بررسي ابعاد ُخلق عظيم پيامبر اعظم(ص)
عصارۀ خوبيهاي خلقت
*

صديقه عمادي استرابادي

چكيده

كليدواژهها :پيامبر(ص) ،خلق عظيم ،رحمت و صالبت ،عفو و گذشت ،آراستگي.

* .عضو هيئت علمي گروه معارف اسالمي دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد تهران شمال.
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فصلنامة فدك ،سال اول ،شمارة 1؛ ص123ـ101

در میان خصایص اخالقی نبی اکرم(ص) اخالق نیکو و عفو و گذشت از بارزترین و
مهمترین عوامل پیشبرد اهداف مسلمانان در صدر اسالم است که در همة اعصار و در
مواجهه با همة اقوام ،ملل و گروهها کاربرد داشته و منشأ اثر بوده است .به همین جهت
عینی
رهاورد هم آغوشی رحمت و صالبت در وجود مقدس پیامبر(ص) را در واقعیت
ِ
برچیده شدن بساط جنگ و دشمنی از جزیرهًْ العرب و گسترش اسالم در بخش بزرگی از
دنیای آن روز در اندک زمان به وضوح میتوان دید ،زیرا در جایی که اساس دین ثابت
است نرمش میتواند در موفقیت تبلیغ مؤثر باشد ،درحالی که صالبت و قاطعیت الزمة
اجرای احکام و حدود الهی است که به دین برمیگردد و سستی در این عرصه سبب سست
بنیادی حیات اجتماعی و فروپاشی ارزشهای اخالقی ،اعتقادی و مانند آن ميشود.
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مقدمه

خلق و خوي پيامبر اعظم(ص) دريايي بي ساحل و دست نيافتني است .در سيرة عملى

ايشان صدها نمونه از اخالق نيك و زيبا وجود دارد كه هر یک نشان دهندة قطرهاى از
اقيانوس عظيم حسن خلق آنحضرت است .خداوند با تعبير «و انك لعلى خلقعظيم» به

معنی «و همانا تو اخالق عظيم و برجستهاى دارى» به اين مطلباشاره فرموده است.

رسول اكرم(ص) تربيت شدة خداوند بود ،از اين رو خلق و خويي الهي داشت و تجسم

عيني و محسوس همة فضيلتها به شمار مي رفت .ایشان به همين اعتبار الگويي جامع و

كامل است .خداي متعال آن حضرت را اسوه و الگو می نامد و مسلمانان را به پيروي از

حضرتش فرا می خواند و مي فرمايد« :لقد كان لكم في رسول اهلل اسوه حسنه» (احزاب ،آیة

.)21
102

حسن خلق چیست؟
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اخالق بر وزن اَفعال ،كلمهاى عربى و جمع واژة «خُ لق» است .خُ لق به ويژگيهاى

نفس انسان گفته مىشود ،همان گونه كه خَ لق ،صفات بدن است .پيامبر گرامى اسالم(ص)

نت خَ لقى (مجلسی1403 ،ق:
حس َ
خطاب به خداوند چنين دعا مىفرمود :اللّهم َح ِّسن خُ لقى كما َّ

ج ،97ص .)253در اين دعا پيامبر از خداوند طلب مىكند كه صفات نفس او را همچون
صفات بدنش نيكو فرمايد .بنابراين اخالق يعنى صفات نفسانى انسان .هرگاه گفته شود

كه شخصى داراى اخالق نيكوست ،منظور اين است كه صفات نفسانى او نيكوست .اعمال
انسان متناسب با ويژگيهاى نفسانى اوست؛ يعنى اگر صفات نفسانى كسى نيكو باشد اعمال

او نیز نيكو خواهد بود .به همين دليل وقتى كسى همواره اعمال خوبى انجام مىدهد،
مىگويند اخالق او خوب است.

حسن خلق دامنة گستردهای دارد و صفات پسنديده اي را شامل ميشود كه مجموعة اين

صفات ،شخص را صاحب اخالق خوش مي کند .شايد در اذهان عموم مردم ،خوش خلقي به
معناي خنده ،شوخي ،بذله گویی ،و دست انداختن ،خنديدن به ديگري و مانند آن باشد ،در

صورتي كه اخالق خوش ،كسب بسياري فضایل است كه با ممارست حاصل می شود.

كظم غيظ ،عفو و گذشت ،صبر و بردباري ،اغماض از اشتباهات ديگران ،برخورد محترمانه

و مناسب با اطرافيان ،قناعت ،ماليمت و مهرباني و بسياري از صفات نيك در كنار يكديگر

حسن خلق را پديد مي آورند.

تعابير پيامبر اعظم(ص) در تأكيد بر حسن خلق و نكوهش سوء خلق
رسول خدا(ص) در بيان آثار و فواید نيكخویي فرمود:

•

حسن الخلق خلق اهلل االعظم( .نهج الفصاحه1380 ،ش)442 :

•

من سعاده المر حسن الخلق و من شقاوته سوء الخلق( .همان)773 :

"•

شاب السخي حسن الخلق احب الي اهلل من شيخ بخيل عابد سيئ الخلق( .همان:

نيكخویي خلق بزرگ خداوند است.

نيكخویي نيكبختي مرد است و بدخویي بدبختي اوست.

جوان سخاوتمند خوش اخالق نزد خداوند از پير بخيل عابد بدخو محبوب تر

است.
"•

الخلق الحسن يذيب الخطايا كما يذيب الماالجليد والخلق السو يفسد العمل كما

يفسد الخل العسل( .همان)525 :

اخالق نيك باعث نابود شدن گناهان است همان گونه كه آب ،يخ را ذوب ميكند

و اخالق بد حسنات و اعمال صالح را (از اعمال آدمي) فاسد و محو ميكند

همانطور كه سركه عسل را فاسد ميكند.
"•

خلقان يحبهما اهلل و خلقان يبغضهما اهلل فاماالذان يحبهما اهلل فالسخاء و السماحه

فاماالذان يبغضهما اهلل فسوء الخلق و البخل و اذا اراد اهلل بعبد خيرا استعمله علي

قضاء حوائج الناس( .همان)460 :

دو صفت را خدا دوست دارد و دو صفت را دشمن دارد :دو صفت را كه خدا دوست

بررسي ابعاد ُخلق عظيم پيامبر اعظم(ص)...

)534
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دارد بخشش و گذشت است و دو صفتي را كه خدا دشمن دارد بخل و بدخویي است
و هرگاه خدا براي بنده اي نيكي خواهد ،وي را براي رفع حوائج مردم به كار مي
برد.

•

حسن االخالق نصف الدين( .صدوق1387 ،ش :ج ،1ص)30

•

اقربكم مني غدا احسنكم خلقا و اقربكم من الناس( .قمی1416 ،ق)

اخالق نيك نصف دين است.

نزديك ترين شما به من در فرداي قيامت كساني هستند كه اخالقشان نيكوتر و
به مردم نزديكتر باشند (با مردم مهربان تر و خدمتگزار آنها باشند).

