��£ T 
 ���#� �# c&�� ��j�3 ���� c�V �FG ,�"�

�`�3�^g�d| .$^��#�.}
يت و سالمت و هر كس در حال امن

شب را به ) اشيا خانواده(مصونيت نفس خود 

روز كند، جسمش سالم، و از قوت روزانه 

ي دنيا و متعلقات آن مند باشد گويي همهبهره

.به او اختصاص داده شده است

�������

ي وفاداري به  در زمينه�پيغمبر اسالم 

كرد كه كلمات از ي رحم طوري عمل ميصله

و ناتوان هستند، او در اين زمينه بيان آن عاجز 
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حتي كافران قريش قبل از . كاملترين انسان بود

او گشوده و او را به دليل بعثت دهان به ستايش 

اند و درستكاري به امين توصيف نموده

 او را چنين توصيف �المؤمنين خديجه ام

آوري و ي رحِم بجاي ميتو صله: نمايدمي

.درستكار و راستگو هستي

 به يكي از عظيمترين حقوق، �گر كه او بن

و از باب ... خيزدو واجبي از اهم واجبات برمي

مادرش كه در سِنّ ) قبر(ي رحم به زيارت صله

.رودهفت سالگي او فوت كرده بود، مي

 به �پيغمبر خدا «:  گويد�ابوهريره 

زيارت گور مادرش رفت، خود بگريست و 

: فرموداطرافيان را به گريه انداخت بعد

b �e�WjeN�< ,¨ XWj� �53 �© ��ªeN9 X9 T f� l�WjeN�
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 �=^� �wx3 ,����#� �<�<&3 ,¨ XWj3 �`%V �<�9 X9 T:
c�Z�d| .�5"�.}
از پروردگارم درخواست كردم كه اجازه «

از او . دهد برايش طلب بخشش كنم اجازه نداد
خواستم اجازه دهد قبرش زيارت كنم اجازه 

ارت قبرها برويد، چرا كه مرگ را بياد داد، به زي
.»آوردانسان مي

 براي نزديكانش �در محبت رسول اهللا 
تأمل كن و بنگر كه چقدر بر دعوت و هدايت 
آنان و نجاتشان از دوزخ، و تحمل سختي و 

.مشقت در اين راه، حريص بوده است
يچـون آيـه   :  منقـول اسـت    �از ابوهريره   

�ö‘ É‹Ρ r&uρy7 s? u�" Ï±tãš Î/ t� ø% F{$#�N]ــشعراء .]214: ال
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ــذار كــن[ ــر . ]و خويــشاوندان نزديكــت را ان ب

 قريش را   �پيغمبر خدا فرود آمد، رسول اهللا       

 دعوت كرد چون پيرامـون او       – عام و خاص     –

 ]b �!= OF� �� ,R2: گرد آمدند، فرمود  �G OF� ��
 �'!= H� E�� OF� �� ,��F#� H� ��"��9 �<^��9 $Y# H�

� ��"��9 �<^��9 �<^'��9 u�'F� '�G O'F� �'� ,��F#� H
 H'� ��"'��9 �<^'��9 �'[�` OF� �� ,��F#� H� ��"��9
 �'� ,��'F#� H'� ��"��9 �<^��9 �5�Z��G OF� �� ,��F#�
 H'� �'�# ¤5�9 s ¥x3 ,��F#� H� ¤"�� $^��9  2{�3�

�©n�� �B5�jN �a� ��# X9 �C ,���[ >�7 o o�:d| .�5"�.}
ي فرزندان كعب اي فرزندان عبد شمس، ا«

بن لؤي، خود را از آتش دوزخ رها كنيد، اي 

فرزندان عبد مناف خود را از آتش نجات 
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دهيد، اي فرزندان هاشم خود را از آتش نجات 

دهيد، اي فرزندان عبدالمطلب خود را از آتش 

نجات دهيد، اي فاطمه خود را از آتش نجات 

آيد، جز دهيد، من براي شما كاري از دستم نمي

ي رحم بر من داريد و من ن كه شما حق صلهاي

.»خواهم آنرا در همين دنيا بجا آورممي

 دعوت اين محبوب بزرگوار را بنگر كه از

شود و آنرا بارها عمويش ابوطالب خسته نمي

كند و زمانيكه او در بستر مرگ قرار تكرار مي

رود در حاليكه ابوجهل و گيرد بر بالينش ميمي

اميه نزد او هستند خطاب به عبداهللا بن ابي 

» ال اله اال اهللا«بگو : اي عمو: گويدعمويش مي

ي اين كلمه در روز قيامت و در تا من بواسطه

نزد خداوند برايت احتجاج كنم، ابوجهل و 
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اي ابوطالب در آخر عمر : عبداهللا بن اميه گفتند

شوي؟ آنان همچنين از دين پدرانت روگردان مي

ند تا سرانجام آنچه از دهان كردبا او صحبت مي

او بيرون آمد و خطاب به آنان گفت اين جمله 

.»بر دين عبدالمطلب هستم«: بود

اگر منع نـشوم بـراي   :  فرمود�رسول اهللا  

ايـن آيـه    پـس   شما طلب بخشش خواهم كرد،      

&tΒšχ%x.ÄcÉ<̈Ζ=Ï9šÏ%©!$#uρ(#þθãΖtΒ#uβr$�:نازل شد 

(#ρã�Ï�øótGó¡o„tÅ2Î�ô³ßϑù=Ï9öθs9uρ(#þθçΡ%Ÿ2’Í<'ρé&2†n1ö�è%

.ÏΒÏ‰÷èt/$tΒš̈t7s?öΝçλm;öΝåκ̈Ξr&Ü=≈ysô¹r&ÉΟŠÅspgø:$#�N
.]113: التوبه[

براى پيامبر و مؤمنان، شايسته نبود كه براى «

طلب آمرزش كنند، هر چند ) از خداوند(مشركان 
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پس از آنكه بر آنها ) آن هم (؛از نزديكانشان باشند

.» شد كه اين گروه، اهل دوزخندروشن

�y7:و اين آيه نيز نازل شـد       ¨Ρ Î)Ÿω“ Ï‰öκ sEôtΒ

|M ö6 t7 ômr&�N]56: القصص[.

توانى كسى را كه دوست دارى تو نمى«

].أحمد، البخاري، مسلم. [»هدايت كنى

 عمويش را تا زمانيكه در قيد �رسول اهللا 

حيات بود بارها و بارها به ايمان آوردن دعوت 

هاي حيات نيز بر بالين او رد و در آخرين لحظهك

رفت و او را به توحيد دعوت نمود چون دعوت 

او را اجابت نكرد از خداوند خواست به او اجازه 

دهد برايش طلب بخشش كند، اما وقتي آيه قرآن 

بر او فرود آمد كه اجازة استغفار براي مشركين را 
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ندارد از دعا و طلب مغفرت براي نزديكان 

و اين صورتي بس . مشركش خودداري ورزيد

ي رحم حضرت محمد در عظيم از صورتهاي صله

ها و عاليم والء او و يكي از نشانه. حق امت است

براي اين دين، و برائت و بيزاري از كافران و 

رود ولو آنها جزو فاميالن و مشركان بشمار مي

.خويشاوندان نزديك باشند
ć�ãc@ †Èi@ bãbmí�Ïë@�dñ¿@æbqëþaë@Ý ŠÛa@åßþa@†jÈŽm@'‰
Ïd)ßó+buaŠ @n)ß@.ä…bçë@+aí+bí@ Ž2ìÜ×Ô–Ûa@2ü@bàî†äè½a@Ý
ëc+a‰bã@ bã‰ˆãLäu@ ŠČ’ië@ò⁄a@ bäàCÜÇë†à−@ éCÜÜÏ@ âý 

پيغمبري بسوي ما آمد بعد از مأيوس شدن 

انقطاع رسالت و [اي از و بعد از گذشت مرحله

 كه بتها مورد رسوالن، در شرايطي] نيامدن

.شدندپرستش واقع مي
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پيغمبر به چراغي نوراني و راهنما تبديل 

شود مانند درخشش درخشد و ظاهر ميشد، مي

.شمشير آبديده هندي

ما را از آتش بيم داد و به بهشت مژده، و 

اسالم را به ما تعليم داد پس حمد براي خدا 

).بر اين نعمت(

 �� ��	��������� �� ��

انوادگي هر كس معيار و محك رفتار خ

حقيقي شخصيت، اخالق پسنديده، كمال ادب، 

و معاشرت خوب، و صفا و پاكي اصل و ريشه 

رود زيرا انسان در خانه، در پشت او بشمار مي

ديوارها و در اتاقهاي خود قرار دارد و هيچ 

بيند، هر كس در داخل منزل احدي او را نمي
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كند كه  ميخود با اعضاي خانواده طوري عمل

 به دور از -منعكس كنندة شخصيت حقيقي او 

 است چرا كه او در خانواده -تصنع و ساختگي 

آقا و ارباب، نهي كننده و امر كننده است، و 

همه اعضاي خانواده در دست او ناتوان و 

اند، حال ببينيم رسول و پيشواي اين ضعيف

امت در داخل خانوادة خود چه رفتاري داشته 

 اين همه منزلت و عظمت و مرتبة بلند است؟ با

در داخلِ منزل چگونه رفتار كرده است؟

 در �رسول اهللا :  سؤال شد�از عايشه 

b �;� X�=o: گفتخانه چگونه رفتاري داشت؟ 
�"�� �¬< ,���[ �5�< ���� ��� ,;�#� H�7 7 7�d .

|^��#�< a9$.}
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همچون ساير انسانها با دست خود لباسهاي «

كرد، و گوسفند خود را به زداي ميا شپشخود ر

دوشيد و به خدمت خويش بر دست خود مي

.»خاستمي

بيني و عدم تكبر اين نمونة تواضع و خودكم

نكردن براي ديگران است، او  درستو تكليف

بهنگام مشاركت شريف و محترمانه عمل 

 بزرگوارانه، هر چند كرد، و بوقت همكاريمي

كرد  بود، اين چنين عمل ميبرگزيدة اوالد آدم

و در آن خانه مبارك كه نور هدايت بر آن 

تابيده بود آن چنان قانعانه و فقيرانه زندگي 

يافت كه كرد كه بعضي از اوقات چيزي نميمي

.شكم را خود را بدان سير كند
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 �b l�9:گويد مي�نعمان بن بشير �#
 �������F�� 2� �� mV#� H� ® ��< 7d .|5"��}.
 را چنان نادار ديدم كه به �پيغمبر «

مقدار سير كردن شكم، خرماي خراب و كم 

.»شداش يافت نميقيمت در خانه

�bF= XP منقول است كه�از عايشه  2_ U
 �I
v�Z�< �2e#� sP �` XP ��F� V�e"� �� ��B[ ¯�2�7 : I 7 od .

|����#�$.}
ت ـماه تمام بر خانواده و اهل بييك«

گشت در اين مدت  سپري مي�رسول اهللا

آتش در خانه ما به قصد پخت غذا روشن 

به خوردن خرما و آشاميدن آب روي شد ونمي

.»كرديمآن، قناعت مي

 �� *�	+ �,
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ولي سختي زندگي وضيقت معيشت هرگز او 

�b�Oرا از عبادت باز نداشت و به محض شنيدن 
zGn�#� �E� ,O�zG Jn�#� d* كبسرعت جواب لبي 

كرد و به سوي  مشاغل دنيايي را رها ميداد ومي

.رفتي نماز ميمسجد جهت اقامه

 سؤال �از عايشه : گويداسود بن يزيد مي

 در خانه چه كارهاي �كردم رسول اهللا 

=�5`9 HB� T X��� X�b ¦2N �Wx3 ,:كرد؟ فرمودمي
°�@ X�W���d| .�5"�.}

كرد در كارهاي منزل به همسرانش كمك مي«

ي كارها را رها شنيد همهي اذان ميو چون صدا

.»شتافتكرد و به سوي نماز ميمي

.بشتابيد به سوي نماز، بشتابيد به سوي رستگاري) 1(
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 نماز �روايتي دال بر اينكه رسول اهللا 

واجب و فرض را در منزل خوانده باشد در 

دست نيست، مگر در زمان شدت گرفتن مرض 

موتش، آنگاه كه تب بر او شدت گرفت و 

.نتوانست از منزل خارج شود

 فراوان رسول اهللا عليرغم رحمت و شفقت

 نسبت به امتش، با ترك كنندگان نماز جماعت �


�� b:به شدت برخورد كرد و فرمود X9 l2� �#
 O!� ?5��9 �� ,��F#�� ��� X9 n�� ��
 �� ���e3 En�#��o 7
 En�#� X<BK� s ��V QP ��� H� �&� �B!� U����I I D 4 7

�±��� �B�5G ²��j3d .|��5G ?�e�.}
 كه كسي بجاي من به امامت نماز قصد كردم«

جماعت بايستد و من با تعدادي از افراد با هيزم 

 �� *�	+ �,
- +. /01+����
UR
آوري شده بروم و منزل كساني را كه در جمع

.»ورزند بدان بسوزانمنماز جماعت شركت نمي

و اين به دليل اهميت فراوان نماز جماعت 

�b �53 v: فرمود�است، رسول اهللا F#� ¦2N H�¢ 4 4�4 4 4 8 8�4 ¢�
3 �®4 ¢ 8 7nh n4E4 �# 7 4P8�^G HG sI ¢ 7 ¢ 4� �d|X��� H��< ���� H��.}

هر كس صداي اذان بشنود و حاضر نماز 

گردد، جماعت نشود نمازش مقبول واقع نمي

داشته ) چون مرض يا ترس(مگر اينكه عذري 

.باشد

نمازگزاراني كه امروزه در كنار همسرانشان، 

 و ايستند كجايند؟در كنج خانه به اقامه نماز مي

عذر ايشان كدام است؟
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حركات و سكنات و رفتارهاي هر انساني 

.روندنشانة عقل و كليد معرفت او بشمار مي

، �از عايشة ام المؤمنين دختر صديق 
 را به بهترين وجه �كسيكه رسول اهللا 

شناخته و او را به دقيقترين شيوه تعريف كرده 

 سالمتي و مرض، خشم و در خواب و بيداري،

و رضايت همراه و همگام او بوده، منقول است 

bs< ,�Kg�e� s< �K��3 8>� U�N� H�� k4كه  A 4 ¢�o o�4 4 7 7 4 4�8 7 7 ¢ 4
T ����h8 o � 4s < ,²��N�� 4 8 ¢ ¢&®8 ¢ 4$��"#�� 8 4 8�  8��"#4 8 4 4 H�# < ¢ 4�8

�4!¢�7� ���< 7 ¢ 4�4 4d| .9a.}
 و در گو نبود، بدگو و بيهوده�رسول اهللا 

زد، و آورد و فرياد نميبازارهاي صدا بر نمي
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كرد داد، بلكه عفو ميجزاي بدي را با بدي نمي

.گذشتو از تقصير ديگران در مي

اين بود اخالق پيغمبر امت، رحمت هديه 

براي (شده و نعمت حاصل شده و فراهم گشته 

 نوة رسول اهللا �كه حسين بن علي ) بشريت

از پدرم : گويد و ميدارد آن را بيان مي�

 با �راجع به سيره و شيوة رفتار رسول اهللا 

�پيغمبر : هم مجلسانش سؤال كردم گفت
همواره مژده دهنده بود، اخالقي نرم و دور از 

پرخاشگري داشت، پرخاشگر و فرياد برآور 

كرد، اهل تشريفات نبود، گيري نمينبود، خرده

يده پنداشت آنرا ناداگر غذاي را مطلوب نمي

گرفت، ولي ديگران را از آن مأيوس مي

رياء، زياده (كرد، نفس خود را از سه چيز نمي
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داشت، در دور نگه مي) طلبي، و امور غير الزم

جويي و ذم، عيب(ه چيز ــا مردم از سـه بـرابط

كرد، تنها از خودداري مي) جستجوي عورت

كرد كه از آن انتظار ثواب و امري صحبت مي

پرداخت هم ، اگر به سخنراني ميرفتخير مي

مجلسان خود را آنچنان شيفته و مجذوب خود 

نمود گوئي پرندگان بر باالي سر آنها فرود مي

شد آنها لب به اند، زماني كه او ساكت ميآمده

گشودند، نزد او با هم به نزاعسخن مي

پرداختند، اگر كسي نزد او به سخن نمي

افتن حرفش پرداخت ديگران تا پايان يمي

كردند، سخن و حرف ايشان نزد او سكوت مي

سخن اولين نفرشان بود، با خنده آنان به به 

تعجب آنان را افتاد، و از آنچه كه خنده مي
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شد، به سخن و سؤال  ميانگيخت متعجببرمي

داد و اگر در افراد غريبه به خوبي گوش فرا مي

منطق و لحن كالمش نوعي جفا و بدي يافت 

كرد تا كالم خود را به خوبي ادا صبر ميشد مي

كرد افراد حاجتمند را به يارانش توصيه مي. كند

به نزد او بياورند تا حاجت خود را بيان كنند و 

اگر نيازمندي را يافتيد او را «: فرمودمي

ستايش را جز در مقابل ستايش » همكاري كنيد

كرد و در قبول نداشت، سخن كسي را قطع نمي

شد، بدين معني كه او را از  وارد نميكالم كسي

حرف زدن منع كند يا برخيزد و به سخنش 

].الترمذي. [»گوش فرا ندهد

در يكايك اخالقيات و سجاياي رسول خدا 
دقت كن و سعي كن اين رفتارها و اخالقيات 
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ي خيرات را از او به ارث بگيري كه جامع همه
.هستند

 كه ي رفتار و هدايت او اين بوداز جمله
داد، ميامور ديني را به هم مجلسان خود تعليم

 H� �G	b >� X<: از جمله فرمود� �`< c�� H�
��F#� m@	 ��od .|�����#�.}

هر كس در حالي بميرد كه غير خدا را به «
فريادرسي بخواند و آنرا شريك خدا قرار دهد 

.»وارد آتش جهنم خواهد شد

"bZ� �5N H� �5:ي تعاليم او اينكهو از جمله
 >� �w �� �\` H� ���BZ�< ,��< ���"# H� X�25"Z�

�FGd .|��5G ?�e�.}
كسي است كه مسلمانان از ) واقعي(مسلمان «

زبان و دست او در آسودگي باشند، و مهاجر 
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واقعي كسي است كه از آنچه خداوند از آن نهي 
.»كرده اجتناب ورزد

b�#� T q��KZ� ;�7:فرمودو مي A ��"Z� QP �5
 ����#� ��� ��e#� ��F#��d| .�^��#�.}

آنهايي را كه در شب تاريك به مساجد «

.»روند، به نور تمام در روز قيامت مژده بدهمي

>� �b ��#���j� q=;Z:فرمودو مي`��
��eF"#9< ��"��9<d| .	<�	��9.}

با مال و جان و زبانتان با مشركين به جهاد «

.»دازيدو مبارزه بپر

 #�b q�e� ��  25�#�� �5�e:فرمودو مي�!#� XP� :
��ªZ�< ²;Z� q� �� !�9 ��F#� QP �r U&� �B�3³ 8 4d .

|��5G ?�e�.}
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فردي بدون دقّت و تبيين سخني بر زبان «

شود ي آن در آتش انداخته ميراند بواسطهمي

ي آن از فاصله ميان مشرق و مغرب كه گستره

.»بيشتر است

b9 k ¥P7 l�!� ��P< ,���!# ¯!�7:گويدو مي o
 a�d| .�5"�.}
ام، بلكه من نفرين كننده برانگيخته نشده«

.»امبعنوان رحمت مبعوث شده

� روايت شده كه رسول اهللا �از عمر 
. b���� H�� ����F#� c�{9 �= ¥<��� sd:فرمود

|��5G ?�e�.}
نصارى روي نكنيد چنانكه در شأن من زياده«

.»كنندروي مي زياده	در شأن ابن مريم 
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:  منقول است گويد�از جندب بن عبداهللا 

 پنج روز قبل از وفاتش �شنيدم رسول اهللا 

b m�5@ ��F� ¨ X��� X9 >� QP 9��9 ¥PD:فرمودمي
 �#< ,n�5@ ��`���P ^´� �= ,n�5@ ¥^´� V >� Xx3o o� :

9 c^´s n�5@ o �^�e� lF=o H� XP< s9 ,n�5@ �����: o
 s9 ,��"� �B�����9 ���V X<^�e� ����= ��5�V X�=

¤#W HG �=�w9 ¥x3 ��"� ����#� �<^�e� n3�d .
|�5"�.}

جويم از اينكه از من به نزد خدا برائت مي«

ميان شما كسي را بعنوان دوست و خليل 

برگزينم چون خداوند مرا بعنوان خليل و 

ده است چنانكه قبل از من دوست خود برگزي

و اگر قرار . ابراهيم را بعنوان خليل برگزيده بود
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بود در ميان شما كسي را بعنوان خليل برگزينم 

گزيدم، آگاه باشيد امتهاي ابوبكر را به خليلي برمي

قبل از شما قبر پيغمبران خود را تبديل به مسجد 

كرده بودند، آگاه باشيد قبر مرا تبديل به مسجد 

.»دارميد زيرا من شما را از اين عمل باز مينكن

بنا به مفاد اين حديث نماز در مساجدي كه 

در آنها گور يا گورهاي باشد جايز و صحيح 

.نيست

 �� ��	� ���$������

روز تولد دختر در زمان جاهليت روز 

سياهي در زندگي پدر و مادرش به شمار 

نه فقط در زندگي پدر و مادر، كه . رفتمي

نگي در زندگي خانواده و قبيله به حساب ن
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آمد، رواج اين تفكر در جامعه باعث گشته مي

بود كه دختران را از ترس آبروريزي و 

فضاحت زنده بگور كنند و اين عمل به 

رحمانه و دور از محبت روشهاي بس بي

گرفت، دختر بيچاره زنده دفن صورت مي

شد و براي انجام اين عمل وحشيانه از مي

اي كردند، عدهشهاي گوناگون استفاده ميرو

داشتند دختر بچه را تا سن شش سالگي نگه مي

كردند آنهم به روش بعد او را زنده بگور مي

دادند او را آرايش به مادرش دستور مي: زير

دهد و مزين گرداند تا او را نزد فاميالن و 

كند هايش ببرد، چاهي در صحرا برايش ميدايي

رسيد به دختر معصوم د آن ميو وقتي به نز
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گفت به درون آن بنگر آنگاه در اوج قساوت مي

انداخت و گري او را به درون چاه ميو وحشي

.كردآن را پر از خاك مي

 دين اسالم را به ميان �رسول اهللا 

اي آورد و در ميان اين چنين همچون جامعه

افرادي رواج داد و براساس تعاليم اين دين زن 

 تكريم و احترام قرار داد و به او ارزش را مورد

بخشيد چه همسر باشد يا دختر يا خواهر يا 

رسول گرامي اسالم دختران را بس ... . عمه يا 

هر گاه . دادمورد مالطفت و محبت قرار مي

شد به طرف او دخترش فاطمه بر او وارد مي

بوسيد و در كنار خود قرار بلند شده و او را مي

رفت دست او اه خود نزد او ميداد، و هرگمي
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بوسيد و در كنار خود گرفت و او را ميرا مي

].أبوداود، والنسائي والترمذي. [»نشاندمي

با وجود احترام و محبتي كه پيغمبر براي 

دخترانش داشت راضي شد كه دو تن از آنها 

بخاطر دين از عتبه و عتيبه » رقيه و ام كلثوم«

ي بعد از اينكه آيهپسران ابولهب طالق بگيرند،

�ôM ¬7 s?!#y‰ tƒ’ Î1 r&5= yγs9¡= s? uρبر او فرود آمد� .

 امر دعوت را رها نكرد و از مواضع �او 

را تهديد خود عقب نشيني ننمود، قريشيها او 

كردند، حتي دو تن از دختران او را طالق دادند، 

اي از دعوت به اما او ثابت قدم و استوار لحظه

.كردسوي دين كوتاهي ن
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رويي و اي از خندهاگر بخواهيم نمونه

 با دخترانش ذكر كنيم �بشاشت رسول اهللا 

كنيم كه عايشه روايتش به همين مورد بسنده مي

همسران رسول اهللا «: فرمايدكرده است او مي

 در خدمتش بودند كه فاطمه بخدمتش آمد �

نهاد و راه و درست همچون رسول خدا گام مي

 تا او را ديد به او �رفت رسول اهللامي

مرحبا گفت بعد او را در كنار خود در طرف 

].مسلم. [»راست يا چپ بنشاند

و نمونة عطوفت و محبتش براي دخترانش 

رفت و از احوال و اينكه، به ديدار ايشان مي

كرد، روزي فاطمه مشاكل آنان پرس و جو مي

 آمد و از بابت � بخدمت پيغمبر �
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 اثر كار با دستار شكايت ناراحتي ايجاد شده بر

كرد و از او خواست خادمي برايش پيدا كند 

ولي رسول خدا را نيافت و مطلب را با عايشه 

 به خانه به �در ميان نهاد، چون رسول اهللا 

 مطلب را با وي در ميان �برگشت عايشه 

�كند كه رسول اهللا نقل مي�نهاد علي 
ي ما آمد كه رخت و خواب را  بخانهزماني

از : انداخته بوديم، خواستيم برخيزيم، گفت

آمد و در وسط ما . جاي خود تكان نخوريد

قرار گرفت طوري كه سردي پاهايش را بر 

دوست داريد شما «: ام حس كردم و فرمودسينه

بهتر از را به چيزي راهنمايي كنم كه براي شما 

 رختخواب آمديد باشد؟ هرگاه بهخدمتگزار 
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بار سبحان 33ر الحمد هللا و با33هللا اكبر بار ا34

اهللا بر زبان جاري كنيد، اين براي شما بهتر از 

].البخاري. [خادم است

 در بردباري و دوري از داد �رسول اهللا 

و فغان، الگو و سرمشقي است بس نيكو، 

ي فرزندان پسر و دخترش جز فاطمه در همه

زمان حيات وي از دنيا رفتند با اين وصف از 

 كه جزع و شيون سر دهد و وي مشاهده نشد

ي مهماني و تعزيه خواني تشكيل بدهد، جلسه

بلكه در مقابل قضاي خدا صبر پيشه كرد و 

.راضي به قضاي او شد

در رابطه با تسليت و تعزيه وصيت عظيمي از 

وي بما رسيده است و آن اينكه بهنگام مصيبت 
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�BF�¢ 8d*مسلم. [راندرا بر زبان مي.[

��4<8�P8< 8«خداوند متعال كلمات �P8 ���P8��#8 ¢ 4X�!��� 4 7 8 «

ي براي افراد مصيبت ديده را پناهگاه و وسيله

راي صابران و قرار داده و ثواب فراوان ب

بردباران مقرر فرموده و آنها را بدان وعده داده 

.است

ي ما از آن خدا هستيم و بسوي او باز خواهيم گشت، همه) 1(

پروردگارا مرا در مصيبتم مأجور فرما، و بهتر از آنچه را كه 

س اين جمالت را بر هر ك(ام بمن عطا كن از دست داده

زبان براند بدون شك خداوند او را به بهتر از آنچه كه از 

.دست داده است پاداش خواهد داد
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�yϑ̄ΡÎ)’®ûuθãƒtβρç$�:فرمايدميخداوند É9≈¢Á9$#Νèδt�ô_r&

Î�ö"tóÎ/5>$|¡Ïm�N]10: الزمر[.

 اجر و پاداش خود را بردبارانو صابران 

.دارندحساب دريافت مىبى

�%&' �( ��$)�

اده همچون نقش نقش زن در تبار نامه خانو

ي درخت خرما است و طناب اسب و سينه و ساقه

يعني زن در اسالم . [مايه سكونت و قرابت است

].شودركن اصلي و ستون اساسي خانه تلقي مي

� b: فرمايدپيغمبر بزرگوار مي@< ,¶�e� ���#�7 ¢ 4�4 ³�4 D� ¢
�<&#� ���#� 8¶�e�4 ¢� : ³�¢ 4 y��#� 48 � 7d|�ª�#� ¦��·�  �gh.}

ل دنيا وسيله زندگي و رفاه است و ك

.بهترين كاالي آن زن نيكوكار است
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از سر اخالق نيكو و معاشرت پسنديده بر 

ي طبيه بانگ همسرش مادر مؤمنان عايشه

آورد و جهت جلب توجه او، او را به برمي

آورد و خبري به او بانگ برمي» ترخيم«ي صيغه

.آيندميدهد كه دلها از شادي آن به پرواز در مي

�� b: فرمود� گويد، رسول اهللا �عايشه 
�n"#� ����� m�%� �^` ¸��G4 � 7�8 8�7 8 ¢ 7 8 ¢ 8 7d| ��5G ?�e�.}

، اين جبرائيل است و به شما )عايش(اي 

.رساندسالم مي

آري اين پيغمبر اين امت، و كاملترين افراد 

ترين آنها از نظر آن از نظر اخالقي و عظيم

ي اين اوصاف  همهمنزلت و جايگاه است، با

خويي و شناخت اميال در معاشرت زيبا و نرم
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عاطفي و دروني همسرانش نمونه و الگو و 

نظير بود، پيغمبر زن را در جايگاه و منزلتي بي

نشاند كه هر زن و همسري انتظار دارد و مي

 از سوي –متمايل است به آن مرتبه از محبت 

 برسد و نزد او از چنين جايگاهي–شوهرش 

!برخوردار باشد

�من و رسول اهللا : گويد مي�عايشه 
 در يك طرف – در زماني كه در حيض بودم –

آشاميدم آشاميديم بعد از اينكه خود ميمي

دادم بوقت آشاميدن درست ظرف را به او مي

نهاد كه من دهان خود را بر دهان بر جاي مي

نهادم، و با دندان گوشت را گاز آنجا مي

كندم رسول خدا آنرا  از استخوان ميگرفتم ومي
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گرفت و درست برجاي از آن گاز از من مي

].مسلم. [گرفت كه من گاز گرفته بودممي

 چنان نبود كه منافقان زعم �رسول اهللا 

برند و مستشرقان او را بدان متهم و گمان مي

هاي بلكه او زيباترين روش... نمايند مي

.ش داشتوادگي را با همسرانـمعاشرت خان

� b O�F#� X9:� m�V منقول است�از عايشه 
jL�e� k< En�#� QP °�@ �� ���"� H� E9���d .

|	<�	��9�^��#�< .}
 يكي از همسران خود را �رسول اهللا «

بوسيد بعد براي نماز به مسجد رفت و تجديد 

.»وضو ننمود

 در چندين جا بوضوح بيان �رسول اهللا 

گاه و مكانت خاص و كند كه زنان از جايمي
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اين رسول اهللا است . با ارزشي برخوردار هستند

 به او �كه در جواب سؤال عمرو بن العاص 

دهد كه محبت همسر نزد مرد عاقل و تعليم مي

متوازن و كامل نه تنها مايه شرمساري و 

.خجالت نيست كه حاكي از كمال او است

كه :  منقول است�از عمرو بن العاص

محبوبترين :  گفت�ل اهللا خطاب به رسو

].متفق عليه[. »عايشه«: انسانها نزد شما كيست؟ فرمود

هر كس خواهان خوشبختي و سعادت 

خانوادگي است بايد در اين حديث عايشة 

طيبه تأمل ورزد كه در رابطه با چگونگي رفتار 

: گويد با او مي�رسول اهللا 

�=b >� U�N�< ��9 m"eC9 lF:عايشه گويد
�P H���< v�d| .�����#�.}
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 با هم در يك ظرف �من و رسول اهللا «

.»كرديمغسل مي

ي مباح و  از هر وسيله�رسول اهللا 

فرصتي جهت شادي و سرور به دل اعضاي 

.جويدخانواده انداختن، استفاده مي

در يكي از سفرها همراه : عايشه گويد

رسول خدا از شهر مدينه خارج شديم آن 

ي ضعيف و الغر بودم به هنگام من جاريه

بعد . همراهان گفت شما برويد، آنها رفتند

» ي دو بكنيمبيا با هم يك مسابقه«فرمود 

مسابقه كرديم من گرو را از او بردم و جلو 

 ساكت شد و چيزي �افتادم رسول اهللا 

نگفت، بعد از گذشت مدت زماني كه من چاق 
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. شده بودم، در سفري همراه او به بيرون رفتم

گفت شما جلو ) همراهان(خطاب به مردم 

اي عايشه بيا با : برويد وقتي آنها رفتند، فرمود

هم مسابقه كنيم، در مسابقه او از من سبقت 

. »اين به آن«: گفتگرفت و خنده كنان مي

].أحمد[

اين عمل جاي اوج اهتمام، و يك شوخي و 

بازي لطيف و جاي تقليد است، به همراهان 

 خود با همسرش به بازي و گويد بروند ومي

پردازد تا همسر بر او پيشي بگيرد و مسابقه مي

... بدين وسيله شادي و فرح به قلب او بيندازد

بعد از گذشت مدت زماني شوخي و مسابقه 

آورد و پس از بردن گذشته را به ياد او مي
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اين به «: گويدمسابقه و پيشي گرفتن از او مي

!»آن

ن گستردة خدا هر كس امروز در سرزمي

بگردد و در احوال بزرگان و سران اقوام به 

تأمل بپردازد از اين عمل رسول خدا به تعجب 

زيرا او در حيني كه پيغمبري . در خواهد افتاد

زرگوار و فرماندة ظفرمند و پيروز و فرزند و ـب

 در روزي از –زاده قريش و بني هاشم است 

ده  كه خود فرمانده و رهبر لشكر بو–روزها 

گردد با وجود اين با پيروزمندانه از جنگ برمي

همسرانش رفتاري بس نرم و مهربانانه دارد، 

آور بودن فرماندهي لشكر و طوالني و خستگي

راه و پيروز در جنگ باعث نشد كه رفتار نيكو 
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و نرم با همسران خود را فراموش كند، و با 

اينكه ضعيفه هستند با او به احتجاج و گفتگو 

نمايند و اوج دازند و او را سؤال پيچ ميپرمي

. بينندنرمي و بردباري و محبت از وي مي

ي صفاتي كه باعث فراموش كردن همه

.شوندهاي سفر ميها و رنجيسخت

وقتي از غزوه خيبر برگشت : بخاري گويد

 دختر حيي ازدواج كرد عباي به �و با صفيه 

د اطراف شتري كه صفيه را بر آن سوار كرده بو

كشيد بعد در كنار شتر زانو زد و صفيه پاي 

.خود را بر زانوي او نهاد تا بر شتر سوار شود

ي مؤثر و دل نشين بر اوج اين صحنه

تواضع او داللت دارد آري در حالي كه فرماندة 
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ظفرمند و پيغمبري مرسل بود به امت خودش 

داد كه تواضع در مقابل خانواده و ياد مي

چ وجه باعث كاهش حمايت از وي به هي

شود، بلكه فرد را در ارزش انسان نمي

رساند و او را خوشبخت زندگي كردن ياري مي

.نمايدمند ميخوشبخت و سعادت

 خطاب به امتش �از جمله وصيتهاي او 

���b9< s4: اينكه@ v�"F#�� ��h�eNo ¢ ¢�4 7�8 8� 8 7 ¢�«| �5"�.}
آگاه باشيد و بدانيد كه به شما توصيه شده 

.مسرانتان به نيكي و خير رفتار كنيدكه با ه

���%&' �*+,

 با يازده تن از زنان ازدواج �رسول اهللا 

كرد كه به نام مادران مسلمانان شهرت پيدا 
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 درحالي وفات كرد كه �رسول اهللا . اندكرده

 بيوه از خود برجاي گذاشت و براستي اين )9(

زنان از شرافت و كمال بسيار، و رفعت و 

ظيم برخوردار شدند كه به مقام منزلت بس ع

رسول .  مشرف گشتند�همسري رسول اهللا 

هاي به سال رفته، و طالق داده شده، خدا با بيوه

و ضعيفه ازدواج كرد، و در ميان همسرانش 

.وجود داشت) عايشه(فقط يك دختر 

 در كمال عدل و دادگري با �رسول اهللا 

كرد و در زمينة رعايت همسرانش رفتار مي

ق و تقسيم زمان ماندگاري نزد آنها، الگوي حقو

=�b >� U�N� X: گويد�عايشه . كامل بشر بود
� °�@ HBe�j3 ,���"� q� ¶�V9 ���N 	��9 �WP o
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كرد ميان  قصد سفر مي�هرگاه رسول اهللا «

اخت قرعه و سهم به نام اندهمسرانش قرعه مي

آمد او را با خود به سفر هر كدام از آنها بيرون مي

برد و زمان تقسيمش براي ماندگاري نزد هر مي

.»كدام از زنانش يك شبانه روز بود

از جمله صورتهاي رعايت عدالت روايتي 

است كه انس بن مالك آنرا روايت كرده است 

اس  همسر داشت ميان آنها براس)9(پيغمبر «

ي آنها گذاشت، و در منزل همهتقسيم برنامه مي

شد، و در زمان نوبت طبق نوبت ماندگار مي

 به قصد ـيكي از آنها پا به درون منزل ديگري 
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ي آنها در منزل آنكه نهاد، همه نمي-اقامت 

شوند، شد جمع ميشب در آنجا ماندگار مي

شبي در خانة عايشه بود زينب به نزدش آمد 

 دست خود را به سوي او دراز �دا پيغمبر خ

رسول خدا . كرد عايشه فرمود زينب است

].مسلم. [»...دست خود را به عقب كشيد 

�اگر توفيق و الهام خداوند به رسول اهللا 
شد و بود قطعاً اين توفيقات نصيب او نمينمي

.توانست آنها را اين چنين اداره كندنمي

ل و   چگونـه در قـو     �بنگر كه رسول اهللا     

پـردازد  عمل به شكر خداوند و پروردگارش مي     

كنـد و   و همسران خود را به عبادت تشويق مي       

از باب امتثال امـر خداونـد آنهـا را بـر عبـادت              
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��ö:فرمايـد خداوند مي كند آنجا كه  ياري مي  ãΒù&uρ

y7 n= ÷δr&Íο4θ n= ¢Á9$$ Î/÷� É9sÜô¹ $#uρ$ pκ öAn= tæ(Ÿωy7 è= t↔ ó¡nΣ$ ]% ø— Í‘(

ßøt ªΥy7 è% ã— ö� tΡ3èπ t6 É)≈ yè ø9$#uρ3“ uθ ø)−G= Ï9�N]132: طه[.

