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  مقدمه مترجم
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: براي كسي كه بـه  رسول خدا سرمشقي نيكوست )اقتدا به( دررا قطعاً شما «

  .»فراوان ياد مي كند خدا را دارد و روز بازپسين اميد خدا و

نيـك   ، خيرخـواه و هربانمو  ما انسانهاست، دلسوز پيامبر � حضرت محمد

 زمـان و  هـر  انسـاني در  گفتاري است كه براي هر و  داراي چنان رفتارانديش، 

  . باالترين الگو است موقعيتي بهترين سرمشق و مقام و هر در مكاني و

  خط ننوشتمن كه به مكتب نرفت و نگار

  دــــس شد مدرــله آموز صأه غمزه مسـب

 ترخصال نيك حضرتش كه دك ويژگي ها و كتاب حاضر تحفه اي است از

، باشد كه آنرا براي عاشقان دوست گرد آورده استمصطفي سباعي رحمه اهللا 

  .دلباختگان جمالش را طراوتي ببخشد لب تشنگان وصالش و

  دوست  ري اُفتدت به كشورزگ صبا اگر

  تحفه اي از گيسوي معنبر دوست  بيار                                                   

  افشانم جان بر ،رانهكه بشك به جان او

  دوست    بر به سوي من آري پيامي از اگر                                                 

  آن حضرتت نباشد بار چنانچه در گر و

  براي ديده بياور، غباري از در دوست                                                    
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   ، هيهاتتمناي وصال او من گدا و

  ببينم خيال منظر دوست  به خواب مگر                                                 

   بيد لرزان است  دل صنوبريم همچو

  دوست  باالي چون صنوبر حسرت قد و ز                                                 

  را اگرچه دوست به چيزي نمي خرد ما

   1دوست سر به عالمي نفروشيم مويي از                                                  

          

          

  محسن شيخي                 

                         سنندج            

                                                 
  شمس الدين محمد حافظ شيرازي  - 1



  خدا ةفرستاد  بنده و  � محمد

انديشه ي آن  در رسول خداست، شخصيتي كه هيچ كس �حضرت محمد

دريافـت   ملكوت اعلي و ارتباط با صفاي روح و نيست كه همانند او باشد يا در

حتـي   به پاي او نمـي رسـد و   شخصيتي كه هيچ فردي. باشد وحي نزديك به او

نزديك به وي هم نمـي شـود؛ زيـرا خداونـد نبـوت هـا را بـه وسـيله حضـرت          

  . آخرين شريعت قرار داد شريعت وي را به اتمام رساند و  �محمد

 متخلق به اخالق ورد مسلماني آرزو دا كسي است كه هر �حضرت محمد

ايثار  فداكاري وصبر، جهاد، زهد، عبادت،  اندكي از باشد و پيرو هدايت ايشان

. سرمشـقي گرفتـه باشــد  پوشــاك ايشـان   ازخـوراك و  ايشـان برخورداربـوده و  

�ن ستايش بزرگ منزلـت بخشـيده كـه:    اي با خداوند پيامبرش را y 7 ‾ΡÎ)uρ 4’ n? yès9 