•

ان العبد لينال بحسن خلقه درجه الصائم القائم( .صدوق1355 ،ش :ج،2ص)36

•

حسن الخلق ينبت الموده و حسن البشر يذهب بالسخيمه ،حسن البشر بالناس

انسان از راه حسن خلق به درجات و پاداش روزه دار و شب زنده دار صعود ميكند.
نصف العقل( .شفیعی1370 ،ش :ج ،1ص)86
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اخالق نيك باعث دوستي است و خوشرویي عامل از بين بردن كدورت و كينه

است و خوشرویي با مردم نصف عقل است.
"•

اكمل المومنين ايمانا احسنهم خلقا و انما المسلم من سلم المسلمون من لسانه و

يده( .صدوق1388 ،ق)125 :

امام رضا(ع) فرمودند كه رسول خدا فرمود :كامل ترين انسانها از نظر ايماني آنهایي

هستند كه اخالق آنها نيكوتر باشد و مسلمان كسي است كه مسلمين از زبان و
دست او در امان باشند.

رسول خدا(ص) در بيان نكوهش از سوء خلق فرمود:
•

سوء الخلق شوم و شراركم اسوكم خلقا( .نهج الفصاحه)525 :

•

خصلتان اليجتمعان في مومن :البخل و سوء الخلق( .همان)460 :

بدخویي شوم است و بدترين شما بدخوترين شماست.

دو صفت بخل و بدخویي در مؤمن جمع نميشود.

•

الخلق السئ يفسد العمل كما يفسد الخل العسل( .همان)525 :

•

لكل ذنب توبه اال سوء الخلق( .همان)632 :

•

سوء الخلق ذنب اليغفر( .فیض کاشانی1383 ،ق :ج ،1ص)86

"•

عليكم بحسن الخلق فان حسن الخلق في الجنه المحاله و اياكم و سوء الخلق فان

اخالق بد ايمان را فاسد ميكند همان طور كه سركه عسل را فاسد ميكند.

براي هر گناهي توبه است مگر بدخویي.
بدخلقي گناه نابخشودني است.

سيئ الخلق في النار المحاله( .ابن شعبه1381 ،ش)274 :

امام رضا(ع) فرمودند :رسول خدا به مردم فرمودند بر شما باد به روي آوردن به

اخالق پسنديده ،زيرا صاحب خود را به بهشت رهنمون ميشود و بپرهيزيد از اخالق
ناپسند زيرا اين اخالق صاحب خود را داخل جهنم ميكند.
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در قرآن مجيد نه تنها نقش اخالق پيامبر(ص) در پيشرفت اسالم و جذبدلها تصريح

شده ،بلكه در ترسيم سيماي پيامبر(ص) سرزمين شخصيت آن گرامي ،مزرع رويش رحمت

و صالبت معرفي شده است:

«فبما رحمهًْ من اهلللنت لهم و لو كنت فظا غليظ القلب النفضوا من حولك فاعف عنهم
و استغفر لهم و شاورهم فى االمر»( .آل عمران ،آیة )159
اى رسول ما! به خاطر لطف و رحمتى كه از جانب خدا ،شامل حال تو شده ،با مردم
مهربانگشتهاى ،و اگر خشن و سنگدل بودى ،مردم از دور تو پراكندهمىشدند ،پس آنها
را ببخش و براى آنها طلب آمرزش كن و در كارها با آنها مشورت فرما.

اين آية مباركه هم زمان پيامبر را از يك سو ،مظهر ماليمت ،نرمي و مهرباني در برخورد

و رفتار با مردم معرفي ميكند و اين خصوصيت را سبب گرايش مردم به آن حضرت و نفوذ
و محبوبيت وي در ميان مسلمانان ميشمارد و از سوي ديگر ،قاطعيت ،سازش ناپذيري و
صالبت در اجراي تصميمها را به ایشان توصيه ميكند و چنان صفتي را محبوب خداوند

بررسي ابعاد ُخلق عظيم پيامبر اعظم(ص)...

خلق عظيم پيامبر(ص) در نگاه قرآن و حضرت علي(ع)

میداند .ناگفته پيداست كه اگر ويژگي ،خصلت يا رفتاري مورد محبت و خواست خداوند

باشد ،رسول خدا(ص) خويش را بدان خواهد آراست و عامل بدان خواهد بود .در نتيجه از
اين آيه استفاده مىشود كه:

 .1نرمش و اخالق نيك ،هديه ای الهى است ،كسانى كه نرمش ندارند ،از اين موهبت

الهى محروم اند.

 .2افراد سنگدل و سختگير نمىتوانند مردمدارى كنند و به جذب نيروهاى انسانى

بپردازند.

 .3رهبرى و مديريت صحيح با جذب و عطوفت همراه است.

 .4بايد دستشكستخوردگان در جنگ و گنهكاران شرمنده را گرفت و جذب كرد (با

توجه به اينكه شأن نزول آية مذكور در مورد ندامت فراريان مسلمان در جنگ احد بوده
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 .5مشورت با مردم از خصلتهاى نيك و پيونددهنده است كه موجبانسجام مىشود.
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است).

تكاليف الهي را به مردم ابالغ كند و برساند و اين هدف تحقق نمييابد مگر وانگهي كه دلها

فخررازي در تفسير اين آية مباركه ميآورد :غرض از بعثت آن است كه رسول خدا(ص)

به سوي پيامبر متمايل شوند و جانها در نزد وي آرام گيرند .برآورده گشتن چنين مقصدي در

گرو آن است كه رسول داراي رحمت و كرامت باشد و از خطاهاي مردم بگذرد و برخوردهاي
ناخوشايند آنان را ناديده بگيرد و با ايشان با انواع نيكي ،مكرمت و شفقت برخورد كند .به

دليل آنچه آمد ،پيامبر(ص) بايد كه پيراسته از بدخلقي باشد ،همين گونه بايد كه سخت
دل نباشد ،بل تمايل افزون به كمك ضعيفان و دستگيري فقيران داشته باشد و لغزشها و
رفتارهاي ناپسند آنان را ناديده بينگارد.

آيات ديگري نيز در قرآن رحمت و ماليمت پيامبر را بازگو ميكند و مي فرمايد:
ِين»( .اعراف ،آیة )199
«خُ ِذ الْ َع ْف َو َوأْ ُم ْر بِالْ ُع ْر ِف َوأَ ْع ِر ْ
ض َع ِن الْ َجا ِهل َ
عفو را پيشه كن و به نيكي فرمان ده و از جاهالن اعراض كن.

عالمه طباطبايي(ره) در تفسير این آية مباركه مي نويسد:

«اخذ» چيزي بدين معناست كه گيرنده آن را هماره با خود داشته باشد و ترك نكند .از اين
رو اخذ عفو يعني رسول خدا(ص) بدرفتاريهاي نسبت به خويشتن را هماره بپوشاند و از
انتقامگيري– كه عقل اجتماعي آن را در روابط و تعامل با يكديگر روا ميشمارد– چشم
بپوشد .البته اين منش ،نسبت به رفتار ناپسند ديگران دربارة شخص پيامبر و ضايع كردن
حقوق فردي وي است ،اما وانگهي كه رفتار ناپسند سبب از ميان رفتن حقوق ديگران
شود ،گذشت و بخشش هرگز روا نيست ،زيرا كه اين عمل ،ماية فريب و گمراهي شخص
بدرفتار و ضايع شدن حق غير و ابطال قوانين نگهدارندة جامعه ميگردد كه تمامي آيات
قرآني كه از ستم ،فساد ،ياري رساندن و تكيه كردن به ستمگران منع ميكند ،چنين عفو
و گذشتي را روا نميشمارد.

