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 مترجم یمقدمه

اثر دکتر محمد عریفیی را  « إستمتع بحیاتك »از دوستان کتابی به نام  چندی پیش یکی

ای از آن را ورق زدم، ایین کتیار را در نیوو خیودش     به من هدیه داد و من چند صیفحه 

های سازنده و راهکارهای تعامل با مردم عد مهارتنظیر یافتم، مؤلف این کتار را در بُبی

های صاحب نام امت اسالمی به رجسته و انسانو سرگذشت افراد ب  در پرتو سیره نبوی

 رشته تحریر درآورده است.

ْؤِمنِ ـالْ  َضالَّة   الِحْكَمة  »که  حقیقتا بنابه فرموده نبوی  این کتار را گمشده فعلی  «م 

 جامعه یافتم و از همان لحظه تصمیم گرفتم آن را به زبان فارسی برگردانم.

در تعامل با مردم فاصیله گرفتیه اسیت،    ای نبوی هبه راستی از زمانی که امت از شیوه

های اجتماعی های اجتماعی، انحرافات فکری، اضطرابات درونی، بحراندچار انواو آسیب

 ای شده است.و معضالت پیچیده و ال ینحل ملی و منطقه

هیا سیلب اعتمیاد و    امروز اگیر میا شیاهد ورشکسیتگی اخالفیی، فروپاشیی خیانواده       

های محبت و دوستی در میان بشیریت هسیتیم، فطعیا     نسانی و رشتهبودن روابط ارنگکم

والتسلیم جوییا   ةعلت آن را در انقطاو ریسمان مستحکم أمت با حبیبش علیه أفضل الصال

 شد.

آری، امروز دعوتگران در مسیر دعوت، فرمانروایان در امور حکومتی، مربیان در بُعد 

ای که های انقالبی خویش از الگوی سازندهمراحل تربیتی، سیاستمداران در تدبیر سیاست

اند و در نیتجه فرآن آن را در آیات روشن خویش معرفی نموده است تخطی نموده

اند. راستی چه زیبا فرموده است: هایی برای امت اسالمی به بار آوردهنابسامانی

﴿      
 ﴾. 
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این که این کتار چراغی فروزان برای هر مربیی و دعیوتگر، رهبیر و     ی کالمخالصه

آموز، پیدر و میادر، زن و شیوهر، کاسیب و بازرگیان، و بلکیه       سیاستمدار، معلم و دانش

 باشد.ماهتابی عالمتار برای افشار جامعه انسانی می

میه  شوم، امید است با ترجبیش از این بین شما و مطالب زرین و این کتار حایل نمی

 این کتار گامی در راستای اصالح امت برداشته باشم. گر فبول افتد زهی عز و سعادت.
 

 محمد حنیف حسین زایی

 پست الکترونیک:
 hanif2359@yahoo.com 

 

 



 مؤلف یمقدمه

 الحمد هلل والصالة والسالم على من ال نبي بعده، وبعد:

« فن تعامل با مردم»یا « یابیتآیین دوس»در سنین شانزده سالگی بودم که کتابی به نام 

اثر دیل کارنگی به دستم رسید. این کتار بسیار جالب بود و چندین مرتبیه آن را مطالعیه   

 کردم.

نده، هر ماه یک بار این کتار را مطالعه ن کتار پیشنهاد کرده بود که خوانی اینویسنده

و تعامل با مردم به کار کند و من نیز چنین کردم و فواعد و راهکارهای آن را در برخورد 

 بستم و نتایج جالب توجهی در رابطه با آن مشاهده کردم.

کند، سپس دلیل کارنگی در شیوه نگارش این کتار نخست فاعده و راهکار را ذکر می

های موفق فوم و ملیتش، از فبییل:   هایی از رجال و شخصیتها و داستانبه دنبال آن، مثال

اند. مین در  هایی را کسب کردهآورد که موفقیتو... را میروزولت، لنگولن ژوزف، مایک 

کنید و میردم را   این امر اندیشیدم و به این نتیجه رسیدم که ایین فیرد کتیار تی لیف میی     

کند تا به سعادت و خوشبختی دنیا برسند، پیس چیه نیکوسیت اگیر آدمیی،      راهنمایی می

ی دنییا و آخیرت را بیه دسیت     اسالم و اخالق اسالمی را به دیگران بشناساند تا خوشبخت

های تعامل را عبادتی به حسیار آورد تیا   ها و شیوهآورند! چه زیباست اگر انسان مهارت

بنده به وسیله آن به پروردگارش تقرر جوید. باز بیرایم روشین گردیید کیه آفیای دییل       

کارنگی خودکشی کرده است، در این هنگام یقیین کیردم کیه کتیابش در عیین زیبیایی و       

 ه وی سودی نبخشیده است.شگفتی ب

و  بنابراین، به بررسی و تحقیق در تاریخ خودمان پرداختم و در سیرت رسول خیدا  

های صاحب نام امت اسالمی مواردی را اصحار وی و سرگذشت افراد برجسته و انسان

 سازد، لذا از آن زمان به ت لیف این کتار در فن تعامیل نیاز مییافتم که ما را از دیگران بی

با مردم مبادرت ورزیدم، کتار حاضر ماحصل یک ماه یا یک سال تیالش نیسیت، بلکیه    

حاصل مطالعات و تحقیقات بیست ساله من است و در عین حیال خداونید بیر نگارنیده     
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ام حدود بیست عنوان کتار ت لیف نمایم که برخیی  منت نهاده است که تا به حال توانسته

ها این کتیار  ی آناند؛ اما از همهن نسخه به چاپ رسیدهها با تیراژ بیش از دو میلیواز آن

 تر است.تر و ارزشمندتر است و به نظر من از همه مفیدتر و کاربردیدر نزد من محبور

ام این یگانه کتابی است که کلمات آن را با فلمی که با خونم آغشته شده است، نوشته

واژگان  ام.ی خاطراتم در آن نگاشتهو کالبد روحم را در فالب سطرهایش ریخته و چکیده

و سیوگند ییاد   « الجرم از دل برآید، بر دل نشیند»این کتار از عمق وجود تراوش نموده، 

کنم آن چنانکه از فلبم به بیرون تراوش کرده مشتاق و عالفمندم تیا در فلیب تیو نییز     می

 استقرار یابد، پس درود بر شما.

خوانندگان عزیز اعم از مرد و زن بیر مطالیب   شوم اگر بدانم که چه فدر خوشحال می

مده باشید و ایین   آها به وجود این کتار عمل نموده، تغییر و تحولی در دورن و باطن آن

ی جدییدی در  بیرداری و اسیتفاده  دگرگونی و پیشرفت را به دیگران منتقل کرده، به بهیره 

هیای  گزاری، پیشرفتشان از بار سپاسزندگی خویش نایل گردند، آنگاه با دستان مبارک

های خیود را صیادفانه و بیا صیراحت نگاشیته و از      مده و احساسات و دیدگاهآ به دست

ها طریق پست یا پیام تلفن همراه، برای نگارنده این سطور ارسال نمایند تا من از لطف آن

 تشکر نموده و غائبانه دعاگوی آنان باشم.

د نمیوده و خالصیانه بیرای رضیای     خواهم مطالب این کتار را سیودمن از خداوند می

جزای خیر عنایت فرمایید کیه   « شرکت موبایلی»خودش فرار دهد و به برادران گرامی در 

 در نشر این کتار همکاری نمودند.

 دعاگوی شما

 دکتر محمد بن عبدالرحمن عریفی

 نمایم:برای حُسن شروع یادآوری می

این است که از آن در زنیدگی  هدف این نیست که کتابی را مطالعه کنید؛ بلکه هدف »

 «.استفاده نمایید



 این افراد هرگز استفاده نخواهند کرد

 پیامی از طریق موبایل دریافت کردم که در آن چنین نوشته بود:

کننده تماس گرفتم، شخصی کیه در  جنار شیخ! حکم خودکشی چیست؟ من با سؤال

 آغاز جوانی بود به من پاسخ داد.

 ؤالتان را نفهمیدم دوباره آن را تکرار کنید.به او گفتم: ببخشید، س

 وی با لحنی آکنده از درد و رنج گفت: سوال واضح است: حکم خودکشی چیست؟

من خواستم به او پاسخی بدهم کیه توفیع آن را نداشیته باشید، لیذا بیا خنیده گفیتم:         

خیواهم در  مستحب است. او فریاد زد: چرا؟ من عرض نمیودم: نظیر شیما چیسیت؛ میی     

اید با شما همکاری نمایم! جوان خاموش شد. سپس گفتم: خُب، چیرا  ی که گرفتهتصمیم

اید؟ جوان اظهار داشت: چون شغلی ندارم، بیکار هستم و مردم میرا  فصد خودکشی کرده

خیورده هسیتم و... بعید بیه بیازگونمودن      دوست ندارند و اصال  من یک انسیان شکسیت  

پرداخت و ناتوانی و ضعف در استفاده  های طوالنی از شکست در زندگی خویشداستان

های خویش را عنوان کرد که در وافع این ییک معضیل بیزرر بیرای     از نیروها و توانایی

 بسیاری از مردم است.

 نگرد!چرا هرکدام از ما خودش را با دیدی پست و حقیر می

را  انید و خیودش  ی کوه ایستادهبیند که باالی فلهزیرا با چشمان خودش کسانی را می

 ها باالی کوه برود.افل مانند آنمانند آنان به فله برسد یا به حد بیند تا کمتر از آن می
 ومككككككككككن  تلیكككككككككك   ككككككككككع   ال بككككككككككا 

 

  عككككككككد ربككككككككد الككككككككد   بككككككككین الح كككككككك  
 

 «.کندها زندگی میها بهراسد، برای همیشه در میان چالههرکس از باالرفتن کوه»یعنی: 

هیا و  عید مهیارت  هیر کتیار دیگیری کیه در بُ     دانی چه کسی از این کتار و یاآیا می

ای است که کند؟ او شخص مسکین و درماندهاند هرگز استفاده نمیها نوشته شدهمرافبت

گویید:  شود و به سرنوشت خویش فانع است و چنین میی در مقابل اشتباهاتش تسلیم می

و امکیان  ام ام و بیر آن عیادت کیرده   این سرشت و طبیعت من است که بر آن بزرر شده



 11 این افراد هرگز استفاده نخواهند کرد

شود که در اند؛ مگر میتغییر در آن وجود ندارد و مردم نیز به این طبیعت من عادت کرده

در « زیاد»یا چون « احمد»رویی و بشاشت مانند باشم و یا در گشاده« خالد»سخنوری مثل 

 میان مردم محبوبیت داشته باشم؟! این امری محال و غیر ممکن است.

در یک جلسه عمومی نشسته بودم که اهل مجلس افراد  ی با یک پیرمرد کهن سالزرو

همت بودند و این پیرمرد با کسانی که در اطراف او بودند سخنانی عامیانیه  عوام و سست

کسی که به عنوان شخصییتی بیزرر باشید وجیود      کرد. در این مجلس هیچرد و بدل می

گذاشتند. سیخنان  م میها که مردم به خاطر کهولت سن به او احترانداشت، جز یکی از آن

کوتاهی در این مجلس ایراد نمودم و در خالل سخنانم یک فتوا از شیخ عالمه بن باز نییز  

ذکر نمودم وفتی از سخنرانی فارغ شدم، آن شیخ از روی افتخار رو به من کیرد و گفیت:   

در مسیجد شییخ محمید بین     من و شیخ بن باز باهم همکالس بودیم و چهل سال پییش  

 خواندیم.می ابراهیم درس

ی وی بیا داشیتن ایین    صورتم را برگرداندم و بیه وی نظیری انیداختم، انگیار چهیره     

رسید، چون یک بار در طول حییاتش بیا   درخشید و بسیار شادمان به نظر میمعلومات می

 شخصیت موفقی مصاحبت داشته است.

کیه راه را  چاره! تو چرا مانند بن باز موفق نشیدی، حیال آن   من با خودم گفتم: ای بی

 شناختی پس چرا تو به آن مرحله نرسیدی؟می

گوید، در فقیدان  چرا آن هنگام که شخصیت گرانمایه شیخ بن باز دار فانی را وداو می

میری، شاید آیند و روزی که تو میها به گریه و زاری درمیها و مکتبوی منابر، محرار

 برای تو نگرید؛ مگر از روی مجامله یا عادت! کس هیچ

شناختیم و بیا فالنیی همیراه و همکیالس     ما روزی خواهیم گفت: فالنی را می یهمه

بودیم و با فالن هم مجلس بودیم، حال این که این افتخار نیست؛ بلکه افتخیار آن اسیت   

که تو مانند او باالی فله بروی. پس تو نیز شجاو و پهلوان باش و حاال تصیمیم بگییر تیا    

جهت مفید و سودمند به کیار گییری، خیودت را بیه موفقییت       هایت را درتمام توانمندی
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برسان، ترشرویی را به لبخند، افسردگی را به خوشرویی، بخل را به سخاوت و بخشیش،  

ات فرار ده و از خشم را به بردباری و مصایب را به شادمانی تبدیل کن. و ایمان را اسلحه

رای غم و اندوه نیست، اما چگونیه  ات لذت ببر، زیرا زندگی کوتاه است و زمانی بزندگی

خوانی و من به همین خیاطر  یابی؟ پاسخش این کتار است که میبه این هدف دست می

 ام، پس با من همراه باش ان شاء اهلل به مقصد خواهی رسید.آن را ت لیف کرده

 توجه: با ما باش...

و  هییاکنیید تییا مهییارتگیییرد و پافشییاری میییپهلییوان کسییی اسییت کییه تصییمیم مییی»

 «.هایش استفاده کندهایش را پیشرفت دهد و از توانمندیخالفیت



 گیریم؟ما چه چیزی فرا می

 مردم غالبا  در اسبار اندوه و شادمانی باهم مشترک هستند.

 شان زیاد شود.شوند وفتی اموالزیرا همگی شادمان می 

 گردند وفتی در کارهایشان به پیشرفت و ترفی دست یابند.شادمان می 

 هایشان تحقق یابد.گردند وفتی دنیا به رویشان بخندد و خواستهادمان میش 

 شوند وفتی به فقر و فافه مواجه شوند.در عین حال همگی غمگین می 

 شوند وفتی به بیماری مبتال شوند.غمگین می 

 احترامی فرار گیرند.شوند آنگاه که مورد اهانت و بیغمگین می 

های مان را پایدار هایی که شادمانیست، بیاییم و از روشپس مادامی که امور اینگونه ا

 گرداند استفاده کنیم.مان پیروز میهایها و اندوهکند و ما را بر غممی

 برد.ها به سر میها و شیرینیآری، فانون زندگی اینگونه است که انسان بین تلخی

 من در این مورد با شما موافق هستم.

ها جای بزرگتری از حجمیش بیاز   وفات برای مصائب و سختیاما چرا ما در بسیاری ا

تیوانیم غیم و   کنیم؛ با وجود این کیه میی  کنیم؛ و روزهایی را در غم و اندوه سپری میمی

ها اندوهگین باشیم؟ برای چیزی کیه  مان را به یک لحظه کاهش دهیم و چرا ساعتاندوه

 سزاوار غم و اندوه نیست! چرا؟

شیود،  اخودآگاه به فلب هجوم آورده و بدون اجیازه وارد آن میی  بدان که غم و اندوه ن

شود هزار راه برای بستن آن نیز وجود دارد؛ ایین چییزی   ولی هر وفت دروازه غم باز می

 گیریم.است که ما آن را در این کتار فرا می

ها شیادمان  های محبوبی وجود دارند که مردم با دیدن آنفدر انساناز جهتی دیگر، چه

هیا  ای که تیو یکیی از آن  گیرند، آیا به این فکر کردهها انس میشوند و به همنشینی آنمی

 باشی؟
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دارد و تو بیه دنبیال ایین نیسیتی کیه ماییه       چرا عملکرد دیگران تو را به شگفتی وامی

 شگفتی دیگران فرار گیری!

 توانی اینگونه باشی.آموزیم که چگونه میما در اینجا به تو می

ی مردم به خیاطر او سیکوت   گوید، همهسر عمویت در مجلسی سخن میچرا وفتی پ

آینید، امیا   گفتنش به شگفت درمیی کنند و از شیوه سخنکنند و به سخنان او توجه میمی

 پردازند؟ چرا؟گردانند و به گفتگوهای جانبی میگویی از تو روی میوفتی تو سخن می

رک علمی باالتری برخوردار هسیتی و  علیرغم این که اطالعات تو بیشتر است و از مد

تواند مردم را به خود شغل و منصب برتری در اختیار داری؟ پس با وجود این چرا او می

جلب کند، اما تو از آن عاجز هستی؟ چرا فرزندان فالن پیدر، او را دوسیت دارنید و بیه     

گردان و رویکنند، ولی فرزندان پدری دیگر از اهمراهی او در دید و بازدیدها شرکت می

خواهند. چیرا؟ آییا هیردو    ها از همراهی او پوزش میهستند و با ذکر انواو عذرها و بهانه

بیردن از زنیدگی را ییاد    پدر نیستند؟ این چرا و آن چرا؟ در ایین کتیار چگیونگی بهیره    

هیا، تعامیل بیا    ها، تحمل اشتباهات آنهای جذر مردم، ایجاد ت ثیر در آنگیریم. روشمی

 گیریم.مزاج و بداخالق و... را یاد میتافراد سخ

 پس درود بر شما...

موفقیت این نیست که تو چیزهایی را کشیف کنیی کیه میردم دوسیت دارنید؛ بلکیه        »

 «.ها را جلب نماییهایی را به کار گیری تا محبت آنموفقیت آنست که مهارت
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جهت سخنرانی رفتم، پس از اییراد سیخنرانی یکیی از     من به یکی از مناطق فقیرنشین

خواهیم که در تکفل و اساتید که از خارج منطقه آمده بود، نزد من آمد و گفت: از شما می

نگهداری بعضی از طالر همکاری نمایی. من عیرض کیردم: یعنیی چیه؟ مگیر میدارس       

ها الت دانشگاهی آنکنند؟ گفت: چرا؛ اما ما برای تحصیدولتی به صورت رایگان کار نمی

هیا  کنیم. من گفتم: تحصیل در دانشگاه دولتی رایگان اسیت؛ حتیی بیه آن   را مساعدت می

 کنند.حقوق پرداخت می

آمیوزانی وجیود   کنم: نزد ما دانیش وی افزود: من موضوو را برای شما مفصل بیان می

ان ذکیاوت و  هیا، از چنی  آن %77شونددارند که چون از دوره دبیرستان فارغ التحصیل می

ای برخوردار هستند که اگر بین کل امت تقسیم شوند، برای آنیان کیافی   هوش فوق العاده

گیرند برای ادامیه  شوند و تصمیم میهستند؛ اما وفتی از دوره دبیرستان فارغ التحصیل می

شان بروند و علوم مختلفی از فبیل: پزشکی، مهندسی، دین و تحصیل به خارج از روستای

هیا ممانعیت نمیوده و    های شیان از رفیتن آن  کامپیوتر و... را فرا بگیرند، خانوادهشریعت، 

 اید برایتان کافی است، لذا نزد ما بنشینید و چوپانی کنید.گویند آنچه خواندهمی

شان من ناخود آگاه فریاد زدم: چوپانی! گفت: بله چوپانی و اکنون بیچارگان نزد پدران

هیا  شیوند و آن کنند و صاحب فرزندانی میی ه بسا ازدواج میکنند. چنشسته و چوپانی می

گزینند! من گفیتم راه  کنند و آنان نیز شغل چوپانی را برمیشان رفتار مینیز با شیوه پدران

 حل این مشکل چیست؟

شان را با استخدام یک چوپان فانع کنییم تیا او را   گفت: راه حل این است که ما پدران

آوری شیده اسیت، اسیتخدام نمایید و پسیر      که توسط میا جمیع  با پرداخت مبلغی اندک 

ها و استعدادهایی که دارد استفاده کند و نیز هزینه فرزندش را تا این اش از توانمندینابغه

که فارغ التحصیل شود به عهده بگیریم. باز آن استاد سرش را پایین گرفت و گفت: حرام 

شیان بمییرد، در حیالی کیه     ی صاحبانینهها و استعدادهای فطری در ساست که توانمندی
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شیدم و به این نتیجه رسییدم کیه   یخورند. بعد از آن در سخنانش اندبرای آن حسرت می

 ها را کسب نماییم.ها را دنبال کرده و آنامکان ندارد ما به فله برسیم، مگر این که مهارت

بی اعم از ایین کیه در   شدگان را بیاخوانم اگر کسی از موفقآری! من به مبارزه فرا می

علم باشد یا دعوت یا سخنوری، افتصاد، طب، هندسه و یا کسب محبوبیت در میان مردم 

 اش به موفقیتی دست یافته است، مانند: پدر موفق با فرزندانش،و این که در میان خانواده

یا همسر پیروزمند با شوهرش یا این که موفقیت اجتماعی به دسیت آورده اسیت، ماننید    

هدف من افراد موفق است نیه کسیانی کیه بیا      –ص موفق با همسایگان و دوستانش شخ

هیا را  خوانم اگر یکی از ایین من به تحدی فرا می –اند پشتوانه و بازوی دیگران باال رفته

بیه   –دانسته یا ناخودآگاه  –ها رسیده باشند مگر این که ای از موفقیتبیابی که به مرحله

انید بیه موفقییت و    ی آن توانسیته های پرداخته و به وسییله تممارست و جستجوی مهار

 پیروزی دست یابند.

هیای هدفمنید و   برخی از مردم بنابر سرشیت و طبیعیت خیویش بیه کسیب مهیارت      

ها را هایی را فرا گرفته و آنها و خالفیتاند و برخی از مردم مهارتآمیز پرداختهموفقیت

اند، ما در اینجا از این افیراد موفیق بحی     یافته اند و سپس به موفقیت دستاعمال نموده

دهیم ها را مورد توجه فرار میی آنکنیم و روش و شیوهها را بررسی میکرده، زندگی آن

هیا را طیی نمیاییم و    اند و آیا ممکن است عین راه و روش آنتا بدانیم چگونه موفق شده

 ها به موفقیت برسیم؟مانند آن

روتمندان جهان جنار شیخ سلیمان راجحی برخیورد نمیودم،   چندی پیش با یکی از ث

هیا  دوی را دارای تفکر استعالی و در اخالق همانند کوهی یافتم، فردی که صیاحب میلیار 

پول و مالک هزاران فطعه زمین است صدها مسجد بنا نموده و هزاران یتییم را کفالیت و   

نخسیتین دوران زنیدگی   سرپرستی نموده است، میردی در اوج پیشیرفت و موفقییت، از    

گفت که در آن زمان مانند عمیوم میردم بیود و    خویش، یعنی از پنجاه سال فبل سخن می

اش چیزی دیگر در بساط نداشت و چه بسا این مقدار را هیم  جز خوراک و کفاف روزانه
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کرد تا مایحتاج های مردم را تمیز میآورد که گاهی خانهتوانست تهیه کند و به یاد مینمی

 کرد.اش را تهیه کند و گاهی شب و روز در مغازه و صرافی خود کار میدگیزن

ی کوه موفقیت فرار داشت و سپس همواره بیاال  وی گفت که چگونه در ابتدا در دامنه

 ی ترفی و پیشرفت رسید.رفت تا این که به فلهمی

یاری از میا  اندیشیدم و چنین دریافتم که اگر بسی هایش میها و توانمندیمن به مهارت

ها بپردازیم و استقامت نمیوده و در ایین راسیتا    ها را فرا گرفته و به تمرین آناین مهارت

 توانیم مانند او باشیم.فدم باشیم به توفیق خداوند میثابت

ها را جستجو نماییم، ایین اسیت کیه    کند تا مهارتآری، امر دیگری که ما را وادار می

ها غافل هستیم، ییا  باشیم؛ اما از آنی میدی فطری و خداداهابرخی از ما دارای توانمندی

کنییم، ماننید فیدرت سیخنوری، اندیشیه تجیاری، ییا        ها تالش نمیدر رشد و باروری آن

 ذکاوت کارشناسی و غیره.

کند، اما گاهی توسط افرادی دیگر ماننید  ها را کشف میگاهی خود فرد، این توانمندی

بیریم، ولیی   هیا پیی میی   خیرخواهی کشف شده و ما بیه آن  استاد، مسئول، مربی، یا برادر

اینگونه افراد بسیار اندک اند و چه بسا این استعدادهای بالقوه در درون فرد نهفته شده )و 

هایشیان  کند و توانمندیها غلبه پیدا میشوند( تا این که محیط بر آنبه بالفعل تبدیل نمی

 شود.در نطفه خفه می

ه ما یک رهبر، خطیب، دانشمند و چه بسا همسر موفق ییا پیدری   شود کنتیجه این می

 دهیم.دلسوز را از دست می

هیا نیزد   کنیم که اگر برخیی از آن ای را ذکر میهای ویژه و برجستهما در اینجا مهارت

ای تیو را بیه آن تمیرین    دادهکنییم و اگیر بخشیی را از دسیت    توست به شما یادآوری می

 دهیم، پس حرکت کن.می

 یندیش!ب
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هیای پیرامونیت توجیه    وفتی خواستی باالی کوه بروی، به فله بنگر و به تخته سینگ »

های محکم و مطمئن باال برو و به صورت جهش و پرش حرکیت نکین کیه    مکن، با گام

 «.مبادا پایت بلغزد



 خودت را پیش ببر

کر نشینی که بیست سال عمر دارد، وی را در یک اسلور، منطق و تفبا یک فردی می

نشینی که به سن سی سالگی رسییده اسیت؛   بینی و باز وفت دیگری با او میمشخصی می

اش( بوده و در آن هیچ پیشیرفتی  هایش عین زمان سابق )یعنی بیست سالگیاما توانمندی

ییابی کیه از زنیدگی خیویش     نشینی و درمینکرده است! در عین حال با افراد دیگری می

اند. بلکه هیر  شان بیشتر پیشرفت و ترفی کردههر روز از روز فبلبینی اند؛ میاستفاده کرده

روند، اگر خواسته باشی انواو مردم را گذرد در امور دینی یا دنیوی باال میای که میلحظه

 ها بیندیشیم.های آندر این مورد بشناسی بیا تا در احوال و نگرش

هیایی را  ، برخیی از میردم برنامیه   ای را مورد بررسی فرار دهیمهای ماهوارهمثال  شبکه

کنید و  ها پیشرفت میکنند که از نظر فکری رشد کرده و ذکاوت و تیزهوشی آندنبال می

کننید و بیدین   های هدفمند، از اطالعات دیگیران اسیتفاده میی   گیری گزارشدر خالل پی

و های زیبایی از فبیل: زبان، فهیم، سیرعت اندیشیه    های آنان مهارتشکل در طول بح 

ی طیرف مقابیل را   کننیده کننیده و فیانع  های خاموشحاضرجوابی، فدرت مناظره، و شیوه

 کنند.کسب می

ارزش، ییا  گردد که از یک داستان عاشیقی بیی  هایی میاما دیگری فقط به دنبال سریال

هیای  لمیکنید و نماییانگر فی   لم وحشتناک خیالی حکایت میییک نمایش عاطفی، یا یک ف

است که هیچ حقیقتی ندارند. تو را به خدا بیا و بعد از پنج یا ده سال، ارزشی فرضی و بی

شان، در کسب مهارت کدامیکحال شخص اول و حال شخص دوم را باهم مقایسه کنیم، 

ساختن افراد، در اسیلور  ی فرهنگی، در فدرت بر فانعدر فدرت درک مطالب، در توسعه

 ده است؟برخورد با رخدادها و حوادث بیشتر پیشرفت کر

بینیی، چیون اسیتنادات اولیی     فطعا  اولی؛ زیرا شیوه اولی را متفاوت از شیوه دومی می

براساس نص شرعی بوده و با موازین عقلی و حقایق فابل فبول مطابقت دارد. ولی دومی 

ها در طی کند، تا جایی که یکی از آنبه افوال بازیگران، هنرمندان و خوانندگان استناد می
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ی من! تو تالش کن و من نییز بیا تیو تیالش     فرماید: ای بندهت: خداوند میسخنانش گف

اش عوض ای نیست. آنگاه چهرهکنم! در این وفت ما وی را متوجه نمودیم که این آیهمی

شده و خاموش شد. سپس من در این عبارت اندیشیدم و برایم معلوم شد این یک ضرر 

 ر ذهن وی نقش بسته است!ها دالمثل مصری است که در یکی از سریال

 آری، از کوزه همان تراود که در اوست.

هیا و مجیالت را میورد    کننیدگان روزنامیه  اکنون به جانب دیگری نگاه کرده و مطالعه

بینیم چیه تعیداد کسیانی هسیتند کیه بیه اخبیار مفیید و اطالعیات          بررسی فرار دهیم! می

کند، اهتمیام  شان کمک میماتها و افزایش معلوسودمندی که در پیشرفت و رشد مهارت

هیا فقیط بیه اخبیار     ها وجود دارند کیه توجیه آن  ورزند در مقابل چه تعدادی از انسانمی

ها در نشر صفحات ورزشی و هنری بیاهم بیه   ورزشی و هنری است، تا جایی که روزنامه

دهییم و اوفیاتی   پردازند، به همین صورت هستند مجالسی که میا تشیکیل میی   رفابت می

 کنیم.میصرف 

ها حریص باش خواهی رهبر باشی نه زیر دست، پس در جستجوی مهارتلذا اگر می

 ها را کسب کن.و هرکجا که یافت شوند، با تمرین آن

 نمونه:

 ها نقص داشت.عبداهلل شخص پرتالشی بود، اما در برخی مهارت

را بییرون   اش بیرون آمد. محبت و عالفه نمیاز، او روزی جهت ادای نماز ظهر از خانه

هیایش را بیا شیتار زییاد     آورده و تعظیم و احترام دین وی را تحرییک کیرده بیود، گیام    

 داشت تا مبادا فبل از رسیدن او به مسجد نماز افامه شود.برمی

در مسیر راهش درخت نخلی وجود داشت که باالی آن شخصی با لباس کار مشیغول  

زده توجه بود، شگفتبت به نماز بیاصالح درخت خرما بود. عبداهلل از این شخص که نس

شد! انگار اذان را نشنیده و در انتظار افامه نماز نیست! لیذا از روی خشیم فرییاد زد: بییا     

 پایین وفت نماز است. آن فرد در کمال خونسردی جوار داد: خب، باشه.



 01 خودت را پیش ببر

 باز عبداهلل افزود: علجه کن ای خر! نمازت را بخوان!

ای از آن درخت برید و پایین آمد تا سر عبداهلل س شاخهآن مرد فریاد زد: من خرم! سپ

اش را با گوشه عبایش پوشیاند تیا آن میرد او را نشناسید و     را با آن بشکند. عبداهلل چهره

دوان دوان به طرف مسجد فرار کیرد. آن شیخص خشیمگین از نخیل پیایین آمید و بیه        

سیوی نخلیش رفیت تیا      اش رفت و نمازش را خواند و اندکی آرام شد. دوبیاره بیه  خانه

بافیمانده کارش را تکمیل نماید. وفت نماز عصر داخل شد و عبیداهلل دوبیاره بیه طیرف     

جد رفت و از کنار نخل که گذشت باز آن شخص را بر باالی آن درخت دید. این بیار  سم

ما چطیور اسیت؟ آن   روش تعامل خویش را عوض نمود. گفت: السالم علیکم. حیال شی  

 محصول امسال چگونه است؟« مژده بده»عبداهلل گفت: «. خوبمهلل الحمد »شخص گفت: 

هلل، عبداهلل افزود: خداوند تیو را موفیق بیدارد و در روزییت برکیت      وی گفت: الحمد 

کشی محروم نسیازد،  عنایت فرماید و تو را از پاداش کار و زحمتی که برای فرزندانت می

سپاس گفت، باز عبداهلل ادامیه داد،  آن مرد با این دعا شادمان شد و آمین گفت. و خدا را 

ای! اذان خداوند تو را سالم نگه دارد، شاید بر اثر شدت مشغولیت متوجه اذان عصر نشده

عصر گفته شده است و وفت افامه نماز فرا رسیده اسیت. ممکین اسیت پیایین بییایی تیا       

بیه پاییان   اندکی استراحت کنی و نماز را با جماعت ادا کنیی، و بعید از نمیاز، کیارت را     

برسانی. آن شخص گفت: إن شاء اهلل، إن شاء اهلل و کم کم با نرمی پایین آمید، سیپس بیه    

سوی عبداهلل رفت و با محبت و از صمیم فلب با او مصافحه نمود و گفت: من از شما بیا  

کنم، اما کسی که وفت ظهر از کنار من گذشت، کیاش او  این اخالق زیبا سپاسگزاری می

 دادم که خر چه کسی است!به او نشان میدیدم تا را می

 گیرینتیجه

های تو در برخورد با دیگران، روش برخورد میردم را بیا تیو    شیوه برخورد و مهارت»

 «.نمایدتعیین می
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شیمارند کیه بیا آن بیزرر     ها و عادات خویش را معتبر میی برخی از مردم آن خصلت

شان تصیویری از  شناسند و در اذهانها را، با آن خو و خصلت میناند و جامعه نیز آشده

داننید  آنان براساس آن عادات و خصایل ساخته است و این عادات را یک امر فطری میی 

 پذیر نیست.که تغییر و تبدیل آن امکان

اند، به این عیادات  بنابراین، همانگونه که به درازی فد یا رنگ پوست خود تسلیم شده

دانند دانند، ولی افراد زیرک میشوند؛ زیرا تغییر آن را غیر ممکن مییز تسلیم میخویش ن

هیای میا هماننید شییر     هاست! زییرا سرشیت  تر از تعویض لباسها آسانکه تغییر طبیعت

آوری آن غیر ممکن باشد. بلکه آن در اختیار ماست. و حتی ای نیست که جمعشدهریخته

هیا را عیوض   های مردم و بلکه فکر و اندیشیه آن طبیعت های مشخصیتوانیم با روشمی

 کنیم و چه بسا..!

 توان بر فکر و اندیشه افراد فایق آمد:به داستان زیر توجه نمایید که چگونه می

نویسد: در اندلس تیاجر مشیهوری بیود.    می« مةطوق الحما»ابن حزم در کتابش به نام 

هیا از دسیت او عصیبانی شیده و     فیت. آن بین وی و چهار نفر از تجار شهر رفابتی درگر

ای سیفید  تصمیم گرفتند که آزارش دهند. یک روز صبح وی در حالی که لباس و عمامیه 

بر تن داشت به سوی مرکز تجاری خودش بیرون رفت. اولین تاجر با او مالفات نمیود و  

اش نظری انداخت و گفت: چه عمامیه زردرنیگ   آمد گفت و سپس به عمامهبه او خوش

اند؟ این عمامه سفید اسیت. آن فیرد گفیت:    بایی است! تاجر گفت: چشمانت کور شدهزی

 خیر زردرنگ است. زردرنگ، اما بسیار زیبا. تاجر از وی جدا شده و به راهش ادامه داد.

اش پرسی به عمامیه چند فدمی نرفته بود که تاجر دوم با او برخورد کرد. پس از احوال

ای؟ خصوصا  بیا ایین عمامیه    های زیبایی پوشیدهچه لباسنگاهی انداخت و گفت: امروز 

ای. تاجر گفت: آفا! این عمامه سفید است. آن شخص گفت: خیر سبزرنگ خیلی زیبا شده

سبزرنگ است، تاجر گفت: آفا سید است. از مین دور شیو. تیاجر مسیکین و بیچیاره بیه       
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اش کیه  ی عمامهشهگفت و مرتب به گوراهش ادامه داد، در حالی که با خودش سخن می

اش رسیید و  کرد تا مطمئن باشد که سفید است. بیه مغیازه  اش آویزان بود نگاه میبه شانه

 ففل آن را حرکت داد تا بازش کند.

ای. فیدر زیبیا شیده   ناگهان تاجر سوم از راه رسید. و گفت: فالنیی امیروز صیبح چیه    

 را چند برابر کرده است. اتی آبی زیباییهای زیبا و این عمامهمخصوصا با این لباس

اش نگاهی انداخت تا از رنگش مطمیئن گیردد و سیپس چشیمانش را     تاجر به عمامه

ات آبی است، امیا  ی من سفید است. آن فرد گفت: خیر، عمامهمالید و گفت: برادر! عمامه

در کل چیز زیبایی است نگران نباش. سپس از او جدا شد. آنگاه تیاجر فرییاد زد. عمامیه    

کرد، سخت دگرگون و تحت تیاثیر سیخنان آنیان    ست و در حالی که به او نگاه میسفید ا

اش بود ی عمامهفرار گرفته بود، اندکی در دکانش نشسته بود و همواره چشمش به گوشه

تا این که نفر چهارم وارد شد و گفت: حال شما چطور است فالنی! ماشاء اهلل، این عمامه 

 ای؟!فرمزرنگ را از کجا خریده

رنگ است! گفت: خییر. فرمزرنیگ اسیت! تیاجر گفیت:      تاجر فریاد زد: عمامه من آبی

سبزرنگ است! نه! نه، بلکه سفید است. نه! آبی، سییاه. سیپس خندیید، سیپس فرییاد زد،      

 سپس به گریه افتاد، سپس بلند شد و پا به فرار گذاشت.

دییدم  های اندلس میی نای در خیاباگوید: بعد از آن، من او را چون دیوانهابن حزم می

 .(1)کردندها به سویش سنگ پرتار میکه بچه

های نوین، نه تنها طبیعت آن مرد را تغییر دادند؛ بلکه عقلش ها با مهارتپس وفتی آن

با سابقه و سنجیده و منیورر   هایرا نیز عوض نمودند، پس نظرت چیست در مورد مهارت

نماید، آیا ها را اعمال میادت پروردگار، آنبا نصوص کتار و سنت که انسان به عنوان عب

 توان در طبیعت افراد تاثیر گذاشت؟نمی

                                           
 است. /صحت و سقم این داستان بر عهده ابن حزم  -1
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شوی، عمل کن. اگر بگویی: بلد نیستم! ها وافف میهایی که بر آنبنابراین، به مهارت

ْلم  حِ ـنََّما الْ بِالتََّعلُِّم َوإِ  الِعْلم   إِنََّما»گفته است:  گویم: یاد بگیر. حال آن که رسول خدا می

 «.آید؟علم با تعلم و یادگیری، و بردباری با تمرین صبر به دست می»یعنی:  «بِالتّحلم

 نکته نظر...

یابید کیه   کند و به فدرتی دست میها بر فدرت غلبه میپهلوان با پیشرفت در مهارت»

 «.دهدها را تغییر میهای مردم را پیشرفت داده و حتی آنمهارت



 اشمتمایز و برجسته ب

شیان بیه   کننید و در نهاییت، گفتگیوی   چرا دو نفر با همدیگر در مجلسی گفتگیو میی  

شان کنند و سرانجام سخنانانجامد؟ حال آن که دو نفر دیگر باهم گفتگو میخصومت می

 پذیرد؟ فطعا  این مهارت گفتگو است.با انس و محبت پایان می

نمایند، حاضران مجلس اول د میچرا دو نفر یک خطابه با کلمات و الفاظ مشابهی ایرا

کنیی ییا   یابی یا مشغول بازی با جانمازهای مسجد مشیاهده میی  آلود میرا کسل و خوار

کنند. در حالی کیه افیراد مجلیس دوم بسییار متی ثر و      بینی بارها جایشان را عوض میمی

ا  شان غافل باشد. فطعی شان تکان بخورد یا فلبشان جمع است، امکان ندارد چشمحواس

 این مهارت بیان و سخنرانی است.

هایشیان  شوند و چشمگوید همه شنوندگان خاموش میچرا وفتی فالن کس سخن می

گوید، میردم بیه سیخنان او    کنند، حال آن که وفتی فرد دیگری سخن میرا به او خیره می

هیای موباییل خیویش    کنند و به سخنان جانبی پرداختیه، ییا بیه خوانیدن پییام     توجه نمی

 گفتن است.پردازند، فطعا  این مهارت سخنمی

آمیوزان را نییز پیرامیونش    رود، دانیش چرا وفتی یک معلم در راهیرُو  مدرسیه راه میی   

خواهد. سومی مشکلش را کند و دیگری از او مشورت میبینی، یکی با او مصافحه میمی

اجیازه ورود بدهید   آموزان گذارد. اگر در دفترش نشسته باشد و به دانشبا او در میان می

شود، همه دوست دارند با او بنشینند. در حیالی کیه معلیم ییا     در چند لحظه اتافش پُر می

رود و تنها از مسجد وارد مدرسه بینی که تک و تنها در مدرسه راه میاستاد دیگری را می

شیود و بیا او   شود و از دیدن او شادمان نمیی آموزی به او نزدیک نمیشود، هیچ دانشمی

خواهد و اگیر از طلیوو   رساند و از او مشورت نمیکند و شکایتی به او نمیمصافحه نمی

شود و خورشید تا غرور آن و شب و روز دفترش را باز بگذارد، کسی به او نزدیک نمی

کند. چرا؟! فطعا  این مهارت تعامیل و برخیورد بیا میردم     به همنشینی با او تمایل پیدا نمی

 است.
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شیود میردم از دییدن او بشیاش و خوشیحال      ارد مجلسیی میی  چرا وفتیی شخصیی و  

گردند و هرکدام دوست دارند در کنیار او بنشییند. در   شوند، و از دیدار او شادمان میمی

شود، همگیی از روی عیادت ییا از    حالی که وفتی شخص دیگری وارد همان مجلس می

د تیا جیایی بیرای    کنی دهند و سپس نگیاه میی  ای سرد انجام میروی تکلف با او مصافحه

شیود تیا او را صیدا    نشستن پیدا کند، کسی حاضر نیست به او جا بدهد یا کسی پیدا نمی

 بزند تا نزد او بنشیند، چرا؟!

ها و ت ثیر در میردم اسیت. چیرا وفتیی پیدری وارد      های جذر دلها مهارتفطعا  این

کننید، در  تقبال میگردند. و با خوشحالی از وی اسشود فرزندانش شادمان میمی اشخانه

ها کنند؟ فطعا  اینها به او توجهی نمیرود، ولی آنحالی که پدر دیگری نزد فرزندانش می

هیا و مراسیم   های تعامل با فرزندان است. به همین صیورت در مسیجد، عروسیی   مهارت

 دیگر.

های خویش در تعامل با دیگران متفاوت هستند ها و مهارتمردم با توجه به توانمندی

و در عین حال مردم نیز در شیوه استقبال و برخورد باهم فرق دارنید و تی ثیر در میردم و    

 نمائید.تر از آن است که شما تصور میکسب محبت آنان، بسیار آسان

های ام که دلام و دریافتهکنم، بلکه بارها این را تجربه کردهمن در این مورد مبالغه نمی

های آسانی شکار شود، به شرط این کیه میا   و مهارت هااغلب مردم ممکن است به روش

در آن صادق باشیم و آن را تمرین کنیم و خور یاد بگیریم در این صورت میردم نییز از   

 گردند، اگرچه ما آن را احساس نکنیم.روش برخورد ما مت ثر می

ه سال است که من مسئول امامت و خطابت در مسجد جیامع دانشیکده افسیری    دسیز

گیذرد کیه ییک نگهبیان متیولی      ای میی یر من به سوی مسجد، از کنیار دروازه هستم. مس

بازکردن و بستن آن است. تالش من بر این بوده است کیه هرگیاه از کنیار او بگیذرم، از     

مهارت لبخند با وی استفاده کنم و با دستم به عنوان سالم و یک لبخند واضح به او اشاره 

 ام برگردم.وم و به خانهکنم. بعد از نماز بر ماشینم سوار ش
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هیایی اسیت کیه در حیین نمیاز دریافیت       هیا و پییام  اغلب تلفن همراهم دارای تماس

شوم کیه نگهبیان در را بیاز    ها میشوند از این رو من در برگشت مشغول خواندن پیاممی

گذرم و نگاهم به تلفن همراه است و از لبخند همیشگی غفلت کند و من از کنارش میمی

جنیار شییخ!    روزی نگهبان به طور غیر منتظره مرا بیرون در نگه داشت و گفت: کنم.می

 تو از من ناراحت هستی؟!

زدیید و سیالم   شدید که لبخند میی گفتم: چرا؟ وی گفت: زیرا شما در حالی داخل می

ی شیادی  گفتید و شاد بودید، اما هنگام خروج نه از لبخنید خبیری بیود و نیه روحییه     می

خورد که میرا دوسیت دارد و بیا    ای بود. بنابراین، بیچاره فسم میفرد سادهداشتید! ایشان 

شود. من از او عذرخواهی نمودم و سبب مشیغولیت خیودم را بییان    دیدن من شادمان می

ها جزء سرشیت و  مان بر آنکردنها با عادتکردم و به این مطلب پی بردم که این مهارت

 شوند.اییم، مردم متوجه آن میطبیعت ما شده و هرگاه از آن غفلت نم

 روشنگری...

مال کسب نکن که مردم را از دست بدهی، زیرا کسب محبت مردم راهی برای کسب »

 «.مال است
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تعامل بیا دیگیران خیواهی شید، در      هایین مردم در استفاده از مهارتشما فدرتمندتر

د زیبیایی انجیام دهیی کیه او احسیاس نمایید کیه        صورتی که با هرکیدام چنیان برخیور   

نزد شماست، پس با مادرت چنیان برخیورد زیبیا همیراه بیا انیس و        رترین فرد دمحبور

محبت انجام بده که او احساس نماید که این برخورد عالی تا حاال از جانب هییچ کسیی   

زنیدان،  نسبت به او صورت نگرفته است. به همین صورت در برخورد با پدر، همسیر، فر 

دار یا کارگر کنی، مانند: مغازهدوستان، حتی با هرکسی که برای اولین بار با او برخورد می

توانی همه آنان را وادار نمایی تا افرار پمپ بنزین همین رفتار را داشته باشی، در نتیجه می

ه ها هستی به شرطی این احسیاس را در آنیان بی   ترین فرد در نزد آننمایند که تو محبور

 ترین فرد در نزد تو هستند.ها محبوروجود آورده باشی که آن

را  آنحضیرت   در این زمینه اسوه و الگوه است؛ زیرا هرکسی سییرت  رسول خدا 

های پیشرفته و عیالی بیا میردم برخیورد کیرده      یابد که وی با مهارتبررسی نماید، درمی

های خاصیی چیون اسیتقبال،    تکرد، با مهاراست، رسول خدا با هر فردی که مالفات می

کیرد وی  کیرد تیا جیایی کیه آن شیخص احسیاس میی       همسویی و بشاشت برخورد میی 

ترین فرد در نیز محبور ترین فرد در نزد ایشان است و به دنبال آن خود پیامبر محبور

 ها کاشته بود.ها بود، زیرا محبت خویش را در دل آننزد آن

هیا و خردمنیدان   هوشی و زیرکی یکی از نابغهاز نظر حکمت، تیز « عمرو بن عاص»

هیا  رفت، مشهور است که نوابغ عرر چهار نفر بودنید کیه یکیی از آن   عرر به شمار می

بود. عمرو که به عنوان سردار فومش بود، اسالم آورد. بنابراین، هرگیاه  « عمرو بن عاص»

انس و الفت را  کرد، گشادگی چهره، خوشرویی،مالفات می در مسیر راه با رسول خدا 

حضیور داشیتند، وارد    آنحضرت  کرد و اگر در مجلسی کهمشاهده می آنحضرت  در

کیرد و  شد، با ورود خویش در آن محفل، استقبال و اکرام را از جانب وی مشاهده میمی

زد عمرو با این برخورد پسندیده و لبخند زیبا و توجیه  او را صدا می هرگاه رسول خدا 
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 احساس کرده بود که وی محبوبترین فرد در نیزد رسیول خیدا     ت آنحضر همیشگی

 است.

بنابراین، تصمیم گرفت این شک و شبهه را به یقین تبدیل نماید، از این جهیت روزی  

آمده در کنارش نشست و گفت: یا رسول اهلل! چه کسیی در نیزد شیما     نزد رسول خدا 

اهلل! منظورم از اهیل شیما نیسیت،    تر است؟ فرمود: عایشه. عمرو گفت: یا رسول محبور

فرمود: پدرش. عمرو گفت: بعد از او؟ گفت: عمر بین   بلکه از میان مردان؟ رسول خدا 

یکیی یکیی اسیم میردان را      خطار. باز عمرو عرض نمود: بعد از وی... و رسول خدا 

ن، شان به خاطر آها به اسالم و فداکاریفرمود: فالنی برحسب سبقت آنشمرد و میبرمی

 ها فرار ندهد.فرماید: من خاموش شدم از ترس این که مرا آخرین نفر آنعمرو می

کرد، های اخالفی که با عمرو اعمال میتوانسته بود با مهارت ببین چگونه رسول اهلل 

 فلب وی را به دست آورد.

داد و کارهایشان را هر شخصی را در جایگاه خاص خودش فرار می آنحضرت  بلکه

 ها را در نزد خود به آنان بفهماند.کرد تا محبت و فدر و منزلت آندشان واگذار میبه خو

 آنحضیرت   می وسیع گشت و اسالم گسترش پییدا کیرد،  الوفتی فلمرو فتوحات اس

شید تیا   دعوتگرانی را به سوی فبایل جهت تبلیغ اسالم گسیل داشت و گاهی نیاز پیدا می

 زام نماید.لشکری را نیز به سوی برخی فبایل اع

لشیکری را بیه سیوی     بیود. رسیول خیدا    « طی»سردار فبیله « عدی بن حاتم طایی»

اعزام نمود. عدی از جنگ فرار نمود و به شام که در فلمرو روم بود پناهنده « طی»ی فبیله

بسیار آسان بیود؛ زییرا نیه    « طی»رسید و شکست « طی»شد، لشکر مسلمانان به سرزمین 

شتند و نه لشکر منظم و مرتبی که در برابر مسلمانان ایستادگی نمایند ای دارهبر و فرمانده

کردنید و در عیین نبیرد بیا     ها و نبردهایشان با مردم خوشرفتاری میو مسلمانان در جنگ

کردند، چون هدف جلیوگیری از ترفنید و مکیر فیوم عیدی و      عاطفه و مهربانی رفتار می

 اظهار فدرت مسلمانان به آنان بود.
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ن، برخی از فوم عدی را اسیر نمودند که از جمله اسیران یکیی خیواهر عیدی    مسلمانا

خبر فرار عدی به  آنحضرت  آوردند و به بود، مسلمانان اسیران را به نزد رسول خدا 

تعجب نمودند که چگونه از دین اسالم فیرار کیرده و    شام را ابالغ نمودند. رسول خدا 

برای رسیدن به عدی وجود نداشت. در سرزمین روم کند؟ اما هیچ راهی فومش را رها می

ای برای عدی خوش نگذشت و مجبور شد دوباره به عربستان بیازگردد. بیاز هییچ چیاره    

به مدینه برود و با وی مالفات و مصافحه نمیوده   آنحضرت  نیافت جز این که به دیدار

 .(1)و به یک موافقت و تفاهمی که مورد رضایت هردو باشد، دست یابند

 گوید:عدی در ادامه داستان خویش به مدینه چنین می

تر و منفورتر نبیود و مین بیر    در نزد من مبغوض در میان عرر کسی از رسول خدا 

بیه   دین مسیحیت، و حاکم و پادشاه فوم خودم بودم. وفتی خبر لشکرکشی رسول خدا 

رج شیده و نیزد   گوشم رسید به شدت از وی متنفر شدم. بنابراین، از سرزمین عیرر خیا  

فیصر روم رفتم. در آنجا برایم خوش نگذشت. با خود گفیتم: نیزد ایین میرد بیروم اگیر       

شیوم، بیدین   رساند و اگر راستگو باشد به آن آگاه میی دروغگو باشد که به من زیانی نمی

 جهت به مدینه آمدم.

گفتند: این عدی بن حاتم اسیت. ایین عیدی بین     مردم می ،وفتی عدی وارد مدینه شد

رسییدم، رسیول    حاتم است. من به راهم ادامه دادم تا این که به مسجد نزد رسول خدا 

آری، من عدی بن حاتم هسیتم.   من عرض نمودم: (2)به من گفت: عدی بن حاتم! خدا 

ل نمود با وجود ایین کیه مین    او از من استقب از مالفات من شادمان گردید رسول خدا 

ز مقابله با مسلمانان فرار کرده و نسبت به اسالم بغیض  دشمن اسالم و مسلمانان بودم و ا

روییی و  ورزیدم و به سرزمین نصارا پناهنده شده بودم. اما با وجود این با من با گشادهمی

 اش بُردند.خوشرویی برخورد نمودند و دستم را گرفته و مرا به خانه

                                           
 اند: خواهرش به دنبال او به شام رفت.برخی گفته -1

 یعنی آیا شما عدی بن حاتم هستی؟ -2
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د کیه ایین دو   کیر رفت، مالحظیه میی  راه می عدی در حالی که در کنار رسول خدا 

سردار مدینه و اطیراف   و عدی( باهم مساوی هستند؛ زیرا اگر محمد  سردار )محمد 

« اسالم»بر دین آسمانی یعنی  ها طی و اطراف آن. اگر محمد آن است، عدی سردار کوه

« فیرآن »ی شیده دارای کتیار نیازل   ، اگر محمد «مسیحیت»است. عدی بر دین آسمانی 

است. عدی احساس نمود که در مییان او و  « انجیل»ی شدهر نازلاست، عدی دارای کتا

 در نیرو و لشکر هیچ تفاوتی وجود ندارد. در مسیر راه سه وافعه رخ داد: رسول خدا 

رفتند با زنی برخورد نمودنید کیه در وسیط راه ایسیتاد و     در این حال که باهم راه می

دستش را از دست عدی بیرون  سول خدا فریاد زد: یا رسول اهلل! من با شما کار دارم. ر

هایش گوش داد. عدی بین حیاتم کیه شیاهان و     کشید و به سوی آن زن رفت و به حرف

را با مردم بیا تعامیل و    وزیران را دیده بود، وفتی به این منظره نگاه کرد و تعامل پیامبر 

در ایین فضییه    برخورد سرداران و بزرگانی که دیده بود باهم مقایسه نمود. مدت طوالنی

به فکر فرو رفت. سپس با خود گفت: به خدا که این از اخالق شاهان نیست. بلکه این از 

 اخالق انبیاست.

نزد عدی بازگشت و بیاهم بیه    های آن زن به پایان رسید، رسول خدا وفتی صحبت

دانیید ایین میرد بیا رسیول      صحبت نمود. آیا می راه افتادند. مردی آمد و با رسول خدا 

 چه گفت؟ خدا

گیردم. ییا   آیا گفت: یا رسول اهلل! نزد من اموال اضافی هست که به دنبال فقییری میی  

ها را در کجا مصرف دانم آنگفت: زمینی را درو نمودم و محصول آن اضافی است و نمی

شنید به ثیروت  ای را میگفت تا شاید عدی هرگاه چنین گفتهنمایم؟ ای کاش اینگونه می

برد. اما آن شخص گفت: ییا رسیول اهلل! مین از فقیر و فافیه      مسلمانان پی میی و سرمایه

شکایت دارم. این فرد غذایی را که گرسینگی فرزنیدانش را برطیرف کنید، نیافتیه بیود و       

مسلمانانی که در پیرامون او بودند، فقط مالک کفیاف زنیدگی خیود بودنید و چییزی در      

 اختیار نداشتند که به او کمک کنند.
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ای بیه او چنید جملیه    شنید. رسول خیدا  گفت و عدی میاین کلمات را می آن مرد

جوار داد و باز به راه ادامه دادند. چند فدمی که جلو رفتند شخص دیگری آمد و گفت: 

ها و دزدان شکایت دارم. یعنیی ییا رسیول اهلل! از بیس کیه      یا رسول اهلل! من از ناامنی راه

های خیود از مدینیه خیارج    ما امنیت نداریم که از خانهدشمنان در اطراف ما زیاد هستند، 

ای بیه او چنید جملیه    آورند. باز رسول خیدا  شویم؛ زیرا دزدان و کفار به ما هجوم می

 جوار داد و از او گذشت.

عزت  اینجا بود که عدی این امر را برعکس تحلیل نمود؛ زیرا او در میان فومش دارای

برایش کمین کند. پس چرا در دینی داخیل شیود کیه    و شرافت بود و دشمنی نداشت که 

ی رسیول  برند؟ به هرحیال، هیردو بیه خانیه    اهل آن در ضعف، فقر و بیچارگی به سر می

رسیدند. در آنجا یک بالشتی بود و رسول خدا آن را به خیاطر اکیرام عیدی بیه او      خدا

هیل   آنحضرت  ویتقدیم نمود و گفت: این را بردار و بر آن تکیه بده! عدی آن را به س

گفت: نیه شیما از آن اسیتفاده     آنحضرت  داد و گفت: خیر بلکه شما بر آن بنشینید. باز

 کنید. تا این که عدی بر آن نشست.

شروو به شکستن موانع بین عدی و اسالم نمود. فرمود: ای  آنحضرت  در این هنگام

میانی،  اسالم بییاور سیالم میی   مانی، مانی، اسالم بیاور سالم میعدی! اسالم بیاور سالم می

فرمود: آری. آییا تیو    آنحضرت  عدی گفت: آیا شما از من نسبت به دین من آگاهتری؟

ای از دیین نصیرانی اسیت کیه در میواردی      شیاخه  سیةاز مذهب رکوسیت نیستی؟ )رکیو 

در  آنحضییرت  هییایدر آن نفییوذ کییرده اسییت(. بنییابراین، یکییی از مهییارت مجوسیییت

بود که نفرمود: آیا تو بر دین نصرانیت نیستی؟ و فطعا  این آگیاهی از  ساختن وی این فانع

 تر بود و او را به مذهبش در دین نصرانیت به صورت مشخص خبر داد.اولی دفیق

مانند این که شخصی در یکی از کشورهای اروپایی با شما مالفات کند و بگوید: چیرا  

ییک دیین و آییین هسیتم. او در      شوید؟ شما در پاسخ بگویید: مین بیر  شما مسیحی نمی
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جوار سوال نکند که آیا شما مسلمان نیستید و نیز نگوید: آیا شیما سینی نیسیتید، بلکیه     

 بگوید: آیا شما شافعی یا حنبلی نیستید؟

 داند.تان میدر این هنگام شما متوجه خواهید شد که تمام اطالعات را در مورد دین

با عدی انجام داد و گفت: آییا تیو از میذهب     لذا این اولین چیزی بود که معلم اول 

فرمود: همانا تیو اگیر بیا     رکوسیت نیستی؟ عدی گفت: آری، در این هنگام رسول خدا 

. عدی گفت: بله. رسول (1)داریفومت برای نبرد بیرون شوی یک چهارم غنیمت را برنمی

آنحضرت  سخنگفت: البته این در دین تو جایز نیست. در این وفت عدی از این  خدا 

  یکه خورد و گفت: بله. رسول خدا دانم که چه چیزی مانع توست گفت: البته من می

گویی: فقط افراد ضعیف و کسانی که هییچ فیدرت و   تا در دین اسالم داخل شوی. تو می

کنند در حیالی کیه ایین افیراد از چشیم و نظیر عیرر        نیرویی ندارند از اسالم پیروی می

 اند.افتاده

ام امیا  گفیت: آن را ندییده   (2)شناسیی؟ فرمود: ای عدی! آیا حییره را میی    آنحضرت

ی اوسیت،  فرمودند: سوگند به ذاتی که جیانم در فبضیه   ام. رسول خدا اسمش را شنیده

شود تیا  خداوند این دین را تکمیل خواهد کرد تا جایی که یک زن تنها از حیره بیرون می

ون این که کسی با او همیراه باشید. یعنیی در آن روز    کند بداین که بیت اهلل را طواف می

اسالم به حدی فوی خواهد شد که یک زن به فصد حیج از حییره عیراق بییرون شیده و      

آید. از کنار و کسی از او محافظت بکند به مکه می بدون این که محرمی با او همراه باشد

موالش را چپیاول کنید؛   کند به او تعرض کند یا اگذرد و کسی جرأت نمیصدها فبیله می

زیرا در آن روز مسلمانان به حدی دارای فدرت و هیبت خواهند شید کیه کسیی جیرأت     

                                           
کرد و یک حصیه  رفت، رئیس آن فبیله اموال غنیمت را به چهار حصه میای به جنگی میبیلههرگاه ف -1

 داشت و این در دین نصرانیت حرام و در نزد عرر جایز بود.را خودش برمی

 شهریست در عراق. -2
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تعرض به یکی از آنان را نخواهد داشت از ترس این که مسیلمانان از او انتقیام خواهنید    

 گرفت.

وفتی عدی این جمله را شنید این منظره را در ذهنش به تصویر کشید؛ زنیی از عیراق   

گیذرد و از کنیار   آید به این معنیی کیه از شیمال جزییره میی     شود و به مکه میخارج می

زده شید و  کند. عدی از این سخن شگفتعبور می« سرزمین فومش»ی طی های فبیلهکوه

انید کجیا   با خود گفت: پس در این هنگام دزدان فبیله طی که مردم شهرها را آشفته کیرده 

 خواهند بود؟!

های کسری پسر هرمیز را تصیاحب خواهنید    مسلمانان خزانه افزود: باز رسول خدا 

های پسر هرمز! گفت: بله، کسری بن هرمیز و امیوال آن را در راه   کرد. عدی گفت: خزانه

خدا انفاق خواهند نمود. باز فرمود: اگر زندگی برایت وفا نماید، مردی را خواهی دید که 

تا آن را فبول کند، اما کسیی آن را  گردد، کف دستش از طال پر است و به دنبال کسی می

کند. یعنی از بس که مال و سرمایه زیاد خواهد شد، شخص ثروتمنید بیا امیوال    فبول نمی

 یابد که آن را به او بدهد.زند و فقیری نمیزکاتش دور می

ی عدی پرداخیت و او را بیه آخیرت ییادآوری کیرد و      به پند و موعظه رسول خدا 

مالفات خواهد کرد، بدون این کیه بیین او و اهلل    ر فیامت با اهللفرمود: هرکدام از شما د

بینید و  نگرد، جز جهنم چیزی نمیمترجمی باشد، در این روز انسان به سمت راستش می

بیند. عدی خیاموش شید و بیه فکیر فیرو      نگرد، جز جهنم چیزی نمیبه سمت چپش می

! چه چیزی تیو را از افیرار ال   باز او را متوجه نمود و گفت: ای عدی رفت، رسول خدا 

 دهد؟ آیا خدایی بزرگتر از اهلل سراغ داری؟إله إال اهلل فراری می

دهیم کیه محمید بنیده و رسیول      عدی گفت: من مسلمان و موحد هستم و گواهی می

 اوست.

 از شادمانی و سرور درخشید. در این هنگام چهره رسول خدا 
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ن در طول حیاتم مشاهده کردم که زن از گوید: معدی بن حاتم در ادامه سخنانش می

آمد، بدون این که کسی با او همراه باشد و من از جمله کسانی بودم حیره عراق بیرون می

های کسری را گشودم و سوگند به ذاتی که جانم در فبضه و فدرت اوسیت، تیو   که خزانه

 .(1)ها خبر داده استاز آن شخص سومی خواهی بود که رسول خدا 

نسبت به عیدی چگونیه بیود و     دکی ت مل کن. این انس و محبت رسول خدا پس ان

این استقبال گرمی که از او نمود تا که عدی آن را احساس نمود. فکر کین چگونیه همیه    

سبب جذر عدی به اسالم گردید. پس اگر ما این محبت را با مردم اعمال نمیاییم   موارد

 دست خواهیم آورد. هایشان را بههر تعداد که باشند. فطعا  دل

 اندیشه...

هایمیان  تیوانیم بیه خواسیته   های تعامل و توجیه مردم میبا نرمی و استفاده از مهارت»

 «.تحقق بخشیم

                                           
 روایت از مسلم و احمد. -1
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های فابل لمسی هستند و منظورم فقط پیاداش اخیروی نیسیت، خییر     ها، لذتمهارت

ها بهره ببر و کنی، پس از آناحساس می بلکه عبارتند از لذت و شادمانی که حقیقتا  آن را

ها را با همه مردم اعم از بزرر و کوچک، ثروتمنید و فقییر، دور و نزدییک، بیا همیه      آن

ها را با آنان به کار ببر، خواه به خاطر پرهیز از شر آنان، ییا جلیب   اعمال کن، این مهارت

ی فصییح ولیی   محبت، یا اصالح آنان، آری بیرای اصیالح آنیان. علیی بین جهیم شیاعر       

فرهنگ بود که از زندگی چیزی جز آنچه در صیحرا و بیابیان دییده بیود     نشین و بیبیابان

ای عمیل  خواسیت، هیر لحظیه   ی مقتدری بود و هر آنچه میی دانست و متوکل خلیفهنمی

کرد. روزی علی بن جهم وارد بغداد شد بیه او گفتنید: هرکسیی متوکیل را تعرییف و      می

کند. علیی خوشیحال   قرر پیدا کرده و بذل و بخشش دریافت میستایش کند در نزد او ت

شد و مستقیما  به سوی کاخ خلیفه روان گشت و نزد متوکل رفیت دیید کیه شیعرا شیعر      

کنند. ابهرت، هیبت و فهر و زورگویی متوکل بیرای همیه   دریافت می« جوایز»سرایند و می

 که طلیعه آن چنین بود:ای به تعریف خلیفه آغاز نمود معلوم بود! علی با فصیده

 ای خلیفه:
 رنكككككككب فالكلككككككك   كككككككي   ا ككككككك  للككككككك  

 عكككككككككككدمت   لككككككككككك رنكككككككككككب فالكككككككككككدل  ال
 

 وفككككككككالكلبد  ككككككككي  كككككككك ا  ال  كككككككك   

 مككككككككن فبككككككككاو الككككككككدال ف یكككككككك  الكككككككك ن  
 

ای خلیفه تو در وفاداری و حفظ روابیط دوسیتانه چیون سیگ و در مبیارزه و      »یعنی: 

 ها چون فوچ و نربز هستی.ها و دشواریشکستن سختیدرهم

 «.کنندتو چون دلو بزرر هستی که دلوهای دیگر تمامت نمی

ها تشبیه کنید، خلیفیه را   به همین صورت به جای این که او را به خورشید، ماه و کوه

ت، و نگهبانیان از جیا   فکیرد. خلیفیه برآشی   به گوسفند نر و بز، چیاه و خیاک تشیبیه میی    

ا مهیا ساخت و برای فتل شیاعر  دار ربرخاستند و جالد شمشیرش را از نیام کشید و چوبه

آماده شدند! اما خلیفه فهمید که طبیعت و فلت علم و دانش علی بن جهم بیر وی غالیب   
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شده است. بنابراین، تصمیم گرفت سرشت وی را تغییر دهد، لذا دستور داد او را در ییک  

لذیذترین کاخ زیبا اسکان دهند و زیباترین کنیزها در نزد او رفت و آمد کنند و بهترین و 

 ها و اشیا را در اختیار او بگذارند.خوردنی

هیای زیبیا تکییه زد و بیا     هیا و کرسیی  علی بن جهم لذت نعمت را چشید بیر تخیت  

سرودند، مجالست نمود. تا هفت ماه بر شاعران و ادیبان که اشعار عاشقانه می ترینظریف

 این حالت ماند.

ه به ییاد علیی بین جهیم افتیاد و از      ای ترتیب داد، آنگاسپس خلیفه یک مجلس شبانه

وضع وی پرسید و او را فرا خواند، وفتی علی در جلو خلیفه فرار گرفت، گفت: ای علیی  

 ای که مطلعش چنین بود، گفت:بن جهم! برایم شعر بخوان: علی بن جهم در فصیده
 عیكككك ه الملككككا بككككین ال  ككككا ة وال سكككك 

 فكككككنررعكككككده لكككككي ال ككككك   ال كككككد م ولكككككم 
 

 وال ر و  یكككد ر و مكككن   یجلككبن اللككك  

 جمككككك  سككككل ك ولككككككن ع ه جمكككك ا علككككك 
 

های آهویی در میان )رصافه( و )جسر( عشق و عالفه مرا به خیود جلیب   چشم»یعنی: 

 دانم.دانم یا نمیاند از جایی که من مینموده

چنان که عشق و عالفه گذشته مرا بیدار نمود گرچه من گذشته را از یاد نبیرده بیودم،   

 «.ه نمک پاشیدبلکه بر زخم گذشت

انگیخت. و آنگاه آغاز بیه  ترین کلمات برمیو همواره احساسات حاضرین را با ظریف

 توصیف خلیفه نمود و وی را به خورشید، ستاره و شمشیر تشبیه کرد.

 ببین خلیفه چگونه توانست طبیعت ابن جهم را تغییر دهد.

ایم، ولیی آییا بیرای تغیییر     دهمان به تنگ آمفدر از طبیعت فرزندان یا دوستانما نیز چه

 ایم.ها تالش کردهآن

توانی طبیعت خویش را تغییر دهی و ترشیرویی را بیه لبخنید،    ی بهتری میتو با شیوه

خشم را به بردباری، بخل را به جود و سخا عوض نمایی و این کار  مشکلی نیسیت، امیا   

 نیاز به تصمیم و عمل دارد، پس دلیر و پهلوان باش.
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هیای  هیا و توانمنیدی  با فدرت بیند که رسول خدا سیره نبوی بنگرد میهرکسی در 

آورد و ایین اخیالق وی بیا    هایشان را به دست میی کرد و دلاخالفی با مردم برخورد می

اش بیه غضیب و   اش تنها شود، بردباریمردم تصنعی و ساختگی نبود که وفتی با خانواده

ین نبود که با میردم خنیده رو باشید و بیا     اش به درشتی عوض شود! خیر، هرگز چننرمی

اش عبوس و گرفته، با مردم مهربان باشد و با زن و فرزنیدش خیالف آن. هرگیز!    خانواده

کیرد.  بلکه اخالفش برآمده از سرشت و طبیعت او بود که به وسیله آن خدا را بندگی میی 

ا فربیت الیی   جُست. لبخندش رهمانگونه که با نماز چاشت و فیام شب به خدا تقرر می

پنداشت. اگر کسی اخالق خیور را  اهلل، و مهرورزی را عبادت و گذشتش را حسنات می

تمام احوال، در جنگ و صلح، به هنگام گرسنگی و سیری، در حالیت   عبادتی بپندارد، در

 کند.بیماری و سالمتی، و حتی در وفت شادمانی و اندوه خودش را به آن آراسته می

ان هسییتند کییه از اخیالق زیبییای شوهرانشیان، سییعه صییدر،   فییدر از همسیر آری! چیه 

شنوند، امیا خیود آنیان در محییط     ها میخوشرویی و سخاوت آنان در بیرون خانه داستان

نظیر،  محییط خانیه بیداخالق، تنیگ     اند هسیتند؛ زییرا همسرانشیان در   بهرهخانه از آن بی

آن اسیت کیه    دا گذار هسیتند. امیا رسیول خی    رو، بدزبان، و فحاش، بخیل و منتترش

ف مْ »گوید: می ف مْ  َخْی   ف مْ  َورَنَا ِِلَْ لِهِ  َخْی   بهترین شما کسی است کیه بیا   »یعنی:  «ِِلَْ لِي َخْی  

ام اهل و عیالش رفتار بهتری داشته باشد و من بهترین شما از نظر اخیالق بیا اهیل خانیه    

 .(1)«باشممی

 کرد.اش رفتار مینوادهاببین آن بزرگوار چگونه با خ

اش انجیام  چه کاری در خانه گوید: از عایشه پرسیدم: رسول خدا اسود بن یزید می

رسیید وضیو   داد؟ گفت: وی به کارهای خانه مشغول بود، هرگاه وفیت نمیاز فیرا میی    می

 رفت.گرفت و برای نماز میمی

 به همین صورت در مورد پدر و مادر!

                                           
 ترمذی و ابن ماجه با حدی  صحیح. -1
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رویی و برخورد زیبایشیان بیا   و خندهاخالفی! لطف فدر کسانی هستند که از خوشچه

 شنویم.دیگران می

شان یعنی با پیدر و میادر، همسیر و فرزنیدان بیا      تریناما با نزدیکترین افراد و مستحق

 کند!دلی و فهر برخورد میسخت

تان با خانواده، پدر و میادر، همسیر، خیدمتگزار و بلکیه بیا      آری! بهترین شما، بهترین

 است.اطفال و فرزندان کوچکش 

نزد رسیول   مملو از احساسات و عواطف بود، ابولیلی  روزی که فلب رسول خدا 

آمد، رسول خدا  هایش )حسن یا حسین( نزد رسول خدا نشسته بود. یکی از نوه خدا 

 .او را گرفت و در دامان خویش نشانید 

یی کیه  گویید: تیا جیا   ادرار نمود. ابولیلی می آنحضرت  ی کوچک در داماناین بچه

گویید: میا سراسییمه بیه     جاری شد. می دیدم ادرار وی به سرعت بر شکم رسول خدا 

وفتیی بچیه از   « ام را بگذارید و او را ناراحت نکنیدبچه»سوی این بچه برخاستیم! گفت: 

 .(1)ادرارش فارغ شد، مقداری آر خواست و آن را بر موضع ادرار ریخت

این اخالق مزین کرده بود. بنیابراین، جیای   به خدا چه زیباست! چگونه خودش را به 

 های بزرر و کوچک را به دست آوَرَد.شگفت نیست که دل

 نظر...

 «.به جای این که به تاریکی دشنام دهی، سعی کن چراغی روشن نمایی»

                                           
 ند.ااحمد و طبرانی و رجالش ثقه -1



 روش تعامل با نیازمندان

اند کیه سیخنان و   اخالق برخی از مردم تجاری است؛ زیرا در نظرشان فقط ثروتمندان

شیان  شیوند و اشیتباهات  دانند و مردم به هنگام شنیدن آن شاد میی های ظریف را مینکته

 پوشند.کوچک است و مردم از آن چشم می

انید.  میزه های ظریف، سنگین، بیاما فقرا و تهیدستان به هنگام بیان سخنان نغز و نکته

شان را بزرر اشتباهاتگیرند و ها را به باد تمسخر میمردم هنگام شنیدن سخنان آنان، آن

 زنند.پندارند، و به هنگام سخنان این فشر، تحمل را از دست داده و فریاد میمی

گوید: شخصیی  می بر غنی و فقیر به طور یکسان مهربان بود. انس  اما رسول خدا 

ل آمد، چیزهایی از فبینشین به نام زاهر بن حرام بود که بسا اوفات وفتی از بیابان میبیابان

 آورد.هدیه می پنیر و روغن برای رسول خدا 

چیزی از فبیل خرمیای خشیک و    خواست نزد اهلش برگردد، رسول خدا هرگاه می

زاهیر از  »گفیت:  داشیت و میی  او را دوسیت میی   کرد. رسول خدا غیره برایش مهیا می

و  و زاهیر شخصیی بدفیافیه   « دوستان بیابان ماست و ما از دوستان شهرنشیین او هسیتیم  

 زشت چهره بود.

آمد و او را نیافت برخی از کاال و  ی رسول خدا روزی از بیابان بیرون آمد و به خانه

از وی آگیاهی یافیت بیه     ها را به بازار برد وفتی رسول خدا وسایل به همراه داشت، آن

دنبال او به بازار رفت، زاهر را در حالی یافت که مشغول فروش اسبار و کاالهایش بیود  

های بیابان با شیکل و بیوی بیابیانی    هایش همان لباسچکید و لباسو عرق از جبینش می

از پشت او را بغل نمود به طوری که زاهر او را ندیید   بودند. در این هنگام رسول خدا 

دانست که چه کسی او را در بغل گرفته است، زاهر آشفته شد و گفت: رهایم کین.  و نمی

کوشیید تیا خیود را از    اموش شد و چیزی نگفت! زاهیر میی  خ تو کیستی؟ رسول خدا 

را  کرد. وفتیی رسیول خیدا    برهاند و به پشت سر خودش نگاه می دست رسول خدا 

را شناخت شیروو بیه    آنحضرت  اش برطرف گردید و وفتیدید، آرام گشت و آشفتگی
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چیه  »د: زنمود. رسول خدا نیز از بار شوخی صیدا میی  آنحضرت  مالیدن پشتش به سینه

زاهر به وضع خودش نگیاه کیرد دیید    « خرد؟کسی خریدار برده است؟ چه کسی برده می

رنگ و روست. گفت: به خدا سوگند! ای رسیول  حال و بییک انسان نادار، فقیر، شکسته

 شوی.ات مغبون و زیانبار میتو در معامله خدا 

ه تیو نیزد خداونید    ارزش نیسیتی، بلکی  گفت: اما تو در نزد خداوند بیی  رسول خدا 

 باارزش و فیمتی هستی.

پیوسته و معلق باشید و   آنحضرت  های نیازمندان بهپس جای شگفتی نیست که دل

 هایشان باشد.با این اخالق، مالک فلب

گیرنید، بلکیه از   بسیاری از فقرا از ثروتمندان به خاطر بخل در مال و طعام، ایراد نمیی 

ورزند. تو لطف و محبت و حسن معاشرت بخل میاین جهت ناراحت هستند که آنان در 

ای و با او به دیده ارزش و احترام نگریسته فدر به روی یک نیازمند تبسم و لبخند زدهچه

ای و در نتیجه او در تاریکی شب دسیت بیه دعیا بیرآورده و بیه وسییله آن       و رفتار کرده

میو و  های پراکنیده انسان فدر فراوانندها را از آسمان برایت جلب نموده است، چهرحمت

شود، ولی اگیر  ها توجه نمیاند و به آنهای شهر افتادهپوشی که بر دروازهغبارآلود و ژنده

همین افراد به خداوند در باره کاری که هنیوز انجیام نشیده سیوگند ییاد کننید، خداونید        

وات کنید و نیزد او مسیتجار الیدع    شان را راست نموده و مطابق فسم آنان عمل میفسم

 رو باش.هستند. پس با این ضعیفان همواره خنده

 اشاره...

 «.بردتردید لبخند تو به روی فقرا و نیازمندان، درجات تو را در نزد خداوند باال میبی»
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من غابب »گفت: کرد و میپدربزرر من همیشه به یک ضرر المثل فدیمی استناد می

اش را رکسی که زنش چیزی را در نزد وی نیابد که عاطفهیعنی ه «عن عنزه جابكب تكی 

یگر که دارای سیخنان  دکند تا به کسی ارضا نماید و او را سیر کند، نفسش او را وادار می

شیرین است، گرایش داشته باشد. منظور وی از این ضرر المثل معاذ اهلل تشبیه زن و مرد 

د و اگر خداوند به مردان نییرو جسیم عطیا    به بز نر و ماده نیست! زنان مانند مردان هستن

فدر از پادشیاهان  نموده است، به زنان عواطف و احساسات فوی ارزانی داشته است و چه

 اند.اند که در برابر فدرت عاطفی یک زن سر تعظیم فرود آوردهو افراد دلیر بوده

به وسییله آن  های تعامل با زنان این است که شما ترفندی را بدانید که یکی از مهارت

 ها به نبرد بپردازید.ی خودشان با آنشان ت ثیر بگذارید و با اسلحهدر عاطفه

اش توصییه  کردن نسبت زن، و احترام به عاطفیه تو را به احسان و نیکی رسول خدا 

شیان بیا   کند تا بیا دختیران  کند، تا این که با او خوشبخت شوید و به پدران توصیه میمی

 ار نماید.نیکی و احسان رفت

 .(1)«رََ ابَِعه   َوَضمَّ ، َو   َ  رَنَا اْل ِیَاَمةِ   َْ مَ  َجاءَ  تَْبل َغا، َ تَّى َجاِو َتَْینِ  َعا َ  َمنْ »فرماید: می

هرکسی دو دختر را تربیت نماید، تا این که به سن بلوغ برسند. روز فیامت در »یعنی: 

شویم )و انگشتانش دیگر نزدیک میکند که من و او اینقدر به همحالی با من مالفات می

 «.نمود(را جمع می

آمیز نسبت به مادران توصیه نموده اسیت. چنانکیه وفتیی    و فرزندان را به رفتار محبت

یکی از صحابه پرسید: چه کسی سزاوارتر است که من با او بیشتر خوشیرفتاری و حسین   

 .(2)پدرتمعاشرت داشته باشم؟ گفت: مادرت، سپس مادرت، سپس مادرت، سپس 

                                           
 مسلم. -1

 متفق علیه. -2



 45 روش تعامل با زنان

حتی شوهر را نسبت به حق زن نیز توصیه نموده است، و کسی را که بر زن خویش 

خشمگین شود یا با او بدرفتاری کند، مورد سرزنش و مالمت فرار داده است. مالحظه 

الوداو در میان صد هزار نفر از حجاج ایستاده بود، که  حجةدر  فرمایید که رسول خدا 

 نسان، سیاه و سفید، بزرر و کوچک، ثروتمند و فقیر بود، به همهها هرگونه ادر میان آن

 (1)«َخْیً ا بِالنَِّساءِ  َواْستَْ    ا َخْیً ا، راََل  بِالنَِّساءِ  َواْستَْ    ا راََل »ها فریاد زد و گفت: آن

 «.کنمتان به خیر و خوبی توصیه میآگاه باشید، من شما را نسبت به زنان»

آمیده و از بیدرفتاری    ان زییادی پییش همسیران رسیول خیدا      در یکی از روزها زن

از این امر اطالو یافت: برخاسیت و بیه    شان شکایت نمودند. وفتی رسول خدا شوهران

د   بِآ ِ  طَافَ  لَ َدْ »مردم فرمود:  َحمَّ  لَْی َ  رَْعَواَجل نَّ    تكین َف ِی    نَِساء   َ لَى َّللاَّ  َعلَْیِه َوسَّلَم م 

زنان زیادی در اطیراف آل محمید دور زده و از بیدرفتاری شیوهران     » (2)«ِ یَكاِوف مْ بِ  ر ولَئِك َ 

 «.خویش شکایت نمودند. این شوهران، بهترینان شما نیستند

ف مْ »و نیز فرمودند:  ف مْ  َخْی   ف مْ  َورَنَا ِِلَْ لِهِ  َخْی   بهترین شما، »یعنی:  (3)«ِِلَْ لِي َخْی  

 «.ام هستمتان نسبت به خانوادهاش است و من بهترینتان با اهل و خانوادهبهترین

حتی دین اسالم چنان احترامی به زنان گذاشته که به خاطر آبیرو و نیاموس ییک زن،    

 آمدند.ه است و سرهای زیادی از تن جدا شده و به پرواز درمیهایی به پاخاستجنگ

ات حجیار و پوشیش   کردند. نزول آییهودیان به همراه مسلمانان در مدینه زندگی می

کردنید تیا فسیاد، فحشیا و     هیا تیالش میی   مسلمانان، آنان را بسیار خشمگین نمیود و آن 

 تشار دهند، ولی نتوانستند.نهای مسلمانان احجابی را در میان صفبی

بنیی  »در یکی از روزها یک زن مسلمان در کمال عفت و حجیار بیه بیازار یهودییان     

دی نشست. یهودیان از پوشش اسالمی و عفت وی رفت و در کنار یک زرگر یهو« فینقاو

                                           
 مسلم و ترمذی. -1

 ابوداود با سندی صحیح. -2

 ترمذی و ابن ماجه با سند صحیح. -3
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کردن با کردن و بازیی وی یا لمسکردن به چهرهبه خشم آمدند و دوست داشتند از نگاه

کردند. لذا از او لذت ببرند! همانگونه که فبل از بزرگداشت اسالم نسبت به زنان چنین می

دادند، اما آن حجار فریب میاش را آشکار نماید و او را به کشف وی خواستند تا چهره

خبیر  زن از این مورد انکار و امتناو ورزید. زرگر در حیالی کیه زن مسیلمان غافیل و بیی     

ی پیراهنش را از پایین گرفت و آن را از پشت به چادرش آویزان کیرد!  نشسته بود، گوشه

 هیایش آشیکار گردیید!   وفتی زن مسلمان بلند شد، فسمتی از بدن او ظیاهر شید و انیدام   

یهودیان از این کار به خنده درآمدند. زن مسلمان و پاکیدامن فرییاد کشیید. وی دوسیت     

کردنید! وفتیی یکیی از مسیلمانان ایین      کشتند، ولی عورتش را ظاهر نمیی داشت او را می

را مشاهده نمود، شمشیر کشید و به زرگر حمله کرده و وی را به فتل رسانید و در  صحنه

 ان حمله کرده و او را به شهادت رساندند.مقابل، یهودیان به آن مسلم

از این ماجرا و از این که یهودیان عهدشکنی نموده و بیه یکیی از    وفتی رسول خدا 

ها را محاصره نموده تا این کیه آنیان تسیلیم    زنان مسلمان تعرض نمودند، باخبر شدند آن

 فرار گرفتند.آنحضرت  شدند و تحت فرمان

را تنبیه نمایید و انتقام آبروریزی آن زن عفیفه را از  هاخواست آن چون رسول خدا 

 –آنان بگیرد، یکی از لشکریان شیطان، یعنی سرکرده منافقان عبداهلل بین ابیی بین سیلول     

کسی که آبرو و ناموس زنان مسلمان برایش اهمیت نداشته و صیانت زنان محترم برایشان 

ای محمد! ای  برخاست و گفت: –مهم نبود، بلکه فقط هم و غم وی شهوت و شکم بود 

امیا  «. زیرا آنان در جاهلییت انصیار و ییاران او بودنید    »محمد! به موالی یهود احسان کن 

 از وی روی گرداند و از پیشنهاد وی امتناو ورزید. رسول خدا 

خواستند فساد و فحشا را در میان طلبید که میچون او برای کسانی عفو و بخشش می

ها احسان کن. دو مرتبه این منافق برخاست و گفت: ای محمد! بر این مؤمنین رواج دهند.

بیه   گفت: به موالی من احسان کن. رسول خیدا  و بار بار این جمله را تکرار نمود و می

خشم درآمد و رویش را به سیوی او بازگردانیده و فرمودنید: میرا بگیذار، بیاز منیافق از        
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هیا صیرف   داد تا از کشتن آنرا سوگند می  خواسته خود باز نیامد و همواره رسول خدا

ها بیه خیاطر تیو آزاد    رویش را به سوی او بازگرداند و گفت: آن نظر کند، رسول خدا 

هییا را از مدینییه اخییراج نمییوده و از هییا صییرف نظییر کییرد، امییا آنشییدند و از کشییتن آن

یشیتر از ایین   ها را بیرون راند. آری، اهمیت زن مسلمان پاکیدامن حتیی ب  شان آنسرزمین

 است.

اوس بین  »بیود. شیوهرش    یکی از اصحار صالح و نیک پییامبر  « خوله بنت ثعلبه»

شید. روزی کیه از مجلیس فیومش     پیرمردی کهن سال بود که زود خشیمگین میی  « ثابت

آمد و در مورد چیزی با وی درگیر شد. خوله هم بیه او واکینش   « خوله»برگشته بود، نزد 

شدند. اوس بن صامت خشمگین شد و گفت: تو ماننید پشیت    نشان داد، لذا باهم درگیر

 خشمگین بود بیرون رفت.هستی و در حالی مادرم که 

شید.  گفت، طالق محسیور میی  ای میدر زمان جاهلیت اگر مرد به زنش چنین جمله

اش بازگشت، ولی دیید زنیش   دانست. اوس به خانهولی خوله محکم آن را در اسالم نمی

، خوله گفت: سوگند به ذاتی که جان خوله در فبضه اوست، به سیبب  کنداز او دوری می

ای نزدیک من نیا، تا خدا و رسولش با حکیم خیویش در ایین میورد     ای که گفتهآن کلمه

رفت و آنچه را که بین او و شوهرش اتفیاق   کنند، سپس خوله نزد رسول خدا  فضاوت

 کرد، و رسول خیدا  هرش شکایت میافتاده بود را بیان نمود و از بداخالفی و رفتار شو

گفیت: ای خولیه! پسیر عمیوی تیو      نمود و میهمواره او را به صبر و شکیبایی دعوت می

هیایش را  پیرمرد کهن سالی است، پس در حق او از اهلل بترس! در حالی که خولیه اشیک  

او ام را بیه پیایش پییر کیردم، شیکمم را بیه       گفت: یا رسول اهلل! جوانیکرد و میپاک می

کرد! خیدایا! مین بیه    « ظهار»اختصاص دادم، تا این که پیر شدم و از فرزند بازآمدم با من 

منتظر بود، تا خداوند در مورد این دو حکمی از  کنم و رسول خدا سوی تو شکایت می

 جانب خودش نازل فرماید.
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 داخ، آنگاه جبرئیل از آسمان بر رسولبود در آن حال که خوله در نزد رسول خدا 

رو بیه   با آیات فرآن که در آن حکم خوله و شوهرش بود، فرود آمد. آنگاه رسول خدا 

خوله نمود و گفت: ای خوله! خداوند در مورد تو و شوهرت آیات فیرو فرسیتاد. سیپس    

 یه را تالوت نمود:آاین 

﴿     
    

    
     

 ﴾ [تا آخر آیات از سوره مجادله.0: المجادلة ] 

)ای پیامبر!( البته خداوند سخن آن زن را که در باره شوهر خود بیا تیو   »ترجمه آیات: 

ود، هرآیینه شنکرد، شنید و خدا گفتگوی شما را میکرد و پیش خدا شکایت میگفتگو می

 .«خدا شنوا و بینا است
به خوله گفت: به اوس بگو: یک غالم آزاد کند. گفیت: ییا رسیول     آنحضرت  سپس

اهلل! غالمی ندارد که آزاد کند. گفت: بگو: دو ماه روزه بگیرد. گفت: به خیدا او پیرمیردی   

 (1)«وسیق »تواند روزه بگیرد. گفت: پس به شصت مسکین به هرکیدام ییک   است که نمی

گفیت:   بدهد. گفت: یا رسول اهلل! چیزی از خرما در اختیار او نیست. رسول خدا  خرما

کنیم. خوله گفت: به خدا سوگند! یا رسول اهلل من نیز ما او را به یک سطل خرما کمک می

گفت: تو کار درستی انجیام دادی و   کنم. رسول خدا او را به یک سطل خرما کمک می

ن را از طرف او صدفه کن. من تو را به پسر عموییت بیه خییر    خور کردی. پس برو و آ

 .(2)کنمتوصیه می

پاک است آن ذاتی که به رسولش مهرورزی و تحمل با همه مردم عطیا نمیوده اسیت.    

 گذارد.ها ت ثیر میحتی در مورد مشکالت شخصی آنان نیز بر آن

                                           
 نوعی پیمانه شرعی است. -1

 احمد و ابوداود با سند صحیح. -2
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و همسرم، و فبل از  های عاطفی را با دخترمن خودم تعامل توأم با مهرورزی و مهارت

ام که جز کسی ام و آن چنان ت ثیر بزرگی مشاهده کردهآن با مادر و خواهرانم تجربه نموده

تواند آن را تصور نماید. جز اشیخاص محتیرم بزرگیوار    که آن را اعمال نموده است، نمی

کند و جز اشخاص پست و فرومایه هیچکس بیه وی اهانیت روا   کسی به زن احترام نمی

 دارد.نمی

 وقفه...

کند، امیا بیرایش   های شوهر صبر میی، زشتی، و گرفتاریرچه بسا زن، بر فقر و نادا»

 «.اش صبر و شکیبایی نمایدخیلی دشوار است که بر بداخالفی



 شیوه تعامل با کودکان

در دوران کودکی موارد بسیاری، برایمان پیش آمده و همیواره ایین میوارد در فکیر و     

اند. اگر به انگیز بودهاند، چه بسا برخی از این خاطرات شورانگیز یا غمذهن ما نقش بسته

افتید کیه از طیرف   ای میدفتر خاطرات ایام طفولیت خویش نگاه کنید، فطعا  به یاد جایزه

افتیید کیه شخصیی در ییک     اید یا به یاد تعریف و ستایشی میمدرسه آن را دریافت کرده

هیا در  ها رخدادهایی هستند کیه تصیاویر آن  پس اینمجلس عمومی از شما نموده است، 

 روند.ی بلند مدت مان نقش بسته و از یاد نمیحافظه

آورییم کیه در دوران طفولییت    انگیزی را به یاد میی ها همیشه ما وفایع غمدر کنار این

هایمیان کیه بیین هیم     می ما را تنبییه نمیوده اسیت، درگییری    لاند؛ معبرای ما اتفاق افتاده

میان بیوده   یی اهانت به خیانواده هایمان رخ داده است، یا وفایعی که در برگیرندهکالسی

فیدر احسیان و   است. یا اهانتی که به زن، از طرف پدر شوهر پییش آمیده اسیت و... چیه    

ها را ای آنهایی که برای کودکان مؤثر وافع شده است، حتی پدران و خانوادهخوشرفتاری

ها را جلب نموده است. چه بسیا بیرای ییک معلیم     ت همه آنتحت ت ثیر فرار داده و محب

آمیوزان تمیاس گرفتیه و از    دوره ابتدایی اتفاق افتاده است که بیا یکیی از والیدین دانیش    

آموزش تعریف نماید و آن پدر با وی به خاطر محبت با فرزندش دست دوسیتی و  دانش

کنند یا بیه  او به نیکی یاد می های کوتاه مدت و اتفافی، ازرفافت دراز نموده و در مالفات

 صورت هدیه یا نوشتن یک نامه، احساساتش را بروز دهد.

هیا، جهیت جلیب محبیت و تمیرین      از این جهت در لبخندزدن و تبسم به روی بچیه 

 ها کوتاهی نکن.های زیبا با آنمهارت

د های کوچک دبستانی در مورد نماز سخنرانی نمودم و از آنان در مورروزی برای بچه

بكین »فرمایید:  میی  اهمیت نماز، حدیثی را پرسیدم. یکی از آنان جوار داد: رسول خدا 

ی بین کفیر و شیرک، تیرک نمیاز     فاصله»یعنی:  «ال جل وبین الك   وال  ك ت ك الصكالة

 «.است
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ی شگفتی شید و از فیرط شیوق و عالفیه     این پاسخ وی برای من بسیار جالب و مایه

هیای  ماننید سیاعت  دیه نمودم. این ساعت من یک ساعت سادهساعتم را باز کرده به او ه

فشر زحمتکش جامعه بود. این رفتار من با این پسر بچه باع  تشویق و سیبب شید کیه    

وی به علم گرایش پیدا کند و به حفظ فرآن روی آورد و به فیمت و ارزش آن پی برد. تا 

با جوانی برخورد نمودم، وی  بعد از چندین سال در یکی از مساجد به طور اتفافی این که

ی شیریعت فیارغ   شناختم. جوانی بیود کیه از دانشیکده   همان پسر بود، ولی من او را نمی

ی فضاوت مشغول به کیار بیود. او   ر رشتهها دالتحصیل شده بود و در یکی از دادگستری

مرا شناخت، پس ببین چگونه این محبت و تقدیر همزاد او شده و چندین سال بیا آن بیه   

اش ماندگار شده بیود. بیه خیاطر دارم کیه روزی     سر برده بود و در وجود، ذهن و خاطره

ای شاد و بشاش و با دلگرمیی  برای یک جشن عروسی دعوت شده بودم. جوانی با چهره

به من سالم گفت، و به رفتار ظریفی در مورد اتفافی که بیین مین و او پییش آمیده بیود،      

ای بیوده  هایم، در زمانی که وی پسربچهز مراسم سخنرانیاشاره نمود. این اتفاق در یکی ا

کننید ماننید   ها خوشرفتاری میی بینی که با بچهفدر از مردم را میاست پیش آمده بود. چه

بینی بچه کوچکی با دستش پدر خود را به سوی او شود، میکسی که از مسجد خارج می

و محبتش را نسبت به او اعالم نمایید.  کشاند تا به این مرد برسد و به او سالم بگوید، می

گاهی چنین اتفافات و برخوردها در مراسم عقد عروسی که افیراد زییادی بیدان دعیوت     

 آید.اند، پیش میشده

کنم و به سخنان شیرین ها مبالغه میاز شما مخفی نماند که من در اکرام و استقبال بچه

اوفیات بیه خیاطر بزرگداشیت      دهیم. گیاهی  گوش میی  –اگرچه هم مهم نباشند  –ها آن

 افزایم.پدرش، و کسب محبت وی در استقبال و اکرام کودک می

کردم و با ی کوچکش همراه او بود، مالفات میگاهی اوفات با یکی از دوستان که بچه

کیردم. روزی همیین دوسیت مین، میرا در ییک       اش بسیار اظهار لطف و محبت میی بچه

اش به سوی من آمد و سالم گفت و سپس افیزود:  همالفات نمود و با بچی بزرگی جلسه
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هیا در میورد   شیان روزی در کیالس درس از آن  شما با پسرم چه کار کردی؟ زییرا معلیم  

خواهم پزشک شوم شان نظرخواهی نموده است، یکی گفته است: من مییآرزوهای آینده

م محمید  خیواه خواهم مهندس باشم و پسرم گفته است: میو دیگری گفته است: من می

 .(1)عریفی باشم!

ها مالحظه نماییید، وفتیی شخصیی    توانید رفتار مردم را به هنگام تعامل با بچهشما می

شود و پسر کوچکش را به همراه دارد و جهت مصیافحه در مجلیس   وارد یک مجلس می

کند، برخی از مردم نسبت به بچیه  زند و پسر کوچکش به دنبال او مثل پدرش میدور می

کنند و برخی به شان با او مصافحه میی دستدهند. و برخی با گوشهنشان می توجهیبی

گویند: چطوری جیوان، حالیت چطیور اسیت     دهند و میحالت تبسم دستش را تکان می

کند، حتیی  نافاُل. فطعا  این آن چیزی است که محبت وی را در فلب بچه کوچک حک می

 آورد.فلب پدر و مادرش را به دست می

هیا اعمیال   بهترین برخورد و تعامیل را بیا بچیه    مربی امت حضرت محمد  نخستین

کرد و او را با او شوخی می برادر کوچکی داشت، رسول خدا « انس بن مالک»نمود. می

کرد و ای داشت که با او بازی میی کوچک پرندهزد. این بچهصدا می« ابوعمیر»ی با کنیه

گفیت: ای  کرد و میدید با او شوخی میاو را می ت آنحضر روزی پرنده مُرد. لذا هرگاه

کرد. و با ها اظهار محبت نموده و شوخی میی کوچکت چه شد؟ و با بچهابوعمیر! پرنده

یعنیی: ای   –ای زوینیب   ،ای زوینیب »گفت: کرد و میشوخی می« ام سلمه»زینب دختر 

گفت. ها سالم میند، به آنگذشت که مشغول بازی بودها میو هرگاه از کنار بچه«. زینبک

کشید. گفت و به سرشان دست میهایشان سالم میرفت و به بچهوفتی به دیدار انصار می

ها را با آن آنحضرت  کردند واستقبال می ها از پیامبر به هنگام بازگشت از جهاد، بچه

گشت و بازمی، لشکر اسالم به طرف مدینه «موته»کرد. چنانکه پس از غزوه خود سوار می

هیا  هیا نییز بیه سیوی آن    رفتند و بچهو مسلمانان به استقبال سپاه اسالم می رسول خدا 

                                           
 باشد.محمد عریفی خود مؤلف می -1
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هیا را  هیا را برداریید و آن  بچیه  ها را دیدند فرمودنید: بچه دویدند، چون رسول خدا می

آنحضرت  را آوردند و« عبداهلل بن جعفر»سوار کنید و فرزند جعفر را به من بدهید. آنگاه 

 و را در جلو خودش سوار نمود.ا 

ای پنج ساله بود، که بچه« محمود بن ربیع»مشغول وضوگرفتن بود که آنحضرت  باری

 .(1)نمودکرد و با او شوخی میآر در دهان نمود و به سویش پرت می آنحضرت  آمد

کرد و سیرور  نمود و شوخی میبا همه مردم همیشه با لبخند برخورد می آنحضرت 

هایشان سبک بود و هیچکسی از مجالست کرد. بر دلهایشان وارد مینی را در دلو شادما

 شد.با ایشان ملول و خسته نمی

آمد و سواری خواست تیا بیه مسیافرت ییا جهیاد       آنحضرت  روزی شخصی به نزد

مین تیو را بیر ییک بچیه شیتری سیوار        »از روی شوخی به او گفت:  آنحضرت  برود،

دانست بچه شتر توان حمل او را ندارد، گفت: یا رسیول اهلل!  آن شخص چون می«. کنممی

یعنیی  « زایید؟ آیا شتر جز بچه چیزی می»فرمود:  آنحضرت  من با بچه شتر چکار کنم؟

 دهم، اما مسلما آن را شتری زاییده است.من به تو شتر بزرگی می

 «.ای صاحب دو گوش»روزی به عنوان شوخی به حضرت انس گفت: 

به او گفت: شوهرت  آنحضرت  زد وی آمد و از شوهرش شکایت کرد.روزی زنی ن

همان است که در چشمانش سفیدی وجود دارد؟ آن زن ترسید و گمان برد که شوهرش 

فرماید: می اش را از دست داده است. چنانکه خداوند در مورد حضرت یعقور بینایی

﴿   
﴾  :لذا این زن «بر اثر اندوه و غم کور شد»یعنی  [82]یوسف .

کرد. پریشان حال به نزد شوهرش بازگشت و همواره با دفت به چشمانش نگاه می

گفته است: در چشمان تو سفیدی  شوهرش علت آن را پرسید؟! وی گفت: رسول خدا 

است. شوهرش گفت: ای زن! مگر به تو خبر نداده است که سفیدی آن بیشتر از 

                                           
 بخاری. -1



 ات لذت ببراز زندگی   54

اش است. یعنی هر شخصی در چشمانش سیاهی و سفیدی وجود دارد. هرگاه اهیسی

خندید و داد و با او میکرد و او نیز واکنش نشان میشوخی می آنحضرت  شخصی با

به  آنحضرت  رفت در حالی که نزد رسول خدا  کرد. روزی حضرت عمر تبسم می

مطالبه کرده بودند، ناراحت بودند. خاطر این که همسرانش از وی نفقه و مخارج زیاد 

گفت: یا رسول اهلل! ما جماعت فریش بر زنان غالب بودیم، ما چنان بودم که  عمر 

کردیم. اما وفتی به مدینه خواست، بلند شده و گردنش را فطع میهرگاه زنی از ما نفقه می

ها یاد ا نیز از آنشان غالب هستند. زنان مآمدیم با فومی روبرو شدیم که زنان بر شوهران

تبسم نمود. سپس  گرفتند. یعنی زنان ما نیز بر ما فدرت پیدا کردند. آنگاه رسول خدا

اضافه شد و این به  آنحضرت به سخنانش ادامه داد، آنگاه بر خوشحالی حضرت عمر

چنان تبسم  آنحضرت بود. در احادی  آمده است که خاطر لطف و عطوفت به عمر

شدند. بنابراین، بسیار خوش مجلس و لطیف های آسیای وی ظاهر میاننمود که دندمی

المعشر بوده است. پس اگر خودمان را به اینگونه برخورد و تعامل با مردم عادت دهیم. 

 کنیم.زود مزه زندگی را احساس می

 اندیشه...

 «.سازیمبچه همانند گِل نرمی است که ما بر حسب برخوردمان با او، او را می»



 رفتار با زیردستان و خدمتگزاران

خیلی خیور بیا آنچیه مناسیب حیال زییر دسیتان و بردگیان بیود، در           رسول خدا 

وفات نمود، فریش بیه شیدت او را اذییت     کرد. وفتی عموی پیامبر هایشان نفوذ میدل

به طائف رفت و در برابر فومش از فبیله ثقیف یاری و کمیک   آنحضرت  کردند. لذامی

 ها آورده است بپذیرند.امید داشت تا آنچه را که از جانب خداوند برای آنخواست و 

ها رفت. به طائف رسید و نیزد سیه نفیر از اشیراف و سیران      تنها به سوی آن پیامبر 

های عبدیالیل، مسعود و حبیب فرزنیدان عمیرو   ی ثقیف که هرسه برادر بودند به نامفبیله

 دعوت نمود و در مورد آن چیزی که نزد آنان آمیده  ها را به طرف اهللبن عمیر رفت و آن

کنند، رساندن به اسالم و فیام با او در برابر کسانی که با وی مخالفت میبود از فبیل: یاری

 سخن گفت.

ار زشت و ناروایی پاسخ گفتند. چنانکه اولی گفت: اگر یرا به صورت بس آنان پیامبر 

کینم. دومیی   ت من غالف خانه کعبیه را پیاره میی   خداوند شما را به پیامبری برگزیده اس

یافت تا او را به پیامبری مبعوث کنید. سیومی از روی   نگفت: آیا خداوند کسی غیر از تو 

گویی پیامبر خیدا  گوییم. اگر چنانکه میفلسفه بافی گفت: به خدا سوگند با تو سخن نمی

بدهم و اگر بر خیدا دروغ   هستی، مقام و جایگاه تو باالتر از آن است که من جوار تو را

 گویی باز هم مناسب نیست که با تو سخن بگویم.می

های زشیت را از آنیان شینید، بیا ناامییدی از نیزد آنیان        این پاسخ وفتی رسول خدا 

برخاست در حالی که از خیر فبیله ثقیف ناامید شده بود، اما بیم آن داشت کیه فیریش از   

تیر شیوند. بیه آنیان     تر و جیری یجه با وی گستاخبرخورد ثقیف با وی خبر شوند و در نت

گفت: آنچه با من کردید باکی نیست، ولی این جریان مرا مخفی نگه دارید. اما آنان چنین 

بد و بییراه گفتیه و سیر و     نکردند و نادان و بردگان خویش را وادار نمودند تا به پیامبر 

را وادار کردنید تیا در    ضیرت  آنح صدا به راه بیندازند تا جایی که گروهی جمع شده و

داخل شود، در حالی که آن دو در آنجا بودند. و در « شیبه بن ربیعه»و « عتبه بن ربیعه»باغ 
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ی فرار داده بودند از آنجیا برگشیت و زییر سیایه     یتذاحالی که نادانان ثقیف او را مورد 

 انگوری که در آنجا بود، نشست.

دیدند که چگونه نادانان طائف بیا او برخیورد   می کردند وفرزندان ربیعه به او نگاه می

صدا زدند « عداس»ها به رحم آمد و غالم نصرانی خود را به نام کنند، از این رو دل آنمی

ای از این انگور بردار و در این سینی بگذار و آن را برای آن مرد ببر و به او گفتند: خوشه

 ر را آورد و آن را در جلو رسیول خیدا   و بگو از آن بخور. عداس نیز چنین نمود، انگو

 گذاشت و سپس گفت: بخور.

رسول خدا دستش را دراز نمود و گفت: بسم اهلل و سپس آن را تناول فرمیود: عیداس   

 آنحضرت  آورند.به او نگاه کرد و گفت: به خدا این سخن را اهل این شهر بر زبان نمی

مین بیر آییین    »چیسیت؟ گفیت:   گفت: ای عداس تو از اهل کدام شیهر هسیتی و دینیت    

یونس بن »پرسیدند: از روستای مرد صالح  رسول خدا «. نصرانیت و از اهل نینوا هستم

فرمود: او برادر من  آنحضرت  دانی؟؟ عداس گفت: تو یونس بن متی را از کجا می«متی

ت انیداخ  و پیامبر بوده است و من نیز پیامبر هستم. عداس خود را بر دامان رسول خدا 

کردنید و  و سر و دست و پایش را بوسید و فرزندان ربیعه به سوی آن دو نفیر نگیاه میی   

 یکی به دیگری گفت: غالمت را نگاه کن که دینش را فاسد نمود.

و شینیدن سیخنانش    آنحضرت  عداس در حالی که نزد آفایش برگشت که از دیدن

چه شده بود که سر و دسیت   مت ثر گشته بود. آفایش به او گفت: وای بر تو عداس! تو را

بوسیدی؟ گفت: آفای من! در روی زمین چیزی بهتر از وی نیسیت،  و پای این مرد را می

دهید. آفیایش گفیت:    او مرا از چیزی باخبر ساخت که جز پیامبر کسی آن را انجیام نمیی  

 مواظب باش عداس او تو را از دینت برنگرداند؛ زیرا دین تو از دین او بهتر است.

ی مردم زیبا و عالی فرار دهیم ولیو ایین   توانیم برخوردمان را با همهامروز می پس آیا

 ای باشند.که از هر طبقه

 اشاره...
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ها از خود اصالح و دعوت آن کرد و در راهبا کفار عادالنه رفتار می رسول خدا 

های آنان چشم کرد و از بدیداد و شکنجه و آزار آنان را تحمل میفداکاری نشان می

 ش به او گفته است:رپوشید، چرا اینگونه رفتار نکند، در حالی که پروردگامی

﴿   ﴾  :األنبیاء[

برای چه کسانی؟ فقط برای مؤمنین؟! خیر. ، «ما تو را نفرستادیم جز رحمت»[ 011

﴿  ﴾  برای همه »بلکه

 .«جهانیان
ورزند. ولیی بیا   گویند و به دشمنی و عداوت او مبادرت میناسزا می یهود به پیامبر 

 کند.وجود آن نسبت به آنان مهربانی می

السیام  »گذشتند و گفتند:  ضرت ی آنحگوید: روزی یهود به خانهحضرت عایشه می

وفتی عایشه این سخن آنیان را  « وعلیکم»فرمود:  آنحضرت  یعنی مرر بر شما.« علیکم

فرمود:  شنید تحمل نکرد و گفت: مرر بر شما و نفرین و خشم خدا بر شما باد. پیامبر 

ی چه ای عایشه! آرام باش و از خشونت و ناسزاگویی پرهیز کن. عایشه گفت: مگر نشنید

ها جوار گفتم، پس فرمود: تو نیز شنیدی که من چه گفتم؟ من به آن آنحضرت  گفتند؟

گردد، اما دعای آنیان علییه مین میورد اجابیت فیرار       ها مستجار میدعای من در حق آن

 گیرد.نمی

ای وجود دارد تا ناسزاگویی مقابله به مثل شود! مگر خداوند به او آری، چه انگیزه

یعنی  ﴾  ﴿ته است: فنگ

 .«با مردم سخن نیک بگویید»
گشتند و در بیابانی که درختان انبوهی داشت، به ای برمیبا اصحابش از غزوه پیامبر 

استراحت پرداختند و اصحار در زیر درختان این جنگل پراکنیده شیده و بیه اسیتراحت     

 پرداختند.
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و اسیتراحت نمودنید و شمشییرش را بیر      نیز زیر سیایه درختیی رفتیه    رسول خدا 

ش را پهن نمود و به خوار رفیت. در ایین مییان    رای از درخت آویزان نمود و چادشاخه

تنها است با آرامی نزد  کرد. وفتی دید که رسول خدا ها را دنبال مییکی از مشرکین آن

ای محمید!  ی درخت برداشت و با صدای بلند فرییاد زد:  او آمد و شمشیرش را از شاخه

بیدار شد در حالی که مرد بیاالی سیرش    دارد؟ رسول خدا چه کسی تو را از من بازمی

 ایستاده و شمشیر به دست دارد و مرر بر او پرتو افکنده است.

تنها بود. و چیزی جز ازارش با او نبود. ییارانش از وی متفیرق شیده و     رسول خدا 

گفیت:  برد و مرتیب میی  یروزی به سر میمشغول استراحت بودند. مرد در اوج فدرت و پ

بیا   دهد: رسول خیدا  دارد؟ چه کسی تو را از من نجات میچه کسی تو را از من بازمی

برخاسیت   اطمینان گفت: اهلل! آن مرد لرزید و شمشیر از دستش افتاد. آنگاه رسول خدا 

دارد؟ میو شمشیر را به دست گرفت و گفت: هان! بگو: چه کسی تو را از دست مین بیاز  

خیواهی نمیوده و طلیب    معیذرت  آن شخص متغیر و سراسیمه شید و از رسیول خیدا    

 خداکننده باش! رسول، بهترین مواخذهگفت: کسی نیستنمود و میبخشش و ترحم می

پردازنید  شوی؟ گفت: خیر، اما با فومی که با تو بیه جنیگ و نبیرد میی    گفت: مسلمان می

 کنم.همراهی نمی

از او درگذر کرده و نسبت به او احسان نمود. ایین شیخص سیردار     لذا رسول خدا 

ها را به سوی اسالم دعوت نمود و همگی آنان ها بازگشت و آنفومش بود و به سوی آن

 مسلمان شدند.

هیا را رام  هایشان را به دسیت آورده و آن آری، با مردم نیکی و خوشرفتاری کن تا دل

منشیانه بیوده و بیا آن    نان سرسخت اسالم بیزرر حتی با دشم آنحضرت  نمایی. اخالق

هایشان را هیدایت نمیود و   ها را جذر نموده و فلبکرد به طوری که آنعادالنه رفتار می

 ساخت.ها کفر را نابود میی آنبه وسیله
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با دعوتش در بین مردم ظهور نمود فریش به هر طریق ممکین در   وفتی رسول خدا 

های مبارزه با دعوت وی این بود که کردند و یکی از روشمیمبارزه و نبرد با وی تالش 

ها گفتند: به سراغ مردی بروید که داناترین شما به سحر و پیشگویی باشد و او بزرگان آن

میان شیده و از   ( که باع  تفرفه و شیکاف مییان میردم و دیین    را پیش این مرد )پیامبر 

دهید.  ت کند و ببیند که به او چه جیوار میی  گیرد، بفرستید تا با او صحبمان ایراد میدین

شناسیم، بزرگان فیریش گفتنید: ایین    را نمی« عتبه بن ربیعه»همگی گفتند: ما کسی غیر از 

 کار توست ای ابو ولید.

عتبه که در میان فومش از وجاهت و سیادت برخوردار و بسیار بردبار بود. گفیت: ای  

شخص بروم و با او سخن بگویم و اموری را  اید تا من نزد اینفریش! شما مناسب دانسته

 ولید! ها گفتند: بله ای ابوها را بپذیرد آنبه او پیشنهاد کنم، شاید برخی از آن

در کمال آرامیش   آنحضرت  رفت و در حالی که عتبه برخاست و نزد رسول خدا 

 بیه  خدا نشسته بود، در جلویش ایستاد و گفت: ای محمد! تو بهتری یا عبداهلل؟! رسول 

خاطر احترام پدرش عبداهلل خاموش شد. بار دیگر گفت: تو بهتری یا عبدالمطلب؟ رسول 

 به خاطر احترام جدش عبدالمطلب ساکت ماندند. خدا 

هیا معبیودانی را   ها از تو بهترنید، پیس آن  کنی که اینعتبه گفت: پس اگر تو تصور می

گر بر این باور هستی که تو از آنان بهتری گیری و اها ایراد میپرستش نمودند که تو از آن

پاسخی بدهید، عتبیه    پس سخن بگو تا من سخنت را بشنوم. فبل از این که رسول خدا 

تیر از تیو مییان    ای )جیوانی( را شیوم  به خشم درآمد و گفت: به خدا سوگند ما هرگز بره

آییین میا اییراد    ایم! جمع ما را متفیرق و افکارمیان را پراکنیده سیاختی و از     فومش ندیده

ها شرمنده و رسوا ساختی، تا جایی که این خبر در همه جا گیری و ما را در میان عررمی

پیچیده است که در میان فریش ساحر و غیبگویی وجود دارد به خدا فسیم! میا در انتظیار    

چیزی نیستیم جز این که صدایی همانند فریاد یک زن ییاردار بشینویم و سیپس شمشییر     

 ر همدیگر یورش ببریم و همدیگر را نابود سازیم!برداشته و ب



 61 طریقه رفتار با مخالفان

در کمیال ادر خیاموش. آنگیاه     عتبه بسیار خشمگین و ناراحت بود و رسول خیدا  

عتبه برخی پیشنهادات فریبنده را آغاز نمود تا رسول خیدا از دعیوتش بازآیید. بنیابراین،     

کنیم تا ایه جمع میگفت: ای مرد! اگر فصد تو مال و سرمایه است، ما برای تو آنقدر سرم

دارترین فرد در میان فریش باشی، اگر به ریاست و پست و مقیام تماییل داری،   تو سرمایه

ما برتری تو را در میان خویش اعالم داشته و تو تا آخر عمر سرور ما خواهی بود. اگر تو 

خیواهی  دارای شهوت هستی و به زنان عالفه داری هرکیدام از زنیان فیریش را کیه میی     

ار کن و ما حاضریم ده زن را به ازدواج تو درآورییم! و اگیر شخصیی کیه نیزد تیو       انتخ

توانی آن را از خودت دفع نمایی، ما برایت بینی و نمیآید جنّی است که وفتی او را میمی

نمیاییم، زییرا گیاهی    دارویی طلب نموده و جهت بهبودی تو اموال خویش را صرف میی 

باید مورد معالجیه و میداوا فیرار    شوند و میان غالب میاشباح و ارواح آزاردهنده بر انس

 گیرند.

گفت و پیشنهادهایش سخن می همواره عتبه با این اسلور بد و نازیبا با رسول خدا 

در کمال آرامیش خیاموش    کرد و در صدد فریب بود و رسول خدا را به وی عرضه می

ج پایان یافت و عتبه خیاموش  های پیشنهادی ریاست، پادشاهی، مال، زن و عالبود. طرح

چشمش را به سوی عتبه بلند کیرد   شده و آرام گشت و منتظر جوار ماند. رسول خدا 

و در کمال آرامش گفت: ای ابوولید! آیا سخنانت به پایان رسید؟ عتبه از این ادر پییامبر  

ه گفت: پس بی  راستگو و امین تعجب نمود. بلکه به طور خالصه گفت: بله. رسول خدا 

 فرمود: من گوش فرا ده. عتبه گفت: بفرما. رسول خدا 

﴿     
    
   

    
    

  ﴾ [.2 – 0ت: ]فصل 
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حم. این کتار از جانب خداوند بخشاینده و مهربان فرو فرستاده شیده اسیت.   »یعنی: 

است در حالی که فرآنی به زبان عربی است برای  نکتابی است که آیات آن واضح و روش

دهنده و ترساننده است، پس اکثر مردم از آن روگردان شدند. پس دانند. مژدهفومی که نمی

 .«نوندشاین فوم نمی
داد ناگهان عتبه بر زمیین  مشغول تالوت این آیات بود و عتبه گوش می رسول خدا 

ها تکیه زد هایش را به پشتش انداخت و بر آننشست، سپس بدنش به لرزه درآمد، دست

کیرد  کرد و تالوت میی تالوت می داد و رسول خدا داد و گوش میو همواره گوش می

 ند رسید:تا این که به این سخن خداو

﴿   
   

   ﴾  :[.00]فصلت 

هیا بگیو: مین    ای پیامبر! اگر )اهل مکه از این کتار( روی بگردانند، پس به آن»یعنی: 

 .«ترسانمشما را از عقوبتی چون عقوبت عاد و ثمود می
 دید عذار را شنید لرزه بر اندام شد و پریید و دسیتش را بیر دهیان    وفتی عتبه این ته

به تالوت آیات ادامه داد تیا   گذاشت تا از فرائت بازایستد. باز رسول خدا  آنحضرت 

این که به آیه سجده تالوت رسید و سجده نمود و باز سرش را از سیجده برداشیته و بیه    

ت: بله. آنگاه فرمود: حال تو بدانی و ایین  عتبه نگاه کرد و گفت: شنیدی ای ابو ولید؟ گف

بردند نیزد آنیان رفیت،    آیات. عتبه برخاست و در حالی که آنان در شوق انتظار به سر می

ای که رفته بود، نزدتان گفتند: به خدا فسم! ابوولید به غیر از آن روحیهآنان به همدیگر می

چه چیزی پشیت سیر گذاشیتی؟     ها پرسیدند:آید. وفتی عتبه در جمع آنان نشست، آنمی

ام. سوگند به خدا! آن نیه شیعر بیود و نیه     گفت: به خدا فسم! من چیزی مانند آن نشنیده

 سحر و نه کهانت.
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ای فریش! از من اطاعت کنید و این امر را به من واگذار نمایید این میرد را بیه امیر و    

خبیر بزرگیی در بیر    کارش رها کنید، ای فوم! به خدا فسم! این سخنش را که من شینیدم  

 دارد. او خواند:

﴿     
 ﴾  :تا این که رسید﴿ 
   

    
 ﴾. 

از خواندن بازآید ی رحم سوگند دادم تا آنگاه من دهانش را نگه داشتم و او را به صله

 ترسم که برگوید، پس من میدانید که اگر محمد چیزی بگوید دروغ نمیو فطعا  شما می

شما عذار فرود آید. سپس ابوولید اندکی خاموش شد و بیه فکیر فیرو رفیت و فیومش      

خاموش گشته و چشمانشان به او خیره شده بود، سپس گفت: به خدا فسیم! در سیخنش   

که بسیار مطبوو و دلپذیر بود. آری، او مانند درختی است کیه بیاالیش   شیرینی بود و البته 

شود و او زیر دست بسیار ثمردار و در پایینش میوه خیلی فراوان است. همانا او نابود نمی

تواند بگوید. این از دسیت انسیانی   شکند و چنین سخنی را بشر نمیخودش را درهم می

! این شیعر اسیت شیعر. ابوالولیید گفیت: بیه خیدا        ها گفتند: ای ابوولیدساخته نیست. آن

سوگند! کسی از من در شعر داناتر نیست و من کسی را در رجز و فصیده و نه بیه اشیعار   

گوید بیا هیچکیدام از   جنیان کسی داناتر از خود سراغ دارم به خدا سوگند آنچه که او می

ش بحی  و منافشیه   بیا فیوم   ها شباهت ندارد و همواره عتبه در مورد رسیول خیدا   این

کرد! آری، درست است که عتبه در دین اسالم داخل نشد، اما درونش به دیین اسیالم   می

نرم گردید. پس ببین چگونه این اخالق رفیع و این مهارت نیکوی شینیدن، در عتبیه اثیر    

 ترین دشمنان بود.گذاشت با وجود این که او از سرسخت
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پدر صیحابی بزرگیوار   « منذر خزاعی حصین بن»روز دیگری فریش گرد هم آمدند و 

 خدامذاکره نزد رسولرا به نمایندگی از طرف خود جهت گفتگو و « عمران بن حصین»

 و بازداشتن او از دعوتش فرستادند.

رفت، در حالی که اصحابش در پیرامون او نشسته بودند و  ابوعمران نزد رسول خدا 

د گفت: تو جمع میا را پراکنیده سیاختی و    آوردنای که فریش همواره بر زبان میآن جمله

در کمال لطف و آرامش خاموش بود، تا این کیه   افکار ما را متفرق نمودی. رسول خدا 

در کمیال ادر و احتیرام گفیت: ای ابیوعمران! آییا       از سخنانش فارغ شد، رسول خدا 

ر پرسم جیوا فرمود: پس آنچه من از تو می آنحضرت  سخنانت تمام شد؟ گفت: آری.

 بده، ابوعمران گفت: بگو. گوشم به توست.

پرسیتی؟ گفیت: هفیت    فرمود: ای ابوعمران! تو امروز چند معبیود را میی   آنحضرت 

پرسید: به هنگام ترس و امید بیه   معبود! شش تا در زمین و یکی در آسمان! رسول خدا 

ال در کمی  آنحضیرت   کنی؟ گفت: به آن که در آسیمان اسیت. بیاز   کدام یکی رجوو می

دهم کیه  رامش گفت: ای حصین! اگر تو اسالم بیاوری من تو را دو کلمه یاد میآلطف و 

دهند. حصین از جیایش تکیان نخیورد و بالفاصیله اسیالم آورد و      به تو سود و فایده می

فرمیود:   آنحضیرت   ای، یاد بیده! ای را که به من وعده دادهگفت: یا رسول اهلل! دو کلمه

ْشِد ، ِلْمنِيرَلْ  اللَّل مَّ »بگو:  خدایا! رشد و هوشیاری امر را بیه  » «نَْ ِسكي َشك ِّ  ِمنْ  َورَِعْ نِي و 

 «.من الهام کن و من را از شر نفسم نجات بده

فدر این برخورد عالی و شدت ت ثیر آن در مردم به هنگام مخالفت با آنان زیبا و آه! چه

وت بیا حکمیت و بصییرت    جالب بوده است. در وافع این برخورد اسالمی، و شییوه دعی  

 است که در دعوت کفار و جذر آنان به سوی خیر، مفید و سودمند وافع شده است.

یکی از جوانان جهت تحصیل به آلمان سفر کرده و در یک واحد آپارتمیان سیکونت   

هیا  ی او ییک جیوان آلمیانی سیکونت داشیت کیه در مییان آن       نموده بود. روبروی خانه

 شت. بلکه فقط همسایه بودند.ای وجود نداهیچگونه رابطه
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ها را در ها، هر روز روزنامهکننده روزنامهاتفافا  دانشجوی آلمانی به سفر رفت و توزیع

های زیاد متوجیه  شدن روزنامهگذاشت دوست جوان ما بر اثر انباشتهکنار در منزل وی می

ه سیفر رفتیه   شیود کیه او بی   شود. برایش معلوم میاش جویا میشود و از حال همسایهمی

گیذارد و پیوسیته   پیچد و در یک ففسه مخصوص میها را میاست، از این جهت روزنامه

 نماید.ها را جمع کرده و مرتب میهر روز آن

گردد به او سالم گفته و بازگشیت  اش بعد از دو یا سه ماه برمیپس از این که همسایه

کند و ها را به او تقدیم میامهنماید. سپس روزنوی را از سفر با سالمت تبریک عرض می

ای گوید: من گمان کردم شاید شما موضیوعی را دنبیال کیرده ییا در مسیابقه     باز به او می

اید، از این رو تصمیم گرفتم تا آن را از دسیت ندهید! همسیایه آلمیانی بیا      اشتراک داشته

ر مزد یا پاداشیی  گوید: آیا در فبال این کاتعجب به این رفتار انسانی او توجه نموده و می

دهد تا به همسایه نیکی گوید: خیر، بلکه دین ما به ما دستور میخواهی؟ دوست ما میمی

و خوشرفتاری نماییم و شما همسایه من هستید، باید من با شما نیکی و خوشرفتاری کنم. 

کند، تیا ایین کیه او بیه اسیالم مشیرف       سپس دوست ما با این همسایه به نیکی رفتار می

 د.شومی

سوگند به خدا! این است بهره و لذت حقیقی دنیا، و آن این که شما احسیاس نماییید   

در حسار با مردم راست هستید. شما با خاموشی به جا و مناسب در زندگی خیویش، و  

شماری از کفار هسیتند کیه   تان، خداوند را عبادت کنید. تعداد بیبه هرچیز حتی با اخالق

هیا در اسیالم   امل و برخورد غیر انسانی خویش مانع دخیول آن ای از مسلمانان با تعدسته

اند و در همسایگی آنیان را  ها را فریب دادهاند، در بازار آناند، به کارگران ستم نمودهشده

آمیز با آنیان  اند! پس بشتار و با تغییر رویه و تعامل اسالمی و انسانی و محبتاذیت کرده

 رفتار نماییم.

 روشنگری...
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گذارنید  ها ت ثیر میین دعوتگران کسانی هستند که با اعمال و رفتارشان در انسانبهتر»

 «.هایشانتا گفته



 روش تعامل با حیوانات

های زیبا، خوی و عادت او باشند در نتیجه به طبع و سرشیت وی  هرکسی که مهارت

، و شیوند شیوند و هرگیز از او جیدا نمیی    گردند و با خون و عقلش آمیخته میتبدیل می

همواره او را با هرکسی حتی با حیوانات و جمادات نرم، آرام، مهربان، بردبار و با عاطفیه  

 بینی.می

در سفری بودند و جهت فضای حاجت خارج شدند، یکیی از صیحابه    رسول خدا 

هیایش را برداشیت، مرغیک آمید و دور او     بلبلی را دید که دو جوجه داشت وی جوجیه 

آمد و آن را دید، رو به ییارانش کیرد و    د. وفتی رسول خدا زچرخید و بال و پر میمی

هیایش را بیه   گفت: چه کسی این مرغک را نسبت به فرزندانش نگران ساخته است؟ بچه

 آن برگردانید.

ای را مشاهده کردند که سوزانیده شده اسیت،  آشیانه موریانه آنحضرت  باری دیگر،

 سوزانده است؟ یکی از صحابه عرض کرد: مین. ها را ی موربانهپرسیدند: چه کسی آشیانه

خشمگین شد. و فرمودند: مناسب نیست که جز پروردگار آتیش، کسیی بیا     آنحضرت 

آتش عذار دهد. یکی از موارد مهر و عطوفت وی این بیود کیه هرگیاه در حیال وضیو      

 نوشید وکرد و گربه از آن میظرف را برایش کج می آنحضرت  آمد،ای میبود گربهمی

  گرفت.ی آن وضو میاز بافیمانده آنحضرت  سپس

روزی از کنار شخصی گذر نمود که گوسفندی را بر زمیین خوابانییده و پیایش را بیر     

کرد تا آن را ذبح کند. در حالی کیه گوسیفند بیه او    گردنش گذاشته بود و کارد را تیز می

خواهی دو بار او را می ی آن به خشم آمد و گفت: آیابا مشاهده آنحضرت  کرد.نگاه می

 بکشی؟ چرا فبل از این که آن را بخوابانی، کارد را تیز نکردی؟

روزی از کنار دو نفر گذر نمود که هرکدام بر شتر خویش سوار بودند و باهم گفتگیو  

را دید بر شترها ترحم نمیوده و از ایین کیه حیوانیات را کرسیی و       هاکردند، چون آنمی

نهی فرمود. یعنی جز وفت نیاز بر شتر سیوار نشیوند و چیون    صندلی خویش فرار دهند، 
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 نیازشان به پایان رسید، فرود آیند و آن را بگذارند تا راحت شود. همچنین رسول خیدا 

 کردن چهره حیوانات منع کرده است.از داغ

 های سیرت ذکر شده اسیت. ایین اسیت کیه    ترین مواردی که در کتاریکی از ظریف

ام عضباء داشت. مشیرکین برخیی از شیتران مسیلمانان را کیه در      شتری به ن آنحضرت 

اطراف مدینه مشغول چرا بودند به غارت بردند و غصباء نیز در میان ایین شیتران بیود و    

 یکی از زنان مسلمان را نیز اسیر کرده و با خود بردند.

اخته مشرکین این زن و شتران را برداشته و فرار کردند. در وسط راه شتران را رهیا سی  

تا در اطراف بچرند و در جایی به خوار رفتند. شبانه زن اسیر بلنید شید کیه فیرار کنید.      

 نزد شتران آمد تا یکی را سوار شود. بنابراین،

هیا  داد، وی از تیرس ایین کیه آن   آمد او با صدای بلند آواز میچون نزد هر شتری می

ین که به عضباء رسیید، چیون   رفت تا ابیدار شوند، آن را رها کرده و نزد شتر دیگری می

آن را حرکت داد، دید بسیار رام و آرام است، از این رو سوار بر آن شده و به سوی مدینه 

 حرکت کرد. شتر غضباء به سرعت به سوی مدینه رهسپار گردید.

وفتی این زن احساس کرد که نجات پیدا کرده است، به شدت شادمان گردید و گفت: 

که اگر مرا به وسیله عضباء نجات بخشیدی آن را فربانی خواهم خدایا! بر من نذری است 

اش از شتر پایین آمد را شناختند. زن کنار خانه کرد. زن به مدینه رسید، مردم شتر پیامبر 

آمد و شتر را خواست، تیا آن را   بردند، زن پیش پیامبر  آنحضرت  ها شتر را نزدو آن

ای یا این که گفت: این زن بد جزایی یی به او دادهفرمود: بد جزا آنحضرت  ذبح نماید،

کنید! سیپس   اش میی به این شتر داده است، اگر خدا او را به وسیله آن نجات دهد، فربانی

نذری که در آن گناه و معصیت خدا باشد و نذری که در توان انسان نیست، وفیا  »فرمود: 

 «.ندارد
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از فبیل مهیرورزی، خوشیرویی و   های خودت را در تعامل و برخورد پس چرا مهارت

کنی تا همواره با هر چیزی که با آن برخورد کنیی چیون   منشی به عادت تبدیل نمیبزرر

 حیوانات حتی جمادات و درختان با تو همراه باشند!

ی درخت خرمیایی کیه در مسیجد    خاست و به تنهروزهای جمعه برمی رسول خدا 

خواند. زنی از انصار گفیت: ییا رسیول اهلل!    میداد و برای مردم خطبه نصب بود، تکیه می

 آیا برایت منبری نسیازم تیا بیر آن بیه خطابیه بپیردازی؟ چیون مین غیالم نجیاری دارم.          

 فرمود: اختیار داری. آنحضرت

 آنحضیرت  منبری ساخت. چون روز جمعه فرا رسید، آنحضرت  زن انصاری برای

ی ن بیاالی منبیر نشسیت، آن تنیه    بر منبری که برایش ساخته شده بودند بیاال رفیت. چیو   

زد تا جایی که نزدییک بیود منفجیر    درخت خرما چون گاو نر به صدا درآمده و فریاد می

ی درخیت را  از منبر پایین آمد و تنه شود و صدایش در همه مسجد پیچید. رسول خدا 

ین داد تا اخواهد خاموش شود، صدا میای که میبه آغوش کشید، آنگاه آن تنه چون بچه

که آرام شد، سپس فرمود: سوگند به ذاتی که جان محمد در دست اوست، اگر مین آن را  

 داد.گرفتم تا روز فیامت به همین شکل آواز میبه آغوش نمی

 اشاره...

خداوند انسان را گرامی داشته است، اما انسان به خاطر ستمگری بر سایر مخلوفیات،  »

 «.شودمانع بروز این کرامت و عزت می
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ی میال  برد. کسی که شیفتههر صاحب فن و هنری برای رسیدن به اهدافش به کار می

هیای  برد و به یادگیری مهارتآوری و رشد سرمایه به کار میاست، فنونی را جهت جمع

 هیا و ای با متنیوو سیاختن برنامیه   های ماهوارهکند. مدیران شبکهو سود تالش می تجاری

هیا بیه   دادن مجرییان برنامیه  های پیرزرق و بیرق و نیوین و تمیرین    انتخار بهترین روش

گیرنید. همچنیین   کند، فنونی را به کار میهایشان میهایی که مردم را جذر برنامهمهارت

هیایی کیه در تحقیق    سایر مدیران وسایل ارتباطی سمعی و بصیری در تخصیص مهیارت   

ها نیز یکیی  نند تا پخته و ماهر به بار آیند. جذر دلکهایشان مفید است، تالش میآرمان

 از فنونی است که اسلور و فن خاص خودش را دارد.

شوید و شیروو  اند داخل میشما در مجلسی که چهل نفر در آن نشسته ،به عنوان مثال

کنیید و او  تیان را بیه طیرف اولیین نفیر دراز میی      کنید و دستها مینمودن آنبه مصافحه

گوید: خیوش آمیدی خیوش    کند و با سردی میستش را به سوی شما دراز میی دگوشه

آمدی. شخص دومی به سخنان جنبی و غیره مشغول است که شما به طور ناگهانی بیه او  

گویید، وی نیز با سردی جوار سالم شما را گفته و بدون این که به شیما نگیاه   سالم می

گیرفتن اسیت.   ی با موبایلش مشغول تماسکند، اما سومکند دستش را به سویتان دراز می

آمد بگوید یا به شما کند، بدون این که به شما خوشلذا فقط دستش را به سویتان دراز می

 توجهی بکند.

روید از جایش برخاسته و خودش را برای بیند که به سویش میاما چهارمی، وفتی می

ه و از دیدارتان اظهار سرور و افتد، لبخند زدکند. چون چشمش به شما میسالم آماده می

کند، حال این که کند و با دلگرمی با شما مصافحه نموده و از شما استقبال میشادمانی می

شناسید و نه او از شما شیناختی دارد! وانگهیی شیما بیه سیایر میردم آن       نه شما او را می

 نشینید.ای میگوید و در گوشهمجلس سالم می
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تان به سیوی آن شیخص متماییل گشیته     کنید که فلبنمی شما را به خدا! آیا احساس

شناسید و شیما   گردد، حال آن که شما را نمیی است؟ بله! حتما  دل به سوی او متمایل می

دانید و حتی شغل و محل کیارش را بلید نیسیتید. امیا بیا ایین وجیود        اسمش را هم نمی

بت و حسیب؛ بلکیه بیا    توانست فلبت را برباید، اما نه با مال، پست، منصب و نیه بیا نسی   

ها با فدرت، توان، مال، رنیگ، جمیال،   های تعامل و برخورد خودش. بنابراین، دلمهارت

آیند، اما تر از آن به دست میآیند، بلکه با چیزی کمتر و آسانپست و وظیفه به دست نمی

 هستند کسانی که بتوانند آن را کسب نمایند. با این وجود کم

آموزانم به بیماری روانی مبتال گردید و در وافع این بیمیاری  نشیاد دارم که یکی از دا

رتبه بود چند بار به دانشکده آمید و  نوعی افسردگی شدیدی بود. پدرش یک کارمند عالی

با همدیگر مالفات کردیم و در رابطه با عالج پسرش همکاری نمودیم، چند باری من نیز 

م، مجلس پدرش چنان مملو از مهیمانان بود شان که یک کاخ با شکوهی بود رفتیبه خانه

شد. من از محبت مردم نسبت به این شخص و توجه آنیان  که در آن جایی خالی پیدا نمی

 به او تعجب کردم.

ها گذشت و پدرش از کار بازنشست شد، و من به دیدارش رفتم، چون وارد کاخ سال

در آن وجود دارد، ولیی جیز    وی شدم و وارد میهمانخانه شدم، دیدم پنجاه صندلی و مبل

آورد، یک نفر که مشغول تماشای تلویزیون بود و یک خیدمتگزار کیه چیای و فهیوه میی     

کسی دیگر در آنجا نبود! اندکی با او نشستم و وفتی بیرون شدم، بیه ییاد وضیعیت او در    

 زمان پست و مقام سابق وی افتادم و وضعیت فعلی او را بررسی کردم.

کرد؟ چه چیزی بیود کیه   که در گذشته مردم را گرد او جمع میراستی چه چیزی بود 

 چرخیدند؟ دریافتم که این فرد مردم را با اخالقمردم از روی انس و محبت به دورش می

مهر و حسن رفتارش کسب نکرده بود، بلکه آنان را با پست و مقیام و وسیعت روابطیش    

ز دسیت رفیت، محبیت نییز بیه      جمع کرده و به دست آورده بود. لذا وفتی پست و مقام ا

 همراه آن از بین رفت.
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ها تیو  هایی رفتار کن که انسانمان درس بگیر و با مردم با مهارتتو نیز از این دوست

ات را دوسیت بدارنید.   رفتیاری را دوست بدارند. گفتارها، لبخندها، مهیرورزی و خیوش  

هیای  الیمیات و سیختی  شان و مشارکت تو را در برابر نامهایات را از لغزشپوشیچشم

 ها به صندلی و جیبت وابسته باشد.آنان دوست داشته باشند. چنین نباشد که فلب آن

کند، فطعا  کسی که برای فرزندان و همسرش سرمایه و خوردنی و نوشیدنی فراهم می

اش شان را به دست نیاورده است. کسی که با رفتار و اخالق بد و تند بیرای خیانواده  فلب

هایشان هایشان را به دست نخواهد آورد، بلکه شکمکند، هرگز دلمایه کسب میمال و سر

 آورد.را به دست می

از این جهت تعجب نکن وفتی جوانی را دیدی که به مشکلی مواجه گشیته اسیت در   

کند؛ زیرا پدر کند و پدرش را رها میمورد آن با دوست یا امام مسجد و معلم شکایت می

و دیوارها را بین خود و پسرش نشکسته است، در حالی که این فلب  فلبش را فتح نکرده

 توزی به دست آورده است.معلم، دوست و چه بسا دشمن کینه را

 یک نکته مهم:

شود و به ایین طیرف و آن   ای شخصی داخل یک مجلس شلوغی میآیا مشاهده کرده

کیه میردم متوجیه او    بینیی  نگرد تا جای خالی پیدا کند و در آنجیا بنشییند. میی   طرف می

 ها بنشیند! چرا؟زنند تا در کنار آنشوند و هرکدام او را صدا میمی

ای در جایی که محل دعوتی به صورت میز و آیا روزی جهت صرف شام دعوت شده

صندلی بوده باشد به طوری که هر شخصی غذایش را در سینی گذاشته و مردم او را صدا 

که فالنی این جا خالی است تا بیاید و بیا آنیان بنشییند. در    کنند زنند و به او اشاره میمی

نگیرد، امیا   دارد و به این سو و آن سو میحالی که شخص دیگری سینیش را با غذا برمی

کسی حاضر نیست تا او را صدا بزند یا نزد او برود تا این که پاهایش را به سمت یک میز 

 کشاند.می
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ای کیه  د؛ اما به دومی خیر؟ آیا احساس کیرده چرا مردم به شخص اولی عالفمند هستن

های مردم به سوی یک نفر متمایل است هرکجا که باشد. انگار در دسیتش مغناطیسیی   دل

ها توانستند مردم را کند تعجب است. چگونه همگی اینهست که مردم را با آن جذر می

توانید بیه   یای است که این شیخص می  به دست آورند به راستی این یک شیوه هوشیارانه

 ها را شکار نماید.ی آن دلوسیله

 قرار...