@, è=äz 5ΟŠÏà tã ∩⊆∪ �  .» ي كه تو داراي خوي باال هستيراستبه.«  

 پيامبرانسـانيت برسـيم و   ؛� محمد ةبياييد ديوار زمان را بشكافيم تا به آستان

، بـه  مردانگـي ببينـيم   فـداكاري و  جامعه اي مملـو از  در روح زندگي تابناك را

واقعيتي ترديد ناپذير نبود،  نشدني و حقيقتي انكار اگرگونه اي كه سرگذشتش 

  .ي ماندبه افسانه اي م



  � هاي پيامبر ويژگي

  � ويژگي هاي اخالقي پيامبر

، چهره اي نوراني داشت ابناك وظاهري ت :باره ويژگي هاي ايشان گفته اند در

 بـود و  حـد نيـاز   داراي نوري بود كه وي را برتري مي بخشيد، گـام هـايش در  

 ن مي انداخت وپايي ، چشمانش راراه مي رفت قدم هاي استوار با با وقار آرام و

سـالم   كسـي روبـرو مـي شـد در     . وقتي بـا ازآسمان خيره مي شد به زمين بيشتر

نام خدا  با سخنش را ،صحبت نمي كرد ، بدون نيازاو پيشي مي گرفت كردن از

 در قـاطع بـود و   سـخنانش شـمرده شـمرده و    ،نام خدا به پايان مي برد با و آغاز

 بليغ صحبت مي كرد، بيهـوده و  ، فصيح ونقصان راه نداشت سخنانش گزاف و

گويي غـذايي بـد   از هرگز ،بي فايده لب به سخن نمي گشود ياوه نمي گفت و

شخص خـودش خشـمگين   بخاطر يا و هيچ وقت به خاطر امور دنيا  نمي كرد و

 ، وقتي خوشحال بود چشـمانش را به خاطر خودش انتقام نمي گرفت نمي شد و

  .خنده هايش تبسم بود پايين مي انداخت و

جوان مـرد تـرين مردمـان     ، بخشنده ترين ونيكو منظر ترين، زيبا روي ترين

وي چيزي طلب نشد كه جـواب   هرگز از فقر نمي هراسيد و بخشش از ، دربود

نكـه آسـانترين آن دو را برمـي    ر نشد مگر ايبين دو امر مخي در هرگز رد دهد و

  . صورتي كه نافرماني خدا درآن نبود ، البته درگزيد

  . آن بود: اخالقش قررضي اهللا عنها مي گويد ت عايشهحضر

: هركه وي را ناگهان مي ديد مي گويد توصيف پيامبر در  �حضرت علي 

  .ستش مي داشتهركس با او آشنا مي شد دو ترس مي شد و دچار
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  ���� زندگي شخصي پيامبر 

ه برايش دسـت  لباسي ك انتخاب غذا سخت نمي گرفت، هر پوشيدن لباس و در

صـورت   اما در .لباس معمول مردم استفاده مي نمود از ، بيشترمي پوشيد داد مي

. مناسب مـي پوشـيد   براي استقبال هيئت ها يا به مناسبت عيد لباس خوب و نياز

شيريني بود تناول مـي   خوراكي كه موجود بود مي خورد. اگر گوشت و هر از

 خوردن آنهـا امتنـاع نمـي كـرد و     از ودروغن يا سركه ب يا اگرتنها نان و كرد و

شدت گرسـنگي   چه بسا از اگر هم خوراكي پيدا نمي شد گرسنه مي خوابيد و

تشكي چرمي كـه ليـف خرمـا     براي خواب هم از . شكمش مي بست سنگي بر

چـه بسـا بـراي     روي حصـيري مـي نشسـت و    ، بـر درآن بود؛ استفاده مي نمـود 

  خوابيدن هم به آن بسنده مي كرد. 

  

  در منزل  ���� زندگي پيامبر

، با آنان بسـيار گفـت   همسرانش شيرين سخن بود هم صحبتي با هم نشيني و در

روحيـه خـاص    حساسيت و مي پذيرفت و منش آنان را اخالق و وگو مي كرد،

    .»خيركم خيركم لأَهله«: مي فرمود نظر مي گرفت و در آنان را

  .}رين باشدست كه با خانواده اش بهتبهترين شما كسي ا{

دو   � : هيچ وقـت خـانواده محمـد   گويد ميرضي اهللا عنها ه عايشحضرت 

گـاهي دو مـاه مـي     ، گـاهي يـك مـاه و   نشـدند  نان گندمين سير روز متوالي از
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خرمـا   خوراك ما تنهـا آب و  خانه ي ما آتش روشن نمي شد و گذشت اما در

  .بود

تـا   مـي گذاشـت  درگـرو   زرهـش را   � : رسـول خـدا  مي گويـد   �انس 

  مقداري جو براي خوراك خانواده اش تهيه كند.

