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کتاب ییست ونهم :محمد رسول هللا ،شخصیت و رسالت او

بسم هللا الرحمن الرحیم
بسیار مىشود كه مردم ،عملى را كه مىكنند و یا مىخواهند آغاز آن كنند ،عمل خود را با نام
عزیزى و یا بزرگى آغاز مىكنند ،تا به این وسیله مبارك و پر اثر شود و نیز آبرویى و احترامى به خود
بگیرد و یا حداقل باعث شود كه هر وقت نام آن عمل و یا یـاد آن بـه میـان مىآیـد ،به یاد آن عـزیز نیـز
بیـفتنـد.
این معنا در كالم خداىتعالى نیز جریان یافته ،خداىتعالى كالم خود را به نام خود كه عزیزترین
نام است آغاز كرده ،تا آن چه كه در كالمش هست نشان او را داشته باشد و مرتبط با نام او باشد و نیز ادبى
باشد تا بندگان خود را به آن ادب مؤدب كند و بیاموزد تا در اعمال و افعال و گفتارهایش این ادب را
رعایت و آن را با نام وى آغاز نموده ،نشان وى را بدان بزند ،تا عملش خدایى شده ،صفات اعمال خدا را
داشته ب اشد و مقصود اصلى از آن اعمال ،خدا و رضاى او باشد و در نتیجه باطل و هالك و ناقص و ناتمام
نماند ،چون به نام خدایى آغاز شده كه هالك و بطالن در او راه ندارد( ... )1و
« من به نام خدا آغاز مىكنم! »
 -1الـمیزان ج  ،1ص .26
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فصل اول  :مشخصات ظاهري پیامبر گرامي خدا

"ص"
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مشخصات صورت رسول هللا"ص"
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 -2پیشاني ،چشم و ابرو:
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آرایش ،نظافت ،و عطر رسول هللا "ص"
-1آرایش رسول هللا "ص":

"ص"
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"ص"
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 -21مالقات رسول هللا”ص“ با ابراهیم خلیل هللا ”ع“( در آسمان هفتم )
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مقدمه مؤلف
ـر ٌ
آن َكـــریــ ٌم
اِنَّــهُ لَقُ ْ

ب َم ْكنُ
ـــــون
فـى ِكتــا ٍ
ٍ
ســهُ اِالَّ ا ْل ُم َ
ـــرو َن
ال یَ َم ُّ
ط َّه ُ

« این قـــــــــرآنـى اســت كــریـــــــــــم! »
« در كتــــــــابـــــــى مكنـــــــــــــــــــــــون! »
« كه جز دست پــاكــان و فهـم خاصان بدان نرسد! »
( 77ـ  /79واقعه)

این كتاب به منزله یك «كتاب مرجع» یا فرهنگ معارف قرآن است
كه از «تفسیر المیزان» انتخـاب و تلخیـص و بر حسب موضوع ،طبقهبندى شده است.
در یک « طبقه بندی کلی» از موضوعات قرآن كریم در تفسیر المیزان
قریب  77عنوان انتخاب شد که هر یك یا چند موضوع ،عنوانی براى تهیه یك كتاب در نظر
گرفته شد .هر كتاب در داخل خود به چندین فصل یا عنوان فرعى تقسیم گردید .هرفصل نیز
به سرفصلهایى تقسیم شد .در این سرفصلها ،آیات و مفاهیم قرآنى از متن تفسیـر المیــزان
انتخــاب و پس از تلخیص ،به روال منطقى طبقهبندى و درج گردید ،به طورى كه خواننده
جوان و محقق ما با مطالعه این مطالب كوتاه وارد جهان شگفتانگیز آیات و معارف قرآن
عظیم گردد.
تعدادی از این مجلدات هم گفتارهای مربوط به همین موضوعات و همچنین
تحقیقاتی است که عالمه طباطبائی رضوان هللا علیه درباره اهداف آیات و سوره های قرآن
کریم به عمل آورده است .آخرین مجلد منتخبی خالصه از  21جلد قبلی است.
در نظر گرفته شد این مجلدات بر اساس سلیقه خوانندگان در شکل ها و
قطع های مختلف آماده شود .در قطع وزیری تعداد این مجلدات به  22رسید .در قطع جیبی
نیز چند بخش از ه ر کتاب اصلی ،عنوان یک کتاب در نظر گرفته شد و در نتیجه به 77
جلد رسید.
کتاب حاضر یکی از  77جلد جیبی است که برای احتراز از تکرار ،مقدمه
ها و فهرست عناوین موجود در کتاب اصلی ،در آن تکرار نشده است.
 ...و همه توفیقاتی که از جانب حق تعالی برای تألیف این کتاب به بنده خود داده
شده ،ثواب و توشه راهی است که روح پاک و مقدس عالمه طباطبائی بزرگوار به امت
اسالم در سراسر جهان پخش کرده است .روحش با فاتحه ای از صمیم دل همه مان شاد باد!
و نیز ...همسر مهربانم که در آخر این سالها روحش به مهمانی خدا رفت،
سال های طوالنی یار راه متحمل من بود ...سائل فاتحه و یاسین است!

سید مهدی ( حبیبی) امین
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بخش اول
محمد رسول هللا
آخرین پیامبر خدا
و شخصیت فردی و اجتماعی او

« ص»
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فصل اول

مشخصات ظاهــــــري
پیــــامبر گرامـــــي خـــــــــــــدا

مستند :روایات اسالمي

"ص"

المیزان ج  12ص 185

مشخصات صورت رسول هللا"ص"
قیافه ،رنگ ،موي و سر:
 رسول خدا"ص" مردي بــــــود كه در چشم هر بیننــــده بزرگ و مـــوقرمي نمود،
 بدون اینـــكه چهره اش درهـم كشیده باشد ،همیشه اندوهگیــــن به نــــظر ميرسید،
 و بدون اینكه بخندد ،همیشه تبسمي بر لب داشت، صورتش رنگ مهتابي داشت، روي نیكویش در تأللو چون ماه تمام بود، سرش بزرگ بود، موئي كم پیچ داشت، اگر گاهي موهایش پریشان مي شد ،شانه مي زد، اگر گیسوان مي گذاشت از نرمة گوشش تجاوز نمي كرد.پیشاني ،چشم و ابرو:
 پیشاني و جبین رسول هللا«ص» فراخ بود، چشمانش افتاده – یعني نگاهش بیشتر به زمین بود تا به آسمان، نگاهش به قدري نافذ بود كه كسي را یاراي خیره شدن بر چشمان او نبود، نگاهش همه به گوشة چشم بود. -آن حضرت نگاه هاي زیرچشمي خود را در بین اصحابش به طور مساوي
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تقسیم كرده بود ،بدین معني كه به تمام آنها به یك جور نــــــــظر مي
انداخت ،و همه را به یك چشم مي دید،
وقتي به جائي التفات مي كرد با تمام بدن متوجه مي شد،
ابروانش باریك و طوالني بود،
فاصلة دو ابرویش فراخ بود ،و به هم پیوسته نبود،
بین دو ابروانش رگي بود كه در موقع خشم از خون پر مي شد ،و این رگ
طوري براق بود كه اگر كسي دقت نمي كرد خیال مي كرد دنبالة بیني آن
جناب است.

دماغ ،دهان ،دندان ،گونه و ریش :
 بیني آن جناب كشیده و اشم بود، دهانش فراخ ،خوشبو ،و همیشه باز بود، دندان هایش از هم باز و جدا ،و چون مروارید سفید بود، در حالت تبسم تنها دندان هاي چون تگرگش نمایان مي شد. وقتي تكلم مي كرد چیزي شبیه نـــــور از بین ثنایاي آن حضرت بیرون ميجست.
 به نظر مي رسید دندان هاي آن حضرت "فلج" است ،یعني میان ثنایايباالئي او زیاد باز است ،و حال آنكه چنین نبود،
 گونه هایش كم گوشت و بدون برجستگي بود، -ریش و محاسن شریفش پرپشت و كوتاه بود.

اندام رسول هللا"ص"
-1مشخصات قسمت باالي بدن:
 گردن آن حضرت در زیبائي چنان بود كه گوئي گردن آهوست ،و از روشنيو صفا گوئي نقره است،
 فاصلة دو شانه اش زیاد ،و به اصطالح چهارشانه بود، سینه اش گشاد بود، از باالي سینه تا سره خطي از مو داشت، موي وسط سینه تا شكمش باریك بود، -باالي سینه و پشت شانه و دو پستان و شكمش ,از دو ذراع ،پر مو بود.
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-2اندام و قامت ،عضالت و استخوان بندي:
 اندام رسول هللا"ص" متناسب بود، قامتش رعنا ،و از قامت معتدل بلندتر ،و از بلندباالیان كوتاهتر بود، بدني فربه داشت، شكمش از سینه جلوتر نبود. رسول هللا "ص" الغرترین اهل دنیا بود از حیث تهیگاه ،و گرسنه ترین شكمبود از حیث شكم،
 وقتي برهنه مي شد بدنش بسیار زیبا بود، سراپاي بدنش صاف بود، استخوان هایش باریك و بدون برآمدگي بود، مفاصل استخوان هایش ضخیم بود، عضالتي به هم پیچیده داشت. -3دست ها و پا ها :
 بند دستهاي آن حضرت كشیده بود، محیط كف دستش فراخ بود، در استفاده از دست ها ،دست راستش را اختصاص مي داد براي خوردن،آشامیدن ،دادن و گرفتن.
 آن حضرت جز با دست راست چیزي را نمي داد و نمي گرفت، دست چپش براي كارهاي دیگرش بود. رسول هللا "ص" وقتي به چیزي اشاره مي كرد با تمام كف دست اشاره مينمود.
 وقتي آن حضرت از مطلبي به شگفت در مي آمد دست ها را پشت و رو ميكرد
 استخوان بندي كف دست و كف پاي آن حضرت درشت بود، گودي كف پا و دستش از متعارف بیشتر بود، دو قدمش محدب ،و بیشتر از متعارف برآمده و پهن بود ،به طوري كه آببر آن قرار نمي گرفت.

12

تفسیر موضوعی المیزان

کتاب ییست ونهم :محمد رسول هللا ،شخصیت و رسالت او

فصل دوم

حركات و رفتارهاي شخصي
رسول هللا "ص"
المیزان ج  12ص 185

مستند :روایات اسالمي
"ص"

طرزنشستن ،راه رفتن و سوارشدن رسول هللا
نشستن :

 رسول هللا"ص" در موقع نشستن چون بندگان مي نشست. آن حضرت بر زمین مي نشست. نشستن آن حضرت بر سه گونه بود: -1قرفصاء :و آن عبارت از این بود كه ساقهاي پا را بلند مي كرد ،و دو دست
خود را از جلو بر آنها حلقه مي زد ،یعني با دست راست بازوي چپ و با
دست چپ بازوي راست را مي گرفت،
 -2دو زانوي خود و نوك انگشتان پا را به زمین مي گذاشت،
 -3یك پا را زیر ران خود گذاشته و پاي دیگر را روي آن پهن مي كرد،
 هرگز دیده نشد كه آن حضرت چهار زانو بنشیند. هرگز دیده نشد كه آن حضرت در پیش روي كسي كه در خدمتش نشسته پايخود را دراز كند.
 رسول خدا"ص" بیشتر اوقات رو به قبله مي نشست.راه رفتن:
-

رسول هللا"ص" به آرامي گام بر مي داشت،
با وقار راه مي پیمود،
وقتي قدم بر مي داشت گوئي آن را از زمین مي كند،
وقتي راه مي رفت گوئي از كوه سرازیر مي شد،
در راه رفتن سریع بود،
وقتي راه مي رفت طوري با نشاط مي رفت كه به نظر مي رسید خسته و
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كسل نیست.
سوار شدن :
 رسول خدا"ص" بر االغ لخت سوار مي شد، و دیگري را هم در ردیف خود سوار مي كرد. رسول خدا"ص" را رسم چنین بود كه اگر سوار بود هیــــــــچ وقت نميگذاشت كسي پیاده همراهي اش بكند ،یا او را سوار در ترك خود مي كرد و
یا مي فرمود :تو جلوتر برو و در هر جا كه مي گوئي منتظرم باش تا
بیایم.

طرز سالم كردن و دست دادن رسول هللا

"ص"

-1سالم كردن:
 رسول هللا"ص" به هركس كه مي رسید سالم مي داد ،چه توانگر و چهدرویش ،چه كوچك و چه بزرگ.
 آن حضرت به هركس كه بر مي خورد در سالم از او سبقت مي جست. رسول خدا"ص" به زنان هم سالم مي كرد ،و آنها سالمش را جـــــواب ميدادند( ،همچنین بود علي علیه السالم ،كه او هم این كار را مي كرد ،االّ
اینكه آن جناب سالم دادن به زنان را كراهت داشت و مي فرمــود :مي
ترسم از آهنگ صداي آنها خوشم آید ،و آن وقت ضرر این كار از اجري
كه در نظر داشتم بیشتر شود).
 براي درخواست اذن دخــول عادت رســـول هللا"ص" چنین بود كه سه نوبتسالم مي كرد ،و اگر جواب مي شنیــد و اذن مي گرفت ،داخــل مي شد و
گرنـــه بر مي گشت.
-2دست دادن:
 رسول خدا"ص" با فقرا و توانگران دست مي داد ،و دست خـــــود را نميكشید تا طرف مقابل دست خود را بكشد.
 هیچ دیده نشد كه آن حضرت با كسي مصافحه كند و او جلوتر از طرفمقابل دست خود را بكشد ،بلكه آن قدر دست خود را در دست او نگه مي
داشت تا طرف دست او را رها سازد ،و به همین جهت وقتي مردم این معنا
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را فهمیدند هركس كه با آن حضرت مصافحه مي كرد دست خود را مرتبا ً
به طرف خود مي كشید تا آنكه از دست آن جنــاب جدا مي كرد.

غذا ،و غذا خوردن رسول هللا

"ص"

-1غذاي رسول هللا"ص":
 غذاهائي را كه رسول هللا"ص" میل مي فرمود ،عبارت بودند از :نانوگوشت به انواع مختلف؛ خربزه ،شكر ،انگور ،انار ،خرما ،شیر،
هریسه(گندم پخته) ،روغن ،سركه ،كاسني ،بادروج،كلم.
 آن جناب از عسل خوشش مي آمد، از هر میوه بیشتر انار را دوست مي داشت. طعام رسول هللا"ص" اگر به دستش مي آمد جو بود ،و حلوایش خرما ،وهیزم منزلش برگ و شاخة درخت خرما بود.
 روزي اصحابش فالوده آوردند و آن حضرت با ایشان تناول فرمود ،و پساز آن پرسید :این فـــالــوده از چه درست مي شود؟ عـرض كـردند:
روغـن را با عسل مي گذاریم این طور مي شود! فرمود :طعام خوبي
است! ( در مورد فالوده روایتي هست كه مغایر این روایت است).
 رسول خدا"ص" نان جو را الك نكرده مي خورد. رسول خدا"ص" اصالً نان گندم نخورد ،و از نان جو هم یك شكم سیرنخورد،
 خربوزه ،انگور و خرما را مي خورد ،و هسته خرما را به گوسفند مي داد، هیچ وقت سیر ،پیاز و تره میل نمي فرمود ،همچنین عسلي را هم كه در آنمغافیر بود ،میل نمي كرد ( .مغافیر خلطي است كه در بدن زنبور هضم
نشده و در عسل مي ریزد و بوي آن در دهان مي ماند) .
 رسول خدا"ص" از تمامي انواع غذا ها میل مي فرمود، هرچه را كه خدا حالل كرده است با اهل بیت و خدمتگزاران خود ،وهروقت كه ایشان مي خوردند ،مي خورد،
 در روزهاي عید قربان دو قوچ ذبح مي كرد ،یكي را از طرف خود و یكيدیگر را از طرف فقراي امتش.
 تنها در رطب و خرما بود كه آن جناب دست دراز مي كرد و بهترش را برمي چید.
 -هیچ طعامي نزد رسول هللا"ص" حاضر نشد كه در آن خرما باشد ،مگر
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اینكه ابتداء از آن خرما میل مي فرمود،
هیچ نعمتي را مذمت نمي فرمود،
در مورد طعام ها نه تنها مذمت نمي كرد ،بلكه از طعم آن تـــعریف هم مي
نمود،
هیچ وقت طعم چیزي را مذمت نمي فرمود و آن را نمي ستود،
هیچ وقت غذائي را مذمـــت نفرمود ،و اگر آن را دوســــت مي داشت ،مي
خورد ،و اگر از آن خوشش نمي آمد ،نمي خورد ،ولي آن را مذمت نمي
كرد كه دیگران هم نخورند،
اگر چیزي تعارفش مي كردند آن را تحقیر نمي كرد ،اگر چه یك خرماي
پوسیده باشد.

-2ادب غذا خوردن و آشامیدن رسول هللا"ص":
-

-

رسول هللا"ص" وقتي غذا میل مي فرمود بسم هللا مي گفت.
رسول خدا"ص" بین هر دو لقمه حمد خداي را مي كرد،
از جلو خود غذا مي خورد ،و از جلوي كسي غذا بر نمي داشت،
هیچ وقت تنها غذا نمي خورد،
وقتي سفره انداخته مي شد ،قبل از سایرین شروع به غذا مي كرد،
وقتي با مردمي غذا میل مي فرمود ،اولین كسي بود كه دست به غـــذا مي
برد ،و آخرین كس بود كه دست بر مي داشت ،و چنین مي كرد تا همه
مردم غذا بخورند ،و خجالت نكشند.
دست راست آن حضرت اختصاص داشت براي خوردن و آشامیدن و دادن و
گرفتن،...
غذا را با سه انگشت ابهام و انگشت پهــــلوي آن و انگشت وســـطي بر مي
داشت ،و گاهي هم از انگشت چهارمي كمك مي گرفت،
همیشه با تمامي كف دست غذا مي خورد ،نه با دو انگشت ،و مي فرمود:
غذا خوردن با دو انگشت خوردن شیطان است.
رسول خدا "ص" وقتي خــرما میـل مي فرمود ،هستـــــة آن را روي پشت
دست مي گذاشت ،و آنگاه آن را دور مي انداخت.
وقتي رسول خدا"ص" گوشت میل مي فرمود سر خود را به طرف گوشت
پائیــن نمي انداخت ،بلكه آن را به طرف دهان خود مي برد و آن را به
طور مخصوصي و با تمام دندانها مي جوید ،و مخصوصا ً وقتي گوشت میل
مي فرمود ،هر دو دست خود را به خوبي مي شست و آنگاه دست تر را به
صورت خود مي كشید.
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رسول خدا"ص" غذاي داغ را نمي خورد ،و صبر مي كرد تا خنك شود ،و
مي فرمود :خداي تعالي ما را آتش نخورانیده ،و غذاي داغ بركت ندارد.
رسول خدا"ص" همیشه خالل مي كرد ( ،حضرت امام صادق "ع" فرمود:
خالل دهن را خوشبو مي كند)،
ظرف غذا را مي لیسید و مي فرمود :غذاي آخر ظرف بركتش از همه آن
غذا بیشتر است ،و وقتي هم كه از غذا فارغ مي شد ،هر سه انگشت خود
را یكي پس از دیگري مي لیسید و دست خود را از طعام مي شست تا
پاكیزه گردد،
با هركسي از مسلمانان كه او را دعوت مي كرد هم غـــذا مي شد ،و هرچــه
آنــها مي خوردند ،مي خورد ،مگر اینكه براي آنها میهماني سر مي رسید
كه در این صورت با آن میهمان غذا میل مي فرمود،
از هر غذائي بیشتر آن را دوست مي داشت كه شركت كنندگان در آن بیشتر
باشند.
اگر غالمي از آن حضرت دعوت مي كرد ،مي پذیرفت.
شام انبیاء بعد از نماز عشاء بوده است ( ،امیرالمؤمنین علي علیه السالم
فرموده :شما هم شام خوردن را ترك نكنید كه باعث خرابي بدن است).
رسول خدا"ص" هیچ چیزي را دوست تر از آن نمي داشت كه دائما ً گرسنه
و از خدا خائف باشد.
رسول هللا "ص" از همة انبیاء زاهد تر بود ،زیرا عالوه بر كنیزهائي كه
داشت ،داراي سیزده همسر بود ،ولي با اینهمه هیچ وقت سفره اي از طعام
برایش چیده نشد ،و هرگز نان گندم نخورد ،و از نان جو هم هیچ شكم
سیري نخورد ،و سه شبانه روز گرسنه مي ماند.
آن حضرت هرگز از روي سیري آروغ نزد.
رسول هللا"ص" از خوردني هاي دنیا اندك و به اطراف دندان خورد،
دهان خود را از خوردني هاي دنیا پر نكرد ،و به آن التفاتي ننمود،
الغرترین اهل دنیا بود از حیث تهیگاه ،و گرسنه ترین شكم بود از جهت
شكم.

-3طرز آشامیدن رسول هللا"ص":
 رسول هللا"ص" هر وقت آب مي آشامید ،ابتداء بسم هللا مي گفت  . . .و آبرا به طور مخصوصي مي مكید و آن را به پري دهان نمي بلعید ،و مي
فرمود :درد كبد از همین قورت دادن است.
 -وقتـــي رسول هللا"ص" چیـــزي مي آشامید ،آشامیدنش با سه نفس بود ،و آن
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را مي مكید ،و مثل پاره اي از مردم آن را نمي بلعید.
علي علیه السالم فرمود :چند بار تجربه كردم و دیدم كه  -رسول هللا"ص"
آب یا هر آشامیدني دیگر را به سه نفس مي آشامید ،و در ابتداي هر نفس
بسم هللا و در آخر آن الحمدهلل مي گفت ،از سبب آن پرسیدم ،فرمود :حمد
خدا را به منظور اداي شكر پروردگار ،و بسم هللا را به منظور ایمني از
ضرر و درد مي گویم.
رسول هللا"ص" در ظرف آشامیدني نفس نمي كشید ،و اگر مي خواست نفس
تازه كند ظرف را دور مي گرفت.
رسول خــدا"ص" آشامیـــدني ها را هم در قدح هاي بلوري كه از شام مي
آوردند ،مي آشامید و هم در قدح هاي چوبي و چرمي و سفالي.
رسول خدا"ص" دوست مي داشت از قدح شامي بیاشامد ،و مي فرمود :این
ظرف از نظیف ترین ظرفهائي است كه در دسترس شماست.
آن جناب با كف دست هم آب مي خورد و مي فرمود :هیچ ظرفي پاكیزه تر
از دست نیست.

-4ادب نشستن رسول هللا براي خوردن غذا:
 رسول هللا"ص" هیچ وقت بر خوان طعام غذا نخورد ،بلــــكه روي زمین ميخورد.
 رسول خدا"ص" از روزي كه خداوند او را به نبوت مبعوث كرد و تا روزيكه از دنیا رفت ،در حال تكیه غذا نخورد ،بلكه مانند بردگان غذا میل مي
فرمود ،و مانند آنها مي نشست ،و این براي اظهار كوچكي و تواضع در
برابر خداي ّ
عزوج ّل بود.
 رسول خدا"ص" در حال تكیه غذا نخورد ،مگر یك مرتبه ،كه آن هم نشستو از در معذرت گفت " :بارالهآ من بندة تو و رسول توام ! "
 رسول خدا"ص" هیچ وقت در حال تكیه به دست راست یا به دست چپ غذامیل نمي فرمود ،بلكه مثل بنده ها مي نشست ،و این براي تواضع در برابر
خداي ّ
عز و ج ّل بود.
 خدا مثل بنده ها غذا مي خورد ،مثل آنها مي نشست .آن حضرت روي زمینپست غذا مي خورد ،و روي زمین مي خوابید،
 وقتي براي خوردن مي نشست ،بین دو زانو و دو قدم خود را جمــــع ميكرد ،همانطور كه نمازگزار مي نشیند ،االّ این كه یكي از زانو ها و قدم ها
را روي زانو و قدم دیگر مي گذاشت ،و مي فرمود :من بنده اي هستم و لذا
مثل بنده ها غــذا مي خورم ،و مثل آنها مي نشینم!
 -رسول خدا"ص" وقتي سر غذا مي نشست مثل بنده اي مي نشست و به ران
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چپ خود تكیه مي كرد.
 آن حضرت روي زمین غذا مي خورد ،با مساكین و با بردگان هم غـــذا ميشد.