 و بر انجام آن ؛خانواده خود را به نماز فرمان ده«

ما به ) بلكه (؛خواهيماز تو روزى نمى! شكيبا باش

.» و عاقبت نيك براى تقواست؛دهيمتو روزى مى

نماز �اهللارسول «:  گويد�عايشه 

يده خواند و من بر رختخواب او دراز كشمي

خواست نماز وتر بخواند مرا بودم چون مي

].متفق عليه[» كردبيدار مي

 بر نماز شب و همكاري �پيغمبر خدا 

ميان زن و شوهر جهت انجام آن بسيار تأكيد 

آب از سوي همسر ورزيد تا آنجا كه پاشيدن مي
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 برعكس را جهت از خواب به روي شوهر يا

اي بيدار شدن و رفع خواب آلودگي بخاطر اد

نماز شب به يك سنت معمول و رويه حسنه 

 منقول است كه �از ابوهريره . در آورده بود

b m�5#� H� ��V n�� 7>� ���8: فرمود�پيامبر : 4 4 4�o
< ~5�34 �93 l5�3 ��9��� º��¢ 7 8 4x X¢9T  »� l�8 4 ¢

v�Z� �BB�<4 8 ¢ 8 ¢ 4�, 7>� ���< 4 4� 4���4 ¢�4 E9o m�5#� H� l��V 8 4 ¢
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رحمت و درود خدا بر مردي باد كه شب 

هنگام به قصد اداي نماز شب از خواب برخيزد و 

همسر خود را از خواب بيدار كند او هم به نماز 

شب بايستد، و اگر از خواب برنخيزد آب 
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د خدا بر زني و رحمت و درو. بصورتش بپاشد

باد كه شب هنگام به قصد اداي نماز شب از 

خواب برخيزد و شوهر خود را بيدار كند تا نماز 

.بخواند و اگر بيدار نشد آب بصورتش بپاشد

هاي كمال مسلماني و التزام به يكي از نشانه

دين توجه و اعتناي او به شكل و مظهر 

خارجي است آن چنانكه به صفا و پاكي دروني 

.نمايدش اعتنا و توجه ميخوي

 همواره درون پاك و پاكيزه �رسول اهللا 

بدن بود، هميشه بوي خوش از او به مشام 

داشت و رسيد، مسواك زدن را دوست ميمي

:]? b s�#49 X¢9: فرمايد مي�كرد او بدان امر مي 7
 ~5G497e�8 :O� nh m= FG ¼��"#�� �±��4 4�A 7 4 ¢ 7�8 8� 8 ¢ ¢ 4�7EId| .a9.}
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شد ر زحمت و مشقت آفريني تلقي نمياگ

كردم كه به هنگام هر نمازي امتم را امر مي

.مسواك بزنند

عادت رسول اهللا :  منقول است�از حذيفه 

شد هر گاه از خواب بيدار مي«:  چنين بود�

].مسلم. [»زددهان خود را مسواك مي

 عرض �به عايشه : شريح بن هاني گويد

 بعد از � اهللا كردم، اولين كاري كه رسول

: داد چه بود؟ فرمودورود به منزل انجام مي

].مسلم[» مسواك زدن«

چه، نظافت و پاكيزگي امري زيبا و 

اي است بويژه اگر آدمي جهت استقبال پسنديده

.از خانواده خويش خود را آماده و پاكيزه نمايد
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شد  هرگاه وارد منزل مي�رسول اهللا 

b�"�8: فرمودمي ¢ 8·< 8>� ¢4 4 ~5G< �F��@ 8>� �"�< �F4 4 4 ¢ 4�4 ¢�4 8 8
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بنام خدا وارد شديم و بنام خدا خارج 

شديم و بر پروردگار خويش توكل نموديم، 

.كردبعد بر اعضاي خانواده سالم مي

هاي مسلمان نيز الزم بر اعضاي خانواده

 پاك و تميز، و �ول اهللا است با تأسي به رس

با شروع به سالم بر اعضاي خانواده خود وارد 

ي كساني مباش شوند، برادر مسلمان از جمله

كه اين سنت حسنه و پسنديده را تبديل به 

!!اندتوبيخ و عتاب و سرزنش نموده
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مشغول امور امت، و  دل�پيغمبر فرمانده 

اش بود، اعضاي خانوادهلشكر و فرماندهان و 

زماني مشغول وحي، و گاهي مشغول عبادت، و 

زماني با ساير گرفتاريها دست و پنجه نرم 

اين همه مشغوليتها و مسؤوليتهاي ... كرد مي

بزرگ و در عين حال فراوان انسان را عاجز و 

گردانند از اينكه بتواند از عهدة انجام ناتوان مي

ي زندگي برسد، و هاآنها برآيد و به خواسته

اما رسول اهللا . روح و حيات را در آن بدمد

 به هر صاحب حقي حق خود را كامل �

بخشيد با اين وصف در امور آخرت نيز مي

با وجود مشكالت و ! ورزيدادني قصوري نمي
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ساالن و كارهاي فراوان، زماني را به كم

گان اختصاص داده بود و با آنها بازي نوباوه

دل آنها براي خود جاي باز كرده كرد و در مي

انداخت چنانكه بود ،شادي به دل آنها مي

!كردبعضي اوقات با بزرگساالن نيز شوخي مي

گفتند اي :  منقول است گويد�از ابوهريره 

: كني؟ فرمود تو با ما شوخي مي�رسول اهللا 

. »گويمولي من در شوخيهايم جز حق نمي. بلي«
.]أحمد[

 با � رسول اهللا ي شوخيهاياز جمله

اي صاحب «: گفتانس بن مالك اينكه به او مي

]أبوداود. [»دو گوش

ام سليم پسري داشت بنام :  گويد�انس 

 با او به �آمد رسول اهللا ابوعمير، هرگاه مي
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پرداخت، روزي او را شوخي و مزاح مي

چه شده كه «: محزون و غمگين يافت، فرمود

 كردند اي عرض» يابم؟اباعمير را غمگين مي

كرده رسول خدا گنجشكش كه با آن بازي مي

رسول خدا بر او بانگ برآورد و . مرده است

چه كرده ) گنجشك(» نُغَير«اي اباعمير «: فرمود

].متفق عليه [.»است؟

 با بزرگساالن نيز شوخيهاي �رسول اهللا 

انس يك مورد از آنها را اين چنين : داشته است

ز مردان باديه كه يكي ا: گويد. كندبازگو مي

نامش زاهر پسر حرام بود، رسول خدا او را 

داشت مردي بود زشت و بسيار دوست مي

 به نزدش آمد �بدشكل، روزي رسول اهللا 
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در حاليكه كه در بازار مشغول فروش كالي 

 از پشت او را در �خود بود، رسول اهللا 

دانست ديد و نميآغوش گرفت، مرد او را نمي

اين چه . رهايم كن:  گفت)كه چه كسي است

كسي است؟ چون به عقبِ نگاه كرد و رسول 

ي او خدا را شناخت؟ پشت خود را به سينه

چه كسي «فرمود چسباند، رسول خدا هم ميمي

سوگند به خدا : ؟ او هم گفت»خرداين برده را مي

اما تو «: پيغمبر فرمود. مرا كم بها خواهيد يافت

].أحمد[. »د هستينزد خداوند با قيمت و ارزشمن

اين است نمونه اخالق پسنديده از كسي كه 

. داراي سجاياي كريمانه و خصال شريفانه است

.عليه الصاله والسالم
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با اينكه در معاشرت با خانواده و قومش 

اش چهره گشاد و خوش خنده بود اما خنده

شد چنانكه حدي داشت و در تبسم خالصه مي

: گويدند و ميكعايشه از اخالق او نقل مي

ام كه به  را چنان نديده�هرگز رسول اهللا «

هنگام خنده مالز و زبان كوچك دهانش پديدار 

.كردشود، بلكه به تبسم اكتفا مي

يش، روئيبا وجود چهره گشادي و خنده

حرمتي واقع شدن به هنگام مورد هتك و بي

حدود و محارم خدايي بسيار آشفته و نگران 

 از �گويد رسول اهللا ي م�عايشه . شدمي

سفر بازگشت، من هم سكوي جلو منزلم را با 

كه تصوير و . پرده نازكي پوشانده بودم
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ديد وقتي آن را . عكسهاي در آن وجود داشت

: حرمتيش قرار داد و رنگش پريد و گفتمورد بي

اي عايشه شديدترين افراد در روز قيامت از نظر «

 خدا را عذاب كساني هستند كه شبيه مخلوقات

يعني تصوير حيوانات زنده را (آفرينند مي

].متفق عليه. [»كشندمي

اين روايت بر حرام بودن آويزان كردن 

كند اگر در مكاني تصاوير در منزل داللت مي

بارز از منزل قرار داده شوند و آويزان كردن 

آنها بر در و ديوار حكم حرمت آنها را شدت و 

ه مترتب بر آن بخشد و عالوه بر گناقوت مي

باعث محروم شدن اعضاي خانواده از بركت 

.شوندورود مالئكه به درون منزل مي
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 يروايت شده كه رسول اهللا �از اُب �


>� b:فرمود �W�4 894 �=�¢ 7 7� 4QP5@�	 ^@j�53 �[��3 4 ¢�8 8 8�¢ 7 ¢ 4 4 4� 7
 ����P|$9�3�{  }�#< �[��3 �r ½�F�537 4�7 ¢�4 7� 4 4 4�8 ¢ 7 ¢�"A 4�s ��x3 4>� 7 : 8 4

�� �5!�7 4�4 ¢�[��3 ~5G !� ��5@8 8� 4 4 4 ¢ 4 7�7 4�4 4, �Wx3 8 49 	��49 ¦\�»� X4 8 4 ¢ 4 ¢
G ¦\�»�534 ¢� 8 4 ¢ 4 ¢ 4 z �B5#� ���g�N m��#< H2��� ��[: 7 4 4 ¢�7 � ¢ 7�4 4 ¢ 4�7 A�8 4 ¢ 8 8�

 ��< ~�F� l!L< �� ~��4 4�8 8 8�4 4 ¢ 4 A�¢ 7� 4 49 �!3�7 7� 4 ¢P X¢94 ~"�� l�"�8 ¢ 4 ¢�4 4 ¢�
�© ��C�34 ¢ 8 ¢ 4 4�,< 4P8 X¢94 ¼	��G �� º�� �� �B����3 �Be5N�4 4 8 8� 8 8�¢ ¢�4 4�¢ 4 ¢ 4� 4 ¢ 4 ¢�
qy��#�4 88 �d| .�5"�.}

اگر يكي از شما به رختخوابش برگشت 

ي دامن خود را بگيرد و رختخوابش ابتدا گوشه

ي آن بتكاند و بسم اهللا بر زبان آورد را بوسيله

داند بعد ترك كردن رختخواب چه زيرا او نمي
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يا در آن نفوذ كرده (گذاشته چيزي در آن جاي 

و اگر خواست دراز بكشد بر پهلوي ) است

پروردگارا پاكي و : راست دراز شود و بگويد

عيبي سزاوار توست، بنام تو پهلويم بر زمين بي

گذارم، و بنام تو آنرا از روي زمين مي

دارم، اگرجان مرا گرفتي آن را ببخش، و برمي

اندي آن را حفظ اگر آن را دوباره به تنم بر گرد

ي آنچه بندگان صالح و نيكوكارت كن بوسيله

.كنيبدان حفظ مي

ي راهنمايي او براي هر زن وو از جمله

¢��bP8 �W94 �L�e3 �!\»� lمرد مسلمان اينكه 4�: 4 4�4 4 4�4 8 ¢ 4 ¢�
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وابت آمدي ابتدا چون بسوي رخت و خ

گيري وضو بگير آن چنانكه براي نماز وضو مي

.آنگاه بر پهلوي راستت دراز بكش

هـر شـب كـه رسـول اهللا         «:  گويـد  �عايشه  

آمـد دو دسـت      به درون رخت و خواب مي      �

كرد كرد و در آنها فوت مي     خود را با هم جمع مي     

.]1: اإلخالص[�ö≅è%uθèδª!$#î‰ymr&�Nو سوره

 <�ö≅è%èŒθ ãã r&Éb>t� Î/È, n= x�ø9$#�N]1: الفلق[.

 <�ö≅è%èŒθ ãã r&Éb>t� Î/Ä¨$ ¨Ψ9$#�N]1: الناس[.

خواند آنگاه دستان خود بر را بر آن مي

قسمت جلو بدن از سر و صورت تا سينه و ساير 

. »كردماليد و اين عمل را سه بار تكرار ميبدن مي
].البخاري[
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رسول اهللا هرگاه «: گويدانس بن مالك مي

رفت  به درون رخت و خواب مي�

8�8 �#^� �«: گفتمي> 2y8 : 7 ¢ 4¢9 ����=< ����N< �F2!{4 4 4 4�4 4� ¢
s H� ��3 ���<
<¢ 4�: 8 ¢ 4 4T�=8<Y� s< �# 8 ¢ 7 4 7� 4$4«.|�5"�.}

حمد و سپاس براي خداوندي كه ما را 

خوردني و آشاميدني و ساير وسايل مورد 

 چه بسيارند احتياج و رخت و خواب بداد و

كسان كه كفايت كننده و رختخواب و جاي 

.بازگشتي ندارند

عادت رسول «: از ابوقتاده روايت شده است كه

 همچنين بود اگر در شب به رختخواب �اهللا 

خوابيد و اگر كمي قبل رفت بر پهلوي راست ميمي

به رخت و ) لحظات آخر شب(از طلوع فجر 
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ند و كف نشارفت بازوي خود را ميخواب مي

].مسلم[. »داددست را زير سر قرار مي

با وجود فراواني نعمتهاي كه خداوند به ما 

 اي برادر –بندگانش ارزاني داشته است بنگر 

پيشواي ( كه رختخواب رسول اهللا –عزيزم 

چگونه بوده ) ي آنهاپيغمبران و خاتمه دهنده

است كسيكه افضل مخلوقات بوده و شبيه و نظير 

.ي خاكي ننهاده استروي اين كرهاو قدم بر

رختخواب رسول اهللا «:  گويد�عايشه 

ي خرما  از چرم بود كه اطراف آنرا با رشته�

].مسلم). [دوخته بود

گروهي از يارانش بر او وارد شدند عمر نيز 

جزو وارد شدگان بود رسول خدا روي 
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برگرداند عمر ميان دو پهلوي رسول خدا و 

] له واقع شده باشدرا كه فاص[طناب چيزي 

نديد و طناب بر دو پهلوي او اثر و نشانه 

گزارده بود عمر از ديدن اين صحنه بگريه افتاد، 

اي عمر چه چيز تو را :  فرمود�رسول اهللا 

گفت سوگند به خدا » به گريه انداخته است؟

چيزي جز اين مرا به گريه نينداخته كه من 

 خداوند دانم تو نزديقين دارم و به اطمينان مي

تر هستي با اين از قيصر و كسري بهتر و محترم

وصف آنان در وضعيتي از لهو و لعب و 

برند كه در آن بسر بيهودگي دنيا به سر مي

برند و تو هم اي رسول اهللا در مكان و مي

اي «: جايگاهي هستي كه هستي؟ پيغمبر فرمود
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عمر تو راضي نيستي به اين كه، دنيا براي آنان 

بلي، : عمر فرمود» خرت براي ما؟باشد و آ

].أحمد. [»در واقع چنين است«: پيغمبر فرمود

 0�12� ���3)5*�� 6#-���(

ــول اهللا   ــتقرار رس ــل از اس ــهر �قب  در ش

ي مدينه، شب تاريك آن ديار بال سياه و خيمـه         

گسترانيد اما با استقرار رسـول      خود را بر آن مي    

 و  در آن تاريكيش بوسـيلة نمـاز شـب        �اهللا  

يــاد خــدا و قيــام الليــل مبــدل بــه روشــنايي و 

 با پروردگار زمـين و      �رسول اهللا   . نورگرديد

پرداخت و خداي صاحب    آسمان به مناجات مي   

خوانـد  كليدهاي تمامي امور را به فريادرسي مي      

 �� *�	+ �,
- +. /01+����
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و بدين وسيله امـر خـداي خـالق و پروردگـار            

:فرمايـد ه مـي  ـكـرد كـ   خويش را استجابت مـي    

�$pκš‰r'̄≈tƒã≅ÏiΒ̈“ßϑø9$#∩⊇∪ÉΟè%Ÿ≅ø‹©9$#�ωÎ)Wξ‹Î=s%∩⊄∪ÿ…çµx�óÁÏoΡ

Íρr&óÈà)Ρ$#çµ÷ΖÏΒ¸ξ‹Î=s%∩⊂∪÷ρr&÷ŠÎ—Ïµø‹n=tãÈ≅Ïo?u‘uρtβ#uö�à)ø9$#

¸ξ‹Ï?ö�s?∩⊆∪�N]4-1: المزمل[.