  منزل در  ����ر كاركردن پيامب

 � : پيامبرخانه پرسيدند در پيامبر درباره ي كار رضي اهللا عنها ازحضرت عايشه

انسانها  انساني همچون ديگر پيامبر :گفت ؟انجام مي داد درخانه چه كارهايي را

خود رامي دوخت، گوسفند خـود  بود، كفش هاي خود راتعميرمي كرد، لباس 

انجـام مـي    خانه انجام مي دهد ايشان نيز كارهايي كه يك مرد دررامي دوشيد 

  . خانه بيرون مي رفت ازمي رسيد  هنگامي كه وقت نماز فرا داد و

  يارانش با ���� رفتار پيامبر

خـدمت كـردم    �: ده سال بـراي پيامبرخـدا   مي گويد �اهللا انس خادم رسول 

 :نگفتنـد  ،هرگز به خاطر كاري كه كـرده بـودم   دست تو و : آه ازدهرگز نگفتن

مـن سـوال    دم ازكـه انجـام نـدا   هيچ وقت درباره كاري  ؟ وچرا چنين كرده اي

ت مـزد هـيچ گـاه سـتمي روا نمـي      پرداخـ  در انجام نـداده اي؟ و  نكرد كه چرا

  .داشت

دستان هيچگاه با زير   � مي گويد: پيامبرخدارضي اهللا عنها حضرت عايشه 

 خـدمتكاران خودشـان را   هيچ وقت زنان و خويش به تندي رفتار نمي كردند و

  .تنبيه نكردند



   بشريت پيامبر ص محمد                                      9

       

بـه بـازار رفتـيم تـا شـلواري        �نقل مي كند كه: بارسول خدا  � ابوهريره

عقـب   دسـتش را  را ببوسـد ولـي پيـامبر    ، فروشنده خواست دسـتان پيـامبر  بخرد

مقابـل   يـن كـار را عجـم هـا در    ا: (فرمـود  كـارش منـع كـرد و    از او را كشيد و

) ميـان شـما هسـتم    از، من مـردي  من پادشاه نيستم ،پادشاهانشان انجام مي دهند

 بـردارم ولـي اجـازه نـداد و     بـراي پيـامبر   من خواسـتم آن را  برداشت. را شلوار

  . چيزي صاحبش سزاوارتراست فرمود: براي حمل هر

، غـذا فـرا رسـيد    سـفري بودنـد؛ وقـت    يك بار با گروهـي در   �پيامبرخدا 

وسـفندي بـراي خوراكشـان آمـاده كننـد، يكـي از آنـان گفـت:         خواستند تـا گ 

: مي هـم گفـت  . سـو وستش رامي كنم! ديگري گفت من هم پسربريدنش با من

كـنم، گفتنـد اي   نيز فرمودند من هم هيزم جمع مي  � من. پيامبر پختنش هم با

هم  من را مي دانم شما كار :. فرمودهم انجام مي دهيم تو را ، ما كاررسول خدا

؛ زيـرا خداونـد   ست ندارم خودم را از شما جدا كنمانجام مي دهيد ولي من دو

  همراهانش جدا كند. بندگان او خود را از دوست ندارد هيچكدام از

اين بود كه عذر خطا كار را مي پذيرفت  � عادات حضرت محمد يكي از

از كسـي   اگـر  .نمـي زد  نام ولقبـي كـه بـدش مـي آمـد صـدا       هيچ كس را با و

ال كساني : حاينكه نام اورا بياورد مي فرمود ناشايستي مي ديد يا مي شنيد بدون

  ؟ كه چنين كنند چگونه است

از جـايش   او دوسـت نداشـت كسـي بـه خـاطر       � خـدا  چنـين پيـامبر   وهم

به امانتـداري   مردم را ، به بازار ميرفت وبرخيزد، هرجا كه خالي بود مي نشست

  . مي داشت معامله باز  خيانت در آنان را از فريب و نمود و سفارش مي
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مـي   مجلس ايشـان حضـور   عاداتش اين بود با هركس كه در يكي ديگر از

 مي كرد محبوبترين فـرد پـيش پيـامبر    خنده رو بود كه تصور يافت چنان شاد و

 دنيا با صاحب نظران مشورت مي كـرد و  امور جنگ و امور سياسي و . دراست

  . هم بود، اگرچه با آن مخالف راتشان گوش مي دادبه نظ

   ���� عبادت پيامبر خشيت و

ترس الهي  نظارت خدا را بسيار احساس مي كرد و مراقبت و � حضرت محمد

  .داشت دل مباركشان بسيار نمو در

 و ، شب ها بيـدار ايشان بيشتر اوقات خويش را به عبادت اهللا سپري مي نمود

اين باره بـه او مـي    در صديقه رضي اهللا عنها عايشه سجده بود. درحال ركوع و

 حـالي كـه خداونـد گناهـان پيشـين و      اين همه عبادت مي كنـي در  : چراگويد

 گذاري: آيـا بنـده سپاسـ   پاسخ مـي فرمايـد   ؟ درپسين را براي تو آمرزيده است

  نباشم؟ 

، نوشـيدن، نشسـتن   ،خدا را بسيار ياد مي كـرد، خـوردن    �حضرت محمد 

ــتن  ــدا و     وبرخواســــ ــام خــــ ــا نــــ ــايش بــــ ــام كارهــــ ــروع تمــــ  شــــ

)(ijk چون تمام مي كرد بـا   بود و� ß ‰ôϑysø9 $# ¬! 