آداب رسول هللا "ص" در سفر و حضر
آداب سفرهاي رسول هللا "ص" :
 آن جناب بیشتر در روز پنجشنبه مسافرت مي كرد. رسول خدا"ص" هر وقت به مسافرت مي رفـــــت ،پنج چیز با خود بر ميداشت :آئینه ،سرمه دان ،شانه ،مسواك و قیچي.
 رسول خدا"ص" در سفر هر وقت از بلندي ها سرازیر مي شد ،مي گفت:الاله اال هللا!
و هر وقت بر بلندي ها باال مي رفت ،مي گفت:
هللا اكبر!
 رسول خدا"ص" وقتي راه مي رفت طوري با نشاط مي رفت كه به نظرمي رسید خسته و كسل نیست.
 رسول خدا از هیچ منزلي كوچ نمي داد ،مگر اینكه در آن منزل دوركــــعت نمـاز مي خواند ،و مي فرمود :این كار را براي این مي كنم كه این منازل به
نمازي كه در آنها خواندم شهادت دهند.
دعاي خیر رسول هللا "ص" براي مسافرین :
 رسول خدا"ص" وقتي با مؤمنین خدا حافظي مي فرمود ،مي گفت :خداوندتقوا را زاد و توشة شما قرار دهد ،و به هر خیري مواجه تان سازد ،و هر
حاجتي را از شما برآورده كند ،و دین و دنیاي شما را سالم و ایمن سازد ،و
شما را به سالمت و با غنیمت فراوان برگرداند.
 رسول خدا"ص" به اشخاصي كه از مكه مي آمدند ،مي فرمود :خداوندعبادتت را قبول و گناهانت را بیامرزد ،و در قبال مخارجي كه كردي به تو
نفقه روزي فرماید.
رسم رسول هللا "ص" در رفت و برگشت :
 رسول خــــدا"ص" وقتي پي كاري مي رفت از راهي كه رفته بود ،بر نميگشت ،بلكه از راه دیگري مراجعت مي فرمود ( .حضرت رضا علیه
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السالم فرموده :این عمل براي رسیدن به روزي نزدیك تر است).
 -رسول خدا"ص" همیشه بعد از طلوع آفتاب از خانه بیرون مي آمد.

خنده و خوشحالي ،گریه و غم رسول هللا "ص"
 -1خنده رسول هللا "ص" :
 وقتي رسول هللا"ص" مي خندید ،خنده اش تبسمي شیرین بود. در تبسم رسول هللا "ص" تنها دندانهاي چون تگرگش نمایان مي شد. وقتي رسول هللا"ص" خیلي خوشـــحال مي شد ،زیاد دست به محاسن شریفخود مي كشید.
 رسول هللا"ص" چنان بود كه اگر مسرور و راضي مي شد ،مسرت ورضایتش براي مردم بهترین مسرتها و رضایتها بود،
 او بدون اینكه بخندد همیشه تبسمي بر لب داشت، هر وقت حرف مي زد ،در حرف زدنش تبسم مي كرد.-2شوخي رسول هللا "ص" :
 رسول خدا با اشخاص شوخي مي كرد ،و مي خواست بدین وسیله آنان رامسرور سازد.
 رسول خدا با اشخاص مطایبـه مي كرد ،ولي در شوخي هایش جز حـــــقچیزي نمي گفت.
 مرد عربي به دیدن رسول هللا"ص" مي آمد و برایش هدیه مي آورد ،وهمانجا به شوخي مي گفت :پول هدیة ما را مرحمت فرما! رسول
خدا"ص" هم مي خندید ،و وقتي اندوهناك مي شد ،مي فرمود :اعرابي چه
شد؟ كاش مي آمد!
-3گریه رسول هللا "ص" :
 رسول هللا"ص" از خوف خداي ّعز و ج ّل این قدر مي گریست كه سجاده و
نمازگاهش از اشك چشم او تر مي شد ،با اینكه جرم و گناهي هم نداشت.
 رسول هللا"ص" این قدر مي گریست كه بیهوش مي شد .خدمتش عرضكردند :مگر خداي تعالي در قرآن نفرموده كه از گناهان گذشته و آیندة تو
در گذشته است؟ پس اینهمه گریه چیست؟ فرمود :درست است كه خدا مرا
بخشیده است لكن من چرا بندة شكرگزار نباشم؟
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آرایش ،نظافت ،و عطر رسول هللا "ص"
 -1آرایش رسول هللا "ص" :
 رسول هللا"ص" عادتش این بود كه خود را در آئینه ببیند ،و سر و روي خودرا شانه بزند ،و چه بسا این كار را در برابر آب انجام مي داد.
 رسول خدا"ص" همیشه موي خود را شانه مي زد ،و اغلب با آب شـــانه ميكرد ،و مي فرمود :آب براي خوشبو كردن مؤمن كافي است.
 رسول هللا"ص" عالوه بر اهل خــــانه ،خود را براي اصحابش نیز آرایشمي داد.
 رسول هللا"ص" مي فرمود :خداوند دوست دارد كه بنده اش وقتي براي دیدنبرادران خود از خانه خارج مي شود ،خود را آماده ساخته و آرایش دهد.
 آن حضرت وقــتي مي خواست مـــوي سر و محاسن شریف خود را بشوید،با سدر مي شست.
 رسول خدا"ص" همواره خضاب مي كرد ( ،حضرت ابي جعفر"ع" فرمود:هم اكنون موي خضاب شدة آن جناب در خانة ماست).
 رسول خدا"ص" سرمه داني داشت كه هر شب با آن سرمـــه به چــشم ميكشید ،و سرمه اش سرمة سنگ بود.
 رسول خدا"ص" فرمود :مجـــــوس ریش خود را مي تراشند و سبیل خود راكلفت مي كنند ،و ما سبیل خود را كوتاه مي كنیم ،و به ریش خود را وا
نمي گذاریم.
 رسول خدا"ص" هروقت مسافرت مي رفت پنج چیز باخود بر مي داشت:آئینه ،سرمه دان ،شانه ،مسواك و قیچي.
-2نظافت رسول هللا "ص" :
 یكي از سنت هاي رسول هللا"ص" گرفتن ناخن هاست. یكي دیگر از سنت هاي آن جناب دفن كردن مو و ناخن و خون است. ازالة موي زیر بغل از سنت هائي است كه رسول هللا"ص" بدان امر فرمودهاست.
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-3مسواك كردن رسول هللا "ص" :
 از سنن مرسلین یكي مسواك كردن دندان هاست. مسواك كردن باعث رضاي خدا ،و از سنت هاي پیغمبر"ص" و مایةخوشبوئي و پاكیزگي دهان است.
 روایات دربارة عادت داشتن رسول خدا"ص" به مسواك و سنت قرار دادنآن بسیار است.
 رسول خدا"ص" همیشه خالل مي كرد.عطر رسول هللا "ص" :
 رسول خدا"ص" بیش از آن مقداري كه براي خوراك خرج مي كرد ،بهعــطر پول مي داد،
 مشك را بهترین و محبوب ترین عطرها مي دانست، مردم آن جناب را به بــــوي خوشي كه از او به مشام مي رسیـــــــد ،ميشناختند.
 براي رسول خدا مشكداني بود كه بعد از هر وضوئي آن را به دست ترمیگرفت ،و در نتیجه هر وقت كه از خانــه بیرون تشریف مي آورد ،از
بـوي خوشش شنــــاخته مي شد كه رسول هللا"ص" است.
 هیچ عطري به آن جناب عرضه نمي شد ،مگر آنكه خود را با آن خوشبو ميكرد ،و مي فرمود :بوي خوشي دارد ،حملش آسان است ،و اگر هم خود را
با آن خوشبو نمي كرد ،سر انگشت خود را به آن گذاشته و از آن مي بوئید.
 رسول خدا"ص" با «خودقماري» خود را بخور مي داد. عطر به شارب زدن از اخالق انبیاء و احترام مالئكة كرام الكاتبین است. بر هر بالغي الزم است كه در هر شب جمعه شارب و ناخن خود را چیده ومقداري عطر استفاده كند ،رسول خدا"ص" وقتي جمعه مي شد ،و عطر
همراه نداشت ،ناچار مي فرمود تا چارقــد بعضي از زوجـــاتش را مي
آوردند ،و آن جناب آن را با آب تر مي كرد ،و بروي خود مي كشید تا بدین
وسیله از بوي خوش آن چارقد خود را معطر سازد.
 اگر در روز عید فطر براي رسول هللا"ص" عطر مي آوردند ،اول به زنانخود مي داد.
نگهداري از پوست بدن :
 رسول خدا"ص" به انواع روغن ها خود را ضماد مي فرمود ،و اغلب ازروغن "بنفسج" استفاده مي كرد ،و مي فرمود :این روغن بهترین روغن
هاست.
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 رسول خدا"ص" همواره روغن به خود مي مالید ،و هركس بدن شریفش راروغن مالي مي كرد تا حدود زیر جامه را مي مالید ،و مابقي را خود آن
جناب به دست خود انجام مي داد.

رفتارهاي حساب شده و سنت سازي رسول هللا "ص"
سنت هائي براي آموزش رهبران جامعه :
 ( رسول هللا"ص" عالوه بر رفتارهاي شخصي روزمره كه در باال ذكر شد،رفتارهائي نیز به طور حساب شده داشت كه همواره آنها را تكــــــرار مي
كرد تا این رفتارهاي خداپسندانه میان مردم و بزرگان جامعه سنت و ارزش
شود ،و در عین حال ،سنت هاي جاهلي و اشرافي را كه در هر عصر و
زمان آتي به شكلي در جامعة اسالمي امكان دارد رشد پیدا كند ،درهم
بشكند! )
 رسول خدا"ص" فرمود :من از پنج چیز دست بر نمي دارم تا بمیرم،براي اینكه امتم نیز بدان عادت كنند ،و این خود سنتي شود براي بعد از
خودم –
 روي زمین ،و با بردگان غذا خوردن، سوار بر االغ برهنه شدن، بز به دست خود دوشیدن، لباس پشمینه پوشیدن، به كودكان سالم دادن!سنت هائي در پاكیزگي و بهداشت :
 مسواك كردن باعث رضاي خدا و از سنت هاي پیغمبر"ص" و مایةخوشبوئي و پاكیزگي دهان است،
 یكي از سنت ها گرفتن ناخن هاست، یكي دیگر از سنت ها دفن كردن مو ،ناخن و خون است، ازالة موي زیر بغل بوي بد را از انسان زایل مي سازد .این كار عالوه براینكه از پاكیزگي است ،از سنت هائي است كه رسول خدا"ص" بدان امر
فرموده است.
 یكي از سنت هاي آن حضرت در امر نظافت و نزاهت این است كه وقتي ميخواست موي سر و محاسن خود را بشوید ،با سدر مي شست.
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فصل سوم

زندگي خصوصي ،و لوازم زندگي
رسول هللا "ص"

مستند :روایات اسالمي

المیزان ج  12ص 185

خانه ،و زندگي خانوادگي رسول هللا"ص"
 -1رسول هللا"ص" در خانه :
 رسول خدا"ص" وقت خود را در خانه به سه جزء تقسیم كرده بود: قسمتي را براي عبادت خدا، قسمتي را براي به سر بردن با اهل خانه، قسمت دیگر را به خود اختصاص داده بود.( درآن قسمت هم كه به خود اختصاص داده بود ،باز بـه كلي از دیگران قطع
رابطــه نمي كرد ،بلكه مقــداري از آن را به وسیلة خواص خود در كارهاي
عــامه مردم صرف مي فرمود ،و از آن مقدار چیزي را براي خود ذخیره نمي
كرد).
 به خانه رفتن رسول هللا"ص" به اختیار خود بود، هیچ دقیقه اي از عمر شریفش را بیهوده و بدون عمل در راه خدا ،یا كارياز كارهاي الزم خویشتن ،نمي گذرانید.

 -2انجام كارهاي خانه :
 رسول هللا"ص" كفش خود را به دست خود مي دوخت، لباس خود را خودش وصله مي زد، -گوسفند خود را خودش مي دوشید،
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 روي زمیـــن مي نشست و گوسفندان را بین دو پــاي خود گذاشته و شیر آنهارا مي دوشید،
 حیا مانعش نمي شد كه مایحتاج خود را خودش از بازار تهیه كند ،و به سوياهل خانه ببرد.
-3همسرداري :
 رسول هللا"ص" فرمود:روشني چشم مرا درنماز،
و لذتم را در زنان قرار داده اند.
 از اخالق انبیاء دوستي زنان است. جماعتي از اصحاب ،زنان و غذاخوردن در روز ،و خواب در شب را ،برخود حرام كرده بودند .ام سلمه داستانش را براي رسول هللا"ص" نقل كرد،
حضرت برخاست و به سر وقت آنان آمد ،و فرمود :آیا به زنان بي رغبتید؟
من سراغ زنانم مي روم ،در روز غذا مي خورم ،در شب هم مي خوابم،
و اگر كسي از این سنت من دوري كند ،از من نخواهد بود.
 رسول خدا"ص" هر وقت مي خواست با زني تــــــزویج كند ،كسي را ميفرستاد تا آن زن را ببیند.
 خداوند شب را ،و زنان را ،براي آرامش و آسایش قرار داده ،و تزویج شبو اطعام طعام خود از سنت پیغمبر"ص" است.
خدمتگزاران خانه :
 رسول خدا"ص" داراي غالم ها و كنیزها بود ،و در خوراك و پوشاك ازآنان برتري نمي جست.
 اگر غالمي از آن حضرت دعوت مي كرد ،مي پذیرفت. رسول خدا"ص" با برده ها هم غذا مي شد. "انس" گفت :من  9سال خدمتگزاري رسول خدا"ص" را كردم ،و هیچ یادندارم كه در عرض این مدت به من فرموده باشد كه چرا فالن كار را
نكردي؟ و نیز یاد ندارم كه در یكي از كارهایم خورده گیري كرده باشد.
 " انس" گفت :به آن خدائي كه رسول هللا"ص" را مبعوث كرد ،هیچ گاه نشدكه مرا در كاري كه كردم و او را خوش نیامد عتاب كرده باشد كه چرا
چنین كردي؟ نه تنها آن جناب مرا مورد عتاب قرار نداد بلكه اگر هم
زوجات او مرا مالمت مي كردند ،مي فرمود :متعرضش نشوید ،مقدر چنین
بوده است!
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مسكن و فراش رسول هللا"ص" :
 رسول خدا"ص" وقتي به خانه وارد مي شد ظرف آب مي خواست ،و براينماز تطهیر مي كرد ،آنگاه برخاسته و دو ركعت نماز كوتاه و مختصر به
جا مي آورد ،و سپس بر فراش خود قرار مي گرفت ،فراش رسول
هللا"ص" عبائي بود ،متكایش از پوست ،و بار آن لیف خرما،
 فراش دیگري از چرم داشت كه بار آن لیف بود، عبائي داشت كه به هرجا نقل مكان مي داد آن را برایش دو طاقه فرش ميكردند،
 براي آن حضرت فراشي از پوست و بار آن لیف خرما بود ،كه در حدود دوذراع طول داشت ،و در حدود یك ذراع و یك وجب عرض.
 رسول خدا"ص" را رسم بر این بود كه هركه بر او وارد مي شد ،تشك خودرا زیرش مي گسترانید ،و اگر شخص وارد مي خواست قبول نكند ،اصرار
مي كرد تا بپذیرد.
 رسول خدا"ص" وقتي در تابستان از در اطاق براي خـــــــواب بیرون ميرفت ،روز پنجشنبه حركت مي كرد ،و اگر در زمستان مي خواست از
سرما به اطاق برگردد ،روز جمعه بر مي گشت.
 رسول خدا"ص" از دنیا رفت در حالي كه خشتي روي خشت نگذاشت.خواب ،و خوابگاه رسول هللا"ص" :
 رسول خدا"ص" روي زمین مي خوابید، غالبا ً روي حصیر و بدون فرشي دیگر مي خوابید. فراش رسول خدا"ص" عبائي بود و متكایش از پوست و بارآن لیف خرما،شبي همین فراش را دوطاقه زیر بدنش گستردند ،و آن جناب راحت تر
خوابید ،صبح وقتي از خواب برخاست ،فرمود :این فراش امشب مرا از
نماز بازداشت ،و از آن پس دستور داد فراش مزبور را یك تا برایش
بگسترانند.
 هیچ وقت رسول خدا"ص" از خواب بیدار نشد ،مگر آنكه بالفاصله برايسجدة خدا خود را به روي زمین انداخت،
 وقتي دید پردة در خانه اش تصویر دارد ،به یكي از زنان خود فرمود :ايفالنه – این پرده را از نظرم پنهان كن تا آن را نبینم ،چه هر وقت چشمم
بدان مي افتد به یاد دنیا و زخارف آن مي افتم! آري به قلب و از صمیم دل
از دنیا اعراض كرده بود!...
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لوازم و وسایل زندگي رسول هللا"ص"
 -1نام هاي انتخابي رسول هللا"ص" براي تجهیزات خود :
 از عادات آن جناب یكي این بود كه براي َمركب و همچنین اسلحه واثاث خود اسم مي گذاشت:
 اسم پرچمش عقاب بود، اسم شمشیري كه با آن در جنگ ها شركت مي فرمود ،ذوالفقاربود،
 اسم شمشیر دیگرش مخذوم، شمشیر دیگر رسوب، و شمشیر دیگر فضیب بود.( قبضة شمشیرش به نقره آراسته بود ،لچكي كه غالبا ً مي پوشید ،از
چرم ،و سه حلقه نقره بدان آویزان بود).
 اسم كمان او كتوم، اسم جعبة تیرش كافور، اسم ناقه اش غضباء، اسم قاطرش د ُلد ُل، اسم درازگوشش بعفور، اسم گوسفندي كه از شیرش مي آشامید ،غینه بود.براي آن حضرت زرهي بود نامش ذات الفضول ،و سه حلقه از نقره
داشت ،یكي از جلو و دو تا از عقب.
 رسول خدا"ص" را عمامه اي بود كه آن را سحاب مي گفتند.لباس و پوشاك رسول هللا"ص" :
 رسول خدا"ص" هر قسم لباسي كه برایش فراهم مي شد ،مي پوشید ،چهلنگ و چه عبا ،و چه پیراهن و چه جبه و امثال آن.
 آن حضرت از لباس سبز رنگ خوشش مي آمد، همیشه لباس را از طرف راست مي پوشید ،و مي گفت:« الحمدهلل الذي كساني ما اواري به عورتي او تجمل به في الناس – حمد
خدائي را كه پوشانید مرا به چیزي كه عورتم را با آن پنهان كنم و خود را
در بین مردم با آن زینت دهم!»
 وقتي رسول هللا لباس را از تن خود بیرون مي كرد ،از طرف چپ آن را ميكند.
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رسول خدا"ص" تیمن و تبرك را در جمیع كارهــــاي خــــود دوست مي
داشت ،حتي در لباس پوشیدن ،كفش به پا كردن ،و موي شانه زدن،
بیشتر لباس سفید مي پوشید و مي فرمود :زنده هاي خود را سفید بپوشانید ،و
مرده هاي خود را هم در آن كفن كنید،
بیشتر اوقات قباي باردار نظیر لحاف مي پوشید ،چه در جنگ ،چه در غیر
آن.
سند ُس ،كه وقتي آن را مي پوشید از شدت
براي آن حضرت قبائي بود از ُ
سفیدیش به زیبائي اش افزوده مي شد،
عبائي داشت كه آن را هر كجا كه مي خواست بنشیند دو تـــــا مي كرد و
زیر خود مي گسترانید،
تمامي لباسهایش تا پشت پا بلند بود،
ازار را روي همة لباسها مي پوشید ،و آن تا نصف ساق پایش بلند بود،
همواره پیراهنش را با شال مي بست ،و چه بسا در نماز و غیر نماز كمربند
آن را باز مي كرد.
براي آن جناب پتوئي بود كه با زعفران رنـــــــگ شده بود ،بسیار اتفاق مي
افتاد كه تنها همان را به دوش گرفته و با مردم به نماز مي ایستاد،
بسیار مي شد كه تنها یك كساء مي پوشید ،بدون چیز دیگر.
براي آنحضرت كسائي بودكه بار و الئي اش پشم بود ،و آن را مي پوشید و
مي فرمود :من بنده اي هستم ،و لباس بنده ها را مي پوشم.
رسول هللا"ص" دوست مي داشت زینت دنیا را حتي به چشم هم نبیند ،تا
هوس لباس فاخر نكند،
دو جامة دیگر هم داشت كه مخصوص روز جمعه و نماز جمعه بود،
بسیار اتفاق مي افتاد كه تنها یك سرتاسري مي پوشید ،بدون جامة دیگر و دو
طرف آن را در بین دو شانة خود گره مي زد،
و غالبا ً با آن سرتاسري بر جنازه ها نماز مي خواند ،و مردم به آن جنـــاب
اقتـــداء مي كردند،
چه بسا در خانه هم تنها با یك ازار نماز مي خواند ،و آن را به خـــــود مي
پیچید ،و گوشة چپ آن را به شانة راست ،و گوشة راستش را به شانة چپ
مي انداخت،
چه بسا نماز شب را با ازار مي گذاشت.
براي آن جناب كساء سیاه رنگي بود كه وقتي آن را به كسي بخشید ،ام سلمه
پرسید - :پدر و مادرم فدایت باد ،كساء سیاه شما چه شد؟
ام سلمه عرض كرد:
فرمود :پوسیدش!
 -هرگز زیباتر از سفیدي تو در سیاهي آن كساء ندیدم!
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 انس ( خدمتگزار رسول هللا"ص") مي گوید :خیلي از اوقات آنحضرت را دیدم كه نماز ظهر را با ما در یك شمله ( قطیفة كوچك)
خواند ،در حالتي كه دو طرفش را گره زده بود.
 آن حضرت هر وقت لباس نو مي پوشید لباس كهـــنه اش را به فقیريمي داد و مي گفت :هیچ مسلماني نیست كه با لباس كهنه خود مسلماني
را بپوشاند ،و جز براي خدا نپوشاند ،مگر اینكه آنچه را كه از او
پوشانیده ،از خودش در ضمانت خدا و حرز و خیر او خواهد در آمد،
هم در دنیا و هم در آخرت.
 لباس پنبه ،لباس رسول هللا"ص" است ،چــــه آن جناب لباس پشمي ومـــوئي نمي پوشید ،مگر به جهت ضرورت.
 انبیاء علیهم السالم پیراهن را قبل از شلوار مي پوشیدند.عمامه و كاله رسول هللا"ص" :
 رسول خدا"ص" عمامة سیاه رنگي داشت كه گاهي به سر مي گذاشت ،و باآن نماز مي خواند،
 بلندي عمامه آن حضـــرت به قدري بود كه سه دور و یا پنج دور به سرشپیچیده مي شد.
 رسول خدا"ص" را عمامه اي بود كه آن را سحاب مي گفتند ،و آن را بهعلي علیه السالم بخشید ،و گاهي كه علي "ع" آن را به سر مي گذاشت و
مي آمد ،رسول خدا"ص" مي فرمود :علي با سحاب مي آید!
 رسول هللا ،خیلي از اوقات شبكاله تنها یا زیر عمامه به سر مي گذاشت ،وخیلي از اوقات آن را از سر خود برداشته و به عنــــوان ستره پیش روي
گـــذاشته و به طرف آن نمـــاز مي خواند.
 رسول خدا از شبكاله هائي به سر مي گذاشت كه با دوخت خط خط شده بود.انگشترهاي رسول هللا"ص" :
 رسول خدا"ص" همیشه انگشتري به دست مي كرد. انگشتر رسول هللا"ص" از نقره بود. رسول خدا"ص" دو انگشتر داشت ،به یكي نوشته بود « ال اله االّ هللا – محمدرسول هللا!» و به دیگري نوشته بود « :صدق هللا!»
 ( امام صادق علیه السالم فرمود ) :نگین انگشتر باید كه مدور باشد ،نگینرسول هللا"ص" هم همینطور بود،
 -بسیار مي شد از خانه بیرون مي آمد ،در حالي كه نخي به انگشتري خود
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بسته بود تا بدان وسیله به یاد كاري كه مي خواست انجام دهد ،بیفتد،
 با انگشتر نامه ها را مهر مي كرد ،و مي فرمود :امضاء كردن نامه ها بهتراست از تهمت.
 رسول خدا"ص" و امیرالمؤمنین و حسن و حسین و همه ائ ّمه معصومینعلیهم السالم همیشه انگشتر را به دست راست خود مي كردند.