ها بیه میا   های دیگران و کسب محبت صادفانه آنتوانمندی ما جهت اسیرنمودن فلب»

 «.بخشدهای زندگی را میبزرگی و برخورداری و استفاده از نعمت
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هیا  هیای درازی بیا آن  اندیشیدم و سیال میهای تعامل با برخی اشخاص من در روش

ای که از روی مجامله باشد و کردم، به یاد ندارم که از آنان لبخند و حتی خندهزندگی می

 یا واکنشی با یک شخص در حال صحبت با آنان را مشاهده کنم.

اند و در تغییر آن فادر نیستند، سپس ها به این شیوه بزرر شدهکردم که آنمن فکر می

ها را مشاهده کردم کیه بیا برخیی میردم از جملیه      ه طور اتفافی در جاهای مشخصی آنب

خندند و نرمیی و مهیرورزی   های مشخصی با خوبی میثروتمندان و افراد بانفوذ در پست

کنند، در نتیجه آنان بیا ایین   ها از روی مصلحت چنین میکنند. بنابراین، دریافتم که آنمی

های تعامیل بیا   دهند، چنانکه مؤمن، با اخالق و مهارتست میعمل پاداش بزرگی را از د

کند نه به خاطر مال و منصب و نه به این منظور که مردم همه مردم، خداوند را عبادت می

از او تعریف کنند و نه به خاطر ازدواج یا کسب درآمید. بلکیه فقیط ایین کیه خیدا او را       

 .دوست بدارد و مهر او را در دل مخلوفش بیندازد

رفتاری را عبادتی به حسار آورد، در برخیورد بیا میردم اعیم از     آری! هرکسی خوش

 برد.ها را به کار میثروتمند و فقیر، مدیر و رفتگر بهترین مهارت

کند بگذری و او دسیتش  ای که خیابان را تمیز میاگر روزی از کنار یک انسان بیچاره

ری نزد مسیئولی بلندپاییه بیروی و او    را به سوی تو جهت مصافحه دراز بکند و روز دیگ

نیز دستش را دراز بکند، آیا این دو از نظر استقبال و لبخنید و بشاشیت و خوشیرویی در    

در استقبال، خیرخواهی و  آنحضرت  دانم! اما این دو در نزدنزد تو مساوی هستند؟ نمی

کنی و بر او فخر دانی شاید آن کسی که تو او را تحقیر میشفقت یکسان بودند. تو چه می

داری و بیا  ی بزرگی زمین از کسی که او را گرامی میفروشی. در نزد خداوند به اندازهمی

 کنی بهتر باشد.استقبال گرم از او پذیرایی می
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 :ال ِیَاَمةِ   َْ مَ  َمْ لًِسا ِمنِّي َورَْ َ بِك مْ  ،إِلَيَّ  رََ بِّك مْ  ِمنْ  إِنَّ »فرماید: می رسول خدا 

مجلس در روز فیامت   یحتان از ترینترین و نزدیکهمانا محبور» (1)«رَْخاَل ًا نَك مْ رََ اسِ 

 «.تان استتریناخالقنسبت به من خوش

همانیا در  » «َوَوس  ل ه   َّللاَّ     ِحبُّل َما لََ ْصلَتَْینِ   ِی َ  إِنَّ »و نیز به اشبح بن عبدفیس فرمود: 

چیه   ها را دوست دارند( آن دو خصیلت آن تو دو خصلت وجود دارد که خدا و رسولش

ی روز بودند؟ اشبح شادمان شد و گفت: یا رسول اهلل! بودند: آیا آن دو نماز شب یا روزه

 «.بردباری و استقامت» (2)«َواِْلَنَاة   ِحْلم  اْلـ»فرمود:  آنحضرت  این دو خصلت کدامند؟

ْسن   اْلبِ ُّ »در مورد نیکی پرسیدند؟ فرمود:  از رسول خدا  ل قِ اْلـ    نیکی همیان  » (3)«  

 «.اخالفی استخوش

گردند پرسییده شید، فرمیود:    از بیشترین کسانی که وارد بهشت می آنحضرت  نیز از

ْسن   هِ ـاللَّ  تَْ َ ى» ل قِ  َو    «.تقوی و پرهیزگاری از خدا و خوشرفتاری» (4)«ال  

ْؤِمنِینَ اْلكـ رَْفَمل  »و نیز فرمود:  تیرین میردم از نظیر    کامیل » (5)«نلم رخال كاً ر اسك إِ َمانًكا م 

ترین آنان هستند که مصاحبت و همنشینی با آنان آسان است، با مردم اخالقایمان، خوش

شود و خیری نیست در کسی که الفت کنند و با آنان الفت و محبت میالفت و دوستی می

 «.شودکند و با او دوستی و الفت نمیو محبت نمی

ْسكنِ  ِمكنْ  ِمیَزانِ اْلكـ  ِكي رَْث َكل   َشكْيء   ِمكنْ  اَمك»و نیز فرمود:  ل قِ اْلكـ    هییچ چییز در   » (6)«  

 «.اخالفی نیستتر از خوشترازوی اعمال سنگین
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همانیا  » (1)«إن ال جل لیبلغ بحسن خل ه  وجكة  كا م اللیكل و كا م النلكاو»و نیز فرمود: 

به عبادت بیدار شیده   رسد که شب رای کسی میاخالفی خودش به درجهانسان با خوش

 «.گیردو روز را روزه می

کند. اگر موافق هسیتی بیه   هرکسی که اخالفش خور باشد سود دو دنیا را حاصل می

نشسته بود، آنگاه به یاد آخرت افتیاد   بنگر. روزی همراه رسول خدا  لزندگی أم سلمه 

ه در دنییا دو شیوهر   که چه چیزی برای آن مهیا کرده است! لذا گفت: یا رسول اهلل! زنی ک

دو شیوهر بمیرنید و داخیل بهشیت شیوند، ایین زن از آن        داشته باشد و سپس او و هیر 

 شود؟کدامیک می

هیای  هیا و فییام  شود که عبیادت چه فرمودند: آیا فرمود: از آن کسی می رسول خدا 

تری داشته است؟ یا از آن کسی که بیشتر روزه گرفته است؟ یا کسیی کیه از علیم    طوالنی

از آن  کسی که اخالق زیبیاتری داشیته   »یشتری برخوردار بوده است؟ هرگز! بلکه فرمود: ب

تعجب و شگفتی أم سلمه را دید، فرمیود:   آنحضرت  أم سلمه تعجب کرد. وفتی«. است

یا أم سلمه! حسن اخالق، خوبی دنیا و آخرت را برده است. آری! خییر و خیوبی دنییا و    

گییرد و  ین است که محبت او در دل خلق خدا جیای میی  آخرت را برده است. خیر دنیا ا

آورد و هرچنید کیه انسیان    خیر آخرت این است که پاداش بزرگی را برای خود گرد میی 

 کند.ها را نابود میآوری نماید، اما بداخالفی همگی آناعمال صالح زیادی را جمع

گییرد و  وزه میی خوانید و ر بازگو نمودند که نماز میی  حال زنی را برای رسول خدا 

دهید، امیا همسیایگانش را بیا زبیان      کند و فالن و فالن عمل نیک را انجام میی صدفه می

 «.او در دوزخ است»فرمود:  آنحضرت  آزارد )یعنی بداخالق است(می

تیرین،  در هرگونه اخالق حمیده، اسوه و الگوی زیبایی است، او گرامی رسول خدا 

تر و باحیاتر نشین هم شرمگینت. او از دوشیزدگان پردهترین و بردبارترین مردم اسشجاو

بود. او امین و راستگو است و برای او کفیار فبیل از میؤمنین و فسیاق فبیل از صیالحین       
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دهند تا جایی که نخستین بار وفتی وحی بر او نیازل گردیید و خدیجیه تغیییر     گواهی می

 کند )چرا؟؟(ا رسوا نمیحالت او را مشاهده نمود، گفت: به خدا فسم که اهلل تو ر

کنی، بار درمانده را به زیرا از اوصاف و اخالق تو چنین است که تو صله رحم می

 کنندگان حقکنی و با حمایتنوازی میکنی، مهمانگیری، بینوایان را یاری میدوش می

سپاری. بلکه کنی و امانت را به اهلش میکنی، سخن )راست( را تصدیق میهمکاری می

پاک ستایش نموده است که تا روز فیامت آن را تالوت  وی در فرآن زاند چنان خداو

   ﴿کنیم، فرموده است: می

 ﴾  :اخالفی عظیم فرار داریبر همانا ای پیامبر! تو »یعنی». 
خواند: فرآن بود. آری، اخالفش فرآن بود. وفتی در فرآن می آنحضرت  و اخالق

﴿     
 ﴾  :در تمام اعمال خود نیکی را »یعنی

 .«پیشه کنید، زیرا خداوند نیکوکاران را دوست دارد
کرد، بله به هر فرد، اعم از بزرر و کوچک رفتاری میآن وفت احسان و خوش

 ﴿د: شنیکرد و هرگاه این سخن خداوند را میخوشرفتاری می

﴾  :از مردم «از همدیگر عفو و گذشت نمایید»یعنی .

 بخشید.ها را میدرگذشته و آن

  ﴿کرد: و هرگاه تالوت می

﴾  :با مردم سخن نیک بگویید»یعنی». 
منهج او گفت. وفتی او اسوه و الگوی ماست و با بهترین سخنان با مخاطبان سخن می

 منهج و روش ماست. پس در زندگی او ت مل و اندیشه کن، چگونه با مردم تعامل و رفتار

نمیود،  کرد و آزار و اذیت آنان را تحمل میی کرد و چگونه اشتباهات آنان را درمان میمی

کرد و برای دعوت آنیان خیود را   چگونه جهت آسایش و رفاه آنان، خودش را خسته می

کنید و روزی بیرای   ای تالش میبینی جهت نیاز درماندهت. روزی میانداخبه زحمت می
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دهد. تا این کیه  حل و فصل دشمنی بین مؤمنان در تکاپوست و روزی کفار را دعوت می

حیالش را توصییف نمیوده و     لهایش ضعیف گردید. عایشیه  سنش باال رفت و استخوان

ش باال رفت. بعید از ایین کیه    زمانی بود که سن آنحضرت  فرماید: بیشترین نمازهایمی

 مردم او را شکسته حال و اذیت نمودند؟ )چرا؟(
 وإذا فانككككككككككككككب الن كككككككككككككك   فبككككككككككككككاوا

 

 تعبككككككككككب  ككككككككككي م ا  ككككككككككا اِلجسكككككككككككام 
 

ها نیاتوان و درمانیده   ها از حمل آنوفتی ارواح به بزرگی و کمال برسند، جسم»یعنی: 

 «.شوندمی

کرد و از ود که دعا میحتی عشق و عالفمندی او به حسن اخالق به حدی رسیده ب

بار خدایا! »، یعنی: (1)«الللم فما ر سنب خل ي  أ سن خل ي»خواست: خدا چنین می

 «.آنگونه که مرا زیبا خلق نمودی، اخالفم را نیز زیبا و نیکو گردان

 َعنِّي َواْ ِ فْ  َب،رَنْ  إاِلَّ  ِِلَْ َسنَِلا  َْلِد  اَل  اِْلَْخاَل ِ  ِِلَْ َسنِ  اْ ِدنِياللَّل مَّ »گفت: و نیز می

 .(2)«رَْنبَ  إاِلَّ  َسیِّئََلا َعنِّي  َْصِ ف   اَل  َسیِّئََلا

خدایا! مرا به نیکوترین اخالق رهنمون ساز؛ زیرا جز تو کسی میرا بیه نیکیوترین آن    »

 «.رهاندسازد، و مرا از اخالق بد برهان؛ زیرا جز تو کسی از اخالق بد نمیرهنمون نمی

م تا به او در اخالفش تمسک جوییم و آن را با مسلمانان جهت کسیب  لذا ما نیاز داری

و دعوت آنان به کار گیریم و همچنین آن را با کفار و غیر مسلمانان اعمال نماییم، تیا بیه   

 حقیقت اسالم پی ببرند.

 اشاره...

سیور شیود و بیه    حهای تعامل تو با دیگران عبادت مات را نیکو بدار تا مهارتنیت»

 «.آن به خداوند تقرر جوییی وسیله

                                           
 احمد با سند صحیح. -1

 مسلم. -2
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دارنید و بیه آن شیادمان    طبیعتا  مردم در اغلب رفتارها و اشیایی که همگی دوست میی 

داننید نییز   ها را ناپسیند میی  گردند متفق هستند. و در بیشتر اعمال و اشیا که همگی آنمی

هیا  الف دارنید کیه برخیی از آن   موافق هستند. اما در بعضی موارد و برخوردها باهم اخیت 

 دانند.ها را سنگین میشوند و برخی آنشادمان می

همگی دوست دارند به روی آنان لبخند زده شود و ترشرویی و افسیردگی را ناپسیند   

پسیندند.  دانند؛ اما از جهتی دیگر کسانی هستند که شوخی و نشاط و شینگولی را میی  می

ها را دییدار کیرده و   ند برخی خوش دارند مردم آنشوبرخی از این اعمال ناخوشایند می

کردن را گیر هستند. برخی گفتگو و زیاد صحبتدعوت کنند و برخی انزوا طلب و گوشه

پسندند و برخی از آن متنفرند. در وافع هرکسی به چیزی و رفتاری که موافیق طبیع او   می

شیان  وجیه بیه طبیعیت   شود. پس چرا با همگی در همنشینی با آنیان بیا ت  باشد راحت می

کنی تا با رفتار تو شوی و با هرکدام با آنچه برایش مصلحت است، تعامل نمیسازگار نمی

 آرامش حاصل کنند؟

پیرواز  « کیالغ »اند که شخصی یک مرغ باز را دید که در کنار ییک  داستانی ذکر نموده

د. لیذا ایین دو   کند! لذا فهمید یک چیز مشترکی وجود دارد که در آن باهم توافق دارنی می

مرغ را مورد بررسی و توجه فرار داد تا این که از پرواز خسته شده و به زمیین نشسیتند،   

داند که پدرش از سیکوت  آنگاه متوجه شد که هردو لنگ هستند! از این رو وفتی پسر می

شود، باید بدین شکل با او برخورد کند تیا او را  آید و از پرحرفی ناراحت میخوشش می

دانید کیه شیوهرش    شود. هرگیاه زن میی  اشته و از نزدیکی او محبت حاصل میدوست د

پسندد باید با او شوخی و مزاح کند و اگر مخیالف آن را دریافیت،   شوخی و نشاط را می

باید از آن اجتنار کند. به همین صورت تعامل فیرد بیا دوسیتان، همسیایگان و بیرادران      

 خویش.



 ات لذت ببراز زندگی   12

هیا دارای  ت هسیتند. خییر، بلکیه انسیان    فکر نکن کیه همیه میردم دارای ییک طبیعی     

 ها را یکنواخت به حسار آوری.توانی آنهای مختلف هستند که تو نمیطبیعت

یکیی از فرزنیدانش را بسییار    « مادر یکی از دوسیتان »به یاد دارم که یک پیرزن صالح 

گفت با وجود گشت و با او سخن میکرد و با دیدن او خوشحال و شادمان میتعریف می

کردند. اما فلبش بیشتر به این پسیر  ن که فرزندان دیگرش با او نیکی و خوشرفتاری میای

خواستم علت آن را دریابم تا این که روزی با او نشستم و در این مورد وابسته بود. من می

شناسند، لذا وفتیی  از او پرسیدم. گفت: مشکل این است که برادرانم طبیعت مادرم را نمی

گردد، من به عنوان شوخی گفتم: مگر ها خسته و ملول می. از همنشینی آننشینندبا او می

ای! دوستم خندید و گفت: بله من سرر  آن را برایت جنار عالی طبیعت او را کشف نموده

 کنم.بازگو می

ها گفتن در مورد زنان و شنیدن اخبار آنها از سخنوی افزود: مادرم مانند سایر پیرزن

نند این که حال کسانی را بداند که ازدواج کردند و طالق گرفتنید و از  آید. ماخوشش می

این که فالن زن چند بچه دارد و کدامیک بزرگتر است و فالن شخص کَیی بیا فیالن زن    

ها هایی که من آنازدواج نموده است و اسم اولین فرزندشان چیست و از فبیل این حرف

دانید و  ها میی خودش را در تکرار این حرف دانم، ولی او سعادترا سودمند و مفید نمی

کند؛ یادآوری اینگونه اطالعات را دانش و معلومات محسور کرده و احساس آرامش می

هیا را در  ایم و تیو هرگیز آن  ایم و از نواری نشنیدهها را در کتابی نخواندهزیرا ما هرگز آن

کنید  پرسم، احساس میم مییابی! وفتی من چنین سخنانی را از مادری اینترنت نمیشبکه

انید، خوشیحال شیده و شیاد     خبیر بیوده  که چیزی را آورده است که گذشتگان از آن بیی 

گوید. حال آن که برادرانم تحمل شینیدن اینگونیه   گذرد و او سخن میگردد. وفت میمی

 هادارند که او برای آنسخنان را ندارند. از این جهت او را به اخبار و سخنانی مشغول می

شیود و از مجالسیت   ی همنشینی آنان با او ناخوشایند میاهمیت فائل نیست، و در نتیجه

 گردد! این است راز این مسابقه.من خوشحال می
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آری! وفتی شما طبیعت کسانی را که در کنار شما هستند شناختید و دانستید که از چه 

 را اسیر نمایید.ها توانید فلب آنشوند و از چه امری ناخوش. میامری خوش می

بیا هیر    آنحضیرت   بینید کیه  با مردم ت مل نماید، می آنحضرت  هرکسی در تعامل

شخصی مطابق طبع او ت مل و برخورد نموده است. در تعامل با همسرانش بیا هرکیدام از   

 ای که شایسته و سازگار با او بوده است برخورد نموده است.ها مناسب با شیوهآن

کرد ل و پرنشاط و گشاده بود، لذا با او شوخی و مالطفت میعایشه یک شخصیتی فعا

بیه میردم گفتنید:     آنحضرت  یک بار با او به سفر رفت، وفتی به سوی مدینه بازگشتند،

شما به سوی مدینه پیش بروید. مردم جلوتر به سمت مدینه حرکت نمودند، تیا ایین کیه    

ختری جوان و چست و چاالک بود ایشان با عایشه بافی ماندند، در حالی که عایشه یک د

رو به او کرد و گفت: بیا باهم مسابقه بدهیم، لذا باهم به مسابقه پرداختند، جایی عایشه و 

 زد تا این که عایشه در مسابقه برنده شد.به جلو می آنحضرت  جایی

 مدتی بعد در سفر دیگری عایشه همراه او بود، این زمانی بود که سنش بزرر شیده و 

به مردم گفت: از ما جلو باشیید. میردم بیه جلیو      آنحضرت  پرگوشت شده بود،چاق و 

حرکت کردند، سپس به عایشه گفت: بیا باهم مسابقه دهیم، آنگاه باهم به مسابقه پرداختند 

چنین دید با او بیه شیوخی    آنحضرت  در این مسابقه برنده شدند. وفتی آنحضرت  و

گفت: این پیروزی در عوض آن دفعه شکست است. زد و میهایش میپرداخت و به شانه

 این عوض آن مرتبه است.

 کرد؛ زیرا او بیست و پینج سیال از  ای دیگر برخورد میحال آن که با خدیجه به گونه

کیرد.  بزرگتر بود، حتی با اصحار و ییارانش ایین موضیوو را مراعیات میی      آنحضرت 

نمود و با ابوبکر تعامل طلحه را اعمال نمیکرد بنابراین، عبای خالد را بر تن ابوهریره نمی

داد کیه بیه دیگیران نسیبت     تعاملی ویژه داشت و چیزهایی را به او نسبت می و با عمر 

 داد.نمی



 ات لذت ببراز زندگی   10

همراه یارانش به سوی بدر رهسیپار گردیید. وفتیی خبیر      مالحظه کنید رسول خدا 

جبار به میدان معرکه و خروج فریش به او رسید، فهمید افرادی از فریش از روی اکراه و ا

کارزار خواهند آمد و فصد جنگ با مسلمانان ندارد. لیذا در مییان اصیحار بلنید شید و      

ام که افرادی از بنی هاشم و غیره با اکراه و دلی ناخواسیته بیه سیوی    گفت: من خبر شده

 اند و تمایلی به نبرد با ما ندارند.معرکه خارج شده

هیا را نکشید و هیر کسیی بیا      هاشم برخورد کرد، آن بنابراین، هر کسی از شما با بنی

 –ابوالبختری بن هشام برخورد کرد او را نکشد؛ و هر کسی بیا عبیاس بین عبیدالمطلب     

روبرو شد او را نکشد؛ زیرا او ناچار و از روی اکیراه بییرون شیده     - آنحضرت  عموی

ه داشته بیود و  است. و نیز گفته شده است که عباس مسلمان بود و اسالمش را مخفی نگ

نخواست تا مسلمانان  کرد. از این جهت پیامبر منتقل می آنحضرت  اخبار فریش را به

 خواست اسالمش را آشکار سازد.او را به فتل برسانند و نیز نمی

های مسلمانان بسته و غمگین بیود  این اولین نبرد بین مسلمانان و کفار فریش بود. دل

دانستند که به زودی به جنگ خویشاوندان، فرزنیدان و  زیرا میو آمادگی نبرد را نداشتند؛ 

 دارد!است که آنان را از کشتن برخی بازمی روند و این رسول خدا پدران خویش می

ابوحذیفه بن »عتبه بن ربیعه از بزرگان کفار فریش و از فرماندهان جنگ بود و پسرش 

هنگام ابوحذیفه صیبر و شیکیبایی را از   همراه لشکر مسلمانان بود، در این « عتبه بن ربیعه

مان را بکشیم و عباس را رها کنییم؟ بیه   دست داد و گفت: آیا پدران، فرزندان و برادرمان

 کنم، این سیخنش بیه گیوش   خدا فسم! اگر با او برخورد کنم با شمشیرم او را زخمی می

ن او فیرار  رسید، رویش را برگرداند، دید بیش از سیصید پهلیوان در پیرامیو    آنحضرت 

اهش را به طرف عمر دوخت و به سوی شیخص دیگیری توجیه ننمیود و     گفورا  ن دارند

 شود؟ی عموی پیامبر خدا با شمشیر زده میگفت: ای ابوحفص! آیا چهره

خواند، مرا با کنیه می گفت: به خدا سوگند این اولین روز بود که رسول خدا  عمر 

د که در میدان نبرد مجالی برای تساهل در تعامل با را دریافت و فهمی عمر اشاره پیامبر 
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کسی که از دستور فرمانده سرپیچی کند یا در جلو لشکر اعتراض نماید وجود ندارد. لیذا  

عمر یک راه حل فاطعی انتخار نموده و گفت: ییا رسیول اهلل! بیه مین اجیازه دهیید تیا        

د و فهمید کیه ایین تهدیید    به او اجازه ندا آنحضرت  گردنش را با شمشیر جدا کنم. اما

 کند.برای ایجاد آرامش اوضاو کفایت می

ای کیه در  گفت: من از آن جملیه ابوحذیفه مرد صالحی بود از این جهت بعد از آن می

برم، مگر این که آن روز گفتم در ایمن نیستم و همواره از آن در خوف و هراس به سر می

 در جنگ یمامه شهید شد. ی آن را ادا کرده باشم. لذابا شهادت کفاره

هیایی را کیه بیه او واگیذار     که انیواو م مورییت   با عمر  آنحضرت  این بود تعامل

آوری اموال صدفات و آشتی بیین  دانست. چنانکه این موضوو مربوط به جمعکرد، میمی

دو دشمن و تعلیم جاهل نبود؛ بلکه آنان در میدان کارزار بودند و در اینجیا پییش از هیر    

جهیت حیل ایین     آنحضرت  به یک شخص مصمم و فاطع نیاز داشت از این رو چیزی

ی عموی رسیول  آیا چهره»بحران عمر را انتخار نمود و با این جمالت او را برانگیخت: 

 ؟«شودخدا با شمشیر زده می

به سمت خیبر رهسپار شده و نبرد مختصری با اهیل آن   در جایی دیگر، رسول خدا 

ها شود و با آنان شرط نموده و آنان صلح نموده و در خیبر داخل میدرگرفت، سپس با آن

ای را پنهیان  کند که هیچ چیزی از اموال را مخفی نکنند و هیچ طیال و نقیره  را موظف می

نکنند. بلکه همه چیز را ظاهر نمایند تا در مورد آن حکم کند و آنان را تهدیید نمیود کیه    

 ای نیست.هیچ عهد و ذمهاگر چیزی را پنهان کنند برای آنان 

حیییی بیین اخطییب یکییی از سییرداران آنییان بییود و از مدینییه پوسییت بزغالییه دبییاغی  

ای را آورد و آن را از طال و زیورآالت پر نمودند. لذا حیی مرد و مال را تیرک  شدهدوخته

حیی »به عموی  پنهان نمودند، لذا رسول خدا  کرد. از این جهت آن را از رسول خدا 

 –و از طال پر بود  –یر آورده بود ضکه از محل بنی ن« حیی»گفت: آن پوست « بن اخطب

 ها از بین رفته است.چه شد؟ عمویش گفت: آن بر اثر مخارج و هزینه جنگ
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در این پاسخ اندیشید. دریافت که حیی تازه مرده و میال را تیرک نمیوده     آنحضرت 

کیردن باشیند. لیذا فرمیود:     به خرجاست و به این زودی نبردی در نگرفته است تا مجبور 

هنوز مدت زیادی نگذشته است و مال و سرمایه بیشتر از این است که تمام شود. یهودی 

فهمید که این یهیودی دروغ   اند. آنگاه پیامبر گفت: مال و زیورآالت همگی از بین رفته

 گوید.می

اند و لویش ایستادهبه اصحابش نگاه کرد، دید تعداد زیادی در ج آنحضرت  بنابراین،

کرد و گفت: ای زبیر! اندکی او  ای از جانب او هستند. رو به زبیر همگی در انتظار اشاره

را تنبیه بکن. آنگاه زبیر همچون شیر غرنده در جلویش ایستاد. یهودی لرزه براندام شد و 

زد، دیدم کیه در ایین خرابیه دور میی    فهمید که کار جدی است. لذا گفت: من حیی را می

ای اشاره نمود. آن وفت اصحار رفته و مال را دیدند ی فدیمی و ویرانهآنگاه به یک خانه

با زبیر. بنابراین، کمان را بیه   آنحضرت  که در آن خرابه پنهان شده است. این بود تعامل

 سپرد.کماندار می

ض در میر  کردند. وفتی رسول خیدا  اصحار نیز با همدیگر بر این اساس تعامل می

وفات بود و درد او شدت گرفت. نتوانست به مردم امامت کند، در حالی که بر رختخوار 

 دل بیوده و رفییق  بگویید به مردم امامت کند و ابوبکر فیردی نیرم   بود، گفت: به ابوبکر 

در زندگی و پس از مرر و دوست او در زمان جاهلیت و اسالم و پیدر زن   آنحضرت 

 کرد.ه سبب بیماری پیامبر کوه اندوه و غم را حمل میاو یعنی پدر عایشه بود و ب

دستور داد تا به مردم امامت کنید، برخیی از حاضیرین در محضیر      آنحضرت  وفتی

دل است. وفتی به جایگاه شیما  عرض نمودند: ابوبکر شخصی رفیق القلب و نرم پیامبر 

از ایین   رسیول خیدا   تواند به میردم امامیت کنید.    بایستد، بر اثر شدت ت ثر و گریه نمی

دل است و گریه بر او غلبیه  دانست که او فردی نرمآگاهی داشت و می وضعیت ابوبکر 

بودن او نسبت به خالفت پس  سزاوار به کند، خصوصا  در این شرایط اما آنحضرت می

 متولی و مسئول امور مسلمانان است. کرد. یعنی اگر من نباشم، ابوبکر از خود اشاره می
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دوباره دستور داد به ابوبکر اعالم کنید تا به مردم امامت کنید، تیا ایین کیه ابیوبکر       لذا

دل بود؛ اما فردی پررعب و هیبت نیز بیود.  امامت نمود. ابوبکر در عین حال که بسیار نرم

ای اتفیاق  در سقیفه بنی ساعده گرد آمدند تا به یک خلیفه اصحار بعد از وفات پیامبر 

 و انصار جمع شدند. عمر نزد ابوبکر رفت و باهم به سقیفه آمدند. عمرنمایند، مهاجرین 

 گوید: ما نزد آنان در سقیفه بنی ساعده آمدیم. چیون میا در آنجیا نشسیتیم بعید از آن     می

سخنگوی انصار برخاست و پس از حمد و ستایش خداوند گفت: ما انصار دین خداونید  

دانیم، اما ین را افرادی و جماعتی از خود میو سربازان اسالم بوده و هستیم و شما مهاجر

خواهند در میان ما جدایی بیفکنند و حق میا  آمده و می –مهاجرین  –ای از میان شما عده

 را نادیده بگیرند و از میدان خارج کنند.

گوید: وفتی سخنان او به پایان رسید، خواستم برخییزم و مطلبیی را کیه در    می عمر 

دانسیتم در حضیور ابیوبکر بیه سیخنگوی      ه و خور و مناسبش میذهن خود آماده نمود

کردم پاسخ تندی به او داده شود، ابوبکر گفت: آرام باش عمر! لذا ایشان بیان کنم، فکر می

لب به سخن گشود، در حالی که  من پسندیدم تا او را خشمگین ننمایم. بنابراین ابوبکر 

اوند همه آنچه که من در مورد آن بسییار فکیر   از من داناتر و باوفارتر بود، سوگند به خد

کرده و آماده نموده بودم او بدان تکلف بسیار بهتیر و رسیاتر از مین گفیت، تیا ایین کیه        

 خاموش شد.

ی آن هسیتید، امیا   گفت: خیر و منزلتی را که برای خود ذکر کردیید شایسیته   ابوبکر 

در میان مردم  ناسند! زیراشمردم عرر این موضوو )خالفت( را تنها برای جمع فریش می

ها فیوم میانیه و وسیط عیرر، هیم از      اند، اینها دارای منصب و جایگاهی میانهعرر آن

باشند، و من برای شما به خالفت یکی از این دو نفر راضیی  جهت نسب و هم مسکن می

نگاه دست من و دست ابوعبیده ابن جیراح را  آهستم، به هرکدام که خواستید بیعت کنید، 

 در جلوی ما نشسته بود گرفت.که 
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کامال  راضی بودم،  –به غیر از این پیشنهاد او  –گوید: من از سخنان ابوبکر می عمر 

سوگند به خدا اگر دست و پایم را ببندند و گردنم را بزنند به شرطی که سیبب معصییت   

ر مییان  نشود، برایم فابل فبولتر از آن بود که امییر و پیشیوای فیومی باشیم کیه ابیوبکر د      

ام هاست. مردم خاموش ماندند، آنگاه شخصی از انصار گفت: من در مورد فضیه خبیره آن

نمایم که یک نفر از ما و یک نفر از شما و الزم است رای من عملی شود. من پیشنهاد می

گوید: همهمه برپا شد و صدای اعتراض برخاسیت  امیر و خلیفه بشوند، عمر در ادامه می

ای ایجاد شود. به ابوبکر گفتم: دست خیود را بیه مین بیده، ابیوبکر      رفهمن ترسیدم که تف

دست خود را به من داد و من با او بیعت کردم، پس از آن مهاجرین با او بیعت کردنید و  

 به دنبال آن مردم انصار با او بیعت کردند.

نیید و  های فلیبش را بیاز ک  توانید با آن دروازهآری، هر انسانی کلیدی دارد که شما می

 محبت او را جلب نموده و بر او ت ثیر بگذارید و مسلما  شما این راز را در زنیدگی میردم  

اید که بگویند: کلید مدیر فالنی است، کنید. آیا روزی از همکاران خود نشنیدهمالحظه می

 هرگاه کاری داشتید فالنی را بگویید تا آن را برایتان برآورده سازد، یا مدیر را به این کیار 

دهیید و بیه   های خود را کلیدهایی برای فلور مردم فیرار نمیی  فانع کند! پس چرا مهارت

 جای دُم، سر فرار گرفته باشید.

آری، متمایز و برجسته باش و کلید فلب مادر، پدر، همسیر و فرزنیدانت را جسیتجو    

 کن. کلید فلب مدیر، همکار و رفیقت را شناسایی کن. شناسایی این کلیدها بیه میا سیود   

دهند، حتی در این که اگر از ما خیرخواهی و نصیحتی برای آنان صادر گردد، آنیان را  می

کند، اما در صورتی که این نصیحت را با شیوه مناسب و به خیوبی  وادار به پذیرش آن می

تقدیم آنان نماییم؛ زیرا آنان در طریقه و روش نصیحت بیاهم یکسیان نیسیتند. حتیی در     

 زند نیز تفاوت دارند.اتی که از آنان سر میانکار خطاها و اشتباه

گوید بنگر روزی در مجلس مبارکش نشسته و با اصحابش سخن می به رسول خدا 

که شخصی وارد مسجد شد و به راست و چپ نگاه کرد. لذا به جای این کیه بیایید و در   
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تعجب اسیت!   بَرَد! جایای از مسجد رفته دست به ازار میبنشیند به گوشه حلقه پیامبر 

ی ازارش را از جلو بلند کرد و سپس به آرامی نشسیت و  خواهد چه کار بکند؟! گوشهمی

خواسیتند  کند! میادرار نمود! اصحار تعجب نموده و به خشم آمدند، در مسجد ادرار می

هیا را دعیوت بیه آرامیش نمیوده و خشیم آنیان را        آن به او حمله کنند. اما رسول خدا 

گفت: ادرارش را بر او فطع نکنید. بر او شتار نکنیید ادرارش را  اره میتسکین داد و همو

کردند و او شاید از آنان خبر نداشت، تا این که از ادرار فطع نکنید و صحابه به او نگاه می

 کرد!کرد و اصحابش را آرام میاین منظر را تماشا می فارغ شد و رسول خدا 

اعرابی از ادرار فارغ شد و ازارش را بر کمرش بست. فدر بردبار بود! تا این که آه! چه

ایستاد، پیامبر  با یک نرمی او را فرا خواند، او آمد و در جلوی رسول خدا  آنحضرت 

اند، بلکه برای نماز و فرائت فیرآن  با نرمی گفت: همانا این مساجد برای این کار بنا نشده

ان رسیید و آن میرد ایین نصییحت را     اند. این نصیحت به طور مختصر به پایی ساخته شده

 فهمید و رفت.

تکبیر تحریمه  چون وفت نماز فرا رسید اعرابی آمد و با آنان نماز خواند، آنحضرت 

را جهت امامت اصحابش گفت و سپس فرائت خواند و به رکوو رفت، چون سر از رکوو 

 «الَحْمد   لَ َ  َوبَّنَا»ر او گفتند: نمازگزاران پشت س «َ ِمَده   ِلَمنْ  ه  ـاللَّ  َسِمعَ »بلند کرد گفت: 

ًدا، اْوَ ْمنِي اللَّل مَّ »مگر این اعرابی که این جمله را اضافه کرد:  َحمَّ  َمَعنَا تَْ َ مْ  َوالَ  َوم 

«. ای خدا! فقط بر من و محمد رحم کن و در ترحم ما کسی را شریک مکن»یعنی:  «رََ ًدا

ز فارغ گردید رو به اصحار کرد و گفت: این سخن او را شنید وفتی از نما آنحضرت 

او  ی این کلمات چه کسی بود؟ اصحار به طرف او اشاره کردند، رسول خدا گوینده

را فرا خواند چون در جلویش ایستاد، دید همان اعرابی است در حالی که محبت 

داشت رحمت فقط بر آن در فلبش جای گرفته بود تا جایی که دوست می آنحضرت 

به عنوان معلم و مربی به او گفت: تو یک چیز وسیعی را  د و بس. رسول خدا دو برس
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گیرد، پس آن ی مردم را فرا میی ما و همهتنگ و محدود نمودی! یعنی رحمت خدا همه

 را بر خود و من تنگ و منحصر مگردان.

 دانست چگونه با او برخورد کند، چیون او ببین چگونه مالک فلبش شده بود؛ زیرا می

ی ابوبکر و عمر، و معیاذ و عمیار   یک اعرابی بود که از بیابان آمده بود و در علم به مرتبه

 نرسیده بود. لذا نباید مانند دیگران مورد مؤاخذه فرار گیرد.

اگر خواستی به داستان معاویه بن حکم که از عموم صحابه بود، بنگیر. وی در مدینیه   

ته بود، بلکه گوسفندانی داشت که در جاهای مجالستی نداش سکونت نداشت و با پیامبر 

ها مشغول بود، روزی به مدینه آمد و وارد مسجد شد و در مجلیس  سرسبز به چوپانی آن

گوید و یکیی از  در مورد عطسه سخن می و اصحابش نشست. شنید که پیامبر  پیامبر 

نید که برادرش داد، این بود که هرگاه مسلمان شجمله چیزهایی که به اصحابش تعلیم می

 ای زد و الحمدهلل گفت: او بگوید: یرحمک اهلل.عطسه

معاویه آن را حفظ نمود و رفت: چند روزی بعد بیرای کیاری بیه مدینیه آمید و وارد      

خواند. لذا با آنان در نماز شیریک  با اصحابش نماز می مسجد پیامبر شد، دید که پیامبر 

نگفت، « الحمدهلل»ودند شخصی عطسه زد. اما ها مشغول نماز بشد. در عین این که که آن

تا این که به یاد معاویه آمد که یاد گرفته است، هرگیاه مسیلمان عطسیه بزنید و بگویید:      

فورا  معاویه در جوار آن با صدای بلند گفیت:  «. یرحمک اهلل»برادرش بگوید: « الحمدهلل»

ا را بیه سیوی او دوختنید.    هی نمازگزاران آشفته گشتند و از روی انکار نگاه« یرحمک اهلل»

ها را دید. سراسیمه شید و گفیت: میادرم بیه عیزایم      چون معاویه وحشت و اضطرار آن

هیا  هایشیان را بیه ران  ها شروو نمیوده و دسیت  کنید؟! آنبنشیند! چه شده که مرا نگاه می

 زدند تا خاموش شود.می

د. وفتی نماز بیه  خوانند، خاموش گردیچون وی مشاهده کرد او را به خاموشی فرا می

 رُخَش را به طرف اصحار برگردانید، در حیالی کیه همهمیه و     پایان رسید، آنحضرت 

صداهای آنان و صدای کسی را که صحبت کرده بود شنیده بود. اما این صیدای جدییدی   
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شناخت. لذا از آنان پرسید: چه کسی در نماز صحبت کرد؟ اصحار بیه  بود که آن را نمی

 ردند.سوی معاویه اشاره ک

او را نزد خیودش فیرا خوانید، معاوییه ترسیان و لیرزان جلیو رفیت و          رسول خدا 

هیا را در نمازشیان مشیغول    شود، در حالی کیه او آن دانست با وی چه برخوردی مینمی

شان را فطع کرده بود، معاوییه گفیت: میادر و پیدرم فیدایت شیوند       ساخته بود و خشوو

هتر فبل از او و بعد از او ندیدم به خدا فسم بر من سوگند به خداوند! من هیچ معلمی را ب

خشم نکرد و مرا نزد و ناسزا نگفت، بلکه فقط گفت: ای معاویه! همانا در این نماز چیزی 

 از فبیل سخنان مردم درست نیست، فقط آن عبارت است از تسبیح و تکبیر و فرآن و بس.

و سیپس نفسیش آرام شید و    آری! نصیحت به اختصار تمام شد. معاویه آن را فهمیید  

فلبش مطمئن گردید، آنگاه شروو کرد و از امور و مشکالت خصوصی خودش پرسیید و  

ام و خداوند اسالم را آورد و در میان ما مردانی هسیتند  گفت: من تازه از جاهلیت برگشته

ها در مورد غیب روند. یعنی از آنکنند( میکه نزد کاهنان )کسانی که ادعای علم غیب می

ها مرو یعنی چون تو مسلمان هستی و جز خداونید  فرمود: نزد آن پرسند، آنحضرت می

کردن پرنده فال بید  داند. معاویه گفت: در میان ما کسانی هستند که با نگاهکسی غیب نمی

بینید،  شیان میی  هایفرمود: این فقط چیزی است که آن را در سینه گیرند، آنحضرت می

 دارد، زیرا آن در نفع و ضرر هیچ ت ثیری ندارد.ان بازنمیشها را از نیتولی آن

این بود تعامل او با اعرابی که در مسجد ادرار کرد، و مردی که در نماز سیخن گفیت.   

در حالی که وضعیت آنان را مراعات کرده بود با آنان تعامل نمود؛ زیرا اشتباه از امثال آنان 

 بعید نیست.

بود و از همه به طلب علم عشق  حابه به رسول خدا ترین صمعاذ بن جبل از نزدیک

در تعامل بیا اشیتباهاتش اسیلوبی متفیاوت بیا       و عالفه بیشتری داشت. لذا رسول خدا 

خواند و سیپس  می تعامل در اشتباهات دیگران داشت. معاذ نماز عشاء را با رسول خدا 
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کرد، از ایین رو نمیاز   میرفت و نماز عشاء را در مسجدشان به آنان امامت نزد فومش می

 او نفل و نماز آنان فرض بود.

معاذ شبی نزد فومش رفت و تکبیر امامت را خواند، جوانی آمد و پشت سر او افامیت  

 ﴿کیییییرد. وفتیییییی معیییییاذ سیییییوره فاتحیییییه را خوانییییید و گفیییییت:    

﴾  :آنگاه معیاذ سیوره بقیره را آغیاز     « آمین»مردم گفتند

شیان در طیول   حیوانیات  دم در کار و کوشش در مزارو و چرانیدننمود، در آن روزها مر

بردنید.  خواندند به رختخوابشان پناه میشدند. پس همین که نمازشان را میروز خسته می

خواند چون نماز طوالنی شد. جوان تنهیا  خواند و میاین جوان در نماز ایستاد و معاذ می

 اش رفت.ه خانهنمازش را تمام کرد و از مسجد بیرون شد و ب

رساند، جوان گفت: ما به خاطر این که  معاذ گزارش جوان را به محضر آنحضرت 

از معاذ پرسید: چه  کنیم. آنگاه رسول خدا کند، از نماز ت خیر میمعاذ نماز را طوالنی می

شمرد. آنگاه های طویل را برمیگفت: سوره بقره و... سوره خبرخوانی؟ معاذ ای میسوره

شدن نماز از آن به خشم آمد، چون فهمیده بود که مردم به خاطر طوالنی ل خدا رسو

مانند، لذا کنند، و از این که نماز بر آنان سنگین شده است از نماز جماعت بازمیت خیر می

خواهی مردم را فتنه گر هستی؟ یعنی میرو به معاذ نمود و گفت: ای معاذ! مگر تو فتنه

 هایی مانند:ها را متنفر سازی؟ سورهان آنشبیندازی و از دین

﴿ ﴾ ،
﴿  ﴾ ،
﴿ ﴾ ،﴿ 

 ﴾  را بخوان. سپس رویش را به طرف جوان کرد و با

کنی؟ گفت من سوره فاتحه میخوانی چه کار نرمی گفت: ای برادرزاده! تو وفتی نماز می

برم. آنگاه جوان به خواهم و از دوزخ به او پناه میخوانم و از خداوند بهشت را میرا می
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کند و معاذ نیز به همین صورت دعای طوالنی دارد. لذا زیاد دعا می یاد آورد که پیامبر 

 دانم!آن را نمیدر پایان سخنانش گفت: این دعای طوالنی شما برای چیست که من مانند 

کنیی؛  دعای من و معاذ در مورد آن چیزی است که تو دعا می فرمودند: رسول خدا 

او را  جوییم. جوان از این کیه معیاذ  خواهیم و از دوزخ پناه مییعنی از خداوند بهشت می

به نفاق متهم ساخته بود، بسیار مت ثر و ناراحت شیده بیود. گفیت: البتیه معیاذ بیه زودی       

کنم، آنگاه که دشمن هجوم آورد چه کار می« جهاد در راه خدا»نست که من در خواهد دا

ها خبر هجوم دشمن را داده بودنید، در آن  و این سخن را در حالی به زبان آورد که به آن

کند! هنوز چنید  وفت ایمان من برای معاذ روشن خواهد شد، حال او مرا به نفاق متهم می

گرفت و جوان در جهاد شرکت نموده و شهید شد! خدا از  روزی نگذشته بود که نبرد در

از این خبر آگاهی یافت به معاذ گفت: دشمن من و تیو   رسول خدا او راضی باد! وفتی 

چه شد؟ یعنی کسی که تو او را به نفاق متهم ساخته بودی. معاذ گفت: یا رسول اهلل! خدا 

 راست گفت و من دروغ گفتم به راستی که او شهید شد.

با آنیان   ها و جایگاه مردم بیندیش و این که چگونه تعامل آنحضرت پس در طبیعت

با معاذ بن جبل بنگر کسی که محبیور   آنحضرت  متفاوت بود، فکر کن. بلکه به تعامل

 شده بود. تاش تربیاو بود و در خانه

ه بن ی جهینه گسیل داشت و اساماصحابش را به سمت فبیله حرفات از فبیله پیامبر 

زید در ضمن سربازان لشکر بود، صبحگاه جنگ درگرفیت و مسیلمانان پییروز شیدند و     

کرد، چون دید دشمن پا به فرار گذاشت. در میان لشکر مردی بود که با مسلمانان نبرد می

 اش را انداخت و فرار کرد.که یارانش شکست خوردند، اسلحه

دو او را دنبیال کیرده    دوید و آنرد مینبال کردند، آن ماسامه و مردی از انصار او را د

ترسید، تا این که درختی در وسط آنان فیرار گرفیت، آن میرد بیه     بودند و او به شدت می

درخت پناه برد و اسامه و مرد انصاری او را محاصره کردند و شمشیر را بر او باال بردنید،  

اس کرد که میرر  زنند و احسوفتی آن شخص دو شمشیر را دید که باالی سر او برق می
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زده نمیود و حشیت  اش را جمع میبر او هجوم آورده است. لرزید و آر دهان بافی مانده

ًدا رَنَّ  َورَْشَلد   ه  ـاللَّ  إاِلَّ  إِلَهَ  الَ  رَنْ  رَْشَلد  »گفت:  َحمَّ ه   م   .«َوَوس  ل ه   َعْبد 

است کیه   ایاین شخص مسلمان شد! این حیله انصاری و اسامه حیران شدند. آیا فورا 

آن را به کار برده است، آنان در میدان نبرد بوده و اوضاو آشفته است، در پیرامیون خیود   

بیننید کیه بیاهم درآمیختیه و     های بریده شده را میی نگرند، پیکرهای پاره شده و دستمی

نگریست، حتمیا  بیه   لرزند. آن مرد در جلوشان به آن دو میها میاند و بدنها جاریخون

ای امکان دارد تیری هدف گرفته شیده ییا   تصمیمی اتخاذ گردد. در هر لحظهسرعت یک 

 ی آرام نبود.هدف بیاید و آن دو را کشته بر زمین بگذارد، در آنجا مجالی برای اندیشهبی

ای است. لیذا او را  انصاری شمشیرش را پائین آورد، ولی اسامه گمان برد که این حیله

 هایشان از شمیمفلبنان در حالی به مدینه بازگشتند که شمشیری زد و به فتلش رساند! آ

 و سرخوشی پیروزی شادمان بود.

ایستاد و داستان معرکه را برای او تعریف نمود و داسیتان   اسامه در جلو رسول خدا 

آن مرد را که چه برایش پیش آمده بود بازگو کرد. معرکه از پییروزی مسیلمانان حکاییت    

کیرد. امیا اسیامه گفیت:     وی سرور و شادمانی آن را گوش میاز ر داشت و رسول خدا 

متغیر شد و گفیت: ال إلیه    ی رسول خدا فتل رساندم، در این هنگام چهره آنگاه او را به

إال اهلل! او را به فتل رساندی؟ اسامه گفت: یا رسول اهلل! آن کلمه را از طرف خالصانه و از 

گفیت: ال  میی  ا بر زبان آورد و رسول خدا درون فلب نگفت، بلکه از ترس اسلحه آن ر

إله إال اهلل! او را به فتل رساندی! چرا فلبش را پاره نکردی تا بدانی کیه او شیهادتین را از   

گفیت: ال  ترس اسلحه گفته است و همچنان چشمانش به اسامه دوخته بود و همواره میی 

إال اهلل داری وفتی در روز فیامیت  إله إال اهلل او را به فتل رساندی! تو چه پاسخی به ال إله 

کرد تا این که گوید: همواره این جمله را تکرار میبیاید و علیه تو حجت بیاورد! اسامه می

 آوردم.من دوست داشتم ای کاش تا این روز اسالم نمی

 رای...
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ز طبائع مختلف و غیر فابیل  ها عبارتند اگمان مبر که مردم یک رنگ هستند، بلکه آن»

 «.شمار
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گفتن با مردم و نوو گفتگوهیایی کیه آنیان را بیه هیجیان      به همین منوال روشن سخن

گیریم. وفتی با یکی نشستی سخن را با کالم متناسب با سرشت وی آغیاز  آورد پی میمی

گزینیی از  رود؛ زیرا سخنانی که با یک جیوان برمیی  کن و این از طبیعت بشر به شمار می

گفتن با ییک عیالم تیا ییک     گفتن با یک پیرمرد متفاوت است به همین منوال سخنسخن

 گفتن با همسر تا خواهر یکسان نیست.جاهل و سخن

کنیی  منظورم اختالف کلی نیست به طوری که داستانی را که برای خواهر تعریف میی 

گیذاری،  میی درست نباشد که آن را با همسر بازگو نمایی یا آنچه را با یک جوان در میان 

نباید آن را یک پیرمرد بشنود! هرگز! بلکه منظورم اختالف کوچکی اسیت کیه بیه شییوه     

شیود. ایین   گردد. و چه بسا مضمون آن به طور کلی متفاوت مینمودن داستان برمیعرضه

 دهیم:مطلب را با یک داستان توضیح می

ی گذشیته و بیه   اگر با جمعی از میهمانان بزرر سال که عمرشان از سین هشتادسیالگ  

دانید که با آنان داستانی را اند، نشسته باشید آیا شما مناسب میدیدار پدر بزرر شما آمده

اید؟ یا این که فالنی چگونه در فوتبیال گلیی را   بازگو نمایید که با دوستانت به بیابان رفته

. در به ثمر رسانید و چگونه توپ را با سرش کنترل نمیود و سیپس بیا زانیویش آن را زد    

خندید و به داستان خودتان خوشحال و شادمان هستید، فطعا  این سیخنان در  حالی که می

کنید، مسلما  مناسب نیسیت  ها صحبت میاینجا مناسب نیستند به همین شکل وفتی با بچه

شان را با آنان بازگو نمایید، های مربوط به زناشویی یا تعامل مردان با زنانکه شما داستان

 کنم در این مورد باهم موافق هستیم.گمان می

هیا  پسندند و آنها جذر مردم اختیار سخنانی است که آنان میبنابراین، یکی از شیوه

آورد، مانند ایین کیه پیدری فرزنید موفیق و ممتیازی دارد،       را به هیجان و تحریک درمی

کنید و  مناسب است که در این مورد از او بپرسید. و فطعیا  او بیه ایین چییز افتخیار میی       

کنید و  شود که همواره از او در این مورد بپرسی یا شخصی دکانی را باز میخوشحال می



 95 سخن مناسب را اختیار کن

اش و مراجعیه  کند، پس مناسب است از او در مورد مغازهای کسب میاز آن سود و فایده

کند و به دنبال آن او از شما و از همنشیینی  مردم به آن بپرسید، این امر وی را شادمان می

 گردد.دمان میبا شما شا

گفیتن او بیا جیوان از    کیرد. چنانکیه سیخن   ایین شییوه را رعاییت میی     رسول خدا 

در  بگفتن با پیرمرد، زن و طفل متفاوت بود. پدر صحابی بزرگوار جابر بن عبداهلل سخن

غزوه احد شهید شد و نه خواهر را برجیا گذاشیت کیه غییر از او سرپرسیتی نداشیتند و       

خواستند که بر گیردن ایین جیوان کیه در عنفیوان      ادی از او میها زیمردم بدهی همچنین

هیای پیدر و خیواهرانش    اش بود بافی ماندند. بنابراین، جابر همیشه در فکر فرضجوانی

به  کردند، جابر با رسول خدا بود، طلبکاران صبح و شام از او مطالبه دیون پدرش را می

خسیته و ضیعیفی سیوار بیود کیه       غزوه ذات الرفاو رفت و بر اثیر شیدت فقیر بیه شیتر     

ای نداشت که شتر خوبی بخرد. از این رو میردم از او  توانست راه برود. چون سرمایهنمی

در آخیر کیاروان حرکیت     سبقت گرفتند و او آخرین فرد کاروان بیود، و رسیول خیدا    

کرد و به جابر رسید که شترش آهسیته آهسیته در حرکیت بیود و میردم از او سیبقت       می

 ند.گرفتمی

پرسید: چه شده است ای جابر؟! جابر گفت: یا رسول اهلل! شیترم خسیته    آنحضرت 

نییز   فرمود: شترت را بخوابان و رسیول خیدا    آنحضرت  کند.است و کُند حرکت می

شترش را خوابانید. سپس فرمود: عصایت را به من بده ییا گفیت: از ایین درخیت بیرایم      

داد و شتر در حیال خسیتگی و کیوفتگی بیه زمیین       عصایی ببر. جابر عصا را به پیامبر 

نزد شتر آمد و چند عصایی به آن زد. شتر در حیالی کیه سرشیار از     آنحضرت  نشست.

 نشاط بود برخاست. جابر خود را بر آن آویزان نمود و بر پشتش نشست.

خوشحال و شادمان حرکت نمود و شیترش نییز بسییار بیا      آنحضرت  جابر در کنار

رو به جانب جابر کرد و خواسیت بیا او صیبحت کنید.      و شد، آنحضرت نشاط و تیزر

هیا را بیا جیابر در مییان     انتخار کرده بود، تا آن آنحضرت  ها چه سخنانی بودند کهآن
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بگذارد. جابر در عنفوان جوانی بود و غالبا مشکالت و افکار جوانیان در میورد ازدواج و   

 چرخد.کسب رزق می

ای؟ جیابر گفیت: بلیه، فرمودنید: بیا      آیا ازدواج کرده ی جابر!فرمودند: ا رسول خدا 

تعجب نمودنید کیه چگونیه     زن. آنحضرت جابر گفت: با بیوه ؟زندختر دوشیزه یا بیوه

کند. لذا از روی انتقاد گفتند: چرا زن ازدواج مییک جوان در اولین ازدواجش با یک بیوه

کیرد و تیو بیا او مالعبیت و شیوخی      میی  ای ازدواج نکردی تا او بیا تیو بیازی   با دوشیزه

کردی؟ جابر گفت: یا رسول اهلل! همانا پدرم در غزوه احد شهید شد و نُه خواهر را به می

عهده من گذاشت که هیچ سرپرستی جز من ندارند، لذا من ناگوار دانستم که بیا دختیری   

نابراین، با زنی بزرگتر ها در بگیرد. بها ازدواج کنم و اختالفات زیادی در میان آنمانند آن

 ها باشد. این بود مفهوم سخنان جابر.ی مادر آنازدواج کردم که به منزله

اش را فیدای  دیدند که در نزدش جیوانی فیرار دارد کیه لیذت جیوانی      رسول خدا 

خواهرانش کرده است، لذا خواست شوخی جذابی که مناسب آن جوان باشید بییان کنید.    

پییاده شیویم و همسیرت از     (1)«صرار»تی ما به مدینه برویم و در به او گفتند: شاید وف لذا

زن ازدواج ها را برای تو بگستراند. یعنی اگرچه تیو بیا ییک بییوه    آمدن ما خبر شود پشتی

هیا را  شیود، فیرش  ای، اما او همواره نیوعروس اسیت و بیه آمیدن تیو شیادمان میی       کرده

 چیند.ها را بر آن میگستراند و بالشتمی

اهلل! هنگام جابر فقر و ناداری خود و خواهرانش را به یاد آورد و گفت: یارسول در این

اهلل برای شاءعنقریب إن گفتند: پشتی! سوگند به خداوند! نزد ما پشتی نیست! آنحضرت 

خواستند  شان ادامه دادند، رسول خدا شما پشتی و بالشت مهیا خواهد شد. آنگاه به راه

 د.به جابر مالی هدیه کن

 آنحضیرت  لذا رو به جابر کرد و گفت: ای جابر! جابر گفیت: لبییک ییا رسیول اهلل!    

اش فروشی؟ جابر اندکی اندیشید و دیید کیه تمیام سیرمایه    فرمودند: شترت را به من نمی

                                           
 اسم جایی در پنج کلیومتری مدینه منوره. -1
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شد اگر فوی و نیرومند همین شتر است و در عین حال الغر و ضعیف است. پس چه می

نبود، لذا گفت: بگو ییا رسیول    ی رسول خدا خواستهبود؛ اما مجالی برای ردنمودن می

زیان  گفت: به یک درهم. جابر گفت: یک درهم! خری؟ آنحضرت آن را به چند می اهلل!

فرمود: به دو درهم. باز گفت: نیه ییا رسیول اهلل! زییان      آنحضرت  کنم یا رسول اهلل!می

 رهم اوفیه طال رسیدند.کردند تا این که به چهل دکنم! لذا همواره اضافه میمی

این وفت جابر گفت: بله اما به شرط این که تا مدینه من بر آن سوار شوم. آنحضیرت  

اش رفت و اسبار و سیامانش را  گفتند: خور است، چون به مدینه رسیدند جابر به خانه

نماز بخواند و شتر را کنار مسیجد   از شتر پایین کرد و به مسجد رفت تا با رسول خدا 

از مسجد خیارج شید. جیابر گفیت: ییا رسیول اهلل! ایین شیتر          چون آنحضرت  بست.

شماست. پیامبر گفتند: ای بالل! به جابر چهل درهم و اضافه بر آن نیز بده. لذا بالل چهل 

درهم و اندکی اضافه بر آن به جابر داد. جابر امیوال را برداشیت و در دسیتش زییر و رو     

ندیشید که با این مال و سرمایه چه کار بکند؟! آیا اکرد و در مورد وضعیت خودش میمی

 اش خریداری نماید؟ یا این که...شتری خرید کند یا کاالهایی برای خانه

رو به بالل کرد و گفت: ای بالل! شتر را بردار و بیه جیابر بیده،     ناگهان رسول خدا 

ا معاملیه بیه هیم    بالل شتر را برداشت و نزد جابر رفت. وفتی به او رسید. تعجب کرد. آی

خورده؟! بالل گفت: ای جابر! شتر را بردار. جابر گفیت: چیه خبیر! بیالل گفیت: رسیول       

آمد و  دستور داده است تا شتر و مال را به تو بدهم. جابر نزد رسول خدا  به من خدا

گفت: من بیه ایین خیاطر     خواهی! آنحضرت در مورد این ماجرا پرسید. آیا شتر را نمی

شتر را از تو بردارم که فیمت آن را کم کنی. بلکیه بیه خیاطر ایین بیود کیه       خواستم نمی

فدر مال و سرمایه به تو کمک کنم تا کار تو سروسامان بگیرد. پیس  مشخص نمایم که چه

کند که مناسب اوست. سیپس  فدر این اخالق عالی بود. با جوان سخنانی را اختیار میچه

دفه کنید بیا ییک لطیف و ادر بیر آن روپیوش       خواهد به او احسان نموده و صوفتی می

 گذارد.می
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که از بهترین جوانیان صیحابه بیود در کنیار     « جلیبیب»در یکی از روزها جوانی به نام 

ای نازیبیا داشیت. روزی در   دسیت بیود و چهیره   نشسته بود. اما فقیر و تنگ آنحضرت 

ا این جوان خواست بمی نشسته بود چه سخنانی بود که آنحضرت   محضر آنحضرت

در میان بگذارد؟ جوانی که در عنفوان جوانی فرار داشت و در عین حال مجرد بود. آیا با 

او در مورد انسار عرر و نسب عالی و پست و مقام سخن گفت؟ یا از بیازار و احکیام   

معامالت و بازرگانی صحبت کیرد؟ خییر، زییرا ایین جیوان نیوو خاصیی از سیخنان را         

دهد. لیذا بیا او در میورد ازدواج و سیخنان     یگر سخنان ترجیح میپسندد و آن را بر دمی

هیا ایین جیوان بیه اینگونیه موضیوعات شیادمان و        پیرامون آن سخن به میان آورد. مدت

 ی ازدواج را به او پیشنهاد داد.برنامه سرخوش گردید و آنگاه رسول خدا 

امیا تیو در نیزد    فرمیود:   جوان گفت: اکنون که من ورشکسته و فقیرم. رسول خیدا  

به دنبال فرصتی بیرای ازدواج   خداوند فقیر و ورشکسته نیستی. لذا همواره رسول خدا 

اش را بیه  آمد و دختر بییوه  جلیبیب بود. تا این که روزی مردی از انصار نزد آنحضرت 

فرمود: ای فیالن! دختیرت را بیه ازدواج     او عرضه نمود تا او را ازدواج کند، آنحضرت 

 نصاری گفت: بلی یا رسول اهلل و خور است.ر! امن درآو

خواهم. انصاری گفت: پس برای چه کسیی؟  گفت: من او را برای خودم نمی پیامبر 

گفت: برای جلیبیب. انصاری سراسیمه شد و گفت: جلیبیب! جلیبییب! ییا رسیول اهلل! از    

دختیرت   از کنم. لذا نزد همسرش آمد و گفت: رسیول خیدا   مادر دختر نظرخواهی می

کند. همسرش گفت: بله و خیلیی خیور اسیت او را بیه ازدواج رسیول      خواستگاری می

خواهد. گفت: پس برای چه او را برای خودش نمی درآور، انصاری گفت: پیامبر  خدا

خواهد؟! زن برآشفت. آیا دخترش را بیه زفیاف ییک    گفت: او را برای جلیبیب می کسی؟

گفت: هرگز، امکان ندارد! برای جلیبیب؟ نه به خدا فسیم   مرد فقیر و بدفیافه درآورد؟ لذا

 دهم، حال آن که ما فالنی و فالنی را رد کردیم.که او را به ازدواج جلیبیب نمی
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. آنگاه دختیر از پشیت   برود تا نزد رسول خدا  شد از این امر پریشان شد و بلندپدر 

نیزد شیما آمیده اسیت؟     پرده پدرش را صدا زد و گفت: چه کسی برای خواستگاری من 

کنید؟ مرا به رسیول  را رد می ی رسول خدا . گفت: آیا شما خواستهگفتند: رسول اهلل 

بدهید، زیرا او مرا هرگز ضایع نخواهد کرد. پس انگار که از آن دو بزرگتر بیود و   خدا 

رفیت و   مادر و پدرش آرامش و اطمینان حاصل کردند. لذا پیدرش نیزد رسیول خیدا     

رسول اهلل! اختیارش به دست توست. او را به عقید جلیبییب درآور. لیذا رسیول      گفت: یا

ها دعای خیر نمود و گفت: خدایا! بیر آن  او را به عقد جلیبیب درآورد. و برای آن خدا 

بار نگیردان، چنید   ها را سخت و مشقتدو خیر و برکت فراوان سرازیر فرما و زندگی آن

برای جهاد روانه شید و جلیبییب    بود که رسول خدا روزی از ازدواج جلیبیب نگذشته 

 نیز با او همراه بود.

 گشیتند، رسیول خیدا    شدگان میی وفتی جنگ به پایان رسید، و مردم به دنبال کشته

اییم.  یکیی گفیت: فالنیی و فالنیی را از دسیت داده      اید؟پرسید: آیا کسی را از دست داده

اید؟ باز گفتند: فالن کسی را از دست دادهاندکی خاموش شد و باز گفت: آیا  آنحضرت 

ایم. سپس اندکی خاموش شد و باز گفت: آییا کسیی را از دسیت    و فالن را از دست داده

گفت:  ایم. رسول خدا اید؟ اصحار عرض نمودند: فالنی و فالنی را از دست دادهنداده

ال او گشیتند و او را در  ام، آنگاه صحابه برخاستند و به دنباما من جلیبیب را از دست داده

کردند، ولی او را در میدان جنگ نیافتند. سپس او را در یک مکیان  میان شهدا جستجو می

ها را کشته بیود سیپس او را بیه    نزدیکی در کنار هفت کشته از مشرکین پیدا کردند که آن

 شهادت رسانده بودند.

سپس گفت: هفت نفیر را  کرد، و در کنار پیکرش ایستاد و به او نگاه می رسول خدا 

 سپس رسول خیدا «! او از من است و من از او هستم»کشت و سپس او را شهید کردند. 

 او را بر بازوهایش حمل نمود و دستور داد تا فبری حفر نمایند.
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گوید: ما شروو به کندن فبر نمودیم، در حالی که جلیبییب بیر روی بازوهیای    انس می

 ر حفر گردید، آنگاه او را در لحد گذاشت.بودند تا این که فب رسول خدا 

گوید: به خدا سوگند هیچ زنی در میان انصار پرخواستگارتر از این زن نبیود،  انس می

کردنید. اینگونیه رسیول    یعنی همه مردان بعد از جلیبیب برای خواستگاری او رفابت میی 

او ملیول و  گزید تیا از همنشیینی   برای هر شخصی سخنان مناسب حال او را برمی خدا

 خسته نشود.

شبی با همسرش عایشه نشسته بود، لذا چه سخنان مناسب بودند تا بین زوجین انجام 

گرفتند؟ آیا با او در مورد غزوه روم و تسلیحاتی که در ایین نبیرد بیه کیار بیرده بیود       می

صحبت کرد؟ هرگز! زیرا او )عایشه( ابوبکر نبود! ییا بیا او در میورد فقیر و نییاز برخیی       

ی مانان صحبت نمود؟ هرگز، زیرا او )عایشه( عثمان نبود! بلکه با او در مورد عاطفیه مسل

دانم که چه وفت تو از من راضیی هسیتی و   همسرداری سخن گفت، لذا فرمودند: من می

شوی! عایشه گفت: چطور؟ گفت: وفتی تیو از مین راضیی    چه وفت از من خشمگین می

و هرگاه نسبت بیه مین خشیمگین شیوی      مد گویی: نه فسم به پروردگار محباشی، می

. عایشه گفت: بله یا رسول اهلل! سیوگند بیه خیدا    گویی: نه فسم به پروردگار ابراهیم می

میان مراعیات   شوم. پس آیا امروز ما این اسلور را بیا همسیران  من فقط با نام تو فهر می

 کنیم؟می

 وجهه نظر...

برند نه آنچیه را کیه تیو از    نیدن آن لذت میبا مردم سخنانی را به میان بیاور که از ش»

 .«بریبازگوکردن آن لذت می



 سعی کن نخستین برخوردت با افراد، دوستانه و خوب باشد

در گذشته در برخی از روستاهای مصر چنین مشهور بود که داماد فبل از شیب زفیاف   

شید.  خیل میی  کرد و چون به اتفاق عروس به رختخوار داای را در اتافش پنهان میگربه

شد.شیوهر فیدرت و زور   داد تا گربه بیرون شود. چون گربه بیرون میتختش را تکان می

ی بیچیاره را  گذاشیت، و آن گربیه  آزمایی خودش را در مقابل همسرش بیه نمیایش میی   

میرد! آییا   داد تا این که در جلوی همسرش میی کرد و فشارش میاش میگرفت و خفهمی

ن که در اولین دیدار تصویر رعب و هیبت را در ذهن همسیرش  دانید چرا؟ به خاطر ایمی

 جا دهد.

ها به عنوان به یاد دارم وفتی من از دانشگاه فارغ التحصیل شدم، و در یکی از دانشکده

دانشیار و کمک معلم تعیین گشتم، یکی از معلمان فدیمی به من چنین توصییه نمیود: در   

کن و به آنان چشم سرخ نشان بده! تا ایین   آموزان سخت برخوردنخستین جلسه با دانش

که از تو بترسند و از ابتدا از فدرت شخصیت تو بیمناک باشند. من این داسیتان را زمیانی   

نویسم. لذا یقین کردم که میردم بیه طیور اغلیب در     به یاد آوردم که این عنوان را دارم می

این آن چیزی است کیه از  شناسند. و از شخصیت تو را می %11ها اولین برخوردت با آن

 کنند.آن به عنوان تصور ذهنی یاد می

ی تمرینی به آمریکا سفر نمودنید  ای از افسران جهت یک دورهبه یادم هست که دسته

کننیدگان نخسیتین روز، صیبح زود بیه     و این دوره در فالب یک تعامل شغلی بود شرکت

کردنید کیه   را معرفیی میی  تاالر اجتماعات داخل شدند و باهم صحبت کرده و همیدیگر  

ناگهان استاد داخل شد و همگی ساکت شدند. آنگاه چشم معلم به دانشیجویی افتیاد کیه    

خواهم مین  خندی؟ دانشجو گفت: پوزش میزد. معلم فریاد زد: چرا میهمواره لبخند می

خندی و سپس شروو به توبیخ و نکیوهش او نمیود. تیو    نخندیدم. معلم گفت: بله آفا می

ات بازگردی. من به تدریس غیر جدی هستی. باید تو با اولین پرواز به خانواده یک انسان

شید. گیاهی بیه    دانشجویی مانند تو نیاز ندارم. دانشجوی بیچاره گاهی رنگش فرمیز میی  
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اش را کرد عرق چهرهکرد و تالش میهایش نگاه میکرد و به همکالسیاستادش نگاه می

چشمانش را به او خییره کیرد و بیه دروازه اشیاره      حفظ کند. سپس معلم با نگاهی ترش

 نمود و گفت: برو بیرون! دانشجو ترسان و لرزان بلند شده از کالس بیرون رفت.

ی معلم به دانشجویان دیگر نگاه کرد و گفت: من دکتر فیالن هسیتم و بیه شیما میاده     

نظیر   برگیه  خیواهم ایین  کنم. اما پیش از این که به تدریس بپردازم میی فالن، تدریس می

ی نظیر سینجی در   تان را در آن بنویسید پر نمایید. سپس برگهسنجی را بدون این که اسم

آموزان توزیع نمود که در آن برگه پنج سؤال بیود کیه   مورد ارزیابی معلم را در میان دانش

 عبارتند بودند از:

 تان چیست؟نظرتان در مورد اخالق معلم -0

 روش تدریس او چگونه است؟ -1

 پذیرید؟دیگران را می آیا نظر -0

 فدر عالفمند تحصیل در نزد او هستید؟بار دیگر چه -2

 گردید؟آیا خارج از مدرسه به مالفات او شادمان می -1

هیای: ممتیاز، عیالی، خیور و     ها گزینهدر مقابل هرکدام از این سؤاالت و نظر سنجی

ای گذاشیتند.  ی نظر سنجی را پر نموده و دو مرتبه به گوشیه ضعیف بود. طالر این برگه

اش پرداخیت. سیپس گفیت:    معلم نیز به تشریح اثرات فنون تعامل در چهار چور وظیفه

تان را از استفاده از کالس محروم نماییم. لذا از کالس بیرون شد و بیا او  اوه! چرا دوست

مصافحه نمود و با او لبخندی زد و او را به کالس درس فرا خواند. سپس گفیت: جلیوتر   

گونه علت حقیقی بر شما خشم گرفتم، اما برایم یک مشکل خاصیی پییش   من بدون هیچ

خیواهم.  آمده بود که موجب گردید تا خشمم را بر شما فرو ریزم. من از شما معذرت می

فطعا  شما دانشجوی کوشایی هستی و دلیل کوشابودن و حرص شما همین کافی است که 

کینم، بلکیه از   اید، من از شما تشکر میمدهتان را رها کرده و به اینجا آخانواده و فرزندان
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ی تان متشکرم. بزرگترین افتخار من این است که افرادی تان مبنی بر عشق و عالفههمگی

 مانند شما در کالس درس من حضور دارند.

ی دیگیر از  سپس به آنان اظهار مهربانی و لطف نموده و اندکی خندید، بیاز مجموعیه  

هایتیان  ضه نمود و گفت: از آن جایی کیه یکیی از همکالسیی   ها را به آنان عرنظر سنجی

های نظر سینجی را پیر   تان از نو برگهاش را پر نکرده است. لذا همگیی نظر سنجیبرگه

ها را پر نموده و به او ها برگهها را بین آنان توزیع نمود. باز آننمایدی. برای بار دوم برگه

 تحویل دادند.

های اولی را دید های دیگر مقایسه نمود. برگهرداشته و با برگههای اول را بمعلم برگه

هیای مقابیل   ی دوم گزینیه انید، امیا در برگیه   های ضعیف را انتخار کردهی گزینهکه همه

ضعیف و خور را اصال  عالمت نزده بودند. معلم خندید و گفیت: آنچیه شیما مشیاهده     

کارمند است و آنچه من با رفیق شیما  نمودید دلیل عملی بر ت ثیر بد عملکرد یک مدیر و 

یک تمثیلی بود که خواستم آن را در جلو شیما انجیام دهیم. امیا آن بیچیاره ضیایع        کردم

 گردید و کامال  در جلو دوستانش خورد شد.

تان عوض گردید. این از طبیعت پس ببینید چگونه با تغییر یک برخورد با شما دیدگاه

ه ویژه با کسانی که فقط برای یک مرتبه با آنان مالفات انسان است، پس باید مراعا گردد ب

 شود.ها رعایت میکنید حسن شروو در تعامل شما با آنمی

نمودنید. بعید از فیتح مکیه،     در اولین برخورد فلور مردم را فتح می نخستین معلم 

 شدند.در مدینه رهسپار می آنحضرت  ها و لشکرها به سویاسالم فدرت یافت و گروه

هییا بییر پشییت آمیید. چییون دییید کییه هنییوز آن بیلییه عبییدالقیس نییزد رسییول خییدا ف

هایشان بودند و پایین نیامده بودند، بالفاصله به آنان گفیت: مرحبیا بیه ایین فیوم!      سواری

بدون این که شرمنده و پشیمان گردند، حضور خود را اعالم نمودند. در نتیجه آنان از این 

آمیده و جهیت    هایشان پایین آمدند و نزد پیامبر یسخن شادمان گشتند. فوری از سوار

جستند. سپس گفتند: یا رسول اهلل! همانا در میان ما و شما این گفتن از هم سبقت میسالم
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توانیم در محضر شما بیاییم. زمانی کیه  فرار دارد و ما جز در ماه حرام نمی« مُضَر»ی فبیله

یاد بدهید تا بر آن عمیل نمیوده و وارد    ها متوفف شود. پس به ما یک عمل زیباییجنگ

 بهشت گردیم و افراد بعد از خود را به آن دعوت کنیم.

کینم:  کنم و از چهار چیز نهی میی فرمود: من شما را به چهار چیز امر می آنحضرت 

آوردن به اهلل یعنی چه؟ آنیان  دانید ایماندهم، آیا میمن شما را به ایمان به خدا دستور می

آوردن بیه اهلل  فرمیود: ایمیان   دانند، رسول خیدا  گفتند: اهلل و رسولش بهتر می در جوار

تن نمیاز و  دادن به این که هیچ معبودی جز اهلل نیسیت و برپاداشی  عبارت است از: گواهی

هیا  کینم: آن خمس غنیمت و شما را از چهیار چییز نهیی میی     پرداختن زکات و پرداختن

 .(1)درخت خرما و ظرف فیر اندود عبارتند از: خم، ظرف کدو، ظرف تنه

شبی همراه اصحابش در سفر بود. شبانه مسافت طیوالنی   در جایی دیگر آنحضرت 

را طی نمودند تا این که شب به آخر رسید در کناره راه منزل گرفتند تا به خیوار برونید   

سی کیه  خوار بر آنان غلبه پیدا کرد، تا این که خورشید طلوو کرده و بلند شدند. اولین ک

 از خوار بیدار شد ابوبکر بود، و سپس عمر بیدار شد. ابیوبکر بیاالی سیر آنحضیرت     

بیدار شد، لیذا   کرد تا این که رسول خدا گفت و صدایش را بلند مینشست و تکبیر می

نماز فجر را بر آنان امامت نمود. چون نماز به اتمام رسید متوجه گردیید کیه    برخاست و

 آنان نماز نخوانده است. یکی از این افراد با

نماز نخواندی؟ گفت: چون به من جنابت دسیت   مافرمود: فالنی! چرا با  ت آنحضر

به او دستور داد که تا با خیاک پیاک تییمم بزنید و سیپس نمیاز        داده است. آنحضرت 

 بخواند و آنگاه به اصحابش دستور داد تا کوچ کنند.

به شدت تشنه شدند و در مسییر راه بیه   ر نبود از این جهت آدر این سفر همراهشان 

چاه و آبی برخورد نکردند. عمران بن حصین گفت: در ایین مسییر میا بیا زنیی برخیورد       

ر همراه داشت، ما از او پرسیدیم: محل آر آکردیم که بر شتری سوار بود و دو مشکیزه 

                                           
 )مترجم(«. نوشیدندها شرار میها ظروفی بودند که در زمان جاهلیت در آناین»بخاری.  -1
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ین ها آر وجیود نیدارد. بیاز میا بیه او گفتییم: بی       کجاست؟ آن زن گفت: در این نزدیکی

فدر فاصله است؟ گفت: یک شبانه روز. بیاز میا بیه او گفتییم: نیزد      ات تا آر چهخانواده

بردیم بیه   برو و او گفت: رسول خدا کیست؟ لذا ما او را نزد رسول خدا  رسول خدا 

از او در مورد آر پرسید، و عین جوابی  امید این که آر را به ما نشان دهد. آنحضرت 

زن و مادر چند داد، عالوه بر آن نیز شکوه نمود که او بیوه آنحضرت که به داده بود، به 

 تا یتیم است.

اش را برداشت و بسم اهلل گفت و بر آن دست کشید و سپس از مشکیزه رسول خدا 

های ما آر ریخت و باز ما چهل نفر تشنه از آن نوشییدیم، تیا   اش در ظرفهردو مشکیزه

هایش را بیه  های مان را پر نمودیم و سپس مشکیزهیزهاین که سیرار گشتیم و تمام مشک

فرمودنید: غیذا و    وی تحویل دادیم، در حالی که از اول پرتر بودند. آنگاه رسول خیدا  

آوری گردیید و  خوراکی که دارید بیاورید، لیذا تکیه نیان و خرمیایی بیرای آن زن جمیع      

بدان که ما چیزی از آر تیو  ات ببر و ها را برای خانوادهبه آن زن گفت: این آنحضرت 

 را برنداشتیم، مگر این که خداوند به ما آر نوشانید.

آورده شادمان بیود تیا   آنگاه زن بر شترش سوار شد و در حالی که از خوراک به دست

ام ییا  اش رسید و گفت: من نزد شما از نزد ساحرترین مردمان آمدهاین که به اهل و خانه

اش از داسیتان او بیا   کنند پیامبر است، مردم فبیلیه گمان می این که او آنگونه که خودشان

اش ی فبیلیه تعجب کردند تا این که مدت زمیانی نگذشیت کیه او و همیه     رسول خدا 

 .(1)مسلمان شدند

با آن زن تعجب نمودی. روزی دیگر  آری! از اولین برخورد و بزرگواری آنحضرت 

ای از گلیه  نمیود و رسیول خیدا    و میالی از او طلیب    آمید  شخصی نزد رسول خیدا  

گوسفندان را که در بین دو کوه بودند به او داد. آن مرد نزد فومش برگشیت و گفیت: ای   

دهد کیه اصیال  از فقیر و    فوم! مسلمان شوید، زیرا محمد آنقدر به مردم مال و سرمایه می
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 ات لذت ببراز زندگی   126

آمدند و یم دیدیم که نزد رسول خدا گوید: ما مردم را میترسد. انس میتنگدستی نمی

هیا  کردنید، مگیر ایین کیه دیین در نیزد آن      هیچ هدفی جز دنیا نداشتند و هنوز شام نمیی 

 .(1)گرفتترین و عزیزترین چیز از دنیا و مافیها فرار میمحبور

 پیشنهاد...

گیذارد، لیذا بیا میردم چنیان      از شخصیت شما را به نمایش میی  %11نخستین دیدار »

 «.ین دیدارتان هستبرخورد کنید که این اولین و آخر

                                           
 م.مسل -1
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هیای زمیین   هیایی چیون طبیعیت   بینید مردم دارای طبیعتاگر در مردم ت مل نمایید می

دارند. چنانکه برخی نرم و نازک هستند و برخی سخت و خشم و گروهیی دیگیر چیون    

ه نه آبی ای چون سرزمین خشک کزمین روینده و کریم، بخشنده و سخاوت گرند و دسته

 دارد و نه گیاهی، بخیل و آزمند هستند.را نگه می

بینی شما بیا  های مختلفی هستند. اگر بازهم ت مل نمایی میبنابراین، مردم انواو و گروه

نماییید. چنانکیه   تعامل خویش با انواو فطعات زمین، حال و طبیعیت آن را مراعیات میی   

کند. چنانکه در در سرزمین نرم فرق می تان در سرزمین سخت با راه رفتنترفتنروش راه

رویید.  روید، حال آن که در دومی آرام و مطمیئن راه میی  اولی هوشیار و با متانت راه می

 مردم نیز به همین صورت هستند.

َ  إِنَّ »فرمود:  رسول خدا   اِلَْوِض، َجِمیعِ  ِمنْ   َبََضَلا  َبَْضة   ِمنْ  آَ مَ  َخلَقَ  تََعالَى َّللاَّ

 َوالسَّْلل   َذلَِ ، َوبَْینَ  َواِلَْسَ     َواِلَْبیَض   اِلَْ َم    ِمْنل م    ََ اءَ  اِلَْوِض،  َْدوِ  َعلَى آَ مَ  بَن    ََ اءَ 

خداوند آدم را از یک مشت خاک که آن را از تمام زمین » (1)«َوال َّیِّ    َوالَ بِید   َوالَحْزن  

ند که برخی از آنان سرخ، سفید و برداشته بود آفرید لذا بنی آدم به مقدار زمین آمد

 «.اند و در بین آنان آسان گیر و غمگین و خبی  و پاک وجود داردسیاه

به هنگام تعامل خویش با مردم به این نکته توجه کنید. اعم از  بنابراین، برادر و خواهر!

ن این که تعامل شما با نزدیکان باشد چون پدر، مادر، همسر و فرزند، ییا افیراد دور چیو   

هییای مییردم را، حتییی بییه هنگییام  همسییایه، دوسییت و فروشیینده، شییاید شییما سرشییت 

اید. لذا به این نکته توجه کنید تا این کیه بیه آن یقیین    هایشان مالحظه نمودهگیریتصمیم

 کنید.پیدا می

دانیید  تیان کیه میی   هرگاه بین شما و همسرتان مشکلی اتفاق افتاد با یکیی از دوسیتان  

، مشورت نمایید و به او بگویید: همسرم زییاد بیا مین مشیکل     سخت مزاج و خشن است

                                           
 ابوداود و ترمذی و فرمودند: حدی  حسن و صحیح است. -1
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کند، بنابراین شما مرا راهنمایی کن. بیه  کند کمتر احترام مرا رعایت میدارد و بگومگو می

نظر من خواهد گفت: صالح نیست که با زن جز با فدرت رفتار نمایی، به برخورد تنید و  

نیرومند جلوه بده. مرد باش! و به دنبال خشن نیاز هست، شخصیتت را در برابر او فوی و 

 کند.تان را ویران مییبه خشم درآورده و با این کلمات خانه آن شما را

ی خویش را کامل کنید و نزد دوست دیگری که او را بیه نرمیی، لطافیت و    باز تجربه

متوجه  تان را با او در میان بگذارید. فطعا یشناسید، بروید و عین جریان گذشتهآرامی می

و میادر فرزنیدان تیو اسیت و زنیدگی      ابیرادرم!  »گویید:  خواهید شد که به شما چنین می

ها خالی نیست. بر او صبور و شکیبا باش و تالش کن او زناشویی از مشکالت و نارسایی

ببینید چگونیه طبیعیت   «. را تحمل نمایی. وی هرچه باشد همسر و شریک زندگی توست

 ثیر دارد.شخص در آرا و تصمیماتش ت 

فاضی را از داوری در حالت تشنگی یا گرسینگی   از این جهت است که رسول خدا 

یا در حالت فشار ادرار و مدفوو نهی نمود؛ زییرا ایین امیور در دورن او تغیییر و تحیول      

 گذارد.گیری او در حکم ت ثیر میکند و به دنبال آن در تصمیمایجاد می

د! خونریز؟! آری خونریز، یک یا دو نفر یا ده های گذشته شخص خونریزی بودر امت

دانم چگونیه از میردم و انتقیام    نفر را به فتل رسانده بود. نمی 77نفر را نکشته بود، بلکه 

آور بوده اسیت کیه کسیی    آنان جان سالم به در برده بود شاید به فدری خطرناک و رعب

ها خودش را پنهان ها و دشتنشدن با او را نداشته است، یا این که در بیاباجرأت نزدیک

نفر را بیه فتیل رسیانده بیود.      77دانم. مهم این که کرده است. حقیقت آن را به یقین نمی

 آنگاه در دلش آمده بود تا توبه کند.

گاهش ترین فرد آن زمان پرسید. مردم او را به عابدی که همواره در عبادتلذا از عالم

کیرد و بسییار   اوفاتش را با دعا و گریه سپری می شد وبود و هرگز از مصالیش جدا نمی

ای جوشان بود، راهنمایی کردند. این شخص نیزد آن  دل و رفیق القلب و دارای عاطفهنرم
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اش او را غافلگیر ساخت: من نودونیه  عابد رفت و در جلویش ایستاد و سپس با این گفته

 ام وجود دارد؟!ام آیا راهی برای توبهشخص را کشته

کشیت، در طیول روزش   ای را بدون فصد و اراده میی ر من اگر این عابد مورچهبه نظ

شود به شخصی کیه بیا دسیت    نمود. پس جوابش چه میکرد و اظهار ت سف میگریه می

خودش نودونه شخص را به فتل رسانده است؟ عابد تکان خورد و خیال نودونه فتیل در  

ده اسیت مرتکیب چنیین    جلویش تجسم نمود کیه ایین شیخص کیه در جلیویش ایسیتا      

ای وجیود  های سهمگینی شده است. عابد فریاد زد: نه نه نه. برای تو هیچ راه توبهجنایت

 ای وجود ندارد!ندارد! برای تو هیچ راه توبه

 تعجب نکن که این جوار از یک عابد کم علمی صادر شده است؛ چون او با عناییت 

از این مرد سخت میزاج و تنیدخو،   کند، وفتی فاتل احساسات و عواطف درونی حکم می

چنین جوابی شنید. خشمگین شد و چشمانش فرمز شد و شمشیرش را برداشیت و آن را  

 اش کرد و آشفته و خشمگین از عبادتگاهش بیرون شد.در پیکر عابد فرو برد و پاره

ترین فیرد اهیل   شدند و بار دیگر در دلش آمد تا توبه کند، لذا از عالمروزها سپری می

 ین پرسید، مردم او را به یک عالمی راهنمایی کردند.زم

چون در جلو این عالم فرار گرفت: او را مردی باوفار و متین یافیت کیه وفیار علیم و     

خشیت، او را مزین ساخته بود، فاتل رو به عالم کرد و با تمام جرأت گفت: من صد نفیر  

 ام وجود دارد؟!ام. آیا راهی برای بازگشت و توبهرا کشته

عالم بالفاصیله در جیوار گفیت: سیبحان اهلل! چیه چییزی بیین تیو، و توبیه فاصیله           

انیدازد؟ زییرا   اندازد؟! چه پاسخی زیبا! بالفاصله، چه چیزی بین تو و توبه فاصیله میی  می

تواند در بین تو و بین بازگشت بیه  آفریدگار در آسمان است و هیچ فدرتی در جهان نمی

عالمی  -در پیشگاه او حایل گردد. سپس آن عالم گفت: سوی او و اظهار عجز و فروتنی 

 –کند نه براساس احساسات و عاطفیه  که تصمیماتش را براساس علم و شریعت اخذ می

 اما تو در سرزمین بدی هستی.
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های بزرر و سنگین و کمبود میدافع و  تجب است! از کی فهمید؟ این را بنابر جنایت

نماید فهمید. لذا دانست که در این شهر به طور کلی  کسی که بر او چنین اعمالی را انکار

فتل و ظلم به حدی رواج دارد که کسی نیست حق مظلوم و ستمدیده را بگیرد و گفیت:  

کننید کیه   تو در سرزمین بدی هستی. به فالن سرزمین برو؛ زیرا در آنجا فومی زندگی می

نید بپیرداز. آن میرد در حیال     کنند تو نیز همراه آنان به عبادت خداوخداوند را عبادت می

 توبه و انابت و گریه به راه افتاد و پیش از آن که به آن شهر مورد نظر برسد، مُرد.

فرشتگان رحمت و فرشتگان عذار فرود آمدند. فرشتگان رحمت گفتند: این آمده تیا  

توبه کرده و به خدا بازگردد. و فرشتگان عذار گفتند: وی هرگز عمل خیری انجام نداده 

هیا داوری کنید،   ای را در صورت انسانی فرستاد تیا در مییان آن  ست. لذا خداوند فرشتها

فیصله بر این فرار گرفت تا فاصله بین دو سیرزمین، یعنیی سیرزمین طاعیت و سیرزمین      

تر بود متعلق به معصیت را مقایسه و پیمایش کنند و به هرکدام از این دو سرزمین نزدیک

به سرزمین رحمیت امیر فرمیود کیه نزدییک شیود و بیه        همان سرزمین است و خداوند 

سرزمین معصیت دستور داد که دور شیود، لیذا او بیه سیرزمین طاعیت نزدیکتیر شید و        

بینیی کیه مت سیفانه    فرشتگان رحمت او را برداشتند. حتی برخی از صدرنشینان فتوا را می

 کند.شرعی عاطفه بر آنان غلبه می گاهی اوفات در مسایل

که یکی از همسایگانم بسیار با همسیرش ناسیازگاری و اخیتالف داشیت.     به یاد دارم 

روزی اختالف شدت گرفت و به او یک طالق داد و سپس به او رجوو کیرد سیپس روز   

ها شدت گرفت و یک طالق دیگر به او داد و باز به او رجوو کیرد و  دیگری اختالف آن

کردم و برحذر داشته و نصیحتش می کردم او را از این کارهر بار که من با او برخورد می

کردم و همواره بیه  او را به فرزندان کوچکش و اهمیت اعتبار و توجه به آنان یادآوری می

کردم که فقط یک طالق برایت مانیده اسیت و هرگیاه آن را وافیع نمیودی      او گوشزد می

او را  اش برایت حالل نخواهد شد، مگر این که کسی با او ازدواج کیرده و سیپس  مراجعه

 ات را خرار نکنم.طالق دهد. پس از خدا بترس و خانه
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اش پریده بود و گفت: جنار شیخ! میا  وی روزی نزد من آمد در حالی که رنگ چهره

آور نبود؛ بلکه تعجب با هم درگیر شدیم و من طالق سومی را دادم!! این سخن او تعجب

اغ نداری تا برایم به رجوو او فتیوا  اینجا بود که بعد از آن گفت: آیا شیخ بزرگواری را سر

 دهد! لذا از حرف او تعجب کردم.

ای پی بردم که چندی پیش چنین تعیین شده بود، من به فکر فرو رفتم، آنگاه به مصوبه

و چه بسا اختیارات فقهی آنیان متفیاوت    –مبنی بر این که آرا و نظریات بسیاری از مردم 

 گردند.است و از عاطفه و طبیعشان مت ثر می

شود که به مال محبت و اشتیاق شدیدی دارند. از طبیعت برخی مردم چنین فهمیده می

داران ذلیل کند و به خیاطر  لذا تعجب نکن اگر او را دیدی که خودش را در مقابل سرمایه

نمایید و بیه   اش غفلت میی آوردن آن از نفقه و ت مین مایحتاج فرزندان و خانوادهبه دست

 ورزد.خود بخل می افراد تحت تکفل

هیایش در  فناعت تعجب نکن چون وی طماو است، بلکه در اتخاذ تصمیمات و مبنای

کند. پس اگر خواستی با او تعامل نمیایی ییا   اغلب اوفات براساس همین طبیعت عمل می

از او چیزی بخواهی پیش از این که چیزی بر زبان بیاوری چنین در دلت تصور کن که او 

ت، لذا کوشش کن با این طبیعت او در تعارض نباشی تا آن چیز مطلور دوستدار مال اس

 از او را به دست آوری.

کنییم  ها است به مثال دیگری توجه کنید: فرض میها و درکچون ذکر مثال کلید فهم

کنیید و بیه طیور تصیادفی بیه دوسیت فیدیمی برخیورد         شما از یک بیمارستان دیدن می

اه همکالسیی شیما بیوده اسیت. او را بیرای میهمیانی بیه        دوران دانشیگ که در  نماییدمی

 کند.کنید و او نیز با این میهمانی شما موافقت میتان دعوت مییخانه

روید و اشیای مورد نیاز را خریداری نموده و سپس به خانیه  بنابراین، شما به بازار می

ر دیگر از دوستان تماس گردید تا آمادگی پذیرایی میهمانان را مهیا کنید و به چند نفبرمی
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تیان دعیوت بیه عمیل     گیرید تا از آنان در شرکت در این میهمانی و دییدار از دوسیت  می

 آورید.می

 –از میان این دوستان یک نفر فرد بخیلی است که حب مال بر دلش چیره شده اسیت  

کنیید. چیون او را از دعیوت بیه     پرسیی میی  گیرید و به او سالم و احیوال با او تماس می

توانستم در این میهمیانی حضیور ییابم و    گوید: آه! ای کاش میکنید، مییهمانی آگاه میم

فالنی را دیدار کنم، اما من یک کار مهمی دارم و خیلی گرفتارم. سالم میرا بیه او برسیان    

 شاید بتوانم در وفت دیگری او را دیدار کنم.

ترسید، چیون   از آمدن میفهمید که او شما براساس شناختی که از طبیعت او دارید می

اش دعوت نماید و برایش میهمیانی  شود تا او نیز این دوست فدیمی را به خانهمجبور می

جویی کند، از این جهت شما به او خواهد صرفهترتیب دهد و متحمل هزینه شود، لذا می

ر ایین  گوید: آه پیس د کند. در این هنگام او میگویید: این مهمان فردا از اینجا سفر میمی

 آیم.اندازم و به دیدن او میصورت من کارم را به ت خیر می

های اجتماعی و خانوادگی کنید، انسانبرخی دیگر از مردم که شما با آنان معاشرت می

ها را ندارند، از ایین رو شیما   ی خویش را دوست دارند و تار جدایی آنهستند. خانواده

ا نه این که از فرزندانش به صیورت سیفر و غییره    ای دارید از آنان بخواهید امهر خواسته

 جدا شوند. پس آنان را به چیزی که در توانشان نیست مکلف نکنید.

سازد؛ چنانکه برخی از مردم کیه  های مردم مرا متعجب میهمچنین بسیاری از طبیعت

 نیان آکننید بیا   ها هستند هرگاه با افراد بخیل مسافرت میی ی فلبفادر به فنون شکار همه

هیا را  کنند تا آنان را در تنگنیا فیرار ندهنید و لیذا آن    جویی را رعایت میافتصاد و صرفه

نشیند. به نسبت عاطفه و مهیر  های عاطفی و مهربان میدارند. و هرگاه با انساندوست می

دارند و هرگاه با افراد خوش طبیع و شیوخ   ها را دوست میافزایند و در نتیجه آنآنان می

پیردازد و بیاز او را   کنند و به میزاح میی  خندند و شوخی مید با آنان میهم صحبت شون
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پوشد. چه لباس نعمیت باشید ییا    دارند. در هرحال، لباس مخصوص آن را میدوست می

 لباس سختی.

 تان اضافه کنید و به رسول خیدا با من همراه باشید و این صفحه را در دفتر خاطرات

 که نزد او آمدند. ابوسفیان، پیش از آن که رسول خدا بنگرید، آنگاه که لشکرهای فتح م

 وارد مکه شود نزد او رفت و مسلمان شد.

داستان طوالنی است. خالصه این که وفتی ابوسفیان مسیلمان شید عبیاس گفیت: ییا      

رسول اهلل! ابوسفیان مردی است که فخر و شیرف را دوسیت دارد، لیذا بیه او شیرافت و      

رمودند: خور است هرکسی داخل منزل ابوسفیان شیود در  ف افتخاری بده. رسول خدا 

اش را از داخل ببندد در امان خواهد بیود و هرکسیی   امان خواهد بود و هر کسی در  خانه

 وارد مسجد شود در امان خواهد بود.

خواست فدرت و شوکت اسیالم را بیه او بنمایانید. بنیابراین،      بنابراین، رسول خدا 

فرمودنید: ابوسیفیان را در    آنحضرت  : لبیک یا رسول اهلل!گفت: ای عباس! عباس گفت

ی این کوه نگاه دار تا لشکرهای خداوند از کنیار او بگذرنید و   ی این وادی در دامنهتنگه

خواهند وارد مکه شیوند نگیه   ها را مشاهده کند. یعنی او را در مسیر لشکرهایی که میآن

ی رودخانیه  تا این که بیه همیراه او بیه تنگیه    دار، آنگاه عباس همراه ابوسفیان بیرون شد 

ایستاد. به طوری که لشکرها چون سییل خروشیان بیه سیوی مکیه در حرکیت بودنید و        

 گذشتند.شان میهایلشکرها با پرچم

ها چه کسانی هستند؟ عباس وفتی اولین لشکر گذشت. ابوسفیان گفت: ای عباس! این

چه کاری دارم! باز لشکر « بنی سلیم»من با است. ابوسفیان گفت: « بنی سلیم»گفت: فبیله 

بنیی  »ها چه کسانی هستند؟ عباس گفت: فبیله دوم رد شد. ابوسفیان گفت: ای عباس! این

چه کاری دارم! تا این که لشکرها به اتمام رسییدند و  « بنی مزینه»باز گفت: من با «. مزینه

ید. و چون عبیاس از آن  پرسگذشت ابوسفیان در مورد آن از عباس میهر لشکری که می

 گفت: من با بنی فالن چه کار دارم.داد. ابوسفیان میخبر می
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شیان بیا   به همراه مهاجرین و انصار با لشکر سبز رنگی که بدن در پایان رسول خدا 

شان ظاهر نبود. از آنجیا گذشیتند.   هایهای آهنین پوشیده شده بود و چیزی جز چشمزره

ها چیه کسیانی هسیتند؟ عبیاس     ت: سبحان اهلل! ای عباس! ایناین هنگام ابوسفیان گف در

همراه مهاجرین و انصار است! ابوسفیان گفت: این عالمت مرر  گفت: این رسول خدا 

نمایی ندارد و باز گفت: به خیدا  ها توان مقابله و فدرتاست، به خدا سوگند! کسی با این

ات شیکوهمند و باعظمیت گشیته    دهسوگند! ای ابوالفضل! به راستی که پادشاهی بیرادرزا 

 است.

عباس گفت: ای ابوسفیان! این نبوت است. ابوسفیان گفت: فطعا  اینگونه است. وفتیی  

ها و لشکرها گذشتند عباس فریاد زد. فومت را نجات بده! آنگاه ابوسفیان شتابان بیه  اسب

شیکری  مکه رفت، با صدای بلند فریاد زد! ای جماعت فریش! این محمد اسیت کیه بیا ل   

آید. پس هرکسی در منزل ابوسفیان داخل شیود، او در امیان   پایان و بزرر نزد شما میبی

بخشید. بیاز گفیت:    نمیی ات به ما سیودی  ها گفتند: خدا تو را بکشد. خانهخواهد بود. آن

اش را به رویش ببندد در امان خواهد بود و هرکسیی وارد مسیجد شیود در    هرکسی خانه

هایشان و به سوی مسجد متفرق شدند. آری، به خیدا  ه مردم به خانهامان خواهد بود. آنگا

ی او بود فدر پیامبرش ستوده است چگونه در وجود ابوسفیان به آنچه شایستهسوگند! چه

ت ثیر گذاشت. آنچه در اینجا نکوست این که طبیعت و شخصیت فرد را پیش از آن که بیا  

او و آنچه مناسب ش ت اوست شما را به  او سخن بگویید بشناسید، زیرا شناخت طبیبعت

 کند.گفتن با او کمک میهنگام تعامل و سخن

هایی از اعیرار کیه   به همراه مهاجرین و انصار و گروه در غزوه حدیبیه رسول خدا 

 (1)«هیدی »به او پیوسته بودند و مجموعا  هزار و چهارصد نفر بودند، بیرون آمدند با خود 

هیا بیه فصید زییارت و     م عمره بسته بودند تا مردم بدانند که ایین به همراه داشتند و احرا

                                           
هدی حیوانی از فبیل: شتر، گاو و گوسفند است که حجاج در ایام حج به جای فربانی هدیه بیت اهلل  -1

 نمایند.نموده و آن را ذبح می
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با خود هفتاد شتر را به عنوان هدیه بیت  ی خدا بیرون شدند، و رسول خدا تعظیم خانه

 ها شدند.اهلل به همراه داشت. به مکه رسیدند، اما فریش مانع دخول آن

ی را بعید از دیگیری   در موضعی به نام حدیبیه اردو زدنید. فیریش یکی    رسول خدا 

را نزد او « مِکرز بن حفص»فرستادند. لذا ابتدا می جهت مذاکره و گفتگو نزد آنحضرت 

فرستادند. مکرز مردی از فریش بود، اما ملزم به هیچگونه عهد و پیمانی نبود، بلکیه ییک   

آیید، گفیت: ایین فیردی     او را دید که می انسان فاجر و عهدشکن بود. چون رسول اهلل 

 با او چنان سخن گفت که شیایان او  آمد. ئن و عهدشکن است. چون نزد آنحضرت خا

بود. به او گفت که برای جنگ نیامده است و با او هیچگونه عهد و پیمانی ننوشت، چیون  

 نست که اهلیت آن را ندارد و مکرز همچنان بدون نتیجه نزد فریش بازگشت.ادمی

ای از عیرر  بیش را فرستادند. احیابیش فبیلیه  سردار احا« حُلَیس بن علقمه»باز فریش 

 نشستند. چون رسول خدای خدا در مکه میبودند که جهت تعظیم مکه و توجه به خانه

را به سویش بفرستید تا آن « هَدی»گزار است. لذا ای عبادتاو را دید، فرمود: این از فبیله

ی رودخانیه در حرکیت   نیاره را ببیند. وفتی هدی را از فبیل شتر و گوسفند دید کیه در ک 

انید و بیر اثیر    هستند و با فالده و ریسمان بسته شده و بیرای ذبیح در حیرم آمیاده شیده     

انید و گرسینگی و تشینگی    شان را خوردههایبودن در آغل پشمبودن سفر و بستهطوالنی

شان کرده است. وفتی سردار احیابیش ایین صیحنه را دیید تکیان خیورد. جهیت        ضعیف

کنندگان از بیت اهلل بازداشته شیوند، رسیول   و این که چرا عُمره ل خدا بزرگداشت رسو

 ها گفت.را مالفات ننمود و نزد فریش بازگشت و جریان را به آن خدا 

نشین هستی و در ایین میورد علیم و    ها به او گفتند: بنشین چون تو اعرابی و بادیهآن 

ریش! به خدا فسم! ما بر این خشمگین شد و گفت: ای جماعت ف« حلیس»آگاهی نداری 

ی خیدا  ایم. آیا کسیی را از خانیه  پیمان نشده و بر این امر با شما عهد نبستهامر با شما هم

در دسیت  « حلییس »دارید که برای تعظیم آن آمده است؟ سوگند به ذاتی کیه جیان   بازمی

از اینجیا  « احابیس»ی گذارید تا جهت عمره بیاید یا همگی ما فبیلهاوست یا محمد را می
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خواهیم رفت. بزرگان فریش گفتند: وای بر تو! از ما دست بیردار تیا خودمیان بیه آنچیه      

 شویم تصمیم بگیریم!راضی می

را « عیروه بین مسیعود ثقفیی    »بفرستند. لذا این بیار   تصمیم گرفتند فرد شریفیسپس 

ا را با آمیز و بدزبانی شمگفت: ای جماعت فریش! من برخورد خشونت« عروه»فرستادند. 

شیان مشیاهده کیردم و فطعیا  شیما      کسانی که نزد محمد فرستاده بودید، به هنگیام آمیدن  

گویی تو در نیزد میا میتهم    دانید که شما فرزند و من پدر هستم. آنان گفتند: راست میمی

 نیستی.

عروه بیرون شد حال آن که در میان فومش سردار و شاه و دارای شرف و منزلت بیود  

آمد، جلویش نشست و آنگیاه گفیت: ای    ری داشت. وفتی نزد رسول خدا و بر آنان برت

اند در حالی کیه پوسیت   محمد! فریش با ساز و برر فراوان و شتران نوجوان بیرون شده

نتی را تحمیل  وهرگونیه سیختی و خشی    اند کهنگ بر تن نموده و با خداوند پیمان بستهلپ

بینم که فردا تیو را تنهیا گذاشیته و رهیا     میکنند. به خدا سوگند! من اطرافیان تو را چنین 

را بر دهان گیر، آیا میا از  « الت»سر پیامبر ایستاده بود و گفت: شرمگاه  کنند! ابوبکر پشت

 گذاریم؟گریزیم و تنهایش میکنارش می

ابوبکر با عروه که سردار فوم بود چنین برخورد نمود. لذا دوباره چنین حرفیی تکیرار   

شکنی حدافل یکبار نیاز بود تا غروری کیه در  ت به چنین جوار دندانننمود، اما در حقیق

سر داشت درهم شکند. عروه از این جوار ابوبکر مت ثر شیده و گفیت: ایین کیسیت ای     

گفت: این پسر ابوفحافه است، عروه گفت: سوگند به خدا! اگیر بیه مین احسیان      محمد؟!

 ات در مقابل آن است.دادم. اما این گفتهنکرده بودی فطعا  جوابت را می

گفت سخن می اش کم کم نرم شد. و با رسول خدا پس بعد از این در سخنان بعدی

باالی سر پییامبر  « مغیره بن شعبه ثقفی»زد. را دست می های مبارک رسول خدا و ریش

  ایستاده بود و هر بار که عروه دستش را به ریش رسول خدا کرد دسیتش  نزدیک می

راند. عروه دو مرتبه دستش را به ریش مبارک دراز نمود و باز شمشیر عقب می را با کناره
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ی سوم دسیتش را دراز  مغیره بن شعبه با کناره شمشیر آن را به عقب راند. باز عروه مرتبه

ام دستت را از محاسن مبارک نمود. این بار مغیره بن شعبه گفت: تا دستت را فطع ننموده

چه  فدر تندخو و خشن هستی! محمد اینگفت: وای بر تو! چه بردار. عروه رسول خدا 

ات مغیره بن شعبه ثقفی اسیت،  لبخند زد و گفت: این برادرزاده آنحضرت  کسی است؟

 ای!وفا! آیا آن بدی دیروزات را فراموش کردهآنگاه عروه گفت: ای بی

ن چه گفیت: او  آنگاه عروه از محضر پیامبر برخاست و نزد فریش رفت. بشنوید به آنا

ام، امیا بیه خیدا    ار کسیری و فیصیر و نجاشیی رفتیه    یی گفت: ای جماعت فریش! من به د

او را  ام که یارانش وی را چنان بیزرر بدارنید کیه اصیحار محمید      پادشاهی را ندیده

 دارند.بزرر می

لذا بر اثر سخنان وی اندکی خوف و هراس در دل فریش پدید آمید کیه فیبال  چنیین     

 فرستادند. سهیل نزد رسول خدا  را نزد رسول خدا « سهیل بن عمرو»بار  نبودند. این

وی را دید. گفیت: کارتیان آسیان گشیت. سیپس بیین همیدیگر         آنحضرت  آمد. چون

 نامه را امضاء نمودند.صلح

ی کلید مناسیب در تعامیل   با انواو مردم و استفاده آنحضرت  ای از شناختاین پاره

 گفتن، رخدادها و برخیورد های مردم را هنگام سخناینگونه سرشت با هر فرد بود. و شما

 توانید خودتان دلیل آن را مشاهده نمایید کوشش کنیید نمایید و میها را مالحظه میکردن

انداز را در میان مردم تعریف کرده و باز به انواو ت ثرات آنیان  انگیز و گریهیک داستان غم

 بنگرید.

را  در ضمن یک سیخنرانی داسیتان شیهادت حضیرت عمیر       به یاد دارم که یک بار

با صدای  –زدن ابولؤلؤ مجوسی به حضرت عمر رسیدم بازگو نمودم. وفتی به کیفیت نیزه

گفتم: و ناگهان ابولؤلؤ از محرار به سوی عمر خارج شده و سه ضربه محکم بیه   –بلند 

حضیرت عمیر وارد نمیود و    های اولی و دومی را در سینه مبیارک  او وارد گردانید، ضربه

آنگاه تمام نیرویش را جمع نموده و خنجر محکمی را در زیر نافش وارد گردانید. و آنگاه 
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هیای میردم   هایش بیرون ریختند، در حالی که من در چهرهخنجر را کشید تا این که روده

 نمودم.کردم و کیفیت انواو تاثرات مردم را مالحظه مینگاه می

شیان ایین جناییت را مشیاهده     بستند، گویا بیا چشیمان  شان را میبرخی فورا  چشمان

کردنید،  ای بدون هیچگونه تی ثری نگیاه میی   کردند و عدهکنند. برخی از آنان گریه میمی

 اند! به همین صورت داسیتان حمیزه   دهند که در خوار دیدهانگار به حکایتی گوش می

ش را پیاره نمیوده و   مشیک  وفتی در غزوه احد شهید شیدند و چگونیه مشیرکین فیریش    

اش را فطیع نمودنید، حیال آن کیه او     جگرش را بیرون آوردند و گوشش را بریده و بینی

 سید الشهداء و شیر خدا و عموی رسول خداست.

اغلب زندگی به من چنین آموخته است که مردم از چندین حالت خالی نیستند. برخی 

گویی با خوبی بر زبان آورند و مجامله توانند عبارات و سخناناند، نمیخو و کودندرشت

شنوندگان را بلد نیستند. به یاد دارم که مردی از این گروه، باری در مجلسی نشسته بود و 

کرد که بین او و یکی از فروشیندگان اتفیاق افتیاده بیود، در حیین      داستانی را تعریف می

و پیس از آن گفیت:    بیود « االغ»هیکل گویا شبیه سخنانش گفت: این فروشنده آدمی فوی

دانم بود و سپس به مردی که در کنارش نشسته بود، اشاره کرد! حال من نمی« خالد»شبیه 

 است!« االغی»شود. حال آن که او انگار چگونه شبیه خالد می

پیش از آن که این بح  به پایان برسد، یک سؤال بزرگی در اینجا نهفتیه اسیت، و آن   

شما عوض شود تا با سرشت و طبیعت کسانی که بیا آنیان   این که آیا امکان دارد طبیعت 

 کنید متناسب درآید؟!برخورد می

دلی مشهور بود. در یکی از روزهیا،  در میان مردم به نیرو، درشتی و سنگ آری، عمر 

شخصی با همسرش درگیر شد و نزد عمر آمد تا بپرسد چگونه بیا زنیش برخیورد کنید.     

یستاد و دستش را دراز نمیود تیا آن را بکوبید شینید کیه      وفتی در کنار دروازه خانه عمر ا

زند و زنش را مورد ضرر زند، اما عمر خاموش است، فریاد نمیبر او داد می همسر عمر

 اش روانه گردید.زده شد و به سوی خانهدهد. آن مرد شگفتو شتم فرار نمی
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را صیدا زد و   اش احساس نمود، لذا بیرون شد و آن میرد عمر صدایی را پشت دروازه

گفت: چه کاری داشتی؟ آن مرد گفت: ای امیرالمؤمنین! من آمده بیودم تیا از همسیرم در    

زنید! عمیر گفیت: ای میرد! ایین      نزد تو شکایت کنم، اما شنیدم که همسرت بر تو داد می

شیوید، پیس آییا    هایم را میکند و لباسهمسر و همخوابه من است، غذایم را درست می

 هایش صبر کنم؟ز بدرفتارینباید در برخی ا

شیوند، بعضیی از میردم از    اند که به هیچ صورتی عالج نمیی عموما  برخی مردم چنین

کننید. مین برخیی از    شدت خشم پدران یا بخیلی زنان و همسرانشان و یا... شکایت میی 

 دهند کیه ایین راهکارهیا را تجربیه    ها خبر میام، اما آنهای عالج را به آنان نشان دادهراه

نموده است، اما بازهم کار آمده نشده است در این صورت راه حل چیست؟ راه حل ایین  

شان پنهان هایاست که باید به اخالق آنان صبر نموده و بداخالفی آنان را در دریای نیکی

کرد و در حد توان در برخیورد آنیان سیازگاری اختییار نماینید؛ زییرا برخیی مشیکالت         

 ناشدنی هستند.حل

 نتیجه...

شناخت شما به طبیعت شخصی که با او اختالط دارید، شما را بیر کسیب محبیت او    »

 «.سازدفادر می
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آمیوزان  کرد که برخیی دانیش  معلمی در دوره دبیرستان دبیر ریاضی بود و مالحظه می

هیا  کنند؛ تصمیم گرفت آنبرای درس ریاضی اهمیت فایل نیستند و مطالعه و تحقیق نمی

نان را غافلگیر ساخت آه کند. روزی وارد کالس شد و همین که به صندلی نشست، را تنبی

آمیوزان  ها را ببندید و ییک ورق و خودکیار آمیاده کنیید! دانیش     و گفت: همه شما کتار

آورم! سراسیمه شده و پرسیدند: چرا جنار معلم؟ معلم گفت: امتحان ناگهانی به عمل می

کردند و آهسته پچ پیچ  ی معلم را رد میه و این خواستهآموزان شروو به غُرغُر نموددانش

 کردند.می

مغز و سر به هوا وجیود  هیکل، خیلی جنجالی، سبکآموز فویها یک دانشدر میان آن

خواهیم امتحان بدهیم، میا بیا تقلیب و مشیورت     نمی داشت، سرمعلم داد کشیده و گفت:

ون هیچگونه اعیالم فبلیی آمیادگی و    دهیم به خدا چگونه ما بدباهم به سؤاالت پاسخ می

معلم از کوره  د این جمالت را گفت.آموز با لحنی تنتوانیم امتحان بدهیم؟ دانشتکرار می

در رفت و به شدت عصبانی شد و گفت: به تو مربیوط نیسیت. بیه زور از شیما امتحیان      

و فرییاد  آموز نیز به جوش آمید  آید برو بیرون! دانشگیرم فهمیدی؟! اگر خوشت نمیمی

 روی!زد: تویی که از کالس بیرون می

زد و آمیوز کیرده و فرییاد میی    رسید، رو بیه دانیش  معلم که سخت عصبانی به نظر می

شید،  تربیت! ای فالن و فالن و کم کم به او نزدیک و نزدیک میی ادر! بیگفت: ای بیمی

مین آن را بییان    آموز نیز بلند شد و ایستاد. سپس اتفافی رخ داد که مناسیب نیسیت  دانش

کنم، فقط اینقدر بدانید که ماجرای خیلی بدی رخ داد! کار به دفتر مدرسیه کشییده شید.    

 آموز با کاهش دو نمره از انضباط و تعهد به رعایت ادر تنبیه شد.دانش

خیاص و عیام گردیید و بیرای میردم      اما معلیم، سیخنش زبیان زد دور و نزدییک و     

آموزان مدرسیه فیرار گرفیت کیه هرکیدام آن را      المثل شد و موضوو و بح  دانشضرر
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ای دیگیر  زدند، تا این که معلم به مدرسهتجزیه و تحلیل نموده و بر آن شرح و تبصره می

 یافت. لانتقا

همین مورد پیش آمد. اما عملکرد او بهتیر بیود. روزی در کیالس     نبا معلمی دیگر عی

تان ییک کاغیذ و خودکیار آمیاده     وارد شد و آنان را چنین غافلگیر نمود و گفت: هرکدام

آموز فلیدر و پیررو   ی عین همان دانشکنید، امتحان ناگهانی است. در این کالس هم فرد

وجود داشت. لذا پرخاش کرد و گفت: جنار معلم! امتحان در اختیار شما نیسیت. گوییا   

رود. کند بر او باال کرد که تالش میکوهی بود و سنگینی مردی را احساس می معلم مانند

فهمید که با افراد عصبی با عصبانیت نباید برخورد نمیود، لیذا لبخنیدی زد و بیه     معلم می

خواهیید امتحیان بدهیید؟    آموز نظری انداخت و گفت: یعنی جنار خالد! شما نمیی دانش

خواهد امتحان خالد داد زد و گفت: نه، معلم با کمال آرامش گفت: خالص! کسی که نمی

 کنیم.او برخورد میبدهد ما با فانون با 

را بنویسیید. و بیه    01آفایون بنویسید، سؤال اول: نتیجه این معادله: س + ص = و + 

آموز میاجراجو  کرد. در نتیجه دانشآموزان دیکته میهمین صورت سؤاالت را برای دانش

خواهم امتحان بدهم معلیم دوبیاره بیه او نگیاهی     من نمی ،تار تحمل نیاورد و گفت: آفا

و لبخندی زد و با آرامی تمام گفت: مگر من تو را به امتحان مجبور نمودم؟ تو از  انداخت

 خودت شخصیتی هستی و اختیار خودت را داری.

آموز دلیلی نیافت تا بیشتر به خشم درآید، لذا آرام شد و ییک کاغیذ و خودکیار    دانش

داخالفی و هایش نمود، سپس بی بیرون آورد و شروو به نوشتن سؤاالت همراه همکالسی

 گیری شد.اش با معلم از طرف دفتر مدرسه پیادبیبی

من این داستان تخیلی و فدرت در تعامل در این دو صحنه را به ییاد آوردم و نییز در   

ساختن آتش توجه کردم، لذا برخورد با فرد عصبی های مردم در روشن یا خاموشمهارت

 انجامد.الف میکشیدن اختبا عصبانیت، به انفجار وضعیت و زبانه
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یکی از امور فاطع و مسلم در نزد خردمندان این است که هرکسیی آتیش را بیا آتیش     

بینید، کسیانی  افزاید و در مقابل گاهی میکشیدن آن میورشدن و زبانهپاسخ دهد به شعله

شیود.  دهند و کارهایش اصال  درست نمیی هستند که همواره سردی را به سردی پاسخ می

 باشد.« موی معاویه»اط شما با مردم بسان لذا باید ارتب

پرسیدند: چگونه توانستی به مدت بیست سال بیه عنیوان امییر و     از حضرت معاویه 

بیست سال دیگر به عنوان خلیفه بر مردم حکمرانی کنی؟ در جوار گفیت: مین در مییان    

ها مویی فرار دادم یک طرفش در دست من بیود و طیرف دیگیرش در دسیت     خود و آن

کردم تا فطع کشیدند من از طرف خودم آن را شُل میها آن طرف مو را میها. وفتی آنآن

کردند من از طرف خیودم آن را محکیم   ها از طرف خود آن را شل مینگردد و هرگاه آن

 گرفتم.می

فدر با حکمت بود! به گمان من یکی از مسلّمات زندگی ما . چهراست گفت معاویه 

 دو زوج، گوارا و با آرامش باشد که هیردو عصیبی و   یارد که زندگاین است که امکان ند

شیان  ی دو دوست پایدار نخواهید بیود وفتیی دو تیایی    گر باشند همچنانکه رابطهپرخاش

 اینگونه باشند.

ها سخنرانی اییراد نمیودم و از فضیا مین در ییک      به یاد دارم که من در یکی از زندان

گفیتم و چیون از اییراد    ن جنایت فتل سیخن میی  موضوو خاص در مورد فاتالن و مرتکبا

سخنرانی فارغ شدم همگی دنبال کارشان رفتند و یکی نزد من آمد و از من تشکر کرده و 

اسیت، مین از وی در   « عبر»خودش را معرفی نمود که مسئول یکی از مراکز فرهنگی در 

شم. خشم. ها پرسیدم وی در جوار گفت: خمورد سبب ارتکار جنایت فتل اکثر زندانی

اند و با یک ها به خاطر چند ریال مرتکب فتل شدهبه خدا فسم جنار شیخ! برخی از این

 اند.کارگر در یک مغازه بقالی یا پمپ بنزین به جنگ و مخاصمه پرداخته

كِد د   لَكْی َ »افتیادم کیه فرمیود:     آنحضیرت   در این هنگیام مین بیه ییاد فرمیوده                  ال َّ

ِد د   نََّماإِ  َعِة، بِالصُّ  فهرمان کسی نیسیت کیه هنگیام    » «الَغَضك ِ  ِعْندَ  نَْ َسه    َْملِ    الَِّ   ال َّ
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گرفتن، افراد زیادی را به زمین بزند، بلکه فهرمان کسی است کیه بیه هنگیام خشیم     کشتی

 .(1)«خودش را کنترل نماید

اگیر ایین    آری، فهرمان آن نیست که با هرکسی کشتی بگیرد آن را به زمین بزند خییر. 

مقیاس فهرمانی و جوانمردی باشد، پس حیوانات و درندگان شرافتمندتر و پرافتخیارتر از  

داند در مواضع مختلف چگونه بیا  ها هستند، بلکه پهلوان آن خردمندی است که میانسان

هیا را  مهارت برخورد نماید، چگونه با همسر، فرزندان، مدیر و دوستانش بدون این که آن

 ال َاِضكيْ   َْ ِضكيْ  اَل »ها تعامل و برخورد نماید در حدی  آمده اسیت:  د با آناز دست بده

 .(2)«فاضی در حالت غضب نباید فضاوت کند» «َغْضبَان   َو   َ 

إنمكا » فرمایید: دستور داده است تا نفس به بردباری تمرین داده شود می رسول خدا 

 .(3)شودحاصل مى ()حلم نمودن و بردباری و حلم با تحلم «الحلم بالتحلم

شیوی و  خسته می %011م، یعنی هنگام فروبردن خشم در مرحله نخست آری با تحل

و بیه   %81ی سوم هرگاه خشیمت را فیرو بیردی    سپس در مرحله %71ی دوم در مرحله

شوید و شکیبایی و آرامش جیزو سرشیت و طبیعیت    همین صورت تا این که ورزیده می

های لطیف غضب این است که یک مرتبه من بیه شیهر   انگیرد. یکی از داستشما فرار می

کیلیومتری جیده فیرار دارد( جهیت اییراد ییک        011)شهری است که در فاصله  «املج»

 کنندگان جوانی بسیار خشمگین و عصبی وجود داشت.سخنرانی رفتم، در جمع شرکت

ی بیا  ای نداشته خیلی رود و چون عجلهیک مرتبه این جوان با ماشینش به مسافرت می

خواسته راه را برایش باز ای بوده و میزدهکند، پشت سر او ماشین شتارآرامی حرکت می

کنید کیه از سیرعت    و به آنان اشیاره میی   افزایدکند، اما این جوان به سرعت خویش نمی

خویش بکاهند. صاحب ماشین عقبی از دست این رفیق ما به تنگ آمده و به سرعت از او 

                                           
 متفق علیه. -1

 ابوداود و ترمذی با سند صحیح و حسن. -2

 سن.دار فطنی در افراد با سند ح -3
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تنبیه و انتقام از وی، ماشیینش را بیه انحیراف و خیارج از جیاده       گیرد و جهتسبقت می

 کنند.کشاند، اما خوشبختانه هیچکدام دچار آسیب نشده و باهم تصادف نمیمی

شود و سرعت ماشینش را چندین برابیر  این رفیق ما به شدت خشمگین و عصبانی می

ب آن ماشیین چیراغ   کند و چندین بار به صاحکند و فریاد زده و جوش و خروش میمی

انیدازد و  ایستند، دوست ما شال گردنش را به یک طیرف میی  ها میدهد. تا این که آنمی

رود. خشم و غضب در ها میدارد و از ماشین پیاده شده و به سوی آنآچار چرخ را برمی

وجودش فواره زده و تالیور دسیتش اسیت از آن طیرف سیه جیوان کیه بازوهایشیان در        

هایشیان  شیان از بغیل  هیای شان، دسیت هایگیرد و بر اثر کلفتی شانهنمی هایشان جالباس

آینید و  میان میی  فاصله گرفته است، پایین شده و با یک خونسردی کامل به سیوی رفییق  

 بینند که وی خودش را برای جنگ آماده کرده است؟!می

ر حالی کیه  کند، دافتد و غرور و جوش فروکش میبیند به لرزه میها را میچون او آن

هیای  کنید کیه آنیان چشیم    نگرند، وفتی مالحظه میی آنان به او و آنچه در دست دارد می

گویید:  کند و میی اند. آن را با یک نرمی بلند میخویش را به آنچه در دست داشت دوخته

هیا  خواستم شما را متوجه کنم که این از ماشین شما افتاده اسیت! یکیی از آن  ببخشید. می

گردند و او دستش را به سوی گیرد و به ماشین خودشان برمیا از دستش میبا نرمی آن ر

 گوید: خدا حافظ!آنان بلند کرده و می

 معادله...

 «.عصبی + عصبی = انفجار»



 هاکلید دل

هییای مییردم شییناخت   ای کلیییدی دارد و کلییید مناسییب گشییودن دل   هییر دروازه

ها، ایجیاد صیلح و آشیتی در بیین     نمودن مشکالت آنشان است، از فبیل: حلهایطبیعت

شان اگر طبیعت آنان را بشناسید در همگی این هایآنان، استفاده از آنان، پرهیز از شرارت

 گردید.امور متخصص می

شیان  ی اخیتالف فرض نمایید بین یک جوان و پدرش اختالفی رخ داده است و دامنه

ت. پسر بارها تیالش کیرده تیا بیه     چنان باال گرفته که پدرش او را از خانه بیرون کرده اس

 جو است.خانه بازگردد. اما پدر بسیار مغرض و ستیزه

کنیید بیا پیدرش از نصیوص شیرعی سیخن       شما جهت اصالح بین آنان دخالیت میی  

کند، ترسانید، اما او به شما توجهی نمیگویید، او را از گناه فهر و فطع صله رحمی میمی

گیرید تا جهت آشیتی بیین آنیان از    ست باز تصمیم میبلکه پیوسته مملو از خشم و کینه ا

یابید که طبیعت این پیدر احساسیی و عیاطفی    های دیگری استفاده نمایید و درمیاسلور

 گونه است.

کنیی رختخیوابش زمیین و    گویید: فالنی! به فرزندت رحم نمیآیید و میلذا نزد او می

ن بیچاره شب و روز گرسنه و نوشی و آخوری و میاش سقف آسمان است تو میکنگرم

داری تیا بیر دهانیت    افتی، آنگاه کیه تکیه نیان را برمیی    شکم تهی است! آیا به یاد او نمی

اش را به آوری؟ آیا دوران کودکیرفتن او را زیر آفتار سوزان به یاد نمیبگذاری؟ آیا راه

بوسیدی؟ آییا  یبوییدی و مگرفتی و میآوری که او را بغل نموده و در آغوش مینمی دیا

 شوی که او نزد مردم دست گدایی دراز کند و پدرش زنده باشد؟راضی می

ی اتفیاق  ی پدر با این کلمات به جوش آمده و بیه نقطیه  بینید عاطفهدر این هنگام می

گویید: فالنی! متوجیه  دوست باشد به او میشود. اگر پدرش بخیل و مالبیشتر نزدیک می

ترسم دزد و ینداز. فرزند را زیر نظر و تصرف خود درآور. میباش خودت را به هالکت ن

رهزن نباشد و شما را در اثر تسویه حسار آنچه برداشیته و در سیازندگی آنچیه خیرار     
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به هرحال تو پدر هسیتی مواظیب بیاش! در ایین هنگیام      « به دادگاه نکشاند»نموده است، 

 کند.بینید همین پدر بخیل حسابش را از نو اعاده میمی

دوسیت اسیت بیه او    تان متوجه فرزند باشد در حالی کیه او آزمنید و میال   اگر سخنان

کنیید  رساند. فردا نیاز به ازدواج پیدا میی بگویید: فالنی! کسی جز پدرت به شما سود نمی

کند؟ اگر ماشینت خرار شود چیه کسیی آن را تعمییر    ات را پرداخت میچه کسی مهریه

کند؟ برادرانت به هر طیوری  ی بیمارستان را میی محاسبهبیمار شوید چه کس کند، اگرمی

ای هیچ اشیکالی  کنند، خرج و هزینه، هدیه و شما همچنان نشستهکه بخواهند استفاده می

ای که بر پیشانی پدرت تقدیم نماید ییا جمیالت   ها را با بوسهوجود ندارد که همگی این

 باری که در گوشش بنوازی اصالح نمایید.اسف

ن اگر جهت آشتی بین دو زن و شوهر مداخله نمودید، اینگونه عمیل نماییید و   همچنی

خواستی از مدیر دروازه هرکدام را با کلید مناسب آن بگشایید، به همین صورت وفتی می

دانید که او هرگز به عواطف و امور اجتماعی تیوجهی از  تان مرخصی بگیرید و مییاداره

به او بگویید من نییاز بیه سیه روز مرخصیی      ر )و بس(!دهد، بلکه فقط کاخود نشان نمی

ام را از سیر بگییرم.   خیواهم نشیاط و شیادابی   ای پیدا کنم و میی دارم تا شور و نشاط تازه

رود و کنم به تدریج انرژی و نیروی تولیدی من در اثر فشار کیار از بیین میی   احساس می

احیت شیود و نشیاط و    گردد. فقط سه روز به من فرصیت بیده تیا )مغیزم( ر    ضعیف می

 ام را باز پس گردانم.انرژی

نمایی که او به خانواده و اگر فردی اجتماعی است از خالل برخوردهایش مالحظه می

خواهم تا به دییدن والیدین و فرزنیدان    عیالش عالفه دارد، به او بگویید: من مرخصی می

رنید و... ایین مهیارت را    ها در بیابانی دیگکنم که من در یک بیابان و آنبروم احساس می

سیاختن،  گویند: ما در فدرت فیانع خور یاد بگیرید عن فریب خواهید شنید که مردم می

 ایم.تر از فالنی ندیدهنمندتر و متخصصاکسی را تو
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 نتیجه...

هر انسانی کلیدی دارد و شناخت طبیعت انسان، تو را به شناخت کلیید مناسیب وی   »

 «.کندراهنمایی می



 اسات و عواطفرعایت احس

مزاج و طبیعت میردم در زنیدگی بیه هنگیام انیدوه و شیادمانی، سیالمتی و بیمیاری،         

کنید و در نتیجیه انیواو تعیامالت و تغیییر      ثروتمندی و فقر، سکون و آشفتگی تغییر میی 

هیای احساسیی بیه هنگیام تعامیل متفیاوت       شان یا پاسخ آنان بر حسب حالیت هایمزاج

پذیرند، و اما در ح را از شما در حالت استقرار و آرامش میباشد. چنانکه شوخی و مزامی

هنگام حزن و اندوه چنین امری را نخواهند پذیرفت. پس مناسیب نیسیت شیما در ییک     

 ی عمیق فرو روید!ی تعزیت یک فهقهه زده و در یک خندهجلسه

توانید چنین عملی را در یک پیک نیک و سفر تفریحیی خیارج از شیهر انجیام     اما می

هید و این امری مسلم در نزد همه خردمندان است. اما این موضوو بحی  میا در اینجیا    د

گفیتن و  نمودن احساسات و مشاعر افراد بیه هنگیام سیخن   نیست؛ بلکه هدف ما مراعات

 تعامل با آنان است.

انید و خیود   فرض کنید زنی شوهرش او را طالق داده و پدر و مادرش نیز وفات کرده

با برادر و زن برادرش زندگی کند. در همین حال زن همسایه به وفیت   را راضی نموده تا

آید، این زن به او خوش آمد گفتیه و بیه او چیای و فهیوه تقیدیم      ها میظهر به دیدار آن

 کند.می

گویید، در ایین   این زن میهمان جهت طیب خاطر او از ایین در و آن در سیخنانی میی   

ما را دیدم که از خانه بیرون شدید! زن همسایه پرسد: دیروز شهنگام زن مطلقه از وی می

دیروز اصرار نمود که شام را در بیرون  –یعنی شوهرش  –ها گوید: جان، بله پدر بچهمی

از خانه صرف کنیم. لذا من همراه او رفیتم، سیپس او بیه بیازار رفیت و بیرای عروسیی        

یم خریید تیا آن را   خواهرم لباس خرید و سپس در جایی دیگر توفف نمود و النگویی برا

ها را ملول و رنجور دید، لذا بیه آنیان   در این عروسی بپوشم. وفتی به خانه برگشتیم بچه

برد و همچنان ایین زن مطلقیه بیچیاره بیه     ها را به مسافرت میوعده داد که آخر هفته آن
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ی زن بیرادرش بیه   داد و اندکی بعد به فکر فرو رفت که وی در خانیه سخنانش گوش می

 برد.سر می

سؤال: آیا بیان اینگونه احادی  با زنی کیه در فضییه ازدواج شکسیت خیورده اسیت،      

گردد مناسب است؟! آیا به نظر شما محبت این زن مطلقه نسبت به این همسایه افزوده می

 گردد؟شدن از دیدار او عالفمند میو اشتیاق به مجالست با او و شادمان

زنیم: خییر، بلکیه فلیبش مملیو از     و فریاد می همگی در پاسخ این سؤال موافق هستیم

بغض و تنفر نسبت به او خواهد شد. بنابراین، راه حل آن چیست؟ آیا به او دروغ بگوید؟ 

داشیتیم   یخیر، اما سخنانش را کوتاه و مختصر نماید، مانند این که بگوید: حقیقتا  ما کیار 

یگیری بگردانید کیه او را بیه     سخن را به موضوو د دادیم و سپسمیرا انجام  آنباید  که

 اش به صبر وادار کند.مصیبت و اراده

اند و یکی از آنان با امتیاز باالیی فبول شده دو نفر در سال آخر دبیرستان شرکت کرده

توانید بیا آن   است و دومی از چند واحد تجدید شده یا با معدل پایینی فبول شده که نمی

دانید که دانشجوی فبول شده به هنگام مالفات وارد دانشگاه شود پس آیا شما مناسب می

با دوستش موضوو دانشگاه و پذیرش خیود را در آن و امتییازاتی کیه در دانشیگاه از آن     

اسیت. پیس راه حیل    « خییر »ی ما برخوردار شده است، به میان بکشد؟ فطعا  جوار همه

 چیست؟

بیرای او سینگین   راه این است که برای او به طور عموم و اجمالی چیزی بگویید کیه   

هیا و پیذیرش   نباشد و به افکارش صدمه نزند. مانند این که از شلوغی و ازدحام دانشگاه

کنندگان از عدم پذیرش شکایت بکند تا ناراحتی دوسیتش  اندک و خوف بسیاری از افدام

نشینی او عالفمند گردد و با فرر و همنشینی او تر شده و بیشتر به مجالست و همخفیف

 ه و احساس کند که دوستش نسبت به او محبت فلبی دارد.انس گرفت

کنند که پدر یکیی سیخی و بخشینده    به همین صورت مثال  دو جوان باهم مالفات می

گذارد و دیگری پدرش بخیل است که جز مصارف است و اموال هنگفتی در اختیار او می
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تمند از امیوال  دهد، لذا مناسب نیسیت کیه پسیر سیخاو    حد کفاف چیزی بیشتر به او نمی

دهد و کثرت ثروتی که در اختییار دارد سیخن بگویید؛ زییرا     هنگفتی که پدرش به او می

ی دوسیتش را تنیگ نمیوده و او را وادار بیه بیدرفتاری بیا پیدرش        ها سینهاینگونه سخن

گردد. و به دوری از او تمایل پیدا نماید و از مجالست با این دوست خسته و ملول میمی

به مراعات احساسات و روحیات و عواطف دیگیران تنبییه    این جهت پیامبر کند. از می

 .(1)نموده و فرموده است: به شخص مبتال به جذام تا مدت طوالنی نظر نیندازید

مجذوم کسی است که به بیماری پوستی مبیتال گشیته و او را نازیبیا و زشیت نمیوده      

نمود چشمش را بیه او بیدوزد؛   است. پس مناسب نیست که اگر از کنار چنین فردی گذر 

در ییک   شیود. رسیول خیدا    زیرا این عمل او را به یاد بیماریش انداخته و غمگین میی 

برخیورد نمیود، چیون     ای که مملو از مراعات و لطف عاطفه بود با پیدر ابیوبکر   صحنه

جهت فتح مکه با لشیکرهای مسیلمانان بیه آنجیا آمید ابوفحافیه پیدر         آنحضرت  وفتی

پیرمردی افتاده و نابینا بود به دخترش که کیوچکترین فرزنیدش بیود،     کر کهحضرت ابوب

گوینید، را مشیاهده کینم، آییا     گفت: دخترم! مرا باال کوه ابوفبیس ببر تا صدافت آنچه می

 محمد آمده است؟

بینی؟ دخترش گفت: لشکر سییاهی  دخترش او را باالی کوه برد. گفت: دخترم چه می

بیینم  است. گفت: لشکر همین است. دخترش گفت: مردی را می بینم که در حال آمدنمی

است که لشیکر را  « وازو»رود، ابوفحافه گفت: دخترم او که به جلو و عقب این لشکر می

رود. سپس دختر گفت: پدرم! سوگند به خیدا کیه   کند و به جلو و عقب میفرماندهی می

کر به مکه رسید به سرعت مرا به گفت: به خدا فسم که لش« ابوفحافه»سیاهی پراکنده شد. 

اش داخیل شیود او در امیان اسیت. لیذا      گویند: هر کسی در خانیه ها میخانه ببر، زیرا آن

ها دخترکش به سرعت از کوه پایین آمد و فبل از این که به خانه برسند لشکر اسالم با آن

 روبرو شدند.

                                           
 ابن ماجه با سند صحیح. -1
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آمد گفیت و  وده و خوشدر این هنگام ابوبکر به سوی پدرش رفت و او را استقبال نم

او را  در مسجد آورد. وفتیی رسیول خیدا     سپس دستش را گرفت و نزد رسول خدا 

هایش نرم شیده، و بیه میرر    دید که پیر و فرسوده شده و بدنش ضعیف شده و استخوان

ها از او جدا شیده و بیه خیاطر    کند که سالنزدیک شده است و ابوبکر به پدرش نگاه می

 از او غافل شده است.خدمت به این دین 

به ابوبکر نگاه کیرد و خواسیت دلیش را خیوش نمیوده و فیدر و        آنگاه پیامبر خدا 

اش نگذاشتی تیا مین   منزلت رفیعش را در نزد خود اظهار نماید. گفت: چرا او را در خانه

ها رسول خدا ی آنها در جنگ هستند و فرماندهدانست که آنآمدم؟! ابوبکر مینزد او می

 ت، و فرصت او کوتاه است و مشاغل او بیشتر از آن است که وفت پیدا کنید تیا بیه    اس

 ی پدرش رفته و او را به اسالم دعوت نماید.خانه

لذا ابوبکر به عنوان تشکر گفت: یا رسول اهلل! او سزاوارتر است که نزد شما بیایید نیه   

را در « ابوفحافیه »بیت  در کمال لطف و مح این که شما نزد او بروید. آنگاه رسول خدا 

اش دست کشید و گفت: اسالم بیاور! در ایین وفیت   جلو خویش نشانید و سپس به سینه

كًدا رَنَّ  َورَْشكَلد   ه  ـاللَّك إاِلَّ  إِلَكهَ  الَ  رَنْ  رَْشكَلد  »درخشید و گفیت:  « ابوفحافه»ی چهره َحمَّ ه   م   َعْبكد 

رد و از شیدت خوشیی در دنییا    ابوبکر از روی سرخوشی و شادمانی تکان خو «َوَوس  ل ه  

ی پیرمرد ت مل نمود. دید کیه پییری )موهیایش(    به چهره رسول خدا  گرفت.جای نمی

سفیدی را به او پوشانده است. لذا گفت: این )سفیدی( را از موهایش تغیییر دهیید و بیه    

 سیاهیش نزدیک نکنید.