Å_Uu‘ š Ïϑn=≈ yèø9 نيـاز بـا خـدا     و هرگـز از راز  را به پايان مـي بـرد و  آن  � #$

  :اي زير از جمله دعاهاي ايشان استنمونه ه .خسته نمي شد

»وع نفَعلمٍ ال ين عم ي أعوذ بِکإِن معاللَّهسمعاٍء اليرفَع ودلٍ اليم«  



   بشريت پيامبر ص محمد                                      11

       

ازدعايي  وذيرفته نشود از عملي كه پ علمي كه بهره نرساند و از !پروردگارا

  .مستجاب نگردد به تو پناه مي برم كه

وأعوذُ بِک من الشـر  ، ما علمت منه وما مل أعلَم لِّهاللّهم إِنی أسألُک من اخلَيرکُ«
  .»منه وما لَم أعلَم ا علمت، مکُلِّه

 كه مـي دانـم و   تو طلب مي كنم، چه آن چه خيري را از من هر !پروردگارا

كـه  ، چه آنچه شري به تو پناه مي برم هر پروردگارا از چه آنچه كه نمي دانم و

  .چه آنچه كه خود نمي دانم خود مي دانم و

»کتوالِ نِعمن زم ی أعوذ بِکإِن موف اللَّه کتيلِ عافوحميـعِ  وتوج کتقمن جاَءة
   .»سخطک

عذاب ناگهاني ات  دگرگوني عافيتت و نيست شدن نعمتت و از !پروردگارا

   .همه خشمت به تو پناه مي برم و

  .»اَألعمالِ واألهواِء واالدواءاللّهم إِنی أعوذ بِک من منکرات األخالقِ و«
رنج ناگوار  درد و ، هواي نفس واخالق زشت، كردار نا پسند از !پروردگارا

  . به تو پناه مي برم

  

  به ورزش و بهداشت ���� توجه پيامبر

 . باحضـرت عايشـه  به روي زندگي مـي خنديـد   دروني پاك داشت و � پيامبر

 در ، بازي حبشـيان را مسابقه مي داد، با (ركانه) كشتي مي گرفترضي اهللا عنها 

شت شخصي خود هـم خيلـي توجـه    بهدا . به لباس وا مي كردجشنهايشان تماش

راهـي مـي    از ، اگـر مي كـرد معطر  خود را ، بسيار استحمام مي نمود ومي كرد
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 آنجا گذشته است و از � مي فهميدند كه پيامبر بوي خوش او گذشت مردم از

دسـتان خـود    اگركسي با ايشان دسـت مـي داد بـوي خـوش او را تـا مـدتي بـر       

  .داحساس مي كر

   ���� شوخي پيامبر مزاح و

 بـا  بـه لطيفـه زيبـا مـي خنديـد و      شوخي سالم را دوست مي داشـت و  � پيامبر

  .يارانش شوخي مي كرد، ولي شوخيش راستي و حقيقتي بود

: دعـا كـن كـه خداونـد مـرا      گفـت  آمـد و  � انصار پـيش پيـامبر   پيرزني از

  بيامرزد.

شـود؟ پيـرزن شـروع بـه      مي داني پيرزن وارد بهشت نمين : مگرپيامبرفرمود

 . مگـر پيرنيسـتي  : درآن روز تـو ديگـر  خنديد و فرمـود  � ، پيامبرگريستن كرد

  : نخوانده اي كه سخن خدا را

� !$ ‾ΡÎ) £ ßγ≈ tΡù' t±Σ r& [ !$ t±Σ Î) ∩⊂∈∪ £ ßγ≈ oΨù=yèpg m� #�‘%s3ö/r& ∩⊂∉∪ $ ¹/ã� ãã $ \/#t� ø?r& 

∩⊂∠∪ �   

. يشان را دوشيزه گردانيديما ! وا پديد آورده ايم چه پديد آوردنيما آنان ر«

  ».همسال شوي دوست و

خواست براي سفري كـه   از پيامبر آمد و � روزي صحرا نشيني پيش پيامبر

مـي   بچه شـتري سـوار   : من تو را برپيش دارد شتري به او بدهد، پيامبرفرمود در
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ديگري  شتر بجز بچه چيز : مگربچه شتر را چه كاركنم؟ فرمود : منكنم، گفت