 -2سایر وسایل زندگي رسول هللا"ص" :
 رسول خدا"ص" عصاي كوچكي داشت كه در پائین آن آهن به كار برده شدهبود ،و آن جناب بدان عصا تكیه مي كرد ،و در نماز عید فطر و عید
اضحي آن را به دست مي گرفت.
 رسول خدا "ص" هر وقت به مسافرت مي رفت ،پنــــج چیز با خود بر ميداشت :آئینه ،سرمه دان ،شانه ،مسواك و قیچي.
 براي رسول خدا"ص" مشكداني بود كه بعد از هر وضـــــو گرفتن آن را بهدست تر مي گرفت ،و در نتیجه هر وقت كه از خانه بیرون تشریف مي
آورد ،از بوي خوشش شناخته مي شد كه رسول هللا"ص" است.
 براي رسول خدا"ص" سرمه داني بود كه هر شب با آن سرمه به چشم ميكشید ،و سرمه اش سرمة سنگ بود.
 رسول خدا"ص" آشامیدني ها را هم در قدح هاي بلوري كه از شـــام ميآوردند ،و هم در قدح هاي چرمي و چوبي و سفالي مي آشامید.
 رسول هللا"ص" آفتابه اي از سفال داشت ،كه با آن وضو مي گرفـت ،و ازآن مي آشامید ،و چون مردم مي دانستند كه آفتابة آن جناب مخصوص
وضو و آشامیدنش است ،از این رو كودكان را به عنوان تیمن و تبرك مي
فرستادند تا از آن آفتابه بیاشامند ،و از آب آن به صورت و بدن خود بمالند،
بچه ها هم بدون پرواي از آن جناب چنین مي كردند.
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فصل چهارم

اخالق رسول هللا "ص"
مستند :روایات اسالمي

المیزان ج  12ص 185تا 236

ق عَظی ٌم ! »  -قرآن مجید
« َو ِانَّكَ لَعَلي ُخلُ ٌ
« من مبعوث شده ام به مكارم اخالق و محاسن آن! » -رسول هللا"ص"
سجایاي اخالقي رسول هللا"ص" از نظر علي "ع"
-

رسول هللا"ص" كف دستش از تمامي كف ها سخي تر،
سینه اش از همة سینه ها با جرأت تر،
لهجه اش از همة لهجه ها و زبانها راستگوتر،
به عهد و پیمان از همه مردم با وفا تر،
خوي نازنین اش از خوي همه نرم تر،
دودمانش از همة دودمانها كریم تر و محترم تر بود!

 اگر كسي ناگهاني مي دیدش ،از او هیبت مي برد، اگر كسي با او آمیزش مي كرد ،دوستش مي داشت، من ،قبل از او ،و بعد از او ،هرگز كسي را مثل او ندیدم!سخاوت و بخشندگي رسول هللا"ص"
-

-

رسول هللا"ص" سخي ترین مردم بود ،و بدون اینكه اسراف بورزد ،سخي
بود،
هیچ وقت درهم و دیناري نزدش نمي ماند،
حتي اگر وقتي چیزي نزدش زیادي مي ماند و تا شب كسي را نمي یافت كه
آن را به او بدهد ،به خانه نمي رفت تا ذ ّمة خود را از آن بري سازد ،و آن
را به محتاجي برساند،
از آنچه خدا روزي اش مي كرد ،بیش از آذوقة یكسال از مبتذل ترین خرما
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و جوي كه در دسترس بود ،براي خود ذخیره نمي كرد ،و مابقي را در راه
خدا صرف مي نمود،
كسي از آن جناب چیزي درخواست نمي كرد مگر اینكه آن جناب حاجتش
را ،هرچه بود ،برمي آورد ،و همچنین مي داد تا آنكه نوبت مي رسید به
قوت یكساله اش ،كه از آن هم ایثار مي فرمود،
بسیار اتفاق مي افتاد كه قبل از گذشت یكسال قوت خود را انفاق كرده بود ،و
اگر چیز دیگر عایدش نمي شد ،خود محتاج شده بود،
هركس حاجتي از او طلب مي كرد بر نمي گشت ،مگر اینكه ،یا حاجت خود
را گرفته بود ،یا با بیاني قانع و دلخوش شده بود،
هیچ وقت چیزي از او درخواست نشد كه در جواب بگوید :نه!
حاجت هیچ حاجتمندي را رد نكرد ،بلكه عمالً یا به زبان ،به قدري كه برایش
میسور بود ،آن را برآورده مي ساخت.
رسول خدا"ص" روزهاي عید قربان دو قوچ ذبح مي كرد ،یكي را از طرف
خود ،و دیگري را از طرف فقراي امتش.
رسول خدا"ص" چنین بود كه احدي از او از مال دنیا چیــــــزي درخواست
نمي كرد ،مگر اینكه آن حضرت مي دادش ،تا اینكه روزي زني پسري را
كه داشت نزد آن حضرت فرستاد و گفت :از رسول هللا"ص" چیزي بخواه!
اگر در جوابت فرمود :چیزي در دست ما نیست! بگو :پس پیراهنت را به
من بده! رسول خدا"ص" پیراهن خود را در آورد و جلوي پسر انداخت،
سط
غلولَة ِالي ُ
س ِطها ُك ُّل ا ْلبَ ِ
عنُ ِقك َوال تَب ُ
خداي تعالي با آیه « :ال ت َجعَل یَدَكَ َم ُ
سورا ! – دست خود را بسته به گردن خود مكن ،و آن را
لوما م َح ُ
فَتَقعَد َم ُ
به كلي هم از هم باز مكن ،تا این چنین مالمت شده و تهي دست شوي! »
آن جناب را تأدیب فرموده و به میانه روي در انفاق وادارش نمود!

تواضع ،مهرباني و بلند طبعي رسول هللا"ص" :
-

رسول هللا"ص" بدون اینكه از خود ذلتي نشان دهد ،همواره متواضع بود،
بسیار دل نازك و مهربان بود،
خلق نازنینش بسیار نرم بود ،نه كسي را با كـــالم خود مي آزرد ،و نـــه به
كسي اهانت مي نمود.
او با فقرا مي نشست.
فرشته اي نزد رسول هللا"ص" آمد و عرض كرد :خدایت مخیّر فرموده كه
اگر خواهي بنده اي متواضع و رسول باشي ،و اگر خواهي پادشاهي رسول
باشي؟ جبرئیـــل این صحنه را مي دید ،رسول خدا"ص" از راه مشورت

32

تفسیر موضوعی المیزان

-

-

کتاب ییست ونهم :محمد رسول هللا ،شخصیت و رسالت او

به جبرئیل نگریست ،و او با دست اشاره كرد كه افتادگي را انتخاب بكن! و
لذا رسول هللا"ص" در جواب آن فرشته فرمود :بندگي و تواضع را با
رسالت انتخاب كردم! فرشتة مزبور در حالي كه كلید خزاین زمین را در
دست داشت ،گفت :اینك چیزي هم از آنچه نزد خدایت داري كاسته نشد!
خزاین دنیا بر رسول هللا«ص» عرضه شد ،لكن او از قبولش استنكاف
فرمود.
رسول خدا"ص" بر مركب لخت سوار مي شد ،و دیگري را هم ردیف خود
سوار مي كرد.
رسول خدا"ص" با فقرا مي نشست ،و با مساكین هم غذا مي شد،
خویشاوندان را در عین اینكه بر افضــــل از آنان مقدم نمي داشت ،صله رحم
مي كرد.
رسول خــدا"ص" داراي غالمان و كنیزان بود ،ولي در خوراك و پوشاك از
ایشان برتري نمي جست.
رسول خدا"ص" مثل بنده ها غذا مي خورد ،و مثل آنها مي نشست روي
زمین پست غذا مي خورد ،و روي زمین مي خوابید.
رسول خدا"ص" وقتي سر غذا مي نشست مثل بنده اي مي نشست ،و به ران
چپ خود تكیه مي كرد.
رسول خدا"ص" روي زمین مي نشست ،و گوسفنـــــدان را بین دو پاي خود
مي گذاشت ،و شیر آنها را مي دوشید،
اگر غالمي از او دعوت مي كرد ،مي پذیرفت،
هیچ وقت در حال تكیه كردن غذا میل نفرمود ،تا از دنیا رحلت فرمود.
رسول خدا"ص" از روزي كه خداوند متعال او را به نبوت مبعوث فرمود،
و تا روزي كه از دنیا رفت ،در حال تكیه غـــذا نخورد ،بلكه مانند بردگان
غــذا میل مي كرد ،و مانند آنها مي نشست  ...و این براي اظهار كوچكي و
تواضع در برابر خداي ّ
عز و ج ّل بود.
رسول خـــدا"ص" وقتي وارد منزلي مي شد ،نزدیكترین جاي نسبت به
محـــل ورودي مي نشست،
هرگز دست طمع به سوي چیزي دراز نكرد،
هیچ وقت بین دو چیز مخیّر نشد ،مگر اینكه دشوارتر آن دو را انتخاب كرد،
اگر چیزي تعارفش مي كردند ،آن را تحقیر نمي كرد ،اگر چه یك خرماي
پوسیده باشد.
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عفو و غضب ،شهامت و حق طلبي ،و صبر وتوكّل رسول هللا
-

-

-

"ص"

رسول خدا"ص" از همة مردم دیرتر به غضب در مي آمد،
و از همه زودتر آشتي مي كرد ،و خوشنود مي شد،
از همة مردم رئوف تر به مردم بود ،و بهترین مردم و نافع ترین آنان بود،
براي مردم.
رسول خدا"ص" چنان بود كه اگر مسرور و راضي مي شد ،مسرت و
رضایتش براي مردم بهترین مسرت ها و رضایت ها بود،
به احدي از مردم جفا نمي نمود،
و عذر هر معتذري را مي پذیرفت.
رسول خدا"ص" بسیار خفیف المؤنه و كریم الطبع ،خوش معاشرت و
خوشرو بود،
بسیار نازك دل و مهربان براي همة مسلمانان بود،
بارها مي فرمود :بهترین شما خوش اخالق ترین شماست!
رسول خدا"ص" براي خود از احدي انتقــــام نگرفت ،بلكه هركسي كه
آزارش مي كرد ،عفو مي فرمود.
دنیا و نامالیمات آن هرگز رسول هللا"ص" را به خشم در نمي آورد،
وقتي فهمید كه خداي تعالي چیزي را دشمن دارد ،او نیز دشمن مي داشت،
هیچ وقت دیده نشد در ظلمي كه به او مي شد به مقام انتقام در آید ،مگر اینكه
محارم خدا هتك شود ،كه در این صورت خشم مي كرد ،و خشمش هم براي
خداي تعالي بود،
هر چیزي را كه خداي تعالي حقیر مي دانست ،او نیز تحقیرش مي كرد،
اگر غضب مي كرد ( و البته جز براي خدا غضب نمي كرد )،هیچ چیز تاب
مقاومت در برابر غضبش را نداشت ،و همچنین در تمام امورش همین
طور بود.
رسول خدا"ص" دشمنان زیادي داشت ،و با این حال در بین آنان تنها و
بدون محافظ رفت و آمد مي كرد،
هیچ امري از امور دنیا آن جناب را به هول و هراس در نمي آورد،
هرگز مسكیني را براي تهي دستي یا مرضش تحقیر نمي كرد،
از هیچ سلطاني به خاطر سلطنتش نمي ترسید ،و فقیر و سلطان را به یك
جور دعوت به توحید مي فرمود،
وقتي كه حقي پایمال مي شد ،از شدت خشم كسي او را نمي شناخت،
و از هیچ چیزي پروا نداشت ،تا آنكه احقاق حق مي كرد،
هر عمل نیكي را تحسین و تقویت مي كرد ،و هر عمل زشتي را تقبیح و
توهین مي نمود،
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دربارة حق كوتاهي و از آن تجاوز نمي كرد.
رسول خدا"ص" حق را انفاذ مي كرد ،اگر چه ضررش عاید خودش و یا
اصحابش مي شد،
اگر موعظه مي كرد ،موعظه اش جدي بود ،نه به شوخي،
وقتي هم كه به مصیبتي و یا به نامالیمي بر مي خورد ،امر را به خـــدا
واگذار مي كرد ،و از حول و قوة خویش تبـــــــري مي جست ،و از خدا
راه چـــاره مي خواست.
رسول خدا"ص" هر وقت جوش كوچكي در بدن خود مي دید ،پنـــاه به خدا
مي برد ،و اظهار مسكنت در برابر او مي نمود ،و خود را به او مي سپرد.
خدمتش عرضه داشتند :یا رسول هللا"ص" این جوش كوچك كه چیز قابل
توجهي نیست؟ مي فرمود :آري ولكن خداي تعالي وقتي بخواهد درد
كوچكي را بزرگ نماید ،مي تواند ،و چنانكه اگر بخواهد درد بزرگي را
كوچك كند ،نیز مي تواند!
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فصل پنجم

رفتارهاي اجتماعي رسول هللا "ص"
مستند :روایات اسالمي

المیزان ج  12ص 185تا 236

ادب و رفتار رسول هللا"ص" در جامعه
رفتار و ادب رسول هللا"ص" با عا ّمه مردم :
 رسول خدا"ص" به هركس برمي خورد در سالم از او سبقت مي جست. رسول خدا"ص" با مردم انس مي گرفت ،و آنان را از خود رمیـــــده نميكرد،
 خلق نازنینش این قدر نرم بود كه به مردم اجازه مي داد او را براي خودپدري مهربان بپندارند،
 همیشه از مردم برحذر بود ،و خود را مي پائید ،و در عین حال بشره و خلقخود را درهم نمي پیچید،
 هیچ دیده نشد كه در پیش روي كسي كه در خدمتش نشسته باشد ،پاي خود رادراز كند.
 رسول خدا"ص" با فقرا مي نشست و با مساكین هم غذا مي شد، با اشخاص آبرومند الفت مي گرفت ،به این معني كه به آنـــــها احسان ميكرد،
 به احدي از مردم جفا نمي نمود ،و عذر هر معتذري را مي پذیرفت، اگر اذن دخول مي گرفت سه بار تكرار مي كرد، عادت آن حضرت چنین بود كه سه نوبت سالم مي كرد ،اگر جــــواب ميشنید و اذن مي گرفت داخل مي شد ،و گر نه بر مي گشت،
 هر عمل نیكي را تحسین و تقویت مي كرد و هر عمل زشتي را تقبیح وتوهیــن مي نمود،
 در همة امور میانه رو بود ،گاهي افراط و گاهي تفریط نمي كرد، از غفلت مسلمین و انحرافشان ایمن نبود. حیاي رسول هللا"ص" از عروس حجله بیشتر بود ،و چنان بود كه اگر چیزيرا دوست نمي داشت ،ما از قیافه اش مي فهمیدیم،
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زنان اوالددار یا بي اوالد و حتي بچه ها را هم كنیه ( لقب) مي گذاشت ،و
بدین وسیله دل آنان را بدست مي آورد.
هیچ دیده نشد كه رسول خدا"ص" با كسي مصافحه كند و او جلوتر از طرف
دست خود را بكشد ،بلكه آن قدر دست خود را در دست او نگه مي داشت تا
طرف دست آن جناب را رها سازد،
هیچ دیده نشد كه كسي با پرچانگي خود مزاحم آن حضرت شود و او از
روي انزجار سكوت كند ،بلكه اینقدر حوصله به خرج مي داد تا طرف
ساكت شود.
رسول خدا"ص" با اشخاص مطایبه داشت ،چیزي كه هست ،آن جناب در
شوخي هایش جز حق نمي گفت.
رسول هللا"ص" همواره با اشخاص شوخي مي كرد ،و مي خواست
بدینوسیله آنان را مسرور سازد.
رسول خدا"ص" رسمش این بود كه وقتي مردم بچه هاي نورسیدة خود را به
عنوان تبرك خدمت آن حضرت مي آوردند ،آن حضرت براي احترام
خانواده كودك وي را در دامن خود مي نشاند ،چه بسا بچه در دامن آن
حضرت مي شاشید و كساني كه مي دیدند ناراحت مي شدند و سر و صــدا
راه مي انداختند ،آن حضرت نهیبشان مي زد و مي فرمود :هیچ وقت شاش
بچه را قطع مكنید ،و بگذارید تا آخر شاش خود را بكند! خالصه صبر مي
كرد بچه تا به آخر بول بكند ،و آن وقت در حق او دعا مي فرمود ،و یا
برایش اسم مي گذاشت ،و با این عمـــل ،خانــدان كودك را بي نهایت
مسرور مي ساخت ،و طوري رفتــــــار مي نمود كه خانوادة كودك
احساس نمي كردند كه آن جناب از بول بچه شان متأذي شد ،تا در پي كار
خود مي شدند ،و آن وقـــــــت بر مي خواست و لباس خود را مي شست.
رسم رسول خدا"ص" این بود كه اگـــــــر كسي از مسلمین را سه روز نمي
دید جویاي حالش مي شد ،اگر مي گفتند سفر كرده است ،حضرت دعاي
خیرش مي فرمود ،و اگر مي گفتند :منــــزل است ،به زیارتش مي رفت ،و
اگر مي گفتند :مریض است ،عیادتش مي فرمود.
رسول خدا"ص" وقتي با مؤمنین خداحافظي مي فرمود ،مي گفت :خداوند
تقوي را زاد و توشة شما قرار دهد ،و به هر خیري مواجهتان سازد ،و هر
حاجتي را از شما برآورده گرداند ،و دین و دنیاي شما را سالم و ایمن
سازد ،و شما را به سالمت و با غنیمت فراوان برگرداند.
رسول خدا"ص" به اشخاصي كه از مكه مي آمدند ،مي فرمود :خداوند
عبادتت را قبول و گناهت را بیامرزد ،و در قبال مخارجي كه كردي به تو
نفقه روزي كند،
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 وقتي كساني را تبریك و تهنیت مي داد ،مي فرمود « :بارك هللا لكم و باركهللا علیكم – خداوند برایت مبارك كند ،و آن را برتو مستدام بدارد!»
 رسول خدا"ص" به زنان هم سالم مي كرد و آنـــــها سالمش را جواب ميدادند.
رفتار و ادب رسول هللا"ص" با اهل فضل و بزرگان قوم :
 رسول خدا"ص" در میان اطرافیان خود آن را برگزیـــــــده تر و بهتر ميدانست كه داراي فضیلت بیشتري بود ،و براي مسلمین خیرخواه تر،
 در نزد او مقام و منزلت آن كسي بزرگتر بود كه مواسات و پشتیباني اش ازمسلمین بهتر بود،
 اهل فضل را به ادب خود ایثار مي فرمود، كساني را كه داراي فضایل اخالقي بودند ،احترام مي كرد، هركس را به مقدار فضیلتي كه در دین داشت ،احترام مي نمود ،وحوایجشان را برطرف مي ساخت ،چون حوایجشان یكسان نبود ،بعضي را
یك حاجت بود ،و بعضي را بیشتر ،رسول خدا"ص" با ایشان مشغول مي
شد و ایشان را سرگرم اصالح نواقصان مي كرد ،و از ایشان دربارة
امورشان پرسش مي كرد ،و به معارف دیني شان آشنا مي ساخت،
 بزرگ هر قومي را احتـــــرام مي كرد ،و تولیت امور قـــــوم را به او وامي گذاشت.
رفتار و ادب رسول هللا"ص" با اصحاب خود :
 رسول هللا«ص» همواره از اصحاب خود تفقد مي فرمود ،و از مردمحــــــــال مردم را مي پرسید،
 هیچ یك از اصحاب یا دیگران آن جناب را نخواند مگر این كه در جواب ميفرمود:
" لبیك!"
 گاهي براي سركشي به اصحاب خود به باغاتشان تشریف مي برد، اصحاب خــود را همیشه براي احترام و به دست آوردن دلهایشان به كنیههایشان مي خواند ،و اگر كسي هم كنیه نداشت ،خودش براي او كنیه مي
گذاشت ،مردم هم آنها را به كنیه اي كه آن جناب برایش گذاشته بود ،صدا
مي زدند،
 -هیچ اتفاق نیفتاد كه آن جناب پاي خود را در مقابل اصحابش دراز كند.
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رسم رسول هللا"ص" در تشییع جنازه مسلمین :
-

رسول هللا"ص" وقتي جنازه اي را مشایعت مي فرمودند اندوه بر دلش
مستولي مي شد ،و بسیار حدیث نفس مي كرد ،و خیلي كم حرف مي زد،
وقتي به صاحبان مصیبت تسلیت مي داد ,مي فرمود « :آجركم هللا و رحمكم
– خداوند اجرتان دهد و شما را رحم كند! »
رسول هللا"ص" وقتي مي خواست بعد از دفن جنازه اي خاك بر آن بریزد،
تنها سه مشت مي ریخت.
سنت است كه تابوت را از چهار طرفش به دوش بكشند ،و اگر بخواهند
اطراف دیگرش را هم حمل كنند ،مستحب است.
رسول هللا"ص" نسبت به مرده هاي بنـــي هاشم كارهاي مخصوص انجــــام
مي داد،كه نسبت به اموات سایر خانواده ها آن كارها را نمي كرد ،از آن
جمله وقتي به جنازه اي از بني هاشم نماز مي خواند و قبرش را آب مي
پاشیدند ،دست خود را بر قبر مي گذاشت ،به طوري كه انگشتان مباركش
در گل فرو مي رفت ،و اگر غریب یا مسافري از اهل مدینه كه داشت به
شهر مدینه وارد مي شد و از قبرستان مي گذشت و آن قبر تازه و اثـــــر
انگشتان را مي دید ،مي فهمید كه صاحب این قبر از بني هاشم است ،و لذا
مي پرسید :از آل محمد علیهم السالم چه كسي تازه از دنیا رفته است؟
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فصل ششم

منطق و بیان ،و مجالس رسول هللا
مستند :روایات اسالمي

"ص"

المیزان ج  12ص 185تا 236

سخن گفتن و سكوت كردن رسول هللا"ص"
تكلم ،و طرز بیان رسول هللا"ص" :
 رسول هللا"ص" دائما ً با غصه ها قرین ،و همیشه در فكر بود ،و یك لحظهراحتي نداشت .آن حضرت بسیار كم حرف بود ،جز در مواقع ضرورت
تكلم نمي فرمود،
 وقتي تكلــــم مي كرد چیزي شبیه نور از بین ثنایاي آن حضرت بیرون ميجست.
 رسول خدا"ص" هر وقت حرف مي زد ،در حرف زدنش تبسم مي كرد، وقتي حرف مي زد ،كالم را از اول تا آخر با تمام فضاي دهــان بیـــــان ميكرد( ،بسیار فصیح بود)،
 در سخن گفتن بین جمالت فاصله مي داد تا اگر كسي بخواهد سخنانش راحفظ كند ،فرصت داشته باشد،
 جوهرة صدایش بلند ،و از تمامي مردم خوش نغمه تر بود، وقتي تكلم مي فرمود ،در كالم خود تكرار نداشت، كالمش همه روشن بود ،به طوري كه هر شنونده اي آن را مي فهمید، كالمش همه كوتاه ،جامع ،خالي از زواید ،و وافي به مقصود بود ،گوئياجزاي آنها تابع یكدیگرند،
 نه كسي را با كالم خود مي آزرد ،و نه بـــه كسي در كالمش اهــــانت ميكرد،
 هیچ وقت با كسي مطالبي را كه خوش آیند آن كس نبود ،در میــــان نميگذاشت،
 اگر موعظه مي كرد ،موعظه اش جدي بود ،نه به شوخي، خطبه اش از همة خطبه ها كوتاه تر ،و از هذیان دور بود، -وقتي سخن مي گفت ،انگشت ابهام دست چپ را به كف دست راست مي زد.
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سكوت و دالیل سكوت رسول هللا"ص" :
 سكوت رسول هللا"ص" بر چهارگونه بود: -1حلم  -2حذر  -3تقدیر  -4تفكر
 سكوت از حلم و صبر:سكوتش از حلم و صبر این بود كه هیچ چیز آن حضرت را به خشم
در نمي آورد ،و از جاي نمي كند!
 سكوت از حذر:سكوت آن حضرت از حذر در چهار مورد بود:
اول  -در جائي كه مي خواست وجهه نیكو و پسندیدة كار را پیدا كند تا
مردم نیز در آن كار به وي اقتداء كنند،
دوم  -در جائي كه حرف زدن قبیح بود ،و مي خواست به طرف یاد بدهد تا
او نیز از آن خودداري كند،
سوم  -در جائي كه مي خواست دربارة اصالح امتش مطالعه و فكر كند،
چهارم  -در مواردي كه مي خواست دست به كاري زند كه خیر دنیا و
آخرتش در آن باشد!
 سكوت از تقدیر:سكوتش از تقدیر این بود كه مي خواست همة مردم را به یك چشم ببیند،
و به گفتار همه به یك نحو استماع فرماید!
 سكوت از تفكر:سكوتش از تفكر عبارت بود از تفكر در این كه چه چیزي باقي است و
چه چیزي فاني!