شب را جز كمي ! اي جامه به خود پيچيده«

نيمي از شب را، يا كمي از آن كم . به پا خيز

ف آن بيفزا، و قرآن را با دقت و يا بر نص. كن

.»تأمل بخوان

 در نماز �رسول اهللا :  گويد�ابوهريره 

ايستاد تا پاهايش از فرط ايستادن نفخ و قيام مي

 تو �كردند اي رسول اهللا عرض مي. كردمي
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كني در حاليكه خداوند اين چنين عمل مي

ي گناهان پيشين و پسين تو را بخشيده همه

b n394: فرموداست؟ مي 494����[ ��G X�=o 4 o�7 ¢ 4� 7 7d .
|	<�	��9.}bآيا بندة شكرگزار نباشم؟d.

از «: از اسود بن يزيد روايت شده گويد

عايشه دربارة چگونگي نماز شب رسول اهللا 

در اول شب : گفت:  سؤال كردم�

شد، اگر خوابيد بعد از خواب بيدار ميمي

و شد، اش همبستر ميكرد با خانوادهميل مي

شنويد از رختخواب وقتي صداي اذان مي

كرد بود غسل ميپريد، اگر جنب ميمي

گرفت و جهت اداي نماز به وگرنه وضو مي

].البخاري. [»رفتمسجد مي
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 جاي تعجب بود كه �نماز رسول اهللا 

 تأمل – و مقدار طولش –شايسته است در آن 

.ورزيم و آنرا الگوي نمازهاي خود گردانيم

شبي «:  گويد� بن اليمان  خذيفهابوعبداهللا

ي بقره  به نماز ايستادم، سوره�با رسول اهللا 

را شروع كرد در دل خود گفتم بعد از قرائت 

رود، از آن عبور كرد، صد آيه از آن به ركوع مي

خواند، آن گفتم كل سوره را در يك ركعت مي

را خواند و آل عمران را شروع كرد آن را نيز 

رود و به ، گفتم به ركوع ميبه اتمام رساند

ي نساء را شروع كرد، آنرا ركوع نرفت و سوره

بيان مخارج حروف و اداي (بصورت مترسل 

ي عبور خواند، هرگاه بر آيهمي) حقوق آنها
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گفت، و كرد كه در آن تسبيح بود تسبيح ميمي

كرد كه در آن سؤال و دعا ي گذر مياگر بر آيه

ي عبور ، و اگر بر آيهكردبود سؤال و دعا را مي

پناه (بود اعوذ باهللا » تعوذ«كرد كه در آن مي

گفت، بعد به ركوع رفت و مي) برم بر خدامي

گفت آنرا به مقدار قيام طول داد و در آن مي

bf� X�g�N���!#� d منزه است پروردگارم كه

�b:بزرگوار است بعد گفتa HZ >� ¦2N �F�� ,
2y� ¤#dز طول داد، بعد از طلوع و و آنرا ني

گفتسرزدن به سجده رفت و در آن مي

bf� X�g�N��� ~5Gd و آن را تقريباً نزديك به

].مسلم. [»قيامش طول داد
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5*�8	
بعد از سپري شدن شب مدينه و درخشش 

فجر، آنگاه كه تازه نماز صبح با جماعت در 

 تا زمان �مسجد ادا شده بود، پيغمبر خدا 

د به قصد ذكر و ياد خدا سرِ طلوع خورشي

نشست و بعد از طلوع خورشيد جاي خود مي

و ارتفاع قرص آن دو ركعت نماز سنت 

 منقول است �از جابر بن سمره : خواندمي

 بعد از نماز صبح تا طلوع �رسول اهللا «: كه

خورشيد و ارتفاع آن سرجاي كه نماز خوانده 

].مسلم. [»نشستبود مي

ام اين سنت بسيار  بر انج�رسول اهللا 

تأكيد ورزيده و پيرامون اجر و ثواب آن تذكر 

.اكيد داده است
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� منقول است كه رسول اهللا �از انس 
 �^=� b:فرموده است!V ��  G�� T �\�#� ~5h H�

 ��j= �# l��= qe!=� zh �� R2K#� ¦5�� �e� >�
 ��� E�2G< ¾��, ��� �, ��� �«.| ^��#�$.}

صبح را با جماعت بخواند بعد هر كس نماز «

تا طلوع خورشيد سرِ جاي خود بنشيند و مشغول 

ذكر خدا باشد و بعد از طلوع دو ركعت سنت 

بخواند ثوابي همچون ثواب يك حج و عمره 

.»كامل دريافت خواهد كرد

9$#�: ��&�

زماني كه روز به نيمه رسيد و حرارت و 

گرماي خورشيد شدت پيدا كرد و سموم 

. دة آن سر و صورت انسان را سوزاندسوزانن
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زيرا آن هنگام . رسدموعد نماز چاشتي فرا مي

زمان كار و تالش انجام حاجتها است، زمان 

برخاستن به كارهاي رسالت و استقبال از 

وفدها و تعليم و تربيت اصحاب و اداي حقوق 

در همچو شرايطي . و واجبات خانواده است

 بندگي خدا به ذكر و عبادت و�رسول اهللا 

.خاستبرمي

عرض عايشه كردم كه آيا : معاذه گويد

خواند؟  نماز چاشتي را مي�رسول اهللا 

بلي چهار ركعت، و هر چه كه خدا : گفت

].مسلم. [»افزودخواست بر آن ميمي

 عالوه بر اينكه خود نماز �رسول اهللا 

خواند ديگران را نيز بدان توصيه چاشتي را مي
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خليل و دوستم رسول : ابوهريره گويد. كردمي

كرد كه، در هر ماه سه  به من توصيه مي�اهللا 

روز روزه بگيرم، و دو ركعت نماز چاشتي 

. »بخوانم، و قبل از خواب نيز نماز وتر بخوانم

].متفق عليه[

	 -�'��&����� ����  �

... ي ايمان آباد ي كه بوسيلهخانه

و مملو از ذكر و عبادت است بايد نماز 

... سنت در آن اقامه شود 

هاي كند كه خانه توصيه مي�رسول اهللا 

��!bT ��5: فرمايدما نيز اين چنين باشند و مي
s< ���nh H� ����������V �`<^�e�od|#������.}
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خود را در منزل ) سنت (برخي از نمازهاي

ادا كنيد و منازل خود را به گور و قبر تبديل 

.نكنيد

 بيشتر �رسول اهللا :  گويد:ابن القيم 

نمازهاي سنت بدون سبب خود را در منزل 

خواند، بويژه سنت مغرب را، و از او نقل مي

نشده كه نماز سنت مغرب را در مسجد خوانده 

زل فوايدي باشد، خواندن نمازهاي سنت در منا

پيروي از سنت رسول اهللا : در پي دارد از جمله

گان ياد ، كيفيت نماز را به زنان و بچه�

دادن، طرد شياطين از منزل به سبب ذكر و 

عبادت، و باالخره نماز منزل از اخالص 

.نزديكتر و از شوائب ريا بدور است
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ولي! كنندبسياري از مردان و زنان گريه مي

آنچه مهم است اينكه بدانيم چگونه و براي چه 

هر ! كسي و به خاطر چه چيزي گريه كنيم؟

 مسخر �ي دنيا براي رسول اهللا چند همه

بود، و بهشت در جلو وي قرار داشت، و 

. كردي اعلي منازل آن بود، باز گريه ميشايسته

اي كرد، اما گريه گريه مي�آري رسول اهللا 

او هنگام مناجات با ! اني بندگاز نوع گريه

پروردگار در نماز و هنگام شنيدن قرآن بگريه 

و اين گريه ناشي از رقت قلب و ! افتادمي

اصالح درون وي و معرفت عظمت خداوند و 

.خشيت از وي بود
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از پدرش نقل ) بن عبداهللا الشخير(مطرف 

b >� U�N� l��97� ��� �`< 7:كند گويدمي
Z� &��j= &��9 �3�·<Dv���#� H� m��d| .	<�	��9.}

 آمدم او در حال �به نزد رسول اهللا «

اي از گريه از نماز خواندن بود زوزه و ناله

ي ديگ آمد همچون زوزهدرون وي بيرون مي

.»بهنگام جوشيدن

:  منقول است گويـد   �از عبداهللا بن مسعود     

قـرآن بـر    :  خطاب به من گفت    �رسول اهللا   «

آنرا بر تـو بخـوانم      من بخوان، عرض كردم من      

در حاليكه از سوي خدا بر تو فرود آمده است؟          

م آنـرا از زبـان غيـر خـودم          دوست دار «: فرمود

.»بشنوم
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.»و تو را نيز بر آنان گواه خواهيم آورد«

ديدم «: ويدعبداهللا گ. بر او تالوت كردم

].البخاري. [»چشمان رسول اهللا گريان است

گذشته از اينها در سبب و علت پيري 

رسول اهللا بنگر موهاي سفيد سر، و نزديك به 

و ... هجده عدد موي سفيد ريش وي را بنگر 

گوش جان به كالم وي بده تا علت آن را از 

 عرض كرد اي �ابوبكر . زبان خودش بشنوي

�` ~Fe��[D	 b: فرمود!رسول خدا پير شدي 7 4�8 ¢ : 4
!V��#�<4 4�8 ¢ 7cnN�Z�< 7 4 ¢� 7¢ 4,X�5��"e� �G< 4 7 4 4�4 4 :� 4 4�,< 4P8 R2K#� �W7 ¢ : 4
c��=¢ 7�: 8d .|#�^��$.}
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» رسالتالم«و» واقعه«و» هود«هاي سوره«

مرا پير » ذا الشمس كورتإ«و» عم يتسائلون«و

.»كردند

 �� ��	� =>��,����

 از نظر  بهترين انسانها�رسول اهللا 

اخالق بود و از نظر قدر و مكانت كاملترين 

 قرآن –گويد  چنانكه عايشه مي–آنها اخالق او 

#��
X«بود� ��5@ X�=7 4�¢ 7 7�¢ 7�7 7dاخالق او قرآن بود .�
��P«: فرمايندخود مي� l�!� �8²n@�� ����� ��4 A 4d

|9a}.
من براي اتمام و تكميل مكارم اخالق «

.dاممبعوث شده
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 اين بود كه به �يكي از مظاهر تواضع او 

هيچ وجه از مدح و ستايش و از حجم حقيقي 

.آمدتر نمودن، خوشش نميبزرگ

 گويد  كه روايت شده است�از عمر 

bs �= ~�<���4: فرمود�رسول اهللا  7�A 7 ¢9 c�{8 4 4
 ���� H�� ~"�G ����F#�4 4 ¢ 4� 4 ¢� 8 :P8 ��:9�G ��#��3 �G ��7 D�¢ 4 ¢ 4�7 7 4� 48>�

�#�N�<7 4� 4d| .	<�	��9.}
نمايي مكنيد در شأن من مبالغه و بزرگ

نمايي عيسي مبالغه چنانكه نصارى در بزرگ

ي بيش نيستم، پس بگوييد بنده كردند، من بنده

.و رسول خدا

گروهي گفتند :  روايت شده كه�از انس 

اي رسول اهللا، اي بهترين ما، و فرزند بهترين 
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ند پيشواي ما، رسول اهللا ما، و پيشواي ما، و فرز

b ��94s< ��#��� ��#�V ,��F#� �¿4: فرمود� ¢ 7�¢ 7 8 4 7�8 7 � 4 ³�
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اي مردم طبق عادت معمول خودتان حرف 

بزنيد و نگذاريد شيطان فريبتان بدهد من محمد 

بنده و فرستاده خدا هستم و دوست ندارم مرا 

در منزلتي برتر از آنچه خداوند مرا در آن قرار 

.داده است قرار دهيد

بعضي از مردم بـه شـدت در شـأن پيغمبـر            

بـر غيـب    كنند و عقيده دارند او آگـاه        مبالغه مي 

است و سود و زيان در دست اوست و نيازهاي          
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كنــد، و مريــضها را شــفا مــردم را بــرآورده مــي

ي اين صفات   دهد در حالي كه خداوند همه     مي

%è≅�:گويد نفي كرده و مي   �را از رسول اهللا     

Hωà7 Î= øΒr& Å¤ø�uΖ Ï9$ Yè ø�tΡŸωuρ#…� ŸÑ�ωÎ)$ tΒu!$ x©ª!$#4

öθ s9uρàMΖ ä.ãΝn= ôã r&|= ø‹ tó ø9$#ßN÷�sYò6tGó™]ωzÏΒÎ�ö"y‚ø9$#$tΒuρ

zÍ_¡¡tΒâþθD¡9$#�N]188: األعراف[.

من مالك سود و زيان خويش نيستم، : بگو«

و از غيب و اسرار  (؛مگر آنچه را خدا بخواهد

نهان نيز خبر ندارم، مگر آنچه خداوند اراده 

و اگر از غيب باخبر بودم، سود فراوانى ) ؛كند

و (كردم، و هيچ بدى  فراهم مىبراى خود

.»رسيدبه من نمى) زيانى

 �� *�	+ �,
- +. /01+����
QQV

اين پيغمبر كه بهترين فرد انسانها به شمار 

آمد همواره از باب توبه و پشيماني مي

خواند، از تكبر و غرور پروردگار خويش را مي

بيزار بود، او سركرده متواضعان و پيشواي خود 

.بينان بودكم

 نزد �رسول اهللا:  گويد�انس بن مالك 

يارانش محبوبترين انسان بود، با اين وصف 

داد بخاطر او از جاي برخيزند هرگز اجازه نمي

].أحمد. [زيرا او چنين عملي را دوست نداشت

هم اكنون نظري به اين پيغمبر بزرگوار 

بيني كه داراي فروتني و تواضعي بينداز، مي

عجيب و اخالق حسنه نادري است تا آنجا كه 

 يك پيرزن فقير از خود تواضع نشان در برابر
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دهد و وقت گرانبهاي خود را در اختيارش مي

.نهدمي

زني به نزد رسول «:  گويد�انس بن مالك 

:  آمد و گفت كاري به شما دارم، فرمود�اهللا 

در هر راهي از مدينه كه دوست داري بنشين 

].أبوداود. [منهم در آنجا خواهم نشست

��gZ� J�<�j� J<��8 8��BF"� 7
�@��Z� c����N T �r �V�3

�B��e@ ¤"� X��=�� T ½3 XP<8 : 7
\� m= �BF� ��!�: 4'���C< 8 I

روح حمد و ستايشها و زيبايي آنها را با 

هاي رفيع و بلند برد، و آنها به قلهخود مي

.مفاخري رساند
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بوي عطرآگين و دلرباي [اگر ختام مسك 

ستي پراكنده در اين ه] چون مسك ختام او

شود هر منطقه بلند و مرتفع و پست زمين، از 

.شوندآن معطر مي

 سركرده اهل تواضع و �رسول اهللا 

�از ابوهريره . دار آنان بوددار و نشانهپرچم
#� b: فرمودند�ول اهللا ــروايت است كه رس

`9 �#< ,l��� I¶��= <9 I¶��W QP l�G	8 ¢ ¢ 4 ¢ 7 ¢ 7�7 4 7 4 7�4 4$4¨P : 4 8¶��W D 4
l5��# ¶��= <97 4�¢ 4�8 4 D ¢�d| .�����#�.}

اي دعوت شوم آنرا اگر به بازو و پاچه

اي بعنوان كنم، و اگر بازو يا پاچهاجابت مي

.پذيرمهديه برايم آورده شود آن را مي



 *�	��� 2�� �3 4�5����
**1

ي متكبران  براي همه�داستان رسول اهللا 

در هر عصر و زماني سرمشق و درسي است تا 

 تكبر خودداري از آن درس بگيرند و از غرور و

.ورزند و ايشان را از غرور باز دارد

� از رسول اهللا �عبداهللا بن مسعود 
@b T X�= H�  F·� m:كند كه فرمودنقل مي� s4 ¢ 4 4�4 : 7 ¢�4¢ 7

%= H� E�W U���� ��5VI ¢ ¢�8 8 I 8 8�: 4 7 ¢ 4�8 ¢...d| .�5"�.}
هر كس به مقدار يك مثقال از كبر در دل 

.دشوداشته باشد داخل بهشت نمي

 بسوي – نعوذ باهللا –راه و سرانجام تكبر 

 حتي اگر به مقدار يك مثقال –جهنم است 

در عقوبت فرد متكبر، كه در راه رفتنش : باشد

دهد، بنگر كه نخوت و تكبر از خود نشان مي

 �� *�	+ �,
- +. /01+����
QRP

خداوند متعال چگونه او را گرفتار خشم و 

!!گرداندغضب و عقاب خود مي

:رمود ف�رسول اهللا :  گويد�ابوهريره 

bÀ2� m�� �F��8 8 ¢ 4 4 ¢�D 7 4�4T 85� A 7 8�N9� m��� ,�"�� ��\!� 7 : 7 7 7 ¢�7 4 4 7 7�¢ D ¢ 4 8 7,
T U�e¬8 7 ¢ 4�K� 8 ¢e �8PT m\5\e� �B3 �� 7>� �"@ W8 7 ¢�4 4 4�4 4�4 4�7 4 8 8 4 ¢
 (���8 ¢ 4 ¢QP����#� ��� 4 4�8 ¢ 8 ¢ d|.��5G ?�e�.}

در حالي كه مردي در كمال آرايش و 

بيني،  خود بزرگتزئينات گرفتار خودپسندي و

رفت و در سرش شانه و آرايش شده، راه مي

داد، ناگهان راه رفتنش غرور از خود بروز مي

او تا روز . خداوند او را در زمين فرو برد

.رودقيامت همچنان در زمين فرو مي
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 خدمتگذاران ضعيف و �رسول اهللا 

ار مسكين را در جايگاه مناسب و شايسته قر

كرد داد و براساس دين و تقوا با آنها رفتار ميمي

اهللا نه بر مبناي عمل و ضعف جايگاه، رسول 

`� b:گويد در رابطه با خدمتگذاران مي�
P�����@, l� >� �B5!� 9����,3 j �� �`�2!{

X�5=j�,< 9X�"�5� �� �`�"�#,s< �B�5ª� �� �`��5��,
3x�`�F�G�3 �`�2e�5= Xd .|�5"�}.