   ؟مي زايد

او  از � پيـامبر  آمـد و  شوهرش پيش پيـامبر  م ايمن) براي نياززني به اسم (اُ

فرمـود همـان كـه درچشـمش      .همسرت چه كسي است؟ گفت: فالنـي  پرسيد:

! فرمـود : چـرا   چشمش سفيدي نيست : اي رسول خدا درسفيدي هست؟ گفت

به چشـمان او   ! آن زن زود به نزد همسرش برگشت وشمش سفيدي استچ در

 بـه مـن فرمـود كـه در     پيـامبر  :؟ گفتچه كار داري :شد. شوهرش پرسيد خيره

سياهي آن بيشـتر   آيا نمي بيني سفيدي چشمم از :، گفتچشم تو سفيدي هست

  ؟است

 ، ديدم كه حسن وفتمر � خدمت پيامبر : يك باربن عبد اهللا مي گويد جابر

 ه مي رفتنـد و پا را با چهار دست و � پيامبر پشتش سوار شده بودند و حسين بر

  !شما چه شترخوبي است : شترندمي فرمود

 شيرين سخن بود و به نام نعيمان بسيار اهل شوخي و � ياران پيامبر يكي از

شوخي هايش اين بـود كـه هروقـت     ، يكي ازشوخي مي كرد �رسول خدا  با

مـي گفـت: اي    مي برد و  � براي پيامبر وارد مدينه مي شد چيزي مي خريد و

پولش را  . ناگهان صاحبش مي آمد واين را براي تو هديه آورده امرسول خدا، 

مـي گفـت: پـول     مـي بـرد و   نعيمان او را پيش پيـامبر  نعيمان طلب مي كرد و از

: مگر تـو آن را بـراي مـن هديـه نيـاورده      مي فرمود � . پيامبرجنسش را بدهيد

آن را ولي دوست داشـتم كـه تـو   : به خدا پول آن را نداشتم بودي؟ و مي گفت

  . ورمي داد كه پولش را به او بدهنددست مي خنديد و . پيامبربخوري
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  ���� گذشت پيامبر فروتني و

، مـي كـرد   و رهبري محبوب و متواضع رفتـار  با مردم همچون پيامبري بزرگوار

. نفـوذش  مقـام و  جـاه و  رفتارش بود نـه از  اخالق و بزرگواري كه بزرگيش از

، چه هنگـامي كـه مـورد    يامبري متواضع بودمراحل دعوتش پ تمام در هميشه و

نهـا  چه درزمـاني كـه ت   پيروزي و غلبه و چه بعد از قرار گرفته بود و ستم ظلم و

پيـروزي حتـي    و قله افتخـار  چه در سختي ها و وقت مشكالت و چه در ، وبود

  .او فرمانبرداري مي كردند همه از غلبه يافت وجزيرة العرب  اين كه بر بعد از

سه  سپاه قريش پس از بيست و ه خداوند مكه را براي او گشود وهنگامي ك

درحـالي وارد مكـه شـد كـه      ،برابرش به زانو درآمدند دشمني در سال جنگ و

ش به درگـاه او پـايين انداختـه    ستاي خداوند و برابر سرش را به نشانه تواضع در

  .بود

. مي لرزيدآنان پاهايش از ترس  . يكي ازمردان قريش ترسان پيش او آمدند

يش هستم كه گوشت ! من فرزند همان زن قربه او فرمود: راحت باش  �پيامبر 

  ! خشك شده مي خورد

 . دربينوا به دقت گوش مي داد ، بيوه وبرده، پيرزنبه سخنان  �رسول خدا 

هر كـه   سر راه براي هركس كه قصد صحبت با وي را داشت توقف مي كرد و

عي كـه آن  دسـتش را رهـا نمـي كـرد تـا مـوق       را مي ديد با او دسـت مـي داد و  

عيـادت مـي   بيمـاران   ، ازشخص دستش را رها مي كرد. به يارانش سـر مـي زد  

 در ، به مشكالتشان گوش مي داد وازه آنان شركت مي كردتشييع جن ، درنمود

  .شاديهايشان شريك بود غم و
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  ���� دلسوزي پيامبر مهرباني و