ِين» ميآورد:
و نيز در ذيل فراز آخر آية شريفة « َوأَ ْع ِر ْ
ض َع ِن الْ َجا ِهل َ

اين جمله فرمان ديگري از خداوند براي مدارا با كساني است كه با آن حضرت ستم
شخصي ميكردند و اين نزديكترين و زيباترين روش براي خنثي كردن آثار عمل
جاهالنه و كاستن از فساد كردار ايشان است ،زيرا واكنش همسان در برابر عمل جاهالنه
سبب اغراء جاهالن و تداوم رفتار جاهالنه ميشود (طباطبایی1391 ،ق :ج ،9ص.)64

«لَ َق ْد َجا َء ُك ْم َر ُس ٌ
ِين َرؤ ٌ
ِيم»
يص َعلَ ْي ُكم بِالْ ُم ْؤ ِمن َ
ول م ِْن أَنْ ُفسِ ُك ْم َع ِزي ٌز َعلَ ْي ِه َما َعنِت ُّْم َح ِر ٌ
ُوف َرح ٌ
(توبه ،آیة )128
به يقين ،رسولي از خود شما به سويتان آمد كه رنجهاي شما بر او سخت است و اصرار بر
هدايت شما دارد و نسبت به مؤمنان رئوف و مهربان است.

از نكات درخور تأمل در اين آيه آن است كه تركيب دو صفت رأفت و رحمت از اوصاف

ويژة الهي است .پيامبر تنها انساني است كه اين دو صفت بر روي هم ،در توصيف و ستايش

از وي آمده است.
1
« َو َما أَ ْر َسلْ َن َ
ِين»
اك إِلاَّ َر ْح َمهًًْ لِلْ َعالَم َ
ما تو را جز براي رحمت جهانيان نفرستاديم.

در فرازى از گفتار حضرت على(ع) در شأن اخالق پيامبر(ص) چنينآمده است:

ك َع َليْهِ ْم َح َس َر ٍ
ب ن َ ْف ُس َ
ك بَا ِخ ٌع ن َ ْف َس َ
 .1و نيز آيات «ل َ َع َّل َ
ين»(شعراء،آیۀ )3و « َف َ
ات إ ِ َّن
ك أَلاَّ يَ ُكون ُوا ُمؤْ مِن ِ َ
ال ت َْذ َه ْ
هَّ
يم ب ِ َما يَ ْصنَ ُعونَ »(فاطر،آیۀ.)8
اللَ َعل ِ ٌ

بررسي ابعاد ُخلق عظيم پيامبر اعظم(ص)...

آيات قرآني زیر به روح مهرباني ،عطوفت ،رحمت و دگردوستي پيامبر اشاره دارد:
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«رفتار پيامبر(ص) با هم نشينانش چنين بود كه دائم ًا خوشرو ،خندان ،نرم و ماليم بود،
هرگز خشن ،سنگدل ،پرخاشگر ،بدزبان ،عيبجو و مديحهگر نبود ،هيچ كس از او مأيوس
نمىشد و هر كس به در خانۀ او مىآمد ،نوميد بازنمىگشت.
سه چيز را از خود دور كرده بود :مجادله در سخن ،پرگويى و دخالت در كارى كه به او
مربوط نبود.
او كسى را مذمت نمىكرد و از لغزشهاى پنهانى مرد م جست و جو نمىنمود ،جز در
مواردى كه ثواب الهى دارد سخن نمىگفت ،در موقع سخن گفتن به قدرى گفتارش نفوذ
داشت كه همه سكوت می کردند و سراپا گوش مىشدند...

نمونههايى از جمال زيباى اخالق پيامبر اسالم(ص)

متون روايي و سيرة رفتار نبوي ،سرشار از رأفت ،رحمت و مهرباني آن گرامي است،

زيرا ايشان عالوه بر اينكه ارزشهاى اخالقى را بسيار ارجمىنهاد ،خود در سيرة عملىاش
108

تجسم فضايل اخالقى و ارزشهاى واالى انسانى بود .او در همة ابعاد زندگى با چهرهاى

فصلنامة فدك

شادان و كالمى دالويز با حوادث برخورد مىكرد .در اين گفتار ابتدا به سيرة اجتماعي و

سپس به چند نمونه از سلوك اخالقى پيامبر اسالم(ص) مي پردازيم كه هر یک چون

آيينهاى شفاف ،ما را به تماشاى جمال زيباى اخالق نيك آن حضرت دعوت مىكند و راز و

رمزهاى مهم پيشرفت اسالم در صدر اسالم را به ما نشان مىدهد.

1

سيرة اجتماعي

سيرة اجتماعي پيامبر(ص) سرشار از مضامين عالي اخالقي و مملو از نكات آموزنده است.

به همين دليل علماي بزرگ ،كتابهاي مبسوطي دربارة آن به رشتة تحرير درآورده و آثار

ارجمندي خلق كرده اند ،اما با اين همه هرگز نتوانسته اند از عهدة اداي حق آن برآيند .در
اينجا به گزينش و ارائة شمه اي از سيرة اجتماعي پيامبر اسالم(ص) میپردازیم:

آراستگي :نظافت و آراستگي در نزد رسول خدا(ص) از اهميت بسزايي برخوردار بود.

 .1اين خلق نيكو تا بدان حد بود كه معروف شد سه چيز در پيشرفت اسالم نقش بسزايى داشت :اخالق
پيامبر(ص) ،شمشير و مجاهدات حضرت على(ع) و انفاق ثروت حضرت خديجه(س).

ايشان اغلب لباس سفيد و هميشه پاكيزه مي پوشيد و مسلمانان را به پوشيدن آن سفارش

مي كرد .ژوليدگي را ناخوش مي داشت و بر نماياندن نعمتهاي الهي تأكيد ميورزيد.
«روزي مسلماني با لباس نامرتب و ژوليده به محضر پيامبر اكرم(ص) آمد ،به او فرمود:
آيا ثروت نداري؟ او گفت :آري ،خداوند همه گونه ثروت را به من داده است .پيامبر(ص)
فرمود :اگر داراي ثروت هستي ،پس بايد اثر آن در تو ديده شود» (يعني لباس تميز ،زيبا و
خوبي داشته باشي ،نه لباس كثيف و مندرس) (محمدی اشتهاردی و عبدوس1382 ،ش:
224ـ.)223
رسول خدا(ص) موهايش را روغن مالي ميكرد و تا نرمة گوش بلند مينمود ،چشمان
سياه و درشتش را سرمه ميزد و هميشه عطرآگين بود ،به گونه اي كه امام صادق(ع)
ميفرمايد« :پيامبر اكرم(ص) مقداري كه براي تهية بوي خوش و عطر خرج ميكردند،
بيش از آن بود كه براي تهية نان خرج ميكردند» (آشتیانی1381 ،ش.)178 :

شكوفههاي لبخندهاي مستمر رسول خدا(ص) زيبايي گل چهرههايش را دوچندان

ميكرد و دندانهاي هميشه سپيدش بر صفاي صورتشان ميافزود .او به راستي آراستهترين

و در عين حال ساده زيستترين مرد روزگار خود بود.

نميگفت و نميشنيد .او داراي طبع لطيف ،خوش مشرب و بانشاط بود و مؤمنان اندوهگين
را با شوخيهاي خود شاد مي كرد.