ند ـرادران شمايـب) دمتگذارانـخ(آنها 

خداوند آنها را زيردست شما قرار داده است، 

كنيد به آنها طعام و از آنچه خودتان تناول مي

پوشيد بر آنها ، و غذا بدهيد، و از آنچه خود مي
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آنها را مكلف به انجام كاري مكنيد كه توان 

انجامش را ندارند، و در صورتيكه آنها را 

 انجام آن گردانيد خودتان به ياري مكلف به

.آنان بشتابيد

حال جا دارد به داستان يك خدمتگذار 

 با �گوش دهيم كه نحوة رفتار رسول اهللا 

گواهيي مورد قبول . كندخود را نقل و بازگو مي

اي براي از سوي برده! و ستايش و ثناي معطر

اي به تمجيد از اي كه بردهآيا ديده! مواليش

يش بپردازد چنانچه خادم رسول اهللا سيد و آقا

!!گشايد دهان به ستايش او مي�

ده سال تمام رسول «: انس بن مالك گويد

ي  را خدمت كردم، طي اين مدت كلمه�اهللا 
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، و هرگز در مورد كاري كه نشنيـدم از وي»اُف«

انجام دادم نگفت چرا چنين كردي، و در مورد 

.»جامش نداديكاري كه انجام ندادم نگفت چرا ان

... آري ده سال تمام، نه روزها و ماهها 

اندوه عمري است طوالني در برگيرنده شادي و 

حزن و خشم، و اضطراب و نگرانيهاي روحي،

ي اينها او را از خود با وجود همه! فقر و غنا

پدر و مادرم –نراند و طي اين مدت طوالني 

 حرفي از او نشنيدم كه باعث –فدايش باد 

حتيم شود، بلكه برعكس همواره از خادمان نارا

كرد و خاطر خادم را خوش، و دلجوئي مي

كرد، و به همين مقدار نيازهايش را برآورده مي

ي كرد بلكه نيازهاي اعضاي خانوادهاكتفا نمي

!كردآنها را نيز برآورده، و براي آنها دعا مي
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�مادرم گفت اي رسول اهللا : انس گويد
پروردگارا : دعا كن، فرمودبراي خدمتگذارت 

مال و اوالد او را فراوان گردان و بركت خود را 

].البخاري. [»دهي بيندازدر آنچه كه به او مي

�با وصف شجاعت و قوتي كه رسول اهللا 
از آن برخورد بود هرگز كسي را مورد 

و توهين قرار نداد مگر از باب ) كتك(ضرب

توانان با تمكين حق از او، هرگز با ضعيفان و نا

قساوت رفتار نكرد، هرگز با همسران و خادمان 

!خود از در خشونت وارد نشد

�هرگز رسول اهللا :  گويد�عايشه 
كسي را با دستان خويش مورد ضرب و شتم 

قرار نداد مگر در حال جهاد، و هرگز خادمان و 

].مسلم[. همسران خود را مورد ضرب قرار نداد
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ام المؤمنين ي گذشته از اين، اين عايشه

�است كه بارهاي بار به نفع رسول اهللا 
دهد، گواهي بنفع بهترين مخلوقات گواهي مي

 كاروانيان ي انسانها، كسيكهخدا و برگزيده

وقتي در مورد او مورد سؤال واقع (مخالف 

ي به حسن سيره و معاشرت بزرگوارانه) شوندمي

او گواهي داده حتي كافران قريش نيز دهان به 

.اندفت و بزرگواري او گشودهشرا

�ام كه رسول اهللا  هرگز نديده�عايشه 
بخاطر حق خود از كسي انتقام گرفته باشد، تنها 

شد كه رفت و ناراحت ميزماني در هم فرو مي

ديد محارم خداوند مورد هتاكي واقع شده مي

است، در چنين مواردي بيش از هر كس 

مخير و شد، و هرگز ميان دو امر ناراحت مي
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ترين آنها كه سهلشد مگر اينمختار واقع نمي

گزيد مادام در آن گناه و نافرماني خدا را برمي

].البخاري. [»ديدنمي

 همواره به رفق و نرمي �رسول اهللا 

:bP X: فرمود�كرد، او خواند و دعوت ميمي
T ?3�#� �� ?�3� 4>�8 4 D�¢ 8 7 8 8�7 4�� 4 ¢�5= ��8 8� 7 8 ¢d| ��5G ?�e�.}

خوي و خو و مهربان است، و نرمخداوند نرم

.مهرباني را در تمامي امور دوست دارد

9��&.� � ��*'
نيازهاي عاطفي و واردات نفساني فراوان در 

نمايند كه نياز بدانها در زندگي انسانها بروز مي

يكي .. كند جامعه و خانواده نمود و ظهور پيدا مي

كند و مياز اموري كه دلها را به هم نزديك 

.برد هديه استهاي درون را از بين ميكينه
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رسول اهللا « منقول است كه �از عايشه 
پذيرفت و بر آن  هديه را از ديگران مي�

]البخاري. [»دادثواب و پاداش مي
هديه پذيري و تشكر از هديه دهنده 

ي درون و نفس بزرگوارانه و صفاي دهندهنشان
.سينه است

اخالق پيغمبران سخاوت طبع يكي از 
است، پيغمبر ما در اين زمينه نيز گوي سبقت 

H�Y� X�= H�7 «: گويدرا از سايرين ربوده و مي ¢�8 ¢ 4�7 4�
5�#< ��� ��&��� ,���L ����53 �@Á� ���#�< 8>��4 4 ¢ ¢�¢ D 4 ¢ 7 7 4�4 7 7 7 ¢ 4�7 4� 8 8�4 4 ¢�8 8 8�4 ¢ 8 D,
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 �#7 49��� X8 ¢ 4 ¢$4e� �FG : 4 ¢�4 7� 8����� 7 4� 8 ¢ 7d| �����#�.}

هر كس به خدا و روز آخرت ايمان دارد 
احترام مهمان خود را بجا آورد، حد جايز آن 
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يك شبانه روز و مقدار زمان مهماني سه شبانه 
شود، و روز است، و مافوق آن صدقه تلقي مي

يزبان بماند براي مهمان جايز نيست چنان نزد م
.كه او را در تنگنا و ناراحتي قرار دهد

ي زمين و دره و سوگند به خداوند كره

پستيهاي آن، سرزمين حجاز و شبه جزيره 

عربستان، حتي شرق و غرب، شريفتر و كريمتر از 

.  در صفات را بخود نديده است�رسول اهللا 

هاي سخاوت و هم اينك بازگوئي يكي از نمونه

امت طبع او باعث چشم روشني مردانگي و كر

!!شود با پدر و مادر فدايش شومشما مي

 روايت شده كه زني �از سهيل بن سعد 

 آورد و �اي نزد رسول اهللا عباي بافته شده
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ام تا آنرا به تن تو گفت آنرا با دستان خود بافته

بپوشانم، پيغمبر آن را از او گرفت و بسيار بدان 

 در حاليكه عباي �نيازمند بود، رسول اهللا 

ياد شده را پوشيده بود به نزد ما آمد، يكي از 

براستي چه زيبا است آنرا بمن : حاضران گفت

، رسول اهللا )بلي( فرمود �رسول اهللا . بدهيد

در مجلس نشست سپس برگشت و عبا را از 

تن خود بيرون آورد و آنرا در هم پيچيد و به 

د گفتند نزد آن مرد فرستاد، كساني كه آنجا بودن

 آنرا پوشيد �كار خوبى نكردى، رسول اهللا 

و بدان محتاج و نيازمند بود، بعد شما آنرا از او 

دانستي كه او طلب هيچ كس را خواستي و مي

قسم بخدا من : رد نخواهد كرد، آن مرد گفت
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ام آنرا براي پوشيدن از او نگرفته و طلب نكرده

كفنم ام تا بدين خاطر اين عبا را از او گرفته

. »باشد، سهل گفت سرانجام كفن او گشت

].البخاري[

از اخالق رسول برگزيدة خدا به تعجب 

ميفت چرا كه او كسي است خداوند او را 

تربيت كرده و براي بشريتش قدوه و الگو قرار 

 زيباترين نمونه و �رسول اهللا . داده است

مثل سخاوت و كرم و جودت را براي بشريت 

 روايت �كيم بن حزام از ح. رقم زده است

 مال طلب �از رسول اهللا «: شده فرمود

از وي خواستم بمن كردم، آنرا بمن داد، دوباره 

: داد، باز هم از وي خواستم بمن داد بعد فرمود
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اي حكيم اين مال سبز و شيرين است هر كس «

آنرا به سخاوت نفس دريافت كند بركت خدا 

 كس آنرا برايش در آن انداخته خواهد شد، اما هر

دريافت ] از روي بخل و طمع[زير نظارت نفس 

دار نخواهد بود و مانند كسي كند برايش بركت

شود، و دست ماند كه هر چه بخورد سير نميمي

) گيرنده( بهتر از دست پايينهمواره) دهنده(باال 

].متفق عليه. [»است

: شاعر راست گفته كه

� ~5G9 H�#� U�= �#< o
 �2"�< �5!�¥��� ���� X9
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كمال دين تنها از آن اوست و او از نظر 

تر از آن ترين است، بلندتر و رفيعهمت رفيع

.است كه با دومي مقايسه شود

 تابيد آنرا نوراني چون نور او بر سرزمين

. كرد و متوازن گردانيد

ي او علو و رفعت و مخلوقات بوسيله

يعني (ي اجنه و انسانها است يافتند پس او همه

).ي آنها جمع شده استكماالت همه

ي شكار را در درون حيوان پوست آري همه

ها را در ي انسانخز و فراوان يافتم، چنانكه همه

.يافتم) پيغمبر(وجود يك انسان 
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موردي ديده نشده كه چيزي «:  گويد�جابر 

 درخواست شده باشد، و او �از رسول اهللا 

].البخاري. [»جواب منفي داده باشد

نظير و بخشش با وصف اين سخاوت كم

فراوان مال، در طيب نفس و حسن معاشرت و 

.نظير بودصدق محبت بي

نشست عادت او چنين بود كه با هر كس مي

ورزيد، تا آنجا كه فرد  تبسم ميدر روي وي

ي اصحاب برد او در نزد پيغمبر از همهگمان مي

.محبوبتر است

از زماني كه «:  گويد�جرير بن عبداهللا 

�ام موردي نبوده كه رسول اهللا مسلمان شده
 بدون – به هنگام ديدار يا خداحافظي –را 

].البخاري. [»تبسم ديده باشم
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اي شما كفايت و در وصف شاهد و گواه بر

.و درس عبرت است

كسي را خنده «:  گويد�عبداهللا بن حارث 

].الترمذي. [»ام نديده�تر از رسول اهللا لب

اين امر هم اصالً جاي تعجب نيست چون 

b �2"��<4:فرمايد خود مي�) رسول اهللا(او  7 7� 4 4�4
 Vh ��@9 ��< TD 4� 4 4 ¢ 4�4 8 8� ¢ 8  d|$^��#�.}

ك نوع صدقه لبخند شما در روي برادرت ي

.است

 انس بن مالك او را �خادم رسول اهللا 

نمايد كه بعيد و دور به صفاتي توصيف مي

است آنها را در غير او بيابي، چه برخي از آنها 

ي افراد، ي آنها در مجموعهدر يك فرد، يا همه
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ترين افراد انسانها بود، هرگاه  مهربان�او «

ه او كرد با گوش جان بكسي از وي سؤالي مي

داد، اگر كسي دست به سوي گوش فرا مي

�كرد حتماً رسول اهللا رسول خدا دراز مي
داد و تا زمانيكه آن فرد دست خود را به او مي

�دست خود را نكشيده بود رسول اهللا 
]. الدالئلفيابونعيم [. »كشيددست خود را نمي

پيغمبر : احترام مهمان و مهرباني با وي

م با مهمان بود و با همه نمونه محبت و احترا

رسيد، با اين اعضاي امت رئوف به نظر مي

شد و آنرا وصف در مقابل منكرات ساكت نمي

 گويد انگشتري از �كرد، ابن عباس انكار مي

طال در دست يك مرد ديد آنرا بيرون آورد و 
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�9=� b H� E�� QP: دور انداخت و گفت 2!�
 �� T �B5!\�3 ���..d| .�5"�.}» يكي از شما به

كند و آنرا در عمد قصد اخگري از آتش مي

.»دهددست خود قرار مي

�?( �( @A�,�'

شناسند و افراد سنگدل معناي ترحم را نمي

در درون آنها جاي براي عاطفه وجود ندارد؟ 

اند هيچ اخذ و عطاي آنان چون سنگ سخت

مشاعر و عواطف انساني راهي به درون . ندارند

اما كسيكه خداوندش ... ا نكرده استآنها پيد

قلب نرم و رقيق عطا كرده باشد صاحب قلبي 

است مهربان و نازك رحمت آنرا پوشانده و 

.اندازدعاطفه آن را به حركت مي
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رسول خدا فرزندش ابراهيم «:  گويد�انس 

].البخاري[. »را گرفت و او را بوسيد و بو كرد

 خاص به �ترحم و مهرباني رسول اهللا 

فاميالن و نزديكان نبود بلكه براي عموم 

اسماء دختر عميس ... فرزندان مسلمانان بود 

ي رسول خدا به خانه:  گويد�همسر جعفر 

ما آمد فرزندان جعفر را صدا زد ديدم آنها را 

ريخت گفتم كرد و از چشمانش اشك ميبو مي

اي رسول خدا آيا خبري از جعفر دريافت 

وز به شهادت رسيده اي؟ فرمود بلي امركرده

است، ما گريه و زاري را شروع كرديم، رسول 

 برگشت و فرمود براي خانواده جعفر �اهللا 

غذا آماده كنيد زيرا مصيبتي بر آنها فرود آمده 
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است كه آنها را از پختن و آماده كردن غذا باز 

].ابن سعد، الترمذي، و ابن ماجه. [»داردمي

هنگام  به �چرا از چشمان رسول اهللا 

 در �باريد؟ سعد بن عباده مرگ آنها اشك مي

يا : گويدكند و مياين مورد از وي سؤال مي

:فرمايدرسول اهللا اين چيست؟ در جواب مي

b >� ���� ��P< ,�	��G ��5V T >� �B5!�  a� �^`
v�a�#� �	��G H�d| .�����#�.}» اين رحمت است

رار داده كه خداوند آنرا در دل بندگان خود ق

است، و خداوند در ميان بندگانش تنها بر افراد 

.»ورزدمهربان و با رحم ترحم مي

نگام مرگ ابراهيم  هوقتي چشمهايش به

 بن فرزندش گريان و اشك ريزان شد عبدالرحمن
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:تو هم اي رسول خدا؟ فرمود:  گفت�عوف 

bU�V< ,��@j� �B!��� ��  a� �wP ,u�G H�� ��: : XP:
� q!#� Â�� �� sP U��� s< ,X&� �5�#�< ,¦�:

 ��`���P �� ¤V���# ��P< ,�F���X��<&gZd .|�����#�.}
اين ناشي از رحمت و محبت «اي پسر عوف، 

و . »ريزمبراي كسي است كه بدنبال او اشك مي

ريزد، دل محزون و چشم اشك مي«: فرمود

غمگين است، اما جز چيزي كه خدا از آن 

و ـخاطر فراق ته گوييم، و ما براضي است نمي

.» محزون و اندوهگين هستيم– اي ابراهيم –

كند  ايجاب مي�ول اهللا ـاخالق عظيم رس

كه بدان دست بگيريم، و براساس آن به حركت 

كنيم كه درآييم، ما در مقطعي از زمان زيست مي
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ها و آنها را در منزلت محبت نشان دادن با بچه

هاي بچه... شود س نميشايسته قرار دادن احسا

ي امروزي پدران فردا و مردان اين امت و سپيده

روند، تكبر و مورد انتظار اين امت بشمار مي

ناداني، كمبودِ رأي و قصور نظر در ميان ما بجاي 

رسها را قفل ها و تازهرسيده كه كليد دلهاي بچه

اين كليد در دست پيغمبر و !! ايمشده رها كرده

ها محبت و احترام نشان ، او با بچهبر زبان اوست

نهد و در منزلت و مقام ها را قدر ميدهد و آنمي

.!!دهدشان قرار ميشايسته

ها  عادت بر اين بود هرگاه بر بچه�انس را 

گفت كرد و ميكرد بر آنها سالم ميعبور مي

].متفق عليه[. »كرد چنين عمل مي�رسول اهللا «
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 و تحرك فراوان و ها بعلت نشاطهرچند بچه

شوند شان باعث ناراحتي بزرگساالن ميشلوغي

شد و آنها را منع و ولي پيغمبر خشمگين نمي

كرد، بلكه با مهرباني تمام و آرامش و توبيخ نمي

.كردسكينه با آنها رفتار مي

ها را نزد پيغمبر بچه:  گويد�عايشه 

اي نزد كرد، بچهآوردند براي آنها دعا ميمي

 ادرار كرد �ردند بر لباس رسول اهللا وي آو

فرمود مقداري آب بياوريد آنرا به جاي ادرار 

].البخاري[. »پاشيد و از شستن آن خودداري كرد

ي بزگوار آيا بعد از مطالعه و اي خواننده

قرائت اين فرازها بر قلب تو هم خطور كرده 

ها و خردساالن به بازي بپردازي است كه با بچه
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نت اجازه دهي خندهاي خود را و به فرزندا

خارج كنند و عبارات زيباي خود را بر زبان 

 پدر ـ�آورند در حالي كه پيغمبر اين امت 

ي اين كارها را انجام  همه-و مادرم فدايش باد 

.دادمي

پيغمبر «:  روايت شده گويد�از ابوهريره 

 زبانش را براي حسن بت علي بيرون �خدا 

ديد زبان او را ميآورد چون بچه سرخي مي

السلسله [. كردشد و تبسم ميخوشحال مي

].70الصحيحه حديث 

 با زينب �رسول اهللا :  گويد�انس 

گفت كرد و بارها ميدختر ام سلمه شوخي مي

. تصغير زينب» اي زوينب و اي زوينب
].5025، صحسح الجامع 2141األحاديث الصحيحه [



 *�	��� 2�� �3 4�5����
*«�

ترحم او بر خردساالن بحدي بود كه در

از ترحم ) نماز(اثناي قيام به مهمترين عبادتها 

بعضي اوقات در «كرد با آنها خودداري نمي

حالت نماز خواندن امامه دختر زينب دخترش 

 با – كه دختر ابي العاص بن الربيع بود –را 

رفت او را كرد چون به قيام ميخود حمل مي

داشت و به هنگام سجده رفتن او را بر برمي

].متفق عليه. [»زمين نهاد

:  روايت شده گويد�از محمود بن الربيع 

ي بر صورت من بياد دارم كه رسول خدا بوسه«

را برايش ) سطل چرمي(زد در جزاي اينكه دلو 

ي ما بيرون بكشد، آورده بودم كه آب از چاه خانه

].متفق عليه[. »من آن هنگام پنج سال عمر داشتم
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شامل  تنها �نصيحت و تعليم رسول اهللا 

