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  1جامعیت شخصیت

بسیار پر اُبهت  درعین تواضع،شخصیتی جامع داشت تجلی اعظم حق بود و اوصافی عظیم و   پیامبر اسالم

قدرت  در دل ها جا داشت و عزیز بود خلل ناپذیر بود. یبود وجودش ملکوتی از معنویت و سرشار از ایمان

هیچ  وجودش موج می زد. روشنی وگرمی در راز، معنا، ،زیبایی صمیمیت همراه بود؛ صداقت و وصالبتش با

فضائلش حیث جمعی داشت تمام مکارم اخالق را او دور نمی گردید  هیچ یاری از همدمی ازاوخسته نمی شد و

روی و آوازش را  قرار می گرفت شهر کس او را می دید تحت تاثیر ظاهرش عنوان باطنش بود، یکجا دارا بود.

حقیقتی بود که داللت بر صدق گفتارش می کرد. چنان که برخی که او را می دیدند از وی معجزه نمی خواستند؛ 

محاسنش کوتاه و دروغ نمی گوید. ست واصادق می گفتند: هذا وجه صادق لیس بکاذب؛ این چهره و سیما 

نمی آمد، تنومند بود  تر ه گوشش پائیناما از الل ددندانهایش سفید و براق بود. گاهی موی سرش را بلند می کر

فتن قدم ها را با و در عین حال سینه و شکم او در یک سطح قرار داشت. بدنی موزون و سالم داشت. در راه ر

سالم کردن  در سریع راه می رفت. ،با حفظ وقار و نگاه می کرد را پیش روی خود ،می داشتقدرت و بلند بر

نگاهش  برمی گشت.ت مایل می شد با تمام بدن به چپ یا راسکه هنگامی  پیشدستی می کرد.حتی به کودکان 

بوی خوش را دوست می به پاکیزگی و زیبائی آراسته بود. کوتاه بود و بیشتر مواقع چشم به زمین می دوخت. 

ت پیش از آن که از هر جا می گذش 2«از ویژگی های بهترین بندگان خدا، خوشبوئی است»داشت و می فرمود: 

و بسیار گیری و تنهائی را ترجیح می داد  آید، عطر خوشش به مشام ها می رسید، از کودکی گوشه هابدیده 

 ندیدخنده بیجا  ناشایست و کار درکودکی هم کسی از او دروغ نشنید، ،با خدای خود خلوت کندداشت دوست 

غالبا ولی در میان جمع  یوسته متفکر و محزون بوددر تنهائی پ سالش بود. همه احوال متانتش بیش ازسن و در

لب به سخن نمی گشود. ، جائی که نیاز نبود . سکوتش طوالنی بودر لب داشت و بشاش و گشاده رو بودتبسمی ب

نه در کودکی و نه در بزرگسالی از  از امور دنیا به آنچه موجب دلبستگی و غرور مردم می شد، نظر نمی کرد.
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با فقرا مجالست داشت، با آنان هم سفره می شد و با دست خود به  سخن به زبان نمی آورد.گرسنگی و تشنگی 

آنان غذا می داد. همواره شرایطی بوجود می آورد که هرگز مسکینی بخاطر فقرش تحقیر نشود. از هیچ قدرتمند 

ی آنها در نظرش و سلطانی هراس نداشت. قدرتمند و فقیر را به یک نحو دعوت به توحید می کرد و هر دو

خریدار مدّاحی »لوسی و مدّاحی بیزار بود. می فرمود: عیب جو بود نه مداح، از شنیدن چابیکسان بودند؛ نه 

نفرین و لعن را هم نمی پسندید چنانکه در مقابل  «1لوسان خاک بپاشیداحان و چابدیگران نباشید و به چهره مدّ

بلکه به جهت  ،من نه برای لعنت و نفرین»را نفرین کند فرمود:  اصرار یارانش که از او می خواستند تا مشرکان

 اجازه نمی داد کسی علیه دیگری سخنی بگوید یا سعایت کند مگر در مقام دادخواهی. «رحمت فرستاده شده ام

وار و پست نشمرد. امانت، درستکاری، صداقت، پاکی، طهارت، نجابت و بزرگواری از سر و هیچگاه کسی را خ

منزّه میان مردم داشت. می گفتند: حتی یک  هزندگانی او می بارید. مبعوث که شد چهل سال تجربه زیستروی 

شد یا کافر، دروغ از او نشنیده اند. امین لقبش داده بودند. می فرمود: امانت را برگردانید چه صاحبش مومن با

امانت می سپردند؛ چنانکه پس از مهاجرت  . حتی دشمنانش بهترین های خود را نزد او بهنیکوکار باشد یا بدکار

های مردم را برگرداند. رسول اهلل، خواست تا چند روز در مکّه بماند و امانت   به مدینه از علی بن ابیطالب

 بویژه با زنان و کودکان نهایت رفق و مدارا را به کار می برد. سهل گیر، مالیم و خوش رفتار بود، 

عربی بادیه روزی  جهان بود. قدرتمندترین مرد او حتی در مدینه که ر نداشت،هرگز برخوردی تند و رعب آو

نشین، نیازی داشت، به دیدارش آمد، نزدیک که شد از هیبت او و از چیزهائی که شنیده بود رعب او را فرا گرفت 

در میان  و وحشت کرد. زبانش به لکنت افتاد. حضرت ناراحت شد و پرسید از دیدار من زبانت گرفت؟ او را

گرفت و فرمود: آسان بگیر، آسوده باش من از جبابره نیستم من فرزند آن زنی هستم که با دست خود از گوسفندان 