«روزي پيامبر(ص) و علي(ع) خرما ميخوردند .پيامبر(ص) از هستههاي خرماهايي كه
ميخورد ،پيش روي علي(ع) مي نهاد .وقتي كه از خوردن خرما فارغ شدند ،همة هستهها
در نزد علي(ع) جمع شده بود .پيامبر(ص) به علي(ع) فرمود :اي علي! تو پرخور هستي.
علي(ع) در پاسخ از روي مزاح عرض كرد« :پرخور كسي است كه خرما را با هستهاش مي
خورد» (محمدی اشتهاردی و عبدوس1382 ،ش.)156 :

بازي با كودكان :رسول خدا(ص) محبت ويژه اي به كودكان داشت ،با آنها هم بازي و

هم كالم ميشد و آنها را با روي گشاده در آغوش محبت خود مي گرفت.

سعيدبن ابن راشد به نقل از يعلي عامري ميگويد« :وي براي رفتن به ضيافتي كه رسول
خدا(ص) را به آن دعوت كرده بودند ،با آن حضرت همراه شد .رسول خدا(ص) پيشاپيش
مردم به راه افتاد و حسين(ع) با بچه ها مشغول بازي بود .رسول خدا(ص) خواست او را
بگيرد اما طفل ،اين طرف و آن طرف مي دويد .پيامبر(ص) شروع به خنديدن و شوخي

بررسي ابعاد ُخلق عظيم پيامبر اعظم(ص)...

شوخ طبعي :رسول خدا(ص) شوخ طبع و خوش مزاح بود و در مزاحهاي خود جز حق
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كردن با او كرد تا اينكه حسين(ع) را گرفت و يك دستش را پشت گردن و دست ديگرش
را زير چانة او گذاشت و دهان او را بوسيد و فرمود :حسين از من است و من از حسين»
(محمدی ری شهری1385 ،ش.)63 :

برخورد با مردم :تجلي تربيت الهي در شيوة برخوردهاي پيامبر(ص) با مردم به وضوح

محسوس بود .او شخصيتي فروتن ،خوش سخن و خوشرو بود و با مردم با محبت و مهرباني

رفتار ميكرد .معمو ًال درخواستهاي مردم را اجابت و در صورت عدم توانايي و تمايل در مقابل

درخواستها سكوت مي کرد .او روحي بزرگ و بزرگوار داشت كه قرآن كريم دربارة رسول

خدا(ص) ميفرمايد« :اي پيامبر! به (بركت) رحمت الهي در برابر مردم نرم و مهربان شدي»
(آل عمران ،آیة .)159
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«نقل شده كه عربي بيابان نشين ،گاهگاهي به حضور پيامبر اكرم(ص) ميرسيد و براي
آن حضرت هديهاي مي آورد ،ولي در همان مجلس بهاي هديهاش را از پيامبر درخواست
ميكرد .اين جريان موجب خندة پيامبر ميشد ،لذا هرگاه آن حضرت محزون ميگشت،
ميفرمود :كاش آن عرب باديه نشين پيش ما بيايد» (آشتیانی1381،ش.)155 :

فصلنامة فدك

مهمان نوازي :پيامبر خدا(ص) مهمان دوست و مهمان نواز بود تا جايي كه مهمان را

راهنماي بهشت مي دانست و ميفرمود:

«هر خانهاي كه مهماني وارد آن نشود ،فرشتگان وارد آن خانه نميگردند» (مجلسی،
1403ق :ج ،75ص .)460او متقاب ً
ال به دعوت مسلمانان ،حتي بندگان لبيك ميگفت و
هيچ غذايي را كم نميشمرد .رسول خدا(ص) خودش از مهمانان پذيرايي ميكرد ،چنان
كه در تاريخ آمده است« :هنگامي كه كاروان فرستادگان نجاشي در مدينه به محضر
رسول خدا(ص) وارد شدند ،آن حضرت برخاست و خودش به آنان خدمت كرد» (محمدی
اشتهاردی و عبدوس1382 ،ش.)281 :

تواضع :ايشان با همة بلندي مقامش سخت متواضع بود ،به عيادت بيماران مي رفت،

تشييع جنازه مينمود و دعوت بردگان را اجابت ميكرد ،كفش و جامة خود را وصله ميزد

و در خانه با خانواده در كارهاي مورد نيازشان همكاري ميكرد .اصحاب آن حضرت چون
ميدانستند او ناراحت ميشود هنگام ورودش ،از جا بلند نمي شدند .وقتي از كنار كودكان

عبور ميكرد ،به آنها سالم ميداد ،در ميان اصحاب چنان آميخته با آنان مينشست كه گویي

يكي از آنهاست ،به طوري كه شخص ناشناسي كه ميآمد نمي دانست نبي اكرم(ص) كدام
فرد است تا اينكه از آنها مي پرسيد .عاقبت اصحاب از آن حضرت خواستند به گونهاي بنشيند

كه شخص غريب او را بشناسد ،اين بود كه ايشان سكویي از گل درست کردند تا روي
آن بنشينند .چون با مردم مينشست ،اگر دربارة آخرت صحبت ميكردند با آنها همراهي

ميكرد ،اگر دربارة خوردني و نوشيدني گفت وگو ميكردند ،هم صحبت ميشد و اگر دربارة

دنيا سخن ميگفتند از باب مدارا و تواضع با آنها هم سخن ميشد و غير از كار حرام ،آنها
را از چيزي باز نمیداشت.

رفق و مدارا :يكى از عواملى كه پيامبر را موفق كرد خلق نيكو و رفتار پر از عطوفت آن

حضرت بود .ايشان پيام را با نرمى و مدارا تبليغمىكرد ،بنابراین جاذبه و كشش بيشترى در

ميان مخاطبان داشت .قرآن در اينباره مىفرمايد« :فبما رحمه من اهلل لنت لهم ولو كنت

فظا غليظ القلب النفضوا من حولك»...

در جايى كه اساس و مبانى دين ثابت است ،نرمشمىتواند در موفقيت تبليغ مؤثر باشد.

مىفرمايد:

«انطلقا فبشرا وال تنفرا و يسرا وال تعسرا» مردم را مژده و بشارت دهيد و آنها را از خود
مرانيد ،بر آنها سهل و آسان بگيريد نه سخت و دشوار.

و نيز مي فرمايد:

«ان اهلل تعالى رفيق يحب الرفق و يعطى عليه ما ال يعطى على العنف» (نهجالفصاحه:
)142
خداوند متعال ،نرم و مهربان است و نرمى و مهربانى را دوست دارد و به آن چيزهايى
مىدهد كه به درشتى و نامهربانى نمىدهد.

و نيز مى فرمايد:

«امرني ربي بمداراهًْ الناس كما امرني باداء الفرائض» (کلینی)
پروردگارم مرا به مدارا و نرمي با مردم فرمان داده است ،همچنان كه به انجام واجبات
امر فرموده است.

وقتي پيامبر(ص) در مكه دعوت خويش را علني كرد با عكسالعمل شديد مشركان رو

بررسي ابعاد ُخلق عظيم پيامبر اعظم(ص)...

به همين جهت وقتىپيامبر(ص) امير مؤمنان(ع) و معاذ را براى تبليغ به يمن روانه مىسازد
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به شد .قريش از هيچ گونه آزار و شكنجه ،افترا و اهانت دريغ نورزيدند و او را فردی دروغگو،

جادوگر و ديوانه معرفي كردند .واكنش در برابر اين همه ،چنين بود:

«اللهم اغفر لقومي بانهم اليعلمون» (مجلسی1403 ،ش :ج ،98ص)167
بارخدايا! قوم مرا مورد رحمت و مغفرت خويش قرار ده ،زيرا آنـان حقيقت را نميدانند.