تی وارد مکه شد، نمود، حتی وفآری، او احساسات و مشاعر را در تعاملش مراعات می

های مختلف تقسیم نمود و پرچم یک دسته را به دست صحابی پهلیوان  لشکر را به دسته

گیرنده، بلکیه  گرفتن پرچم نه تنها برای شخص به دستسپرد. به دست« سعد بن عباده »

کیرد و متوجیه   به مکه و ساکنان آن نگاه میی « سعد»ی افتخار بود. اش مایهبرای کل طایفه

جنگیدند و او را به تنگ آوردنید و میردم را از او    ها بودند که با رسول خدا اینشد که 



 ات لذت ببراز زندگی   110

و « بیالل »را به فتل رسیاندند و  « یاسر»و « سمیه»جلوگیری نمودند. همین افراد بودند که 

را شکنجه نمودند. از این رو در این زمان مستحق ت دیب بودند؛ لذا سعد پیرچم  « خبار»

 گفت:و میرا به اهتزاز درآورده 
 الیككككككككككككك م  ككككككككككككك م الملحمكككككككككككككة

 

 الیكككككككككك م تسككككككككككتحل الح مككككككككككة 
 

 «.شوندها در آن حالل میامروز روز نبرد است و حرمت»

هایشیان بیزرر شید. و    هیا سینگین شیده و بیر دل    فریش این جمله را شنیده و بر آن

 کن کند! از این جهت در حالی که رسیول خیدا   ها را ریشهشان آنترسیدند که با کشتن

ت بود زنی راه را بر او بست و ترس فریش را از سعد در نزد او شکایت نموده و در حرک

 گفت:
  ا نبي اللدى إلی  ل ا يُّ    د والك  كین ل كاء

 

 ككین ضككا ب علككیلم سككعة اِلوض وعككا ا م إلككه 

 السكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككماء
 

إن سككعداً    ككد  اسككمة الألككـ  بأ ككل الح كك ن و 

 الب حكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككاء
 

نسكك  خزوجككي لكك   سككت یع مككن الغیككـل ومانككا بال

 والعككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك اء
 

  انلینه إنه اِلسد اِلسـ   واللید والغ   ي الكدماء
 

 لككئن ر حككم اللكك اء ونككا ى  ككا  مككاة اللكك اء ر ككل 

 اللكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك اء
 

 لتك نن بالب اح    د ب عةَ ال ا   ي رفف اإلماء
 

 إنه مصلب    د للا ال تل  م ك فالحیة الصماء
 

می که پناهگاهی ندارد، زمانی آور هدایت! آرامش فریش به سوی توست هنگاای پیام»

دشیمنی کیرد. همانیا     هاکه فراخی و وسعت زمین بر آنان تنگ شد و خدای آسمان با آن

ی )فیرودآوردن( بالییی سیخت را دارد، خزرجیی     اراده« بطحیاء »و « حجون»سعد با اهل 

انداخت. پس او را توانست ما را از روی خشم به کمک کرکس و سگ میاست و اگر می

 هاسیت )خورنیده  زننیده در خیون  بیاز بیدار کیه او شییر سیپاه اسیت و شییر زبیان        حتما  

کننیدگان  هاست(، اگر پرچم به سختی افتاد و اهل پرچم صیدا کردنید: ای حفاظیت   خون
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پرچم! )بیایید کمک کنید(. البته فریش در رود )شن زارها( به سر خواهند بُرد و سیرزمین  

خواهید و  شمشیرکشنده است که کشتن آن را میی هموار در اختیار کنیزان خواهد بود، او 

 «.همچون مار کر بسیار خاموش است

این شعر را شنید. رحمت و رأفت دامنگیرش شد. وفتیی دیید بیه     وفتی رسول خدا 

را « سعد»اند و خواست آن زن را ناامید نکند و خواست با گرفتن پرچم ایشان روی آورده

بر آن مفتخر گردانیده است؟ لذا به سیعد دسیتور    نیز خشمگین نکند، پس از این که او را

وارد مکیه شید و   « فیس بن سعد»بسپارد. لذا « فیس بن سعد»داد تا پرچم را به فرزندش 

از پیرچم  « سیعد »رفت. آنگاه آن زن و فریش وفتی دیدند دست پدرش در کنار او راه می

ن فرمانده بود، با ایین  نیز به خشم نیامد؛ زیرا او همچنا« سعد»خالی است خشنود گشتند. 

نمیود. پیس چیه    تفاوت که از زحمت حمل پرچم راحت شد و پسرش آن را حمیل میی  

زیباست که ما با یک تیر چندین نشان را بزنیم. کوشش کنید تا کسی را از دسیت ندهیید   

 شان متعارض باشد.هایرستگار باشید و همگی را به دست آورید، اگرچه خواسته

 اتفاق...

 «.هاکنیم نه با جانها تعامل میما با فلب»
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 عموما  مردم دوست دارند به ارزش خویش پی برده و آن را احساس نمایند.

کننید تیا جلیب    ها و برخوردهایی اعمال میی بینی گاهی وفت حرکتاز این جهت می

ها ارزش و اهتمام آن ها و شاهکارهایی از خود ساخته تا مردم بهتوجه نمایند! بسا داستان

فایل شوند یا بیشتر از آنان در شگفت باشند! به عنوان مثال پدری خسته و کوفتیه از سیر   

بینید چهیار فرزنیدش    شیود میی  گردد و چون وارد هال منزلش میی اش بازمیکار به خانه

ی ی تلویزیوناند، بزرگترین پسر که یازده سال سن دارد، برنامههرکدام به کار خود مشغول

را دنبال نموده و دومی مشغول غذاخوردن است، سومی مشغول بیازی بیا اسیبار بیازی     

 نویسد.هایش را میاست و چهارمی دارد مشق

کند، اولی مشیغول  گوید: السالم علیکم! اما کسی به او توجه نمیپدر با صدای بلند می

ش مشغول است. هایخورد و سومی با اسبار بازیهایش است. دومی غذایش را میبرنامه

ای شیاد و  هایش برداشته و بیا چهیره  بیند، دست از کتاراما چهارمی! چون پدرش را می

هیا و  بوسید و سیپس بیه طیرف کتیار     خندان به سویش برخاسته و دست پدرش را میی 

 گردد!دفترهایش برمی

کدامیک از این چهار پسر نزد پدرشان محبوبتر است؟ فطعیا  جیوار میا یکیی اسیت:      

ها نزد او چهارمی است. این بدان جهت نیست کیه زیبیایی و تیزهوشیی    ن آنتریمحبور

ها بیشتر است! بلکه بدان جهت است که به پدرش فهمانیید کیه او در نیزد وی    وی از آن

 انسان مهمی است.

هرچند شما ارزش مردم را در نزد آنان بیشتر اظهار نمایید به همین مراتیب محبیت و   

 بیشتر خواهد شد. ی آنان نسبت به شماعالفه

نمود، به هیر انسیانی   ی این موارد را در میان مردم مراعات میهمه سرور مخلوفات 

 ( است.ی خود او )حضرت رسول ی او فضیهکرد که مس له و فضیهوانمود می
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ای اییراد نمایید. میردی وارد    باالی منبر رفت تا برای مردم خطبه روزی رسول خدا 

پرسد، نگریسته گفت: یا رسول اهلل! مردی از احکام دین می ا مسجد شد و به رسول خد

 داند دینش چیست؟!نمی

نشین است، ممکن است نتواند تیا  به او نگریست دید که او مردی بادیه رسول خدا 

خود را بیرای او فیارغ نمایید تیا او را از دیینش       پایان خطبه منتظر بماند و رسول خدا 

 رد از مسجد بیرون شده بازنگردد. بنابراین، کار این مرد برایشباخبر سازد و چه بسا آن م

را فطع نموده تا احکام دین را از  آنحضرت  ای پیدا کرد، به حدی که خطبهاهیمت ویژه

ی دیگری اندیشید نه صرفا  بیه نکتیه   به جنبه وی بپرسد!! در چنین صورتی رسول خدا 

 نظر شخصی.

صندلی خواست و در جلوی مردم نشست و شیروو بیه   لذا از منبر مبارک پایین آمد و 

 تلقین و تفهیم احکام دین به او نمود. تا ایین کیه آن شیخص درسیش را فهمیید، سیپس      

 اش را تکمیل نمود!از نزد او برخاست و باالی منبرش رفته و خطبه آنحضرت 

ه ی خویش تربیت نمود کی فدر بزرر و بردبار بود! چنان اصحابش را در مدرسهآه چه

نمودند ورزیدند و آنان را استقبال میها نسبت به دیگران ارزش فایل شده و اهتمام میآن

 کردند.و در شادمانی و غم آنان مشارکت می

پیرمیرد کهین    بود. کعب بن مالیک  « کعب »با « طلحه»از جمله این موارد عملکرد 

رم گردید و چشیمانش  هایش نسالی بود، بعد از این که به سن کهولت رسیده و استخوان

اش، به هنگام تخلف از غزوه آییم و او از خاطرات جوانیاز کار افتاده بود نزد او گرد می

 گوید.برای ما سخن می« تبوک»

 خدادر آن به جهاد رفتند. رسول ای بود که رسول خدا آخرین غزوه« غزوه تبوک»

برای جهیاد آمیاده کننید و از     برای مردم اعالم سفر نموده و از اصحار خواستند خود را

آوری نمودند، تا ایین کیه   میان آنان خرج و هزینه تجهیزات و ساز و برر جنگی را جمع

ختیان  ری دتعداد لشکر به سی هزار نفر رسید و این زمانی بود که استراحت در زیر سایه
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رض بخش بود. در عین شدت گرما، سفری طوالنی، و مقابله با دشمنی نیرومند و مغلذت

آوری شیان در لیسیتی جمیع   هایرسید، تعداد مسلمانان بسیار زیاد بود، اما اسمبه نظر می

 نشده بود.

گوید: من از جمله ثروتمندان بودم و دو سواری را آماده کرده بودم و در دلم کعب می

در آن زمان من به استراحت در زییر سیایه    چنین بود که بر جهاد توانمندترین فرد هستم.

برخاست و برای  های تازه متمایل شده بودم که رسول خدا از میوه ها و استفادهدرخت

روم و وسایل میورد نییاز را   رفتن به جهاد روز بعد اعالم نمود. من گفتم: فردا به بازار می

رسانم. لذا روز بعد به بازار رفتم و انجام بعضی از کنم و خودم را به آنان میخریداری می

گیردم و خیودم را بیه    شکل شد لذا برگشتم. باز گفتم: إن شاء اهلل فردا برمیکارها برایم م

رسانم. باز روز بعد به خاطر بعضی مشکالت نتوانستم و این بار نیز گفتم: فردا إن آنان می

رسیول   گفتم تا این که روزها گذشت و از همراهیی گردم! هر روز چنین میشاء اهلل برمی

رفتم جز فرد منیافق ییا معیذور کسیی را     ن، وفتی به بازار میتخلف نمودم. بنابرای خدا 

 یافتم.نمی

بیا جمیع سیی هیزار نفیر از       آری! کعب تخلف نموده در مدینه ماند و رسول خیدا  

های اصحابش نظر نمودند، مشاهده رسیدند. به چهره« تبوک»اصحابش حرکت نمود تا به 

شیود،  وی بیعت کرده است، دیده نمی با «الرضوان بیعة»کردند که یک انسان صالح که در 

را چه شده است که در این غزوه شرکت نکرده است؟ مردی « کعب بن مالک»لذا فرمود: 

جوار داد: یا رسول اهلل! عبا و نگاهش به بازوهایش او را عقیب انداختیه اسیت. در ایین     

ا از او جز گفت: خیلی بد چیزی گفتی! به خدا فسم یا رسول اهلل! م« معاذ بن جبل»هنگام 

 خاموش ماند. دانیم، آنگاه رسول خدا خیر چیزی نمی

از غزوه تبوک فیارغ شید و بیه     گوید: وفتی رسول خدا کعب در ادامه داستانش می

شدن اندیشیدم که چگونه خودم را از ناراضیسوی مدینه رهسپار گردید، من با خودم می

ام ب فکیری از اعضیای خیانواده   رهایی بخشم؟ و در این مورد از هر صاح رسول خدا 
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گرفتم. تا این که به مدینه رسیدند و من دریافتم که جز با راستی نجات نخواهم کمک می

وارد مدینه شدند. ابتدا به مسجد رفتند و دو رکعت نماز خواندنید و   یافت. رسول خدا 

اهی و آمدند و شروو بیه عیذرخو  کنندگان میسپس با مردم نشستند. در این هنگام تخلف

ها هشتاد و اندی نفیر  کردند که مجموو آننمودند و برای او سوگند یاد میتراشی میبهانه

عذرهای آشکار آنان را پذیرفت و برای آنان دعای مغفرت نمیود و   بودند، رسول خدا 

 باطن آنان را به خداوند سپرد.

بیه   دا آمد. وفتی سالم گفت: رسول خ آنحضرت  در این وفت کعب بن مالک نزد

سوی او نگریست و آنگاه لبخندی خشمگینانه زد. کعب آهسته آهسته نزد وی آمید و در  

 جلویش نشست.

ات را از او پرسید: چه چیزی موجب تخلف تو گردیید؟ مگیر سیواری    رسول خدا 

نخریده بودی؟ گفت: بله، پرسید: پس چرا تخلف نمودی؟ کعب گفت: یا رسیول اهلل! بیه   

دانسیتم تیا بیا    نشستم، مناسب میی د کسی غیر از شما از اهل دنیا میخدا فسم! اگر من نز

ای خودم را از خشم و ناراضی او رها کنم و من جدل و دسیسه نیز بلد هسیتم.  ایراد بهانه

دانم که اگر امروز به شما دروغ بگویم شما از من راضی خواهیید  اما به خدا فسم! من می

من خشمگین خواهد کرد. اما اگر بیا شیما راسیت     شد؛ اما به زودی خداوند شما را علیه

بگویم شما از من ناراض خواهید شد، اما در این مورد امیدوار عفیو و بخشیش خداونید    

خدا فسم! من هیچ عذری نداشتم. به خدا فسم! من از ایین وفیت    هستم. یا رسول اهلل! به

کعب خیاموش شید.   تر و دارای ثروت بیشتری نبودم، آنگاه که از شما تخلف نمودم فوی

رو به اصحابش کرد و گفت: این یکی با شما حیرف راسیت گفیت: حیال      رسول خدا 

 برخیز تا خداوند در مورد تو حکم کند!

برخاسیت و در   آنحضیرت   نمود از محضرکعب در حالی که اشتباهش را حمل می

کیم  دانست خداوند در مورد او چگونیه ح حالت غم و اندوه از مسجد بیرون رفت و نمی

کند. وفتی فومش او را دیدند، مردانی از آنان به دنبال او رفتند و او را میورد نکیوهش   می
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گفتند: به خدا فسم! تا به حال ما خبر نداشتیم که تو مرتکب گناهی شوی، فرار داده و می

کننیدگان نیزد   ای مانند سیایر تخلیف  همانا تو مردی شاعر هستی آیا ناتوان بودی تا بهانه

ایراد نمایی! چرا عذری بیان نکردی تا از تو راضیی شیود و براییت دعیای       رسول خدا

 بخشید!نمود و خداوند تو را میمغفرت می

هیا میرا میورد مالمیت و سیرزنش فیرار دادنید، تیا ایین کیه           کعب گفت: همواره این

غیر ای بیاورم. باز من گفتم: آیا با کسی برگردم و عذر و بهانه خواستم نزد رسول اهلل می

ها گفتند: بله، دو نفر دیگر نیز ماننید تیو راسیت و    از من اینگونه برخورد کرده است؟ آن

حقیقت گفتند و به آن دو نیز مانند تو جوار داده است. من گفتم: آن دو نفر چه کسیانی  

های صیالح  این دو نفر نیز از انسان«. هالل بن امیه»و « مراره بن ربیع»ها گفتند: بودند؟ آن

اصحار بدر بودند که برای من حکم الگو و نمونه داشتند. لذا مین گفیتم: بیه خیدا     و از 

بیا   کنم. سپس کعیب  گردم و خودم را تکذیب نمیبرنمی فسم! هرگز نزد رسول خدا 

اش نشست. چند روزی نگذشیت تیا ایین کیه     غم و اندوه و دلی شکسته رفت و در خانه

 و آن دو نفر دیگر منع کردند.کردن با کعب مردم را از صحبت رسول خدا 

کردنید و بیه   گفتن با ما دوری میگوید: در این هنگام مردم از سخنکعب در ادامه می

 کردند.صورت دیگری برخورد می

کرد و مردم با میا بیگانیه شیده بودنید،     رفتم و کسی با من صحبت نمیمن به بازار می

نیز با ما غریبیه بودنید!   « مدینه»وارهای شناختیم و انگار دیها را نمیطوری که گویا ما آن

شناختیم نبودند و این غیر از آن سرزمینی بود که ما ها دیوارها و منازلی که ما میانگار این

کردند و شب شان نشستند و فقط گریه میهایشناختیم! اما دو رفیق من در خانهآن را می

و هماننند راهبیان مسییحی مشیغول    گرفتند و روز کارشان گریه بود و سرشان را باال نمی

تیر و نیرومنیدتر بیودم از خانیه بییرون      عبادت بودند، ولی چون من از آن دو نفیر جیوان  

زدم. اما کسی با من سخن یافتم و در بازارها دور میبه نماز جماعت حضور می رفتم ومی

گفتم: می گفتم و در دلمآمده و سالم می آمدم و نزد رسول خدا گفت. به مسجد مینمی
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خواندم دهد یا خیر؟ آنگاه نزدیک او نماز میهایش را تکان میآیا در جوار سالم من لب

کرد و وفتی به سیویش  آمدم به من نگاه میکردم. وفتی به نماز میو دزدکی به او نگاه می

 گردانید.اش را از من برمیکردم چهرهنگاه می

شید. حیال آن   دردهای دیگری افزوده میگذشت و بر میزان دردها، روزها بر کعب می

ترین شیعرا  ترین و فصیحکه او در فومش دارای شخصیت و شرافت بود. بلکه از بلندپایه

شناختند و اشعارش در مجیالس و محافیل   رفت. شاهان و امرای دنیا او را میبه شمار می

مروز در مدینیه، در  کردند! اما او اشد تا جایی که آرزوی دیدار او را میبزرگان فرائت می

ه کی نگرد، تیا آن گوید و کسی به سویش نمیمیان فومش تنها بوده و کسی با او سخن نمی

 غربت و تنهایی او شدت گرفت و این مصیبت، عرصه زندگی را بر او تنگ نمود.

آخرین امتحان بر او فرود آمد و آن این که وی روزی در بازار در حال گشت و گیذار  

از شام آمده و گفت: چه کسیی میرا بیه کعیب بین مالیک راهنمیایی         بود که مرد نصرانی

ای از کند؟ آنگاه مردم او را به سوی کعب راهنمیایی کردنید و او نیزدش آمید و نامیه     می

پادشاه غسران به دست او داد. تعجب است! از پادشاه غسران؟ آری، خبر او به سرزمین شام 

نموده است! شگفت است!! شاه غسران چیه   نیز رسیده بود و فرمانروای غسران به او توجه

 خواهد؟!می

کعب نامه را گشود، دید که در آن نوشته است: اما بعد: ای کعب بن مالک! به من خبر 

رسیده است که دوست تو بر تیو جفیا نمیوده و خشیم و درشیتی کیرده اسیت و تیو در         

 واسات کنیم.باری نیستی، نزد ما بیا تا ما تو را همدردی و مسرزمین ویران و ذلت

. به راستی که اهل کفر نیز در مین طمیع   «إنا هلل»دن نامه فارغ شد، گفت: وفتی از خوان

اند! این هم یکی دیگر از بالها و مصایب است. سپس فورا  نامه را به تنور انداخت ورزیده

 ور ساخته و سوزانید و به فریب پادشاه غسران توجهی ننمود.و آن را شعله

های بزرگان نیز گشوده شد. او را بیه اکیرام و   به دربار شاهان و کاخ آری! برایش دری

هیا بیه   همراهی دعوت نمودند، در حالی که مدینه و اطراف آن برایش تنگ آمده و چهیره 
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گوید؛ امیا پاسیخ سیالمش را    سالم می آنحضرت  رویش ترش و عبوس شده بودند. به

ن وجود به کفار توجهی ننمیود و شییطان   شنود، اما با ایپرسد و جوابی نمیگوید. مینمی

در اغوا و یا وادارساختن او به تمایالت شهوانی موفق نگردید. نامه را بیه آتیش انداختیه    

 سوزانید.

گذشتند. تا این که یک ماه کامل سپری شد و کعب در همیین  روزها پشت سر هم می

بیه اوج خیود   فشیرد و تنگیی   برد. محاصره، گلویش را به سیختی میی  وضعیت به سر می

کیرد.  داد و نه وحی به حکمی فضیاوت میی  به آن خاتمه می رسیده بود. نه رسول خدا 

ی آیید و دروازه وفتی چهل روز به پایان رسید، آنگاه فاصدی از طرف پیامبر نزد کعب می

کند شاید فرجی آمیده اسیت؟ ناگهیان    شود و فکر میکوبد. کعب بیرون میمنزلش را می

گیری کنیی،  مانا پیامبر به تو دستور داده است تا از خانواده و زنت کنارهگوید: هفاصد می

گیری کنم؟ فاصید گفیت: خییر فقیط از او     کعب گفت: آیا او را طالق دهم، چگونه کناره

کناره گیر و با او نزدیک نشو! آنگاه کعب نزد همسرش رفت و گفت: به خانه پدرت بیرو  

 ر حکم نماید.ها باش تا خداوند در این کاو نزد آن

« هالل بن امیه»به دو دوست کعب نیز چنین پیغامی فرستاد. در این هنگام زن  پیامبر 

پیرمردی مسنّ و افتاده است، آیا بیه مین   « هالل بن امیه»آمد و عرض نمود: یا رسول اهلل! 

بله، اما نباید نزدیک تیو بیایید. آن    فرمود: دهید خدمت او را بکنم؟ آنحضرت اجازه می

ن گفت: یا رسول اهلل! به خدا فسم! او هیچ تحرکی ندارد، همواره او غمگیین و پریشیان   ز

است و از زمان این ماجرا شب و روز مشغول گریه و زاری اسیت. روزهیای سیختی بیر     

کیرد تیا ایین کیه بیه ایمیانش مراجعیه        گذشت و غم و سختی بر او سنگینی میکعب می

سیالم   گفتند، به رسیول خیدا   ها با او سخن نمیکرد، اما آنکرد. با مردم صحبت میمی

 کرد. پس به کجا برود!! و با چه کسی مشورت نماید؟!گفت، اما او جوابش را رد نمیمی

تیرین  که عمیوزاده و محبیور  « ابوفتاده»گوید: وفتی بالیم به درازا کشید نزد کعب می

اغ خود بود، من از دیوار شخص نزد من بود رفتم و به او سالم گفتم، در حالی که او در ب
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باال شده و نزد او رفتم و به او سالم گفتم؛ به خدا فسم که جوار سالم را نگفیت. آنگیاه   

دانی که من خدا و رسیولش را  دهم! آیا تو نمیبه خدا فسمت می« ابوفتاده!»من گفتم: ای 

ه مین خیدا و   دانی کی آیا می« ابوفتاده!»دوست دارم؟ اما او خاموش بود. باز من گفتم: ای 

رسولش را دوست دارم؟ بازهم او خاموش بود. باز من گفتم: ای ابوفتیاده! مین بیه خیدا     

دانی که مین خیدا و رسیولش را دوسیت دارم؟ گفیت: خیدا و       دهم. آیا تو میفسمت می

 رسولش داناترند.

دانست ترین شخص نزد خودش شنید. نمیکعب این جوار را از پسر عمو و صمیمی

ست یا خیر؟ لذا نتوانست در مقابل این پاسخ تحمل بیاورد و آنگاه اشیک از  آیا او مؤمن ا

اش رفیت و در  چشمانش سرازیر شد. سپس از دیوار باغ باال رفته و بیرون شد و به خانه

کرد نه همسری بود که بیا او  آنجا ماند و پهلوهایش را در وسط دیوارهایش زیر و رو می

از  آنحضیرت   نمیودن انس بگیرد و اینک از زمان نهیی بنشیند و نه دوستی بود که با او 

 گفتن مردم با او پنجاه شبانه روز گذشته بود.سخن

ی بود کیه آییه  « لام سلمه »ی در خانه در پنجاهمین شب درثل  شب، رسول خدا 

فرمود: یا « لسلمهام»آیه را تالوت نمود.  ها نازل گردید و رسول خدا ی آناجابت توبه

فرمود: در این هنگام مردم شما  ! آیا به کعب بن مالک مژده ندهیم؟ آنحضرت رسول اهلل

 دارند.را مورد زحمت فرار داده و در طول شب از خوار بازتان می

ی آنان نزد خداوند نماز صبح را خواندند. مردم را به پذیرفتن توبه وفتی رسول خدا 

گوید: من نماز صبح گفتند. کعب مییک میها تبرخبر دادند و مردم نزد آنان رفته و به آن

هایمان خواندم و در حالی که من به همان حالت نشسته بودم را بر پشت بام یکی از خانه

اش بیرایم  و مشغول ذکر خداوند بودم که عرصه برایم تنگ شده بود و زمین با آن فراخی

بیر   رم و رسول خیدا  تنگ آمده بود و چیزی مهمتر از این برایم نبود که چنانچه من بمی

من نماز جنازه نخواهد خواند یا او رحلت نماید و مردم با این حالت با من رفتار نماینید  

 و کسی با من سخن نگوید و بر من نماز نخواند.
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شینیدم کیه    سیلع در همین حال که من در این اندیشه بودم، صدایی بلند از باالی کوه 

را  به سجده افتادم و فهمیدم که فیرج و نصیرت   گفت: ای کعب! تو را مژده باد! من فومی

آمد و دیگری از باالی کیوه صیدا   خداوند آمده است و مردی در حالی که سوار اسب می

 کرد و صدا )در ابالغ پیام( سریع از اسب بود.می

هایم را کشیدم و وفتی آن کسی که صدایش را شنیدم نزد من آمد و مرا مژده داد لباس

ها چیزی در اختییار نداشیتم و   شانیدم. به خدا فسم! غیر از آنوه او پاش بدر عوض مژده

روانه گشتم و مردم  ها را پوشیدم و به سوی رسول خدا دو لباس به عاریت گرفتم و آن

گفتنید: پیذیرش الهیی از    گفتنید و میی  ام را تبریک میآمدند و توبهدسته دسته نزد من می

در میان اصیحابش نشسیته    مسجد شدم و رسول خدا ات مبارک باد تا این که وارد توبه

شان به من افتاد کسی جز طلحه بن عبیداهلل برنخواست. طلحه بلند شید و  بود وفتی چشم

آغوش گرفت و به من تبریک عرض نمود و سپس به جایش برگشت. به خیدا فسیم!    مرا

 این برخورد طلحه را فراموش نخواهم کرد.

ایستادم و سالم عرض نمیودم در حیالی    و رسول خدا باز من رفتم تا این که در جل

اش گردید چهرهزد و وی چنین بود که هرگاه شادمان میکه سیمایش از شادمانی برق می

ای از ماه بود. وفتی مرا دید گفت: ای کعب! بیه بهتیرین روز از   درخشید، گویا که تکهمی

نمودم: یا رسیول اهلل! آییا از    زمانی که مادرت تو را زاییده است، شادمان باش! من عرض

 جانب شما یا از جانب اهلل! گفت: خیر، بلکه از جانب اهلل! سپس آیه را تالوت فرمود.

ام ایین  آنگاه من در جلوش نشستم و عرض نمودم: یا رسول اهلل! همانا شیکرانه توبیه  

فرمیود: بعضیی از    است که تمام اموالم را برای خدا و رسولش صدفه کنم! آنحضیرت  

اموالت را برای خودت نگه دار، زیرا این برایت بهتر است. من گفتم: یا رسول اهلل! همانیا  

ام تا زنده هسیتم جیز   خداوند فقط از روی صدافت مرا نجات داد و به پاس پذیرش توبه

راستی و صدافت چیزی بر زبیان نخیواهم آورد. خداونید توبیه کعیب و دو دوسیتش را       

 شود نازل فرمود.در فرآن که تالوت میپذیرفت و در این مورد آیاتی 
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 فرماید: خداوند عزوجل می

﴿     
  

    
     

     
     

    
   

    
    

    
       

     
    
﴾ [008 – 001: التوبة]. 

خداوند توبه پیامبر را پذیرفت و از مهاجرین و انصار درگذر کرد آنیان کیه در   »یعنی: 

پیروی کردند، بعد از این کیه بیه سیبب     ایام شدت و سختی )و کمبود آذوفه( از پیامبر 

ها از حیق منحیرف شیود و    روبروشدن با شدت و سختی، نزدیک بود فلور بعضی از آن

ها بخشاینده و مهربیان  ها نمود به راستی خداوند برای آنفبول توبه را نصیب آن خداوند

است. و نیز توبه آن سه نفر را که )از غزوه تبوک( تخلف کردند، پذیرفت. آنگاه که زمین 

ها تنگ آمد و دانستند که هیچ پناهگاهی جز بیه سیوی   اش بر آنعلیرغم وسعت و فراخی

ها بیه سیوی او   ها شد تا آنداوند با رحمت خویش متوجه آنخداوند وجود ندارد، باز خ

 .«پذیر و مهربان استانابت کنند. به راستی خداوند توبه
کعب را دیید برخاسیت و او را    شاهد این داستان این است که وفتی حضرت طلحه 

به آغوش گرفته و تبریک گفت. لذا محبت کعب نسبت به او افزوده شد، تا جایی که بعد 

گفت: به خدا فسم کیه  کرد، میمرر طلحه، بعد از دو سال که این داستان را بازگو میاز 

این برخورد طلحه را فراموش نخواهم کرد. مگر طلحه چکار کرده بود که فلب کعیب را  
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اسیر نمود؟ فطعا  او مهارت زیبایی به کیار گرفتیه بیود و بیرای او ارزش فاییل شیده، در       

 او دارای مقام و منزلتی بود.اش شریک شده و نزد شادمانی

کنید، شیما   هایشان را اسیر میها، دلدادن به مردم و مشارکت در احساسات آناهمیت

کنید کیه در  تان دریافت میدر جوش و زحمت امتحانات هستید و آنگاه پیامی در موبایل

 آن آمده است: مرا از امتحانات خبر بده به خدا ذهنم همیواره بیه شیما معطیوف اسیت و     

 کنم. دوستت ابراهیم!همواره برایت دعا می

 گردد؟ فطعا  جوار آری است.آیا محبت شما نسبت به او افزوده نمی

اگر پدرت بیمار شده و در بیمارستان بستری باشد، شما در اتاق او هستید و فکرتان به 

ه گویید: نییاز بی   پرسد و میی او مشغول است. دوستی با شما تماس گرفته و از حال او می

کنیید، سیپس   همکاری و مساعدت ندارید؟ ما در خدمت هستیم. شما نیز از او تشکر میی 

ات به چییزی نییاز دارنید تیا مین آن را      گوید: اگر خانوادهبعد از ظهر تماس گرفته و می

کنیید. آییا   خریداری کنم به من اطالو دهید. باز شما از او تشکر نموده و برایش دعیا میی  

 تان بیشتر به سوی او تمایل پیدا کرده است؟کنید که فلباحساس نمی

گوید: جنار آفای... ما به یک پیک در عین حال کسی دیگر با شما تماس گرفته و می

گویید: واهلل پدرم مریض است آیید؟ شما در جوار میرویم. آیا با ما نمینیک دریایی می

و از ایین کیه از حیالش     توانم. اما او به جای این که برایش دعای خییر نمیوده  و من نمی

؛ اما او تدانم که او مریض اسگوید: من میخواهی کند. به شما مینپرسیده است معذرت

ای برایش نیدارد  در بیمارستان است و پرستاران در کنار او هستند و ماندن شما هیچ فایده

و شوخی خندد گوید که میبا ما بیا و لذت ببر و شنا کن و... این جمالت را در حالی می

کند. انگار بیماری پدر شما برای او مهم نیسیت! دییدگاه شیما نسیبت بیه او چگونیه       می

خواهد شد؟ مسلما  از فدر و منزلت او در نیزد شیما کاسیته خواهید شید؛ زییرا او بیرای        

 ست.یمشکالت تو اهمیت فایل ن
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روز به  یکی از بدترین حاالتی که برایم اتفاق افتاد، این بود که من باری به مدت چند

 سفر نمودم و در آن روزها بسیار مشغول بودم، از موبایلم پییامی از طیرف بیرادرم   « جدره»

ی شیما را در میورد پسیر    دریافت نمودم که در آن نوشیته بیود: خداونید تعزییه    « سعود»

عمویمان که در آلمان درگذشته است، نیکو بدارد! من با برادرم تماس گیرفتم، او بیه مین    

دو روز پیش جهت معالجه فلیبش   –همان پیرمرد سالخورده  –عمویمان خبر داد که پسر 

اش بیه  به آلمان رفته است و در زیر عمل جراحیی درگذشیته اسیت و بیه زودی جنیازه     

 فرودگاه ریاض خواهد رسید. من برایش دعای رحمت نموده و مکالمه را فطع نمودم.

گاه رفتم و در انتظار پیرواز بیه   به پایان رسید و به فرود« جدره»در روز بعد کارهایم در 

ریاض ماندم. در این میان چند نفر از جوانان از کنارم رد شدند. چون مرا دیدند، شناختند 

ها و نزد من آمده و سالم گفتند و غالبا  از افراد نوجوان بودند که موهایشان به شکل غربی

از روی لطف و محبیت بیا   کردم و ها شوخی میکوتاه شده بود، اما با این وجود من با آن

گفتم. من با یک تماس تلفنی مشغول شدم و چون از آن فارغ شدم، چشمم آنان سخن می

به جوانی افتاد که کت و شلوار پوشیده بود، چون مرا دید به سوی من آمد و سالم گفیت  

من به او خوش آمد گفته و به شوخی گفتم: این همیه آراییش و پیراسیتگی چیرا؟ انگیار      

 ات و امثال اینگونه سخنان.ز عروسیامروز رو

جوان اندکی خاموش شد و سپس گفت: مرا نشناختی؟ من فالنیی هسیتم و اکنیون از    

ام و با اولین پرواز به ریاض خواهم رفت! حقیقتا  گویا ییک  ی پدرم رسیدهآلمان با جنازه

 پییرکش  سطل آر سرد بر من پاشیدند و بسیار در تنگنا فرار گرفتم. پدرش فوت کرده و

آور کنم! فطعا  این امری شگفتخندم و شوخی میهمراه او در هواپیماست و من با او می

 است!

به خدا که من متوجه شما نبیودم. مین   «. مت سفم»اندکی خاموش ماندم و سپس گفتم: 

چند روزی است که اینجا بودم. خداوند عزای شما را نیکو داشته و پدرت را بیامرزد. من 

ه عدم توجه به شخص او معذور بودم؛ اما وفتی کت و شلوار پوشیده بیود  اگرچه نسبت ب
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کیردم کیه فالنیی باشید.     و به طور اتفافی در میان ازدحام جوانان جده نزدم آمد، فکر نمی

بنابراین، یکی از راهکارهای اهتمام و توجه به مردم، مشارکت در احساسیات و عواطیف   

کل و غیم آنیان مشیکل و غیم شماسیت و شیما       کردن آنان در این که مشی آنان و وانمود

 خیرخواه آنان هستید.

« بیواط عمیومی  »ای بیه نیام   ی وییژه های پیشرفته ادارهاز این رهگذر است که شرکت

هیا و تقیدیم هیدایا و غییره اسیت.      اش ارسال تبریک و تهنیت به مناسبتدارند که وظیفه

ان دارای ارزش و اهمییت  در وجود مردم این احساس را بیه وجیود آورده کیه آنی     هرگاه

اید و شیما را دوسیت خواهنید    هایشان را به دست آوردهاید، دلهستند و به آنان بها داده

 داشت.

شنوید: اگر شخصی به یک مکانی داخل شود که مملو بمثالی صریح به این وافعیت را 

 کنیید و از مردم است و وی جایی برای نشستن نبیند و شما انیدکی بیرایش جیا بیاز میی     

اید احساس نموده بگویید: جنار فالنی! بفرما. بیا اینجا. او اهمیتی را که برای او فایل شده

دارد، یا این که شیما در ییک دعیوتی شیام هسیتید و او غیذایش را       و شما را دوست می

کند تا صندلی خالی پییدا کنید، شیما    آید و این طرف و آن طرف نگاه میدارد و میبرمی

گویید: خوش آمدی فالنیی، بفرمیا اینجیا. بیازهم او بیه      کنی و میمیبرایش صندلی مهیا 

کند. لذا به طور عموم برای مردم احتیرام  ای احساس میارزشی که شما برای او فایل شده

 و ارزش فایل باش تا شما را دوست داشته باشند.

بر این امر به شدت حریص و عالفمند بودند. بیه او بنگریید ییک روز     رسول خدا 

کند، ناگهان اعرابی وارد مسیجد شیده و از   معه بر باالی منبرش نشسته و ایرد خطبه میج

زند: ییا رسیول اهلل! میردی از    نگریسته و فریاد می شود و به رسول خدا ها رد میصف

آینید و  از منبرش پایین می داند، دینش را به او تعلیم بده: رسول خدا دینش چیزی نمی

نشیند، سپس با آن میرد شیروو   طلبند و بر آن میشوند و صندلی میبه آن مرد متوجه می

فهماند، سیپس  کنند تا این که آن را مینمایند، دین را برای او تشریح میگفتن میبه سخن
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دانید اگیر از   گردند. این کمال اهتمام و احترام به مردم است. چه کسی میبه منبرش برمی

شد و به رفت و نسبت به دین جاهل میبیرون می کرد احتمال داشت آن مرداو غفلت می

بینیید  بنگرید؛ در خالل آن می آنحضرت  مرد. اگر به اخالق و شمایلهمین صورت می

کشد تا این که نخست آن کند دستش را از دست او نمیکه هرگاه کسی با او مصافحه می

و بدنش را بیه  گفت کامال چهره شخص دست خود را بکشد. هرگاه کسی با او سخن می

 شدند.نمودند و خاموش میکردند و گوش میسوی او می

 تجربه...

شان را اظهار نمودیید.  ها متوجه ساخته و اهمیت و ارزشهرگاه مردم را به ارزش آن»

 «.هایشان را به دست آورده و شما را دوست خواهند داشتفلب



 شان هستیدمردم را متوجه کنید که خیرخواه

فیدر کیه در   تان مملو از محبت و خیرخواهی به دیگران باشد و چههایهرچه که فلب

هایتان در تعامل با آنان صادق باشید و مردم از جانب شما احساس محبیت کننید،   مهارت

 شود.آنگاه محبوبیت و فبولیت آنان نسبت به شما بیشتر می

الفمنید  کنندگان زیادی داشت و زنیان بیمیار بسییار ع   مطب یک خانم پزشک مراجعه

کیرد کیه او دوسیت صیمیمی ایین      بودند تا همیشه به مطب او بروند و هر یکی فکر میی 

 پزشک است.

کننیدگان اعمیال   های مراجعیه های متعددی را جهت شکار فلباین خانم دکتر مهارت

گرفت و کرد. از جمله: این که به منشی توصیه کرده بود که هرگاه یک بیمار تماس میمی

اش چییزی بپرسید. منشیی از    م دکتر صحبت کند یا در میورد بیمیاری  خواست با خانمی

اسمش بپرسد و به او خوش آمد گفته و سپس از او خواهش بکند تا پنج دفیق بعد تماس 

بگیرد و سپس منشی پرونده مخصوص او را برداشته و به خانم دکتر بدهد و خانم دکتیر  

مخصوص او و مشخصیات کامیل وی   کند و به پرونده اش را مطالعه میاطالعات بیماری

 کند.از جمله شغل و اسم فرزندانش نگاه می

اش گیرد، پزشک با او به گرمی سالم گفته و از بیمیاری وفتی آن خانم بیمار تماس می

شود. لیذا  ی کوچک و اخبار و احوال وضعیت کاری و... را جویا میپرسد و حال بچهمی

کتر خیلی او را دوست دارد تیا حیدی کیه اسیم     کند که این خانم داین بیمار احساس می

اش را به یاد دارد و محل کارش را نیز فراموش نکرده. لیذا  داند و بیماریفرزندانش را می

 شود.به آمدن بار بار نزد او عالفمند می

فدر آسان است؟ هیچ شان چهها و اسیرکردنپس آیا مالحظه کردید که صیدنمودن دل

ا صراحت کامل محبت خویش را نسبت به دیگیران ابیراز نماییید    اشکالی ندارد که شما ب

اعم از این که پدر باشد یا مادر، همسر، فرزندان، دوسیتان و همسیایگان. احساسیاتت را    

نسبت به دیگران کتمان نکنید. هرکسی را که دوست دارید بگویید: من با شیما محبیت و   
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ی و نافرمان باشد. به او بگوییید:  ارادت دارم. شما در فلب من مهم هستید اگرچه او عاص

ایید؛ زییرا او از   تیر هسیتید. و شیما دروغ نگفتیه    ها نزد من محبورشما از بسیاری انسان

 یا اینگونه نیست؟آتر است؟ ها یهودی نزد شما محبورمیلیون

من به یاد دارم یک مرتبه جهت ادای عمره به مکه رفته بودم و در خالل  هوشیار باشد!

یاری و  ها را حفظ نموده وکردم تا خداوند آنه برای همه مسلمانان دعا میطواف بودم ک

گفتم: خدایا مرا و دوستان و رفیقانم را مورد عفو و مغفرت فیرار  فدرت دهد و گاهی می

نمودن احکام سپاس گفیتم.  بده. پس از این که از انجام احکام فارغ شدم، خدا را به آسان

ره نمودم تا شب را در آنجا بمانم. وفتی سرم را بر بالشیت  سپس اتافی را در یک هتل اجا

گذاشتم پیامی در موبایلم ثبت نموده و ایین جمیالت را در آن درج نمیودم: مین از ادای     

ها بودی، شما را از دعا ی آنعمره فارغ شدم و دوستانم را در آن یاد کردم و شما از جمله

بدارد. نامه به پایان رسید. سپس آن را به  فراموش نکردم، خدا شما را حفظ نموده و موفق

 شان در گوشی ثبت بود ارسال نمودم که مجموعا  پانصد نفر بودند.افرادی که اسم

کیردم. یکیی از آنیان    من هرگز ت ثیر عجیب این پیام را در دل این افراد احساس نمیی 

کنم. مین  گریه میبرایم پیامی فرستاد و گفت: به خدا فسم! من به هنگام خواندن این پیام 

کینم. دیگیری نوشیته بیود: بیه خیدا ای       از این که مرا در دعایتان یاد نمودید تشیکر میی  

دانم چگونه جوار شما را بیدهم! جیزا و پیاداش شیما را خیدا      من نمی« ابوعبدالرحمن!»

خواهم دعایتان را مستجار نمایید و میا نییز شیما را     بدهد. سومی نوشته بود: از خدا می

 هیم کرد.فراموش نخوا

هیا را دوسیت دارییم و    در حقیقت ما در هر زمان نیاز داریم به مردم بفهمیانیم کیه آن  

ها فراموش نساخته است و هیچ ایرادی ندارد کیه ایین امیر    کثرت مشاغل دنیا ما را از آن

تان به ایین مضیمون   ای به دوستانها انجام گیرد. ممکن است شما نامهتوسط اینگونه پیام

در میان اذان و افامه یا در ساعت اخیر جمعه دعیا کیردم. و اگیر نییت شیما       بنویسید: من
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خالص باشد. پس هرگز در این تظاهر یا ریا نخواهد بود، بلکه این به خاطر ازدیاد الفیت  

 و محبت بین مسلمین خواهد بود.

در فصل تابستان در شهر طائف در کنار کوه  به یادم هست که من در یک سفر تبلیغی

شیوند. ییک   یک جای تفریحی و سرسبز است و جمع زیادی در آنجا جمیع میی   شفا که

سخنرانی ایراد نمودم. اکثر حاضرین جوانانی بودند که خیر و صالح در آنان نمایان بود و 

 ها به لهو و لعب مشغول بودند.سایر جوانان دیگر در اطراف پارک

عرض سالم جلو آمدند.  سخنرانی به پایان رسید و جمعی از جوانان جهت مصافحه و

ها جوانی بود که موهایش را به سبک عجیبی کوتاه کرده بود و کیت و شیلوار   از میان آن

لی بسیار تنگی پوشیده بود. جلو آمد و مصافحه کرد و از من تشکر نمود و من با گرمیی  

ات به او سالم گفتم و از حضور او تشکر نمودم و دسیتش را تکیان دادم و گفیتم: چهیره    

 آورد وی لبخندی زد و رفت.ای داعیان را به یاد میسیم

شناسیی؟ مین   دو هفته بعد تماسی دریافت نمودم که وی گفت: ها جنار شیخ مرا می

ات دعوتگرانه است. به خدا فسیم! إن شیاء اهلل از دعیوتگران    کسی هستم که گفتی: چهره

نمیود. پیس    خواهم شد. سپس شروو به بازگونمودن احساسات خویش در فالب کلماتی

 شوند!آیا مشاهده نمودید که با جمالت صادفانه و اظهار محبت مت ثر می

هایشیان را  با اخالق زیبا و فدرت خویش با اظهار محبیت بیا میردم دل    رسول خدا 

و عمر از بزرگان صحابه بودند و همواره در کار خیر بیاهم رفابیت    کرد. ابوبکر اسیر می

 را ابیوبکر  آمید، گرفت، اگر عمر زود به مسجد میی قت میسب کردند و اغلب ابوبکر می

از او سبقت بیرده   داد، ابوبکر یافت و اگر به مسکین و فقیری غذا و طعام میجلوتر می

 جلوتر از او برخاسته بود. خاست، ابوبکر بود و اگر شب به نماز برمی

د به مردم دسیتور  به خاطر اتفافی که برای مسلمانان پیش آمده بو روزی رسول خدا 

اتفافا  در این روزها عمر دارای ثیروت و میال بیود. لیذا گفیت:       آوری صدفه داد.به جمع
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گیرم. شاید امروز بتوانم از او سبقت بگیریم. بنابراین، به خانه سبقت می امروز از ابوبکر 

 نمود. رفت و نصف مالش را آورد و تقدیم آنحضرت 

به حضرت عمر گفت: چه بیود؟ آییا از    رسول خدا ای که ستین کلمهخبه نظر شما ن

مقدار مالش پرسید؟ یا از نوعیت آن که آیا طال و نقره است سؤال نمود؟ خیر، بلکه وفتی 

اموال زیاد او را دید. کلماتی بر زبان آورد که عمر چنین نتیجه گرفت کیه او نیزد رسیول    

عمیر  « ت بیافی گذاشیتی؟  افدر بیرای خیانواده  ای عمر! چه»محبور است، گفت:  خدا 

گفت: یا رسول اهلل! نصف مال خود را برای اهیل خیود بیافی گذاشیتم. عمیر شیادمان و       

 شد. نشست و منتظر ابوبکر  خوشحال در نزد رسول خدا 

نمود و عمر در جایش ایستاده  نیز با اموال هنگفتی آمد و تقدیم آنحضرت  ابوبکر 

شنید. دیید کیه   را می گوی میان پیامبر و ابوبکر دید و گفترا می بود و بخشش ابوبکر 

! ای ابیوبکر  »پرسیید:   فبل از این که به مالی که نیاز دارد توجه کند از ابوبکر  پیامبر 

 «.برای اهلت چیزی بافی نگذاشتی؟

آری، او ابوبکر و اهل او را دوست دارد و به ضرر و زییان او راضیی نیسیت. ابیوبکر     

ی مال و سیرمایه را  ها خدا و رسولش را بافی گذاشتم و همهبرای آنگفت: یا رسول اهلل! 

ای نیافت آوردم. نصف سرمایه یا یک چهارم آن را نیاورد، بلکه کل آن را آورد. عمر چاره

کردند توانم از ابوبکر سبقت بگیرم. مردم احساس میجز این که بگوید: الجرم هرگز نمی

 ها شیفته و دلباخته او بودند.لذا آنها را دوست دارد، آن که پیامبر 

یکی از نمازهای پنجگانه را به اصحار امامت نمودند و گوییا مقیداری    رسول خدا 

شیان در میدت   نمازش را با عجله خواندند، به طوری که در مقایسیه بیا نمازهیای فبلیی    

 کمتری برگزار شد. وفتی نمازشان را به پاییان رسیاندند، مشیاهده کردنید کیه اصیحابش      

هیا  ایید؟ آن اند. به آنان گفتند: شاید شما از زودخواندن نماز من تعجیب کیرده  زدهشگفت

ای را شنیدم از این جهت بیه میادرش تیرحم    ی بچهگفتند: بله. فرمودند: من صدای گریه
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نمودم! مالحظه نمودید چگونه دیگران را دوست دارنید و ایین محبیت و دوسیتی را در     

 دارند.ابراز میخالل تعاملش نسبت به آنان 

 شما تنها نیستید!...

عواطف و احساساتت را اظهار نما و با صراحت بگو: من شیما را دوسیت دارم و از   »

 «.شوم، شما در دل من ارزشمند و نفیس هستیدتان خوشحال میدیدن
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ر تصیادفی بیا   دادن به مردم است. چه زیباست که شما به طواین یکی از موارد اهمیت

کنید، و با نیام او آشینا   یک شخص در بانک یا هواپیما یا یک دعوتی عمومی برخورد می

شوید و سپس در جای دیگری او را ببینیید و او را اسیتقبال نماییید و بگوییید: سیالم      می

کند. بیه  جنار آفای... شکی نیست که این امر محبت و تقدیر شما را در فلب او حک می

شدن شما نسبت بیه  سم کسی که در جلو شماست. احساس به اهمیت فایلخاطر سپردن ا

آموزان را به یاد دارد تا معلمیی کیه   کند. معلمی که اسامی دانشاو را در درونش بیدار می

داند، تفاوت دارد مانند این جمله که فالنی بلند شو، نیکوتر اسیت از  های آنان را نمیاسم

 .آموز برخیزاین که بگوید: دانش

تر است؟ اگر بیه شیما بیا بلیه ییا الیو       حتی در جوار تلفن کدامیک نزد شما پسندیده

«. ابوعبیداهلل »حال شما چطور است «. خالد»بدهد یا با استقبال بگوید: سالم جنار جوار 

 شود.انداز میتان طنینتان فبل از گوش در فلبفطعا  شنیدن اسم

کنند. گویند و تشکر مینموده و سالم می هایم جوانان ازدحاممعموال  پس از سخنرانی

تان چیست؟ بیرادر  ام و آن این که اسم گرامیهمواره من بر تکرار یک کلمه عالفمند بوده

گویم تیا اهتمیام و تیوجهم را    گویم چنین میزنده باشی نام شما؟ به هرکسی که سالم می

دهید: بیرادر شیما    اسیخ میی  ها با شادمانی به من پنسبت به وی ابراز نمایم. هرکدام از آن

 «.زیاد»برادر شما «. یاسر»

به یاد دارم که روزی پس از این که تعداد زیادی به من سالم گفته و مصافحه نمودنید  

و رفتند، یکی از آنان برگشت تا از من سؤالی بپرسد. همین که به مین نزدییک شید مین     

اسیم میرا نییز     اشیاء اهلل! او بسیار شادمان شد و گفت: م«. خالد»عرض نمودم: زنده باشی 

شان اسم خویش را کردنشوند از این که به هنگام سالمدانی! عموما  مردم خوشحال میمی

کنند که ی خویش آویزان میی کوچکی بر سینهبشنوند. مسلما  م موران انتظامی یک برگه

 شان نوشته شده است.در آن اسم
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مراکز انتظیامی اییراد نمیودم و بیشیتر     به یادم دارم که من یک سخنرانی را در یکی از 

شد و سپس از ها نزدیک میها پس از سخنرانی نزد من آمده و سالم گفتند. یکی از آنآن

خواسیت سیالم بگویید، امیا از ازدحیام دیگیران خجالیت        گرفت. گویا میمن فاصله می

ه سیویش  ی اسمش نگاه کردم. آنگیاه دسیتم را بی   کشید. من به او نگاه کردم و به برگهمی

دراز کردم و گفتم: سالم فالنی! رنگش پرید و متحییر شید و دسیتش را دراز نمیود و بیا      

نمود و گفت: چگونه اسمم را شناختی؟ من گفتم: برادرم ما کسانی را کیه   لبخند مصافحه

دانیم. این برخورد من ت ثیر بزرگی در وی ایجیاد  ها را نیز میدوست داریم، الزاما  اسم آن

 نمود.

توانسیتند  کنند کیه کیاش میی   شوند و آرزو میری از مردم به همین امر راضی میبسیا

ها بسیار زیاد هستند. از اسم های دیگران را حفظ کنند؛ اما اسبار عدم به خاطرسپردناسم

دادن به افیراد در آشینایی و برخیورد بیا آنیان، همچنیین       توجهی و عدم اهمیتجمله: بی

عیدم تمرکیز ذهین بیه هنگیام شینیدن نیام افیراد. و نییز          شدن به هنگام تعارف و مشغول

ها برخورد گیری نادرست در برابر شخص مقابل و اعتقاد به این که بار دیگر با آنموضوو

هیا  ها نیست، یا این که آننخواهید کرد، لذا در دلش خواهد گفت: نیازی به حفظ اسم آن

ها را به خیوبی  ستید. یا این که اسم آنها اهمیت فایل نیای هستند و تو برای آنافراد ساده

هیا اسیبابی   هیا را بپرسیید. ایین   دانید که برای مرتبه دوم اسم آنشنوید و مناسب نمینمی

هیا  شوند تا مردم اسامی را حفظ نکنند. اما درمان به خاطرسپردن اسمهستند که باع  می

ها یا ایجاد ایین احسیاس   سمهایی دارد. از جمله: اعتقادداشتن به اهمیت یادگیری انیز راه

که بعد از چند دفیقه از شما سوال خواهد شد. همچنین تمرکز حواس و توجه بیه چهیره   

 شخص به هنگام شنیدن اسم او.

کوشش کنید، روش گفتار و نحو لبخند شخص مقابل را مالحظه نمایید تا در 

سمش مخاطب فرار گفتن با او تکرار زیاد، او را با اات حک شود. به هنگام سخنحافظه

دهید: درست است جنار آفای؟ و به کرّات آن را تکرار کنید. این بسیار مهم است و اگر 
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دهد: هایشان مخاطب فرار میبینی خداوند پیامبران را با نامدر فرآن ت مل نمایید، می

﴿   
﴾ [ :یعنی: 17هود ]« بگردانای ابراهیم! از این روی» .﴿ 

    ﴾ [ :هود

 ﴿. «نیستفرزند تو از اهل تو ای نوح! این »[ یعنی: 27
    

﴾ [ :یعنی: 17ص ]« ای داود! ما تو را بر روی زمین خلیفه فرار

 .«دادیم

 خالصه کالم...

توجه کنید! اسمم را به خاطر بسپارید! برایم احترام فایل شوید، تا من هم لطفا  به من »

 «.متقابال  شما را دوست داشته باشم



 خوشرو باشید

کنییم و ییا کارهیایی کیه انجیام      بسیاری از چیزهایی که در زندگی از آن اسیتفاده میی  

بیه ییک    دهیم به خاطر دیگران است نه به خاطر خودمان. به طیور مثیال وفتیی شیما    می

 پوشید.هایتان را میشوید. بهترین لباسعروسی دعوت می

فطعا  این کار به خاطر جلب توجه مردم است و این کار را برای بیه شیگفت درآوردن   

ها به شکل و فیافه دهید، نه به خاطر خودتان و هرگاه مالحظه کردید که آنها انجام میآن

تیان را  یگردید، وفتیی میهمیان خانیه   مان میهایتان در شگفت آمدند، شادو زیبایی لباس

نمودن آن تکلف به خرج دهید، مسلما  ایین را  کنید و در تزیین و رنگارنگگذاری میمبل

دهید نه به خاطر خودتان، به دلیل ایین کیه بیه اتیاق     به خاطر جلب توجه مردم انجام می

وفتیی دوسیتانت را بیرای    کنید تا سالن و هال داخل و یا توالیت.  پذیرایی بیشتر توجه می

و حتی گاهی خودتیان   –کنید که همسرتان نمایی، آیا احساس نمیصرف غذا دعوت می

دهیید، بلیه   ای بیه خیرج میی   در ترتیب و تنوو غذا بیشتر از حسب معمول توجه وییژه  –

فدر ما خیود  شود چههرچند که اهمیت دوستان بیشتر باشد توجه به نوعیت غذا بیشتر می

بینیم وفتی کسی از لباس ییا دکیور خانیه ییا میزه غیذایمان       و سعادتمند میرا خوشبخت 

 تعریف کند.

با مردم چنان برخورد کن که دوست داری با تو برخورد کنند »فرمودند:  رسول خدا 

 «.چگونه؟!

تان را دیدید که لباس زیبا پوشیده است، متوجه او باشیید از او تعرییف   هرگاه دوست

فیدر زیبیا! گوییا امیروز     نیداز بیه گوشیش بنوازیید. ماشیاء اهلل! چیه      اکنید و کلمات طنین

 ات است! به به.عروسی

هایش عطر زیبا و خوشبویی استشمام روزی شخصی به دیدار شما آمد و شما از لباس

نمودید، لذا از او تعریف کنید. با او شادمان و بشاش باشید، با او خوشرو باشیید؛ زییرا او   
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های زیبایی بر زبیان بیاوریید. چیه    طر شما انجام داده است. جملهاین خوشبویی را به خا

 ای.فدر خوش سلیقهچه« ماشاء اهلل»بوی خوشی است. 

شخصی شما را برای صرف غذا دعوت نمیود، از غیذایش تعرییف کنیید؛ زییرا شیما       

ها برای پخیت آن بیه خیاطر شیما ییا عمیوم       دانید که مادر، خواهر و همسرش ساعتمی

اند یا حد افیل  ها هستید، در آشپزخانه زحمت کشیدهکه شما از جمله آن دعوت مدعوین

انید. پیس از ادبییاتی در    فروشیی خسیته شیده   در حاضرکردن آن از رستوران، یا شییرینی 

هایش سپاسگزار هسیتید و  که او احساس کند که شما از زحمت گفتن استفاده کنیدسخن

با شما خواهر گرامیی   –تان رفتید دوستانی یکی از زحمتش به هدر نرفته است. به خانه

در آنجا اسبار و کاالهیای زیبیایی مشیاهده     –ی یکی از دوستان خواهر رفتید به خانه –

ب باشیید تیا   ظی ی خور او تعریف کنید. ) امیا موا کردید از این اسبار و کاالها و سلیقه

( بیه ییک جلسیه    کنیید جایی در تمجید مبالغه نکنید که او احساس کند او را مسخره میی 

بیا خوشیرویی دارد در جمیع حاضیرین     « احمید »عمومی حضور یافتید. شنیدید که آفای 

گوید و مجلس را گیرم نمیوده اسیت و اهیل مجلیس از سیخنانش خوشیوفت        سخن می

اند، از او تعریف کنید و هرگاه از مجلس برخاستید، دستش را بگیرید و بگوید: ماشاء شده

حقیقتا  مجلس فقط با حضور شما شور و شوق پییدا کیرده و    اهلل! چه فدرت بیانی دارید.

 گرم شده بود. این عمل را تجربه کنید، به زودی شما را دوست خواهند داشت.

ی زیبایی از رفتار پسری با پدرش مشاهده کردید؛ پسیر دسیت پیدرش را    یک صحنه

بیا شیور و    هایش را نزدیک او آورد. از این پسر تعریف کنید. خوشیرو و بوسید، و کفش

شوق باشید. لباس نو پوشیده بود، از او تعریف کنید و خوشرو باشید. به دیدار خواهرتان 

تیان را  رفتید توجه او را نسبت به فرزندانش مشاهده کردید از او سیتایش کنیید. دوسیت   

کنید از  شود، از مهمانانش به خیوبی اسیتقبال میی   دیدید که به فرزندانش اهمیت فایل می

خوشرویی نشان بدهید و از او تعریف کنید. اعجار خودتان را نسیبت بیه    خود جرأت و

ات بیرون کنید. با شخصی در ماشینش سوار شدید. یا تاکسی کراییه نمودیید و   او از سینه
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اش را مالحظیه کردیید بیازهم خوشیرو باشیید و از او      نظافت ماشین و مهارت راننیدگی 

 عادی هستند. درست است؛ اما مؤثرند. ها امورتعریف کنید. ممکن است بگویید: این

ها را با تعیدادی از میردم، بیا بیزرر و     ام و این مهارتها را تجربه کردهمن خودم این

هیای بیزرر اشیتغال    کوچک، با کارگران ساده، با اساتید و حتی با افیرادی کیه در پسیت   

اشیایی که میردم از  ام. خصوصا  در ها را دیدهآور آنام و اثرات شگفتدارند، اعمال نموده

شما انتظار دارند. چطور؟ شخصی را که تازه یک هفته است عروسی کرده است، یا تیازه  

ای سکونت کرده است، مالفات کردی. شکی ی تازهمدرک عالی به دست آورده، در خانه

نیست که این افراد منتظر استماو سخنانی از شما هستند. پس بیا آنیان آنگونیه بیاش کیه      

 وفع دارند.انتظار و ت

خوانید. پیس از   ی دبیرستان درس میی پسرعمویم عبدالمجید جوانی بود که در مرحله

 ی دبیرستان را به پایان رساند از من خواست تا جهت ثبت نام دانشگاه بیا او این که دوره

اش رفیتم تیا   همکاری کنم. یک روز صبح با او تماس گرفتم و با ماشین خودم بیه خانیه  

ی کرد؛ زیرا او وارد مرحلهاش در او غوغا میگاه بروم. احساسات درونیهمراه او به دانش

اندیشید. همیین کیه سیوار     شد میی ای که وارد آن میشد و در مورد دانشکدهجدیدی می

ماشینم شد، بوی عطرش به مشام من رسید، بوی عطیر بسییار تنید بیود، چنیین بیه نظیر        

 هایش کرده است.رسید که او تمام تالشش را امروز صرف لباسمی

حقیقتا  بوی عطر مرا خفه کرد. شیشه ماشین را پایین آوردم تا نفسی تازه کنم. احساس 

هایش به زحمت انداختیه اسیت.   کردم که بیچاره خودش را در آرایش و معطرکردن لباس

ترسم میدیر دانشیکده   لذا رو به او کردم و گفتم: ماشاء اهلل! این بوی خوش یعنی چه! می

این بوی خوش را استشمام نماید با صیدای بلنید فرییاد بزنید و بگویید: فبیول       همین که 

متشیکرم  «. ابوعبیدالرحمن »هستی. رو به من کرد و با یک شور و حماسه گفت: متشکرم 

کنم و میردم آن  به خدا این عطر بسیار با فیمت است و همیشه من از این عطر استفاده می
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نمیود و  ی دسیتمالش آن را استشیمام میی   شیه کننید و سیپس از گو  را از من مالحظه میی 

 گفت: تو را به خدا آیا من خوش سلیقه نیستم؟!می

ذشت و عبدالمجید از دانشیگاه فیارغ التحصییل شید و     گاین جریان  از آه! پانزده سال

هاست که در جایی مشغول به کار است. مگر این که آن جریان همواره آویزه گوشش سال

 اندازد.از دیدارها آن را به یاد من میاست و گاه گاهی در برخی 

هیا  آری، خوشرو باشید! حکمرانی به عواطف و احساسات مردم و ایجاد تمایل در آن

هیای عیادی جهیت کسیب     بسیار آسان است؛ اما ما در بسیاری از موافع از اعمال مهارت

یین  ا ورزیم و تعجب نکنید که صاحب اخالق عظیم یعنیی رسیول اهلل   ها، غفلت میآن

 نمود.ها را اعمال میها و حتی بهتر از آنمهارت

شیان در مکیه میورد شیکنجه و     های اسالم، وفتی مردم در مورد دیندر نخستین سال

عبدالرحمن »و اموال خویش را ترک گفتند. و دیار سختی بودند و به مدینه هجرت کردند

ما در حالی بیه مدینیه   به مدینه مهاجرت نمود. وی در مکه تاجر مقتدری بود، ا« بن عوف

 دست بود. انگار خیلی زود دامنگیر مشکالت گردید.آمد که فقیر و تهی

و « عبدالرحمن بن عیوف »بین مهاجرین و انصار پیمان برادری بست و  رسول خدا 

هیا پیاک و سیالم و    ها و درون آنانصاری را برادر همدیگر ساخت. نفس« سعد بن ربیع»

 ی اهیل مدینیه  گفت: بیرادرم! مین از همیه   « عبدالرحمن»به « سعد»هایشان صاف بود. دل

ام را به دو فسمت تقسیم کن و نصف آن را بردار و نصف ثروت بیشتری دارم. لذا سرمایه

 دیگر را برای من بگذار.

سپس اندیشید که عبدالرحمن نیاز به همسر دارد. لذا به او عرض نمود که یکیی از دو  

ی شرعی به ازدواج طالق داده و پس از گذشت دوره عدرههمسر مرا انتخار کن من او را 

تو درآورم، عبدالرحمن گفت: خدا در اهل و مال شما برکت دهد، مرا به بیازار راهنمیایی   

کن. درست است که عبدالرحمن مالش را در مکه رها نموده بیود و کفیار آن را مصیادره    

یعی بود. سیعد او را بیه بیازار    کرده بودند، اما او دارای عقلی سنجیده و تبحر تجاری وس
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راهنمایی کرد و او به بازار رفت و مشغول خرید و فروش گردید. یعنی کاالیی به صورت 

ای بیه دسیت آورد و بیا آن بیه     فروخیت و سیرمایه  خرید و سپس به نقدی میفسطی می

ای زدن را خور بلد بود، تا این که سیرمایه تجارت پرداخت و فن خرید و فروش و چانه

 دست آورد و ازدواج کرد. به

آمید! جیای    و اثر بوی زنان بود، نزد رسول خدا روزی عبدالرحمن در حالی که بر ا

هیا و بسییار   تعجب نیست چون او )داماد( شده و عروسی کرده است. پیامبر پزشک نفس

ها را صید کند. همین که او را دیید، متوجیه ایین    خوشرو بود و منتظر فرصت بود تا فلب

 گفت: چه خبر؟!کرد و به عبدالرحمن میبویی نگاه میگردید و به اثر خوشتغییر 

ام. عبدالرحمن شادمان گردید و گفت: یا رسول اهلل! با ییک زن انصیاری ازدواج کیرده   

تعجب نمود، چگونه توانسته ازدواج کند در حالی که تیازه هجیرت کیرده     رسول خدا 

مقرر ساختی؟ گفت: به اندازه یک هسیته   فدراش را چهپرسید: مهریه است؟ آنحضرت 

اش بیفزایید. لیذا بیه او گفیت: بیه مناسیبت       خواسیت در خوشیحالی   طال. رسول خدا 

بیرای   ازدواجت یک دعوتی اگرچه یک گوسفند باشد، ترتیب بده. سپس رسیول خیدا   

مال و تجارت او دعای خیر و برکت نمود به طوری که برکت بر او و میالش فیرود آمید،    

دییدی سینگی را   گویید: اگیر میرا میی    رحمن در توصییف کسیب و تجیارتش میی    عبدال

 داشتم امید داشتم که به طال یا نقره تبدیل شود.برمی

شان بسیار خوشرو بود حتی با فقرا و مساکین، آنان را به فیمت و ارزش رسول خدا 

ان مهم هستند کرد که متوجه آنان است و در نزد ایشنان چنین وانمود میآفهماند و به می

نهیاد.  دادند هرچند که جزئی و پیش پا افتیاده باشیند، ارج میی   و کارهایی را که انجام می

کرد و دیگیران  شان اشاره میکرد و به کارهایها ذکر خیر میدید، از آنها را نمیوفتی آن

 ها عمل نمایند.کرد تا مانند آنرا تشویق می

 زد. رسول خیدا  بود که مسجد را جارو می رنگ، مؤمن و صالحیدر مدینه زن سیاه

کردنید، چنید روزی گذشیت و    اش تعجب میی دیدند و از حرص و عالفهگاهی او را می
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او را ندیدند. لذا در مورد او سؤال نمودنید؟ اصیحار عیرض نمودنید: ییا       رسول خدا 

و را رسول اهلل! او فوت کرده است. فرمودند: پس چرا مرا خبر نکردید؟ اصیحار فضییه ا  

دانستند؛ زیرا او زنی مسکین و افتاده بود و درخیور ایین نبیود کیه از     کوچک و حقیر می

باخبر شود. از این جهت گفتند: او در شب فوت نمیوده و میا    خبر مرگش رسول خدا 

 ناگوار دانستیم شما را بیدار کنیم.

او نیزد   عالفمند شدند تا بر او نماز جنازه بخوانند؛ چون اگرچیه عمیل   رسول خدا 

مردم کوچک است؛ اما در نزد خدا بزرر است. اما چگونه بر او نماز بخواند، حال آن که 

فرمودنید: فبیرش را بیه مین نشیان دهیید.        او مرده و دفن شده است، لذا رسول خیدا  

بیر او نمیاز    نشیان دادنید و پییامبر     اصحار همراه او رفتند و فبرش را به آنحضرت 

شان پیر از تیاریکی اسیت و خداونید بیا      این فبرها بر صاحبان» خواندند. سپس فرمودند:

 «.کندها را روشن میها، آننمازخواندن من بر آن

مشاهده کردند که به این  شما را به خدا این چه عملی بود که صحابه از رسول خدا 

دهد. چگونه حماسه و شور آنیان بیرای انجیام    کار کوچک از یک زن ضعیف اهمیت می

 شد.این کارها یا بزرگتر از آن برانگیخته می اینگونه

تان نجوا کنم: ما در محیطی هستیم که بعضی اوفات فادر به انجام بگذارید تا در گوش

تیان را  یها حماسهعاطفهها نیستیم. پس متوجه باشید که برخی ترشروها و بیاین مهارت

ر میان بگذارید و با جمیالت  خاموش نگردانند. کسانی که هرچند کلمات نرم را با آنان د

گیرند و با کلمیات زشیت و   زیبا و نازک آنان را ستایش کنید. بازهم تحت ت ثیر فرار نمی

 گویند.ناهنجار که هیچ طعم، رنگ و بویی ندارند به شما پاسخ می

های مهمی شناسم به یک دعوتی بزرگی که در آن شخصیتبه عنوان مثال من او را می

د، دعوت شده بود. در مسیر راهش از بازار گذشت و وارد یک مغازه در آن حضور داشتن

 عطرفروشی شد و چنین وانمود کرد که فصد خرید عطر و اُدکلن دارد.
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های فیمتی و لذا صاحب مغازه با استقبال گرم به او سالم گفته و انواو عطرها و ادکلن

هیای  یید. وفتیی لبیاس   پاشید تیا او عطیر میورد نظیرش را خریید نما     خوشبو را بر او می

مان از خوشبویی پر شد، با یک نرمی و لطفی به فروشنده گفت: متشکرم. هرکیدام  دوست

کینم. لیذا زود بیه سیوی     گردم و آن را خرید میکه مورد پسند من فرار گرفته باشد برمی

ها از بین نرود. و برای صرف شام در کنیار دوسیتش   تا بوی خوش آن محل دعوتی رفت

ای بر زبیان  متوجه بوی خوش او نگردید و در این مورد جمله« خالد». اما نشست« خالد»

رسید؟! خالید   مان با تعجب به او گفت: آیا عطر خوشی بیه مشیامت نمیی   نیاورد. دوست

ات مسدود است. بالفاصله خالد جیوار داد:  مان گفت: پس حتما  بینیگفت: خیر! دوست

 کردم!را هم استشمام نمی بود، پس من بوی عرفتام مسدود میاگر بینی

 اعتراف...

هرچند که شخص به موفقیت و بزرگی دست یابید، بیازهم او بشیر اسیت و هنگیام      »

 «.آیدتمجید از او شادمان گشته و به وجد می



 مواظب باشید: فقط جهت زیبایی خوشرو باشید

ای لحظهدهند تا خوشرو باشند. بنابراین، اصال  برخی از مردم تالش زیادی به خرج می

هرچیه از حید بگیذرد    »اند: شوند، اما در گذشته گفتهاز اظهار نظر و تعریف خاموش نمی

دادن آن هرکس به چیزی فبل از وفتش شتار کنید، بیه از دسیت   »و «. ناچار گردد ضد آن

 «.گرددمؤاخذه می

پس فقط به اشیای زیبا و اعمال منطقی و خور، خوشیرو و شیادمان باشیید از فبییل:     

ی که شخص با مشاهده مردم از آن شادمان گردد و منتظر تعریفی باشد و با شنیدن چیزهای

کننده شادمان گردد. امیا از چیزهیا و ییا اعمیالی کیه شیخص از بیرمال و        سخنان تحسین

کشد. پس چنیان  نمودن دیگران خجالت می شود و از مشاهدهها شرمنده میشدن آنعینی

 اید.دهها را ندیاظهار نمایید که شما آن

هایش را دیدید که فدیمی هستند، مواظب باشید تان رفتید و مبلی دوستمثال  به خانه

کنند و بنابراین از ابراز پیشنهادهایی کیه از  از افرادی نباشید که خاطر دیگران را مکدر می

 اند خودداری کنید.شما نخواسته

چیرا مبلهاییت را عیوض    تان به سخن آمیده و بگوییید:   مواظب باشید از این که زبان

کنی، نقش های جدیدی خرید نمیکنند! چرا چلچراغها کار نمیکنی؟! نصف چلچراغنمی

کیاری   های جدیدی آن را رنگو رنگ کاری دیوارهایت بسیار فدیمی است. چرا با رنگ

 کنی! به شدت خودداری کنید.نمی

وراسیون نیستی که او برادرم! او از شما پیشنهادی نخواسته است و شما هم مهندس دک

تواند آن را ان استفاده کند. خاموش باشید، شاید او نمیتبا شما توافق نموده تا از نظریات

اش خور نیسیت، ییا شیاید... هییچ چییزی بیرای میردم        عوض کند. شاید وضعیت مالی

کشند نگاه کنند و آنیان را در  تر از کسانی نیست که مردم به آنچه آنان خجالت میسنگین

توان تعمییم داد.  نگنا و فشار فرار دهند. باز آن مس له را باز نموده و به دیگر امور نیز میت
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هایش کهنه بود یا کولر ماشینش خرار بود. سخن نیک گفته یا به همین صورت اگر لباس

 خاموش باشید.

حکایت شده است که مردی به مالفات دوستش رفت و دوستش برای او نان و روغن 

ان گفت: چه زیبا بود، اگر با این روغن، گیاه صنوبر )افشین( بود! میزبیان بلنید   آورد. میهم

شد و از همسرش پرسید، اما در خانه صنوبر نبود. بنابراین، به بیرون از خانه رفیت تیا آن   

را خرید کند، اما پولی در اختیار نداشت! صاحب مغازه صنوبر را بیه طیور فیرض بیه او     

گذاشتند و وضو آمد و آفتابه )فیمتی که در گذشته در آن آر میاش به خانه نداد. آن مرد

گرفتند( را برداشت و نزد صاحب مغازه رهن گذاشت تا اگر آن شخص پولش را نداد می

صاحب مغازه آن را بفروشد و پول خودش را بردارد. آنگاه میزبان صینوبر را برداشیت و   

هلل ال   رطعمنا وس انا و نعنا بما  حمدال»برای میهمان آورد. میهمان آن را خورد و گفت: 

ستایش مر خدایی را که به ما غذا خورانید و آر نوشاند و ما را به آنچه عطا نموده  «رتانا

است فانع نمود. در این هنگام صاحب منزل یک آه غمگین و دردناکی کشید و گفت: اگر 

 بود!ی ما گرو نمیکرد پس افتابهخداوند تو را به آنچه به تو داده است فانع می

ات زرد فدر رنیگ چهیره  همچنین وفتی به عیادت بیماری رفتید بار بار نگویید: اوه چه

اند، پوستت خشک شده است! شگفتا! مگر شما پزشک او هایت فرو رفتهشده است! چشم

 هستید. سخن نیکو بگویید یا خاموش باشید.

نیزد او نشسیت و    حکایت شده است که شخصی به عیادت مریضیی رفیت و انیدکی   

اش مقیداری  اش را بیا او گفیت و بیمیاری   اش پرسیید. میریض بیمیاری   سپس از بیماری

کننده فریادی کشید: آه! فالن دوست من به این بیماری مبتال بود خطرناک بود. این عیادت

و از آن درگذشت و فالن دوست برادرم از این بیماری در بستر بود و بود تا این که مُیرد  

همسایه دامادم به این مرض مبتال بود و فیوت کیرد و میریض کیه بیه او گیوش       و فالن 

داد، نزدیک بود که منفجر شود. وفتی این شخص از سخنانش فیارغ شید و خواسیت    می

بلند شود، رو به بیمار کرد و گفت: هان! با من کاری نداری؟ بیمار گفت: بله وفتی بییرون  
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ت شخصیی رفتیی، احیوال مردگیان را نیزد او      رفتی دوباره نزد من نیا و هرگاه بیه عییاد  

 یادآوری نکن.

اند که پیرزنی، دوست پیر و کهنسال وی مریض شد، این پیرزن همچنین حکایت کرده

ها تعلل نمیوده و  کرد تا او را به عیادت دوستش ببرند. اما بچهتمام فرزندانش را وادار می

میلیی راضیی شید و او را بیا     وی بیی تراشیدند، تا این که یکی از فرزندانش از ربهانه می

ی پیرزال بیمار رسید، مادرش پایین شید و او در انتظیار او در   ماشینش برد. وفتی به خانه

ماشین نشست، مادرش نزد مریض رفت دید که بیماری او را به شدت به زمیین انداختیه   

ن خواسیت بییرو  است، به او سالم گفت و برایش دعای خیر و سالمتی نمود، وفتیی میی  

کنند. با اعالم بیگناهی تمام گفت: هر بار که شود، دید دختران بیمار در هال خانه گریه می

کردم و مادر شما سخت بیمار است و چنین به نظر خواستم نزد شما بیایم فرصت نمیمی

 رسد که عن فریب خواهد مرد لذا از حال، خداوند تعزیه شما را نیکو کند.می

کننیده و سیرورآور خوشیرو و شیاد     ر! در امور شادمانپس متوجه باش شخص هوشیا

 شوند.باش نه آنچه مردم غمگین می

 مشکل...

ها یا بوی بیدش،  طرار فرار گرفتی، مانند چرک لباسضوفتی به مالحظه چیز بدی در ا

 «.پس او را درست تنبیه کن و بسیار لطیف و هوشیار باش
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شود، م در وجود هر شخص این است که از آنچه به او مربوط نمیهای اسالاز زیبایی

ی زیبایی است که تو آن را از زبان پیامبر باهوش و پیاک،  فدر این جملهدست بردارد. چه

 ای ندارند.شنوی.، آری، ترک اموری که فایدهمی یعنی رسول خدا 

میورد  شدن در امور بیلآور که تو را به داخهای مزاحم و زحمتفدر زیادند انسانچه

 کنند.فایده اجبار میو بی

فدر خرید کردی؟ تو در جوار پرسد، آن را چهوفتی ساعتت را ببیند می ،به طور مثال

گویی: از طیرف یکیی   کجا؟ تو در جوار می پرسد: هدیه! ازگویی: هدیه است، باز میمی

گیوی.  ، از کجا؟! باز تو میی گوید: دوستت در دانشگاه، دوست محلهاز دوستان. باز او می

 .امدوست دانشگاهی آنواهلل، 

گویی: أأأن یعنی به مناسیبت روزهیای   گوید: خب، به چه مناسبت؟ تو میمیسپس او 

پرسد: مناسبتش چیه؟ فبولیت، یا باهم در سفری بودیید ییا ممکین اسیت     دانشگاه. باز می

دهد. تو را به خیدا مواظیب   می ارزش ادامهی بییک فضیه نمودنأأأن؟ و او در سؤال پیچ

مورد دخالت باش وجدانت تو را وادار نکند تا به رویش فریاد بزنی و بگویی: در امور بی

افتد مثال  زمانی که در یک جلسه عمومی با این تری اتفاق مینکن! چه بسا فضیه به غرنج

 سؤاالتش عرصه را برای تو تنگ نماید.

نفر از دوستانم بعد از نماز در جایی نشسته بیودیم   به یادم هست که من به همراه چند

 ها زنگ خورد و او در کنار من نشسته بود، وی جوار داد:که گوشی یکی از آن

 بله؟ -

 همسرش: الو کجایی خر؟! -

 شنیدم.شان را میصدایش آنقدر بلند بود که من سخنان

 مرد گفت:

 خوبم. خدا شما را حفظ کند. -
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 زن خشم گرفت و گفت: -

ای و من منتظرت هستم فکر به همراه دوستانت نشستهخدا حالت را خور نکند. بی -

 به خدا تو گاوی )!!(

 آن شخص گفت:

 خدا از تو راضی باشد. بعد از نماز عشاء خواهم آمد. -

خواهد توجه شدم که سخنانش با سخنان او موافق نیست، و من دریافتم که او میممن 

ها به پایان رسید. من به حاضرین نیم نگیاهی  ی آندهد. مکالمهخودش را در تنگنا فرار ن

ها بپرسد: کی بود تمیاس گرفیت؟ از شیما چیه     کردم شاید یکی از آنانداختم و خیال می

 ات بعد از مکالمه عوض شد؟!خواست؟ چرا رنگ چهرهمی

 ها مربوط نبود، دخالت نکرد.اما خدا بر او رحم کرد و کسی در اموری که به آن

اش پرسییدی. او بیه ییک جملیه     به طور مثال اگر به عیادت بیماری رفتی و از بیماری

اه بود و تمام شد. تعمومی اکتفا نمود و گفت: الحمدهلل. یک بیماری سطحی و مریضی کو

آیند، او را به جوار دفییق در تنگنیا   یا امثال این عبارات که جوار صریحی به شمار نمی

یعنی حقیقتا  بیماری شما چه بود. بیشتر در مورد آن  نگو: ببخشید.فرار مده، به عنوان مثال 

ی شما در تنگنا فراردادن او آور است. انگیزهتوضیح دهید؟ منظورتان چه بود؟ یا... تعجب

 چیست؟

های اسالم در وجود و شخص، این اسیت کیه از آنچیه بیه او مربیوط      آری، از زیبایی

ر داری او بگوید: من بیماری بواسیر دارم یا در فالن کند، یعنی انتظاشود، دخالت نمینمی

دادن موضوو نیسیت.  نیاز به کش دهد)...( زخمی دارم یا... وفتی او جوار عمومی به تو 

اش را نپرسی؟ بلکه منظورم دفت بیش از حید در  منظورم این نیست که از بیمار، مریضی

 سؤال است.

زند و با صدای ی عمومی صدا میجلسهآموزی را در یک به طور مثال: کسی که دانش

 گوید:بلند می
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 هان احمد! فبول شدی؟ -

 گوید: بله.او می -

 پرسد:باز می

 ندم را به دست آوردی؟چی در کالس رتبه -

اگر وافعا  تو برایش ارزش فایل هسیتی و او را دوسیت داری، در وفیت تنهیایی از او     

سیبتی بیا تیو دارد؟ چیرا بیا او گفتگیو       ی این دفت کاری چیست؟ چه نسؤال کن. انگیزه

خواهی او را کمک کنی پس در یک گوشه روی؟ اگر تو میکنی. چرا به دانشگاه نمینمی

اش از عیرق  نمیودن چهیره  با او بنشین و به آنچه نیاز دارد بیا او سیخن بگیو. امیا خییس     

 شرمندگی مناسب نیست و نباید او را در جمع شرمنده ساخت!

ْسنِ  ِمنْ » فرمود: رسول خدا  های اسالم از زیبایی» « َْعنِیهِ  اَل  َما تَْ ف ه   الَمْ ءِ  إِْساَلمِ    

 «.کندشود، دخالت نمیدر وجود شخص، این است که در آنچه به او مربوط نمی

سیفر   موضوو را بزرگتر از حجمش گنده نکن. مدتی پیش به شهر پیامبر  آگاه باش!

با یک جوان اندیشمندی توافق نمودم تا دو پسرم،  نمودم و سرگرم چند سخنرانی بودم و

عبدالرحمن و ابراهیم را به یک حلقه حفظ فرآن، یا یک مرکز تفریحیی تابسیتانی ببیرد و    

ها را بیاورد. عبدالرحمن ده سال عمر داشت. لذا مین ترسییدم کیه    دوباره بعد از عشاء آن

تیان  یم مادرت چیست؟ خانیه ربط از او بپرسد: اساین جوان از بار فضولی سؤاالتی بی

دهد؟ بنابراین، عبیدالرحمن را آگیاه   فدر پول به تو میکجاست؟ چند برادرید؟ پدرت چه

هیای اسیالم در وجیود    از زیبیایی »ربطی پرسیید. بگیو:   نمودم و گفتم: اگر از تو سؤال بی

و ایین حیدی  را   « شیود، دخالیت نکنید   شخص، این است که در آنچه به او مربوط نمی

 ن بار تکرار نمودم تا آن را حفظ کرد.چندی

عبدالرحمن با برادرش سوار ماشین شدند و عبدالرحمن بسیار گرفته و بیمناک بود. در 

گویید: حالیت چطیور اسیت عبیدالرحمن؟ عبیدالرحمن بیا        مسیر راه جوان با نرمیی میی  

ام خواهد کیه او را نیرم و آر  دهد: زنده باشی، جوان مسکین میهوشیاری کامل جوار می
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کند تا حدی  را بیه  پرسد: امروز شیخ سخنرانی دارد؟ عبدالرحمن کوشش میکند. لذا می

زند: در آنچه به کند. لذا با صدای بلند فریاد میاش همکاری نمیکند، اما حافظه ییاد آور

گوید: خیر، بلکه هدف من این اسیت کیه در آن   تو مربوط نیست دخالت نکن. جوان می

خواهد او را فریب دهد لذا کند او میه نمایم. باز عبدالرحمن فکر میشرکت کنم و استفاد

گویید: ببخشیید   کند؛ آنچه به تو مربوط نیست دخالت نکن. باز جوان میدوباره تکرار می

زند: آنچه به تیو مربیوط نیسیت، دخالیت     عبدالرحمن منظورم... باز عبدالرحمن فریاد می

گردنید.  برند تا این که برمیی ن وضعیت به سر میها در طول مدت این سفر در اینکن. آن

در این هنگام عبدالرحمن با افتخار با من موضیوو را در مییان گذاشیت. مین خندییدم و      

 مجددا  موضوو را برایش تفهیم نمودم.

 آموزش فرد برای استفاده از این راهکار...

کننیده  دا خسیته تعامل یعنی مجاهده با نفس در آزادی از دخالت در کار دیگیران، ابتی  »

 «.بخش استاست، اما در پایان آرام
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دارند و شروو به خوانیدن  موبایلت را برمی –بدون اجازه  –گاهی اوفات برخی مردم 

 کنند.هایش میپیام

ی عمومی، جهت صرف شام دعوت به عمیل آورده بودنید و   از دوستم در یک جلسه

هیای  و در کنار چند نفر از فضات بود و تمام مدعویین جلسه از شخصیتمحل پذیرائی ا

گفیت.  ها سخن میها نشست و از هر دری با آنبرجسته علمی بودند. دوستم در میان آن

کرد. لذا آن را بیرون آورد و روی میزی کیه در کنیارش   موبایلش در جیب او سنگینی می

 بود گذاشت.

سرگرم سخن با او بود، از بیار عیادت گوشیی را     شیخی که در کنارش نشسته بود و

ی آن نگیاه کیرد، رنگیش پریید و دو مرتبیه آن را سیر جیایش        برداشت. وفتی به صفحه

ی عمیقی او را فرا گرفته بود آن را پنهیان کیرد. وفتیی از آنجیا     گذاشت. دوستم که خنده

اش را گوشیی  –مانند آن شییخ   –بیرون شد. من همراه او در ماشینش سوار شدم. من نیز 

 ام گرفت و غرق در خنده شدم.اش نگاه کردم خندهبرداشتم وفتی به صفحه

نویسند از فبیل: به ذکیر  شان چیزهایی میی گوشیدانی چرا؟ عادتا  مردم بر صفحهمی

 خدا مشغول باش، یا... اما دوستم نوشته بود: تلفن را سر جایش بگذار فضول!

کننید. چنانکیه طبیعیی    ر شخصی دیگران دخالیت میی  بسیاری از این نوو مردم در امو

کنید و بیه آنچیه در    شود و داشبرد آن را باز میاست که شخصی در ماشین شما سوار می

کند تا ماتیک ییا سیاق چشیم و    کند! زنی کیف زن دیگر را باز میداخل آن است نگاه می

گیویی:  ایی؟ تیو میی  پرسد: کجگیرد و میریمل او را بردارد و گاهی کسی با تو تماس می

 پرسد: کجا؟ چه کسی همراهت است؟من مسافرت هستم، وی می

کنند. پس ما کنیم با این اسلور با ما برخورد میها زندگی میبسیاری از مردم که با آن

ها را از دست ندهیم، کوشش کن تا از ها برخورد کنیم؟ مهم این است که آنچگونه با آن
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ر باشی. مواظب باش کسی از دست تو ناراحت نباشد. برای شدن با چنین افراد برحذچپ

 شدن از این موضوو بسیار هوشیار باش، بدون این که بین تو و او مشکلی پیش آید.بیرون

انگیاری مکین، هرچنید کیه     دادن دوستان سیهل آوردن دشمنان یا از دستدر به دست

 اسبار زیادی برای این کار دست به دست هم دهند.

ها پاسخ سؤال با سؤال ییا بیه طیور کلیی     ها در تعامل با طفیلیرین اسلوریکی از بهت

 انتقال به موضوو دیگری است تا او سؤال اولش را فراموش کند.

 مثال  اگر از تو پرسید:

فدر است؟ شما با نرمی و لبخند بگو: چیرا مگیر بیرایم شیغل     ات چهحقوق ماهیانه -

 بهتری پیدا کردی؟

 خواهم بدانم.می گوید: نه امااو می -

باز شما بگو: میزان حقوق در این روزهیا مشیکل شیده اسیت و بیه ظیاهر سیبب آن        

 باالرفتن فیمت نفت است!

 فطعا او خواهد پرسید:

شیود.  بنزین به این فضیه چه ربطی دارد؟ باز شما بگو: نفت است که سبب تورم می -

 خیزد؟ها به خاطر آن به پا میبینی که جنگمگر نمی

ها اسبار دیگری دارند و جهان امروز پیر  گوید: خیر چنین نیست. زیرا جنگمی او -

کنید. )هیان! نظیرت    از جنگ و آشور است و در نتیجه او سؤال اولش را فرامیوش میی  

 چیست؟ آیا با هوشیاری از این موفف بیرون نشدی؟(.

آییا همیراه   کنی؟ از او بپرس: همچنین اگر از شغلت پرسید. یا پرسید: به کجا سفر می

آییی بلییط بیه    دانم! اما تو به او بگو اگیر بیا مین میی    گوید: نمیآیی. او میمن به سفر می

شود و موضیوو اصیلی را فرامیوش    ی شماست در این هنگام وارد موضوو بلیط میعهده

توانیم از اینگونه مواضع، بدون این که در میان ما و دیگران مشکل کند. بدین شکل میمی

 بیرون آییم. پیش بیاید،
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 وقفه...

کند، مواجه شدی به خیوبی از  ربط دخالت میوفتی با یک فرد فضول که در امور بی»

 «.دار کنیآن موفوف بیرون شو، بدون این که او را جریحه



 انتقاد نکن

گوید: اوه! خیلی ماشین فرسیوده  ی که میشود. اولین کلمهبه ماشین دوستش سوار می

 و از رده خارج است!

ات را گوید: اوه هنوز اسبار خانهبیند میاش را میشود و اثاثیهاش میفتی وارد خانهو

 عوض نکردی؟!

فیدر فشینگ و زیباینید. امیا چیرا      گوید: ماشیاء اهلل. چیه  بیند میوفتی فرزندانش را می

کند. حیال  پوشانی؟! وفتی همسرش به او غذا تقدیم میها نمیتری به آنهای فشنگلباس

هیا را  اش زحمت کشییده اسیت. انیواو غیذاها و رنیگ     ها برای تهیهبیچاره ساعتآن که 

برنج پخت نکردی؟ کم نمکند. این غذا مورد تماییل   گوید: ای خدای من!بیند. باز میمی

 من نیست.

هاسیت.  بینید بیازار مملیو از انیواو مییوه     رود، میی فروشی و میدان تره بار میی به میوه

شود. گوید:نه، این میوه در فصل تابستان یافت میمغازه می پرسد: انبه هست؟ صاحبمی

شیود و  گوید: نه نیست، رنگ آن شخص عیوض میی  گوید: هندوانه چطور؟ او میباز می

رود و فراموش کنید! و سپس بیرون میگوید: شما هیچی نداری. پس چرا مغازه باز میمی

 کند که در مغازه چهل نوو میوه دیگر وجود دارد.می

کننید. از  ری! برخی مردم به علت انتقادهای بیش از حد عرصه را برای تو تنیگ میی  آ

آید. لذا در غذا جز مویی کیه سیهوا  در آن افتیاده و در لبیاس     شان نمیهیچ چیزی خوش

ی که جوهری که به طور اشتباهی بر آن جاری شده و در کتار مفیید جیز   تمیز جز نقطه

بینند. لیذا هییچکس از انتقیادات    چیز دیگری نمی، شده اشتباه چایی که سهوا  در آن وافع

بیین  گیر است، بر بزرر و کوچک باریککننده و نقطهآنان در امان نیست. همیشه مالحظه

 است.

دوستی داشتم که از دوره دبیرستان و دانشگاه باهم رفیق بودیم و هنوزهم با همیدیگر  

عریف کند و بگویید: خیور اسیت. در    رابطه داریم، اما یادم نیست این دوستم از چیزی ت
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مورد کتابی که ت لیف کردم و تعداد زیادی از آن اظهیار خرسیندی و سیتایش نمودنید و     

یک خونسیردی گفیت:    ابصدها هزار نسخه از آن به چاپ رسیده است، از وی پرسیدم: 

واهلل خور است. اما در آن داستانی نامناسب وجود دارد، از خط درشتش خوشم نیامید و  

 فیت چاپش نیز نامرغور است و...کی

ی روزی از وی در مورد سخنرانی فالن شخص پرسیدم؟ امکان نداشیت کیه از جنبیه   

تر شد و چنان شدم کیه  درخشان مثبت آن یاد کند، تا این که وی بر من از کوه نیز سنگین

 شناسم.هرگز در مورد چیزی نظرش را نخواهم، چون از فبل او را می

ی مردم خواهان نمونه مثالی و الگو است. از همسرش که از همهبه همین شکل کسی 

خواهد تیا در  تمیز باشد و نیز از او می %011ساعت  12اش در طول خواهد که خانهمی

طول شبانه روز فرزندانش نظیف و آراسته باشند و اگر میهمانی برایش آمد بهترین غذا را 

اترین سخنان را به او بگویید. همیین اسیت    پخت کند و هرگاه با او بنشیند الزم است زیب

با او اینگونه باشیند. همچنیین بیا     %011برخورد و منش او با فرزندانش. در هرچیز باید 

 کند.دوستان و هرکسی که در خیابان و بازار و... با او معاشرت می

 خورد و به شدت وی را مورد انتقادو اگر یکی از آنان کوتاهی کرد او را با زبانش می

شوند؛ زیرا گیرد تا این که مردم از او ملول و خسته میدهد و مرتب از او نکته میفرار می

بیند. هرکسی کیه در چنیین وضیعیتی اسیت.     یزی نمیچی سفید جز سیاهی او در صفحه

حقیقتا  خیودش را میورد شیکنجه و تعیذیب فیرار داده اسیت و نزدیکتیرین افیراد از او         

 کنند.نی او اظهار تنفر و سنگینی میآید و از همنشیشان نمیخوش
 إذا رنكككب لككككم ت ككك   مكككك اواً علكككى ال كككك ا

 إذا فككككككـنب  ككككككـي فككككككل اِلمكككككك و معاتبككككككاً       
 

 , ور  النككككا  تصكككك   م ككككاوبه   مئككككب 

 و ككككككـی   لككككككن تلككككككـق الككككككـ   سككككككتعاتبه
 

شیوی؛  وفتی تو بار بار بر خاشاکی که در آر افتاده است، آر ننوشی تشنه می»یعنی: 

 «اش تمیز باشد؟ی آبخوریاست که کاسه زیرا چه کسی
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دهیی، هرگیز دوسیتت را کیه     و وفتی تو در هر امر دوستت را مورد نکوهش فرار می»

 «.مورد نکوهش فرار دادی مالفات نخواهی کرد

  ﴿گوید: اهلل! خداوند می سبحان

﴾  :گویید در وفتی سخن می»[ یعنی: 011]األنعام

 .«ارتان عدل و انصاف را مراعات نماییدگفت
فرمایید:  کند، میی را با مردم بیان می در حالی که تعامل آنحضرت  لمادرمان عایشه 

خیورد و اال آن  گرفت اگر اشتها داشت از آن میاز غذایی ایراد نمی هرگز رسول خدا »

 .(1)«کردرا ترک می

 کرد.آری، در هیچ چیزی مشکل درست نمی

بودم هیچگاه بیه   به خدا فسم! نه سال مشغول خدمت رسول خدا »گوید: می انس 

یاد ندارم که کاری انجام دهم و بگوید: چرا چنین و چنان کردی؟ و از هیچ کاری بر مین  

 «.نگفت فْایراد نگرفت و به خدا فسم که هرگز به من اُ

ت به ترک نصیحت یا او اینگونه بود و ما نیز باید اینگونه باشیم. با این وجود من دعو

بین نباش، به خصوص در امور دهم. بلکه در هر کاری باریکسکوت در موافع اشتباه نمی

 دنیوی، عادت کن در امور همنوا باشی.

ات را زد و تیو از او اسیتقبال کیردی و وی را بیه داخیل میهمیان       اگر میهمانی دروازه

دارد وفتی به چایی نگاه ا برمیات تعارف نمودی و برایش چای آوردی، او استکان رخانه

گوید: نه. نه. اش کنم؟ میگویی: اضافهگوید: چرا استکان را پر نکردی؟ شما میکند میمی

گویید:  خورد میها را میآوری. وفتی آرخواهد و شما برایش آر میکافی است. آر می

کند! و ن سرد نمیگوید: کولرتاکند میفدر گرم است. سپس به کولر نگاه میهایتان چهآر

ات احسیاس  کند. سپس آیا سنگینی حضیور ایین انسیان را در خانیه    از گرمی شکایت می

 ات بیرون شود و دو مرتبه برنگردد!؟کنی که از خانهکنی؟ آیا آرزو نمینمی
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آید؛ اما اگر به آن نیاز داشیتی، پیس بیه آن    شان نمیبنابراین، مردم از انتقاد زیاد خوش

ش و سپس آن را تقدیم افراد کن و آن را به صورت پیشنهاد، یا اسلور روکش زیبایی بک

 غیر مستقیم، یا با الفاظ عامیانه تقدیم کن.

کرد، بلکه کرد، هرگز با او تقابل نمیاز کسی اشتباهی مالحظه می هرگاه رسول خدا 

 کنند. یعنی به در بگو تا دیوار بشنود.گفت: چرا بعضی مردم چنین و چنان میمی

خواسیتند کیفییت عبیادت و نمیاز     باری سه جوان پرجوش به مدینه نبوی آمدند و می

ی وی پرسییدند. همسیران   را بدانند، لذا از ازواج مطهرات از اعمال مخفیانه آنحضرت 

کنید. بخشیی از   گیرد و گاهی افطار میها جوار دادند که وی گاهی روزه میپیامبر به آن

ها بیا همیدیگر گفتنید: او رسیول     کند. آنبه نماز سپری می ای راشب را به خوار و پاره

اش را بخشیده است. لذا هرکدام ییک تصیمیم   خداست و خداوند گناهان گذشته و آینده

میانم و بیه   کنم و همواره به صورت مجیرد میی  گرفت. یکی گفت: من هرگز ازدواج نمی

 شوم.عبادت خدا مشغول می

گیرم. سومی گفت: من هرگز شیب  ز، روزه میدیگری گفت: من به طور مداوم هر رو

از تصیمیم   شیوم. رسیول خیدا    خوابم و در طول شب به نماز و عبادت مشغول مینمی

ها باخبر گردید. لذا باالی منبرش رفت و خداوند را حمد و ثنا گفت و سیپس فرمیود:   آن

م چنیین  چرا بعضی مردم! )به همین صورت مبهم. نگفت: فالنی و فالنی( چرا بعضی مرد

کنم و بیا  گیرم و افطار میخوابم و روزه میخوانم و میگویند: اما من نماز میچنان می و

 .(1)کنم. پس هرکسی از سنت و روش من اعراض نماید از من نیستزنان ازدواج می

خواندنید و در  مشاهده نمود که افرادی همیراه او نمیاز میی    باری دیگر، رسول خدا 

کنند و در حقیقت این اشتباه است؛ زیرا را به طرف آسمان بلند میشان حین نماز چشمان

فرمود: چرا بعضیی میردم    اصل این است که به موضع سجده نگاه کنند. لذا رسول خدا 

ها از این کارشان باز نیامدنید  کنند. باز آنسمان بلند میآهایشان را به طرف در نماز چشم
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ها را نگرفت. ها را شرمنده نکرد و اسم آنآن ا کردند. اما رسول خدو همواره چنین می

 شود.هایشان ربوده میبلکه فرمود: یا از این کارشان باز آیند و یا چشم

خواست از بردگی آزاد شود. لذا از آفیایش درخواسیت   بریره کنیزی در مدینه بود. می

نزد حضرت عایشیه   زادی نمود. آفایش به او شرط نمود تا مبلغی به او بپردازد. لذا بریرهآ

خواهی مین فیمیت را   آمد و از او خواست تا مبلغی به او کمک کند. عایشه گفت: اگر می

 .(1)شوی، اما والی تو برای من بافی باشدکنم و تو آزاد میبه اهل تو پرداخت می

ها از این کار امتناو ورزیدند و خواستند اش اطالو داد و آنکنیز این خبر را به خانواده

 فایده بکنند یعنی فیمت آزادی و والی او.دو 

هیا نسیبت بیه میال و     از حیرص آن  پرسید: رسول خدا  لذا عایشه از رسول خدا 

جلوگیری این بیچاره از آزادی تعجب کرد، لذا به عایشه گفت: آن را خرید کن؛ زیرا والء 

ی و هزینیه زاد کرده است. یعنی والء از آن توسیت وفتیی تی   آاز آن کسی است که برده را 

انید.  ها شروط ظالمانهها توجه نکن؛ زیرا ایناش را پرداخت نمودی و به شروط آنآزادی

چرا برخی میردم )و نفرمیود: بنیی فیالن(     »باالی منبر رفت و گفت:  سپس رسول خدا 

کنند که در کتار خدا وجود ندارند؟ هرکس شروطی مقرر نماید کیه در  شروطی مقرر می

 .(2)«شود اگرچه صد شرط مقرر نمایدین شرطی اعمال نمیکتار خدا نیست، چن

آری، بدین شکل، از دور با عصا اشاره کن و بیا آن نیزن، پیس چیه زیباسیت کیه بیه        

همسرت که در مورد نظافت خانه سستی کرده است. بگویی: دیشب برای صرف شام نزد 

ت کیه در میورد   کردند، یا به پسیر فالن دوستمان بودیم و همگی از نظافت او تعریف می

فیدر  ی میان چیه  کند، بگویی: من از فرزند همسایهانگاری و اهمال میجماعت سهل نماز

                                           
 بخاری. -1

باشد به این معنیی کیه   ای را آزاد نمود والیش بر شخص آزادکننده میوالء یعنی هرگاه شخصی برده -2

گیرد و با اهل این برده در مییراث  شخص آزادکننده در ضمن وارثان این برده پس از مرگش فرار می

 د.شوشریک می
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آید یک بار ندیدم که از مسجد غایب باشد. یعنی به در بگو تیا دییوار بشینود.    خوشم می

گویم: زیرا این امر نقص شما حق دارید بپرسید: چرا مردم انتقاد را دوست ندارند. من می

 ی مردم کمال را دوست دارند.کند و همهرا وانمود میها آن

انید کیه شیخص سیاده لیوحی خواسیت انیدکی صیاحب حکمرانیی و          حکایتی کرده

هیا را از آر سیرد پیر کیرد و     فرمانروایی باشد. لذا دو لیوان سبز و فرمز را برداشت و آن

اد تشینه نیزد   مجانی. لذا افر دگفت: آر سرسپس در راه مردم نشست و با صدای بلند می

دیید  گرفتند تا خودشان برداشته و آر بنوشند. وفتی این آفا میآمدند و لیوان را میاو می

نوشید و وفتیی  گفت: نه از فرمز بنوش و او از فرمز میاند. میکه لیوان سبز را فصد نموده

و گفت: نه از سبز بنیوش  خواست از لیوان فرمز آر بنوشد او میآمد و میکسی دیگر می

گفیت: مسیؤلیت آر بیه    ها چه فرفی باهم دارند؟ او میی کرد که آناگر کسی اعتراض می

خواهی بنوش یا خودت آر تهیه کن. فطعا  این احسیاس همیشیگی   ی من است: میعهده

 بودن است.مردم نیاز به اعتبار و مهم

 زنبور عسل و مگس...

کند و ها دوری میاز نجاستنشیند و های پاکیزه میمانند زنبور عسل باش که بر گل»

 «.هاستمانند مگس مباش که همواره دنبال زخم



 تحکّم نکن!

بیننید کیه در وفیت    سه پدر را باهم مقایسه کنید. هرکیدام پسرشیان را در حیالی میی    

 امتحانات مشغول تماشای تلویزیون هستند.

 درسهایت را بخوان.« محمد!»گوید: به پسرش می اولی:

تیوانی و از تلویزییون اسیتفاده    اگر درسهایت را بخیوانی میی  « لح!صا»گوید: دومی می

درست بکنی، خوبه. شیوه تعامل کدامیک بهتر است؟ شکی نیست که شیوه سیومی بهتیر   

 است؛ زیرا او دستورش را به شکل پیشنهاد ارائه نمود.

کیردی.  به همین صورت تعامل با همسر: مثال  ساره! چه خور بود چیای درسیت میی   

 خواهم زود چاشت بخورم.امروز می« هند!»

همچنین وفتی یکی اشتباهی بکند، اشتباهش را با اسلوبی درمان نمایید که او احساس 

 ی اوست.کند که این تفکر عین تفکر و اندیشه

خیواهی وارد  نمی« سعد!»آید. به عنوان مثال به او بگویید پسرتان به نماز جماعت نمی

 ر نمازهایت محافظت کن.گوید: بله! پس ببهشت شوی؟ می

اش نشسته بود و همسرش بیه درد زایمیان گرفتیار بیود و     روزی یک اعرابی در خیمه

شوهرش باالی سرش در انتظار مولود بود. درد زایمان شدت گرفت تا این که بچه را بیه  

رنگ بود! مرد بیه خیود و همسیرش نگیاه کیرد، دیید هردوتیا        اش سیاهدنیا آورد، اما بچه

رنگ شیده اسیت؟ شییطان در دلیش     تعجب کرد که چگونه بچه سیاه ستند.سفیدپوست ه

 وسوسه انداخت.

رنگی با او زنا کرده و از او بیاردار شیده   شاید این پسر از دیگری باشد! شاید مرد سیاه

 است! شاید...

و ییارانش   مرد سراسیمه و پریشان شد و به مدینه نبوی رفت و بیه محضیر پییامبر    

رنیگ بیه دنییا    ای سییاه د: یا رسول اهلل! همسرم در بستر من بچیه حاضر شد و عرض نمو

رنگ وجیود نداشیته اسیت!    آورده است و ما از خاندانی هستیم که هرگز در میان ما سیاه
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به او نگاه کرد و این توانایی را داشت تا یک موعظیه و انیدرزی در میورد     رسول خدا 

خواسیت ییک   ه او بگوید، اما میی حسن ظن نسبت به دیگران و عدم اتهام به همسرش ب

روش دیگری را در حل این مشکل با او اعمال نماید. خواست مرد را در وضیعیتی فیرار   

دهد تا خودش مشکلش را حل کند. لذا برایش مثالی ذکیر نمیود کیه جیوار را بیرایش      

 نزدیک کرد.

سیول  آن مثال مناسب چه بود؟ آیا برایش از درختان نخل، یا فارس و روم مثال زد؟ ر

بر او نمایان است. حال آن که او پریشان است « بیابان»به او نگریست، دید که آثار  خدا 

گفت: « آیا شتر داری؟»گفت:  وافکار همسرش در ذهن او حلقه زده است. رسول خدا 

آییا در مییان   »گفیت:   رسول خیدا  «. فرمز»گفت: « ها چه رنگی هستند؟آن»بله. پرسید: 

گفیت:  « ها خاکستری رنگ هسیت؟ آیا در آن»گفت: خیر. گفت: « ؟رنگ هستها سیاهآن

ی شیتران نیر و میاده،    یعنی وفتی همه« این از کجا آمده است؟»فرمود:  بله. رسول خدا 

هیا نیسیت، پیس چطیور شیتر فرمیز، بچیه        فرمز رنگ هستند و هیچ رنگ دیگیری در آن 

 فاوت است؟خاکستری رنگ زاییده است که رنگ آن با رنگ پدر و مادرش مت

آن مرد مقداری اندیشید و سپس گفت: شاید رگی آن را کشیده است. یعنی شیاید در  

هیا بیافی مانیده ودر ایین     اجداد آن شتری بوده است و تا به حال شباهت آن در نسیل آن 

پیس شیاید ایین پسیرت را نییز رگیی       »فرمود:  اش پدیدار گشته است. رسول خدا بچه

 .(1)«کشیده است

وار را شنید و اندکی با خود اندیشید و دید که جوار عیین جیوار، و   آن مرد این ج

تفکر عین تفکر خودش است. لذا فانع شده و به این سخن یقین پیدا کرد و نزد همسرش 

 بازگشت. 

هیای خییر   با یارانش نشسته بود و با آنان در میورد دروازه  روز دیگری رسول خدا 

در همخوابی شما با همسرانتان صدفه است.  اش فرمود:گفت و در خالل موعظهسخن می

                                           
 مسلم و ابن ماجه. -1
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اصحار تعجب نمودند و گفتند: یا رسول اهلل! آیا در این که ما شهوت خودمان را به جیا  

به آنان چنان پاسخی داد که احسیاس   رسد؟ آنحضرت آوریم به ما اجر و پاداش میمی

شیان نبیود.   کیردن فانعی خود آنان است. لذا نیازی به منافشه برای نمودند که عین اندیشه

بنابراین، فرمود: شما به من خبر دهید اگر شخصی برای ارضای شیهوت بیه حیرام مبیتال     

فرمود: پس بیه   رسد یا خیر؟ آنان عرض نمودند: بله. آنحضرت گردد. آیا به او گناه می

 رسد.همین شکل اگر از راه حالل استفاده کند به او اجر می

ه هنگام نصیحت، در مواردی با او سخن بگویید که شما بلکه در حین گفتگو با کسی ب

 هردو در آن مورد اتفاق نظر دارید.

به همراه هزار و چهارصد نفر از اصحابش جهیت ادای عمیره حرکیت     رسول خدا 

 ها به مکه جلوگیری نمودند و داستان مشهور صلح حدیبیهشدن آنکردند. فریش از داخل

و فریش، بیر صیلح توافیق نمودنید.      ایزنی طوالنی پیامبر اتفافی افتاد. سرانجام پس از ر

ی صلح از طیرف مشیرکین مقیرر شیده بیود،      ندهای توافق نامهبکسی که مسئول نوشتن 

 در وارد ذیل با او توافق نمود: سهیل بن عمرو بود که رسول خدا 

 مسلمانان بدون این که عمره به جا آورند به مدینه بازگردند. -0

مسلمان شد و خواست به مدینه هجرت کند مسلمانان مدینه  هرکسی از اهل مکه -1

 او را نپذیرند.

هیا  هرکسی از اسالم مرتید گردیید و خواسیت نیزد مشیرکین مکیه بیازگردد، آن        -0

 توانند او را فبول کنند و جای دهند.می

گشیت. در  و شرایطی دیگر که به ظاهر برای مسلمانان شکست و ذلتی محسیور میی  

خواستند دانید که اگر میترسیدند و شما میعداد زیاد مسلمانان میحقیقت فریش از این ت

کردند. از این جهت فریش ناچار به نرمی و همکاری شدند و به نظیر مین   مکه را فتح می

کردند که حتی به یک چهارم این شروط پیروز گردند. اکثر صحابه از ایین  هرگز فکر نمی

توانستند اعتراض کنند؛ زیرا کسیی کیه   ا چطور میتوافق نامه ناراضی و در تنگنا بودند. ام
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گفت. عمر صلح نامه را نوشت و امضاء کرد، کسی بود که از روی هوای نفس سخن نمی

کیرد کیه بتوانید کیاری     کرد و آرزو میباش بود و به راست و چپ نگاه میدر حال آماده

آمد و  نزد ابوبکر  ی صبرش لبریز گشت. از این جهت پرید وانجام دهد. بنابراین، کاسه

 خواست با او بح  و گفتگو کند.

این بود که سخنش را با اعتراض آغاز نکرد. بلکیه   آمیز عمر یکی از مواضع حکمت

پرسیید کیه    با چیزهایی آغاز کرد که هردو بر آن توافق داشتند. لذا سیؤاالتی از ابیوبکر   

 بکر! آیا محمد رسیول خیدا  ها بله، آری و درست بود. عمر گفت: ای ابوجوار همگی آن

هیا  گفیت: بلیه. پرسیید: آییا آن     نیست؟ گفت: بله. فرمود: آیا ما مسلمان نیستیم؟ ابوبکر 

گفت: بلیه.   گفت: بله. عمر پرسید: آیا ما برحق نیستیم؟ ابوبکر  مشرک نیستند؟ ابوبکر 

سیتی را در  گفت: بله. گفت: پس چرا میا پ  ها بر باطل نیستند؟ ابوبکر عمر گفت: آیا آن

 مان راه دهیم؟دین

اش را گفت: بله. پیس فرمیانبرداری   گفت: ای عمر! آیا او رسول خدا نیست؟ ابوبکر 

دهم که او رسول خداست. یعنی از او پیروی کن و هرگیز  الزم بگیر. همانا من گواهی می

های نخ در پارچه پشت سر هم اند. عمر گفیت: مین   با او مخالفت نکن، همچنانکه رشته

دهم که او رسول خداست. عمر رفت و کوشش نمود تیا صیبر و شیکیبایی    نیز گواهی می

رفت و گفت: یا رسول اهلل! مگر شما رسول خیدا   نتوانست. لذا نزد رسول خدا  کند؛ اما

هیا  ت: بله و عمر گفت: مگر ما مسلمان نیستیم؟ گفت: بله. عمر گفت: آییا آن فنیستید؟ گ

ا ما پستی را بیه دیین خودمیان راه دهییم؟     رگفت: پس چ مشرک نیستند؟ گفت: بله. عمر

فرمودند: من بنده و رسول خدایم و هرگز از فرمانش سرپچیی نخواهم کرد  رسول خدا 

 و هرگز او مرا نابود نخواهد کرد. عمر خاموش شد.

به هر صورت این توافق نامه انجام گرفت و مسلمانان به مدینه بازگشیتند و سیرانجام   

نی نمودند و پیامبر به سوی مکه رهسپار گردید تا آن را فتح نموده و بییت  فریش عهدشک

جهیت بیوده   ها پاک کند. عمر فهمید که در آن زمان اعتراضش بیی الحرام را از وجود بت
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گیرفتم و صیدفه   فرمود: من همیشه از ترس آنچه گفته بودم روزه میاست. لذا همواره می

کردم و امید داشتم که خیر باشد. پس به برده آزاد می خواندم و غالم وکردم و نماز میمی

توانیم بیشتر از پیش از او. چگونه می خدا که چه زیبا گفت عمر و چه زیبا گفت پیامبر 

 ها بهره ببریم.این مهارت

خواهیید در وی عالفیه و اشیتیاق    کند و شما میی اگر پسرت به حفظ فرآن توجه نمی

 چیزهایی آغاز کنید که باهم توافق دارید.بیشتری به وجود آورید پس با 

خواهی در درجیات  خواهی خدا تو را دوست داشته باشد؟ آیا نمیمثال  بگویید آیا نمی

 بهشت باال بروی؟

فطعا  او به شما پاسخ خواهد داد: بله! در این هنگام نصیحت را به شکل پیشنهاد اراییه  

 کردی.می کنید، پس چه خور بود اگر شما در شعبه حفظ شرکت

دهد با او در میورد  همچنین شما خواهرم! اگر زنی را دیدید که به حجار اهمیت نمی

دانم که شما مسلمان چیزهایی در صحبت درآی که باهم توافق دارید مثال  بگویید: من می

هستید و بر انجام کار خیر اشتیاق دارید. حتما  او خواهد گفت: بله الحمدهلل. باز بگوییید:  

گویید: کیامال  اینطیور اسیت،     پاکدامنی هستید و خیدا را دوسیت داریید. او میی     شما زن

این هنگام نصیحت را به شکل پیشنهاد ارایه کن: پس چه زیبا بود کیه شیما    الحمدهلل. در

دادید! ایین  دادید و به پرده عالفه و توجه بیشتری نشان میتان اهمیت میبیشتر به حجار

خواهیم به دست آوریم، بدون این که ا آنچه را از مردم میبخشد تاسلور به ما امکان می

 او احساس کنند که تحکمی به او شده است.

 بارقه...

 «.توانی عسل بخوری، بدون این که کندو را بشکنیمی»
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کینم و خداونید بیه شیما     اید از شما تشکر میاز این که شغل معلمی را انتخار نموده

آموزان خیلی شما را دوست دارند، اما خیواهش  طا نموده و طالر و دانشاسلور نیک ع

 ها زودتر به کالس تشریف بیاورید.کنم همیشه صبحمی

مرتب و تمیز است و من انکیاری نیدارم    تانیشما )همسر( خیلی زیبا هستید و خانه

 دهید. هایشان اهمیتکنم بیشتر به لباساند، اما خواهش میکنندهها خستهکه بچه

کننده در میان گذاشته شود و سپس با اشتباه های روشنهای نیکو با مردم که جنبهشیوه

کنیید کوشیش کنیید تیا فبیل از      به اشتباهاتش تنبیه شود تا دادگرانه باشد وفتی انتقاد میی 

کننده، بپردازید همیشه تیالش کنیید تیا    های دیگر به رفتارهای مثبت و درست اشتباهجنبه

احساس کند که دیدگاه شما نسبت به او مثبت و خیرخواهانه است و این که  طرف مقابل

تان افتاده است یا دهید به این معنی نیست که او از چشمشما او را به اشتباهاتش تذکر می

آوریید، خییر،   هایش چیزی به یاد نمیاید و جز بدیهایش را فراموش کردهاین که خوبی

هایش د کنید که مالحظات و انتقادات شما در دریای نیکیبلکه چنین احساسی در او ایجا

 ناپدید گشته است.

های زیبایی را ها مهارتدر میان اصحابش محبور بود و در تعامل با آن رسول خدا 

 کرد.اعمال می

هایش را به طرف آسیمان دوخیت، انگیار کیه بیه      ها ایستاد و چشمروزی در جلو آن

آید کیه علیم از مییان    تظر چیزی بود و آنگاه فرمود: زمانی میای فرو رفته بود و مناندیشه

شود تا این که از آن بر چیزی فدرت نخواهند داشت. یعنی مردم از فرآن مردم برچیده می

عالفیه شیده و آن را   گرداننید و نسیبت بیه آن بیی    و تعلیم آن و از علم شرعی روی میی 

 شود.چیده میها برفهمند. لذا به این شکل علم از میان آننمی

در این هنگام صحابی جلیل القدر، زیاد بن لبید انصاری برخاست و در کمیال شیور و   

شود در حالی که میا  حماسه عرض نمود: یا رسول اهلل! چگونه علم از میان ما برداشته می
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میان  خوانیم و آن را به زنان و فرزندانخوانیم. سوگند به خدا که ما فرآن را میفرآن را می

 دهیم.می یاد

به او نگاه کرد، دید جوانی است مملو از حماسیه و غییرت دینیی. لیذا      رسول خدا 

خواست تا او را به فهمش تنبیه کند. بنابراین، فرمود: مادرت به سور تو بنشیند ای زیاد. 

آوردم. و در وافع این تعریفی برای زییاد  از فقها و دانشمندان مدینه به شمار می من تو را

 در جمع مردم بگوید: او از فقیهان مدینه است. رسول خدا بود که 

های درخشیان  های مثبت و صفحهیادبودی از جنبه در حقیقت این سخن آنحضرت 

ها زیاد است و سپس فرمودند: این تورات و انجیل که در نزد یهود است چه سودی به آن

لکه مهم تیالوت و شیناخت   یعنی از زیاد وجود فرآن تنها کافی نیست. ب .(1)بخشیده است

 با مردم زیبا بود. معانی و عمل به احکام آن است لذا اینگونه تعامل آنحضرت 

ها را به دین اسالم دعوت از کنار برخی فبایل گذشت و آن روزی دیگر رسول خدا 

ها به اجابت دعوت و واردشیدن در اسیالم بهتیرین    نمود و به خاطر ترغیب و تشویق آن

هیا  ای به نام بنی عبداهلل رفیت و آن کرد. روزی نزد فبیلهخنان را انتخار میها و سعبارت

وان پییامبر( عرضیه داشیت و    ها )به عنی را به سوی اسالم دعوت نمود و خودش را به آن

بنی عبداهلل! خداوند نام جد شما را نیکو نهاده است. یعنی شما بنی عبدالعزی و  گفت: ای

ما بنی عبداهلل هستید. پس در اسم شما شرک وجود نیدارد،  بنی عبدالالت نیستید، بلکه ش

 لذا در دین اسالم داخل شوید.

های غیر مسیتقیم را  این بود که نامه های آنحضرت ها و مهارتبلکه یکی از خبرگی

فرسیتاد و در آن شیادمانی و خیرخیواهی خیود را نسیبت بیه آنیان ابیراز         برای مردم میی 

این عمل از دعوتِ غییر   –چه بسا  –رسید. ها میه دست آنها بداشت. وفتی این نامهمی

 بود.ها از دعوت مستقیم نیز بیشتر ت ثیرگذار میمستقیم در آن

                                           
 ترمذی و حاکم با سند صحیح. -1
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خالد بن ولید یک مرد پهلوان و شجاو بود، نه یک پهلوان عیادی؛ بلکیه ییک تکیاور     

بسییار   باک بود که هزار حسیار بیرایش بیاز نمیوده بودنید. رسیول خیدا        جسور و بی

توانست به این آرزویش دست الفمند بود که خالد به اسالم مشرف شود. اما چگونه میع

یابد، هیچ جنگی علیه مسلمانان نبود؛ مگر این که خالد در فلب معرکیه علییه آنیان نفیوذ     

 کرد، وی یکی از بزرگترین عوامل شکست مسلمانان در غزوه احد بود.می

داشیتیم و  آمد ما او را گرامی مینزد ما می در مورد او فرمود: اگر روزی رسول خدا 

دادیم. این جمله چه ت ثیری بر خالد گذاشت؟ داستان را از ابتیدا  بر دیگران ترجیحش می

کنیم. خالد یکی از رهبران و سردمداران کفار بیود، وی هییچ فرصیتی از دسیت     دنبال می

 مترصد آن بود. کرد و یامبارزه می داد، مگر این که در آن با رسول خدا نمی

همراه مسلمانان به حدیبیه آمدند و فصد عمره داشتند. خالد همراه  وفتی رسول خدا 

روبرو شدند. خالد  لشکر مشرکین بیرون شد و در موضعی به نام عسفان با رسول خدا 

شلیک نماید یا ضیربه شمشییری    حضرت برخاست و مترصد فرصتی بود تا تیری به آن

نمیاز ظهیر را بیا     . لذا همواره به دنبال فرصیتی بیود. رسیول خیدا     بر پیکرش وارد کند

اصحابش افامت نمود و کفار تصمیم گرفتند بر آنان هجوم برند، اما ایین امیر بیرای آنیان     

ها باخبر گردید. لذا نمیاز عصیر را بیا    از این تصمیم آن میسر نگردید. گویا رسول خدا 

نی اصحابش را به دو دسته تقسییم نمیود   اصحابش به صورت نماز خوف امامت نمود. یع

 دادند.خواندند و گروه دیگری نگهبانی میکه یک گروه پشت سرش نماز می

این امر بر خالد و همراهانش مؤثر وافع گردید و خالد در دلش گفت: افیرادی از ایین   

از آنجیا کیوچ    ی ما در امان است. سپس آنحضرت دهند و او از حملهمرد نگهبانی می

دند و به سمت راست حرکت نمودند تا گذرشیان از مسییر خالید و همراهیانش دور     نمو

به حدیبیه رسید و با فریش بر این امر توافق نمود که در سال آینده عمیره   باشد. پیامبر 

 کند و دوباره به مدینه بازگشت.
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 شود. لذا با خودخالد متوجه گردید که هر روز از ش ن فریش در میان عرر کاسته می

گفت: چیزی برای ما بافی نمانده است. از این رو با خود گفت: به کجا بروم؟ نزد نجاشی 

بروم؟ خیر، زیرا او از محمد پیروی کرده و اصحابش نزد او در امان هسیتند. نیزد هرفیل    

هیا  نیزد عجیم   بگیروم و  یهودییت شوم و به نصرانیت یا بروم؟ خیر. از دین خودم خارج 

 زندگی کنم؟

گذشیت  ها بر او میخودش در اندیشه و تجدید نظر بود و روزها و ماه خالد در مورد

تا این که یک سال کامل سپری شد و زمان عمره مسلمانان فیرا رسیید و آنیان بیه سیوی      

جهت ادای عمره وارد مکه شد و خالد تحمل نکرد  مدینه رهسپار گردیدند. آنحضرت 

از مکه خارج شد و چهار روز که رسیول  تا مسلمانان را در حالت احرام مشاهده کند. لذا 

 در مکه بود، در بیرون گذراند. خدا 

کیرد و  های مکیه نگیاه میی   ها و خانهاش را به پایان رسانید و به راهعمره آنحضرت

بیه   جهیت، رو  آورد. لذا به یاد خالد افتاد. از ایین اش را به یاد میخاطرات دوران گذشته

 سلمان شده بود و جهت ادای عمره همیراه رسیول خیدا   ولید بن ولید، برادر خالد که م

به صورت غیر مستقیم برای خالد بفرستد و او  ایکرد و خواست نامه ،شده بودوارد مکه 

 شدن در دین اسالم ترغیب و تشویق نماید.را برای داخل

به ولید گفت: خالد کجاست؟ ولید از این سؤال سراسیمه شد و گفت: یا  آنحضرت 

فرمود: آیا کسی مانند او از دیین اسیالم    ! خدا او را خواهد آورد. رسول خدا رسول اهلل

داد، این برایش بهتر بود. بیگانه باشد! ای کاش او نبوغ و شجاعتش را با مسلمانان فرار می

داشیتیم و بیر دیگیران تیرجیحش     آمد میا او را گرامیی میی   سپس فرمودند: اگر نزد ما می

خن شادمان گردید و شروو به جستجوی خالد نمود و به دنبال او دادیم. ولید از این سمی

 گشت. وفتی تصمیم گرفتند به مدینه برگردند.در مکه می

ای برای برادرش به این مضمون نوشت: بسم اهلل الرحمن الرحیم. اما بعد! من ولید نامه

کنیی، آییا   میی ای که تو داری، درشگفتم که چرا اسالم را درک نبا توجه به عقل و اندیشه
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از من در مورد شما پرسید. من گفتم:  مردی مانند تو از اسالم بیگانه بماند؟ رسول خدا 

فرمودند: نبایید کسیی ماننید خالید از اسیالم       خدا او را خواهد آورد. آنگاه رسول خدا 

داد، این برایش بهتر دوری نماید. ای کاش او نبوغ و شجاعت خود را برای اسالم فرار می

شیمردیم.  داشتیم و او را بیر دیگیران مقیدم میی    اش میآمد ما گرامیو اگر نزد ما می بود

 ای دریار.برادرم! مواضع نیکویی را که از دست داده

گوید: وفتی نامه برادرم به دستم رسید. برای رفتن شور و نشاط پیدا کیردم و  خالد می

در مورد من فرموده بود، مرا   اشتیافم به اسالم دوچندان شد به ویژه از آنچه رسول خدا

بسیار شادمان ساخت. و به خوار دیدم که من در یک سرزمین تنیگ و خشیک زنیدگی    

کنم و به سوی سرزمین سرسبز و خرم و وسیعی خارج شدم. با خود گفتم: این خوار می

 ساز است.سرنوشت

چه کسی نزد بروم با خود گفتم: همراه  بنابراین، وفتی تصمیم گرفتم نزد رسول خدا 

گفیتم: ای  او بروم؟ در همین گیر و دار با صفوان بن امیه برخورد کردم بیه   رسول خدا 

هیای آسییا هسیتیم کیه     ابووهب! نظر شما در مورد موضوو من چیست؟ ما بسیان دنیدان  

همدیگر را خورد کردیم. امروز محمد بر عرر و عجم پیروز شده است اگر نیزد محمید   

یم، فطعا  شرف و افتخار او، شرف و افتخار ماست؟ اما صفوان بیه  برویم و از او پیروی کن

بمیانم بیازهم    شدت انکار کرد و گفت: اگر همه فریش از او پیروی کنند و من تنها بیافی 

من از او پیروی نخواهم کرد. آنگاه ما از هم جدا شدیم باز با خود گفتم: این مرد شخص  

 اند.در بدر کشته شدهای است، چرا که برادر و پدرش دیدهآسیب

باز با عکرمه بن ابوجهل مالفات کردم و مطالبی که با صفوان در میان گذاشته بودم بیا  

او مطرح کردم. او نیز پاسخی مشابه پاسخ صفوان بیه مین داد. مین گفیتم: رفتینم را نیزد       

 مخفی بدار. او گفت: من آن را به کسی نخواهم گفت. ()محمد

ام را آماده کنند و آنگاه خیارج شیدم تیا    دستور دادم سواری از این رو به خانه رفتم و

 این که با عثمان بن طلحه مالفات نمودم.
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با خود گفتم: وی دوست صمیمی من است. اما چون پدران و نیاکانش در جنیگ بیدر   

کشته شده بودند، خواستم که موضوو را با او در میان نگذارم، اما چون در حیال حرکیت   

شکالی دارد تا او را از این جریان باخبر سازم. بنابراین، وضعیت فیریش  بودم، گفتم: چه ا

ی روباهی هستیم که در النه خود مخفی را برای او بازگو نمودم و گفتم: همانا ما به منزله

آید و آنچه را که بیا صیفوان و   است، اگر یک سطل آر بر او ریخته شود ناچار بیرون می

 تم.عکرمه گفته بودم به او نیز گف

عثمان با سرعت به من پاسخ داد و تصمیم گرفت همراه من به مدینیه بیایید. لیذا مین     

خواهم به مدینه بروم و این سیواری مین اسیت کیه     شوم و میگفتم: من امروز بیرون می

فیرار  « یی جج »گوید: لذا باهم در موضیعی بیه نیام    آماده عزیمت است، خالد در ادامه می

 نفر زودتر رفت در آنجا منتظر رفیقش باشد. گذاشتیم که هرکدام از ما دو

ام بیرون شدم و از ترس این که مبادا فریش از خیروج میا بیاخبر    من سحرگاه از خانه

باهم مالفات کردیم و بیه  « ی جج»شوند. هنوز فجر طلوو نکرده بود که ما باهم در موضع 

عمرو بن عاص را سیوار  رسیدیم. در آنجا « هدره»سفرمان ادامه دادیم، تا این که به موضع 

 بر شترش دیدیم.

اید؟ او روید؟ ما گفتیم: شما فصد کجا کردهآمد گفت و پرسید: کجا میاو به ما خوش

گفت: فصد شما به کدام جهت است؟ میا گفتییم: گروییدن بیه دیین اسیالم و پییروی از        

ه باهم ام. از آنجا هم. عمرو بن عاص گفت: من نیز به خاطر همین امر بیرون شدهمحمد

مان را هایسواری« حرّه»به سوی مدینه حرکت کردیم تا این که به مدینه رسیدیم و پشت 

 مان شادمان گردید.مان باخبر گردید و از آمدناز آمدن خوابانیدیم و رسول خدا 

رفتم. برادرم در مسیر  هایم را پوشیدم و سپس به سوی رسول خدا من بهترین لباس

از آمدنت باخبر شده و شادمان  رد و گفت: بشتار؛ زیرا رسول خدا راه با من برخورد ک

 ور مرا دید لبخند زد ودبرد. من نیز شتابان رفتم. وفتی از گشته و در انتظار شما به سر می

همواره لبخند بر لب مبارکش نقش بسته بود تا ایین کیه مین در جلیویش ایسیتادم و بیا       
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ای گشاده سالم مرا پاسخ گفت. آنگیاه مین   با چهرهبه ایشان سالم گفتم و ایشان  (1)نوبت

 .«هِ ـاللَّ  َوس      َورَنَّ َ  ه ،ـاللَّ  إاِلَّ  إِلَهَ  الَ  رَنْ  رَْشَلد  »گفتم: 

فرمودند: ستایش خدایی را که تو را به دین اسالم هدایت نمود. مین بیا    رسول خدا 

اوند تو را به مسیر خیر توجه به عقل و خردی که در تو سراغ داشتم، امیدوار بودم که خد

های زییادی علییه شیما و بیا     موفق بگرداند. من عرض نمودم: یا رسول اهلل! من در معرکه

فرمیود: اسیالم تمیامی     ام. از خداوند بخواه تا مرا ببخشد. رسول خدا حق مبارزه نموده

طلیب  کند. من عرض کردم: یا رسول اهلل! بیازهم بیرایم   گناهان گذشته را محو و نابود می

هایی فرمودند: خدایا! خالد بن ولید را به خاطر تمام کارشکنی آمرزش کنید. آنحضرت 

که علیه اسالم انجام داده است بیامرز. و بعد از این خالد یکیی از بزرگیان و سیران دیین     

آوردنش فقط با یک نامه به صورت غییر مسیتقیم بیود کیه از     اسالم فرار گرفت. اما اسالم

خردمنید و باحکمیت    فیدر آنحضیرت   به او رسیده بود. پیس چیه   طرف رسول خدا 

 ها پیروی کنیم.بودند. بنابراین، ما باید در ت ثیر گذاشتن بر مردم از اینگونه مهارت

فروشید و شیما   لذا اگر کسی را دیدی که در ییک مغیازه سیوپر مارکیت سییگار میی      

اش تعریف کنید و برای فاییده  خواستید او را تنبیه کنید. فبل از هرچیز از مغازه و نظافتش

دعای خیر و برکت نمایید. سپس او را به اهمیت کسب حالل تشویق و ترغیب کنیید، تیا   

ایید.  نگرید. بلکه عصیا را از نصیف گرفتیه   احساس کند که شما با عینک دودی به او نمی

 هیایش را تان هست بیان کنید تیا بیدی  ایی که در طرف مقابلزیرک باشید؛ هرگونه خوبی

تیان  بین باشید تا به عدالت شما احساس کنند و دوسیت بپوشاند. نسبت به دیگران خوش

 بدارند.

 اشاره...

                                           
 .يأیها النب كالسالم علییعنی با جمله  -1
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هایشیان  هایشان را مدر نظر داریم، همانگونه که بدیوفتی مردم یقین بکنند که ما نیکی»

 پذیرند.هایمان را میایم، راهنماییرا مدر نظر گرفته



 معالجه اشتباه را آسان نمایید

زند اعم از بزرر و کوچک مختلیف و متنیوو هسیتند و    اشتباهاتی که از مردم سر می

هرچند که حجم اشتباه بزرر باشد بازهم عالج آن ممکن است. آری، بسا اوفات چییزی  

شود. اما تالش حکیمانه فساد را به حیدافل  که اشتباها  فاسد شده صد در صد اصالح نمی

کنند، چون در کیل بیه   اشتباهات خویش تالش نمی رساند. جمع زیادی برای تصحیحمی

 توانایی عالج آن شک دارند.

گاهی اوفات روش ما در تعامل با اشیتباهات، جزئیی از خیود اشیتباه اسیت. فرزنیدم       

نمیایم و اشیتباهش را   کنم و تحقییرش میی  شود من او را سرزنش میکب میتاشتباهی مر

د که در چاهی عمیق افتاده است! لذا از کنکنم به طوری که او احساس میبزرر تلقی می

تیان  ماند. از همسر یا دوستشود و همیشه در این اشتباهش بافی میاصالح آن ناامید می

کنید که در اشتباه است، اما هنیوز راه بسیته   زند و شما به او گوش زد میاشتباهی سر می

اسیت. ایین    نشده است و برگشت به سوی حق و حقیقت بهتیر از سیردرگمی در باطیل   

 کند.روش بیشتر به اصالح او کمک می

ام که برای آمد تا بر هجرت با او بیعت کند و گفت: من آمده مردی نزد رسول خدا 

با او بیه   هجرت با شما بیعت کنم و والدینم را در حالت گریه ترک نمودم. رسول خدا 

یرا او به نیت نیک و خشونت برخورد نکرد و تحقیرش ننمود. یا عقلش را تصغیر نکرد، ز

تر را انتخار کیرده اسیت. لیذا بیه او     ی اصلحصالحی آمده بود و فکر کرده بود که گزینه

ها برگیرد  ی اشتباه آسان است. بنابراین، خیلی ساده عرض نمود: نزد آنفهماند که معالجه

کل مس له . و بدین ش(1)شان بگردانها را به گریه انداختی، شاد و خندانو همانگونه که آن

 تمام شد.

کرد که تمایل در امور خیر را در آنیان  هایی با مردم برخورد میبا روش رسول خدا 

هیا بیه خییر    آورد کیه آن هیا بیه وجیود میی    کرد و این احساس را در وجیود آن زنده می

                                           
 ابوداود و نسایی با سند صحیح. -1
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ی وحشتناکی مان حادثهشدند. اینک در جلوینزدیکترند. حتی اگرچه اشتباهی مرتکب می

که نتیجه و شاهدمان از این حادثه آخر داستان است اما به خاطر اشتیاق فایده وجود دارد 

 کنیم.آن را از آغازش ذکر می

کرد، به نام کشی میخواست سفر نماید، میان همسرانش فرعهمی هرگاه رسول خدا 

خواستند بیه غیزوه بنیی مصیطلق     برد. وفتی میافتاد او را با خود میهرکسی که فرعه می

ها اسم عایشه بیرون آمد. در نتیجه ایشیان  کشی نمود و از میان آنها فرعهدر میان آن برود

بیرون رفت و این زمانی بود که آیات حجار نازل گردیده بود و در  همراه رسول خدا 

کردند و آمدند، جاوه را پایین میشد. هرگاه اصحار به جایی فرود میای حمل میکجاوه

خواستند از آنجیا کیوچ نماینید ایشیان در     کرد و وفتی میبرطرف میعایشه نیازهایش را 

 شد.اش سوار میکجاوه

از این غزوه فارغ شد به سوی مدینه رهسپار گردیید تیا ایین کیه      وفتی رسول خدا 

ای از شیب را در آنجیا گذراندنید.    نزدیک مدینه رسیدند. لذا در آنجا توفف نموده و پاره

نمودن اسبار خویش نمودنید  وچ کند و مردم شروو به جمعسپس اعالم نمود تا لشکر ک

هیای یمنیی شیهر    جهت فضای حاجت بیرون شده بود و گردنبندی که از مهیره  هو عایش

ظفار ساخته شده بود در گردن داشت. وفتیی از فضیای حاجیت فیارغ شید. گردنبنید از       

 گلویش جدا شد و افتاد در حالی که او خبر نداشت.

اش سوار شود به خواست داخل کجاوهاه مسلمانان برگشت و میچون عایشه به اردوگ

ی حرکت بودنید. بنیابراین،   گردنش دست زد و گردنبند را نیافت. حال آن که مردم آماده

زود به جایی که فضای حاجت کرده بود برگشت و گردنبنید را تیالش نمیود و مقیداری     

اش است آن را برداشته و بر شیتر  ت خیر نمود، مردم آمدند و به این گمان که او در کجاوه

 بستند و مهار شتر را گرفته و به راه افتادند و لشکر از آنجا کوچ نمود.

عایشه پس از جستجوی طوالنی، گردنبنیدش را پییدا نمیود و دو مرتبیه بیه اردوگیاه       

گوید: من به منزلگاه آنیان بازگشیتم در   ی داستانش میمسلمانان بازگشت. عایشه در ادامه
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ای نبود و مردم حرکت کرده بودند. از ایین  دهندهکه در آنجا هیچ دعوتگر و جوارحالی 

گردنید. در  شوند و برمیی شدن من میها به زودی متوجه گمجهت من به گمان این که آن

 آنجا نشستم و چادرم را به خود پیچیدم.

ر در عین حال که من در جای خود نشسته بودم خوار بر من غلبه نمیود و بیه خیوا   

از کنیارم  « صیفوان بین معطیل   »رفتم. سوگند به خدا که من به پهلو دراز کشیده بودم کیه  

گذشت. چون به خاطر برخی نیازهایش از لشکر ت خیر نمیوده بیود و بیا لشیکر شیب را      

نگذرانیده بود. سیاهی انسانی را دید که به خوار رفتیه اسیت. وفتیی نیزدیکم آمید میرا       

 إِنَّكا»را دیده بود. وفتی چشمش به من افتیاد گفیت:   شناخت، چون فبل از نزول حجار م

 هِ ـلِلَّك إِنَّكا؟ من با این استرجاو گفتن او یعی )! همسر رسول خدا «َواِجع ك نَ  إِلَْیكهِ  َوإِنَّا هِ ـلِلَّ 

ام را بیا چیادرم پوشییدم و    بیدار شدم. چون مرا شناخت، چهیره  گفتن( َواِجع  نَ  إِلَْیهِ  َوإِنَّا

 تا این کیه  گفتنش چیزی نگفت و من از او چیزی نشنیدم.یر از استرجاوسوگند به خدا غ

شترش را خواباند و پایش را بر زانوی شتر گذاشت و من سوار شیدم و او مهیار شیتر را    

گرفت و به سرعت به دنبال مردم حرکت نمود. سوگند به خدا که میا میردم را نییافتیم و    

 تا این که صبح کردیم.ها نیز برای پیداکردن من تالش نکردند آن

ها در همان حالت خود بودنید تیا   ها را در جایی که منزل گرفته بودند یافتیم. آنما آن

ناگهان میرد )صیفوان( ظیاهر گردیید کیه میرا بیر شیترش سیوار کیرده بیود اهیل افیک              

خواستند گفتند و لشکر تکان خورد. اما سوگند به خیدا کیه   زنندگان( هر آنچه می)تهمت

 یزی نشدم. سپس به مدینه بازگشتیم.من متوجه چ

مدتی طول نکشید تا این که به شدت مریض شدم و درد سر شدیدی دامنگییرم شید.   