مجالس رسول هللا"ص"
وضعیت مجالس رسول هللا"ص" :
 رسول هللا"ص" هیچ نشست و برخاست نمي كرد ،مگر با ذكر خدا، در هیچ مجلسي جاي مخصوصي براي خود انتخاب نمي كرد، از صدرنشیني نهي مي فرمود، -در مجالس هرجا كه خالي بود مي نشست ،و اصحـــــاب را هم دستور مي
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داد كه چنان كنند،
همه در نزد او در حق مساوي بودند،
در مجلس ،حق همة جلسا را ادا مي كرد ،به طوري كه احدي از جلسایش
احساس نمي كرد كه او از دیگران در نزد آن حضرت محترم تر است،
هركسي كه شرفیاب حضورش مي شد ،اینقدر صبر مي كرد تا خود او
برخیزد و برود،
هركسي حاجتي از او طلب مي كرد ،بر نمي گشت مگر اینكه حاجت خود را
گرفته بود ،یا با بیاني قانع و دلخوش شده بود،
مردم براي درك فیض و طلب علم شرفیاب حضورش مي شدند ،و بیرون
نمي رفتند مگر اینكه دلهایشان سرشار از علم و معرفت و خود از
راهنمایان و ادلة راه حق شده بودند،
هر خبري را كه مي داد ،دنبالش مي فرمود :حاضرین آن را به غایبین
برسانند،
و نیز مي فرمود :حاجت كساني را كه به من دسترسي ندارند ،به من ابالغ
كنید ،و بدانید كه هر كس حاجت اشخاص ناتوان و بي رابطه با سلطان را
نزد سلطان برد ،و آن را برآورده سازد ،خداي تعالي قدم هایش را در روز
قیــامــت ثابــت و استوار مي گرداند،
مجلسش مجلس حلم و حیا و راستي و امانت بود،
در مجلس او آوازها بلند نمي شد ،و نوامیس مردم هتك نمي گشت،
اهل علم و اصحاب حدیث در حضورش نزاع نمي كردند،
اگر احیانا ً از كسي لغزشي سر مي زد ،آن جـــــناب طـــوري تأدیبش مي
فرمود كه براي همیشه مراقب مي شد تا تكرار نكند،
جلسایش همه با هم متعادل بودند و مي كوشیدند كه با تقوا مواصلت یكدیگر
كنند ،و با یكدیگر متواضع بودند ،و بزرگتران را احترام نموده ،و به
كوچكتران مهربان بودند ،و صاحبان حاجت را بر خود مــــــقـــدم مي
شمردند ،و غریب ها را حفاظــت مي كردند،
هر دانشمندي كه موفق به درك حضورش شد ،این معنا را گفت كه من به
چشم خود ،احدي را نه قبل از او ،و نه بعد از او ،نظیر او ندیدم!

برخورد رسول هللا"ص" در جلسات :
 آن حضرت در جلساتش دائما ً خوشرو و نرم خو بود، خشن و درشتخو ،داد و فریادكن ،فحاش و عیبجو ،و همچنین مداح نبود، به هر چیزي كه میل و رغبت نداشت ،بي میلي خود را در قیافه خود نشاننمي داد ،لذا اشخاص از پیشنهاد آن مأیوس نبودند،
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 امیدواران را نا امید نمي كرد، خود را از سه چیز پرهیز مي داد:مراء و مجادله،
پرحرفي،
گفتن حرف هاي به درد نخور،
 نسبت به مردم نیز از سه چیز پرهیز مي كرد:هرگز احدي را مذمت و سرزنش نمي كرد،
هرگز لغزش و عیب ها را جستجو نمي كرد،
هیچ وقت حرف نمي زد ،مگر در جائي كه امید ثواب در آن
مي داشت،
-

-

-

وقتي تكلم مي فرمود ،جلسایش سرها را به زیر مي انداختند ،گوئي مرگ بر
سر آنها سایه افكنده است ،وقتي ساكت مي شد ،آنها تكلم مي كردند ،و در
حضور او نزاع و مشاجره نمي كردند،
اگر كسي تكلم مي كرد دیگران سكوت مي كردند ،تا كالمش پایان پذیرد،
تكلمشان در حضور آن جناب به نوبت بود،
اگر جلسایش از چیزي به خنده مي افتادند ،آن جناب نیز مي خندید ،اگر از
چیزي تعجب مي كردند ،او نیز تعجب خود را نشان مي داد،
اگر ناشناسي از آن جناب چیزي مي خواست ،و در درخواستش اسائة ادب و
جفائي مي كرد ،آن جناب تحمل مي نمود ،به حدي كه اصحابش در صدد
رفع مزاحمت او بر مي آمدند ،و آن حضرت مي فرمود :همیشه صاحبان
حاجت را معاونت و یاري كنید!
هرگز ثناي كسي را نمي پذیرفت مگر اینكه به وي احساني كرده باشد،
كالم احدي را قطع نمي كرد ،مگر اینكه مي دید از حد مشروع تجـــاوز مي
كند ،كه در این صورت كالمش را قطع مي كرد ،یا به نهي و بازداریش از
تجاوز یا به برخاست از مجلس!
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عبادات رسول هللا "ص"
مستند :روایات اسالمي

المیزان ج  12ص  222تا 236

طهارت رسول هللا"ص"
طرز وضو گرفتن رسول هللا"ص" :
حضـــرت ابـــى جعفــــر علیهالسالم فـــرمـــــود:
ّللا صلىهللاعلیهوآله را برایتان حكایت كنم؟
 آیا نمىخواهید وضوى رسول ّرا
پس دستور داد قدح كوچك و ضخیمى كه مقدار كمى آب در آن بود ،آوردند و آن
جلوى خود گذاشت ،و دو آستین خود را باال زد و دست راست خود را در آن فرو برد ،و
سپس فرمود  -البته این وقتى است كه دست پاك باشد!  -آنگاه آن دست را پر از آب كرد ،و
ّللا» و آن آب را به اطراف محاسن خود جریان داد و
بر پیشانى خود ریخت و گفتِ « :بس ِْم ّ
بعدا یك مرتبه دست خود را به صورت و پیشانى خود كشید.
سپس دست چپ را در آب فرو برده و به پرى آن آب به آرنج دست راست خود
ریخت و كف دست چپ را به ساعد دست راست كشید به طورى كه آب تا نوك انگشتـان آن
جـریان یـافت.
آنگاه با دست راست كفى از آب پر كرده و به آرنج چپ ریخت و آن را با كف
دست راست به ساعد و سرانگشتان دست چپ مرور داد.
جلوى سر و پشت پا را با ترى دست راست و بقیهترى دست چپ مسح كرد .ابـــــو
جعفـــــر علیهالسالم فــــرمــــــود:
خدا تك است و تك را دوست مىدارد ،از این جهت در وضو هم سه مشت آب بس
است :یكى براى صورت ،و دو تا براى دو ذراع ،و با رطوبت دست راست جلوى سرت
را ،و با بقیه آن پشت پاى راستت را مسـح مىكنـى ،و بـا رطوبت دسـت چپ پشت پـاى
چپ را !
ابـوجعفر علیهالسالم فرمود:
مردىاز امیـرالمؤمنین علیهالسالم پرسید؟
 وضــوى رسـول اللّـه صلىهللاعلیهوآله چـطـور بـود؟آن حضرت همینطور كه من براى شما حكایت كردم براى آن شخص حكایت كرد.
 -رســول خـدا صلىهللاعلیهوآله وقتــى وضـــو مىگــرفــت در همــه جــاى
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وضــو ،اول سمـــت راســـت را مــىشســــــت،
 رسول خدا صلىهللاعلیهوآله با یك مد آب (تقریبا یك چارك من تبریز) وضومىگرفت ،و با یك صاع (تقریبا یك من تبریز) غسل مىكرد،
 رسول خدا صلىهللاعلیهوآله براى هر نمازى وضوئى مىگرفت ،تا آنكه سال فتح مكهفرا رسید و از آن به بعد براى خواندن چند نماز به یك وضو اكتفاء كرد .عمر پرسید :یا
ّللا! مى بینم كارى كردى كه تا كنون نكرده بودى؟ فرمود :متـوجه هستم و عمـدا چنین
رسول ّ
مىكنم!
 مضمضه كردن (قبل از وضو آب در دهان گرداندن )،و استنشاق كردن (آب در بینىكشیدن )،از چیزهائى است كه رسول خدا صلىهللاعلیهوآله آن را سنت قرار داده است.
ّللا «ص» :
طرز غسل كردن رسول ّ
ّللا صلىهللا علیهوآله
حسن بن محمد از جابربن
عبدّللا درباره چگونگى غسل رسول ّ
ّ
پرسید ،جابر گفت:
 رسـول خدا «ص» با مـشت سـه مرتبه آب به سـر خـود مىریخت،حسـن بـن محمد گفت:
 مـوى من همینطـور كه مـىبینى زیاد و انبـوه است؟! جـابر گـفت:ّللا صلىهللاعلیهوآله از موى تو پر
 این حرف را نزن! براى اینكه موى رسول ّپشتتر و پاكیزهتر بود!
 رسول خدا صلىهللاعلیهوآله با یك صاع آب غسل مىكرد - ،و اگر با او یكىاززنانشبود ،با یك صاع و یك مد غسل مىكردند،
امام صادق علیهالسالم فرمود:
 غسل جمعه سنتى است كه بر مرد و زن ،و در خانه و سفر ،واجب است...غسل جمعه پاكیزگى بدن و هم كفاره گناهان بین دو جمعه است! علت غسل جمعه
این بود كه انصار در ایام هفته به كار شتران و رسیدگى به سایر اموال خود سرگرم بودند،
ّللا صلىهللاعلیهوآله از
جمعه كه مىشد با همان بدن كثیف خود به مسجد مىآمدند ،و رسول ّ
بوى گند زیر بغلهاى ایشان متأذى مىشد ،از این رو دستور فرمودند كه روز جمعه همگى
غسل كنند ،و این خود باعث شد كه غسل جمعه سنت شود.
 از جمله سنتهاى آن حضرت در غسل ،غسل روز عید فطر و غسل درجمیع اعیاد و غسلهاى دیگر بسیار است.

45

تفسیر موضوعی المیزان

کتاب ییست ونهم :محمد رسول هللا ،شخصیت و رسالت او

ّللا صلىهللاعلیهوآله
نماز رسول ّ
ّللا «ص» :
تعداد ،و اوقات نمازهاى رسول ّ
ّللا صلىهللاعلیهوآله تعداد  50ركعــت در روز و شب نمـاز مىخوانـد،
 رســول ّبه شرح زیر:
 - 1هشت ركـعت نـماز نافلـه ظـهر،
 - 2چـهـار ركــعـت نـمـاز ظــهـر،
 - 3هـشت ركـعـت نـافـلـه عـصـر،
 - 4چهـار ركعت نمــــاز عصـــر،
 - 5سـه ركعت نمـــــاز مغـــرب،
 - 6چهار ركعت نــافلــه مغـــرب،
 - 7چهار ركعــت نمــاز عشــــاء،
 - 8هشت ركعت نماز نـافـلـه شب،
 - 9سـه ركعـت نمـاز شفـع و وتـر،
 - 10دو ركـعت نمـاز نافـلـه فجـر،
 - 11دو ركــعـت نــمـاز صــبـح!
(راوى گوید :من به امام صادق علیهالسالم عرض كردم):
 فدایت شوم! اگر من بتوانم بیشتر از اینها نماز بخوانم،خــداونــد تعــالــى مــرابــه خوانـدن نمــاز زیــاد عـــذاب مــىكنــــد؟
فرمود :نه! ولكــن تو را عــذاب مىكنــد به تــرك سنــت رســـول خـدا صلىهللاعلیهوآله
عت َ َمه» جزو
(از روایت فوق استفاده مىشود :دو ركعت نماز نشسته بعد از ِعشاء « َ
پنجاه ركعت نماز یومیه نیست ،بلكه متمم آن است ،و براى این است كه با آن  -بنابر این كه
دو ركعت نشسته یك ركعت ایستاده حساب مىشود  -عدد نمازها به  51برسد .و نیز براى
این تشریع شده كه بدل از نماز یك ركعتى « َوتْر» باشد! بدین معنى كه اگر كسى ده ركعت
نافله شب را خواند و مرگ مهلتش نداد كه یك ركعت نماز « َوتْر» را بخوانـد ،این دو ركعت
عـت ُـ َمـه» به جـاى آن حسـاب شود!)
نشسته « َ
عبدّللا علیهالسالم فرمـود:
حضرت ابى
ّ
 كسى كه ایمان به خدا و روز جزا دارد هرگز نماز « َوتْر» نخوانده نخوابد!(ابى بصیر مىگوید ،عرض كردم):
 مقصود شما از « َوتْر» همان دو ركعت نشسته بعد از عشاء است؟ فرمود: آرى! این دو ركعت ،یك ركعت حساب مىشود ،و اگر كسى آن را بخواند ودر آن شب مرگ او را از خواندن نماز « َوتْر» باز دارد ،مثل كسى مىماند كه
« َوتْر» را خوانده باشد و اگر هم نمرد كه آخر شب برخاسته و « َوتْر» را
مـىخواند! عرض كردم:
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ّللا صلىهللاعلیهوآله هـم این دو ركعت نمـاز را خواند؟ فرمود:
 آیا رسول ّّللا صلىهللاعلیهوآله وحى مىآمد ،و مىدانست كه آیا
 نه! براى اینكه به رسول ّامشب مىمیرد ،یا نه ،و این دیگران هستند كه چنین علمى ندارند ،از همین جهت بود كـه
خـودش نخـواند و به دیگـران دستـور داد تا بخـواننـد....
ّللا صلىهللاعلیهوآله این
(ممكن است مقصود امام علیهالسالم از این كه فرمود رسول ّ
دو ركعت نماز را نخواند ،اینباشدكه آنحضرت به طور دائمى این نماز را نمىخواند ،بلكه
گاهى مىخواند و گاهى نمىخوانــد ،كما اینكه از بعضــى از احادیــث دیگر این معنا
استفاده مىشود).
 رسـول خدا صلىهللاعلیهوآله هیچ روزى تا ظهر نمىشد نمازى نمىخواند، وقتى كه ظهر مىشد و به قدر نصف انگشت سایه مىگشت ،هشت ركعتمىخواند،
 وقتـى سـایه به قـدر یك ذراع مىشـد نمـاز ظهر را مىخواند، بعد از نماز ظهر هم دو ركعت،و قبــل از نمــاز عصــر دو ركعــت مىخوانــد( ،در ایــن روایــت
تمامــى نافلـه عصر را ذكــر نـكرده!)
 تا آنكه سایه به قدر دو ذراع مىشد آن وقت نماز عصر را به جاى مىآورد- ،وقتى آفتاب غروب مىكرد نماز مغرب را مىخواند - ،و بعــد از زوال سرخــى شفــق
عشــاء را مىخوانــد( ،مىفرمــود :وقت عشاء تــا ثلــث شـب امتداد دارد!)
 بعد از عشاء نماز دیگرى نمىخواند تا شب به نصف مىرسید ،آنگاه برخاستهو سیــزده ركعــت نمــاز مىخوانــد ،كــه سیزدهمــى آن نمــاز وتــر بــود و دو ركعــت از
آن نـافـلـه صبـــح،
 وقتى فجر طالع و هوا روشن مىگشت ،نماز صبح را مىخواند! رسول خدا صلىهللاعلیهوآله در شبهائى كه باران مىبارید ،نماز مغرب رامختصر مىخواند و در خواندن عشاء هم عجله مىكرد ،و آن را زودتر از وقت فضیلتش
یعنى با مغرب مىخواند ،و مىفرمود - :كسى كه به مردم رحم نكند ،در حقش رحم
نمىكنند!
 رسول خدا صلىهللاعلیهوآله در مسافرتها گاهى كه با شتاب راه مىپیمود،نماز مغرب را تأخیر مىانداخت و آن را با عشاء مىخواند،
 رسول خدا صلىهللاعلیهوآله وقتى كه در سفر بود ،و همچنین در مواقعى كهكار فوتى داشت ،ظهر و عصر را با هم مىخواند ،و همچنین بین مغرب و عشاء فاصله
نمىانداخت،
ّللا
بسیار مىشد كه مؤذن در گرماى ظهر مىآمد دنبال رسول ّ
صلىهللاعلیهوآله و حضرت مىفرمـود « :ابرد ! ابرد ! بگذار هوا خنك شود!»
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ّللا صلىهللاعلیهوآله :
كیفیت نماز خواندن رسول ّ
 رسول خدا صلىهللاعلیهوآله موقع خواب ،ظرف آب را روپوشیده باالى سرخود مىگذاشت،و مسواك خود را هم زیر رختخواب خود قرار مىداد ،و مىخوابید ،تا
چندى كه خدا بخواهد ،و وقتى از خواب بیدار مىشد ،مىنشست ،و نظرى به آسمان مىافكند
ت َو ا ْ
ض/ 190( »،...
سموا ِ
ق ال َّ
ال ْر ِ
و آیاتى را كه در سوره آل عمران است  « -ا َِّن فى خ َْل ِ
آلعمران) مىخواند ،و سپس دندانها را مسواك مىكرد،و تطهیر مىنمود .و به مسحد
مىرفت ،و چهار ركعت نماز مىخواند ،كه ركوع هر ركعتش به اندازه قرائت آن ،و
سجودش به قدر ركوع آن طول مىكشید ،به حدى طوالنى بود كه گفته مىشد چه وقت سر
برمى دارد؟
 آنگاه به بستر خــود برمىگشــت و تا خدا مىخواست مىخوابید ،سپسبیدار مىشد و مىنشست ،و همان آیات را تالوت مىكرد ،و چشم به آسمان مىانداخت و
آنگــاه مســواك مىزد و تطهیــر مىنمــود و به مسجد مىرفــت و باز هم مثل بــار اول
چهــار ركعــت نـماز مـىگــذاشــــت.
 مجددا به بستر خود مراجعت مىكرد ،و مقدارى مىخوابید ،و سپس بیدارمىشد ،و نگاهى به آسمان مىانداخت ،و همان آیات را تالوت مىفرمود .و باز مسواك و
تطهیر را انجام مىداد و به مسجد تشریف مىبرد ،و یك ركعت نماز وتر و دو ركعت دیگر
را مىخواند و براى نماز صبح بیرون مىشد.
 رسول خدا صلىهللاعلیهوآله وقتى به نماز مىایستاد ،از ترس خدا رنگشمىپرید ،و از اندرون دل و قفسه سینهاش صدائى نظیر صداى اشخاص خائف و وحشت
زده شنیده مىشد.
 رسول خدا صلىهللاعلیهوآله وقتى نماز مىخواند ،پارچهاى را مىماند كه درگوشهاى افتـاده بـاشد.
 (عایشه گفته است ):رسول خدا صلىهللاعلیهوآله براى ما و ما براى او سخنمىگفتیم ،همین كه موقع نماز مىشد ،حالتى به خود مىگرفت كه گوئى نه او ما را مىشناسد
و نـه ما او را مىشناسیم.
 امیرالمؤمنین على علیهالسالم وقتى كه محمد ابوبكر را والیت مصر داد،دستورالعملى به او مرحمت نمود ،و در ضمن آن فرمود :مواظب ركوع و سجود خودت
ّللا صلىهللاعلیهوآله از همه مردم نمازش كاملتر و در عین حال عملیاتش
باش ،زیرا رسول ّ
در نماز از همه سبكتر و كمتر بود!
 هر وقت دهن دره و كش واكش رسول خدا صلىهللاعلیهوآله را مىگرفت ،آنحضرت آن را با دست راست خــود رد مىكرد.
 رسول خدا صلىهللاعلیهوآله همیشه صفوف نماز ما را منظم مىفرمود ،بهطورى كه اگر تیرى رها مىشد ،فاصله همه از آن تیر یكسان بود ،تا اینكه رفته رفته براى
همه عادت شــد ،اتفاقا روزى به مسجــد تشریف آورد و به نمــاز ایستاد و خواست
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تا تكبیرةاالحرام را بگوید ،متوجهشدكه مردى سینهاش جلوترازسایریناست ،فرمود:
« بندگان خدا! صفوف خود را منظم كنید ،و گرنه میان شما اختالف خواهد افتاد!»
 رسول خدا صلىهللاعلیهوآله دست به شانههاى ما مىگذاشت و ما را پس و پیشمىكرد و مىفرمــود« :منظــم بایستیــد!» وگرنه در ایستــادن اختالف داشتــه باشیــد« ،
دلهایتان هم مختلف خواهدشد!»
رسول خدا صلىهللاعلیهوآله در حین نماز ،هیچ كس به خدمتش نمىآمد و نمىنشست
مگر اینكه بــراى خاطــر او نمــاز را كوتــاه مىكرد و متوجــه او مىشد و مىفرمــود :آیا
حاجتــى دارى؟ پس از آنكـه حاجــت او را برمــىآورد ،مجددا به نمــاز مىایستاد.

ّللا «ص» :
نوافل رسول ّ
 رسول خدا صلىهللاعلیهوآله نماز مستحبى را مثل نماز واجب ،و روزهمستحبى را مثل روزه واجب بـه جا مىآورد.
 رسول خدا صلىهللاعلیهوآله نافله صبح را در اول فجر ،سبك و مختصرمىخواند ،و براى نمـاز صبح بیـرون مىرفت.
 رسول خدا صلىهللاعلیهوآله هر وقت ماه رمضان مىشد ،نماز خود را بیشترمىكرد( .مقصود از این بیشتر كردن همان خواندن نماز هزار ركعتى «تراویح» است ،و
این نماز نافله ماه رمضان ،غیر از پنجاه ركعت نافلههاى یومیه است ،در كیفیت تقسیم كردن
این هزار ركعت نماز بر شبهاى رمضان اخبار زیادى وارد شده است - ).از طریق
امامان اهل بیت علیهالسالم وارد شده كه رسول خدا صلىهللاعلیهوآله این نمازها را بدون
جماعت مىخواند ،و از خواندن آن به جماعت نهى مىكرد ،و مىفرمود « :در نافلــه
جماعـت نیست!»

ّللا «ص» :
 4ـ دعاى قنوتها و ذكرهاى رسول ّ

رسولخدا صلىهللاعلیهوآله در قنوت نماز «وتر» خود مىگفت:

ْتَ ،و
ْت! َو ت َ َولَّنى فی َم ْن ت َ َولَّی َ
ْتَ ،و عافِنى فی َم ْن عافَی َ
«اَلّ ُه َّم ا ْهدِنى فی َم ْن َهدَی َ
بار ْك لى فیما ا َ ْع َ
ْــت!
طی َ
ِ
علَی َْك!
ضی َ
َو ِقنى ش ََّر ما قَ َ
ْت! اِ ِنّ َك ت َ ْقضى َو ال یُ ْقضى َ
ب ْالبَ ْیتِ!
ُ
سبْحان ََك َر َ
علَی َْك!
ا َ ْست َ ْغ ِف ُر َك َو اَت ُ ُ
وب اِلَی َْك َو ُاو ِم ُن ِب َك َو اَت َ َو َّك ُل َ
َو ال َح ْو َل َو ال قُ َّوة َ اِالّ ِب َك ...یا َرحی ُم!»
-

« پروردگارا! ما را با آنان كه هدایتشان كردى ،هدایت فرما! و با آنان كه
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عافیتشان دادى ،عافیت ده! و با آنان كه امورشان را خودت به دست گرفتى ،امور مرا هم
عهدهدار شو! و در آنچه مرا دادهاى بركت قرار ده! و مرا از شر قضا و قدرى كه
گذراندى نگهدار! چون توئى كه قضاء به دست توست ،و توئى كه حكم مىكنى ،و كسى
نیست كه علیه تو حكم كند! منزهى تو ،اى پروردگار خانه (بیت!) از تو طلب مغفرت
مىكنم! و به تو رجوع مىكنم! و به تو ایمان مىآورم! و به تو توكل مىكنم! و حول و
قوهاى نیست ،مگر از ناحیه تو ،اى خـداى مهـربـان!»
عبدّللا علیهالسالم فرمود:
حضـرت ابى
ّ
وب
 هر كس در نماز وترش هفتاد مرتبه بگوید« :ا َ ْست َ ْغ ِف ُر ّّللاَ َربّى َو اَت ُ ُ
اِلَیْه!» و بر این كار تا یكسال مداومت و مواظبت داشته باشد ،خداىتعالى اسمش را در
زمره كسانى مىنویسد كه در سحرها طلب مغفرت مىكردند .رسول خدا صلىهللاعلیهوآله
هم همین طور در نماز وتر خود هفتاد بار استغفار مىكرد ،و هفت بار مىگفت« :هذا

َمقا ُم ْالعا ِئ ِذ ِب َك ِمنَ النّار  -این موقف كسى است كه از آتش دوزخ پناهنــده تـو
شده است!»