 شیر می دوشید، من مثل برادر شما هستم.
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بر راستگوئی و صداقت و پرهیز جدی از دورغ تا آنجا تاکید داشت که ایمان را دائر مدار استقامت زبان مردم می 

یَستَقیمُ إیمانُ عَبدٍ حتّى یَستَقیمَ قَلبُهُ، و ال یَستَقیمُ ال از ایشان نقل می کند که پیامبر می فرمود:  دانست. علی 

   .استوار گردد مان بنده اى استوار نگردد تا دل او استوار شود، و دل استوار نشود تا زبانای؛ 1قَلبُهُ حتّى یَستَقیمَ لِسانُهُ

می دانست و هنوز ندای او  حفظ امنیت و کیان جامعه ،س استمرار حیات جوامع انسانیاساعدالت اجتماعی را 

؛ 2مِنَ الْقَوِیِّ غَیْرَ مُتَتَعْتِع لِلضَّعِیفِ فِیهَا حَقُّهُ یُؤْخَذُ أُمَّةٌ الَ لَنْ تُقَدَّسَ ؛ردسی داسیا اجتماعی و فرهنگی، یموج آفرین

 امتی که در آن حق ضعیف از قدرتمند بی هراس و لکنت زبان گرفته نشود، به پاکی و قداست نخواهد رسید.

ان کار به آنجا برسد که هرگز ملّتی به مقام پاکی و قداست و تمجید نخواهد رسید مگر این که در میانشیعنی 

این که زبانش بگیرد، حق خود را از قوی  ضعیف بتواند در مقابل قدتمند بایستد و بدون ترس و نگرانی بدون

مساوات  عدالت و مواسات و او محضر همه درچنان بود که و مواضع اش  هاو رفتارهایش قضاوت  مطالبه کند.

 .را تجربه می کردند

ردش را راهب می ستود وچه در امور اخروی  ی وچه در امور دنیو را،همت بلند جامعه  حس آرمان خواهی و

ی برای دنیایت چنان کار کن که گوئ» چنین بیان می داشت: ،می نمایند متعارض اًظاهر که درخصوص این دو

 «.ت چنان کارکن که گوئی فردا خواهی مردبرای آخرت و برای همیشه زنده ای،

نافرمانی خدا  را از اوتقوائی که که  رهبری جامعه را شایسته ی کسی می دانست که سه ویژگی اصلی داشته باشد:

به گونه ای که همچون  وحکمرانی پسندیده برمردم، آن کنترل کند با حلم وخویشتن داری که خشمش را باز دارد،

طبیعی است  .4عَلِی ّ أَبَوَا هَذِهِ الْأُمَّة وَ أَنَااو خود را پدر امّت می دانست و می فرمود:   3پدری مهربان برای آنان باشد

فقط به دنبال تامین  که پدر، بچه های خود را تحت عنایات خودش پرورش داده و تربیت می کند. پیامبر 
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دغدغه اش رشد و تربیت فردی و اجتماعی و معنوی آحاد  ،زندگی امّت نبود بلکه به عنوان پدر اصلی تربیت

در عالم موقعیت ویژه ای دارد  "انسان"ت که از جنس علم و معرفت اس یعنی قرآن مردم بود. در معجزه او

 . حقیقت تالش پیامبر این بود1...وَنَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِبطوریکه خداوند از روح خویش در انسان دمیده است. ... 

به این شان واقعی الهی خود نائل آیند واقعیتی که آنقدر عظیم است که مالئکه بر آن سجده می برند و  مدمرکه 

را خلیفه خودش قرار داده است. او این مقام را برای همه آحاد امّت ممکن می به دلیل آن واقعیت انسان خداوند 

 .نیکوست سرمشقی خدا رسول[  به اقتدا]  در شما برای قطعاً ؛2...لَقَدْ کَانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ :دانست

مطرح کرد انسان موقعیت متفاوتی در جهان هستی دارد که با هیچ مقام و  در انسان شناسی که پیامبر اسالم 

دنیائی و ظاهری،  همه جنبه های شخصیت جامع پیامبر  درمنزلت شناخته شده در دنیا قابل مقایسه نیست. 

 ... فانیعرمعنوی و باطنی و ، میکحِ، عقالنی و یتو مجاهد ی، حماسدگریداو  الح گریاصفردی و اجتماعی، 

 قو سرمش "اسوه" همه نسل ها در همه عصرها ودر همه این وجوه و ابعاد . و دشپدیدار به چشم جهانیان 

  گردید.

نظارت اجتماعی را برای و اجتماعی  در پیکره جامعه با آحاد مردم و اقشار مختلف در ارتباط بود و مسئولیت

مسلمانان به منزله حافظ و تمام افراد شما ؛ 3کُلُکُّم راعٍ و کُلُکُّم مَسؤولٌ عَن رَعِیَتِهِامّت چنین تبیین می کرد که: 

تعبیری " شهید مطهری می گفت: .هستید م شما نسبت به تمام خودتان مسؤولنگهبان و شبان دیگران هستید و تما

نوعی تعهد و مسؤولیت مشترک میان افراد مسلمان برای حفظ و نگهداری  از این باالتر نمی توان کرد، یعنی ایجاد

خواهد، یعنی هر فرد سالمی. چنین وظیفه سنگینی اوالً آگاهی و اطالع زیاد میجامعه اسالمی بر مبنای تعلیمات ا

طلبد. انجام دادن چنین یا اجتماع ناآگاهی نمی تواند این وظیفه را به خوبی انجام دهد، و ثانیاً قدرت و امکان می
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نیروی الزم را برای  مسؤولیت بزرگ و چنین تکلیف بسیار بزرگی احتیاج به قدرت و نیرو دارد، و ما قدرت و