و والیدینم رسییده    من از سخنان مردم خبری نداشتم و این خبر به گوش رسول خیدا  

گفتند، مگر این که من لطفی که ها در این مورد هیچ سخنی با من نمیبود. حال آن که آن

شدم بر دیدم. چنانکه در گذشته هرگاه بیمار میدیده بودم نمی در گذشته از رسول خدا 

ام چنان لطفی احساس ننمیودم.  کرد. اما در این بیماریکرد و اظهار لطف میمن ترحم می
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گفیت:  کیرد میی  آمد و میادرم از مین پرسیتاری میی    نزد من می بلکه هرگاه رسول خدا 

گفت. تا حیدی کیه مین ایین اظهیار      چیزی اضافه بر این نمیات چطور است؟ و بیماری

 اش را احساس نمودم.محبتیبی

مهری ایشان را مشاهده کردم. گفتم: یا رسیول اهلل! اگیر بیه مین     بنابراین، وفتی این بی

فرمود: اشکالی ندارد.  اجازه دهی تا به نزد مادرم بروم و او مرا پرستاری کند. آنحضرت 

رفتم حال آن که از اخبار بیرون ناآگاه بودم تا این کیه پیس از بیسیت و     لذا من نزد مادرم

بیرای   ی ابیوبکر دختیر خالیه  « ام مسطح»اندی شب از بیماری بهبود یافتم و شبی همراه 

 فضای حاجت بیرون شدم.

رفتیم که ناگاه چادرش زیر پایش گیر کرد و افتاد ییا  سوگند به خدا که ما باهم راه می

من به او گفتم: چیه سیخن بیدی بیر     « مسطح!»فتد. آنگاه گفت: هالک شود نزدیک بود بی

« ام مسیطح »گیویی؟  زبان آوردی. آیا به مردی که در غزوه بدر حضور داشیته ناسیزا میی   

 مگیر خبیر نیداری؟ مین     ای؟ ای دختر ابیوبکر  گفت: ای ساده! مگر سخنانش را نشنیده

اخبر ساخت. من گفتم: آییا ایین سیخن    گفتم: چه خبر؟ آنگاه او مرا از سخنان اهل افک ب

 پخش شده است؟ او گفت: بله به خدا سوگند چنین خبری شایع گردیده است.

ام به خدا فسم! نتوانستم فضای حاجت نمایم و دوبیاره بیه خانیه برگشیتم و بیمیاری     

چندین برابر شد. سوگند به خدا که کارم گریه بود. تا جایی که ترسییدم گرییه جگیرم را    

اند و تو چیزی و به مادرم گفتم: خدا تو را ببخشد. مردم در این مورد سخن گفته پاره کند

از این ماجرا را به من خبر ندادی. مادرم گفت: ای دخترم! این را بر خودت آسیان بگییر؛   

زیرا به خدا فسم! خیلی کم است زنی زیبا که نزد مردی باشد و هووهیایی داشیته باشید،    

 علیه او سخنان زیادی گویند.مگر این که هووها و مردم 

آورند؟ لذا آن شب را تا صبح من گفتم: سبحان اهلل! مردم هم این سخنان را بر زبان می

هایم فطع ای چشمانم را با خوار سرمه نمایم و اشکبه گریه گذراندم بدون این که لحظه

ود در حیالی  کردم. این بود حال عایشه به چنین امری متهم بگردد و صبح آن نیز گریه می
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که عمرش از پانزده سال تجاوز نکرده بود. بیه او تهمیت زنیا زدنید، حیال آن کیه زنیی        

اش را کشیف  ها بود. کسی که حجار و پیرده ترین انساندامن و عفیف و همسر پاکپاک

 نکرده بود و ناموسش را هتک ننموده بود.

 کند.ی پدر و مادرش گریه میاین است حالش که در خانه

شیود، نیه جبرئییل    ! غم و اندوهش در میورد عایشیه دور نمیی   رسول خدا  اما حال

اش حییران و پریشیان   در فضییه  گردد و آنحضرت ای نازل میشود و نه آیهفرستاده می

کند و به است و اتهام منافقین و سخنان مردم در مورد ناموس همسرش بر او سنگینی می

 ت طوالنی گذشت.معضلی بزرر تبدیل شده است، بدین منوال مد

ای ایراد نمود و حمید و سیپاس   در میان مردم برخاست و خطبه روزی رسول خدا 

ام خدا را به جا آورد. سپس فرمود: ای مردم! چرا بعضی مردم مرا در مورد اهل و خانواده

ام به گویند. سوگند به خدا که من از خانوادهکنند و علیه آنان چیزهای ناحقی میاذیت می

ر و نیکی، چیز دیگری سراغ ندارم. همچنین در مورد مردی )صفوان بن معطل( که جز خی

دانم، فقط او بیه همیراه مین بیه     گویند، نیز به جز خیر و نیکی چیزی نمیاز او سخن می

 هایم داخل شده است و بس.خانه

برخاسیت و گفیت: ییا    « سعد بن معیاذ »سردار اوس  چنین گفت، وفتی رسول خدا 

« خزرج»رسانیم و اگر از فبیله است ما او را به فتل می« اوس»ی اگر او از فبیلهرسول اهلل! 

شیان زده  ها سزاوار آنند کیه گیردن  است، پس به ما دستور بده؛ زیرا سوگند به خدا که آن

این سخن را شنید برخاست. حال آن که « سعد بن عباده»یعنی « خزرج»وفتی سردار  شود.

و گفت: به خدا فسیم! دروغ   او را فرا گرفت. برخاست فومی صالحی بود، اما تعصبمرد 

زنی، زیرا سوگند به خدا! تو فقط به خاطر آن چنین گفتی ها را نمیگویی. تو گردن آنمی

بودنید هرگیز چنیین    ی تو میی هستند و اگر از طایفه« خزرج»ی ها از فبیلهکه فهمیدی آن

 گفتی.نمی
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گفت: به خیدا فسیم!   « سعد بن عباده»است و به برخ« اسید بن حضیر»باز از آن طرف 

رسانیم. اما تو هیم منیافقی کیه از منافقیان دفیاو      ها را به فتل میگویی. ما آنتو دروغ می

کنی. وآنگهی مردم علیه همدیگر شوریدند تا جایی که نزدیک بیود بیه فتیل و کشیتار     می

هیا را دعیوت بیه آرامیش     همچنان باالی منبر نشسته بود. لذا آن بینجامد و رسول خدا 

 نمود تا این که خاموش شدند و خودش نیز ساکت شد.

متوجیه شید    اش رفت. وفتی آنحضرت وفتی چنین دید از منبر پایین آمد و به خانه

که این امر امکان ندارد از طرف عموم مردم حل شود. تصمیم گرفت از طرف خیانواده و  

و اسامه بن زید را فیرا خوانید و بیا آن دو     اش راه حلی پیدا کند. لذا علیافراد خصوصی

 مشورت نمود.

اسامه در مورد عایشه سخنانی نیک بیان نمود و از او تعریف کرد و گفت: ییا رسیول   

دانییم و ایین سیخن دروغ و    اهلل! او اهل شما است و ما در مورد او جز خیر چییزی نمیی  

توانید همسران ارد و شما میباطل است. اما علی گفت: یا رسول اهلل! زنان زیادی وجود د

دیگری برگزینید و از کنیزش بپرسید او حرف راست را به شما خواهد گفت. لذا رسیول  

ای که تو را به شک بیندازد؟ بریره گفت: گفت: ای بریره! آیا از عایشه چیزی دیده خدا 

ه مین  خیر سوگند به ذاتی که شما را به حق به پیامبری برگزیده است. به خدا سیوگند کی  

بیینم، مگیر ایین کیه او دخترکیی      دانم و من هیچ عیبی در عایشه نمیجز خیر چیزی نمی

دهم تا آن را حفاظت کنم و به او دستور میخردسال است. از این رو من آرد را خمیر می

 خورد.آید و آن را میرود و از آن طرف بز میکند و او به خوار می

کند، حال آن که او دختر جوان و وک مشاهده میبله، چگونه کنیز از عایشه امری مشک

او را تربیت نموده و سرور فرزنیدان آدم   صالحی است که صدیق این امت یعنی ابوبکر 

ترین افتد، در حالی که او محبوراو را ازدواج کرده است؟ بلکه چگونه بریره در شک می

دارد؟ پیس  سیت نمیی  است و حال آن که او چیزی جز پاکی را دو فرد نزد رسول خدا 
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خواهد او را آزمایش کند تا اجر و پاداش عظیم به پاک و مبرا است. اما خداوند می عایشه

 او عنایت کند و یاد و ذکرش را بلند کند.

شید و بیر بسیتر    هیایش اضیافه میی   گذشیت و بیه دردهیا و رنیج    روزها بر عایشه می

کوشش  نبود. رسول خدا  بخشغلتید و هیچ غذا و نوشیدنی برایش لذتاش میبیماری

کرد از طریق ایراد سخنرانی برای مردم این مشکل را حل کند، اما نزدیک بود در مییان  می

اش حل نماید، و از زید مسلمانان جنگ و نبردی رخ دهد، باز تالش کرد تا آن را در خانه

ایشه بیه  ای نگرفت. وفتی چنین دید، تصمیم گرفت تا از طریق عو علی پرسید، اما نتیجه

 این فضیه پایان دهد.

هایم فطع نگردیید و  گوید: من آن روز را به گریه گذراندم که اشکعایشه در ادامه می

اش را نیز گریه کردم کیه  هایم را سرمه نمایم. باز شب آیندهچنین نبود که با خوار چشم

د کیه گرییه   کردنهایم فطع گردید و پدر و مادرم گمان میرفتم و نه اشکنه به خوار می

آمد و اجازه خواسیت   ی ابوبکر زنان به خانهفدم شکافد. لذا رسول خدا جگرم را می

 و نزد عایشه آمد در حالی که مادر و پدرش و زنی از انصار در کنار او بودند.

شد، پس از آن کیه میردم   می ی ابوبکروارد خانه این نخستین بار بود که آنحضرت

وارد کرده بودند و مدت یک ماه عایشه را ندییده بیود و ییک میاه      این اتهام را به عایشه

. در حالی کیه  عایشه آمد نزد گردد. رسول خدانمیاست که وحی در مورد عایشه نازل 

ای بیود کیه پرهیایش را    او در رختخوار افتاده بود، انگار از شدت گریه و اندوه جوجیه 

کیرد، امیا مالیک چییزی     ز با او گریه میی کرد و آن زن انصاری نیاند. عایشه گریه میکنده

 نبودند.

نشست و حمد و سپاس خدا را به جا آورده و آنگاه فرمودند: امیا بعید!    رسول خدا 

ای عایشه! مطالبی در مورد تو به من رسیده است و داستان افک و از وفوو اشتباه بزرگیی  

ایشیه بییان کنید کیه     که اتفاق آن شایع شده بود را بازگو نمود. سپس خواست تا بیرای ع 

ی این اشتباه سخت نیست. لذا به عایشیه  انسان هرچند مرتکب اشتباهی باشد. اما معالجه
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ها پاک باشی پس به زودی خداوند تو را مبرّا و پیاک خواهید   متهگفت: اگر تو از این ت

ای، از خداوند آمرزش بخواه و به سوی او توبه کن؛ گرداند و اگر تو مرتکب گناهی شده

 پذیرد.ی وی را میا هرگاه بنده به گناه اعتراف کرده و توبه نماید، خداوند توبهزیر

نمودن آسان اشتباه بدون هیچگونه پیچیدگی و به طول و تفصییل  اینگونه است که حل

سیخنانش را بیه    عایشه گفت: وفتی رسول خدا  –اگر خطا و اشتباهی رخ داده باشد  –

 ای احساس نکردم و منتظر شدم تیا به طوری که فطره هایم خشکید،پایان رساندند. اشک

ها چیزی نگفتند. لذا من بیه  پاسخ دهند، اما آن پدر و مادرم از طرف من به رسول خدا 

را بده. پدرم گفیت: بیه خیدا فسیم! مین       پدرم گفتم: تو از طرف من جوار رسول اهلل 

تو جوار رسول خدا را بده.  چه حرفی بزنم. باز به مادرم گفتم: دانم با رسول خدا نمی

 دانم که چه بگویم.او نیز گفت: به خدا فسم من نمی

ای را سراغ ندارم که به آنان چنیین مصییبتی وارد شیده    به خدا فسم! من هیچ خانواده

وارد شده بود. لذا وفتی مادر و پدرم از پاسخ عیاجز ماندنید،    باشد که به خاندان ابوبکر 

م و گفتم: سوگند به خدا! من هرگز از آنچه تو ذکر نمودی بیه  هایم ریختند و گریستاشک

هایتان اید در دلدانم آنچه شما در این مورد شنیدهکنم. به خدا فسم! من میخدا توبه نمی

و خیدا   –اید و اگر به شما بگیویم مین بیری هسیتم     استقرار یافته و آن را تصدیق نموده

و  –کنید، و اگر به این امر اعتراف کینم  مین شما مرا تصدیق –داند که من پاک هستم می

کنید و به خدا فسم! من بیرای  شما مرا تصدیق می –داند که من از آن پاک هستم خدا می

 بینم، مگر آنچه را که پدر یوسف گفت:خود و شما مثل و نظیری نمی

﴿    
    

﴾ [.08سف: ]یو 

کنید میددگار  پس صبر من نیکو است و خداوند، از آنچه شما برای او بیان می»یعنی: 

 .«من است
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گوید: سیپس روییم را برگردانیدم و در رختخیوابم دراز کشییدم و      عایشه در ادامه می

دانستم که من بری هستم و خداوند براءت مرا اعالم خواهد کیرد.  سوگند به خدا! من می

ای( را کیه تیالوت   وحی )آییه  من کردم که خداوند در موردفسم! من فکر نمیاما به خدا 

کرده شود فرود آورد، زیرا ش ن من کوچکتر از آن بود که خداوند در مورد من بیه امیری   

خوابی ببیند که خداوند در  سخن بگوید که تالوت شود. اما امید داشتم که رسول خدا 

 آن از براءت من سخن بگوید.

همچنان نشسته بود و هیچکسی از خانه بیرون نرفتیه بیود    فسم! رسول خدا به خدا 

وحی نازل گردید و همان حالت سختی و دشواری، یعنی حالت وحی  که بر آنحضرت 

او را فرا گرفت و خداوند فرآن را بر پیامبرش نازل نمود. اما وفتی من دیدم که به سویش 

دانستم که من مبیرّا هسیتم و   ی نداشتم، زیرا میشود. به خدا فسم! نترسیدم و باکوحی می

کند. اما سوگند به ذاتی که جان عایشه در دست اوست! وحیی از  خداوند بر من ستم نمی

میرند از ترس این که دهند و مینشده بود که من گمان بردم پدر و مادرم! جان می او جدا

 فرماید.اند نازل مبادا خداوند وحی را در اثبات آنچه مردم گفته

خنیدد و عیرق را از   جدا گردید. ما مشاهده نمودیم که می وفتی وحی از آنحضرت 

اش پاک نمود و نخستین سخنی که بر زبان آورد گفت: ای عایشیه! شیادمان بیاش؛    چهره

زیرا خداوند براءت تو را نازل فرمود: آنگاه من گفتم: الحمیدهلل و خداونید ایین آییات را     

 نازل فرمود:

﴿    
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   ﴾  :00]النور – 

00.] 

به راستی آن گروهی از شما که )داستان( افک و تهمت را نزد شما آوردند )ای »یعنی: 

خاندان ابوبکر!( گمان مبرید که این تهمت برای شما شرّ است، بلکه شرفی بیزرر در آن  

نهفته است، برای هریک از گروه دروغگویان بیه مییزان دخیالتش در ایین تهمیت همیان       

که مرتکب شده است و برای کسی که فسمت عمده آن را بیه عهیده گرفتیه     گناهی است

است )یعنی عبداهلل بن سلول( در آخرت برایش عذابی بزرر مقرر است. )ای مسلمانان!( 

چرا وفتی این افترا و تهمت )به عایشه( را شنیدید مردان و زنان مومن حسن ظن حاصیل  

: این دروغی آشکار است؟ چیرا چهیار گیواه    و چرا نگفتند ننمودند )و گمان نیک نبردند(

نیاوردند تا بر صحت این بهتان گواهی دهند، پس چون درمانیده شیدند و نتوانسیتند بیر     

 .«باشندادعای خود گواه بیاورند، آنان مفسدانند و در نزد خداوند دروغگو می
 ها را تهدید نمود:اش آنخداوند با این فرموده

﴿     
   

     
    

    ﴾ 
 [.07]النور: 

انید،  آنان که عالفمندند تا عمل زشت و فبیح در میان کسانی کیه ایمیان آورده  »یعنی: 

فبیل: اشاعه زنا و منکرات( برای آنان در دنیا عذابی دردناک )یعنی افامیه   منتشر گردد، )از

حد( و در آخرت عذار )دوزخ( خواهد بود و خداوند متعال به نهان و نیات آگاه است و 

 .«خبریدشما از آن بی
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به سوی مردم بیرون رفت و برای آنان خُطبه خواند و آیاتی را که  سپس رسول خدا 

زنندگان حد ها تالوت نمود و سپس به تهمتمورد نازل کرده بود برای آن خداوند در این

 فذف زد.

کننده چنان تعامل کنیم که او مریض است بنابراین، مناسب است تا ما بر شخص اشتباه

و نیاز به عالج دارد نه این که در خشونت و سرکوبی او مبالغه کنیم، زیرا بسیا اوفیات او   

خیرخیواه   کند شما به این امر شادمان هستید. پزشیک حساس میرسد که اای میبه درجه

آن است که به صحت و سالمتی بیماران بیشتر از خود آنان نسیبت بیه خودشیان اهتمیام     

 ورزد.می

مثال من و مثال مردم مانند مردی است که آتشی روشن کنید  »فرمودند:  رسول خدا 

افتید، شیروو بیه    راتی که در آتش میها و این حشو وفتی دور و بر آن روشن شد، پروانه

هیا بیر او غالیب شیده و در آن     کشد، اما آنها را بیرون میکنند. لذا و آنافتادن در آن می

دارم و شیما خیود را در آن   افتنید. از ایین رو مین شیما را از افتیادن در آتیش بیازمی       می

 «.اندازیدمی

 رأی...

 «.انجامدعملی بزرگتر از خود اشتباه میبسا اوفات روش ما در تعامل با اشتباهات، به »
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ها و همچنانکه اشکال و طبایع مردم مختلف است، به همین سبب نقطه نظرها، فناعت

شان متفاوت است. لذا وفتی شما احساس نمودی کیه شخصیی در راه درسیت    رفتارهای

ش را اصیالح  اشتباه کرده است و شما او را نصیحت کردید و تیالش نمودیید تیا اشیتباه    

تیان درج نکنیید و در حید تیوان در     نمایید اما او فانع نشد. اسم او را در فهرست دشمنان

 کارها، بخشش و بزرگواری را پیش بگیرید.

تان را اصالح نمایید و او گیوش  پس اگر شما کوشش کردید تا اشتباه یکی از دوستان

کنیید   مدامتدر لطف و نرمی  نداد. بنابراین شما دوستی را به دشمنی عوض نکنید، بلکه

تا شاید او بر همین اشتباهش بافی بماند و بر آن اضافه نکند. چنانکیه گفتیه شیده اسیت:     

نرمی تو با یک شرّ و بدی بهتر از دیگری است. پس اگر با این لطیف بخشیش بیا میردم     

تعامل نمودید وهرگز بر هیچ چیز بزرر و کوچک خشم نگرفتید، شما زندگی خوشبخت 

 دتمند خواهید داشت.و سعا

برای شخص خودش انتقام نگرفتنید   فرماید: هرگز رسول خدا می لحضرت عایشه 

و هیچکسی را به دست خودش نزدند اعم از خادم و زن مگر در میدان جنگ و جهاد فی 

سبیل اهلل. هیچکس از طرف ایشان مورد آزار و اذیت فرار نگرفته است و از رفیقش انتقام 

گرفیت و بیرای   حرمتی فرار میی گر این که از محارم الهی چیزی مورد بینگرفته است، م

 .(1)گرفتخدا انتقام می

گرفتند، اما خشم او برای خدا بود نه بیرای خیودش.   خشم می بنابراین، رسول خدا 

 یابیم.حتی ما تفاوت دو خشم را درمی

اش آیید و ییک ییا دو رییال جهیت خیرج مدرسیه       فرض کنید یک پسر کوچک میی 

بینید در آن پول خورد نیست، بلکه پانصد کنید، میخواهد و شما کیف پولتان را باز میمی

                                           
 مسلم.   -1
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هیا  گوییید: ایین  دهیید و میی  در آن وجود دارد. از این رو پانصد ریال را به او می (1)ریال

پانصد ریال هستند. دو ریال آن مال تو و بافی مانده را پس بیاور و این سخن را چنیدین  

گیردد شیما   کنید، وفتی پسیر بچیه بعید از ظهیر از مدرسیه برمیی      د و تکرار میبار با ت کی

شوید که همه را خرج نموده اسیت! شیما   ها کجاست؟ تا این که متوجه میپرسید پولمی

خشم شما چگونه خواهد شد؟ ممکین اسیت او را کتیک     کنید؟ ودر این هنگام چکار می

اش محروم کنید. اما اگر روزی ل مدرسهبزنید و خشمگین شوید و چند روزی او را از پو

کند یا مشغول تماشای بعد از نماز عصر به خانه بازگردید و ببینید که با کامپیوتر بازی می

 گیرید؟تلویزیون است و برای نماز به مسجد نیامده است. پس آیا مانند اول خشم می

تیر و  تر و طوالنیی اول شدیدمان اتفاق داریم که خشم ما در صحنهبه نظر من همگی

برای خدا بود. چه  باشد. اما خشم رسول خدا مان میدارای ت ثیر بیشتری از خشم دومی

گرفت، اما امور را با آرامی ها فرار نمیکرد، ولی مورد استقبال آنبسا به مردم نصیحت می

 برد، زیرا هدایت دست خداست.پیش می

شام فرار دارد رفت و به مملکت روم  که در نزدیکی مرزهای« تبوک»به  رسول خدا 

را به عنوان فاصید و سیفیر نیزد هرفیل پادشیاه روم فرسیتاد.       « ی کلبیدحیه»نزدیک شد. 

را به او داد وفتی هرفل  ی رسول خدا به دربار هرفل رسید و نزد او رفت و نامه« دحیه»

اخل بر خود و آنیان  نامه را دید علماء و وزیران روم را فرا خواند و سپس در کاخ را از د

 بست و گفت:

دی نزد من فرستاده و مرا به سه صهمانطور که مشاهده کردید این مرد آمده است و فا

 کار فرا خوانده است:

 از آیینش پیروی کنم. -0

 یا در فبال این سرزمین به او جزیه پرداخت کنم و سرزمین از آن ما باشد. -1

 یا خود را به نبرد با او آماده کنیم. -0

                                           
 در اینجا منظور ریال سعودی است. -1
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ها سرزمین ما خوانید که حتما  آنرفل گفت: سوگند به خدا که شما در کتب میآنگاه ه

را تصرف خواهند کرد. پس بیاید از دین و آیینش پیروی کنیم، ییا ایین کیه بیه او جزییه      

هیا را بیه تیرک    پرداخت نماییم. وفتی کشیشان ایین جمیالت او را شینیدند و دیدنید آن    

کشییدن  صیدا شیروو بیه خرنیاس    ند و همگی هیم خواند. به خشم درآمدشان فرا میدین

نمودند تا جایی که از شدت خشم و لرزش چادرهایشان به زمین افتاد! و گفتند: آیا میا را  

خوانی تا آیین نصرانیت را رها کنیم یا به بردگی یک اعرابی تن دهیم کیه از  به این فرا می

و یقین کرد که بیا   حجاز آمده است! هرفل در این صحنه شکست خورد و شرمنده گشت

 نمودن این پیشنهادها خود را در معرض هالکت انداخته است.عرضه

زیرا این کشیشان در نزد مردم دارای فدرت و طرفداران نیرومندی بودنید. از ایین رو   

هیا  فهمید که اگر از مجلس او برخیزند، روم را به تباهی خواهند کشید. لذا سعی نمود آن

خواستم پایمردی و صالبت شیما را  گفت: من با این سخن می به آرامش دعوت کند و را

همیان رسیولی اسیت کیه      دانست کیه پییامبر   تان آزمایش کنم. هرفل مینسبت به دین

خواست به این امر اطمینان حاصیل نمایید. هرفیل    به او مژده داده است. ولی می عیسی

دنید فیرا خوانید. و بیه او     که از نصارای عیرر بو « تجیب»ی ها را از فبیلهمردی از عرر

ای فوی و عرر زبان باشد تا مین او را بیه   گفت: کسی را برایم پیدا کن که دارای حافظه

ی بنیی  اش بفرستم. آن مرد تجیبی رفت و مردی از فبیلیه سوی این مرد همراه جوار نامه

مرد ببیر   ام را نزد اینبفرستد و به او گفت: این نامه تنوخ آورد تا آن را نزد رسول خدا 

و هرچه از سخنانش شنیدی سه مورد را هنگام مالفات با او بررسی نموده و برایم حفیظ  

 کن:

 کند؟اش را که در آن چیزی نوشته است یادآوری میببین آیا نامه -0

 آورد؟ام را خواند آیا ذکری از شب به میان میببین هرگاه نامه -1

 شکوک سازد؟بینی که تو را مو نیز به پشتش بنگر آیا چیزی می -0
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 تنوخی شام را به مقصد تبوک ترک گفت و به آنجا رسید. در حالی که رسول خیدا  

 در میان اصحابش در کنار آر نشسته و دامن لباس را روی پا گذاشته است.

 ها به سوی آنحضرتها ایستاد و گفت: صاحب شما کجاست؟ آنتنوخی در کنار آن

ی هرفل را جلو آمد و در جلویش نشست و نامه اشاره نمودند و گفتند: این است. تنوخی

آن را گرفت و در دامنش گذاشیت و گفیت: تیو از کیدام      به او تقدیم نمود. آنحضرت 

خیواهی در دیین   فرمود: آییا میی   فبیله هستی؟ گفت: من برادر تنوخ هستم. رسول خدا 

ین مرد بیه  عالفه داشت ا داخل شوی؟ رسول خدا  حنیف اسالم آیین پدرتان ابراهیم 

دین اسالم بگرود. در وافع هیچ مانعی وجود نداشت که تنوخی به دین اسالم داخل شود، 

فقط تعصب آیین فومش مانع او گردید. تنوخی با صراحت تمام گفت: من فاصید فیومی   

هیا برنگیردم از آییین خیودم دسیت نخیواهم       هستم و بر آیین فومم فرار دارم و تا نزد آن

این تعصب وی را مشاهده نمود. بیه خشیم نیامید و مشیکلی       کشید. وفتی رسول خدا

 برایش نتراشید، بلکه فقط خندید و گفت:

﴿     
      

   
﴾  :[.17]القصص 

که دوست داری هدایت کنی، بلکه خداوند توانی کسی را تو ای پیامبر! تو نمی»یعنی: 

 .«کندهرکسی را که بخواهد هدایت می
 ی مشابهی به کسری نوشیتم و او سپس با آرامش کامل گفت: ای برادر تنوخ! من نامه

 آن را پاره کرد و خداوند خود او و سلطنتش را پاره خواهد کرد.

قرییب خداونید ملکیش را    نوشیتم و او آن را دریید و عن   (1)ای به نجاشیو من نامه -

  خواهد درید.

                                           
است است که پادشیاه   یپادشاه. گفتن یعنیاست.  یجوستین یا ینجاش ،لقب پادشاهان حبشه: ینجاش -1

است مسلمان شد و فبل از غزوه تبوک  یهعط یبه عرب یاه حاصم یکه نام و یحبشه معروف به نجاش



 027 رأیی دیگر

ای به صاحب تو )هرفل( نوشتم و او آن را نگه داشت. پس همیواره میردم از   و نامه -

اش خیری باشد. تنوخی توصییه  او خوف و هراس خواهند داشت تا زمانی که در زندگی

ن هرفل را به یاد آورد و در دلش گفت: این یکی از سه توصیه است که صاحبم میرا بیه آ  

امر نموده بود. لذا ترسید که آن را فراموش کند. بنابراین، تیری از تیردانش کشیید و آن را  

 در کناره شمشیرش نوشت.

نامه را به مردی که دست چپش نشسته بود داد. تنیوخی پرسیید:    سپس رسول خدا 

و بیه  ها گفتنید: معاوییه. معاوییه شیرو    خواند کیست؟ آناین آفایتان که نامه را برایتان می

نوشیته و   ای بیرای رسیول خیدا    خواندن نامه کرد. در آن مشاهده کردند که هرفل نامه

ی آسمان و زمیین اسیت و   خوانی که پهنای آن به اندازهگوید: تو مرا به بهشتی فرا میمی

گفیت:   آن برای پرهیزگاران مهیا شده است! پس دوزخ کجاسیت؟ آنگیاه رسیول خیدا     

ماند وفتی روز آشکار شود. تنوخی متوجه گردیید کیه ایین    میسبحان اهلل! شب کجا بافی 

دومین توصیه است که هرفل به او دستور داده بود باز تیری از تیردانش کشید و آن را بیر  

 غالف شمشیرش نوشت.

به سوی تنوخی کیه نصییحت را    وفتی معاویه از خواندن نامه فارغ شد. رسول خدا 

شد نگریست و با نرمیی گفیت: همانیا تیو حقیی      میپذیرفت و در دین اسالم داخل ننمی

دهییم.  ای میی بینی ما به تیو جیایزه  ای میداری و تو فاصد هستی. پس اگر تو نزدم جایزه

بینی ما مسافریم و بر این ای تقدیم کنیم، اما همچنان که میخواهیم به تو هدیهیعنی ما می

ای یا رسول اهلل! من به او جیایزه گفت:  ایم. در این هنگام حضرت عثمان ها نشستهریگ

دهم. آنگاه بلند شد و بارها و اسبابش را گشود و یک زیور و یک دست لباس آورد و می

 در دامان تنوخی گذاشت.

                                                                                                             
رسیول   یکیه نامیه   یبا نجاش ینا و .غائبانه خواند ینماز جنازه یبرو صو رسول اکرم یافتوفات 

رسیول   یدوم اسیت کیه نامیه    یدر مورد همیان نجاشی   ی حد ینا .کندیرا پاره کرد فرق م صاکرم

 واهلل اعلم )مُصحح( .را پاره نمود صاکرم
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کند؟ جوانی از فرمود: چه کسی از شما این مرد را میهمانی می سپس پیامبر بزرگوار 

رفت، در حالی که ذهینش مشیغول    انصار گفت: من. انصاری بلند شد و تنوخی همراه او

توصیه سوم بود که هرفل دستور داده بود آن را تحقیق نماید. یعنی مهر نبوت که در میان 

 با صدای فرار دارد. تنوخی چند فدمی نرفته بود که رسول خدا  ی آنحضرت دو شانه

فیرار   اخدرعت برگشت تا این که در جلو رسولبلند گفت: بیا برادر تنوخ! تنوخی به س

 گرفت:

لباسش را که پاهایش را با آن بسته بود گشود و سپس چادرش را  آنگاه رسول خدا 

از پشتش انداخت و پشتش را برای تنوخی نمایان کیرد و گفیت: اینجاسیت آنچیه بیدان      

گوید: من در پشت او نگاه کردم مهر را دیدم که در خالل ای. تنوخی میدستور داده شده

 .(1)برآمدگی کلفتی فرار داشتهایش مانند شانه

 اندیشه...

هدف این است که مردم به اشتباهات خویش پی ببرند، شرط ایین نیسیت کیه آن را    »

 «.تر تصحیح کنند، پس خشم نگیرسریع

                                           
 مسند احمد. -1
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ها برحسب تمایل خودشان با شیما برخیورد   کنید، غالبا  آنوفتی شما با مردم تعامل می

تان. پس اینگونه نیست که با هرکسی با خوشرویی و بشاشیت  به وفق خواستهکنند نه می

برخورد نمودی او نیز باید مثل شما با خوشرویی و بشاشت برخیورد کنید؛ زییرا برخیی     

خندید؟! و اینطور نیسیت  پرسند: چرا میشوند و میگیرند و بر شما بدگمان میخشم می

انید  عوض به شما هدیه بدهد؛ زیرا بعضی چنینای دادید حتما  او در که به هرکسی هدیه

دهید شما را در مجالس غیبت نموده به حمافت و اسیراف  ها هدیه میبه آنکه وفتی شما 

  .کنندمتهم می

گفتن واکنش نشان دهید ییا در  بازهم اینطور نیست که هرگاه شما با هرکسی در سخن

لطف نشان دهید، حتما  او نییز بیا    تان نرمی ومورد چیزی از او تعریف کنید و در سخنان

شما اینگونه رفتار کند؛ زیرا خداوند اخالق را تقسیم کرده اسیت و روش ربیانی عبیارت    

 است از:

﴿    
    

     
   

  ﴾  :[.02]فصلت 

ای که بهتر باشید جیوار بیده آنگیاه     و نیکی و بدی باهم یکسان نیستند پس با شیوه»

بینی کسی را که بین تو و او عداوت و دشمنی وجود دارد، گویا دوست صمیمی شیده  می

 .«است
ند. مگر این ها وجود نداشته و هرگز فابل اصالح نیستبرخی مردم اصال  راه حلّی با آن

 ها جدا شوید.ها مقابله به مثل شود. لذا شما با چنین افراد صبر پیشه کنید یا از آنکه با آن

حکایت شده است که اشعب با یکی از تجار به مسافرت رفت و این مرد تمام کارهیا  

دادن حیوانیات را خیود شخصیا  انجیام     آوردن بارهیا و آر را از فبیل: خدمتگزاری، پایین
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شان جیایی بیرای صیرف    گشت. در مسیر برگشتد و در نهایت خسته و رنجور میدامی

 نهار توفف نمودند. از این رو شتران خویش را خوابانیدند.

اشعب بر روی زمین دراز کشید و دوستش فرشی گسترانید و بارهیا را پیایین آورد و   

هیا را تکیه   آوری کن و من گوشتآنگهی رو به اشعب نمود و گفت: برخیز و هیزم جمع

ام. آن کنم. اشعب گفت: به خدا من از سوارشدن زیاد بر سواری به شیدت خسیته  تکه می

آوری نمود و باز گفت: اشعب بلند شو و آتیش را بیفیروز. بیاز    مرد بلند شد و هیزم جمع

 کند.تنگم میاشعب گفت: اگر من نزدیک آتش بروم، دود نفس

گفت: اشعب بلند شو و با مین کمیک    باز آن مرد خودش آتش را روشن کرد و سپس

 ترسم کارد دستم را ببیرد. بیاز آن میرد   ها را تکه تکه کنیم. اشعب گفت: میکن تا گوشت

هیا را در دییگ   ها را تکه تکه نمود. سپس گفت: اشعب! بلند شو گوشیت خودش گوشت

 کند.د مرا خسته میزکردن غذا تا وفتی که بپبگذار و غذا بپز. اشعب گفت: نگاه

از آن مرد خودش پخت و پز و دمیدن آتش را به عهده گرفت، تا این که غیذا آمیاده   ب

شد در حالی که بسیار خسته بود. بر زمین دراز کشید و گفت: اشعب! بلند شو و سفره را 

پهن کن و غذاها را در سینی بگذار. باز اشعب گفت: بدنم سنگین اسیت و مین حوصیله    

ذا را بر سفره گذاشت و گفت: اشیعب! بییا غیذا بخیور.     ندارم. آنگاه آن مرد بلند شد و غ

کشم ایین بیار از فرمانیت    اشعب گفت: به خدا فسم! از این همه عذرخواهی خجالت می

 کنم، لذا بلند شد و شروو به غذاخوردن نمود.اطاعت می

د و ماننید  یکنید. پس غمگین نباشاز این جهت شما با افرادی مانند اشعب برخورد می

 ر باشید.کوه استوا

اش، اشتباهات مردم را تحمیل  کرد نه با عاطفهبا مردم با عقلش تعامل می معلم اول 

 داد.کرد و با آنان نرمی نشان میمی

به این تعاملش بنگرید در حیالی کیه در مجلیس مبیارک نشسیته بیود و اصیحار در        

یعنیی ایین    ی فتل از پیامبر کمک خواسیت. پیرامونش بودند که یک اعرابی آمد و در دیه
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خواسیت تیا    مردی را به فتل رسانده بود و از آنحضرت  –خودش یا دیگری  –اعرابی 

 ی خویش را به اولیای مقتول بپردازد.به او کمک کند تا دیه

به او چیزی کمک نمود و سپس با نرمی به او گفت: آیا بیر تیو احسیان     رسول خدا 

بی انجام ندادی. برخی از اصحار بیه  نمودم؟ اعرابی گفت: خیر تو هیچ احسان و کار خو

به آنان اشاره نمود کیه از او   خشم آمدند و خواستند علیه او برخیزند. آنگاه رسول خدا 

برخاست و به منزلش رفت و اعرابی را صیدا زد و بیه    دست بردارند. آنگاه رسول خدا 

ما به تو دادیم  اش برد و سپس به او گفت: تو نزد ما آمدی و چیزی از ما خواستی وخانه

 و باز تو به ما چنان گفتی.

اش یافت به او داد و باز گفت: آیا بر تیو  مقداری مال که در خانه سپس رسول خدا 

ات جزای خییر عناییت کنید. رسیول     احسان نمودم؟ اعرابی گفت: بله خدا به اهل و فبیله

ل اصحابش بغض و از این اعالم رضایت او تعجب کرد، اما نگران آن بود که در د خدا 

ای نسبت به او باشد و کسی او را در بازار یا راه ببیند و نسیبت بیه وی حسیدورزی    کینه

هایشان بزداید، لذا به اعرابی گفت: تو نزد ما آمیدی و  کند. لذا خواست این کینه را از دل

ما به تو چیزی کمک نمودیم و تو آنچه خواستی گفتی و این در دل اصحار مین نسیبت   

ها آمدی آنچه را که حال به مین  بغض و تنفر به وجود آورده است. لذا وفتی نزد آن به تو

ها زدوده شود. لذا وفتیی اعرابیی آمید،    ی آنها بگو، تا این تنفر و کینه از سینهگفتی به آن

گفت: این دوست شما نزد ما آمد و کمک خواست و ما بیه او دادییم و او    رسول خدا 

 : و باز ما او را دعوت نمودیم و دوباره او را مساعدت کردیم.آنچه خواست به ما گفت

رود که راضی شده است. سپس او رو به اعرابی کرد و گفت: آیا چنیین  پس گمان می

نیست؟ اعرابی گفت: بله خدا به اهل و فوم تو جزای خیر عنایت بفرماید، وفتیی اعرابیی   

های حابش در مورد کسب دلخواست به اص اش بازگردد، رسول خدا خواست به خانه

گفت: همانا مثال من و این اعرابی مثیال میردی اسیت کیه      مردم درسی بدهد، لذا به آنان

اند تا او را نگه دارند و شیتر  کند و مردم آن را دنبال کردهشتری دارد که با او سرکشی می
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حب شیتر  کننید. لیذا صیا   دادن او کاری نمیی کند و مردم جز فراریها فرار میاز ترس آن

تر و دانیاترم. لیذا   گوید: بگذارید من خودم شترم را بگیرم؛ زیرا من نسبت به او مهربانمی

صاحب شتر به سوی شترش رفته و مقداری علف پیس مانیده از زمیین برداشیته و آن را     

صدا زد تا این که شتر آمد و صدای صاحبش را اجابت گفت و آن مرد پاالنش را محکیم  

کردم، در دوزخ د و اگر من در مقابل آنچه گفت، از شما اطاعت میبست و بر آن سوار ش

شید و در دوزخ  کردید شاید از دین مرتید میی  شد. یعنی اگر شما او را طرد میداخل می

 .(1)شدداخل می

گرداند و از هیچ چیزی اش میشود، مگر این که آراستهمهربانی در هیچ چیزی نمی

  ﴿ کند:میشود مگر این که معیوبش دور نمی
    

    
    

    
﴾. 

مکه را فتح نمود و شروو بیه طیواف خانیه     روایت شده است که وفتی رسول خدا 

کرد. لذا به دنبال پییامبر  عمیر آمد، کسی که نسبت به اسالم تظاهر می کعبه کرد. فضاله بن

غافل شیود و او را بیه فتیل     شروو به طواف نمود و در انتظار فرصتی بود تا آنحضرت 

 برساند!

متوجه او شد. لذا رو به او کیرد و گفیت: فضیاله!     شد. پیامبر  وفتی نزدیک پیامبر 

گوید: فضیاله  به او گفت: دلت به تو چه می ام! آنحضرت گفت: بله یا رسول اهلل! فضاله

 خندیید و سیپس گفیت:    کردم! آنگاه رسول خدا گفت: هیچی. من فقط ذکر خدا را می

ام گذاشیت و فلیبم آرام   دسیتش را بیر سیینه    استغفر اهلل. فضاله گفت: باز رسول خیدا  

داشیته بیود کیه گوییا     ام برندسیتش را از سیینه   گرفت. به خدا فسم! هنوز رسول خیدا  

                                           
 مسند بزاز و در حدی  مقال است. -1



 011 جواب بدی را به نیکی بده

اش رفیت. در  تر از او در نزد من نیافریده است، آنگاه بیه خانیه  خداوند مخلوفی محبور

نشست. چون آن زن او را دید گفیت: بییا   مسیر راه از کنار زنی گذشت که فضاله با او می

 باهم صحبت کنیم. فضاله گفت: خیر و سپس این اشعار را سرود:
 ال الككككككب  لككككككم إلككككككى الحككككككد د   لككككككب 

 و بیلككككككككه لكككككككك  مككككككككا ور ككككككككب محمككككككككداً 

 ل ر ككككككككككككب   ككككككككككككن الضككككككككككككحى بینككككككككككككا
 

  كككككككككككككككأبى علیككككككككككككككك  َّللا و اإلسكككككككككككككككالم 

   اِل ككككككككككنامـبككككككككككال ت   كككككككككك م تكسكككككككككك

 وال كككككككك ك  غ ككككككككى وجلككككككككه اإل ككككككككالم
 

گفیتن بیا   آن زن گفت: بیا باهم صحبت کنیم من گفتم: خیر خدا و اسالم سخن»یعنی: 

 «.کندو را انکار میت

 «.دیدمها را شکستند نمیتح مکه آنگاه که بتاگر من محمد و اصحابش را در روز ف»

 «.ی شرک را فرا گرفته استفطعا  دیدم که دین خدا آشکار گشته و تاریکی چهره»

بیا عفیو و    بعد از این فضاله از مسلمانان صالح فرار گرفت و اینگونه رسیول خیدا   

هیا بیه   آن شد و در روند ت ثیرگذاری بر آنیان و کشیاندن  های مردم میگذشت، مالک دل

 نمود.ها را تحمل میسوی خیر، آزار و شکنجه

کرد. وفتی ابوطالیب  دفع می های فریش را از آنحضرت ابوطالب بسیاری از شکنجه

به شدت تنگ نمودند و چنان مورد  وفات نمود، فریش در مکه عرصه را بر رسول خدا 

هایی ندیده بیود.  هشکنجه مشرکین فریش فرار گرفت که در حیات ابوطالب چنین شکنج

ی مکانی فرار گرفت که به آنجا پناه ببرد و به طائف رفیت و  در اندیشه لذا رسول خدا 

 کمک و یاری خواست.« ثقیف»از فبیله 

به طائف رفت و با سه نفر از سرداران و اشراف ثقیف که سه بیرادر بیه    رسول خدا 

ها را بیه سیوی اهلل   فات کرد و آنهای عبدیا لیل بن عمرو، مسعود و حبیب بودند، مالنام

دعوت کرد، با آنان در این مورد صحبت نمود که آمده تا برای دین اسالم او را یاری کنند 

 ها بسیار زشت و نابخردانه بود.و برای یاری او در برابر فومش به پا خیزند. اما پاسخ آن
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کینم!  ه را پیاره میی  ها گفت: اگر خداوند تو را فرستاده باشد من غالف کعبیکی از آن

دومی گفت: آیا خداوند کسی غیر از تو نیافت تا او را به پیامبری مبعوث گردانید؟! و امیا   

 کوشید تیا جمیالت و  گشت که به او پاسخ دهد و میسومی با تصنع به دنبال عبارتی می

تر از آن دو باشد. لذا گفت: به خدا فسم! من به تو هرگز جوار تر و بلیغپاسخش صحیح

گویی پیامبر خدا هستی پس خطر تو بزرگتر از آن است کیه  دهم، زیرا اگر چنانکه میمین

ی آن نیستی که من با گویی پس تو شایستهمن به تو پاسخ دهم و اگر تو بر خدا دروغ می

 تو سخن بگویم.

ها برخاسیت و  د از نزد آنودر حالی که از خیر ثقیف نومید شده ب آنگاه رسول خدا 

ها باخبر گردند و آزار اشت که مبادا فریش از عدم استقبال و عدم فبول اسالم آنبیم آن د

ی بیشتری نسبت به او اعمال کنند. فبیله ثقیف نیه ایین کیه دعیوتش را لبییک      و شکنجه

 ها به دنبال رسول خدا گفتند؛ بلکه ناجوانمردانه بردگان خویش را تحریک کردند و آن

 کردند.گفتند و داد و فریاد مییبه راه افتادند و ناسزایش م

هیا  بیه سیرعت از مییان آن    نابخردان ثقیف از دو طرف صف بسته بودند که پییامبر  

 کردنید و رسیول خیدا    ها سینگی نثیارش میی   داشت آنگذشت و هر گامی که برمیمی

های آنان نجیات دهید.   کرد به سرعت گام بردارد تا خودش را از پرتار سنگکوشش می

که از پاهای مبارکش خون جاری بود و سنش باال بود و از سین چهیل سیالگی    در حالی 

ها دور شد و رفت و رفت تا این که در ییک جیای امنیی در    گذشته بود، به سرعت از آن

کرد که چگونه ی نخلی نشست تا مقداری استراحت کند و در عین حال فکر میزیر سایه

هایش را به آسیمان  رد مکه شود. آنگاه چشمفریش از او استقبال خواهند کرد و چگونه وا

 بلند کرد و گفت:
اِ ِمیَن، » تِي، َو ِلَّةَ ِ یلَتِي، َوَ َ انِي َعلَى النَّاِ ،  َا رَْوَ َم الك َّ اللَّل مَّ إلَْیَ  رَْشك   َضْعَف    َّ

ْستَْضَع ِیَن، َورَْنَب َوبِّي، إلَى َمْن تَِكل ني  إلَى بَِعید    تَ لَّمني  رَْم إلَى َعكد و  َملَّْكتَكه   رَْنَب َو ُّ اْلم 

ك ذ  بِن ك ِو  كْن بِكَ  علكيَّ َغَضك    َكاَل ر بَكالِي، َولَِككنَّ َعا ِیَتَكَ  ِ كَي رَْوَسكع  لِكي، رَع  رَْمكِ    إْن لَكْم  َك 
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ْنیَا َواْْلِخَ ِة ِمْن رَ  ، َوَ ل َ  َعلَْیِه رم   الدُّ ْن ت نز  بِي َغَضبََ ، َوْجِلَ  الَِّ   رَْشَ  َْب لَه  الألماك 

 .« َ رَْو  َِحلَّ عليَّ س ْ    ، لََ  الع ْتبَى َ تَّى ت َضى، َواَل   َ  َواَل   ةَ إالَّ بَ 

شیدن در مییان میردم بیه تیو شیکوه       ارجچارگی و بیپروردگارا! از ضعف نیرو و بی»

میرا   –گار من ترین مهربانان! تویی پروردگار مستضعفان و تویی پروردکنم. ای مهربانمی

ای که بر من چهره درهم کشد یا به دشمنی که تو خیود، او  گذاری؟ به بیگانهبه که وا می

ای؟ ]پروردگارا![ اگر تو بر من خشمگین نیستی، باکی را بر کار من فدرت و توان بخشیده

 بر ندارم اما عافیتی ]که تو عطا فرمایی[ برایم از هر چیز فراگیرتر است. از آن که خشم تو

هیا بیدان نیورانی    ید به نور ذات تو که تاریکیآات بر من الزم ید یا نابخشودنیآمن فرود

جیویم، از تیو ]بیه حیدی[ پیوزش      گردند و کار دنیا و آخرت بدان راست آید، پنیاه میی  

 «.خواهم تا آنگاه که خشنود گردی که جز از سوی تو تار و توانی نیستمی

اش کرد که جبرئیل در آن حضور هان ابری سایهدر همین حال بود که ناگ آنحضرت 

داشت، ندایش کرد: یا محمد! خداوند سخن فوم و آنچه به تیو پاسیخ گفتنید را شینید و     

ها را به سویت فرستاده است تا به هر آنچه خواستی فرمانش دهیی. پییش از   ی کوهفرشته

م علییک ییا   ها نیدایش کیرد: السیال   ی کوهلب به سخن گشاید فرشته آن که آنحضرت 

 رسول اهلل.

هیا هسیتم.   ی کیوه بیا تیو شینید و مین فرشیته      ای محمد! خداونید سیخن فومیت را   

پروردگارت مرا به سوی تو فرستاده است تا به آنچه خواسته باشی فرمیانم دهیی. سیپس    

هیا پیشینهاداتی   ی کوهسخن بگوید یا امری اختیار نماید فرشته فبل از آن که آنحضرت 

بیا   –هیای بیزرر مکیه بودنید     گفت: اگر بخواهی دو کوه را که از کوهیتقدیم نموده و م

پیا بیه    ها در انتظار دستور بود کیه آنحضیرت   ی کوههمدیگر بچسبانم و همواره فرشته

ها صبر و حوصیله  ی نفس و شهوت و انتقام گذاشت و گفت: نسبت به آنگردن خواسته

د بیرون بیاورد کیه خیدا را بپرسیتد و    ها کسی را خداوندهم شاید از نسل آنبه خرج می

 چیزی با او شریک نگرداند.
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 پهلوان باش...

 وإن الكككككك   بینككككككي وبككككككین بنككككككي ربككككككي

  كككككلن رفلككككك ا لحمكككككي و ككككك ك لحككككك ملم

    سككك اعا وإن  كككمـنصككك إلككك   ولیسككك ا

 وال ر مككككككككل الح ككككككككد ال ككككككككد م علككككككككیلم
 

 وبكككككككین بنكككككككي عمكككككككي لم تلكككككككف جكككككككدا 

 دم ا م ككككد  بنیككككب للككككم م ككككداوإن  كككك

 تیكككككككتلم شكككككككداً  عككككككك ني إلكككككككى نصككككككك  ر

 ولكككی  و كككی  ال ككك م مكككن  حمكككل الح كككد
 

 «همانا آنچه میان من و برادران و عموزادگانم وجود دارد بسیار متفاوت است»یعنی: 

کنم و اگر مجد و عظمت هایشان را فربه میها گوشت مرا بخورند من گوشتاگر آن»

 «ها را بنا خواهم کردمرا ویران نمایند من کاخ شکوه و عظمت آن

شتابند، ولی اگر مرا به یاری خیویش فیرا خواننید بیه سیرعت      ها به یاری من نمینآ»

 «خواهم آمد

کنم و سردار فوم با خیودش بغیض و کینیه را    ی دیرینه را با خود حمل نمیمن کینه»

 «.حمل نخواهد کرد



 او را به اشتباهش قانع کن تا نصیحت را بپذیرد

شیوند بیه   بیش از حد دیگران مشیغول میی   ها و مالحظاتبرخی از مردم به راهنمایی

ها آورند. به ویژه زمانی که اندرزها و راهنماییها را به خستگی و ستوه درمیحدی که آن

ایید و  های شخصی باشد مانند مردی که شما او را میهمان کیرده مبتنی بر نظریات و مزاج

 اید،تان را صرف نمودهلتان را خسته کرده و مایساختن مهمانی خود و خانوادهدر آماده

گوید: برادر عزیزم! کند و مییکی از مدعوین، پس از پایان دعوتی به شما نصیحت می

کردم این دعوتی ات مناسب نبود و این زحمت شما به هدر رفت. من فکر میاین دعوتی

گویید: بیشیتر   پرسیید: چیرا؟ او میی   شما در سطح بسیار عالی خواهد بود. بیاز شیما میی   

ها کبار بودند و من گوشت کوبیده را دوست دارم! و ساالد بر اثیر لیمیوی زییاد    گوشت

جات با خامه میزین بودنید   آید و نیز شیرینیترش بود و من از این نوو ساالد خوشم نمی

 کند.ها را جالب نمیکه این طعم و مزه آن

شان نیامید و  گوید: عموما  بیشتر مردم نیز به تنگ آمدند و از نوعیت غذا خوشباز می

ای نداشتند! مسیلما   ای خوردند، چون مجبور بودند و چارهفقط از روی تعارف چند لقمه

نگریید و هرگیز نصییحت او را    شما در اینجا با دید اعراض و تحقیر به ایین ناصیح میی   

 های وی مبتنی بر نظریات و طبیعت شخصی اوست!پذیرید؛ زیرا نصیحتنمی

کنید و در روش تعامیل وی بیا    ری را نصییحت میی  همچنین در مورد کسی کیه دیگی  

ی خاص خیویش  رش، یا نوعیت ساخت منزل، یا نوو ماشین بنابر سلیقهسفرزندان، یا هم

 کند.ایراد گرفته و اظهار نظر می

هیا و طبیائع شخصیی    همواره مواظب باشید که نصایح و انتقادهای شما صرفا به مزاج

هی کرد، نظرتان را برای او آشکار کیرده و بیر وی   استوار نباشد. آری، اگر از شما نظرخوا

کنیید و بسیان ییک فیرد خطاکننیده او را نصییحت       عرضه دارید. اما اگر با او صحبت می

کنید در اشیتباه   گیرد، فکر میی احیانا  کسی که مورد نصیحت فرار می«. پس خیر»کنید. می

 نیست. پس باید دلیل و حجت شما به هنگام نصیحت فوی باشد.



 ات لذت ببراز زندگی   011

ها در مورد نیکی نسیبت  اعرابی الف زنی با جمعی از صالحین نشسته بود که آن یکی

هیا رو بیه او کیرد و    کرد. آنگیاه یکیی از آن  گفتند و اعرابی گوش میبه والدین سخن می

کنی؟ او در جوار گفت: من گفت: فالنی! شما چگونه با مادرت نیکی و خوشرفتاری می

رفتاری تیو بیا او تیا چیه حیدی      آن شخص پرسید: نیکرفتار و مهربانم. نسبت به او نیک

ام. یعنیی اگیر   من تا به حال هرگز او را با شیالق نیزده   است؟ اعرابی گفت: به خدا فسم!

زد. اما هرگز او را با شالق اش میداشت او را با دست یا عمامهتنبیه می نیازی به شالق و

قیول و منطقیی نبیود. پیس شیما      زد. لذا معیار درست و نادرست نزد این مسکین معنمی

 مهربان و لطیف باشید تا کسی که در جلوتان هست به اشتباهش فانع شود.

ی بنی مخزوم بود که کاالهای میردم را بیه فیرض    زنی از فبیله در زمان رسول خدا 

پرسییدند، وی آن را انکیار   کرد و چون از او میی گرفت و از بازگرداندن آن غفلت میمی

ی وی در انکیار  ت که آن را نگرفته و برنداشته است، تا جایی که شکنجهگفکرد و میمی

در میورد او   برده شد و آنحضیرت   و دزدی باال گرفت و شکایت او نزد رسول خدا 

 حکم نمود که دستش فطع گردد.

این امر بر فریش سنگین تمیام شید کیه دسیتش فطیع شیود؛ زییرا او عضیو یکیی از          

صحبت کنند  لذا تصمیم گرفتند در این مورد با رسول خدا بزرگترین فبایل فریش بود. 

ای تا این حکم را به حکم دیگری تخفیف دهند. مانند این که شالق زده شود ییا جریمیه  

بیرود و در ایین میورد     خواست نزد رسول خدا پرداخت نماید یا غیر. هر بار کسی می

دند و گفتند: جز اسیامه بین   گشت. لذا باهم مشورت نموسخن بگوید. متردد شده و برمی

و  سخن بگوید؛ زیرا او محبیور رسیول خیدا     زید کسی جرأت ندارد با رسول خدا 

اند تا جایی که به تربیت شده ی آنحضرت فرزند محبور اوست و او و پدرش در خانه

 ی پسرش فرار دارد.منزله

او را اسیتقبال   رت آمد و آنحض بنابراین، با اسامه صحبت کردند. اسامه نزد پیامبر 

حکمش  نموده و در کنار خودش او را نشانید. اسامه لب به سخن گشود تا رسول خدا 
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گفیت و  را تخفیف دهد و اظهار نمود که این زن از اشراف و بزرگزادگان است. اسامه می

 کرد تا او را با رأی خودش فانع کند.شنید و اسامه کوشش میمی آنحضرت 

ه نگیاهی انیداخت. دیید کیه او در تیالش بیرای تفسییر رأی و        به اسیام  آنحضرت 

داند که چه چییز ناجیایزی را خواسیتار اسیت. در ایین      افزاید و نمینمودن ایشان میفانع

ای که گفت ایین بیود   عوض شد و خشمگین شد و اولین کلمه هنگام چهره آنحضرت 

از حیدود اهلل شیفاعت    ای اسامه! آیا در میورد یکیی  »که اشتباهش را روشن نمود، گفت: 

کرد و آن این که آمدنش را نسبت به اسامه بیان میگویا با این گفته سبب خشم« کنی؟می

 حدود الهی واجب است بر بندگان اجرا شوند و شفاعت و سفارش درست نیست.

اسامه متوجه گردید و بالفاصله گفت: یا رسول اهلل! برایم آمرزش بخیواه. چیون شیب    

در میان مردم برخاست و به آنچه خداوند سزاوار ستایش بود او  خدا فرا رسید. رسول 

های پیش از شما به سیبب ایین   و سپاس گفت و سپس فرمود: اما بعد: همه امت را حمد

کردند و اگر کرد او را رها میها انسان شریف دزدی مینابود گشتند که هرگاه در میان آن

سیاختند. و همانیا   حد شرعی را بر او جاری میکرد ای دزدی میانسان ضعیف و درمانده

کرد دسیتش  ی اوست، اگر فاطمه دختر محمد دزدی میگند به ذاتی که جانم در فبضهوس

کردم. سپس دستور داد تا دست آن زنی که دزدی کرده است فطع شود. عایشه را فطع می

آمد و نیازش را ن میگوید: بعد از آن توبه کرد و ازدواج نمود و بعد از آن گاهی نزد ممی

 .(1)خواستمی از رسول خدا 

هیا سرشیار از   دارد کیه همگیی آن   موافف متعددی با رسیول خیدا    اسامه بن زید 

از « حرفیات »میا را بیه سیوی     گوید: رسول خدا رحمت و تعامل عالی است. اسامه می

 و تعقیب کردیم. ها را دنبال نمودهها را شکست دادیم و آنفبیله جهینه فرستاد و ما آن

ها را تعقیب کیردیم و او بیه درختیی پنیاه بیرد.      آنگاه من و مردی از انصار یکی از آن

اما رفیق انصاری « ال إله إال اهلل»وفتی ما به او رسیدیم و شمشیر را بر او باال کردیم، گفت: 
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کیردم از تیرس شمشییر کلمیه آورده     من شمشیرش را پایین نمود، ولی من چون فکر می

ای وارد کردم و به فتلش رساندم. باز در مورد او مردد شیدم کیه شیاید    ت. بر او ضربهاس

 ام.کار درستی نکرده

بیه مین    آمدم و او را از جریان باخبر ساختم. آنحضرت  بنابراین، نزد رسول خدا 

 گفت: آیا ال إله إال اهلل گفت و باز تو او را به فتل رساندی؟! من گفیتم: او آن را از طیرف  

ال »گفت: آیا  خودش نگفت، بلکه از ترس شمشیر چنین گفت. باز دو مرتبه آنحضرت 

گفت و باز تو او را به فتل رساندی. پس چرا فلبش را پاره نکردی تا بدانی که « إله إال اهلل

آن را از ترس شمشیر گفته است؟! اسامه خاموش شد، زیرا او در آن لحظه فلبش را پیاره  

سیؤالش را   میدان جنگ بود و آن مرد از محاربین بود. باز رسول خدا  نکرده بود. اما در

« ال إلیه إال اهلل »گفت!! در روز فیامت بیا  « ال إله إال اهلل»تکرار نمود و از روی انکار گفت: 

کیردم کیه مین تیا آن روز     گفت تا این که من آرزو میی کنی؟ پیوسته چنین میچه کار می

 .(1)آوردماسالم نمی

کرد و سپس به فهماند و فانعش میید چگونه به تدریج اشتباهش را به او میپس بنگر

شیود بیه   پرداخت. لذا به خاطر این که شخصیی کیه نصییحت میی    وعظ و نصیحتش می

هایتان فانع شود، با افکار و مبادی او تا حد توان با او منافشه کنید. آری، از دیدگاه و گفته

 نکته نظر او بیندیشید.

در مجلس مبارکش نشسته بیود و اصیحار پیاک و مطهیر      ه رسول خدا در حالی ک

نگریست، گویا پیرامونش حلقه زده بودند؛ جوانی وارد مسجد شد و به راست و چپ می

رفیت  افتاد به سوی او آمد. انتظار میی  گشت. چشمش به رسول خدا به دنبال فردی می

هد، اما چنین نکرد، بلکه جوان به که این جوان در آن حلقه بنشیند و به ذکر خدا گوش د

 نگاه کرد در حالی که اصحار در پیرامونش نشسته بودند. رسول خدا 
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 001 او را به اشتباهش قانع کن تا نصیحت را بپذیرد

جوان با کمال جرأت گفت: یا رسول اهلل! به من اجازه بده! به طلب علم؟! خییر. و ای  

دانی گفت! آیا میگفت! مرا به جهاد اجازه بده؟! خیر. و ای کاش چنین میکاش چنین می

 ت؟ جوان گفت: یا رسول اهلل! مرا به زنا اجازه بده! شگفتا! اینگونه با این جرأت!چه گف

توانست او را با آیاتی که بر او تالوت کنید  به سوی جوان نگاه کرد، می رسول خدا 

ی آن ایمیان در فلیبش   و او را اندرز نصیحت کند، یا با نصیحت مختصری که بیه وسییله  

 اش کند.تکان موج زند، موعظه

اسلور دیگری برگزید. با مهربانی و آرامش گفت: آیا با زنای مادرت  اما آنحضرت 

شوی؟ جوان تکان خورد و در ذهنش آمد که با مادرش زنا کند! لذا گفیت: نیه،   راضی می

رامش گفت: همچنین مردم بیه زنیای   آبا  نه. با مادرم راضی نخواهم شد. باز آنحضرت 

باز دو مرتبیه از او پرسیید: آییا بیرای خیواهرت راضیی       شان راضی نخواهند شد. مادران

کند! شوی؟ دو مرتبه جوان تکان خورد و در خیالش آمد که با خواهر پاکدامنش زنا میمی

فرمود: همچنین  شوم! باز رسول خدا بالفاصله گفت: نه، نه. به زنای خواهرم راضی نمی

پرسید آیا بیا زنیای    خدا  شوند. سپس رسولمردم به زنای خواهران خویش راضی نمی

فرمیود:   گفت: نه نخیر! پس رسیول خیدا   شوی؟! و جوان میات راضی میعمه و خاله

پسیندی  پسندی برای دیگران بپسند و آنچه را برای خودت نمیی آنچه را برای خودت می

 برای دیگران نپسند.

وتنیی گفیت: ییا    در این لحظه جوان فهمید که او در اشتباه است. بنابراین، در کمال فر

او را صدا کرد و جیوان   رسول اهلل! از خدا بخواه که فلبم را پاک کند. آنگاه رسول خدا 

نشسیت و سیپس دسیتش را بیر      شد تا این که در جلو آنحضرت نزدیک و نزدیکتر می

اش گذاشت و گفت: خدایا! فلبش را هیدایت ده و گنیاهش را بیبخش و فیرجش را     سینه

 حفظ فرما.



 ات لذت ببراز زندگی   000

گفیت: سیوگند بیه    بیرون رفت در حالی که می لی از محضر آنحضرت جوان در حا

تر نبیود و  داخل شدم که هیچ چیزی از زنا نزدم پسندیده خدا در حالی نزد رسول خدا 

 تر نبود.در حالی از نزد او بیرون شدم که هیچ چیزی از زنا در نزدم مبغوض

اش گذاشت و ش را بر سینههمچنین به استعمال عواطف بنگرید او را صدا کرد و دست

ها را برای کسانی که در جلوش بودند، به کار گرفیت.  برایش دعا کرد. یعنی تمام اسلور

بودن خودش آن را ترک کند پس از این که او را به زشتی آن کار فانع کرد تا از روی فانع

 و هرگز آن را انجام ندهد نه در جلو او و نه پشت سرش.

 راهکار...

اش بیه  کننده به زشتی اشیتباهش پیی ببیرد نسیبت بیه نیازمنیدی      اشتباهوفتی شخص »

 «.شودبودنش بزرگتر میشود و پذیرش آن بیشتر و فانعنصیحت فانع می



 مرا نکوهش نکن! قضیه تمام شد

دهنید آن هیم   شیان میورد نکیوهش فیرار میی     برخی وفتی دیگران را بنیابر اشیتباهات  

ها بیشتر نزدیک کنند خود را به آنیت نیستند، فکر میبین فابل رواشتباهاتی که جز با ذره

گردد. اما حقیقتا  زرنگیی و زیرکیی ایین    تر میها بدین شکل فویکنند یا شخصیت آنمی

نیست که شما فدرت نکوهش و سرزنش داشته باشید، بلکه زیرکی آن است کیه تیا حید    

نماییید کیه شخصییت او را     توان از آن اجتنار نمایید و با اسلوبی به اصالح افراد تالش

شود کیه شیما در برخیی    دار نسازید و در تنگنایش فرار ندهید. گاهی نیاز پیدا میجریحه

تان را ببندید و اغماض نمایید، بویژه در امور دنیوی و حقوق شخصی شاعر امور چشمان

 گوید:می
 لككككككككی  الغبككككككككي بسككككككككید  ككككككككي   مككككككككه

 

 لككككككككككككن سكككككككككككید   مكككككككككككه المتغكككككككككككابي 
 

هیا  ار فوم نیست، بلکه سردار فوم کسی است که )از حمافتشخص احمق سرد»یعنی 

 «.اطالعی بکندهای بعضی( اظهار بیو نادانی

کنید  ای حسار میگیرد، این سرزنش را یک تیر برندهکسی که مورد سرزنش فرار می

 کند. این یک.که به سوی او شلیک شده است؛ زیرا نقصش را نمایان می

 سراید:ر جمع پرهیز کن. شاعر میدوم: تا حد توان از نصیحت د
 ن كككككككك ا  ح   ككككككككي اتغمككككككككدني بنصكككككككك

  كككككككلن النصككككككك  بكككككككین النكككككككا  نككككككك  
 

 وجنبنككككككككي النصككككككككیحة  ككككككككي جماعككككككككة 

 مكككككككن التككككككك بیع ال روضكككككككي اسكككككككتماعه
 

حت و اندرز من در جمیع  بودنم نگهدار و از نصینصیحت خویش را برای تنها»یعنی: 

 «اجتنار کن

و نکوهش اسیت کیه مین از شینیدن آن      زیرا نصیحت در جمع مردم، نوعی از توبیخ»

 «.شومراضی نمی
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حتی اگر یک اشتباه بزرگی بین مردم گسترش پیدا کیرد و شیما ناچیار شیدید تیا در      

مألعام به نصیحت و اندرز بپردازید پس به این فاعده عمل کن: چرا برخی مردم چنیین و  

 کنند. چنانکه جلوتر در این مورد بح  شد.چنان می

کننده آن را به پشت کسی که او را مالمیت  ش شالفی است که نکوهشبنابراین، نکوه

انید. حیال آن   کوبد. یا به کثرت نکوهش به اشتباهاتی که در گذشته انجام دادهکند، میمی

کند مردم را متنفر کیرده و از خیود فیراری    که سرزنش هیچ چیزی را تقدیم و ت خیر نمی

 دهد.می

اش جدا شد و به شهر دیگری رفت و در آنجا نوادهبه یاد دارم که شخص فقیری از خا

به رانندگی تریلی مشغول گردید. در یکی از روزها که بسیار خسته و کوفتیه بیود، سیوار    

 تریلی شد و در یک مسیر طوالنی بین دو شهر به حرکت افتاد.

در حین رانندگی خوار به چشمانش غلبه کرد و خواست تا با خوابش مقابله کند، لذا 

ت ماشین را بیشتر کرد. و از ماشین جلویی سبقت گرفت بدون این که متوجه شیود  سرع

آید. این شخص تیالش کیرد   که از جلو، یک ماشین  سواری که سه نفر سرنشین دارد می

ها را نجات دهد اما نتوانست، لذا تریلی او شاخ به شاخ بیه سیواری خیورد و گیرد و     آن

شیان را پیارک نمودنید و بیه محیل حادثیه       هایخاک بلند شد و مردم از هر طرف ماشین

 آمدند.

راننده تریلی پایین آمد و به ماشین سواری نگاه کرد تا هرسه نفر سرنشیین آن ماشیین   

شان بیرون آوردند و بیه اورژانیس تمیاس گرفتنید.     ها را از ماشیناند! مردم آنجان باخته

د و در این فکر فرو رفت که ای نشست و منتظر رسیدن اورژانش شراننده تریلی به گوشه

ی بیر گیردنش خواهید    سرانجامش به کجا خواهد انجامید؟ به زندان خواهد رفت یا دییه 

هیای  اش نگران بود و از هر طرف کیوه های کوچک و همسر بیچارهافتاد، و در مورد بچه

 غم و اندوه بر او هجوم آوردند.



 005 مرا نکوهش نکن! قضیه تمام شد

گرفتند. شگفتا! آیا این نکوهش می شدند و او را به باد مالمت ومردم از کنار او رد می

گفیت:  وفت نکوهش و مالمت است. امکان ندارد اندکی آن را به ت خیر اندازید؟ یکی می

مسیلما  تیو خیوار    »گفیت:  چرا سرعت رفتی؟ همین است سرانجام سرعت! دیگری میی 

« کیردی کردی و استراحت میبودی و بازهم به رانندگی ادامه دادی، ماشینت را پارک می

هیا جمیالت   همگیی آن « به افرادی مثل تو نباید گواهی نامیه داده شیود  »گفت: سومی می

کردند که مملو از خشونت و فریاد بود، مرد بیچیاره افسیرده و   تندی را علیه او اعمال می

پریشان و خاموش بر سنگی نشسته بود و سرش را بر دستش تکیه کرده بود و ناگهان بیه  

کردند بیرای او و  شان کشتند و اگر صبر میهایها او را با مالمتپهلویش افتاد و مُرد! آن

 ها بهتر بود.آن

ای که مورد نکوهش فرار گرفته است، فرار دهید کنندهشما خودتان را در موضع اشتباه

و از دیدگاه او به موضوو وی بیندیش! زیرا گاهی وفت اگر شیما بیه جیای او بودیید در     

 گرفتید.او فرار میاشتباه بزرگتری از اشتباه 

نمود. وفتی از خیبر برگشیت، مسییر   ی اینگونه موارد را مراعات میهمه رسول خدا 

 راه چنان طوالنی بود که خسته شدند و چون شب فرا رسید در جیایی منیزل گرفتنید تیا    

کنید تیا   فرمود: چه کسی شب را پاسیبانی میی   استراحت نموده و بخوابند. رسول خدا 

به این امر عالفه داشت گفت: یا رسیول اهلل! مین    به خوار نرویم. بالل برای نماز فجر 

 کنم.شب را از طرف شما پاسبانی می

شان پایین آمده و به خوار رفتنید.  هایدراز کشید و مردم از سواری لذا رسول خدا 

 بالل برخاست و به نماز ایستاد تا این که خسته شد. حال آن که فبال از طی مسیر طوالنی

و جهت استراحت به شترش تکیه نمود و رویش را به سمت  تسنشخسته شده بود. لذا 

 فجر نمود تا به آن نگاه کند. آنگاه خوار به چشمانش غلبه نمود و به خوار رفت.

همگی به شدت خسته و کوفته بودند. بنابراین، خوار بالل و اصحار طوالنی شید و  

خفته بودند و جیز تیپش آفتیار کسیی      شب گذشت و صبح طلوو کرد در حالی که همه
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شان پریدند چیون خورشیید   بیدار شد و مردم از خوار ها را بیدار نکرد. رسول خدا آن

 کردند.شان باال گرفت و همگی به بالل نگاه میرا دیدند آشفته گشتند و بگومگوی

رو به بالل کرد و گفت: بالل تو بیا میا چکیار کیردی؟ بیالل بیه طیور         رسول خدا 

وافعیت را شفاف و صریح بیان کرد و پاسخ داد: یا رسول اهلل! آن کیه شیما را بیه     رتصمخ

خوار برد، مرا نیز به خوار برد. یعنی: من انسان بودم و کوشیدم با خوار مقاومت کنم، 

 اما نتوانستم و همانگونه که خوار بر شما غلبه کرده بود بر من نیز غلبه کرد! آنحضرت

 آنگهی خاموش شدند. فرمود: راست گفتی و

دید که مردم آشفته  ای دارد. وفتی رسول خدا آری، زیرا در اینجا نکوهش چه فایده

ها انیدکی راه را طیی نمودنید و در    ها نیز کوچ کردند. آناند فرمود: کوچ کنید و آنگشته

بیه اتفیاق اصیحار     فرود آمد و مردم نیز فرود آمدند و آنحضیرت   جایی آنحضرت 

تند و سپس به مردم نماز را امامت کرد. وفتی سالم گفیت رو بیه میردم کیرد و     وضو گرف

گفت: هرگاه شما نماز را فراموش کردیید، پیس هرگیاه کیه آن را بیه ییاد آوردیید آن را        

ای فدر خردمند و باحکمیت بیوده و مدرسیه   چه بخوانید. آری، به خدا فسم! آنحضرت 

 برای هر فرمانده و رهبر بود.

شیان نباشید.   ای عصای نکوهش و تیوبیخ در دسیت  امروز نبود که لحظه مانند رؤسای

اندیشیید  ی آنان میداد و با فکر و اندیشهبلکه خودش را به جای زیردستان خود فرار می

هیا بشیرند و دسیتگاه و چییز     دانسیت کیه آن  کرد. میها تعامل میها با فلبو فبل از جان

 جان نیستند!بی

و اصیحابش آن را   ری گرد آورد و جهت نبرد با پییامبر هجری روم لشک متشهسال 

لشکری را جهت مقابله با آنان مجهز نمیود   روانه نمود. در روایتی آمده است که پیامبر 

و مردم را تشویق و ترغیب نمود تا سه هزار نفر را گرد آوردنید و آنیان را بیه اسیلحه و     

: امیر شما زید بن حارثه اسیت و اگیر   امکاناتی که در بساط بود آماده نمود. به آنان گفت

زید شهید شد، امیر شما جعفر بن ابی طالب است و اگر اتفافی برای جعفر پیش آمد، پس 
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ها بیرون ی آنجهت بدرفه بعد از او عبداهلل بن رواحه امیر شماست. بنابراین، آنحضرت

خداونید همراهتیان    گفتنید، کردند و میی ها را بدرفه میآمد و مردم نیز بیرون شدند و آن

باشد و از شما دفاو کند و شما را صالح و نیک به سوی ما باز گرداند. عبداهلل بن رواحیه  

 که مشتاق شهادت بود اشعاری بدین شکل سرود:
 سكككككككككأ  الككككككككك  من مغ ككككككككك ةرلكننكككككككككي 

 رو طعنككككككككة بیككككككككد   كككككككك ان م لككككككككزة

  تككككككى   ككككككا  إذا رمكككككك وا علككككككى جككككككدثي
 

 ت ككككككك ف الزبكككككككدا غوضككككككك بة ذاك  ككككككك  

 اِل  ككككككككاء والكبككككككككدا بة تن كككككككك  ـبضكككككككك

  ككككا روشكككككد َّللا مكككككن غكككككاع و كككككد وشكككككدا 
 

خواهم که خیون از  ای میی شکافندهاما من از خداوند رحمان بخشش و ضربه»یعنی: 

هیا و جگیرم را پیاره کنید. و     ای به من اصابت کند کیه روده بدنم فواره کند. یا چنان نیزه

 رداوند تو را سرافراز و کامییا زمانی که مردم از کنار فبرم بگذرند بگویند: ای جنگجو! خ

 «.کند وافعا  تو سرافراز و کامیار بودی

« معیان »ی رهسپار گردید تا این که در منطقه« موته»سپس لشکر به سوی محلی به نام 

اء بیا  قی بلدر سرزمین شام فرود آمدند. به آنان خبر رسید که هرفل پادشاه روم در منطقه

هیا  فبائل اطراف نیز صد هیزار نییروی دیگیر بیه آن     صد هزار سپاهی اردو زده است و از

پیوسته است. در نتیجه لشکر روم متشکل از دویست هزار سپاهی بود. وفتی مسلمانان به 

ماندند و اندیشیدند که آییا بیا ایین    « معان»ی این جریان آگاهی یافتند، دو شب در منطقه

نویسییم و  ای مینامه خدا  جمعیت بزرر مقابله کنند یا خیر. بعضی گفتند: برای رسول

فرستد یا بیه  کنیم، یا این که افرادی را به کمک ما میاو را از تعداد لشکر دشمن باخبر می

 کنیم.دهد و ما فرمان او را اجرا میهرآنچه بخواهد دستورمان می

مردم در این مورد سخنان زیادی را رد و بدل نمودند. آنگاه عبداهلل بن رواحه بلند شد 

ترسیید؟ شیما بیرای چیه هیدفی بییرون       ا صدای بلند فرمود: ای مردم! شما از چه میو ب

کنید؟ هرگز میا بیا میردم    اید؟ مقصود شما شهادت در راه خداست. پس چرا فرار میآمده

ی جنگیم که اهلل ما را به وسییله ها میکنیم، ما فقط با دینی با آنکثرت جهاد نمی بافوت و
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راه بیفتید از میان دو کامیابی یکی حتمی است یا شهادت و یا  آن گرامی داشته است. پس

 فتح و پیروزی.

مردم با شنیدن این سخنان عبداهلل بن رواحه به راه افتادند تا این که در نزدیکی لشیکر  

تا این که لشکر دشمن چنان بزرر بود که از حید و   رسیدند.« موته»روم به مکانی به نام 

ور داشیتم وفتیی   ضی گوید: من در غزوه موته حمی هریره مرز گذشته است. حضرت ابو

مشرکین نزدیک ما آمدند، دیدیم که به علت کثرت سیپاهی، اسیلحه، حیوانیات، ابریشیم     

شود. آنگاه چشمانم برق زد. ثابت بن ها معلوم نمیدرشت و نازک و طال جلو و عقب آن

کنی؟ من گفتم: بلیه.  ده میارفم به من گفت: ای ابوهریره! گویا تو لشکرهای زیادی مشاه

شیویم. سیپس دو   او گفت: تو در غزوه بدر همراه ما نبودی. ما به سبب کثرت پیروز نمی

 لشکر در مقابل هم فرار گرفته و نبرد درگرفت. زید بن حارثیه بیا پیرچم رسیول خیدا      

د و ها به سوی او سرازیر شدند و او به زمین افتیا کرد تا این که از هر طرف نیزهجهاد می

شهید شد. آنگاه جعفر در کمال شجاعت پرچم را به دست گرفت. با اسبی که شقراء نیام  

 ور شد.سرود به سپاه دشمن حملهداشت و در حالی که این اشعار را می
  كككككككككككا  بكككككككككككك ا ال نكككككككككككة وا ت ابلككككككككككككا

 والكككككككككك وم ووم  ككككككككككد  نككككككككككا عكككككككككك ابلا
 

 طیبكككككككككككككككككككة وبكككككككككككككككككككاو  شككككككككككككككككككك ابلا 

 فككككككككككككككككككا  ة بعیككككككككككككككككككدة رنسككككككككككككككككككابلا
 

 إن ال یتلككككككككككككككككا   ابلككككككككككككككككا يعلكككككككككككككككك
 

فدر خنک است شدن به آن و چهفدر خور است بهشت و نزدیکای مردم! چه»یعنی: 

شان دور هایآر آن. و روم است و همانا عذار آن فرا رسیده است و کافر است و نسب

 «.ها را بکشمها نزدیک شدم آناست. بر من است که اگر با آن

ست او را فطع نمودنید او  آنگاه جعفر پرچم را به دست راست گرفت و کفار دست را

بالفاصله پرچم را به دست چپ گرفت، باز کفار این دست او را نیز فطع نمودند، سیپس  

او با هردو بازوش پرچم را گرفت تا این که کشته شد، در حالی که سی و سه سال عمیر  

 داشت.
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او گوید: در آن روز من بر نعش جعفر اثر پنجاه شمشیر و تیر را بیر پیکیر   ابن عمر می

شمردم که فقط پشتش سالم بود و خداوند در عیوض بیه او دو بیال پیاداش داد کیه بیه       

ی آن در بهشت به هرجا که بخواهد پرواز کند و سپس در همان روز یک رومی به وسیله

 شدن جعفر، عبداهلل بن رواحهای وارد نمود و او را به دو نصف کرد. بعد از کشتهاو ضربه

سوار بر اسب شده و به سوی لشکر دشمن تاخت، اما نفسش پرچم را به دست گرفت و 

 به او وسوسه انداخت و دچار دو دلی و تردید بود. آنگاه این اشعار را سرود:
 ر سككككككككككككمب  ككككككككككككا ن كككككككككككك  لتنزلنككككككككككككه

 ةإن رجلكككككككك  النككككككككا  وشككككككككدوا ال نكككككككك
 

 لتنكككككككككككككككككككككككككككككزلن رو لتك  نكككككككككككككككككككككككككككككه 

 مككككككككككككككالي رواك تككككككككككككككك  ین ال نككككككككككككككة
 

داخل شیوی چیه خیوش باشیی ییا      ای نفس! سوگند به خدا که باید در جنگ »یعنی: 

اند، تو را چه شده است که ور شدهناخوش. نگاه کن که کافران سخت بر مسلمانان حمله

 «.پسندیبهشت را نمی

 و سپس دو رفیقش یعنی زید و جعفر را به یاد آورد و گفت:
  كككككككككككا ن ككككككككككك  إال ت تلكككككككككككي تمككككككككككك تي

 ومككككككككككككا تمنیككككككككككككب   ككككككككككككد رع یككككككككككككب
 

  كككككككك ا  مككككككككام المكككككككك ك  ككككككككد  ككككككككلیب 

 مككككككككككككككككا  ككككككككككككككككد بإن ت علككككككككككككككككي  علل
 

ای نفس! اگر امروز کشته نشوی حتما روزی خواهی مرد و ایین حمیام میرر    »یعنی: 

شوی و اگر چنین بکنی شاید است که افروخته شده است. و هرآنچه را آرزو کنی داده می

 «.به آن رهنمون شوی

اش تکه گوشیتی آورد و  سپس از اسبش پایین آمد و وفتی بر پاهایش ایستاد، عموزاده

کمرت را با این محکم کن؛ زیرا چند روزی است کیه دچیار سیختی و گرسینگی      گفت:

ای شکست ای از آن جدا کرد و در این هنگام در گوشهبودی. آنگاه آن را برداشت و تکه

مردم به گوشش رسید. نگاهی به تکه گوشت کرد و گفت: تو هنوز در دنیا هستی! لذا آن 

ت گرفت و به پیش رفت و با کفیار بیه نبیرد    را از دستش انداخت و شمشیرش را به دس
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ها افتاد که غبیار بیاالی آن   پرداخت تا این که شهید شد و پرچم به زمین زیر پاهای اسب

 فرار گرفت.

در این هنگام پهلوان شجاو ثابت بن ارفم جلو آمد و پرچم را باال گرفت و فرییاد زد:  

وان امییر برگزینیید. کسیانی کیه     ای جماعت مسلمانان! این پرچم است. لذا کسی را به عن

صدایش را شنیدند گفتند: تویی امیر تو. او گفت: من چنین نخواهم کرد. آنگاه به خالد بن 

 ولید اشاره کردند.

م را به دست گرفت بیا شیدت و فیوت تمیام جنگیید تیا جیایی کیه         چوفتی خالد پر

ک شمشییرک  گفت: در غزوه موته نه شمشیر در دستم شکسته و تکه تکه شد و جز یمی

یمنی چیزی برایم بافی نماند و آنگاه خالد ترسید که آن شب بیه سیوی مدینیه بیازگردد،     

ها شبیخون زنند. لذا وفتی صیبح کردنید. خالید موافیع لشیکر را      چون مبادا رومیان به آن

نموده و آخر آن را مقیدم فیرار داد و کسیانی کیه در      رمقدم لشکر را مؤخ عوض نمود و

ند دستور داد تا به فسمت چپ بروند و آنان که در فسیمت چیپ   جنگیدسمت راست می

 بودند به فسمت راست انتقال داد.

هیای جدییدی   چون نبرد در گرفت و رومیان به میدان آمدند هر لشکری از آنان پرچم

هیا را فیرا   کرد. در این لحظه رومیان برآشیفتند و تیرس آن  را به میدان کارزار مشاهده می

زده ها نیروی کمکی آمده است. لذا وحشیت د گفتند: دیشب برای آنگرفت و در میان خو

شده و از نبرد ترسیدند. لذا مسلمانان افراد زیادی را به فتیل رسیاندند و مسیلمانان فقیط     

 دوازده نفر کشته دادند.

در پایان روز خالد لشکر را از میدان کشیده و راه مدینه را در پیش گرفیت. چیون بیه    

ها مالفات کردند و زنان نیز بیه جلیو   ها دویدند و با آنها به سوی آنمدینه رسیدند، بچه

گفتند: ای فرارییان! در راه خیدا فیرار    ریختند و میها آمدند و به طرف لشکر خاک میآن

ای جز فیرار نداشیتند و   رسید. دانست که چاره کردید؟! وفتی این ماجرا به گوش پیامبر

 اند.ه خرج دادهها تا حد توان تالش خویش را بآن
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به  دوباره نیستند؛ بلکه فراریها دفاو از آنان گفت: آنبه عنوان  بنابراین، رسول خدا 

هیا پهلوانیانی   گردند إن شاء اهلل عزوجل. آری، کار به پایان رسید و ایین ها برمیسوی آن

بنیابراین، بیر    ها بود.بودند که کوتاهی نکردند، اما انسان بودند و این امر باالتر از توان آن

جنازه حاضر نماز داده شود. هر گاهی کار به پایان رسیده باشد و سرزنش دردی را درمان 

 کند.نمی

لشکری بسیج  وفتی کفار شنیدند که رسول خدا  این بود منهج همیشگی آنحضرت

هیا را فیرا گرفیت، لیذا     نموده و جهت فتح مکه رهسپار شده است، تیرس و وحشیت آن  

 ها اعالم کند:ها فاصدی فرستاد تا به آنسوی آن به رسول خدا 

 اش شود و درش را از داخل ببندد در امان است.هرکسی وارد خانه 

 .هرکسی داخل مسجد برود در امان است 

 ی ابوسفیان برود در امان است.و هرکسی وارد خانه 

ریش کردند. آنگاه شهسیواران فی  فرار می لذا مردم شروو نموده و از جلو آنحضرت 

هیا را  شان این عمیل آن گرد هم آمدند و تصمیم گرفتند تا با او به مبارزه برخیزند؛ اما فوم

 جمع شدند.« خندمه»ها در موضعی به نام انکار نمودند. جز چند نفری از آن

وفتی حماس بن فیس این وضعیت را مشاهده کرد به صفوان و عکرمه نگاه کرد دیید  

کنند. او نیز پا بیه فیرار گذاشیت و زود وارد    شان فرار میهایکه به سرعت به سوی خانه

گوینید:  ها میی زد که دروازه را به رویم ببند؛ زیرا آناش شد و به سوی زنش داد میخانه

اش شود و در را بندد در امان است. آنگاه زنش گفت: پس کجاست آن هرکسی وارد خانه

کنیی!  ها مرا خدمت میی برخی از آن دهی و به وسیلهها را شکست میگفتی که آنچه می

 حماس گفت:
 إنككككككك  لككككككك  شكككككككلدك  ككككككك م ال ندمكككككككة

 وربككككككككككك   ز كككككككككككد  كككككككككككا م فالم تمكككككككككككة

 ة   عككككككككككككن فككككككككككككل عككككككككككككدو جم كككككككككككك

 ةللككككككككككم نلیككككككككككب خل نككككككككككا و ملمكككككككككك
 

 ةإذ  كككككككككك   كككككككككك  ان و كككككككككك  عك مكككككككككك 

 واسكككككككككت بلتلم بالسكككككككككی ف المسكككككككككلمة

 سككككككككككمع اِلغمغمككككككككككةضكككككككككك با  ككككككككككال  

 فلمككككككككة نككككككككىلككككككككم تن  ككككككككي  ككككككككالل م ر 
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 نگاه که صفوان و عکرمه پا به فیرار آداشتی، دمه حضور میاگر تو در لحظه خن»یعنی: 

گذاشتند. و ابو یزید همچیون سیتونی اسیتوار بیود و بیا شمشییرهای مسیلمانان روبیرو         

کردنید کیه جیز صیدای     ای فطیع میی  شدی. آنان هر بازو و جمجه را با چنیان ضیربه  می

کردند و )اگر تو در ها ما را چون شیر غران تعقیب میشد. آنوحشتناک چیزی شنیده نمی

 «.کردیبودی( با کمترین سخنی مرا نکوهش نمیآنجا می

کرد، یک کلمه نکوهش را درست است اگر زن او شدت و سختی نبرد را مالحظه می

 آورد.بر زبان نمی

به فصد فتح مکه وارد شد و فطعا  عظمیت بلیدالحرام    در موضع دیگری رسول خدا 

ی بیا کفیار رخ داد و سیپس گفیت: خداونید روزی کیه       لذا نبیرد مختصیر   دانست.را می

ها و زمین را آفریده است، این سرزمین را حرام نموده است، امیا بیرایم سیاعتی از    آسمان

روز حالل گردید. اصحار عرض نمودند: شما از کشتار نهی کردید در حالی که خالد بن 

کند. آنگیاه رسیول   د میولید به همراه لشکرش با هرکسی از مشرکین که برخورد کند، نبر

به یکی از اصحار گفت: فالنی برخیز و نزد خالد بن ولید برو و به او بگو: دست  خدا 

ها در حال حاضر مشغول نبرد هستند و رسیول  دانست که آناز کشتار بکشد. این مرد می

شیان بیافی بماننید تیا کشیته نشیوند و       هایبه فریش دستور داده است تا در خانه خدا 

 اش باشد سزاوار کشتار است.سی که خارج از خانههرک

را که فرمود: دستش را از کشتار بکشید بیه شیکلی دیگیر      این فرد سخن آنحضرت 

فهمید. یعنی هرکسی را که در جلو او فرار گرفت بکشد تا این که خود دست از شمشییر  

آمید و فرییاد زد:   بیند که با او نبرد کند. لذا آن مرد نیزد خالید   بکشند، چون کسی را نمی

گوید: به هرکسی که فدرت یافتی او را بکش! لذا خالد هفتاد نفیر را بیه   می رسول خدا 

 فتل رساند.

کنید.  آمد و گفت: یا رسول اهلل! این خالد است که نبیرد میی   آنگاه مردی نزد پیامبر 

تعجب کرد که چگونه خالد در حال نبیرد اسیت در حیالی کیه او را نهیی       رسول خدا 
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آند؟! لذا شخصی را بیه سیوی خالید فرسیتاد تیا نیزد او بیایید. خالید بیه محضیر           مودهن

فرمود: مگر من تو را از فتل و کشتار نهی نکیردم؟ خالید    آمد. رسول خدا  آنحضرت

تعجب کرد و گفت: یا رسول اهلل! فالنی نزد من آمد و به من دستور داد بیه هرکسیی کیه    

شخصی را در طلب آن مرد فرسیتاد او آمید و    دا فدرت یافتی او را بکش. باز رسول خ

 خالد را دید.

به او گفت: من به تو نگفتم به خالد بگو: دست از نبیرد بیدار؟ در ایین     رسول خدا 

 هنگام آن شخص به اشتباهش پی برد، اما کار به پایان رسیده بود. لذا گفت: یا رسول اهلل!

خواست و امر خداوند باالی امر شما میخواستید و خداوند امر دیگری شما یک امری می

خیاموش شید و چییزی     فرار گرفت و من نتوانستم مگر آنچه پیش آمد. رسیول خیدا   

 نگفت.

کنید. گیاهی   هرکسی به گذرگاه زندگی بنگرد این امر را به صورت آشکار مشاهده می

 دهد.اوفات انسان بهترین چیزی را که در توانش بوده است انجام می

اش خیلی خور است و من خبیر  ی سوار ماشینش شدم. دیدم که رانندگیمن با جوان

داشتم که یک هفته پیش او تصادف کرده است. لذا از او پرسیدم: به نظر من رانندگی شما 

خیلی خور است. پس چرا یک هفتیه پییش تصیادف کیردی؟ او گفیت: بایید تصیادف        

دانیی چیرا؟ مین    کردم میمیدف اکردم! من گفتم: عجیب است! او گفت: بله! باید تصمی

رفتم و سرعتم زیاد بود وفتی از پل پایین پرسیدم: چرا؟ گفت: من با ماشینم باالی پلی می

انید و سیبب   اند و به صیف ایسیتاده  های زیادی توفف نمودهآمدم دیدم در جلویم ماشین

بیه  دانستم، به خاطر تصادفی که پیش آمیده ییا ایسیت بازرسیی بیود.      ها را نمیتوفف آن

 دانستم.هرحال نمی

خالصه این که به این امر غافلگیر شدم در جلوی من چهار مسیر بیود کیه همگیی از    

ها خودم را منحرف نمیوده و از پیل   ماشین پر بودند و من اختیار داشتم که از همگی این
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خودم را بیندازم یا این که ترمز را تا آخر بگیرم که در این صورت ماشین در جاده بیازی  

 ترین آن این بود که آن را برگزیدم.کرد و راه سوم و آسانمی

من گفتم: راه سوم چه بود؟ او گفت: این که با یکی از چهار ماشین که در جلویم فرار 

گرفته بودند تصادف کنم. من خندیدم و گفتم: خب! بعدش چه کار کردی؟ او گفت: مین  

ن را که در جلیویم بیود انتخیار    ترین ماشیتا حد توان سرعت ماشین را کم کردم و نازل

نمودم و... با او تصادف کردم! سپس با تمام فوت خندید و من نیز خندیدم. اما بعد از آن 

اش اندیشیدم و فهمیدم که او زیاد مسیتحق نکیوهش نیسیت. بیدین جهیت کیه       در گفته

 هایی که در جلوش فرار داشتند مشخص بودند. یعنی برخی مشکالت راه حلی ندارند.راه

ای در بر ها او را نصیحت کرده است، اما فایدهشخصی پدرش عصبی است. با تمام روش

 ار بکند؟کنداشته است، پس چ

 لحظه...

خودت را به جای شخص مالمت شده فرار بده و در دیدگاه و نکته نظر او بینیدیش،  »

 «.سپس بر او حکم کن



 قبل از نصیحت به اشتباه طرف مطمئن باش

واضح بود، وفتی با من تماس گرفت، به شدت خشیمگین بیود،    غرش صدایش کامال 

که من به آن  -« فهد»کرد. این صدای همیشگی اما تا حد توان خشم خویش را کتمان می

نبود. احساس نمودم که از موضوعی ناراحت است، سخنانش را آغاز  –عادت کرده بودم 

 ها و تعرض مردم به خود سخن گفت.نمود و از فتنه

گفت: تو دعوتگر هسیتی وافعیال و عملکیردت    دایش تندتر شد و بار بار میسپس ص

باید حسار شده باشد. من گفتم: جنار ابوعبداهلل! کاش به صورت مستقیم وارد موضیوو  

شدی؟ او گفت: سخنرانی که در )...( ایراد نمودی و در آن گفته بودی... و من تعجیب  می

ت؟ گفت: سه هفته پیش. من گفیتم: میدت ییک    کردم و گفتم: کی چنین اتفافی افتاده اس

ام. او گفت: چرا شما در آنجا از فالن موضوو صحبت سال است که من به آن منطقه نرفته

 کردید.

گیری و ای به دوستم رسیده است و نصیحت و موضعسپس برایم روشن گردید شایعه

دارم؛ امیا   سخنانش را براساس آن بنا نموده است. درست است که من پیوسیته دوسیتش  

دیدگاه من نسبت به او پایین است، چون دریافتم کیه او عجیول اسیت و ماننید ایین کیه       

 «.پرددر هیاهو داد و فریاد می»گویند: می

ها و نظرات خیویش را براسیاس شیایعات بنیا     گیریها هستند که موضعفدر انسانچه

ها شود که آندها روشن میآیند و بعکنند. خیلی افراد به عنوان خیرخواهی نزد شما میمی

گییرد  شان جای میفدر کسانی هستند که این شایعه در فلباند. چهای رفتهبه دنبال شایعه

سازند، در حالی که این شایعه دروغی بییش  و تصورشان را نسبت به شما براساس آن می

شد که فالنی چنین و چنان کیرد. پیس بیه خیاطر ایین کیه شیما        نیست. گاهی شایعه می

گفتن در مورد او به این شایعه کامال  خصیت خودتان را نزد او حفظ نمایید فبل از سخنش

 ی نبوی.مطمئن باشید و همین است شیوه
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پیوش و  به او نگاه کرد، دیید کیه ژنیده    آمد. رسول خدا  شخصی نزد رسول خدا 

عیت آشفته ظاهر و موهایش پر گرد و غبار است. لذا خواست به او نصیحت کند تیا وضی  

اش را اصالح نموده و سامان دهد. اما ترسید که شاید این شخص در اصل فقیر و ظاهری

 نادار باشد. لذا به او گفت: آیا شما مال و سرمایه دارید؟ آن مرد گفت: بلیه. آنحضیرت   

پرسید: دارای چه نوو مال هستی؟ او گفت: من هرگونه مال دارم از فبیل: شتر، برده، اسب 

تو  فرمود: وفتی خداوند به تو مال داده است، پس باید اثر آن بر ل خدا و گوسفند. رسو

شان سالم است و تو به چیافو  هایزایند که گوشهایی مینمایان گردد. شتران فومت بچه

گویی: ایین بحییره اسیت و گوشیش را پیاره      بری و میها را میکنی و گوش آنفصد می

کنیی. آن  ی آن را بر خود و اهلت حرام میی تفادهگویی: این بریده است و اسکنی و میمی

. برنیده  مرد گفت: بله یا رسول اهلل! همانا آنچه خدا به تو داده است براییت حیالل اسیت   

 .(1)خدای گانه است

 شیدند و بیا رسیول خیدا     آمدند و مسلمان میی های زیادی میدسته« عام الوفود»در 

کردنید.  شدند یا عهد و پیمان میمان میکردند. برخی در حالت کفر آمده و مسلبیعت می

آمد که مجموعا  بییش از ده  « وفد صدف»با اصحابش نشسته بود که  روزی رسول خدا 

 آمده و نشسیتند، امیا سیالم نگفتنید. رسیول خیدا        ها به مجلس پیامبر نفر بودند. آن

هیا  فتید. لذا آنها گفتند: بله. پرسید: پس چرا سالم نگپرسید: آیا شما مسلمان هستید؟ آن

فرمود: وعلیکم السالم،  حضرت نآ اهلل وبرکاته. حمةبلند شده و گفتند: السالم علیکم ور

 بنشینید.

آنان نشستند و از اوفات نمیاز پرسییدند. و در زمیان حضیرت عمیر داییره فتوحیات        

را به عنوان امیر کوفیه مقیرر   « سعد بن ابی وفاص»، «حضرت عمر»اسالمی وسیع گشت. 

کردند. لذا تعیدادی  در آن زمان اهل کوفه علیه والی خویش آشور و فتنه به پا می فرمود:

                                           
 حاکم با سند صحیح. -1
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هیای  شیکایت کردنید و عییب   « سعد»ای به سوی حضرت عمر فرستاده و از ها نامهاز آن

خوانید! وفتیی عمیر نامیه را     زیادی از او ذکر نمودند تا جایی که گفتند: درست نماز نمی

ای به عنوان نصییحت او ننوشیت.   می شتار ننمود و نامهخواند، به اتخاذ هیچگونه تصمی

ی کوفیه سیاخت و بیه او    روانیه « سعد»ای برای را به همراه نامه« محمد بن مسلمه»بلکه 

 ها سؤال بکند.در میان مردم برود و در مورد او از آن« سعد»دستور داد که همراه 

ر سیاخت. سیپس همیراه    را از جریان باخب« سعد»به کوفه رسید و « محمد بن مسلمه»

کرد و هیچ مسجدی سؤال می« سعد»خواند و از مردم در مورد در مساجد نماز می« سعد»

جیز بیه   « سیعد »ها از جویا شد و آن« سعد»ها را در مورد را نگذاشت مگر این که نظر آن

« محمد بن مسیلمه »شد. « بنی عبس»ی نیکی یاد نکردند. تا این که وارد مسجدی از فبیله

ها از سعد به نیکی ییاد کردنید.   پرسید؟ و آن« سعد»است و از مردم در مورد امیرشان برخ

چییزی   غییر از ایین  « سعد»دهم، آیا شما برای گفت: من شما را به خدا فسم می« محمد»

دو مرتبه سؤال را « محمد»دانیم. ها گفتند: خیر ما جز نیکی برایش چیزی نمیدانید؟ آنمی

 تکرار نمود.

هنگام شخصی از آخر مسجد برخاست و گفت: حال که ما را به خدا سیوگند  در این 

نماید. سعد ها عدالت نمیکند و در فضاوتای. پس بشنو! سعد برابری را رعایت نمیداده

ام؟ آن میرد گفیت: بلیه. آنگیاه سیعد      از این سخن او تعجب کرد و گفت: آیا من اینگونه

گوید و از روی ریا و تظیاهر  ی تو دروغ مین بندهکنم: خدایا! اگر ایگفت: من سه دعا می

برخاسته است. خدایا پس عمرش را طوالنی کن. فقرش را طوالنی کن و او را در معرض 

ها فرار بده. آنگاه سعد از مسجد بیرون شد و به مدینه رفت و پس از چند سالی فوت فتنه

 نمود.

ایین کیه عمیرش زییاد شید و      اما همواره دعای سعد آن مرد را دنبیال کیرده بیود تیا     

هایش نرم گردید و پشتش خمیده شد و کمرش همانند کمانی فوس شد و چنان استخوان

اش ملول و خسته گردید و فقر شیدیدی دامنگییرش   عمرش طوالنی گردید که از زندگی
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هیا  کرد تا بیه آن ها دراز میگذشتند دستش را به سوی آنشد و هرگاه زنان از کنارش می

گفتنید و او در  عرض نماید! و مردم با صدای بلند به او فرییاد زده و ناسیزا میی   اشاره و ت

ای هسیتم کیه   افتیاده سیال و در فتنیه  گفت: من چکار کنم همانا من پیرمرد کهنجوار می

 مرا به این روز درانداخته است.« سعد بن ابی وفاص»دعای مرد صالح، یعنی 

 حدیث...

را به عنوان مرکبیی )بیرای رسییدن بیه     « اندن گفتهچنی»خیلی بدند مردانی که جمله: »

 «.اندها( گرفتهها و فرار از مسئولیتخواسته

 همین گناه برای انسان کافی است که هرآنچه بشنود آن را بازگو نماید.



 مرا نکوهش کن؛ اما توأم با نرمی

در از آنچه ذکر کردیم، هدف این است که اصال  نکوهش انجیام نگییرد. هرگیز؛ زییرا     

شود تا افراد را مورد نکوهش فیرار دهیی و فرزنید، همسیر و     موافع متعددی نیاز پیدا می

 دوست خودت را سرزنش نمایی.

تری به کار گییری.  های سبکاما ممکن است اندکی آن را به ت خیر بیندازی یا اسلور

 شده را بگذار تا آر صورتش را حفظ کند.بنابراین، شخص نکوهش

مکه را فتح نمود و منزلت و ش ن وی در میان عرر فوی  ل خدا پس از این که رسو

 رفت.« حنین»با مردم به غزوه  گشت و افراد زیادی به دین اسالم گرویدند، رسول خدا 

آراییی نمیوده و سیپس    ها صیف تری آمده و با اسبهای بهتر و منظممشرکین با صف

چهارپایان صف بسیته بودنید.    ها زنان و سپس گوسفندان و بعدرزمندگان و پشت سر آن

« دره»همچنین تعداد مسلمانان در حدود دوازده هزار نفر بودند و مشیرکین در رفیتن بیه    

 حنین از مسلمانان سبقت گرفته بودند.

ها کمین کرده بودند. لذا بیه  لشکرهایی از آنان در دو طرف رودخانه پشت تخته سنگ

خانه شدند تا این که کفیار از  رودان وارد های مسلمانطور ناگهانی نبرد در گرفت و دسته

هیا و تیرهیا   هرطرف بر آنان یورش بردند و از هر طرف لشکر مسلمانان را هیدف سینگ  

نشیینی  فرار دادند و مردم سراسیمه و پریشان شدند و لشکر مسلمانان پشت کرده و عقب

 کردند.

نشیینان اولیین   دییه ی نبرد را ترک کردنید و اعیرار و با  دیر نپایید که مسلمانان صحنه

 کسانی بودند که فرار کردند و کفار تسلط پیدا کرده و غالب شدند. چون رسیول خیدا   

های خون جیاری اسیت و   ها و لشکرها پا به فرار گذاشته و جویمشاهده کردند که دسته

 خورده است.لشکر شکست

: ای به عباس دستور دادند که مهیاجرین و انصیار را صیدا زده و بگویید     آنحضرت 

در میان هشتاد یا صد  ها بازگشتند تا این که رسول خدا مهاجرین و ای انصار! آنگاه آن
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نفر در میدان نبرد ثابت ماند و آنگاه خداوند مسلمانان را ییاری نمیوده و نبیرد بیه پاییان      

آوری شدند کسانی کیه از صیحنه   جمع رسید. وفتی اموال غنیمت در محضر آنحضرت 

ها و تیرها ترسیده بودند، اولین کسانی هستند که در پیرامیون وی  از نیزه نبرد فرار کرده و

را فیر گرفتیه و    نشیینان دور آنحضیرت   خواهنید! اعیرار و بادییه   جمع و غنیمت میی 

ی غنیمت ما را جیدا کنیید و   ی غنیمت ما را جدا کنید، سهمیهدرخواست نمودند: سهمیه

مت شما را منظور کند؟! چگونیه غنیمیت   ی غنیخواستند. تعجب است! سهمیهغنیمت می

گیرد، حال آن که شما نجنگیدید؟ چگونه خواسیتار غنیمیت هسیتید، در    تعلق می به شما

 دید، اما شما پاسخی ندادید؟!ری نبرد برگزد که به معرکهفریاد می حالی که پیامبر 

رزشیی نداشیت.   ؛ زیرا دنیا در نزد او اکرداین امور ناچیز فکر نمیبه  اما رسول خدا 

ی غنیمت ما را جدا کنید تیا ایین   گفتند: سهمیهبنابراین، اعرار دنبالش کرده و بار بار می

تنگ نمودند و او را ناچار به پای درختیی کشیاندند و از شیدت     که عرصه را بر پیامبر 

به فدری به درخت نزدییک شید کیه رداییش بیه       ازدحام و تراکم جمعیت، آنحضرت 

هایش افتاد و شکم و پشتش برهنه گردید، امیا بیا خشیم    ر کرد و از شانههای آن گیشاخه

ها کرد و در کمال نرمی و آرامش گفت: ای مردم! چیادرم را بیه مین    نیامد، بلکه رو به آن

« تهامیه »ی اوست اگر به تعداد درختان بازگردانید، زیرا سوگند به ذاتی که جانم در فبضه

کردم و آنگیاه شیما میرا بخییل،     ا در میان شما تقسیم میها رداشتم آنچهار پای اهلی می

داشت و بود اموال را برای خودش نگه مییافتید. آری! اگر بخیل میبزدل و دروغگو نمی

گذاشت و اگر دروغگیو بیود پروردگیار    بود همراه فرارکنندگان پا به فرار میاگر بزدل می

 کرد.عالمیان او را یاری نمی

 زیادند. مواضع زیبایش بسیار

رفتند و از کنار زنی گذشتند کیه در کنیار فبیر کیودکش     با تعدادی از اصحابش راه می

 به او گفت: از خدا بترس و شکیبا باش. کرد. رسول خدا گریه می
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را نشناخت و با صدای بلند گفت: رهایم کین   زن گریان و غمزده بود و رسول خدا 

 تو چه پروایی برای مصیبت من داری؟!

اش را انجام داده و خاموش شدند و او را رها کرده و رفتند؛ چون وظیفه ت آنحضر

دریافته بود که این زن حاال در یک وضعیت روحی بحرانی فرار دارد که مناسیب نیسیت   

 بیشتر از آنچه شنیده موعظه و اندرز شود.

 است!! برخی از صحابه رو به آن زن کرده وگفتند: این رسول خدا 

 ی خویش پشیمان شد و بلند شد و کوشش کرد خود را به آنحضرت هآن زن از گفت

رفت و دربانی دم خانه ایشان نیافت، آنگاه بیه عنیوان    برساند، تا این که به خانه پیامبر 

 کنم. رسیول خیدا   خواهی گفت: یا رسول اهلل! من تو را نشناختم، حال صبر میمعذرت

 .(1)رزش( استگفت: همانا صبر در آغاز مصیبت )دارای ا

 با نرمی حیوان را بکشید...

همانا خداوند بر هرچیزی احسان را فرض نموده است. لذا هرگاه حیوانی کشتید پس »

کشتن او را با مالیمت توأم کنید و هرگاه ذبیح نمودیید پیس ذبیح او را نیکیو نماییید و       

 «.شونده راحت باشدکاردتان را تیز نموده تا حیوان ذبح
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به نظر من اگر یک تحلیل و تحقیقیی در ییک بیمارسیتان ابتیدایی انجیام بگییرد هیر        

ها فشیار خیون و   ترین آنشخصی در بدنش ده نوو بیماری را کشف خواهد کرد که ساده

 مرض فند خواهد بود!

ی کامل و اییده  داد؛ زیرا از مردم نمونهفدر خودش را مورد شکنجه فرار میبیچاره چه

دهد: سینی جدید را بینی که زنش را در تنگنا فرار میخواست. همواره وی را مییآل را م

های نو را با اتو سوختی؟ و همچنیین  ای؟ لباسای؟ جاروی هال را فراموش کردهتهسشک

با امتیاز بیاالیی فبیول   « سعد»با فرزندش خالد هنوز جدول ضرر را حفظ نکرده است و 

 . .«..هند«... »ساره»نشده است و 

اش است. اما در مییان دوسیتان بیه ییک وضیعیت بحرانیی       این وضعیت وی در خانه

« ابیو احمید  »ام. و از ذکر داستان بخیل من بوده« ابوعبداهلل»بزرگتری گرفتار است. منظور 

کیرد منظیورش مین    های فرسوده و از رده خارج صحبت میوفتی دیروز در مورد ماشین

گیریهیا و  کرد. الی آخر موضع. آری، او به من نگاه میبودبودم. آری، منظورش ماشین می

اند: اگر زمانه با افکار این شخص مسکین. در گذشته ضرر المثل مشهوری بوده که گفته

 تو نساخت تو با زمانه بساز.

و چیون مین بیا بخشیی از      –کیه از دوسیتانم بیود     –یادم هست که یک صحرانشین 

دم، او ضرر المثلی را که از جدش حفظ کرده بود کربافی میمعلوماتم در جلویش فلسفه

گفیت:  کرد و میاش بیرون کرده و آن را برای من بازگو مییک آه و غرش درازی از سینه

 ا آن مصافحه کن!نی بپیچارا بتوانی آن ای شیخ! دستی که نمی

ه وفتی من در این مثالش اندیشیدم معنایش را صحیح یافتم؛ زیرا وفتی ما خودمان را ب

تسامح و سازگاری با کارها عادت ندهیم یا به عبارت دیگیر الزم اسیت در برخیی امیور     

ور نباشیم و گرنیه بیه   اطالعی کرده و در تجزیه و تحلیل و حدس و گمان غوطهاظهار بی

 فرماید:زودی به شدت خسته خواهیم شد. شاعر در این مورد می
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 لككككككككی  الغبككككككككي بسككككككككید  ككككككككي   مككككككككه
 

 ي...لكككككككككككن سككككككككككید   مككككككككككه المتغككككككككككاب 
 

هیا و  شخص احمق سردار فومش نیست، بلکه سردار فوم کسی است که از حمافیت »

 «.اطالعی و اغماض نمایدهای بعضی افراد اظهار بینادانی

استادش رفت و از او خواست تا در انتخار « شیخ»ای نزد یک جوان خرم و تر و تازه

کند. استاد گفت: اوصیاف  اش تا پایان مرر او است به او کمک همسری که رفیق زندگی

ای که همسرت دارای آن اوصاف باشد، چه هستند؟ جوان هایی که در نظر گرفتهو ویژگی

اش زیبا باشد و فید و فیامتی کشییده داشیته باشید، موهیایش نیرم و        گفت: شکل و فیافه

نشیین  ابریشمی و بویش عطرآگین، غذایش لذییذ و خوشیمزه و سیخنانش شییرین و دل    

 باشد...

ه او نگاه کنم مرا شاد گرداند، اگر از او غایب باشم ]میال و ناموسیم[ را حفیظ    وفتی ب

اش بیمناک نباشم دینی داشته باشید کیه او را   کند، از فرمانم سرپیچی نکند و از شرو بدی

باال ببرد و دارای حکمتی باشد که به او سود برساند. همواره اوصاف کمال را که در میان 

کرد. وفتیی اوصیاف   ها را در یک زن جمع مید ذکر نموده و آنزنان مختلف وجود داشتن

ات در نیزد مین یافیت    زیادی برای استاد ذکر نمود، استاد گفیت: فرزنیدم! ایین خواسیته    

شود! جوان پرسید: کجاست؟ استاد گفیت: در بهشیت بیه اذن خداونید. امیا در دنییا       نمی

پوشیی عیادت   سامح و چشیم خودت را به تسامح عادت بده. آری، خودت را در دنیا به ت

ها را شیاخص کیرده و در میورد    بده. خودت را در جستجوی مشکالت خسته نکن تا آن

 ها به منافشه بپردازی.آن

ام؟ از این رو روزی در جلوی شخصی فریاد بزنی که منظور تو از این سخن من بیوده 

غمگین سازی؟ و ات مرا خواهی با تنبلیو روز دیگری به روی فرزندانت داد بزنی تو می

 کنی؟روزی صدایت را بر همسرت بلند کنی که تو عمدا  به امور منزل توجه نمی

اش بیر تسیامح بیود و از زنیدگی     حال آن در اغلب و عموم اوفات منهج آنحضرت 

آمد در حالی که گرسنه بیود  به وفت نیمروز به خانه می برد. گاهی رسول خدا لذت می
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گفیت: بیدین   گفتند: خیر وجود ندارد. پس میی ها میهست؟ آن پرسید: غذاها میو از آن

گفیت: چیرا غیذا درسیت     کیرد. نمیی  ام و به خاطر آن مشکلی ایجاد نمیی جهت من روزه

ام و گفیت: پیس مین روزه   اید؟ چرا مرا خبر نکرد تا من چیزی خرید کنم؟ بلکه مینکرده

 .(1)یافتمس له خاتمه می

 نمود.مال جوانمردی و تسامح برخورد میآنحضرت در تعاملش با مردم در ک

در غیزوه   که یکی از بهترین صحابه بود گفت: من با رسول خدا « کلثوم بن حصین»

در رکار او بودیم. کلثوم داستانی را ذکیر  « االخضر»ی تبوک به جهاد رفتم و شبی در دره

کرد و شترش به میها مسیر طوالنی را پیاده طی نمودند و خوار بر او غلبه کند که آنمی

کیرد تیا مبیادا    شد و آنگاه آن را دور مینزدیک شده و ناگهان بیدار می شتر رسول خدا 

اصابت کند. تا این کیه در مسییر راه خیور بیر چشیمانش       رحل شترش به پای پیامبر 

 برخورد کرده و رحلش به پای آنحضرت اش به سواری پیامبر طاری گشت و سواری

در « حصیین »از گرمی آنچه به او خورد گفیت:   درد آورد، رسول خدا  خورد و آن را به

این هنگام کلثوم از خوار بیدار شد و سراسیمه گشته و گفت: یا رسول اهلل! برایم دعیای  

در کمال جوانمردی و تسامح فرمود: به راهت ادامه بده، به  مغفرت کن. اما رسول خدا 

ای به پا نکرد و اظهار نداشت: چرا مرا به ه و مس لهراهت ادامه بده. آری، ادامه بده و فضی

تنگ درآوردی؟ راه وسیع است، چرا در کنار من آمدی؟! خیر. خیودش را خسیته نکیرد،    

 پایش ضربه خورد و تمام شد.

 همواره تعامل و اخالق وی اینگونه بود.

اهلل! ای آورده و گفت: یا رسیول  روزی در میان اصحار نشسته بودند. زنی تکه پارچه

آن را گرفیت و   ام و شما آن را بپوشید. رسول خیدا  های خودم بافتهمن این را با دست

در حالی که شدیدا  به آن نیاز داشت، برخاست و به خانه رفت و آن را پوشید و بیاز نیزد   

اصحابش بازگشت. در این هنگام شخصی از میان اصحار گفت: یا رسول اهلل! این پارچه 
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اش برگشیت و  گفت: خور است، لذا باالفاصله به خانیه  ! رسول خدا را به من بپوشان

اش را پوشیید و سیپس آن را بیرای آن    پارچه را از تنش کشید و آن را پیچید و ازار فبلی

شخص فرستاد. در این هنگام مردم به آن شخص گفتند: کار خوبی نکردی این پارچیه را  

 گرداند؟!ای را برنمیکنندههیچ سؤال ر دانستی پیامباز ایشان خواستی در حالی که می

آن شخص گفت: به خدا فسم! من آن را سوال نکردم مگر این که پس از مرگم کفینم  

 .(1)اش او را در آن پارچه کفن نمودندباشد. بنابراین، وفتی آن شخص مُرد خانواده

 فدر زیباست تا با چنین برخوردهایی. از مردم استقبال نماییم!پس چه

برخاست تا نماز عشا را به مردم امامت کنید کیه ناگیاه دو طفیل یعنیی       خدا  رسول

رسول خیدا   وارد مسجد شدند و به سوی جد خویش لهای فاطمه حسن و حسین، بچه

 خواندند و چون به سجده رفت حسن و حسیین بیه   رفتند، در حالی که ایشان نماز می

ه بلند کند با دو دسیتش آن دو  خواست سرش را از سجدپریدند و چون میپشت وی می

ای کرد و آن دو بیه گونیه  را به صورت بسیار مشفقانه گرفت و از پشت خویش پایین می

رفت و دوباره حسن و حسین به پشیت او سیوار   نشستند و سپس دوباره به سجده میمی

را  هانمازش را به پایان رسانید. و آنگاه با شفقت تمام آن شدند تا این که آنحضرت می

 گذاشت.گرفته و بر زانوهایش می

هیا را نیزد مادرشیان بیازنگردانم؟ امیا      ابوهریره برخاست و گفت: یا رسول اهلل! آیا آن

برای برگرداندن آن دو شتار نکرد، سپس اندکی درنگ نمود وانگی آسمان  رسول خدا 

ته و نیزد  ها گفت: نیزد مادرتیان برویید، در ایین هنگیام آن دو برخاسی      برق زد. لذا به آن

 .(2)مادرشان رفتند

جهت ادای نماز ظهر یا عصر بیرون شیدند، در حیالی کیه     روزی دیگر رسول خدا 

حسن یا حسین را در بغل داشتند و جهت امامت به مصالیش رفته و بچیه را گذاشیتند و   
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اش را طوالنی کرد. تا جایی سپس تکبیر امامت را گفتند، وانگهی به سجده رفت و سجده

چیزی رسیده است ]یعنیی فیوت کیرده     از اصحار گمان کردند که به پیامبر  که برخی

است[ و سپس سرش را از سجده برداشت. پس از پایان نماز، اصحار از ایشان پرسیدند: 

یا رسول اهلل! شما امروز چنان سجده طوالنی به جا آوردید که تا به حیال سیابقه نداشیته    

 د یا به شما وحی نازل شده است؟!ایاست. آیا به چیزی دستور داده شده

فرمودند: هیچکدام از این دو نبود، بلکه پسرم بر مین سیوار شید و مین      آنحضرت 

 .(1)ناگوار دانستم که بر او شتار کنم تا این که او حاجتش را تکمیل نماید

در حالی که گرسنه بود به منزل ام هانی دختر ابوطالیب رفیت و    روزی رسول خدا 

زد شما چیزی )برای خوردن( هست؟ ام هانی گفت: نزد من جز یک تکه نان پرسید: آیا ن

فرمود: آن  کنم آن را به شما تقدیم نمایم. آنحضرت خشک چیزی نیست و من شرم می

آن را در آر تکه تکه کرد و سپس ام هیانی   را بیاور. ام هانی آن را آورد و رسول خدا 

روو به خوردن این نان آمیخته بیا آر نمیود.   ش نمک آورد و بر آن پاشید و رسول خدا 

رو به ام هانی کرد و گفت: آیا شوربا هست؟ ام هانی گفت: ییا رسیول    باز رسول خدا 

بیاور، آنگاه ام هیانی آن   فرود: آن را اهلل! در نزد من چیزی جز سرکه نیست. آنحضرت 

داونید عزوجیل   آن را در غذایش ریخت و از آن خورد و سپس خ را آورد، رسول خدا 

 .(2)را ثنا گفته و آنگاه فرمودند: سرکه چه شوربای خوبی است

هیا تعامیل   شد و برحسیب امیور و اوضیاو بیا آن    آری، زندگی وی اینگونه سپری می

در سفر حج بیا ییارانش بییرون شیده و در جیایی منیزل گرفتنید.         کرد. رسول خدا می

ای آمید و از آن وضیو   هبرای فضای حاجتش بیرون شد، سپس بیه حوضیچ   آنحضرت 

 گرفته و به نماز ایستادند.

                                           
 مستدرک حاکم )حدی  صحیح است(. -1

 صحیحین است. در ر معجم اوسط و اصل آنطبرانی د -2
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جابر بن عبداهلل آمد و در فسمت چپ وی ایستاد و تکبیر گفیت و بیه او افتیدا کیرد.     

دستش را گرفت و با نرمی او را چرخاند تا این کیه او را بیه سیمت     آنگاه رسول خدا 

آمد و وضو گرفت   راستش آورد و همچنان به نماز خویش ادامه دادند تا جابر بن صخر

هیای آن  دسیت  ایستاد. آنگاه رسول خدا  و سپس آمد و در فسمت چپ رسول خدا 

 دو را گرفت و در کمال نرمی به عقب هل داد تا این که پشت سر او ایستادند.

با پسرش آمد کیه  «« محصن»دختر « ام فیس»نشسته بود که  روزی دیگر رسول خدا 

او را تحنیک نموده و برایش دعیای خییر کنید. لیذا      خدا تازه متولد شده بود تا رسول 

بیود کیه    او را گرفت و در دامانش فرار داد. کودک در دامان آنحضیرت   رسول خدا 

تنها کاری که کرد این بود که آر خواست و بیه موضیع    ناگهان ادرار کرد. رسول خدا 

نکشید. پیس چیرا میا     اش را درهمو فضیه تمام شد و خشم نگرفت و چهره (1)آن پاشید

ای و از کاه کوه بسازیم. الزم نیست که هرآنچیه  ای فبرهخودمان را تعذیب نماییم و از حبره

 دهد، صد در صد موافق طبع شما باشد.در پیرامون شما رخ می
 ور ككككككككن ت ككككككككد عیبككككككككا  سككككككككد ال ككككككككال

 

 جكككككككككل مكككككككككن ال عیككككككككك   یكككككككككه وعكككككككككال 
 

کم اسیت کسیی کیه در او عیبیی      اگر عیبی یافتی آن را مخفی بدار؛ زیرا خیلی»یعنی: 

 «.نبوده و بلندمرتبه باشد

کننید،  ها و رخدادها را بزرر میی برخی مردم اعصار خویش را خرار نموده و فضیه

اند و چه بسا برخی از اساتید و معلمین زن و مرد نیز اینگونیه  برخی از والدین نیز اینگونه

 هستند.

نبیاش و در پیذیرفتن عیذرهای دیگیران     هرگز به دنبال اشتباهات مخفی و نهفته مردم 

جوانمرد و آزاده باش، به وییژه از کسیانی کیه بیه خیاطر دوام دوسیتی و رفافیت بیا تیو          

 کنند نه به خاطر مصالح شخصی.عذرخواهی می
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 ر بككككككل معككككككاذ   مككككككن  أتیكككككك  معتكككككك وا

   ككككككد رطاعكككككك  مككككككن   ضككككككی   ككككككا  ه
 

 عنككككككدك  یمككككككا  ككككككا  رو   كككككك ا إن بكككككك ّ  

 و ككككككد رجلكككككك  مككككككن  عصككككككی  مسككككككتت اً 
 

آیند بپذیر هرچنید در عیذرخواهی   عذرهای کسانی را که برای عذرخواهی نزد تو می»

 «خویش صادق باشد یا کاذر

زیرا کسی که ظاهرش تو را راضی بگرداند از تو پیروی کرده و کسی که در پنهانی از »

 «.فرمان تو عصیان کرده است، پس فطعا  تو را گرامی داشته است

بنگر در حالی که روزی باالی منبر رفت و برای ییارانش    به این رویکرد رسول خدا

شیان  هیای نشین در خانهده و در پردهاخطبه خواند و صدایش را چنان باال برد که زنان آز

 صدایشان را شنیدند! به نظر شما چه گفت؟

تان داخل نشده است اید و ایمان در فلبتان ایمان آوردهفرمودند: ای کسانی که با زبان

هیا نباشیید، زییرا هرکسیی در پیی عیورت و       مسلمان غیبت نکنید و در پی عورت آن از

شود و هرکسی که خدا در پی نیاموس  ناموس برادرش باشد خداوند در پی عورت او می

 .(1)اش باشدکند، اگرچه در داخل خانهاو باشد، او را رسوا می

نکین و جوانمردانیه   آری، در کمین اشتباهات مردم نباش و ناموس میردم را جسیتجو   

بر این که هرگز مشکالت را برنینگیزد، بسیار حریص بیود. روزی در   باشد. رسول خدا 

ها آرام گرفته یک جلسه آرام با اصحابش نشسته بود که یارانش دور او صف بسته و فلب

بودند، آنگاه به یارانش گفت: آگاه باشید! هیچکس از شیما حیق نیدارد چییزی در میورد      

ام پاک و به من برساند؛ زیرا من دوست دارم در حالی نزد شما بیایم که سینهاصحار من 

 .(2)سالم باشد

 خودت را شکنجه نکن...

                                           
 ترمذی با سند صحیح. -1

 ابوداود و ترمذی و در این حدی  مقال است. -2
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زمانی که غبار به زمین نشسته است آن را علیه خودت پراکنده نکن و اگر برانگیختیه  »

 «.ات لذت ببرنت بگیر و از زندگیتیات را با آسشد، پس بینی



 ها اصرار نکناف کن و به آنبه اشتباهت اعتر

هیا فقیط   شیوند، حیلّ آن  ساله میهای چندینبسیاری از مشکالت که منجر به دشمنی

اینقدر خواهد بود که یکی بیه دیگیری بگویید: مین اشیتباه کیردم، مین از شیما پیوزش          

ی تنیدی بیر زبیان    خواهم، اگر وعده خالفی کردی یا شوخی نابجایی کردی ییا کلمیه  می

هیایش  کردن شیراره ور گردد به خاموشاز آن که آتشی به سبب آن شعله آوری، پس فبل

 عجله کن.

 دل و شادکام باشید.مثال  بگویید: آفا من مت سفم، شما بر من حق دارید، شما خوش

هیا را بیه گیوش میردم     چه زیباست که ما تواضع و فروتنیی کنییم و اینگونیه عبیارت    

و دشمنی درگرفت، حال آن که هردو صحابی خصومت  ببرسانیم. در میان بالل و ابوذر 

رنیگ! بیالل از ایین    بودند، اما انسان بودند. ابوذر به خشم آمد و گفت: ای پسر زن سییاه 

ابوذر را فرا خوانید و گفیت: آییا تیو      شکایت کرد. آنحضرت  جمله نزد رسول خدا 

ان آوردی؟ ابیوذر  فالنی را ناسزا گفتی؟ ابوذر گفت: بله، پرسید: آیا اسم مادرش را بر زبی 

کنید.  گفت: یا رسول اهلل! کسی که مردان را ناسزا بگوید، حتما  پدر و میادرش را ییاد میی   

فرمود: تو مردی هستی که آثار جاهلیت در وجود تو هسیت. رنیگ ابیوذر     رسول خدا 

فرمیود: بلیه. سیپس     عوض شد و گفت: آیا در وجود من کبر وجیود دارد؟ آنحضیرت   

ک روش و منهجی تعلیم داد که هرگیاه بیا زیردسیتان خیود تعامیل      به او ی رسول خدا 

هیا را زیردسیت شیما فیرار داده     ها برادران شمایند و خداونید آن نماید، بگوید: فطعا  این

است، پس هرکسی که برادرش زیردست او باشد، از غذایش به او غذا بدهد و از پوشاک 

مکلف نسازد و اگر آنچه در تیوانش   خویش به او بپوشاند و آنچه در توانش نیست او را

 نبود او را مکلف ساخت در انجام آن کار به او کمک کند.

در این هنگام ابوذر چکار کرد، بیرون شد تیا ایین کیه بیا بیالل مالفیات کیرد و از او        

شد تا ایین  عذرخواهی کرد و سپس در جلوی بالل به زمین نشست و به زمین نزدیک می

 ام بگذار.اشت و گفت: ای بالل! پایت را بر گونهاش را به خاک گذکه گونه
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ورشیدن آن اینگونیه   ساختن آتش دشیمنی فبیل از شیعله   در خاموش آری، صحابه 

 مشتاق بودند.

بگومگویی رخ داد و ابوبکر از عمر خشمگین « عمر»و حضرت « ابوبکر»بین حضرت 

یت را دید، پشییمان  شد، عمر نیز از روی خشم از او کناره گرفت، وفتی ابوبکر این وضع

شد و ترسید که این فضیه به درازا نکشد، لذا به دنبال عمیر راه افتیاد و گفیت: ای عمیر!     

کرد و کرد. ابوبکر عذرخواهی میآمرزش بخواه و حضرت عمر به او توجه نمی برای من

اش رسید و در را به روی ابوبکر بسیت. آنگیاه   رفت تا این که عمر به خانهبه دنبال او می

آید و او را در او را از دور دید که می رفت، وفتی رسول خدا  ابوبکر نزد رسول خدا 

پریده و پریشان مشاهده نمود، گفت: دوست شما را چه شده کیه پریشیان بیه    حالتی رنگ

ای نگذشیته بیود کیه عمیر از     رسد؟ ابوبکر خاموش نشست و هنیوز چنید لحظیه   نظر می

ها راضی شود. عمر بیه  های آنان سفید بود خدا از آنعملکرد خود پشیمان شد. بلی فلب

آمد و سالم گفت و در کنار او نشست و داسیتان را بیرایش بیازگو     مجلس رسول خدا 

گردان نموده و عیذرش را نپذیرفتیه اسیت. در ایین     نمود و این که چگونه از ابوبکر روی

، گفت: یا رسیول  خشمگین شد، وفتی ابوبکر خشم او را مشاهده کرد هنگام آنحضرت 

کیرد و بیرایش عیذر    اهلل! فطعآ  من ستمگر بودم، من ستم کردم و همواره از عمر دفاو می

کنید؟ آیا شیما دوسیت میرا    گفت: آیا شما دوست مرا رها میمی آورد و رسول خدا می

بیه سیوی    کنید؟ به یاد روزی که من گفتم: ای مردم! من رسیول خیدا   برای من رها می

 .(1)گوییگویی و ابوبکر گفت: راست میشما گفتید: دروغ میشما هستم و 

کنند و خودشان فاسیدند و ماننید   مواظب باش از کسانی نباشی که مردم را اصالح می

 رخند.چخر به دور آسیا می

پس اگر تو در جایگاه توجیه و افتدا فرار داشتی مانند این که اسیتاد و معلیم در مییان    

در و یا مادر با فرزنیدانش بیودی، پیس بیدان کیه تیو در ایین        آموزان، و پطالر و دانش
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ی تو را زیر نظر دارند، پیس بایید تیا حید تیوان      صورت زیر نگاه مردم فرار داری و همه

 دارای نظم بوده و استوار باشی، همچنین زن و شوهر در میان همدیگر اینگونه باشند.

ای داد به هرکدام تکه پارچههایی را تقسیم نمود و در میان مردم لباس حضرت عمر 

ای ایراد نمیود. در  که فقط یا ازار باشد یا ردا، لذا روز جمعه برخاست و برای مردم خطبه

اش فرمود: خداوند بر شما فرض نموده است که از من بشنوید و اطاعت کنید. آغاز خطبه

 در این هنگام شخصی برخاست گفت: از تو هیچ سمع و طاعتی بر میا نیسیت، حضیرت   

عمر گفت: چرا؟ آن شخص گفت: تو بیه هرکیدام از میا ییک پارچیه داده و خیودت دو       

کنیم که ازار و ردای شما نیو هسیتند. در ایین    ای، یعنی ما مشاهده میی نو پوشیدهپارچه

گشت، تا این که چشمش به به نمازگزاران نگاه کرد، گویا به دنبال شخصی می روفت عم

آنگاه گفت: ای عبداهلل! برخیز، عبداهلل بلند شد. عمر گفیت:  عبداهلل ابن عمر افتاد،  پسرش

ای تا با آن خطبه ایراد نمایم؟ عبداهلل گفت: بله. آنگیاه آن  ات را به من ندادهمگر تو پارچه

کنیم و این مشکل بیه پاییان رسیید.    شنویم و اطاعت میشخص نشست و گفت: حاال می

که اسلور آن شخص که بیا حضیرت عمیر     عزیز من! بر من عجله نکن، من با تو موافقم

برخورد کرد مناسب نبود، اما تعجب از فیدرت عمیر اسیت در برگیرفتن ایین موضیع و       

 ساختن آتش.خاموش

های تو را بپذیرنید، ولیو ایین کیه     خواهی مردم مالحظات و نصیحتدر پایان اگر می

ر و غیرور در  هرکسی باشد اعم از زن، فرزند و خواهر، اول باید تو بیدون هیچگونیه کبی   

 ها نصیحت آنان را بپذیری.مقابل آن

گوید: بیشتر به فرزندان توجه کن، غذا را بهتر بپز، تا کی فدر شوهر به همسرش میچه

من به تو بگویم: اتاق خوار مرا مرتب کن، و همواره زن با کمال آرامش و بزرگواری بیه  

اسیت. روزی زن بیه عنیوان    گوید: آفا چشم، مطمئن بیاش، انشیاء اهلل، حیق بیا شم    او می

ها است و به حضور شما نیاز دارند، خیرخواهی و نصیحت به او گفت: موفع امتحان بچه

ی شینیدن ایین سیخن را    پس هرگاه نزد دوستانت رفتی ت خیر نکن. گویا شوهر حوصیله 
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ها وفت نداری؟ من ت خیر بکنم یا نکنم، این به تیو  زند؛ مگر تو برای آنندارد و فریاد می

 ربوط نیست، تو در کار من دخالت نکن!!م

خواهید زنیش   تو را به خدا به من بگو: بعد از ایین میاجرا چگونیه ایین شیخص میی      

 نصیحت وی را بپذیرد؟

کند تا مردم نتوانند بیه  های دیوارش را مسدود میآری، هوشیار کسی است که شکاف

 ار.ذود بافی نگداخل منزلش نگاه کنند، یعنی مجالی برای شک و تردید مردم در خ

ای از دعیوتگران دعیوت بیه    های دعوی، از مجموعیه به یادم هست که یکی از جنبش

عمل آورد تا در آلبانی سخنرانی ایراد نمایند. رئیس مراکز دعوی آلبیانی در ایین اجتمیاو    

اش یک تار ریش وجود نیدارد، میا از   حضور داشت. ما به او نگاه کردیم، دیدیم در چهره

او نگاه کردیم! زیرا عادت بر ایین بیوده اسیت کیه شیخص دعیوتگر بیه        روی تعجب به 

دارد، اگرچه مقداری کمی باشید، پیس   فرمایشات نبوی متمسک بوده و ریشش را نگه می

 چه برسد به حال رئیس دعوتگران؟!

ریش هسیتم واصیال    وفتی جلسه آغاز گردید، وی با خنده به ما گفت: برادران! من بی

آید وفتی جلسه به پایان رسید، برای من سخنرانی ترتیب ندهید. ما یبرایم ریش بیرون نم

 لبخند نموده و از او سپاسگزاری کردیم.

های بنگر، در آن حال که در یکی از شب اگر خواستی به مدینه برو و به رسول خدا 

آیید و انیدکی نیزد او    به دیدنش می« حیی»دختر « صفیه»رمضان معتکف است، همسرش 

خواهد که تنهیا او در  نمی اش برود، رسول خدا شود تا به خانهو سپس بلند میماند می

 شود تا او را به خانه برساند.اش برگردد، لذا بلند میتاریکی شب به خانه

را  هیا پییامبر   وفتیی آن » دگیذر رود و از کنار دو نفر از انصار میهمراه او در راه می

بیه آن دو   افزاینید، رسیول خیدا    عت خیویش میی  بینند که زنی همراه اوست به سرمی

 گوید: سبحان اهلل!گوید: آرام باشید این صفیه دختر حیی است. آن دو نفر میمی
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یا رسول اهلل! یعنی: آیا معقول است که ما در مورد شما شک بکنیم که همراه شیما زن  

 ای باشد!بیگانه

کنید  جریان خون گردش میفرمود: همانا شیطان در بدن انسان همچون  رسول خدا 

 .(1)ی[ بدی نیندازد. یا چیز دیگری گفتو من ترسیدم که در دل شما ]اندیشه

 شجاعت...

شجاعت این نیست که تو بر اشتباهت اصرار کنی، بلکه شجاعت آن است کیه بیه آن   »

 «.اعتراف کنی و دو مرتبه آن را تکرار نکنی

                                           
 متفق علیه. -1



 کلیدهای اشتباهات

هیایی  هیا دروازه ای کلییدی دارد و دل است و هیر دروازه تعامل با اشتباهات یک فنی 

دارند. اگر شخصی مرتکب اشتباه بزرگی شد و خبر آن در میان مردم انتشار یافت و مردم 

ها را به چیزی مشیغول دار  دهی، پس تو آنمنتظر بودند که تو چه عکس العملی نشان می

و نیز جرأت بیه انجیام چنیین    تا فرصت کافی برای تحقیق جریان و موضوو داشته باشی 

 کاری پیدا نکند یا مردم به مانند چنین اشتباهی عادت نکنند.

رفیت. هنگیام برگشیت از جهیاد     « بنی مصطلق»همراه یارانش به غزوه  رسول خدا 

فرسیتادند  « جهجاه بن مسعود»برای استراحت در مکانی ایستادند، مهاجرین غالمی به نام 

فرستادند « حسان بن وبر جهنی»تا برایشان از چاه آر بیاورد و انصار نیز غالمی را به نام 

گزار باهم درگیر شیده و بیه همیدیگر لگید زدنید.      تا برایشان آر تهیه کند. این دو خدمت

 د: ای جماعت انصار! و مهاجر فریاد زد: ای جماعت مهاجرین.ز فریاد« جهنی»

هیا از جنیگ   مهاجرین و انصار برآشفتند و اخیتالف شیدت گرفیت در حیالی کیه آن     

 برگشته بودند و همچنان مسلح بودند.