وقتى رسول خدا صلىهللاعلیهوآله را به معراج بردند و در آنجا نماز گذاشت و ذكر
گفت و از عظمت خداوند دید آنچه را كه دید ،بندهاى بدنش مرتعش شد و بدون اختیار به
حالت ركوع درآمد و در آن حال گفت:

ظیم َو بِ َح ْمدِه!»
« ُ
ى ْالعَ ِ
سبْحانَ َربِّ َ

وقتى كه از آن حالت برخاست ،نظرش به خداى خود در مكان باالترى كه از آن
بلندتر تصور نمىشود .افتاد و بدون اختیار صورت خود را به خاك نهاد و گفت:

ىا ْ
العْلى َو ِب َح ْمدِه!»
« ُ
سبْحانَ َربِّ َ

و همچنین تكرار مىكرد تا پس از گفتن هفت مرتبه قدرى از آن رعبى كه دلش را
پر كرده بود ،كاسته گردید .از این جهت در امتش هم این دو ذكر سنت شد!

ّللا صلىهللاعلیهوآله
روزه و اعتكاف رسول ّ
ّللا «ص» در ایام مخصوص :
 1ـ روزههاى رسول ّ
رسول خدا صلىهللاعلیهوآله یك مرتبه این قدر زیاد روزه مىگرفت كه
مىگفتند :دیگر افطار نمىكند! و یك مرتبه این قدر پشت سر هم افطار مىكرد كه مىگفتنـد
دیگـر روزه نمىگیرد!
 بعضى اوقات هم یك روز روزه مىگرفت ،و یك روز افطار مىكرد- .بعضى اوقات تنها روزهاى دوشنبه و پنجشنبه را روزه مىگرفت ،تا آنكه به اینجا رسید
كه در هر ماه تنها سه روز  -پنجشنبه اول ماه ،چهارشنبه وسط ماه ،و پنجشنبه آخر ماه -
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را روزه مىگرفت و مى فرمود :اگر كسى چنین كند ،مثل این است كه تمام عمرش روزه
باشد.
 (امام صادق علیهالسالم فرمود :پدرم بارها مىفرمود كه هیچ كسى نزد خدادشمنتر و مغبوضتر از كسى نست كه وقتى به او مىگویند :رسول خدا صلىهللاعلیهوآله
چنین و چنان مىكرد – مثالً زیاد روزه نمىگرفت  -و تو چرا این قدر روزه مىگیرى و
نماز مىخوانى در جواب بگوید :خدا مرا به خواندن نماز زیاد و گرفتن روزه بسیار عذاب
نخواهد كرد ،زیرا معنى این حرف این است كه رسول خـدا صلىهللاعلیهوآله بیش از آن
نمىتـوانسته عبـادت كند!)
 رسول خدا صلىهللاعلیهوآله در اوایل بعثت روزه گرفتنش این طور بود كه یكمدت این قدر پى در پى روزه مىداشت كه مىگفتند ،هیچ روزى را بدون روزه به سر
نمىبرد ،و مدتى دیگر این قدر پى در پى بى روزه مىبودكه گفته مىشد :روزه نمىگیرد!
 آنگاه این رویه را ترك كردند و مدتى یك روز در میان روزه مىگرفتند كمااینكه روزه حضرت داود علیهالسالم هم همینطور بوده است.
 پس از مدتى این را نیز ترك كرد ،و مدتى همان ایام البیض هر ماه را روزهمىگرفت ،نهایتا این را نیز ترك كرده و سه روزى را كه در ایامالبیض روزه مىگرفت ،در
دهه هاى ماه تقسیم كرد ،یكى را در پنجشنبه دهه اول ،یكى را در چهارشنبه دهه دوم ،و یك
را در پنجشنبه دهه سوم مىگرفت ،و تـا زنــده بــود این رویـــه را داشـت.
 رسول خدا صلىهللاعلیهوآله از دنیا رحلت فرمود ،در حالى كه رویهاش درروزه داشتن این بود كه ماه شعبان و رمضان و سه روز از هر ماه را روزه مىگرفت- .
ّللا صلىهللاعلیهوآله ماه
(از سماعه نقل شده كه از امام صادق علیهالسالم پرسیدم ):آیا رسول ّ
شعبـان را هم روزه مىگرفــت؟ فرمــود :آرى ،ولكن همه آن را روزه نگرفت. ...
ّللا «ص» در ماه رمضان :
 2ـ آداب رسول ّ
 رسول خدا صلىهللاعلیهوآله وقتى كه ماه رمضان فرا مىرسید ،تمامى اسیرانجنگى را آزاد و بـه تمام ســائــلها عطیـــه مـىداد،
 رسول خدا صلىهللاعلیهوآله در دهه آخر ماه رمضان بكلى لحاف و تشك خودرا جمع مىكرد ،و همــه را به عبــــادت مىپــرداخت،
 و در شــب بیســت و ســوم اهــل خانــه خــود را بیــدار مــىكــــرد و در آنشــب بـه روى خوابیدههــا آب مىپاشیـد ،تا خــواب از ســرشــان بــرود،
 و همچنین حضرت فاطمه زهرا علیهاالسالم احدى از اهل خانه خود را اجازهنمىداد كه در آن شب بخوابند ،و براى اینكه خوابشان نبرد ،غذاى كمترى به آنان مىداد ،و
از روز خود را براى شب زنده دارى آن شب آماده مىكرد ،و مىفرمود :محروم اسـت
كسى كـه از خیـرات امشب استفـاده نكند!
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ّللا «ص» در ماه رمضان :
 3ـ اعتكافهاى رسول ّ
ـ رسول خدا صلىهللاعلیهوآله وقتى كه دهه آخر ماه رمضان مىشد ،در مسجد
اعتكاف مىكرد ،برایش خیمه موئى مىزدند ،و در آن ایام لحاف و بسترش را برمىچیدند،
بعضى از اصحابش گفتهاند كه از زنان هم كناره مىگرفت ،ولكن امام صادق علیهالسالم
فرمود :این حرف صحیح نیست ،و از زنان كنارهگیرى نمىكرد( ،مقصود از كنارهگیرى
آمیـزش و معـاشرت بـا آنـان است ،نـه جمـاع).
 رسول خدا صلىهللاعلیهوآله در ماه رمضان ،در دهه اول معتكف شد ،سالبعد ،از دهه دوم اعتكاف كرد ،ولى پس از آن همیشه در دهه سوم اعتكاف مىكرد،
ّللا صلىهللاعلیهوآله
 جنگ بدر در ماه رمضان اتفاق افتاد ،در آن سال رسول ّاعتكاف نكرد ،سال بعد كه شد آن جناب دو دهه اعتكاف كرد ،یكى براى همان سال و یكــى
هم قضــاء اعتكــاف ســال پیـش.
ّللا «ص» :
 4ـ روزه وصال مخصوص رسول ّ
ّللا صلىهللاعلیهوآله در امر روزه سنتهائى هم مخصوص به خود داشت ،از
رسول ّ
آن جمله روزه وصال است كه عبارت است از روزه بیشتر از یكروز ،به طورى كه
درمیان آنها افطار نشود .رسول خدا صلىهللاعلیهوآله خودش چنین روزهاى داشت ،ولكن
امت را از آن نهى مىكرد ،و مىفرمود :شما طاقت آن را ندارید ،و اگر مىبینید كه من
روزه وصال مىگیرم و چند روز پیاپى بدون افطار و سحرى به سر مىبرم براى این است
كه خداىتعالى مرا از غذاهاى آسمانى خود سیر و از شرابهاى بـهشتـــىاش سـیـــراب
مـىســــــازد!
ّللا «ص» :
 5ـ افطارهاى رسول ّ
ّللا صلىهللاعلیهوآله شربتى بود كه در افطار مىآشامید ،و شربتى
 غذاى رسول ّبود كه در سحر مىخورد ،و خیلى اوقات این شربت عبارت بود از  -شیر ،و خیلى از
اوقات مقدارى آب بـود كه در آن نـان را حـل كرده بودند. ...
 رسول خدا صلىهللاعلیهوآله در روزهائى كه روزه مىگرفت ،اولین چیزى كهبا آن افطار مىفرمود ،خـرمـاى تـازه و یا خـرمـاى خـشك بـود،
 رسول خدا صلىهللاعلیهوآله وقتى روزه مىگرفت ،و براى افطار به شیرینىدست نمىیافت با آب افطار مىكرد ،و در بعضى روایات دارد كه با كشمش افطار
مىفرمود - ،از آل محمد علیهالسالم روایت كردهاند :مستحب است این كه روزهدار سحرى
بخورد ولو به یك شربت آب ،و روایت شده بهترین سحرىها خرما و قاووت است ،زیرا
پیغمبر اكرم صلىهللاعلیهوآله در سحر از آن دو استفاده مىفرمود،
 رسول خدا صلىهللاعلیهوآله بیشتر اوقات ،و از هر غذائى بیشتر ،هریسه (گندمپخته) را ،مخصــوصــا در سحرهـــا میــل مىفرمـــود،
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سنت در افطار عید قربان این است كه بعد از نماز انجام شود ،و در عیـد فطر

ّللا «ص»
قرآن خواندن رسول ّ
 رسول خدا صلىهللاعلیهوآله را هیچ امرى از تالوت قرآن باز نمىداشت ،مگرجنابت،
 رسول خدا صلىهللاعلیهوآله قرائت خود را آیه آیه وقف مىكرد، رسولخدا صلىهللاعلیهوآله از رختخواب برنمى خاست مگر این كه مسبّحات راتالوت مىكرد ،و مىفرمود :در این چند سوره آیهاى است كه فضلش از هزار آیـه بیشتـر
است ،پـرسیـدنـد :مسبّحـات كـدامنـد!
 فرمود :سوره حدید ،سوره حشر ،سوره صف ،سوره جمعه ،و سوره تغابن! رسول خدا صلىهللاعلیهوآله هیج وقت نیم خوابید ،مگر اینكه سوره تبارك ،والف الم میم تنزیل ،را مىخواند،
ّللاَ كَثیرا ! » ( / 45انفال) نازل شد ،رسول خدا
 وقتى آیه « َوا ْذك ُُروا ّصلىهللاعلیهوآله مشغول به ذكر خدا گشت تـا جـائى كه كـفار مىگـفتند :این مـرد جنّـى شده
است.
سـ َم َر ِبّكَ ا ْالعْلـى!» ( / 1اعلى) را
س ِبّـحِ ا ْ
 رسول خدا صلىهللاعلیهوآله سوره « َس ْبحانَ َربّى ا ْالعْلى!» همانا میكائیل بود،
دوست مىداشــت و اولیــن كسى كه گفــت « ُ
 رسول خدا صلىهللاعلیهوآله مىفرمود :سوره هود مرا پیر كرد! (البته مقصود آن جنابست َ ِق ْم كَمآ ا ُ ِم ْـرتَ !» " / 112هود" است)،
آیه « فَا ْ
 از ابن مسعود روایت شده كه گفت :رسول خدا صلىهللاعلیهوآله مرا دستور دادند كهمقدارى از قرآن را بخوانم ،و من چند آیهاى از سوره یونس را برایش تالوت كردم ،تا آنكه
ــق / 30( »!...یونس) دیدم اشك در
رسیــد بــه جملــه « َو ُردُّوا اِلَىاللّــ ِه َم ْولی ُهــ ُم ْال َح ّ ِ
دوچشمان نازنینش حلقه زد!
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فصل هشتمم

دعاهاي رسول

هللا”ص

“

مستند :آیات مندرج در متن

عالي ترین مضامین ادعیه رسول هللا

المیزان ج 12ص169
”ص“

در قرآن كریم براي رسول هللا”ص“ تأدیب هاي الهي و تعلیمات عالي وجود دارد
در انواع و اقسام ثنا بر پروردگار ،تا با رعایت آن ,پروردگار خود را ثنا گوید و آن آداب
را در درخواستهاي خود به كار بندد ،مانند:
 قُ ْل اَلل ُه َم ما ِلكَ ا ْلملك !... بگو :بارالها !اي مالك ملك عالم !
توئي كه به هركس كه بخواهي ملك را عطا مي كني ( !...آل عمران)26
در آیة شریفة دیگر مي فرماید:
 بگو :بارالها !اي آفریدگار آسمانها و زمین!
و اي داناي غیب و شهود!
توئي حاكم در میان بندگانت  ( !...زمر)46
در آیه شریفة زیر مي فرماید:
 بگو:سپاس همه از براي خداست!
و درود بر آن بندگانش كه برگزیدشان  ( !...نمل )59
و در آیة شریفة زیر:
 بگو:نماز من ،و عبادت من،
و زندگي من ،و مرگ من،
همه براي خداست  ( !...ا نعام )163
و در آیه هاي شریفة دیگر:
 -بگو:
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پروردگارا !
مرا از علم عنایت بیشتري فرما  ( !...طه )114
 بگو:پروردگارا ! پناه مي برم بر تو !
از وسوسه هاي شیاطین كه در دلها القاء مي كنند ( !...نور )97
آیات بسیاري هست كه جامع جهات آن ها مشتمل بر تعلیم آداب عالي خداي تعالي
است به رسول گرامي خود كه آن جناب را به آن مؤدب فرموده و رسول خدا“ص” هم
امتش را به رعایت آن توصیه نموده است.
مستند :آیات مندرج در متن

المیزان ج 12ص165

دعاي« آمن الرسول »!...پیامبر و امت
قرآن مجید دعائي را از پیامبر گرامي اسالم نقل مي كند كه مؤمنین امتش را نیز
در آن سهیم گردانیده است:

نونَ ...
« آ َمنَ َّ
نز َل اِلَی ِه ِمن ِربَّ ِه َو ْالمؤ ُِم ُ
الر ُ
سو ُل بِما ا ُ ِ

 رسول ایمان آورد به آنچه از ناحیة پروردگارش به سوي او نازل شد،مؤمنین هم هر یك ایمان آوردند:
به خدا ،
و مالئكه او ،
و كتابهاي او ،
و رسوالن او !
گفتند:
 بین هیچ یك از فرستادگان او در ایمان به آنان فرق قائل نیستیم !گفتند:
 شنیدیم پیام خدا را،و اطاعت كردیم!
گفتند:
 پروردگارا !غفران تو را مسئلت داریم!
و به سوي جزاي توست بازگشت!
خداوند هیچ نفسي را جز به مقدار طاقتش تكلیف نمي كند،
براي هر نفسي ثواب همان طاعتي است كه كرده!
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و بر هر نفسي كیفر همان گناهاني است كه مرتكب شده!
و نیز مي گویند:
 پروردگارا !ما را اگر دچار نسیان و خطا شدیم مؤآخذه نفرما !
و تكلیف شاق بر دوشمان بار مكن،
همانگونه كه به دوش آنان كه قبل از ما مي زیستند ،بار كردي!
 پروردگارا !و بر ما تحمیل مكن چیزي را كه ما را طاقت تحمل آن نیست!
و از ما در گذر !
و بر ما ببخشاي !
و ما را رحم كن !
و چون یاور ما و موالي ما توئي!
ما را بر مردم كافر یاري فرما ! ( بقره )286
این آیات همان طور كه مي بینید ،ایمان رسول اكرم”ص“ را به قرآن كریم ،و به
همة آنچه از اصول معارف و فروع احكام الهي مشتمل است ،حكایت فرموده و سپس
مؤمنین را به او ملحق نموده است.
البته مقصود از مؤمنین ،نه تنها معاصرین آن حضرتند ,بلكه جمیع مؤمنین از امت
او هستند!
الزمة آنچه در باال گفته شد ،این است كه اقرار و ثنا و دعائي كه در این آیات
است ،نسبت به غیر معاصرین حكایت از زبان حال باشد و نسبت به معاصرین ،اگر آنان
گفته باشند ،و یا رسول هللا”ص“ اگر آن جناب از قِبـَل خود ،و از قِبـَل مؤمنین كه به وسیلة
ایمان جزو شاخه هاي شجرة طیبة مباركة وجود نازنین وي شده اند ،گفته باشد ،زبان قال
بوده باشد!
مضمون این دو آیه مقایسه و موازنه اي است بین اهل كتاب و بین مؤمنین این
امت در نحوة تلقي كتاب آسماني خود ,و یا در نحوة تأدبشان به ادب عبودیت در برابر كتابي
كه بر ایشان نازل شده است و این ثنائي كه خداي تعالي در این دو آیه بر اینان فرموده ,و
تخفیفي كه نسبت به تكالیفشان داده است ،عینا ً در مقابل توبیخي است كه در آیات دیگري در
سورة بقره ،اهل كتاب را نموده است.
در آیات سورة بقره اهل كتاب را به اینكه بین مالئكة خدا فرق گذاشته و جبرئیل را
دشمن ،و سایرین را دوست داشتند ،و بین كتب آسماني فرق گذاشته ،و به قرآن كفر
ورزیدند ،و به غیر آن ایمان آوردند ،و بین پیغمبران خدا فرق گذاشتند ،و به موسي”ع“ یا
به او و عیسي”ع“ ایمان آورده ،و به محمد”ص“ كفر ورزیدند ،و بین احكام خدا فرق
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گذاشتند و به بعضي از آنچه در كتاب خداست ایمان آورده و به بعضي كفر ورزیدند،
مالمت و مذمت مي فرماید:
در این دو آیه مي فرماید :مؤمنین از این امت چنین نیستند بلكه ایمان به خدا و
همة مالئكه و تمامي كتب آسماني و جمیع پیامبران الهي ایمان آورده ،و بین احدي از
پیغمبران خدا فرق نمي گذارند .اینان با تسلیم در برابر معارف حقه اي كه به ایشان القاء
شده ،نسبت به پروردگار خود ادب به خرج مي دهند.
دیگر اینكه خدا را در احكامي كه بر پیغمبرش نازل فرموده ،لبیك و « سمعنا و
اطعنا ! » مي گویند و نه چون یهود كه گفتند «:سمعنا و عصینا! »
دیگر اینكه خود را بندگاني مملوك پروردگار خود مي دانند و براي خاطر ایمان و
اطاعتشان به خدا منت نمي گذارند ،بلكه مي گویند « :غفرانك ربنا !»
آن حضرت با عبارت « ربنا ال تؤآخذنا  »!...از درگاه الهي مسئلتي مي كند و
مقصودش تخفیف در احكامي است كه ممكن است به عناوین ثانویه از ناحیة حكم ،یا از
لجاج و عناد مكلفین ناشي شود ،جعل گردد ،نه اینكه خداي تعالي بدون هیچ یك از این دو
جهت چنین تكالیفي را مقرر نماید.
اشتمال این دعا بر ادب عبودیت و رعایت آن در تمسك به ذیل عنایت ربوبي ،یكي
پس از دیگري ،و اعتراف به مملوك بودن ،و در موقف ذلت و مسكنت و عبودیت قرار
ّ
العزه ,مطلبي است كه هیچ حاجتي به بیان ندارد!
داشتن در مقابل ربّ

مستند:بحث روایتي

فرازي از خطبه وداع رسول هللا

المیزان ج 36ص215
”ص“

از جابر بن عبدهللا روایت شده كه گفت « :در روز بین ایام تشریق ( یازدهم و دوازدهم

و سیزدهم ذي الحجه كه روز میاني اش دوازدهم باشد ) ،رسول خدا
خواند و فرمود:
 یا ایها الناس !آگاه باشید! كه پروردگارتان یكي است!
آگاه! كه پدرتان یكي است!
و آگاه! كه هیچ فضیلتي براي عربي بر غیر عرب نیست!
و هیچ غیر عرب بر عرب فضیلتي ندارد!
هیچ سیاهي بر سرخي،
و هیچ سرخي بر سیاهي فضیلت ندارد،
مگر به تقوا !
كه گرامي ترین شما نزد خدا با تقواترین شماست !
”ص“

براي ما خطبة وداع
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با شما هستم ! آیا ابالغ كردم؟
همه گفتند:
 بله یا رسول هللا !فرمود:
 -پس حاضرین به غایبین برسانند! »

کتاب ییست ونهم :محمد رسول هللا ،شخصیت و رسالت او

( نقل از در منثور)

58

کتاب ییست ونهم :محمد رسول هللا ،شخصیت و رسالت او

تفسیر موضوعی المیزان

بخش دوم
رسالت رسول هللا

ص.

آخرین پیام آور الهی
و آخرین پیام
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فصل اول

رسالت پیامبر خاتم

مستند :آیة 1تا  5سورة بینه

شركینَ ُمنفَكّینَ َحتّي"....
" لَم یَك ُِن الَّذینَ َكفَ ُ
روا ِمن اَه ِل ال ِكتا ِ
ب َوال ُم ِ
المیزان ج  40ص 333

یك پیامبر براي تمام ادیان
این سوره رسالت حضرت محمد بن عبدهللا خاتم النبیّین صلوات هللا علیه و آله را
براي عوام از اهل كتاب و مشركین مسجل مي كند ،و به عبارتي ساده تر ،براي عموم اهل
ملت و غیر اهل ملت ،و باز ساده تر بگوئیم :براي عموم بشر ،تسجیل مي كند ،و مي فهماند
آن جناب از ناحیة خدا به سوي عموم بشر گسیل شده است ،و این عمومیت رسالت آن جناب
مقتضاي سنت الهیه ،یعني سنت هدایت است ،همان سنتي كه آیات قرآني بدان اشاره دارد و
مي فرماید:
فورا ً ! ( انسان )3
 اِنّا َهدَیناهُ ال َّسبی َل اِ ّما شا ِكرا ً َو اِ ّما َك ُ
َذیر ! ( فاطر)24
 َو اِن ِمن ا ُ َّم ٍة اِالّ خَال فیها ن ٌ « هیچ امتي نبوده مگر آنكه هدایتگري بیم رسان در آن بوده است ! »خداي متعال بر عمومیت دعوت پیامبر گرامي اسالم استدالل فرموده به این كه
دعوت آن حضرت متضمن صالح مجتمع انساني است ،و عقاید و اعمال افراد و جوامع را
صالح مي سازد:
 « به هیچ وجه كفار ،چه مشركین و چه اهل كتاب ،رها نخواهند شد ،تاآنكهحجت نبوت خاتم االنبیاء صلوات هللا علیه و آله و حقیقت دعوتش ،و قرآنش بر آنان
تمام شود،
رسولي كه از ناحیة خداست،
و صحیفه هائي منزه از باطل را بر آنان تالوت كند،
صحیفه هائي كه در آن كتابهائي گرانبها هست!
و اگر اهل كتاب دعوت او را نپذیرفتند،
و از مسلمانان جدا و متفرق گشتند،
باري بعد از تمامیت حجت علیه شان ,جدا شدند،
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با اینكه رسالت این رسول جز این نبود كه:
به مشركین و اهل كتاب بفهماند كه از طرف خدا مأمورند كه:
هللا تعالي را به عنوان یگانه معبود ,خالصانه بپرستند،
و چیزي را شریك او نسازند،
و نماز را به پا دارند ،و زكات را بدهند،
و دین قیّم همین است! »
آیات این سوره در سیاقي است كه به قیام حجت علیه كافران به دعوت اسالمي
اشاره مي كند ،چه از اهل كتاب و چه مشركین ،و نیز علیه عده اي از اهل كتاب كه بعد از
آمدن حجت به خاطر اختالفهاي ناشي از منیّت حجت خدا را رها كردند!
با در نظر داشتن این سیاق از ظاهر آیات بر مي آید كه منظور اشاره به این
معناست كه:
 رسول خدا"ص" از مصادیق حجت بیّنه اي است كه علیه مردم اقامه شدهاست ،و سنت الهیه كه جاري در بندگان است ،اقتضا كرده كه این حجت
قائم گردد ،و این رسول مبعوث گردد! چون سنت جاریة خدا ایجاب مي
كرد بیّنه و حجت روشنگرش به سوي این طوایف نیز بیاید ،همانطور كه
به طوایف و اقوام گذشته قبل از اختالفشان همین اقتضا را كرد ،و برایشان
حجت فرستاد .چیزي كه هست ،خودشان از آن حجت استفاده نكردند ،و با
یكدیگر اختالف راه انداختند!
بنابراین مراد به عبارت " الذین كفروا !" در آیة شریفه همة كافران به دعوت
اسالمي است ،چه از اهل كتاب و چه مشركین ،و مراد به مشركین غیر اهل كتاب است،
حال چه بت پرست باشند و چه اصناف دیگر مشركین ،و منظور از جداشدن – جدا شدن از
مقتضاي سنت هدایت و بیان است! گویا سنت الهیه دست بردار از آنان نبوده تا حجت و
بَ ِیّــنه بیاید ،و همین كه آمد ،آن وقت رهایشان مي سازد و به حـــال خودشان واگذار مي كند.
و منظور از بیّنه ،همانا محمد رسول هللا "ص" است آنجا كه مي فرماید:
ب قَ ِیّ َمةٌ !
تلوا ُ
ص ُحفا ُم َط َّه َرة ،فیها ُكت ُ ٌ
سو ٌل ِمنَ هللاِ یَ ُ
تي تَأ ِت َی ُه ُم البَ ِیّنَةَُ ،ر ُ
َ . . .ح ّ
آن حجت بینه و روشني كه از ناحیة خداي تعالي بر آنان آمده ،عبارت است از
رسولي از ناحیة خدا ،كه براي مردم صحف آسماني پاك را مي خواند ،پاك از پلیدي باطل،
صحفي كه در آن احكام و قضایائي است قائم به امر مجتمع انساني ،و اداره كنندة آن به
بهترین وجه ،و حافظ مصالح آن!
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نزول كتاب براي عموم بشر
در قرآن كریم تصریح فرموده به اینكه خداي تعالي در اولین روز تشكیل اجتماع
بشري ،و بروز اختالفهاي حیواني در بین آنها ،كتاب براي آنان نازل كرد ،یعني شریعت و
قانوني برایشان تشریع كرد تا در اختالفهائي كه در امــــــور زندگي و حیواني شان رخ مي
دهد ،حكومت كند ،ولي بشر بعد از آمدن شریعت هم آن اختالفهاي قبلي را در شریعت خدا
سرایت دادند ،با اینكه حق برایشان روشن شده و حجت بر آنان تمام گشته بود!
پس ،به حكم این آیات ،عموم بشر مشمول كتب آسماني بوده و هستند ،چیزي كه
هست در اثر اختالف ناشي از پیروي هواي نفس بشر چند طایفه شدند .بعضي ها به كلي
فراموش كردند كه كتابي از ناحیة آفریدگارشان برایشان نازل شده است ،و بعضي دیگر این
معنا را از یاد نبردند ،و لكن هواي نفس را در دین خدا دخالت دادند ،و به دیني تحریف
شده ،متدین گشتند!
طایفه اي دیگر دین خدا را بدون كم و كاست حفظ كردند و بدان متدین شدند!