خردساالن نبود بلكه بزرگساالن را نيز تعليم 

=b O�F#� �5@ lF:  گويد�داد، ابن عباس مي
�U��3 ���� o :c�5= ¤25G9 ¥P ;�nC ��� : º���

�Ä >� º��� ,¤��� >�3 l#jN �WP ,¤`�Ä 7� UjN
>�� H!eN�3 lF!eN� �WP< ,>�d| .�^��#�.}» روزي

اي پسر «:  فرمود بودم�پشت سر رسول اهللا 

دهم، خدا را حفظ چند كلمه به شما ياد مي

كن، تو را حفظ خواهد، خدا را حفظ كن، او را 

در مقابل خودت خواهي يافت، اگر چيزي 

طلبيدي آن را تنها از خدا طلب كن، و اگر 

طلب مساعدت و ياري كردي تنها از خدا طلب 

.»ياري كن



 *�	��� 2�� �3 4�5����
*«�

بعد از اينكه در ميان برخي از فضايل و

 زيستيم و در �شمايل كريم رسول اهللا 

گلزار سيرة معطر وي به حركت درآمديم تا 

ي آن زنده نموده و آثاري قلب خود را بوسيله

از آن براي تنظيم حيات خويش بگيريم آنگاه 

كاشانه و منزل ما نيز بواسطه خردساالن و 

كوچولوهايمان كه نيازمند مهر و حنان پدر و 

 تبديل خواهد شد و مادر هستند به گلستان

سرور و شادي در دل آنان آشيانه خواهد كرد و 

مان با عاطفه و اخالق سالم رشد خردساالن

خواهند كرد و اگر بزرگ و مرد شدند توانايي 

اداره يك مملكت خواهند داشت و مرداني 

خواهند بود كه پدر و مادر، او را در مدرسه 
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ش  پرور– بعد از توفيق خداوند –رسول اهللا 

.اندداده

-��(��( � �
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خشونت ورزي و انتقام گيري از راه زور از 

 قواعد و �صفات ستمگران است، پيغمبر 

رساني را هاي گسترش عدالت، و نصرتپايه

براي هر صاحب حقي استحكام بخشيد تا حق 

رسول اهللا . خود را دريافت كند و بدان برسد

 كه به دي راـ بخشش و موهبتهاي خداون�

 در راه خير – اعم از امر يا نهي –ود ـاو داده ب

 از �ي رسول اهللا ما در خانه. گرفتبكار مي

مورد ستم و انتقام، و تجاوز و غارت واقع 

.شدن هيچ هراس و نگراني نداريم
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رسول اهللا «:  روايت شده كه�از عايشه 

 هرگز كسي را با دست خويش مورد �

نه خدمتگذار، مگر ضرب قرار نداد، نه همسر و 

از باب جهاد في سبيل اهللا، و هرگز از بابت 

خواست نفس خويش از كسي انتقام نگرفت 

مگر اينكه چيزي از محارم خداوند مورد هتك 

گرفت، آنگاه بخاطر خدا انتقام حرمت قرار مي

].أحمد. [»گرفتمي

 راه � گويد همراه رسول اهللا �انس 

درشت بر يك عباي نجراني حاشيه «رفتم مي

تن داشت يك مرد اعرابي او را ديد عباي او را 

ي گردن او نظر افكندم بشدت كشيد به صفحه

بعد آن مرد «ديدم عبا بر آن اثر نهاده است 
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اي محمد : گفتاعرابي خطاب به پيغمبر 

دستور بده از مال خدا كه نزد توست سهمي 

 بسوي او نظر �بمن داده شود، رسول اهللا 

 بر لب آورد آنگاه دستور داد انداخت و تبسمي

].متفق عليه. [»اي به او بدهندهديه

 از جنگ حنين فارغ �چون رسول اهللا 

كردند و شد، اعراب باديه بدنبال او حركت مي

كردند و بحدي بر وي از او مال درخواست مي

فشار آوردند كه بناچار به زير درختي پناه برد، 

ي خود را در حاليكه بر شتر خود سوار بود عبا

گم كرد فرمود عبايم را به من برگردانيد آيا از 

بخل من نگران هستيد؟ سوگند به خداوند اگر 

به مقدار تعداد اين درختان بز و گوسفند شتر و 
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ي آنرا در ميان گاو در اختيار داشته باشم همه

شما تقسيم خواهم كرد و به هيچ وجه مرا 

. »بخيل و ترسو و دروغگو نخواهيد يافت

البغوي في شرح السنه والباني آنرا صحيح [

].انددانسته

ترين صورتهاي تربيت و يكي از بديهي

ي نرمخويي و رفق در همه... تعليم رعايت 

... .امور و معرفت مصالح و مفاسد است

ديدند يكي در برخي از اصحاب وقتي مي

كند و گرفتار  خطا مي�خدمت رسول اهللا 

 خود بروز شود نوعي غيرت ازلغزش مي

خاستند و دادند و بسرعت به انكار او برميمي

اما پيغمبر ... حق هم داشتند كه چنين باشند 

 �� *�	+ �,
- +. /01+����
QUP

العمل بردبار و مهربان آنها را از هر عكس

كرد چون شخص خطاكار را حماسي منع مي

دانست و بر زيانهاي مترتب بر جاهل مي

العمل در برابر آن واقف بود پس اولي و عكس

. انجام داد� كار بود كه رسول اهللا بهتر همان

يك :  منقول است گويد�از ابوهريره 

در مسجد ادرار كرد، مردم ) باديه نشين(اعرابي 

برخاستند تا در مقابل اين عمل او را سزا بدهند 

او را رها كنيد و سطلي از :  فرمود�پيغمبر 

گير آب بر جاي ادرارش بريزيد، شما سهل

].البخاري. [»گيرايد نه سختمبعوث شده

 بر امر دعوت ما را به �صبر رسول اهللا 

خواند كه به او اقتدا ورزيم، و بر اين فرا مي
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روش او حركت كنيم، و خواست نفس خود را 

�از عايشه . ي او ترجيح ندهيمبر سيره
�روايت شده است كه به حضرت پيغمبر 

تر از روز اُحد بر شما آيا روزي تلخ: گفت

تر از آن تلخ: ؟ فرمود بلي، فرمودگذشته است

ام آنهم در روز عقبه آنگاه كه را از قوم تو ديده

خود را بر پسر عبد ياليل پسر كالل عرضه 

ي مرا ندادند، نگران از كردم جواب خواسته

ميان آنها بيرون آمدم وقتي بخود آمدم خود را 

در منطقه قرن الثعالب يافتم، سرم را بلند كردم 

ابري بر من سايه افكنده است، در ديدم قطعه 

 را در ميان آن يافتم، 
آن نگاه كردم جبرئيل 

خداوند سخن شما : بر من بانگ برآورد و گفت

و جواب قوم را شنيد مالئكه موكول بر كوهها 

 �� *�	+ �,
- +. /01+����
QUR

را بزد شما فرستاده است تا او را به هر چه كه 

بخواهي دستور دهي، مالئكه كوهها بر من 

ي محمد خداوند پاسخ ا: بانگ برآورد و گفت

قوم تو را شنيد و من مالئكه مأمور كوهها 

هستم خداوند مرا دستور فرموده تحت امر شما 

خواهي همين اآلن عمل كنم، دستور بده اگر مي

 را بر آنها فرود آورم، 1»األخشبين«دو كوه 

من آروز دارم خداوند از پشت «: پيغمبر فرمود

خداوند را اين مردم كساني خارج كند كه تنها 

پرستش كنند، و فقط او را به خدايي بگيرند و 

].متفق عليه. [»براي او همتا قرار ندهند

األخشبان دو كوه هستند كه اطراف مكه را احاطه ) 1(

.يعني كوه بزرگ و غليظ: أخشب.اندكرده
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بعضي از مردم امروزه در امر دعوت عجله 

ي آنرا هر چه دهند و آرزو دارند ثمرهبخرج مي

سريعتر بچينند، اما ترجيح خواست نفس 

) برخواست دعوت و اخالص براي خدا(

قص اخالص بشمار اشكال در دعوت و ن

اين است كه بعضي از دعوتهاي كه اين . آيدمي

پديده در ميان آنها رواج پيدا كرده به مرض 

شوند و افرادشان فشل و ناكامي گرفتار مي

دهند؟ اما آرزوي تحمل و صبر را از دست مي

 بعد ازسالها صبر و دعوت و �رسول اهللا 

!جهاد و بردباري تحقق يافت

 �@ ~��"� ��=<7���#� v~{< H�
���V �nG HG I¶�� m= ~3<7 7
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چگونه امكان دارد كه كسي بر بهترين 

روي زمين تفوق و انسانهاي قدم نهاده بر 

.برتري پيدا كند

در حاليكه در هر دستي در مقابله با علو و 
.رفعت او قصور وجود دارد

اي در مقايسه با او دمرتبهو هر شريف و بلن
متواضع و فروتن، و هر بزرگ و سركردة قوم و 

در مقابل ) مكه و طايف(عشيره دو شهر 
.عظمت او حقير است

گوئي :  روايت شده گويد�از ابن مسعود 

كنم كه  را نگاه مي�هم اكنون رسول اهللا 
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 را بازگو 
داستان يكي از پيغمبران خدا 

 بدنش را خون آلود كرد قومش او را زده ومي

كرده بودند و او در حاليكه خون از صورت 

�b �B5#:گفتماليد ميكرد و ميخويش پاك مي
���# ��C�x3 ,Os �wX�25!�d| ��5G ?�e�.}

قومم در گذر چون ) خطاي(پروردگارا از 

.دانندآنان نمي

 با �در يكي از روزها كه رسول اهللا 

 نفر يهودي يارانش مشغول تشييع جناز بود يك

بنام زيد بن سعنه به نزد او آمد و تقاضاي 

بازپرداخت وام كرد، محل تالقي پيراهن عباي 

او را گرفت و به صورت آكنده از خشم بر وي 

اي محمد آيا حق مرا : نگريست وگفت
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آميز با ي تند و خشونتدهي؟ و به شيوهنمي

وي سخن گفت، عمر بن خطاب از اين حركت 

شمگين شد و در حاليكه از مرد يهودي بس خ

شدت خشم چشمهايش چون چرخ و فلك 

اي دشمن خدا، آيا : چرخيد گفتاي ميدايره

آيي و با رسول خدا اين چنين به حرف مي

كني، قسم بخداي كه او را بحق پرخاشگري مي

معبوث كرده است اگر ترس از توبيخ او مانع 

كردم، شد هم اكنون سرت را از تن جدا مينمي

ل خدا با سكونت و آرامش تمام به عمر رسو

من و اين آقا هر دو : نظري افكند بعد فرمود

نيازمند غير اين هستيم بايد به من دستور دهي، 

بدهي او را به نيكي پرداخت كنم، و به او 

دستور دهي به نيكي بدهي خود را طلب كند، 
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اي عمر برو حق او را پرداخت كن و بيست 

.» به او بدهپيمانه خرماي اضافي هم

زيد يهودي گويد چون عمر بيست پيمانه را 

: اضافه كرد گفتم اين زياي چيست؟ عمر گفت

 به من دستور داده است در مقابل �رسول اهللا 

دشمني و كينه ورزيت اين بيست پيمانه را اضافه 

شناسي؟ عمر اي عمر مرا مي: زيد گفت. كنم

.زيد بن سعنه: خير تو كيسي؟ گفت: فرمود

زيد دانشمند و عالم يهودي؟ : ر گفتعم

چه چيز تو را وادار كرد اين : گفت. بلي: گفتم

 به خشونت رفتار كني �چنين با رسول اهللا 

و آنچه را كه گفتي بر زبان آوري؟ زيد گفت 

ديدم هاي پيغمبري را در محمد ميي نشانههمه
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 آيا جهل او بر حلمش غلبه -1جز دو چيز 

جهل در مقابل وي، او  يا شدت -2... كند مي

خواند خواستم او را را بيشتر به بردباري مي

گيرم كهو االن تو را به گواهي مي... امتحان كنم

bM��< ��� >�� l�L�o���	 �nNo���� 2g2�< od به

پروردگاري اهللا راضي شدم، و اسالم را بعنوان 

دين برگزيدم، و محمد را بعنوان پيغمبر 

گيرم كه نصف به گواهي ميپذيرفتم، و تو را 

ي خود را به مسلمانان امت كل مال و سرمايه

ولي اين مقدار مال : عمر گفت. محمد بخشيدم

گفت آنرا به برخي . كندي آنها نميكفايت همه

بعد زيد يهودي به نزد رسول . از آنان بخشيدم

 b9: برگشت و گفت�اهللا B[X9 s P �#sP: >� 
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<9 B[9�G �2_ Xo�#�N�< �dدهم كه گواهي مي

خداي بحق جز اهللا وجود ندارد، و گواهي 

ي خدا است، دهم كه محمد بنده و فرستادهمي

بدين ترتيب به او ايمان آورد و او را تصديق 

الحاكم في المستدرك و آنرا صحيح دانسته [. »كرد

].است

الزم است در اين موضع گيري و سرانجام 

شايد سهمي از آن هرچه بشتر دقت ورزيم 

تأسي و اقتدا به او را نصيب خود كرده باشيم و 

در قضيه صبر با مردم و دعوت از آنها به رفق 

و مهرباني و تشجيع آنان بر نيكوكاري اگر 

ي تفاول و انجام دادند و ترويج روحيه

. اقتدا كنيم�خوشبيني در آنان به رسول اهللا 
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گويد همراه :  روايت شده�از عايشه 

 به قصد عمره از مدينه خارج �هللا رسول ا

شدم تا به مكه رسيدم گفتم با پدر و مادرم 

فدايت شود در اين سفر نمازهايم بصورت 

ام، و در بعضي خوانده) هر دو(قصر و اتمام 

دار بوده و بعضي از ايام را روزه ايام روزه

اي عايشه خوب كاري «ام، فرمود خورده

خرده و عيب و اين اعمال را بر من » ايكرده

].النسائي. [»نگرفت

 �� ��	� ��+B � -�������

ي حيوانان بريان شده ي رنگين و الشهسفره

شامگاهان و صبحگاهان در منازل افراد عالي 

منصب و صاحب اقتدار شبه جزيره مورد 
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ليكن وضعيت در ... گرفت استفاده قرار مي

 كه شهرها و بندگان -�ي رسول اهللا خانه

 از چه -س و خدمت وي بودند ردر دست

قرار بود؟ شترهاي بار بر پشت بخدمت ايشان 

شد، مبالغ هنگفتي از طال و سيم در آورده مي

اختيار وي قرار داشت، با وجود اين، در اوج 

آيا به تصور شما زندگي او . زيستسادگي مي

تر از تر و كاملشاهانه و ثروتمندانه بود؟ يا مرفه

�ر طعام رسول اهللا وقتي د! زندگي آنان
 نقل �انس : نمايي اصالً تعجب مكنتأمل مي

كند كه هرگز دو طعام نان و گوشت با هم مي

].الترمذي. [ ديده نشد�سر سفرة رسول اهللا 

بدين معني كه اغلب اوقات غذاي موجود 

كرد مگر زماني كه با روي سفره، آنها را سير نمي
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 او را سير آورد كهخورد، بقدري ميمهمان نان مي

كند و بخاطر ضرورت اُنس گرفتن مهمان تا زمان 

.كشيدسير خوردن از تناول غذا دست نمي

هيچ وقت خانوادة «: گويد مي�عايشه 

 دو روز پشت سرِ هم از نان �رسول اهللا 

اند و اين وضعيت تا زمان جوئين سير نشده

].مسلم. [» ادامه يافت�وفات رسول اهللا 

خانواده «: ده است آمىدر روايت ديگر

پيغمبر از روزيكه قدم در مدينه نهاده تا زمان 

وفات هرگز سه روز پشت سرِ هم از نان جو 

].متفق عليه. [»ندسير نخورده

يافت  غذاي نمي�چه بسا كه رسول اهللا 

رسول «: گويد�كه آن را تناول كند ابن عباس 
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 شبهاي متوالي اش و اعضاي خانواده�اهللا 

يافتند كه رفتند و غذاي نمي ميگرسنه بخواب

آن را تناول كنند، و بيشترخوراكشان نان جو 

].الترمذي. [»بود

تحمل اين سختي و رنج از بابت عدم 

افتاد دسترسي به غذا نبود، زيرا بارها اتفاق مي

كه اموال كالن حمل بر كاروانهاي از شتران 

 عز –خداوند بلكه ... د ـآوردنبخدمتش مي

ي  اكمل و اقوم را براي فرستاده حالت–وجل 

... .خويش اختيار كرده بود

يك روز رسول :  گويد�عقبه بن الحارث 

 نماز عصر را با ما خواند بعد به سرعت �اهللا 

به خانه رفت و سريعاً از آن خارج شد، عرض 
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چرا چنين به سرعت به خانه [كردم يا عرض شد 

شمشي از طالي زكات : فرمود] رفتي و برگشتي

در خانه جا گذاشته بودم ترسيدم خوشم نيامد كه 

اگر آنرا تا فردا در خانه نگه دارم، اين بود رفتم و 

].مسلم[. آنرا تقسيم كردم

نظير هر دو از سخاوت عجيب و بخشش بي

ده ـن امت مشاهده و ديـبر ايـدست پيغم

چيزي از رسول اهللا :  گويد�انس ... شوند مي

بخشيد، آنرا مي درخواست نشد مگر اينكه �

اي از گوسفندان را روزي مردي نزد او آمد، گلّه

اي ميان دو كوه قرار داشت به وي كه در دره

بخشيد، آن مرد به ميان قوم خود برگشت و 

اي قوم ايمان بياوريد زيرا محمد : گفت
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دهد كه در پس آن ترسي بخششي به افراد مي