 1 "کنیم. نمی این موضوع کسب نکرده ایم. نیرو را بالقوه داریم ولی این نیرو را جمع

او ده ها قرن  ،در بر می گرفتهم جمادات را  انسانی وحیوانی بلکهزیست محیط نه تنها  ، یشمهرورزمهربانی و

از فرهنگ بشری سبقت گرفته بود اکنون که در هزاره سوم سخن از محیط زیست طبیعی و حمایت از حیوانات 

 ایردر چهارده قرن پیش ب ،مکتب ندیده مدرسه و ی ،کهمّفردی اُد که نبشنو انیاگر کسمورد توجه جدی است 

امبر پی ؟د داشتنچه عکس العملی خواه همی ورزید ها مهرنه و به آنده قائل بودز هویتیت و سنگ ریزه دش ،کوه

می فرمود:  هداد کوه را مورد عنایت قرار پرلطفشوقتی از کنار کوه احد می گذشت با چشمان پر فروغ اش و نگاه 

نه  «.این )اُحد( کوهی است که ما را دوست می دارد و ما هم آن را دوست می داریم؛ 2هذا جَبَلٌ یُحِبُّنا وَ نُحِبُّهُ »

به جمادات و حیوانات کسی لعنت  نمی پسندید جا کهنآ داشتند تا ارزشمندهمه اشیاء نزد او موقعیتی  فقط احد،

گویی  برای وسائل شخصی و ابزار زندگانی اش نامگذاری می کرد مرکب ها، شمشیر ها و عمامه هایش بفرستد.

 خاص داشتند. هریک اسم زنده اند،موجودات 

می  درختی قطع شود، مزرعه ای به آتش کشیده شود آن مواجه بود اجازه نمی داد، جنگ ها که ناخواسته بادر

 شوهرانشان را کشته باشید؛ زنانی ببینم که پدران و با کودکان و را مراجعت از جنگ شما فرمود دوست ندارم در

 الغیر. و  محمد ابن عبداهللمده است فر برآفقط از یک نها  عظمت تاریخ گواه است که این

 دیگرآید  ست که چون عضوی بدردهمبستگی عاطفی همانند یک پیکر می دان دوستی و در اهل ایمان را یالگو

کُلُّکُمْ مِنْ آدَمَ وَآدَمُ مِنْ تُرابٍ وَأکْرَمُکُمْ  می فرمود:و اشرافی بقاتی طامتیازات در نفی و  قرار نمی ماند. را اعضاء

است و ارجمندترین شما نزد خدا پرهیزکارترین شما همة شما از نسل آدم هستید و آدم از خاک  ؛3عِنْدَ اهللِ أتْقاکُمْ

 .است
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؛ 1لْحِرْصِ أَسِیراًأَفْقَرُ النَّاسِ الطَّامِعُ ، وَ أَغْنَى النَّاسِ مَنْ لَمْ یَکُنْ لِ :می فرمود داد جدیدی میتعریف  اناز فقر و غو 

  .مردم کسى است که اسیر حرص نباشد نیازترینفقیرترین مردم شخص طمعکار است، و بى

ها نتیجه  تآزار و اذیهدید ها و ت وقتیمیثاق الهی بود  عهد وفای بروامت و استق پیامبر  از جمله ویژگی های 

یَسارِى ما  لَوْ وَضَعُوا الشَّمْسَ فِى یَمِیْنِى وَ الْقَمَرَ فِى فرمود:نها آاما در مقابل دادند  ایشانبه  ها وعده تطمیع نداد

اگر آنها خورشید ؛ 2 فِى الْجَنَّةِأَرَدْتُهُ، وَ لکِنْ یُعْطُونِى کَلِمَةً یَمْلِکُونَ بِهَا الْعَرَبَ وَ تَدِیْنُ لَهُمْ بِهَا الْعَجَمُ وَ یَکُونُونَ مُلُوکاً

( ها ین همه وعدهرا در دست راست من و ماه را در دست چپ من بگذارند من به آن تمایل ندارم، ولى )به جاى ا

 آنها و درآیند، آنها آئین به نیز عرب غیر و کنند، حکومت عرب بر آن سایه در تا نمایند، موافقت من با جمله، یک

 .بود خواهند بهشت سالطین

اَلدُّنْیَا أَکْبَرُ هَمِّهِ فَلَیْسَ مِنَ اَللَّهِ فِی شَیْءٍ وَ أَلْزَمَ  وَ أَصْبَحَ مَنْ :ت انسان به دنیا چنین بودر از ربط و نسبپیامبل تحلی

؛ 3أَبَداًغُ غِنَاهُ أَبَداً وَ أَمَالً الَ یَبْلُغُ مُنْتَهَاهُ قَلْبَهُ أَرْبَعَ خِصَالٍ هَمّاً الَ یَنْقَطِعُ عَنْهُ أَبَداً وَ شُغُالً الَ یَنْفَرِجُ مِنْهُ أَبَداً وَ فَقْراً الَ یَبْلُ

و دلش را چهار خصلت  اى ندارد،از رحمت خدا بهره هر که شبى را بگذراند و بیش از هر چیز به فکر دنیا باشد،

نیازى و آن گرفتارى که هرگز برطرف نشود و آن تنگدستى که هرگز به بى غمى که هرگز جدایى نپذیرد، فرا گیرد:

 .به سامان نرسدو آرزویى که هرگز  نرسد،

انه لیس بین اللَّه و بین احد نسب و ال امر یؤتیه به خیراً او یصرف عنه شراً اال العمل، ال یدعین مدع و  ایها الناس