پيغمبر اكرم(ص) كه خود را آورندة شريعت سمحة سهله معرفى مىكند ،نه تنها با

مؤمنان كه با پيروان ديگر اديان توحيدى و حتى بسيارى از مشركان و كفار به نرمى و از سر

رفق و مدارا و گذشت رفتار مىكرد ،اما با مخالفان و دشمنان اسالم و قوانين ،آيينها و آنچه

در دين الهى مقدس شمرده میشد ،برخورد مىكرد .به اصطالح «اشداء على الكفار رحمإ
بينهم» بـود (عمادی استرآبادی1383 ،ش .)38-36 :با مؤمنان به نرمى و مهربانى رفتار مىكرد،
ولى در برابر دشمنان و كافران كينه توز ،سرسختانه ايستادگى مىكرد.
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نمونههایي از سلوك اخالقى پيامبر اسالم(ص)
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در اين بخش ابتدا به چند نمونه از سيرة عملي پيامبر(ص) كه بيانگر جلوة رحمت آن

حضرت است و سپس به صالبت و قاطعيت اين وجود مقدس اشاره ميکنیم:

الف .نمونههایي از سيرة عملي پيامبر(ص) كه بيانگر رحمت و سعة صدر آن وجود گرامي

است:
•

امام صادق(ع) در تبيين نمونهاي از اين خصلت پسنديدة ايشان ميفرمايد« :در

جنگ ذات الرقاع ،رسول خدا(ص) در كنار واديي زير درختي فرود آمد .در همين هنگام
سيلي آمد و ميان آن حضرت و يارانش كه در آن طرف وادي بودند ،فاصله انداخت .مردي
از مشركان متوجه پيامبر(ص) شد و به همرزمان خود گفت :من محمد(ص) را ميكشم و

آمد و به روي پيامبر(ص) شمشير كشيد و گفت :اي محمد ،كيست كه تو را از دست من

نجات دهد؟ پيامبر(ص) فرمود :آنكه پروردگار من و توست .در اين هنگام جبرئيل آن مرد
را از اسبش پرت كرد و او به پشت روي زمين افتاد .رسول خدا(ص) برخاست و فرمود :اي

غورث ،كيست كه تو را از دست من نجات دهد؟ عرض كرد :بخشندگي و آقايي تو اي

محمد .پيامبر(ص) او را رها كرد .مرد از جا برخاست ،درحالي كه ميگفت به خدا قسم كه
تو از من بهتر و آقاتري» (محمدی ری شهری1385 ،ش :ج ،13ص.)6199

•

رفتار كريمانه و مهربانانة پيامبر(ص) با مردم مكه در زمان اقتدار سياسي است كه

نمونهاي از آن در روز فتح مكه به وضوح ديده ميشود .در سال ششم هجرت قراردادي ده

ساله ميان سران قريش و پيامبر اسالم منعقد شد .اين قرارداد كه به پيمان حديبيه شهرت
يافت ،صلح و آرامشي پايدار به ارمغان آورد ،اما اين آرامش بيش از دو سال به طول نينجاميد

و با حملة شبانة گروهي از جنگجويان قريش به قبيلة خزاعه كه هم پيمان مسلمانان بودند،

عم ً
ال نقض شد .پس از پيمان شكني قريش ،رسول خدا(ص) تصميم گرفت درهاي مكه را
كه تنها پايگاه بت پرستي بود ،به روي خداپرستان باز و خانة خدا را از دست مشركان آزاد

کند .از اين رو اعالم بسيج عمومي كرد و به زودي سپاهي نيرومند و مجهز را در مدينه
مجتمع و در روز دهم رمضان سال هشتم هجرت مدينه را به سوي مكه ترك كرد .لشكر

عظيم پيامبر اسالم(ص) در كرانه هاي مكه اردو زدند و به دستور ایشان با افروختن آتش

فتح بدون خونريزي مكه را فراهم كردند .مكه بدون مقاومت تسليم مردان تا دندان مسلح

سپاه اسالم شد و بدين وسيله بزرگترين دژ كفر و بت پرستي فرو ريخت و خدايانش به
دست نبي خدا(ص) از پاي درآمد .اكنون پيامبر(ص) بر مردمي پيروز شده بود كه او را به

ظلم و بيداد ديوانه خوانده ،در درة ابوطالب محاصره كرده ،به انواع شكنجهها آزرده ،نقشة
قتلش را كشيده ،از شهر خود بيرون رانده ،آتش جنگها عليه او افروخته و عموها و يارانش
را به شهادت رسانده بودند و انتظار طبيعي اين بود كه انتقام بگيرد ،اما او كه رحمۀ للعالمين

بود ،در برابر فكر انتقام كه افكار عمومي را به التهاب درآورده بود ،فرمود« :چه مي گویيد و
دربارة من چگونه فكر ميكنيد؟» مردم بهت زده و بيمناك ،همگي با صداي لرزان و شكسته
روي سوابق عواطف بزرگي كه از پيامبر(ص) داشتند ،گفتند :ما جز نيكي چيزي دربارة تو
نميانديشيم ،تو را برادر بزرگوار خويش و فرزند برادر بزرگوار خود ميدانيم.

پيامبر(ص) كه بالطبع رئوف و باگذشت بود وقتي با جملههاي عاطفي و تحريكآميز

بررسي ابعاد ُخلق عظيم پيامبر اعظم(ص)...

در نقاط مرتفع و ايجاد وحشت ،روحية دفاعي قريش را تحليل بردند و بدين وسيله مقدمة
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آنان روبهرو شد ،چنين گفت :من نيز همان جملهاي را به شما ميگويم كه برادرم يوسف به
برادران ستمگر خود گفت .امروز بر شما مالمتي نيست ،خدا گناهان شما را ميآمرزد ،او ارحم

الراحمين است ...برويد دنبال زندگي خود ،همة شما آزاديد (اذهبوا انتم الطلقاء).

پيامبر خدا(ص) انتقام نگرفت و اجازة انتقام گرفتن نداد و هنگامي كه سعدبن معاذ كه

يكي از فرماندهان سپاه اسالم بود در آن روز رجزهایي به اين مضمون خواند که «امروز روز

نبرد است ،امروز جان و مال شما حالل شمرده ميشود» ،پيامبر(ص) از شنيدن آنها بسيار
اندوهناك شد و او را از مقام فرماندهي عزل كرد و پرچم را به پسر وي ،قليل بن سعد سپرد.
اين گذشت ،بزرگ فكري ،عطوفت و نسيم ماليم مهرباني جانهاي مكيان را نواخت و به

سوي اسالم و پذيرش ديانت پيامبر متمايل ساخت .بلكه با اعالم عفو عمومي چون باراني

بر دل تفتيده و وحشتزدة مردم مكه باريدن گرفت و آنها را به رويشي دوباره در پرتو اسالم

واداشت؛ رويشي كه دل و جان مردم جزيرهًْ العرب را از نو بنيان نهاد و هويتي جديد و سرشار
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از فضيلتهاي الهي و انساني به آنها بخشيد (ابن اثیر1965 ،م :ج ،2ص 285و محمدی اشتهاردی
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و عبدوس1382 ،ش).