هیا  ودند این ماجرا به رر غییرت آن ها را آرام نمبرخاست تا این که آن رسول خدا 

به خشم آمده و حرکت کرد در حالی کیه جمعیی از   « عبداهلل بن ابی بن سلول»برخورد و 

هیا در دیارمیان بیا میا     فومش از انصار در پیرامون او بودند. گفت: آیا چنین کردنید! ایین  

همیان مثیالی    جویند به خدا فسم مَثَل ما و گلیم پوشان این فریشستیزند و برتری میمی

سگ خود را پرورش بده تا تو را به درد و آن را گرسنه نگه دار تیا از  »گوید: است که می

سپس این خبی  گفت: به خدا فسم! چون به مدینه رسیم عزییزان، افیراد   « تو پیروی کند

خوار را از آن بیرون خواهند کرد. آنگاه رو به افراد حاضر در آنجا کرد و گفت: خودتیان  

هیا  تان را بین آنها را در سرزمین خود جای دادید و امواله خود چنین کردید. آننسبت ب

هیای دیگیر   ها دست بردارید بیه سیرزمین  تقسیم نمودید. به خدا سوگند! اگر از یاری آن
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داد و منافقینی را کیه در  کرد و زهره چشم نشان میروند. همواره این خبی  تهدید میمی

 کردند.تشویق و برانگیخته می پیرامون او بودند او را

 نشسته بود، نیزد رسیول خیدا    « زید بن ارفم»ای به نام در میان اهل مجلس پسربچه

نشسیته   رفت و او را از سخنان عبداهلل باخبر ساخت حضرت عمر در کنار رسول خیدا  

جیرأت کیرده    چگونه این منافق با چنین اسلور زشتی به رسیول خیدا    بود، برآشفت.

کردن دمش است، فکر کرد کیه  ر به این نتیجه رسید که کشتن افعی بهتر از فطعاست؟ عم

اش خفه خواهد کرد، اما اگر کسی از میان انصیار کیه   ابن سلول این فتنه را از نطفه کشتن

آمیزتر از این است که از مهیاجرین کسیی او را   فوم او هستند او را بکشد بهتر و مسالمت

 بکشد.

دسیتور بیوده تیا او را    « عباد بن بشر انصاری»ا رسول اهلل! به لذا حضرت عمر گفت: ی

ها از نبیرد برگشیته بودنید و    دارای حکمت بیشتری بود؛ زیرا آن بکشد. اما رسول خدا 

هایشان پر بود. بنابراین، مناسب نبود بیشتر برانگیخته شوند. هنوز مردم مسلح بودند و دل

 کشد.م بگویند محمد یاران خودش را میفرمودند: ای عمر! مبادا مرد رسول خدا 

 نه ای عمر! مناسب نیست. اما به مردم دستور بده تا از اینجا کوچ کنند.

در شیدت گرمیا و    مردم تازه فرود آمده و سایه گرفته بودند، پس چطور آنحضرت 

دهد، حال آن که عادت ایشان نبوده است که در ها دستور حرکت میتپش خورشید به آن

 ما حرکت کند.شدت گر

سیخنان او را  « زید بین ارفیم  »خبر رسید که « عبداهلل بن سلول»مردم کوچ کردند و به 

آمید و بیه خیدا فسیم ییاد       رسانیده است، لذا نزد آنحضرت  شنیده و به رسول خدا 

کرد که من چنین نگفتم و چنین سخنی بر زبان نیاوردم، این پسربچه بر من دروغ بسته می

 اش بود و از وجاهت و شرافت باالیی برخوردار بود.رئیس طائفهاست، ابن سلول 
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انصار عرض نمودند: یا رسول اهلل! شاید این پسربچه در سخنانش دچار وهم و اشتباه 

گردیده و آنچه را که این مرد گفته است به حفظ نداشته و همیواره از ابین سیلول دفیاو     

 کردند.می

کرد. بود و به هیچکدام از آنان توجه نمی سوار بر حیوانش در حرکت و رسول خدا 

 بیه پییامبر    نبوت آمد و با« ضیرحأسید بن »در این هنگام یکی از سرداران انصار به نام 

سالم گفته و فرمود: یا رسول اهلل! شما در وفت بیدی حرکیت کردیید کیه در گذشیته در      

 کردید.چنین موفعی حرکت نمی

ای که دوست شما چه گفته اسیت؟  گر نشنیدهبه او روی کرد و گفت: م رسول خدا 

 گفت: عبداهلل بن أبی. أسید گفت: کدام دوست یا رسول اهلل؟ آنحضرت 

گفت: ابن ابی گفته است کیه چیون بیه     پرسید: چه گفته است؟ رسول خدا « أسید»

ن خواهند کرد. در این لحظه ومدینه بازگردد و عزیزان، افراد خوار و زبون را از مدینه بیر

توانیید ابین ابیی را از    أسید برآشفت و گفت: به خدا فسم یا رسول اهلل! اگر بخواهید میی 

 مدینه بیرون کنید و به خدا او ذلیل و خوار، و شما عزیز و گرامی هستی.

را آرام کند، لذا گفت: یا رسول اهلل! با عبداهلل بن ابی  آنگاه اسید خواست رسول خدا 

که خداوند شما را برای ما بییاورد، فیومش جیواهرات را بیه      مدارا کنید، زیرا پیش از این

اش را سیلب  بیند که شما شاهیکشیدند تا او را تاجگزاری نمایند و او چنین میرشته می

 خاموش شدند و با سواری به راهش ادامه دادند. اید. در این وفت رسول خدا نموده

ای بیه سیواری خیویش    د و عدهنمودنشان را جمع میدر این میان برخی مردم اسبار

شد و موضوو بحی   سوار شده بودند که این خبر کم کم داشت در میان لشکر منتشر می

 گرفت.مردم فرار می

کنیم؟ ابن ابی چه گفته است؟ چگونه با او تعامیل کنییم؟   چرا ما در این وفت کوچ می

شید و در  یشتر میی ابن ابی راست گفته است، نه نه او دروغ گفته است. همواره شایعات ب

شد و لشکر دچار اضطرار و سراسیمگی شیده بیود. در حیالی کیه     سخنان کم و زیاد می
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هیا بودنید، رد   ها در مسیر برگشت از نبرد بودند و از کنار فبایل دشمن که در کمین آنآن

احساس نمود نزدیک است که لشکر از هم پاشیده شود. بنیابراین،   شدند. آنحضرت می

ها را از این مشیکل و از منافشیه و فیرورفتن در ایین موضیوو بیه کیار        آنتصمیم گرفت 

افزاینید و آتیش فتنیه را در مییان     دیگری مصروف نماید؛ چون به گرمیا و تیپش آن میی   

 کنند.ور میمهاجرین و انصار شعله

مردم منتظر بودند که در چه مکانی استراحت کنند تا این که در کنار هم گیرد آینید و   

 د با همدیگر سخن بگویند.در این مور

در آن روز مردم را حرکت داد و  ها بود، رسول خدا در حالی که آفتار باالی سر آن

کردند در جیایی  همچنان در حرکت بودند تا این که خورشید غرور کرد و مردم فکر می

ای که نماز بخوانند جز چند دفیقه جهت نماز و استراحت توفف کردند، اما رسول خدا 

ود نیامد و بعد از آن دستور داد تا حرکت کنند و تمام این شب در حرکت بودند تا این فر

که صبح کردند و آنگاه جهت نماز صبح فیرود آمید و بیاز دسیتور داد تیا کیوچ کننید و        

اصحار صبح آن روز نیز به مسیر خود ادامه دادند، تا این که خسیته شیدند و خورشیید    

هیا را بیه   احساس کردند که این فشیار و خسیتگی آن   داد. وفتی آنحضرت آزارشان می

گفتن ندارند، دستور داد در جایی فرود آینید. در ایین هنگیام    ستوه درآورده و توان سخن

فقط بیدین علیت    شان به زمین فرار گرفت به خوار رفتند و رسول خدا همین که بدن

ها را بازدارند. سپس آن گفتن در این موردچنین کاری کردند تا مردم را از گفتگو و سخن

باز کوچ کردند و پیوسته در حرکت بودند تا این کیه بیه مدینیه رسییدند و      بیدار نمود و

 شان پراکنده شدند.مردم به سوی خانه و اهل

 و در این هنگام خداوند سوره منافقین را فرود آورد:

﴿    
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 [.8 – 1]المنافقون: 

بر مهاجرین انفاق نکنید تا از اطراف پییامبر   گویند:آنان همان بدکارانی هستند که می»

خیوران( از آن  هیا و زمیین )کلیید رزق و روزی   پراکنده شوند، در حالی که میراث آسمان

گویند: اگیر )از ایین غیزوه    دانند. میاوند را نمیخداست، اما منافقان حکمت و تقدیر خد

بنی مصطلق( برگردیم و به شهر و دیار خود برسیم، عزیزان، ذلیالن را بیرون خواهند کرد! 

و مؤمنین است، اما منافقان از بس که نیادان و   و افتدار و عزت تنها از آن خدا و پیامبر 

 «.فهمندمغرورند نمی

« زید بن ارفم»ت را تالوت کرد و سپس گوش آن پسربچه این آیا آنگاه رسول خدا 

 را گرفت و گفت:

این کسی است که آنچه گوشش شنیده بود خداوند آن را تصدیق نمیود. آنگیاه میردم    

رو  شروو به ناسزاگویی و سرزنش عبداهلل بن سلول نمودند. در این هنگام رسول خیدا  

، مین او  شروزی که گفتی او را بکی  به حضرت عمر نموده و گفت: ببین ای عمر! اگر آن

شدند، اما اگیر اینیک   خاطر میکشتم، ممکن بود افرادی واکنش نشان داده و رنجیدهرا می

چیون و چیرا او را خواهنید کشیت. آنگیاه      اگر همانان را بیه کشیتنش دسیتور دهیم بیی     

 خاموش شد و نسبت به او عکس العملی نشان نداد. آنحضرت

ی دهد که نیاز هست شما آن را با شییوه ر جلو مردم رخ میو گاهی اشتباه و خطایی د

 مناسبی انکار نمایی اگرچه در جلو مردم هم باشد.

با اصحابش نشسته بود و در این ایام مردم بیه فحطیی و کمبیود     روزی رسول خدا 

باران و زراعت و کشاورزی مواجه بودند. در این هنگام یک اعرابی آمد و عرض کرد: ییا  

شان از بین رفتنید و  ها به تنگ آمده و اهل و عیالشان تباه گشتند و اموال! انسانرسول اهلل
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چهارپایان هالک شدند، از خداوند برای ما طلب باران کین، همانیا بیه وسییله تیو از اهلل      

 جوییم.خواهیم و به وسیله اهلل از تو شفاعت میشفاعت می

 کش متغیر شد.این سخن وی را شنید چهره مبار وفتی رسول اهلل 

شود، لذا جایز نیست که گفته شود: خداوند زیرا شفاعت و واسطه از ادنی به اعلی می

دهد؛ زیرا او ها را دستور میکند، بلکه خداوند آنلوفش شفاعت و سفارش میخدر نزد م

تر از این است. سپس آنحضرت شروو به تقدیس و بیان شکوه و عظمت برتر و بلندمرتبه

 گفت: سبحان اهلل... سبحان اهلل...و بار بار میاهلل نموده 

کرد تا این که ت ثیر آن در سیمای اصحابش آشکار گردید، همواره تسبیح اهلل را بیان می

شیود؛  آنگاه گفت: وای بر تو! همانا به وسیله اهلل نزد کسی از مخلوفش سفارش کرده نمی

دانی خدا کیست؟! همانا عرش ! آیا میزیرا ش ن و مرتبه اهلل بزرگتر از آن است. وای بر تو

ای کیه بیر آن اسیت    هایش به این شکل است. و آنگاه به انگشتانش مانند فبهاو بر آسمان

اشاره نمود. گفت: همانا عرش بر اثر شکوه و عظمت پروردگار بسان کجاوه شتر بر سوار 

 .(1)دهدصدا می

 پس تعامل با او به چه صورت باشد؟اما اگر اشتباهی به تنهایی از یک نفر اتفاق افتاد، 

ها را از پاها ]ی مبیارکش[ درآورد و  آمد، کفش لبه خانه عایشه  روزی رسول خدا 

ردایش را گذاشت و به رختخوابش دراز کشید، به همین حالت بود تا این که گمیان بیرد   

و هایش را آهسته آهسیته پوشیید   عایشه به خوار رفته است، لذا برخاست و ردا و کفش

صدا در را باز کرد و بیرون شد و در را بست. وفتی عایشه این صحنه را دیید، غییرت   بی

یر او شد و ترسید که مبادا نزد دیگر زنان و همسرانش نرود، لذا برخاست و گزنانگی دامن

متوجه او باشد.  عبا و چادرش را پوشید و به دنبالش راه افتاد، بدون این که رسول خدا 

رفت تا این کیه بیه فبرسیتان بقییع آمید و در آنجیا       تاریکی شب راه می در رسول خدا 

شان را به عبادت سپری نموده و به کرد، آنان که زندگیایستاد و به فبور اصحابش نگاه می

                                           
 ابوداود. -1
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عنوان مجاهد از دنیا رفتند و در زیر خاک گرد آمدند، تا ذاتی که از نهیان و آشیکار خبیر    

 دارد، از آنان خشنود باشد.

آورد وانگهیی  نگریست و احیوال آنیان را بیه ییاد میی     ها میبه فبور آن خدا  رسول

هایش را بلند کرد و برایشان دست دعا برداشت. باز به فبرهایشان نگاه کرد و سپس دست

هایش را بلند کرد و برایشیان  برایشان دعا نمود باز اندکی درنگ نمود و مرتبه سوم دست

گیر بیود. آنگیاه    ایستاد، در حالی که عایشه از دور نظارهآمرزش طلبید و تا مدت طوالنی 

رویش را برگرداند و به طرف خانه روانه شد، وفتی عایشه ایین صیحنه را    رسول خدا 

 متوجه او نباشد، آنحضیرت   به طرف عقب برگشت از ترس این که رسول خدا  دید

دوان دوان  ل خیدا  سرعتش را بیشتر کرد و عایشه نیز به سرعت خود افزود و باز رسیو 

به سرعت خود شدت بخشید و عایشه نیز  حرکت کرد و عایشه نیز دوید باز آنحضرت 

 چنین کرد.

تا این که عایشه زودتر وارد خانه شد و عبا و چادرش را کشیید و بیه رختخیوار بیه     

 شکل شخص در خوار دراز کشید، در حالی که ضربان فلبش شدید بود، رسول خیدا  

تنیگ  ای عایشه...؟ نفسهای عایشه را شنید، گفت: چه شدهو صدای نفس وارد خانه شد

 ای؟ عایشه گفت: چیزی نشده!شده

گفت: یا مرا از جریان باخبر کن یا خداونید لطییف و خبییر میرا بیاخبر       آنحضرت 

غیرت کیرده و بیه    خواهد کرد. آنگاه عایشه ایشان را باخبر ساخت که او بر آنحضرت 

پرسیید: تیو بیودی کیه مین او را در       رود. آنحضرت ده تا بداند کجا میدنبالش راه افتا

اش هیل داد و گفیت: آییا گمیان     جلوی خودم دیدم، عایشه گفت: بله آنگاه او را به سینه

کنند؟ آنگاه عایشه گفت: هرچند انسان چیزی عدالتی میبردی که خدا و رسولش بر تو بی

فرمیود: بلیه، سیپس علیت      د؟ آنحضیرت  دانی را مخفی کند خداوند عزوجل آن را میی 

ل نزد من آمید و او در آن  یآمدن را بیان نموده و گفت: من در خوار دیدم که جبرئبیرون

شود، لذا مرا صدا زد، پس از هایت را کشیده باشی، در خانه تو وارد نمیحال که تو لباس
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نمیودم و گمیان   تو صدایش را مخفی نمود و من او را پاسخ گفتم و آن را از تیو مخفیی   

ای. بنابراین، ناگوار دانستم تو را بییدار کینم و نخواسیتم تیو را     بردم که تو به خوار رفته

هیا  زده و پریشان کنم، لذا به من دستور داد تیا نیزد اهیل بقییع بیروم و بیرای آن      وحشت

 .(1)آمرزش بخواهم

را از مییان  کیرد، بلکیه آن   گیر بود و اشتباهات را بزرر نمیآسان آری، رسول خدا 

هییچ میرد   »فرمیود:  کرد و آنچنان که صحیح مسلم روایت کرده اسیت، میی  مردم دور می

آید، پس اگر یک عادتش او را ناپسند آید عادت دیگیرش  مؤمنی، از زن مؤمنی بدش نمی

 سازد.او را خوشایند می

؛ بلکه گرددیعنی به خاطر اخالق یا طبیعتی که دارد به طور کامل از او ناخوشایند نمی

پوشاند. لیذا هرگیاه از او اشیتباهی مالحظیه نمیود      هایش میهایش را به وسیله نیکیبدی

اش اش را مشاهده کرد نیکیی آورد و هرگاه بدیکارهای پسندیده و خور او را به یاد می

شود و از آن برخوردی که از آن بدش گردد، آن سرشتی که از آن ناخوش میمی را یادآور

 پوشد.یآید، چشم ممی

 روشنگری...

پذیرد مورد نکوهش و سرزنش نیسیت، بلکیه کسیی میورد     کسی که نصیحت را نمی»

 «.دهدنکوهش است که آن را به شیوه نامناسب ارایه می

                                           
 سنایی با سند جید. -1
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هیا  اگر اشتباه از طرف گروهی صادر گردیده بود، پس فاعده و اصول این است که آن

شود تا بسته را باز کنی. هستند؛ اما گاهی نیاز می را در حالی نصیحت کن که همگی جمع

 منظورم این است که با هرکدام به تنهایی صحبت کرده و او را نصیحت نمایی.

شینوی کیه بیرادرت بیا     شیوی و میی  تان میبه طور مثال روزی وارد میهمانخانه منزل

ه یک کشور گوید و با همدیگر نقشه سفر را بسخن می –دوستانش که میهمان او هستند 

کنند و در وافع این کشور چنان جایی است که هرکسی به آنجا برود، غالبیا   ریزی میطرح

ها را نصیحت کنی، اما خواهی آنگیرد. تو میدر معرض محرمات و گناهان کبیره فرار می

حت یها را نصی ها بروی و با دو جمله آنها این است که تو نزد آنچگونه؟! یکی از روش

بیرون شوی، اما اغلب چنین عملی نتیجه بخش نخواهد بود. بنیابراین، نظیر شیما    کرده و 

 چیست اگر بسته را باز کنی و هر چور آن را جداگانه بشکنی. این روش چطور است؟!

ها متفرق شدند، با کسی که به گمان تیو از همیه خردمنیدتر اسیت     از این رو وفتی آن

روید و شیما از  یده است که شما به مسافرت میبنشین و به او بگو: فالنی! به من خبر رس

دانید که این کشور از جمله کشیورهایی اسیت کیه    تر هستید و میهمه خردمندتر و عافل

ها در امان نیستند و چه بسا شیخص سیفر کیرده بیه آنجیا در      مسافران آن از بالها و فتنه

 حالت بیماری و مبتال به مرض برگردد.

هیا پیشینهاد سیفر بیه     ها را کسب نمایید و به آنداش آننظر شما چیست که اجرا و پا

کشور دیگری بدهیید تیا در آنجیا، بیدون ایین کیه مرتکیب گنیاه و معصییتی باشیید، از           

هیای آن لیذت   داشیتنی ها و مرکز تفریحی و دوستها و دریاها، و انواو سرگرمیرودخانه

اشیتیاق او تیا نصیف    ببرید. شکی نیست که وفتی او این سخن را از شما بشنود شیور و  

 یابد.کاهش می

باز نزد دومی بروید و دفیقا  این جمالت را با او بگویید و سپس به شخص سیوم نییز   

تیان باشید. آنگیاه    ها متوجه سخنان شما با رفیقچنین بگویید، بدون این که هرکدام از آن
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یییر سیفر را بیه    ها برانگیخته شیده و تغ آیند، یکی از آنبینید که وفتی آنان گرد هم میمی

کنید و شیما بیا ییک روش     نماید و دیگری او را همییاری میی  کشور دیگری پیشنهاد می

 دهید.مناسب بر این امر منکر پایان می

شیوند و بیه   تان در اتیاق یکیی جمیع میی    کنید که فرزندانیا این که روزی کشف می

ییا غییره اسیت    های مبتیذل  تماشای یک نوار ویدئو مبتذل یا به بلوتوث که حاوی عکس

گاهی مناسب است که هرکدام را جداگانه نصیحت کنید تا لجاجت و تعصب،  پردازند.می

 او را به گناه نکشاند.

آیا در سیره نبوی برای چنین امری شواهدی وجود دارد؟، آری، وفتیی اخیتالف بیین    

تور گردید که با بنی هاشم خرید و کای مو فریش شدت گرفت و صحیفه رسول خدا 

و اصحابش در یک سرزمین خشک و لم  وش و عقد و ازدواج ممنوو است و پیامبر فر

به حدی رسید که برر درختان  یزرو محبوس شدند و بال و آزمایش بر اصحار پیامبر 

ها جهت ادرار برآمد و صدایی زیر پایش شنید نگاه خوردند. تا جایی که یکی از آنرا می

است، آن را برداشته و شُست و با آتش کبار نمیود و   ای از پوست شترکرد، دید که تکه

سپس آن را تکه تکه کرده و با آر مخلوط نمود و سپس مدت سه شبانه روز، خوراک و 

 اش را از آن ت مین نمود.آذوفه

ها بر بنی هاشم و مسلمانان ادامه داشت تا این که روزی این تند مزاجی و عصبیت ماه

 گفت: –که به همراه او در آن دره محاصره بود  –ب به عمویش ابوطال رسول خدا 

عموجان! خداوند موریانه را بر صحیفه بنی هاشم مسلط نموده است و فقط نیام اهلل را  

 بافی گذاشته و ظلم، فطع رحم و بهتان را از بین برده است.

چییزی  « باسمک اللهیم »و جز عبارت  یعنی کرمک چوبخوار عهدنامه فریش را خورده

 ذاشته است!بافی نگ

ابوطالب از این سخن به شگفت درآمده و گفت: آییا پروردگیارت تیو را از ایین امیر      

 فرمودند: آری. باخبر ساخته است؟ آنحضرت 
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ابوطالب گفت: به خدا سوگند! کسی نزد تو وارد نشود تا این که من ایین خبیر را بیه    

: ای جماعت فریش! سمع فریش برسانم. آنگاه ابوطالب نزد فریش رهسپار گردید و گفت

تان را، اگر آنگونیه کیه   یام به من چنین و چنان خبر داده است، بیاورید عهدنامهبرادرزاده

او خبر داده است، پس از فطع رابطه و خویشاوندی ما دست بکشید و از آن بازآیید و اگر 

ما گیذارم و شی  ام را در اختییار شیما میی   اش دروغ گفته است، پس من بیرادرزاده در گفته

 خواهید با او انجام دهید.هرچه می

پیذیریم و بیر ایین امیر توافیق نمودنید و بیه        آنگاه فریش گفتند: ما این سخنت را می

گفتیه اسیت، ولیی بیازهم بیر       عهدنامه نگاه کردند و دیدند آنگونه است که رسول اهلل 

وادی ها افزوده گشت و همواره بنی هاشم و بنی عبیدالمطلب در آن  شرارت و تعصب آن

 محصور بودند، تا جایی که نزدیک بود به هالکت برسند.

هیا یکیی   دل وجیود داشیت، از جملیه آن   در میان کفار فریش افرادی مهربان و رحییم 

بود که در میان فومش از شرافت و احتیرام خاصیی برخیوردار بیود و شیبانه بیا       « هشام»

شیم و بنیی عبیدالمطلب    کرد، نزد بنی هاشترش در حالی که بر آن غذا و آذوفه حمل می

زد، کرد و به پشت شتر میرسید افسار شتر را رها میآمد و همین که به دهنه وادی میمی

شید تیا   رسید. روزها بر همین منوال سپری میی ها میتا این که شتر به داخل وادی نزد آن

 ها غیذا و آذوفیه ببیرد چیون    تواند هر شب برای آناحساس نمود که نمی« هشام»این که 

ها بسیار زیاد است. بنابراین، تصمیم گرفت تیا ایین عهدنامیه جائرانیه را نقیض      تعداد آن

توانست حال آن که فریش بر آن اجماو نموده بودند؟ در این هنگیام  نماید، اما چگونه می

 از روش بازنمودن بسته پیروی نمود. او چکار کرد؟

دختیر عبیدالمطلب بیود،    « کیه عات»، «زهیر»رفت، مادر « زهیر بن ابی امیه»نخست نزد 

گفت: ای زهیر! تو راضی هستی که غذا بخوری و لباس بپوشی و با زنیان ازدواج نمیایی   

شیود و عقید و   ها خرید و فروش نمیهایت خبر داری؟ با آنحال آن که آیا از حال دایی

بیی  ا»هیای  ها، از داییکنم که اگر آنگیرد؟! من به خدا سوگند یاد میازدواج صورت نمی
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تیرین آنیان از   ترین دشیمنان و متعصیب  که از سرسخت« ابوجهل»یعنی « الحکم بن هشام

 گذاشت.ها را بر این حالت بافی نمیبودند هرگز آنحی  فطع خویشاوندی هست، می

آید؟ فطعا  من یک نفیر هسیتم،   زهیر گفت: وای بر تو ای هشام! از دست من چه برمی

 کردم.حتما  در نقض آن تالش میشد، صدا میاگر یک نفر با من هم

 هشام گفت: یک نفر با تو همراه است.

 گفت: کیست؟ هشام گفت: من.

 زهیر گفت: شخص سومی برایمان جستجو کن.

 هشام گفت: این خبرمان را پنهان بدار.

که فردی عافیل و خردمنید بیود رفیت و گفیت: ای      « مطعم بن عدی»آنگاه هشام نزد 

هیالک شیده و از بیین    « عبیدمناف »که دو نسل از فرزنیدان  ی آیا تو راضی هست«! مطعم»

 بروند، حال آن که تو ناظر این امر هستی و در این مورد با فریش توافق نمودی؟!

شود؟ همانا من یک نفر هستم. هشام آنگاه مطعم گفت: وای برتو! از دست من چه می

یک نفیر دیگیر را   گفت: یک نفر دیگر با تو همراه است. گفت: کیست؟ من. مطعم گفت: 

زهییر بین ابیی    »ام. گفت: کیست؟ هشام گفیت:  نیز جستجو کن؟ هشام گفت: چنین کرده

 «.امیه

 مطعم گفت: نفر چهارم را نیز جستجو کن. هشام گفت: این سخن را مخفی بدار.

رفت و آنچه را که بیه آن دو نفیر گفتیه بیود، در مییان      « ابوالبختری بن هشام»باز نزد 

در این مورد اعالم همکاری نموده و گفت: آیا کسی هست کیه در  « ریابوالبخت»گذاشت. 

« زهیر بن ابی امیه»این مورد همکاری نماید؟ هشام گفت: بله. گفت: کیست؟ هشام گفت: 

 و من نیز با شمایم.« مطعم بن عدی»و 

 گفت: شخص پنجمی را برایمان جستجو کن.« ابوالبختری»
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و با او صحبت کیرد و خویشیاوندی و حقیوق    رفت « زمعه بن اسود»آنگاه هشام نزد 

آیا کسی هست که در این میورد همکیاری و   « زمعه بن اسود گفت:»ها را به یاد آورد. آن

 تعاون نماید؟ گفت: بله! فالنی و فالنی...

« حطم الحجیون »در این هنگام همگی بر این امر توافق نمودند و شبانه باالی مکه نزد 

د هم آمدند. همگی به نقض عهدنامه توافق نمودند، تیا آن را  وعده گذاشتند و در آنجا گر

گیویم و سیپس   گفت: نخست من از همه شما شروو نموده و سخن می« زهیر»پاره کنند. 

ها و در پیرامون کعبه جاهیایی  شما برخاسته و سخن بگوید. صبح روز بعد به مجالس آن

ای زهییر در حیالی کیه جبیه     کردند روانه شیدند، که مردم گرد آمده و خرید و فروش می

وشیده بود، هفت شوط به دور کعبه طواف نمود و سپس رو به مردم کیرد و بیا صیدای    پ

هیا  بلند فریاد زد: ای اهل مکه! آیا ما بخوریم و بپوشیم و بنی هاشم هیالک شیوند! بیا آن   

 خرید و فروش نشود!

نشیود از پیا نخیواهم     سوگند به خدا! تا زمانی که این عهدنامه جائرانه و ظالمانه پیاره 

 ایستاد.

ابوجهل در حالی که در مجلس ییارانش نشسیته بیود، بیا صیدای بلنید گفیت: دروغ        

صدایش « زمعه بن اسود»گویی. به خدا سوگند که این عهدنامه پاره نخواهد شد. آنگاه می

را باال آورد و گفت: به خدا فسم! دروغگو تو هستی وفتی تو آن را نوشتی ما بیه نوشیتن   

« ابوالبختری»راضی نبودیم. ابوجهل به سوی او نگاه کرد تا به او پاسخ دهد که ناگهان آن 

گوید. ما به مفاد این عهدنامه راضیی نیسیتیم و آن را   راست می« زمعه»برخاست و گفت: 

مطعم »کنیم! باز ابوجهل رو به ابوالبختری نمود تا او را پاسخ دهد که از آن سو تثبیت نمی

گویید و هر کسی غییر از ایین چییزی    زد و گفت: شما دو نفر راست می فریاد« بن عدی

نمیود! در ایین    نیز برخاست و سخنان مشابهی عیرض « هشام»گوید. باز بگوید: دروغ می

ای اسیت کیه   هنگام ابوجهل متحیر شده و اندکی خاموش شد و سپس گفت: ایین فضییه  

 شبانه در مورد آن تصمیم گرفته شده است.
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بن عدی به سوی کعبه رفت و خواست عهدنامه را پاره کند کیه متوجیه   مطعم »آنگاه 

 همه آن را خورده است.« باسمک اللهم»شد، کرمک چوبخوار به جز جمله 

 زیرک باش...

مناسیب   موضوو پزشک ماهر فبل از خالکوبی نخست با انگشتانش جستجو نموده و»

 «.کندرا انتخار می
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نیک( به بیابان رفتییم، یکیی    ه ما یک بار جهت تفریح )پیکیکی از خاطراتم اینست ک

که چشمانش ضعیف بود، همراه ما بیود، همگیی میا بیه او     « ابوخالد»از دوستانمان به نام 

گذاشتیم، اما او اصرار داشت که مین  کردیم و آر، خرما و فهوه در جلوش میخدمت می

ک کاری به عهده من بگذاریید و  خواهم با شما مشغول باشم یباید با شما کمک کنم، می

 ما او را از کارکردن منع کرده بودیم.

باالخره گوسفندی ذبح نمودیم و آن را فطعه فطعه نموده و در دیگ گذاشتیم تا پختیه  

شود، ما فبل از این که آتش را روشن کنیم، به نصب خیمه و ترتیب امور دیگر پیرداختیم  

لذا برخاست و به  –کرد ای کاش چنین نمی و –تحریک شد « ابوخالد»که ناگهان غیرت 

ها را دید. بنابراین، متوجه شد که باید در داخل دیگ آر ریخته سوی دیگ رفت، گوشت

 شود.

کیرد کیه در آن   از این جهت به سمت ماشین رفت و اسبار داخل آن را جستجو میی 

بوخالید  هیا، چهارگیالن آر و بنیزین و وسیایل دیگیر بیود. ا      هیا، المیپ  مولد برق، سییم 

ترین گالن را برداشت و سریع و شادمان به سوی دیگ حرکت نموده و نصیف آن  نزدیک

را در داخل دیگ ریخت که یکی از دوستان او را دید، آنگاه با صدای بلند فریاد زد: نیه...  

گفت: بگذارید، بگذارید تا من هم بیا شیما   نه... ابوخالد چنین نکن! و ابوخالد همواره می

مان غرق در خنده شدیم، در حیالی  ورا  گالن را از دست او گرفتیم و همگیکمک کنم و ف

که گریه بر او عارض شده بود؛ زیرا ما متوجه بودیم که این گالن بنزین است و گالن آر 

میزه و  نیست! و در آن روز ما نهارمان را با آر و چای خوردیم و نه این که سیفرمان بیی  

و زیباترین سفرها بود و چرا خودمان را بیه کیاری کیه    ترین فاسد شود، بلکه از لذتبخش

 تمام نشده است شکنجه داده و تعذیب نماییم.

خواندم به اتفاق برخیی از  نیز به یادم هست زمانی که من در دوره راهنمایی درس می

ها خرار شید، ماشیین دیگیری را در    ن به یک سفری رفتیم. باطری یکی از ماشینادوست
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آمید و در  « طیارق »طری آن را با این ماشین شارژ نماییم. از آن طرف جلوش آوردیم تا با

های دو باطری را به هم وصل نمیود و سیپس بیه یکیی از     وسط دو ماشین ایستاد و سیم

جوانان اشاره نمود تا ماشین را روشن کند. دوستمان سوار ماشینی که یک ماشین فیرکش 

 ماشین بیه جلیو پریید کیه دو زانیوی      یک بود شد. همین که استارت ماشین را زد،درجه

در میان سپر دو ماشین فرار گرفت و به شدت درهم شکست و به زمین افتیاد. و  « طارق»

 زند که دوباره استارت بزنم؟!مان در ماشین صدا میدوست

رفتن کمک کردیم که لنگان لنگیان  ما دو ماشین را از هم دور کردیم و طارق را در راه

ت زانوهایش به شدت دچار درد و زحمت شده بود. اما چییزی کیه   رفت و از جهراه می

مایه شگفتی من بود این که درد شدید، او را هرگیز وادار بیه داد و فرییاد و ییا فحیش و      

کیرد. حیال آن کیه داد و    زد و اظهار خشنودی میی بدگویی و توبیخ ننمود، بلکه لبخند می

 ستمان به اشتباهش پی برده است.ودچه سودی داشت چون فضیه به پایان رسیده و  دبیدا

ات لذت ببری، پس به این راهکار عمل کن: بیرای کارهیای   هرگاه خواستی از زندگی

 کوچک اهمیت فایل نباش.

پیردازیم. خودمیان را تنیگ    خویش میی  بگاهی ما خودمان را شکنجه داده و به تعذی

 کند.کلی را حل نمیشویم، در حالی آن که درد و فشار بر خویش مشنموده و دردمند می

های زیبایی پوشییده و بیر سیرت ییک     اید و لباسفرض کن شما به یک عروسی رفته

دهید! و  اید، طوری که یک داماد خودش را چگونه آراییش میی  گذاشته« عقال»دستمال و 

ی دسیتمالت را  ای آمد و گوشیه کنید. ناگهان از پشت سر بچهشروو به مصافحه مردم می

ی شیما بیه صیورت    ستمال و عقال و عرفچین شما افتاد و شکل و فیافهکشید تا این که د

 کنید؟شود! شما در این صورت چه کار میآور میخنده

کنیم که راه حل آن بسیاری از ما در چنین موافع با چنین مشکلی با روشی برخورد می

کنییم.  نفرین میی  زنیم و او را ناسزا وافتیم و داد و فریاد میچنین نیست؛ به دنبال بچه می

ی آن، فطعا  چیزی است که بچه خواسته تا توجه مردم را جلب نماید و سر و صیدا  نتیجه
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و شلوغی به راه اندازد و مردم را به خنده درآورد. چه بسا افرادی از این صیحنه تصیویر   

کننید و در وافیع شیما در اینجیا بچیه را شیکنجه       گرفته و به دوستان خویش بلوتوث می

 نمایید.، بلکه خودتان را تعذیب میدهیدینم

اید، چه بسیا کیه هنیوز فیمیت آن را پرداخیت      یا فرض کنید شما لباس جدید پوشیده

هیایی کیه تیازه    اید و برای کیاری بیه ییک شیرکت رفتیید از کنیار یکیی از دروازه       نکرده

ای نصب شده بود کیه تیو   کاری شده بود، رد شدید که در آنجا تابلوی هشداردهندهرنگ

کیار  نمایی و رنیگ هایت پاک میها را با لباستوجه آن نشدی. بنابراین، شما نصف رنگم

گوید. شیما بیا   زند و به خشم درآمده و به شما فحش و ناسزا میمتوجه شده و فریاد می

کنیم کنید؟ ما در بسیاری از چنین موارد اسلوبی انتخار میاین مشکل چگونه برخورد می

کیار  نیگ ما نیز به خشیم درآمیده و بیه فحیش و ناسیزاگویی ر     مشکل نیست،  که حل آن

تری نصب ننمودی و او نییز جیوار شیما را بیا خشیم و       اضحپردازیم؛ چرا تابلوی ومی

 غضب خواهد داد.

ای با خیاک و زمیین   شدهها آغشتهه با رنگچشود که بیشتر از آنگاهی نتیجه چنین می

 آغشته شوید.

شما در اینگونه تصرفات و عملکرد خویش خودتان را دانید یا میآپس مواظب باشید! 

 دهید.مورد شکنجه و ایذا فرار می

 به مثال دیگری توجه نمایید:

خودت را آراسته و پیراسته کردی و جهت خواستگاری بیرون شدی، از خانیه بییرون   

های تو پاشیید، آییا   اند بر لباسهایی که بر روی زمین جمع شدهشدی ماشینی آمده و آر

زنیی و بیه ماشیین و    کنیی و داد و فرییاد میی   و در چنین موردی خودت را تعذیب میی ت

اندازی، حال آن که ماشین حرکت کرده و بیه راه خیود   سرنشینان آن سر و صدا به راه می

 ادامه داده است؟
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ها مان بدانهایی که در زندگیای نیست که ما همواره دردها و رنجهمچنین هیچ انگیزه

 یم به یاد آوریم.امبتال شده

اش دردهیای غمنیاک و حزینیی اتفیاق افتیاده بیود،       که در زندگی به زندگی محمد 

نشسته بود. عایشه  لای آرام با همسر مهربانش عایشه بنگرید چنانکه روزی در یک لحظه

تر و دردآورتر از غزوه احد بیر شیما آمیده اسیت؟ در ایین      از او پرسید: آیا روزی سخت

 چه روز سختی بود. ،خطور کرد. آه آن در ذهن پیامبر  هنگام آن معرکه

ترین شخص نزد او بود. روزی که روی که عمویش حمزه شهید شد کسی که محبور

اش برییده شیده و   کیرد در حیالی کیه بینیی    ایستاد و به عمو و خنکی چشمانش نگاه می

 اند و شکمش پاره شده و جسدش تکه تکه شده است.هایش فطع شدهگوش

 اش مجروح شده و از آن خون روان گشت.ی که دندان مبارکش شکست و چهرهروز

روزی که اصحابش در جلوش شهید شدند، روزی که به مدینه بازگشت در حالی کیه  

دیید کیه از   هفتاد نفر از اصحابش را از دست داده بودند و زنان بیوه و کودکان یتیم را می

 به هرحال آن روز سختی بود.کردند. آه، اصحار و پدران خویش جستجو می

فرمود: آنچه مین از فیوم تیو دییدم بسییار       عایشه در انتظار جوار بود. رسول خدا 

تر و شدیدتر بود، روز عقبه بود. روزی که خودم را عرضه نمیودم، سیپس داسیتان    سخت

خواستن از اهل طائف را ذکر نمود که چگونه او را تکذیب نمیوده و نیابخردانش او   یاری

 .(1)سنگ زدند تا جایی که پاهایش را خونین نمودند را به

اتفاق افتاده است، امیا هرگیز بیه ایین      اما علیرغم این دردها که در تاریخ آنحضرت 

بردن از زندگی را به کام ایشان تلخ نمایند، توجه به این امور داد که بهرهها اجازه نمیرنج

هیا بیافی   انید و حسینات و خیوبی   گذشته هادانست؛ زیرا این دردها و رنجرا شایسته نمی

 اند.مانده

                                           
 این داستان جلوتر به صورت کامل ذکر گردید. -1
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از این رو خودت را با درد و رنج از بین نبر و همچنین دیگران را بیا غیم و نکیوهش    

 نابود نگردان.

هیا راه  نماییم که در وافیع ایین  هایی تعامل میای از مشکالت با روشگاهی ما در پاره

 حل آن مشکل نیست.

بود، اما با فدرت یا ثروت یا نسب عالی بر « بنی تمیم»ی سردار فبیله «احنف بن فیس»

کرد، بلکه بیا بردبیاری و نییروی عقیل سیرور و      فیادت و سروری نمی« بنی تمیم»طایفه 

 ها فرار گرفته بود.سردار آن

ای بر او حسد ورزیده و به یکی از نادانان خویش روی آورده و گفتند: این هزار طایفه

سردار بنیی تمییم بیروی و ییک     « احنف بن فیس»این که نزد درهم مال توست به شرط 

 سیلی به چهره او بزنی.

آن أحمق و نادان به راه افتاد، دید احنف بن فیس در کمال متانت و وفار، در حالی که 

اش چسبانیده اسیت و بیا فیومش    دامن لباسش را روی پا انداخته و زانوهایش را به سینه

آهسته آمد تا این که به او نزدیک و نزدیکتر شد وفتی در گوید. آن نادان آهسته سخن می

ایستاد، احنف سرش را به سیوی او بلنید کیرد بیه گمیان ایین کیه او چییزی را          جلوش

 خواهد به گوش او بگوید.می

ناگاه آن فرد احمق دستش را باال برده و یک سیلی محکمی به گیوش او خوابانید کیه    

ه شود! احنیف بیه او نگیاه کیرد در حیالی کیه       نزدیک بود صورت احنف از آن سیلی پار

 و پاهایش نگشود، بلکه در کمال آرامش گفت: چرا به من سیلی زدی؟ دامنش را از سینه

اند، تا به سردار بنی تمیم سیلی بزنم. احنف گفت: ای به من هزار درهم دادهگفت: عده

ت اسیت! پیس   آه! من کاری نکردم و من سردار بنی تمیم نیستم. آن شخص گفت: شیگف 

 سردار بنی تمیم کجاست؟ احنف گفت: آیا آن فرد را که تنها نشسته و شمشیرش در کنار

نام داشت، اشیاره نمیود.   « حارثه بن فدامه»بینی؟ آنگاه به سوی مردی که او فرار دارد می

شد، همگی را مردی که مملو از خشم و غضب بود و اگر خشمش بر یک امتی تقسیم می
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بینیم. آن که تنها نشسته اسیت؟ احنیف   شخص احمق گفت: بله، او را میکرد. کفایت می

گفت: بله. برو و یک سیلی محکم به گوش او بنواز؛ چون اوسیت سیردار بنیی تمییم. آن     

زنند و از شیدت  هایش جرفه میشخص حرکت کرد و به حارثه نزدیک شد دید که چشم

اال آورد و ییک سییلی بیه    درخشند، آن احمق در جلوش ایستاد و دسیتش را بی  خشم می

اش جیدا نشیده بیود کیه حارثیه شمشییرش را       اش نواخت! هنوز دستش از چهیره چهره

 اند: برنده آنست که در آخر بخندد!برداشت و دستش را فطع نمود! و درگذشته گفته

 قناعت...

دهد و مشیکلی را  هایی که راه حلی ندارند، تو را شکنجه میتعامل با مشکل با روش»

 «!کندحل نمی



 اند ناشدنیمشکالتی که حل

شوند و گیاهی  بینید که در هنگام رانندگی به شدت خشمگین میفدر افرادی را میچه

 گویند: اوووه همیشه ترافیک... ترافیک!!زنند و میشان به سرنشین خویش میبا دست

هیا  نروند و امکان نیدارد کسیی بیا آ   بینید که چنین افرادی در مسیری مییا گاهی می

فیدر  گویند: اوف چیه صحبت کند، در حالی که بسیار آزرده و در تنگنا هستند و مکرر می

گرم است... خیلی گرم است! گاهی در یک اداره با چنین فردی همکار هستید و هیر روز  

شما با دیدن او مورد ابتال و آزمایش هستید و هر بار که بنشیند شما را مشغول سیاخته و  

میان را بیشیتر   دارد؛ برادر! کار خیلی زیاد است! اووه تا کی حقیوق ازمیاز کار و زندگی ب

 کنند.نمی

شود و گاهی شود و خشمگین و ناراضی بیرون میای عبوس و گرفته وارد میبا چهره

 کند.های بدن یا نافرمانی فرزندش شکایت میاغلب از دردها و بیماری

شیویم  مان با مشکالتی مواجه میدر زندگیی ما فانع باشیم که ما با اختصار: باید همه

ها جوانمردانه برخورد نموده و تعامل نماییم. شاعر چه که راه حلی ندارند، پس باید با آن

 زیبا سروده است:
  كككككككككا : السكككككككككماء فئیبكككككككككة وت لمكككككككككا

 ولككككي    لككككب لككككه: ابتسككككم الصككككبا : ككككا 

 ى كككا : التكككي فانكككب سكككما ي  كككي اللككك 

 خانككككككب ب لكككككك    بعككككككد مككككككا ملكتلككككككا

 بتسكككككم ورطككككك    لككككك   اونتلكككككا لكككككب: ر

  كككككا  العكككككد   ككككك لي علكككككب  كككككیحاتلم

  لككككككب: ابتسككككككم لككككككم   لبكككككك ك بكككككك ملم

 اللیكككككككككالي ج عتنكككككككككي عل مكككككككككا : كككككككككا 

  لعكككككككككككككل غیككككككككككككك ك إن واك م نمكككككككككككككا

 اتكككككككككك اك تغككككككككككنم بككككككككككالتب م  و مككككككككككا

 اضكككح   كككلن ال كككل  تضكككح  والكككدجى 
 

  لكككب ربتسكككم  ك كككي الكككت لم  كككي السكككما  

 لككككن   جككككع اِلسككككف الصككككبا المت  ككككما

 الغككككك ام جلنمكككككا ي  كككككيـ كككككاوك لن سككككك

  لبكككككككككي  كیكككككككككف رطیكككككككككق إن ابتسكككككككككما

 لمكككككككككككاأ ضكككككككككككیب عمككككككككككك ك فلكككككككككككه مت

 رَر َسككككك ُّ واِلعكككككداء  ككككك لي  كككككي الحمكككككى

 كككككككن مككككككنلم رجككككككل ورعأمككككككالككككككم ت لكككككك 

 ئن ج عكككككب العل مكككككا لكككككب: ابتسكككككم ولككككك

 بكككككككككككة خل كككككككككككه وت نمكككككككككككاآطككككككككككك ح الك

   بالب اشكككككككة مغنمكككككككاـرم رنكككككككب ت سككككككك

 (1) مكككككككككتالطم ولككككككككك ا نحككككككككك  اِلن مكككككككككا
 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
 اشد.بمی 717ابیات از دیوان ایلیا ابو ماضی ص /  -1



 ات لذت ببراز زندگی   076

 

 

 

گفت: آسمان افسرده و عبوس شده است. گفیتم: لبخنید بیزن؛ افسیردگی و روی در     »

 کشیدن آسمان کافی است.هم

گفییت: جییوانی رفییت. گفییتم: لبخنیید بییزن؛ زیییرا افسییوس هرگییز جییوانی گذشییته را 

 گرداند!بازنمی

کرده ای که آسمان عشقم بود، زندگی را برایم به جهنمی سوزان تبدیل گفت: معشوفه

 است.

 توانم لبخند بزنم.شکنی نمود، پس چگونه میبعد از این که به او دل بسته بودم وعده

گفتم: لبخند بزن و شاد باش؛ اگر با او همراه شیوی، تمیام عمیرت را بیا درد و رنیج      

 گذرانی.می

گفت: دشمنان، پیرامون من هستند و صداهایشان بلند شده اسیت، آییا شیادمان باشیم     

 دشمنان، در اطراف در تب و تار اند؟حال آن که 

هیا  گییری؛ اگیر تیو از آن   ها مورد بازخواست فرار نمیی گفتم: لبخند بزن؛ به خاطر آن

 تر نباشی.بزرگتر و باشکوه

هایی را به کام من فرو برده است، گفتم: لبخند بزن اگرچه تلخی و ها تلخیگفت: شب

 حنظل خورانده شوی.

مانی و ترنم ببیند؛ در نتیجه افسردگی را به پشت انداخته شاید کسی تو را در حال شاد

 و شاد و پرترنم گردد.

آوری یا با شادمانی و بشاشیت،  به نظرت آیا با اندوه و افسردگی درهمی به دست می

 «.دهیغنیمتی را از دست می
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خندند، در حالی کیه تیاریکی پیرتالطم اسیت. از ایین      پس بخند زیرا که ستارگان می

 داریم.تارگان را دوست میجهت ما س

 ات بهره ببر.از زندگی آری،

برحذر باش از این که اوضاو و احوال تو در رفتار، اعمال، فرزندان و دوستانت تی ثیر  

هیا مربیوط   ها چیست که به وسیله اموری در شکنجه باشند که به آنبگذارد؛ زیرا گناه آن

وضعی فیرار میده کیه هرگیاه تیو را      ها را در چنین نیست و فدرت حل آن را ندارند؛ آن

بینند یا به یاد تو بیفتند، غم و اندوه را به همراه تو به یاد آورند. از این جهیت رسیول   می

کردن گریبان و تراشیدن مو و... را بر میت نهیی  سرایی، داد و فریاد، و پارهاز نوحه خدا 

 فرمود.

تکفین مرده و نمیاز و دعیا و   چرا؟ زیرا تعامل و همکاری با مرر با غسل و تجهیز و 

کند، جز این که لذت زندگی شود. ولی داد و فریاد، دردی را درمان نمیزدن آن میروغن

 کند.را به کابوسی از غم و اندوه تبدیل می

ای عبوس و گرفته رفت که دوستش با چهرههمراه دوستش راه می« معافی بن سلیمان»

 فدر هوا سرد است؟گفت: امروز چه

 ی گفت: آیا با این جمله بدنت گرم شد؟معاف

 گفت: نه.

 ای کردی؟گفت: پس از این نکوهش چه استفاده

 فدر فهمی زیبا و حکیمانه داشت.گفتی برایت بهتر بود. چهاگر یک تسبیحی می

 ات را به سر ببر...زندگی

 «.برات بهره بدر تفقد مشکالت فرار نگیر و در امور ریز مدافه نکن، بلکه از زندگی»



 خودت را با غم و اندوه از بین مبر

یکی از دانشجویان من در دانشگاه بود، یک هفته کامل از دانشگاه غیبت کیرد،  « سعد»

 سپس با او مالفات نمودم.

 سالم سعد! چه اتفافی پیش آمده؟ -

 چیزی نشده، مقداری مشغولیت داشتم. -

خبر؟ گفت: پسرم بیمار بود و در اش نمایان بود، پرسیدم: چه آثار غم و اندوه بر چهره

ای به وجود آمده است و چند روز پیش خیونش نییز مسیموم شیده اسیت و      کبدش غده

 مت سفانه دیروز سم به مغز و دماغش اثر کرده است.

ةَ  َوالَ  َ ْ  َ  الَ »من گفتم:  خواهم تا صبر کن و شکیبا باش، از خداوند می «هِ ـبِاللَّك إاِلَّ    ك َّ

خداوند خواست مشکل بزرگتیری بیرایش پییش آیید، پیس از خیدا        شفایش دهد و اگر

ام کوچیک  خواهم که در روز فیامت شفیع شما باشد. گفت: شفیع؟ جنار شییخ! بچیه  می

 نیست.

 فده سال.یفدر سن دارد؟ گفت: همن پرسیدم: چه

خواهم شفایش بخشد و در برادرانش بیرای تیو برکیت عطیا     من گفتم: از خداوند می

 نماید.

ن هنگام سرش را پایین آورد و گفت: جنار شیخ! او برادر نیدارد و مین غییر از    در ای

 این پسر فرزندی ندارم و حال آن که وی به این بیماری مبتال است.

حالت وی بسیار غمگین و مت ثر بود، اما من از خود پایمردی نشان دادم و به صیورت  

مبر، جز آنچه خداوند برایمیان   خیلی مختصر گفتم: سعد! خودت را با غم و اندوه از بین

مقدر نموده است چیزی به ما نخواهد رسید. سپس در مصیبت و اندوهش تخفیف نمودم 

 کاهد.و رفتم. آری، خودت را با غم و اندوه از بین مبر؛ زیرا اندوه چیزی از مصیبت نمی

خالید   مالفات نمیودم. « خالد»رفته بودم و با « مدینه منوره»چندی پیش به شهر پیامبر 

به من گفت: نظر شما چیست نسبت به این که به دیدار دکتر عبیداهلل بیرویم. مین گفیتم:     
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چرا، مگر چه شده است؟ گفت: جهت عرض تعزیت. من گفتم: تعزیت؟! گفت: بله. پسر 

بزرگش به اتفاق تمام خانواده جهت حضور در یک مراسم عروسی به روستاهای مجیاور  

دانشگاه در مدینه بافی مانده اسیت در اثنیای برگشیت در    رفته و خود دکتر برای کارهای 

ی یازده نفر جان باختند. دکتر یک انسان صالح و نیکی بود طی یک حادثه وحشتناک همه

که بیش از پنجاه سال عمر داشت، اما به هر صورت انسان و دارای احساسیات و مشیاعر   

گیردد و  سی که شادمان میی اش فلبی داشت و دو چشم که گریه کرده و نفو در سینه بود

 شود.اندوهگین می

ها نماز خواند و سیپس بیا دسیت خیود     این خبر وحشتناک را دریافت نموده و بر آن

 ها را به خاک سپرد.آن

کیرد کیه   های پراکنده نگاه میزد، به اسبار بازیاش حیران و پریشان دور میدر خانه

کردنید،  هیا بیازی میی   ه کیه بیا آن  کنند؛ چون خالد و سارچند روز گذشته و حرکت نمی

 اند.مرده

برد، مرتب نبود چون مادر صالح مرده است. از کنیار دوچرخیه   به رختخوابش پناه می

 شد مُرد.کند، زیرا کسی که سوار آن میگذرد که حرکت نمییاسر می

اش کنار عروسی« هایسامسنت»بیند کیف و شود، میبه اتاق دختر بزرگش داخل می

اند، اما خودش مرد در حالی هایش بر تخت خوابش نهاده شدهه شده و لباسهم گذاشت

کرد. پاک است کسی که او را شکیبایی عطا نموده و فلبش یها را مرتب و منظم مکه آن

آمدند در حالی که با خود فهوه به همراه داشتند، زیرا را تثبیت نموده است. میهمانان می

بکند. جای شگفت بود وفتی او را در عزاداری  کسی نبود که خدمت و یا همکاری

کنندگان است و عزادار شخص دیگریست و کردی او یکی از تعزیهدیدی، گمان میمی

 ِعْنَده   َشيء َوف ل   رَْع َى َما َولَه   رََخ َ  َما هِ ـلِلَّ  َواِجع  َن، إِنَّ  إِلَْیهِ  َوإِنَّا هِ ـلِلَّ  إِنَّا»گفت: دایما  می

 .«ّمًىم سَ  بِأََجل  
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کرد از هجوم غم و اندوه جیان  همین است فله عقل و اوج خونسردی، اگر چنین نمی

 داد.می

شناسم که به نظیر مین همیواره خوشیبخت و سیعادتمند اسیت و اگیر در        یکی را می

ای تنیگ و  بینیی شیغلی متواضیع و حقیرانیه دارد، در خانیه     وضعیت او تامل نمایی، میی 

 نش فدیمی است، عیالمند است و فرزندان زیادی دارد.کند. ماشیای سکونت میاجاره

داشیتنی اسیت و از   اما با این وصف همواره لبخنید بیه دهیان دارد و انسیانی دوسیت     

 برد.اش بهره میزندگی

آری، درست است، خودت را با غم و اندوه از بین مبر و زیاد شکایت نکن و مردم را 

ی دارد، هر بار کیه تیو را ببینید، مشیغولت     به ماللت وامدار مانند شخصی که پسر ناسالم

کنیی کیه داری از او   ام. تو احساس میتنگم، فرزند بیچارهدارد، پسرم مریض است، دلمی

 شوی و دوست داری فریاد بزنی و بگویی: برادر! تمام... فهمیدیم.ملول و خسته می

 مان فدیمی است.یگوید: خانهیا زنی همواره به شوهرش می

ها جز تجدیید  ی این شکایتهایم مد روز نیست. فایدهفرسوده است، لباس مانماشین

 ی دردها چیست؟و اعاده
 وه والحكككزنأر نیكككب  كككا مسككككین عمككك ك بالتككك

 

 و للب مكت ف الید ن ت ك    كاوبني الكزمن
 

 إن لككم تكككن بالعكك ء رنككب  مككن   كك م بككه إذن
 

گیویی  خالی ماندی و میای بیچاره عمرت را به اندوه و شیون از بین بردی و دست »

که روزگار با من جنگیده است، اگر تو به این مسئولیت افدام نمایی پیس در ایین هنگیام    

 «.خیزدچه کسی به پا می

 روشنگری...

 «.ات را پیش ببر، تا سعادتمند بگردیبا آنچه در اختیار داری زندگی»



 به آنچه خداوند بهره تو نموده است راضی باش

کشورهای جهت ایرد سخنرانی داشتم. این شهر به وجود تیمارستان سفری به یکی از 

)بیمارستان دارالمجانین( شهرت داشت. دو سخنرانی را در صیبح اییراد نمیودم و بییرون     

 آمدم که هنوز یک ساعت برای نماز ظهر بافی مانده بود.

شیین  عبدالعزیز که از جمله دعوتگران برجسته بود، با من همیراه بیود. بیاهم سیوار ما    

بودیم که من رو به او کردم و گفتم: عبدالعزیز! در اینجیا جیایی وجیود دارد کیه در ایین      

خواهی کجا برویم؟ رفیق شما شیخ عبیداهلل  فرصت دوست دارم بدانجا برویم. پرسید: می

ی خواهی بیه کتابخانیه  مسافر است و با دکتر احمد تماس گرفتم ولی جوار نداد. آیا می

من گفتم: خیر، بلکه به بیمارستان روانپزشکی. گفیت: بیمارسیتان؟ مین    فدیمی برویم یا... 

 گفتم: بله تیمارستان.

 خواهی عقلت را بسنجی؟!او خندید و از روی شوخی گفت: چرا؟ می

های خداونید را  خواهم استفاده کنیم و عبرت بگیریم و فدر نعمتگفتم: خیر، بلکه می

هیا بیه فکیر فیرو رفیت،      ر مورد وضعیت آنبر خویش بدانیم. عبدالعزیز خاموش شد و د

احساس نمودم که او غمگین شد، عبدالعزیز فردی بییش از انیدازه عیاطفی بیود. میرا بیا       

ماشین خود بدانجا برد و به یک ساختمانی غارمانند رفت که از هر طیرف درختیان آن را   

از پزشیکان  گرفتگی از ظیاهر آن نماییان بیود، بیا یکیی      پوشانده بودند و آثار اندوه و دل

مالفات کردیم وی از ما استقبال نموده و سپس ما را جهت بازدید از بیمارستان به داخیل  

گفیت  انگیز این دیوانگان با ما سخن میهمراهی نمود. این پزشک از دردها و کارهای غم

هرحال آرام آرام ما را به یکیی از راهروهیای ایین     و افزود: شنیدن کی بُوَد مانند دیدن. به

های بیماران به دو طرف راهیرو  شنیدم. اتاقز برد که من صداهایی از اینجا و آنجا میمرک

فرار داشتند. به یک اتافی که در فسمت راستمان فرار داشت گذر کردیم، به داخل آن نگاه 

کردم، دیدم بیش از ده تخت خالی در آن وجود دارد جز یک تخت که مردی در آن دراز 

لرزد. رو به پزشک کردم و پرسیدم: این چطور است؟ گفت: میکشیده و دست و پاهایش 
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این دیوانه است و گرفتار بحران بیهوشی است که هر پنج شش ساعت گرفتار این بیماری 

ةَ  َوالَ  َ ْ  َ  الَ »شود. من گفتم: می . چند وفت است که وی در این حالت بیه  «هِ ـبِاللَّك إاِلَّ     َّ

هیایم را در درونیم مخفیی نمیوده و     است، مین اشیک   برد؟ گفت: بیش از ده سالسر می

خاموش به جلو حرکت کردم، چند فدمی جلوتر رفتیم که به اتاق دیگری رسیدیم کیه در   

شید کیه بیه سیوی میا      شکافی داشت که از خالل آن مردی نمایان میی  آن بسته بود و در

دیوارها و زمین آن  کرد. کوشیدم دزدانه به داخل آن بنگرم که دیدماشاراتی غیر مفهوم می

 همرنگ هستند.

از پزشک پرسیدم: وضعیت این فرد چگونیه اسیت؟ گفیت: ایین دیوانیه اسیت. مین        

دانم که دیوانیه  کند. لذا به او گفتم: میاحساس نمودم که او از نحوه سوال من تمسخر می

ه دیدیم، امیا داسیتان او از چی   است، اگر شخص سالم و عافلی بود که او را در اینجا نمی

ریزد و با دست و پا و فرار است؟ گفت: این فرد هرگاه دیوار را ببیند، اعصابش به هم می

شکند و روزی پردازد و در نتیجه روزی انگشترش میگاهی با سر وصورت به زدن آن می

نیاک  شکند و روزی سرش شکاف شده و روزی... آنگاه پزشک در حالتی انیدوه پایش می

: ما نتوانستیم وی را معالجه کنیم، از این جهت او را در این سرش را پایین گرفت و گفت

اییم کیه بیه    ودهنمی  فرشنج بینی محبوس نمودیم که دیوارها و زمین آن با اسفاتاق که می

هرچه بخواهد بزند، آنگاه پزشک خاموش شد و به جلو حرکت کرد. امیا مین و دوسیتم    

الحمكد هلل الك   عا انكا ممكا »عیای:  عبدالعزیز همچنان بر جای خویش ایستاده بودیم تیا د 

های بیماران ادامه دادیم. از کنیار  سپس به ادامه بازدید اتاق را به پایان برسانیم. «ابتالك به

مرد بود که هرکدام  01اتافی گذشتیم که در آن تختی وجود نداشت، بلکه در آن بیش از 

انه و غنا مشغول بیود.  گفت و دیگری به تردر وضعیت خاصی فرار داشتند. یکی اذان می

ها سه نفر بود رفصید. از میان اینکرد و چهارمی مییکی به این طرف و آن طرف نگاه می

که بر صندلی نشانده شده بودند و دست و پاهایشان بسته بیود و بیه اطیراف خیود نگیاه      



 011 به آنچه خداوند بهره تو نموده است راضی باش

توانسیتند. مین بیه شیگفت آمیدم و از      خواستند خود را بگشایند، اما نمیی کردند و میمی

 اید؟ها چه کسانی هستند و چرا فقط این سه نفر را بستهشک پرسیدم: اینپز

هیا،  کننید. پنجیره  ها هرگاه چیزی در جلو خود ببینند به آن حمله میپزشک گفت: این

ها را به ایین وضیعیت   شکنند. از این جهت ما از صبح تا شام آنها را میکولرها و دروازه

 بندیم.می

ها در این کردم پرسیدم: چند سال است که اینم را کنترل میهایمن در حالی که اشک

وضعیت فرار دارند؟ گفت: این ده سال و این هفت سال و این جدید است که هنوز پینج  

 سال نگذشته است!

اندیشیدم و خداوند را ها میها بیرون آمدم در حالی که در مورد وضعیت آناز اتاق آن

 گفتم.مبتال نساخته است حمد و سپاس می هااز این که مرا به بیماری آن

پرسیدم: دروازه خروجی بیمارستان کجاست؟ گفت: هنوز یک اتاق بافی است و شاید 

در آن نیز یک عبرت جدیدی باشد. به آن هم سری بزنیید. آنگیاه دسیتم را گرفیت و بیه      

کشید.  طرف یک اتاق بزرگی برد، اتاق را باز کرد و در آن داخل شد و دست مرا به داخل

این اتاق نیز مشابه اتاق سابق بود که از آن بازدید کرده بودیم. تعداد بیشماری از بیمیاران  

رفصیید و دیگیری خیوار بیود و...     در آن بودند که هرکدام به حال خیود کیه یکیی میی    

 بینم؟؟ممشغول بودند. شگفت است من چه می

و در حالت  شده بوده بود و موهای سرش سفید ی که عمرش از پنجاه سال گذشتمرد

کیرد و بیا   پیچیید و جمیع میی   بر زمین نشسته بود و تمام بدنش را بیه خیود میی   مباته چ

زده داشت و همگی این کارها طبیعی های وحشتکرد و نگاههای زاغ به ما نگاه میچشم

 بودند.

 آورد، این بود که اینکرد و بلکه به هیجان درمیاما چیزی عجیبی که مرا دل نگران می

اش را بپوشاند هم بر ای که عورت غلیظهمرد به طور کامل لخت و عریان بود حتی پارچه

 تن نداشت.
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ام را سرخ دید گفیت: آرام  ام پرید و فورا  به پزشک نگاه کردم. وفتی چهرهرنگ چهره

 باش و بر اعصابت مسلط باش.

پوشیانیم  اس میی اینک حال وی را برایت شرح خواهم داد. ما هر بار که به این مرد لب

بلعد، گاهی ما در یک روز بیش از ده کند و میهایش جویده و تکه تکه میآن را با دندان

پوشاندیم و همگی بر این وضعیت بودنید، زییرا ایین میرد تحمیل      دست لباس به وی می

پوشیدن لباس را ندارد. از این جهت ما در طول تابستان و زمستان وی را به ایین حالیت   

 خبرند.دیوانگانی که در پیرامون او هستند از حال و وضع او بیگذاشتیم و 

ی صبرم لبریز گشته و تار و توان بیشتر را نداشتم. بیه  از این اتاق بیرون شدم و کاسه

هیایی از  پزشک گفتم: مرا به دروازه خروجی بیمارستان راهنمایی کن. گفت: هنوز فسمت

 دید کردیم کافی است.آن بافی مانده است. من گفتم: خیر آنچه باز

رفتییم، ناگهیان   هیای بیمیاران راه میی   همچنانکه ما و پزشک در مسیر راه از کنار اتیاق 

پزشک رو به من کرد و انگار چیزی را که فراموش کرده بود به ییاد آورده اسیت. گفیت:    

هیا سیرمایه بیوده اسیت     جنار شیخ! در اینجا یکی از بازرگانان بزرر که صاحب میلیون

هاسیت  د که دچار بحران روانی شده و فرزندانش وی را به اینجا آوردند و سالوجود دار

 که او را در اینجا انداختند، در اینجا مهندس یک شرکتی وجود دارد و شخص سومی...

گفت که پس از دسترسی به عیزت، ذلییل و خیوار    همواره پزشک از افرادی سخن می

 اند و...و تنگدستی مواجه گشته اند و افرادی پس از مال و ثروت به فقرگشته

زدم و به فکر فرو رفته بودم. پاک اسیت  های بیماران فدم میهمچنان من در میان اتاق

دهد ذاتی که رزق و روزی را در میان بندگانش تقسیم نموده است، به هرکس بخواهد می

م عناییت  دارد. گاهی خداوند به یکی مال، نژاد و پست و مقیا و از هرکسی بخواهد بازمی

ی بیشیتری دارد و از  بینید از همیه سیرمایه   گییرد، میی  کند؛ اما عقل و خرد را از او میمی

 نیروی بدنی بیشتری برخوردار است، اما در تیمارستان زندانی است.
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کند، امیا  گاهی خداوند به یکی نژاد اصیل و ثروت کالن و عقل و خرد فراوان عطا می

بینی که بیست الی سی سال بر تخیت خیود نشسیته    و میگیرد نیروی سالمتی را از او می

 بخشد!است و کمال و نژادش به او سودی نمی

خداوند به برخی مردم نعمت تندرستی و عافییت و نعمیت فیدرت و عقیل بخشییده      

بینیی در بیازار بیه    ها گرفتیه اسیت، در نتیجیه میی    است، اما نعمت مال و سرمایه را از آن

بینی کیه چنیان در تنگدسیتی و نیادارای بیه سیر       د یا میکارگری و حمالی مشغول هستن

آورنید و  ای در شکایت از فقر و ناداری بر زبان میبرند و کلمات حقیرانه و متواضعانهمی

 چیزی که با آن رفع گرسنگی نمایند، در اختیار ندارند.

 فرماید:کند. خداوند میستاند و محرومش میدهد و سپس از او میبه برخی می

﴿    
     

﴾  :[.78]القصص 

 .«ها هیچ اختیاری ندارندگزیند، آنآفریند و برمیو پروردگارت هرچه بخواهد می»
دیده و مبتال به آزمایش الزم است تیا فبیل از در نظرگیرفتن بالهیا و     لذا بر هر آسیب

ها و عطاهای خداوند را بیر خیود بشناسید.    از جانب خداوند، بخششهای وارده مصیبت

بنابراین، اگر چنانچه تو را از نعمت مال محروم ساخته اسیت نعمیت سیالمتی را بیه تیو      

ارزانی داشته است و اگر تندرستی را از تو گرفته است، نعمت عقل و خرد را به تو عطیا  

طعا  نعمت اسالم را نصیب تیو سیاخته   ای، فکرده است و اگر از عقل و خرد محروم شده

 است پس بسیار مبارک است که با اسالم زنده باشی و با اسالم بمیری.

 لذا با پری دهان و صدای بلند بگو: الحمدهلل.

 اینگونه بودند. آری، اصحار گرانقدر آنحضرت 

را به سوی شام فرسیتاد.   « عمرو بن عاص»، «ذات السالسل»در غزوه  رسول خدا 

تی بدانجا رسید، بزرگی لشکر دشمن را مشاهده کرد، فاصدی را جهت نیروی کمکیی  وف

را به عنیوان امییر   « ابوعبیده بن جراح» گسیل داشت. رسول خدا  سوی آنحضرت  به
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ها افراد زیادی از مهاجرین به همراه لشکری جهت نیروی کمکی او فرستاد که در میان آن

ابوعبیده را اعزام نمود،  ود داشتند. وفتی رسول خدا و انصار از جمله ابوبکر و عمر وج

و رو به او کرد و گفت: باهم اختالف نکنید. ابوعبیده به همراه لشکر به راه افتاد تا این که 

به او گفت: تو جهت یاری مین آمیدی و مین امییر     « عمرو»پیوست، « عمرو بن عاص»به 

اند هستم و تیو  ان خودم که با من آمدهلشکر هستم. ابوعبیده گفت: خیر، بلکه من امیر یار

خو و ساده بود و اموردنیا بر او آسان بودنید.  امیر یاران خودت هستی. ابوعبیده مردی نرم

آنگاه عمرو گفت: خیر بلکه تو به عنوان نیروی کمکی من آمدی. در این هنگام ابوعبییده  

و از مین نافرمیانی   به من گفت: اختالف نکنیید و تی   گفت: ای عمرو! همانا رسول خدا 

کنم. عمرو گفت: پس من امیر لشکر هسیتم و تیو تحیت    کردی، ولی من از تو اطاعت می

فرمان من فرار داری. ابوعبیده بر این امر توافق نمود و عمرو بن عیاص جلیو شید و بیه     

 مردم امامت کرد.

ول بود که نزد رس« عوف بن مالک»پس از پایان غزوه، اولین کسی که به مدینه رسید، 

عیوف بین   »او را دید گفت: میرا از غیزوه خبیر بیده و      رفت، وفتی رسول خدا  خدا 

گزارش غزوه را به سمع آنحضرت و آنچه بین ابوعبیده و عمرو بن عیاص اتفیاق   « مالک

 افتاده است، رساند.

 فرمود: خدا به ابوعبیده بن جراح رحم کند. رسول خدا 

 رحم کند. آری، خدا بر ابوعبیده 

 ه...اندیش

هیای تارییک آن   ات بنگر فبیل از آن کیه بیه فسیمت    های درخشان زندگیبه فسمت»

 «.بنگری، تا خوشبخت باشی
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در آغاز مسیرم در دعوت، جهت ایراد سخنرانی بیه یکیی از روسیتاها دعیوت شیدم،      

مسئول دعوت آن منطقه از من استقبال نمود و سوار ماشینش شدم، ماشینش بسیار فدیمی 

سوده بود. وی به من گفت که تازه عروسی کرده است، سپس از سنگینی و بیاالبودن  و فر

مهریه روستای خویش شکایت کرد تا جایی که نتوانسته است ماشین نو و یا حتی ماشینی 

بهتر از این بخرد، من برای افزایش توفیقات وی دعا کیردم. سیپس وارد روسیتا شیدم و     

ای من سواالتی به صورت مکتور فرائت گردید که پاره سخنرانی ایراد نمودم. در پایان بر

از سواالت مربوط به سنگینی مهریه بود، من از این امر خوشحال شدم و بیا خیود گفیتم:    

 «.تا تنور گرم است نان را بچسبان»

لذا در این هنگام شروو به ایراد سخن در مورد مهریه و ت ثیر آن بر دختیران و پسیران   

مهرییه دختیران خیویش را بییش از      ض نمودم که رسول خدا جوان نمودم و سپس عر

پانصد درهم فرار نداده است و آنگاه صدایم را باال بردم و گفتم: ای آل فالن! آیا دختیران  

 بهترند؟! شما از دختران پیامبر 

ای از آن فسمت صف فریاد زد: دختران ما چطور اند؟ دیگیری  ناگاه پیرمرد سالخورده

 گوید!ت: در مورد دختران ما سخن میبه جوش آمد و گف

شخص سوم روی زانوهایش ایستاده و گفت: اووه تو علییه دختیران میا داری حیرف     

 زنی؟!می

شود فرار داشتم. چون من در آغاز مسییر دعیوت   من در وضعیتی که بر آن رشک نمی

ورد فرار داشتم و تازه از دانشگاه فارغ التحصیل شده بیودم، لیذا خیاموش مانیدم و در می     

 دختر لب به سخن نگشودم.

 کرد نگاه کردم و لبخند زدم.به اولی وفتی صحبت می

 گفتن نمود، نگاه کرده و لبخند زدم. و همچنین سومی.وفتی دومی شروو به سخن
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خندیدنید و گروهیی ایسیتاده    برخی از جوانان که در آخر مسجد بودند با همدیگر می

 کردند.نگاه می

گوینید: االغ پیرمیرد در وسیط    مثابه ضرر المثلی بودم کیه میی  ها به و من در میان آن

 .(1)گردنه درره ایستاد

هیا برخاسیت و   ها نیز آرام شدند. آنگاه یکی از آنها دیدند من آرام هستم آنچون آن

ها خیاموش شیدند و   گفت: ای مردم! اجازه بدهید شیخ هدفش را توضیح بدهد، آنگاه آن

شیان  ها و دخترانخواهی نمودم و از آنها معذرتس از آنمن از کار او تشکر نمودم. سپ

 ها توضیح دادم.تعریف نمودم و هدفم را برای آن

سازی و تصورات خود را در تو به هنگام تعامل با مردم در وافع شخصیت خود را می

های برخورد با کنی و آنان نیز براساس آن، روشها حک کرده و بنا میتفکر و اندیشه آن

 کنند.و احترام خویش را نسبت به تو بنا میتو 

دار را تواند درختان مستحکم و ریشیه متوجه باش، باد هرچند که شدید باشد؛ اما نمی

 از بیخ برکند و فطعا  پیروزی در یک لحظه صبر و شکیبایی است.

 .(2)پس ای کوه! بادی تو را تکان ندهد

ای و یا ایستگاه ر مجلسی، خانهپس اگر شخصی )ولو این که هرکسی باشد( شما را د

ای و یا سخنرانی عمومی به خشم و هیجان درآورد و شما آرامیش خیویش   شبکه ماهواره

 گیرند.را حفظ نمودید مردم به سمت شما رجوو کرده و مخالف او فرار می

                                           
توانند آن را به پاییان  کند و سپس نمیزنند که بحثی را آغاز میاین ضرر المثل را برای کسی که می -1

 برساند.

 زبان:به فول شاعر فارسی -2

 چو بیدی گر به هر بیادی بلیرزی  
 

 اگر کیوهی شیوی کیاهی نییرزی     
 

 )مترجم(
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ابوسفیان به همراه کاروان تجاری از شام برگشته بود که مسلمانان جهت نبرد علییه او  

ند، ابوسفیان به همراه کاروان پا به فرار گذاشیت و فاصیدی بیه سیوی فیریش      بیرون شد

بیین  « بیدر »حرکت کیرد و در نتیجیه، غیزوه     فرستاد. فریش با لشکری بزرر و سیل آسا

 مسلمانان و فریش درگرفت و در این نبرد مسلمانان پیروز شدند.

افی مانده لشکر فیریش  هفتاد نفر از کفار فریش کشته و هفتاد نفر دیگر اسیر شدند و ب

 در حالی برگشتند که زخمی و گرسنه بودند.

خورده را مشیاهده کیرد، مصییبت و    ابوسفیان با کاروان به مکه رسید و لشکر شکست

و « عکرمه بن ابیی جهیل  »، «عبداهلل بن ربیعه»فاجعه بزرگتری دامنگیر اهل مکه شده بود. 

جنیگ، پیدران، فرزنیدان و بیرادران      از جمله کسانی بودند کیه در ایین  « صفوان بن امیه»

خویش را از دست داده بودند. ابوسفیان در مورد اموال و کاالهای تجارتی که بیه همیراه   

داشت، صحبت کرد و گفت: ای جماعت فریش! فطعا  محمد شما را نابود کرده و بهترین 

د شاید بتوانیم افراد شما را به فتل رسانده است، پس ما را به این مال و سرمایه یاری نمایی

 ها نیز چنین کرده و این سرمایه را در اختیار او گذاشتند.از او انتقام بگیریم و آن

 ها این آیه را نازل فرمود:خداوند در مورد آن

﴿    
    

     
     

   
  ﴾ [ :07األنفال]. 

کنند تا مانع ورود مردم به دین اسالم شوند، این اموال کافران اموال خود را خرج می»

ام آنیان  شود و سپس سرانجکنند، ولی بعدا موجب پشیمانی و ندامت آنان میرا خرج می

میرنید بیه سیوی جهینم بیرده      شکست و فرار خواهد شد و آنان که در حالیت کفیر میی   

 .«شوندمی
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ی خیویش حرکیت   فریش با چنگ و دندان و تمام ساز و برر جنگی و کنییز و بیرده  

نییز بییرون شیدند و    « اهیل تهامیه  »و « بنیی کنانیه  »ها از فبیل کرد. همچنین همپیمانان آن

 آنان بیرون شدند تا مردان از جنگ نگریزند.شان نیز به همراه زنان

به همراه همسیرش  « عکرمه بن ابوجهل»و « عتبه»دختر « هند»ابوسفیان به همراه زنش 

دختیر  « فاطمیه »به همیراه زنیش   « حارث بن هشام»و همچنین « حارث»دختر « ام حکیم»

در مقابیل مدینیه   ی رودخانیه  بیرون شدند. کفار آمدند تا این که به کناره« ولید بن مغیره»

 اردو زدند.

از این امر آگهی یافت با اصحابش به مشورت پرداخت و پرسیید   وفتی رسول خدا 

هیا  ها داخل مدینه آمدنید میا و شیما بیا آن    مانیم هرگاه آننظر شما چیست؟ در مدینه می

 جنگیم.می

هیا  نآنگاه کسانی که در غزوه بدر حضور نداشتند، گفتند: ییا رسیول اهلل! بیه سیوی آ    

ها امیدوار بودند که به آن فضییلتی کیه   ها بجنگیم و آنبا آن« احد»بیرون شویم و به مقام 

 در غزوه بدر به آن رسیده بودند، دست یابند.

ناچیار وارد   نمودند که رسول خدا اینگونه پیشنهاد می ها به رسول خدا پیوسته آن

د و سپس نزد میردم آمید، وفتیی    اش شده و خود را با ساز و برر جنگی مسلح نموخانه

ها وی را آماده جنگ دیدند، پشیمان شدند و احساس کردند کیه او را بیه نبیرد اجبیار     آن

خواهیید در مدینیه بمیانیم نظیر میال      اند. در این هنگام گفتند: یا رسول اهلل! اگر مینموده

 شماست.

بار نبیرد را  فرمود: مناسب نیست برای پیامبری که وسیایل و اسی   آنگاه رسول خدا 

ها را پوشیده است تا زمانی که خداوند بین او و دشمنش پایین بگذارد، پس از این که آن

 حکم کند.

وفتی ابوسفیان و لشکرش به دامنه کوه اردو زدند، آن دسته از مسلمانانی که در غیزوه  

بدر حضور نداشتند به آمدن دشمن شادمان شدند و گفتند: خداونید میا را بیه آرزویمیان     
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تواند میا را از مسییر   به اصحابش فرمود: چه کسی می رسانده است. سپس رسول خدا 

بنیی  »ها از کنار ما نگذرد؟ آنگاه میردی از  بسیار نزدیکی به دشمن برساند که کسی از آن

نام داشت، گفت: من یا رسول اهلل. و سپس وی پییامبر و  « ابوخیثمه»که « حارثه بن حارث

ها برد تا این که از میان منطقه رثه و از میان کشتزارها و مزارو آنیارانش را از سرزمین حا

عبور کردند. وی شخص منافق و نابینایی بود وفتی صیدا  « مربع ابن فیظی»شخصی به نام 

ها نموده و مسلمانان را شنید شروو به ریختن خاک بر چهره آن ی رسول خدا و همهمه

کیردم کیه از دییوار مین رد     تو را حالل نمیی  بودی منگفت: اگر تو رسول خدا میو می

اگر من  شوی. سپس این خبی  یک فبضه خاک برداشت و گفت: به خدا فسم ای محمد!

کنید، حتمیا  آن را بیه چهیره تیو      دانستم که این خاک به کسی غیر از تو اصیابت نمیی  می

 زدم.می

ا ماینید، امی  دسیتی گرفتیه و خواسیتند او را ادر ن   آنگاه اصحار بزرگوار بیر او پییش  

فرمود: وی را نکشید، زیرا او کور است، کوردل و کوربصییرت و کورچشیم    خدارسول

 است.

 به راهش ادامه داد و به این منیافق توجیه ننمیود؛ زییرا رسیول خیدا       رسول خدا 

کیرد و اعصیابش را بیا    شخصیتی متین، باحکمت و خردمند بود که به نادانان توجه نمیی 

 کرد. آری،خورد نمی تمایه و پسها بیانسان
 لككككك  فكككككل فلككككك  عككككك ى رل متكككككه   ككككك اً 

 

 ِل كككككككككب  الصككككككككك   م  كككككككككاالً بكككككككككد ناو 
 

اگر هر سگی عو عو کند و تو به آن سنگی بزنی پس هر تکه سنگی بیه ارزش  »یعنی: 

 «.رسدیک دینار می

 «.سگ الید و کاروان بگذرد»ماند که: از این رو وی بسان این ضرر المثل می

 قناعت...

ها را به هر شکلی که کنند و آنها بازی میدهند، اما با ریگها را تکان نمیکوه بادها،»

 «.آورندرمیدبخواهند 
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 –کنیم، هرچند که در بدی غرق باشند اما از خیر ها زندگی میاغلب مردم که ما با آن

ها دسترسیی  اگر بتوانیم به کلید خیر آنخالی نیستند، پس  –اگرچه بسیار اندک هم باشد 

 پیدا کنیم بسیار خور است.

هیا را سیرفت   رفت و اموال آنهای مردم باال میمشهور است که یک جنایتکار از خانه

های ضعیف و یتیم خرج کند یا مسجد بسیازد! ییا   ها را برای انسانکرد تا بخشی از آنمی

هیا را  کند تا از این جهیت آن ای دارد، لذا زنا میبینی که فرزندان یتیم و گرسنهزنی را می

 سیر نماید:
 بنكككككككى مسككككككك داً هلل مكككككككن غیككككككك   لكككككككه

 فم عمكككككة اِل تكككككام مكككككن فكككككدِّ ع ضكككككلا  
 

  كككككككككككان بحمككككككككككد َّللا غیكككككككككك  م  ككككككككككق 

 لكككككككك  ال  ككككككككل ال تزنككككككككي وال تتصككككككككد ي
 

سیازد و بیه حمید خداونید در کیارش موفیق       از راه حرام برای خداوند مسیجد میی  »

 «شودنمی

خوراند! وای بر تو زنا نکن و کند و به یتیمان غذا میفروشی مینی که ناموسمانند ز»

 «.آن را صدفه نکن

ها را با آن بدرند که ناگهان کودک یا زنیی  فدر افراد شمشیربدست هستند که انسانچه

دارد و شمشییر و اسیلحه را   در فلبش رسوخ کیرده و آنیان را بیه رحیم و شیفقت وامیی      

هیا خییری   کنیی در آن ین، با همه مردم چنان برخورد کن که احساس میاندازند. بنابرامی

 ها گمان بد داشته باشی.است فبل از این که نسبت به آن

بیه حیدری رسییده بیود کیه در پیی        اخالق پیامبر و خنکی چشم ما حضرت محمد 

 گمان بود.بین و نیکخوش و به گناهکاران بودهعذرهای اشتباهکاران 

نگریسیت، پییش   های ایمانی او میکرد نخست به جنبهاری برخورد میهرگاه با گناهک

از این که به جوانب شهوت و عصیان او بنگرد. نسبت به هیچکس بدگمان نبود و با آنان 

کرد. همچنانکه خیرخواه خویش بود، برای دیگران چون فرزندان و برادرانش برخورد می
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گساری مبیتال بیود،   به شرر خمر و می نیز خیرخواه بود. شخصی در زمان رسول خدا 

دستور داد به او شیالق   روزی او را در حالی آوردند که شرار نوشیده بود. رسول خدا 

بزنند. چند روزی گذشت و باز شرار نوشید و دو مرتبه او را آوردند و باز بیه او شیالق   

الق زده زده شد. باز چند روزی گذشت و سپس او را آوردند که شرار خورده است و ش

 آورند.فدر او را میشد. وفتی بیرون رفت، یکی از اصحار گفت: خدا نفرینش کند، چه

ر شده بود و گفت: به او یاش متغیبه او نگاه کرد در حالی که رنگ چهره رسول خدا 

 .(1)دانی که او خدا و رسولش را دوست داردنفرین نکن. زیرا به خدا فسم تو چه می

ها وجیود  عامل نمودی عادل و با انصاف باش، خیری را که در آنپس هرگاه با مردم ت

هیا  ها به وجود آور که این شر و بدی که در آندارد یادآوری کن و این احساس را در آن

ها را بیه تیو نزدییک    ها را فراموش کنی و این امر آنفرار دارد باع  نشده که تو خیر آن

 کند.می

 هنر...

درخت شر از دیگران افدام نمایی، نخست از درخت خییر   پیش از این که در کشیدن»

 «.ها جستجو کن و آن را آبیاری کنآن

                                           
 متفق علیه. -1



 اگر زمانه با تو نسازد تو با زمانه بساز

 وفتی مجبور هستی پس بهره ببر.

خیورد و از وضیعیت   من به جوانی که به مرض فند مبتال بود و چای را بدون فند میی 

 گفتم:خورد، اینگونه میخویش افسوس می

شیوی،  خوری و به هنگام نوشیدن چای غمگین میگفتم: آیا هرگاه ت سف میبه او می

گفتم: وفتیی مجبیور هسیتی    شود؟ گفت: خیر، پس میآیا این تلخی به شیرینی عوض می

 پس بهره ببر.

چرخد. اینگونه امور در زندگی میا  منظورم اینست که همیشه دنیا طبق خواسته ما نمی

 افتد.یبسیار اتفاق م

هیا را  تیوانی آن اند و حیاال نمیی  ها پارهکند، تُشَکماشینت فدیمی است، کولر کار نمی

 عوض کنی. چاره چیست، وفتی مجبور هستی بهره ببر.

ای پذیرفته شدی که عالفه جهت ادامه تحصیل به دانشگاه مراجعه کردی، در دانشکده

عوض نمایی؛ اما موفق نشیدی   نداری در آن درس بخوانی، تالش نمودی این وضعیت را

و مجبور شدی به دانشکده مذبور بروی و دو یا چند سال در آنجا درس بخیوانی. چیاره   

 چیست؟

 پس وفتی مجبور هستی )بساز( و بهره ببر.

جهت کار به جایی افدام نمودی، ولی پذیرش نشدی و در جای دیگیری مشیغول بیه    

 یست؟کار شدی و در آنجا به کار ادامه دادی. چاره چ

 تا وفتی مجبور هستی بهره ببر )بساز و(.

به خواستگاری دختری رفتی فبول نکرد و با دیگیری ازدواج نمیود، چیاره چیسیت؟     

 وفتی مجبور هستی )بساز و( بهره ببر.

بسیاری از مردم راه حل را در افسردگی دائیم، و آه و نالیه از وضیعیت، و شیکایت و     

یین عمیل رزفیی را کیه از دسیت داده اسیت بیه او        دانند و اگالیه با دوست و بیگانه می
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رساند. پس چاره چیست؟ اگر زمانیه  گرداند و آنچه برایش مقدور نیست به او نمیبازنمی

تواند به وضعیت بهتر و سازد تو با زمانه بساز. خردمند کسی است که وفتی نمیبا تو نمی

هر طوری که باشید،   تری دسترسی نماید از وافعیت و وضعیت موجود خویش بهمناسبت

 برد.بهره می

یکی از دوستانم متولی ساخت یک مسجد بود که دچار کمبود بودجه شد، از ایین رو  

 هیا رساندن مسیجد بیه آن  با جمعی از دوستان خویش نزد یکی از تجار رفتند، تا در پایان

کیه   ها نشسیت و مقیداری پیول   اش را باز کرد و اندکی با آنکمک کند، آن تاجر در  خانه

 ها داد. سپس دارویی از جیبش بیرون کرد و آن را خورد.برایش میسر بود به آن

ها به او گفت: خدا بد ندهد، حالتان چطور است؟ گفت: نه، این یک فرص یکی از آن

 روم.آور است، مدت ده سال است که من جز با خوردن این فرص به خوار نمیخوار

 ون شدند.آنان برایش دعا نموده و از آنجا بیر

هیا و اداره راهسیازی و راه و ترابیری    ها از دروازه خروجی شهر، از کنار چاهسپس آن

کردند و سر و عبور کردند که در آنجا نورهایی فرار داشت که با نیروی تولید برق کار می

آور ایین بیود کیه    صدای آن دنیا را فرا گرفته بود. جای شگفت این نبیود. بلکیه شیگفت   

 کارگر فقیری بود که چند روزنامه را پهن کرده و به خوار رفته بود.نگهبان آن یک 

هایی که ات بهره گیر، فرصتی برای غم و غصه نیست از نعمتآری، از لحظات زندگی

 در اختیار داری بهره گیر.

ای رفتند که در آن غیذا و آذوفیه انیدک بیه     به همراه اصحابش به غزوه رسول خدا 

ای که در اختیار دارند گرد آورنید و  دستور داد تا غذا و آذوفه همراه داشتند. آنحضرت 

ای نیان  چادرش را پهن نمود و هرکدام از اصحار یکیی ییک خرمیا و دو خرمیا و تکیه     

آوری شد، سیپس  ی مواد غذایی در این چادر جمعگذاشتند و همهآوردند و در آن میمی

هیا سییر   د و چیه بسیا یکیی از آن   بردنبه خوردن آن مشغول شدند، در حالی که بهره می

 شد، اما حدافل به مقدار سد جوو خوردند.نمی
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 اشاره...

 المككككك ء  دوفكككككه مكككككا فكككككل مكككككا  تمنككككك »
 

 (1)«ت كك   ال  ككاح بمككا ال ت ككتلي السكك ن 
 

وزند کیه  چنین نیست که هرچه انسان آرزو بکند به آن برسد گاهی بادها به سمتی می

 ها نیست.مورد تمایل کشتی

                                           
1-  

 خدا کشیتی آنجیا کیه خواهید بیرد     
 

 جامییه بییر تیین درد   و گییر ناخییدا  
 

 )مترجم(



 ف نرر داریم در حالی که برادریمباهم اختال

با یکی از علما در مورد یک مسی له فقهیی مشیکل و     /اند که روزی امام شافعینوشته

ها بیه درازا کشیید،   پیچیده مناظره نموده و باهم اختالف نظر داشتند و گفتگو و مناظره آن

نع کند. رنگ ها بلند شد و هیچکدام نتوانستند طرف مخالف را فاتا جایی که صداهای آن

 آن عالم متغیر شد، و به خشم آمد و کینه به دل گرفت.

وفتی مجلس به پایان رسید و خواستند بیرون شوند، امام شافعی رو به آن عالم کرد و 

دستش را گرفت و گفت: آیا درست نیست که باهم اختالف داشته باشیم و بیازهم بیرادر   

 بافی بمانیم!

  نزد خلیفه نشسیته بیود کیه یکیی از حضیار در      روزی یکی از دانشمندان علم حدی

مجلس حدیثی خواند. آن عالم از این حدی  به شگفت آمد و گفت: این حدی  نیسیت!  

گویی؟ آن مرد گفت: خیر ایین حیدی    دروغ می این را از کجا آوردی؟ بر رسول خدا 

و آن را ام است و از روی سند ثابت است. آن عالم گفت: خیر، من این حدی  را نشینیده 

 به یاد ندارم.

در این مجلس وزیر عافلی نشسته بود رو به آن عالم کرد و با نرمی گفت: جنار شیخ! 

ها را حفیظ  را حفظ نمودی؟ گفت: خیر، گفت: آیا نصف آن آیا تو تمام احادی  پیامبر 

 نمودی؟ گفت: ممکن است.

عالم و زاهد و  دو دوست جدانشدنی و هردو« عبداهلل بن مبارک»و « فضل بن عیاض»

 پارسا بودند.

برای جهاد و نگهبیانی از مرزهیای اسیالمی    « عبداهلل بن مبارک»چند روزی گذشت و 

ها در آن در حرم جهت نماز و عبادت بافی ماند. روزی که دل« فضیل بن عیاض»رفت و 

در مسجدالحرام به عبادت مشغول بود که به یاد « فضیل»شد ها جاری مینرم شده و اشک

 نشستند، لذا مشتاق او شد.ستش عبداهلل بن مبارک افتاد که باهم در مجالس ذکر میدو
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ای نوشت و از او خواست به حیرم بیایید و بیه    نامه« عبداهلل بن مبارک»برای « فضیل»

 ذکر و تالوت فرآن مشغول شود.

و وفتی عبداهلل بن مبارک نامه فضیل را خواند، کاغذی برداشت و این اشعار را بیرای ا 

 نوشت:
  تناـبصككككككر  ككككككا عابككككككد الحكككككك مین لكككككك 

 مككككككن فككككككان   ضكككككك  خككككككده بدم عككككككه

 رو فكككككككان  تعككككككك  خیلكككككككه  كككككككي باطكككككككل

 و كككككك  العبیككككككك  لككككككككم ونحكككككككن عبی نكككككككا

 ول كككككككككد رتانكككككككككا مكككككككككن م كككككككككا  نبینكككككككككا

 ال  سككككككككت   وغبككككككككاو خیككككككككل َّللا  ككككككككي

  ككككككككككك ا فتكككككككككككا  َّللا  ن كككككككككككق بیننكككككككككككا
 

 

 ة تلعكككككككك نكككككككك   ككككككككي العبككككككككا رلعلمككككككككب 

 تت ضكككككككككككككك   نح ونككككككككككككككا بككككككككككككككدما نا

 ة تتعككككككككك   ی لنكككككككككا  ككككككككك م الصكككككككككبیح

 و ككككككككك السككككككككناب  والغبككككككككاو اِلطیكككككككك 

  ككككككككك    كككككككككحی   كككككككككا   ال  كككككككككك  

 و خكككككككان نكككككككاو تللككككككك  ء ـامككككككك نكككككككفر

 لكككككككككی  ال كككككككككلید بمیكككككككككب ال  كككككككككك  
 

دانستی که تو دیدی، فطعا  میکننده دو حرم )مکی و مدنی( اگر تو ما را میای عبادت»

 «.کنیدر عبادت خویش بازی می

میان بیا   هیای ، مسیلما  گیردن  شیود هیایش خییس میی   هایش بیا اشیک  اگر کسی گونه»

 «.شوندهایمان رنگین میخون

های ما به هنگام شیبیخون  شود، پس اسبیا کسی که اسبش در مسیر باطل خسته می»

 «.شوندخسته می

های اسیب و گیرد و غبیار زیبیا و     بوی خوش عبیر از آن  شما باد و عبیر ما غبار سم»

 «.خوشبو است

ای راسیت و درسیت کیه تکیذیب     سییده اسیت گفتیه   ی پیامبرمان بیه میا ر  و از گفته»

 «.شودنمی

ور )دود جهینم( بیاهم جمیع    های خدا در بینی انسیان و دود آتیش شیعله   غبار اسب»

 «.شوندنمی
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گوید که هرگز شهید، مرده نیسیت و ایین   این کتار خداست که در میان ما سخن می»

 «.ناشدنی استسخن تکذیب

هیا  ز بندگان خداوند هستند کیه خداونید بیه آن   سپس عبداهلل بن مبارک گفت: برخی ا

 گیرند.گیرند که دیگران روزه نمیتوفیق روزه داده و چنان روزه می

ها دروازه تالوت فرآن، و گروهی برایشیان بیار طلیب    و بعضی چنان اند که برای آن

ای دروازه جهاد و تعدادی برایشان دروازه فیام الییل و نمیاز شیب بیاز شیده      علم، و عده

ست. عبادت تو از عبادت من باالتر نیست و عبادت من از عبیادت تیو بیاالتر نیسیت و     ا

ها به نرمی به پایان رسید که هردویمیان بیه   خیر هستیم. اینگونه اختالف آن مان بههردوی

 خیر و فالح هستیم.

﴿    
﴾  :[.78]القصص 

 .«گزیندآفریند و برمیبخواهد میپروردگار تو هرچه »یعنی: 
 شیوه و منهج صحابه نیز اینگونه بود.

کفار جمع شده و در نبرد علیه مسلمانان در مدینه متحید و یکپارچیه شیدند و چنیان     

سابقه ها بیلشکر بزرگی از روی تعداد و ساز و برر جنگی گرد آوردند که در میان عرر

کفار نتوانستند از آن عبور کیرده و وارد مدینیه    هایی حفر نمودند کهبود. مسلمانان خندق

 شوند.

در مدینه بودند و منتظر فرصتی علیه مسلمانان به سیر  « بنی فریظه»ی یهودی تبار فبیله

نمودند و در مدینیه بیه   ها همکاری میبردند؛ از این جهت به کفار روی آورده و با آنمی

در محافظت خندق از جهیت آنیان دل    پرداختند. مسلمانانفساد وتباهکاری و چپاول می

گذشت تا ایین کیه خداونید بیر کفیار بیاد و       نگران و پریشان بودند. روزها به سختی می

ها شیرمنده و ناکیام   لشکرهایی از جانب خودش فرستاد و لشکر کفر شکست خورد و آن

 کشیدند.برگشتند که دامان شکست را در تاریکی شب می
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د از خندق به مدینه بازگشت و مسلمانان اسلحه را صبح نمو هنگامی که رسول خدا 

اش شد و اسیلحه را  وارد خانه هایشان بازگشتند. رسول خدا به زمین گذاشته و به خانه

 بر زمین گذاشت و غسل نمود.

را صیدا زد،   وفتی ظهر فرا رسید، جبرئیل نزد او آمد و از بیرون خانه رسیول خیدا   

ییا اسیلحه را بیر زمیین     آئیل گفت: یا رسول اهلل! زده برخاست. جبر وحشت آنحضرت 

 گذاشتی؟

اند و مین حیاال از   گفت: بله. جبرئیل گفت: فرشتگان هنوز اسلحه را بر زمین نگذاشته

 تعقیب نمودیم.« حمراء االسد»ها را تا گردم، ما آنتعقیب دشمن بازمی

هیا  فرشتگان آنیعنی وفتی فریش مدینه را ترک نموده و به سوی مکه رهسپار گشتند، 

ها را از مدینه دور برانند. سپس جبرئیل گفت: خداوند به تیو دسیتور   را دنبال نموده تا آن

ها بیروم و  حرکت کنی و من هم فصد دارم به سوی آن« بنی فریظه»داده است تا به سوی 

 آنان را متزلزل نمایم.

زند؛ هرکسی که به شخصی دستور داد تا بانگ برآورده و مردم را صدا ب رسول خدا 

کند، پس نمازش را جز در بنی فریظیه نخوانید. برخیی گفتنید: میا      شنود و اطاعت میمی

 خوانیم؛ زیرا از ما فقط خواسته شده که سریع به بنی فریظه برویم و از ایین نمازمان را می

جهت نماز عصر را خواندند و به مسیر خیویش ادامیه دادنید و گروهیی نمازشیان را تیا       

 نی فریظه ت خیر دادند و در آنجا نمازشان را افامه نمودند.رسیدن به ب

به هیچکدام از این دو گروه  رساندند، ولی رسول خدا  این ماجرا را به آنحضرت 

بنی فریظه را محاصره نمود تا این که خداونید وی   سخت نگرفتند و سپس رسول خدا 

 را علیه آنان پیروز گردانید.

همدیگر اختالف داشتند، در حالی کیه بیاهم بیرادر بودنید و     ها با پس ببین چگونه آن

شد. باور کن. اگر تیو بیا ایین    ها و جدایی و درگیری منجر نمیها به فساد دلاختالف آن

ی صدر تعامل نمایی مردم تو را دوست خواهند داشت و در آرامی و وسعت فکری وسعه
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را دوست خواهد داشیت؛ زییرا    کنی و فبل از همه خداوند عزوجل توهایشان نفوذ میدل

 مشاجره و ناسازگاری بد است.

 وجهه نظر...

 «.سرانجام این نیست که باهم اتفاق کنیم، بلکه سرانجام آنست که باهم اختالف نکنیم»



 کندنرمی در هرچیزی، آن را زیبا می

را اینگونیه   اومان بیاید، هایمان متداول است که هرگاه از شخصی خوشمرتب بر زبان

کنیم: فالنی انسانی متین و با وفار است. فالنی انسیانی سینگین اسیت، فالنیی     تعریف می

 فردی آرام است.

گویی: فالنی عجول اسیت، فالنیی   اگر بخواهیم کسی را مذمت و نکوهش نماییم، می

 سبک است.

ما فان ال  ق  ي شيء إال عانه وما نز  من شيء »گوید: چنین می اما رسول خدا 

نماید، و از هر چیزی گرفته نرمی در هرچیزی باشد آن را زیبا و فشنگ می» «إال شانه

 .(1)«گرداندشود، آن را زشت می

 توانی یک تن آهن را با یک انگشت برداری؟آیا تو می

آری، وفتی یک جرثقیل بیاوری و با نرمی و آرامی آن را محکم ببندی و سیپس آن را  

توان آن را بیا کیوچکترین حرکیت انگشیت     ردید میبردی، وفتی در هوا آویزان گباال می

 تکان دهی.

دو دوست باهم توافق نمودند که نزد شخصی جهت خواستگاری دو دخترش که یکی 

گیرم بزرگتر و دیگری کوچکتر بود، بروند. یکی به دیگری گفت: من دختر کوچکتر را می

 و تو بزرگتر را.

مال تو و کوچکتر مال من. در ایین وفیت   آن رفیقش فریاد زد:، نه نه نه، دختر بزرگتر 

اولی گفت: باشه، دختر کوچک مال تو و آنکه از او کوچکتر است مال من. او گفت: مین  

رامی آبا نرمی و  هکموافقم. ولی نفهمید که رفیقش تصمیم او را تغییر داده است جز این 

 اسلور کالم را تغییر داده است.

                                           
 مسلم. -1
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ه خیر داشیته باشید، در   دای ارااهل یک خانه هرگاه خداوند به»در حدی  آمده است: 

ای بدی را اراده کند، مهربانی را فرماید و هرگاه خداوند به اهل خانهها نرمی را عطا میآن

 .(1)«گیردها میاز آن

خداوند نرم و مهربیان اسیت و نرمیی را    »فرماید: می در حدی  دیگری رسول خدا 

دهد و آنچه را که به غییر آن  که به خشونت نمی دهد آنچه رادوست دارد، و به نرمی می

 .(2)«دهدنمی

ها بیه  گیری و آزادمنشی در نزد مردم محبور و پسندیده است و دلخویی و آساننرم

شود، بویژه زمانی که سخنان وزین و فیدرت تعامیل   گیرند و در آن اعتماد میآن آرام می

 زیبا با آن توأم باشد.

اسیت،  « ابوحنیفه»علمای مشهور احناف و شاگرد رشید امام از « فاضی ابویوسف»امام 

ابویوسف در دوران کودکی فقیر بود و پدرش از حضور وی در درس ابوحنیفه جلوگیری 

داد، جهت کسب و کار به بازار بیرود. ابوحنیفیه نسیبت بیه وی     کرد و به او دستور میمی

 داد.ش و عتار فرار میشد او را مورد نکوهبسیار عالفمند بود و هرگاه غایب می

ابویوسف روزی از حال خود با پدرش نیزد ابوحنیفیه شیکایت کیرد. ابوحنیفیه پیدر       

کند. گفت: دو درهیم. ابوحنیفیه   فدر کار میابویوسف را طلبید و گفت: پسرت روزی چه

هیا  دهم، بگذار او درس بخواند. از ایین رو ابویوسیف سیال   گفت: من به تو دو درهم می

استادش بود. وفتی ابویوسیف بیه سین جیوانی رسیید و در مییان افیران و        فرین و مالزم 

گیری مبتال گردیید و  معاصرین خود به رشد و نبوغ عالی دست پیدا کرد، به بیماری زمین

ابوحنیفه به عیادت او آمد، بیماری وی بسیار شدید و جانکاه بیود، وفتیی ابوحنیفیه او را    

 مناک شد.دید غمگین شد و به نابودی و مرر او بی

                                           
 احمد با سند صحیح. -1
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گفت: آه، ای ابویوسف! امید ی ابویوسف بیرون شد که با خود میدر حالی که از خانه

 من بعد از خودم میان مردم تو بودی!

داد. دو روز ی درسیی طالبیش سیوق میی    هایش را به حلقیه ابوحنیفه کشان کشان گام

د تیا بیه   هیایش را پوشیی  گذشت و ابویوسف از بیماری بهبود یافت و غسل کرد و لبیاس 

روی؟ گفیت: بیه   درس استادش حضور یابد. کسانی که دور او بودند، پرسیدند: کجا میی 

ها گفتند: هنوز دنبال علم هستی؟ بس است به اندازه کافی علم فیرا  حلقه درس استاد. آن

ای. مگر خبر نداری که استادت در مورد تو چه گفته است؟ پرسید: چه گفته است؟ گرفته

 گفت: امید من بعد از خودم در میان مردم تو بودی.ها گفتند: او آن

یعنی تو تمام علم ابوحنیفه را حاصل نمودی و اگر امروز استادت بمیرد تو در جای او 

بنشینی. ابویوسف در دورن خیود دچیار عجیب و غیرور شید و بیه مسیجد رفیت و در         

س و فتیوا  ی دیگر رفیت و بیه تیدری   ای حلقه درس ابوحنیفه را دید، وی به گوشهگوشه

 مشغول شود!

ی جدید نگاه کرد، پرسید: ایین حلقیه از آن کیسیت؟ گفتنید: حلقیه      ابوحنیفه به حلقه

ها گفتند: بله. ابوحنیفه گفت: آیا اش بهبود یافت. آنابویوسف است. پرسید: آیا از بیماری

کند؟ شاگردان گفتند: آنچه شما گفتی به گوش او رسیده اسیت،  به درس ما مشارکت نمی

 نیاز است!کند و از شما بیذا نشسته و به مردم تدریس میل

ابوحنیفه به فکر فرو رفت که چگونه با نرمی به این موضع تعامیل نمایید. همیواره در    

کند تا این که میا پوسیت عصیا را بیرای او     اندیشه بود و آنگاه گفت: ابویوسف انکار می

 بکنیم!

یعنیی   –آن شییخ کیه در آنجیا نشسیته     آنگاه به یکی از شاگردانش گفت: فالنی! نزد 

برو و بگو: جنار شیخ! من سوالی دارم. او از سیوال تیو خوشیحال شیده و      –ابویوسف 

 پرسد. همین که او نشست به او بگو:ات را میمس له
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دهد تا آن را کوتاه بدوزد. وفتیی آن شیخص چنید روز    ای به خیاط میشخصی پارچه

گوید: تو به من کند و میی او را انکار میخیاط پارچه طلبد،اش را میآید و پارچهبعد می

کند، م موران دولتی نیزد او  رود و از او شکایت میای، آن مرد به دادگاه میای ندادهپارچه

آورند، حال سوال اینست که آییا خییاط مسیتحق    آیند و پارچه را از دکان او بیرون میمی

ا خیر؟ اگر او به تو جوار داد که بله مستحق شود یکردن و دوختن پارچه میاجرت کوتاه

شود باز هم مستحق اجرت نمی ،شود، بگو: اشتباه پاسخ گفتی و اگر گفت: خیراجرت می

 تو بگو: خیر، اشتباه جوار دادی.

ی دشوار و پیچیده خوشیحال شید و نیزد ابویوسیف رفیت و      آن شاگرد با این مس له

 گفت: جنار شیخ! سوالی دارم.

 ت: سوالت چیست؟ابویوسف گف

 دهد.ای به خیاط میگفت: مردی پارچه

شیود وفتیی کیار را انجیام داده     ابویوسف بالفاصله جوار داد: بله مستحق اجرت میی 

 است. سائل گفت: اشتباه پاسخ گفتی.

ابویوسف تعجب نمود و مقدار بیشیتری در مسی له فکیر کیرد و سیپس گفیت: نخییر        

 شتباه جوار دادی. ابویوسف به او نگاه کیرد و شود، باز سائل گفت: امستحق اجرت نمی

سپس گفت: تو را به خدا! بگو چه کسی تو را فرستاده است؟ سائل به ابوحنیفه اشاره کرد 

 و گفت: شیخ... مرا فرستاده است.

اش بلند شد و به حلقه ابوحنیفیه رفیت و ایسیتاد و گفیت: اسیتاد!      ابویوسف از جلسه

 توجه نکرد.ای دارم، ابوحنیفه به او مس له

ابویوسف جلوتر آمد و در جلو استادش زانو زد و با کمال ادر گفت: اسیتاد! سیوالی   

 دارم.

 دانی.ابوحنیفه گفت: سوالت چیست؟ ابویوسف گفت: تو آن را می

 ارچه است؟ گفت: بله.پگفت: مس له خیاط و 
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 ابوحنیفه گفت: برو و جوار بده، مگر تو شیخ نیستی؟

 .ابویوسف گفت: تویی شیخ

کنیم، اگر آن کردن پارچه نگاه میآنگاه ابوحنیفه در جوار مس له گفت: در مقدار کوتاه

را به اندازه آن مرد کوتاه کرده است، پس این به معنی آنست که کار را به صیورت کامیل   

 انجام داده است.

سپس خواسته پارچه را انکار نماید، اما کار را به خاطر آن میرد انجیام داده اسیت، در    

 شود.نتیجه مستحق اجرت می

ولی اگر آن را به مقیاس خودش کوتاه کرده بود، پس این به آن معنی است که کیار را  

شیود. آنگیاه ابویوسیف    به خاطر خودش انجام داده و از این جهت مستحق اجیرت نمیی  

پیشانی ابوحنیفه را بوسید و تا مرر ابوحنیفه با او مصاحبت و مالزمت نمود و بعید از او  

 ویوسف در جایگاه ابوحنیفه جهت تدریس و فتوا به مردم نشست.اب

 خویی و درمان کارها با آرامی.فدر زیباست نرمپس چه

اگر دو زن و شوهر، همچنین پدر و مادر، مدیران و معلمین همواره از روش نرمی کار 

 ها زدوده خواهد شد.گیرند، اغلب مشکالت و خصومت

در رانندگی، تدریس، خرید و فروش. اگرچه گیاهی   ،مما همیشه خواستار نرمی هستی

کند، حتی در نصیحت و خیرخواهی، حکمت در نصیحت نیز انسان نیاز به سختی پیدا می

 ها.همین است یعنی گذاشتن امور در مواضع خاص آن

در امور دینیی بیود؛ زییرا هرگیز      –رفت اگر به خشم می - پیوسته خشم آنحضرت 

گرفیت، مگیر ایین کیه محیارم الهیی میورد        شخصی خشم نمیی برای امور  رسول خدا 

 گرفتند.احترامی فرار میبی

روزی حضرت عمر با یک یهودی مالفات کرد و آن یهودی سخنی از تورات برای او 

رسیید، لیذا بیه او گفیت: آن را بیرای مین       گفت که برای حضرت عمر جالب به نظر میی 

آورد و آن را فرائیت کیرد.    رسول خدا بنویس، سپس عمر این مکتوبه از تورات را نزد 
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مالحظه نمود که عمر به آنچه آورده است و اگر مجیال دریافیت علیوم از     رسول خدا 

 گیرد.شود و کار برای مردم ملتبس فرار میادیان گذشته باز شود با فرآن آمیخته می

ازه برداری نموده و بدون اجی کند و از چنین سخنی نسخهچگونه عمر چنین کاری می

بیه خشیم آمید و گفیت: ای پسیر       نویسد؟ در این هنگام رسول خدا آن را می پیامبر 

خطار! شما در شریعت من شک دارید؟ سپس گفت: سوگند به ذاتیی کیه جیان مین در     

ام، چیزی از ی اوست! من این شریعت را برای شما به صورت سفید و شفاف آوردهفبضه

دهنید و شیما آن را تکیذیب    ی حقی خبیری میی  کلمهها شما را از یهود نپرسید؛ زیرا آن

کنید. سوگند به ذاتی کیه  گویند و شما آن را تصدیق میکنید و سخن باطلی به شما میمی

 .(1)ای دیگر نداشتبود جز از پیروی من چارهجانم در فبضه اوست، اگر موسی زنده می

 یکی دیگر از مواضع غضب و پایمردی بر آن

آمد در حالی که فیریش در مجیالس خیویش    عثت نزد کعبه میدر آغاز ب آنحضرت 

 ایستاد.ها به نماز مینشسته بودند و آنحضرت بدون توجه به آن

رساندند، در حیالی کیه او صیابر و شیکیبا بیود.      ها هرگونه شکنجه و آزار به او میآن

 یعنی )حطیم( گرد آمدنید و از رسیول خیدا    « حجر اسماعیل»روزی اشراف فریش در 

سخن به میان آورد و گفتند: کسی را ندیدیم که به اندازه ما در مقابیل ایین میرد از خیود     

 صبر و شکیبایی نشان دهد.

مان اییراد  گوید، از آیینمان را بیراه میدهد، پدرانخردمندان ما را به جهالت نسبت می

د و میا از  ویی گ مان را سب و شتم میمان را متفرق ساخته، خدایانگیرد، گروه و جمعمی

ها همچنان در جلسه خود بودنید کیه رسیول    جانب او به مشکل بزرگی گرفتار آمدیم. آن

ها به طواف خانه کعبه مشغول گردیید.  ظاهر شد و استالم رکن نمود و از کنار آن خدا 

هیا  متغییر شید، امیا بیا آن     ها با برخی سخنان به وی اشاره نمودند. چهره آنحضرت آن

                                           
 احمد، ابویعلی و بزار با سند حسن. -1



 ات لذت ببراز زندگی   121

ها رسیید بیاز   شه گرفته و خاموش شد و رفت. وفتی در شوط دوم به آنجانب نرمی را پی

 متغیر شید، ولیی خیاموش    مثل سابق به او اشاره نمودند و این بار نیز چهره آنحضرت 

ها به او اشاره نمودند ها گذشت آنشده به طواف ادامه داد. در شوط سوم وفتی از کنار آن

هیا  دید نرمی بیه امثیال ایین    این هنگام آنحضرت و کلماتی مانند سابق به او گفتند، در 

شنوید، سیوگند  ها ایستاد و گفت: ای جماعت فریش! آیا میکارآمد نیست، لذا در کنار آن

ی اوست، آمدم تا شما را ذبح نمایم، آنگاه، پیامبر رهبر و شجاو به ذاتی که جانم در فبضه

، را شینیدند در حیالی کیه او در مییان     ها ایستاد. وفتی آن فوم این تهدید ذبحدر مقابل آن

ها به راستگو و امین شهرت داشت. به لرزه درآمدند و چنان خاموش شدند که گویا بر آن

ها با او به نرمی درآمدنید گفتنید:   ترین آنای ایستاده است و حتی شجاوسر هرکدام پرنده

 ها رد شد.کنار آن از برو ای ابوالقاسم! تو عافلی تو جاهل نیستی، آنگاه رسول خدا 

 آری.
 إذا  یكككككل:  لكككككم،  كككككل:  للحلكككككم م ضكككككع

 

  ككككي غیكككك  م ضككككعه جلككككل ىو لككككم ال تكككك 
 

وفتی گفته شد: صیبور و بردبیار بیاش، بگیو: بردبیاری از خیود جیایی دارد و        »یعنی: 

 «.بردباری فرد در غیر جایگاهش جهل است

که کفیه نرمیی   شود پردازد، متوجه میکسی که در سیره نبوی به تحقیق و پژوهش می

 همیشه غالب است، اما متوجه باش! این ضعف و بزدلی نیست، بلکه نرمی است.

شوهر زینیب  « ابوالعاص»یکی دیگر از مواضع رفق و نرمی یک ماه پس از غزوه بدر، 

زیید بین   » )دختر رسول خدا( خواست او را به مدینه نزد پدرش بفرستد، رسیول خیدا   

مکه فرستاد تا در جایی نزدیک مکه در مسییر راه مدینیه    و یک نفر از انصار را به« حارثه

آید و بمانید تا این که زینب نزد شما می« ی جج»ها گفت: شما در بطن منتظر بمانند، به آن

 شما او را با خود به مدینه بیاورید. این دو نفر حرکت کردند.

نمیودن  عابوالعاص به همسرش دستور داد خودش را آماده کند. زینب شروو بیه جمی  

نمیودن وسیایلش بیود، هنید     هایش نمود. در این حال که او مشغول جمعاسبار و سامان
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دختر عتبه همسر ابوسفیان او را دید. گفت: ای دختر محمد! به من خبر رسیده اسیت کیه   

 خواهی نزد پدرت بروی؟!می

ت: نیه  خواهد علیه او حیله و مکری به راه اندازد، لذا گفی زینب ترسید که شاید او می

من چنین فصدی ندارم. گفت: ای دختر عمو! اگر تو فصد چنین کیاری داری، پیس مین    

نیازی به کاالهای تو ندارم که در سیفر همیراه تیو باشیند ییا میالی را کیه بیرای پیدرت          

 خواهی ببری.می

گییرد بیه زنیان مربیوط     پس تو از من خجالت نکش؛ زیرا آنچه بین مردان انجیام میی  

 شود.نمی

کیردم کیه کیاری بکنید، امیا      به خدا فسم! وفتی چنین گفت من فکر نمی زینب گفت:

زینیب خیود را آمیاده کیرد،      بازهم من از او ترسیدم و فصدم را از او پنهان نمودم وفتیی 

شیوند،  شدن او آگاه میشوهرش ترسید که خودش با او بیرون شود؛ زیرا فریش از بیرون

شیتری  « کنانه بن ربییع »ببرد، از این رو برادرش  دستور داد تا او را« کنانه»لذا به برادرش 

کمان و تیردانش را بیا خیود برداشیت و در    « کنانه»برایش آورد و زینب بر آن سوار شد. 

روز، در حالی که زینب در کجاه بود بیرون شد، مردم او را دیدند و در این مورد مردانیی  

رود، در حیالی  د پدرش میی از فریش با همدیگر گفتگو نمودند که چگونه دختر محمد نز

 که در جنگ بدر چه بالیی بر سر ما آورد.

به او رسیدند و اولین کسیی کیه   « ذوطوی»از این رو تعقیبش کردند و در جایی به نام 

بیا نییزه او را   « هبار»بود و در حالی که زینب در کجاوه بود، « هبار بن اسود»به او رسید، 

 ترسانید.

بود و چنان ترسید که سیقط جنیین کیرد. و کفیار در      گفته شده است که زینب حامله

آمدند. حال آن که با زینیب کسیی جیز    حالی که اسلحه به دست داشتند شتابان نزد او می

 نبود.« کنانه»برادر شوهرش، 
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این وضعیت را مشاهده نمود، شتر را خواباند و سیپس تییردانش را بیاز    « کنانه»وفتی 

سپس گفت: به خدا فسم! هرکسی جلو بیایید، بیه    اش را در جلوش گذاشت وکرد و نیزه

نشیینی  سویش تیری شلیک خواهم کرد و کنانه نیز تیرانداز ماهری بود. میردم نییز عقیب   

توانست به راهش ادامه بدهد و نه کردند، نه او میکرده و برگشتند و از دور به او نگاه می

 کردند به او نزدیک شوند.ها جرأت میآن

وسفیان خبر رسید که زینب به سوی پدرش حرکت کرده است. آنگاه با تا این که به اب

باش است را دید که با تیرهایش در حال آماده« کنانه»جمعی از فریش حرکت نمود وفتی 

و فوم را دید که در انتظار نبرد با او هستند فریاد زد و گفت: ای میرد! بیه سیوی میا تییر      

 از تیراندازی دست کشید.« کنانه» شلیک نکن تا ما با تو صحبت کنیم. آنگاه

ابوسفیان به جلو آمد و در کنار او ایستاد و گفت: تو کار خیوبی نکیردی بیه صیورت     

ی میا در  آشکارا در جلو مردم با این زن بیرون آمدی، در حالی که تو از مصیبت و فاجعه

کشیت و   دانی که محمد چه بالیی بر سر ما آورد، بزرگان ما راجنگ بدر خبر داری و می

بیوه کرد، لذا وفتی مردم تو را دیدنید و فباییل از آن بیاخبر شیدند کیه تیو بیه         زنان ما را

کنند که این بر صورت آشکارا از جلو مردم و از میان ما با دختر او بیرون شدی، گمان می

اثر ذلتی است که به ما رسیده است و این دلیل ضعف و سستی ماست، سوگند بیه جیانم   

خواهیم از او انتقام بگیریم. بلکه بیا ایین زن   داشتن او نداریم و ما نمیبه نگهکه ما نیازی 

ایم آنگیاه  برگرد تا این که صداهای مردم خاموش شود و مردم بگویند ما او را بازگردانده

 به صورت پنهانی او را بردار و نزد پدرش ببر.

داند. سپس چند شیبی در  این سخن را شنید، به آن فانع شد و او را برگر« کنانه»وفتی 

مکه ماند تا این که سر و صداها آرام شدند، شبی او را برداشت و حرکت کرد تا این کیه  

حرکیت   ها شبانه به سوی آنحضیرت  او را به زید بن حارثه و رفیقش تحویل داد و آن

 نمودند.
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 را« کنانیه »خو و مهربان بود و چگونیه توانسیت خشیم    فدر ابوسفیان نرمپس ببین چه

کشیته   فروکش نماید و از کشتارش جلوگیری کند که چه بسا در آن دختر رسول خیدا  

 شد.می

 در حالی که ابوسفیان در آن زمان کافر بود، پس نظر تو در مورد مسلمانان چیست؟

 وحی...

کند و از هرچیزی کشییده شیود آن را   نرمی در هرچیزی باشد آن را فشنگ و زیبا می»

 «.گرداندزشت می



 زنده و مرده بین

بسیار نسبت به مردم، دوسیتان، همسیایگان، بیرادران و حتیی بیر فرزنیدانش خشیک        

 برخورد و ناخوشایند بود.

گفتنید: بیرادر! مگیر تیو     شنید کیه میی  آری، ناخوشایند و ثقیل بود، همیشه و بارها می

 کرد.صدا نشده و احساس شادمانی نمیها هماحساس نداری! اما او هرگز با آن

پسرش شاد و خندان نزد او آمد و به دفترش اشاره کیرد کیه معلیم بیه او صید       روزی

در به او توجهی نکرد و گفت: خوبه، عادی اسیت  پآفرین داده و آن را امضا نموده است، 

 رفت.اگرچه مدرک دکترا هم بیاوری! در صورتی که چیز دیگری از او انتظار می

حوصیلگی  ت، سنگینی درس )و بیآموز او در کالس خیلی پرجنب و جوش اسدانش

ای کیه اییراد نمیود،    استاد!( را مالحظه نمود، لذا تیکه انداخت و فضای کالس را با نکتیه 

 لطیف کرد، اما خطوط چهره استاد حرکت ننمود.

 کنی؟!بلکه گفت: لوس بازی می

 بود.آموز به نحو دیگری میرفت که برخوردار او با دانشانتظار می

ام بیه  ای از خانوادهلوح به او گفت: الحمداهلل، نامهشد، شاگرد ساده وارد سوپرمارکیت

دستم رسیده، اما وی در مقابل این سخن هیچ واکنشی نشان نیداد. آییا اصیال  از خیودش     

پرسید چرا او این خبر را به او داد؟ به خدا فسم! فقط این شاگرد بیچاره بدان جهت به او 

 شریک نماید. اشخبر داد تا او را در شادمانی

به مالفات یکی از دوستانش رفت و او به وی چای و فهوه تقدیم نمود، سپس رفت و 

اولین کودکش را که تازه متولد شده بیود آورد کیه در فنیداق او را پیچانیده بیود، و اگیر       

کیرد، و در جلیوش   داد حتما  چنین میی های چشمانش جای میتوانست آن را در پلکمی

شما در مورد این پهلوان چیست؟ آنگیاه او بیا سیردی نگیاهی بیه او       ایستاد و گفت: نظر

انداخت و گفت: ما شاء اهلل، خدا وی را برای تو زنیده نگیه دارد. آنگیاه فنجیان چیای را      

برداشت تا آن را بنوشد. انتظار این بود که بیشتر از خود حرکیت و واکینش نشیان دهید،     
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میان  اش تعریف کند، اما دوستیی و سالمتیخودش بچه را بردارد، او را ببوسد و از زیبا

 )بر اثر کودنی( متوجه این کار نبود.

هاست مورد توجیه  نمایی، امور را با ارزش و اهمیتی که نزد آنوفتی با مردم تعامل می

فرار بده، نه آن اهمیتی که نزد تو دارند، پس این جمله که بگیویی: فرزنید شیما ممتیاز و     

 نزد او از مدرک دکترا نیز، ارزش بیشتری دارد. و مسلما  ایین  خیلی عالی است، این جمله

بینید، دوسیت دارد، فلیبش را    بچه نزد دوست شما از دنیا باارزشتر است، هرگاه او را می

 –پاره کند و او را در آن جای دهد، پس آیا برای تو برازنده نیست که در محبت دوستت 

 مشارکت نمایی. –اگرچه با احساس کمی 

شیوند، تیو نییز    برخی از مردم در یک چیز مشخص بسیار پرشور و عالفیه میی  گاهی 

عاطفه و خالی از احساس نباش، بلکه از خود ها با شور و شوق باش. انسانی بیهمراه آن

احساس و واکنش نشان بده و اظهار سرور و شادمانی و یا اظهار غیم و شیگفتی کین. از    

کنند و از خود واکنش نشیان  م مشارکت نمیاین جهت تو با کسانی که در احساسات مرد

 کنی.دهند، برخورد مینمی

 گوید: چرا فرزندانم پیشینه مرا دوست ندارند؟یکی می

کنند، تیو  ها وفتی یک نکته را برای تو بازگو میگوییم: از این جهت که آنما به او می

را کیه در مدرسیه   های خویش ها و فعالیتدهی! و وفتی داستاناز خود واکنش نشان نمی

ن جهت آگویند، از گذارند، انگار که با دیوار سخن میاتفاق افتاده است، با تو در میان می

 کنند.گفتن با تو اظهار نشاط و شادمانی نمیدر نشستن و سخن

دانی، هیچ مانعی نیست کیه  حتی اگر کسی برایت داستانی تعریف کند که تو آن را می

 کنش نشان دهی.صدا شده و واتو با او هم

کند که مین  عبداهلل بن مبارک فرمود: به خدا فسم! شخصی برای من حدیثی را بیان می

دانم، اما چنان به آن حدی  گوش داده و پیش از آن که او از مادرش متولد شود آن را می

 فدر این مهارت زیباست.شنوم. چهکنم که نخستین بار است آن را میتوجه می
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وه خندق، مسلمانان در حفر خندق مشغول بودند تا آن را بیه اتمیام   اندکی پیش از غز

نامش  نیز مشغول به کار بود، رسول خدا « جعیل»ها شخصی به نام برسانند، از میان آن

نام نهادند. از این جهت صحابه مشغول کار بودند و ایین  « عمرو»را عوض نموده و او را 

 سرودند:شعر را با همدیگر می
 عككككككككد جعیككككككككل عمكككككككك واً سكككككككماه مككككككككن ب

 

 وفكككككككككككان للبكككككككككككا     مكككككككككككاً  لككككككككككك اً  
 

 «.نامید و برای درمانده روز سختی بود واو را پس از جعیل، عمر پیامبر »یعنی: 

گفیت:  ها نیز میی نیز با آن آنحضرت « عمروا »گفتند: از این جهت وفتی اصحار می

هیا  و آن« ظهیرا  »فیت:  گمیی  ، باز رسول خدا «ظهرا »گفتند: ها میو هرگاه آن -« عمروا »

هاست. وفتی شیب  با آن کردند که پیامبر آوردند و احساس مینشاط بیشتر به دست می

ها مشغول کار و حفر خندق بودنید، رسیول   فرا رسید سردی شدت گرفت و همچنان آن

ها را دید که با شور و نشاط و خشنود و شیادمان مشیغول حفیر    ها آمد، آننزد آن خدا 

 را دیدند، گفتند: ، وفتی اصحار رسول خدا خندق هستند
 نحكككككككككككن الككككككككككك  ن بكككككككككككا ع ا محمكككككككككككدا

 

 ال لكككككككككا  مكككككككككا ب ینكككككككككا ربكككككككككدا علكككككككككى 
 

 «.ایمایم بر جهاد به دست محمد بیعت نمودهما کسانی هستیم که تا زنده»یعنی: 

 ها گفت:در جوار آن رسول خدا 
 هخككككككك الللكككككككم ال عكككككككید إال عكككككككید اْل

 

 غ   لألنصكككككككككككككاو والملكككككككككككككاج ها ككككككككككككك 
 

 «.ایا! هیچ زنندگی و عیشی جز آخرت نیست، پس انصار و مهاجرین را بیامرزخد»

داد. روزی در حالی که ها واکنش و شادمانی نشان میو همچنان در طول آن ایام با آن

 سرودند:مشغول کار بوده و گرد و غبار بلند شده بود، اصحار این اشعار را می
 تكككككككككككككككككككككككككد ناوَّللا لككككككككككككككككككككككككك ال َّللا ما 

 علینككككككككككككككككككا ككككككككككككككككككأنزلن سكككككككككككككككككككینة 

  ككككككككككككد بغكككككككككككك ا علینككككككككككككا ىلككككككككككككإن اِل
 

 وال تصكككككككككككككككككككككككككد نا وال  كككككككككككككككككككككككككلینا 

 وثبكككككككككككككككككب اِل كككككككككككككككككدام إن ال ینكككككككككككككككككا

 ربینككككككككككككككككككككككككككككا ةإن روا وا  تنكككككككككككككككككككككككككككك
 

دادییم و نمیاز   شیدیم و زکیات نمیی   بود میا هیدایت نمیی   به خدا فسم اگر خدا نمی»

 «.خواندیمنمی
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 فیدم رامش نازل بفرما و اگر با دشمن مواجه شیدیم میا را ثابیت   آپس بر ما سکینه و »

 «.بدار

اند و اگر فصد فتنه و تباهی داشته باشند، ها )مشرکین( علیه ما دشمنی نمودههمانا آن»

 «.پذیریمما آن را انکار نموده و نمی

 «.أبینا، أبینا»کردند: صدا بوده و تکرار میها همنیز با آن رسول خدا 

و لبخنید   خندیید کیرد و ییا او میی   مزاح و شوخی می هرگاه شخصی با رسول خدا 

 زد.می

آمد در حالی که وی بر همسرانش خشیمگین   نزد آنحضرت  روزی حضرت عمر 

طلبیدند. عمر در دلش گفت: رسیول خیدا   بود، به علت این که زیاد از او خرج و نفقه می

 دیدی )یعنی اگر به یاد داری( کیه  خندانم، سپس گفت: یا رسول اهلل! اگر ما را میرا می

میان از میا خیرج و نفقیه     میان غالیب بیودیم و هرگیاه زنیان     بیر زنیان  ما جماعت فریش 

زدیم، وفتی به مدینه آمدیم، در اینجیا زنیان   شان را مییم و گردندشخواستند، بلند میمی

ها یاد گرفتند، در این وفت های آنمان از زنشان غالب هستند. از این جهت زنانبر مردان

نییز   بیه سیخنانش افیزود و تبسیم آنحضیرت       لبخند زدند. و سپس عمر رسول خدا 

 افزایش یافت.

شیان  های آسییای نمودند که دندانخوانیم که آنحضرت چنان تبسم میدر احادی  می

فدر با عظمت است ذاتی که او را خُلق عظیم عطا نموده اسیت،  گشتند، پس چهنمایان می

 فرماید:چنانکه می

﴿    ﴾ 
 [2]القلم: 

 .«همانا تو ای پیامبر! بر اخالفی سترر فرار داری»
 و سپس به ما فرماید:
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﴿      
 ﴾  :[.10]األحزار 

 .«به راستی ای مؤمنان! این پیامبر واال مقام برای شما الگویی نیکو است»
ها فیدرت تعامیل و برخیورد    تند که برخی از آنبا انواو مردم تعامل داش رسول خدا 

هیا اشیتباه فضیاوت نمیوده و بغیرنج      شیدند، بلکیه آن  صدا نمیی عالی نداشتند و با او هم

 کرد.ها شکیبایی میبا آن شدند، اما با وجود این رسول خدا می

که در بین مکیه و مدینیه وافیع اسیت،     « جعرانه»روزی در جایی به نام  رسول خدا 

رسید که از رسول رفته بود و بالل نیز همراه او بود، اعرابی آمد و چنین به نظر میمنزل گ

چیزی خواسته و پیامبر به او وعده داده است، اما هنوز آن چیز فراهم نشده بیود و   خدا 

 آن اعرابی شخص بسیار عجولی بود.

آمییز  لطف ایبا جمله کنی؟ رسول خدا ات وفا نمیاعرابی گفت: ای محمد! به وعده

فرمود( جملیه   )که آنحضرت (1)«رَْبِ ك ْ »فدر کلمه فرمود: حتما  شاد و مطمئن باشی، چه

 ای زیباتر و نازکتر از این وجود دارد!زیبایی است و آیا کلمه

فدر تو اما اعرابی از این جمله شادمان نشده و با تکلف تمام و گستاخانه فریاد زد، چه

 ن باش!ای، شاد و مطمئبه من گفته

از این طرز سخن او به خشم آمد ولی خشمش را پنهان نمیود و رو بیه    رسول خدا 

ابوموسی و بالل که در کنار او نشسته بودند نموده و گفت: او مژده و بشارت را رد نمود، 

 ولی شما آن را بپذیرید و آن دو شادمان گردیده و گفتند: مژده را پذیرفتم یا رسول اهلل.

بی طلبید و دست و صورتش را در آن شست و سیپس در  آظرف  سپس آنحضرت 

تیان  آن آر دهان انداخت و آنگاه فرمود: از این آر بنوشید و از آن به صیورت و گیردن  

بریزید و مژده حاصل نمایید. یعنی به برکت این آر مژده و شادمانی حاصل نمایید. و آن 

                                           
 گویند.ها به هنگام پاسخ مثبت به شخص میایست که عررکلمه« اَبشِر» -1
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حالی کیه خوشیحال و شیادمان     دو ظرف را برداشته و به فرمایش ایشان عمل نمودند در

 بودند.

ها در پشت پرده نشسته بود و خواست این برکت را از دسیت  ام سلمه در نزدیکی آن

 ندهد، لذا از پشت پرده صدا زد:

چیزی برای مادرتان بافی بگذارید، و آن دو مقداری بافی گذاشته و برای او فرسیتادند  

 .(1)عمل نمود و او نیز آن را برداشته و طبق فرموده پیامبر 

عشیرت، و  بسییار خیوش   از این جهت محبور و خنکی چشمان میا رسیول خیدا    

مجلس و بردبار و شکیبا بود، هیچ کاری که مخالف اوضیاو و شیرایط بیود انجیام     خوش

 داد.نمی

با  روزی با عایشه نشسته بود و عایشه سخنان زنان را با او بازگو نمود و آنحضرت 

 گفیت و رسیول خیدا    ود و عایشه با طول و تفصییل سیخن میی   صدا و شادمان باو هم

زد. سخنان عایشیه بیه   علیرغم مشاغل زیاد، به سخنان او گوش داده و تعلیق و تبصره می

 پایان رسید.

 تعریف نموده چه بود؟ آن داستانی که عایشه با پیامبر 

ا همیدیگر  باهم نشسته بودنید و بی   عایشه تعریف نمود که در زمان جاهلیت یازده زن

شیان را مخفیی نکننید و عیادات و     عهد و پیمان نمودند که هیچ چیزی از اخبار شیوهران 

هیا در آن مجلیس چیه    اخالق شوهران خویش را ذکر نموده و اصال  دروغ نگویند: آن زن

 گفتند:

 اولی گفت:

ی کوهی فرار دارد. نه این کیوه  شوهر من مانند گوشت شتر  الغری است که باالی فله

آسان است که کسی باالی آن برود و نه گوشت چاق است که کسیی بیه خیاطر آن     چنان

                                           
 متفق علیه. -1
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کند که باالی آن باال برود. )وی شوهرش را به کوهی سخت و پر از خرده سنگ تشبیه می

کند باالی کیوه  اند و به علت سختی، کسی جرأت نمیارزش  گذاشتهگوشت شتر پیر و بی

ه مستحق آن نیسیت کیه کسیی خیودش را بیه      ارزش است کبرود و گوشت نیز خیلی بی

خاطر آن خسته کند(. یعنی شوهر من خیلیی بیداخالق و متکبیر اسیت و در عیین حیال       

چیزی هم در اختیار ندارد که به سبب آن تکبر و غرور بکند، چون یک انسان تهیدست و 

 بخیل است.

 دومی گفت:

زی بافی نگیذارم،  ترسم از سخنانش چیکنم، چون میمن سخنان شوهرم را پخش نمی

 اگر از او سخن بگویم، ریز و درشتش را خواهم گفت:

ترسم که اگر عیوبش را پخیش کینم و   یعنی: عیور شوهر من بسیار زیاد است و می)

دهد و مین فقیط بیه خیاطر فرزنیدانش بیا او       شوهرم از آن اطالو گردد، من را طالق می

 .(کنمزندگی می

 سومی گفت:

دهد و اگر خیاموش باشیم همچنیان    خن بگویم طالفم میشوهر درازگردن من، اگر س

 مانم و او مانند شمشیر برنده است.معلق می

یعنی: شوهر من بسیار درازفد، زشت و بداخالق است، )بلکه ماننید لبیه تییز شمشییر     

است( پس این زن هر لحظه مورد تهدید طالق است و شوهرش تحمل شنیدن سیخنانش  

دهد. به شیوه همسرداری بیا او  ای بکند، طالفش میه و شکوهرا ندارد و هرگاه با او گالی

 ای است که نه متزوجه است و نه مطلقه.کند و بسان معلقهبرخورد نمی

 چهارمی گفت:
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است که نه سرد است و نه گرم و از او احساس خوف  (1)«شبه تهامه»شوهر من مانند 

گذراندن در آنجا بیرای  و خطری نیست. )مشخص است که نه باد است و نه غبار و شب

معاشرتی و اخالفیی میانیه   اهل آن خیلی زیباست. از این جهت وی شوهرش را با خوش

 بیند(.تعریف نمود که از طرف او شکنجه و آزار نمی

 پنجمی گفت:

شیود و از  شود و او اگر بیرون شود، شییر میی  وفتی وارد خانه شود، پلنگ می مشوهر

 پرسد.نمی آنچه گذشته و انجام گرفته است

شود، پلنگ حیوانی است کیه بیه   یعنی: هرگاه شوهرش وارد خانه شود مانند پلنگ می

بزرگواری و نشاط معروف است و هرگاه از خانه بیرون شیود و بیا میردم اخیتالط کنید،      

منش اسیت و  شود. و در عین حال خیلی سخاوتمند و بزررچون شیر شجاو و بهادر می

 کند.پرسد و مدافّه نمیاند نمیبرداشته و مصرف نمودهاش از آنچه اهل و خانواده

 ششمی گفت:
کشد و هرگاه پیچد و هرگاه بنوشد، همه را سر میشوهر من هرگاه بخورد، همه را می

 کند تا بداند چه خبر است.پیچاند و دستش را دراز نمیدراز بکشد پهلوش را می

ها بیافی  خورد و چیزی برای آنیعنی: )شوهرش بسیار پرخور است که همه غذا را می

نوشد و هرگاه بخوابد همیه پتیو را بیه    گذارد و هرگاه بنوشد همه را سر کشیده و مینمی

گذارد و اگر زنش غمگین شود، دسیتش را بیه او   پیچاند و چیزی برای زنش نمیخود می

 کند تا با او مالطفت نموده و از سبب غم و اندوهش بپرسد(.نزدیک نمی

 ت:هفتمی گف

                                           
آذرتاش آذرنوش. دشتی که تا سواحل جنور غربی و جنوبی شبه جزیره عربستان امتدا دارد فرهنگ  -1

 )مترجم(
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ها را در خود جمع نموده اسیت. اگیر   ی بیماریو همه شوهر من کودن و احمق است

پیذیرد، بلکیه همیواره ناسیزا گفتیه و نفیرین       با او سخن بگویی، سخن و موانست را نمی

کنید و ییا بیه    ها را زخمی میی زند و آنکند و اگر با او شوخی بکنی، به سر و بدن میمی

 زند.هرجایی از سر و بدن می

 هشتمی گفت:

 کردنش چون خرگوش نرم و نازک است.شوهرم، لمس

 و بویش چون گل است )یعنی خوشبو است(.