؛ ای مردم 4ال یتمنین متمن. و الذی بعثنی بالحق ال ینجی اال عمل مع رحمة و لو عصیت لهویت. اللهم هل بلغت

ندی نیست و هیچ رابطه دیگری هم که موجب جلب منفعت یا دفع ضرر شود بین خدا و هیچکس رابطه خویشاو

هیچکس ادعای گزاف نکند، هیچکس آرزوی خام در دل نپرورد. قسم به خدایی  ،وجود ندارد جز عمل بنگرید

اری نمی گردد؛ من خودم هم اگر که مرا به راستی برانگیخت چیزی جز عمل توام با رحمت خدا سبب رستگ

                                                           

 .394، ص 4من ال یحضره الفقیه ج   1

 .7، ح 442، ص4نور الثقلین، ج   (؛)دار الکتاب قم 228، ص2تفسیر على بن ابراهیم قمى، ج  2

 .130، ص  1 ج  (تنبیه الخواطر و نزهة النواظر )مجموعة ورّام 3

  .183-184، ص 10ابن ابی الحدید، شرح نهج البالغه، ج 4

http://lib.eshia.ir/15335/10/183/%D8%A3%D9%8A%D9%87%D8%A7
http://lib.eshia.ir/15335/10/183/%D8%A3%D9%8A%D9%87%D8%A7
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ر خود را دورتاستغفار  با هفتادبی که حتی از کدورت قل مراقب خود بودچنان  می کردم سقوط کرده بودم. گناه

آثاری از کدورت بر قلبم ظاهر می ؛ 1کُلِّ یَوْمٍ سَبْعِینَ مَرَّةً فِی اللَّهَ لَأَسْتَغْفِرُ إِنِّی وَ إِنَّهُ لَیُغَانُ عَلَى قَلْبِی ؛گه میداشتن

 .شود و من در هر روز هفتاد بار از خدا مغفرت می طلبم

جای می گرفت و این دلبستگی در جسم و جانش  کسی سخن او را نمی شنید مگر اینکه محبت او در دلش

یعنی شیفتگان و دلباختگان می نامیدند امیر  "صباه"نمودار می شد چنانکه قریش مسلمانان را در دوران مکه 

تعریف می کنند که مردی از قبیله انصار خدمت پیامبر آمد و گفت: ای رسول خدا من تحمل دوری شما المومنین 

نزل می روم چنان به یاد شما می افتم که خانه ام را ترک می کنم و میایم تا شما را ببینم. چون را ندارم هرگاه به م

شما را دوست میدارم. پیش خودم فکر می کنم که قیامت که برپا شود شما که در عالی ترین مرتبه بهشت هستید 

وَمَنْ یُطِعِ اللَّهَ » سوره نساء 69 من چگونه می توانم به شما دسترسی پیدا کنم؟ این پرسش مطرح بود که آیه

و ؛ ارَفِیقً أُولَئِکَ وَحَسُنَ وَالصَّالِحِینَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصِّدِّیقِینَ النَّبِیِّینَ مِنَ عَلَیْهِمْ اللَّهُ أَنْعَمَ الَّذِینَ مَعَ ئِکَوَالرَّسُولَ فَأُولَ

ین کسانی خواهد بود که خدا، نعمت خود را بر کسی که خدا و پیامبر را اطاعت کند، )در روز رستاخیز،( همنش

؛ نازل «.رفیقهای خوبی هستندچه نیکو همدمان و آنان تمام کرده؛ از پیامبران و صدّیقان و شهدا و صالحان؛ و آنها 

 . 2آن مرد را صدا زد و در جواب سوال او به عنوان خبر خوش این آیه را برای او قرائت فرمود شد و پیامبر 

کامجویی و  برای کمک و نجات انسان ها چه قبل بعثت و چه بعد از آن سیره برجسته پیامبر بود سخت کوشی

خوشگذرانی پرهیز می کرد. برای راحتی  و شادخواری ،لذت طلبی برایش مفهومی نداشت از زیست اشرافی

لَعَلَّکَ چنانکه خداوند متعال در توصیف او فرمود:  دیگران بویژه برای هدایت آنها خود را به زحمت می انداخت.

شاید تو می خواهی برای اینکه آنان ایمان نمی آورند، خود را از شدت اندوه ؛ بَاخِع  نَفْسَکَ أَلَّا یَکُونُوا مُؤْمِنِینَ

یْکَ الْقُرْآنَ مَا أَنْزَلْنَا عَلَو رنج های او را اینگونه ترسیم می کند:  ها زحمت حق تعالی . و در آیه ای دیگرهالک کنی

به روایت از پدرشان امام کاظم  امام رضا   .ما قرآن را بر تو نازل نکردیم که خود را به زحمت بیفکنی؛ لِتَشْقَى

                                                           

؛ 339 ، ص 1؛ سنن أبی داود، ابو داود، ج  72، ص  8؛ صحیح مسلم، مسلم نیشابوری ، ج  320ص  5ج  الوسائل ، محدّث نورىمستدرک 1

  .44ص  17؛ بحار االنوار، عالمه مجلسی، ج  511، ص  1المستدرک علی الصحیحین ، الحاکم النیشابوری ، ج 

 .1280، حدیث 621امالی شیخ طوسی، ص  2
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  که نهایتا روایت به امام حسن مجتبی  می رسد در توصیف پیامبر  :؛ 1لَیْسَتْ لَهُ رَاحَةٌفرموده اند

محمد، زاهدترین پیامبران »در ترسیم سیمای پیامبر چنین می گوید:   علی امام .آسودگی و راحتی برای او نبود