•

صفوان بن اميه از جمله سران مشركان مكه و جزو آتش افروزان عليه پيامبر(ص)

در جنگهاي متعدد بود و يك نفر از مسلمانان را به جرم مسلماني در مكه به دار آويخته بود.

ازاين رو در شمار كساني قرار گرفت كه پيامبر از آنها نگذشت و خون آنان را حالل اعالم

کرد .او با شنيدن اين خبر از مكه به جده گريخت ،اما عمرو بن وهب ،پسر عموي او ،نزد
پيامبر(ص) شفاعت كرد و خواهان عفو او شد .رسول خدا(ص) نيز او را بخشيد .زماني كه
خبر به خود او رسيد ،باور نكرد ،تا اينكه پيامبر(ص) عمامه يا پيراهن خود را به نشانة بخشش

براي او فرستاد .او باور كرد و به مكه بازگشت و از حضرت خواست تا به وي دو ماه مهلت
دهد تا دربارة اسالم تحقيق كند و اگر به نتيجه رسيد اسالم بياورد .پيامبر(ص) به او چهار

ماه مهلت داد تا تحقيق كند و اسالم بياورد .صفوان بعدها ميگفت :هيچ كس به اين نيك

نفسي نميتواند باشد مگر اينكه فرستادة خدا باشد .گواهي ميدهم كه خدايي جز خداي يكتا
نيست و او رسول خداست (سبحانی1386 ،ق.)449-448 :

•

در سال نهم هجرت هنگامى كه قبيلة سركش طى بر اثر حملة قهرمانانة سپاه

اسالم شكستخوردند ،عدى بن حاتم كه از سرشناساناين قبيله بود به شام گريخت ،ولى

ت به اسارت سپاه اسالم درآمد .سفانه را همراه ساير اسيران به
خواهر او كه سفانه نا م داش 
مدينه آوردند و آنان را در نزديك مسجد در خانهاى جاى دادند .روزى رسول خدا(ص) از
آناسيران ديدن كرد .سفانه از موقعيت استفاده كرد و گفت« :يا محمد هلك الوالد و غاب
الوافد فان رايت ان تخلى عنى ،و ال تشمت بى احياء العرب ،فان ابى كان يفك العانى ،و

يحفظ الجار ،و يطعمالطعام ،و يفشى السالم ،و يعين على نوائب الدهر /اى محمد! پدرم

(حاتم) از دنيا رفت و نگهبان و سرپرستم (عدى) ناپديد شد و فرار كرد .اگر صالح بدانى مرا

آزاد كن و شماتت و بدگويىقبيلههاى عربها را از من دور ساز .همانا پدرم بردگانرا آزاد
مىساخت ،از همسايگان نگهبانى مىکرد ،به مردم غذا مىرسانيد ،آشكارا سالم مىداد و

در حوادث تلخ روزگار ،مردم را يارى مىکرد» .پيامبر اكرم(ص) كه به ارزشهاى اخالقى،
احترام شايان مىکرد ،به سفانه فرمود« :يا جارية هذه صفة المؤمنين حقا ،لو كان ابوك
اگر پدرت مسلمان بود ،ما او را مورد لطف و رحمت قرار مىداديم» .آنگاه پيامبر(ص) به
مسئوالن امر فرمود« :خلوا عنها فان اباها كان يحب مكارم االخالق /اين دختر را بهپاس

احترامى كه پدرش به ارزشهاى اخالقى می کرد ،آزاد سازيد» .آن گاه پيامبر(ص) لباس نو
به او پوشانيد و هزينة سفر به شامرا در اختيارش گذاشت و او را همراه افراد مورد اطمينان
بهشام نزد برادرش رهسپار كرد.

عدى بن حاتم نيز مىگويد :هنگامى كه خواهرم سفانه به اسارت سپاه اسالم درآمد و

من به سوى شام گريختم ،پس از مدتى خواهر م با كمال وقار و متانتبه شام آمد و مرا در

مورد اينكهگريختم و او را تنها گذاشتم سرزنش كرد .عذرخواهى كردم .پساز چند روز از او

كه بانويى خردمند و هوشيار بود ،پرسيدم« :اين مرد (پيامبر اسالم) را چگونه ديدى؟» گفت:

«سوگند ب ه خدا او را رادمردى شكوهمند يافتم .سزاوار است كه به او بپيوندى كه در اين

صورت به جهانى از عزت و عظمت پيوستهاى» .با خود گفتم به راستى كه نظرية صحيح

بررسي ابعاد ُخلق عظيم پيامبر اعظم(ص)...

مسلما لترحمناعليه /اى دختر! اين ويژگیهايى كه برشمردى از صفات مؤمنان راستين است.
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همين است .برای پذيرشاسالم به مدينه سفر كردم .پيامبر(ص) در مسجد بود .در آنجا به

محضرش رسيدم .سالم كردم .جواب سالمم را داد و پرسيد :كيستى؟ عرض كردم عدىبن
حاتم هستم .آن حضرت برخاست و مرا به سوى خانهاش برد .در راه با اينكه مرا به خانه

مىبرد ،بانويى سالخورده و مستضعف با او ديدار و اظهار نياز کرد .پيامبر(ص) مدتى طوالنى
در آنجا توقف كرد و آن بانو را دربارة تأمين نيازهايش راهنمايى فرمود .با خود گفتم« :سوگند

به خدا اين شخص پادشاه نيست» .سپس از آنجا گذشتيم و به خانة رسول خدا(ص) وارد
شدیم .پيامبر(ص) از من پذيرايى گرمى کرد ،زيراندازى كه از ليف خرما بود نزدم آورد و به

من فرمود :بر روى آن بنشين .گفتم :بلكه شما بر آنبنشينيد .فرمود :نه ،شما بر آن بنشين.

خود آن حضرت بر روى زمين نشست .با خود گفتم :اين نيز نشانة ديگر كه آن حضرت،

پادشاه نيست .سپس مطلبى از دينم را كه رازپوشيده بود بيانفرمود .دريافتم كه او بر رازها

آگاهى دارد و فهميدم كه پيامبر مرسل است .بيانات و پيشگوييها و مهربانیهايش مرا شيفته

116

كرد و همان جا مسلمان شدم (محمدی اشتهاردی).
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•

در ماجراى جنگ حنين كه در سال هشتم هجرت رخ داد ،شيماء دختر حليمه

كه خواهر رضاعى پيامبر(ص) بود ،با جمعى از دودمانش به اسارت سپاه اسالم درآمدند.

پيامبر(ص) هنگامى كه شيماء را در ميان اسيران ديد ،به ياد محبتهاى او و مادرش در دوران

شيرخوارگى ،احترام شايانى كرد .پيش روى او برخاست و عباى خود را بر زمين گستراند،

شيماء را روى آن نشانيد ،با مهربانى مخصوصى از او احوالپرسى كرد و به او امر فرمود« :تو
ت كردى( »...با اينكه از آن زمان حدود
همان هستى كه در روزگار شيرخوارگى به من محب 

شصتسال گذشته بود).

شيماء از پيامبر(ص) تقاضا كرد تا اسيران طايفهاش را آزاد سازد .پيامبر(ص) به او فرمود:

«من سهمية خودم را بخشيدم و در مورد سهمية ساير مسلمانان ،به تو پيشنهاد مىكنم كه

بعد از نماز ظهر برخيزی و در حضور مسلمانان ،بخشش مرا وسيلة خود قرار دهی تا آنها نيز
سهمية خود را ببخشند .شيماء همين كار را انجام داد .مسلمانان گفتند« :ما نيز بهپيروى از

پيامبر(ص) سهمية خود را بخشيديم».