 من بر او غالب هستم و او بر مردم غالب است.

کنید، امیا پهلیوان    یعنی )او با زنش خیلی نرم است و هرچه بخواهد از او اطاعت میی 

 ی فوی است(.ها دارای شخصیتاست و بر مردم غالب است و در میان آن

 نهمی گفت:

اش بیزرر اسیت و بیرای میهمانیان بیاز اسیت(       بلندفامت است )یعنی خانیه  مشوهر

نوازی و پخت و پز زیاد بیرای مهیمانیان   خاکسترهایش بسیار است )یعنی به علت مهیمان

 آتش خانه همیشه روشن است(.

کیه در آن بیا   ای خانیه اش با میهمانخانه و مجلس فاصله نیدارد )یعنیی: مهیمانیه   خانه

اش نزدیک است چون به اهلش بسییار حیرص و عالفیه دارد(.    نشیند با خانهمیهمانان می

کنید(. و  خورد. )یعنی در جلو مردم پرخیوری نمیی  شبی که میهمان داشته باشد زیاد نمی

خوابد. )یعنی اگر در شب از طرف دشمن و غیره شبی که خوف و هراس داشته باشد نمی

 شود(.همچنان بیدار مانده و مرافب می خطری احساس بکند،

 دهمی گفت:

ی کسانی که ذکر شید بهتیر اسیت،    شوهرم مالک است. و مالک کیست؟ مالک از همه

روند، و هرگاه صدای کارد شتران بسیار و مبارکی دارد که خیلی کم برای چرا به بیابان می

است. )اسم شوهرش مالیک  ها فرا رسیده کنند که نابودی و هالک آنرا بشنوند، یقین می
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است و هرچند که از او تعریف کند بازهم از ذکر اوصاف زیبایش ناتوان است، شیترانش  

شدن روند تا همیشه جهت دوشیدن و ذبحهمیشه نزدیک او هستند و خیلی کم به چرا می

 برای میهمانان آماده باشند و هرگاه شتران صدای کارد را بشنوند که دارد آماده شده و تیز

 شوند(.دانند که برخی از آنان هالک شده و برای میهمان ذبح میشود، میمی

 یازدهمی گفت:

 اسم همسر من ابوزرو است. ابوزرو کیست؟

هایم را از طال و جواهرات پر کرد و من نزد او چاق و چله شیدم، و میرا چنیان    گوش

 تعریف کرد که من به خودم در شگفت آمده و مغرور شدم.

ای فقیر دید که چیزی جز غنیمت اندک در اختیار نداشیتند، و میرا بیه    ادهمرا در خانو

 ها و حیوانات زیادی بود.ای برد که در آن شترها و اسبخانه

گیرم و هرگاه بخوابم تا صبح هرگاه نزد او سخن بگویم مورد نکوهش و نقد فرار نمی

 .خوابم(خوابم )به علت کثرت خدمه و پیشخدمت تا صبح خور میمی

هیا موجیود اسیت و تیا سییر      نوشیم )چیون انیواو نوشییدنی    هرگاه بنوشم تا سیر می

 نوشم(.می

 اما مادر ابوزرو، مادر ابوزرو کیست؟

 اش وسیع و بزرر است.اش بسیار چاق و زیباست و خانهاو بقچه

 اما پسر ابوزرو؟ پسر ابوزرو کیست؟!

نی خیلی نرم و آرام در یک شده نخل خرمای تر است )یعخوابیدنش مانند شاخه بریده

کند )یعنی زییاد پرخیور   خوابد، و بازو یک بزغاله او را سیر میمکان کوچکی مودبانه می

 نیست(.

 اما دختر ابوزرو! دختر ابوزرو کیست؟

اش از او خشمگین است. او مطیع پدر و مادرش است، خیلی باحجار است، همسایه

 ورزد(.ش بر او حسد میااش از زیبایی و لذت زندگی)یعنی همسایه
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 اما کنیز ابوزرو، کنیز و پیشخدمت ابوزرو کیست؟

 کند.اسرار خانواده ما را بیرون پخش نمی

 کند.کند و با آن بازی نمیها را خرار نمیغذا و خوراک خانه

 گذارد پر از خس و خاشاک شود.کند و نمیی ما را تمیز میخانه

یک زنی برخورد کرد که بیا او دو بچیه )زیبیا و     در یک بهاری، ابوزرو بیرون شد و با

 فوی البنیه( چون پلنگ در کنار او بودند.

کردند. لذا )از آن زن خوشش آمید( و  هایش( بازی میدر زیر بغل او با دو انار )پستان

 مرا طالق داد و با او ازدواج نمود.

 بعد از او من با یک مرد بزرگوار و کریم ازدواج نمودم.

های زیادی را سرازیر نمود شد و بر من نعمتبر یک اسب تیزرو سوار می این شوهرم

داد )کیه  و انواو خوشبوها را به سوی من لبریز نموده و از هر نوو آن دو عدد به مین میی  

 خواستم هدیه کنم(.یکی استعمال نموده و دیگری را به کسی که می

 ات نیز بخوران.گفت: بخور ای ام زرو و به خانواده

ی آنچیه  س ام زرو در حالی که مشتاق شوهر اولی یعنی ابوزرو بود گفت: اگر همهسپ

را که این شوهر به مین داد، جمیع کیرده شیوند، بیه انیدازه کیوچکترین ظیرف ابیوزرو          

 .(1)رسند. )سبحان اهلل! هنوز فلبش به ابوزرو وابسته است! یقینا  دلبر، دلبر اول است(نمی

نی طوالنی از یازده زن بود، نظر شما چیست؟ این داسیتان  داستان به پایان رسید. داستا

اش یعنیی ام  را گرفت در حالی که به محبوبیه فلیب و رفییق خانیه     فدر وفت پیامبر چه

 داد.گوش می لالمؤمنین عایشه 

                                           
 سراید:شاعر فارسی گوی می -1

 نباشیید یییار چییون یییار نخسییتین   
 

 نه هر معشوق چون معشوق پیشیین  
 

 )مترجم(
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در کمیال خاموشیی، واکینش نشیان داده و اظهیار عجیب و خوشیی و         رسول خدا 

گفت و با وجود خستگی و کثرت و او سخن می دادوری، به سخنان عایشه گوش میبهره

مشاغل و تراکم کارها، اظهار خستگی و ماللت ننمود. تا این که عایشه از سخنانش فیارغ  

به عنوان واکنش و اظهار مسرت و این کیه داسیتان را فهمییده و     شد، بلکه رسول خدا 

است، او در یک خییال  ان را در حالی بیان نموده تمفهوم آن را دریافته است و عایشه داس

و پیامبر در خیال دیگری نبوده است، به عایشه گفت: من برای شما به منزله ابوزرو بیرای  

 ام زرو هستم.

حال، اینک ما و شما در اظهار لطف و اهتمام به مردم باهم موافق شدیم، پیس هرگیاه   

پیدرم!   پسرت آمد در حالی که با پوشیدن لباس زیبا خودش را مزین کرده بیود و گفیت:  

شما در مورد من چیست؟ با او هم سو شده و واکنش نشیان بیده، بگیو سیبحان اهلل!      نظر

 فدر زیبا هستی، همچنین با دختر، همسر، شوهر، فرزند و دوستت اینگونه تعامل نما.چه

 کنی.گاهی موضوو را فراموش می

د یافیت. شیما   اش بهبیو دهم پدر از بیماریگوید: به تو مژده میبه طور مثال به تو می

خواهم پیاداش عافییت   نگو: مگر کی بیمار شده است؟! بلکه بگو: الحمدهلل. از خداوند می

 را در او جمع نماید، مرا شادمان کردی خداوند تو را شاد بگرداند.

یا گفت: برادرم! از زندان آزاد شد. شما نگو: به خدا من اصال  خبر نداشتم که او زندان 

واکینش نشیان داده و بگیو: الحمیدهلل. ایین ییک خبیر بسییار          بوده است. بلکیه از خیود  

 کننده است. خداوند سعادت شما را مستدام دارد.بخش و خوشحالمسرت

سویی و تعامل، حتی بیر حیوانیات نییز ت ثیرگیذار     تشویق، هم –ای مردم!  –در پایان 

 است.

الفات نمودم، یکی گوید: من در بیابان بودم و با یکی از فبایل عرر ممی« ابوبکر رفی»

رنگی دییدم  از آنان مرا میهمانی کرده و در یک خیمه داخل شدم. در خیمه یک غالم سیاه

 اند.که زندانی است و نیز شتران زیادی دیدم که در جلو خانه مرده
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کنیدن اسیت،   کشد. گویا در حال جیان و فقط یکی مانده است که دارد نفس نفس می

هستی و برای تو حق میهمانی است، پس شفاعت مرا نزد  آنگاه آن غالم گفت: تو میهمان

دارد و در ایین میورد سیفارش وی را رد    آفایم بکن؛ زیرا او میهمانش را بسیار گرامی می

 کند. شاید مرا از این فید و بند برهاند.نمی

 دانستم جرمش چیست.من خاموش شدم و نمی

خیورم تیا زمیانی کیه     م: نمیی وفتی غذا آوردند، من از خوردن امتناو ورزییدم و گفیت  

 سفارش مرا در حق این غالم فبول نکنید.

ی اموالم را تبیاه  آنگاه آفای آن غالم گفت: این غالم مرا بدبخت و بیچاره کرده و همه

 نموده است. من گفتم: چه کرده است؟!

گفت: او یک صدای خور و دلنشیین دارد و مین بیه پشیتیبانی ایین شیتران زنیدگی        

ها حمیل نمیوده و بیه سیرودن اشیعار دلنشیین       ارهای سنگینی به پشت آنکردم و او بمی

پرداخته و با صدای دلنوازش این شترها را تحریک نموده است تا این که شیترها بیر اثیر    

انید. چیون   های زیبای وی مسیر سه شبانه روز را به مدت یک شبانه روز طی نمودهترانه

 ها مردند، جز این یک شتر ولیی چیون تیو   آنها پایین آوردیم همگی بارها را از پشت آن

زاد آمیهمان من هستی، به خاطر احترام تو او را بخشیدم، سپس برخاست و غالم را از بند 

مند شدم. لذا وفتیی صیبح شید، بیه او     گوید: من به شنیدن صدایش عالفنمود. ابوبکر می

ا بود، آر بکشید و  دادم تا با صدایش شتری را تحریک کند تا از چاهی که در آنج دستور

هیای  شتر با صدای او نشاط پیدا کند. در آن وفت غالم شروو به سیرودن اشیعار و ترانیه   

خیورد  دلنواز خویش کرد و چون صدایش را باال برد، شتر به وجد درآمده و از خیود بیی  

 شد تا جایی که طنار را فطع نمود.

کینم کیه تیا بیه حیال      من نیز از زیبایی و حسن صوتش به چهره افتادم و گمیان نمیی  

 .(1)صدایی زیباتر از او شنیده باشم

                                           
 .111و  1احیاء علوم الدین.  -1
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آیند و در نتیجه آن شور و پس وفتی حیوانات با صدای زیبا متفاعل شده و به وجد می

خواند، پس نظیر تیو   یابد و صدایش را دلنوازتر نموده و ترانه میحماسه غالم افزایش می

 .(1)ها چیستبا انسان

 فت بده...خودت را باتمرین بساز و پیشر

ات از خود واکنش نشان بیده  زنده باش نه مرده، با سخنان، تعبیرات و حرکات چهره»

 «.تا دیگران با تو انس بگیرند

                                           
 گوید:زبان در مورد این داستان میشاعر فارسی -1

 اشتر به شعر عرر در حالیت اسیت و طیرر   
 

 وریگییر ذو نیسییت تییو را کییژ طبییع جییان     
 

 )مترجم(



 زبانت را شیرین کن

زندگی ما از موافعی که نیاز هست در آن توجیه و نصیحت دیگیران بپیردازیم، خیالی    

 نیست.

کنییم. و  ه، پدر و مادر تقیدیم میی  ها را به پسر، همسر، دوست، همساینصایحی که آن

هیا انجیام گرفتیه اسیت     هایی کیه در آغیاز آن  ها و اندرزها با تفاوتفطعا  نتیجه نصیحت

شود. یعنی: اگر آغاز نصیحت با شیوه مناسب و مقدمه زیبیایی انجیام بگییرد،    متفاوت می

ی خشیک و  اسرانجام و نهایت آن اینگونه خواهد بود و اگر آغاز آن با درشیتی و مقدمیه  

 ی آن نیز به همین شکل خواهد بود.خشن باشد، مسلما  نتیجه

کنیم نه بیا  هایشان تعامل میها و دلکنیم، در وافع ما با فلبوفتی مردم را نصیحت می

بینیم که برخی فرزندان به نصیحت مادرانشان گیوش  جسم و کالبد آنان، از این جهت می

 و یا برعکس. شان خیردهند؛ ولی به نصیحت پدرانمی

دهنید و بیه   آموزان و دانشجویان به نصایح یک معلم و استاد گوش میهمچنین دانش

استاد و معلم دیگری توجه ندارند. نخستین مهارت در شیوه اندرز و نصیحت ایین اسیت   

کاری نکنم تا که زیاد به نصیحت ادامه ندهیم و بر هر امر بزرر و کوچک مرافب و خرده

هیا سینگین   ها هستیم و بر آنها و سکنات آنند که ما مرافب حرکتدیگران احساس نکن

 باشیم. به فول شاعر:
 لككككككككی  الغبككككككككي بسككككككككید  ككككككككي   مككككككككه

 

 لككككككككككككن سكككككككككككید   مكككككككككككه المتغكككككككككككابي 
 

ها شخص احمق سردار فوم نیست، بلکه سردار فوم کسی است که )از حمافت»یعنی: 

 «.اطالعی بکندهای بعضی( اظهار بیو نادانی

 اگر بتوانی نصیحت را به شکل پیشنهاد عرضه نمایی(.)پس چه زیباست 

کردن به طور مثال، همسرت به شما غذا تقدیم نمود در حالی که در پخت و بز و آماده

 آن خیلی زحمت کشیده است. اما مقداری نمک آن زیاد است.

 پس نگو: اووه، این چه غذایی است.
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 اعوذ باهلل. یک پاکت نمک را در آن ریختی.

 ریختی، بهتر بود.لکه بگو: اگر کمتر نمک در آن مینخیر، ب

هیایش چرکیی اسیت، پیس نصییحت را بیه       همچنین وفتی پسرت را دیدی که لبیاس 

زیرا مردم دوست ندارند بر آنان امر و نهی شود. از ایین   صورت پیشنهاد به او عرضه کن،

 های زیباتری بپوشی.رو بگو: چو خور است تو لباس

الس درس ت خیر نموده است به او بگو: اگر دو مرتبه از کیالس  آموزی از کاگر دانش

 ها را استعمال کنید.ها و شیوهت خیر نکنی بهتر است. لذا همیشه این روش

 به نظر شما آیا بهتر نیست اینگونه عمل نمایید؟

های زیبا و لطیف ها و شیووهکنم؛ این روشمن به شما اینگونه پیشنهادها را عرضه می

فهمی؟ تا کی بیه تیو   ادر، چند بار به تو گفتم، تو نمیت از این که بگویید: ای بیبهتر اس

 یاد دهم؟!

کرده است، اما بازهم به او اجازه بده تا عرفش را خشک کند و به  نخیر، اگرچه اشتباه

 ارزش و فیمت خود پی ببرد.

 دانید چرا؟آیا می

هین و تحقییر وی. یعنیی   چون هدف، عالج و درمان اشیتباه اوسیت نیه انتقیام و تیو     

ها تحکم و تعیین تکلیف شیود.  دوستان! به شما صریح بگویم: مردم دوست ندارند بر آن

 در این حدی  بیندیش و شیوه نبوی را در برخورد با این صحابی مالحظه کن:

خواست عبداهلل بن عمر را توجیه نماید تا نماز شب بخواند، لیذا   روزی رسول خدا 

 به او چنین نگفت: ای عبداهلل! شب بلند شو و نماز بخوان.از او نخواست و 

بلکه نصیحت را در فالب پیشنهاد عرضه نمود و گفت: عبداهلل چه انسان خوبی است، 

 خاست.کاش شب برای نماز برمی

در روایت دیگری آمده است که فرمود: ای عبداهلل! مانند فالنی نباش کیه شیب بیرای    

 ا ترک نمود.شد و سپس آن رنماز بلند می



 ات لذت ببراز زندگی   101

بلکه اگر توانستی بهتر است توجه او را طوری به اشتباهش جلب نمایی کیه او اصیال    

 احساس نکند.

شخصی در محضر عبداهلل بن مبارک عطسه زد و الحمدهلل نگفت. آنگاه عبداهلل گفیت:  

 هرگاه کسی عطسه بزند چه دعایی بخواند؟

 «.یرحمک اهلل»ک گفت: آن وفت عبداهلل بن مبار«. الحمدهلل»آن شخص گفت: 

 نیز اینگونه بود. شیوه آنحضرت 

زد و بیه  هیای همسیرانش سیر میی    شد، یکی یکی به خانهوفتی از نماز عصر فارغ می

 کرد.شد و با آنان صحبت میها نزدیک میهرکدام از آن

عسیل و   روزی به خانه زینب بنت جحش رفت و نزد او عسل بود و رسیول خیدا   

کیرد و میدت   تند. لذا از آن شروو به خوردن نمود و با او صحبت میحلوا را دوست داش

 بیشتری از سایر زنان در نزد وی درنگ نمود.

عایشه و حفصه از این بابت به غیرت آمدند و با همدیگر فیرار گذاشیتند کیه هرگیاه     

ها برود آن دو بگویند: ما از شیما بیوی مغیافیر احسیاس     نزد هرکدام از آن رسول خدا 

 یم، مغافیر یک نوشیدنی شیرین شبیه عسل است، اما بوی بدی دارد.کنمی

شان بوی بد احساس شود؛ کرد از این که از بدن یا دهانخیلی پرهیز می رسول خدا 

 کند.چون او با جبرئیل و مردم مناجات می

نزد حفصه آمد، حفصه پرسید: چه خیوردی؟ گفیت: مین نیزد      لذا وفتی آنحضرت 

 کینم. آنحضیرت   حفصه گفت: من از شما بوی مغافیر احساس می زینب عسل خوردم،

گفت: نه من نزد او عسل خوردم، اما هرگز دوباره نزد او عسل نخواهم خیورد. سیپس از   

 نزد حفصه برخاست و نزد عایشه رفت. عایشه نیز به او اینگونه گفت.

وزی چند روزی گذشت و خداوند تمام این فضیه را بیرمال سیاخت. پیس از چنید ر    

 یک راز محرمانه را به حفصه گفت و حفصه آن را آشکار نمود. رسول خدا 
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نیزد او بیود و ایین ییک زن     « شفاء دختر عبیداهلل »روزی نزد حفصه آمد در حالی که 

 نمود.صحابی بود که در علم طب مهارت داشت و مردم را معالجه و درمان می

ه صورت غیر مستقیم جلیب  خواست توجه حفصه را به اشتباهش ب لذا رسول خدا 

« شیفاء »بیه   چکار کرد؟ آنگیاه رسیول خیدا     نماید، تا بهتر و زیباتر باشد. آنحضرت 

 آموزی همچنانکه نوشتن را به او آموختی؟را نمی« رفیه النمله« »حفصه»گفت: آیا به این 

آن کردند و هرکسی که ای بود که زنان عرر آن را استعمال مییک لطیفه« رفیه النمله»

که در مییان  « رفیه النمله»دانست که این سخنی است که نفع و زیان ندارد. شنید میرا می

 گفتند:ها مشهور بود این بود که میآن

یعنی:  «ال جل ين ال تعصرعل غی  تحت ل وت تض  وتكتحل وفل شيء ت  الع و »

کند غیر از کند و هر کاری میآراید و سرمه میگیرد و خودش را میعروس مجلس می»

 «.کنداین که از شوهرش نافرمانی نمی

خواست به صورت کناییه و اشیاره حفصیه را نکیوهش     با این سخن می آنحضرت 

غیك ان ال »این جمله را تکرار نمایید:  « شفاء»نموده و او را تادیب نماید. به این شکل که 

 یعنی: غیر از این که از شوهرش نافرمانی نکند. «تعصى ال جل

هیا  ی دوسیتی در دل ها در عالج اشتباهات افراد زیبا هستند تا شیرازهاین شیوه فدرچه

هیا  به صورت مستحکم و متین بافی بماند و اشتباهات آن را تکان نداده و کثرت نصیحت

 و اندرزها آن را مکدر سازد.

شخصی از یکی از علما کتابی به عارییت گرفیت و پیس از چنید روزی کتیار را در      

 داند که بر آن اثر غذا بود گویا بر آن غذا یا انگور گذاشته است.حالی بازگر

اما صاحب کتار خاموش شده و چیزی نگفت: پس از چنید روز دوبیاره آن شیخص    

آمد تا کتار دیگری را به عاریت بگیرد. آن عالم کتار را داخل یک سینی گذاشت و بیه  

 او داد!

 کار کنم؟!آن شخص گفت: من از شما کتار خواستم، سینی را چ
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گفت: کتار به خاطر این که آن را بخوانی و سینی به خاطر این کیه غیذایت را در آن   

 بگذاری؛ او کتار را برداشت و رفت؛ زیرا پیام را دریافت نمود.

آورد و آمد و پیراهنش را از تن بیرن میاش میبه همین صورت شخصی شبانه به خانه

 د.خوابیکرد و میبر جا لباسی آویزان می

 داشت.کرد و از کیف مقداری پول برمیآمد و کیف پولش را باز میآنگاه همسرش می

رفیت و نییاز داشیت تیا بیا      شید و بیه کیارش میی    وفتی صبح مرد از خوار بیدار می

دید. در این هنگام میرد  سوپرمارکت محل یا غیره تسویه حسار کند پولی در جیبش نمی

 کجا شدند؟! هاگفت: پولتعجب نموده و با خود می

لذا همسرش را تعقیب نمود تا این که به اصل فضیه پیی ببیرد. از ایین جهیت روزی     

اش بازگشیت و طبیق معمیول پییراهنش را از تین      خرچنگی در جیبش گذاشته و به خانه

کشییید و خییودش را بییه خییوار زد و در حییالی کییه مواظییب پیییراهنش بییود شییروو بییه 

 کردن نمود.خروپف

میشگی آمد تا مقداری پول بردارد! بنابراین، آهسته آهسیته  همسرش نیز طبق عادت ه

رامش تمام دستش را در جیب فرو برد تا این کیه خرچنیگ را   آبه طرف پیراهن آمد و با 

لمس نمود، و ناگهان خرچنگ حرکت نمود، زنش فریاد برآورد: آه دستم! در ایین هنگیام   

 شوهرش چشمانش را باز کرد و گفت: آه جیبم.

گزیدیم، بیا فرزنیدانمان و   ها اینگونه اسلوبی را برمیی انسانتعامل به همهکاش ما در 

 شدند.مان وفتی مرتکب خطایی میآموزانهمچنین با طالر و دانش

شود که در منزل زنی بسیار نیک و صالح است و هرگز راضی نمی« نایف»مادر  دوستم 

 شوند.گان داخل نمیای که سگ و تصویر باشد فرشتتصویر باشد؛ زیرا در خانه

هیای مختلیف گونیاگونی    مادرش دختر کوچکی دارد که جز عروسک، اسیبار بیازی  

 داد که برای خودش عروسک خریداری نماید.داشت، چون مادرش به او اجازه نمی
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اش به او عروسکی هدیه نمود و گفت: در اتافت بازی کن و مواظب باش مادرت خاله

 آن را نبیند.

ی مناسیبی او را  رش متوجه شد، لذا تصمیم گرفت تا با ییک شییوه  پس از دو روز ماد

 نصیحت و اندرز کند.

ها! مدت دو روز است که من احسیاس  گفت: بچه« نایف»سر سفره غذا نشستند. مادر 

دانم چیرا فرشیتگان از خانیه بییرون     مان از فرشتگان خالی شده است! نمییکنم خانهمی

 .«هِ ـبِاللَّ  إاِلَّ  ةَ    َّ  َوالَ  َ ْ  َ  الَ »رفتند. 

 داد، خاموش بود.دختر کوچک که به سخنان مادرش گوش می

هیای  پس از صرف غذا دخترک به اتافش رفیت، دیید کیه در جلیوش اسیبار بیازی      

هاست. آن را برداشیت و نیزد میادرش    گوناگونی گذاشته شده و عروسک نیز در میان آن

 خواهی با این بکن.ده است، هرچه میها را بیرون رانآورد و گفت: مامان! این فرشته

کننیده و خیرخیواه   ی زیبایی است که هرکدام از ما اصالحپس این چه اسلور و شیوه

ها را بیه  اشتباهات مردم باشیم و در عین حال بر آنان خفیف النفس بوده بدون این که آن

 انگیز باشیم.ستوه درآورده و مالل

رد نصیحت فرار گرفته اسیت( را بگیذاریم   منظورم این است که منصوح )کسی که مو

تیوان عسیل را خیورد بیدون ایین کیه کنیدو را        اش را حفظ نماید؛ زیرا میتا عرق چهره

 شکست. چنان وی را نصیحت نکنید که انگار با عملکردش مرتکب کفر شده است.

بلکه نسبت به او حسن ظن داشته باش و چنین فکر کن که او به صیورت اشیتباهی و   

 د و یا ندانسته مرتکب اشتباه شده است.بدون فص

در آغاز اسالم شرار هنوز حرام نشده بود و به تدریج در مراحل مختلفی حرمیت آن  

 نازل گردید.

در مرحله نخست خداوند، شرار را برای آنان مبغوض جلوه داده و تحیریم آن را بیه   

 صورت فطع اعالم ننموده فرمود:
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﴿    
     

  ﴾ [.107 :ة]البقر 

کنند؟ بگیو: در مصیرف   ای محمد! در باره حکم شرار و فمار از تو سؤال می»یعنی: 

 .«شرار و پرداختن فمار زیان و گناهی بزرر و سودی ناچیز مقرر است
 ام نزدیکی وفت نماز تحریم نموده و فرمود:باز در مرحله دوم نوشیدن آن را به هنگ

﴿    
   

    ﴾ 
 [.20النساء: ]

ای مؤمنان! در حالت مستی نماز نخوانید؛ )چون در چنین حالتی خشیوو و خضیوو   »

 .«گویید بفهمیداین که به خود آمده( و آنچه می شود تافراهم نمی
آمیدن اوفیات نمیاز،    شدن به نمازها و پی در پیی در این هنگام انسان به علت مشغول

 یافت.وفتی برای نوشیدن شرار نمی

 آنگاه در مرحله نهایی خداوند فرمود:

﴿   
   

   
   

   
﴾ [.71: ة]المائد 

شده و تیرهیای گروبنیدی کثییف و    های نصبای مؤمنان! همانا شرار و فمار و بت»

اسیت( پیس از آن    ها را برایتان آراسته نمودهنجس اند و از اعمال شیطانی هستند )که آن

 .«اجتنار نمایید تا به پاداش و ثوار بزرگی نایل آیید
نوشید از آن دست کشید و باز آمد. مگر کسانی که خارج از لذا هرکسی که شرار می

 مدینه بودند و از تحریم فطعی آن خبر نداشتند.
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از سفر بازگشته بود و بیه رسیول   « عامر بن ربیعه»روزی صحابی جلیل القدر حضرت 

 خدا، یک کوزه پر از شرار، هدیه نمود.

هیا را  کردند، نه به ایین خیاطر کیه آن   هدایایی تقدیم می گاهی مردم به رسول خدا 

خودش استفاده نماید، بلکه به دیگران هدیه نماید و یا بفروشد. از این جهیت برخیی بیه    

 کردند.ایشان طال یا ابریشم هدیه می

ها را به همسیرانش و ییا افیراد دیگیر هدییه      ه آنپوشید، بلکها را نمیآن آنحضرت 

از روی تعجب به جام شرار نظر انیداخت و بیه سیوی     کرد. از این رو رسول خدا می

 نگاه کرد و گفت: مگر تو خبر نداری که شرار حرام شده است؟« عامر بن ربیعه»

 عامر گفت: مگر حرام شده؟ نه، نه یا رسول اهلل من خبر نداشتم.

رمود: آری، شرار حرام شده اسیت. آنگیاه عیامر شیرار را برداشیت.      ف آنحضرت 

 ها را بفروش.برخی به صورت پنهانی به او گفتند: آن

از این ماجرا باخبر گردید فرمود: خیر؛ زیرا هرگاه خداوند چییزی   آنگاه رسول خدا 

 نماید.را حرام نماید، پولش را نیز حرام می

 .(1)زمین ریختها را برداشته و به لذا عامر آن

خیلی برحذر باش از این که به هنگام نصیحت دیگران از خودت تعریف نمیایی، لیذا   

کنی به زمین بزنیی. هیچکسیی بیه ایین     خودت را باال ببری و شخصی را که نصیحت می

 راضی نخواهد شد.

کننید، شیروو بیه ذکیر فضیایل و      شان را نصیحت میی مثال  برخی پدران وفتی فرزندان

نمایند، من چنین و چنان بودم و چه بسیا کیه پسیر از گذشیته     ای خویش میهبزرگواری

 پدرش خبر دارد!!

اگر نیاز شد تا در وفت نصیحت، مثالی ذکر نمایی، کوشش کن از خودت مثال نیزن و  

های خودت اشاره نکن، بلکه از دیگری مثال بزن تیا  منشیها و بزرردر آن به جوانمردی

                                           
 طبرانی با سند صحیح. -1
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کنیی و از خیودت   نی احساس نکند کیه او را تحقییر میی   کشخصی که او را نصیحت می

 کنی.تعریف می

 با اختصار...

 .)حدی («. سخن نیکو صدفه است»



 خالصه کن و مجادله نکن

زننده( است و به مییزان مهیارت جیالد در    کننده مانند جالد )شالقگویند: نصیحتمی

 ماند.زدن درد بافی میشالق

د نه نیرو و توان جالد! زیرا جالد خشن که با شدت گویم: مهارت جالمتوجه باش: می

شود، ولی پس زند، آن شخص به هنگام خوردن تازیانه دردمند شده و اذیت میشالق می

کند. اما جالدی کیه در کیارش خبیره اسیت و مهیارت دارد      از اندکی درد را فراموش می

 انه را بلد است.زدن شالق و تازیزند، اما شیوهگرچه گاهی با سختی تازیانه نمی

گفتن و اندرز طوالنی اعتبار ندارد، کننده نیز اینگونه است، زیاد سخنشخص نصیحت

 گر مهم است.بلکه شیوه و اسلور نصیحت

پس اگر خواستی کسی را نصیحت نمایی حتی االمکان خالصه کن و برایش سخنرانی 

رای بازآمیدن از خشیم،   نکن، خصوصا  کاری که بر آن موافق باشد، مانند این کیه او را بی  

 نمایی.نمازی، نافرمانی والدین و... نصیحت میخواری، بیشرار

شیوی کیه هییچ    اگر در اندرزهای شخصی و مستقیم نبوی دفت نمیایی، متوجیه میی   

 شود.اندرزی از یک یا دو خط اضافه نمی

 به این نصایح نبوی گوش فرا ده:

حرم افتاد، نگاه دیگیر را نیفیزا؛ زییرا    ای علی! اگر یک بار نظرت به طور اتفافی به نام

 اولی به نفع تو و دیگری علیه تو است.

 تمام شد نصیحت با اختصار.

 ای عبداهلل بن عمر! در دنیا چنان باش که مسافر یا عبورکننده از راهی هستی.

ای معاذ! به خدا فسم! من تو را دوست دارم پس همیشه بعد از هر نمیاز ایین دعیا را    

ْكِ َك، ِذْفِ َك، َعلَى رَِعنِّي ل مَّ اللَّ »ترک نکن  ْسنِ  َوش   .«ِعبَاَ تِ َ  َو  

 ای عمر! تو انسان نیرومندی هستی پس نزد حجراالسود ازدحام نکن.
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ی اختصار کیار  شان از شیوهدر سخنان به همین صورت خردمندان بعد از آنحضرت 

 گرفتند.می

ه او گفیت: ای بیرادرزاده! مین    شاعر مالفات نمیود و بی  « فرزدق»حضرت ابوهریره با 

 بینم که پاهایت کوچکند و هرگز شایستگی جایی برای بهشت ندارند.می

زدن بیه زنیان پاکیدامن    ها عملی نیکو انجام بده و در اشعارت از تهمتیعنی: برای آن

 دور شو.

آمدند و بیا او خیداحافظی و   در بستر مرر بود و مردم دسته دسته می حضرت عمر 

کردند. جوانی وارد شد و گفت: شادمان باش ای ده و از او تعریف و تمجید میتودیع نمو

و گذشیته تیو در اسیالم کیه      امیرالمؤمنین به مژده الهی، به مصاحبت تو با رسول خیدا  

برایت معلوم است. زمانی که مسئول امور مسیلمانان شیدی و عیدل نمیوده و سیپس بیه       

هیا بیرایم کفاییت    شیتم کیه همیین   گفت: من دوسیت دا  شهادت رسیدی. حضرت عمر

 بودند نه به زیان من.کردند و به نفع من میمی

وفتی جوان از مجلس برخاست. حضرت عمر دید که ازارش بیه زمیین دراز اسیت و    

خواست به او نصیحت کند، گفت: این جیوان را   زیر شتالنگش فرار دارد، حضرت عمر 

مقابل او ایسیتاد و گفیت: ای بیرادرزاده!     صدا بزنید و نزد من فرا خوانید، وفتی جوان در

 .(1)تر و برای پروردگارت پرهیزگارتر استلباست را باال بزن؛ زیرا این برای لباست نظیف

 نصیحت به اختصار تمام شد و پیام دریافت گردید.

جو و تا حد توان از جدال پرهیز کن، به ویژه وفتی احساس نمودی طرف مقابل ستیزه

 رساندن نصیحت به اوست نه گشودن دروازه مناظره.هدفمکار است؛ زیرا 

 حال آن که خداوند جدال را نکوهش نموده است:

﴿    ﴾  :[.18]الزخرف 

 .«جوییاین سخن را به طریق جدل و دشمنی به تو گفتند نه از روی حقیقت»
                                           

 بخاری. -1
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فرار داشتند گمراه نشیدند،  فرمودند: هیچ فومی پس از هدایتی که بر آن  رسول خدا 

 مگر این که به جدال دست یازیدند.

ای در وسط بهشیت هسیتم بیرای کسیی کیه      فرمودند: من کفیل خانه نیز آنحضرت 

 جدال و مباحثه را ترک نماید اگرچه ذی حق باشد.

هایشان کبیر  ها و فلبشود، اما اکثرا  در درون انسانگاهی انسان با یک اندیشه فانع می

کند وفتی حیق  پسندی وجود دارد، چنانکه خداوند از فرعون و فومش حکایت میو خود

 شان از حق گردید:هایشان آن را تصدیق نمودند، اما تکبر مانع پیرویرا شناختند و با فلب

﴿  
  

 ﴾  :[.02]النمل 

و تکبر و گردنکشی آن را انکار نمودند هرچند که فلبیا یقیین    افران از روی ظلمکو »

 .«داشتند از جانب خداوند است و سحر نیست
شده به اشتباهش پی ببیرد تیا در   پس مقصود نهایی شما این باشد که شخص نصیحت

مرتبه دوم از آن اجتنار نماید، نه این که تو بر او غالب باشی؛ زییرا تیو بیا او در مییدان     

 برد نیستی.کشتی و ن

ها گفت: آیا شما نماز شیب  رفت، آنگاه به آن بنزد فاطمه و علی  شبی رسول خدا 

 خوانید؟نمی

های ما به دست خداست، هرگیاه او بخواهید بییدار شیویم.     حضرت علی گفت: نفس

 گفت:زد میها پشت نمود و در حالی که دستش را به رانش میبه آن رسول خدا 

ْنَسان   َوَفانَ » جدل و خصومت و عدم تسلیم در برابیر حیق،   »؛ (1)«َجكَداًل  َشكْيء   رَْف َ َ  اإْلِ

 «.جزو سرشت و طبیعت انسان است

                                           
 بخاری. -1
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کند کیه در وافیع   ای پیش میگاهی شخصی که مورد نصیحت فرار گرفته عذر و بهانه

اش را حفیظ نمایید،   ای نیست، اما به خاطر این که عرق چهرهکنندهاین عذر موجه و فانع

کنید  ای پیش میی گاهی شخصی که مورد نصیحت فرار گرفته عذر و بهانهگوید.یچنین م

اش را ای نیست، اما به خاطر این کیه عیرق چهیره   کنندهکه در وافع این عذر موجه و فانع

 گوید.حفظ نماید، چنین می

پس تو جوانمرد باش و عذرش را بپذیرد و بر او سخت نگییر و درهیا را بیر روییش     

کنیی، اگرچیه   ها را برویش همچنان باز بگذار وفتی کیه او را نصییحت میی   نبند، بلکه آن

سخنی اشتباه بگوید؛ زیرا ممکن است اشتباهش را طوری درمان نمیایی کیه او احسیاس    

 کند. از فبیل این که از او و از درایت و جرأتش تعریف نمایی.نمی

غلط بود به تردید آن  سپس بگو: اما... وانگهی اشتباه سخنش را بیان نما و اگر حرفش

 بپرداز.

 وجهه نظر...

 «.زد کن و سخنرانی نکنبا اختصار به اشتباه گوش»



 به سخنان مردم توجه نکن

ای بر زبان آورد که مرا به شگفت انداخت و به گمیانم  روزی پسرم عبدالرحمن جمله

 دانست. وی گفت: طنّش تعش تنتعش!در آن سن معنای آن را نمی

فکر کردم و همچنین انتقادات، نظرایت و سخنان میردم را مالحظیه    من در این جمله

کردم، لذا متوجه شدم که مردم در سخنان و نکوهش هایشان دارای افسیام گونیاگونی   می

 هستند.

داننید و در  ها افراد ناصح و خیرخواهی وجود دارد که فن نصیحت را نمیی نآدر میان 

کنید، نییز   و را شادمان سازد بیشیتر آزرده میی  ها به جای این که تنتیجه شیوه نصیحت آن

 کردن توست.ساختن و پریشانافرادی حسدورز وجود دارد که فصدشان اندوهگین

کنند کیه در  ای شوخی میتجربه وجود دارد که با فضیهها افراد کمهمچنین در میان آن

 دانند و اگر خاموش باشند برایشان بهتر است.آن چیزی نمی

نگرنید و در  حالت انتقادی دارند و همیشه به زندگی با عینک دودی میی برخی طبیعتا  

 ماندند.شدند کاالها روی دست میها متحد میاند: اگر سلیقهگذشته گفته

بر خرش سوار شد و فرزندش در کنیار  « جحا»داستان مشهوری است که فردی به نام 

: به این پدر سنگ دل بنگرید که او به راه افتاد، از کنار جمعی مردم رد شدند، مردم گفتند

 خودش راحت سوار است و پسرش را گذاشته تا در زیر تابش آفتار پیاده راه برود.

این حرف را شنید، لذا االغ را متوفف نمیود و از آن پیایین آمید و پسیرش را     « جحا»

 سوار کرد. و سپس به راه افتادند.

ی دیگیری از میردم   که به دستهکرد تا این از این عمل احساس نوعی غرور می« جحا»

ها گفت: به این پسر نافرمان نگاه کنید که خیودش سیوار شیده و    گذر نمودند. یکی از آن

 پدرش را زیر خورشید رها نموده است.

این سخن را شنید، االغ را متوفیف نمیود و هیردو سیوار شید تیا از       « جحا»باز وفتی 

 سخنان و انتقادات مردم در امان باشند.
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رحم و سنگدل ها گفتند: به این دو نفر بینار گروه دیگری گذشتند. ناگهان اینباز از ک

 نگاه کنید، به این حیوان بیچاره رحم ندارند.

پایین آمد و به پسرش گفت: پایین شو، لذا پدر و پسر پیاده در کنار االغ به « جحا»باز 

 شان ادامه دادند و پشت االغ از سرنشین خالی بود.راه

ها گفتند: به این دو نفر احمق نگاه کنید پییاده  ای از مردم گذشتند، آننار دستهباز از ک

هاست. مگر االغ جز حهت سوارشیدن بیرای   روند در حالی که االغ خالی همراه آنراه می

 چیز دیگری آفریده شده است؟!

 فریادزده پسرش را به طرف خود کشید و زیر االغ رفتند و آن را به دوش« جحا»آنگاه 

 گرفته و حمل نمودند.

گفیتم: عزییز دلیم!    دیدم به او میبودم و در آن وفت او را میاگر من در زمان جحا می

آوردن رضایت مردم خواهی بکن ولی به سخنان مردم توجه نکن؛ زیرا به دستهرچه می

 نیافتنی است.آرزویی دست
 ومككككن الكككك    ن كككك  مككككن النككككا  سككككالما

 

  ـولكككك  غككككا  عككككنلم بككككین خككككا یتي نسكككك 
 

کند، اگرچه در میان پرهای زیرین عقیار نییز   هیچکسی از زبان مردم نجات پیدا نمی»

 «.خودش را پنهان کند

کنند. برخی از مردم فبل از این که در نظر و دیدگاه خویش فکر کنند، آن را مطرح می

و گوید: چرا با فالنی ازدواج نکردی ای شخصی میمثال  شما پس از این که ازدواج نموده

 اصال  چرا با این خانواده وصلت کردی؟

خواهی فرییاد بزنیی و بگیویی: بیرادر ازدواج کیردم، تمیام،       انگار تو در این هنگام می

 موضوو تمام شد کسی از شما پیشنهاد نخواست.

سیاختی  گوید: کاش میرا بیاخبر میی   آید و میای و کسی مییا شما ماشینت را فروخته

خرید. برادر! بسه! ماشین را فروخت تمیام شید و کیار بیه     میفالنی آن را با مبلغ بیشتری 

 اش مشغول مدار.پایان رسید، او را به گذشته
 لكككككی    لككككك  المككككك ء مكككككن ضكككككد ولككككك 

 

 طلكككككككككك  العزلككككككككككة  ككككككككككي ور  جبككككككككككل 
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 «.هیچ فردی از مخالف خالی نیست اگرچه در دامنه کوهی به تنهایی زندگی کند»

 تجربه...

هیا  ها و دشمنیسی دینش را در معرض خصومتیکی از علمای سلف فرمودند: هرک»

 «.کندفرار دهد، زیاد نقل و انتقال می



 لبخند بزن... لبخند بزن... لبخندبزن... لبخـ...

 هاست که با او آشنا هستم، او یکی از همکاران من هست.سال

ده دانم آیا از روزی که دندان در دهیانش روییی  کنی که من تا امروز نمیاما آیا باور می

است یا خیر؟! همیشه عبوس و گرفته است و انگار که اگر لبخند بزند، مقداری از عمرش 

 شود.شود یا مالش کم میکاسته می

کرد با من لبخنید  با من مالفات می جریر بن عبداهلل بجلی فرمود: هر بار رسول خدا 

 زد.می

 لبخند از خودش انواو و مراتبی دارد:

ات همواره شاد و خندان باشد. ت دائم و آن این که چهرهاز جمله، خوشرویی و بشاش

ای بشاش و خندان ا چهرهآموزان بپس اگر معلم هستی، هرگاه وارد کالس شدی با دانش

 وارد شو.

نگرنید  رفتی در حالی که مردم به سوی تو میسوار هواپیما شدی و در پیاده رو راه می

 بشاش باش.

 ی و پول را به او تقدیم نمودی لبخند بزن.وارد سوپرمارکت یا پمپ بنزین شد

ای بودی و شخصی وارد شد و با صدای بلنید سیالم گفیت و بیه افیراد      اگر در جلسه

 حاضر در مجلس گذرا نگاهی انداخت، لبخند بزن.

ثیر  ها به مصافحه پرداختی، لبخند بزن و عموما  لبخند تی اگر وارد جمعی شدی و با آن

آوردن خشم، شک و تردید دارد، به طوری که چییز دیگیری   شگرفی در فروبردن و پایین

تیرین موافیع فیادر بیه     با آن مشارکت نیدارد. پهلیوان کسیی اسیت کیه حتیی در سیخت       

 ساختن عواطف خویش باشد و لبخند بزند.مغلور

رفت در حالی که رسیول  راه می همراه رسول خدا  روزی حضرت انس بن مالک 

ها به یک اعرابی ار کلفت و خشن بود بر تن داشت، آناش بسییک جبه که حاشیه خدا 
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خواست به او برسید تیا ایین کیه نزدییک      افتاد و می رسیدند. آن اعرابی به دنبال پیامبر 

 اش را کشید و جبه با سختی از گردن وی لیز خورد.آمد و به شدت جبه آنحضرت 

تم دیدم که بر اثر شیدت  نگریس گوید: تا جایی که من به کناره گردن پیامبر انس می

 ت ثیر گذاشته است. کشیدن، جُبره بر گردن پیامبر 

 خواست؟!نشین چه میاین فرد بادیه

 خواهد.اش آتش گرفته و از او کمک میآیا خانه

زده شده و خواهان کمک اسیت. بشینو او   ها یورش بردند و او وحشتمشرکین به آن

 خواهد.چه می

 یا رسول اهلل(. گفت: ای محمد! )ببین نگفت:

 ای محمد! از مالی که در اختیار توست دستور بده به من بدهند. آنگاه رسیول خیدا   

 به او نگاه کرد و سپس خندید و دستور داد به او چیزی بدهند.

داد و فهرمان بود و اینگونه تصرفات و عملکردها او را تکان نمیی  آری، رسول خدا 

 ریخت.ارزش به هم نمیبه اینگونه حرکات بیکرد و اعصابش آنان را مواخذه نمی

تیرین شیرایط   بلکه بسیار توانگر و نیرومند بود و بر اعصابش کنترل داشت. در سخت

اندیشید پیش از آن که آن را انجیام دهید، زییرا چیه     خنده رو بود و به سرانجام  کارها می

ند! آییا زخیم گیردنش    راکشید یا او را میای داشت اگر به آن شخص فرد فریاد میفایده

 شد! هرگز.ادبی آن فرد اصالح مییافت، یا بیبهبود می

 پس چیزی مانند صبر و شکیبایی نیست.

ها بیه  آییم و درمان آنگیریم و به جوش میآری، برخی از امور هستند که ما خشم می

شم ها را با نرمی، آرامی، لبخند، حسن ظن، فروبردن خطور کلی چیز دیگری است، ما آن

 کنیم.آوردن مردم معالجه و درمان میو به دست

ِد د   لَْی َ »فرمایند: چه زیبا می رسول خدا  َ َعِة، ال َّ   َْملِ    الَِّ   ال َِّد د   َولَِكنَّ  بِالصُّ

ِد د   لَْی َ »،  «الَغَض ِ  ِعْندَ  نَْ َسه   َ َعِة، ال َّ ِد د   إِنََّما بِالصُّ  ِعْندَ  نَْ َسه    َْملِ    الَِّ   ال َّ
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پهلوان کسی نیست که در میدان نبرد غلبه کند، بلکه پهلوان کسی است که به » .«الَغَض ِ 

 «.هنگام خشم خودش را کنترل کند

 کرد.مردم را با لبخند و خوشرویی جذر می پیامبر بزرگوار 

هیای یهیود مشیکی کیه پیر از      از غزوه خیبر بازگشتند و در اثنای نبرد در یکی از فلعه

آن را پیدا کرد و شادمان گردییده و بیر    بود افتاده بود، حضرت عبداهلل بن مفضل  روغن

 پهلویش آن را حمل نمود و به نزد سواری و دوستانش بازگشت.

آوری و ترتیب اموال غنایم بود، با او مالفات نمیود و مشیک   شخصی که مسئول جمع

تقسییم کنییم. عبیداهلل بیا او      را کشید و گفت: این را بییاور تیا آن را در مییان مسیلمانان    

ام. آن دهم؛ زیرا من آن را دریافت نمیوده درآویخت و گفت: نه به خدا! منآن را به تو نمی

از کنیار   گفت: خیر و آن دو در مورد مشک به کشمکش افتادند. رسیول خیدا    شخص

 ها را دید که برای مشک در کشمکش هستند.ها گذشت و آنآن

آوری اموال غنیمت گفت: پدر نداشیته  س به مسئول جمعلبخند زد و سپ آنحضرت 

 باشی، رهایش کن، آنگاه او مشک را در دست عبداهلل رها نمود.

 ها از روغن آن خوردند.عبداهلل مشک را برداشت و نزد کاروان و دوستانش برد و آن

 در پایان: لبخند تو به روی برادرت صدفه است.

 قدوه...

 .(1)«ن که لبخند بر لبانش بودهیچگاه مرا ندید، مگر ای»

                                           
 است. )مترجم( سخن جریر بن عبداهلل بجلی در مورد آنحضرت  -1
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از دانشجویان دانشگاهی من و بسیار با فرهنگ بود. به تکوین و سیاختار روابیط بیین    

 آور بود.ها ملولمند بود. اما خونش مقداری بر آنمردم بسیار عالفه

روزی نزد من آمد و گفت: جنار دکتر! دوستانم همواره بر من خشمگین اند و تحمل 

 های مرا ندارند.وخیش

کنم، پس چگونه بیه  بودنت تو را تحمل نمیمن در دلم گفتم: من نیز در حالت ساکت

توانم تو را تحمل کنم؟! بویژه زمانی که تو خودت را سبک نموده و گفتن میهنگام سخن

 کنی!شوخی می

فیت:  هایت را ندارند؟ یک مثیال بیرایم بیزن. گ   ها تحمل شوخیاز او پرسیدم: چرا آن

یکی عطسه زد و من گفتم: خدا تو را لعنت کند )سپس خاموش شدم( وفتی او خشمگین 

تیو رحیم کنید فالنیی      ان، و خیدا بیر  طاینگونه تکمیل نمیودم: ای شیی  ام را شد من جمله

 )یرحمک اهلل یا فالن!

کنید  هیایش فکیر میی   مزه اسیت. بیچیاره بیا ایین شیوخی     هایش بیآه چه فدر شوخی

 خون است!سبک

های فرمیزی وجیود   های تو را بپذیرند، اما برایشان خطها و مزاحهرچند شوخی مردم

دارد که دوست ندارند از آنجا تجاوز نمایی، مخصوصیا  در جلیو دیگیران. برخیی میردم      

کنیید کیه بیر نیازهایشیان نییز تجیاوز       کنند و شما مالحظه میاینگونه امور را رعایت نمی

 کنند.می

دارد و به هرجا موبایلت را برمی –نکه برخی عادت دارند چنا –به طور مثال، شخصی 

خیواهی  زند و یا با موباییل شخصیی شیما بیه افیرادی کیه تیو نمیی        که بخواهد زنگ می

 فرستد.ات را بدانند پیام میشماره

دهید تیا شیما ناخواسیته     دارد یا تو را در تنگنا فرار مییا بدون اجازه ماشینت را برمی

 ر او بگذاری.ماشینت را در اختیا
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کنند یکی بلند بینی که در یک واحد آپارتمان زندگی مییا جمعی از دانشجویان را می

هیایش در پیای   بیند که پالتویش را فالنی پوشیده و کفیش شود تا به دانشگاه برود، میمی

 فالنی هستند!

بینیی بعضیی از میردم    یکی دیگر از تجاوزنمودن خطیوط فرمیز اینسیت کیه تیو میی      

شان را با یک شوخی سنگین و یا یک سوال سخت در ییک مجلیس عمیومی در    دوستان

 دهند. آن شخص هرچند نسبت به او محبت و دوستی داشته باشد، امیا بیاز  تنگنا فرار می

شیود و ناراحیت   دهد و خوشیحال میی  هم انسان است، شادمانی و خشم به او دست می

 گردد.می

عیروه  »ینه رهسپار گردید، در همین ماه از غزوه تبوک به سوی مد وفتی رسول خدا 

جایگیاه و  « بنی ثقییف »که یک سردار جلیل القدر بود و در میان فومش « بن مسعود ثقفی

دییدار   وارد مدینه شود با آنحضیرت   مرتبه بلندی داشت، پیش از آن که رسول خدا 

هیا را  آن درخواست نمود که نزد فومش بازگردد و نمود و اسالم آورد و از رسول خدا 

 به دین اسالم دعوت دهد.

برایش نگران شد که فومش او را میورد شیکنجه فیرار ندهنید و بیه او       رسول خدا 

 رسانند.ها تو را به فتل میگفت: آن

ناپذیر انید و در برخیورد،   دانست که فبیله ثقیف فومی متکبر و حقمی و آنحضرت 

 ها باشد.آنمزاجی تند و خشن دارند هرچند که رئیس و سردار 

تیر  هایشان محبیور ها از دختران و چشمآنگاه عروه گفت: یا رسول اهلل! من در نزد آن

 کردند.ها بسیار محبور بود و از فرمانش اطاعت میهستم و عروه در نزد آن

ها رفت و آنان را به دین اسالم دعوت داد به امید ایین کیه بیه خیاطر     لذا عروه نزد آن

 ها داشت از او سرپیچی نکنند.آن جایگاه بزرگی که نزد

وفتی به سرزمین فومش رسید به یک مکان مرتفعی باال رفت و همگیی را صیدا زد و   

 ها بود.آنگاه همگی جمع شدند و در وافع او سردار آن
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ها را به سوی اسالم دعوت نمود و برای آنان اسالمش را آشکار نمود در این هنگام آن

ًدا رَنَّ  َورَْشَلد   ه  ـاللَّ  إاِلَّ  إِلَهَ  الَ  رَنْ  د  رَْشلَ »گفت: و بار بار می َحمَّ  .«هِ ـاللَّ  َوس      م 

شان را رها ها این سخن عروه را شنیدند، فریاد زدند و برآشفتند که آیا خدایانوفتی آن

 هوش به زمین افتاد.کنند! لذا از هر طرف به سویش تیر شلیک نمودند تا این که او بی

عموزادگانش نزد او آمدند، در حالی که او با مرر دسیت و پنجیه نیرم    در این هنگام 

کرد گفتند: ای عروه! نظر شما در مورد خونت چیست؟ یعنی آیا انتقام تو را بگییریم و  می

 در عوض افرادی را بکشیم؟

گفت: به خاطر کرامتی که خداوند مرا با آن گرامی داشته است و شهادتی که خداونید  

ه است، هیچ چیزی برایم نیست، مگر آنچیه بیرای شیهیدانی اسیت کیه      برایم مقدر ساخت

جهاد کردند، پس به خاطر من کسی را نکشید و برایم از کسی انتقام  همراه رسول خدا 

 نگیرید.

رسید، گفتند: همانا مثیال او   روایت شده است که وفتی خبر فتل وی به رسول خدا 

 . خدا از او راضی باد.(1)فومش استدر میان « یاسین»در میان فومش مثال صاحب 

 پس آگاه باش.

ها دارای احساسات هستند و در خالل هرچند که تو در میان مردم مقرر باشی، اما آن

ها، بر آنان زیاد جرأت پیدا نکن و خودت را از خط فرمز ها و تعامل خویش با آنشوخی

 بسیار دور نگه دار.

هایشان باال باشد. هرچند که به منزله تو در دل دار نکن هرچند که منزلتها را جریهآن

امتش را از این امر متنبه ساخته و از ترساندن میومن   برادر و پسر تو باشند. رسول خدا 

 نهی فرمود:

ها اسبار و کیاالیش  رفت و هرکدام از آنهمراه اصحابش راه می روزی رسول خدا 

ها به خوار رفت و از آن شت. یکی از آنرا از فبیل: اسلحه، رختخوار و غذا به همراه دا

                                           
 منظور از صاحب یاسین داستان حبیب نجار است که در سوره یاسین از او یاد شده است. -1
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طرف دوستش آمد و به عنوان شوخی ریسمان او را برداشت. وفتی آن شخص از خیوار  

بیدار شد دید، کاالهایش نافص هستند، لذا نگران شد و در تالش آن شید. آنگیاه رسیول    

 فرمود: خدا 

 .(1)حالل نیست برای مسلمان که مسلمان را بترساند

رفتنید و شخصیی سیوار بیر     حار همراه پیامبر به یک مسیری راه میی در یک روز اص

شترش به خوار رفت، دوستش در حالت غفلت وی یک تیر از تیردان وی برداشیت، آن  

کنید، ناگهیان در حالیت اضیطرار و     اش بازی میی شخص متوجه شد که کسی با اسلحه

 نگرانی از خوار پرید.

 .(2)که مسلمان را بترساند فرمود: برای انسان حالل نیست رسول خدا 

بیرد کیه تیو را شیادمان     کنید و گمیان میی   مثال دیگری این که کسی با تو شوخی می

 کند.رساند و فلبت را از تشویش و نگرانی پر میگرداند در حالی که به تو زیان میمی

بیند که ماشینت را در حالی که روشن است و دم یک سوپرمارکت پارک شده، مثال  می

آید و به عنوان شیوخی سیوار آن شیده و آن را در جیایی دور     از طرف دیگر می دوستت

 کند که کسی آن را دزدیده است. در چنینکند و به تو چنین وانمود میبرد و پارک میمی

تان با شما مجامله نموده و گاهی با یک شوخی ترسناک که با او موافع هرچند که دوست

 نگران است.، اما در وافع او دردمند و دلخندداید با شما میانجام داده
 یم علكككككككى اِلذىول بمكككككككا  كككككككب  الحلككككككك

 ول بمككككككككككا شكككككككككككل الحلككككككككككیم لسككككككككككانه
 

 و كككككككككككككؤا ه مكككككككككككككن  كككككككككككككّ ه  تكككككككككككككاوه 

  كككككككككككك همنككككككككككككه لإ كككككككككككك و الكككككككككككككالم و
 

کنید حیال آن کیه فلیبش از     کیبا بر آزار و شکنجه صبر میی شیعنی چه بسا که انسان  »

 «.کشدشدت گرمای آن دردمند شده و آه می

                                           
 ابوداوود با سند صحیح. -1

 .اندآن را روایت کرده طبرانی و دیگران -2
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پیچاند حال آن که او سخن بسا فرد بردبار برای بازآمدن از سخن زبانش را می و چه»

 «.گویدمی

 وجهه نظر...

ها که به مجادله فدر از شوخیشود و چههرچه از حدش بگذرد به ضررش عوض می»

 «.انجامندو جنگ می



 رازداری

 «.گرددهر رازی از دو تجاوز کرد، فاش می»ضرر المثل مشهوری است که 

ای است که از کسی پرسیدند: منظور از دو نفیر کیسیت؟ آنگیاه وی بیه دو لیب      لطیفه

 خویش اشاره نمود و گفت: این دو!!

مدت بیش از سی و پنج سال از عمر بنده گذشیته اسیت، ییاد نیدارم کیه رازی را در      

گوش کسی نجوا کنم و سپس او را امین و صاحب سر خویش دانستم، مگیر ایین کیه او    

ظه یاد نمود که راز من در چاه بدون زمین نهاده شده است. نیز به یادم نیسیت  سوگند مغل

تیوانم آن  که کسی پس از این که از راز من باخبر گردید. بگوید: محمد، ببخشید من نمی

 را مخفی نگه دارم.

گوید: زند و میاش میبلکه با هرکسی که رازت را در میان بگذاری دستش را به سینه

اگر خورشید را در دست راست من بگذارنید و میاه را در دسیت چیپم ییا       به خدا فسم!

 شمشیر را بر گردن بگذارند، ولی هرگز راز شما را فاش نخواهم کرد.

سپس بعد از این که اطمینان حاصل نمودی و مطمئن گشتی و رازت را با او در مییان  

گوید و ی دیگر سخن میگذاشتی و دو تا سه ماه صبر نمودی، آنگاه او از آن راز در جاها

رسد حال آن که نخستین اشتباه گردد، تا این که به تو میپیوسته راز شما دهن به دهن می

 کرد.از شما بود که نباید از دو لبت تجاوز می

 مردم را از آنچه توان آن را ندارند مکلف نگردان.
 إذا ضكككا   كككدو المككك ء عكككن سككك  ن سكككه

 

 ّ  رضككككیقـ صككككدو الكككك    سككككت    السكككك 
 

ی انسان از راز خودش تنگ باشد، پیس سیینه کسیی کیه راز بیه او      هرگاه سینه»یعنی 

 «.تر استشود تنگسپرده می

ام. مشکل اینجاست که تو ها را نیز اینگونه یافتهام و آنبسیاری از مردم را تجربه کرده

دهنید و سیپس رازت را   ها به تو مشیورت میی  آیی و آنها به صورت مشورت مینزد آن
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هیا نیزد تیو    ترین انسانافتند و از جمله مبغوضنمایند و در نتیجه از چشم تو میاش میف

 گیرند.فرار می

 انگیزترین رخدادهای تاریخ:یکی از شگفت

ی فیریش از شیام در   خبر رسیید کیه فافلیه    فبل از معرکه بدر، وفتی به رسول خدا 

ها حرکیت کیرد   به سوی آن خواست با آن نبرد کند، با اصحابش حرکت است و پیامبر 

ضمضم بن عمرو »ها باخبر گردید، مردی به نام از فصد آن« ابوسفیان»کاروان  وفتی رهبر

با « ضمضم»را کرایه نمود و به او گفت: برو و فریش را از این ماجرا باخبر ساز. « غفاری

 سرعت به سوی مکه رهسپار گردید.

خبر بودند. شبی هل مکه در این مورد بیچندین روز نیاز داشت تا او به مکه برسد و ا

دختر عبدالمطلب خوابی دید که او را به وحشت انداخت. صبح آن روز فاصدی « عاتکه»

فرستاد و به او گفت: برادر! به خدا فسم! من دیشب « عباس بن عبدالمطلب»نزد برادرش 

که بیر فیوم   ترسم خوابی دیدم که مرا به وحشت انداخته است. و از جانب این خوار می

تو بال و مصیبتی بیاید، پس سخن مرا نزد خود مخفی نگه دار و آن را بیا کسیی در مییان    

ای؟ عاتکه گفت: من مردی دییدم  نگذار، عباس به او گفت: خور است، چه خوابی دیده

ایستاد و انگار با صدای بلند فریاد زد: آگاه « وادی ابطح»که سوار بر شتر بود تا این که در 

 روید!های خود میی روندگان! فریب سه روز دیگر به کشتارگاهباشید ا

دیدم که نزد او گرد آمدند و سپس رفیت و وارد  عاتکه در ادامه افزود: من مردم را می

مسجد شد و مردم به دنبال او رفتند، در این میان که مردم در پیرامون او بودند، شترش او 

زد: آگاه باشید! ای روندگان! فریب سیه روز دیگیر    را باالی کعبه برد. باز مانند اول فریاد

 روید.های خود میبه کشتارگاه

برد و باز او فرییاد بیرآورد: آگیاه باشیید! ای     « ابوفبیس»سپس شترش او را باالی کوه 

روید. سپس پاره سینگی برداشیت و   هایتان میروندگان! فریب سه روز دیگر به کشتارگاه

غلطید تا این کیه بیه دامنیه کیوه     و آن سنگ از باالی کوه میآن را از باالی کوه پرت کرد 
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ای ها تکیه های کوچک درآمد و در تمام خانهرسید، و تکه پاره شد و به صورت سنگریزه

 ها داخل شد.از این سنگریزه

 عباس از این خوار برآشفت و گفت: به خدا فسم این خوار شرّ است.

و بال و مصیبتی دامنگییر او شیود، لیذا آن را    سپس ترسید که مبادا این راز منتشر شود 

 مخفی کرد و گفت: تو نیز این خوار را مخفی نگه دار و آن را با کسی بازگو نکن.

آنگاه عباس در حالی که غمگین بود و ذهنش به ایین خیوار مشیغول بیود، از خانیه      

بیا او در   که دوست او بود، دیدار کیرد و خیوار را  « ولید بن عتبه»بیرون شد و در راه با 

میان گذاشت و به او گفت: آن را مخفی نگه دار و کسی را از آن باخبر نگردان. باز ولیید  

رفت و با پسرش مالفات کرد و خوار را با او در میان گذاشت. مدتی نگذشیته بیود کیه    

خوار را با دوستانش تعریف نمود و این خوار در میان اهل مکه افشا گردید  این« عتبه»

گو زا دهن به دهن بازگو نمودند تا این که فریش آن را در مجالس خویش باو مردم آن ر

 نمود.

به وفت نیمروز عباس خارج شد تا دور کعبه طواف کند کیه ناگهیان متوجیه گردیید     

ابوجهل در زیر سایه کعبه با جمعی از فریش نشسیته و بیاهم خیوار عاتکیه را میذاکره      

 کنند.می

 ای ابوالفضل! هرگاه از طواف فارغ شدی نزد ما بیا.وفتی ابوجهل عباس را دید، گفت: 

دانسیت کیه از او   خواهد، اما بعید میعباس در شگفت درآمد که ابوجهل از او چه می

 در مورد خوار عاتکه بپرسد.

ها آمد و عباس از طواف فارغ شد وانگهی به مجلس ابوجهل آمد. وفتی عباس نزد آن

فت: ای فرزند عبدالمطلب! از چه موفع است کیه  در مجلس آنان نشست، ابوجهل به او گ

گوی زن در میان شما ظهور کرده است؟ عباس گفیت: مگیر چیه شیده     این پیامبر و غیب

 است؟

 ابوجهل گفت: این خوابی که عاتکه دیده است، چیست؟
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 عباس سراسیمه گشت و گفت: او چه خوابی دیده است؟

ی نیستید که مردان شما پیامبر باشند ابوجهل گفت: ای بنی عبدالمطلب! آیا به این راض

 تان نیز به پیامبری برسند؟تا این که زنان

روید میا  هایتان( میعاتکه در خوابش چنین گفته است که فریب سه روز به )کشتارگاه

گویی حقیقت داشت کیه اینگونیه   مانیم، پس اگر آنچه مینیز برای شما سه روز منتظر می

کنیم ز گذشت و هیچ اتفافی نیفتاد ما علیه شما شورش میخواهد شد و اگر سه شبانه رو

 که شما در میان عرر دروغگوترین خاندان هستید.

عباس پریشان و سراسیمه شد و چیزی به او نگفت و این خوار را انکار نمود و منکر 

 این بود که عاتکه چنین خوابی دیده است.

المطلب بافی نماند، مگر این که اش شد هیچ زنی از خاندان عبدوفتی عباس وارد خانه

گفت: آییا در مقابیل ایین شیخص فاسیق و      آمد و میدر حالت خشم و غضب نزد او می

تیان  گویید و سیپس بیه بیدگویی زنیان     تان ناسزا میی ای که به مردانخبی  خاموش مانده

 دهی، آیا شما غیرت ندارید؟پردازد و تو خاموش شده و به او گوش میمی

و برآشفت و گفت: به خدا فسم! اگیر دو مرتبیه ابوجهیل چنیین      عباس به جوش آمد

 سخنانی بر زبان بیاورد چنین و چنان خواهم کرد.

وفتی روز سوم از خوار عاتکه فرا رسید، عباس در حالی که خشمگین بود، به مسجد 

رفت. وفتی وارد مسجد شد، ابوجهل را دید، به سوی او رفت و به او حملیه نمیود تیا او    

اش را بر زبان آورد و با او درگیر شود. تا ناگهان ابوجهل با شیتار  سخنان فبلی چیزی از

و سرعت از دروازه مسجد خارج شد. عباس از این شتار او تعجب کرد! وی آماده نبیرد  

 و جنگ بود.

عباس در دلش گفت: آیا همه این حرکت وی به خاطر ترس از من بود که به او ناسزا 

را شینیده بیود کیه    « ضمضم بن عمرو غفیاری »که ابوجهل صدای بگویم؟ این زمانی بود 

 ابوسفیان او را فرستاده بود تا اهل مکه به کمک او بشتابند.
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ایستاده بود و بینی شترش « وادی ابطح»این در حالی بود که ضمضم باالی شترش در 

 چکید.را بریده بود و خون از صورت شترش می

گفت: ای جماعت فریش! اللطیمیه!  ده بود و میپیراهنش را پاره کر« ضمضم»همچنین 

 .(1)اللطیمه!

انید و فکیر   هیا را تعقییب نمیوده   اموال شما با ابوسفیان است و محمد با اصحابش آن

 کنم که به شما برسند.نمی

 سپس با صدای بلند فریاد زد: کمک، کمک.

 ید.در این هنگام فریش خودش را به ساز و برر جنگی مجهز نمود و رهسپار گرد

 سرانجام  جنگ بدر نیز شکست و ذلت بود.

 داری راز منتشر گردید!زدن، علیرغم امانتپس ببین که به یک چشم به هم

 شدن راز:یکی دیگر از موارد فاش

 وفتی مسلمان شد، خواست این خبر در شهر مکه بپیچد. حضرت عمر 

ر و اشاعه خبر بیود و  لذا نزدیک یکی از مردان آنان رفت که بزرگترین فرد آنان در نش

گذارم و شما آن را نزد خود مخفی بدار! او گفت: فالن! من یک راز را با شما در میان می

ام، مواظب باش کسی خبیر نشیود و   گفت: راز شما چیست؟ عمر گفت: من مسلمان شده

آنگاه عمر از او جدا شد، هنوز عمر از چشمان او غایب نشده بیود کیه آن میرد بیا میردم      

ای که عمر مسلمان شده گفت: آیا خبر شدهها میه طواف نمود و به هرکدام از آنب شروو

                                           

هیای ارزان و  نویسد: شتری که بر آن پارچیه می« للطیمةا»البن هشام در ترجمه  السیرة النبویةةمحقق  -1

ذکیر نمیوده   « لطیمه»شود. وافدی صاحب مغازی، افوال مختلفی در مورد کلمه: گران فیمت حمل می

یعنیی ضمضیم صیدا     است. از فبیل: عطر، کاال و نیز به معنای تجارت و کاال نیز به کار رفتیه اسیت.  

در مخیاطره   برآورد و فریش را به کمک طلبید که کاالهای تجاری کاروان ابوسفیان از طرف پیامبر 

 افتاده است، لذا به یاری او بشتابید. )مترجم(
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ای که عمر مسلمان شده است؟ شگفت است! بنگیاه خبیری در حیال    است! آیا خبر شده

 پخش اخبار است.

انس را جهت کاری فرسیتاد و انیس از کنیار میادرش گذشیت،       روزی رسول خدا 

را جهت چه کاری فرستاده است؟ انس گفیت: بیه خیدا    تو  مادرش از او پرسید: پیامبر 

اصحابش را  را فاش نمایم. از این جهت رسول اهلل  فسم! من نخواستم راز رسول اهلل 

نمود تا در مقام مسئولیت فرار گیرند. انس اینگونه بود در حیالی  بر حفظ اسرار تربیت می

بود. ولیی آییا امیروز کسیی      که از نظر سنی کوچک بود؛ اما بر حفظ اسرار بسیار حریص

 شود؟مانند انس یافته می

 رفتن پیامبر رفتن او مانند راهآمد و راهگوید: فاطمه فدم زنان میمی لحضرت عایشه

گفت: خوش آمدی دخترم و سیپس او را در سیمت راسیت ییا چیپش       بود. آنحضرت 

مه به گریه افتاد. من نشاند. آنگاه یک چیزی به صورت پنهانی به او گفت که بر اثر آن فاط

چیزی دیگر در گوش او نجوا کرد و ایین بیار    کنی؟ باز پیامبر تم: چرا گریه میفبه او گ

 فاطمه به خنده آمد.

گوید: من ماجرایی مانند امروز مشاهده نکرده بودم کیه شیادمانی   می لحضرت عایشه

 زودتر از غم بیاید.

را فاش  خواهم راز رسول اهلل من نمی پرسیدم، اما فاطمه گفت: لذا از گفته پیامبر 

وفات نمود. این وفت از فاطمه پرسیدم، فاطمه گفت: آنحضیرت   نمایم تا این که پیامبر 

 کرد اما امسیال جبرئییل دو   به من گفت: جبرئیل سالی یک مرتبه فرآن را با من دور می

فرا رسیده است و تیو   کنم که اجلمبار با من فرآن را تکرار و مدارسه نمود و من فکر می

شوی، لیذا مین گرییه کیردم. آنگیاه      از خاندان من اولین کسی هستی که به من ملحق می

فرمود: ای فاطمه! آیا تو به این راضی نیستی کیه بیانوی زنیان بهشیت )ییا       رسول خدا 

 فرمود: از( زنان مؤمن باشی؟ از این رو من به این سخن خندیدم.
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گشایند شان را برایت میهایکنند و دلبه تو اعتماد می پس مردم به میزان رازداری تو

کنند که تو اهل اعتماد و اطمینیان و  رود و احساس میو فدر و منزلت تو نزد آنان باال می

 امین هستی.

 پس خویش را به حفظ اسرار خود و دیگران عادت بده.

 اند: ...گفته

 «.دهرکسی رازت را فهمید اسیرت کر» «من ع ف س ك رس ك»
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هنگامی که در مقطع فیوق لیسیانس مشیغول بیه تحصییل بیودم بیا تعیداد زییادی از          

های فرق و ادیان آشنا شدم از جمله این مذاهب، مذهب بر اجماتی است که بیه آن  کتار

 گویند.مذهب نفعی می

کیا و  وفتی در تحقیق و پژوهش این مذهب تبحر نمودم، فهمیدم که جیرا میا در آمری  

کند و هرگاه در رسیتوران بیاهم   شنویم که در اغلب اوفات پسر با پدرش فهر میاروپا می

کند. به دلیل این کیه وفتیی مین از    برخورد کنند هرکدام جداگانه حسابش را پرداخت می

برم چرا به شما خدمت کنم؟ چرا مالم را خرج کنم و وفتم را صرف شما ای نمیشما بهره

 زینه کنم. بدون این که نفع مادی به سویم عاید گردد؟کنم و تالشم را ه

 اما اسالم برعکس این ایده و تفکر است.

 فرماید:خداوند می

﴿     
﴾ [.071: ة]البقر 

 یعنی: در تمام اعمال خود نیکی را پیشه کنید؛ زیرا خداوند نیکوکاران را دوست دارد.

ساختن نیازش بیرون شوم برایم اگر من با برادرم جهت برآورده»فرمود:  خدا رسول 

 «.تر است از این که یک ماه در این مسجد معتکف باشمپسندیده

ساختن نیاز ساختن نیاز برادرش باشد، خداوند در پی برآوردههرکسی به دنبال برآورده

 او خواهد بود.

گفت: من بیا شیما   بست و میراه را بر او میدر مسیر راه بود که کنیزکی  آنحضرت 

 داد.ایستاد تا این که به نیاز او گوش میمی کاری دارم لذا آنحضرت 

رفیت تیا نییازش را بیرآورده     ی آفایش میی همراه آن کنیز، به خانه گاهی آنحضرت 

 سازد.



 ات لذت ببراز زندگی   151

با  رتکرد. آنحضها صبر میکرد و بر آزار و نامالیمات آننشینی میحتی با مردم هم

او  کرد.گریان، زبان دعوتگرانه و فلب شفیق خودش با مردم تعامل می س مهربان، چشمنف

دسیتان، انیدوهِ پریشیان حیاالن،     کردند که همه یک پیکرند، فقر تهیی و مردم احساس می

 .(1)کردبیماری مریضان و نیاز مستمندان و درماندگان را حس می

گفت که ناگهان سییاهی را دیید   سخن می روزی در مسجدش نشسته بود و با یارانش

ها نگریست، دید که گروهیی فقییر و   آمد. به آنها میکه از دور نمایان بود و به سوی آن

به سویش رهسپار گشتند. و از شدت « نجد»از طرف « مُضَر»دست هستند که از فبیله تهی

 اند.فقرشان فقط پیراهن پوشیده

اند که پول نخ و سوزن را در اختیار ندارند، لذا هشان فقط مالک یک پارچیعنی هرکدام

شیان آوییزان   پارچه را از وسط پاره کرده و سرش را داخل آن کرده و بافی آن را در بیدن 

 اند.کرده

شیان را بیر   آری، در حالی آمدند که فقط یک پارچیه بیر تین داشیتند و شمشییرهای     

مه، شلوار و رداییی بیر تین داشیته     شان آویزان نموده بودند، بدون این که ازار، عماگردن

 باشند.

بار و حالیت عرییانی و گرسینگی را در آنیان     این وضعیت مشقت وفتی رسول خدا 

اش شد، اما چیزی که بیه  اش پرید و آنگاه برخاست و وارد خانهمشاهده کرد، رنگ چهره

 اش نیافت.ها صدفه کند در خانهآن

                                           
 فرماید:سعدی شیرازی می -1

 بنییییی آدم اعضییییای یکدیگرنیییید

 چیو عضییوی بییه درد آورد روزگییار 

 غمیییتییو کییز محنییت دیگییران بییی
 

 آفییرینش ز یییک گوهرنیید   کییه در 

 دگیییر عضیییوها را نمانییید فیییرار  

 نشییاید کییه نامیییت نهنیید آدمیییی   
 

 )مترجم(
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گشت، از بیرون شد و به دنبال چیزی میی دیگرش شد و بباز بیرون شد و وارد خانه

 اما چیزی نیافت.

آنگاه حمد و سپاس خدا را بیان فرمیود و سیپس گفیت: همانیا خداونید عزوجیل در       

 کتابش اینگونه آیات نازل فرموده است:

﴿   
     

    
    

    
   

     
  ﴾ [ :0النساء]. 

ای مردم! از خدایی بترسید که شما را از یک اصل و منش  )یعنی آدم( به وجود آورده »

و از آن دو )آدم و حیوا(   آن یگانه و تنها نفس، همسرش )یعنی حوا( را آفرید. است و از

مردان و زنان فراوانی منتشر کیرد و از خیدایی بترسیید کیه شیما یکیدیگر را بیه نیام او         

خوانید و از صله رحم بترسید و آن را فطع نکنید. همانا خدا مرافب شما و بیر عمیوم   می

 .«تان آگاه استاعمال و احوال
 یات را فرائت فرمود:آسپس این 

﴿   
     

      
     
﴾  :[.08]الحشر 

بیرای روز   ای اهل ایمان! از خدا بترسید و هرکس بنگرد که چیه اعمیال نیکیویی را   »

تیان بیاخبر   فیامت از پیش فرستاده است و از خدا بترسید، بدون شک خداونید از اعمیال  

 .«است
نمود و آنگیاه صیدایش را بیاال بیرد و     و پیوسته آیات و اندرزها را برایشان تالوت می

گفت: صدفه بدهید پیش از آن که نتوانید صدفه بدهید، صدفه بدهید، پیش از آن که بیین  
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ه حایل و مانعی پیش آید. هر انسان باید از دینار، درهم، گندم و جو خیویش  شما و صدف

 باید صدفه بدهد و هیچیکی از شما صدفه را حقیر نداند.

 شمرد تا این که گفت: اگرچه نصف خرما باشد.همواره انواو صدفات را بر می

کیه   آنگاه مردی از انصار برخاست و سبدی را در دست داشت، آن را به آنحضرت 

 باالی منبر بود، تقدیم نمود.

نمایان بود، آن را برداشت و گفت: هرکسی  در حالی که آثار شادمانی در آنحضرت 

ای را رایج سازد و سپس بر آن عمل نماید برایش اجر و پاداش عمیل  یک روش پسندیده

نمایند خواهد بود، بیدون ایین   ندیده عمل میسخودش و پاداش کسانی که بر آن روش پ

ها چیزی کاسته شود و هرکسی، یک روش بیدی را رواج دهید و بیر آن    ه از پاداش آنک

نمایند خواهید بیود،   عمل نماید، بر وی گناه آن روش بد و گناه کسانی که بر آن عمل می

 ها چیزی کاسته شود.بدون این که از گناهان آن

د صیدفاتی  شیان متفیرق گشیتند و بیا خیو     هیای آنگاه مردم برخاستند و به سوی خانه

ای بیه  آوردند. یکی با خود دینار و درهم و شخصی خرما و دیگیری بیا خیودش پارچیه    

 دو تپه از غذا و لباس جمع گردید. عنوان صدفه آورد. تا این که در جلو آنحضرت 

ای از ماه شد اش درخشید گویا تکهاین امر را مشاهده کرد، چهره وفتی رسول خدا 

 .(1)و نیازمندان تقسیم کرد و سپس آن را در میان فقرا

کیرد  هایش نفوذ میساختن نیازهای مردم به درون لباسبا برآورده آری، رسول خدا 

 کرد.و از تالش، وفت و مالش را به خاطر آنان صرف می

پرسیدند: گفت: ایشیان مشیغول    ی آنحضرت وفتی از عایشه در مورد وضعیت خانه

 لش بود.ساختن نیازها یا کارهای اهبرآورده

سیاختن نیازهیایش فیرار    هیای میردم را بیرآورده   های نفیوذ در دل پس آیا یکی از راه

 دهی؟نمی

                                           
 مسلم. -1
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شخصی نیاز به بیمارستان داشت و تو او را بدانجا رساندی. در مشیکلی از تیو کمیک    

خواست و تو به کمک او شتافتی و در مشکل او در کنارش ایستادی در حالی که او کامال  

خواهی، در ایین وفیت او تیو را    در عوض از او اجر و پاداش و تشکر نمیداند که تو می

کند و اگر نیاز پیدا کردی خودش را برای همکاری دارد و برایت دعای خیر میدوست می

 کند.با تو آماده می
 ر سكككككن إلكككككي النكككككا  تسكككككتعبد  لككككك بلم

 

 (1)  المككككككا رسككككككتعبد اإلنسككككككان إ سككككككان 
 

کنی چه بسا که یک هایشان را اسیر مین کن که دلبا مردم خوشرفتاری و احسا»یعنی: 

 «.کندنیکی و احسان، انسان را برده می

 نظر...

فرسا خواهد داشت، امیا  هرکسی به خاطر دیگران زنده باشد، زندگی سخت و طافت»

 «.بزرر منشانه زندگی خواهد کرد و بزرر منشانه خواهد مرد

                                           
 خلقی، خلق را شکار کند.خوش -1
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هیا بیود،   دوستم امام مسجد بود و از نظر اخالق، دیانت و عقل از جمله بهترین انسان

کنند، من از این امیر تعجیب کیردم و بیرایش     شنیدم که مردم او را سرزنش میاما من می

 پاسخی نیافتم.

اش پیش من آمد و گفت: جنار شیخ! دوست شما امام مسجد ما حتی روزی همسایه

دانم، او امیام مسیجد اسیت،    خواند! من پرسیدم: چرا؟ گفت: نمیز نمیاست، اما با ما نما

 کند.ولی خیلی از مسجد غیبت می

لذا من به دنبال عذری برایش گشتم و گفتم: شاید به امر مهمی مشغول است، ممکین  

 است اصال  در خانه نباشد.

و در اش پارک است و من مطمئن هستم که اگفت: نه جنار شیخ! ماشینش درر خانه

اش است، اما با این وجود که او امام مسجد نیز هست برای نمیاز جماعیت حضیور    خانه

 یابد.نمی

گشتم تا به او نصیحت کنم، تا این که سببی ییافتم. میردم بیه    لذا من به دنبال سبب می

شیان از او کمیک   آینید و در مشیکالت  دلیل این کیه او امیام مسیجد اسیت، نیزد او میی      

 اتی دارند.خواهند و انتظارمی

 هایش به او کمک کند.خواهد در پرداخت فرضیکی مقروض است و می

خواهید بیرای ورودش بیه    دیگری دوره دبیرستان را پشیت سیر گذاشیته و از او میی    

 دانشگاه برای او سفارش کند.

خواهد به رفتن در فالن بیمارسیتان بیه او کمیک    فالن شخص مریض است، از او می

شیان بیه او کمیک    خواهد در امیر ازدواج بزرگی دارد و از او میکند. کسی دیگر دختران 

 ی منزلش مانده و خواهان کمک از اوست.کند. این از پرداخت اجاره

ی استفتا داده و در مورد طالق جوار آن را از مفتی اعظم دریافت کند یکی به او برگه

 و...
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عادی است و روابط زیادی با اند، در حالی که او یک انسان نیازمندان او را دنبال کرده

 افراد ندارد و دارای جایگاه اجتماعی نیست.

توانید از  اما بیچاره به علت شرم و حیا از افراد، به این امر گرفتار شیده و هرگیز نمیی   

هیا فیول پرداخیت    پذیرد و بیه آن هایی افراد را میخواهی بکند، لذا خواستهافراد معذرت

 دهد.هایشان را میوام

دهید. بیه   دارد و به وی وعده پیذیرفتن در دانشیگاه میی   لفن شخصی را برمیشماره ت

گوید: پس از دو روز بیا و ویزیت پذیرش در فیالن بیمارسیتان را بگییر و بیه     دیگری می

 دهد.همین صورت به سایر افراد فول می

ها کند و باز وفت دیگری به آنها عذرخواهی میآیند و او از آنها سر موعد میلذا آن

هیا بیا او مالفیات بکنید، شیروو بیه فحیش و        دهد و این که هرگاه یکیی از آن وعده می

گویید: خیور چیرا بیه مین      اندازد و میکند و غوغا و سر و صدا به راه میناسزاگفتن می

 وعده دادی؟ چرا مرا در معرض امید و آرزوهایت فرار دادی؟

اطر شما بیا کسیی صیحبت    گوید: چون شما به من فول داده بودی من به خدومی می

 نکردم.

وفتی وضعیت وی برایم معلوم گشت، یقین کردم که او برای خیودش گیودالی حفیر    

 نموده و سپس خودش را در آن انداخته است.

یکبار از او شنیدم که از کسی معذرت خواست و گفت: مت سیفانه نتوانسیتم در میورد    

را ضایع نمودی و جلیوتر میرا   شما کاری انجام دهم و او با تندی گفت: خب چرا وفت م

 باخبر نساختی؟ در این هنگام من به یاد جمله آن دانشمند حکیم افتادم که فرمود:

 «.خواهی در آخر استخواهی در آغاز بهتر از معذرتمعذرت»

کیرد و در چیارچور داییره    اش را شناسایی میفدر زیبا بود اگر این انسان تواناییچه

کرد در حالی که خداوند ما را بر این امر تربیت نموده ت میی پیرامونش حرکترسیم شده

 فرماید:و می
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﴿     
﴾ [187: ةالبقر]. 

 .«کندخدای متعال به هیچکس بیش از توانایی تکلیف نمی»
 فرماید:و نیز می

﴿      
﴾ [ :1الطالق]. 

 .«کندخداوند جز به اندازه فدرت و توانایی هیچکس را مکلف نمی»
انسان را از تکلیفی که در توان انسان نیست نهیی نمیوده اسیت. مین      و رسول خدا 

های افسیران در  ام. به یاد دارم که من در یکی از گردهماییخودم این امر را تجربه نموده

ن آمید و گفیت: بیا شیما ییک کیار       ریاض سخنرانی نمودم و پس از آن شخصی نیزد می  

 ضروری دارم.

 من گفتم: بفرما چه کاری داری؟

او گفت: نه مناسب نیست که من حاال آن را با شما در میان بگذارم بلکه نییاز هسیت   

 تا در یک فرصت مناسب ذکر نمایم.

دادم. زندگی به داد و من با نرمی گوش میرا بزرر جلوه می او همواره حجم موضوو

دهند و صاحب کار دیوانه ته است که مردم کارها را بیش از حد بزرر نشان میمن آموخ

 است تا این که کارش برآورده شود.

این شهر  –او گفت: به من خبر رسیده است که شما فردا در فالن جا سخنرانی دارید 

من گفتم: درست اسیت. او گفیت: مین بیا      –کیلومتر از ریاض فاصله داشت  111تقریبا  

از حیرص و   ا آنجا خواهم آمد و بعد از سخنرانی با شما مالفات خواهم کیرد. مین  شما ت

 اش تعجب کردم.عالفه
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به هرحال، من بعد از ایراد سیخنرانی خیارج شیدم، دییدم آن شیخص دوان دوان بیا       

آید، در حالی که کاغذی در دسیت دارد، مین در کنیارش ایسیتادم و     سرعت به سویم می

 تان تشکر کند، کارتان چیست؟یاین عالفهگفتم: بفرما، خداوند از 

خواهم برایش ک ابتدایی دارد و از شما میرگفت: جنار شیخ! من برادری دارم که مد

شغلی پیدا کنید. من گفتم: فقط همین؟! گفت: بله فقط همین؟! این شخص بسیار با شیور  

کیه  رسیید  نمیود و چنیین بیه نظیر میی     و شوق بود و سیمایش جلب شفقت و ترحم می

 برد.برادرش در حال حاضر با شرایط سختی به سر می

من به یقین دانستم که اگر به او وعده بدهم حتما  خالف وعده خواهم کیرد؛ زییرا در   

کار هستند چه برسد به کسیی  بریم دارندگان لیسانس بیاین زمانی که ما در آن به سر می

دانیم. مین در ییک    را میی  که مدرکش ابتدایی و دبستان باشد و من مییزان فیدرت خیود   

توانستم نیاز این بیچیاره و  که کاش می کردموضعیت سختی گرفتار شده بودم و آرزو می

 پریشان حال را برآورده سازم، اما در حال حاضر از توان من خارج است.

ی عاطفی که مناسب حال و هیوای او باشید از او عیذر    بنابراین، خواستم با یک شیوه

خواهم به شما کمک کنم و برادر شما بیرادر  گفتم: برادر! به خدا من می بخواهم. لذا به او

من است و من نیز مانند شما برای او نگران و دردمند هستم، ولی هرگز کیاری از دسیت   

کنم بزرگواری بفرمائید و مرا معاف کنید. او گفت: جنیار  من ساخته نیست؛ خواهش می

. باز گفت: خور است. جنار شیخ! این برگیه  توانمشیخ! شما تالش کنید. من گفتم: نمی

های ما در آن نوشته است بردار و هرگاه شغلی پیدا کردی با میا تمیاس   را که شماره تلفن

 بگیر.

خواهد مرا به ریسمان آرزو گره بزند و همواره در انتظیار تمیاس   من فهمیدم که او می

رادرش را نیز آرزومند خواهید  خواهد ماند و به حالت امید و انتظار به سر خواهد برد و ب

 کرد.
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لذا من به او گفتم: خیر شما کاغذ را نزد خودتان نگه داریید و شیماره میرا یادداشیت     

فرمایید اگر شما شغلی پیدا کردید با من تماس بگیرید تا من جهت سفارش برای شما به 

 ای بنویسم.مسئول آن اداره نامه

ا با من خداحافظی کند، اما ناگهیان او  آن مرد مقداری خاموش شد و من منتظر شدم ت

به من گفت: خداوند شما را روسفید کند! به خدا فسم جنار شیخ! یک سال پیش جلوتر 

ما با امیر )... ( در مورد موضوو برادرم صحبت کردم و او کاغذ را برداشت اما تا امروز با 

 ما تماس نگرفت.

کاغذ را برداشت ولیی او نییز تمیاس    و یکبار با شیخ )... ( صحبت کردم و او نیز این 

دهنید.  اند که به کار بیچارگان اهمییت نمیی  ها کسانینگرفت و به کار ما اهمیت نداد. این

ها انتقام بگیرد. خداوند آنان را )... ( و شروو به دعای بد علیه آنیان نمیود.   خداوند از آن

 گرفتم.می فرار میداشتم، سومن در دلم گفتم: الحمدهلل... اگر من کاغذ را برمی

فدر زیبا است کیه میا بیا    آری، عذرخواهی در آغاز کار بهتر از وعده خالفی است. چه

 های خودمان را بدانیم.دیگران صریح و رک باشیم و محدوده توانمندی

این فقط مخصوص نیازهای مردم نیست، بلکه حتی در نیازهای کوچک نیز با همسیر  

شدن از خانه، همسرت بر تیو داد  م. گاهی به هنگام بیرونو فرزندان اینگونه برخورد نمایی

گوید: با خودت شیر و شکر و اشییای میورد نییاز منیزل و شیام بیه همیراه        زند و میمی

 آوری.می

توانی بلکه تو نیز بیه او  دانی نمیمواظب باش! پیوسته نگو: باشه باشه. در حالی که می

رتراشی به هنگام برگشت بهتر اسیت. بیه همیین    توانم! زیرا این از عذداد بزن و بگو: نمی

 صورت با دوستان و برادرانت صریح باش.

 امیدوارم این اندیشه به شما منتقل شده باشد.

 تجربه...

 «.خواهی در آخر استخواهی در آغاز کار بهتر از معذرتمعذرت»
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به صورت کامیل بشینو. او منشیی      فبل از این که به این سوال پاسخ بگویی، داستان را

 کرد.های تعامل را با مردم اعمال نمییک مدیر بداخالق بود و هرگز هیچیک از مهارت

ساخت و آنچه در تیوان  این مدیر مشاغل زیادی را روی هم انباشته کرده و متراکم می

 کرد.ها تحمیل میافراد نبود به آن

ویش ایستاد و گفت: بفرما جنیار، امیر   اش داد زد منشی آمد و در جلروزی بر منشی

 کنید.

 مدیر داد زد: من به اتافت تماس گرفتم چرا جوار ندادی؟

 منشی گفت: ببخشید من در اتاق بغلی بودم.

 مدیر با تندی و خشونت گفت: هر بار، ببخشید ببخشید.

 این برگه را بردار و به رئیس بخش بایگانی بده و سریع برگرد.

ت و آن برگه را به اتیاق رئییس بایگیانی انیداخت و گفیت: زود      منشی با ناراحتی رف

 جوار آن را بده.

مسئول بایگانی از شیوه برخورد منشی با مدیر ناراحت شده و به تنیگ آمید و گفیت:    

 گذاشتی؟خور با روش مناسبی آن را می

منشی گفت: مناسب هست یا نیست، به هر صیورت زود جیوار آن را بیده. ایین دو     

شده و همدیگر را فحش و ناسزا گفتند تا ایین کیه صدایشیان بیاال گرفیت و      باهم درگیر 

گیانی نیزد   ایتر در بخش ببعد یکی از کارمندان پایین تمنشی به اتافش بازگشت. دو ساع

هیایم را از مدرسیه بییاورم و    خواهم بیروم بچیه  رئیس آمد و گفت: جنار رئیس! من می

 دوباره برگردم.

 روی.رون میرئیس داد زد: هر روز تو بی

ام؛ ولی اولین بار است که به مین اعتراضیی   کارمند گفت: ده سال است که من اینگونه

 کنی...می
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 رئیس گفت: با تو باید فقط با تندی و خشونت برخورد نمود، به اتافت بازگرد.

ی کارمند بیچاره از این برخورد به شگفت آمد و به اتافش بازگشت و به دنبال شیماره 

 هایش را از مدرسه به خانه ببرد.که بچه گشتکسی می

ها را ها در زیر آفتار، یکی از معلمین آنالنی  بچهوتا این که پس از توفف و انتظار ط

 شان رسانید.به خانه

ی کوچکش که یک اسبار بازی بیه  اش آمد و بچهاین کارمند در حالت خشم به خانه

ن داده است، پدرش فرییاد زد و گفیت: آن   همراه داشت آمد وگفت: بابا! معلم این را به م

 را نزد مادرت ببر و به او بده.

کنان نزد مادرش رفت. باز گربه زیبایش نزد او آمد تا مانند همیشه با پاهایش بچه گریه

 او را مسح کرده و ناز کند که بچه به او لگدی زد و گربه به دیوار پرس شد.

 سوال: چه کسی به گربه لگد زد؟

 گویید: مدیر.زنید و در پاسخ میکنم شما لبخند میمن گمان می

 آری، درست است مدیر، زیرا او بر خودش فشار آورده تا این که منفجر شده است.

 گیریم؟چرا ما هنر تقسیم وظایف را فرا نمی

تیوانیم.  کارهایی که در توان ما نیست با صراحت بگوییم: این در اختیار ما نیست، نمی

تو بر خودت فشیار آوردی. در ایین صیورت تصیرفات و برخوردهاییت      بویژه زمانی که 

 اند.گناه بودهشود که در این مشکل کامل بیمنجر به زیان و آسیب کسانی می

مواظب باش از این که دیگران تو را به خشم و هیجان بیاورند و تو را در تنگنیا فیرار   

هیا را نداشیته   سیاختن آن رآوردههایی بدهی که تیوان بی  ها وعدهدهند و در نتیجه تو به آن

 باشی.

بنگریم، در حیالی   اگر خواسته باشی با من بیا تا به مدینه سفر کنیم و به رسول خدا 

که در مجلس مبارک نشسته است، این زمانی است که دین اسیالم منتشیر شیده اسیت و     
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آینید و  میی شود و سران فبائل با ایمیان و یقیین نیزد او    پروردگار عالم به یگانگی یاد می

 کنند.برخی خوار و ذلیل و با دلی پر از کینه مراجعه می

که در میان فیومش دارای فیدرت و   « عامر بن طفیل»روزی یکی از سران عرر به نام 

وجاهت بود، حضور یافت کسی که وفتی فومش ظهور و انتشار اسالم را مشاهده کردنید  

ز اسالم بیاور. وی فردی متکبر و مغیرور  اند تو نیبه او گفتند: ای عامر! مردم مسلمان شده

گفت: من به خدا سوگند یاد کردم تا زمانی که سرزمین عرر در تصرف بود و به آنان می

 من نباشد و همه به دنبال من نیفتند، نمیرم. پس آیا من به دنبال این جوان فریشی بیفتم؟

را  رسیول خیدا    سپس وفتی افتدار و نفوذ اسالم و اطاعت و فرمیانبرداری میردم از  

 شتافت. مالحظه کرد، سوار شتر شده و همراه یارانش به محضر آنحضرت 

در مسجد با یارانش نشسته بود آمد و در جلو او ایسیتاد و   در حالی که رسول خدا 

 گفت: ای محمد! تنها با من خلوت کن.

دا تا زمیانی  از امثال این افراد برحذر و هوشیار بود، لذا گفت: نه به خ و رسول خدا 

ای خلوت که تو به خدای یگانه ایمان نیاوری. باز او گفت: ای محمد! تنها با من در گوشه

 خودداری فرمود. کنی. ولی آنحضرت 

گفت: ای محمد! برخیز و نزد من بیا تیا بیا تیو صیحبت     او پیوسته اصرار داشت و می

 کنم، برخیز تا با تو صحبت کنم.

 شد و نزد او رفت.بلند  تا این که رسول خدا 

با خود همراه داشت، در حالی کیه جلیوتر بیاهم    « اربد»عامر یکی از یارانش را به نام 

گفته بیود: مین او را   « اربد»را به فتل برسانند. عامر به  فرار گذاشته بودند تا رسول خدا 

کنم و تو با شمشیر بیه او بیزن. همیواره    اش را به سمت خودم میکنم و چهرهسرگرم می

 کرد.برد و خودش را آماده میدست به شمشیر می« اربد»

توانسیت  شید. و نمیی  خواست شمشیر را از نیام بکشد، دستش خشیک میی  هرگاه می

 شمشیر را بیرون بیاورد.
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ییک جمیاد   « اربد»نگریست، اما کرد و به اربد میرا سرگرم می باز عامر رسول خدا 

 غیر متحرک درآمده بود.

 خواست انجام دهد، نگاه کرد:و آنچه می« اربد»به سوی  آنگاه رسول خدا 

اسالم بیاور. عامر گفت: اگر اسالم بییاورم چیه چییزی    « عامر بن طفیل»لذا گفت: ای 

گفت: آنچه به نفع مسلمانان است برای تو و آنچه بیه ضیرر    دهی؟ پیامبر برایم فرار می

انان شریک هستی(. عامر گفت: مسلمانان است علیه توست )یعنی تو در نفع و زیان مسلم

 دهی؟آیا اگر اسالم بیاورم، حکومتی پس از خودت را به من می

ای بدهد که شاید تحقق نیابد. لیذا بیا صیراحت و    نخواست به او وعده رسول خدا 

هیایش  جرأت کامل به او گفت: این نه برای توست و نه برای فوم تیو. عیامر از خواسیته   

آورم، اما مشروط بر این که حکومتی بیابان از آن من اسالم میمقداری پایین آمد و گفت: 

 من و حکومتی شهری از آن تو باشد.

دانید محقیق   ای ملزم نماید که نمیی نخواست خودش را به وعده بازهم رسول خدا 

 خواهد شد یا خیر. لذا فرمود: خیر.

فرییاد زد: ای   اش پرید و با صدای بلنید در این هنگام عامر به خشم آمد و رنگ چهره

و  ریش بر علیه تو پر خواهم کردمو و مردان بیفریب من مدینه را از شتران بیمحمد! عن

با هزار شتر نیر و هیزار شیتر میاده     « فطفان»بندم و به همراه فبیله به هر نخل آن اسبی می

 علیه تو نبرد خواهم کرد.

طرف آسمان دوخت  نگریست و آنگاه چشمانش را بههمچنان به او می رسول خدا 

 و گفت: خدایا! تو مرا از طرف عامر کفایت کن و فومش را هدایت بده.

آنگاه عامر به همراه یارانش بیرون شد، وفتی از مدینه بیرون رفت و به سرزمین فومش 

 روانه گشت، تصمیم گرفت تا لشکری را برای نبرد علیه مدینه سامان دهد.

ستگی و کوفتگی بر او نمایان گشت و به جیایی  عامر در مسیر راه خسته شد و آثار خ

برخیورد کیرد کیه    « سیلولیه »نیاز پیدا کرد تا استراحت کند. لذا با زنی از فیومش بیه نیام    
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کردنید  ای داشت و این زن به فجور و بدکاری مشهور بود و مردم او را نکوهش میخیمه

 کردند.اش را به محل بدکاری و زنا متهم میو خانه

ی این زن خوابید. در ایین  یی نیافت و ناچار از اسبش فرود آمد و در خانهلذا عامر جا

، در حلقوم عامر پدییدار  کشدها را میای که در گردن شتران به وجود آمده و آنمیان غده

ای چون غده گفت: غدهزده شده و به دنبال ورم گشت و میگشته و باد کرد، وی وحشت

 شتر و مرگی در خانه سلولیه.

 ی مرگی نامبارک و در جایی نامبارک و خالی از شرافت.یعن

او آرزو داشت که در میدان نبرد و با شمشییر پهلوانیان بمییرد، ولیی توسیط بیمیاری       

 حیوانات و در خانه یک زن فاجره جان باخت.

 لذا به روی یارانش فریاد زد: اسب مرا نزدیک بیاورید.

 ها اسبش را نزدیک او آوردند.و آن

زد و از شدت درد فرییاد  اش را برداشت و با اسبش دور میسبش پرید و نیزهعامر بر ا

ای مانند غده شیتران و مرگیی   گفت: غدهکرد و میزد و گردنش را با دستش لمس میمی

 ی سلولیه.در خانه

زد تا ایین کیه از اسیبش بیه     برد و با اسبش دور میهمواره در این وضعیت به سر می

 زمین افتاد و مرد.

 شان بازگشتند.رانش او را رها کردند و نزد فومیا

آمیده و از او پرسییدند: چیه شید ای     « اربید »شان شدند، مردم نزد وفتی وارد سرزمین

 گفت: چیزی نشده است. به خدا فسم! محمد ما را به پرستش چیزی )یعنی« اربد»؟ «اربد»

زدم و ا این تیر او را میی بود باهلل( دعوت نمود که من دوست دارم اگر حاال او نزد من می

 کشتم.می

 فدر بر خداوند جسور بود!سبحان اهلل. خداوند بلند مرتبه و متعال است! چه
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ای اش با شتر خود بیرون شد تا آن را بفروشد، خداوند صاعقهدو روز بعد از این گفته

را  بر او و شترش فرستاد و هردو را سوخت. و خداوند در مورد عامر و اربید ایین آییات   

 نازل فرمود:
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﴾ [02 – 8: الرعد.] 

داند که هر مون  چه در شکم دارد، )مذکر است یا مؤن ، کامل اسیت  فقط خدا می»

شیدن را  کند )و فبل از کامیل یا نافص، زشت است یا زیبا؟( و آنچه رحم آن را نافص می

ماند. و هرچیز در نزد خداوند به میزان معینیی  نچه که بیش از نه ماه میکند( و آسقط می
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کیه از حیس و    کند( داناست به آنچهآمده است )و بر مقتضای مصلحت از آن تجاوز نمی

مشاهده نهان است عظیم الشان است و همه چیز از او کمتر است. است آنچیه در فلیور   

اعمیالش را در تیاریکی شیب )و در کمیال      نهان شود و آنچه بر زبان جاری گردد و آنکه

گیرد در نزد او یکسیان  نهان کاری( انجام دهد با آنکه راهش را در روشنایی روز پیش می

های محافظی دارد که از روبرو و از پشت سرش حرکت کیرده و  هستند. این انسان فرشته

فیومی زاییل    کنند. خدا نعمیت را از هییچ  به امر خدا او را از خطر و آسیب محافظت می

نماید، مگر این که آنان احوال نیکیو خود را بیه احیوال   کند و آن را از آنان سلب نمینمی

زشت تغییر دهند و وفتی خدا نابودی یا عذار فومی را اراده کند، هیچکس فدرت رد آن 

را ندارد و به غیر از خدا ولی و یاوری ندارند که عذار و بال را از آنیان دفیع کننید. )ای    

خداست که رعد و برق را از روی ترس )از صاعقه( و طمع )باران( به شما نشان  سان!(ان

کنید و رعید،   زا را خلق میی دهد و با فدرت خویش از ابرهای سنگین و متراکم و آرمی

خوانند )و ها از بیم عذار او تسبیح و ثنا میآورد و فرشتهتسبیح و ثنای او را به جای می

فرستد و هرکس را که خود بخواهد بیه وسییله آن   اعق ویرانگر را میبه عنوان انتقام( صو

رساند و کفار مکه در باره وجود خدا )و یگیانگی و فیدرت او بیر بعی  و     به هالکت می

پردازند و خدای توانا نیرو و مجیازات و کیفیر شیدید دارد. خیدا     رستاخیز( به مجادله می

گر خدایان را به ییاری وی خواننید، بیه    شایسته نیایش و دعا است، کسانی که جز او، دی

شنوند، جز ایین کیه حیال فیردی را     کنند و نمیهیچ وجه دعا و بانگ آنان را اجابت نمی

خواند که بیاید تا آر کند )و آن را فرا میدارند که از دور دستش را به سوی آر دراز می

هی و خسارت چییزی  شان جز گمراجویی کافران از خدایانبه دهانش برسد( و دعا و پناه

 .«چیست
توانی بیه ییاری خداونید آن را    آری، برخورد چیزی را الزم بگیر که مطمئن هستی می

 انجام دهی.
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روزی برای مردم خطبه ایراد نمود و در این موعظه در میورد آخیرت و    رسول خدا 

احوال آن به ایراد سخن پرداخت و سپس صدایش را باال برد و گفیت: ای فاطمیه دختیر    

تیوانم در مقابیل خداونید تیو را از     خواهی، بپرس؛ زیرا من نمیی مد! هرچه از مالم میمح

 نیاز سازم.چیزی بی

خالصه علیرغم ت کید بر اهمیت عدم التزام به چیزی که در توان تو نیست، اما مناسب 

ای در پییش  ی هوشییارانه و شایسته این است که تو به هنگام عذرخواهی اسلور و شیوه

 گیری.

شخصی نزد تو آمد تا برای برادرش شغلی پیدا کنی، چون پدر یا برادر  ،عنوان مثال به

توانی برای او خدمتی انجیام  و یا خودت مسئول بزرگی هستی و احساس نمودی که نمی

 دهی.

اش را حفظ کند و چنین به خواهی کن که او عرق پیشانیای از او معذرتپس با شیوه

 رد و ناراحتی او هستی.او وانمود کن که تو شریک د

کنم و برادر شما، برادر مین اسیت و   مثال  به او بگو: فالنی! من مشکل شما را درک می

تیوانم کیاری   اگر ما پنج برادر هستیم ششمی اوست، اما مشکل این است که فعال  من نمی

 خواهم برادرت را موفق کند. این سیخنان انجام دهم، پس عذر مرا بپذیر و من از خدا می

یک لبخند لطیف، و تعبیرات چهره مناسب همراه باشد، گوییا تیو بیا ایین پاسیخ زیبیا        با

 اش را برآورده ساختی؟ آیا چنین نیست؟خواسته

 وجهه نظر...

ی هاییت را بشیناس و در محیدوده   با خودت صریح و با مردم جری باش و توانمندی

 ها ملتزم باش.آن



 تواضع

و شناخته شده نشسته بودند. یکی از آنیان کیه   در یک مجلس جمعی از افراد شاخص 

نیازی داشت، در اثنای سخنانش گفت: از کنار کارگری گذشتم و او حالت استغنایی و بی

دستش را جهت مصافحه دراز نموده و من متردد شدم و سپس دستم را بیه سیویش دراز   

مین دسیتم را   کردم و با او مصافحه نمودم. سپس به حالت مغرورانه گفت: با وجودی که 

 دهم.گوید: دستم را به هر کسی نمیدهم. ماشاء اهلل! میبه هرکسی نمی

چنین بود که کنییزک ضیعیف و عیاجز در وسیط راه بیا او مالفیات        اما رسول خدا 

کرد و یا از کثرت مشاغل و کارها به او شیکوه  کرد و از ستم اهلش نزد او شکایت میمی

 فرمود:رفت تا برایش شفاعت کند و میاهلش میبا او نزد  نمود و رسول خدا می

شنویم فدر میشود. چهای کبر در درونش باشد وارد بهشت نمیکسی که به اندازه ذره

گویند: برادر فالنی متکبر است. فالنی خودپسند است و به خاطر این اخیالق  که مردم می

 نزد مردم مبغوض و منفور است.

گویید:  خیواهی؟ میی  ات در مورد فالن کار کمک نمیپرسی: چرا از همسایهاز وی می

 کند و نسبت به ما توجهی ندارد!فالنی بر ما تکبر و فخر می

ها نزد مردم مبغوض هستند، آنان که به مردم تکبر نموده و با فخر و نیاز  فدر اینآه چه

 تعامل و برخورد دارند.

ها برخورد کننید از خیود   نورزند و چون مردم با آفدر منفورند کسانی که تکبر میچه

شان را به سوی مردم کیج نمیوده و بیا    دهند. کسانی که از روی کبر گردناستغنا نشان می

روند و به هنگام سخن گفتن، مصافحه و همنشینی با مردم اظهار کبر و خود غرور راه می

 کنند.نمایی و نخوت می

هایی کیه  رفت، کوچهمی های مکه راهمکه را فتح نمود ودر کوچه وفتی رسول خدا 

ها فدر در این کوچههای طوالنی در آنجا مورد تمسخر و استهزا فرار گرفته بود، چهمدت
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شنیده بود: ای دیوانه، ساحر، کاهن، دروغگو، در حالی که امروز به عنوان رهبر و عزیز و 

 شود و خداوند اهل آن را در مقابل او خوار و ذلیل نموده است.مقتدر وارد می

 ببه نظر شما وی در این زمان چه احساسی نسبت به خود دارد؟ عبیداهلل بین ابیوبکر   

 گوید:می

اش ایسیتاد، در  رسیید بیاالی سیواری   « ذی طوی»به محلی به نام  وفتی رسول خدا 

 سرش را به خیاطر  ای چادر سرخ خودش را پیچیده بود، و رسول خدا حالی که با تکه

ن انداخته بود وفتی دید که خداوند او را به فتح مکه گرامی فروتنی در مقابل خداوند پایی

 ی ریشش نزدیک بود به وسط سواری بخورد.داشته است. تا جایی که گوشه

روز فتح وارد مکه شد در حیالی کیه از روی فروتنیی و     گوید: رسول خدا انس می

 اش بود.خشوو بر سواری

و در مورد چیزی بیا او صیحبت   آمد  گوید: شخصی نزد رسول خدا ابن مسعود می

 کرد و آنگاه دچار ترس شده و لرزه بر اندامش افتاد.

به او گفت: بر خودت آسان بگیر و آرام بیاش؛ زییرا مین پسیر زنیی از       رسول خدا 

 خورد.فریش هستم که گوشت خشک شده می

خورم آنطور کیه  نشیند و مینشینم آنگونه که یک برده میفرمود: من نمی آنحضرت 

 خورد.یک غالم و برده می
 ت اضكككككككع تكككككككككن فكككككككالن م الح لنككككككككا  

 وال تكككككككككن فالككككككككدخان  علكككككككك  بن سككككككككه
 

 علككككككى  كككككك حاك المككككككاء و كككككك  و یككككككع 

 طب ككككككاك ال كككككك  و كككككك  وضككككككیع علككككككى
 

درخشید  ای باشی که برای بینندگان در آر میتواضع اختیار کن تا مانند ستاره»یعنی: 

 «.در حالی که او رفیع و باالست

رود در حالی کیه افتیاده و پسیت    که خودش بر طبقات جو باال می و مانند دود نباش»

 «.است

 با اختصار...
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برد، و خداونید بیا   هرکسی برای خداوند تواضع و فروتنی نماید، خداوند او را باال می

 افزاید.تواضع برای بنده جز عزت و سربلند نمی
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میان  هایبان بودیم. یکی از ماشینده سال فبل در یک شب سرد، من و دوستانم در بیا

خرار شد و مجبور شدیم شب را در آن بیابان، سپری کنیم. آتشی روشین کیردیم و دور   

 آن گرد آمدیم.

 فدر زیباست سخنان زمستانی در کنار گرمای آتش.و چه

مجلس ما به درازا کشید و من مالحظه کردم که یکی از دوستان از جمع جدا شد. وی 

 داد.حی بود. او عبادت مخفیانه انجام میمرد نیک و صال

ها هنیوز درر  آمد، حتی گاهی وفتدیدم که خیلی زود به نماز جمعه میمن او را می

آمد. او برخاست و ظرفی آر برداشت و من گمان بردم که مسجد باز نشده بود که او می

ا جوییا  رود. مقداری درنگ نمود و من برخاسیتم تیا حیالش ر   او برای فضای حاجت می

 شوم.

آنگاه دیدم که او بر اثر شدت سرما در مکانی دور از ما خودش را با چادری پوشیده و 

 جده افتاده است.سدر تاریکی شب تک و تنها بر زمین به 

کنید.  در برابر پروردگارش به نیایش و تضرو پرداخته و از خداوند جلب رضایت میی 

گمان من بر این است که خداوند نیز  واضح و روشن بود که او خدایش را دوست دارد و

 او را دوست دارد.

ای دارد و فبل از آخیرت در دنییا عزییز    های مخفیانهلذا من یقین کردم که وی عبادت

 است.

شناسم که خداوند او را در روی زمیین مقبیول و   ها گذشت و امروز من او را میسال

 مردم مشارکت دارد.شده فرار داده است و در زمینه دعوت و هدایت پذیرفته

بینم که کوچکترها فبل از بزرگترها به سوی او رود، میهرگاه در بازار یا مسجد راه می

 کنند.شتابند و با او مصافحه نموده و اظهار محبت میمی
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های شناخته شده آرزو دارند تا جایگاه و محبتی مانند او فدر از تجار، امرا و انسانچه

 ، اما این بسیار بعید است.در دل مردم داشته باشند
 وتبیتكككككه ن مكككككاً  ربیككككب سكككككل ان الككككدجىر

 

 ك لحكككككككككككككككككا يوتبغكككككككككككككككككي بعكككككككككككككككككد ذا 
 

کنیی و  گذارم و تو آن را به خوار سپری میی ها را کنار میآیا من خوار شب»یعنی: 

 «.باز آرزوی رسیدن به من را داری؟

 فرماید:آری، فرآن اینگونه می

﴿   
   

   ﴾ [ :77مریم]. 

دهنید خداونید محبیت    کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح و نیک انجام می»یعنی: 

 .«دهدها را در دل مخلوق فرار میآن
سیازد.  وفتی خداوند تو را دوست بدارد، تو را در میان اهل زمین مقبول و محبور می

کند: مین  ای را دوست بدارد، جبرئیل را ندا میفرمودند: هرگاه خداوند بنده ول خدا رس

 دارد.فالنی را دوست دارم تو نیز او را دوست بدار. سپس جبرئیل او را دوست می

کند: ای اهل آسمان! خداوند فالنیی را دوسیت دارد   سپس در میان اهل آسمان ندا می

 د و در نتیجه اهل آسمان او را دوست خواهند داشت.شما نیز او را دوست داشته باشی

 آید.و فرمود: آنگاه برایش محبت در میان اهل زمین فرود می

 پس همین است معنی این فرموده خداوند:

﴿   
   

   ﴾  :[.77]مریم 

انید خداونید مهیر و میودت را در     ایمان آورده و اعمال صالح انجیام داده  کسانی که»

 .«کندهای آنان القا میدل
گویید: ای  کنید و میی  ای بغض داشته باشد، جبرئیل را ندا میی و هرگاه خداوند با بنده

 کند.جبرئیل! من با فالنی بغض دارم تو نیز با او بغض بورز، و جبرئیل با او بغض می



 ات لذت ببراز زندگی   112

کند: همانا خداوند با فالنیی بغیض دارد آنگیاه اهیل     ان اهل آسمان ندا میسپس در می

 .(1)آیدورزند و آنگاه برایش بغض در زمین فرود میآسمان با او بغض می

فدر زیباست که تو در زمین زندگی کنی، بخوری و بنوشی و بخوابی و خداونید  آه چه

دوست دارم و شما نییز او را دوسیت   در آسمان با نام تو صدا بزند و بگوید: من فالنی را 

 داشته باشید.

تواند اعمال صالحی بیه صیورت   فرمود: هرکسی از شما می« زبیر بن عوام »حضرت 

 پنهانی داشته باشد پس این کار را بکند.

عبادت مخفیانه انواعی دارد از جمله: مداومت و حفاظت بر نماز شیب، اگرچیه ییک    

متصل بعد از نمیاز عشیاء ییا پییش از ایین کیه       رکعت وتر در هر شب باشد که هر شب 

خوانی، تا در نزد خداوند از برپادارندگان نماز شیب فیرار   بخوابی یا فبل از فجر آن را می

 .(2)بگیری

فرمود: همانا خداوند وتر )فرد( است و وتیر را دوسیت دارد، پیس ای     رسول خدا 

 اهل فرآن وتر بخوانید.

راری صلح و آشتی بین مردم، در میان دوسیتان،  همچنین تالش در مورد اصالح و برف

 همسایگان و در میان زن و مرد که باهم خصومت دارند.

فرمود: آیا شما را به چیزی بهتیر از نمیاز، روزه و صیدفه خبیر نیدهم؟       رسول خدا 

شیتی در مییان میردم. و    آاصحار عرض نمودند: بله یا رسول اهلل! فرمود: ایجاد صیلح و  

 .(3)زدایددر میان مردم نیکی را می انداختن فسادراه

                                           
 بخاری و مسلم. -1

البته الزم به ذکر است که وتر در نزد احناف سه رکعت است و آنچه نویسینده محتیرم ذکیر نمودنید      -2

 رجم(باشد. )متبرای مذاهب غیر احناف می

 احمد و دیگران با سند صحیح. -3
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همچنین کثرت ذکر اهلل؛ زیرا هرکسی چیزی را دوسیت داشیته باشید زییاد از او ییاد      

 کند.می

در حدی  آمده است: آیا شما را به چیزی راهنمایی نکنم که از همه اعمال بهتر بیوده  

تیر باشید، از   تیر و درجیات شیما را خیلیی بیاال برنیده      و نزد مالکتان از هرچیزی پیاکیزه 

تیان را بکشیید و   نمودن طال و نقره در راه اهلل خیلی بهتر و از جهاد که شما دشمنانخرج

کشند هم بهتر باشد، صیحابه عیرض کردنید: بلیه ییا رسیول اهلل! آن عمیل        ب ها شما راآن

 .(1)فرمود: که ذکر و یاد خداوند عزوجل چیست؟ آنحضرت 

 سازد.انه، غضب پروردگار را خاموش میهمچنین صدفه پنهانی؛ زیرا صدفه مخفی

رفیت و مقیدار انیدکی در    خواند به بیابان میی وفتی نماز فجر را می حضرت ابوبکر 

 گشت.کرد و سپس به مدینه بازمیآنجا درنگ می

رفتنش تعجب کرد. بنابراین، روزی مخفیانه بعد از نمیاز فجیر   از بیرون حضرت عمر

شود و به یک خیمیه فیدیمی در بیابیان    از مدینه خارج می دنبال او رفت، دید ابوبکر به 

ای مخفی نمود، ابیوبکر مقیدار انیدکی در    خودش را پشت صخره عمر  آید، حضرتمی

ره بییرون آمید و داخیل خیمیه     خاز پشت ص آنجا درنگ نمود و سپس بیرون شد. عمر 

. عمر از آن زن های کوچکی داردرفت. دید یک زن ضعیف و نابینا در آنجا هست که بچه

آیید؟ آن زن گفیت: مین او را    پرسید: این چه کسیی اسیت کیه همیه روزه نیزد تیو میی       

آیید. عمیر   شناسم، وی یک فرد مسلمانی است که از فالن مدت هر صبح نزد ما میی نمی

کنید و  زند، آرد میا را خمییر میی   کند؟ آن زن گفت: خانه ما را جارو میپرسید: چکار می

 رود.دوشد و سپس بیرون میگوسفندهای ما را می

گفت: به راستی ای ابیوبکر! خلفیای بعید از    از آنجا بیرون شد در حالی که می عمر 

 خودت را خسته کردی، به راستی ای ابوبکر خلفای بعد از خودت را خسته کردی؟

                                           
 احمد و ترمذی و دیگران با سند صحیح. -1
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نیز در عبادت و اخالصش خیلی از ابیوبکر عقیب نبیود. حضیرت طلحیه بین        عمر 

ای شید و سیپس از آن   د که در تاریکی شب بیرون شد و وارد خانیه عمر را دی عبیداهلل 

هیا چکیار   ی دیگری شد. طلحه تعجب نمود، عمر در این خانهبیرون آمد و باز وارد خانه

گییر در  کند؟ وفتی صبح شد طلحه به خانه اولی رفت. دید یک پیرزال ناتوان و زمیین می

 کند؟ار میآید چکآن هست. پرسید: این مردی که نزد تو می

کنید و نیازهیای میرا    پیرزال گفت: مدت طوالنی است کیه وی از مین نگهیداری میی    

 کند.ها را از من دفع میکند و بدیبرآورده می

گفت: مادرت به سیور تیو بنشییند ای    باز طلحه بیرون شد در حالی که با خودش می

 گردی؟های عمر میطلحه. آیا به دنبال لغزش

اف مدینه رفت، مردی مسافر را دید که در وسط راه منیزل  روزی حضرت عمر به اطر

ی آن نشسته است. حضرت گرفته و خیمه فدیمی را نصب کرده و پریشان حال به دروازه

عمر از او پرسید: تو کیستی؟ گفت: من یک بیابانی هستم، نیزد امیرالمیؤمنین آمیدم تیا از     

را از درون خیمیه شینید، در   ی زنیی  فضل او چیزی دریافت کنم. آنگاه عمر صیدای نالیه  

مورد آن زن از او پرسیدم آن شخص گفت: برو به دنبال کارت خدا بر تو رحم کند. عمر 

گفت: کار من همین است. آن شخص گفت: این همسر من است و به درد زایمان گرفتار 

اش شناسم. عمر بیا شیتار بیه خانیه    است و من مال و غذا ندارم و کسی را در اینجا نمی

خیواهی در  گفت: آییا میی   بدختر علی بن ابی طالب « ام کلثوم»شت و به همسرش بازگ

 کنی؟کار خیری که خداوند برایت فراهم نموده است مشارکت می

ام کلثوم پرسید: چه کار خیری؟ عمیر میاجرا را بیرایش بییان فرمیود. لیذا همسیرش        

بود به همراه ییک  ای که در آن آذوفه مقداری وسایل با خودش برداشت و عمر نیز کیسه

دیگ و هیزم برداشت و نزد آن مرد رفت. ام کلثوم وارد خیمه شده و نزد آن زن رفیت و  

نمیود و غیذا درسیت    ها را فوت میعمر نزد آن شخص نشست و آتش افروخت و هیزم

هیا  کرد. آنرفت و آن مرد نشسته به او نگاه میهایش میکرد در حالی که دود در ریشمی
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بودند که همسرش ام کلثوم از داخیل خیمیه صیدا زد: ییا امیرالمیؤمنین!      در همین حالت 

 ای مژده بده.دوستت را به پسربچه

« عمر بن خطیار »را شنید ترسید و گفت: تو خلیفه « امیرالمؤمنین»وفتی آن مرد کلمه 

هستی؟ عمر گفت: بله. آن مرد آشفته و پریشان شد و آهسته آهسیته خیودش را از عمیر    

 عمر به او گفت: سر جایت بافی بمان.کرد. دور می

آنگاه دیگ را برداشت و آن را به خیمه نزدیک نمود و همسرش ام کلثوم را صیدا زد:  

 تا وی را سیر غذا بخوراند و آن زن از آن غذا خورد.

مانده غذا را به بیرون خیمه فرستاد و عمر برخاست و غذا را برداشیت و در  آنگاه بافی

 گفت: بخور؛ چون تو دیشب بیدار ماندی.جلو آن مرد گذاشت و 

ا زد و او از خیمه بیرون شد. و به آن مرد گفت: فردا صبح دسپس عمر همسرش را ص

 نزد ما بیا تا ما چیزهای مورد نیاز را برایت فراهم نماییم.

 داد.فدر متواضع بود و عبادت مخفیانه انجام میخداوند بر عمر رحم کند! چه

 هدف جلب خشنودی است.

هیا را  کشیید و آن ای از غذا برداشیته و بیه دوش میی   ها کیسهشب بعلی بن حسین 

سازد. وفتی وفیات  گفت: صدفه پنهانی خشم پروردگار را خاموش میکرد و میصدفه می

نمود. بر پشتش آثار سیاهی را مشاهده نمودند و مردم گفتنید: ایین پشیت ییک حمیال و      

 کارگر است.

ی صد خانوار که او حمالی بکند. با مرر او در مدینه آذوفه در حالی که ما خبر نداریم

 آورد.ها برای آنان غذا میزنان و یتیمان فطع گردید که وی شبهای بیوهاز خانه

آورد، آنگاه دانستند کیه او بیوده   ها غذا و آذوفه میدانستند چه کسی برای آنآنان نمی

 کند.انفاق میها غذا آورده و های آنها به خانهاست که شب

یکی از سلف صالح بیست سال روزه داشت، ییک روز روزه بیود و ییک روز افطیار     

رفیت و  اش از آن خبر نداشتند. وی دکانی داشت که صبح به مغازه میکرد اما خانوادهمی
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رسیید، غیذایش را صیدفه    برد و چون وفت نهار فیرا میی  صبحانه و نهارش را با خود می

 نمود.می

رفیت  اش میکرد، به خانهخورد و وفتی آفتار غرور میارش آن را میو در روز افط

 خورد.ها شام میو با آن

 کردند:ها بندگی خداوند را با تمام وجودشان حس میآری، آن

 فرماید:آنان پرهیزگاران بودند و خداوند می

﴿    
   

   
     

     
    

 ﴾  : [.07 – 00]النب 

های پرنعمت آمدن به باغاند، کامیابی نایلاطاعت کرده برای مؤمنان که در دنیا خدا را»

هیا و  های سرسبز و خرم و انیواو درختیان و گیل   تش مقرر است، باغو رهایی از عذار آ

نیار و  هیای مملیو از میی   هایی برجسیته و فیدح  سن و سال با پستاندخترانی باکره و هم

شنوند، خیدا  مصفا برای آنان تدارک دیده شده است. در بهشت سخن بیهوده و دروغ نمی

 .«ها عطا کرده استالشان به آناین پاداش عظیم را به لطف و کرم خود و مطابق اعم
 روشنگری...

مقصد این نیست که ظاهرا  مردم تو را دوست داشته باشد، بلکه مقصد این اسیت کیه   

 آنان از ته دل و از روی فلب و فالب تو را دوست داشته باشند.



 ها را از چاه بیرون آورآن

اش نان زننیده آیا چنین اتفاق نیفتاده است که شخصی در یک مجلس عمومی بیا سیخ  

شما را به تنگ درآورد، و یا با چیزی هرچند کوچک از فبیل: لباس، سخن و اسلور شما 

 ات بپرد؟را تمسخر کند و ناراحتی و تنگی از چهره شما نمایان گشته و رنگ چهره

و در نتیجه شخصی در آنجا از شما دفاو کند و شیما از جانیب او احسیان بزرگیی را     

خواست شما را داخل پرتگیاه هیل دهید او گوشیه     فتی دیگری میاحساس نمایید، زیرا و

 پیراهن شما را گرفت و از سقوط نجات داد.

انگیزی آن را خواهید ها را با دیگران تمرین کنید، به زودی شگفتشما نیز این مهارت

را در دسیت داشیت، امیا     غیا دید. اگر نزد شخصی رفتید و پسرش در حیالی کیه سیینی    

و نزدیک بود سینی به زمین بیفتد، در این هنگام پدرش به خشم آمده  مقداری عجله کرد

 و به او فریاد زد: چرا عجله؟

شیود. آنگیاه شیما    هم؟ در این وفت چهره بچه فرمز و زرد میدفدر من به تو یاد بچه

ی این غذاها را تنهیا آورده  بگویید: نه، بلکه فالنی مرد است، شجاو است، ماشاء اهلل! همه

 است!

شاید به خاطر کارهای دیگر عجله نموده است، به خدا فسم! این پسیربچه احسیان    و

 کند.بزرگی را از جانب شما احساس می

 ساالن و افراد بزرگتر چیست؟این با کودکان و خردساالن است پس نظر شما با بزرر

 ای مردم دوستت را به باد نکوهش و مالمت فرار داده بودند شما بهاگر در یک جلسه

دفاو از او برخیزید، یا این که افراد خانواده امواج نکوهش را به سیوی بیرادرت سیرازیر    

 کردند، شما از او دفاو کنید.

گویید: بلیه   شخصی، جوانی را با یک سؤال در جلو مردم به تنگ درآورده و به او میی 

 فدر بوده است.معدلت در دانشگاه چه فالنی!
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پرسید؟!  ت که شخص عافل آن را در جلو مردم میتو را به خدا آیا این هم سؤالی اس

 پرد.در این لحظه رنگ چهره جوان می

گویی: فالنی چرا از امتییاز دانشیگاهی او   شما او را از این تنگنا درآورده و با نرمی می

ای ییا... ؟ در ایین   خواهی دامادش کنی یا شغلی برایش انتخار کیرده پرسی؟ مگر میمی

 کند.ده و سوالش را فراموش میهنگام مردم به خنده آم

گویی: برادر او دهد. تو مییا وی جوان را بر اثر کاهش معدلش مورد سرزنش فرار می

اش سخت بوده است، ان شاء اهلل در سیال آینیده بهتیر    را نکوهش و سرزنش نکن، رشته

 خواهد شد.

 آورند.ها را به دست میهایی است که هوشیاران آنجلب محبت مردم فرصت
 غتنملككككككككككككككااإذا  بككككككككككككككب و ا كككككككككككككك   

 

  كككككككككككككلن لككككككككككككككل خا  كككككككككككككة سكككككككككككككك ن 
 

 «.وزد آن را مغتنم بشمار؛ زیرا هر حرکتی سکونی داردات میتا زمانی که باد زندگی»

ــا نعمــت حســن جــوانی را   غنیمــت دان جوان
 

 نپنداری که این نعمـت همیشـه جـاودان مانـد    
 

 )مترجم(

فت و از کنار درختیی رد شیدند،   رراه می به همراه رسول خدا  عبداهلل بن مسعود 

به او دستور داد تا به آن باال رفته و شیاخی را از آن جیدا نمایید تیا بیا آن       رسول خدا 

 مسواک کند.

خت رفت و بیه فطیع   ری داشت، باالی درابن مسعود که خیلی سبک بود و جسم الغ

دم مشیاهده  شاخه پرداخت. باد وزید و لباسش را تکان داد و پاهایش را عریان نمود، میر 

 نمودند که ساق پاهایش بسیار باریک است. لذا از باریکی پاهایش به خنده افتادند.

خندید؟ از بیاریکی پاهیای عبیداهلل بین مسیعود؟!      پرسید: چرا می آنگاه رسول خدا 

 .(1)ترندی اوست، این پاها در میزان از کوه احد سنگینسوگند به ذاتی که جانم در فبضه

                                           
 احمد و ابویعلی و دیگران با سند صحیح. -1
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ساس عبداهلل بن مسعود چه بود پس از این که مردم به او خندیدند، و در این هنگام اح

 از او دفاو نموده و تعریف کرد. سپس رسول خدا 

 وجهه نظر...

 «.آورندها را به دست میهایی هستند که هوشیاران آنجلب محبت مردم فرصت»



 اهتمام به ظاهر

کیرد. و بیه علیت    تدریس میدر مسجد با طالبش نشسته بود و  /روزی امام ابوحنیفه 
درد زانو پایش را دراز کرده و به دیوار تکیه زده بود. در همین مییان شخصیی کیه لبیاس     

خیود گرفتیه بیود و بیا      ای فشنگ بر سر داشت و شکل با وفار و ذاهیبتی بهزیبا و عمامه
 رفت وارد مسجد شد.ای راه میمنشانهاحترام بزرر

ا این که وی آمد و در کنار ابوحنیفیه نشسیت. وفتیی    طالر راه را برایش باز نمودند ت
رد نش آزرم کابوحنیفه مظهر با متانت و هیئت با شکوه وی را مالحظه نمود، از نحو نشست

و پایش را جمع نمود و درد زانویش را به خاطر او تحمل کرد. ابوحنیفه به درسش ادامیه  
 داد.داد و آن شخص گوش می

ر جهت رفع اشکال، از استاد سواالتی اییراد نمودنید.   وفتی درس به پایان رسید، طال
این شخص نیز دستش را بلند کرد تا سوالی بکند. امام رو به او نمود و گفت: سوال شیما  

 چیست؟
 رسد؟وی پرسید: جنار شیخ! وفت نماز مغرر کی فرا می

 شیخ گفت: وفتی خورشید غرور نماید.
ر نکیرده بیود، پیس میا چکیار      رسید و خورشید غرو آن شخص گفت: اگر شب فرا

کنیم؟ آنگاه امام گفت: اآلن وفیت آن اسیت کیه ابوحنیفیه پیایش را دراز نمایید و چیون        
گذشته پایش را دراز نمود و از پاسخ این سوال متضاد خاموش ماند، زیرا چطور شب فرا 

 رسد بدون این که خورشید غرور نکند؟!می
تصور شیما در ذهین شیخص     % 11ی تو گویند: با اولین نگاه به سوشناسان میروان

 % 71گردد که به هنگام تعامل و برخیورد بییش از   بندد و چنین روشن میمقابل نقش می
کند تا این که صحبت کنی یا خودت را معرفی نمیایی  تصور شما در ذهن افراد تداعی می
بیمارسیتان   رور یک پیادهداگر  .(1)شودشود یا کم میو این نسبت در این هنگام اضافه می

                                           
 زبان:به فول سعدی شیرین -1

 تیییییا میییییرد سیییییخن نگفتیییییه باشییییید

 هیییر بیشیییه گمیییان مبیییر کیییه خالیسیییت  
 

 عیییییییب و هنییییییرش نهفتییییییه باشیییییید  

 شیییییییاید پلنگیییییییی خفتیییییییه باشییییییید
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رفیت کیه در   هیای زیبیا راه میی   رفتی و در کنار شما شخصیی بیا لبیاس   یا شرکت راه می
دارای وفار و متانت بود شما چه بسا بدون این کیه احسیاس نمیایی وفتیی بیه       رفتنشراه

گویی: بفرمایید، خیواهش  شوی و میرسی، ناخودآگاه به او متوجه میدروازه آن مکان می
 کنم بفرمائید.می

بینی که همه چیز بیه هیم ریختیه و    و اگر به ماشین یکی از دوستانت سوار شدی، می

اند و در آنجیا  های دستمال کاغذی ریختهآشفته است، اینجا لنگه کفش افتاده و آنجا برر

اند. بالفاصله در ذهن شما این اندیشه ریختههای پراکنده و به همچادر افتاده و نوار کاست

نظم است و به نظم و ترتیب توجهی ندارد. همچنین لبیاس،  ه این فرد بیگردد کپایدار می

هاست. در اینجا منظورم توجه و اهتمام به شکل و هیئت عمومی مردم بیانگر شخصیت آن

 ظاهر است نه اسراف در لباس یا ماشین و اسبار منزل و غیره.

 به این جوانب بسیار توجه داشت. رسول خدا 

پوشید و ییک  یی داشت که در روزهای جمعه و عید آن را میآنحضرت یک جبه زیبا

کرد. به شکل ظاهری ای داشت که در هنگام استقبال فبایل و میهمانان آن را بر تن میجبه

 داشت.کرد و بوی خوش را دوست میو خوشبویی توجه می

دارای رنیگ سیفید و درخشیان بیود و انگیار       گوید: رسول خدا می حضرت انس

 وارید بود.عرفش مر

تیر از  رفت و من هیچ ابریشم نازک و کلفت را نیرم رفت، خرامان راه میهرگاه راه می

ام و هیچ مشک و عنبری خوشبوتر از بوی رسول حس نکرده های رسول اهلل کف دست

 ام.استشمام ننموده اهلل 

 پیوسته دستش خوشبو بود، گویا از کیسه عطار بییرون شیده اسیت و رسیول خیدا      

 شد.آمد از وی بوی خوش احساس میرگاه میه

از  کرد و رسیول خیدا   بویی را رد نمیعطر و خوش گوید: رسول خدا می انس 

اش چون خورشید نورانی و درخشان بود. هرگاه تر بود و چهرهصورتی مردم خورهمه

 رفت.گای ماه فرار میدرخشید. به طوری که همانند تکهاش میشد، چهرهشادمان می
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را در یک شب مهتابی دیدم و به ما نگیاه   گوید: من رسول خدا می« جابر بن سمره»

ای فرمز بیر تین   نگریستم، در حالی که آنحضرت جبهمی کردم و به چهره رسول اهلل می

 به نظر من از ماه زیباتر است. داشت. من مشاهده کردم که آنحضرت 

آمدم در حیالی   فرمود من نزد رسول خدا کند که از پدرش روایت می« ابواالحوص»

پرسید: آیا مال و سرمایه داری؟ من گفتم: آری،  که لباس کهنه بر تن داشتم، آنحضرت 

 ند، اسیب و فپرسید: چه نوو مال داری؟ من گفتم: هر نوو مال از فبیل: شیتر، گیاو، گوسی   

باید اثر نعمیت  فرمود: وفتی خداوند به تو مال عنایت کرده است، پس  غالم. آنحضرت 

 و کرم خداوند بر تو نمایان گردد.

هرکسی که خداوند بر او نعمتی ارزانی داشته است، پس خداوند دوست »و نیز فرمود: 

 «.اش مشاهده کنددارد اثر نعمتش را بر بنده

برای دیدار ما بیه منیزل میا تشیریف آورد،      فرمود: رسول خدا « بجابر بن عبداهلل »

دید، فرمود: آیا این مسیکین چییزی کیه موهیایش را صیاف کنید،        مو راشخصی پراکنده

هیای چرکیی پوشییده اسیت، فرمیود: آییا ایین        یابد؟ شخص دیگری را دید که لباسنمی

 یابد؟هایش را بشوید نمیشخص چیزی که لباس

 «.هرکسی مو دارد پس آن را اکرام نموده و گرامی دارد»و نیز فرمود: 

صمت، زیبایی ظیاهر، لبیاس و خوشیبویی بسییار      بر خاموشی و حسن رسول خدا 

 گفت:عالفمند بود و همواره به مردم چنین می

 .(1)«به راستی خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد»

 تجربه...

 «.سازداز تصور شما را در ذهن مقابل متبلور می % 11اولین نگاه به سوی شما »

                                           
 مسلم. -1



 صداقت

 دم و اتفافا  امتحان روز پنجشنبه بود.روزی در سالن امتحانات دانشجویان بو

علیرغم این که روز پنجشنبه روز تعطیل هست، اما ما به علیت تیراکم برنامیه درسیی     

 ناچار شدیم روز پنجشنبه نیز یک جلسه امتحان برگزار نماییم.

ای از زمان برگزاری امتحانات گذشته و یک دانشجو کیه بیه   بعد از این که چند دفیقه

 آمد وارد شد.یلی پریشان به نظر میظاهر بیچاره خ

من به وی گفتم: ببخشید شما دیر آمدید و من هرگز به شیما اجیازه ورود بیه جلسیه     

 کرد تا وی را به جلسه امتحان راه بدهم.دهم و او از من التماس میامتحان نمی

 من گفتم: خُب چرا دیر آمدی؟

 گفت: به خدا فسم! جنار دکتر من خوار رفتم.

وی خوشم آمد و گفتم: بفرما و او وارد جلسه امتحیان شید. پیس از چنید      تفاز صدا

 دفیقه دانشجوی دیگری آمد.

 از وی پرسیدم: چرا دیر کردی؟

 ا جنار دکتر مسیرها بسیار شلوغ بود.دگفت: به خ

شوند، ایین یکیی   شان بیرون میدانی همه مردم صبح زود جهت انجام کارهایشما می

 گری به شرکت خویش و آن به...رود و دیبه دانشگاه می

شروو به شمردن مشاغل مردم نمود تا مرا فانع سازد کیه مسییر شیلوغ بیوده اسیت و      

بیچاره فراموش کرده بود که امروز، روز تعطیلی کارمندان است و چه بسا که کسیی جیز   

 دانشجویان ما کسی در مسیر نباشد.