بود، هرگز سفره ای از پیش او برچیده نشد که بر آن غذا )باقیمانده( باشد. )یعنی غذا اندک بود که خورده می 

فت که زرهش شد(، و هرگز نان گندم نخورد، و هرگز سه شب پیاپی از نان جوین سیر نخورد. در حالی از دنیا ر

در برابر چهاردرهم در نزد مردی یهودی به گرو بود. با همه سرزمینهایی که در اختیار او قرار گرفته بود، و غنایمی 

بر جای نگذاشت. در یک روز سیصد هزار که از جنگها به دست می آمد، زرد و سفیدی )طال و نقره ای( از خود 

ا می رسید و بینوایی از او چیزی می خواست می گفت: سوگند و چهارصد هزار را تقسیم می کرد و چون شب فر

به آنکه محمد ص را به حق برانگیخت در خاندان محمد، پیمانه ای گندم یا جو یا درهم و دیناری برای شب 

 2«نمانده است.

 سخن و سکوت

بســیار کم ســخن میکــرد، نــه  گفتاری فصیح و شــیرین داشت و هنگام سخن گفتن تبسم  پیامبر اکرم

رت حرفی به زبــان بــدون ضــروو الیتکلم فی غیر حاجه؛  بود و نه پرگو. ســکوت آن حضــرت طوالنی بود

بهره نیســت ترک کن و به ســخنی که در آن  راو که ترا  زی به ابوذر فرمــود: ای ابوذر هر چهآورد. رو نمی

ای  .ی نگهداری نمامانند پول خود که در حفظ آن میکوشا و زبان خود را مگش ای به حال تو ندارد لب فایده

ود رار وجش تکالمر کد بــود و دی از زوائارش خالگفت .ستال ار اگر سخن گفتن نقره باشد سکوت طابوذ

بت مناس نــه بی ید وکش جهت ســخن را به درازا می رد، نــه بیک ت مین صحبح و روشواض یارت. بسنداش

ن ه حاضریوری کب بــود، بــه طه متناسا فاصلب ش، آرام والموه ادای ککرد. نح زار میبرگ م را بــه اجمالالک

رکات و ایر حس ش نیز مانندالمت، کگف خن نمیپی و بیقاعده سیافتند. پیا ش را میبرکات ات پرکان حفظ کلمام

ش جوامع الکلم و ت، بــه همین دلیل کلماتگف می خنیاد سکم و ز ل، بیع و کامود. جامدل بکناتش معتس

 .؛ من فصیحترین عرب هستمأفصح العرب أنا :فرمود بود. می الخطاب ارش فصلاظه

                                                           

 .319، ص 1، ج«علیه السالم»عیون أخبار الرضا  1

 .335، ص 1احتجاج، ج   2
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کلمات ؛ به من الکَلم اُعْطیتُ جوامع :فرمود کوتاه ولی جامع بود. خود می  های پیامبر ت و نیز خطبهالجم

از علــم و  به راستی که قادر الیزال به او قدرتی داده بود که در یک سخن کوتاه دنیایی  .جامع داده شده است

نمایان است؛ البته او با هر کس نیز  الًعم حکمــت را بیــان میکرد. این قدرت در کلمــات گهربار عطرآگینش

بلند و آهنگ صدایش از همه   ی رســول خداگفت. جوهره صدا می به اندازه درک و فهم و عقلش سخن

 .زیباتر بود مردم

درباره سکوت اعجاب آور است سکوت را حکمت می دانست ولی می فرمود: صاحبان این  تعبیرات پیامبر 

تاکید داشت که اگر به  و خودش می دهددانست که شخص به  سکوت را صدقه ای می نوع حکمت اندک اند.

یا ساکت شوید. از او سوال شد روز قیامت خطای چه کسانی از خدا و قیامت ایمان دارید یا نیکو سخن گویید 

وَکُنَّا نَخُوضُ مَعَ »سوره مدثر  45فرمود: آنها که از همه بیشتر در سخن باطل غوطه ورند و آیه  ؟همه بیشتر است

با اهل باطل از زبان جهنمیان نقل می کند که یکی از اسباب در آتش بودنشان این است که(  ن آیهای)؛ الْخَائِضِینَ

  .دانست همین معنا می مؤیدرا  «رفتیمدر سخنان باطل فرو مى

آگاه باشید  ؛1ان الرجل لیتکلم بالکلمة یضحک بها جلساءه یهوی بها ابعد من الثریاروزی در جمع یارانش فرمود: 

سخنی می گوید که همنشینان او می خندند ولی خودش به واسطه حرفی که زده از ثریا تا زمین که گاه انسان 

  سقوط می کند.

از ایشان پرسیدند آیا ما را به خاطر حرف هایی که می زنیم روز حساب مواخذه می کنند؟ پاسخ بسیار تامل 

مگر جز فراورده های زبان چیز  ؛2إِالَّ حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ اَلنَّارِ فِیهَلْ یُکِبُّ اَلنَّاسَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ برانگیز بود فرمود: 

 ی انسان را سرنگون می کند؟دیگر

 

                                                           

 .227ص  ،چاپ هفتم 1380انتشارات هجرت  شبّر، عبد اهلل، اخالق، مترجم محمد رضا جباران، 1

 .303، ص 68 ج , بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار علیهم السالم 2
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 و تعقل دعوت به تفکر

برای تبیین نسبت جامعه مسلمین و عقل می فرمود: هرکاروانی را خیمه ای است که به آن پناه می برد )خود را 