].مسلم. [»از فقر وجود ندارد

ا و بخشش فراوان در با وجود اين عط

:  گويد�انس . وضعيت و حال او بنگريم

 تا زمان مرگ هرگز برخوان و �رسول اهللا «

سفره غذا تناول نكرد و تا زمان وفات هرگز 

].البخاري. [»نان نازك را نخورد

 نزد �رسول اهللا «: گويد مي�عايشه 

آيا غذائي نزد شما : گفتآمد و ميمن مي

پس من امروز «: گفتگفتم خير، ميهست؟ مي

].مسلم. [»دار هستمروزه

 به ثبوت رسيده است كه �از رسول اهللا 

گذشت، طي اين يك ماه تا دو ماه بر او مي
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اش بر خرما و آب مدت او و اعضاي خانواده

زيستند و غير از اين دو غذاي تناول مي

].متفق عليه. [كردندنمي

با وجود اين كمبود در غذا و ندرت در 

دنيها، خُلُق رفيع و ادب اسالمي او را به خور

ي آن شكر نعمت خدا و تشكر از سازنده

داشت، و اگر آشپز در پخت آن اشتباه وامي

داد او نمود و هدر ميكرد و آنرا خراب ميمي

كرد كه تنها بدين بسنده مي... كرد را توبيخ نمي

اجتهاد كرده و در اجتهادش بخطا رفته است، 

گويي از غذا دهان رگز به عيباين بود كه ه

كرد، و غذاي گشود، و آشپز را توبيخ نمينمي

نمود، و غيرموجود را موجود را رد نمي
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آري او پيغمبر امت بود هدفش : طلبيدنمي

!پروري و خوردنيها نبودشكم

 هيچوقت �رسول اهللا :  گويد�ابوهريره 

از طعام و غذا خُرده نگرفت، اگر اشتهاي آن را 

. »كردخورد، وگرنه رهايش ميد آن را ميكرمي
].مسلم[

سخن شيخ االسالم ابن تيميه بصورت 

مختصر براي دوستان بزرگوار كه داراي 

كنم كه مشربهاي گوناگون هستند بازگو مي

: فرمايندمي

در زمينه خوردن و آشاميدن بهترين روش، «

 است، روش او در �روش حضرت محمد 

 طعامي تمايل و اشتها اگر به: خوردن چنين بود
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خورد، و كرد بقدر امكان از آن ميپيدا مي

كرد، و اگر در دست موجودي آن را رد نمي

بود براي آن خود را به مشقت و زحمت نمي

آوردند آن انداخت، اگر نان و گوشت را مينمي

كرد، و اگر نان و گوشت و ميوه را تناول مي

 نان تنها خورد، و اگر خرما يابود، ميحاضر مي

و اگر دو نوع . كردشد بدان اكتفا ميپيدا مي

گفت من غذاي دو بود، نميطعام حاضر مي

خورم، و از خوردن غذاي بخاطر رنگ نمي

كرد، و شيريني و لذيذ بودنش خودداري نمي

 bF�#O ,��39< ��h9: در حديث است كه فرمود
 �C� H23 �g5#� m=
< v�"F#� °<&�9< ,���9< ��V9<

FN H�eOF� R�53 Od.
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كنم، شب گيرم و افطار مياما من روزه مي

كنم و خوابم، ازدواج ميكنم و ميداري ميزنده

خورم، و هر كس از سنت و روش گوشت مي

.»من روگرداني كند از من نيست

خداوند به خوردن غذاهاي پاك و لذيذ و 

انجام شكر بر آن امر كرده است و هر كس 

بر خود حرام كند غذاهاي پاك و تميز را 

آيد، و هر كس تجاوزگر و ستمگر به شمار مي

كننده حق گر و ضايعشكرگذاري نكنند، افراط

�رود، راه رسول اهللا خدا به شمار مي
عادلترين راهها و استوارترين آنها است، و 

گروهي : انحراف از آن بر دو نوع است

رو هواها و شهوات هستند، گر كه دنبالهاسراف

. ورزندنجام واجبات و تكاليف قصور ميو از ا
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گيها را بر گروهي هم كساني هستند كه پاكيزه

نمايند و نوعي رهبانيت و خود حرام مي

آفرينند كه خداوند آنرا مشروع گيري ميگوشه

و جايز ندانسته، چون در اسالم چيزي بنام 

.رهبانيت وجود ندارد

هر حاللي : گويد مي:ي كالمش در دنباله

خداوند . ي حالل استيزه، و هر پاكيزهپاك

گيها را بر ما حالل، و ناپاكيها را بر ما پاكيزه

حرام كرده است، هر چه كه به ما زيان رساند 

خداوند آنرا حرام كرده، و هر چه سودمند باشد 

.آنرا مباح گردانيده است

احوال انسانها در زمينه : گويد مي:بعد 

 متفاوت لباس و خوراك، گرسنگي و سيري
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است، حتي حاالت مختلف و گوناگون براي 

هد، اما بهترين ديك شخص واحد روي مي

ي اطاعت از خدا در اعمال عملي است كه جنبه

آن بيشتر رعايت شود، و براي صاحبش 

22/310مجموع الفتاوي [. »سودمندتر و مفيدتر باشد

].به اختصار

����&1%�  ���� � C���� �� D�)�

س، مجالس علم و ذكر است، برترين مجال

حال اگر معلم و مربي اين مجلس برگزيده و 

 و معلم امت 
ي اوالد حضرت آدم صفوه

گوئي؟ يكي  باشد چه مي�حضرت محمد 

هاي صفاي مجلس وي اين بود كه از نشانه

داشت، و نادانان افراد خاطي را از خطا باز مي
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و جز . كردداد، و غافالن را تنبيه ميرا تعليم مي

داد، و خير و نيكي را به مجلس خويش راه نمي

اگر در مقام گوش دادن واقع شد با تمام معني 

داد، به تعبير امروزي سراپا به گوينده گوش مي

گشت، ليكن هرگز بخود اجازه گوش مي

داد به غيبت و بهتان و دو زباني گوش نمي

بدهد، و بدين گونه مردم را از دخالت در 

.داشتس مسلمانان باز مياعراض و نوامي

�پيغمبر :  گويد�عتبان بن مالك 
مالك بت «: فرمود. برخاست كه نماز بخواند

او منافق : مردي گفت» الدخشم كجا است؟

. دارداست و خدا و رسولش را دوست نمي

چنين حرفي بر زبان «:  فرمود�رسول اهللا 
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بيني كه خالصانه براي خدا نياور، مگر او را نمي

ر خدا كلمه طيبه ال إله إالَّ اهللا را بر زبان و بخاط

و خداوند جسم كسي را كه خالصانه ! آوردمي

ال إله إالَّ اهللا بر زبان بياورد و هدفش از آن 

جلب رضايت خدا باشد از آتش دوزخ حرام 

].متفق عليه. [»!كرده است

 مردم را به شدت از گواهي �رسول اهللا 

حقوق ديگران و شهادت نابحق و پايمال كردن 

.داشتباز مي

�رسول اهللا :  گويد�ابوبكر الصديق 
آگاه باشيد كه من شما را بر «فرموده است 

گردانم؟ عرض بزرگترين گناهان كبيره متنبه مي

به «: كرديم، بلي بفرماييد اي رسول اهللا، فرمود
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احترامي خداوند شرك ورزيدن، و نافرماني و بي

ين سخني را بر وقتي ا»  و مادرنسبت به پدر

: زبان راند تكيه زده بود بعد نشست و گفت

آگاه باشيد كه گواهي نابحق نيز جزو «

�رسول اهللا . »بزرگترين گناهان كبيره است
فرمود و گواهي كرد و مياليزال آنرا تكرار مي

تا اينكه گفتيم اي » نابحق، و گواهي نابحق

كرد و كاش بيشتر از اين روي آن تأكيد نمي

].متفق عليه. [شد ميساكت

�با وجود محبت فراوانش براي عايشه 
وقتي غيبت را از وي مشاهده كرد آنرا از او 

نپذيرفت، بلكه به انتقاد از او پرداخت و شدت 

.خطر آن را براي وي بازگو كرد
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به پيغمبر گفتم از صفيه :  گويد�عايشه 

فالن صفت و فالن صفت تو را كافي است، 

اند منظور عايشه اين بود كه گفتهبرخي از راويان 

] اي عايشه[او كوتاه قد است، پيغمبر فرمود 

حرفي بر زبان آوردي كه اگر آنرا با آب دريا 

].أبوداود[. گرفتي آنرا فرا ميكردي همهقاطي مي

 به كسيكه از عرض و �رسول اهللا 

كرد مژده داد ناموس برادران مسلمانش دفاع مي

bG �W H�4: و گفت : ¢�4 4 ��� X�=  ��ª#�� ��@9 (�G Ho 4 4 ¢�4 8 8 8 8�¢ ¢�¢ 8 8
��F#� H� ��e!� X9 8>� zG8 � 4 7 ¢ 4�8 8�4 7 ¢ 4d| .a9.}

هر كس از ناموس و شخصيت برادر 

مسلمانش دفاع كند كه مورد غيبت واقع شده 

است بر خداوند است كه او را از آتش جهنم 

.نجات دهد
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ر اين امت اولين مربي بشريت پيغمب

 الگوي عظيم عبادت و �حضرت محمد 

ارتباط قلبي با خداوند متعال بود، او هيچ 

اي از عمر شريف و اوقات زندگي خود لحظه

را بدون ذكر و شكر و استغفار و توبه و 

!كردبازگشت به سوي خدا سپري نمي

با اينكه خداوند از كليه گناهان صغيره و 

ي شكرگزار و ي او در گذشته بود بندهكبيره

پيغمبري حامد بود، قدر نعمتهاي پروردگار 

خويش را بخوبي درك كرده بود، و از سر 

خواند، و به درگاهش راز و نياز بندگي او را مي

را كرد، او ارزش وقت و زمان و نيايش مي
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خوب درك كرده از آن استفاده هر چه بيشتر 

كرد كه اوقات برد، و بر اين نكته تأكيد ميمي

.د را با عبادت و اطاعت سپري كندخو

رسول اهللا :  نقل شده گويد�از عايشه 

ي احيان و اوقات خود را به ياد خدا  همه�

].مسلم. [كردسپري مي

:  نقل شده گويد�و از ابن عباس 

�ما در يك مجلس صد مرتبه از رسول اهللا 
¢�� �b��Cشمرديم كه دعاي مي 4�8 ¢ A¢̈ 8�G ��< : 4 4 ¢ 4�7P8��4 :94 l�4 ¢

����#� ���e#�7 :�8 7 �� :d*أبوداود[. »آوردرا بر زبان مي.[

پروردگارا مرا ببخش و توبه از من بپذير چرا كه تو بسيار ) 1(

.و مهربان هستيپذير توبه
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شنيدم رسول اهللا :  گويد�ابوهريره 

b 8>�<4P< 4>� ��ªeN� ~�4: گفت مي� 7 ¢�8 ¢ A�4 4 494 ���7 7P ��#8 ¢ 4
T8 ���#� 8 ¢ 4 ¢9�� q!�N H� ��=� 4 4 4�4 8 8�¢ ¢� 4 ¢E�o d|�����#�.}

د سوگند به خداوند من در روز بيش از هفتا

كنم بار از خداوند طلب بخشش و استغفار مي

.نمايمو به درگاه او توبه مي

ما در يك مجلس «:  گويد�ابن عمر 

شمرديم كه  مي� مرتبه از رسول اهللا )100(

¢�� �b��Cگفت مي 4�8 ¢ A¢̈ 8�G ��< : 4 ¢ 4�7P ��4 :9 ���e#� l�7 � 4� ¢
����#�7 :�8d| .�^��#�.}

را بپذير چرا پروردگارا مرا ببخش و توبه م

.پذير و مهربان هستيكه تو بسيار توبه
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بيشتر دعاهاي :  گويد�ام المؤمنين ام سلمه 

ماند اين دعا  زمانيكه نزد من مي�رسول اهللا 

b�5V l�� ��5�#� �5�� ��8بود ¢ 7 ¢ A�4 4 7 4�¢ A 4�8 7OzG 4 4�F�	 4 8 8�d .|�^��#�.}
ي دلها، دل مرا بر دينت اي متحول گرداننده

توار گردان ثابت و اس

��E��%&' �(
�خوشا به حال آنكه همسايه رسول اهللا 

 از منزلت �بود، زيرا همسايه نزد رسول اهللا 

�پيغمبر . و احترام خاصي برخوردار بود
bF�h�� m�%� U�� ��8:گويد 8� 7 4 ¢ 8 4Oe� ��·�� � 4 8 ¢ 8� lFFp 7 ¢ 4� 49 ��7 :

�����N7 4�7 8 7 4�d| .��5G ?�e�.}
ت به همسايه رسول خدا همواره مرا نسب

فرمود تا آنجا كه گمان بردم او را توصيه مي

.وارث خواهد گرداند
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�� b �WP �W��9: توصيه كرد و فرمود�و به ابوذر 
 �`v�� ��=j3  V�� l��{<¤���� `�!�d .|�5"�.}

اي ابوذر هرگاه آب گوشتى را پختي آب آنرا «

.»ات را از آن بپرداززياد كن و سهم همسايه

دارد و  را از اذيت همسايه برحذر ميو پيروان

@b ���� H�j� s H�  F·� m:گويدمي� s������d .
هر كس همسايه از شر و بدي او در امان  «{.�"�5|

].مسلم[. »نباشد وارد بهشت نخواهد شد

اي كه رسول خدا در خوشا به حال همسايه

�b ,�@Á� ���#�< >�� H�Y� X�= H: حق وي گويد
QP H"g�53����d| .�5"�.}

هر كس به خدا و رسول او ايمان دارد با «

.»ي خود نيكي ورزدهمسايه
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��#�+� F%A
رسول اهللا «:  روايت شده گويد�از عايشه 

ي  را عادت چنين بود اگر چيزي درباره�

فالن كس را چه شده : گفتشنيد نميكسي مي

بعضي : فرمودبلكه مي. د گويكه اين چنين مي

ا چه شده كه چنين و چنان از مردم ر

].الترمذي. [»گويندمي

از انس بم مالك روايت شده كه مردي بر 

 وارد شد و اثري از رنگ زرد �رسول اهللا 

بر صورت وي مشاهده كرد، و كمتر اتفاق 

 چيزي ناخوشايندي �افتاد كه رسول اهللا مي

را بر كس مشاهده كند و آن را تذكر ندهد 

¢#� b:رمودچون آن مرد بيرون رفت ف 49 �^` ����4 ¢ ¢ 4�7
9�FG �W m"ª� X7 4�¢ 4 8 ¢ 4 ¢d| .a9< ,	<�	��9.}
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گفتيد اين را از كاش به اين مرد مي

.خود شستشو دهد) صورت(

رسول :  روايت شده گويد�از ابن مسعود 

b <9 ,��F#� zG ��� H2� �=%@9 s9: فرمود�اهللا 
# q` ���V m= zG ��� ?��F#� ��5G ��� H2�A qA

mBNd| .^��#�$.}»  آگاه باشيد شما را از كسي

. بر آتش حرام است) جسم او(دهم كه خبر مي

يا كسيكه آتش دوزخ بر وي حرام است؟ آتش 

گير، گير و نرمدوزخ بر هر نزديك سهل

.»گير حرام استساده

G�HA  ����

حقوق واجبه بر انسان بس فراوانند، اين 

 خانواده، سومي حق خدا است، و اين يكي حق
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حق نفس، و ديگر حقوق بندگان، اينك ببينيم 

ي  اوقات خود را در زمينه�رسول اهللا 

رعايت اين حقوق چگونه تقسيم كرده بود و از 

كرد؟ايام خويش چگونه استفاده مي

يك گروه سه نفره به :  گويد�انس 

 مراجعه كردند و از �هاي پيغمبر خانه

 و جو كردند چگونگي عبادت رسول خدا پرس

وقتي از چگونگي آن اطالع پيدا كردند گويي 

ما كجا و : كم يافتند و گفتند) از خويش(آنرا 

ي گناهانش رسول خدا كجا، او با اينكه همه

مورد بخشش و عفو خداوند قرار گرفته اين 

من از : كند، يكي از آنها گفتچنين عمل مي

اين به بعد شبها تا به صبح مشغول شب

 �� *�	+ �,
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اري و نماز شب خواهم بود، ديگري دزنده

چهار فصل (من هم از اين به بعد هميشه : گفت

من : روزه خواهم گرفت، سومي هم گفت) سال

هم از اين به بعد از زنان اعتزال خواهم كرد و 

 شرط �وقتي رسول اهللا . كنمازدواج نمي

شماييد كه چنين و چنان «: فرمود. آنان را شنيد

قسم به : فرمود) بليعرض كردند (ايد؟ گفته

ترسم و از او خدا من بيش از شما از خدا مي

تقوا و پرهيز در دل دارم، با اين وصف روزه 

خوانم مي) شب(كنم، نماز گيرم و افطار ميمي

كنم، هر خوابم، و با زنان نيز ازدواج ميو مي

. »كس از سنت من روگردان شود از من نيست

].متفق عليه[
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 در راه نصرت و پيروزي �رسول اهللا 

ي خدا و بخشيدن به اين دين و اعالي كلمه

هاي خدا دادي در مكان قرار دادن نعمت

نظير شايسته و مناسب، از شجاعت و صبر بي

رسول اهللا «: گويد مي�عايشه . برخوردار بود

 هرگز به دست خود كسي يا چيزي را �

 مگر از باب جهاد مورد ضرب و آزار قرار نداد،

در راه خدا، و هرگز خدمتگذار و زني را مورد 

].مسلم. [»اذيت و آزار قرار نداد

از جمله اعمالي كه بر شجاعت كم نظير 

كند وقوف او به تنهايي در سنگر وي داللت مي

دفاع از حريم مقدسات اين دين در مقابل 
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نظير ايشان در ي قريش، و ثبات كمبزرگان قبيله

 ثمر رساندن اين دين، تا زمان نصرت و راه به

 نگفت من تنها �پيروزي بود، رسول اهللا 

ي هستم و همكار و همقطاري ندارم و همه

بلكه با . اندمردم در مقابل من صف كشيده

توكل و اعتماد بر خداوند دهان به حق گشود، 

و ... ي پوالدين به ميدان آمد و با عزم و اراده

گريختند او ز ميدان ميدر زماني كه ديگران ا

.ايستادچون كوه ثابت قدم مي

 سالها در غار حرا به عبادت       �رسول اهللا   

ايستاد و طي اين مدت اذيتي از كـسي نديـد و            

قريش به مخالفت با وي برنخاستند و اهل كفـر          

همگي يكصدا با وي بـه مخالفـت برنخاسـتند،          
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ليكن زماني كه دهان بحق گشود و آشـكارا بـه           

زوم عبادت براي خداى يكتا دعـوت       توصيه و ل  

: كرد كفار از سخن او به تعجب افتادند و گفتند         

�Ÿ≅yè y_r&sπ oλ Î; Fψ $#$ Yγ≈ s9Î)#́‰Ïn≡ uρ�N] 5: ص[.