مستند :آیة 19سوره انعام

وح َي اِلَ َّي هذا َ القُرآنَ ِالَنذ َِركُم ِب ِه َو َمن بَلَ َغ " !...
" َو ا ُ ِ
المیزان ج  13ص 58

جهاني بودن دعوت اسالم و قرآن
«  ...این قرآن به من وحي شده كه انذار كنم و هشدار دهم شما را و هر كسي را
كه این قرآن به گوشش مي خورد ! »
این آیه داللت دارد بر اینكه رسالت پیامبر گرامي اسالم "ص" رسالت عمومي و
قرآنش ابدي و جهاني است! هرچند كه ظاهر آیه خطاب به مشركین مكه یا عموم قریش و یا
جمیع عرب باشد.
از نظر دعوت اسالم ،هیچ فرقي بین كساني كه قرآن را از خود رسول هللا ”ص“
مي شنوند و یا كساني كه از غیر او مي شنوند ،نیست.
قرآن براي هر كسي كه الفاظ آن را بشنود ،و معنایش را بفهمد ،و به مقاصدش پي
ببرد ،و یا كسي كه برایش ترجمه و تفسیر كنند – خالصه بر هر كسي كه مضامین آن به
گوشش بخورد – حجت است.
الزم نیست كتاب یا نامه اي كه به سوي قومي ارسال مي شود ،حتما ً به زبان آن
قوم باشد ،بلكه شرط آن این است كه:
 -1مضامینش شامل آنان شود,
 -2حجت خود را بر آن قوم اقامه نماید.
رسول هللا”ص“ به مردم حبشه و مصر و روم و ایران نامه ها نوشت و حال آنكه
زبان آنان غیر از زبان قرآن بود .و همچنین عده اي از قبیل :سلمان فارسي ،بالل حبشي و
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صهیب رومي به آن جناب ایمان آوردند و بسیاري از یهود كه زبانشان عبري بود به آن
حضرت گرویدند.

سالم"!...
َلي هللاِ ال َكذ َ
ِب َو ه َ
ِلي ا ِال ِ
ُـو یُدعي ا َ
مستند :آیه  7سوره صف " َو َم ْن اَظلَ ُم ِم َّمن اِفـتَري ع َ
المیزان ج  38ص 159

او به اسالم دعوت مي كند!
قرآن مجید در آیة فوق مي فرماید:
« هیچ ظالم ،ظالمتر از آن كس نیست كه بر خدا دروغ مي بندد و وقتي دعوت
مي شود به اینكه دین اسالم را بپذیرد ،در پاسخ دین اسالم را از خـــدا نفي مي
كند ،با اینكه دین اسالم جز این كه بندگان تسلیم خدا شوند ،چیـــزي نمي گوید!
چنین دیني بدون شك دین خداست!
و خدا این ستمكاران را و هیچ ستمكار دیگري را هدایت نمي كند! »
مراد به ” اسالم“ آن دیني است كه رسول گرامي اسالم”ص“ بشر را به سویش
دعوت مي فرمود .چون اساس دین تسلیم شدن در برابر فرامیني است كه در مورد عقاید و
اعمال دارد و بدون تردید مقتضاي ربوبیت و الوهیت خداي تعالي هم همین است كه
بندگانش در برابر فرامینش تسلیم مطلق باشند ,پس در نتیجه ،دیني كه اساسش این تسلیم
است ،بدون شك دین حق است ,كه عقل بر هر انساني تدیـــن بــدان را واجب مي داند!

دین خدا خاموش نمي شود!
كفار پنداشته اند كه نور خدا مانند نور شمع است كه با یك فوت خاموش گردد و
همین كه آن را ِسحر بخوانند نورش خاموش گشته و رابطه اش با خــــــــــدا قطع مي شود
ولي در این پندار خطا كردند ،چون دین نور خداست كه به هیچ وجه خاموشي نمي پذیرد و
نه تنها خاموش نمي شود بلكه خدا تمامیت آن را اراده فرموده است ،هرچند كه كافران
كراهت داشته باشند ,چون خدا به كارش اهتمام دارد!
حاصل آیات این است كه كفار با این سخنان خود كه باد دهان ایشان است ،مي
خواهند نور خدا را خاموش كنند ولكن خدا ایشان را به مقصدشان هدایت نمي كند ،بلكه نور
خود را تمام و دین خود را بر همة ادیان غلبه مي بخشد!
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اسالم دین غالب ،و نور خدا در زمین
 « خدا آن كسي است كه رسول خود را به هدایت و دین حق فرستاد,تا آن را بر همة ادیان غلبه دهد ،هرچند كه مشركین كراهت داشته باشند».
وقتي خداوند تعالي مي فرماید ” :دین الحق “ عنایت لطیفي در آن به كار رفته كه
هر یك از حق و باطل براي خود دیني دارند ،كه مطابق اقتضاي خاص آنهاست و خداي
تعالي از بین آن دو ،دین حق را پسندیده است ,براي این كه خودش هم حق است و بدین
جهت رسول خود را به ابالغ دین حق گسیل داشته است !
در آیه از كلمة ” اظهار دین “ استفاده فرموده است كه به معني غلبه است .وقتي
مي فرماید كه دین اسالم را بر سایر ادیان اظهار دارد ،معنایش این است كه آن را بر سایر
ادیان غلبه داد و منظور از همة ادیان ,همة روش هاي غیر خدائي است كه در بین بشر
سلوك مي شود.
معناي آیه این است كه:
 « خدا نور خود را تمام مي كند،براي اینكه خدا آن كسي است كه رسول خود را با نورش گسیل داشت،
نوري كه همان هدایت و دین حق است،
تا آن را بر همة ادیان غلبه دهد! »
مستند :آیات مندرج در متن

المیزان ج  12ص 184

معرفي رسالت رسول هللا ”ص“ در قرآن
خداي سبحان در معرفي رسول گرامي اسالم به مردم در قرآن شریف مي فرماید:
 « به سوي شما آمد رسولي مهربان ،از جنس خود شما،رسولي است كه ضرر شما بر او گران و ناگوار است،
و بر هدایت یافتن شما حریص است،
و نسبت به مؤمنین رئوف و مهربان است! » ( توبه )128
در جاي دیگر مي فرماید:
 « بعضي از منافقین كساني هستند كه رسول هللا”ص“ را مي آزارند،و مي گویند :او هر حرفي را قبول مي كند!
بگو :اینگونه بودن او به صالح شماست!
زیرا او ایمان مي آورد به خدا و پیامهایش را قبول مي كند،
و ایمان مي آورد به مؤمنین و گفتارشان را مي پذیرد،
و رحمتي است براي كساني كه از شما به وي ایمان آوردند! » ( توبه )61
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دربارة ُخلق عظیم آن پیامبر گرامي مي فرماید:
َظیم !
قع ٍ
« َو ِانَّكَ لَعَلي ُخلُ ٍ
 بدرستي كه تو هر آینه متخلق به ُخلقي عظیم هستي ! » (قلم)4و آن چه را كه در سایر آیات در معرفي آن جناب فرموده بود در آیة  107سورة
انبیاء خالصه كرده و فرمودهَ « - :و ما اَرسلناكَ اِالّ َرح َمة ِللعالَمینَ !
 -و من تو را نفرستادم مگر به منظور اینكه براي جهانیان رحمتي باشي ! »

سكُم ع ٌ
علَیكُم"!...
عنِتُّم حَریصٌ َ
علَی ِه ما َ
َزیز َ
مستند :آیه  128سوره توبه " لَقَد جآ َء كُم َرسو ٌل ِمن اَنفُ ِ
المیزان ج 18ص 362

تعریف روحیات و اخالق رسول هللا”ص“ در قرآن
قرآن كریم ،رسول و آورندة خود را چنین تعریف مي كند:
 « هان اي مردم !پیغمبري از جنس خود شما ،اي مردم ،بیامده است،
كه از اوصافش:
یكي این است كه از خسارت دیدن شما،
و از نابود شدنتان ،ناراحت مي شود!
و دیگر اینكه:
او در خیرخواهي و نجات شما،
چه مؤمنان و چه غیر مؤمن ،حریص است!
سوم اینكه:
او نسبت به مؤمنین رئوف و رحیم است!
با این كه اوصافش چنین است ،آیا باز هم جا دارد كه از او سرپیچي كنید؟
بلكه سزاوار است از او اطاعت كنید!
چون او رسولي است كه قیام نكرده مگر به امر هللا،
و اطاعت كردن از او اطاعت خداست!
جاي دارد كه به او نزدیك شوید ،با او انس گیرید!
چون او هم مثل شما بشر است،
پس به هرچه دعوت مي كند ،بپذیرید!
و هر خیرخواهي كه نمود به كار گیرید ! »
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ادامة این آیة شریفه داللت مي كند كه رسول خدا ”ص“ اهتمام عجیبي نسبت به
هدایت یافتن مردم داشته است .خداي رحمن او را دلداري مي دهد و مي فرماید:
 « در آنچه كه همت گماشته اي بر خدا توكل كن! »و در خود آیه نیز بیان كرده بود كه همة همت او ،وحرص و ولعش هدایت یافتن
مردم و رسیدنشان به سعادت است!

ب َوالَّذي ا ُ ِنز َل اِلَیكَ ِمن َربــِّكَ الـْ َحـقُّ"!...
مستند :آیه 1تا  4سوره رعد " المر تِلكَ آیاتُ ال ِكتا ِ
المیزان ج 22ص 160

گواهي خدا به رسالت رسول هللا”ص“ در قرآن
این آیات آغاز سورة مباركة رعد است .غرض سورة رعد بیان حقیقت قرآني
است كه بر رسول خدا”ص“ نازل شده است ،و این كه این قرآن معجزه و آیت رسالت
است ،و این كه كفار آن را آیت و معجزه نشمردند و به عنوان تعریض بر آن گفتند « :چرا
آیتي از ناحیة پروردگارش نازل نشد؟ » گفتارشان مردود است ،و رسول خدا ”ص“ نباید
بدان اعتنا كند و ایشان هم سزاوار نیست كه چنین سخني بگویند!
دلیل بر این معنا آیة آغازین سوره است كه در آن مي فرماید:
 « آنچه از پروردگارت به تو نازل شده ،حق است!ولي بیشتر مردم باور نمي دارند ».
همچنین آیة آخر سوره است كه مي فرماید:
« و كساني كه كافر شدند مي گویند:
تو فرستادة خدا نیستي!
بگو  - :خدا و آن كس كه علم كتاب نزد اوست،
براي گواهي میان من و شما بس است ! »
آیات مباركه ،رسول خدا”ص“ را مخاطب قرار مي دهد به اینكه این قرآن كه بر
تو نازل شده ،حق است ،حقي كه مخلوط به باطل نیست ،چه آنچه كه این قرآن بدان دعوت
مي كند توحید است ،كه آیات تكویني از قبیل به پاداشتن آسمانها و گستردن زمین و تسخیر
آفتاب و ماه و سایر عجایبي كه خدا در تدبیر آسمانها و زمین و غرایبي كه در تقدیر آنها به
كار برده ،همه بر آن داللت دارند!
و نیز دلیل دیگر بر حقیقت آن ,اخبار و آثار گذشتگان است كه رسوالن با بیّناتي
به سویشان آمدند و ایشان كفر ورزیدند و تكذیب كردند و خدا هم ایشان را به گناهانشان
بگرفت.
این است آنچه كه این كتاب مشتمل بر آن است و همین خود آیتي است كه بر
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رسالت تو داللت مي كند!
اوالً ،تعریض آنها به قرآن مردود است ،زیرا كه خداوند تعالي مي فرماید:
 « تو اي رسول خدا شأني به جز انذار مردم نداري!و این طور نیست كه هر وقت هر كاري بخواهي بكني ،بتواني،
تا آنكه از تو معجزاتي دلبخواه بخواهند،
و به مثل این كلمات بر تو تعریض كنند! »
ثانیاً ،هدایت و اضالل هم آنطور كه ایشان پنداشته اند ,در وسع آیات و
معجزات نیست ،تا انتظار داشته باشند با آوردنت با معجزه اي كه اقتراح كرده اند,
هدایت شوند و از ضاللت رهائي یابند؛ چه هدایت و ضاللت دست خداست و
اوست كه بر اساس نظامي حكیمانه هركه را بخواهد هدایت و هر كه را بخواهد
گمراه مي كند!
اما ،اینكه گفتند ” :تو فرستادة خدا نیستي! “ در جوابشان همین یك دلیل تو را
كافي است كه خدا در كالم خود به رسالت تو شهادت داده است و معارف حقه اي كه در
قرآن توست ،شاهد آن است!
از جمله حقایق باهره و روشني كه درخصوص این سوره آورده ،حقیقتي است كه
جملة « ا َ َ
هللا ما َیشآ ُء َو
محو ُ
س ِ
ِكر ِ
نز َل ِمنَ ال َّ
لو ُ
ب! » و « ی َ ُ
هللا تَط َم ِئنُّ ا ْلقُ ُ
مآء مآء !» و « اَال ِبذ ِ
المك َُر ج َمیعا !» متضمن آن است!
ب! » و « َ ِ ّ ِ
ِلَف ْ
یُث ِبتُ َو ِعن َدهُ ا ُ ُّم ا ْل ِكتا ِ
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فصل دوم

حدود وظایف و رسالت

پیامبرخاتم”ص“

تاب َو ْ
مستند :آیه  2سوره جمعه" ه َُوالَّذي بَعَ َ
الل ِحك َمةَ!"
تلوا َعلَی ِهم آیاتـِه َو ُیزَ ّكی ِهم َو یُـعَ ِلّ ُم ُه ُم ْال ِك َ
ث في اْالُ ّمیّینَ َرسوالً ِمن ُهم یَ ُ
المیزان ج38ص177

تزكیه ،و تعلیم كتاب و حكمت
قرآن مجید در آیات آغازین سورة مباركه جمعه ،قسمتي از وظایف رسالت رسول
گرامي اسالم”ص“ را چنین مشخص و تبیین فرموده است:
 « اوست خدائي كه در میان عرب ا ُ ّمي پیغمبري بزرگوار از همان اُمیّین برانگیخت تا بر آنان تالوت كند آیات خدا را ،و آنها را تزكیه كند ،و شریعت
كتاب آسماني و حكمت الهي را بر آنان بیاموزد ،با آنكه پیش از این همگي
در ورطه جهالت و گمراهي غرق بودند! »
 -1تزكیه:
نموي صالح رشد دهد و اخالق فاضله
تزكیه به معناي آن است كه ایشان را به ّ
و اعمال صالحه را عادتشان سازد و در نتیجه انسانها در انسانیت خود به
كمال برسند و حالشان در دنیا و آخرت استقامت یابد و سعید زندگي كنند و
سعید بمیرند!
 -2تعلیم كتاب:
تعلیم كتاب به معناي بیان الفاظ و تفسیر معاني مشكل و مشتبه آن است.
 -3تعلیم حكمت
تعلیم حكمت به معناي بیان معارف حقیقي اي است كه قرآن مجید متضمن آن
است.
در آیة شریفه مسئلة ” تزكیه “ را جلوتر از” تعلیم كتاب و حكمت “،ذكر كرد،
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زیرا آیه در مقام توصیف تربیت رسول خدا ”ص“ بر مؤمنین امت است ،و در مقام تربیت،
تزكیه مقدم بر تعلیم علوم حقه و معارف حقیقي است.
دو نكتة دیگر در این آیات وجود دارد كه:
نكتة اولي نشان مي دهد :امت ا ُ ّمي قبل از بعثت پیامبر اسالم ”ص“ در ضاللتي
آشكار بودند.
نكتة دوم اینكه مي فرماید :خداي تعالي مبعوث كرد رسولش را در میان ”مردم
ِبهم
ا ُ ّمي“ و « مردمي دیگر ،كه هنوز به آنان ملحق نشده اند َ -و آ َخرینَ ِمن ُهم ل َما ّ یَل َح ُ
قوا ِ
! » كه غرض از مردم دیگر را روایات اسالمي مردم ایران دانسته اند و در یك روایتي نقل
شده كه شخصي پرسید این مردم بعدي كیستند؟ حضرت دست به شانة سلمان فارسي گذاشت
و فرمود ” :اگر ایمان در ثریا باشد مرداني از نـــــــژاد این مرد آن را به دست مي
آورند!“
خداي تعالي در میان قومي ا ُ ّمي رسولي از خود آنان مبعوث كرد تا آیات او را بر
آنان بخواند و با اعمال صالح و اخالق پاك تزكیه شان كند و كتاب و حكمتشان بیاموزد و به
همین منظور كتاب خدا را و معارف دینش را به بهترین وجهي بر آنان و بر افرادي كه به
آنان ملحق مي شوند و نسل هاي بعد از آنان تحمیل كرد و زنهارشان داد از این كه مثل یهود
نباشند كه خداي تعالي تورات را بر آنان تحمیل كرد ولي آنان آن را حمل نكردند و به
معارف آن معتقد نشدند و به احكامش عمل نكردند و در نتیجه مانند االغي شدند كه بارش
كتاب باشد.
خداي تعالي عظمت این موهبت را چنین مي رساند كه:
 « این بعث ،و این كه رسول خدا”ص“ ،خدا را بخواند ،و مردم را تزكیه كند،و كتاب و حكمت یادشان دهد ،خود فضلي و عطائي است از خداي تعالي ،كه
به هركس كه مشیتش تعلق گرفت ،مي دهد و مشیتش تعلق گرفت كه آن را به
سلَّم بدهد!
محمد بن عبدهللا َ
ص َّل هللا علیه و آله و َ
 -و خدا داراي فضلي عظیم است!
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قیم"!...
مستند :آیه1تا11سوره یس" ٍ
كیم  ,اِنَّكَ لَ ِمنَ ال ُمر َ
سلینَ عَلي ِصراطٍ ُمست َ ٍ
رآن ا ْل َح ِ
یس َوالقُ ِ
المیزان ج24ص99

نبوت ،مسئولیت ها و وظایف رسول هللا”ص“
سورة یس كه قلب قرآن است ،در بیان سه اصول اساسي دین یعني توحید و نبوت
و معاد است.
در آیات نخستین به موضوع نبوت پرداخته و مي فرماید:
 « یـس !به قرآن سراسر حكمت سوگند !
كه تو به درستي و به یقین از مرسلیني !
و بر صراط مستقیم قرار داري !
و راهدار و مهیمن بر آني !
خداي عزیز و رحیم آن را نازل كرده است،
تا تو با آن مردمي را انذار كني كه پدرانشان انذار نشده بودند،
و در غفلت قرار داشتند!
سوگند مي خورم كه فرمان عذاب بر بیشتر آنان صادر شده،
و در نتیجه ،دیگر ایمان نخواهند آورد،
زیرا ما بر گردنهایشان غل هائي افكنده ایم كه تا چانه آنها را گرفته،
به طوري كه دیگر نمي توانند سر پائین آورده و خود را ببینند،
دیگر انذار كردن و نكردنت به حال آنان یكسان است،
چه انذار بكني و چه نكني ،ایمان نمي آورند!
تو تنها كسي را انذار مي كني و انذارت در حقش مؤثر مي افتد،
كه خود قرآن را تصدیق كرده باشد،
و از رحمان نادیده خشیت داشته باشد،
تو او را به آمرزشي و اجري كریم بشارت ده ! »
همان طور كه گفتیم غرض سورة یس بیان سه اصول اصلي دین است ،یعني
توحید ،نبوت و معاد ،ولي چیزي كه هست ،اول از مسئلة نبوت شروع كرده است و حال
مردم در قبول یا رد دعوت انبیاء را بیان مي كند و مي فرماید:
 « نتیجة دعوت انبیاء احیاي مردم است و این كه آنها را به راه سعادتبیندازند و حجت را بر مخالفین تمام كنند و به عبارت دیگر ،تكمیل هردو دسته
از مردم است :عده اي را در طریق سعادت و جمعي را در طریق شقاوت !»
خداي تعالي در اول سورة یس به قرآن حكیم سوگند مي خورد بر این كه رسول
خدا”ص“ از مرسلین است.
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در این آیه قرآن را به وصف ” حكیم “ توصیف مي كند ،زیرا حكمت در آن جاي
گرفته است .حكمت عبارت است از معارف حقیقي و فروعات آن از شرایع و عبرت ها و
مؤعظه ها .
مطلبي كه خداوند به خاطر آن سوگند خورده ،همانا رسالت رسول هللا”ص“ است
كه به وسیلة رسالتش مردم را به راه راست هدایت مي كند .راه مستقیم آن طریقي است كه
عابر خود را به سوي خدا مي رساند ،یعني به سعادت انساني خود كه مساوي است با قرب
به خدا و كمال عبودیت !
سپس قرآن را نازل شده از طرف عزیز و رحیم مي داند كه تنها به خاطر عزتش و
رحمتش رسول را فرستاده و قرآن را بر او نازل كرده است ،قرآني حكیم ،تا مردم را انذار
كند ،و در نتیجه كلمة عذاب بر بعضي و كلمة رحمت بر بعض دیگر مسلم گردد!
او براي هركس كه تابع ذكر ( قرآن ) شود ،و به غیب از او خشیت داشته باشد،
داراي رحمتي واسع است ،اما نه براي این كه از پیروي آنان و ایمانشان به غیب استفاده
كند ،بلكه براي این كه آنان را به سوي آنچه مایة كمال و سعادتشان است ،هدایت فرماید!
تبیین وظیفة خاص انذار
تبیین وظیفه خاص انذار با همین آیه صورت مي گیرد كه مي فرماید:
 « ما تو را به این غرض فرستادیم،و قرآن را بر تو نازل كردیم،
تا مردمي را كه پدرانشان انذار نشده بودند و غافل بودند،
انذار كني ! »
منظور از اینكه گفت ” :پدران كفار انذار نشده بودند “ ،اشاره به پدران نزدیك آنان
است نه پدران دورتر ،زیرا پدران دورتر همه به پیامبران مي رسند ،مانند :پدران عرب كه
به اسماعیل و ابراهیم علیه السالم مي رسند و پدران سایر مردم ،كه در مسیر تاریخ همگي
به پیامبراني چون عیسي و موسي مي رسند ،كه انذار شده بودند.
دعونَ ِربَّ ُهم " !...المیزان ج26ص156
مستند :آیه  28سورة كهف " َواص ِبر نَف َ
سكَ َم َع الَّذینَ یَ ُ