 .1مسلمانان عقل استوخیمه درآن محفوظ می دارد( 

از جمله فلسفه های بعثت انبیاء سالم اهلل علیهم را جریان یافتن معادن عقل آدمی می دانست.  علی ابن ابیطالب

حتی تقرب به حق   . پیامبر اکرمهاى خرد را در میان انسانها برانگیزانند؛ تا گنجینه«2و یثیروا لهم دفائن العقول»

إِذَا تَقَرَّبَ اَلْعِبَادُ إِلَى  عَلِیُّ یَافرمود:   تعالی را در سایه عقل میسر می دانست تا آنجا که به علی ابن ابیطالب

 به بندگان هرگاه !على ؛ اى3 عَلَى قَدْرِ عُقُولِهِمْخَالِقِهِمْ بِالْبِرِّ فَتَقَرَّبْ إِلَیْهِ بِالْعَقْلِ تَسْبِقْهُمْ إِنَّا مَعَاشِرَ اَلْأَنْبِیَاءِ نُکَلِّمُ اَلنَّاسَ

 با پیامبران ما بگیرى، پیشى آنان از تا بجو، تقرّب عقلت با تو جویند،مى تقرّب پروردگارشان به نیک عمل وسیلة

  .گوییممى سخن خردشان اندازة به مردم

: خدا به بندگانش چیزى بهتر از عقل نبخشیده است، زیرا خوابیدن عاقل از شب بیدارى جاهل بهتر می فرمود

است و در منزل بودن عاقل از مسافرت جاهل )بسوى حج و جهاد( بهتر است و خدا پیغمبر و رسول را جز براى 

انجام نداده است همه عابدان در را بعقل خود درنیابد آنها را  اى واجباتتا بنده ...تکمیل عقل مبعوث نسازد 

عبادتشان بپاى عاقل نرسند. عقال همان صاحبان خردند که درباره ایشان فرموده: تنها صاحبان خرد اندرز ، فضیلت

 4.میگیرند

در سوره ملک قران صحنه گفتگوی جهنمیان را با نگهبانان بیان میدارد. از اهل جهنم  نگهبانان می پرسند: مگر به 

 .ندادند؟ آنها در جواب می گویند: چرا اما ما تکذیب کردیم و دروغ انگاشتیمشما هشدار 

                                                           

 .170، ص .)ع(آل البیت مؤسسة :قم المؤمنین، صفات فی الدین عالم،  محمد بن حسن دیلمى، 1

 .هنهج البالغ 1 خطبه 2

 .251، ص 1 ج , مشکاة األنوار فی غرر األخبار 3

 .14، ص 1 اصول کافی / ترجمه مصطفوی ؛ ج 4
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[ بودیم یا تعقّل کرده اگر شنیده ]و پذیرفته»گویند: می و ؛ 1أَصْحابِ السَّعیرِ وَ قالُوا لَوْ کُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ ما کُنَّا فی

  بدبختی خود را عدم تعقل می دانند.آنان عامل اصلی « .[ دوزخیان نبودیمبودیم در ]میان

همانا بدترین جنبندگان نزد خداوند، )کسانى هستند که ؛ 2نَإِنَّ شَرَّ الدَّوَابَّ عِندَ اللّهِ الصُّمُّ الْبُکْمُ الَّذِینَ الَ یَعْقِلُو

  کنندهایند، آنها که تعقّل نمىبه گفتن حقّ( اللنسبت به شنیدن حقّ( کران )و نسبت

 نماز

روشنی چشم من در  ؛قرّةُ عینی فی الصالةِ  :قه زائدالوصفی نسبت به نماز داشت، میفرمودالع  رسول اکرم

ماننــد روزی کــه  شود به نماز ایستد و رغبت و دل او با خدا باشد، از نماز خارج می وقتی بنده .نماز است

  گروهی از قبیله بنی ثقیف خدمت پیامبر فرمــود: از نماز غفلــت نکنید، متولــد شــده باشــد. مکــرر می

بر طبق  هاد کردند که بنی ثقیفکنند، هیئت اعزامی با مذاکره خود به حضرت پیشن م مذاکرهالرسیدند تا درباره اس

به آنان   معاف باشند. رسول اکرم شرایطی مسلمان بشوند و یکی از آن شرایط این بود که از خواندن نماز

در آن نماز نباشد، خیری در آن  ؛ اما در مورد نماز، دینی کهو اما الصاله فانه الخیر فی دین ال صاله فیه :فرمود

طنابها و میخها و پوشــش  مانند ســتون خیمه اســت؛ اگر ســتون خیمه ثابت باشــدفرمــود: نمــاز  می .یستن

 .طناب و میخ و پوشش خیمه نافع نخواهد بود خیمه پا بر جا خواهند بود و اگر ســتون شکســت

خانه کنید در مقابل  وگــو بــا یــاران، ســؤالی مطــرح کــرد بــه ایــن ترتیب کــه فرض زی در گفترو

ماند؟  شو کنید، آیا به تن شما آلودگی می و شست ز پنج بار در آنما نهری روان باشــد و شما هر رویکی از شــ

گــذارد. فرمود: نمازهــای پنجگانه هــم همین  هیــچ آلودگــی به تــن باقی نمی شو و گفتند؛ نه. این شست

 کنــد. می می زدایــد و او را پا کیــزه هــا را از آدمــی می ز، خــدا لغزشا دارد. بــا پنــج نمــاز در رور اثر

و اطاعت نماز این اســت که از فحشــا  کند فرمــود: نماز نیســت نماز کســی که نماز خــود را اطاعت نمی

حضــور قلــب و با توجه  توانــد موجــب پا کــی شــود که با می فرمود؛ نمازی و منکر دســت بردارد. می