سيرهنويس معروف،ابن هشام مىنويسد« :پيامبر(ص) به شيماء فرمود :اگر می خواهى با

كمال محبت و احترام در نزد ما بمان و زندگى كن و اگر دوستدارى تو را از نعمتها بهرهمند

مىسازم و به سالمتى به سوى قو م خود بازگرد» .شيماء گفت :مىخواهم به سوى قوم خود

بازگردم .پيامبر(ص) يك غالم و يك كنيز به او بخشيد و اين دو با همازدواج كردند و به

عنوان خدمتكار خانة شيماء به زندگى خود ادامه دادند (همان).

•

عبداهلل بن سالم از يهوديان عصر پيامبر(ص) بود و عواملى از جمله جاذبههاى

اخالق پيامبر(ص) موجب شد كه اسالم را بپذیرد و رسم ًا در صف مسلمانان قرار گیرد .او

دوستى از يهوديان به نام«زيدبن شعبه» داشت .عبداهلل پس از پذيرش اسالم همواره زيد را

به اسالم دعوت مىكرد و عظمت محتواى آن را براى او شرحمىداد بلكه به اسالم بگرود،

ولى زيد همچنان بر يهودىبودن خود پافشارى مىكرد و مسلمان نمىشد.

عبداهلل مىگويد :روزى به مسجدالنبى رفتم .ناگاه ديدم زيد در صف نماز مسلمانان

نشسته و مسلمان شده است .بسيار خرسند شدم ،نزدش رفتم و پرسيدم «علت مسلمان

مىخواندم ،وقتى كه به آياتى در مورد اوصاف محمد(ص) رسيدم ،با ژرفانديشى آنها را

خواندمو ويژگیهاى محمد(ص) را كه در تورات آمده بود به خاطر سپردم ،با خود گفتم بهتر
آن است كه نزد محمد(ص) روم و او را بيازمايم و بنگرم كه آيا او داراى آن ويژگیها كه يكى

از آنها حلم و خويشتندارى بود ،هستيا نه؟ چند روز به محضرش رفتم و همة حركات و
رفتار و گفتارش را تحت نظارت دقيق قرار دادم و همة آن ويژگیها را در وجود او يافتم .با

خود گفتم تنها يك ويژگى مانده است ،بايد در اين مورد نيز به كندوكاو خود ادامه دهم .آن

ويژگى حلم و خويشتندارى او بود ،چرا كه در تورات خوانده بودم« :حلم محمد(ص) بر خشم

ن هرچه به او جفا كنند ،از او جز حلم و خويشتندارى نبينند».
او غالب است ،جاهال 

روزى براى يافتن اين نشانه از وجود آن حضرت روانة مسجد شدم .ديدم عرب باديهنشينى

سوار بر شتر به آنجا آمد .وقتى كهمحمد(ص) را ديد ،پياده شد و گفت« :من از ميان فالن

قبيله بهاينجا آمدهام ،خشكسالى و قحطى باعث شده كه همه گرفتار فقر و نادارى شويم،

بررسي ابعاد ُخلق عظيم پيامبر اعظم(ص)...

شدنت چه بوده است؟» زيد گفت :تنها در خانهام نشسته بودم و كتاب آسمانى تورات را
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مردم آن قبيله مسلمان هستند و آهى در بساط ندارند ،وضع ناهنجار خود را به شما عرضه

مىكنند و اميد آن را دارند كه به آنها احسان كنى» .محمد(ص) به حضرت على(ع) فرمود:

«آيا از فالن وجوه چيزى نزد تو مانده است؟» حضرت على(ع) گفت« :نه» ،پيامبر(ص)

حيران و غمگين شد .همان دم من به محضرش رفتم و عرضكردم «اى رسول خدا! اگر
بخواهى با تو خريد و فروش سلف كنم ،اكنون فالن مبلغ به تو مىدهم تا هنگام فصل

محصول ،فالن مقدار خرما به من بدهى» .آن حضرت پيشنهاد مرا پذيرفت و معامله را انجام
داد ،پول را از من گرفت و به آن عرب باديهنشين داد.

من هم چنان در انتظار بودم تا اينكه هفت روز به فصل چيدن خرما مانده بود .در اين

ايام روزى به صحرا رفتم .در آنجا محمد(ص) را ديدم كه در مراسم تشييع جنازة شخصى

حركت مىكرد ،سپس در ساية درختى نشست و هر كدام از يارانش در گوشهاى نشستند.

118

را خوب مىشناسم كه مال مردم را مىگيريد و در بازگرداندن آن كوتاهى و سستى مىكنيد،
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منگستاخانه نزد آن حضرت رفتم ،گريبانش را گرفتم و گفتم« :اى پسر ابوطالب! من شما

اين گونه جاهالنه با آن حضرت رفتار كردم (با اينكه چند روزى به آخر مدت مهلت باقى

آيا مىدانىكه چند روزى به آخر مدت مهلتبيشتر نمانده است؟» من با كمالبىپروايى
مانده بود) .ناگاه از پشت سر آن حضرت ،صداى خشنى شنيدم .عمربن خطاب را ديدم كه
شمشيرش را از نيام بركشيد ،به من رو كرد و گفت« :اى سگ! دور باش» .عمر خواست

با شمشير به من حمله كند ،محمد(ص) از او جلوگيرى كرد و فرمود« :نيازى به اين گونه
پرخاشگرى نيست ،بايد او (زيد) را به حلمو حوصله سفارش كرد» .آن گاه به عمر فرمود:
«برو از فالن خرما فالن مقدار به زيد بده».

عمر مرا همراه خود برد و حق مرا داد ،به عالوه ،بيست پيمانة ديگر اضافه بر حقم به

من خرما داد .گفتم« :اين زيادى چيست؟» گفت« :چه كنم حلم محمد(ص) موجب آن شده
است ،چون تو از نهيب و فرياد خشن من آزرده شدى ،محمد(ص) به من دستور داد اين
زيادى را به تو دهم تا از تو دلجويى شود و خشنودى تو به دست آيد» .هنگامى كه آن اخالق

نيك و حلم عظيم محمد(ص) را ديدم مجذوب اسالم و اخالق زيباى محمد(ص) شدم و

گواهى به يكتايى خدا و رسالتمحمد(ص) دادم و در صف مسلمانان درآمدم (همان).

ب .نمونه هایي از سيرة عملي پيامبر(ص) را كه بيانگر صالبت و قاطعيت آن حضرت

است در اين بخش ميآوريم:
•

زني از اشراف قريش به نام فاطمه مخزومي مرتكب سرقت شد .رسول خدا(ص)

دستور داد حد الهي را دربارة او جاري كنند .قبيلة بني مخزوم ناراحت شدند و كوشيدند به

هر وسيلهاي مانع اجراي حد شوند ،حتي اسامة بن زيد كه از چهرههاي محبوب نزد پيامبر
بود ،از ايشان تقاضاي بخشودگي كرد ،اما حضرت از اين درخواست ،به شدت ناراحت شدند
و فرمودند :آيا دربارة حدي از حدود خدا شفاعت ميكني؟ سپس از جا برخاست و به ايراد

خطبه پرداخت كه بخشي از آن چنين است« :اي مردم! علت اينكه ملتهاي پيش از شما

هالك شدند اين بود كه اگر فرد بلندپايهاي از آنان جرم ميكرد او را مجازات نميکردند ،اما
اگر از مردم ضعيف ،ناتوان و گمنام كسي خالف ميكرد ،حكم خدا را دربارة او اجرا ميكردند.