آيا او بجاى اينهمه خدايان، خداى واحدى «

.»!قرار داده؟

ي عادت آنان چنين بود كه بتها را واسطه

دانستند و از آنها طلب ميان خود و خدا مي

. كردندفاعت و استعانت ميش

�$tΒöΝèδß‰ç6÷ètΡ�ωÎ)!$tΡθç/Ìh�s)ã‹Ï9’n<Î)«!$##’s∀ø9ã—�N
.]3: الزمر[

پرستيم مگر بخاطر اينكه ها را نمى بتاينما «

.»ما را به خداوند نزديك كنند
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وگرنه آنها به توحيد ربوبي خداوند اعتراف       

�ö≅è%tΒΝ:داشـــــتند ä3è% ã— ö� tƒš∅ÏiΒÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9$#

(Ä⇓ö‘ F{$#uρÈ≅è%(ª!$#!$ ¯Ρ Î) uρ÷ρr&öΝ à2$ −ƒ Î)4’ n? yè s9“ ´‰èδ

÷ρr&’ Îû9≅≈ n= |Ê& Î7 •Β�N]24: سبأ[.

 چه كسي شما را از آسمانها و زمين :بگو«

) دراين ميان يكي از(دهد، بگو اهللا، و روزي مي

.»ما يا شما بر هدايت يا گمراهي آشكار هستيم

ــ  ــن ش ــسلمان در اي ــرادر م ــام و اي ب رك ع

هـاي مـسلمان    فراگير دقت كن كه در سـرزمين      

نــشين رواج پيــدا كــرده اســت، شــرك دعــا از 

مردگان، و به فريادطلبي آنها، توسل جـستن بـه      

! آنان، و نذر براي آنان، و خوف و رجا از آنـان           
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تا آنجا كـه بـه سـبب غـرق درگـرداب شـرك              

ــان  رابطــه ــا خــدا بكلــي قطــع، و مردگ شــان ب

را در مكــان و جايگــاه جــان قــدرت و بــيبــي

: دهنـد يمـوت قـرار داده و مـي       خداوند حي ال  
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زيرا هر كس شريكى براى خدا قرار دهد، «

 و ؛ او حرام كرده استخداوند بهشت را بر

 و ستمكاران، يار و ؛جايگاه او دوزخ است

.»ياورى ندارند

 به كوه �ي رسول اهللا اينك از خانه

كنيم، كوه احد مقابل در جهت شمالي نگاه مي

اي بس بينيم، آنجا كه برخورد و واقعهرا مي
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عظيم روي داد و ثبات و شجاعت رسول اهللا 

او بر زخم و  در آن به ثبوت رسيد و صبر �

تحمل درد در راه آرمان براي همگان روشن 

گرديد، آنجا كه صورت مباركش زخم برداشت 

هاي رباعيش شكسته شد، و سرش و دندان

.شكاف برداشت

ي زخمي شدن  واقعه�سهل بن سعد 

: كند را اين چنين بيان مي�رسول اهللا 

سوگند به خدا من خوب بياد دارم كه چه كسي 

شست و چه  را مي�هللا زخمهاي رسول ا

ريخت و بوسيله چه چيزي كسي بر آن آب مي

 بنت رسول اهللا فاطمه: گويد. تداوي گرديد

 بر آن آب � زخمها را شست و علي ‘
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ريخت، فاطمه چون ديد كه آب تنها بر 

اي از حصير افزايد قطعهريزي از زخم ميخون

بگرفت و آنرا سوزاند بعد خاكستر آنرا روي 

دندانهاي رباعي . و خون بند شدزخم نهاد 

 شكسته، صورت زخم برداشته �رسول اهللا 

].البخاري. [»و قسمتي از سرش شكسته بود

 در مورد رسول اهللا �عباس بن عبدالمطلب 

چون مسلمانان «:  در جنگ حنين چنين گويد�

پا به فرار نهادند رسول خدا شروع كرد استر خود 

و آنرا گرفته داد و من جلرا بسوي كفار سوق مي

ي حساس بودم تا از سرعتش بكاهم در آن لحظه

b s O�F#� ��9³: گفتآورد و مياو را ديدم فرياد بر مي 8 : 4
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b منم پيغمبر و دروغي در ادعايم نيست منم

.dفرزند عبدالمطلب
سواركار نامي و صاحب مواقف مشهور 

: گويدكند و مي نقل مي�طالب يعلي بن اب

شد و دو گروه در وقتي كه تنور جنگ گرم مي«

گرفتند ما در پناه رسول اهللا مقابل هم قرار مي

گرفتيم و در همچون مواضع  قرار مي�

حساس كسي از او نزديكتر از دشمن نبود، 

].3/1401البغوي في شرح السنه، ومسلم [

ي  بر سختيها�و اما صبر رسول اهللا 

دعوت زبانزد عموم و ضرب المثل معروف 

بود، پيغمبر سرمشق نيكو بود تا خداوند 

ي او استحكام هاي اين دين را بوسيلهپايه
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بخشيد، و اسب آن در سر زمين شبه جزيره و 

مملكت شام و بالد ماوراءالنهر به حركت 

شهرنشين و (درآمد و هيچ خانه و چادر 

ي دعوت زهدر منطقه نماند كه آوا) صحراگردي

بگوشش نخورده و اين دعوت در آن نفوذ 

.نكرده باشد

در حاليكه هيچ «: فرمايد مي�رسول اهللا 

كسي مورد تهديد و ترس نبود من در راه خدا 

مورد ترس و تهديد، و مورد اذيت قرار گرفتم 

روز آنگاه كه اذيتي بر كس نبود، سي شبانه

گذشت من و بالل طي اين مرتب بر من مي

كند غذاي كه حيوان از آن تناول ميمدت 

آورديم مگر غذاي كه زير بغل بالل بدست نمي

].الترمذي، وأحمد. [پوشاندرا مي
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رسيد و عليرغم اموال و غنايمي كه به او مي

كرد، ي او فتح ميآنچه كه خداوند بواسطه

درهم و ديناري از خود باقي نگذاشت، تنها 

شت علم چيزي كه از خود به ارث برجاي گذا

بود كه ميراث پيغمبران است، هر كس خواهان 

عايشه . اين ميراث است به پيش، و مباركش باد

 o	�b >� U�N� Æ�� ��� s< ,���F:  گويد�
vÀ� Ç<9 s< ,��!� s< ,E�[ s< ,���	o o�od .|�5"�.}

رسول خدا دينار و درهمي، گوسفند و 

شتري از خود برجاي نگذاشت و به هيچ 

.»بعد از خود وصيت نكردچيزي 



 *�	��� 2�� �3 4�5����
*1�

 ��	� -�'�I� ������
دعا عبادتي است بس بزرگ كه انجام آن براي 

غير خدا جايز نيست، دعا اظهار نيازمندي و فقر 

ي به درگاه خدا و برائت جستن از حول و قوه

ي بندگي و اعالن است، دعا نشانه) خويش(

شعور و احساس به ناتواني و ذليلي بندگان است، 

عا ستايش و ثناي خداوند نهفته است، دعا در د

عبارت از نسبت دادن و اضافه كردن كرم و جود 

�ه خداوند است، اين است كه رسول اهللا ـب
#�4��!#� �` v�G	b:فرموده 4 7�8 ¢ 7 ³E7d.|#��^��.}
.»است) بندگي(دعا همان عبادت «

 دعا و تضرعش، اظهار نياز و �رسول اهللا 

، بس فراوان و زياد بود، فقرش به درگاه خداوند

.همواره جوامع دعا و كلمات را همراه داشت
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:��b �B5#ي دعاهاي او از جمله 7 � 49¨  5h¢ 8 ¢ ¢�8
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پروردگارا دين مرا كه مايه عصمت امر من 
است برايم اصالح گردان، دنيايم را كه زندگي و 
حياتم در آن است اصالح گردان، آخرتم را كه 
بازگشتم به سوي آن است اصالح گردان، خدايا 
زندگي و حياتم را وسيله ازدياد و افزايش هر چه 
خير و نيكي است قرار بده، و مرگم را وسيله 

.رهائي و راحت شدن از هر شر و بدي قرار ده
b k�G �B5#�4:�و از جمله دعاهاي او  8 : 7 � 4
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پروردگارا اي داناي به آشكار و نهان، آفريننده 

همه ) صاحب(آسمانها و زمين، پروردگار و پادشاه 
دهم خداي بحق جز تو وجود چيز، گواهي مي

برم، و از شر و دام ندارد، از شر نفسم بر تو پناه مي
شيطان، و اينكه بدي و گناهي مرتكب شوم، يا آنرا 

.گيرمبه مسلماني برسانم به تو پناه مي
:�b �B5#ي دعاهايش و از جمله 7 : 4�F�=8 8� ¢O �#ng� 4 8 4 8
< ����� HG4 4 ¢ 4�4 89FFC8 ¢O¼��N H2G �5»��4 ¢�8 8�¢ 4�: 4 4 8d|�^��#�.}

ي روزي حاللت از پروردگارا مرا بوسيله
نياز كن، و به فضل خودت مرا از غير حرام بي

.نياز گردانخودت بي
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:�b �B5#:و از جملة دعا و مناجاتش با پروردگار 7 : 4
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خش، و مورد رحمتت قرار پروردگارا مرا بب

.پيوست گردان) خودت( اعلي بده، و مرا به رفيق

 در حال سختي و سهلي به �رسول اهللا 

پرداخت، در راز و نياز و دعا با پروردگارش مي

روز بدر چنان متضرعانه مشغول دعا و نيايش 

 دعا براي پيروزي مسلمانان و شكست –بود 

 زمين هايش بر كه عبايش از شانه–مشركين 

 براي خود و اعضاي خانواده و � او –افتاد 

.كرديارانش و عموم مسلمانان دعا مي
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بعد از اينكه گوشهاي خويش را با شنيدن 

 و سيرة پاك و جهاد و �احاديث رسول اهللا 

زحمات طاقت فرساي او عطرآگين كردي، 

�اكنون الزم است بداني كه رسول اهللا هم
ش ما دارد كه بايد ادا شود تا او حقوقي بر دو

را سرمشق و الگوي خويش قرار داده باشيم، و 

از . دست ما را به سوي راه راست بگيرد

: ي حقوق پيغمبر بر امتشجمله

ايمان قولي و عملي به تمامي آنچـه پيغمبـر          
از سوي خداوند آورده است، و وجوب پيروي        

و وجـوب حـاكم   . از او و پرهيز از معـصيت او   
ار دادن او، و بحكمش تن به رضـايت كامـل           قر
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ي بـدور   دادن، و او را در منزلت و مقام شايسته        
از افراط و تفـريط قـرار دادن، و از وي پيـروي            

ي كارهـا سرمـشق قـرار       كردن، و او را در همه     
ــشتر دوســت  دادن، و او را از همــه ــردم بي ي م

ي داشتن، از خانواده و فرزندان و اموال و بقيـه         
وقير و احتـرام وي را حفـظ كـردن و           مردم، و ت  

دين او را حفظ كردن، و از آن دفـاع نمـودن، و    
سنت او را ميان مـردم زنـده كـردن، و محبـت             
ــردن و    ــايت ك ــراز رض ــا اب ــحاب، و از آنه اص

ي مطهر ايشان را بعنـوان درسـي        ي سيره مطالعه
ي اين امور جزو محبت پيغمبـر       قرار دادن، همه  

(�βÎ:فرمايـد يروند، خداوند مـ    بشمار مي  �
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؛فرستدخدا و فرشتگانش بر پيامبر درود مى«
ايد، بر او درود فرستيد اى كسانى كه ايمان آورده

.»باشيد) فرمان او(يد و كامال تسليم و سالم گوي
¢�b H� X:فرمايد مي�رسول اهللا  8 8�:94 m»34 ¢

94!2·� ��� �����4 ¢�7 7 4 ¢ ��7¢ 7 8 8��3 8 8� :�	
 ?5@7 4 4 8 7,��F#� ��3< 4 :�¢ 8 8� 4 7, ��3< 8 8� 4
��!�#4 ¢ :� 7,3 4j4�G �<��=: 4 4 7 8 ¢n�#� H� � :� 8E83 ��3 4 8 8�x8 ���nh X¢ 7 4 4 :

L<�!�4 7 4�¢ D�G : 4 4d* بهترين روزهاى شما روز جمعه

است، در آن روز آدم آفريده شده، و در آن روز 

يكي از بزرگترين ايام شما روز جمعه است در آن روز آدم ) 1(

ي خواب شدن دو مرحله(خلق گرديد و نفخ سور و صاعقه 

شوند در روز جمعه به وفور بر در روز جمعه نواخته مي) دنيا

.شودمن درود بفرستيد همانا درودهاي شما بر من عرضه مي
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شود، و در آن روز صعقه و ميدر نفخ دميده 
برانگيختن از قبرهاست، پس در آن روز بر من 
بسيار درود بفرستيد كه درود شما بر من عرضه 

يكي گفت اي رسول خدا درود و . شودمي
شود در حاليكه صاله ما چگونه بر تو عرضه مي

. اي و جسمت متالشي شده استتو پوسيده
bPzG ��� 4>� X4:پيغمبر فرمود 4�4 :� : (��� 8 ¢ 4 ¢9 m=j� X4 7 4�¢ ¢

9v������ 	�"�8 8 ¢ 4 ¢ 4 ¢�d* .|9	<�	��, �ggh< ���� H��< #��~���.}
 الزم است در حق اين �بر امت محمد 

: فرموده است�پيغمبر بخيل نباشد، زيرا وي 

b��#�8 4 ¢�G m�� k< �FG c�=W H� m�: 4 7�4 4 4 7 ¢�8 7 ¢ 4�¢ 4 4 ¢ 7�8 8� 7d|#��^��}.

ردن جسم پيغمبران را بر خداوند خوردن و متالشي ك) 1(

.زمين تحريم كرده است
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بخيل كسي است كه نام من نزد وي برده 
.شود و بر من درود نفرستد

b�=^� k �"5Ê ��V R5� ��7و فرموده است 4 D�7 ¢ ¢ 4 o 4�8 ¢ 4� ¢ 4 4�4�<
��3 4>�8 8�,zG ��5�� k< 4 4 4�³ 7 7 4 �B��� ¢ 8 8 8 4sP:�� �B�5G X�= 4 ¢�4 8 4 4 4Eo3 ,4x8 X¢

< �r^G v�[4 4�¢ 7 4� : 4P��C v�[ X4 4 4 4 ¢�©7 74d| .#��^��.}
هرگاه قومي در مجلسي دور هم جمع 

شوند، و در آن از ياد خدا و درود و سالم بر 

 سخني به ميان نياورند، اين �پيغمبر 

مجلس، يك مجلس بيهوده و پوچي براي آنها 

بخواهد آنها ) خدا خود(گردد اگر مكتوب مي

دهد و اگر مايل باشد از عذاب مي) بر آن(را 

.گذردآنها در مي) خطاي(
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هم اكنون وقت آن فرا رسيده كه اين 

ي ايمان و استوار بر اطاعت خانواده آباد بوسيله

�و عبادت را رها كنيم، اما سنّت رسول اهللا 
همچون نشانه و پرچمي فرا روي كسانيكه 

ند، و خواهان نجات هستند باقي خواهد ما

همچون راهي فرا روي طالبان هدايت، قرار 

خواهد گرفت، و در نهايت اين سير و سفر، 

هاي با علماي سلف پيرامون لزوم پيروي وقفه

از خداوند . از سنت حضرت رسول داريم

به (خواهانم حسن تأسي و افتداي پسنديده 

.مان عنايت فرمايدرا به همگي) پيغمبر
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:بل امام اهل سنت احمد بن حن
ام مگر اينكه هيچ حديثي را ننوشته: فرمايدمي

ام، تا به آنجا رسيدم كه پيغمبر بدان عمل نموده

كرد و يك دينار ) گيريخون( حجامت �

بابت اين عمل به اباطيبه داد، من هم وقتي 

گيري انجام دادم يك دينار پول به عمل خون

].11/213: السير[. »گير دادمخون

شنيدم سفيان : دي گويدعبدالرحمن بن مه

 بمن �هيچ حديثي از رسول اهللا : گفتمي

– ولو براي يكبار –نرسيده مگر اينكه حتماً 
.امبدان عمل كرده

من با نعل و : گويدمسلم بن يسار مي

خوانم و هرچند از پا بيرون پاپوش نماز مي
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آوردن آنها براي من آسانتر است و هدفهم 

 رسول اهللا از اين عمل تنها عمل به سنت

].355السير كتاب الزهد لالمام احمد، ص [.  است�

برادر بزرگوار و مهربانم در نهايت اين 

گردش به اين حديث عظيم گوش فرا بده كه 

b m=³: فرمايد مي�رسول اهللا  79e�8 :OF·� X�5@� : 7 ¢�4¢ 4 7 4 4
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شوند ي افراد امت من وارد بهشت ميهمه

اي رسول اهللا : جز كسيكه مانع باشد، گفتند

كسيكه از من پيروي :  مانع كيست؟ فرمود�

شود، و كسي كه با من به كند وارد بهشت مي

.مخالفت برخيزد مانع است
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دگارا محبت پيغمبرت را نصيب ما پرور

گردان، و موافقت با او را بر شاهراه درست 

به ما ببخش، نه گمراه باشيم ) صراط مستقيم(

گر، خداوندا به دوام شب و روز بر نه گمراه

محمد درود بفرست، خداوندا به دوام ذكر 

خداوندا ما . ذاكران ابرار بر محمد درود بفرست

دوس جمع فرما، و را با محمد در جنات الفر

چشمان ما را به رؤيت جمال او و شرب از 

حوض كوثر شاد فرما، شُربي كه بعد از آن 

. هرگز گرفتار تشنگي نشويم
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