 ند؟!ها شلوغ بودگویید خیابانلذا من گفتم: یعنی شما می

 بودید!گفت: بله جنار دکتر. سبحان اهلل، کاش شما با ما می
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من گفتم: ای حُقّه باز! هرگاه خواستی دروغ بگیویی پیس دروغیت را خیلیی ثابیت و      

انید  محکم کن. عزیزم! امروز پنجشنبه است یعنی امروز تعطیل است، امروز ادارات تعطیل

 .(1)کارند، پس شلوغی از کجا آمد؟!و کارمندان بی

گفت: آه جنار دکتر فراموش کردم، الستیک ماشینم پنچر شید و جهیت تعیویض آن    

 توفف نمودم و دیر شد.

بیچاره بسیار دو دول بوده و به بن بست گیرد کرد، لذا من خندییدم و او را بیه سیالن    

 امتحانات راه دادم.

. دروغ گیویی ها دروغ میفدر زشت خواهد بود اگر مردم بفهمند که تو به آنآری، چه

دهیی و میردم از تیو    کند و در نتیجه اعتبار خویش را از دست میی مردم را از تو متنفر می

 کنند.سلب اعتماد می

گذارند و اگیر چییزی بگیویی بیا     اگر برای یکی اتفافی بیفتد، آن را با تو در میان نمی

 کنند.گوش پذیرا آن را از تو گوش نمی

 فدر زشت و نازیباست.وافعا  دروغ چه

گیردد جیز   ها جمع میی فرمود: سرشت و طبیعت مؤمن در تمام خصلت رسول خدا 

 .(2)دروغ و خیانت

 شود؟پرسیدند: یا رسول اهلل! آیا مؤمن بزدل می از رسول خدا 

 فرمود: بله.

 شود؟پرسیدند: آیا کذار و دروغگو می

 .(3)«خیر»گفت: 

 گوید:می« عبداهلل بن عامر»

                                           
 پنجشنبه و جمعه کامال تعطیل است. :های عربی مخصوصا  عربستان سعودی در هفتهدر کشور -1

 اند.احمد و ابویعلی و رجال آن صحیح -2

 )مرسل(. موط  امام مالک، حدی  -3
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مان نشسته بود، مادرم مرا صدا زد و گفیت:  در خانه ا روزی در حالی که رسول خد

 بیا به تو چیزی بدهم.

خواستم خواستی به او چه چیزی بدهی؟ مادرم گفت: میبه او گفت: می رسول خدا 

 به او خرمایی بدهم.

خواسیتی بیه او چییزی نیدهی، براییت ییک دروغ نوشیته        گفت: اگر می آنحضرت 

 .(1)شدمی

اش دروغی گفته است، فورا  گردید که یکی از اهل خانهباخبر می هرگاه رسول خدا 

 کرد.گردانی میاز او روی

در بسیار موافع، برخی از مردم به خاطر ایین کیه خودشیان را در سییمایی بزرگتیر از      

بینیی کیه خیودش را در جیوان     گویند. بیدین جهیت میی   وافعیت جلوه بدهند، دروغ می

 گوید.ر هم نموده است، دروغ میهای که از خود بافته و سمردی

کند تا آن را شیرین و با نمک جلوه دهد. ییا بیا دروغ   یا در داستان دخل و تصرف می

 کند که در اختیار ندارد.کند که در نزد او نیست و تظاهر به چیزی میچیزهایی را ادعا می

هیایی  خکنید. ییا در سینگال   دهد و خالف آن عمل میبینی که وعده میدروغگو را می

هیای وی را درک  کند و بالفاصله مردم دروغآید و از پیش خود عذرتراشی میگرفتار می

 فهمند.کنند و میمی

 در جلوی حاکم ایستاده بود و به چیزی گواهی داد.« زهری»امام 

 گویی.حاکم گفت: دروغ می

دا فسیم!  گویم! به خی با صدای بلند فریاد زد و گفت: اعوذ باهلل، من دروغ می« زهری»

اگر منادی از آسمان ندا دردهد که خداوند دروغ را جایز دانسته است، بیازهم مین دروغ   

 گویم؛ در حالی که آن امری حرام است.گویم، پس چطور دروغ مینمی

                                           
 ابوداوود با سند حسن. -1
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 حقیقت:

 .(1)«به تو گول زدند آنگاه گفتند: دروغ سفید است؛ زیرا رنگ دروغ سیاه است»

                                           
1-  

 سعدیا راست روان گوی سعادت برند
 

 رفتیار راستی کن که به منزل نرسد کج 
 

 )مترجم(



 شجاعت

 عروسی بیرون شدیم گفت: پس از این که از میهمانی

باور کن من اسم آن صحابی را که شما داستان آن را بیان نمودید و مردم اسم آن را به 

 یاد نداشتند، بلد بودم.

میان متحییر   یدیدی همیه من گفتم: عجب! پس چرا اسمش را نگفتی در حالی که می

 بودیم؟!

 سرش را پایین آورد و گفت: من خجالت کشیدم صحبت کنم.

 در دلم هم گفتم: نفرین بر بزدلی.من 

دیگری در سال آخر دبیرستان با من همکالس بود، در همان زمان با او برخورد کردم، 

 به من گفت:

آموزان خاموش شدند و معلیم روی  ی دانشدو روز پیش وارد کالس شدم، دیدم همه

 اش ساکت نشسته است.صندلی

 خبر است؟ من سر جایم نشستم و از بغل دستی پرسیدم: چه

دیشب فوت کرده است. خدا رحمتش کنید. در کیالس   « عساف»مان گفت: همکالسی

خواندند و در انجیام منکیرات و محرمیات    بودند که نماز نمی« عساف»برخی از دوستان 

 ور بودند.غوطه

ای به صورت پند و ت ثیر این خبر در آنان آشکار بود، در دلم خطور کرد تا چند جمله

نان بگویم و آنان را به نماز و نیکی به پدر و مادر و اصیالح نفیس تشیویق    موعظه برای آ

 نمایم.

 من به او گفتم: خیلی خوبه، آیا چنین کردی؟ با صراحت گفت: خیر، خجالت کشیدم.

 گفتم: نفرین بر بزدلی؟!من خاموش شدم و خشمم را فرو بردم در حالی که در دلم می

 گذاری؟ن را با شوهرت در میان نمیپرسی؟ چرا با صراحت جریااز زنی می
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ترسیم میرا رهیا کنید،     ترسم از دستم عصبانی شود، میکشم، میگوید: خجالت میمی

 ترسم...می

 نفرین بر بزدلی!

دار نشده است آن را با پرسی: چرا تا زمانی که مساله پیچیده نشده و دامنهاز جوانی می

 کنم، چه بسا کسی تا این حید جرأت نمیترسم، گوید: میگذاری؟ میپدرت در میان نمی

کشیم از او  کشم لبخند بیزنم. خجالیت میی   گوید: خجالت میبرد و میفشارات را باال می

 کند، سبک است.ترسم مردم بگویند، فالنی اظهار وجود میتعریف کنم، می

! ها فریاد بزنم: ای بزدالنخواهم در جلوی آنشنوم و میاینگونه تصرفات را بسیار می

 بزدلی تا کی؟

کند. اگر در خود را تحقیر می فردی همیشه چنینکند. بنیان نمیبزدلی کاخ عظمت را 

کند شود و در اظهار نظری مشارکت نمیگیر میاش گوشهشود با بزدلیمجلسی حاضر می

 آورد.ای بر زبان نمیو کلمه

ننید، امیا او سیرش را    زخندند و بر آن تبصره میی ای به میان بیاورند همه میاگر نکته

 زند.پایین آورده و لبخند می

 شود.اگر در اجتماعی حضور یابد، کسی به حضورش متوجه نمی

فاجعه انگیزتر این که اگر چنین فردی پدر، شوهر، مدیر و یا حتی همسیر و ییا میادر    

باشیید، مییردم بزدلییی را دوسییت ندارنیید و در وافییع ارزشییی نییدارد، پییس خییودت را در 

 ند و اندرز به شجاعت عادت بده.گفتن، پسخن

 وجهه نظر...

خودت را عادت بده و مشیق و تمیرین کین و فطعیا  پییروزی، ییک لحظیه صیبر و         »

 «.شکیبایی است
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تیر باشید، در   فدر شخصیت انسان فویتر بوده و ثبات وی بیر اصیول مسیتحکم   هرچه

 زندگی مهمتر خواهد بود.

هیای  نگرفتن است، هرچند کیه آن را در فالیب اسیم   هچه بسا یکی از اصول شما رشو

الزحمت و شیرینی، امیا شیما بیر اصیولت     ه نمایند، مثال : بخشش، هدیه، حقزیبایی عرض

نگفیتن بیا شیوهر اسیت، هرچنید کیه آن را       استوار باش. همسری، یکی از اصولش دروغ

امیا بایید وی بیر    برایش زیبا جلوه بدهند. مثال  بگویند: دروغ مصلحتی، ایجار موفعیت، 

 اصولش پایدار باشد.

 یکی از اصول و مبادی:

خیواری  نوشی و میی عدم ایجاد روابط نامشروو با جنس مخالف، خودداری از شرار

 است.

نشیند، باید بر اصولش استوار باشد. شخصی شخصی اهل دود نیست، با دوستانش می

از او انتقاد کنند و او را که بر اصولش مستحکم است، اگرچه در بسیاری موارد دوستانش 

ها به این نکته کیامال  وافیف اسیت کیه او     به بزدلی متهم نمایند، اما احساسات درونی آن

هیا بیه او پنیاه    ها بیه هنگیام سیختی   بینی که بیشتر آنلوان است. از این رو میهشجاو و پ

نید، از  کطلبند و او احساس میی برند و یا در حل مشکالت شخصی از او راهنمایی میمی

اهمیت بیشتری نسبت به دیگران برخوردار است و این امر مخصوص یک جنس نیسیت،  

فدم باش و بلکه زنان و مردان در این زمینه یکسانند. پس بر اصول و مبادی خویش ثابت

 دهند.از آن پایین نیا، در این هنگام مردم در مقابل آن تسلیم شده و تن می

 گردید، فبایل عیرر دسیته دسیته نیزد آنحضیرت       وفتی اسالم در میان مردم آشکار

 آمدند.می
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 آمدنید و رسیول خیدا     به محضر آنحضرت « فبیله ثقیف»حدود ده واندی نفر از 

در میورد ربیا،    ها از رسول خدا ها را در مسجد اسکان داد تا فرآن را بشنوند. لذا آنآن

 اند.ها حرامی اینهمه ها خبر داد کهبه آن زنا، و شرار پرسیدند و رسول خدا 

گفتند و پرستش و تعظیم بود و آنان به آن طاغیه می« ربره»ها بتی داشتند که اسم آن آن

ها و حکایاتی کیه دال بیر   آن را از پدرانشان به ارث برده بودند و آنان در باره آن، داستان

دند که آن را چکار پرسی« ربره»در مورد  بافتند. لذا از آنحضرت فدرت و توان آن بود می

 بکنند؟

هیا  آن«. آن را بشیکنید و از بیین ببریید   »بالفاصله بیدون تردیید گفیت:     رسول خدا 

بفهمید کیه تیو    « ربریه »سراسیمه شده و به وحشت افتادند و گفتند: غیر ممکن است. اگیر  

 کند.خواهی آن را از بین ببری اهل خودش را نابود میمی

ها از شکسیتن ایین بیت هیراس دارنید      ن که آنعمر در مجلس حضور داشت و از ای

فدر شما نیادان هسیتید! فطعیا     چه«! ثقیف»تعجب کرد. لذا گفت: وای بر شما از جماعت 

 یک سنگ است و سود و زیانی در اختیار ندارد.« ربره»این 

ها به خشم آمدند و گفتند: ای ابن خطار! ما نزد تو نیامدیم، آنگیاه عمیر خیاموش    آن

 شد.

ا گفتند: شرط ما این است که تو به مدت سه سال طاغیه را نزد میا بگیذاری و   هلذا آن

 سپس بعد از آن اگر خواستی آن را از بین ببری.

نمایند، در حالی کیه عقییده   ها در مورد عقیده با او معامله میدید که آن رسول خدا 

ها انی که آنبزرگترین مبدأ زندگی مسلمان است و توحید اصل و اساس اسالم است و زم

 آورند پس انگیزه ارتباط با بت چیست؟اسالم می

 فرمود: خیر. لذا رسول خدا 

 ها گفتند: پس آن را دو سال بگذار و سپس آن را بشکن. فرمود: خیر.آنگاه آن

 ها گفتند: پس یک سال آن را بافی بگذار.آن
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 فرمود: خیر. آنحضرت 

 باز آنان گفتند: یک ماه آنان را بگذار.

 رمود: خیر.ف

کننید،  ها موافقیت نمیی  در این مورد به آن ها مالحظه کردند که رسول خدا وفتی آن

فهمیدند که مساله، مساله شرک و ایمان است و مجیالی بیرای میذاکره و گفتگیو نیسیت،      

گفتند: یا رسول اهلل! پس تو خودت مسئولیت شکستن آن را به عهده بگیر، ولی ما هرگیز  

 شکنیم.آن را نمی

فرستم که شکستن آن را از طیرف  من کسی را به سوی شما می»فرمود:  رسول خدا 

 «.کندشما کفایت می

دانییم کیه   خواهیم نماز بخوانیم؛ زیرا ما عیار میی  ها در مورد نماز گفتند: ما نمیباز آن

 مقعد انسان از سرش باال برود.

 ان از سر باالتر برود.یعنی بر اثر تکبر شدیدشان راضی نیستند به هنگام سجده کمرش

هایتیان بیا دسیت    فرمود: ما شما در میورد شکسیتن بیت    در این هنگام رسول خدا 

 کنیم. اما نماز، پس دینی که نماز در آن نباشد، خیری در آن نیست.خودتان معاف می

 آور است.آوریم اگرچه خیلی ذلتلذا گفتند: آن را به جا می

 ند.لذا در این مورد با او معاهده کرد

ها را به سوی دین اسالم دعوت دادند و آنیان  شان بازگشتند و آنوانگهی به سوی فوم

 میلی و اکراه اسالم آوردند.از روی بی

خالید  »بت نزد آنان رفتند کیه   شکستن تجه از اصحار رسول خدا سپس گروهی 

 جه شدند.در میان آنان بودند. اصحار به سوی بت متو« مغیره بن شعبه ثقفی»و « بن ولید

گیر  ها بیرون آمدند و به بت نظیاره فبیله ثقیف به وحشت افتاده و مردان و زنان و بچه

 کند.شود و حتما  از خودش دفاو میکردند که بت هرگز ویران نمیشدند و چنین فکر می
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بلند شد و تبر را برداشت و رو به اصحابش کیه بیا او   « مغیره بن شعبه»در این هنگام 

مغییره  »خندانم. آنگیاه  و گفت: به خدا فسم! من شما را از عملکرد ثقیف میبودند نموده 

ای به بت وارد کرد و سپس خود را بیه زمیین   به سوی بت رفت و با تیر ضربه« بن شعبه

زد. فبیله ثقیف فریاد زده و هیاهو به پیا کردنید و از روی   انداخته و با پاهایش جفتک می

 او را کشت.« ربره»ات دهد شادمانی گفتند: خدا مغیره را نج

آنگاه رو به بقیه صحابه نموده و گفتند: هرکسی از شما جیرأت دارد بیه نزدییک بیت     

ای زد و برخاست و گفت: وای بر شیما ای فبیلیه ثقییف!    برود! در این هنگام مغیره خنده

من با این کارم با شما شوخی کردم این یک بت است و از سنگ و خاک است، پیس بیه   

  روی آورید و او را بپرستید.عافیت اهلل

 لذا مردم با او هماهنگ شده و آن را ویران ساخته و با زمین یکسان نمودند.

 وحی...

هرکسی خشنودی مردم را در ناراضی اهلل طلب نماید، خداوند از او نیاراض شیده و   »

ایید،  نماید و هرکسی رضایت اهلل را به ناراضی مردم طلب نممردم را نیز از او ناراض می

 )حدی (.«. گرداندخداوند از او راضی شده و مردم را نیز از او راضی می
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ای بیاخبر  داستان یک جوان مسلمان را در بریتانییا مطالعیه نمیودم کیه او از اطالعییه     

ها شود که یک شرکت به چند کارمند نیاز دارد که در فسمت حراست و نگهبانی از آنمی

 آید.به عمل می استخدام

بیند که جمع زیادی از جوانان مسلمان کند و میوی به کمیته ویژه پذیرش مراجعه می

 اند.و غیر مسلمان در آنجا گرد آمده

برند مسئولین این کمیته جهت انجام مصاحبه افراد را یکی یکی داخل اتاق مصحابه می

پرسیند: از شیما چیه    ن از او میی آید، افیراد بییرو  و هرگاه یکی از اتاق مصاحبه بیرون می

 سوالی پرسید و پاسخ شما چه بود؟

نوشی؟ بیه  های مهم کمیته از هر فرد این بود: روزانه چند جام شرار مییکی از سوال

هر صورت زمان مصاحبه دوستمان فرا رسید و داخل اتاق مصاحبه شد و اعضیای کمیتیه   

 نوشی؟فدر شرار میی چهکردند تا این که پرسیدند: روزاز وی مرتب سوال می

جوان متردد گشت. آیا دروغ بگویید و اذعیان دارد کیه ماننید سیایر جوانیان شیرار        

گیر و متعصب هستی و یا عین وافعیت را ها نگویند: تو یک مسلمان سختنوشد تا آنمی

بگوید و اذعان نماید که مین مسیلمانم و خداونید شیرار را حیرام نمیوده اسیت و مین         

 م. پس از یک اندیشه سریع تصمیم گرفت وافعیت را بگوید.خوار نیستشرار

 نوشم.لذا گفت: من شرار نمی

 ها گفتند: چرا؟ آیا مگر تو مریض هستی؟!آن

 گفت: خیر، اما من مسلمانم و شرار در دین اسالم حرام است.

 نوشی حتی در تعطیالت آخر هفته؟!گفتند: یعنی تو شرار نمی

 نوشم.گفت: خیر، من هرگز شرار نمی

 اعضای کمیته از روی تعجب به همدیگر نگریستند.
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شدگان اسیم او  وفتی نتایج مصاحبه اعالم گردید، جوان مشاهده کرد که در رأس فبول

 فرار دارد.

 ها آغاز نمود تا این که چند ماه گذشت.وی کارش را با آن

شیما  روزی با یکی از اعضای کمیتیه مصیاحبه مالفیات نمیود و از وی پرسیید: چیرا       

 نمودید؟!همواره سوال از شرار را تکرار می

وی در پاسخ گفت: برای این که وظیفه مطلور در بار حراست همیین اسیت. و هیر    

نوشد و شویم که او شرار میگردد، متوجه میبار که یک جوان در این شعبه استخدام می

ت هجیوم  کنید و دزدان بیه شیرک   گردد و در نتیجه جایش را گم میهوش میمست و بی

 کنند.آورده و به سرفت و چپاول افدام می

ی اصلی دست نوشی، فهمیدیم که ما به گزینهلذا وفتی متوجه شدیم که تو شرار نمی

 یافتیم و تو را در اینجا استخدام نمودیم.

 فدر پایداری بر اصول و مبادی زیباست اگرچه تحریکات زیادی در کار باشد.چه

بریم کیه خیلیی کیم کسیانی     ر محیط و جوامعی به سر میاما مشکل اینجاست که ما د

بینیم که بر اصول و مبادی خویش استوار باشند، به خاطر آن زنده باشند و به خاطر آن می

 فدم باشند، هرچند که تحریکات زیادی وجود داشته باشد.بمیرند و بر التزام آن ثابت

الزم بگیری، اصحار اصول هرگاه تو بر روش درست گام برداری و صراط مستقیم را 

 گذارند.و مبادی دیگر هرگز تو را تنها نمی

شوند و از گیرنده تو خشمگین میپذیری دوستان رشوهزیرا از این که تو رشوه را نمی

 آیند.دهندگان آن به خشم میکنی انجاماین که از زنا خودداری می

 نمود.شبی عمر بن خطار بیدار بود و در شهر سرکشی می

ای گذر نمود که از آن خانه صدای خنده و لهیو و لعیب   تاریکی شب از کنار خانه در

انید، در آن خانیه وجیود    به گوشش رسید، گویا مردانی که از خوردن شرار مست شیده 

ها را بزند و نیز ترسید که شاید برایش سوء تفیاهم  ی آندارد. لذا ترسید که شب در  خانه
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 تحقیق بیشتری انجیام دهید. لیذا حضیرت عمیر       پیش آمده باشد و خواست در کارش

ی زغالی از زمین برداشت و با آن بر دروازه این خانیه عالمیت زد و رفیت. صیاحب     تکه

گذاری شده و حضرت عمیر  خانه متوجه صدا شد و بیرون شد، دید خانه با زغال عالمت

 را نیز دید که پشت کرد و رفت. لذا فهمید که داستان از چه فرار است.

ل این بود که عالمت را پاک کند و کار به پایان برسد؛ اما آن شخص چنین نکیرد.  اص

هایشیان  هیای همسیایگانش رفیت و بیه درر خانیه     بلکه تکه زغال را برداشت و به خانه

ی مردم را در ردیف خیود فیرار دهید و    گذاری نمود. و منظورش این بود که همهعالمت

هیا  یگسارند و نخواست که خودش را در سطح آنخوار و مبگوید که همه مانند او شرار

 خواری فرار دهد.یعنی سالم و پاک از شرار

ی زنیان ماننید او   ضرر المثل مشهور است که زن زناکار دوست دارد که کیاش همیه  

 زناکار باشند.

بینی که با شیوهرش خیلیی   مان این است که زنی را مییکی دیگر از تجربیات زندگی

ین عمل تربیت شده و بزرر شده است و عادت و سرشت وی فیرار  گوید. به ادروغ می

گییرد و بیه او   بیند کسی ایین عملیش را انکیار نمیوده و اییراد میی      گرفته است. وفتی می

کند که وی را نییز بیه سینگالخ خیویش     کند که راست بگوید. او کوشش مینصیحت می

ین شیوه رفتار شود، کارهایت گوید: صالح نیست که با مردان جز با ابکشاند و بار بار می

نوازد تا ایین  گیرند، همواره اینگونه کلمات را در گوش او میبا او جز با دروغ انجام نمی

مانید و  شود. یا چه بسا استوار میی که آن زن بیچاره نیز از اصولش پایین آمده و متغیر می

 شاید...

و رفتیار خیوبی دارد و   اخالق است یا مثال دیگر این که مسئولی با کارمندانش خوش

رامیش را  آبر این باور است که این شیوه برای کار بهتر و مفیدتر است و بیشتر راحتیی و  

 دهد.میآورد و نتیجه بهتری شان به ارمغان میهایبرای دل
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کند که از طرف همکارانش شخصی منفور و لذا یک مسئول بداخالق با او برخورد می

خواهد او را بیا شییوه   و یا چه بسا می –ورزد حسد می مبغوض است، از این جهت بر او

 گوید:لذا به او می –دیگری در تعامل فانع سازد 

 و... نکن. نچنین نکن، چنین بکن، لبخند نز

کنید کیه   آید و به او نصیحت میفروشد، دوستی نزد او میداری سیگار نمییک مغازه

کند تا وی را به ین نموده و وسوسه میسیگار بفروشد تا درآمدش بیشتر باشد و به او تلق

 این امر فانع سازد.

پس تو شجاو و پهلوان باش و بر اصول و مبادی خویش استوار بمان و با صدای بلند 

 ها به تو گول بزنند.بگو: نخیر، چنین نخواهم کرد. هرچند که آن

پایین از اصول و مبادی خویش  کردند که رسول خدا در گذشته کفار نیز کوشش می

 بیاید، اما خداوند به وی فرمود:

﴿    
﴾ [ :7القلم]. 

ها را به دست آوری تیا  ها آرزو داشتند تو از خود نرمش نشان دهی و رضایت آنآن»

 .«ها هم با تو از در  سازش و نرمش درآیندآن
آن استوار بمانند و از آن محافظت پرستند و هرگز اصولی ندارند که بر یعنی: کفار بت

ای نیست تا از اصول خیویش کنیار آمیده و پیایین بیاینید، پیس       نمایند و در نتیجه انگیزه

 هوشیار باش از این که تو را فریب دهند تا از اصولت کنار آیی.

 شیوه...

 فرماید:خداوند می

﴿    
    ﴾ 

 [.7 – 8]القلم: 
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انید، فرمیان مبیر و    از سران کفر و گمراهی که رسالت تو و فیرآن را تکیذیب کیرده   »

ها آرزو داشتند تو از خود نرمش نشان دهی و رضایت شان را اجابت مکن. آندرخواست

 .«ها هم با تو از در  سازش و نرمش درآیندها را به دست آوری تا آنآن



 گرانگذشت از دی

 ها و اشتباهات خالی نیست.زندگی از لغزش

ناپذیری است و آن سخن تندی است. در نیازها و امور شخصی در این شوخی تحمل

دهد و ییا بیین افیراد اخیتالف نظیر و      یک مجلس بین دو نفردشمنی و خصومت رخ می

 سلیقه وجود دارد.

ن اسیتعداد عفیو و   برخی موضوو و جریان را نزد خودشان بزرر نموده و در وجودشا

 کردن نیست.فراموش

کنید. برخیی میردم بیه     های دیگران تکبر و عناد میی یا گاهی از فبول عذرها و پوزش

اش پر از بغض و کینه اسیت  کنند، سینهخاطر عدم عفو و گذشت خویشتن را تعذیب می

 دهد.ها را به خود مشغول داشته و عذار میکه آن
 وهلل  و الحسككككككككد مككككككككا رعدلككككككككه

 

 بصكككككككككككككا به   تلكككككككككككككهبكككككككككككككدر  
 

کنید و او  شروو میی « حسدورز»فدر دادگر است، ابتدا از صاحبش درود بر حسد! چه»

 «.بردرا از بین می

هیا انتقیام   تیوانی از آن پس خودت را شکنجه مده، زیرا اموری وجود دارد که تو نمیی 

 ات ادامه بده.بگیری. پس بزرر باش و گذشته را فراموش کن و به زندگی

جهت فتح مکه وارد آن شد و مردم به آرامش دسیت یافتنید و در    خدا  وفتی رسول

اش هفیت  آنجا به استقرار دست یافتند، بیرون شد تا این که نزد کعبیه آمید و بیا سیواری    

را فرا خواند و کلیید خانیه   « عثمان بن طلحه»شوط طواف نمود وفتی از طواف فارغ شد 

هیایی از فرشیتگان و   ارد شد، در کعبه مجسیمه کعبه را از او گرفت و آن را باز نموده و و

را دیید   ها را به تصویر کشیده بودند. ابیراهیم  غیره دید که مشرکین از روی جهالت آن

فرمیود: خیدا    کند. آنگاه رسول خدا کشی میهایی به دست دارد که با آن فرعهکه پیکان

کند، ابراهیم کشی میها فرعهیکاناند که با پها را نفرین کند، از ابراهیم پیرمردی ساختهآن

 ها چکار دارد؟!با پیکان
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﴿    
    

     
 ﴾  :[.71]آل عمران 

که از تمام ادیان نادرسیت  یعنی ابراهیم نه بر آیین یهود بود و نه بر دین نصرانیت، بل»

 .«سر برتافته و به سوی آیین درست و مستقیم رو نهاده بود و مسلمان بود نه مشرک
 ها را نابود کند.ی آن بتسپس دستور داد همه

 بعد از آن کبوتری از چور دید با دست خودش آن را شکست و انداخت.

از کفار و مسلمانان در مسجد ی مردم، اعم باز به دروازه کعبه ایستاد در حالی که همه

کردند. آنگاه دو رکعت نمیاز خوانید و سیپس نیزد چیاه      گرد آمده بودن و به وی نگاه می

زمزم رفت و در آنجا ایستاد و آر طلب نمود و از آن نوشید و سپس وضو گرفت، آنگاه 

 .گرفتندمانده آبی که از اثر وضویش بافی مانده بود، از همدیگر پیشی میمردم به پس

اییم و  گفتند: ما هرگز نه چنین پادشاهی دییده مشرکین از این کار تعجب نمودند و می

ایم. سپس نزد مقام ابراهیم آمد که به کعبه چسبیده بیود و آن  نه با گوش مانند او را شنیده

کرد، ای کاش کیه  را مقداری به عقب آورد. باز نزد دروازه کعبه ایستاد و به مردم نگاه می

 سپس به ایراد خطبه پرداخت و فرمود: –بودید ها میشما با آن
 اِْلَْ ككَزا َ  َوَ ككَزمَ  َعْبككَده ، َونََصكك َ  َوْعككَده ، لَككه ، َوَ ككَد َ  َشككِ   َ  الَ  َوْ ككَده   ه  ـاللَّكك إاِلَّ  إِلَككهَ  الَ »

 .«َوْ َده  

ها، اموالی که بر عهده داشتید، همگی زییر ایین   آگاه باشید تمام افتخارات واهی، خون

داری کعبه و زمزم و سقایت حجاج. سیپس بیه   اند، مگر مس له پردهفدم من نهاده شدهدو 

آن  –آگاه باشید فتل خطا به منزله شبه عمید  »بیان برخی احکام شرعی پرداخت و فرمود: 

بهای آن صد شتر است کیه چهیل شیتر    باشد و خونمی –که با شالق و عصا کشته شده 

 به مبارکش ادامه داد.و باز به خط« باید باردار باشند
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هیا فرییاد زد:   و به آن –روحم فدایش باد  –سپس به سران و بزرگان فریش نگاه کرد 

ای جماعت فریش! همانا خداوند، از شما نخوت، غرور جاهلی، افتخیار بیه پیدران را از    

 ی مردم از آدمند و آدم از خاک است و آنگاه این آیه را تالوت فرمود:میان برد، همه

﴿   
    

   
    

      
  ﴾ [ :00الحجرات]. 

ایم و مادر به وجود آورده ای مردم! ما شما را از یک اصل خلق کرده و از یک پدر و»

ایم تا یکدیگر را شناخته و در بین شما انیس و  ها و فبایل درآوردهشما را به صورت ملت

فضیلت و بزرگی انسان وابسته به تقواست نه به حسب و نسیب.   برفرار گردد، فطعا  الفت

 .«همانا خداوند بر بندگان آگاه و داناست
کوه خویش در کنار دروازه کعبه ایستاده بیود  در حالی که در اوج مجد و عظمت و ش

نمیود. در  کرد و ت مل میها نگاه میو مشرکین در نهایت ذلت و ضعف فرار داشتند، به آن

ها او را تکذیب کرده بودند و به وی اهانت روا داشتند و در عیین سیجده   جایی که مدت

 انداختند.ها را میبر او کثافت و گندیگی

 ر جلو او هستند، در حالی که شکست خورده، ذلیل و حقیرند.امروز کفار فریش د

کینم؟ آنیان   کنید من با شما چکیار میی  سپس فرمود: ای جماعت فریش! شما فکر می

تکان خوردند و گفتند: با ما به خوبی رفتار کن، تو برادر بزرگیواری هسیتی و بیرادرزاده    

 منشی هستی.بزرر

 عجیب است!

 برادر بزرگوار چه کار کردند؟ مگر از یاد بردند که با این

 هایتان از فبیل: دیوانه، ساحر، کاهن چه شد؟!پس آن ناسزاگویی

 ی کریم است! پس چرا با او به مبارزه برخاستید؟اگر او برادر بزرگوار و برادرزاده
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 دادید چه شد؟هایی که به مسلمانان ضعیف میآن شکنجه

آثار شکنجه در پشتش نمایان است. در کنار این بالل است که در اینجا ایستاده و هنوز 

این، نخل سمیه و شوهرش یاسر شهید شدند و این پسرشیان عمیار اسیت کیه در جمیع      

 مسلمانان حضور دارد.

 گویید: برادر بزرگوار!امروز می

تان از این پیامبر بزرگوار به همراه مسلمانان ضعیف به مدت سه سال در کردنمحبوس

تا جایی که بر اثیر شیدت گرسینگی از بیرر درختیان اسیتفاده       چه شد « ابوطالبشعب »

 کردند؟می

 دان، و زنان حامله و شیرده رحم نکردید.ری کودکان، صدای پیرمشما به گریه

تان در غیزوه خنیدق؟ و امیروز او    کجا رفت نبردتان در غزوه بدر و احد و لشکرکشی

 برادر بزگوار است!

ر مکه وفتی چنید سیال پییش جهیت انجیام      تان از واردشدن وی دکجا شد جلوگیری

شیدن بیه مکیه    عمره نزد شما آمد و شما او را در حدیبییه محبیوس نمودیید و از داخیل    

آوردن ابوطالیب آنگیاه کیه در بسیتر     تان از ایمانکجا رفت جلوگیری نمودید؟جلوگیری 

 مرر فرار داشت؟

 کجا شد؟

 کجا شد؟

 در جلیو بیننیدگان آنحضیرت    انگییز و دردنیاک   یک نوار طوالنی از خیاطرات غیم  

هیای کفیار فیریش کیه در جلیوش      کند، در حالی که وی به چهرهچرخد و حرکت میمی

 چرخانید و گیاهی دییدش بیه    نگرد و چشمش را به اطراف حرم مکی میی اند میایستاده

یابید. نیه تنهیا    های اطراف آن امتداد میها و کوچههای مکه در اطراف حرم یا خیابانکوه

ه این خاطرات در ذهن بینندگان وی از فبیل ابوبکر، عمر، عثمان، علیی، بیالل و   وی، بلک

 کند.عمار خطور می
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 انگیزی با فریش دارند.های غمها داستانزیرا هرکدام از این

هیا  ترین انواو شکنجه را بر آنان وارد سیازد، چیون آن  توانست سختمی آنحضرت 

 دند.دشمنان محارر او و تجاوزکار و خائن بو

 آری خائن، در صلح حدیبیه خیانت کردند و تجاوز نمودند.

هیا چگونیه برخیورد    دانستند با آنبردند و نمیجنایتکاران همچنان در تحیر به سر می

 خواهد شد.

ها را ها را از زیر پا له نمود و با همت بلند خویش آنکینه در این هنگام رسول خدا 

دهید،  کیه تیاریخ آن را ثبیت نمیوده و بیا آن آواز میی      ای بر زبیان آورد  خرد کرد و کلمه

 «.بروید شما آزاد هستید»فرمودند: 

ها شادمان و خوشحال حرکت نمودند و از شیدت شیادمانی نزدییک    در این هنگام آن

 بود پرواز کنند.

 آیا حقیقتا  از آنان گذشت نمود؟!

د دارد کیه  سپس به اطرافش نگاه کرد، دید سیصد و شصت بت در اطراف کعبه وجیو 

گییرد. لیذا بیا دسیت     به غیر خداوند در کنار خانه با عظمت وی مورد پرستش فیرار میی  

 گفت:کرد و میها را واژگون میها نموده و آنمبارکش شروو به زدن آن

﴿    
﴾ [ :80اإلسراء]. 

گراییان )یعنیی   و باطل و باطلبگو: فروغ و پرتو حق )یعنی اسالم( درخشیدن گرفت »

 .«پرستی( نابود گشتکفر و بت
﴿     

   ﴾  : [.27]سب 

بگو: نور حق یعنی اسالم آمد و پرتو افشان شد و باطل به طور کلی از میان رفیت و  »

 .«آغاز و برگشتی ندارد
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متمرد مکه که تاریخ سیاهی با مسیلمانان داشیتند. فبیل از     تعدادی از کفار گردنگش و

 ورود پیامبر و اصحابش به مکه فرار کردند.

بود، وی از مکه فرار نمود. اما حیران شد که به کجا پناه « صفوان بن امیه»یکی از آنان 

 ببرد؟ لذا به جده رفت تا سوار کشتی شده و به یمن برود.

ی دردنیاک وی را مشیاهده   سیپردن گذشیته  فراموشیی و بیه   وفتی مردم عفو پییامبر  

 نمودند.

سیردار  « صفوان بین امییه  »یا نبی اهلل!  آمد و گفت: نزد رسول خدا « عمیر بن وهب»

فومش است و از ترس شما فرار کرده است تا خودش را به دریا بیندازد، لیذا او را امیان   

 بده، درود خدا بر تو باد.

او در امان است. عمیر گفت: یا رسول اهلل! به من  در کمال سادگی گفت: آنحضرت 

اش را کیه بیا آن وارد مکیه    عمامه دادن شما باشد. رسول خدا ای بده تا دلیل اماننشانه

شده بود به او داد، تا این که صفوان آن را ببیند و بشناسید و بیه صیدافت عمییر اعتمیاد      

 نماید.

 خواست سوار کشتی شود.ی میعمیر خارج شد تا این که به صفوان رسید که و

بر خیود رحیم کین و خیود را      –گفت: ای صفوان! وای بر تو پدر و مادرم فدایت باد 

 ام.است که برای تو آورده هالک نکن، این امان رسول خدا 

 گویی.صفوان گفت: وای بر تو! از من دور شو و با من صحبت نکن، زیرا تو دروغ می

بسیار بیمناک و هراسان بود. عمیر فریاد زد و گفیت: ای   از آنچه با مسلمانان کرده بود

تیرین، نیکوکیارترین، شیکیباترین و    صفوان! پدر و مادرم فدای تو باشند، رسول اهلل افضل

 هاست.بهترین انسان

او عموزاده توست، عزت او عزت تو و شرف او شیرف تیو و پادشیاهی او پادشیاهی     

 توست.

 یمناک هستم.صفوان گفت: من برای خودم از او ب
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 تر است.عمیر گفت: او از این شکیباتر و گرامی

صفوان با او بازگشت تا این که به مکه رسیدند، عمیر او را با خود برد تا این کیه نیزد   

 ای.گوید: تو به من امان دادهایستادند، صفوان گفت: این می رسول خدا 

 «.راست گفته است»فرمود:  آنحضرت 

ورد این که من در اسالم داخل شوم، به من دو ماه اختییار بیده.   صفوان گفت: اما در م

کنم، آییا  مانم و در این مدت فکر میپرستی خودم بافی مییعنی من در مکه دو ماه در بت

 اسالم بیاورم و یا خیر.

فرمود: تو چهار ماه اختیار داری. آنگاه صفوان بعد از آن اسالم آورد. خدا  آنحضرت 

 از وی راضی باد.

 سپردن گذشته دردناک زیباست.فدر عفو و گذشت از مردم، و به فراموشیچه

این فطعا  اخالفی است که فقط بزرگان توان تحمل آن را دارند. کسانی که بیا اخیالق   

 روند.ارزش، کینه و درمان خشم باالتر میخویش از انتقام بی

ست کیه میا آن را بیا    به هر صورت زندگی کوتاه است. آری، زندگی کوتاهتر از این ا

 بغض و کینه آلوده سازیم.

 گیر بود.مهربان و آسان حتی در نیازهای ویژه و شخصی نیز آنحضرت 

 گوید:می« مقداد بن اسود»

من و دوستم به مدینه آمدیم، نزد چند نفر رفتیم؛ اما کسی ما را میهمانی ننمود، لذا نزد 

 ان گذاشتیم.آمدیم و این ماجرا را با او در می رسول خدا 

 چهار گوسفند داشت. اش میهمانی کرد و آنحضرت لذا او ما را در خانه

ها را بدوش و به چهار فسمت تقسیم کن و بیه هیر   فرمود: ای مقداد! آن آنحضرت 

 فردی یک فسمتی بده.

 مقداد گفت: من اینگونه کردم.
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نوشیدند و یک میدوشید و او و دو رفیقش از آن لذا هر عصر مقداد گوسفندان را می

نوشیید و اگیر   گذاشتند، اگر حضور داشت از آن میی بافی می بخش را برای آنحضرت 

 آمد.داشتند تا این که میغایب بود آن را نگه می

ها را دوشید و شیرها را به چهار فسمت تقسیم نمیود  شبی مقداد طبق معمول گوسفند

 ت را بافی گذاشتند تیا پییامبر   دوستانش نوشیدند و یک فسم و و سه فسمت آن را، او

 بازگردد.

در آن شب پیامبر مقداری ت خیر نمود و مقداد بر رختخوابش دراز کشیید و در دلیش   

انید، پیس چیه    های انصار رفته است و به او غذا دادهبه یکی از خانه گفت: فطعا  پیامبر 

گفیت:  نین میی وی را بنوشم، پیوسته در دلش چخور است اگر من بلند شوم و سهمیه

 تا این که بلند شد و شیرها را نوشید و برای پیامبر چیزی بافی نگذاشت.

 گوید: وفتی شیر در شکم من فرار گرفت.مقداد می

آید در حالی که گرسنه و تشنه است و در کاسه چیزی می در دلم گفتم: اینک پیامبر 

ام ام را بیر چهیره  احتی پارچیه کند. لذا از شدت نیار بیند و حتما  علیه من دعای بد مینمی

آمد و چنان سالم گفت که شخص بییدار   ای از شب گذشت. پیامبر پیچاندم. وفتی پاره

شید. در حیالی کیه مقیداد از داخیل      شنید و شخص خوار بر اثر آن بیدار نمیی آن را می

نگریست، آنگاه نزد کاسه آمد و متوجه شد که در آن چییزی نیسیت، لیذا    رختخوابش می

 نش را به طرف آسمان بلند کرد.چشما

شنوی که چه کند و حال میمقداد به وحشت افتاد و گفت: حاال علیه من دعای بد می

سكق مكن سك اني ورطعكم مكن االللكم »گویید:  میی  گوید:دراین وفت شنید کیه پییامبر   می

بلند شمارم، داد این دعا را شنید، با خود گفت: دعای پیامبر را مغتنم میقوفتی م «رطعمني

غیذا   بح نماید و به پییامبر  ذشد و چافو را به دست گرفت و نزدیک بز رفت تا یکی را 

 بخوراند.
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تر اسیت تیا آن را ذبیح    کرد کدام چاقذا شروو به جستجوکردن بزها نمود و نگاه میل

 نماید.

دیگیری نگیاه کیرد دیید      تا این که دستش به پستان یکی افتاد که پر از شیر است و به

ها های همگی پر از شیر است، از این رو آنن هم پر است و متوجه شد که پستانپستان آ

آمد و  را در کاسه بزرگی دوشید و آن را پر کرد تا این که لبریز گشت، سپس نزد پیامبر 

 فرمود: یا رسول اهلل! بنوش.

ی ای مقیداد! مگیر شیما سیهمیه    »شیرهای فراوان را دیید گفیت:    وفتی رسول خدا 

 مقداد گفت: بنوش یا رسول اهلل.« اید؟ا ننوشیدهخویش ر

 «.چه خبر شده است ای مقداد؟!»پرسید:  آنحضرت 

 مقداد گفت: اول شما بنوشید سپس من داستان را با شما خواهم گفت.

 آنحضرت نوشید و سپس کاسه را به مقداد داد. باز مقداد گفت: بنوش یا رسول اهلل.

 ا به مقداد داد. گفت: بنوش یا رسول اهلل!نوشید و سپس کاسه ر و پیامبر 

سیر کرده است و این دعایش در حق من  مقداد گفت: وفتی فهمیدم که رسول خدا 

 فبول شده است که فرمود:

 .«سق من س اني ورطعم من رطعمنياالللم »

 من چنان خندیدم که به زمین افتادم.

 ت ظاهر است.فرمود: ای مقداد! یکی از دو شرمگاه آنگاه رسول خدا 

لذا من گفتم: یا رسول اهلل! شما امشب دیر کردید و من گرسنه بیودم بیا خیود گفیتم:     

نزد یکی از انصار شام خورده است و تمام داستان را با او بازگو نمیود   شاید رسول اهلل 

 که چگونه دو بار برخالف معمول بزها را دوشیده اسیت. در ایین وفیت رسیول خیدا      

ه با این سرعت دو مرتبه پستان بزها پیر شیده اسیت، زییرا ممکین      تعجب کرد که چگون

 نیست که در یک شب بزها دو بار دوشیده شوند!!
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آنگاه فرمود: این چیزی جز رحمت الهی نیست؛ چرا فبل از این که بنوشم میرا بیاخبر   

 مند گردند.نساختی تا این دو رفیقت را بیدار نمایی تا از آن بهره

ذاتی که تو را به حق فرستاده است، برایم مهم نیست وفتی تیو   مقداد گفت: سوگند به

به رحمت دست یافتی و من نیز همراه تو به آن رسیدم، هرکسی بعد از میا بیه آن دسیت    

 یابد.

 وجهه نظر...

 «.زندگی، گرفتن و دادن است، پس دادنت را بیشتر از گرفتنت فرار بده»



 جود و سخا

 از آنان پرسید: سردار شما کیست؟

 بینیم.گفتند: سردار ما فالنی است، اما ما او را بخیل می

تر از بخل وجود دارد؟ خیر بلکه سردار شیما آن  تر و مبغوضگفت: چه بیماری زشت

 .(1)است که موی پیچان و پوست سفید دارد

و یکی از فبائل که تازه مسلمان شیده بودنید    بدین شکل گفتگویی میان رسول خدا 

ها، او را دوباره به عنیوان  آوردن آنها پرسید تا بعد از اسالماز سردار آنانجام گرفت؛ لذا 

 رئیس طائفه مقرر نماید و یا این که وی را عوض کند.

 تر است؟آری، کدام عیب، از بخل منفورتر و زشت

فدر مردم از آن متنفر و بیزارند و بر آنان سنگینی فدر بخل زشت و نازیباست و چهچه

شیان  شیان دعیوتی بیرای دوسیتان    هیای ینی بخیالن و آزمندان بیچاره در خانهبکند. میمی

 دهند تا بدین وسیله نزد آنان محبور فرار گیرند.ترتیب نمی

 کنند.ای به کسی تقدیم نمیهدیه

 کنند.به زیبایی و شکل ظاهری خویش توجه نمی

 کنند.نمیاندوزی و پستی، به خوشبویی و معطرساختن خویش توجه به خاطر ثروت

اما انسان سخی خیلی نسبت به دوستانش بخشنده و سیخاوتمند اسیت و نیزد ییاران     

 خویش محبور و مقرر است.

آیند و ی وی گرد میاگر برایش دلتنگ باشند و مشتاق انس و دیدار او باشند در خانه

د. بینی اگر کسی از دوستانش چیزی کم داشته باشد، آن را برایش مهیا ساخته و تدارک می

 کند.های آنان را اسیر میلذا با بذل و بخشش خویش دل
 النكككككا  تتصكككككد  لكككككك بلم ىر سكككككن إلككككك

 

   المكككككككا رسكككككككتعبد اإلنسكككككككان إ سكككككككان 
 

                                           
یات آمده است که مراد رسول اهلل عمرو بن جموح بود که بعد از آن وی را به عنیوان سیردار   در روا -1

 این فبیله مقرر فرمود. )مترجم(
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آوری، چه بسیا کیه ییک    هایشان را به دست میبا مردم خوشرفتاری کن تا دل»یعنی: 

 «.کندخوشرفتاری و احسان، انسان را برده خویش می

کرام مردم، نیت خالص و نیک باشد تا با بیرادران مسیلمان   مناسب است که به هنگام ا

خویش رابطه انس و الفت برفرار نمایی و محبت آنان را کسب نمایی و بیا خوشیرفتاری   

 ها نزد خداوند تقرر بجویی.با آن

 نه این که فصد شما شهرت، ریاست و یا مدح و تعریف آنان باشد.

و از « شیود سیه نفرنید   شان گداخته میفرمود: اولین کسانی که دوزخ برای آنحضرت

کند که مردم بگویند: فالنیی سیخی و   جمله شخصی را ذکر کرد که بدین جهت انفاق می

جواد است. لذا به خاطر خشنودی خداوند انفاق ننموده است، بلکیه فصیدش خشینودی    

مخلوق بوده و به خاطر ریا و تظاهر اینگونه کرده است. اینک به تفصییل حیدی  توجیه    

 کن.

 اند.گوید: وارد مدینه شدم، مردی را دیدم که مردم اطراف او جمع شدهسفیان می

 پرسیدم: این کیست؟

 گفتند: ابوهریره است.

گفت: وفتی به او نزدیک شدم تا این که در مقابلش نشستم، در حالی که او حدی  می

حیق فیالن و   خاموش شد و مردم از گرد او پراکنده شدند، گفتم: من تو را به خیدا و بیه   

ای و آن را ییاد  شینیده  دهم تا حدیثی را برایم بگویی که از رسیول خیدا   فالن فسم می

 ای.گرفته

برایت خواهم گفت که  ابوهریره گفت: چنین خواهم کرد، من حدیثی از رسول خدا 

 ام.ام و یاد گرفتهآن را برایم گفته و من آن را فهمیده آنحضرت

کشید و گریه کرد و اندکی درنگ نمیود و سیپس بیه حالیت     آنگاه ابوهریره آه بزرگی 

برایم گفتیه اسیت    عادی برگشت. باز گفت: برایت حدیثی خواهم گفت که رسول خدا 

در حالی که من و او در این خانه بودیم و غییر مین و او کسیی دیگیر نبیوده اسیت. بیاز        
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حال مانید و سیپس بیه    ابوهریره آه بزرگی کشید و مقداری به گریه افتاد و اندکی در این 

 اش را مالید.حالت عادی برگشت و چهره

بیرایم بییان نمیوده     گویم که رسیول خیدا   کنم، تو را حدیثی میباز گفت: چنین می

ایم و کسی غیر از ما وجیود نداشیته اسیت.    است. در حالی که من و او در این خانه بوده

رسید،  وفتی فیامت فیرا میی  : »برایم حدی  بیان فرمود و گفت آنگاه فرمود: رسول خدا 

آید تا بین بندگان فضاوت نماید در حالی که هر امتیی بیه زانیو درآمیده     خداوند فرود می

 است.

 شوند:اولین کسانی که فرا خوانده می

 شخصی که فرآن را جمع نموده است.

 شخصی که در راه خدا جهاد نموده است.

 شخصی که مال فراوان گرد آورده است.

گوید: آیا من کتابی را که به پیامبر نازل فرمودم بیه تیو   د به فاری فرآن میآنگاه خداون

 یاد ندادم؟

 گوید: پس با عملی که فرا گرفتی چکار کردی؟گوید: بله ای رر! خداوند میمی

 کردم.گوید: خدایا من شب و روز آن را تالوت میمی

 گویی؟گوید: دروغ میخداوند به او می

 گویی.د: دروغ میگوینفرشتگان نیز می

گوید: فصد تو این بود که مردم بگویند: فالنی فاری است و چنین نییز  باز خداوند می

یعنی تو پاداش خود را در دنیا دریافت نمودی، زیرا تو شخص ریاکاری بودی »گفته شد. 

و فصدت از انجام عمل تعریف مردم بود و تیو بیه جزاییت رسییدی، زییرا میردم از تیو        

 «.و گفتند: فالن فاری است تعریف نمودند

: آیا من میال تیو را زییاد و    گویدمیشود، خداوند باز صاحب مال و سرمایه آورده می

 فراوان نکردم تا جایی که تو را محتاج و نیازمند کسی فرار ندادم؟
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 گوید: بله یا رر.می

 پرسد: پس من به آنچه به تو دادم چکار کردی؟خداوند می

 کردم.نمودم و از آن صدفه میمن صله رحم  گوید:می

 گویی.گوید: دروغ میخداوند می

 گویی.گویند: دروغ میفرشتگان نیز می

گوید: بلکه فصد تو این بود که مردم بگویند: فالنی سخی اسیت و چنیین   خداوند می

آورند که در راه خدا جهاد نموده است و کشته شده است. به گفته شد. باز شخصی را می

 شود: چرا کشته شدی؟او گفته می

 گوید: خدایا تو به جهاد و در راه خود امر نمودی و من جهاد کردم و شهید شدم.می

 گویی.گوید: دروغ میخداوند می

 گویی.گویند: دروغ میفرشتگان نیز می

باک اسیت  گوید: بلکه فصد تو این بود که مردم بگویند: فالنی شجاو و بیخداوند می

 و چنین نیز گفته شد.

به زانوی من زد و گفت: ای ابوهریره! در  گوید: سپس رسول خدا آنگاه ابوهریره می

هیا  روز فیامت این سه نفر اولین کسانی از مخلوفات خداوند هستند کیه جهینم بیرای آن   

 .(1)شودگداخته می

اما وفتی تو در بذل و بخشش خویش نیتت را خالص و نیک کردی، پیس میژده خییر    

 ش.بگیر و شادمان با

ترند تیا تیو را دوسیت    تر و مقدماولین کسانی که در بذل و بخشش و احسان تو اولی

داشته باشند و مورد اکرام و احترام فرار دهند، اهل خانواده، مادر، پدر، همسر و فرزندانت 

 هستند. سپس کسانی که به تو فرابت و خویشاوندی نزدیکتری دارند.

 ی تو فرار دارند، آغاز کن.ابتدا از خود و کسانی که زیر سرپرست

                                           
 ترمذی و حاکم با سند صحیح. -1
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 برای انسان همین گناه کافی است که حقوق زیردستان خویش را ضایع نماید.

 این امر نیز الزم است که انسان تفاوت بین بذل و بخشش، و اسراف را تشخیص دهد.

نه گذشت، هرفت و از کنار یک خانه فدیمی و کشخصی در یک خیابان فدیمی راه می

ای در کنار چهارچور دروازه با لباس کهنه و پاره پاره و شکل فقیرانه ای دید کهدختربچه

 نشسته است.

 از وی پرسید: تو کیستی؟

 هستم. (1)گفت: من دختر حاتم طائی

آن مرد گفت: عجیب است. تو دختر حاتم طائی آن انسان سخی و جواد هسیتی و بیه   

 این حالت هستی؟

ایین حالیت درآورده اسیت. خداونید     مندی پدرمان ما را بیه  دخترک گفت: سخاومت

 گوید:متعال می

﴿     
    

   
 ﴾ [ :17اإلسراء]. 

خسیس و ناخن خشک مباش بسان کسی که از فرط خسیسیی انگیار دسیتش را بیه     »

روی مکن به طوری کیه چییزی در   کردن مال افراط و زیادهت و در خرجگردنش بسته اس

 .«دستت نماند آنگاه مورد سرزنش خلق فرار گرفته و وامانده شوی
کننده مذموم و نکوهیده است. از لذا انسان سخی و کریم ممدوح است، اما فرد اسراف

به اعتدال دستور داده داشتن مال و بسط آن نهی فرموده و این جهت خداوند تو را از نگه

 را باید از نصف بگیری. اصعاست. پس 

                                           
 گوید:حاتم طایی یکی از سخاوتمندان مشهور عرر است. سعدی در مورد وی می -1

 آن که نان از عمل خویش خیورد 
 

 بییییردمنییییت حییییاتم طییییائی ن 
 

 )مترجم(
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 وال تككككككككك   یلكككككككككا م  ِ طكككككككككا وم  َ طكككككككككا
 

 فلمكككككككا ط  كككككككي  صكككككككد اِلمككككككك و ذمكككككككیم 
 

گییری  تو در این امر نه افراط بکن و نه تفریط، زییرا هیردو طیرف در تصیمیم    »یعنی: 

 «.کارها مذموم و نکوهیده است

ا بود و بخیل و آزمند نبود که فقیط بیه   هترین انسانترین و سخیگرامی رسول خدا 

 توجه باشد، هرگز.مصالح شخصی بیندیشد و نسبت به دیگران بی

گوید: سوگند بیه خیدایی کیه جیز او معبیودی نیسیت. مین از شیدت         می ابوهریره 

 بستم.گرسنگی به زمین خوابیده بودم و از فرط گرسنگی به شکم سنگ می

آمدند نشسته بودم. ابیوبکر از  ایشان به مسجد میهروزی بر سر راه کسانی که از خانه

ای از کتار خداوند از او پرسیدم و فصدم جز این که مرا کنارم گذشت و من در مورد آیه

اش ببرد چیز دیگری نبود، اما او چنین نکرد. باز عمر از کنارم گذشت و بیاز مین   به خانه

از فرآن از وی پرسیدم و او گذشیت؛  ای اش ببرد، در مورد آیهبه فصد این که مرا به خانه

 اش دعوت نکرد.اما مرا به خانه

آمید،  ها میهمانی میبردند و هرگاه برای آنصحابه در گرسنگی و نیاز شدید به سر می

 یافت.اش نمیچه بسا گاهی چیزی که به او بخوراند در خانه

ام نچیه در چهیره  از کنارم رد شد و همین که مرا دید لبخنید زد و آ  سپس ابوالقاسم 

 بود و فصدی را که در دل داشتم، فهمید.

 من گفتم: لبیک یا رسول اهلل.

 گفت: به دنبالم بیا.

اش شید و اجیازه   و او به راهش ادامه داد و من نیز به دنبیالش راه افتیادم، وارد خانیه   

 خواست و به من نیز اجازه داد و من نیز وارد شدم.

 پرسید: این شیر از کجاست؟ای پر از شیر دید، در خانه کاسه

 گفتند: فالنی صحابی )زنی یا مردی؟( برای شما هدیه نموده است.

 فرمود: ای ابوهریره! من گفتم: لبیک یا رسول اهلل! آنحضرت 



 ات لذت ببراز زندگی   400

 ها را نزد من فرا خوان.گفت: نزد اهل صفه برو و آن

شیدند و  ها فومی بودند کیه در اسیالم داخیل میی    اهل صفه میهمانان اسالم بودند، آن

کردند و کردند و در مدینه در مسجد نبوی سکونت میسرزمین و وطن خویش را رها می

 بردند.به اهل و مال پناه نمی

ای داشت و هرگاه صیدفه ها اکرام و عطوفت روا مینسبت به آن از این جهت پیامبر 

کیرد و هرگیاه   فرستاد و خودش از آن تناول نمیها میفرستادند، آن را برای آنبرایش می

فرمیود و بیرای اصیحار صیفه نییز      آوردند خیودش از آن تنیاول میی   ای برایش میهدیه

 فرستاد.می

گوید: این امر برایم ناخوشایند فرار گرفت و با خودم گفیتم: ایین مقیدار    ابوهریره می

 کند!شیر کجا برای اهل صفه کفایت می

هیا بیاینید بیه مین     وم و وفتی آنمن بیشتر سزاوار نوشیدن این بودم تا با آن تقویت ش

 کنم چیزی برایم بافی بماند.نوشانم و فکر نمیها میدهد و من به آندستور می

 ای جز اطاعت خدا و رسولش نداشتم.اما چاره

هیا اجیازه داد و   ها نیز آمدند و به آنها را فرا خواندم و آنلذا نزد اهل صفه آمدم و آن

 نشستند. و به جای خویش ندوارد خانه شد

 گفت: ای ابوهریره! آنحضرت 

 من عرض نمودم: لبیک یا رسول اهلل!

 ها بده.فرمود: شیر را بردار و به آن

کیرد و  دادم تا این که هرکدام سیر میها میمن نیز کاسه را برداشتم و یکی یکی به آن

کیرد و  یر میی دادم و او سگرداند. من کاسه را به دومی میدو مرتبه کاسه را به من باز می

 گرداند.کاسه را به من باز می

کاسیه را   رسیدم. در ایین هنگیام پییامبر     تا این که همه سیر شدند و من به پیامبر 

 برداشت و به من نگاه کرد و لبخند زد و باز گفت: ای ابوهریره!
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 من گفتم: لبیک یا رسول اهلل!

 فرمود: آیا فقط من و تو بافی ماندیم؟

 گویی یا رسول اهلل!است میمن عرض نمودم: ر

 فرمود: بنشین و بنوش.

 من نیز نشستم و نوشیدم.

 باز گفت: بنوش و من نوشیدم.

گفت: بنوش. تا این که من گفتم: بس است یا رسول اهلل، سیوگند بیه   پیوسته پیامبر می

ذاتی که تو را به حق فرستاده است جایی برای نوشیدن بافی نمانده است. پیامبر گفت: آن 

تقدیم نمیودم و آنحضیرت الحمیدهلل و     ا به من نشان بده و من کاسه را به آنحضرت ر

 .(1)مانده را نوشیدبسم اهلل گفت و بافی

 سخاوتمندی اسراری دارد.

بلکیه بیه کسیانی کیه او      ؛گاهی به صورت مستقیم به شخص اکرام و سیخاوت نکین  

 دوست دارد اکرام کن و او تو را دوست خواهد داشت.

ی از دوستان به مالفات مین آمید و پالسیتیکی همیراه داشیت کیه مقیداری        روزی یک

و اسبار بازی که به نظرم چند ریال بیشتر ارزش نداشتند همراه داشت. آن را بیه   یشیرین

ها از آن خوشیحال شیدند. و مین نییز شیادمان      هاست. بچهمن داد و گفت: این مال بچه

اد کرد که دوست دارد فرزندانم را شادمان گشتم؛ زیرا او این احساس را در وجود من ایج

 گرداند.

یکی از علمای سلف فردی فقیر و تنگدست بود. گاه گاهی طالبش برایش هدایایی از 

کردند، شیخ همیواره از  آوردند. و هرگاه طالر چیزی به او هدیه میفبیل خرما و آرد می

شد، شیخ بیه طبیعیت   تمام می کرد و چون هدیهها استقبال مینمود و از آنها اکرام میآن

 گشت.اولش باز می

                                           
 بخاری. -1
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ای به او بدهد که فیمتش اندک و بقایش زیاد باشید،  یکی از طالبش فکر کرد که هدیه

لذا یک کیسه نمک به او هدیه نمود؛ زیرا فیمت نمک کم اسیت و تیا میدت مدییدی در     

 شود.ماند، چون خیلی کم از آن استفاده میخانه بافی می

ماند. اگر از مین مشیورت بخیواهی در    کیسه تا یک یا دو سال بافی می از این رو یک

مورد دو هدیه که کدام بهتر است تا آن را به دوستی هدیه نمایی یکی در مورد یک شیشه 

فیمتی که در آن عطر خوشبو فرار دارد و دومی ساعت دیواری که در آن اهدائی را به نام 

مانید و او  ؛ چون ساعت تا مدت زیادی بافی میکنمآن بنویسی. من ساعت را انتخار می

 کند و شاید فیمت آن نیز کمتر باشد.همواره آن را مشاهده می

آموزانم سیاعت دییواری هدییه کیردم کیه در آن      به یادم است که من به یکی از دانش

 اهداء به اسمش نوشته بود.

رها جهت اییراد  از دانشکده فارغ التحصیل شد و چند سالی گذشت. باز به یکی از شه

اش دعیوت  سخنرانی رفتم و به صورت اتفافی با آن دانشجو مالفات نمودم و مرا به خانه

 نمود.

کند که بیه دییوار خانیه    اش داخل شدم دیدم، به ساعتی اشاره میخانهوفتی به میهمان

گوید: این ارزشمندترین چیز در نزد من است تا این وفت هفیت سیال   آویزان است و می

بود که از دانشکده فارغ التحصیل شده است. این نکته بافی است که بدانی ساعت گذشته 

 تر است.جز مبلغ ناچیزی ارزش نداشته است، اما فیمت معنوی آن بسیار بزرگتر و عالی

 وجهه نظر...

 «.شودهایی است که تکرار نمیهای مردم فرصتکسب دل»
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ن نداشت کسی از دست او در امان باشید و اگیر از   مردم از او بسیار متنفر بودند، امکا

ی زبانش شد تازیانهشدند و اگر موفق نمیشدند از زبانش در امان نمیدستش در امان می

را در حضور تو به تو بکوبد، فطعا  در حالت غییار و عیدم حضیور آن را بیر پشیت تیو       

 کوبید.می

سیر بیه فلیک کشییده نییز      هیای  به هر صورت، شخص منفوری بود و بر مردم از کوه

 تر بود.سنگین

کنی که اغلب تنهیا  اگر در مورد احوال مردم فکر کنی، مسلما  به این نکته یقین پیدا می

دهد که چنان نعمتی در اختییار دارد کیه بیه    کسی دیگران را مورد آزار و شکنجه فرار می

 ی آن از دیگران برتری دارد.وسیله

و شکنجه ضعیف و بیچاره جرأت دارد و با دسیتش او  چنانکه نیرومند و فوی بر آزار 

کند، لذا بر او شیر اسیت  زند و تحقیر میزند، میدهد و یا با پایش او را لگد میرا هل می

 ها شتر مرغ.اما در جنگ

کنند و کند و در مجالس تحقیرش میانسان ثروتمند بر فرد تنگدست و فقیر تعدی می

 پرد.در وسط سخنانش می

ی وافری برخوردار اسیت. بیه همیین    حب پست و مقام در این زمینه از سهمیهاما صا

 شکل کسی که خداوند نسب او را باال نموده است.

کننید  ها دارند و آرزو میدر حقیقت این افراد، با توجه به بغضی که مردم نسبت به آن

ر وافیع افیراد   ها از بین برود و به مصیبت آنیان شیادمان گردنید، د   که جایگاه و منزلت آن

 ها هستند.مفلس و فقیر این

دانیید  آیا می»بنگر، در حالی که روزی با یارانش نشسته بود. به آنان گفت:  به پیامبر 

 «.مفلس و نادار کیست؟
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اصحار گفتند: مفلس در نزد ما کسی است که درهم و کاالی دنییوی نداشیته باشید.    

وز فیامت با نماز، روزه و زکیات  مفلس امت من کسی است که در ر»فرمود:  آنحضرت

 «.ا گفته و به آن تهمت زده استزآید که به این ناسآید و در حالی میمی

 مال این را خورده و خون فالن را ریخته است و دیگری را زده است.

هایش تمام شد فبیل از ایین کیه    دهند و چون نیکیهایشان را به این و آن میلذا نیکی

شیود و بیر دوش او   ها برداشته میی و به پایان برسد، از گناهان آنفضاوت و داوری علیه ا

 .(1)شودشود و سپس به دوزخ انداخته میگذاشته می

 نمود.از آزاررساندن به مردم از جوانب مختلف اجتنار می از این رو آنحضرت 

هرگز با دست خودش به هیچ چیزی، از فبییل زن و   گوید: رسول خدا می لعایشه 

 ار نزده است، مگر این که در راه خدا باشد.خدمتگز

کرد. مگر این جویی نمیگرفت از آن شخص انتقامهرگاه مورد آزار و شکنجه فرار می

گرفت و به خاطر خداوند عزوجل که چیزی از محارم خداوند مورد هتک حرمت فرار می

 .(2)گرفتاز آن انتقام می

انید، نیزد میردم    ای مردم استعمال نمیوده ها را به خاطر ایذاغلب کسانی که این نعمت

 ها را گرفتار ساخته است.اند و خداوند فبل از آخرت در دنیا آنمبغوض وافع شده

به یاد دارم که یکی از دوستان طلبه و حافظ فرآن، انسان صالح و نیکیی بیود، برخیی    

ها بخواند آنآمدند تا چیزی به عنوان تعویذ شرعی از فرآن مجید بر مردم گاهی نزد او می

 داد.خواست به دست او شفا میو خداوند هرکسی را که می

روزی مردی نزد او آمد که عالیم ثروت و سرمایه بر او نمایان بود. وی در جلو شییخ  

کند و نزدیک است مرا از بین ببرد نه نشست و گفت: جنار شیخ! دست چپ من درد می

 شب خوار دارم و نه روز آرامش.

                                           
 مسلم. -1

 مسلم. -2
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ام، ولی هرگیز تیا بیه    ادی مراجعه کردم و آزمایشات متعددی انجام دادهبه پزشکان زی

 کند.ام را تهدید میشود و زندگیام و هر روز درد بیشتر میای نگرفتهحال نتیجه

بیرم  جنار شیخ! من یک تاجرم و صاحب چندین شرکت و موسسه هستم و گمان می

ییا شیاید علییه مین سیحر و      توسط یک انسان حسود مورد چشم زخم فرار گرفته باشم 

 ساحری انجام گرفته باشد.

شیخ گفت: من سوره فاتحه و آیه کرسی و سوره اخالق و معوذتین را بر او خوانیدم،  

 اما ت ثیری بر وی نمایان نشد.

از من تشکر کرد و رفت و چند روز بعد برگشت و از درد درونیی و روانیی شیکایت    

فت و باز دوباره آمد و من آیاتی بیر او خوانیدم،   نمود. باز من چیزی بر او خواندم و او ر

 اما حالت بهبودی بر او آشکار نگردید.

عقوبت عملیی باشید کیه     وفتی درد او شدت گرفت من به او گفتم: شاید این بیماری

ای یا بیه  ها را خوردهای و یا حقوق آنای از فبیل این که به مظلومی ستم نمودهانجام داده

ای، اگر چنین موردی وجود دارد پس از گناه ای و حقش را بازداشتهانصافی کردهکسی بی

ات استغفار کن. این سخن مین  خود توبه کن و حق را به صاحبش باز گردان و بر گذشته

در تاجر ت ثیری نگذاشت، بلکه با غرور و تکبر گفت: هرگز، من به کسی سیتم نکیردم و   

حت شما متشکرم و از خانیه بییرون شید.    ام و از نصینسبت به حقوق مردم تجاوز ننموده

چند روزی گذشت و تاجر نزد من نیامد. من گمان بردم نسبت به من کینه بیه دل گرفتیه   

است، اما در وافع این نصیحتی بود که من به او ارزانی داشتم، روزی بیه صیورت اتفیافی    

دم: هیان،  با او برخورد کردم و او شادمان و خوشحال بود و به من سالم گفت، من پرسیی 

 چه خبر؟

 گفت: الحمدهلل، اآلن دستم خور شده بدون این که نیازی به پزشک و معالجه باشد.

 من گفتم: چطور؟
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گفت: وفتی از نزد شما بیرون شدم، در نصیحت شما فکر کردم و نوار خاطراتم را بیه  

ای؟ آییا حیق کسیی را    عقب بازگرداندم و با خود اندیشیدم: آییا بیه کسیی ظلیم نکیرده     

 ای؟وردهنخ

خواستم برای خودم یک کاخ بسازم و در مجیاور  ها پیش میآنگاه به یادم آمد که سال

تر شیود و ایین   کاخ من زمینی بود که عالفمند شدم به کاخ اضافه شود تا زیباتر و فشنگ

 زمین ملک یک بیوه زن بود که شوهرش فوت کرده و چند یتیم برجا گذاشته است.

خیواهم  شد، اما او انکار کرد و گفت: من فیمت زمین را میی من خواستم زمین را بفرو

های یتیم بافی بماند تیا بیزرر شیوند و چیون     خواهم برای این بچهچکار بکنم، بلکه می

ترسم که آن را بفروشم و مال از دست برود. چندین بار کسانی را فرسیتادم تیا وی آن   می

 تم: پس تو چکار کردی؟را بفروشد، ولی او از فروش آن خودداری کرد. من گف

 گفت: من زمین را به شیوه خاص خودم از دست او بیرون کشیدم.

 گفتم: شیوه خاص خودت؟

ای شیناخته شیده بیودم، لیذا     گفت: بله، روابط من با افراد مختلف وسیع بود و چهیره 

 پروانه کاری به ساخت زمین درست کردم و آن زمین را به زمین خودم اضافه نمودم.

 حال آن مادر و فرزندان یتیم چه شد؟ پرسیدم: پس

ها را از کیار بیازدارد   زد تا آنآمد و نزد کارگران فریاد میشنیدم که آن زن میگفت:می

کردند که او دیوانه است. اما در وافع دیوانه من بودم خندیدند و گمان میولی کارگران می

 نه او.

کرد. این چیزی است که من با هایش را به آسمان بلند میکرد و دستآن زن گریه می

 چشمان خودم آن را دیدم و شاید دعایش در تاریکی شب بزرگتر بوده است.

 گفتم: خب، ادامه بده.

در ادمه افزود: سپس رفتم و به دنبال این زن اینجا و آنجا گشتم تا این کیه او را پییدا   

آن را از مین   خیواهی پیرداختم، تیا ایین کیه او عیوض      کردم و نزد او به گریه و معذرت
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هایش پایین نیامده بود که پذیرفت و برایم دعا کرد و مرا بخشید. به خدا فسم! هنوز دست

 صحت و تندرستی در بدنم هویدا گشت.

آنگاه تاجر مقداری سرش را پایین آورد و سیپس آن را بیاال کیرد و گفیت: بیه ییاری       

 از آن درمانده بودند. خداوند دعای این زن چنان برایم سودمند فرار گرفت که پزشکان

 اند:گفته

 نامككككككككب عی نكككككككك  والمألكككككككك م منتبككككككككه
 

  كككككككدع  علیككككككك  وعكككككككین َّللا لكككككككم تكككككككنم 
 

کنید  هایت خوابند و مظلوم و ستمدیده بیدار است و علیه تو دعای بد میچشم»یعنی: 

 «.رودهای خداوند به خوار نمیحال آن که چشم



 نه برای دشمنی

های مختلف اند. برخی افراد ها دارای طبیعتانسان بینی کهبه هنگام تعامل با مردم می
خشن و برخی نرمخو هستند. برخی ذکی و هوشییار و برخیی کنیدذهن هسیتند. برخیی      

 اند. به فول شاعر:خوشبین و برخی بدگمان و بدبین
 مككككنلم نصككككبا مككككن عامككككل النككككا  ال ككككى

 

  ككككككككككلن َسْ َسككككككككككلم بككككككككككـغي  وطغیككككككككككان 
 

بینید،  د داشته باشد از آنان شیکنجه و آزار میی  هرکسی با مردم تعامل و برخور»یعنی: 
 «.و طغیان است وتابغها زیرا رهبری آن

هاسیت. کیودن فکیر    ترین انسانکند عادلپس ستمگر از ظلمش غافل است و فکر می
 برد که حکیم روزگار است!ترین افراد است و فرد احمق و نادان گمان میکند باهوشمی

م جوان هستم( منظورم ایین اسیت کیه مین در اوائیل      دوران جوانی )به نظرم هنوز ه
دانیم آییا دوره دبسیتانی    انگیز نزد ما آمد، نمیی دوران دبیرستان بودم که یک میهمان مالل

دانستم که خواندن و نوشتن بلد است. خویش را به پایان رسانده است یا خیر، اما فقط می
آن را بلید نبیودم. آر و    به هنگام ورودش من مشغول یک مساله شرعی بودم کیه پاسیخ  

تمیاس   /چایی را خدمتش تقدیم نمودم و سپس تلفن را برداشتم و مرتب به شیخ بن باز 
گرفتم تا پاسخ آن را از شیخ بپرسم، اما شیخ را پیدا نکردم. میهمان دید که من تیا ایین   می

ن گیری؟ من گفتم: با شییخ بی  حد مشغول هستم، لذا از من پرسید: با چه کسی تماس می
 باز، از وی استفتایی دارم.

بالفاصله با اطمینان کامل گفت: سبحان اهلل! ابن باز، در حالی که من اینجایم؟! بسیاری 
ها ها را تحمل کن و با عطوفت با آنبینی، پس سنگینی همنشینی آناز مردم را اینگونه می
را کسب نمایی  هاها را به دست آور. تا حد توان کوشش کن دشمنی آنبرخورد کن و آن

ها وکیلی نفرستی. تا حد امکان کوشش کن وی را بییدار نمیایی و خیودت را    تا برای آن
 عذار ندهی.

 خاطره...

 «.تر از این است که تو آن را با کسب دشمنی صرف نماییزندگی کوتاه»



 دهد به بادزبان سرخ، سرسبز را می

افتد، و اموری کیه برخیی را از   یهایی که در میان مردم اتفاق مدر اختالفات و دشمنی

دهید و از همنشیینی و برخیورد همیدیگر و مسیافرت و حضیور       تر فرار میی کوه سنگین

ام کیه بیشیترین   ام، و به ایین نتیجیه رسییده   همدیگر در یک دعوتی تنفر دارند، فکر کرده

تی که فدر اختالفارساند، زبان است. چهچیزی که انسان را به این حد تنفر و مبغوضانه می

 افتد و آن هم بر اثر یک ناسزاگویی یا غیبت و بدزبانی!بین برادران و همسران اتفاق می
 نصكككككف ونصكككككف  كككككؤا ه ىلسكككككان ال تككككك

 

 اللحككككككم والككككككدم ة لككككككم  بككككككق إال  كككككك و 
 

یعنی: زبان انسان نصفش است و نصف دیگر آن فلبش است، پیس اگیر فلیب همیراه     

 د ماند.زبان نباشد، تکه گوشت و خونی بیش بافی نخواه

توانیم افکارمان را با یک شیوه نیکویی به دیگران منتقیل نمیاییم، پیس چیرا بیه      ما می

 های غلط و زشت پناه ببریم؟!شیوه

هیایش  روایت شده است که یک پادشاه بزرر و ییا عظمیت خیوابی دیید کیه دنیدان      

ر آن را افتادند، لذا یک تعبیردان را فرا خواند و خیوابش را بیا او تعرییف نمیوده و تعبیی     

 پرسید؟!

گفت: اعیوذ بیاهلل،   رنگ چهره تعبیردان با شنیدن این خوار متغیر گشت و همواره می

 اعوذ باهلل.

 پادشاه به وحشت افتاد و گفت: تعبیر آن چیست؟

تعبیردان گفت: عمر شما بسیار طیوالنی خواهید شید و فرزنیدان و اهیل تیو همگیی        

 اند.ات تنها خواهی مخواهند مرد و تو در پادشاهی

پادشاه فریاد زد و به خشم آمد و به لعن و شتم پرداخت و دستور داد تیا تعبییردان را   

 بکشند و شالق بزنند.
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سپس تعبیردان دیگری فرا خواند و خوار را برایش تعریف نمود و تعبیر آن را جوییا  

اش ثیار شیادمانی در چهیره   آشد. این تعبیردان با این خوار شادمان شد و لبخند نمیود و  

 نقش بست و گفت: جنار پادشاه! به تو مژده باد خیر است، خیر است.

 پادشاه پرسید: تعبیر آن چیست؟

تعبیردان گفت: تعبیر آن، این است که عمر شما خیلی زیاد خواهد شد به طوری که از 

میری و در طول این مدت شما پادشاه خواهی بود. ات آخرین کسی هستی که میخانواده

سخن شادمان شد و دستور داد به او پاداش بدهند. از این شادمان و از اولی پادشاه از این 

 خشمگین بافی ماند.

بینی هردو تعبیر شبیه و مطابق هم هستند؛ اما اولی علیرغم این که اگر توجه نمایی می

 با یک شیوه و دومی با شیوه دیگری است.

 آری، زبان از جمله سرداران است.

ی اعضیای بیدن،   کنید، همیه  هرگاه فرزند آدم صبح می: »در حدی  شریف آمده است

ایم اگر گویند: در مورد ما از خدا بترس، زیرا ما به تو وابستهدهند و میزبان را سوگند می

 .(1)«تو راست شوی ما راست خواهیم شد و اگر تو کج شوی ما نیز کج خواهیم شد

 آری، به خدا فسم زبان سردار است.

 ردار است.های جمعه سدر خطبه

 در میان آشتی بین مردم سردار است.

 در بازار سردار است.

 های حقوفی و فضایی سردار است.در مشاوره

این بدان معنی نیست که هرگاه انسان آن را از دست بدهد، حیاتش بیه پاییان رسییده    

مانیید، بلکییه یکییی از لییوان بییافی میییهاسییت، هرگییز، بلکییه صییاحب همییت همچنییان پ

 ا از دست داده است.هایش رتوانمندی

                                           
 احمد و ترمذی با سند حسن. -1
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ابوعبداهلل تفاوت چندانی از سایر دوستانم نداشت؛ امیا خیدا گیواه اسیت، او از همیه      

ها یکی این های دعوی بود که مهمترین آنبیشتر به کار خیر عالفمند بود و دارای فعالیت

 کرد.بود که در یک مرکز کر و الل به عنوان مترجم کار می

 :روزی با من تماس گرفت و گفت

نظر شما چیست در مورد این که دو نفر از اعضای این مرکز را به مسجد شما بییاورم  

 ای برای نمازگزاران ایراد نمایند.تا چند جمله

خواهند برای افیراد نیاطق و سیخنور،    من تعجب نمودم و گفتم: کرو الل هستند و می

 سخنرانی نمایند؟

ها صبرانه منتظر آنز یکشنبه بیمان روز یکشنبه است و من روگفتم: خور است وعده

 بودم.

هیا ایسیتاده بیودم. دییدم     مان فرا رسید و من به دروازه مسجد در انتظار آنزمان وعده

ابوعبداهلل با ماشینش آمد و نزدیک دروازه مسجد است و در حالی که دو نفر همراه او بود 

 و از ماشین پایین آمدند.

ابوعبداهلل دسیت او را گرفتیه بیود و بیا خیود      رفت و دیگری، یکی در کنار او راه می

 آورد.می

بیند، و کند، اما میشنود و صحبت نمینمی [من به اولی نگاه کردم دیدم کرو الل است

 بیند.کند و نه میشنود و نه صحبت میدومی کرو الل و کور است. نه، می

که در دست راستم  دستم را به سوی ابوعبداهلل دراز کردم و با او مصافحه نمودم و آن

کرد و مین  بود و بعدها متوجه شدم که اسمش احمد است، با لبخند به سوی من نگاه می

 دستم را به سویش دراز کردم و با او مصافحه نمودم.

 ابوعبداهلل به سویم اشاره نمود که با فایز نیز سالم بگویم.

 من گفتم: السالم علیکم، فایز!
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شنود. بیند و نه صدای شما را میزیرا او نه شما را می ابوعبداهلل گفت: دستش را بگیر،

 دستم را در دستش فرار دادم و او دستم را فشرد و تکان داد.

 مان وارد مسجد شدیم.و همگی

بعد از نماز ابوعباهلل بر صندلی نشست و در فسمت راست او احمد و فسمت چپ او 

 فایز ایستاد.

کردند، زیرا تیا بیه حیال عیادت     گاه میزده نمردم همگی به صورت تعجب و وحشت

 نداشتند که به پای سخنرانی افراد الل بنشینند.

ابوعبداهلل رو به احمد نموده و به او اشاره کرد و احمد شروو به اشاره دسیت نمیود و   

فهمیدند. لذا من به ابوعبداهلل اشاره نمودم تا سخنانش را کردند و چیزی نمیمردم نگاه می

فهمد؛ مگر کسی کیه  های احمد را جز افراد الل کسی نمیکند، زیرا اشارهبرایمان ترجمه 

معلم زبان افراد الل باشد، لذا ابوعبداهلل به میکروفن نزدیک شد و گفت: احمد برای شیما  

گوید: من گنیگ و الل بیه دنییا آمیدم و در     کند و به شما میداستان هدایتش را بازگو می

دادند. من توجه بودند و به من اهمیت نمیسبت به من بیام نجده زندگی کردم و خانواده

دیدم کیه  فهمیدم چرا؟ گاهی پدرم را میروند، ولی نمیدیدم که به مسجد میمردم را می

ام در کند؟ هرگاه از خانوادهدانستم چرا چنین میکند ولی نمیبر مصلی رکوو و سجده می

دادند. آنگاه ابوعبیداهلل خیاموش   بم را نمیپرسیدم، مرا تحقیر نموده و جوامورد چیزی می

شد و به احمد اشاره کرد تا به سخنانش ادامه دهد، باز احمد به سخنانش ادامیه داد و بیا   

 اش پرید گویا از امری مت ثر گردید.نمود وانگهی رنگ چهرهدستانش اشاره می

ریسیت،  د و بیه شیدت گ  وابوعبداهلل سرش را پایین آورد و احمد شروو به گرییه نمی  

 کند؟دانستند چرا گریه میبسیاری از مردم مت ثر شدند و نمی

کند اش را برای شما بازگو میباز ابوعبداهلل گفت: اینک احمد زمان تحول و دگرگونی

که چگونه توسط یک انسانی در خیابان که نسبت به او ترحم نموده است، خدا و نماز را 

 ه است.شناخته و از او شیوه بندگی را یاد گرفت
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کند و به هنگام آزمایشیات  چگونه او به هنگام ادای نماز فرر خداوند را احساس می

 کند و چگونه شیرینی ایمان را چشیده است.و نامالیمات به پاداش بزرر فکر می

 اکثر مردم بسیار مت ثر شده بودند.

ریسیتم و  نگاما من به امر دیگری فرو رفته بودم و گاهی به احمد و گاهی به فیایز میی  

دانید و ابوعبیداهلل بیا اشیاره بیا او      بیند و زبان اشاره را میگفتم: هان، احمد میبا خود می

 متفاهم و همکالم است.

شینود و سیخن   بیند و نمیی کند در حالی که او نمیاما چگونه سخنان فایز را درک می

 گوید!نمی

 اش نمود.ماندهی بافیهاکردن اشکاحمد سخنانش را به پایان رسانید و شروو به پاک

 باز ابوعبداهلل رو به فایز نمود!

 خواهد چکار بکند؟من با خود گفتم: هه! می

ابوعبداهلل با دست به زانو فایزد زد و فایز مانند تیر به حرکت درآمد و ییک سیخنرانی   

 جذار و مؤثر ایراد نمود.

 دانی چطوری به ایراد سخنرانی پرداخت؟می

 گوید.گنگ است و سخن نمی با زبان؟ خیر؟ چون او

 با اشاره؟ خیر. چون او کور است و زبان اشاره را بلد نیست.

 سخنانش را با )لمس( ایراد نمود. آری لمس.

گذاشیت و فیایز چنید    به این شکل که ابوعبداهلل )مترجم( دستش را در دست فایز می

ود و سپس آنچیه  نمداد که مترجم مفهوم آن را درک میلمس معین در دست او انجام می

کرد و مدت ترجمه سخنانش ربع ساعت بیه  نمود برای ما بازگو میرا که از فایز درک می

دانست آیا مترجم، ترجمه سخنانش را به پایان رسانده طول انجامید در حالی که وی نمی

 شنید.دید و نمیاست یا خیر؟ چون او نمی
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زد و فایز دسیتش را دراز نمیود تیا    وفتی مترجم از سخنانش فارغ شد باز به زانو فایز 

هیایش انجیام   هایی را در دستمترجم دستش را در دست او فرار دهد و سپس فایز لمس

 داد.

زد، حقیقتا  موجیب شیگفتی و اعجیار    های حاضرین بین فایز و مترجم دور میچشم

 نمود.برانگیز بود در حالی که فایز مردم را به توبه تشویق می

هایش را زد و گاهی دستگرفت و گاهی به زبانش دست میمیهایش را گاهی گوش

فهمیدیم تا این که ابوعبداهلل منظیورش را بیرای میا    گذاشت! ما چیزی نمیبر چشمان می

کرد، من بیه  ها از حرام رهنمون میها و گوشنمود. وی مردم را به حفظ چشمترجمه می

: سبحان اهلل! و برخی بیا بغیل دسیتی    گویندکردم که برخی با لکنت زبان میمردم نگاه می

دهنید و تعیدادی   گویند و بعضی با توجه و عالفه گیوش میی  خویش توگوشی سخن می

هیای وی را بیا دیگیران مقایسیه     کنند. اما من خیلی دور رفته بودم. من توانمندیگریه می

 دادم.کردم و سپس خدمت وی را با خدمت دیگران نسبت به دین تطبیق میمی

نجی که این انسان کور، کر و الل به دوش گرفته بود شاید با درد و رنج همیه  درد و ر

 کرد.حاضرین برابری می
 والنككككككككككا  رلككككككككككف مككككككككككنلم ف ا ككككككككككد

 

 ووا ككككككككككد فككككككككككاِللف إن رمكككككككككك  عنككككككككككا 
 

 «.تواند با هزار نفر برابری کند، اگر مشکلی پیش بیایدهمت یک  انسان می»

سیوزد. احسیاس   ن دیین دل میی  های محدود، اما برای خدمت ایشخصی با توانمندی

متمیرد و  هیای گنهکیار و   کند که یکی از سربازان اسالم است و مسئول اعمیال انسیان  می

 نافرمان است.

 خواست بگوید:داد و انگار میهایش را تکان میبا گرمی دست

 نمازی تا به کی؟نماز، بیای بی 

 ور هستی! منکرات تا به کی؟ای کسی که در انجام منکرات غوطه 

 خواری تا به کی؟خوار! حرامای حرام 
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 حتی ای کسی که به شرک مبتال هستی! شرک تا به کی؟ 

 مان کافی نیست که اکنون شما نیز علیه آن به نبرد بیه پیا   آیا نبرد دشمنان علیه دین

 اید؟خواسته

آورد تا آنچه گشت و بر خود فشار میشد و زرد و سرخ میی مسکین متغیر میچهره

 ه دارد، بیرون بریزد و مردم بسیار مت ثر گشتند.را در سین

 شنیدم.کردم؛ اما صدای گریه و تسبیح را میها نگاه نمیمن به آن

 سخنان فایز به پایان رسید و بلند شد.

 ابوعبداهلل دستش را گرفت و مردم جهت مصافحه هجوم آوردند.

که همگی نیزد او   کردمگوید و احساس میمن مشاهده کردم که وی به مردم سالم می

گوید و بین حاکم و شهروند، رئیس و مرئوس و امیر و م مور اند، به همه سالم مییکسان

 شود.تبعیض فایل نمی

شده و عموم افراد بیه او سیالم   های متمایز و شناختهدست، انسانافراد ثروتمند و تهی

 گویند و همگی نزد او برابرند.می

 شدند!طلب نیز مانند تو میهای منفعتاش انسانگفتم: ای فایز! کمن با خود می

دست فایز را گرفت و او را با خود به بیرون از مسجد برد و من نیز در کنار  ابوعبداهلل

رفتم و آنان به طرف ماشین روانه گشتند در حالی که مترجم و فایز سرشار از ها راه میآن

 کردند.شادمانی و خوشبختی بوده و باهم شوخی می

 ارزش است!فدر دنیا حقیر و بیچه آه

انید  اند و نتوانسیته فدر افرادی هستند که به یک چهارم شادمانی تو نرسیدهای فایز! چه

 هایشان فایق آیند.بر فشارها و اندوه

زدگیی، لختیه خیونی،    های کلیه، فلیج های مزمن، بیماریکجایند افرادی که به بیماری

برنید و از  شیان لیذت نمیی   ند، چیرا از زنیدگی  رتاهای جسمی و روحی گرفافتادگیعقب

 اند؟بهرهشان بیهایوافعیت
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اش را مورد ابتال و آزمایش فرار دهد و آنگاه به فلبش فدر زیباست که خداوند بندهچه

 بنگرد و آن را سپاسگذار و خشنود و محتسب ببیند.

 بود. گذشت در حالی که پیوسته چهره فایز در جلو چشمانم مجسمروزها می

اش موفق شده و محبت مردم را جلب نموده است در حیالی کیه   وفتی فایز در زندگی

شود با این که خداوند به تیو زبیان   او فردی کور، کر و الل است، پس حال تو چگونه می

 گویا، چشم بینا و گوش شنوا ارزانی داشته است؟!

 کار گیر.ها به پس زبانت را در کسب مردم و محبوبیت خویش در میان آن

 حقیقت...

زبیانی  شود پس جز شیریند و نه پوستش پوشیده میوشآدمی نه گوشتش خورده می»

 «.چه چیزی در او وجود دارد!



 زبانت را کنترل کن

آورد کیه نارضیایتی اهلل را در بیر    ای بر زبان میفرمود: همانا آدمی کلمه رسول خدا 

ند ناراضی خیودش را تیا روزی کیه بیا او     کند، در حالی که خداودارد و به آن توجه نمی

 کند.کند فید میمالفات می

گفتن از اعضای بدنش بدون این که به عوافبش مردم را از سخن اینگونه رسول خدا 

 بیندیشد برحذر داشته است.

 سراید:گردد. شاعر میعدم کنترل زبان گاهی منجر به مهلکه می
   ككككككككككل لسككككككككككان  ر لككككككككككا اإلنسككككككككككانا

 مكككككن  تیكككككل لسكككككانه  فكككككم  كككككي الم كككككاب 
 

  لككككككككككككككككككدغن  إنككككككككككككككككككه ثعبككككككككككككككككككان ال 

 ه ال كككككككككك عانفانككككككككككب تلككككككككككا  ل ككككككككككاء
 

 «.زندای انسان! زبانت را کنترل کن؛ زیرا او اژدهاست و تو را نیش می»یعنی: 

ها را به فتل رسیانده اسیت، در حیالی کیه     شان آناند که زبانهایی بودهفدر انسانچه»

 «.نداهای شجاو از مقابله آن هراس داشتهانسان

 اند!شان طالق دادهها را به خاطر زبانشان آنفدر زنانی که شوهرانچه

گوید: طالفم بده! اگر جرأت داری طالفم بده، اگیر  کند و بار بار میبا وی اختالف می

 مردی طالفم بده!

 گوید: ساکت باش!کند و میزند و او را نکوهش میشوهر به رویش داد می

پاشید و طالفیش   گرفته و آنگاه نظام گرم خانواده فرو میی  ها بیشتر شدتاختالف آن

 دهد.می

دهد که هرگاه انسان بیه خشیم آمید    به انسان دستور می از اینجاست که رسول خدا 

خاموش شود. آری، خاموش شود؛ زیرا اگر وی زبانش را کنترل نکند او را بیه مهلکیه و   

 سراید:اندازد. شاعر میپرتگاه نابودی می
 مكككككككن علكككككككة بلسكككككككانه  تكككككككى مككككككك ك ال

 

 ولكككی   مككك ك المككك ء مكككن علكككة الِ جكككل 
 

 «.میردمیرد، در حالی که از لغزش پا نمیانسان از لغزش زبان می»یعنی: 
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 کردم.به یاد دارم که من چندی پیش جهت آشتی بین دو فبیله تالش می

داستان اختالف از این فرار بود که یک فرد سرشناس و مسن که به گمان من عمیرش  

 ز شصت سال تجاوز کرده بود با جمعی از دوستانش که همگی در یک طیف سنی فیرار ا

روند و با همدیگر گفتگوهایی از ایام طفولیت و داشتند؛ جهت تفریح و شکار به بیابان می

 کنند.کودکی رد و بدل می

آورند و در همین اثنیا بیین   شان سخن به میان میهای اجداد و نیاکانو سپس از زمین

آیید و دیگیری ادعیا    نفر در مورد زمینی که یکی تصاحب نموده اختالف به وجود می دو

 کند که این زمین مال اجداد او بوده است!می

گویید: بیه خیدا    گیرد تا این که صاحب زمین به مدعی میها شدت میجر و بح  آن

ت خیالی  اهیای ایین تفنیگ را بیه پیشیانی     فسم! اگر تو را نزدیک زمین خودم ببینم گلوله

ها شیدت  کند. اختالف آندارد و چند تیر شلیک میکنم و آنگاه تفنگ شکاری را برمیمی

هیا  شود به جان همدیگر بیفتند، اما سایر دوستان مداخله نموده و آنگیرد و نزدیک میمی

 گردند.هایشان بازمیکرده و به خانه کنند که از همدیگر جدامیرا آرام 

تواند شب به خیوار بیرود از   لیک شده از شدت خشم، نمیکسی که به سویش تیر ش

خواهد عقده خویش را علیه دوستش خالی کنید.  این جهت به محض طلوو خورشید می

آید تا این کیه او را  دارد و به تعقیب آن شخص بیرون میاز این رو یک کالشینکف برمی

 کند.در ماشینش کنار یک مدرسه دخترانه پیدا می

اش سیرویس خیانم   ایست که اینک با ماشین شخصیمند بازنشستهآن شخص یک کار

کند و به انتظیار خیروج خیانم    هاست. بنابراین، ماشینش را در کنار مدرسه پارک میمعلم

 برد.ها در ماشین خویش به سر میمعلم

های دیگر کیه همگیی شیبیه همیدیگر هسیتند و      در کنار ماشین وی بسیاری از ماشین

 باشد.باشند نیز پارک میای میا و دختران مدرسههمعلمسرویس خانم 
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کند تا او متوجه نشود و در عین حیال  این شخص از دور پشت یک درخت کمین می

که چشمانش ضعیف است، رخ تفنگ را به طرف کسی که به گمیان وی دشیمن اوسیت    

را  ها را بر فرق سرش شلیک کند و آنگاه ماشه تفنیگ کند، گلولهگرداند و کوشش میمی

 کند.کشد و چند تیر را به سویش شلیک میمی

افتند و سر و صدا و داد شوند، دختران مدرسه به وحشت میمردم آشفته و پریشان می

گییرد  شود و پلیس نیز خبر شده و منطقه را در محاصره و کنترل خود میو فریاد بلند می

 دهد.در جا جان میدر حالی که تیرها جمجمه آدم شخص بیچاره را متالشی کرده و 

گویید: مین وی را   آیید و میی  اما فاتل با آرامش و خونسردی کامل به محل پلیس میی 

خواهید، مرا بکشید یا بسوزید و یا هر کاری کیه  ام خالی شد اینک میام، حاال عقدهکشته

 خواهید بکنید.می

 برد.پلیس وی را به بازداشتگاه می

بیند نگرد میوفتی به کارت شناسایی مقتول میآید و پزشک فانونی به محل حادثه می

 ای بزرگتر رخ داده است!فاجعه

اش را خواسته عقیده زیرا شخص مقتول کسی نیست که وی مد نظر داشته است و می

 ها ربطی نداشته است!ی آنخالی کند، بلکه او شخص دیگری است که اصال  به فضیه

ا که هدف فتیل وی بیوده اسیت، بیا     کند و مرد مسن رلذا پلیس به سرعت حرکت می

 گوید:برد و به فاتل میخود به اداره آگاهی می

ای؟! حال آن که تیرها به شخص دیگری اصابت کرده آفا! تو به نظرت این آفا را کشته

 است!

شود و چند روزی در حالت زند و فورا بیهوش میدر این لحظه فاتل بیچاره فریاد می

گیردد و فاضیی حکیم    یابید و روانیه زنیدان میی    س بهبود میبرد و سپبیهوشی به سر می

 کند.فصاص را صادر می
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آنگاه فرمود: هیچ چیزی بیشتر از زبیان سیزاوار زنیدان     راست گفت ابوبکر صدیق  

 نیست!

کنم آنگاه با دوست و همدم خویش نشسته بود و بیا  داستان آن خلیفه را فراموش نمی

ها را فریب داد و شرار نوشییدند و آنگیاه   شیطان آنکرد تا این که او شوخی و خنده می

شیان از االغ  ها چییره گشیت و هرکیدام   شان را از دست دادند و ام الخبائ  بر آنکه عقل

تر شدند، خلیفه به نگهبانش دستور داد و به سوی دوستش اشاره نمود و گفت: وی گمراه

ا بیود و نگهبییان از آن  کیرد الزم االجییر را بکشیید و هرگییاه خلیفیه دسییتوری صیادر مییی   

گشت. از این جهت نگهبان دوستش را گرفت و به زمین خوابانید در حیالی کیه او    برنمی

خندیید و  خواست، اما خلیفه میطلبید و فریادرسی میزد و از خلیفه استغاثه میفریاد می

 گفت: وی را بکشید وی را بکشید!می

داختنید. صیبح روز دیگیر خلیفیه     ای انآنان نیز وی را کشتند و در ییک چیاه متروکیه   

 عالفمند همدم و مونس خود شد.

 دوستم فالنی را صدا بزنید. :گفت

 آنان گفتند: ما او را کشتیم!!

 خلیفه گفت: او را کشتید؟

چه کسی و چرا او را کشته و اصال  چه کسی به شما دسیتور داده تیا او را بکشیید؟ و    

شما دیشب به ما دستور دادید و داستان را  کرد. آنان گفتند:هایش را پاک میپیوسته اشک

 برایش تعریف نمودند.

آنگاه خلیفه خاموش شد و از ندامت و پشیمانی سرش را پایین آورد و سیپس گفیت:   

 گویند؛ مرا بگذار و مرا بر زبان نیاور.فدر سخنانی هستد که به گوینده خویش میچه

 گویم:کنم و میدوباره تکرار می

کننید و بیه سیبب عیدم     ند که مردم را از خود مبغوض و متنفر میی فدر انسان هستچه

 کشانند.کنترل زبان، واویال را به سوی خویش می
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گوید: جای شگفت است از کسانی کیه از خیوردن میال حیرام، زنیا و      ابن جوزی می

کنند، اما از این که از حرکت زبان پرهیز کنند ناتوان و عاجزند، لذا دزدی بسیار پرهیز می

 گویند و فادر به کنترل خویش از این امر نیستند.مورد آبروی مردم سخن می در

 تعجب...

گوید. انسان زبانش کوتاه است، ولی خیاموش  حیوان زبان درازی دارد؛ اما سخن نمی»

 «.شودنمی



 هاکلید دل

 هاست.تمجید کلید دل

از توجیه بیه    گفتن این است که تو خودت را فبلهای سخنآری، از زیباترین مهارت

ها عادت دهی، و بر این امر از آنان تعرییف و  اشتباهات دیگران، در کشف امور مثبت آن

گردد که شما بخواهید دیگران را متوجیه  تمجید به عمل آوری. این نکته زمانی روشن می

 شان نمایید.اشتباه

به خاطر ایین  پذیرند، اما نه به خاطر تکبر و عناد و نه بسیاری از مردم نصیحت را نمی

کننیده در ابیراز   اند، بلکه بدان جهت که شیخص نصییحت  که به اشتباه خویش فانع نشده

 نصیحت راه درست را انتخار ننموده است.

کنیید و وفتیی بیه    فرض کنید شما جهت معالجه به یک بیمارستان دولتی مراجعه میی 

و بدون این کیه  شوید که پشت گیشه جوانی نشسته روید متوجه میفروش نسخه میباجه

 زند.ای را ورق میکنندگان توجه نماید، سیگاری به دست دارد و روزنامهبه مراجعه

ای ایستاده و کودکی را در بغل دارد و منتظیر  در آن طرف پیرمرد نابینا، خسته و کوفته

 ای بدهد تا نزد پزشک مراجعه نماید.است تا به وی نسخه

کند و تب شدید و رنجورش ای که گریه میبچهدر سمت دیگر پیرزنی ایستاده و دختر

کرده است در بغل دارد و همچنین منتظر است تا مسئول باجه از خواندن روزنامیه میورد   

 اش فارغ شود و او را نزد پزشک متخصص اطفال بفرستد.عالفه

و ما نیز شیما را در   –تان به هم ریخته کنید اعصاروفتی شما این منظر را مشاهده می

ای زنید: های! تو در بیمارستان نشستهو به مسئول فریاد می –کنیم وفت نکوهش نمیاین 

 ترسی!یا در... از خدا نمی

 خوانی؟مردم از شدت درد و بیماری در آه و ناله هستند و تو روزنامه می

 کشی!نه... و باز هم سیگار می
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یس بیمارسیتان  به خدا عجیب است، شخصی مثل تو مناسب نیست، مگر این که به رئ

شکایت شود. حدافل کارت را انجام بده. و شما این چند جمله را چون تیر به سیوی وی  

 کنید.شلیک می

 به فرض مثال اگر او جوار شما را ندهد و در مقابل شما فریاد نزند.

 اش را بیندازد و به دادن نسخه به بیماران افدام نماید.فرض کنید او روزنامه

 اید؟!حل این مشکل موفق شده آیا به نظر شما در

 هرگز، شما در این جا مشکل را حل ننمودید، بلکه این موضع را حل نمودید.

زیرا، اگرچه او به شما پاسخ متقابلی نداد، اما فیردا و روز بعید بیازهم بیه همیین امیر       

 بازخواهد گشت.

 لذا با وی چگونه برخورد نماییم؟

 این فضیه با عقل تعامل نمایید نه با عاطفه. تان را فرو ببرید و بادر این صحنه خشم

 نگذارید عوامل آزاردهنده در تصمیمات شما دخالت داشته باشند.

روح باشید  یک لبخند بزن اگرچه خشیمگین هسیتی و هرچنید کیه لبخنید زرد و بیی      

ای دهید: و بیا چهیره   اشکالی ندارد. لبخند بزن و بگو: السالم علیکم. فطعیا  او پاسیخ میی   

 گوید: وعلیکم السالم. یک لحظه صبر نمایید.می تمسخرآمیز

توانید بیر زبیان آوریید.    ای که توجه وی را جلب نماید شما میدر این لحظه هر کلمه

گوید: الحمیدهلل.  مثال  بگویید: حال شما چطور است؟ مسلما  او سرش را بلند نموده و می

 اید.در این مرحله شما نصف راه را طی نموده

ای تمجیدگونیه نسیبت بیه وی ابیراز     لتی مملو از لطف و عاطفه، جملهشما با یک حا

 نمایید.

مثال  بگویید: باور کنید، به نظر من شخصی مانند شما در باجه تحویل نسخه نباید کیار  

 بکند.

 پرسد: چرا؟بالتردید او متغیر شده و می
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اش بهبود یافتیه  یشما بگویید: چون هرگاه بیمار این چهره زیبا را ببیند بالفاصله بیمار

 کند.و نیاز به پزشک پیدا نمی

شود و اش باز میکند و خطوط پیشانیفطعا  وی لبخند زده و از جرأت شما تعجب می

 شود.اینک برای پذیرفتن نصیحت آماده می

 گوید: کاری داشتید؟در این لحظه می

ل بیچیاره را  در این مرحله شما بگویید: دوست عزیز! این پیرمرد ضعیف و این پییرزا 

 فرستادی!انداختی و نزد پزشک میها را راه میبینی، کاش کار آنمی

فرستد و سپس بیمه شما را برداشیته  ها را برداشته و نزد پزشک میی آنفورا  وی بیمه

 دهد.و کارتان را انجام می

ر فلبم کنم، اما شما دشما بگویید: سبحان اهلل! من اولین بار است که با شما برخورد می

 دانم علت آن چیست؟نفوذ کردی، نمی

تیر هسیتی. )و مسیلما  تیو در     به خدا فسم! شما از هزاران انسان در نزد مین محبیور  

 تر است(.ها کافر در نزد شما محبورات صادق هستی؛ زیرا وی از میلیونگفته

 کند.در نتیجه او شادمان گشته و از شما تشکر می

 ترسم خشمگین شوی؟با شما صحبت کنم؛ اما میخواهم چند جمله باز بگو می

 گوید: نه نه بفرمایید.او می

 در این لحظه نصایحتان را به وی تقدیم کنید.

خدا لطف نموده و این شغل را در ورودی این بیمارسیتان در اختییار شیما فیرار داده     

است و شما نمونه و الگوی دیگر کارمنیدان ایین مرکیز هسیتید. پیس چیه زیباسیت بیا         

ها توجه نمایید، شیاید ییک   کنندگان با لطف و مهربانی برخورد نمایی و به کار آنراجعهم

پیرزال عابد و یک پیرمرد زاهد در دل شب دست دعا برآورده و برایت دعای خییر کنید.   

گویید:  گوییید و او مرتیب میی   آورد و شما سخن میی یقین بدان که او سرش را پایین می

 .خیرا متشکرم، جزاک اهلل



 447 هاکلید دل

 ا هرکسی که رفتارش نیاز به تعدیل دارد باید اینگونه برخورد شود.ب

 کند.مثال  شخصی نسبت به نماز سستی می

 حجار اند.ها بیتوجه است و آنیا پدری نسبت به دخترانش بی

 کند.یا جوانی با پدر و مادرش نافرمانی می

 عمال نمایید.های مناسب را ابه خاطر این که نصیحت شما را بپذیرند این شیوه

آری، جمالت زیبا و لطیف را در اصالحات دیگران به کار گیر، مودر باش و به نظیر  

دانم شما نصیحت کردم، ولی چون میها احترام بگذار و بگو: من به شما نصیحت نمیآن

 .ان گذاشتمین چند جمله را با شما در ماال، پذیردمرا می

  ﴿ گوید:خداوند در فرآن می
   
    
 ﴾ [. مربی حکم 01: لة]المجاد  با مردم

ها بود و آنان را به پذیرفتن آن ناچار گرفت که مناسب رفتار آنمهاراتی را به کار می

 نمود.می

 یاد دهد.« معاذ بن جبل»بعد از نماز به خواست ذکری را می روزی آنحضرت 

لذا رو به معاذ نموده و گفت: ای معاذ! به خدا فسم من تو را دوست دارم، پس بعد از 

ْكِ َك، ِذْفِ َك، َعلَى رَِعنِّي اللَّل مَّ »هر نمازی این دعا را ترک نکن و بگو:  ْسنِ  َوش   َو  

 .«ِعبَاَ تِ َ 

به خدا من تو را دوست دارم با مقطع دوم »فرمود:  تو را به خدا! مقطع آغازین کالم که

ْسنِ  َوش ْكِ َك، ِذْفِ َك، َعلَى رَِعنِّي اللَّل مَّ »این دعا را ترک نکن: »سخن که فرمود:   َو  

 چه ربط و مناسبتی دارد؟ «ِعبَاَ تِ َ 

مین تیو را دوسیت دارم و بعید     »بگوید:  –به عنوان مثال  –بسا مناسبتر چنین بود که 

دهیم و ییا تیو را بیه     خواهم دخترم را به عقد تو درآوردم یا به تو میالی میی  ت: میگفمی

 «.کنمصرف غذا دعوت می
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اما به دنبال خبر از محبت، ذکری از اذکار بعد از نماز به او تعلیم داد و این جای ت مل 

 دارد.

 مین تیو را دوسیت   »از این سخن چه بود کیه فرمیود:    دانی موضع رسول اهلل آیا می

سازی برای فبول نصیحت بود آن هم با احساس آفرینی صیادفانه.  ؟ این جهت آماده«دارم

 لذا وفتی روح معاذ آرام گرفته و شادمان گشت، نصیحت را به وی ابراز نمود.

 در موضعی دیگر...

را گرفت و سپس دست چپش را باالی آن « عبداهلل بن مسعود»دست  رسول خدا 

ای عبداهلل! هرگاه در »ابراز عاطفه و لطف بود و آنگاه فرمود: فرار داد گویا این نوعی 

ِ  التَِّحیَّاك  »نماز، در تشهد نشستی بگو:  لََ اك   هلِلَّ ، َوالصَّ  النَّبِيُّ  رَ َُّلا َعلَْی َ  السَّالَم   َوال َّیِّبَاك 

ِ  َوَوْ َمة    و عبداهلل آن را حفظ نمود. «َوبََ َفات ه   َّللاَّ

نمیود  وفات نمود، در حالی که عبداهلل به آن افتخار می ل خدا ها گذشت و رسوسال

گفت: رسول خدا در حالی تشهد را به من یاد داد که کف دستم بین دو کف دسیت  و می

 او بود.

کند و در مقابل دور کعبه طواف می مالحظه نمود که عمر  روزی دیگر آنحضرت 

اسیود را بوسیه نمیود حیال آن کیه وی      حجر اسود فرار دارد و مردم را هل داده و حجر 

 مردی فوی و نیرومند بود و چه بسا که بقیه در مقابل او ضعیف بودند.

خواست به وی نصیحت کنید. لیذا ابتیدا خواسیت او را بیرای پیذیرفتن        آنحضرت 

و عمر از این تمجید خوشحال «. ای عمر! تو فرد فوی هستی»نصیحت آماده کند، فرمود: 

 شد.

 «.نزد حجر اسود ازدحام نکن و مردم را هل نده»آنگاه فرمود: 

را به خواندن نماز شب تشویق کنید. بنیابراین فرمیود:    « ابن عمر»باری دیگر خواست 

 «.خواندعبداهلل چه مردی خوبی است، ای کاش نماز شب می»
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مانند فالنی نباش که بیرای نمیاز شیب بلنید     »در روایت دیگری آمده است که فرمود: 

 «.کندآن را ترک می شود و سپسمی

هیای  ها و مهیارت ی مردم و بویژه با افراد متمایز و برجسته اینگونه شیوهآری، با همه

 گرفت.زیبا را به کار می

 در آغاز بعثت مردم در رفت و آمد بودند.

بود، وی شخصیی فهمییده و شیاعر و در    « سوید بن صامت»شخصی در مدینه به نام 

های حکما را بیه  ای برخوردار بود و بسیاری از نکتهه ویژهمیان فومش از شرافت و جایگا

را بیه  « لقمان حکییم »ها و پندهای گفتند: وی همه روایتیاد داشت. تا جایی که مردم می

 یاد دارد.

تا جایی اعجار مردم را به خود معطوف داشته بود که بر اثر زیرکی، شعر، شیرافت و  

 وی چنین است: گفتند و از اشعارمی« کامل»نسب به وی 
 ال و  مككككن تككككدع   ككككد  ا ولكككك  تكككك ىر

 م التكككككككه فال كككككككلد مكككككككا فكككككككان شكككككككا داً 

  ك با  ككككككككككه وتحككككككككككب ر  مككككككككككهـ سكككككككككك

 تبككككككین لكككككك  العینككككككان مككككككا  كككككك  فككككككاتم
 

 بالغیكككككك  سككككككاءك مككككككا   كككككك   م التككككككه 

 ثغككككك ة النحككككك  علكككككىث و وبالغیككككك  مكككككأ

 نمیمككككككة غككككككد تبتكككككك   ع كككككك  الألكككككك 

 مكككككن الغكككككل والبغضكككككاء بكككككالنأ  ال كككككزو
 

پنداری، حیال آن کیه   ها را دوست خود میآن رادی هستند که توففدر اآگاه باش! چه»

 «.شویاگر سخنان غایبانه او را بشنوی ناراحت می

وفتی در حضور توست سخنانش مانند عسیل شییرین انید؛ امیا در غییار بیر دهنیه        »

 «.کشتارگاه حکایت دارند

سیت کیه از   چین و خیانتکاری اگرداند، ولی در باطن سخنظاهرش تو را شادمان می»

 «.تراشدپشت، کمر را می

های مشکوک آمیزش، چیز مخفی از فبیل خیانت و بغض و کینیه را بیه نمیایش    نگاه»

 «.گذارندمی



 ات لذت ببراز زندگی   452

 روزی جهت ادای حج یا عمره به مکه آمد.« سوید بن صامت»

 مردم از ورود وی به مکه خبر دادند و برای دیدار وی آمدند.

د و نزد وی تشیریف آورد و وی را بیه سیوی    نیز از آمدن وی باخبر ش رسول خدا 

خدا و اسالم دعوت داد و همواره در مورد توحید و رسالت و این که او پیامبری است که 

ها و احکام است با گردد و این فرآن کالم خداوند و شامل عبرتبه سویش فرآن نازل می

 وی سخن گفت.

 نزد من نیز باشد؟!گفت: شاید آنچه در نزد توست در  سوید به رسول خدا 

 آنحضرت گفت: چه چیزی همراه توست؟

 گفت: همراه من حکمت لقمان است.

بر او خشونت نکرده و وی را تحقیر ننمود با این وصف که وی سیخن   رسول خدا 

 داند، بلکه با او نرمی نموده و گفت: آن را برایم بخوان!بشر را با سخن خداوند برابر می

های لقمان به یاد داشت شیروو بیه خوانیدن نمیود و     کمتسوید آنچه از سخنان و ح

 داد.رسول خدا با کمال آرامش به آن گوش می

 «.آن سخن نیکویی است»به او گفت:  وفتی سوید از سخنانش فارغ شد، آنحضرت 

آنچه همراه من است از این بهتیر اسیت. بیا مین     »سپس به خاطر تشویق سوید گفت: 

آنگیاه آییاتی از فیرآن را    «. ه و سراسر نور و هدایت استفرآنی است که خدا نازل فرمود

برایش تالوت فرمود و او را به سوی دین اسالم دعوت نمیود و سیوید خیاموش گیوش     

 داد.می

از سخنانش فارغ شد، آثار ت ثر در سوید نمایان گشت و فرمود: بیه   وفتی آنحضرت 

 راستی که این سخنی نیکو است.

شد در حالی که پیوسته از آنچه شنیده بود مت ثر شده جدا  سپس سوید از آنحضرت 

« خیزرج »و « اوس»بود، لذا به مدینه نزد فومش بازگشت و دیری نپایید که بین دو فبیلیه  

اختالف درگرفت و وی از فبیله اوس بود و فبیله خزرج وی را به فتل رسانید. این وافعه 
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ت کیه او اسیالم آورد ییا خییر؟     به مدینه بود. اما معلوم نیسی  فبل از هجرت آنحضرت 

 گویند: ما او را دیدیم که در حالت اسالم کشته شد.گرچه برخی از افراد فبیله او می

با سوید ت مل نما که چگونه با اخالفش وی را کسب نمود  پس در تعامل آنحضرت 

 و با او خشونت و سختی ننمود.

 با اختصار...

 «.رو باشدر تمجید اسراف کن و در انتقاد میانه»



 حساب عاطفی

 سازیم.های مردم را نسبت به خودمان میماییم که تصورات و برداشت

پس اگر شخصی را در بازار دیدید که با شما ترشرو بیود، بیاز او را در سیوپرمارکت    

ی محل دیدید که بازهم با شما عبوس و اخموست! شیما در ذهین خودتیان ییک چهیره     

و هرگاه او را ببینیید و ییا در جیایی چییزی در میورد او       نماییدخیالی را از او ترسیم می

 کند، آیا چنین نیست؟بشنوید فورا آن چهره عبوس در ذهن شما تداعی می

و اگر شخصی با لبخند و خوشرویی در جایی با شما برخورد کند. فطعا  در ذهن شیما  

ا در بندد. این در مورد کسانی اسیت کیه همیشیه بیا شیم     یک سیمای درخشانی نقش می

 افتد.ارتباط نیستند و بلکه در یک برخورد تصادفی با شما اتفاق می

میان در  بینیم از فبیل: همسیر، فرزنیدان و دوسیتان   ها را میاما کسانی که همیشه ما آن

 ها همیشه به یک شکل نخواهد بود.مدرسه و محل کار، همسایگان، مسلما  تعامل ما با آن

خواهند آورد؛ اما گاهی میا را خشیمگین و بسیا     بباران ها ما را خندان و مهربآری، آن

 خواهند آورد، چون ما انسان هستیم. ببارترشرو و یا دشمن و بسا ناسزاگو 

هیا متحید   هایمیان در نیزد آن  ها و بدیبه دنبال آن، محبت آنان بر حسب طغیان نیکی

عاطفی میا بیا   گردد. به عبارتی دیگر: محبت ما با آنان برحسب مقدار صندوق حسار می

 هاست. چگونه؟آن

دهد، مسلما  شما این خیاطره  وفتی در بین شما و یک انسان یک اتفافی زیبایی رخ می

 افزایید.زیبا را از خود در دفتر خاطرات او می

کند که شما محبت و احترام خیویش را  یعنی برای شما در فلب خودش حسابی بازمی

گردد و ییا از آن  به حسار عاطفی شما افزوده میکنید و سپس بعد از آن در آن واریز می

 شود.کاسته می

زنید به حسار عاطفی شما که در نزد اوست اضافه لذا هر لبخندی که به روی وی می

رییزد و همچنیین   دهید به حسیار عیاطفی شیما میی    ای که به او میگردد و هر هدیهمی
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د. هرگونه اهانت، ناسیزاگویی  افزایهرگونه تعارف و مجامله را به حسار عاطفی شما می

 کشد.دارید از حسار عاطفی شما بیرون میو فحشی که شما نسبت به وی ابراز می

به دنبال آن هرچند که حسار عاطفی شما نزد او زیاد باشد، و روزی در یک موضعی 

بین شما امری پیش بیاید که او را به خشیم آوریید، وی مقیدار معینیی از حسیار شیما       

 ند.کبرداشت می

 گذارد؛ زیرا حسار شما در نزد او خیلی زیاد است.اما این ت ثیر چندانی نمی
 وإذا الحبیككككككككك  رتكككككككككى بككككككككك ن  وا كككككككككد

 

 جكككككككككاءك محاسكككككككككنه بكككككككككألف شككككككككك یع 
 

هایش با هزار شفاعت در هرگاه دوست مرتکب اشتباهی شود، محاسن و نیکی»یعنی: 

 «.نزد تو خواهند آمد

تیان برداشیت   ته باشید و همواره از حسیار اما اگر شما در نزد او حسار عاطفی نداش

 نمایید در حالی که آن خالی باشد، فطعا  حسار شما نافص خواهد بود!

به دنبال آن وی در دلش نسبت به شما ناخوشایند و سنگین خواهد بود. چون شیما از  

 نمایید.کنید و سپس در آن واریز نمیحسار عاطفی خود برداشت می

اید؟ وفتیی از  که شوهرش وی را طالق داده است گوش دادهآیا روزی به سخنان زنی 

گوید: به سبب یک فضیه بسیار ساده، از من پرسید که چرا طالفت داده است؟ میوی می

خواست به دیدار خواهرش بروم، ولی من انکار نمودم و نرفتم. او بر من خشم گرفیت و  

 فحش و ناسزایم گفت تا این که طالفم داد.

ی این طالق دفت نمایید، هرگز سبب طیالق را ایین   ا ذکاوت به انگیزهولی اگر شما ب

بینید؛ بلکه سبب طالق در این موفف، همیان پیر  کیاهی اسیت کیه شیتر را       امر ساده نمی

 کمرشکن نمود.

حکایت شده است که شخصی شتری بسیار فوی داشت و وی تصمیم گرفیت تیا بیه    

ا بر آن حمل نمود و آن را به پشت شتر مسافرت برود لذا اسبار و وسایل مورد نیازش ر

بست و شتر همچنان فوی ایستاده است تا این که بار چهیار شیتر را بیر آن حمیل نمیود.      
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زدنید  ناگهان شتر از سنگینی بار شروو به لرزیدن نمود و مردم به سوی آن مرد فریاد میی 

ت: این سیبک  کنی، لذا مرد یک بند کاه را برداشت و گففدر بر آن حمل میبس است چه

است و آخرین کاالست و وفتی آن را بر پشت شیتر انیداخت شیتر بیه زمیین خوابیید و       

یک مشت کاه شتر را کمرشیکن  »گویند: داستان وی ضرر المثل فرار گرفت. چنانکه می

 «.نمود

بینید مشت کاه مظلوم وافع شده است؛ زیرا آن شیتر را بیه   اگر خور توجه نمایید می

 ، بلکه بارهای انبوه پشت شتر را درهم شکسته است که از اول صبرزمین نخوبانیده است

ی صبرش لبریز گشت و کمرش با ییک چییز کیوچکی    نمود و صبر نمود تا این که کاسه

 درهم شکست.

داند که علیت  همچنین این زن که شوهرش وی را طالق داده است. شوهر به یقین می

هیای فبیل از آن   وه مشیکالت و ناهنجیاری  ی خواهر نیست. بلکه انبنیامدن به خانهطالق

نسیاختن  هیایش، محقیق  باع  گشته تا وی را طالق دهد. از جمله: سیرپیچی از خواسیته  

نگذاشتن به نظر وی و... است. لذا این مطالباتش، عدم محبت با وی، غرور و تکبر، احترام

ن این کیه  کند، بدوزن همواره از رسید عاطفی خویش که در نزد شوهر است برداشت می

کنید و  کنید و شیوهر تحمیل میی    کند و درمان نمیدو مرتبه به آن واریز نماید و زخم می

 شکند.آید لذا کمر شتر درهم میکند تا این که این فضیه پیش میتحمل می

نمیود از فبییل:   این زن به واریزنمودن زیاد به حسار عاطفی خیویش توجیه میی    گرا

گری، عشق و محبت، شوخی و سبک بالی، توجه خوش برخوردی، ناز و کرشمه و عشوه

شید و  اش بیزرر میی  به غذا و لباس و احترام به نظر و رأی وی، مسلما حسار عیاطفی 

شد و به دنبال آن، اگر برخوردی نادرست پییش  صاحب میلیاردها محبت در فلب وی می

 کیرده و متحمیل  کیرد زییان نمیی   آمد و از حسار عاطفی خویش مبلغی برداشت میی می

 شد.هایش غرق میشد؛ زیرا بدی او در دریای بیکران نیکیخسارت نمی
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آموز ماجراجو و آشیوبگر زد کیه بیا ییک اشیتباه      توان با یک دانشیا مثال دیگری می

کنید و از کالسیش   گیرد و چه بسا او را تنبیه میکوچک، معلم به شدت بر وی خشم می

 اندازد. و...بیرون می

ام خیلی از من اشیتباهات  گوید: فالن همکالسین شکایت میآموز به عنواسپس دانش

کند، اما من چنین کیردم و ایین فقیط ییک     شود؛ او را سرزنش نمیبیشتری را مرتکب می

 جمله بود که من بدون اجازه معلم آن را بر زبان آوردم.

ولی متوجه نیست که این نکته همان یک مشت کاه است که شتر را کمرشیکن نمیود؛   

 کند.کند و درمان نمیی زخم میزیرا و

شوند و همسیایگانی کیه   به همین شکل این مثال در مورد دوستانی که باهم درگیر می

 آید.کنند نیز صادق میاختالف می

کنیم، باید یک بنابراین، ما همیشه نیازمند آنیم که در فلب هرکسی که با او برخورد می

 حسار عاطفی باز کنیم.

ت تا در دل همسرش حسابی باز نموده و هرچه بیشتر و بیشتر شوهر منتظر فرصت اس

گیذاری  هایی در آن به ثبت برساند و زن نیز به این نیاز دارد. فرزنید نییاز بیه سیپرده    نقطه

 حسار در دل پدرش دارد.

آموزان و برادر با برادرانش؛ بلکه حتی مدیر بیا کسیانی کیه در    همچنین معلم با دانش

 ند به این نکته نیاز دارد.ی او مشغول کاراداره

 با اختصار...

 بككككككككك ن  وا كككككككككدوإذا الحبیككككككككك  رتكككككككككى 
 

 جكككككككككاءك محاسكككككككككنه بكككككككككألف شككككككككك یع 
 

هایش با هزار شیفاعت  هرگاه دوست تو مرتکب اشتباهی شود، محاسن و نیکی»یعنی: 

 «.در نزد تو خواهند آمد
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 خواهد. آفا ما یک جمله شیرینی شنیدیم.گفتن پول نمیسخن

خواست شوهرش را نکوهش کند. درست اسیت وی در غیذا و   اینگونه میزن بیچاره 

 لباس زن کوتاهی نکرده، اما وی را با سخنان شیرین و سحرآمیز، اسیر نکرده است.

روانشناسان به این مطلب اتفاق دارند که مهمترین ویژگیی ییک فروشینده میاهر ایین      

 است که در سخنانش سحر آفرین باشد و بار بار بگوید:

 روی چشم آفا.به 

 بفرمایید.

 .دفابل ندار

 خسته نباشید.

شود. اگر در زیبایی هراندازه که جمالت فروشنده زیباتر باشد، ارزش وی نیز باالتر می

سییاختن کالمیش، سییتایش و زیبییایی را در تعریییف کاالهییایش بیفزایید و فییادر بییه فییانع  

 وده است.کنندگان به خرید باشد، وی، نور باالی نور را کسب نممراجعه

اربار تجربه به این مطلب اتفاق دارند که مهترین ویژگیی ییک منشیی آن اسیت کیه      

زبانش شیرین باشد و عبیارات جیذابی بیر زبیان آورد و اینگونیه جمیالت را بیه گیوش         

 )مطمئن باشید( ما در خدمت شما هستیم.« ابشر»کنندگان بنوازد و بگوید. مراجعه

است با این که وی بسیار بخیل و نازیبا اسیت،   ا زنی شیفته و دلباخته شوهرشچه بس

 اما وی را با جمالت سحرانگیزش اسیر نموده است.

یادم آمد که جوانی در مراوده و تعامل دختران جوان بسیار مهارت داشت و بیرای بیه   

ای کیه در دام محبیت وی   فدر از دختران بیچیاره ها خیلی خبره بود و چهآوردن آندست

تر اینجا بود که وی ماشیین میدل   ریسمان عشق وی معلق بودند. شگفت گرفتار بوده و به

ها را بر آن سوار کند و جیب پر از پولی نداشت تیا هیدایای زییادی    باالیی نداشت که آن
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ها خریداری نماید، فکر نکنید که وی از زیبایی باالیی برخوردار بود. هرگز، مین  برای آن

 چهره )ی زشتش( مورد آزمایش فرار ندهد.خواهم که شما را به دیدن از خدا می

اما دو فک وی یک زبانی را در خود جای داده بودند که اگر با آن با سینگی صیحبت   

تراشیید و اگیر آن را در   کیرد آن را میی  شکست، اگر با مویی صحبت میکرد آن را میمی

داد او را ی میی ای را دلجیوی کرد و اگر شیفته و دلباختیه برد، آن را فواره مینهری فرو می

 کرد.بیهوش می

کرد. شاعر ها را تسخیر میشدت آن لذا با این زبانش دختران را شکار نموده و بلکه به

 سراید:می
 نككككككهرو ككككككد  لا السككككككح  الحككككككال  لكككككك  

 إن طكككككا  لكككككم  مكككككل وإن  كككككي روجكككككزك
 

 لكككككككم   كككككككن  تكككككككل المسكككككككلم المتحككككككك ع 

 و  المحكككككككككككدو رنلكككككككككككا لكككككككككككم تككككككككككك جز
 

بیل جادوی حالل است اگر او مسلمانی را که خیود  سخنان وی )معشوفه( از ف»یعنی: 

 «.کشتکرد، نمیرا حفاظت می

کننده نیست و اگر مختصر نماید، کسی که بیه سیخنانش   اگر زیاد سخن بگوید خسته»

 «.دارد که مختصر سخن نگویددهد دوست میگوش می

 بیند.انگیز میهرکسی در سیره و تاریخ بنگرد، امور شگفت

کیه از  « عمرو بن اهتم»و « زبرفان بن بدر»، «فیس بن عاصم»های نام روزی سه نفر به

 آمدند. بزرگان و سران فبیله تمیم بودند نزد رسول خدا 

م فکنند وبه حرها از من پیروی میام و آنگفت: یا رسول اهلل! من سردار تمیم« زبرفان»

گیرم. آنگاه بیه سیوی   می ها رادارد و حقوق آندهند و من آنان را از ستم بازمیگوش می

 اشاره نمود و گفت: این از جایگاه من خبر دارد.« عمرو بن اهتم»دومین سردار 

اینگونه از وی تعریف نمود: به خدا فسم! یا رسیول اهلل وی بسییار سیخنور و    « عمرو»

شود. آنگیاه عمیرو خیاموش شید و در     کننده از فومش است و از حرفش اطاعت میدفاو

 ه ننمود.تعریف وی مبالغ
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ه نمود. از این رو زبرفان بیه خشیم   صزبرفان منتظر تعریف بیشتری بود، اما عمرو خال

ورزد. لذا گفت: به خدا فسم! یا رسول اهلل! عمرو بر سیادت وی حسد می آمد و گمان برد

 گفتن وی نیست.داند چه بگوید ولی چیزی جز حسادت مانع سخناو می

ورزم؟ بیه خیدا   گفت: من نسبت به تو حسید میی   در این هنگام عمرو به خشم آمد و

 کننده فبیله هستی.زاده و ضایعمال، نادانسوگند تو که اصل و نسب، تازه

به خدا فسم یا رسول اهلل! من در آنچه اول گفتم راست گفیتم و در آنچیه آخیر گفیتم     

گفتم  دانستمدروغ نگفتم، اما من مردی هستم که اول راضی بودم پس بهترین آنچه را می

و خشم گرفتم لذا بدترین آنچه را یافتم گفتم و به خیدا فسیم کیه مین در هیردو سیخن       

 راستگو هستم.

از حاضر جوابی، فدرت بیان و مهارت سخنوی وی در شگفت آمد. لیذا   آنحضرت 

 .(1)«همانا برخی از سخنان سحرآمیزاند برخی از سخنان سحرآمیزاند»گفت: 

 به خرج بده. اگر کسی گفت: خود کار را بده.های زبانت ابتکار پس در مهارت

 بگو: چشم بفرمایید.

 اگر گفت:

 آفا من از شما چیزی الزم دارم. بگو: چشمانم را بخواه. بفرمایید. -

خواهم. بگو: بفرمایید. ما برای کسانی خدمت کردیم که بیه گیرد   از شما خدمتی می -

 رسند.پای شما نمی

 آورند اعمال نما،عواطف را به هیجان می هایی که احساسات واینگونه شیوه

با مادر، پدر، همسر، فرزندان و دوستان کلماتی که آمیخته از مهر و عاطفه است را بیه  

رساند؛ ولی دیگیران را تسیخیر نمیوده و    گوش آنان بنوار؛ زیرا این شیوه به تو زیانی نمی

 برد.هایی که در دلشان است را از بین میکدورت

 بعد از غزوه بدر بنگر. ار به وضعیت انص

                                           
 مستدرک حاکم در این حدی  اشکاالتی است و اصل آن در صحیحین است. -1
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انصار کسانی هستند که در غزوه بدر در کنار پیامبر جنگیدند و در غیزوه احید جهیاد    

جنگیدنید و کشیته   محاصره شدند و همیواره در کنیار وی میی    کردند و در غزوه احزار

 رهسپار گشتند.« حنین»شدند و سپس به سوی می

نگ شدت گرفته بود و مردم پراکنیده  در صحیحین آمده است: در آغاز غزوه حنین، ج

متفرق شد. لشکر طائف فوی بود و شکست در جلیو   شده و لشکر از کنار رسول خدا 

بیه ییارانش نگیاه کیرد دیید از جلیو او فیرار         کرد. رسول خدا مسلمانان خودنمایی می

 کنند! آنگاه با صدای بلند انصار را صدا زد: ای جماعت انصار!می

ند: لبیک یا رسول اهلل! و به سیویش برگشیتند و در جلیوش صیف     آنان در جوار گفت

جنگیدنید و بیرای رسیول خیدا     کشیدند و همواره با شمشیرهایشان در مقابل دشمن میی 

 کردند تا این که کفار پا به فرار گذاشته و مسلمانان پیروز گشتند.فدایی میجان

گرد آورده شید، آنیان بیه     بعد از این که نبرد پایان یافت و غنایم در جلو آنحضرت 

 کردند.وی نگاه می

آورد و بیه  در این لحظه هرکدام گرسنگی فرزندان و خانواده فقیر خویش را به یاد می

شیان  ها سامان یافته و زنیدگی سهمی از این غنایم چشم امید داشت تا مقداری اوضاو آن

 بهبود یابد.

را که تازه مشیرف بیه   « ابسافرو بن ح» ها در همین حالت بودند که رسول خدا آن

فیرا خوانید و    –چون وی چند روزی فبل از فتح مکه اسالم آورده بود  –اسالم شده بود 

 صد شتر را به او داد.

 باز ابوسفیان را فرا خواند و صد شتر را به او داد.

نمود. کسانی که مانند انصار نه همواره غنایم را در میان افوام و بزرگان مکه تقسیم می

 فدایی کرده بودند.خرج کرده بودند و نه جهاد و جان مال

را بیامرزد بیه   وفتی انصار این صحنه را مشاهده کردند با همدیگر گفتند: خدا پیامبر 

 چکد!ها میدهد، در حالی که هنوز از شمشیرهای ما خون آندهد و به ما نمیفریش می
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رفیت و   ، نیزد رسیول خیدا    این وضعیت را دید ها سعد بن عباده وفتی سردار آن

های اصحار تو از میان انصار نسبت بیه شیما کیدورتی پدیید     گفت: یا رسول اهلل! در دل

 آمده است.

 «.چه شده؟»تعجب نمود و گفت:  رسول خدا 

ای و آن را در میان فومیت )یعنیی(   گفت: به خاطر آنچه در مورد این غنایم انجام داده

عرر اموال زییادی عطیا نمیوده و بیه انصیار چییزی        اهل مکه تقسیم نمودی و به فبایل

 ای.نداده

سعد گفت: یا رسول اهلل! من نیز یکی « گویی ای سعد؟توچه می»گفت:  رسول خدا 

 از میان فومم هستم.

هایشیان  متوجه شدند که این فضیه به درمان چیزی نیاز دارد کیه در دل  رسول خدا 

 هایشان.داخل شود نه در جیب

 «.فومت را جمع کن» آنگاه گفت:

نزد آنان تشریف آورد و حمد و ثنای خداونید را   وفتی انصار گرد آمدند آنحضرت 

 «.ای جماعت انصار! سخنی از شما به من رسیده است؟»به جا آورد و سپس گفت: 

اند: خداوند اند. اما برخی از جوانان ما گفتهانصار جوار دادند: بزرگان ما چیزی نگفته

کنید، در حیالی کیه هنیوز از     دهید و میا را رهیا میی     رحم کند به فریش میبه رسول اهلل

 چکد!!ها میشمشیرهای ما خون آن

ای جماعت انصار! آیا شما گمراه نبودید و خداونید شیما   »فرمود:  آنگاه رسول خدا 

 «.را به وسیله من هدایت ننمود؟!

 گفتند: بله و فضل و منت از آن  خدا و رسول اوست.

نیاز ساخت و آیا شما فقیر و نیازمند نبودید و خداوند شما را به وسیله من بی»فرمود: 

هایتیان الفیت و محبیت    شما دشمن همدیگر نبودید و خداونید بیه وسییله مین بیین دل     

 «.آفرید؟!
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 گفتند: بله و فضل و منت از آن  خدا و رسول اوست.

منتظیر مانید و   ها نیز خاموش شیدند و پییامبر   خاموش شد و آن سپس رسول خدا 

دهیید ای جماعیت   چیرا جیوار نمیی   »فرمیود:   ها نیز منتظر ماندند. باز رسول خدا آن

 «.انصار؟

 ها گفتند: چه جوار بدهیم یا رسول اهلل! فضل و منت از آن  خدا و رسول اوست.آن

گفتید و راست گفته خواستید البته میبه خدا فسم! اگر می»فرمود:  آنگاه رسول خدا 

 «.شدیدق میو تصدی

گفتید: تو در حالی آمدی که تکذیب شده بودی و ما تو را تصدیق خواستید میاگر می

نیاز شده بودی و ما تو را یاری نمودیم و رانده شده بودی و ما تیو  نمودیم، درمانده و بی

دست بودی و ما ثروت و داراییی خودمیان را در اختییار تیو     را جای دادیم و فقیر و تهی

 گذاشتیم.

ای »هایشان را تکان داد و گفت: سپس شروو به تحریک احساسات انصار نموده و دل

اید که مین  ارزش دنیا، نسبت به رسول اهلل بدبین شدهجماعت انصار! آیا در مورد چیز بی

تان های افرادی فرار دادم تا اسالم بیاورند و شما را به اسالمآوردن دلآن را برای به دست

اند و به تیازگی جاهیل بیوده و دچیار مصییبت      ریش تازه به اسالم گرویدهسپردم. همانا ف

 اند.شده

اند و مین خواسیتم آن را جبیران نمیایم و     یعنی در فتح مکه دچار جنگ و کشتار شده

 هایشان را به دست آورم.دل

ند و شتر برگردند و شیما بیا   فشوید تا مردم با گوسای جماعت انصار! آیا راضی نمی»

 «.تان بازگردید؟!هایبه خانه رسول خدا 

ای دیگیر را طیی   ای را طیی نماینید و انصیار وادی و درره   اگر مردم، یک وادی و درره»

ی انصار را طی خواهم کرد. سوگند به ذاتی که جیان محمید   نمایند، فطعا  من وادی و درره

ر انصار شدم. خدایا! ببود، من مردی از انصار میدر دست اوست اگر فضیلت هجرت نمی
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در ایین هنگیام میردم بیه گرییه      «. و فرزندان انصار، و فرزندان  فرزندان انصار رحم بفرما

 ها خیس شد و گفتند: ما بیه تقسییم و بهیره رسیول خیدا      تا این که محاسن آن افتادند

 رفت و مردم متفرق شدند. راضی شدیم. آنگاه رسول خدا 

 انگیز بود!شگفت فدر پیامبر ما ای خدا تعجب است، چه

خیود نمیوده و   توانید میردم را از خیود بیی   های زیبا گاهی میشما با عبارات و جمله

 ها ببرید.هوش از سر آن

دار و خیلیی مغیرور و متکبیر    شخصی سرمایه« صعید مصر»حکایت شده است که در 

بود به باشا شهرت داشت و صاحب چندین دهقان و کشاورز و فردی بسیار متکبر بیود و  

 داشت.و ستم و ظلم را بر کشاورزان ضعیف و بیچاره روا میانوا

های کشاورزی وی تلف شده و از بین رفتنید. لیذا وی   ها گذشت تا این که زمینسال

بعد از توانگری و ثروت، فقیر و ورشکسته شد. فرزندانش گرسنه شدند و منبع درآمدش 

وی نییز از بیین رفتیه     خشکید و جز کشاورزی حرفه دیگری بلد نبود و زمین کشاورزی

 بود.

 از این رو جهت کار بیرون شد. اما چه کار؟!

به مزرعه یکی از کشاورزان بیچاره که در گذشته انواو ذلت و بدبختی را از دست وی 

چشیده بود آمد و وارد مزرعه وی شد و با تمام ذلت گفت: آیا کاری در نیزد شیما یافتیه    

هیای  یا حبوبات شما را پاک نمایم و یا بیرر  شود، محصوالت شما را برداشت نمایمنمی

 اضافی درختان را فطع نمایم یا...

کنی! تو مغرور و متکبر! خیدا  کشاورز بر سرش داد زد و گفت: تو در نزد من کار می 

را شکر که دعایم را در حق تو پذیرفت و تو را خوار و زبون ساخت و سیپس وی را بیا   

 ذلت از باغش بیرون راند.
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نمود وارد بیاغ دیگیری شید کیه     لی که دامان ذلت و شرمندگی را حمل میوی در حا

صاحب آن خاطرات دردناکی را از این شخص به خاطر داشت، وی نیز او را بیا ذلیت و   

 خواری از باغش بیرون راند.