                                                           

 .10سوره ملک آیه   1

 .22سوره انفال آیه  2

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_22_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%84
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شبی را  عظمــت الهی به جای آورده شــود. دو رکعت نماز مختصــر ولی با تفکر بهتر از یــای بیکرانبــه در

مقدارش قبول  م آمده اســت که نماز آنالرت و نیز ســایر پیشــوایان اســدر تعالیم آن حض .زنده داشتن است

 ایجاد تمرکز حواس و حضور قلب در نماز فرمود: نماز را مانند کســی برای .شود که با حضور قلب باشد می

 آخریــن نمــاز مــن از یید ایناده نماز شــدید، بگوبــه جــای آورید که بــا نماز وداع کند؛ پس چون آم

 زخ در ز یر پای شما و فرشته مرگ پشت سر ودو ی بهشــت در پیشرو ودنیاســت و آنچنان باشــد که گوی

 ردگار از باال شــما را میســمت چپ شــما قرار دارند و پروو فرشــتگان در  پیامبران در طرف راست شما

ید و چه کسی شما را دار اید و با چه کس نیایش پس متوجه باشــید که در پیشــگاه چه کســی ایســتاده بیند؛

 نگرد؟ می

پرســتش کــن  ؛ پروردگارت را آنچنانفَاِنّهُ یَرْاک فاِن لَمْ تَکُنْ تَراهُ، تَراهُ؛اُعْبُدْ رَبَّکَ کَاَنَّکَ  :فرمود همچنین می

 .بیند می بینــی او تــو را ی و اگــر تــو او را نمیبین کــه گویی او را می

سجودش را به طور کامل و رکوع و  در مسجد نشسته بودند مردی وارد شد و به نماز ایستاد  روزی پیغمبر

غ، اگر این مــرد الــجده( نوک زد ماننــد نوک زدن ک)بــه جای س فرمود: این نمازگزار  نیاورد. پیغمبر به جا

حظــه کردنــد کــه در حــال الروزی شــخصی را م .این باشد به غیر دین من خواهد مرد بمیرد و نمازش

 .شد اشع بود جوارحش نیز خاشع میکرد، فرمودند: اگر دل این شخص خ می نمــاز بــا ر یــش خــود بازی

بگزارد خلوت رود آن را بد  یــش را نیکو کنــد و چون بهـر کســی در حضور مــردم نماز خوفرمــود: اگـ می

فرمــود: بــه خــدا پنــاه ببرید از نفاق در خشــوع، پرســیدند؛  .کند یش میاین اهانتی است که به پروردگار خو

دیده نشــود.  ت؟ فرمود: اینکه ظاهر بدن خاشــع دیده شــود؛ ولی در قلب خشــوعیچیســ نفاق در خشــوع

  .چیزی نیست چه بســیار نمازگزارانی که بهره ایشان از نماز جز زحمت و مشقت

رسید به مؤذن  می بــا اشــتیاق در انتظــار وقــت نمــاز بــود؛ چــون وقــت نمــاز  رســول اکــرم

زی بــه ابوذر فرمود: ای ابوذر خدای رو. ل )با اذان گفتن( خوشحالم کنالای ب ؛ارحنی یا بالل :فرمود خود می

داده و آن را محبــوب مــن گردانیــده، همچنــان کــه طعــام را  بزرگ روشــنی چشــم مــرا در نماز قرار

 م گرســنه با خوردن غذا و تشــنه بابــر تشــنه محبوب کرده اســت. جــز اینکه آد بر گرســنه و آب را
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 فرماید: رسول اکرم می ع امیر مؤمنان علی .شوم شود؛ ولی من از خواندن نماز سیر نمی نوشیدن آب سیر می

 شــد، گویا هیچ کس از اهل و عیال و داشــت و چون وقت نماز داخل می نمی هیچ چیز را بر نماز مقدم ص

 کند که رســول خدا نقل می  ســر رســول اکرمهم .شناخت نمی یش و دوست و رفیق خود راقوم و خو

 داد  مــی شد، ایشان را حالتی دست گفتیم، همین که موقع نماز می ما با او سخن می زد و با ما حرف می

ایســتاد از خــوف خــدا رنــگ  می شناســیم؛ وقتی به نماز د و نه ما او را میشناس یی نه او ما را میکه گو

رســید. قلبش چون دیگ جوشــان  ایشــان به گوش می ک ازریــد و صدایــی ســوزناپ از رخســارش می

 .است ای بود که روی زمین افتاده جوشید و از شدت خشوع در نماز مانند جامه می از خوف خدای متعال

وقتی بــه نماز جماعت  شــد؛ اما می در حال انفرادی ساعتهای طوالنی به نماز و دعا مشغول  رسول اکرم

خواهد بیشــتر در  فرمود: دلم می کوشــید و می به اختصار می ایســتاد، برای رعایت حــال نمازگزاران می

اســت،  همیــن کــه صــدای گریــه طفل یکــی از زنان را کــه در صف جماعت ایســتاده نماز بایســتم؛ ولی

ز را آبیاری مرد مســلمانی که همه رو کنم. روزی ز را کوتاه ادا میشــنوم از قصد خود منصرف شده و نما می

ایســتاد او بــه خوانــدن ســوره بقــره پرداخت آن مرد طاقت  کرده بود پشــت ســر معاذ بن جبل به نماز

ما جدا  نماز خود را به پایان رســانید. معاذ به او گفت تو نفاق کردی و از صف ایســتادن نداشــت و منفرداً

شــدند کــه نظیــر آن حالــت را از  از این ماجرا آ گاه شدند چنان خشمگین  شدی؛ وقتی رسول خدا