نماز گريه بچه  در يك بار .لي مهربان بودبينوايان خي زنان و ايشان با كودكان و

 ، نمازش را كوتـاه كـرد. در  او مشغول نمازبود شنيد كه مادرش پشت سر را اي

 : مگـر سخت ناراحت شد و فرمود يكي از جنگها به جنازه زني برخورد كرد؛ و

  ! كشتن زنان منع نكرده بودم؟ اين زن با شما نمي جنگيد شما را از

مـي   جلوي گربـه قـرار   در ربان بود كه ظرف آب رابا حيوانات به حدي مه

خدا بترسـيد   مورد اين چهارپايان از : درالغري را ديد؛ فرمود شتر . يك بارداد

دلسـوزي   مهربـاني و  . ايـن هـا همـه نشـانه هـاي رحمـت و      را سـير كنيـد  آنها  و

  . ه درون بزرگش را لبريز نموده بوداست ك � حضرت محمد

  با مردم ���� همدردي پيامبر

منزل پـيش ايشـان شـكايت     زحمت كار رنج و يك بار از رضي اهللا عنهافاطمه 

: در فرمـود  قبـول نكـرد و   . پيـامبر ز پدر خواست خدمتكاري به او بدهـد ا برد و

طـور مـي تـوانم    ، چگرسنگي به هم مي پيچند شكمشان از 1حالي كه اهل صفه

  .خدمتكار به تو بدهم

  ����پارسايي پيامبر  زهد و

روي حصـيري   ؛ ديد كـه ايشـان بـر   رفت  �پيش پيامبر  �وق روزي عمر فار

هم نگاه كرد  ، به خانه پيامبرپهلوي او نمايان است جاي حصير بر دراز كشيده و

                                                 
  جمعي از بينوايان كه در كنار مسجد پيامبر به سر مي بردند.  -1
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بـه گريسـتن    شـروع   � ربه جز كيسه اي آويزان وكمي جو چيزي نيافت. عمـ 

: اي ؟ گفـت پاي پسر خطاب چه چيز تو را به گريه انـداخت  :فرمود كرد، پيامبر

آن  پهلوي تو اثـر نهـاده و   اين از حصيري كه بر سول خدا چگونه گريه نكنم!ر

 آن طرف پادشـاهان ايـران و   هم از خانه ات، تمامش همين است كه مي بينم و

ي او  فرسـتاده  ، درحالي كه تو پيـامبر خـدا و  نعمت به سر مي برند ناز و روم در

  . هستي

؟ آنـان  شـكي داري آن  ، آيـا در : اي پسـر خطـاب  فرمود �حضرت محمد 

  .  دنيا گرفته اند كساني هستند كه همه چيز خود را در

. بـه او  رسـيد  �هم درچنين وضعي خدمت پيامبرخدا  �عبداهللا بن مسعود 

؟ فرمـود:  را براي شما بر روي حصير بيندازمچرا اجازه نمي دهي چيزي  :گفت

سـايه درختـي    ، مثال مسافري است كـه در ا به دنيا چه كار؟ مثال من و دنيامن ر

   .   دكي استراحت آن جا را ترك مي كندان پس از مي نشيند و

  ����بخشش پيامبر  انفاق و

انبار  هرگز چيزي را ذخيره و حدودي نداشت و حد و �انفاق پيامبر  بخشش و

بخشـش   در چه بسا قرض مي گرفت تا آن را به نيازمندان ببخشد و نمي كرد و

از دنيـا رفـت    �. وقتـي كـه حضـرت محمـد     دتنگ دستي نمي هراسي فقر و از

: ارث ما پيـامبران بـه كسـي    اين باره هم مي فرمايد ؛ درديناري نداشت درهم و

يـاران او تعبيـر زيبـايي ازاو     .صـدقه اسـت  آن چه برجاي بگـذاريم   نمي رسد و

  از باد وزنده بخشنده تر است). �پيامبر ، مي گفتند: (داشتند
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  اجراي حق رد ����قاطعيت پيامبر  عدالت و