خواست با دست خیالی  بیچاره بیرون شد در حالی که بسیار نگران بود و نمی« باشای»

. لذا وارد باغ شخصی دیگر شد. نیزد وی رفیت تیا در اینجیا نییز      نزد فرزندانش بازگردد

شانس خود را آزمایش نماید. کشاورز وفتی او را دید شادمان گشت در حالی که وی نیز 

اند و من برای کیار  انواو بدبختی را از دست وی چشیده بود. باشا گفت: فرزندانم گرسنه

 ام.آمده

 ای از وی انتقام بگیرد.با یک شیوه هوشیارانه خواست وی را ذلیل نماید وکشاورز می

فیدر امیروز   لذا به وی گفت: خوش آمدی جنار باشا، بوستان مرا روشن ساختی! چه

وفت هستم! باشای بزرر امروز به باغم آمده است! تو باشای بزرر هستی، تیو  من خوش

رد تا این که کخود میباشای سرشناس هستی. و همواره وی را با این جمالت از خود بی

 جنار باشا چون نیروی مغناطیس جذر شده و تخدیر شد.

دانیم آییا ایین    سپس کشاورز گفت: خیلی خوش آمدی نزد من کار است ولی من نمی

 باشد یا خیر؟کار مناسب شما می

 باشا گفت: کارتان چیست؟

اه کشیدند یک گاو سیزنم و گاو آهن را دو گاو میگفت: من امروز زمینم را شخم می

توانید کیار بکنید و گیاو سیفید      و یک گاو سفید. اما امروز گاو سیاه مریض است و نمیی 

تواند به تنهایی گاو آهن را بکشد. لذا شما امروز بیه جیای گیاو سییاه گیاو آهین را       نمی

بکشید. فطعا  تو باشای فوی و فدرتمند هستی. تو رهبری، تو رئیسی، تو همیشه بیه جلیو   

 کنی.حرکت می

با تمام غرور به سوی گاو آهن آمد و در کنار گاو سفید ایستاد و کشاورز نییز  باشا نیز 

یک طرف گاو آهن را به گاو سفید بست تا آن را بکشد و سپس رو به باشا کرد و گفت: 
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ای بهترین باشای جهان! ای فدرتمند، ای پهلوان، و باشا با نخوت و غیرور نگیاه کیرد و    

ای به دست داشیت بیر   ت و خودش در حالی که تازیانهآنگاه ریسمان را به شانه باشا بس

ای به پشت گاو زد و گاو حرکیت  گاو آهن سوار شد و داد زد: یاهلل حرکت کن! و تازیانه

 کرد و باشا نیز به همراهی گاو به راه افتاد.

 گفت: زیباست جنار باشا، خیلی عالی است!کشاور نیز مرتب می

گفت: تنیدتر جنیار باشیا، مقیداری بهتیر      باز می نواخت وای میبه پشت گاو تازیانه

 جنار باشا.

باشای بیچاره تا به حال چنین کاری عادت نداشت، اما با تمام نیرویش از صبح تا شام 

 گاو آهن را کشید، گویا عقلش را از دست داده بود.

گفت: به وفتی کار به پایان رسید، کشاورز طنار را از گردنش باز کرد در حالی که می

 خدا فسم جنار باشا کار شما خیلی خور است این بهترین روز باشاست!

 اش رفت.به خانه آنگاه چند جنیه به او داد و باشا

هایش ورم کرده و زخم برداشته بودند و خون از در حالی نزد فرزندانش رفت که شانه

خیود   جهیید، امیا وی همچنیان از   زیر پاهایش روان بود و عرق از زیر لباسش بیرون میی 

 خود و تخدیر بود.بی

 فرزندانش از وی پرسیدند: هان، کاری پیدا کردی؟

 وی با تمام غرور جوار داد: بله، من باشا باشم و کار پیدا نکنم؟!

آنان گفتند: چه کار؟ گفت: چه کار؟ هان! و کیم کیم داشیت از تخیدیرش بیه هیوش       

 فهمید.کرد و میآمد و آنچه به او رسیده بود را درک میمی

 ام!مقداری خاموش شد و سپس گفت: شغل گاو آهن را انجام داده

 تصمیم...

 «.کنیبهترین سخن را انتخار کن آنگونه که بهترین میوه را انتخار می»



 سازیسخن خوب بگو اگر نیازی را برآورده نمی

یکی از دشوارترین لحظات این است که نیازمندی نزد تو بیاید و سپس ناامید بازگردد 

 ازش برآورده نشود.و نی

 ساختن نیازهای مردم عبادت بزرگی است.آری، برآورده

سیاختن نییاز   اگر مین بیرای بیرآورده   »بود: اگر هیچ فضیلتی جز این حدی  نبوی نمی

تر از اعتکاف یک ماه در این مسجدم برادرم بروم و آن را انجام دهم برایم بهتر و پسندیده

 ی  کافی بود.تنها در فضیلت آن همین حد (1)«هست

ساختن برخی نیازها دشوار است؛ زیرا چنین نیسیت کیه هرکسیی از شیما     اما برآورده

مالی فرض بخواهد شما به دادن آن فدرت داشته باشید، یا کسی از شما خواست با او بیه  

اش را برآورده نمایید، یا کسی از شما چیزی از فبیل خودنویس سفر بروید بتوانید خواسته

 . خواست و شما بتوانید آن را به وی بدهید.و ساعت یا..

نگیران  مشکل اینجاست که اکثر مردم، وفتی نیازشان برآورده نشد، نسبت بیه شیما دل  

ر مجالس خویش به بیدگویی شیما پرداختیه و شیما را بیه بخیل و       دشوند و چه بسا می

 زنند.کنند و حتی گاهی به خودخواهی و... برچسب میآزمندی متهم می

 ن، چکار کنیم و چاره چیست؟بنابرای

رفتن چنین مواضعی ماهر باشید، لذا هرگاه کسی از شما چیزی خواسیت  شما از بیرون

اش را برآورده سازید حد افل با جمیالت زیبیا او را برگردانیید.    و شما نتوانستید خواسته

 سراید:چنان که شاعر می
 ال خیككككككككل عنككككككككدك تلككككككككد لا وال مككككككككا 

 

 الحكككككا  ن لكككككم تسكككككعدإ لیسكككككعد الن كككككق  
 

وفتی اسب و مالی نداری که به او هدیه نمایی، پیس اگیر حالیت وی را بهتیر     »یعنی: 

 «.گفتنت را با وی نیکو کنکنی حدافل سخننمی

                                           
 طبرانی با سند حسن. -1
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بنابراین، اگر شخصی باخبر شد که شما به یک شهر مشخصی مسافر هستید و او نیزد  

فیالن چییز را بیرایم    خیواهم  کنید، من میشما آمد و گفت: شما که به فالن شهر سفر می

توانستید آن چیز را برایش خرییداری نماییید، پیس    خرید نمایید و شما بنابر مشکلی نمی

گفتنت را با وی نیکو کن، اگیر کیارش را   سخن»دهید؟ آری، شما به وی چگونه پاسخ می

 «.کنیبرآورده نمی

کنم، شیما  خواهم به شما خدمت لذا به او بگو: به خدا جنار فالنی به روی چشم، می

ترسم وفت نداشته باشم و من اینقدر کار از خیلی مردم نزد من محبوبتر هستید اما من می

 توانم آن چیز را خرید نمایم و...دارم که نمی

خواسییتی همچنییین اگییر شخصییی شییما را بییه یییک دعییوتی فییرا خوانیید و شییما مییی

د مقدمه را برایش خواهی نمایی و باز ترسیدی تا از شما دل نگران باشد، پس چنمعذرت

آورم و شیما از جملیه   عرضه بدار. مثال  بگو: من شما را یکی از برادرانم بیه حسیار میی   

 ها در نزد من هستی، اما من امشب کار دارم.ارزشمندترین انسان

ای؛ زیرا کار شما جلسه با فرزنیدان ییا مطالعیه و ییا     ات دروغ نگفتهشما در این گفته

 راند.ها همه کاخوار است و این

کیرد بیه   هیا را اسییر میی   مردم را با اخالفی که دل پیامبر و خنکی چشمان ما محمد 

 آورد.دست می

بنگر در حالی که با یاران گرانقدرش نشسته و در مورد بیت اهلل الحرام  به آنحضرت 

هایشیان مشیتاق زییارت آن دییار     گفت که ناگهیان دل و فضیلت عمره و احرام سخن می

 مقدس گردید.

سیتن بیه آن   جها را بیرای پیشیی  ها دستور داد تا آماده سفر شوند و آناز این رو به آن

 تشویق نمود و آنان نیز اسلحه خویش را برداشته و آماده شدند.

گوییان  با هزار و چهار صد نفر از یارانش تهلییل گوییان و لبییک    آنگاه رسول خدا 

 رفتند. راهی انجام عمره شدند و به سوی بیت اهلل الحرام
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بیه زمیین خوابیید و     - شیتر پییامبر    –های مکه نزدیک شدند فُصیوی  وفتی به کوه

 یکوشش کرد تا حرکت کند، اما شتر بلند نشد. اصحار گفتند: فصوا نافرمان آنحضرت 

 کرد.

کند و این از اخالق آن نیست، بلکه نگهدارنیده  فصوا نافرمانی نمی»فرمودند:  پیامبر 

ابرهه اسیت وفتیی بیا لشیکرش از یمین       لیفی منظور از فیل،«. شته استفیل آن را نگه دا

 خواست کعبه را ویران کند و خداوند او را از این کار بازداشت.حرکت نمود و می

سوگند به ذاتی که جانم در فبضه اوست )مشرکین( هیچ چییزی کیه   »سپس فرمودند: 

مگر این کیه مین آن را بیرای     خواهند،در آن حرمات خداوند را تعظیم نمایند از من نمی

 آنان به جا خواهم آورد و سپس شترش را پی نمود تا این که بلند شد.

لذا به سوی مکه رهسپار شدند تا این که به جایی به نام حدیبییه نزدییک مکیه فیرود     

 آمدند.

هیا آمدنید تیا از    ها باخبر شدند از این رو بزرگان آنان نیزد آن کفار فریش از آمدن آن

پافشاری و اصرار داشت که در مکه  به مکه جلوگیری نمایند، ولی آنحضرت  ورودشان

 عمره را انجام دهد. مناسکداخل شود و 

« سیهیل بین عمیرو   »پیوسته سفیرانی بین ایشان و فریش در رفت و آمد بود تا این که 

ینیده  آسال  د و درنبازگرد دینهمصلح نمودند که به  با آنحضرت  آمد و به این صورت

ای نوشتند که مفیاد آن از ایین فیرار    د و در میان خویش صلح نامهنهت انجام عمره بیایج

 بود:

شرط نمود که هرکسی از اهل مکه مسلمان شد و از مکه به مدینه رفت بایید  « سهیل»

برگردانده شود و هرکسی از اسالم برگشت و از مدینه بیرون آمد و به مکه آمید در مکیه   

 جای داده شود.

گفتند: سبحان اهلل! هرکسی اسیالم آورد و نیزد میا آمید میا او را نیزد کفیار         مسلمانان

 بازگردانیم! چطور او را نزد مشرکین بازگردانیم در حالی که او مسلمان شده است؟!
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هیای داغ و  ها در همین گیر و دار بودند تا این که جوانی در عیین گرمیا بیر رییگ    آن

یا رسول اهلل! اصحار به سوی وی نگاه کردند،  زد:دست و پا زنجیر شده آمد و فریاد می

است که مسلمان شده و پدرش او را شکنجه « سهیل بن عمرو»پسر « ابوجندل»دیدند که 

 و زندانی نموده است.

وفتی سخن مسلمانان به گوشش رسیده فرار کرده است و با فید و زنجیر لنگان لنگان 

چکیید و آنگیاه   هیایش اشیک میی   شمهایش خون و از چآمده است، در حالی که از زخم

 کردند.انداخت و مسلمانان به او نگاه می جسم پژمرده و ضعیفش را در جلو آنحضرت 

وفتی سهیل به او نگاه کرد به خشم آمد! چگونه این جوان فرار کیرده اسیت؟ لیذا بیا     

نزد  صدای بلند فریاد زد: ای محمد! این اولین عهدنامه بین من و شماست که او را دوباره

 ما بازگردانی.

 ایم.فرمود: ما هنوز به این توافق نرسیده رسول خدا 

فرمود:  کنم. آنحضرت گفت: پس من با شما در مورد هیچ چیزی صلح نمی« سهیل»

این یکی را به خاطر من اجرا کن. گفت: من این کار را به خاطر شما نخواهم کرد. رسول 

 : من هرگز چنین نخواهم کرد. آنگاه رسول خدافرمود: بله این کار را بکن. گفت خدا 

 سکوت کردند.

فدر تا حد توان حریص بود تا فیریش بیه اسیالم نزدییک     مادر و پدرم فدایش باد! چه

شوند و نخواست برای حل مشکل یک مسلمان، یک صلح کامل را به هم بزند، بالفاصله 

زد و از دل فرییاد میی  کشیید و ابوجنی  نزد پسرش رفت و او را با زنجیرهیایش میی   سهیل

 کرد.مسلمانان فریادرسی می

ام پس چگونه بیه  ام، نزد شما آمدهگفت: ای مسلمانان! من در حالی که اسالم آوردهمی

اند؟ همیواره از  بینید چگونه مرا شکنجه دادهشوم؟ مگر نمیسوی مشرکین بازگردانده می

گشیت. دل مسیلمانان بیه سیبب      کرد تا این که از چشمان آنان ناپدیید آنان فریادرسی می

 اندوه و دلسوزی برای آنان کبار بود.
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شیود و از زنیدگی   های سخت بر وی وارد میجوانی در عنفوان جوانی، انواو شکنجه

شود در حالی کیه وی فرزنید یکیی از سیرداران     مُرفّه و آرام به بالهای دردناک منتقل می

هیا  هیا و لیذت  و از انواو شیهوت  های طوالنی را به عیش و عشرت گذراندهاست و سال

شیود و دوبیاره بیه    بهره برده است و اینک در جلو مسلمانان با غل و زنجیر کشییده میی  

شود، در حالی که مسلمانان اختیاری ندارند. ابوجندل تنها به زنجیر و زندان بازگردانده می

 طلبید.مکه بازگشت و از پروردگارش استقامت، تقوا و یقین می

به مدینه بازگشتند در حالی کیه بیر کیافران سیخت در      نان به همراه پیامبر اما مسلما

 اختناق و خشم؛ و برای مسلمانان ضعیف و مستمند اندوهگین بودند.

پناه مکه به اوج خود رسید تا جیایی کیه تیوان و    باز عذار و شکنجه بر مسلمانان بی

مسیلمانان ضیعیف مکیه     و« ابوبصییر »و دوسیتش  « ابوجنیدل »تحمل آن را نداشتند. لیذا  

توانست از زندان فرار « ابوبصیر»ها گریز نمایند. تا این که کردند تا از چنگ آنکوشش می

کند و فورا  به سوی مدینه رهسپار گردید. وی بسیار با شور و عالفه بود و امید و آرزوی 

 همراهی پیامبر و یارانش سراپا او را از خود بیخود کرده بود.

گذاشت و ریگستان داغ عربستان پاهایش را ها را پشت سر میو بیابان هاتشدپیوسته 

سوزاند تا این که خود را به مدینه رسانید و مستقیم بیه مسیجد رفیت، در حیالی کیه      می

وارد مسجد شد و آثار شیکنجه و  « ابوبصیر»با اصحابش در مسجد نشسته بودند.  پیامبر

 و غبارآلود بودند. خستگی سفر بر وی نمایان و موهایش پراکنده

هنوز نفس راحتی نکشیده بود که دو نفر از کفیار فریشیی وارد مسیجد شیدند وفتیی      

ها را دید، آشفته گشته و ترس وجودش را فرا گرفت و دوباره تصویر عیذار  ابوبصیر آن

داشیتیم  به سویش بازگشت. ناگهان آن دو نفر فریاد زدند: ای محمد! بنابر پیمانی که باهم 

 سوی ما بازگردان. وی را به
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نیز آن عهدی را که با فریش نموده بود به یاد آورد که هرکسی از فیریش   آنحضرت 

اشاره نمود که از مدینه بیرون « ابوبصیر»نزد او بیاید به آنان بازگردانده شود. از این رو به 

 همراه آن دو بیرون شد.« ابوبصیر»شود و ناچار 

جایی برای صرف غذا فرود آمدند و یکی در کنیار  وفتی از حدود مدینه بیرون شدند، 

ابوبصیر نشست و دیگری جهت فضای حاجت به جایی رفت. در همین میان، کسیی کیه   

داد و از روی استهزا در نزد ابوبصیر نشسته بود شمشیرش را بیرون آورد و آن را تکان می

 .(1)م کوفتگفت: یک روز کامل این شمشیر را به اوس و خزرج خواهبه ابوبصیر می

 آید.ابوبصیر گفت: به خدا فسم! شمشیر شما به نظر من بسیار جالب به نظر می

 ام.وی گفت: آری، به خدا این بسیار زیباست و من بارها آن را تجربه نموده

 را به وی داد. آنرا نگاه کنم و او  آنرا به من بده تا  آنابوبصیر گفت: 

را بیه   آنرا باال برد و سیپس بیه شیدت     نآهمین که شمشیر در دست او فرار گرفت 

 گردن وی کوفت تا این که سرش به پرواز درآمد.

وفتی شخص دیگر از فضای حاجت بازگشت و پیکر دوستش را دید که تکیه و پیاره   

زده شد و به سوی مدینه گریخیت و دوان دوان وارد  شده و به زمین افتاده است، وحشت

 مسجد شد.

آید فرمود: ایین بییم و هراسیی دییده     زده مید که وحشتاو را دی وفتی رسول خدا 

ایستاد از شدت ترس فریاد زد: به خدا فسیم! رفییقم کشیته     است. چون در جلو پیامبر 

وارد مسیجد شید و از   « ابوبصییر »شد و من نیز در معرض فتل فرار دارم. دیری نپایید که 

هنیوز از آن خیون   جهیید و شمشییر بیه دسیتش بیود و      چشمانش شراره آتش بیرون می

 چکید.می

گفت: یا نبی اهلل! خداوند ذمه شما را وفا نمود. شما مرا به سوی آنیان بازگردانیدیید و   

 فرمود: خیر. خداوند مرا نجات داد و به شما پیوند داد. آنحضرت 

                                           
 منظور وی اهل مدینه هستند که به اسالم گرویده بودند. مترجم -1
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آنگاه ابوبصیر صدایش را بلند کرد و گفت: ییا رسیول اهلل! کسیانی را بیه همیراه مین       

توانسیت  از شجاعتش تعجب نمود، امیا نمیی   فتح نماییم. رسول خدا بفرست تا مکه را 

اش را اجرا نماید چون با اهل مکه پیمان بسته بود، اما خواست او را بیا لطیف و   خواسته

لیذا  «. کنیگفتنت را با وی نیکو کن اگر کارش را برآورده نمیسخن»نرمی برگرداند. آری 

 گفت: رو به اصحابش نمود و در تعریف ابوبصیر

 «.کندمادرش به سور وی بنشیند! اگر کسانی با او باشند، آتش جنگ را روشن می»

 لذا این جمالت به منزله تخفیف از فشار و عذرخواهی از وی بود.

به او اجازه مانیدن   همچنان ابوبصیر به دروازه مسجد ایستاده بود و منتظر بود پیامبر 

آورد، لذا به ابوبصیر دسیتور داد  با فریش به یاد می پیمانش را در مدینه بدهد. اما پیامبر 

 تا از مدینه بیرون برود و ابوبصیر این جمله را شنید و اطاعت نمود.

، ابوبصیر را نسبت به دین بدبین ننمود و دشمن مسلمانان نیز آری، این دستور نبوی 

بود؛ کسی که بیه  نگردید. بلکه او از جانب خداوند شکیبا و بزرر، امیدوار پاداش بزرر 

هیا  خاطر او خانواده و فرزندانش را رها کرده بود و خودش را خسته و به دامان شیکنجه 

 انداخته بود.

از مدینه خارج شد و حیران بود به کجا پناه ببرد. در مکه شکنجه و زنجییر  « ابوبصیر»

ی است و در مدینه عهد و پیمان، از این رو به ساحل دریای سرخ رفیت و در آن صیحرا  

 خشک بدون دوست و همنشین فرود آمد.

وفتی خبر وی به گوش مسلمانان ستمدیده و مظلوم مکه رسید، فهمیدنید کیه دروازه   

پذیرند و اهل مکیه  ها را نمیفرج به رویشان گشوده شده است، چون مسلمانان مدینه آن

 دهند.ها عذار و شکنجه میبه آن

بوبصیر پیوسیت، سیپس مسیلمانان یکیی     از زنجیرهایش رها شد و به ا« ابوجندل»لذا 

ها زیاد شد و دارای فدرت و افتدار پیوستند تا این که تعداد آنها مییکی گریخته و به آن
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گذشت راه را بر او بسته و آن را شدند. از این رو هرگاه کاروان تجاری فریش از آنجا می

 کردند.تار و مار می

 داشیت، شخصیی را نیزد رسیول خیدا       وفتی اینگونه حمالت بر فریش پیاپی ادامه

ها را نزد خود فرا خواند. لذا رسول خیدا  فرستاده و او را به صله رحم سوگند دادند تا آن

 فاصدی را فرستاد تا به مدینه بازگردند.

ها رسید شادمان گشتند، اما ابوبصیر مریض بود و در واپسین به آن وفتی نامه پیامبر 

 کرد:ار بار این جمله را تکرار میلحظات زندگی فرار داشت و ب

 پروردگار بزرر و برتر من! هرکسی خدا را یاری نماید عنقریب یاری خواهد شد.

ها اجازه داده اسیت در  به آن وفتی یارانش نزد او رفتند و به او خبر دادند که پیامبر 

شان در امان ها به سر رسیده و نیازشان برآورده شده و جانمدینه زندگی کنند و غربت آن

کرد گفیت: نامیه   است، ابوبصیر شادمان گشت، در حالی که با مرر دست و پنجه نرم می

ها نامه را به او دادنید. آن را برداشیت و بوسیید و بیه     را به من نشان بدهید و آن پیامبر 

 اش گذاشت و سپس گفت:سینه

ًدام   رَنَّ  َورَْشَلد   ه  ـاللَّ  إاِلَّ  إِلَهَ  الَ  رَنْ  رَْشَلد  »  .«هِ ـاللَّ  َوس      َحمَّ

ًدا رَنَّ  َورَْشَلد   ه  ـاللَّ  إاِلَّ  إِلَهَ  الَ  رَنْ  رَْشَلد  » َحمَّ  .«هِ ـاللَّ  َوس      م 

 آنگاه فریاد برآورد و جان به جان آفرین تسلیم کرد.

 پس خدا بر ابوبصیر رحم کند و بر پیامبر، رحمت سالم و درود بیشمار بفرستد.

گفتن و سخن سحرآمیز این است که وفتی شخصی از ست سخنهای دریکی از شیوه

گوید، شما وی را مراعیات نمیوده و بیا او ابیراز     روی مجامله و تعارف با شما سخن می

 لطف و محبت نمایید.

ی فدیمی حکایت شده است که زنی در کنار شوهرش بر یک رختخوابی کهنه و خانه

چشیمانش را  ا بود، خوابیده بود، ایین زن  ی خرمو دیوارهایی فرسوده که سقف آن از تنه
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گردانید و باز چشمانش را به سقف آن دوخت و به فکر عمیقی فرو رفت و آنگاه گفیت:  

 دانی من چه آرزویی دارم؟آیا می

ای شوهرش گفت: بگو آرزویت چیست؟ گفت: آرزوی من این است کیه شیما خانیه   

تانت را در آن دعوت نمیایی و  بزرر داشته و با فرزندانت در آن خوشبخت باشی و دوس

یک ماشین مدل باال داشته باشی و به هنگام رانندگی آن لذت ببری. حقوفت چنید برابیر   

 باشد تا دیونت را پرداخت نمایی و...

کیرد  پیوسته این زن بیچاره با شور و حماسه اسبار خوشبختی را که برایش آرزو میی 

 شمرد.برمی

بود و از بهبود اوضاعش نومید بود و نییز از   اش غرقخوردهمرد در آرزوهای شکست

 گفتن چیزی بلد نبود.های سخنمهارت

 وفتی زن از شمردن آرزوها خسته شد گفت: تو چه آرزویی داری؟

کینم کیه تنیه ایین     مرد تا مدت مدیدی به سقف نگریست و سپس گفت: من آرزو می

 درخت خرما بشکند و به سر شما بخورد و آن را دو نصف کند!

 یث...حد

شیوند؟  هیا وارد دوزخ میی  پرسیدند: بر اثر چه چییزی بیشیتر انسیان    از آنحضرت »

 «.یعنی فرج و زبان« این و این»فرمود: 



 دعا

منظورم در اینجا بح  از فضیلت، آدار و شروط اجابت دعا نیست؛ زییرا ایین ربیط    

 ندارد.« های تعامل با مردممهارت»مستقیمی با موضوو مورد بح  ما 

 های تعامل با مردم فرار دهید.منظورم این است که شما دعا را یکی از مهارت بلکه

فبل از هرچیز شما دعا کنید که خداوند شما را به بهترین راه رهنمون سیازد، چنانکیه   

 کرد:اینگونه دعا می پیامبر 
ْبَحانَ َ  رَْنَب، إِالَّ  إِلَهَ  اَل  َحْمد  اْلـ لَ َ  اللَّل مَّ »  بَِ ْنبِي، َواْعتََ ْ ب   نَْ ِسي  َلَْمب   َوبَِحْمِدكَ  س 

ن   َ   َْغ ِ    اَل  ذ ن  بِي لِي  َاْغ ِ ْ   إاِلَّ  ِِلَْ َسنَِلا  َْلِد  اَل  اِْلَْخاَل ِ  ِِلَْ َسنِ  اْ ِدنِي رَْنَب، إاِلَّ  ال ُّ

 .(1)«بِیََدْ  َ  َ ْی   اْلـوَ  َوَسْعَدْ  َ  بَّْی َ لَ  رَْنَب، إاِلَّ  َسیِّئََلا  َْصِ ف   اَل  إِنَّه   َسیِّئََلا َعنِّي َواْ ِ فْ  رَْنَب،

پاکی و ستایش  ستایش برازنده توست، معبود به حقی  جز تو نیست،  بار خدایا»یعنی: 

نمایم گناهانم را بیامرز؛ زییرا  تو را سزد، من بر خودم ستم نمودم و بر گناهانم اعتراف می

ن اخالق رهنمون ساز، کسی چون تو به جز تو کسی آمرزنده گناهان نیست و مرا به بهتری

سازد و مرا از اخالق بد نجات بده؛ چون غیر از  تیو کسیی از   بهترین اخالق رهنمون می

خواهم و خیر همگیی  دهد. بار خدایا! حاضرم و سعادت را از تو میاخالق بد نجات نمی

 «.به دست  توست

هیای در  یکیی از مهیارت   توانیید، دعیا را  گردیم. چگونه شما میبه اصل مطلب بازمی

 های مردم فرار دهید؟کسب دل

کردن با آنیان، پیس   گفتن و مالفاتپسندند حتی به هنگام سالمعموما  مردم دعا را می

گویی حالتان چطور است و چه خبر؟ این جمله اضافه کن: خدا شیما را  وفتی به آنان می

 بت نگه دارد.حفظ کند، خداوند به شما برکت دهد، خداوند فلب شما را ثا

 داند بپرهیز. مانند این که بگویی: خداوناز دعاهای تکراری که مردم به آن عادت کرده

شما را موفق کند )موفق باشید( و... بله این دعای خوبی است، اما مردم با این دعا عادت 

                                           
 ابوعوانه با سند صحیح. -1
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اند و شاید اصال  خوش ندارند آن را بشنوند و هرگاه کسی را مالفات کیردی کیه بیا    کرده

ها دعا کن او بشنود. مثال  بگو: خدا چشمان شما را زندانش همراه است، طوری برای آنفر

ها را نصییب  ها را نگه دارد، خداوند نیکوکاری آنها خنک نماید، خداوند آنبه وجود آن

 شما بگرداند و...

کیه   امام و چنین دیدهها را تجربه کردهگویم و بارها آنها را از روی تجربه میمن این

 رباید.های مردم را میاین امر دل

جهییت ایییراد سییخنرانی در یکییی از  هییای رمضییاندو سییال پیییش در یکییی از شییب

های مقابل ای دعوت شدم و این دیدار در مکه مکرمه در یکی از هتلهای ماهوارهایستگاه

 مسجد الحرام برگزار گردید.

کننییدگان و عمییرهه پشییت سییرمان بییه رکییردیم و بیننییدگان از پنجییمییا صییحبت مییی

 کردند.کنندگان را به صورت مستقیم نگاه میطواف

ای بسیار روحانی بود تا جایی که فلب مجری برنامه نرم شد و در اثنیای جلسیه   منظره

 به گریه افتاد.

جوی بسیار معنوی و ایمانی بود و جز یکی از تصویر برادران کسی آن را بر ما فاسید  

 ننمود.

دست دوربیین و در دسیت دیگیرش سییگار داشیت و گوییا       این تصویربردار در یک 

هیایش را از  خواست هیچ فرصتی را از دست ندهد و در این شب مبارک رمضان ششمی

 سیگار پر کند!

ی جیز  وی به شدت مرا آزار داد و من و دوستم را از دودها خفه کرده بود، امیا چیاره  

گرفیت و چیاره درمانیده جیز     صبر نبود، زیرا پخش برنامه به صورت مستقیم انجیام میی  

 .(1)سوارشدن نیست!

 یک ساعت کامل گذشت و جلسه به پایان رسید.
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تصویربردار در حالی که سیگار به دست داشت نزد ما آمد و از میا تشیکر نمیود. مین     

دستش را فشار دادم و گفتم: من نیز از مشارکت شما در تصویربرداری این برنامیه دینیی   

شیما ییک سیخنی دارم امییدوارم آن را بپذیریید. وی گفیت:        نمایم. ولی من باتشکر می

 بفرمایید بفرمایید.

 من گفتم: دود و سیگار.

وی بالفاصله سخنم را فطع نمود و گفت: مرا در این مورد نصییحت نکین، بیه خیدا     

 جنار شیخ فایده ندارد.

دانیی کیه سییگار حیرام اسیت و خداونید       من گفتم: خوبه، شما گوش بده، شیما میی  

 اید:فرممی

دوباره سخنانم را فطع نمود و گفت: جنار شیخ! وفتت را ضایع نکن من چهیل سیال   

هیایم در جرییان اسیت، اصیال      است که با دود و سیگار سر و کار دارم. دود در تمام رر

اند. من گفتم: یعنی فایده ندارد؟ آنگاه ای ندارد. کسانی غیر از شما بیشتر تالش کردهفایده

و گفت: برایم دعا کن برایم دعا کن. من دستش را نگاه داشتم و گفتم:  از من به تنگ آمد

 جا؟کبا من بیا. گفت: 

 من گفتم: بیا به کعبه نگاه کنیم.

شود مگر ای که به سوی حرم باز بود ایستادیم که یک وجب پیدا نمیما در کنار پنجره

انی طیواف  این که مملو از مردم است و برخی در حالت رکیوو و برخیی سیجده و کسی    

بینیی؟  هیا را میی  کنند و این منظره بسیار ت ثیرگذار بود. من گفتم: ایین کنند و گریه میمی

 گفت: بله.

اند، سیاه و سفید، عرر و عجم، فقیر و غنیی  ها از تمام دنیا به اینجا آمدهمن گفتم: این

 ها را مقبول ساخته و آنان را بیامرزد.خواهند که از آنهمگی از خدا می

 ت: درست است درست است.گف

 ها داده است به تو بدهد؟ گفت: بله.خواهی آنچه خداوند به آنمن گفتم: پس آیا نمی
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 کنم و تو آمین بگو.هایت را بلند کن و من برایت دعا میمن گفتم: دست

هایم را بلند کردم و گفتم: خدایا! وی را بیامرز، گفت: آمین. من گفتم: خدایا! من دست

 باال ببر و او را با دوستانش در بهشت جمع کن. خدایا... درجاتش را

 گفت: آمین آمین.کردم تا این که دلش نرم شد و به گریه افتاد و میپیوسته من دعا می

خواستم دعا را به پایان برسانم گفتم: خدایا! اگر دود را ترک کرد این دعیا را  وفتی می

را از آن محیروم کین. وی از گرییه     برایش مستجار کن و اگیر دود را تیرک ننمیود وی   

 اش را پوشاند و از اتاق بیرون رفت.منفجر شد و چهره

چند مدت گذشت و باز من به همان شبکه دعوت شدم و چون وارد سیاختمان شیدم   

ام را بوسیید و  هیکل جلو آمد و با گرمی به من سالم گفت و سر و پیشیانی یک فرد فوی

 د و بسیار مت ثر بود.خودش را کج نمود تا دستم را ببوس

من گفتم: خیدا از لطیف و ادر شیما تشیکر نمایید، مین از محبیت شیما ممنیون و          

 شناسم.سپاسگذارم؛ ولی ببخشید من شما را نمی

وی گفت: آیا آن تصویربردار را به یاد داری که چند سال پیش او را نصیحت نمیودی  

 تا سیگار را ترک نماید؟

 من گفتم: بله.

 خدا جنار شیخ من از آن لحظه به بعد اصال  لب به سیگار نزدم.گفت: او منم. به 

فیدر زیباینید   افیزایم و چیه  کنم، شما را به آن میی و هرگاه من دفتر خاطراتم را باز می

 کننده باشند.خاطرات، زمانی که شادمان

چند سال پیش در ایام حج من بعد از نماز عصر، جهت اییراد سیخنرانی بیه یکیی از     

فتم و بعد از ایراد سخنرانی، مردم جهت سؤال و مصافحه هجوم آوردنید. مین   ها رکاروان

کوشش کردم تا سریع بیرون بروم تا این که جوانی یک پیایش را جلیو و یکیی را عقیب     

کشید. من به او نگاه کردم و دسیتم  کرد و از این که در شلوغی مردم بیاید خجالت میمی
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فحه نمود و باز من در وسط ازدحام مردم از وی را به سویش دراز نمودم و او با من مصا

 پرسیدم: سوالی داری؟ گفت: بله.

آوردند و وی بیا  من او را به سوی خودم کشیدم در حالی که مردم همچنان هجوم می

 من نزدیک شد.

 : سوالت چیست؟ممن گفت

او در حالی که شتابزده بود گفت: مین بیه همیراه میادربزرر و خیواهرم بیرای رمیی        

رفته بودیم و ازدحام شدید بود و... سوالش به پایان رسیید و مین سیوال وی را    جمرات 

 پاسخ گفتم.

آیید، لیذا لبخنید زدم و گفیتم: سییگار      ولی احساس نمودم که از وی بوی سیگار میی 

 کشی؟ گفت: بله.می

کنم خداوند تو را ببخشد و حجت اگر از همین لحظه سیگار را ترک نمایی من دعا می

 رداند.را مقبول بگ

 جوان خاموش شد ولی روشن بود که وی از این سخن مت ثر شده است.

ها سفر نمودم و بیه  هشت ماه گذشت و من جهت ایراد سخنرانی به یکی از شهرستان

مسجد رفتم تا این که یک جوان با احترامی به دروازه مسجد منتظر ماست. چون مرا دیید  

و با گرمی با من سالم گفت: ولی من او  سراسیمه گشت و با شور و حماسه به سویم آمد

آمد عرض نمودم. گفت: آیا میرا  شناختم اما جوار سالمش را گفتم و به او خوشرا نمی

 شناسی؟می

من گفیتم: خداونید از لطیف و محبیت شیما سپاسیگذاری نمایید، امیا مین شیما را           

 شناسم.نمی

دی و او را به تیرک دود  گفت: آیا آن جوان سیگاری را که در ایام حج با او دیدار نمو

 نصیحت کردی به یاد داری؟ من گفتم: بله بله.
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ام، دود را دهم که از آن لحظه به بعد لیب بیه دود نیزده   گفت: او منم، به شما مژده می

 ام درست شد.رها کردم و بسیاری از امور زندگی

ه دعیا  من به عنوان تشویق دستش را تکان دادم و به داخل مسجد رفتم و یقین کردم ک

شنوند چه بسا از ت ثیر بیشتری از نصیحت مستقیم برخوردار در جلو مردم در حالی که می

 است.

به همین شکل وفتی با جوانی برخورد نمودید که با پدر و مادرش خوشرفتار است به 

او بگو: خدا به شما جزای خیر بدهد، خداوند شما را موفق نگه دارد، خداوند فرزنیدانت  

 رفتار کند.ما مهربان و نیکرا نسبت به ش

در به کارگیری دعا در دعوت مردم و در جلیب محبیت و تی ثیر     پیامبر بزرگوارمان 

 مثال بود.کردن آنان به دین بیگذاری بر آنان به خاطر نزدیک

ها بسیار محبور بود و از او بود و در میان آن« اوس»که سردار فبیله « طفیل بن عمرو»

 شد،اطاعت می

جهت کاری به مکه آمد و چون وارد مکه شد، اشیراف و بزرگیان فیریش او را    روزی 

 هستم.« دوس»سردار « طفیل بن عمرو»دیدند و گفتند: تو کیستی؟ گفت: من 

مالفات کند و او را به دین اسالم دعوت « طفیل»با  فریش ترسیدند از این که پیامبر 

 دهد و او اسالم بیاورد.

کند، مواظب باش با او در مکه مردی است که ادعای پیامبری میلذا به او گفتند: همانا 

ننشینی و به سخنانش گوش ندهی؛ زیرا او ساحر است و اگر به او گوش دهی عقلیت را  

 برد.از بین می

ترسانیدند تا این که تصمیم گیرفتم  ها مرا میگوید: به خدا فسم همواره آنمی« طفیل»

ا او سخن نگویم و از ترس این که مبادا در مسیر راه اصال به او گوش ندهم و یک کلمه ب

 هایم پنبه گذاشتم.از کنارش بگذرم و چیزی از وی بشنوم، در گوش
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ایستاده و در نزد کعبیه نمیاز    گوید: من به مسجد آمدم، دیدم رسول خدا می« طفیل»

 شنوم.خواست من چیزی از سخنانش را بخواند. من نیز نزدیک وی ایستادم و خدا میمی

آنگاه من سخنان زیبایی از وی شنیدم. لذا در دلم گفتم: مادرم به سوگم بنشیند! به خدا 

 فسم من که شخص دانشمندی هستم و هیچ چیز نیک و بد بر من مخفی نیست،

ای از سخنان این شخص را بشنوم؟ لذا اگر سخنانش پس چه چیزی مانع است تا پاره

بد و نادرست بودند آن را ترک نمایم. از ایین رو منتظیر   نیک بود باید آن را بپذیرم و اگر 

 ماندم تا این که از نمازش فارغ شد.

اش شید  اش بازگردد من به دنبالش رفتم تا این که وارد خانهخواست به خانهوفتی می

انید و بیه   و من نیز با او داخل شدم و گفتم: ای محمد! فوم تو به من چنین و چنان گفتیه 

اند تا این که من از تیرس ایین کیه سیخنانت را بشینوم در      مرا ترسانده خدا فسم همواره

ات میرا  ام؛ ولی من از شما سخن زیبایی شنیدم. بنابراین، از فضییه هایم پنبه گذاشتهگوش

عرضیه نمیود و   « طفییل »شادمان و خوشحال گردید و اسیالم را بیر    باخبر ساز. پیامبر 

 .مقداری از آیات فرآن برایش تالوت نمود

گییرد  در مورد وضعیت خویش به فکر فرو رفت که هر روز از خدا فاصله می« طفیل»

 پرستد.ها را میو سنگ

کنند تیا ایین   شنوند و به ندایش اجابت نمیزند صدایش را نمیها را صدا میوفتی آن

 که حق برایش آشکار گشت.

 به عافبت بعد از اسالمش اندیشید.« طفیل»باز 

 یاکانش را رها کند، مردم در مورد او چه خواهند گفت؟چگونه دین خود و ن 

 برد!زندگی و دنیایی که در آن به سر می 

 !اموالی که جمع نموده است 

 ها پریشان خواهند شد.خانواده، فرزند، همسایگان، دوستان، همگی این 

 خاموش و در فکر عمیقی فرو رفته بود.« طفیل»
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 نمود.دنیا و آخرتش را مقایسه می

 ن دنیا را به دیوار زد.ناگها

شود، راضیی شیود و هرکسیی    آری، بر دین استقامت خواهد نمود هرکسی راضی می

 شود، ناراض شود.ناراض می

 شود به اهل زمین آنگاه که اهل آسمان راضی باشند.چه می 

 .مال و روزی وی به دست کسی است که در آسمان فرار دارد 

 در آسمان فرار دارد. اش به دست کسی است کهسالمتی و بیماری 

 .بلکه مرر و حیات او به دست کسی است که در آسمان فرار دارد 

 .پس وفتی اهل آسمان راضی شدند، باکی نیست بر آنچه از دنیا از دست بدهد 

خواهد بر او بغض بورزد و هرکسی کیه  وفتی خدا او را دوست بدارد، هرکسی که می

 خواهد وی را مسخره و استهزا بکند.می خواهد او را ناگوار بداند و هرکسی کهمی
  لیتكككككككككك  تحلكككككككككك  والحیككككككككككاة م  كككككككككك ة

 لكككككك   بینككككككي وبینكككككك  عككككككام ولیككككككب ا

     الككككككككل  كككككككینإذا  ككككككك  منككككككك  الككككككك
 

 ولیتككككككككك  ت ضكككككككككى واِلنكككككككككام غضكككككككككبا 

 وبینكككككككككي وبكككككككككین العكككككككككالمین خككككككككك ا 

 وفكككككككل الككككككك    ككككككك   التككككككك ا  تككككككك ا 
 

شیی،  ای کاش تو شیرین باشی گرچه زندگی تلخ باشید و کیاش تیو راضیی با    »یعنی: 

گرچه همه مخلوفات ناراض باشند. ای کاش آنچه بین من و توست آباد باشد هرچند که 

آنچه میان من و جهانیان است ویران باشد. وفتی ارتباط و دوستی با تو درست شد، همیه  

 «.چیز آسان است و همه آنچه بر روی خاک فرار دارد خاک خواهند شد

 اهی داد.در جا اسالم آورد و به حق گو« طفیل»آری 

باال گرفت و گفت: یا رسول اهلل! من کسی هستم که فیومم از مین   « طفیل»آنگاه همت 

 دهم.گردم و آنان را به سوی اسالم دعوت میها بازمیکنند و من به سوی آناطاعت می

از مکه خارج شد و با سرعت به سوی فومش حرکت کرد در حالی که حامیل  « طفیل»

 آمد تا این که به سرزمینش رسید.ها فرود میرفت و به درهال میها بااین دین بود. از کوه
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وفتی وارد سرزمینش شد، پدرش که پیرمرد مسنی بود و نزدیک مرر فرار داشیت در  

ی جیدی او را  خواست با یک شییوه « طفیل»پرستید، نزد او آمد. لذا ها را میحالی که بت

او گفت: پدرجان از من دور شو؛ زیرا نه به « طفیل»به دین اسالم دعوت بدهد. از این رو 

 من از تو ام و نه تو از من!

گفت: من اسالم آوردم و به دیین  « طفیل»پدرش به وحشت افتاد و گفت: چرا پسرم؟ 

 گرویدم. پدر گفت: دین تو دین من است. محمد 

هایت را پاک کن، و سپس نزد من بیا تیا مین   گفت: پس بلند شو و غسل بکن و لباس

 ام به تو یاد بدهم.را یاد گرفتهآنچه 

اسالم را به « طفیل»هایش را تمیز نمود و آمد و پدرش برخاست و غسل نمود و لباس

 وی عرضه داشت و او اسالم آورد.

 آمد گفت.اش رفت و زنش آمد و به او خوشبه خانه« طفیل»باز 

 گفت: از من دور شو؛ زیرا نه من از تو ام و نه تو از من!« طفیل»

 نش گفت: چرا؟ مادر و پدرم فدایت شوند.ز

 گفت: دین اسالم بین من و تو جدایی انداخته است و مین از دیین محمید    « طفیل»

 ام.پیروی کرده

 زنش گفت: دین من نیز دین توست.

گفت: پسر برخیز و خودت را پاک کن و سپس نزد من بازگرد. وی برخاست « طفیل»

شیان انتقیام بگیرنید، لیذا     ها از فرزنیدان ک عبادت آنهایشان ترسید که در ترو باز از بت

بر فرزنیدانت  « ذو شری»یا از آدوباره نزد او بازگشت و گفت: مادر و پدرم فدایت باشند 

 ترسی؟نمی

کردند و بر این بیاور بودنید کیه هرکسیی     اسم بتی بود که او را عبادت می« ذو شری»

 رساند.یپرستش وی را رها کند به او یا فرزندانش آسیب م

 ها آسیبی نرساند.به آن« ذو شری»گفت: برو من ضامنم که « طفیل»
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اسیالم را بیر وی عرضیه نمیود و اسیالم      « طفیل»از این رو وی رفت و غسل نمود و 

 آورد.

ها را بیه دیین اسیالم دعیوت     زد و خانه به خانه آندر میان فومش دور می« طفیل»باز 

 داد.می

پرسیتی  ایسیتاد، امیا آنیان از بیت    ها میها با آنمسیر راهرفت و در ها میبه مجالس آن

مالفات نمیود   به خشم آمد و به مکه رفت و با رسول خدا « طفیل»دست نکشیدند. لذا 

ها نماید نزد خداوند برای آنانکار و نافرمانی می« دوس»و گفت: یا رسول اهلل! همانا فبیله 

 دعا کن.

« طفیل»هایش را به سوی آسمان بلند کرد. ستمتغیر شد و د آنگاه چهره آنحضرت 

بسیار شفیق و مهربان بود و در دعایش  نابود شد. اما پیامبر « دوس»با خود گفت: فبیله 

آنگیاه رو بیه   « را هیدایت فرمیا  « دوس»خدایا! دوس را هدایت فرما، خدایا! فبیله »گفت: 

 ها نرمی بکن.با آنها را دعوت بده و طفیل نمود و گفت: نزد فومت بازگرد و آن

 داد تا این که اسالم آوردند.ها را دعوت میلذا طفیل نزد فومش بازگشت و همواره آن

 آری، چه زیباست کوفتن درهای آسمان!

این فقط با طفیل و فومش نبود، بلکه ماجراهای بسیاری با دیگیران نییز اتفیاق افتیاده     

سیی و هشیت نفیر تجیاوز نکیرده       است. مسلمانان در آغاز بعثت نبوی اندک بودند و از

 بودند.

اصرار نمود تا علنا  اسالم را آشکار نمیوده و میردم را بیه     نزد پیامبر  روزی ابوبکر 

 فرمود: ای ابوبکر! تعداد ما کم است. دین اسالم دعوت دهد. آنحضرت 

ورزیید.  اصرار می بسیار با شور و حماسه بود و پیوسته نزد رسول خدا  اما ابوبکر 

هیا فیرار گرفیت و بیه سیمت      در جلیو آن  تا این که مسلمانان جمیع شیدند و پییامبر    

مسجدالحرام روانه گشتند و در اطراف مسجد متفرق گشتند و هرکسی به همیراه فیومش   

برخاست و به ایراد خطبه پرداخت و مردم را به سوی اسالم دعوت نمود و  بود. ابوبکر 
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کین برآشیفتند و بیر مسیلمانان حملیه نمودنید و در      گفت. مشرها را ناسزا میخدایان آن

ها را مورد ایذا و ضرر و شتم فرار دادند؛ زیرا تعیداد مشیرکین زییاد    به شدت آن دمسج

جمیع شیده و    بود. لذا مسلمانان متفرق گشتند. از این رو جمعی از مشرکین دور ابوبکر

 سخت او را زدند و در گرمای خورشید به زمین انداختند.

دارش زده و هیای وصیله  فاسق به او نزدیک شد و او را با کفش« عتبه بن ربیعه» آنگاه

مالید و سپس بر شکمش ایستاد، تا این که خون از چهره وی جاری شید  به چهره وی می

 شد.اش شناخته نمیاش پاره شد تا جایی که دهانش از بینیو گوشت چهره

متفیرق   و نمیوده و میردم را از ابیوبکر    آمدند و از او دفیا  فبیله ابوبکر « بنی تمیم»

بردند که زنده باشد اش آوردند و گمان نمیای گذاشته و به خانهساختند و او را در پارچه

گفتنید: بیه   زدند و میی و آنگاه بازگشتند و وارد مسجد شدند و به روی مشرکین فریاد می

 کشیت و بیاز نیزد ابیوبکر     را خواهیم « عتبه بن ربیعه»بمیرد ما  خدا فسم! اگر ابوبکر 

 دانستند که او مرده است یا زنده!هوش بود و نمیبازگشتند در حالی که او بی

هیا بیا او صیحبت    ایستاده بود و آن ( با آنان در کنار ابوبکر )پدر ابوبکر « ابوفحافه»

 کرد.داد و مادرش باالی سر او گریه میکردند، ولی او به آنان جوار نمیمی

چشمانش را باز نمود و اولین سیخنی کیه بیر زبیان      به آخر رسید ابوبکر چون روز 

 آورد، پرسید: حال رسول اهلل چطور است؟! )خدا از ابوبکر راضی باشد(.

 بود و بیش از خود بر وی هراسان بود. از فرط محبت دلباخته آنحضرت 

ی و مشرکین، همه همه کسانی که در پیرامون او جمع بودند، از فبیل: پدر، مادر، فوم و

گفتند:  ناسزا گفتند و آنگاه برخاستند و به مادر ابوبکر  به خشم آمدند و به آنحضرت 

گفیت:  بار بار می شد و ابوبکر به وی چیزی بخوران و بنوشان. مادرش به او نزدیک می

 چطور است؟ مادرش گفت: به خدا من از دوستت خبر ندارم. حال رسول اهلل 

 بپرس. برو و از او در مورد پیامبر « خطار»دختر « ام جمیل»: نزد گفت ابوبکر 

 زن مسلمانی بود که اسالمش را مخفی نگه داشته بود.« لام جمی»
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شناسیم  گفت: من نه ابوبکر را می« ام جمیل»آمد. « ام جمیل»مادرش بیرون شد و نزد 

 سرت بیایم؟ گفت: بله.ما آیا دوست داری همراه تو نزد پارا. « محمد بن عبداهلل»و نه 

هوش و سخت بیمار است و همراه مادر ابوبکر نزد وی آمد و دید که او بی« ام جمیل»

اش پاره شده و بدنش رنجور گشته است. وفتی ام جمییل وی را در ایین وضیعیت    چهره

مشاهده نمود فریاد زد و گفت: به خدا فسیم! کسیانی کیه فرزنید تیو را بیه ایین حالیت         

 ها انتقام بگیرد.نان فاسق و کافرند و امیدوارم خداوند از آناند، آدرآورده

دیده و چهره دریده شده و فلب بزرر که پیر  ابوبکر با دو چشم رنجور و جسم آسیب

 از محبت دین است، به او نگاه کرد و گفت: حال رسول اهلل چطور است؟

آوردنیش فیاش   سیالم ایستاده بود، لذا ترسید که حال ا« ام جمیل»مادر ابوبکر در کنار 

 نشود و مشرکین او را مورد ایذا فرار ندهند.

 شنود.بنابراین گفت: ای ابوبکر! مادرت می

 گردد.ابوبکر گفت: از طرف وی ضرری به سویت عاید نمی

 سالم است. گفت: شادمان باش رسول اهلل « ام جمیل»آنگاه 

 پرسید: حاال پیامبر کجاست؟ ابوبکر 

 «.ابوأرفم»نزل گفت: در م« ام جمیل»

 در این هنگام مادرش گفت: حاال از دوستت باخبر شدی حاال برخیز و چیزی بخور.

را بیا   چشم تا زمانی کیه رسیول اهلل   گفت: به خدا فسم! هیچ غذا و نوشیدنی را نمی

 چشمان خودم نبینم.

بییرون   هامنتظر ماندند تا این که مردم آرام گرفتند و آنگاه آن« ام جمیل»لذا مادرش و 

أبیی  »از شدت بیماری کشان کشان حرکت نمود تا این که وی را بیه دار   شده و ابوبکر 

 آوردند.« ارفم
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چکید و  اش زخمیی اسیت و خیون میی    ها دیدند که چهرهداخل شد آن چون ابوبکر

وی را دید خود را بیه وی انیداخت و او را    اند. وفتی رسول خدا هایش پاره شدهلباس

 بوسیدند.نان نیز گرد او جمع شدند و وی را میبوسید و مسلما

برایش بسیار سوخت تا جایی که آثار غم و اندوه بر چهره مبیارکش   دل رسول خدا 

 نمایان گردید.

خواست مقداری از اندوهش بکاهد، گفت: ییا رسیول اهلل! پیدر و میادرم      لذا ابوبکر 

آن  - اسیت و بیاز ابیوبکر    ام چیزی نکیرده  فدایت باشند چیزی نیست و فاسق به چهره

هیا  پهلوانی که هم دعوت را به دوش کشیده بود و به هر صیورت از اوضیاو و موفعییت   

کرد، کسی که در حیال حاضیر مجیروح، گرسینه و تشینه اسیت،       برداری میدرست بهره

گفت: یا رسول اهلل! این مادرم اسیت نسیبت بیه     –ها علیرغم این همه مصائب و ناگواری

ار بوده است و شما مبارک هستی از خداوند عزوجل بخواه و برایش دعیا  والدینش نیکوک

 را به وسیله شما از آتش دوزخ نجات دهد. اوکن امید است خداوند 

برایش دعا نمود و سیپس او را بیه سیوی اهلل دعیوت نمیود و او       آنگاه رسول خدا 

 بالفاصله ایمان آورد.

 بستند.ا به کار میدعا یکی از اصول و فواعدی بود که آنان آن ر

برد، او را بیه اسیالم   ایمان آورد و مادرش همچنان در حالت کفر به سر می ابوهریره 

کرد. روزی مادرش را دعوت داد، اما او نه این که ایمیان  کرد؛ اما وی انکار میدعوت می

 گفت که ابوهریره ناراحت شد. آورد، بلکه چیزهایی به رسول اهلل 

آمد و  کرد نزد رسول خدا ین امر دلتنگ شد و در حالی که گریه میلذا ابوهریره از ا

کیرد. امیا   کردم و او انکار میگفت: یا رسول اهلل! من همیشه مادرم را به اسالم دعوت می

 امروز او را دعوت نمودم و او در مورد شما چیزهایی گفت که من ناراحت شدم.

ابوهریره را به اسیالم هیدایت کنید، آنگیاه     یا رسول اهلل! از خدا بخواه تا خداوند مادر 

برایش دعا نمود و ابوهریره نزد مادرش بازگشت و چون بیه دروازه خانیه    رسول خدا 
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رسید. در بسته بود، آن را هل داد تا داخل شود تا این که مادرش در را باز کیرد و گفیت:   

ًدا َورَنَّ  ه  ـاللَّ  إاِلَّ  إِلَهَ  الَ  رَنْ  رَْشَلد  » َحمَّ  .«هِ ـاللَّ  س     وَ  م 

گفیت:  بازگشت و بار بار می کنان نزد رسول خدا باز ابوهریره از فرط شادمانی گریه

 شادمان باش یا رسول اهلل، خداوند دعایت را مستجار نمود.

 را به اسالم هدایت فرمود. خداوند مادر ابوهریره 

مؤمنش را نیزد مین و   باز ابوهریره عرض نمود: یا رسول اهلل! دعا کن خداوند بندگان 

 ها محبور بگرداند.مادرم محبور بگرداند و ما را نزد آن

خدایا! این بنده و مادرش را نزد بندگان مؤمنیت محبیور   »فرمود:  آنگاه رسول خدا 

 ابوهریره گفت: هیچ مرد و زنیی میؤمنی بیر   « ها محبور بگردانها را نزد اینبگردان و آن

هیا میرا دوسیت    داشیتم و آن هیا را دوسیت میی   آن روی زمین نبودند، مگر ایین کیه مین   

 .(1)داشتندمی

 روشنگری...

﴿   
 ﴾  :و پروردگارتان گفت: مرا بخوانید » [71]غافر

 .«کنممن برای شما اجابت می
 

                                           
 مسلم. -1
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کیه میا در إعمیال    شویم ها با دیگران متوجه میگاهی ما در به کارگیری برخی مهارت

 ایم.ایم و یا ما آن را در غیر موضعش فرار دادهمهارت مناسب با شخص اشتباه کرده

خواهد با او مهارت بیند و میفیافه و زیبا را میبه طور مثال: شخصی یک جوان خوش

گویید: ماشیاء اهلل! چیه    )شوخ و دست و دلباز باش( را إعمال نماید، از این رو به او میی 

 ی درخشانی!ی زیبا و شیک و چه چهرههالباس

گویید: چیه   فدر با تو خوشیبخت اسیت، میی   و، چهباز به جای این که بگوید: همسر ت

 کردم.ا تو ازدواج میبودی تا من بخور بود که دختری می

 آه شوخی خیلی سنگینی است. مگر چنین نیست؟!

 یکی از دوستانم تعریف کرد:

اش بیه  ی داشتم، اما خداوند در عوض کندذهنیمن در دانشگاه یک دانشجوی کندذهن

نشست و در افکار عمیقیی  وی چهره زیبایی عطا نموده بود. او همیشه در آخر کالس می

 رفت.فرو می

کرد من خواستم تا جلو بنشیند، ولی وی از این امر خودداری میمن همیشه از وی می

م؛ زییرا آنیان در مرحلیه بیاالی     کیرد از تنگنا در آوردن وی با دانشجویان دیگر پرهیز میی 

 دانشگاهی فرار داشتند.

اش در آخر کالس نشسیته  روزی وارد کالس شدم دیدم که وی مانند عادت همیشگی

 و به خود مشغول است وفتی من روی صندلی نشستم گفتم:

 عبدالمحسن بیا جلو بنشین!

 شوم.گفت: جنار دکتر! همین جا خور است و من از همین جا متوجه می

 ی زیبایت نگاه کنیم.تر بیا تا ما به این چهرهن گفتم: برادر عزیز! کمی نزدیکم

خواستند وی را به بیاد مسیخره بگیرنید و    برخی از دانشجویان به او نگاه کردند و می

ی گییر کیردم. لیذا بیه عنیوان      چهره بیچاره فرمز شد. من متوجه شدم که در ییک گردنیه  
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هیا  شود دختری که با تیو ازدواج کنید، امیا ایین    اد میفدر شبه خدا چه»زدن گفتم: وصله

 «.ها توافق کند!گردند تا دختری پیدا کنند تا به ازدواج آنفدر میچه

باز بالفاصله بدون این که فرصتی برای کسی برای فکرکردن در این مورد بافی بگذارم 

در جلیو   اش بیاز شید و  به تشریح درس پرداختم، دانشجو لبخند نموده و خطوط چهیره 

 کالس نشست.

افتند، اما زود از بین ها اتفاق میاگرچه گاهی اینگونه اشتباهات در آغاز تمرین مهارت

 روند.می

ساز شیما بیا دیگیران از روی اشیتباه نیسیت، امیا       ساز و یا اندوهگاهی برخورد مضیقه

شیوند و  می کند. مانند این که دو نفر از دوستان شما باهم درگیرموفعیت آن را ایجار می

داری کیرده و دیگیری را سیرزنش    بینید که حق با یکی است. لیذا از وی جانیب  شما می

 کنید.می

 شود.آموز و یا همسایه اختالف مییا این که بین دو فرزند، یا دو دانش

پس حل این مساله چیست؟ آیا اجازه بدهیم در چنین موافعی یکی بعد از دیگری بیه  

سازی و ایجاد آشتی و محبت بین آنان خودمیان  ر حل مس له و یکیمان بیایند و ما ددنبال

 را خسته کنیم؟ هرگز!

 پس شیوه درست در این مورد چیست؟

جوار: هرگاه شما احساس نمودید که شخصی از سخنی که از شما سر زده ناراحیت  

ور شیود بیا   شد و یا از تصرف معینی از شما به تنگ آمد، بالفاصله فبیل از آن کیه شیعله   

 استعمال هرگونه مهارتی که باشد به مداوای زخم آن افدام نما.

 چطور؟ به این مثال توجه کن:

مکه فبل از این که مسلمانان آن را فتح نماینید در تصیرف مشیرکین بیود و مشیرکین      

داشتند و بر فرزندان مسلمانانی که هجرت نموده و خیلی به مسلمانان ظلم و ستم روا می
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ا را با خود ببرند سیطره نموده بودند. به هرحیال وضیعیت مسیلمانان    هنتوانسته بودند آن

 وخیم بود.

جهت ادای عمره به مکه آمد و فضیه صلح حدیبیه پیش آمد و به این توافیق   پیامبر 

به مدینه بازگردد و سال آینده جهت ادای عمره به مکه بیایید. لیذا    کردند که آنحضرت 

گویان و احیرام بسیته   ل بعد به همراه اصحار لبیکبه مدینه بازگشت و سا رسول خدا 

 به مکه آمد و عمره ادا نمود و چهار روز در آنجا ماند.

افتاد. حمزه  به دنبال آنحضرت  خواست به مدینه بازگردد دخترک حمزه وفتی می

 در غزوه احد شهید شد و دخترش تنها در مکه یتیم بافی ماند.

با  گفت: عموجان عموجان! و حضرت علیزد و میرا صدا می دخترک، رسول اهلل 

کرد. از این رو علیی آن را  اش فاطمه دختر پیامبر نیز در کنار وی حرکت میهمسر گرامی

 برداشت و به فاطمه داد و گفت: دختر عمویت را بردار و فاطمه آن را برداشت.

بیین او و   ر او را دید یادش آمد که وفتی به مدینه هجیرت نمودنید پییامب    زیدوفتی 

است. لذا زید آمد و گفت: ایین دختیر، بیرادرزاده مین      حمزه عقد اخوت و برادری بسته

است و من بیشتر به او سزاوارترم. باز جعفر آمد و گفت: این دختر عمیوی مین اسیت و    

و من بیه وی   –همسر وی بود « عمیس»دختر « اسماء»یعنی  –اش همسر من  است خاله

 سزاوارترم.

 ام و او دختر عموی من است.من او را برداشتهعلی گفت: 

اش حکیم نمیود و او را بیه    ها را مشاهده نمود برای خالیه چون آنحضرت اختالف آن

 «.خاله به منزله مادر است»جعفر داد تا از وی کفالت نماید و فرمود: 

سیت  ها گرفته اباز بیم آن داشت تا مبادا علی و زید، به خاطر این که دخترک را از آن

 ناراحت نباشند.

 «.تو از من هستی و من از تو ام»از این رو برای تسلی علی گفت: 

 و به زید گفت:
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 «.تو برادر و موالی ما هستی»

 «.تو به شکل و اخالق من شباهت داری»و باز رو به جعفر کرد و گفت: 

 ها و جلب محبت آنان ماهر و حکیم بود.فدر در شستشویی دلپس ببین چه

: کیاش دختیری   شما چیست که به داستان دوستمان برگردیم که به او گفت خُب، نظر

 کردم!بودی تا با تو ازدواج میمی

 زد؟چگونه این شکاف و پارگی را وصله می

 در جلوش چندین دروازه برای فرار وجود داشت:

شد، تا فرصیتی بیرای شینونده بیافی     از جمله این که فورا  به موضوو دیگری وارد می

 تا در این جمله زننده فکر کند. نگذارد

 گفت: خدا به شما یک حور زیباتری از خودت عطا نماید، بگو: آمین.مثال  می

کرد، مانند این که از برادرش که به سفر رفتیه و  یا یک موضوو خیلی دوری مطرح می

 پرسید تا برای وی یا دیگری که در آنجا نشسته است فرصتی براییا از ماشین نو و... می

 واردشدن در این صحنه بافی نماند.

 تجربه...

تیان اصیرار   عیب آن نیست که شما اشتباه بکنید؛ بلکه عیب آن است که شما بر عیب»

 «.بورزید
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ها ساختن آنغالبا  ما در مشاهده و مالحظه و اشتباهات دیگران، چه بسا گاهی در تنبیه

نماییم، اما خیلی کم در مشاهده خیر و نیکیی کیه   مل میشان بسیار ماهرانه عبر اشتباهات

نمایند، از خود هاست و در انتخار راه درست و صوابی که آنان به آن عمل میدر نزد آن

آمیوزانش میورد   نماییم. این مثال را با معلم و دانیش ابداو نشان داده و از آنان تعریف می

 توجه فرار دهیم:

شیان از خیود سسیتی و    هن و کودن را که در تکیالیف آموزان کندذهمه معلمین دانش

دهد و در حضور در کیالس تنبیل و کسیل اسیت میورد نکیوهش فیرار        اهمال نشان می

 دهند.می

آموزان کوشا، افرادی که خیلیی زود بیه   شوند کسانی که از دانشاما به ندرت یافته می

د تمجیید نمیوده و   گوینی یبایی دارند و سیخنان زیبیا میی   زکنند و خط کالس مراجعه می

 فدردانی نمایند.

سازیم؛ اما وفتیی کیار خیوبی انجیام     شان متنبه میمان را خیلی بر اشتباهاتما فرزندان

 سازیم.ها را به آن متوجه میدهند، خیلی کم آنمی

شود تا ما های میدادن بسیاری از فرصتاین از جمله مواردی است که باع  از دست

 رخنه پیدا کرده و نفوذ کنیم. های مردمبتوانیم در دل

های سخن این است که از خیری که در نیزد میردم اسیت    لذا یکی از زیباترین مهارت

 تمجید نماییم.

نمودند و چیه بسیا از   خیلی به تالوت و حفظ فرآن توجه می« ابوموسی اشعری»فبیله 

 آوازی گوی سبقت را ربوده بودند.بسیاری از صحابه در کثرت تالوت و خوش

 در یک سفری بودند و چون صبح نمودند و دور پیامبر باری هم رکار آنحضرت 

فرمود: همانا من دوستان اشعری را زمانی که شب فرآن تالوت  گرد آمدند، رسول خدا 
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کننید  هایشان را از روی این که شب فیرآن تیالوت میی   شناسم و لیکن خانهکنند، نمیمی

 .(1)امروند ندیدههایشان میانهشناسم. اگرچه وفتی در روز به خمی

کنید وفتی فبیلیه اشیعری ایین تمجیید و تعرییف را در جمیع میردم        شما چه فکر می

 شود.شنوند، چگونه عالفه آنان نسبت به خیر بیشتر میمی

مالفات نمود و به او گفیت:  « ابوموسی اشعری»با  بامگاه یکی از روزها رسول خدا 

به تو آوازی از  دادم به راستیگوش می خواندن توبه فرآن ه دیشبدیدی آنگااگر مرا می»

ابوموسیی از ایین سیخن بسییار شیادمان گردیید و از       «. شده است داده آوازهای آل داود

دانستم کیه شیما بیه تیالوت مین      خواست پرواز کند. لذا گفت: اگر من میخوشحالی می

 .(2)کردمت میتری فرآن را برایت تالودهید من با اسلور برازندهگوش می

کیرد، بلکیه آن را بیرای میردم ابیراز      احساساتش را پوشیده نمیی  آری، رسول خدا 

داشت و این به مثابه این سخن است که به بدکننده بگو: بد کردی و به نیکوکیار بگیو:   می

 خور و نیکو کردی.

ز و ا یکی از عموم صحابه بود و از ناحیه علمی به مرتبیه ابیوبکر   « عمرو بن تغلب»

  و از ناحیه نیروی حفظ و ذکاوت بیه مرحلیه ابیوهریره     ناحیه شجاعت به مرتبه عمر

این خصیلت وی را احسیاس    نرسیده بود، اما فلبش سرشار از ایمان بود و رسول خدا 

 کرده بود.

از این جهت روزی نشسته بود که مالی بیرایش آورده شید تیا آن را در مییان برخیی      

یک شیوه واضح و خاصی در تقسیم اموال صیدفه،   ل خدا اصحار تقسیم نماید و رسو

آمد داشتند. چنان که تقسیمش به صورت ای که به عنوان هدیه میغنیمت و هرنوو صدفه

 هدف و بدون حسار و کتار نبود.تخمینی و یا بی

 هرگز، کال و حاشا.

                                           
 متفق علیه. -1

 روایت از حاکم و اصل آن در صحیحین روایت شده است. -2
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 داد.داد و به بعضی نمیلذا به بعضی می

گفتند: چرا بیه  کردند و میدل نگران شده و نکوهش میداد بنابراین، به کسانی که نمی

 دهد؟ما نمی

به این امر آگاه شد، خواست این مطلب را فبل از این کیه بیزرر    وفتی رسول خدا 

شان بیرون بکشد. لذا در جلو مردم برخاست و حمد و سپاس خداونید را  هایشود از دل

دهیم  ز اموال صدفه و...( به برخی میبیان فرمود و سپس گفت: اما بعد به خدا فسم من )ا

تر است از کسی کیه بیه او   دهم در نزد من محبوردهم و به کسی که نمینمیو به برخی 

فیراری  تیابی و بیی  هایشان بیی بینم در دلکه می دهمدهم، اما از این مال به کسانی میمی

رار داده اسیت، از  هایشان فی سپارم که خداوند در دلوجود دارد و افرادی را به خیری می

 است.« عمرو بن تغلب»ها یکی جمله آن

این تعریف را در جمع مردم شنید از شادمانی در پوستین خود « عمرو بن تغلب»وفتی 

گفت: به خدا فسم من دوست ندارم در کرد مینگنجید و هرگاه این حدی  را روایت می

 .(1)ته باشمام، شتران سرخ داششنیده عوض این سخنی که از رسول خدا 

هیا  ترین انسیان سوالی پرسید و گفت: خوشبخت باری ابوهریره آمد و از آنحضرت 

در روز فیامت به شفاعت شما کیست؟ حقیقتا  سوال جالبی بود و خیلی بهتر بیود از ایین   

من نیز گمان »که بپرسد فیامت کی برپا خواهد شد. لذا رسول خدا در تشویق وی فرمود: 

یش از تو این سیوال را نخواهید پرسیید؛ آن کسیی خواهید بیود کیه        که کسی پ کردممی

 «.خالصانه از روی فلبش بگوید: ال إله إال اهلل

 سلمان فارسی یکی از بهترین صحابه و از غیر عرر بود.

داشیت و  بلکه فرزند یکی از بزرگان اهل فارس بود و پدرش بسیار وی را دوست می

کرد، خداونید ایمیان   س، وی را در خانه محبوس میکرد تا جایی که از تربا او محبت می

 را در فلب سلمان داخل کرد.

                                           
 بخاری. -1
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از خانه پدرش بیرون شد و در جستجوی حق به سرزمین شیام حرکیت کیرد. برخیی     

ای است به یک یهودی فروختند مردم علیه وی تزویر نموده و او را به عنوان این که برده

 و برایش یک داستان طوالنی اتفاق افتاد.

 کرد.از او تقدیر می رسید و آنحضرت  ا این که به محضر رسول اهلل ت

در محضر اصحابش نشسته بیود کیه سیوره جمعیه بیر وی نیازل        روزی آنحضرت 

این آییات   دادند و رسول خدا گردید و شروو به خواندن آن نمود و اصحار گوش می

 کرد:را تالوت می

﴿    
   

   
  

   
     

 ﴾ [:1 الجمعة.] 

سواد پیامبری از خود آنان مبعوث کرد که ماننید  او خدایی است که در بین اعرار بی»

خواند و آنان را از آلودگی کفیر و گنیاه پیاکیزه    سواد بود، آیات فرآن را بر آنان میان بیآن

دهید، در صیورتی   کند و آیات متعالی خدا و سنت پاک و مطهر خود را به آنان یاد میمی

ها در گمراهیی آشیکار فیرو رفتیه و از راه و روش     آن که فبل از بعثت حضرت محمد 

 .«ندصراط مستقیم منحرف بود
 وفتی به این آیه رسید:

﴿   
    

  ﴾ [:0 الجمعة.] 

را برای هدایت افوامی دیگر معبوث نموده اسیت کیه هنیوز بیه      و حضرت محمد »

 .«اند و بعد از آن خواهند آمدها نپیوستهاین
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خیاموش   ها چه کسانی هستند؟ آنحضیرت  : یا رسول اهلل! آنیکی از اصحار پرسید

 ماند.

به وی جوار نداد. مرتبه سوم  باز آن شخص سوالش را تکرار نمود، باز رسول خدا 

نگاه کرد و دستش « سلمان»به  ها چه کسانی هستند؟ آنحضرت پرسید: یا رسول اهلل! آن

ها باشد افرادی از فارس به آن نایل شاناگر ایمان در کهک»را بر شانه او گذاشت و گفت: 

 «.آیندمی

 وجهه نظر...

ها را تشویق کن تیا بیشیتر بیه    بین باش و به مردم گمان نیک داشته باش و آنخوش»

 «.جلو گام بردارند



 بری و استفادهفن بهره بهره

هایشان مختلف است؛ برخیی بیه انجیام کیاری و     های جذر مردم و کسب دلمهارت

نمایید، همچنیان کیه تیرک     گردد. لبخند، میردم را جلیب میی   رک آن میسر میبرخی به ت

 های جذر مردم است.شدن نیز یکی از راهرویی و اخمترش

های جذر ها و لطایف جذار، یکی دیگر از مهارتبه همین شکل سخنان زیبا و نکته

 اید.نمها آنان را جذر میشدن با آندادن و همکالسمردم است، آنگونه که گوش

 نظر شما چیست که در اینجا با شما از آرامش جذار سخن بگویم!

ها گویند و شما خیلی کم در مجالس و گردهماییآری، برخی از مردم زیاد سخن نمی

شنوی. حتی اگر در یک جلسه و محفل سرگرمی اگر به وی توجه نمایی سخن وی را می

دهد، اما بیا ایین   دهانش را تکان می گفتنو مرافبش باشی. گاهی فقط با لبخند نه با سخن

 دانید چرا؟گیرند. آیا میدارند و به مجالست وی انس میوجود مردم وی را دوست می

 زیرا وی فن آرامش جذار را تمرین نموده است.

هیای  های متعددی دارد، یکی از کسیانی کیه پیانزده بیار در دوره    بردن مهارتفن بهره

 رکت نموده است، به من گفت:بردن شهای بهرهتمرینی مهارت

شما چند نفر را مقایسه کنید: با یکی از این چند نفر داستانی که برایتیان اتفیاق افتیاده    

نمایید و  تان، صحبت شیما را فطیع میی   کنید، وی در اولین بخش سخناناست تعریف می

 گوید: با من نیز چنین اتفاق مشابهی اتفاق افتاده است.می

شیود و  تا من سخنم را کامل نمایم، وی مقداری خاموش میی  گویید: صبر کنشما می

گویید:  نمایید و میی  تان را منسجم نمودید، باز حرف شیما را فطیع میی   چون شما داستان

درست است درست است، عین آن چیزی است که برای من اتفاق افتاده است و او کسی 

 است که من یک بار نزد وی رفتم.

 کن. گویید: برادر صبرباز شما می
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گویید:  کند و سخن شما را فطع نموده و میی شود و اندکی بعد صبر نمیباز ساکت می

 خب خب بعدش چه شد؟ ادامه بده ادامه بده.

 این شخص اول است.

گوییید، هَیی بیه راسیت و چیپ نگیاه       شخص دوم: انگار که شما با دیگری سخن می

یا چه بسا که مشغول بازی با  نویسدکند و پیامی میکند و گاهی موبایلش را بیرون میمی

 های موجود در آن است.سرگرمی

وری اسیت وفتیی شیما بیا او سیخن      های استمتاو و بهیره اما سومی که مالک مهارت

بینید او چشمانش را به شما دوخته و در کمال محبت و لطف به شما نگیاه  گویید، میمی

دهید چنیان کیه    وش میی گا های شمکنید که او کامال  به حرفکند و شما احساس میمی

زنید و گیاهی از روی   دهد و گیاهی لبخنید میی   گاهی از روی موافقت سرش را تکان می

 گوید: عجیب! سبحان اهلل!.چسباند و گاهی میهایش را به هم میتعجب لب

شیوید و بیه   ها بنشیند و به دیدن آنان شادمان میی شما دوست دارید با کدامیک از این

 شود؟ بدون تردید با آخری.ها خطوط چهره شما باز مینگفتن با آهنگام سخن

های مردم فقط شنوانیدن آنان به آنچه دوست دارند، نیست؛ بنابراین، تنها راه جذر دل

 باشد!ها از آنچه دوست دارند نیز میدادن به آنبلکه و با گوش

و زبان داده  ند به وی منطقوبه یاد دارم که یکی از دعوتگران برجسته و ممتاز که خدا

بود همواره در گشت و گذار بود و از منبر نماز جمعیه ایین مسیجد، بیه کرسیی فتیوا و       

 گفت.گفت و سخن میسخنرانی آن دانشگاه در نقل و انتقال بود و همواره سخن می

کردند. وی را دوسیت داشیتند،   ای مشاهده میهای ماهوارهمردم او را بر منابر و شبکه

به شنیدن سخنانش عالفه داشتند؛ زیرا او همیشه با همسیرش در  همه مردم جز هسمرش 

اش، شینید، بلکیه طبیق عیادت همیشیگی     خانه بود و یک بار از او سخن و داستانی نمیی 

 گفت.گفت و سخن میهمچنان سخن می
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زنش بسیار از وی شکایت داشت، بدون این که وی سبب آن را بفهمید و جیز زنیش    

کردند. لذا وی تصیمیم گرفیت تیا    تن و از وی تعریف میداشهمه مردم وی را گرامی می

 اش ببرد تا آنچه را ندیده است ببیند.روزی زنش را به یکی از مجالس سخنرانی

 آیی؟ گفت: کجا؟روزی به وی گفت: امروز با من نمی

 گفت: به مجلس سخنرانی یکی از دعوتگران تا از آن استفاده نماییم.

 نمودند تا این که به دروازه مسجد رسیدند.زن سوار ماشین وی شد و حرکت 

جمع زیادی از مردم در آنجا جمع شده بودند و همگی آمده بودند تا به سخنرانی این 

 گوش فرا دهند. نظیربیدانشمند 

زنش به فسمت زنان رفت و شییخ از وسیط میردم رد شید و بیر صیندلی نشسیت و        

دادند، حتی چنین بیه  عجب گوش میاش را آغاز نمود. مردم خاموش بوده و با تسخنرانی

 رسید که همسرش نیز از این سخنرانی به شگفت درآمده است!نظر می

سخنرانی به پایان رسید و وی در عین سرمستی پیروزی به سوی ماشیینش آمید و بیا    

گفیتن نگذاشیت و شیروو بیه     همسرش سوار شدند و برای زنیش مجیالی بیرای سیخن    

 ی مسجد و... نمود.گفتن از ازدحام مردم و زیبایسخن

 سپس از وی پرسید: نظر شما در مورد سخنرانی چطور بود؟

 زنش گفت: بسیار زیبا و مؤثر بود اما... سخنران؟

 شیخ گفت: تعجب است. یعنی صدای مرا نشناختی؟

 زن گفت: خیلی شلوغ بود و صدای بلندگو ضعیف بود و من خور متوجه نشدم.

 ن بودم سخنران.آنگاه وی از روی سرخوشی گفت: من، م

فیدر حیرف   گفیتم چیه  همین بود که من در طیول جلسیه میی   «. اهان»آنگاه زن گفت: 

 زند.می

کنند کیه  بردن از مردم نوعی فن و مهارت است. برخی مردم فراموش میبنابراین، بهره

گوینید بشینوند و بیه    ها یک زبان و دو گوش داده است تا بیش از آنچه میخداوند به آن
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توانستند معامله را برعکس نموده و برای گفتن، اگر میشدت عالفه به سخن گمان من از

 دادند.خودشان یک گوش و دو زبان فرار می

پس خودتان را عادت بدهید تا برای سخنان دیگران خاموش باشید حتی اگیر نسیبت   

 ای داشتید، عجله نکنید.ها انتقاد و مالحظهبه سخنان آن

را تکیذیب نمیوده و    مسلمانان اندک بود و کفار، پییامبر  در آغاز بعثت نبوی تعداد 

کردنید کیه وی کیاهن و    ساختند و در میان مردم چنین شیایع میی  مردم را از او متنفر می

 کردند که وی دیوانه یا ساحر است.دروغگو است و گاهی شایع می

که به علم پزشکی و طبابت آگهیی داشیت و   « ضماد»روزی شخص دانشمندی به نام 

 کرد به مکه آمد.فراد دیوانه و سحرزده را معالجه میا

 گفت: این مرد کجاست؟ شاید خداوند او را به دست من بهبود بخشد.« ضماد»

 را به وی نشان دادند. مردم رسول خدا 

مالفات نمود و در چهره وی توجیه نمیود دیید، سییمایی      با آنحضرت وفتی ضماد 

آن آمده بود. اصرار داشیت و   به خاطر آنچه برای بسیار درخشان و وزین است، اما ضماد

گییرم و خداونید هرکسیی را کیه     میی « رُفییه »گفت: ای محمد! من از این بادها تعوذی و 

دهد، پس بیا تا تو را معالجه نمایم و پیوسته در مورد درمیان  بخواهد به دست من شفا می

داد و نش گیوش میی  خاموش شده و بیه سیخنا   گفت و پیامبر و توانایی خود سخن می

 خاموش بود. کرد و رسول خدا همچنان  او صبحت می

دانید چرا در برابر سخنان کافری که برای درمان دیوانگی وی آمده بود خاموش آیا می

 بود؟!

 فدر حکیم و دانشمند بود!آه چه

در کمال آرامش سخنانش را اینگونیه آغیاز    سخنان ضماد تمام شد. آنگاه آنحضرت 

 نمودند:
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ه   ِه،ـلِلَّ  َحْمدَ اْلـ إِنَّ »  َ اِ  َ   اََل    ْضلِلْ  َوَمنْ  لَه ، م ِضلَّ   اََل  َّللا    َْلِدهِ  َمنْ  َونَْستَِعین ه ، نَْحَمد 

 .«لَه   َشِ   َ  اَل  َوْ َده   َّللا   إاِلَّ  إِلَهَ  اَل  رَنْ  َورَْشَلد   لَه ،

دوبیاره   آنحضیرت   ضماد تکان خورد و گفت: سخنانت را دوباره برایم تکرار کن و

 ها را تکرار نمودند.آن

ام آنگاه ضماد گفت: به خدا فسم من سخنان کاهنان، جیادوگران و شیاعران را شینیده   

ام؛ به راستی که سخنانت به اعمیاق دریاهیا نییز اثیر     ولی سخنانی شبیه سخنان تو نشنیده

دستش را دراز نمودند  گذارند. دستت را بده تا با اسالم با شما بیعت نمایم و پیامبر می

 إِلَهَ  الَ  رَنْ  رَْشَلد  »گفت: نمودن لباس کفر از تنش نمود و بار بار میو ضماد شروو به بیرون

ًدا رَنَّ  َورَْشَلد   ه  ـاللَّ  إاِلَّ  َحمَّ ه   م   .«َوَوس  ل ه   َعْبد 

فهمید که وی در میان فومش از شرافت و جایگاهی برخوردار است لذا  رسول خدا 

و گفت: فومت را نیز به اسالم دعوت بده. ضماد گفت: فومم را نیز به اسیالم دعیوت   به ا

 دهم و آنگاه به عنوان هادی و دعوتگر به سوی فومش شتافت.می

 ای ماهر باشید.از این رو شنونده

 خاموش باشید.

ا، کشیدن ابروهتان مانند درهمیبه عنوان شنونده سرتان را تکان بدهید، به تعابیر چهره

هیا از روی تعجیب از خیود    دادن لیب نمودن خطوط چهره، لبخند و حرکتو گاهی جمع

 واکنش نشان بدهید.

گوید، اعم از بزرر و کوچک، به او نگاه کنید به دنبال آن با کسی که با شما سخن می

کند که چشمان شما به وی دوخته است، با فلبش به سیوی شیما   و چون وی مالحظه می

 .روی خواهد آورد

 نتیجه...

 «.گرداندمی خبربردن از دیگران، آنان را در محبت و انس به ما مهارت ما در بهره»
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آیا به یاد ندارید که روزی در جایی بنشینید و در میان شما و شخص دیگری گفتگوی 

شدیدی اتفاق بیفتد و چند روزی شما علیه آن شخص خشمگین شده و ییا کینیه بیه دل    

 شوید.

ای مشیاجره  –ارزش حتی بر سر یک چیزی بی –یا آیا به خاطر ندارید که بین دو نفر 

هایشیان سیرخ   پیش بیاید و شما به آن دو نفر نگاه کنید که صدایشان باال گرفتیه و چشیم  

شده باشد و باز از همدیگر جدا شوند و هرکدام نسبت به دیگری دل نگران و کینه به دل 

 شوند.

هیای مختلیف   ذر برخی مردم به سوی خودمان در إعمیال مهیارت  بنابراین، ما در ج

کنیم که در آن درسیت  ها را در چنان وضعیتی از خود جدا میشویم و سپس آنخسته می

 ایم.برخورد ننموده

 ها عدم پختگی در فن گفتگوست.یکی از این صحنه

ر خواهید ییک کیوه صیعب العبیور و پی      گفتگوکننده مانند یک کوهنورد است که میی 

 گریزه را فتح نماید و حتما  باید به محل گذاشتن دست و پایش دفت کند؛نس

خواهند خیود را بیه آن   هایی که میبینید که به صخرهاز این رو شما کوهنوردان را می

سنجند و پییش از آن کیه دسیت خیود را بیر آن      نگرند و آن را با دید خود میبگیرند می

 نمایند.ت مل می بگذارند در فوت استحکام و ثبات آن

خواهنید  گذارنید و هرگیاه میی   هایی که پاهایشان را بر آن میی همچنین در تخته سنگ

پایشان را از آن بردارند از ترس این که مبادا درست پایشان را از آن برندارند و به داخیل  

 نگرند.نمودن آن، به آن میپرتگاه سقوط نکنند فبل از ترک

ر گفتگو و مشاجره امری نکوهیده است و شاید شیما  شدن دکوتاه سخن این که داخل

 اند.گیرد، خالی از فایدهگفتگوها و مشاجراتی که صورت می %71با من موافق باشید که 



 521 گفتنهنر سخن

توانید از جدال و مشاجره اجتنار نمایید و هرگاه کسیی بیه شیما اعتیراض     پس تا می

آرامی پیگیری نماییید و   نموده و یا مشاجره نمود خشم نیگرید و حتی االمکان فضیه را با

خودتان را در فکرکردن به نیت معترض تعذیب ندهید. نیتش چه بود، چیرا میرا در جلیو    

 مردم خورد نمود؟!

خودتان را با غم و اندوه از بین نبرید، بلکه در چنین موافعی با آرامیش کامیل تعامیل    

 شما کوه هستید.دهند، حال آن که های کوچک را تکان نمینمایید؛ چرا که بادها صخره

جهت فیتح مکیه رهسیپار     پس از این که کفار فریش پیمان خود را شکستند، پیامبر 

ها آماده نبرد باشند به ها کور باشند تا فبل از آن که آندعا نمود تا آن گردید. آنحضرت 

 طور ناگهانی آنان را گرفتار نماید.

اآگیاه بودنید امیا دلهیره     به نزدیک مکه رسید، فریش از آمدن وی ن چون آنحضرت 

 داشته و مرافب بودند.

در نزدیکی مکه اردو زده بیود، ابوسیفیان بیا جمعیی از      لذا در همان شبی که پیامبر 

منتظیر صیبح    یارانش جهت بررسی اوضاو و احوال و خبرگیری بیرون آمدند و پییامبر  

 بود تا به فریش بتازد.

 وای بر فردای فریش! اگر پییامبر   وفتی عباس این صحنه را مالحظه نمود گفت: ای

با فدرت و نیرو مکه را بگشاید فبل از این که فریش نزد او آمده و امان بطلبنید، روزگیار   

 فریش به سر خواهد آمد.

 به وی اجازه داد. اجازه خواست و آنحضرت  لذا عباس برخاست و از آنحضرت 

 .سوار شد و حرکت کرد لذا عباس بر فاطر سفید آنحضرت 

شد، در حالی که آتش نزدیک می ابوسفیان نیز به اتفاق همراهانش به اردوگاه پیامبر 

ها چه کسانی هستند و به همراهانش گفت: من تیا  دانست آندید، اما نمیمسلمانان را می

ها چه ام، چه لشکر بزرگی است! به نظر شما آنبه حال آتش و لشکری مانند امشب ندیده

 کسانی هستند؟
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هیا را تحرییک   ها فبیله خزاعه هستند کیه نبیرد آن  اهانش گفتند: به خدا فسم! اینهمر

 اند.نموده است و آماده جنگ شده

ابوسفیان گفت: خزاعه خوارتر و کوچکتر از این هستند که چنین اردوگاه و این همیه  

 آتش داشته باشند.

راستی مسیلمانان  شد تا ناگهان به چنگ گارد حابوسفیان کم کم نزدیک و نزدیکتر می

 بردند. افتاد و او را نزد رسول خدا 

بود ناگهان ابوسفیان و ییارانش را دیید    در این هنگام که عباس سوار بر فاطر پیامبر 

 رعب و وحشیت آمید و پشیت    بااند، ابوسفیان ها را دستگیر نمودهکه لشکر مسلمانان آن

ا بودند به دنبال ابوسیفیان بیه راه   هعباس سوار شد و یارانش نیز که مسلمانان از پشت آن

 افتادند.

هیای  بیرد و از کنیار هیر آتشیی از آتشیدان     لذا عباس شتابان او را به سوی پیامبر میی 

 گفتند: این کیست؟شدند، میمسلمانان رد می

گفتنید:  دیدند که عباس بیر آن سیوار اسیت، میی    را می همین که سواری رسول اهلل 

 اری او سوار است.است که بر سو عموی پیامبر 

برد تا این که مردم متوجه وی نشیوند  همچنان عباس با سرعت ابوسفیان را با خود می

پرسید: ایین چیه کسیی     تا این که از کنار آتش عمر بن خطار رد شدند. حضرت عمر 

است و به سوی آن بلند شد؟ وفتی ابوسفیان را سوار فاطر دید؛ به روی مردم فرییاد زد و  

نیگ میا   تو را بدون هیچ عهد و پیمانی بیه چ ان دشمن خدا! خدا را شکر که گفت: ابوسفی

 درآورد.

رفیت و عبیاس بیا     عباس از وی جلوگیری نمود و عمر دوان دوان نزد رسول خدا 

 سواریش به سرعت خویش افزود تا این که از عمر سبقت گرفت و چون نزد آنحضرت

نیز وارد شید و   فت و از آن طرف عمرر رسید فورا  از سواری پرید و نزد رسول خدا 
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گفت: یا رسول اهلل! این ابوسفیان است و خداوند وی را بدون عهید و پیمیان گرفتیار    می

 نموده است، اجازه بدهید گردنش را بزنم!

ابوسفیان چه بالیی که بر سر مسلمانان نیاورده بود، وی فرمانده مشرکین در غزوه احد 

هیا را بیه فتیل    مسلمانان را بیه تنیگ درآورده بیود و آن    های زیادیو احزار بود و مدت

 رسانده و شکنجه داده بود و اینک وی به چنگال مسلمانان است!

 ام.آنگاه عباس گفت: یا رسول اهلل! من او را پناه داده

نشست و دهیانش را بیه گیوش او بیرد و بیا او سرگوشیی        باز عباس در کنار پیامبر

 صحبت نمود.

 زنم.گفت: یا رسول اهلل! گردنش را میمیعمر نیز پیوسته 

وفتی عمر به این امر پافشاری نمود، عباس به او نگاه کرد و گفت: صبر کن ای عمیر!  

 گفتی.بود چنین نمیمی« عدی بن کعب»به خدا فسم! اگر فبیله 

دانیی کیه وی از   گفتی، ولی چون میی بود چنین نمییعنی: اگر از خویشاوندان شما می

 است.« ی عبدمنافبن»فبیله 

شود که به صیالح نیسیت و   ای میاز این رو عمر احساس نمود که دارد وارد مشاجره

آوردنش امییدوار  بود به اسالمای در این جدال بود که اگر از بنی کعب میسپس چه فایده

 بود؛ اما از فبایل دیگر برایش مهم نیست!

آوردن تو از ! اجازه بده. اسالمبنابراین، عمر در کمال آرامش گفت: صبر کن ای عباس

تر بود، زییرا مین   نیز پسندیده« خطار»آوردن پدرم روزی که اسالم آوردی برایم از اسالم

 آوردن خطار بیشتر خشنود خواهد شد.از اسالم آوردن تو پیامبر دانستم که با اسالممی

 چون عباس این سخن وی را شنید خاموش شد و گفتگو به پایان رسید.

توانست آن را طوالنی نموده و بیشتر به او بگوید. میثال  بیه او   یرغم این که عمر میعل

کنی؟! آیا تو از درون من خبر گفت: هدف شما چیست؟ آیا مرا به سوی فصد متهم میمی

 کنی؟ای را برانگیخته میداری؟ چرا نعره فبیله
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هیا نفیوذ   شییطان در آن هرگز عمر چنین نگفت؛ زیرا همگی آنان برتر از این بودند که 

 کند.

 هردو خاموش شدند. بعمر و عباس 

بیود و   ابوسفیان ایسیتاده بیود و در انتظیار دسیتوری علییه خیود از جانیب پییامبر         

گفیت: ای عبیاس! او را    کند. آنگاه پیامبر دانست در مورد او چه دستوری صادر مینمی

را به خیمه خیود بیرد و شیب در     به خیمه خود ببر و صبح  او را نزد من بیاور. عباس او

شیده و   بییدار  ابوسفیان صبح نمود و دید که چگونه مردم بیرای نمیاز  آنجا گذراند. وفتی 

 کنند؟ها چکار میشوند، به عباس گفت: اینبرای استعمال طهارت منتشر می

 اند.اند و برای نماز برخاستهها اذان را شنیدهعباس گفت: این

جهیت امامیت جلیو شید و      ها صف کشیدند، پیامبر و آنچون وفت نماز فرا رسید 

اش سیجده  دید که به رکیوو وی رکیوو، و بیه سیجده    ها را میتکبیر گفت و ابوسفیان آن

 ها به شگفت درآمد.کننند، از نهایت اطاعت و پیروی آنمی

 ببرد. چون نماز به پایان رسید، عباس نزد او آمد تا او را نزد رسول خدا 

 دهند.ها انجام میها را دستور بدهد آنفت: ای عباس! به هرچیزی آنابوسفیان گ

ها دستور دهید خیوردن و نوشییدن را تیرک     عباس گفت: بله، به خدا فسم! اگر به آن

 کنید، آن را ترک خواهند کرد.

ای مانند امشیب نیه در مملکیت خسیروان     آنگاه ابوسفیان گفت: ای عباس! من صحنه

 فیصر!ام و نه در سلطنت دیده

وای بیر تیو ای   »فرمیود:   بیرد آنحضیرت    وفتی عبیاس وی را نیزد رسیول خیدا     

 «.ابوسفیان! آیا هنوز وفت آن نرسیده است که بدانی معبودی جز خدا نیست؟

این شبی که ابوسفیان در میان مسلمانان گذرانید، ضامن این امیر بیود کیه مقیداری از     

 دشمنی وی کاسته شود.
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ار و بخشنده هستی و بیه  فدر تو بردبپدرم فدای تو باشند! چه ابوسفیان گفت: مادرم و

دانیم کیه اگیر    کنی! به خدا فسم! مین میی  گذاری و صله رحم میاحترام می خویشاوندی

 کرد!خدای دیگری غیر از اهلل وجود داشت برای من کاری می

تیا  وای بر تو ای ابوسفیان! آیا هنوز وفت آن نرسییده اسیت   »فرمود:  باز آنحضرت 

 «.بدانی که من رسول خدا هستم؟

فدر شما بردبار و گرامیی و  ابوسفیان با صراحت گفت: مادر و پدرم فدایت گردند! چه

 کننده رحم هستی! اما در این مورد هنوز در دلم شک و تردید هست.وصل

آنگاه عباس به او گفت: وای بر تو ای ابوسفیان! اسالم بیاور و گواهی بده که معبودی 

  نیست و محمد رسول خداست.جز اهلل

ًدا رَنَّ  َورَْشَلد   ه  ـاللَّ  إاِلَّ  إِلَهَ  الَ  رَنْ  رَْشَلد  »ابوسفیان اندکی خاموش شد و سپس گفت:  َحمَّ  م 

 .«هِ ـاللَّ  َوس     

 نهایت شادمان گشتند.بی در این لحظه پیامبر 

فخیر و شیرف    باز عباس گفت: یا رسول اهلل! همانا ابوسفیان مردی است که خواهیان 

 است، لذا برایش مزیت و شرافتی فرار دهید.

 «.آری، هرکس وارد خانه ابوسفیان شود در امان خواهد بود»فرمود:  آنحضرت

خیواهی  ابیاتی سرود که حاکی معذرت در این هنگام ابوسفیان در محضر آنحضرت 

 اش بود:از گذشته
 لعمكككككككك ك إنككككككككي  كككككككك م ر مككككككككل وا ككككككككة

 لكككككككككهلكالمكككككككككدلك الحیككككككككك ان ر لكككككككككم لی

 ي ونككككككالنيـ ككككككداني  ككككككا  غیكككككك  ن سكككككك

 ر ككككككد و رنككككككأى جا ككككككداً عككككككن محمككككككد
 

 لتغلككككككك  خیكككككككل الكككككككالك خیكككككككل محمكككككككد   

  لكككككك ا روانككككككي  ككككككین ر ككككككد  ور تككككككد 

 مكككككككع َّللا مكككككككن طككككككك  ك فكككككككل م ككككككك  

 ور عكككككى و إن لكككككم رنتسككككك  مكككككن محمكككككد
 

سوگند به خدا آن روز که من پرچم را به دست گرفته بودم تا لشکر الت )اسم »یعنی: 

کر محمد پیروز شود. من مانند کسی بودم که در تاریکی شب، حییران و  بتی است( بر لش

های حق و هیدایت فیرا رسییده اسیت و هیدایت بگیردانم.       سرگشته باشد و اکنون لحظه
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هدایتگری غیر از خودم مرا هدایت نمود و مرا به سوی خداوند هدایت نمود کسی که او 

گییرم و او را  با محمد بجنگنید را میی  نمودم. جلو هر مبارزی که را از هر طریقی طرد می

 «.هم نسب نباشم به او منسوبم دکنم و اگرچه به محمدفع می

 .«ونالني... مع َّللا من ط  ك فل م   »و وفتی گفت: 

 نمودی.اش زد و گفت: تو مرا از هر راهی طرد میبه سینه آنحضرت 

 اندیشه...

بلکه زیرکی آن است که اصال  در  زیرکی آن نیست که تو به هنگام جدال پیروز باشی،»

 «.مشاجره و جدال داخل نباشی



 کنندگان ببندراه را به روی اعتراض

یکی از بیشترین اموری که آتیش خشیم و کینیه را در دل میردم نسیبت بیه همیدیگر        

 شود.انگیزد، مفاسدی است که انسان با زبانش مرتکب میبرمی

نمیودن بیر گفتیه دیگیران و     ه اعتیراض از این مفاسد زبان، شتار برخی مردم بی  ییک

ها بدون فکر و اندیشه است، در این هنگام یک مشاجره بزرگی به پا نمودن سخن آنفطع

 گرداند.ها را فاسد میها را پر از کینه ساخته و دلخیزد که سینهمی

 ها را بیا توانید همه مردم را با آدار شرعی اصالح نموده و ادر نمایید، یا آنشما نمی

 های زیبا تمرین دهید.مهارت

بگذارید از مرحله )فرضیه( بگذریم که بعضی خوش دارند، همیشه آن را زمزمه نموده 

 کنند، مردم به این امر عادت داشته باشند.گویند: بالفرض مردم اینگونه عمل میو می

 گویند: به جنازه حاضر نماز بگذار.این امور را کنار بگذار و آنگونه که می

ورم این است که ما باید به هنگام تعامل با اشتباهات دیگران، خودمان را به بحثیی  منظ

که وظیفه دیگران است، چنین بکنند مشغول نسازیم، بلکه وظیفه ماچیست که بر آن عمل 

 نماییم؟

یبی سخن بگویید فورا دیگران بیر شیما اعتیراض    جخواهید از یک امر عوفتی شما می

های آنیان، فبیل از   بر شما الزم است تا با مقدماتی که به سوالکنند. در چنین صورتی می

ها ببندید، حتی شگفتی آنان را پیش ها را مطرح نمایند، درهای اعتراض را بر آنآن که آن

 از این که لب به سخن بگشایند بزدایید.

برخی مردم خیلی واردند تا درهای اعتیراض را پییش از ایین کیه احسیاس اعتیراض       

 روی معترضین ببندند.بکنند، به 

ای نشسته بود و از حادثه و اختالفی که به خاطر دارم که یک پیرمرمرد مسن در جلسه

داد کیه  گفیت و توضییح میی   بین دو نفر در یک پمپ بنزین اتفاق افتاده بود، سیخن میی  

 ها به پلیس کشیده شده است.ها باال گرفته تا جایی که کار آنچگونه مشاجره آن



 ات لذت ببراز زندگی   512

گو از مجلس پرید تا در داستان دخالت کند و گفت: بله درسیت  ک یاوهاز آن طرف ی

ها اینگونه شد و فالنی در اشتباه بود و شیروو بیه ذکیر    است، اما چنین نشد؛ بلکه بین آن

 تفاصیلی نمود که اتفاق نیفتاده بود.

رسید؛ اما بر اعصابش مسلط گردیید و رو بیه او   پیرمرد که بسیار خشمگین به نظر می

 و با آرامش کامل گفت: کرد

 آیا تو خودت در محل حادثه حضور داشتی؟ -

 گفت: خیر. -

 گفت: آیا کسی در آنجا حضور داشته و داستان را برایت تعریف نموده است؟ -

 گفت: خیر. -

 گفت: آیا تو از مامورین اجرای احکام در دادگاه باخبر شدی؟ -

 گفت: خیر. -

کنیی در  ب، چطور مرا تکذیب میدر این هنگام شیخ صدایش را باال آورد و گفت: خ

 حالی که از چیزی خبر نداری؟!

 من از مقدماتی که وی فبل از اعتراض ذکر نمود بسیار به شگفت آمدم.

کرد بدون این که این مقدمات را که درها را به روی رفیقش بست، اگر او اعتراض می

بیه دروغ باشید   ذکر نماید، برای رفیقش مجال بزرگی برای خروج از این صحنه اگرچیه  

 وجود داشت.

خواهیم چیزهایی را به اثبات برسانیم بایید  کنیم وفتی میبنابراین، ما گاهی نیاز پیدا می

 شان فانع سازیم.مقدماتی را ترتیب دهیم تا مخالفین را فبل از اعتراض

و یارانش بییرون شیدند، برخیی از     وفتی فریش جهت مبارزه جنگ بدر علیه پیامبر 

شیان آنیان را بیه زور اجبیار نمودنید؛      خواستند خارج شوند؛ اما فومها نمینخردمندان آ

هیا اگرچیه بیه معرکیه     دانست کیه آن ها خبر داشت و به یقین میاز حال آن آنحضرت 

 حضور یابند، اما بین آنان و مسلمانان جنگی رخ نخواهد داد.
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توجه سازد و آنان نزدیک شد، خواست یارانش را م به میدان کارزار وفتی آنحضرت 

دانست که در دل برخی سواالت و اشکاالتی پدیید  را از مقابله با آنان نهی فرماید، اما می

 خواهد آمد.

 ها علیه ما بیرون آمدند؟ها مبارزه نکنیم در حالی که آنچگونه با آن

 ها را استثنا نمود؟چرا فقط این

هیا پاسیخ بگویید و    راضیات آن مقدماتی را ذکر نمود که به اعت از این رو آنحضرت 

 سپس توجیه را ذکر نمود. چطور؟

در میان اصحابش بلند شد و گفت: مین از مییان بنیی هاشیم و دیگیران       آنحضرت 

 اند و فصد جنگ ندارند.دانم که به زور به میدان جنگ آمدهکسانی را می

 این مقدمه به پایان رسید.

 رد نمود، او را نکشد.باز گفت: لذا هرکسی از شما با بنی هاشم برخو

 برخورد نمود، او را نکشد.« ثرحاابوالبختری بن هاشم بن »و هرکسی با 

برخورد نمیود او را نکشید؛    - عموی پیامبر  -« عباس بن عبدالمطلب»و هرکسی با 

 زیرا او به اکراه آمده است.

از این رو صحابه با این انگیزه حرکت نمودنید و ایین سیخن را در مجیالس خیویش      

 نمودند.ازگو میب

مان را بکشیم گفت: آیا ما پدران، برادران و فرزندان« ابوحذیفه بن عتبه بن ربیعه»آنگاه 

 و عباس را رها کنیم؟

 به خدا فسم اگر من با او برخورد نمایم او را با شمشیرم تکه تکه خواهم کرد.

 رسید. این سخن به گوش آنحضرت 

 «!فصای ابوح»لذا رو به عمر نمود و گفت: 

کنیه میرا ابیوحفص    گوید: به خدا فسم! این اولین روزی بود که رسول خدا عمر می

 نامید.
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 «.شود؟با شمشیر زده می ای ابوحفص! آیا چهره رسول خدا »فرمود:  آنحضرت 

را رد  فرمیان پییامبر   « ابوحذیفیه »ی عمر متغیر شده و تکیان خیورد، چگونیه    چهره

 کند؟ مگر مسلمان نیست؟!می

نگاه عمر فریاد برآورد و گفت: یا رسول اهلل! بگذار گردنش را با شمشیر بزنم به خدا آ

 فسم وی منافق شده است!

در این هنگام ابوحذیفه از آنچه گفته بود پشییمان گشیت و گفیت: مین هرگیز از آن      

ای که در آن روز گفته بودم در ایمن نیستم و همواره از آن در بیم و هراس بیه سیر   کلمه

ردم مگر این که کفاره آن را با شهادتم بدهم از این رو در جنیگ یمامیه بیه شیهادت     بمی

 رسید. خدا از وی راضی باد.

 نصیحت...

 «.ها را نهار خود کن فبل از آن که تو را شام خود نمایندهوشیار باش آن»



 صبر کن، اعتراض نکن

حضیرت  گفیت و داسیتان   به خاطر دارم که شخصی در مورد فن گفتگیو سیخن میی   

 را ذکر نمود وفتی به این آیه رسید: یوسف 

﴿    
     

     
    
    
﴾  :[.07]یوسف 

فاق یوسف دو نفر دیگر نیز داخل شدند، یکی گفت: من در خوار دییدم کیه   و به ات»

گیرم تا شرار شود و دیگری گفت: من در خوار دییدم سیینی پیر از نیان     آر انگور می

 .«خوردروی سر نهادم و پرنده از آن می
 باز در چهره حاضرین تامل نموده و از آنان پرسید:

استی کدامیک اول داخیل شید، یوسیف ییا دو     دو جوان با او در زندان داخل شدند، ر

 جوان؟

 یکی صدایش را بلند نمود و گفت: یوسف.

 دیگری گفت: نه نه دو جوان.

 سومی گفت: نه نه بلکه یوسف، آری، یوسف.

چهارمی از خود زیرکی نشان داده و گفت: همگیی بیاهم داخیل شیدند؛ بیاز پنجمیی       

 که موضوو اصلی از یاد رفت.صدایش را بلند نمود و سر و صدا بسیار شد تا این 

رسید که سخنران همین فضیه را در نظر داشیته اسیت. از ایین رو بیه     چنین به نظر می

رفت و آنگاه یک لبخند طوالنی نمیود و  نمود و وفت از دست میهای آنان ت مل میچهره

 شان را پایین آورند و باز گفت:هایبه آنان اشاره نمود تا صدای

ها! آییا ایین مسیاله شایسیته ایین همیه       یوسف داخل شده یا آنمشکل چیست؟ ابتدا 

 اختالف است؟!
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بینیید میا بیه    های ما دفت نمایید در بسیاری موافع میی به هرحال، اگر شما در وافعیت

کنند، مردم را از خیود دل  موردمان به سخنان کسانی که داستانی حکایت میاعتراضات بی

 دهیم.نگران ساخته و از دست می

به حکایت داستانی مشغول است؛ از آن طیرف کسیی اعتیراض نمیوده و بیا       شخصی

گذارند، شیرینی و جیذابیت سیخن را از او   اعتراض به چیزهایی که به داستان ت ثیری نمی

 گیرد.می

 آری، بر مردم چنان سنگین نباش که بر هرچیزی اعتراض نمایی.

به مسجد رفیت   ءنماز عشا وفتی هفت سال داشت برای« سعود»به یاد دارم که برادرم 

رسید که مقداری عجله دارد و امام در افامه نماز مقداری ت خیر نمیوده  و چنین به نظر می

 است.

هیایش نییز   وفتی از این بابت به تنگ آمد نزد مؤذن که پیرمردی مسین بیود و گیوش   

 ضعیف بودند رفت و پشت سرش ایستاد.

را تغییر دهد و گفت: تکبیر افامه را اش را گرفت و کوشش کرد تا صدایش آنگاه بینی

 بگو و سپس از مسجد فرار نموده و بیرون رفت.

شنید تا جهت افامه نماز برخیزد و برخی از نمازگذاران متوجه اما مؤذن که چیزی نمی

خواست بچه را ببیند تیا  او را  کرد و میشدند. لذا مؤذن نشست و از روی خشم نگاه می

 تنبیه کند.

 اش ذکر ننمودم.نگیزی بود؛ اما من آن را برای شگفتیاصحنه شگفت

ای نشسته بودیم که یکی از اهل مجلس ایین میاجرا را   بلکه چند روز بعد ما در جلسه

خواست بیا پیدرش بیه درییا     ذکر نمود و در اثنای آن گفت: سعود عجله داشت؛ زیرا می

 فرار ندارد. احل دریاکناره سبرود. علیرغم این که ریاض یک منطقه صحرایی است و در 
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از این جهت من حیران ماندم آیا داستانش را فاسد نموده و بر او اعتراض نمایم یا این 

که این ت ثیری در داستان ندارد و نیازی به اعتراض و کسب دشمنی نیست، از این جهیت  

 دومی را ترجیح داده و خاموش ماندم.

ای، شاید او عذری دارد را نفهمیده نمایی که اصال  آنگاهی شما به چیزی اعتراض می

 کنی.و شما او را نکوهش می

یک فرد مهربان بود و بیر نصییحت میردم حیرص و عالفیه داشیت، روزی بیا        « زیاد»

ماشینش در کنار چراغ فرمز توفف نمود که صدای موسییقی بیا سیبک غربیی بیاالیی بیه       

کرد طرف نگاه میگوشش رسید. تعجب کرد که این صدا از کجاست، به این طرف و آن 

 و متوجه شد که از سمت ماشین بغلی است.

راننده آن صدایش را تا آخر باال نموده است به طوری کیه همیه افیراد دور و نزدییک     

 شنوند.صدایش را می

کرد تا او را متوجه سازد کیه مقیداری   زد و کوشش میبه سوی وی بوق می« زیاد»لذا 

 داد.کرد و به او پاسخ نمیص نگاه نمیصدای ضبط را پایین بیاورد، اما آن شخ

رسید که وی از شدت صدای موسیقی طوری مت ثر شده کیه متوجیه   طوری به نظر می

 اطرافیانش نیست.

کرد تا چهره راننده را که آن را به رومالش پوشیده بود ببینید و چیون   تالش می« زیاد»

ی زییاد بیشیتر شید!    او را دید متوجه شد که ریشش چهره وی را پوشیانده اسیت! شیگفت   

شخصی با این شکل و فیافه به جای این که به فیرآن گیوش دهید بیه شینیدن موسییقی       

 مشغول است آن هم با صدای خیلی بلند!

 ها حرکت نمودند.چراغ سبز روشن شد و ماشین

خیلی اصرار داشت تا این فرد را نصیحت کند، لذا به دنبال وی حرکیت نمیود   « زیاد»

 ر یک مغازه توفف نمود تا چیزی خریداری نماید.تا این که وی در کنا
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هایش کوتیاه و  کرد تا لباسنیز در کنارش توفف نمود و با دفت به وی نگاه می« زیاد»

 هایش گنجان اند.ریش

از این رو وسواس به فلبش هجوم آوردند و ظاهرا  شاید توفف نمیود تیا ییک پاکیت     

 سیگار خریداری نماید!

 در حالی که یک مجله اسالمی به دست داشت!شخص از مغازه بیرون شد 

اما آن شخص به  (1)زیاد تار نیاورد و با یک لطف و محبت گفت: برادر! ببخشید آی!

 وی جوار نداد و توجه ننمود.

باز زیاد صدایش را بلندتر گرفت و گفت: آی، آی. ببخشید برادر، گوش کن! تیا ایین   

 و نگاه نکرد.که آن شخص به ماشینش رسید و سوار شد و به ا

زیاد در حالی که خشمگین بود، از ماشینش پایین آمد و نزد او رفیت و گفیت: بیرادر    

 شنوی؟!خدا شما را هدایت کند، مگه نمی

آن شخص به وی نگاه کرد و لبخندی زد و ماشینش را روشین نمیود و فیورا  صیدای     

 ضبط را با وضعیت اسفناکی باال نمود.

گین شد و گفت: برادر عزیزم! حرام است بیر شیما،   در این هنگام زیاد به شدت خشم

 کنی؟!چرا مردم را اذیت می

باز آن شخص به لبخندش افزود در حالی که موسیقی با صدای بلند روشن بود! زییاد  

 شد و صدایش را باال آورد تا او بشنود.اش زرد و سرخ میبیشتر به خشم آمد و چهره

هیایش اشیاره   ه شده است، با دستش به گیوش وفتی آن مرد دید که کار به اینجا کشید

 بست.ها را مینمود و آن

 شنوم.باز دفتر کوچکی از جیبش بیرون آورد که در صفحه اول آن نوشته بود: من نمی

 کنم منظورتان چیست آن را اینجا بنویسید!خواهش می

                                           
 مخفف آفای در اصطالح عامیانه. -1
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 اشاره...

 فرماید:خداوند می

﴿   ﴾  :اإلسراء[
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 .«کننده استیعنی انسان موجودی عجول و شتار»
 «.ی شما غلبه نکندزدگی شما بر خواستهپس مواظب باش شتار»
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های بزرر نیازمند آنند تا شما مطلور را فبل از طلب آمده نمایید تا مبادا زود خواسته

کتبیی اسیت. لیذا اگیر شیما بیرای ییک         هیای شیفاهی و  رد نشوند. و این شامل خواسته

ای نوشتی و نیازی از او خواستی مناسب است تا فبل از نیازتان چییزی در  دار نامهسرمایه

مورد سخاوت و بخشش و خیرخواهی او بنویسید و بعید از آن نیازتیان را بنویسیید، بیه     

همسیرت  توان گفیت: از  همین صورت وفتی چیزی از پدر یا برادرتان خواستید. حتی می

 ای برایش ذکر نمایید.نیز مناسب است مقدمه

خواستی به همسرت لذا اگر یکی از دوستانت را برای صرف نهار دعوت نمودی و می

بگویی تا غذایی درست نموده و خانه را آماده کند، مناسب است کیه فبیل از آن بگیویی:    

ت نمیایم تیا از   هیا را دعیو  حقیقتا  دست پخت شما لذیذ است و همگی دوستان وفتی آن

 دست پخت شما میل نمایند، شادمان خواهند شد.

ها غذا خوردم ولی هرگز مزّه دست پخت شیما  ترین رستورانباور کن! من از پیشرفته

 را در هیچ جا ندیدم!

حقیقتا  دیشب یکی از دوستان را دیدم که از سفر آمده بیود و از روی تعیارف بیه وی    

 تشریف بیاورید و اتفافا  وی موافقت نمود. گفتم: فدا برای صرف نهار نزد ما

لذا وی را با جمعی از دوستان دعوت نمودم و امیدوارم شما برای ما غیذایی درسیت   

 نمایید.

این شیوه خیلی زیباتر از آن است که به محیض ورود بیه خانیه داد بزنیی و بگیویی:      

 فالنی، فالنی.

ی را بیه ییک جیای تفریحیی و     کند شما وآیم؛ و او فکر میاو پاسخ دهد: حاضر، می

 برید.گردشگری می

شما بگویید: سریع، سریع، آشپزخانه، آشپزخانه، اآلن میهمان خواهند آمید، در پخیت    

 کردن آن دفت نمایی و...نهار ت خیر نکنی و در آماده
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خواهی از مدیرت مرخصی بگیری و ییا میادر و پیدرت را از    به همین شکل وفتی می

 چیزی باخبر سازی.

 ا سیره نبوی را مطالعه نمایید که در این مورد اهنمایی کرده است.شم

اش را در نزدیکیی سیرزمین هیوازن    در ایام کودکی دوران شیرخوارگی رسول خدا 

ها اسالم بیاورند؛ ولی به وی خبیر رسیید   گذرانده است و از این جهت آرزو داشت تا آن

ها آماده نیز خود را برا مقابله آن پیامبر  اند. لذاها برای نبرد وی لشکری گرد آوردهآن که

ها پیروز ساخت و غنایمی به را در برابر آن ساخت و با آنان جنگید و خداوند پیامبرش 

 دست آورد.

 هیا از آن برخیی منزل گرفته بیود و  « جعرانه»در جایی به نام  در حالی که آنحضرت 

 کشته شده بودند. در آن جنگ افرادی از آنان و آمدند. نزد آنحضرت 

 زنان و کودکان را در یک جا فرار داده بود. رسول خدا 

میذاکره نماینید تیا     از این رو خردمندان هوازن تصمیم گرفته بودند تا با رسول خدا 

 زنان و کودکان اسیرشده آنان را آزاد بکند.

 یدند.لذا یک فرد سخنور را که از اسلور سخنوری و نطق زیبایی برخوردار بود برگز

ای اییراد نمیود و گفیت: ییا     نام داشت، ابتدا مقدمه« زهیر بن صرد»سخنگوی آنان که 

دهنیدگان تیو وجیود    ها و پیرورش رسول اهلل! همانا در زنان اسیرشده کسانی از میان خاله

 دارند کسانی که تو را پرورش دادند.

ای ی آن دو این مس لهرا شیر داده بودیم و برا« نعمان بن منذر»و « ابن ابی شمر»اگر ما 

هیا را داشیتیم،   افتیاد انتظیار لطیف و محبیت آن    که برای شما پیش آمده است، اتفاق میی 

دهندگان هستی و آنگاه بیه سیرودن ایین اشیعار     حاالنکه تو رسول خدا و بهترین پرورش

 مبادرت ورزید:
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 رمككككككنن علینككككككا وسكككككك   َّللا  ككككككي فكككككك م

 رمككككنن علككككى نسكككك ة  ككككد فنككككب ت ضككككعلا

 شكككككككككالب نعامتكككككككككهال ت علنكككككككككا فمكككككككككن 

 الء وإن ف  ِككككككككككككك كآإنكككككككككككككا لن كككككككككككككك  
 

  لنكككككككككك  المكككككككككك ء ن جكككككككككك ه وننتأكككككككككك  

 إذ  كككككك ك تمككككككاله مككككككن محضككككككلا الككككككدو

   ع ككككككك ـواسكككككككتبق منكككككككا  لنكككككككا مع ككككككك

 وعنكككككككدنا بعكككككككد  ككككككك ا الیككككككك م مكككككككدخ 
 

یا رسول اهلل! در کرم و بزرگواری بر ما منت بگذار؛ زیرا تو شخصی هستی کیه  »یعنی: 

خیوردی،  هایی که از ایشان شیر میگواری داریم، بر زنم و بزریما از او امید و انتظار کرد

کردی لطف فرمیای. میا را همچیون اشیخاص     ها پر میو دهانت را از شیرهای فراوان آن

هیای درخشینده و   خوار و زبون فرار مده و گوی سبقت را از ما ببر کیه میا خیود گیروه    

شوند و این نعمت پیس   ها را سپاسگذار خواهیم بود، هرفدر که کهنهسرفرازیم. ما نعمت

 «.از امروز، همواره پیش ما محفوظ خواهد ماند

 زنان و کودکان اسیر را آزاد نمود. آنگاه رسول خدا 

اش مقدمه زیبایی اراییه نمیود و در آن اییام طفولییت     پس ببین چگونه فبل از خواسته

 را در آن به یاد آورد! پیامبر 

داریم، ر ما شاهان غیر از تو را گرامی میبلند شد و گفت: اگ آنگاه مروت آنحضرت 

 فدر زیبا بود.پس تو اولی به اکرام هستی، لذا ببین این شیوه چه

 حال آن که خداوند مؤمنان را ادر نموده و فرموده است:

﴿   
   

    
     

      
   ﴾ [:01 المجادلة]. 

ای به فقیرا  خواستید با پیامبر صحبت کنید، پس فبل از آن صدفهای مؤمنان! وفتی می»

 .«بدهید
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بخواهید، ابتیدا   خواسیت از کسیی فریادرسیی نمایید ییا از او کمیک       هرگاه عرر می

خواسیت بیه کسیی    نمود؛ همچنین اگیر میی  سخنانش را با اشعار و سخنان نیکو آغاز می

گفت که شمشییرها از  توهین نموده و یا با او به نبرد به پا خیزد به روح و روان چیزی می

 انجام آن عاجز بودند.

 یامبربرای انجام عمره تشریف آورد، فریش ترسید و نزدیک بود پ وفتی آنحضرت 

ای را سیاله نامیه ده کردند که وی بین آنان ییک صیلح  ها اصرار نمیها بجنگد، اگر آنبا آن

 تش بس اعالم گردد.آبنویسد و در آن 

خواهید کیه در عقید حماییت محمید      ای میی نامه چنین آمده بود که هر فبیلهدر صلح

داخیل گیردد داخیل    خواهد در عقد حمایت فریش ای میدرآید، به او پیوسته و هر فبیله

 شود.

 شویم.آنگاه فبیله خزاعه برخاست و گفت: ما در عقد حمایت محمد داخل می

ها و نبردهای زیادی رخ داده بود، از این در میان این دو فبیله )خزاعه و فریش( جنگ

هیا تعیرض نماینید    رو به کینه و بغض فریش افزوده گردید، اما ترسیدند کیه اگیر بیه آن   

 ها انتقام بگیرد.نبرای آ پیامبر

ن معاهده به مدینه بازگشت پس از گذشت هفت یا هشیت  آبعد از  وفتی آنحضرت 

کیه در نزدیکیی مکیه    « وتیر»به فبیله خزاعه در نزدیک آبگیری به نام « بنی بکر»ماه، فبیله 

 فرار داشت، حمله نمود و از فریش کمک طلبید.

 و محمد از حال ما آگهی ندارد.بیند فریش گفت: حاال شب است و کسی ما را نمی

 ها جنگیدند.لذا در سواری و تجهیزات جنگی به آنان کمک نمودند و با آن

 خزاعه از این امر ترسید و بسیاری از زنان، مردان و کودکان آنان کشته شد.

متوجه گردید که چه بالیی بر فومش فرود آمده « عمرو بن سالم»وفتی شخصی به نام 

 فرار نمود و سوار بر شترش شده و به مدینیه نیزد رسیول خیدا      است، از دست فریش
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دیده وارد مدینه شد. سپس در حالی که اثر سیفر و مشیقت   زده و مصیبترفت و وحشت

 راه بر وی نمایان بود، به مسجد رفت و این اشعار را سرود:
  ككككككككككككا و  إنككككككككككككي ناشككككككككككككد محمككككككككككككدا

  ككككككككككد فنككككككككككتم ولككككككككككدا وفنككككككككككا والككككككككككدا

  ا ربككككككككداـ  وسكككككككك   َّللا نصككككككككـنصككككككككا 

  ككككككككككیلم وسكككككككككك   َّللا  ككككككككككد ت كككككككككك  ا
 

  لككككككككككككف ربیككككككككككككه وربینككككككككككككا إال تلككككككككككككدا 

  لكككككككككم ننكككككككككز   كككككككككدا ثمكككككككككب رسكككككككككلمنا

 ت ا مككككككككككككككد اور   عبككككككككككككككا  َّللا  ككككككككككككككأ

 إن سكككككككككیما خسككككككككك ا وجلكككككككككه ت بكككككككككدا
 

  كككككككككي  یلكككككككككق فكككككككككالبح      مزبكككككككككدا
 

خوانم، کسی که از دیرباز هم پیمان پدران ما بوده پروردگارا! من محمد را به یاری می»

و ما پدر، آنگاه ما اسالم آوردیم و دست نکشیدیم. یا رسیول اهلل!   است. شما فرزند بودید

ما را به سرعت یاری بده و بندگان خدا را به مدد بخواه. رسول خدا آماده در لشکری کیه  

 «.چون دریا مواج است میان ایشان خواهد بود

 آنگاه با صدای بلندش فریاد زد:
 إن     كككككككككككككا رخل ككككككككككككك ك الم عكككككككككككككدا

  ككككككككداوجعلكككككككك ا لككككككككي  ككككككككي فككككككككداء و

  لكككككككككككككككككككم رذ  ور كككككككككككككككككككل عكككككككككككككككككككد ا
 

 ون ضككككككككككككككك ا می ا ككككككككككككككك  الم فكككككككككككككككدا 

 وععمككككككككك ا إن لسكككككككككب ر عككككككككك  ر كككككككككدا

  ككككككككككككم بیت نككككككككككككا بككككككككككككال تی    ككككككككككككدا
 

 و تل نكككككككككككككككككككا وفعكككككككككككككككككككا وسككككككككككككككككككك دا
 

فریش با شما وعده خالفی نمود و آن پیمان مؤکید خیویش را شکسیت. و در    »یعنی: 

راسیتی کیه    خوانم. بیه کداء علیه ما کمین نمودند و پنداشتند که من کسی را به یاری نمی

به ما شبخون زدند. و ما « وتیر»ها کمتر است آنان شبانگاه در مقام تر و تعداد آنها ذلیلآن

 «.را در حالت رکوو و سجده به فتل رساندند

این اشعار و سخنان و ندا را شنید، تکان خورد و به خشم آمد و گفت:  وفتی پیامبر 

ر برخواست و به مردم دستور داد تا برای و آنگاه با شتا« ای عمرو بن سالم یاری شدی»

 رفتن به نبرد خود را آماده کنند.بیرون
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دانستند نبرد کجیا  کردند در حالی که نمیاصحار نیز برآشفته شده و خود را آماده می

نیز بیم آن داشت که آنان از رفتن وی باخبر نشوند و این خبر  خواهد بود و آنحضرت 

خداوند خواست تا فریش را از امر وی کور کند تا ایین کیه    به گوش فریش نرسد، لذا از

 ها را گرفتار نماید.شان آنبه صورت ناگهانی در سرزمین

شان به شدت خشمگین شده بود، در حیالی کیه   به فریش بر اثر خیانت رسول خدا 

آیید و  به زودی خواهید دید که ابوسیفیان نیزد شیما میی    »کرد، گفت: خودش را آماده می

 «.شودان تجدید پیمان، و افزایش در مدت آن میخواه

بیدیل  »ها آمدند که در میان آن نزد آنحضرت« بنی خزاعه»باز چند نفر دیگر از فبیله 

ها رسیده بود و نیز وی را از حماییت فیریش بیا فبیلیه     نیز بود و به آنچه به آن« بن ورفاء

 باخبر نمودند.« بنی بکر»

برگردیید و در شیهرها   »هیا گفیت:   وعده یاری داد و بیه آن به آنان  از این رو پیامبر 

شیدن وی بیا   پیمیان متفرق شوید و به کار خود مشغول شوید و نخواست فیریش از هیم  

 خزاعه باخبر گردد تا مبادا فبل از رسیدن وی، به نبرد با آنان برنخیزند.

 شان بازگشتند.از این رو آنان به سرزمین

بیا ابوسیفیان برخیورد    « عسیفان »که و مدینه بیه نیام   در مسیر برگشت در جایی بین م

نامه بیشتر ت کید نموده و بیه میدت   نمودند که فریش وی را فرستاده بود تا در مورد صلح

 ها به وی رسیده باشد.آن بیفزاید؛ زیرا ترسیده بودند که شاید خبر عهدشکنی آن

 د از نزد رسول خیدا  ت نمود ترسید که شایامالف« بدیل بن ورفاء»وفتی ابوسفیان با 

 بازگشته و او را از ماجرا باخبر ساخته است.

 آیی؟از کجا می« بدیل»لذا پرسید: ای 

 های خزاعه بودم.گفت: من در ساحل دریا میان فبایل و سرزمین« بدیل»
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« بدیل»از آنجا گذشت، ابوسفیان به خوابگاه شتر « بدیل»ابوسفیان خاموش شد، وفتی 

وی یکی را برداشت و با دستش آن را شکافت و میان آن هسته خرما آمد و از پشگل شتر 

 را مشاهده کرد. لذا فهمید که از مدینه بازگشته است.

دهند، از این رو ابوسفیان گفت: بیه خیدا   زیرا آنان به حیوانات خویش هسته خرما می

 از نزد محمد برگشته است.« بدیل»خوردم که فسم می

« ام حبیبه»مه داد تا این که به مدینه رسید و به خانه دخترش باز ابوسفیان به راهش ادا

بنشییند، ام حبیبیه آن    خواست به بستر آنحضرت رفت و چون می همسر رسول خدا 

 را جمع کرد.

دانم که مرا شایسته نشستن بر این فیراش ندانسیتی ییا    ابوسفیان گفت: دخترم من نمی

 این فراش را سزاوار من ندیدی؟

است و تو مشرک و نجس هسیتی،   فت: خیر، بلکه این فراش رسول خدا ام حبیبه گ

 لذا دوست نداشتم که تو بر آن بنشینی.

 ابوسفیان تعجب نمود و گفت: دخترم! به خدا فسم بعد از من به تو بدی رسیده است.

 رفت. آنگاه ابوسفیان نزد رسول خدا 

 بیفزا. مان را محکم بگیر و در مدت آنو گفت: ای محمد! پیمان

 «.آیا برای همین امر آمدی؟ مگر از جانب شما اتفافی افتاده است؟»گفت:  آنحضرت

اظهار ننمود که وی از خیانت فریش باخبر شده است و چنین اظهار نداشیت   پیامبر 

 که از نبرد آنان با خزاعه باخبر شده است.

افزاییید؟  ت آن میی خواست چنین بگوید: چرا پیمان را تجدید نموده و به مدانگار می

 مان بافی نمانده است، پس چرا تجدید شده و به مدت آن افزوده گردد؟مگر هنوز پیمان

 برم.ابوسفیان گفت: معاذ اهلل! نه به خدا پناه می

 مان هستیم و در حدیبیه صلح نمودیم و آن را تغییر و تبدیل نخواهیم نمود.ما بر پیمان
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به او پاسخ نداد.  تکرار نمود و رسول خدا  خاموش شد و باز ابوسفیان آنحضرت 

 آمید و گفیت: بیرای مین نیزد پییامبر       لذا ابوسفیان از نزد وی بیرون شد و نزد ابوبکر 

شفاعت کن تا پیمان را تجدید نموده و به مدت آن بیفزایید و ییا وی را از مین و فیومم     

 بازدار.

به تیو   ت که رسول اهلل گفت: حمایت و جوار من مشروط بر این اس آنگاه ابوبکر 

دارم و من به خدا فسم اگر یک مورچیه کیوچکی   جوار بدهند و من کسی را از او بازنمی

 کنم.جنگد آن را علیه شما کمک میرا ببینم که با شما می

ابوسفیان با دلی شکسته بیرون شد و نزد عمر رفت و با او صحبت کرد. عمر گفت: آیا 

 شفاعت کنم؟ من برای شما نزد رسول اهلل 

هم بستیم، خداوند آن را از بین ببرد و هرچه ثابیت بیوده    بلکه آن پیمانی که جدیدا  با

 است آن را فطع نماید و آنچه فطع شده است خداوند آن را وصل نگرداند.

اش تغیییر نمیود و دلتنیگ شید، گوییا بیه       وفتی ابوسفیان این سخنان را شینید چهیره  

گفیت: از طیرف   ا ابوسفیان در حالی بیرون شد کیه میی  اش سیلی زده شده است، لذچهره

 فومم جزای بد داده شدم.

وفتی از آنان ناامید گردید نزد علی رفت و گفت: تو از نظر خویشاوندی از همه آنیان  

 شفاعت کن. تری. لذا برای من نزد پیامبر به من نزدیک

د وی را از جنیگ  تواننمی علی گفت: ای ابوسفیان! هیچکسی از اصحار رسول اهلل 

 گوید.و عقوبتی که تصمیم گرفته است بازدارد؛ زیرا او از هوای نفس سخن نمی

ها هستی، پس فومت را پناه بده و تو سردار فریش و بزرگترین و فدرتمندترین فرد آن

 خودت را بازدار.

یعنی در میان مردم برخیز و فریاد بزن که من خودم را بازداشیتم و بیاز بیه سیرزمینت     

 ازگرد.ب

 ای خواهد داشت؟ابوسفیان گفت: به نظر شما این کار برای ما فایده
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 بینم.ای غیر از این برای تو نمیعلی گفت، خیر، اما چاره

لذا ابوسفیان در میان مردم آمد و فریاد زد: آگاه باشید من در میان مردم پنیاه گیرفتم و   

آنگاه سوار بر شیترش شید و بیه    برم که کسی از من نگهبانی کند. به خدا فسم گمان نمی

 مکه بازگشت.

 وفتی نزد فریش آمد آنان پرسیدند: آیا نامه و یا پیمان جدیدی از نزد محمد آوردی؟

ام؛ امیا کسیی را   گفت: خیر، به خدا فسم! وی انکار نمود و من هم کیشان وی را دیده

 ام که از وی بیشتر اطاعت شود.ندیده

 تم، اما او به من پاسخی نداد.من نزد او رفتم و با وی سخن گف

 باز نزد پسر ابوفحافه رفتم و از او خیری ندیدم.

 ترین دشمن یافتم.باز نزد عمر رفتم و او را سرسخت

تر یافتم و او مرا به امری مشورت داد تر و نرمباز نزد علی رفتم و او را از همه مهربان

نیاز خواهد سیاخت  ما را از چیزی بیدانم که من آن را انجام دادم. ولی به خدا فسم! نمی

 یا خیر؟

 آنان پرسیدند: به تو چه دستور داد؟

 گفت: به من دستور داد تا خودم را در میان مردم پناه دهم و من چنین کردم.

 ها گفتند: آیا محمد با این کار موافقت نمود و اصحابش را به این امر ملزم ساخت؟آن

 گفت: خیر.

این فرد جز این که تیو را بازیچیه گرفتیه اسیت، کیار دیگیری        آنان گفتند: وای بر تو!

 نکرده است.

 ی دیگری نیافتم.گفت: به خدا فسم من چاره

 لذا ابوسفیان غمگین شد و نزد همسرش رفت و ماجرا را با او در میان گذاشت.

همسرش گفت: خدا تو را رسوا سازد تو چه فرستاده و رسول زشتی نسیبت بیه فیوم    

 خود خیری نیاوردی. خود بودی و با



 507 تان صدقه بدهیدگفتنقبل از سخن

 برای فتح مکه آمد. از این رو چند روزی طول نکشید تا این که پیامبر 

 ای کافیست...اشاره

 «.ی بزرر فبل از فروبردن، نیاز به خور جویدن داردلقمه»
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فتند و ردر یک دشت وسیعی راه می –که خیلی معاند و لجوج بود  –فهد با دوستش 

اش را به زمین گذاشته و بادها گیاهی او را پنهیان و   از دور چیز سیاهی را دیدند که سینه

 کنند.گاه ظاهر می

 فهد رو به دوستش نمود و گفت: به نظر شما این چه حیوانی است؟

 رنگ است.دوستش گفت: این یک بز سیاه

 فهد گفت: خیر بلکه آن یک کالغ است.

 گویم بزی است آفا یعنی بز.دوستش گفت: من به تو می

 کنیم.رویم و بیشتر به آن دفت میفهد گفت: خوبه نزدیکتر می

شان را به آن متمرکز نمودند و خیلی واضیح  ها نزدیکتر شدند و بیشتر و بیشتر نگاهآن

 ها کالغ نشسته است!بود که در جلو آن

 فهد گفت: برادر عزیز! به خدا این کالغ است.

 ن کامل سرش را تکان داد و گفت: آفا بزی است بزززز.دوستش با اطمینا

ها احساس نمود شدن آنبه نزدیک کالغو  باز فهد خاموش شد و بیشتر نزدیک شدند

 و پرواز کرد.

 است پرواز کرد؟ آه پرواز کرد. کالغاست دیدی  کالغفهد فریاد زد و گفت: اهلل اکبر! 

 ز کند.دوستش گفت: آفا این بز است بزززز اگرچه پروا

 چرا این داستان را ذکر نمودم؟ به این خاطر آن را ذکر نمودم تا بگویم:

هایی که در صفحات گذشته ذکر نمودم برای عموم مردم شایستگی دارنید  این مهارت

اند که هرچه تیو بیا آنیان إعمیال      اما با این وجود این امر بافی است که برخی مردم چنان

 دا نشده و سازگار نخواهند شد.صمهارت نمایی بازهم با شما هم

 ها مهارت سرخوشی را اعمال نمایید، مثا  به او بگویید: ماشاء اهلل!پس اگر شما با آن
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ات اسیت. و توفیع داریید او    ای! گوییا شیب عروسیی   های زیبا پوشییده فدر لباسچه

اه کند، بلکه به شما چپ چپ نگی لبخندی بزند و از شما تشکر نماید، نه این که چنین می

 گوید: خوبه خوبه، لوس بازی درنیاور، سبکی نکن.کند و میمی

انگیز که حاکی از جهل وی به فنون تعامل با مردم امثال اینگونه عبارات خشن و نفرت

 باشد.می

نماید و مهارت تفیاهم را بیا وی بیه    یا مانند این که زنی با شوهرش اعمال مهارت می

کنید و بیا خنیده بیا او واکینش نشیان       او حکایت میی  گیرد و یک نکته مالیم را باکار می

 گوید: خوبه، با خنده، روی خودت فشار نیاور؟!دهد. اما شوهر میمی

تواننید ییک   ها نمیوفتی از طرف مردم با اینگونه برخوردها مواجه گشتی، بدان که آن

 جامعه ایده آل و متعالی را تشکیل دهند.

ام. آری، به خدا فسم من شخصا  تجربه نمودم هها را تجربه نمودمن خودم این مهارت

رتبه و دانشیجویان  های عالیو ت ثیر آن را در بزرر و کوچک، افراد ساده و زیرک، انسان

 ام.کنم احساس نمودهای که در آن تدریس میکدهشدان

 ام.ها دیدهها را با فرزندانم تجربه نمودم و شگفتیآن

اعم از زن و مرد تجربه کردم و آثار آن را مشیاهده  های مختلف بلکه آن را با جنسیت

 ام. به خدا فسم من خیرخواه شما هستم.کرده

 با اختصار...

 «.آیا شما در تغییر عملکردتان جدی هستید؟»



 شجاع باش و از اآلن شروع کن

باری یک دوره آموزشی در مورد فن تعامل با مردم اجرا نمودم که عبیدالعزیز از مییان   
 گان بود.کنندشرکت

 کرد.ت ثیر این کالس بر وی بسیار واضح بود و هر نکته و مطلب را یادداشت می
 سه ترم این دوره به پایان رسید و ما از هم جدا شدیم.

ی دیگری را به اجرا گذاشتم کیه عبیدالعزیز را   یک ماه بعد نیز من دو مرتبه یک دوره
دانسیت مین عیین سیخنان     میی  کنندگان مشاهده نمودم در حالی کیه وی در میان شرکت

 گذشته را تکرار خواهم کرد!
کنندگان از سالن متفرق شیدند مین دسیت عبیدالعزیز را     وفتی اذان گفته شد و شرکت
 ای رفتم و پرسیدم:گرفتم و با او به یک گوشه

هیای  دانی من عین گفتیه عبدالعزیز! چرا شما دو مرتبه شرکت نمودید در حالی که می
 کنم؟!گذشته را تکرار می

این دفتر یادداشت که در جلو شماست، همان دفتر یادداشیت سیابق اسیت و گیواهی     
ی جدییدی بیه دسیت    آوری مانند  اولی است! یعنیی شیما فاییده   ای که به دست مینامه

 نخواهی آورد.
 وی به من گفت:

 گویند: آفای عبدالعزیز! تعامل شیما باور کنید! به خدا فسم دوستان و رفیقانم به من می
 در مدت این یک ماه با ما بسیار تغییر کرده است.

کنم، لذا های دوره گذشته را اجرا میلذا با خود اندیشیدم و متوجه شدم که من مهارت
ام بیشتر میورد  هایی را که فرا گرفتهآمدم تا بار دیگر در این دوره شرکت نمایم تا مهارت

 ت کید فرار دهم.

 بنابراین...
 «...عملکردتان جدی هستید، پس شجاو بوده و از حاال شروو کنیداگر شما در تغییر »

 پایان ترجمه
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