کنید  م بیزارشان میالدهید و از دین اس مســلمانان را رم می ایشــان ندیــده بودند و بــه معاذ فرمودند: شــما

در کارهــای . اند سالخوردگان و کارکنان نیز ایستادهدر صف جماعت بیماران و ناتوانان و  دانید که مگر نمی

 !های کوتاه نخواندی؟ از سوره جمعی باید طاقت ضعیفترین افــراد را در نظر گرفت. چرا دســته

در یکی از ســفرها یارانشــان هرگاه  .داشت با صدای بلند به ذکر و دعا پرداختن را خوش نمی  رسول اکرم

خوانید  کردند، فرمود: آرام بگیرید کسی که او را می و تهلیل بلند می رشدند، صدا به تکبی مشرف به بلندی می

 .است ری رفته اســت. او همه جا با شماست و شنوا و نزدیککر اســت و نه جای دو نه گوشش
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همچنین  و. از من نیست کندآن کس که نماز را ضایع ؛ 1لیس مِنّی مَن ضَیَّعَ الصاّلهمی فرمود:  پیامبر 

 2دانستموجب فقر می  را استخفاف نماز

آن کس که نماز را سبک شمارد )به خدا قسم( روز قیامت  ؛3«مَن استَخَفَّ بالصاّله ال یَرِدُ عَلیَّ الحوضَ ال و اللّه»

 .در کنار حوض کوثر، با من مالقات نخواهد کرد

؛ 4قَالُوا لَمْ نَکُ مِنَ الْمُصَلِّینَ فِی سَقَرَ مَا سَلَکَکُمْبهشتیان و دوزخیان را چنین گزارش می کند:  قران کریم گفتگوی

 . از نمازگزاران نبودیم ما گویند چه چیز شما را در آتش ]سقر[ درآورد

چون از خواب بیدار می شد دیده به آسمان می دوخت و آیات آخر سوره آل عمران را قرائت می  پیامبر 

 کرد: 

الَّذِینَ یَذْکُرُونَ اللَّهَ قِیَامًا وَقُعُودًا  ﴾190﴿ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ لَآیَاتٍ لِأُولِی الْأَلْبَابِإِنَّ فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ 

 ﴾191﴿  فَقِنَا عَذَابَ النَّارِوَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَیَتَفَکَّرُونَ فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَکَ

رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِیًا یُنَادِی لِلْإِیمَانِ أَنْ آمِنُوا  ﴾192﴿رَبَّنَا إِنَّکَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَیْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِینَ مِنْ أَنْصَارٍ

رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِکَ وَلَا تُخْزِنَا  ﴾193﴿ نُوبَنَا وَکَفِّرْ عَنَّا سَیِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِبِرَبِّکُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُ

 ﴾194﴿ یَوْمَ الْقِیَامَةِ إِنَّکَ لَا تُخْلِفُ الْمِیعَادَ

هایى ]قانع کننده[  و روز براى خردمندان نشانهمسلما در آفرینش آسمانها و زمین و در پى یکدیگر آمدن شب 

همانان که خدا را ]در همه احوال[ ایستاده و نشسته و به پهلو آرمیده یاد مى کنند و در آفرینش  (190) است

اى منزهى تو پس ما را از عذاب آتش دوزخ  اندیشند ]که[ پروردگارا اینها را بیهوده نیافریده آسمانها و زمین مى

اى و براى ستمکاران یاورانى  پروردگارا هر که را تو در آتش درآورى یقینا رسوایش کرده( 191) ن بداردر اما

خواند که به پروردگار خود ایمان آورید پس  پروردگارا ما شنیدیم که دعوتگرى به ایمان فرا مى (192) نیست

                                                           

 .242ص ،84ج، بحار 1

 .315الخصال . ص 2

 .83ص  ،9بحار، ج  3

 .43و  42سوره مدثر آیه  4
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پروردگارا ( 193)  ى و ما را در زمره نیکان بمیرانایمان آوردیم پروردگارا گناهان ما را بیامرز و بدیهاى ما را بزدا

اى به ما عطا کن و ما را روز رستاخیز رسوا مگردان زیرا تو  و آنچه را که به وسیله فرستادگانت به ما وعده داده

 1(194)  کنىات را خالف نمى  وعده

بار که مختصری می خوابید و  رکعت نماز شب را در چند بار با فاصله در طول شب بجای می آورد و هر 11و 

 بیدار می شد همان آیات را قرائت می کرد. 

هرگاه در نماز کسی به خدمتش می آمد و در کنارش می نشست، به خاطر او  نماز را کوتاه می کرد و متوجه او 

 . 2تمی شد و می فرمود: آیا حاجتی داری؟ پس از آنکه نیاز او را بر می آورد، مجدداً به نماز می پرداخ

هیچ چیز را بر نماز مقدم نمی داشت )از شام و غیر آن( و چون  نقل است که پیامبر  از علی ابن ابیطالب 

من در بین رسوالن پیامبری نو ظهور نیستم که سخنانم،  ؛مَا کُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِوقت نماز می رسید می فرمود: 

افعال و سیرت مخالف با سخنان و رفتارها و صورت و سیرت آنان بوده باشد بلکه من نیز فردی از افراد بشرم 

 . 3که آثار بشریت از آن ظاهر و پدیدار است و راه و روش زندگی آنها هم همین راه من بوده است

                                                           

 سوره ال عمران، ترجمه مرحوم فوالدوند. 1

  .130ص  ،280سنن النبی، حدیث  2

  .137ص  ،276حدیث النبی،  سنن 3