سوگند به خدا اگر [بر فرض محال] دخترم فاطمه دست به چنين كاري بزند ،حكم خدا را
(نوعی1379 ،ش.)100 :

•

پس از غزوة تبوك كه در سال نهم هجرت روي داد ،نمايندگان قبيلة هوازن براي

پذيرش اسالم اظهار تمايل كردند و براي اين كار پيش شرطهایي معين كردند از جمله
اينكه از نماز خواندن معاف باشند .اما پيامبر(ص) با قاطعيت و صالبت تمام در برابر اين

شرط ايستاد و در عين تعلق خاطر شديد به ايمان و گرايش يك نفر به اسالم ــ چه رسد به

يك قبيله ــ به آنان جواب رد داد و فرمود« :الخير في دين الصلوة معه» (سبحانی1351 ،ش)،

ديني كه در آن نماز نباشد ،خير و سودي ندارد.
•

نمونة ديگر ،برخورد قاطع ،شديد و باصالبت آن حضرت با سه نفر از مسلماناني

است كه از شركت در جنگ با روميان در غزوة تبوك سر باز زدند .در بازگشت پيامبر(ص)
از جنگ تبوك ،هنگامي كه آن سه نفر به محضر او شرفياب شدند تا عذرخواهي كنند،

پيامبر(ص) يك كلمه با آنان سخن نگفت و به ساير مسلمانان نيز دستور فرمود تا با ايشان
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دربارة او اجرا ميكنم و در برابر قانون خدا ،فاطمه مخزومي با فاطمه محمدي يكسان است»
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سخن نگويند .اين فرمان نبوي سبب شد تا زنان و فرزندان آن سه نفر نزد پيغمبر(ص) بيايند

و خواهان جدايي شوند .فضاي عمومي مدينه چنان بر آنان تنگ و خفقان آور شد كه ناگزير

مدينه را ترك کردند و به كوههاي اطراف پناه بردند .پس از مدتی طوالني كه در كوهها به
نيايش و تضرع ،توبه و انابه مشغول بودند و خداوند توبة آنان را پذيرفت پيامبر(ص) آنان را

بخشيد و توانستند به خانههايشان و به جمع مسلمانان بپيوندند (ابن هشام1385 ،ش).

عيني
رهاورد هم آغوشي رحمت و صالبت در وجود مقدس پيامبر(ص) را در واقعيت
ِ

برچيده شدن بساط جنگ و دشمني از جزيرة العرب و گسترش اسالم در بخش بزرگی از

دنياي آن روز در اندك زمان ميتوان ديد ،بيآنكه نياز به گواه ديگري باشد؛ همان واقعيتي
كه قرآن كريم از آن چنين سـخـن ميگويد:
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« َوا ْذ ُك ُروا ن ِ ْع َمهًْ ِهّ
الل َعلَ ْي ُك ْم إِ ْذ ُك ْن ُت ْم أَ ْع َدا ًء َف َأل َّ َف بَ ْي َن ُق ُلوب ِ ُك ْم َف َأ ْص َب ْح ُتم بِنِ ْع َمتِ ِه إِخْ َوان ًا َو ُك ْن ُت ْم
َعلَى شَ فَا ُحف َْرهًٍْ م َِن النَّا ِر َف َأنْ َق َذ ُكم ِم ْن َها»
و نعمت بزرگ خدا را بر خود به ياد آريد كه چگونه دشمن يكديگر بوديد و او ميان دلهاي
شما الفت ايجاد كرد و به بركت نعمت او برادر شديد و شما بر لب حفرهاي از آتش بوديد
خدا شما را از آن نجات داد.

نتيجهگيري

يكي از اساسي ترين رموز خوشبختي و لذت بردن از زندگي ،اخالق خوش و صفات

كريمه است و در دنياي امروز كه استرس و فشارهاي فراوان از هر سو وجود ما را محاصره
کرده است ،تنها با خوشرویي و خلق و خوي ماليم مي توان عمر را با آرامش و رضايت

سپري كرد .از طرف ديگر در عرصة زندگي موقعيتهاي بسياري به وجود ميآيد كه انسان
آگاه و باايمان با برخورداري از اين موقعيتها و كسب فضایل اخالقي ،ميتواند در جهت

كمال و حفظ آرامش خود و خانواده گام بردارد .بنابراين براي زندگي خوب و سعادتمندانه،

اخالق خوش مهمترين عنصر است و بدون آن زندگي عذاب آور و خستهكننده است ،زيرا
شخص بداخالق زندگي را به كام خود و اطرافيان تلخ ميكند و تمام پيوندهاي عاطفي را
از ميان برميدارد.

بديهي است نيكخویي پل ارتباطي بين افراد را مستحكم ميكند و از اركان پايداري

كانون خانواده نيز به شمار می رود و باعث سالمت رواني خانواده و درنتيجه سالمت جامعه
است ،به همين جهت از بسياري عبادات برتر و باالتر شمرده شده است ،چنانكه پيامبر

اكرم(ص) مي فرمايد «در كفة اعمال در روز قيامت چيزي بهتر و باارزشتر از حسن خلق
نيست» و نيز مي فرمايند «بندهاي ميشود كم عبادت باشد اما به واسطة حسن خلق در

آخرت به درجات عظيم و اشرف منازل برسد».

يكى از عوامل مهمى كه پيامبر(ص) را در امر رسالت توفيق داد خلق نيكو و رفتار پر

از عطوفت آن حضرت بود .ايشان پيام را با نرمى و مدارا تبليغ مىكرد ،بنابراین كشش

بيشترى در ميان مخاطبان داشت .به همين جهت قرآن در ترسيم سيماي پيامبر(ص)
سرزمين شخصيت آن گرامي را مزرع رويش رحمت و صالبت معرفي ميكند و مىفرمايد:

«فبما رحمهًْ من اهلل لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب النفضوا من حولك »...زيرا در جايى

كه اساس و مبانى دين ثابت است ،نرمشمىتواند در موفقيت تبليغ مؤثر باشد .صالبت و

بنيادي حيات اجتماعي ،افزايش جرم و بزهكاري ،هتك حرمت و عفت عمومي و فروپاشي

ارزشها و بايدهاي اخالقي ،اعتقادي و ...ميشود كه هيچ انديشهگر و خردورزي با ماليمت

و سازش و نرمخويي ،پیامدهاي سنگين و بنيان برانداز يادشده را نميپذيرد.

عفو و گذشت نیز در سيرة رسول خدا(ص) از جايگاه ويژهاي برخوردار است ،از اينرو

مسلمانان بايد به تبع ايشان اين خصلت پسنديده را در حيات اجتماعي و سياسي خويش
زنده کنند تا عالوه بر شيريني زندگي جمعي ،بر قدرت و اقتدار خود بيفزايند .امروز عفو،
صبوري و بردباري در سطح نخبگان و مردم ،جديدترين نياز جامعة ماست ،از اين رو بايد با

نگاه راهبردي به اين موضوع نگريست و از آن براي نزديكي دلها به هم و ايجاد وحدت سود

جست ،واال شب تاريك ،بيم موج و گردابي چنين حايل در پيش است.
کتابنامه
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