، و همه پيش او يكسـان  خويشاوند نمي شناخت برابرحق دوست و در �پيامبر 

شريعت مسئول اعمال خود بودند. زني از قبيله بنـي   خدا و برابر همه در وبودند 

رسيد  � ، خبربه پيامبرمي صاحب نسب بودند مرتكب دزدي شدمخزوم كه قو

مجـازات   را او �اينكـه پيـامبر    از ؛ نزديكـانش ترسـيدند  آن زن اعتراف كرد و

اسـامه   � مشهور بود كه پيامبر  -. پيش اسامه پسر زيد رفتند رسوا شوند كند و

براي آن زن شفاعت  به او گفتند نزد پيامبر –پدرش را بسيار دوست دارد  و �

 سـخت ناراحـت شـد و    ، پيـامبر اين مورد با پيامبر صـحبت كـرد   . اسامه دركند

؟ سـپس  حدود خداوند شفاعت مـي كنـي   اجرا نشدن حدي از: آيا براي فرمود

 ، پـيش از فرمود: اي مردم براي آنها خطبه اي ايراد نمود و مردم را جمع كرد و

بزرگي از آنان دزدي  و فرد مشهور شما كساني هالك شدند به سبب اينكه اگر

ضعيفي مرتكب دزدي مي شـد؛ او   ناتوان و اگر مي كرد او را رها مي كردند و

دي كرده بود دستش ) دزدخترم (فاطمه . قسم به خدا اگرا مجازات مي كردندر

  .را قطع مي كردم

  جنگها در ���� شجاعت پيامبر

جنگ ها هنگامي نمايان مي شد كه ايشان خود  اوج اين منظر شگفت انگيز در

 ميـدان كـارزار فـرو ميرفـت و     در عهده مي گرفـت و  فرماندهي جنگ ها را بر

عهده گرفته بود  براي پيروزي رسالتي كه بر راه خدا و سلمانان را به جنگ درم

  .ان ايمان آورده بود تشويق مي كردبد و
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جنـگ احـد    . حتـي در نكردنـد  نبرد فرار ميدان جنگ و ايشان هيچ وقت از

 ، ايشـان ثابـت قـدم همچنـان در    بيشتر مسلمانان شكست خورده بودندوقتي كه 

  .مبارزه مي كرد ان ايستاده بود و مي جنگيد وبرابر تير باران دشمن

: وقتـي  ود جنگ آوري بي باك بود، مـي گويـد  كه خ � اين باره علي در

آتش جنگ زبانه مي كشيد ما به رسول خـدا   و كه چشم ها به خون مي نشستند

  . به دشمن نبود �پيامبر  ما نزديكتراز هيچكدام از پناه مي برديم و �

  

   ابالغ رسالتش به اداي وظيفه و ����عالقه پيامبر  عشق و

 دشـمنانش هـم از   هيچ وسيله اي براي تبليغ رسالتش فرو گذار نكرد و از پيامبر

ولي با وجـود آن   ،دعوتش دريغ نكردند هيچ وسيله اي براي بازداشتن ايشان از

ه عمـويش آن  بـ  كـرد و  گيايسـتاد ، همچنـان ثابـت قـدم    و تهديـد همه نيرنگ 

مـاه را   دست راستم و قسم به خدا اگر خورشيد را در :جواب مشهور را داد كه

، هرگز رهايش نخواهم اين دعوت دست بردارم دست چپم قرار دهند كه از در

  . شومپيروز گرداند يا در راه آن كشته  كرد تا اين كه خداوند آن را

دنـدان مبـاركش    جنـگ احـد زخمـي و    هنگامي كه صـورت مبـاركش در  

: من براي نفرين كردن ا آنها را دعا نكردي؟ فرمودشكسته شد، به او گفتند: چر

مم را قو !: پروردگارافرمود رحمت هستم و برانگيخته نشده ام بلكه داعي خير و

  .بيامرز چون آنان نمي دانند



  

  پايان در

  

اسـت   � ياد آوري اين نكته الزم است كه اينها تنها تصاويري از اخالق پيـامبر 

جوانب اخالقـي   مورد ديگر ، درمي بينيم آن كه حقيقت شخصيت ايشان را در

، پـاك دامنـي   ،صـداقت  ،اخـالص  ،حيـا  ،جملـه وفـاداري، امانتـداري    ايشان از

فصاحت و... صحبت نمـي كنـيم كـه     سياستمداري، خوش رفتاري با همسايه و

هـدايت قـومش بـه سـوي      اين ها هم به نوبه خود اثرات فراواني در راهنمايي و

  ادت داشتند.  سع كرامت و حقيقت و و خير

  .)إله إال أنت أستغفرک وأتوب إليک (سبحانک اللهم وحبمدک أشهد أن ال
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