حدود مسئولیت رسول هللا”ص“
رسول هللا ”ص“ تأسف مي خورد و ناشكیبي مي كرد كه چـــــرا مردم ایمان نمي
آورند؟ و به كتابي كه برایشان نازل شده ،چرا نمي گروند؟ و چرا دعوت حقة او را قبول
نمي كنند؟!
قبال در این سوره ،خداي متعال رسول هللا ”ص“ را تسلیت مي داد به این كه دار
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دنیا دار بالء و امتحان است و آنچه زینت دارد به زودي به صــــــورت خـــاك خشك در
مي آید ،پس دیگر سزاوار نیست به خاطر این مردم خود را ناراحت كني و دلتنگ شوي كه
چرا دعوتت را نمي پذیرند و به كتاب خدا ایمان نمي آورند.
به او مي فرمود:
 آنچه بر تو واجب است صبر و حوصله كردن با این مشت فقرائي است كهایمان آورده اند و الیزال پروردگار خود را مي خوانند و هیچ توجهي به این
توانگران كافر كیش ،كه همواره به ثروت خود و زینـــــت حیات دنیایشان مي
بالند ،ندارند ،چون مي دانند این زینت ها به زودي به صورت خاكي خشك
مبدل مي شود ،لذا همواره دنیـــــاداران را به سوي پروردگارشان مي خوانند،
ولي كاري به كارشان ندارند ،چه هركه مي خواهد ایمان بیاورد ،و هركه
بخواهد كفر بورزد ،چیزي به عهدة رسول خدا”ص“ نیست ،و آنچه وظیفة
اوست كه باید در مواجهه با آنان رعایت كند ،این است كه در صورت آوردن
ایمان با مسرت و در صورتیكه ایمان نیاورند با تأسف روبرویشان نشود ،بلكه
همان ثواب و عقاب خداي را تذكر دهد:
 « تو اي رسول من !خودت را بر اثر كفر ورزیدن مردم،
و از تأسف خوردن بر آنان مكش !
آنچه از كتاب پروردگارت به تو وحي مي شود ,تالوت كن !
زیرا هیچ چیز كلمات او را تغییر نمي دهد،
چون كلمات او حق و ثابت است!
و نیز براي این كه تو غیر از خدا و كلمات او جائي نداري كه دل به سوي آن
متمایل سازي!
 تو فرستادة اوئي ! و جز اینكه به سوي فرستنده ات تمایل كني،و رسالت او را ادا كني ،وظیفة دیگري نداري ! »
مستند :آیات مندرج در متن

المیزان ج12ص181

جذب مؤمنین و بي اعتنائي به اشراف
از جمله ادب انبیاء را كه قرآن شریف نقل و معرفي مي كند ،احترام متساوي آنها به
فقیر و غني بوده و فقط در مورد اهل علم و تقوي احترام بیشتري نشان مي دادند.
قرآن مجید در آیات زیر ،یكسان بودن امتیازات و مزایاي اجتماعي طبقات مختلف
جامعه را بیان مي دارد:
 « -هان اي مردم !
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ما همة شما را از مردي و زني آفریدیم،
و شما را تیره تیره و قبیله قبیله كردیم تا یكدیگر را به آساني بشناسید،
و نه كه به یكدیگر برتري جوئید،
گرامي ترین شما نزد خدا پارساترین شماست ! » ( حجرات )13
در این منطق ,آن استكباري كه اقویا به قوت خود و اغـــــــنیا به ثروت خود مي
كردند ،جاي خود را به تواضع و پیشدستي از یكدیگر به سوي مغفرت و رحمت و مسابقه
در خیرات و جهاد در راه خدا و طلب مرضات او داد و در نتیجه ،همانطوري كه اغنیا
احترام مي شدند ،فقرا نیز احترام شدند ,و همانطور كه اقویا رعایت ادبشان مي شد ،از
ضعفا نیز شد ،بلكه فقرا و ضعفا به احترام بیشتر و رعایت ادب زیادتري اختصاص یافتند!
خداي تعالي در تأدیب نبي محترم خود مي فرماید:
 « نفس خود را چنان تربیت كن كه معاشرت و آمیزش با كساني را كه صبح تا شامپروردگارشان را مي خوانند و رضاي او را مي جویند ،تحمل كند،
و به طمع زینت حیات دنیا چشم از ایشان مگردان !
و به همین منظور اقویائي را كه ما دلشان را از یاد خود غافل كرده ایم،
و در نتیجه هواي نفسشان را از حد بیرون پیروي مي كنند،
اطاعت مكن! » ( كهف )28
در آیه  52سورة انعام مي فرماید:
 « و كساني را كه پروردگار خود را در صبح و شام مي خوانند،و رضاي او را مي جویند،
از خود طرد مكن!
و بدان كه از حساب آنان چیزي بر تو نیست،
و از حساب تو نیز چیزي بر ایشان نیست،
تا به این منظور مؤمنین را از خود براني و آنان را به خود راه ندهي،
و در نتیجه از ظالمین باشي!!! »
در آیة  89سورة حجر مي فرماید:
 « چشم هاي خود را در نعمت هائي كه به این گروه ناچیز داده ایم ،مچران!و در این باره غم مخور!
و با مؤمنین به نرمي و تواضع رفتار كن!
و بگو  :من همان نذیري هستم كه مواقف خطرناك را اعالم،
و رسالتها را بیان مي كنم ! »
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فصل سوم

”ص“

امتیازات و درجات پیامبرخاتم
سول هللاِ َو خات ََم النَّبِیّین " !...
مستند :آیة 40سورة احزاب " َ ...و ل ِكن َر ُ

المیزان ج 32ص200

خاتَـم النَّـ ِبیـّیـن
كلمة « خات َم» به معناي هر چیزي است كه با آن چیزي را مهر كنند ،مانند طابَع و
یا قالَب كه به معناي چیزي است كه با آن چیزي را طبع یا قالب مي كنند.
مراد به « خات َم النَّبِیّین» بودن رسول گرامي اسالم ”ص“ این است كه نبوت با او
ختم شده و بعد از او دیگر نبوتي نخواهد بود!
” رسول“ عبارت است از كسي كه حامل رسالتي از خدا به سوي مردم باشد ،و ”
نبي “ كسي است كه حامل خبري از غیب باشد ،و آن غیب از دین و حقایق آن است.
ّ
الزمة این حرف آن است كه وقتي نبوتي بعد از رسول خدا ”ص“ نباشد ،رسالتي
هم نخواهد بود ،چون رسالت خود یكي از اخبار و انباء غیب است ،وقتي بنا باشد كه انباء
غیب منقطع گردد و دیگر نبوتي و نب ّي اي نباشد ،قهرا ً رسالتي هم نخواهد بود.
سل
الر ُ
از اینجا روشن مي شود كه وقتي رسول خدا ”ص“ خاتَم النَّ ِبیّین باشد ،خاتَم ُّ
هم خواهد بود!
مستند :آیة1تا3سورة قلم

ظیم ! "
ع ٍ
ق َ
" َ . . .و اِنَّكَ لَعَلي ُخلُ ٍ

المیزان ج 39ص 48

خـُلـق عـظیـم
در این سوره ,خداي متعال رسول گرامي اش را دلداري مي دهد و به وعده هاي
جمیل و پاسداري از خلق عظیمش دلخوش مي سازد ،زیرا مشركین تهمت هاي ناروا به او
زده و او را دیوانه خوانده بودند.
ضمنا ً آن جناب را به شدیدترین وجهي از اطاعت مشركین و مداهنة آنان نهي
نموده و امر اكید مي كند كه در برابر حكم پروردگارش صبور باشد:
 « تو زحمات رسالت خدا را تحمل كن!كه اجرت نزد پروردگار قطع نمي شود!
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و زحماتت به هدر نمي رود! »
آنگاه به عظیم ترین صفات رسولش تكیه مي كند و مي فرماید:
َظیم!
ق ع ٍ
 « َو اِنَّكَ َلعَلي ُخلُ ٍتو اي پیامبر ! سجایاي اخالقي عظیمي داري ! »
این آیة شریفه هرچند في نفسه حسن خلق رسول هللا ”ص“ را مي ستاید و آن را
بزرگ مي شمارد ،لكن با در نظر گرفتن خصوص سیاق ،به خصوص اخالق پسندیدة
اجتماعي اش نظر دارد ،اخالقي كه مربوط به معاشرت است ،از قبیل استواري بر حق ،و
صبر در مقابل آزار مردم ،و خطاكاري هاي اراذل ،و عفو و اغماض از آنان ،و سخاوت و
مدارا و تواضع و امثال اینها.
خداي تعالي در ادامة آیات مي فرماید:
 « پس به زودي خواهي دید و خواهند فهمید،كه كدامتان مبتال به جنون هستید،
مسلما پروردگارت داناتر است به اینكه چه كسي از راه او گمراه شده،
و چه كساني راه یافتگانند،
پس تكذیب گران را اطاعت مكن !
آنها همین را مي خواهند كه تو سازش كني ،و آنها هم با تو بسازند،
و نیز هر فرومایة عیب جو كه براي هر حق و باطلي سوگند مي خورد،
و در بین مردم سخن چیني و افساد مي كند،
و مانع رسیدن خیر به مردم مي شود،
و نیز هر تجاوزگر دل آلوده اي را اطاعت مكن ! »

مستند :آیة1تا8سورة انشراح

دركَ ...؟
شرح لَكَ َ
ص َ
" ا َ لـَم نَ َ

"

المیزان ج 40ص287

شــرح صــدر
در سورة انشراح خداي تعالي رسول گرامي خـــود را امر مي كند به اینكه كمر
خدمت در راه خدا ببندد و به سوي او رغبت كند .بدین منظور نخست منت هائي را كه بر
او نهاده تذكر مي دهد:
 « آیا سینة تو را گشاده نكردیم ؟و بار سنگین از تو بر نداشتیم،
باري كه پشت تو را شكسته بود؟
و نامت را بلند آوازه كردیم ؟
از این به بعد هم دل خوشدار كه،
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بعد از هر دشواري گشایشي است!
بلكه با هر دشواري دو گشایش است !
پس هرگاه از كار روزانه فراغت یافتي،
به نماز و شكرانه پروردگارت بایست!
و به سوي پروردگارت تمایل كن ! »
منظور از ” شرح صدر“ رسول خدا ”ص“ در این آیات این است كه خداي تعالي
آن جناب را طوري كند كه قلب نازنینش وسعتي داشته باشد كه حقایق و معارفي كه به وي
القا مي شود ,بپذیرد و از پذیرش آن تنگ نشود ،و نیز تحمل آزارهائي را كه از ناحیة
مردم مي بیند ،داشته باشد.
ترتیب آیات سه گانة اول سوره ،كه مضمون هر یك مترتب بر آیة قبلي خود مي
سر یُسرا ً ! “ كه از ظاهرش بر مي آید با وضع
باشد ،و سپس تعلیل آنها به آیة ” فَا َِّن َم َع العُ ِ
رسول هللا”ص“ در اوایل بعثتش و اواخر آن منطبق باشد ،و سپس تكرار این تعلیل و نیز
تفریع دو آیه آخر سوره به ما قبل ،همه شاهد بر آنند كه مراد به شرح صدر رسول خدا
”ص“ گستردگي و وسعت نظر وي است ,به طوري كه ظرفیت تلقي وحي را داشته باشد ،و
نیز نیروي تبلیغ آن و تحمل نامالیماتي را كه در این راه مي بیند ،داشته باشد ،و به عبارتي
دیگر نفس شریف آن جناب را طوري نیرومند كند كه نهایت درجه استعداد را براي قبول
افاضات الهي پیدا كند!
در آن قسمت از آیات كه مي فرماید :سنگیني هائي كه بر دوشت بود برداشتیم،
منظور این است كه دعوت آن جناب را انفاذ و مجاهداتش در راه خدا را امضا نمود .بدین
معني كه اسباب پیشرفت دعوتش را فراهم كرد ،چون رسالت و دعوت و فروعات آن ثقلي
بود كه به دنبال شرح صدر بر آن جناب تحمیل نمود.
ِكر َك ! “ كه منظور از رفع ذكر به
خداي تعالي مي فرمایدَ ” :و َرفَعنا َل َك ذ َ
معناي بلند آوازه كردن كسي است به طوري كه نامش و گفتگویش از همة نامها و همة
خا طره ها بلندتر باشد ،و خداي تعالي نام آن حضرت را چنین كرد كه همه جا سخن از آن
حضرت بود.
یكي از مصادیق بلند آوازه كردن ذكر آن جناب این بود كه خداي تعالي نام او را
قرین نام خود فرمود ،و در نتیجه ،در مسئلة شهادتین ،كه اساس دین خداست ،نام او قرین
نام پروردگارش قرار گرفت ،و بر هر مسلماني واجب كرد كه در هر روز در نمازهاي
پنجگانة واجب نام آن جناب را با نام خداي تعالي بر زبان جاري سازد!
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سر یُسرا
ا َِّن َم َع ا ْلعُ ِ
با هر دشواري آساني است !
رسالتي كه خداي تعالي بر آن جناب تحمیل كرد و دستور داد مردم را به سوي آن
دعوت كند ،سنگین ترین باري است كه بر دوش یك بشر تحمیل مي شود .معلوم است كه
با قبول این مسئولیت كار بر آن جناب دشوار شده است .و همچنین تكذیبي كه قومش نسبت
به دعوت او نموده و استخفافي كه به آن جناب روا داشتند ،و اصراري كه در محو نام او
مي ورزیدند ،همه براي آن جناب دشواري روي دشواري بوده كه خداي تعالي در آیة قبلي
فرمود:
 ما این دشواري را از دوش تو برداشتیم !معلوم است كه این عمل خداي تعالي مانند همة اعمالش بر طبق سنتي بوده كه در
عالم به جریان انداخته است ،و آن این است كه همیشه بعد از هر دشواري سهولتي پدید مي
آورد ،و به همین جهت مطلب دو آیه قبلي را تعلیل كرده به این كه اگر از تــو ” وضع وزر
“ كردیم ،و اگر نامت را بلند ساختیم ،براي این بود كه سنت ما بر این جاري شده كه بعد از
عسر یسر بفرستیم !
مي خواهد بفرماید :جنس عسر این طور است كه دنبالش یسر مي آید! نه تمامي
فرد فرد عسرها ! و بعید هم نیست كه یسر یا عسر از مصادیق سنتي دیگر باشند ،و آن
سنت تحول حوادث و تقلب احوال ,و بي دوامي همة شئون زندگي دنیاست !
در پایان آیات نتیجة آیات قبلي را چنین بیان مي فرماید:
 « حال كه معلوم شد هر عسري كه تصور شود بعدش یسر مي آید،و زمام عسر و یسر تنها به دست خداست ،وال غیر!
پس هرگاه از انجام آنچه بر تو واجب شده ,فارغ گشتي،
نفس خود را در راه خدا ،یعني عبادت و دعا خسته كن!
و در آن رغبت نشان بده ،تا خدا بر تو منت نهاده،
و راحتي را كه دنبال این تعب است،
و یسري را كه دنبال عسر است،
به تو روزي فرماید ! »
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مستند :آیة8سورة فتح

کتاب ییست ونهم :محمد رسول هللا ،شخصیت و رسالت او

سلناكَ شاهِدا ً َو ُمبَ ّ
شِرا ً َو نَذیرا ً " !...
" اِنّا اَر َ

المیزان ج 36ص118

شــاهد و مبشّر و نذیر
خداي سبحان پیامبر گرامي خود را از در تعظیم و تــــكــریم چنین معرفي مي
فرماید:
« ما تو را فرستادیم تا شاهد امت باشي،
و امت را بشارت و انذار دهي ! »
او را شاهد و مبشر و نذیر فرستاده است .اطاعت او اطاعت خدا و بیعت با او
بیعت باخداست:
 « به درستي آنهائي كه با تو بیعت مي كنند ,با خدا بیعت مي كنند!چون دست خدا باالي دستشان است ! »
مراد به ”شاهد“ بودن رسول هللا ”ص“ شهادتش بر اعمال امت ،یعني بر ایمان و
كفرش ،و بر عمل صالح و طالحش ،است.
مسئلة ” شهادت“ رسول هللا ”ص“ در قرآن كریم مكرر آمده است ،و مراد به آن
شهادت عمل در دنیاست ،و اما اداي شهادت جایش در آخرت است!
”مبشر“ بودن آن جناب به این بود كه افراد با ایمان و تقوي را به قرب خدا و
ثواب جزیل او بشارت مي داد.
و ” نذیر “ بودن آن جناب به این جهت بود كه كفار و اعراض كنندگان را به
عذاب دردناك خدا انذار و تخویف مي كرد!

مستند :آیة38تا 48سورة الحاقه

َریم َو " ....
سو ٍل ك ٍ
"  ...اِنَّهُ لَقَو ُل َر ُ

المیزان ج 39ص119

رسـول كـریم
آنچه از سیاق آیه فوق بر مي آید ،این است كه ,منظور از رسول كریم ،پیامبر اسالم
ص َّل هللاُ َعلَی ِه َو آ ِل ِه َو َسلَّم است ،و این آیه مي خواهد در مقابل سخنان كفار كه او را شاعر و
َ
كاهن مي خواندند ،رسالت آن جناب را تصدیق كند.

نونَ !
 َو ما ُه َو بِقَو ِل شا ِع ٍر  ،قَلیالً ما تؤ ُِم ُدر این آیه شعر بودن قرآن را نفي مي كند ،چون آورندة آن كه رسول خدا”ص“
است و تا به آخر عمر حتي یك شعر نسرود ،تا چه رسد به اینكه شاعر باشد! عبارت ” قَلیالً
نونَ ! “ توبیخ مجتمع انسان هاست كه اكثریت آنان ایمان نداشتند ،و به جز اندكي از
ما تـ ُؤ ِم ُ
ایشان ایمان نیاوردند!
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کتاب ییست ونهم :محمد رسول هللا ،شخصیت و رسالت او

 َو ال ِبقَو ِل كا ِه ٍن ،قَلیالً ما تَذَ َّكرونَ !در این آیه كهانت بودن قرآن و كاهن بودن رسول خدا ”ص“ انكار شده است.
كهانت به عقیدة كاهنان عبارت است از اینكه كاهن پیام ها و اطالعاتي را از جن دریافت
كند !...عبارت ” قَلیالً ما تَذَ َّكرونَ !“ نیز توبیخ مجتمع مشركین است.

 ت َنزی ٌل ِمن َربّ ِ العالَمینَ !یعني قرآن نازل شده اي از ناحیة رب العالمین است ،نه این كه رسول آن را
ساخته و پرداخته و به دروغ به خدا نسبت داده باشد!
در ادامه مي فرماید :

 اگر این پیامبر كریم ،كه ما رسالت خود را به دوش او نهادیم ،و با قرآنكریم به سوي شما فرستادیم ،پاره اي از اقوال را از پیش خود بتراشد و به
ما نسبت دهد ،ما او را مانند مجرمین دست بسته مي كنیم ،و یا دست راست
او را قطع مي كنیم ،و یا با دست خود كه همان قدرت ماست ،او را گرفته و
انتقام از او مي ستانیم ،و سپس او را به جرم آنكه دروغ به ما بسته ،مي
كشیم ،آن وقت هیچ كس از شما نیست كه بتواند او را از ما پنهان كند ،و ما
را از انتقام گیري از وي مانع شود ،و در نتیجه از عقوبت و اهالك ما
برهاند.
این آیات تهدیدي است به پیامبر فرضي كه آن جناب سخني را كه از خدا نیست به
خدا نسبت دهد ،و چگونه ممكن است این فرض تحقق یابد ,با این كه او فرستاده اي است از
ناحیة خدا ،و خداي تعالي او را به نبوت گرامي داشته و به رسالت خود برگزیده است!؟
تهدید در این آیه متوجه شخص رسول صادق است ،و چنین رسولي كه در دعوي
رسالتش صادق است ،و اگر چیزي به دروغ به خدا نسبت دهد خدا با او چنان معامله اي مي
كند ،نه تهدید به مطلق مدعیان نبوت و مفتریان بر خدا در دعوي نبوت و در خبر دادن از
ناحیة خداي تعالي!
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کتاب ییست ونهم :محمد رسول هللا ،شخصیت و رسالت او

سجي ما َودَّ َعكَ َربُّكَ َوماقَلي! "
مستند :آیة1تا  11سورة اضحي " َوالضُّحي َواللَّی ِل اِذا َ

المیزان ج 40ص279

رضاي رسول هللا”ص“ و شفاعت او
بعضي گفته اند چند روزي به رسول هللا”ص“ وحي نشد ,به طوري كه مردم گفتند
خدا با او وداع كرده است ،در پاسخشان این سوره نازل شد ،و خداي تعالي بدین وسیله آن
حضرت را شاد كرد:
 « سوگند به هنگام چاشت ،كه نور خورشید گسترده مي شود!و به شب هنگام ،كه سكونت و آرامش مي بخشد!
كه پروردگارت نور وحي را از تو قطع نمي كند!
و تو را با قطع وحي در تاریكي حیرت رها نمي كند!
بلكه آنچه براي آخرت ذخیره كرده بسي باالتر از دنیائي است،
كه در آن مورد عنایت او واقع شده اي!
و پروردگارت به زودي عطائي به تو مي بخشد كه راضي شوي! »
آنگاه در آیات بعدي ،خداي سبحان به بعضي از نعمت هاي بزرگي اشاره مي كند
كه به رسول گرامي خود انعام كرده بود.
آري ! رسول خدا”ص“ هنوز در شكم مادر بود كه پدرش از دنیا رفت ،و دو ساله
بود كه مادرش درگذشت ،و هشت ساله بود كه كفیل و سرپرست و جدش عبدالمطلب از دنیا
رفت ،كه از آن به بعد در تحت تكفل عمویش ابوطالب قرار گرفت.
 « آیا نبود كه تو را یتیم یافت،و جایگاهت داد؟
و آیا نبود كه راه به جائي نمي بردي،
و قدم به قدم هدایتت كرد؟
و تهي دستت یافت،
و پس بي نیازت كرد؟ »
اشاره اي به تهي دستي رسول هللا”ص“ دارد كه از مال دنیا چیزي نداشت ،و خداي
تعالي او را بعد از ازدواج با خدیجه”سالم هللا علیها“ بي نیاز كرد ،و خدیجه تمامي اموالش
را با همة كثرت كه داشت به آن جناب بخشید.
در پایان آیات به عنوان نتیجه گیري از عنایاتي كه به رسول خــــدا”ص“ شده ،مي
فرماید:
 « تو طعم ذلتي را كه یتیم مي چشد،چشیده اي،
تو ذلت و شكسته شدن دل او را،
احساس كرده اي،
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کتاب ییست ونهم :محمد رسول هللا ،شخصیت و رسالت او

پس هیچ یتیمي را خوار مشمار !
و مال او را هم خوار مدار و در آن تجاوز مكن!
تو تلخي گمراهي و احتیاج به هدایت را،
و تلخي فقر و تهي دستي را درك كرده اي،
پس هیچ سائلي را كه از تو حاجت مي خواهد از خود مران !
و حاجتش اگر هدایت است و اگر معاش ،برآورده ساز !
و تو طعم انعام خدا را بعد از فقر و تهي دستي چشیده اي،
و ارزش جود و كرم و رحمت خدا را مي داني،
پس نعمت او را سپاس گوي !
و همه جا نعمتش را یادآور شو !
و از مردم پنهان مدار ! »
در روایات اسالمي از ابن مسعود ( در درمنثور) روایت شده كه رسول خدا”ص“
فرمود:
 ما اهل بیتي هستیم كه خداي تعالي براي ما آخرت را بر دنیا برگزید ،وترجیح داد ،و لذا فرمود:

َولَ
عطیك َرب َُّك فَتَرضي !
سوف یُ
َ
َ
در همان كتاب است كه از جابربن عبدهللا روایت كرده اند كه گفت:
« روزي رسول خدا”ص“ بر علي و فاطمه در آمد و دید فاطمه مشغول
دستاس كردن است ،در حالي كه به جاي لباس جل شتر بر خود افكنده است ،و
همینكه چشمش به او افتاد ،فرمود:
 یا فاطمه!بشتاب و تلخي دنیا را بچش،
براي فردا و نعیم آخرتش!
و دنبال این جریان بود كه آیة « َولَ
ُعطیك َرب َُّك فَت َرضي !» نازل شد».
سوف ی
َ
َ
در همان كتاب است كه از طریق حرب بن شریح روایت كرده اند كه گفت:
« من به ابي جعفر محمد بن علي بن الحسین (امام باقر”ع“) گفتم:
 به نظر شما این شفاعتي كه اهل عراق بر سر زبانها دارند ،حق است؟فرمود:
 آري ،به خدا سوگند! عمویم محمد بن حنفیه از علي بن ابیطالب”ع“ نقل كرد كهرسول خدا”ص“ فرمود:
 آن قدر از امتم شفاعت مي كنم كه خداي تعالي خطاب مي كند: اي محمد راضي شدي؟ عرضه مي دارم: -بلي ,پروردگارا ،راضي شدم!
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آنگاه ( امام) رو به من ( ابن شریح ) كرد و فرمود:
شما به اهل عراق مي گوئید :از تمامي آیات قرآن آیه اي كه بیش از همه امیدبخش
است آیة زیر است:
ب
ِنو َ
فوا َ
َطوا ِمن َرح َم ِة هللاِ ا َِّن هللاَ یَغ ِف ِرالذّ ُ
علي اَنفُ ِس ِهم ال ت َقن ُ
سر ُ
” یا ِعبادي الَّذینَ ا َ َ
َجمیعاً!
 اي بندگانم كه بر نفس خود ستم روا داشتید از رحمت الهي مأیوس نشوید ،كهخدا همة گناهان را مي آمرزد! “
عرضه داشتم - :بلي ،ما اینطور معتقدیم! فرمود:
 لكن ما اهل بیت مي گوئیم از همة آیات در كتاب خدا امیدبخش تر آیة اياست كه راجع به شفاعت است ،آنجا كه مي فرماید:

« پروردگارت به زودي عطائي مي كند كه راضي شوي !
َولَ
سوف یُعطیكَ َربُّكَ فَتَرضي !»
َ

َلي النَّبي " !...
مستند:آیه  5سوره احزاب " اِنَّ هللاَ َو َمالئِ َكتَهُ یُ َ
صلّ ُونَ ع َ

المیزان ج 1ص236

صلوات خدا و مالئكه بررسول هللا”ص“
« بي گمان ،خدا و مالئكة او بر پیامبر درود مي فرستند ،اي كساني كه ایمان
آورده اید بر او درود فرستید و سالم كنید ،سالم كردني ! »
در روایات اسالمي از حضرت علي علیه السالم نقل شده كه در موردي در پاسخ
سؤال یكي از اهل كتاب ،كه از معجزات رسول خدا”ص“ و احترام او نزد خدا ،با اشاره به
احترام و سجدة مالئكه بر آدم ابوالبشر ،پرسید ،جواب داد:
سجدة مالئكه براي آدم اطاعت و عبادت آدم نبود ،و مالئكه آدم را در مقابل خدا
نپرستیدند ،بلكه خداي تعالي آنان را بر این كار واداشت ،تا اعترافي باشد از مالئكه بر
برتري آدم ،و رحمتي باشد از خدا بر او.
ولي محمد ”ص“ را فضیلتي باالتر از این داد .خداي ّ
عز و ج ّل با آن بزرگي و
جبروتي كه دارد ،و با تمامي مالئكه اش ,بر محمد صلوات و درود فرستاد ،و صلوات
فرستادن مؤمنین بر او را عبادت خود خواند!
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مستند :آیة 7سورة حجرات

کتاب ییست ونهم :محمد رسول هللا ،شخصیت و رسالت او

سو َل هللاِ " !...
موا اَنَّ فیكُم َر ُ
" َواعلَ ُ

المیزان ج 36ص179

امتیاز حضور رسول هللا در بین امت
« بدانید كه رسول هللا در بین شماست ،و باید كه از او اطاعت كنید! و اگر او
شما را در بسیاري از امور اطاعت كند ،خود شما به تعب مي افتید و هــــالك
مي شوید! »
مضمون آیه روشن كردن مؤمنین است به اینكه خداي سبحان ایشان را به جادة
رشد انداخته است ،و به همین جهت است كه ایمان را محبوبشان كرده و در دلهایشان زینت
داده ،و كفر و فسوق وعصیان را از نظرشان انداخته است.
پس باید كه از این معنا غفلت نكنند كه رسول هللا”ص“ را دارند ،كسي را دارند
كه مؤید از ناحیة خداست ،كسي را دارند كه از ناحیة پروردگارش بیّنه اي و چراغي دارد
كه هرگز جز به راه رشد نمي برد ،و به سوي گمراهي نمي كشاند ،پس باید او را اطاعت
كنند ,و اصرار نورزند كه آن جناب ایشان را در آراء و اهواء شان اطاعت كند ،چون اگر
او ایشان را در بسیاري از امور اطاعت كند ،هالك مي شوند و به تعب مي افتند!
طرز بیان جمله مي رساند كه انحصار امتیاز با رسول هللا”ص“ بودن چقدر
واالست!
و مي فهماند این شما تنهائید كه چنین نعمتي در اختیار دارید ،و نیز به الزمة این
انحصار هم اشاره كرده و مي فهماند ،كه الزمة اینكه رسول هللا”ص“ تنها در اختیار
شماست این است كه شما هم به رشد او چنگ بزنید و از گمراهي اجتناب بكنید ،و در امور
به او مراجعه نمائید و اطاعتش كنید ،و دنبال راهش بروید ،نه اینكه دنبال هواهاي نفساني
خود را بگیرید و توقع داشته باشید كه آن جناب هم تابع هواهاي شما شود!
منظور از « فراموش نكنید كه رسول هللا”ص“ تنها در بین شماست!» كنایه
است از اینكه واجب است در امور خود به او مراجعه كنید ،و شما با سایر اقوامي كه از
چنین نعمتي برخوردار نیستند ،فرق دارید ،باید كه در هر پیش آمدي كه با آن مواجه مي
شوید طبق نظریة آن جناب رفتار نمائید ،و هرچه دستور مي دهد اجرا كنید ،بدون این كه
كمترین دخالتي به هواي نفس خود بدهید!
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مستند :آیة 1سورة قمر

کتاب ییست ونهم :محمد رسول هللا ،شخصیت و رسالت او

ق القَ َم ُر!...
ت الّساعَةُ َوان َ
" اِقت َ َربَ ِ
ش َّ

"

المیزان ج 37ص109

شق القمر -معجزه رسول هللا”ص“
« ساعت بسیار نزدیك شد،
و قرص قمر دو نیم گشت،
ولي آنانكه كافرند هر آیتي ببینند روي برگردانند،
و گویند :سحري است مستمر!
پیامبر ,و آنچه او آورده است را تكذیب كردند،
و هواهاي نفساني خود را پیروي نمودند،
اما بزودي هر امري در مستقر خود قرار خواهد گرفت» !...
این آیات به معجزة شق القمر كه خداي تعالي به دست رسول خدا”ص“ در مكه و
قبل از هجرت و به دنبال پیشنهاد مشركین مكه جاري ساخت ،اشاره مي كند.
روایات این داستان هم بسیار است ،و به طوري كه مي گویند همة اهل حدیث
ومفسرین ب ر قبول آن احادیث اتفاق دارند ،جز چند تن از آنها ،كه استدالل آنها دربارة شق
القمر در قیامت ،به دلیل آیة بعدي آن ،بي پایه است!
در تفسیر قمي آمده كه قریش از رسول هللا ”ص“ خواستند تا معجزه اي برایشان
بیاورد .رسول هللا ”ص“ دعا كرد و از خدا خواست قرص قمر را برایش دو نیم كند ،و
خداي تعالي این كار را كرد ,به طوري كه مشركین همه آن را دیدند ،و دوباره آن دو قسمت
به هم چسبیدند ،با این حال گفتند :سحري است مستمر !
این روایت در درمنثور از قول ابن مسعود آمده و آنجا اضافه شده كه كفار گفته
اند :اگر این دو نیم شدن قرص ماه صحیح باشد باید غیر از ما كسان دیگر در خارج از مكه
هم باید آن را دیده باشند ،و منتظر شدند تا مسافراني از راه رسیدند و این امر را تأئید
كردند.
در همان كتاب از ابن عمر آمده كه وقتي قرص ماه دونیم شد ،یك نیمة آن نزدیك
به این كوه قرار گرفت و نیم دیگرش تا پشت كوه رفت.
و در همان كتاب از جبیر بن مطعم روایت كرده كه گفت :نیمي باالي این كوه
قرار گرفت و نیمي دیگر بر باالي كوه دیگر ایستاد.
و از ابن عباس روایت شده كه این جریان قبل از هجرت اتفاق افتاده است ،به
طوري كه دیگران گفته اند در اوایل شب چهاردهم ذي الحجه سال ششم بعثت یعني پنج سال
قبل از هجرت اتفاق افتاده است.
این واقعه اي است كه هم قرآن بر آن داللت دارد و هم روایات متواتر ،ولي بحث
در مورد علمي بودن این واقعه نشان مي دهد كه یك كرة آسماني تنها به وسیلة معجزه مي
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تواند دو نیم شود و دوباره به هم وصل شود.
اینكه یك كرة آسماني دو نیم شود چنین چیزي في نفسه ممكن است ،و عقل دلیلي
بر محال بودن آن ندارد .از سوي دیگر معجزه هم امري است خارق العاده ،و وقوع حوادث
خارق العاده نیز ممكن است ،و عقل دلیلي بر محال بودن آن ندارد!
یكي از روشن ترین شواهد بر وقوع شق القمر قرآن كریم است ،پس باید آن را
بپذیریم هرچند كه از ضروریات دین نباشد!

مستند :آیة 7سورة حجرات

سو َل هللاِ " !...
موا ا َنَّ فیكُم َر ُ
" َواعلَ ُ

المیزان ج 36ص179

والیت رسول هللا ”ص“
محتواي این آیات پاره اي از آدابي است كه بندگان خدا باید در مورد رسول هللا
”ص“ رعایت كنند.
در اول آیه مي فرماید:
 « اي كساني كه ایمان آورده اید!در جائیكه خدا و رسول او حكمي دارند ,شما حكم نكنید !
یعني حكمي نكنید مگر به حكم خدا و رسول او،
و باید كه همواره این خصیصه در شما باشد،
كه پیرو و گوش به فرمان خدا و رسول باشید! »
اتباع حكم رسول هللا
از آن جائي كه هر فعل و تركي كه آدمي دارد بدون حكم نمي تواند باشد ،و
همچنین هر تصمیم و اراده اي كه نسبت به فعل و یا تركي دارد ،آن اراده نیز خالي از حكم
نیست ،در نتیجه مي توان گفت كه نه تنها در فعل و تركش باید گوش به فرمان خدا باشد،
بلكه در اراده و تصمیمش هم باید پیرو حكم خدا باشد ،و نهي در آیة شریفه ما را نهي مي
كند از اینكه هم به سخني اقدام كنیم كه از خدا و رسول نشنیده ایم ،و هم به فعلي یا تركي
اقدام كنیم كه حكمش را از خدا و رسول نشنیده ایم ،و هم نسبت به عملي اراده كنیم كه حكم
آن اراده را از خدا و رسولش نشنیده ایم!
سولَهُ »! ...بدان دعــــوت
ِموا بَینَ یـَدَي هللاَ َو َر ُ
این اتباعي كه در جملة « ال تـُقَ ّد ُ
مي كند ،همان داخل شدن در والیت خدا و وقوف در موقف عبودیت و سیر در آن مسیر
است ،به طوري كه عبد در مرحلة تشریع ،مشیت خود را تابع مشیت خدا كند ،همان طور
كه در مرحلة تكوین ،مشیتش تابع مشیت خداست ،و خداي تعالي در آن باره فرموده است:
 « -شما نمي خواهید ,مگر بعد از آن كه خدا خواسته باشد! »
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و « خدا سرپرست مؤمنان است! »
و « َوهللاُ َو ِل ُّي ا ْل ُمت َّقینَ ! »
ادب كالم در حضور رسول هللا
خداي تعالي به مؤمنین دستور مي دهد:
« اي كساني كه ایمان آورده اید!
صداي خود را بلندتر از صداي رسول هللا مكنید! »
”ص“

منظور از اینكه مي فرماید صداي خود را بلندتر از صداي رسول هللا ”ص“ مكنید
این است كه وقتي با آن جناب صحبت مي كنید ،صدایتان بلندتر از صداي آن جناب نباشد،
براي اینكه ( همانطور كه گفته اند) دو تا عیب در این عمل هست:
یا این است كه منظور شخصي كه صداي خود را بلند مي كند این است كه توهیني
به آن جناب كرده باشد ،كه كفر است ،و یا منظوري ندارد و تنها شخص بي ادبي است و
رعایت مقام آن جناب را نمي كند ،و این خالف دستور است ,چون مسلمانان دستور دارند
آن جناب را احترام و تعظیم نمایند.
مي فرماید:
با آن جناب آن طور كه با یكدیگر صحبت مي كنید ،داد و فریاد مكنید! چون
رعایت احترام و تعظیم آن جناب اقتضا دارد در هنگام خطاب گوینده صدایش كوتاه تر از
صداي آن حضرت باشد ،پس به طور كلي با صداي بلند صحبت كردن فاقد معناي تعظیم
است ،و با بزرگان به صداي بلند صحبت كردن نظیر مردم عادي ،خالي از اسائة ادب و
وقاحت نیست!
”ص“

حبط اعمال دراثرغفلت از رعایت احترام رسول هللا
خداوند متعال نتایج بلند كردن صدا روي صداي رسول هللا ”ص“ و عدم تعظیم او
را چنین اعالم مي كند:
« اَن تــَحبَ َ
رونَ ! »
ط اَعمالُ ُك ْم َو اَنـت ُ ْم التــَشعُ ُ
یعني به صداي بلند سخن مگوئید تا اعمال شما حبط نشود!
معناي آیه این است كه – اگر گفتیم به روي آن جناب فریاد نزنید و اینكه گفتیم به
صداي بلند صحبت نكنید ,آن طور كه در بین خودتان صحبت مي كنید ,براي این بود كه
اعمالتان بدین وسیله و ندانسته باطل نشود ,چون این دو عمل باعث حبط و بطالن اعمال
صالح است!
ظاهر آیه شریفه این است كه بلند كردن صداي خود از صداي رسول هللا”ص“ و
بلند سخن گفتن در حضور آن جناب ،دو عمل گناه و موجب حبط عمل است .از این مطلب
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استفاده مي شود كه غیر از كفر گناهان دیگري نیز وجود دارد كه باعث حبط عمل مي
شود!
كساني كه در صدر اسالم مرتكب این عمل مي شدند ،خود مؤمن بودند ،و
مؤمنین با تشخیص اینكه این عمل زشت است ،مرتكب آن مي شدند ،و چون در خیلي از
گناهان مسامحه مي كردند ،خیال مي كردند كه خیلي مهم نیست ،ولي نمي دانستند كه این
عمل باعث حبط و بطالن عبادات و اعمال صالحشان مي گردد ،و اگر مي دانستند هرگز
راضي به بطالن آن نمي شدند.
لذا خداي تعالي متوجه شان كرد به اینكه این عمل چنین خطري دارد و شما نمي
دانید ،و شما نمي دانید كه این عمل شما اثري هولناك و خطري عظیم دارد ،و آن این است
كه اعمالتان را حبط مي كند ،پس زنهار متوجه باشید و هیچ یك از این دو قسم حرف زدن
را مرتكب نشوید ،كه اعمالتان باطل مي شود و خودتان متوجه نیستید!
مؤمنین قبل از نهي نمي دانستند كه این عملشان چقدر زشت است ،و زشتي اش به
این حد از عظمت است ،و اما بعد از صدور بیان الهي فهمیدند كه خطر احباط در این
عملشان وجود دارد.
وصف رعایت كنندگان احترام رسول هللا
خداوند سبحان براي تشویق مؤمنین به رعایـــت احتــــرام رسول هللا”ص“ مي
فرماید:
« كساني كه صداي خود را نزد رسول هللا پائین مي آورند،
كساني هستند كه خداوند دلهاي آنها را با تقوي تمرین داده،
و امتحان كرده است ! »
سیاق آیه سیاق وعدة جمیلي است در برابر آهسته كردن صدا پیش رسول هللا
”ص“ .بعد از آنكه مؤمنین را توصیف مي كند به اینكه خداوند دلهایشان را براي تقوي
تمرین داده است ،و این خود تأكیدي است براي مضمون آیه قبلي تا مؤمنین را تشویق كند به
اینكه نهي در آیه را عمل كنند.
كساني كه چنین ادبي دارند تقوي خلق آنها شده ،و خداوند دلهایشان را براي تقوي
جر
تمرین داده است ،و پاداش این حالت وعدة جمیلي است كه فرمود « :لَ ُهم َمغ ِف َرة ٌ َو ا َ ٌ
عظیم ! »
َ
”ص“

منع خطاب رسول هللا”ص“ از پشت حجره ها
 « كساني كه تو را از پشت حجره ها صدا مي كنند،اغلبشان تعقل ندارند! »
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از سیاق آیه چنین بر مي آید كه از واقعه اي خبر مي دهد كه واقع شده است ،و
اشخاص جفاكاري بوده اند كه آن جناب را از پشت دیوار حجره هایش صدا مي زدند ،و در
حقش رعایت ادب و احترام نمي كردند ،و خداي تعالي در این آیه مذمتشان مي كند و آنها
را به ناداني و نداشتن عقل توصیف مي نماید و به حیوانان و چارپایان تشبیه شان مي كند,
سپس توصیه مي فرماید:
 « اگر این جفاكاران صبر كنند و تو را صدا نزنند،تا خودت به دیدن آنها از خانه در آئي،
براي آنان بهتر است،
براي اینكه هم ادبي است نیكو،
و هم تعظیم و احترام مقام رسالت،
و رعایت این ادب آنان را به مغفرت خدا و رحمت او نزدیك مي كند،
چون او پروردگاري است غفور و رحیم ! »
یعني آنچه از این افراد جفاكار صادر شد و آن جهالت و سوء ادبشان مورد عفو
قرار گرفت چون از روي عقل مرتكب نشدند ,بلكه ناشي از قصور فهمشان بود ،و خدا هم
غفور و رحیم است !

مستند :آیه 28سوره حدید

ین ِمن َرح َمتِ ِه َو" !...
نوا بِ َر ُ
قوا هللاَ َو آ َم ُ
نوا اَت َّ ُ
" یا اَیُّها َ الَّذینَ آ َم ُ
سو ِل ِه ی ُؤتِكُم ِكفلَ ِ
المیزان ج 36ص179

فرمان اطاعت تا ّم از رسول هللا

”ص“

در این آیه كساني را كه ایمان آورده اند امر مي كند به تقوي و به ایمان به رسول،
با اینكه این اشخاص دعوت دیني را پذیرفته اند ،و قهرا ً به خدا و رسول ایمان آورده اند,
پس همین امر مجدد به ایمان به رسول دلیل بر این است كه مراد به این ایمان پیروي كامل
و اطاعت تام و تمام است ،چه اینكه امر و نهي رسول مربوط به حكمي از احكام شرع
باشد ،و چه اعمال والیتي باشد كه آن جناب بر امور امت دارد.
قرآن مجید در جاي دیگر مي فرماید:
« نه ! به پروردگارت سوگند!
ایمان نخواهند آورد مگر وقتي كه تو را در مشاجراتي كه بین شان واقــــــع مي
شود ،حاكم بدانند،
و چون حكم كردي به هیچ وجه در دل ناراحت نشوند،
بلكه به طور كلي تسلیم باشند! » ( نساء )65
پس ایماني كه در آیة مورد بحث بدان امر شده ،ایماني بعد از ایمان ،و مرتبه اي
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است از ایمان باالتر از مرتبه اي كه قبالً داشتند و تخلف از آثارش ممكن بود ،مرتبه اي
است كه به خاطر این كه قوي است اثرش از آن تخلف نمي كند ،و به همین مناسبت بود كه
فرمود:
« اي كساني كه ایمان آوردید ،به این پایه از ایمان اكتفا نكنید!
تقوي پیشه كنید ،و به رسول او ایمان بیاورید!
تا دوباره رحمت خود را به شما بدهد،
و برایتان نوري قرار دهد كه با آن زندگي كنید،
و شما را بیامرزد ،و خدا آمرزگار و رحیم است ! »
پس كسي كه داراي این مرتبة باالي از ایمان باشد ،ثوابي روي ثواب دارد،
همچنانكه ایماني روي ایمان دارد!

س ِلنا  " !...المیزان ج 35ص170
سلنا ِمن قَبلِكَ ِمن ُر ُ
مستند :آیة45سورة زخرف " َوسئـــَـل َمن اَر َ

ارتباط رسول هللا”ص“ با سایر انبیاء
روایات زیادي از ائمه اهل بیت علیهم السالم رسیده كه آیة شریفه فوق به روشني
داللت دارد بر این كه رسول خدا”ص“ در همین دنیا كه بوده با عالم برزخ كه انبیاء سابق
در آن هستند ,اتصال و ارتباط داشته است ،همچنانكه تشریع سالم در آخر نماز مسلمانان به
صورت بیان « السالم علیك ایها النبي و رحمة هللا و بركاته ! » به روشني داللت
دارد بر این كه آن جناب بعد از رحلت هم با عالم دنیا ارتباط و اتصال دارد و سالم ما را
مي شنود.
در آیة فوق خداي سبحان خطاب به پیامبر اسالم ”ص“ مي فرماید:
« از رسوالني كه قبل از تو فرستاده بودیم سؤال كن،
آیا غیر از رحمان خدایاني معین كرده بودیم كه مردم آنها را بپرستند!؟»

جنون !...
مستند :آیه  29تا 44سوره طور" فَذَ ِ ّكر فَما اَنتَ ِبــنِــع َم ِة َربِّكَ ِبــــكا ِه ٍن َوال َم ُ
" المیزان ج 37ص35

رفع اتهام جنون و كهانت از رسول هللا

”ص“

در این آیات قرآني خداوند سبحان رسول گرامي خود را دستور مي دهد دعوت خود
را همچنان ادامه دهد و تذكر خود را متوقف نسازد ،و اشاره مي كند به این كه آن جناب
صالحیت اقامة دعوت حقه را دارد:
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« تو به دعوت خود ادامه بده !
چون تو هر تذكري مي دهي بحق است،
و به نعمت و عنایت پروردگارت،
نه كاهني و نه مجنون ! »
و مي فرماید :این تكذیب كنندگان در تكذیب رسول خدا ”ص“ و رد دعوت او هیچ
عذري ندارند ،و عذرهائي را كه از جانب خود تراشیده اند ،همگي بي پایه اند.
عذرهائي كه در مقابل رسول خدا”ص“ تراشیده بودند بالغ بر شانزده نوع بود كه
بعضي از آنها مربوط به رسول خدا”ص“ مي شد ،كه اگر موجه بود ،معنایش این مي شد
كه آن جناب صالحیت براي پیروي ندارد ،عذرهائي است كه از قبول سخن او جلوگیري
مي كند ،مانند اینكه آن جناب كاهن ،یا جن زده ،یا شاعر ،و یا دروغپرداز بر خدا باشد و یا
خواسته باشد با دعوتش مردم را سركیسه كند .و قسمت دیگر از آنها مربوط به خود تكذیب
كنندگان مي شد ،مثل اینكه ایشان بدون خالق به وجود آمده باشند ،و یا خود خالق خویشتن
باشند ،و یا عقلشان حكم كند به این كه باید دعوت آن جناب را تكذیب كنند ،و از این قبیل
عذرهائي دیگر !
و آیات مورد بحث عالوه بر رد این عذرها ،كفار را به خاطر تكذیبشان شدیدا ً
توبیخ مي فرماید.
اینكه كاهن و مجنون نبودن را مقید كرد به نعمت پروردگار ،خواست مخصوصا ً
بر آن جناب منت گذارد ،و بفرماید :كاهن نبودن و مجنون نبودن اختصاص به تو ندارد،
بیشتر مردم همین طورند ،ولي در تو نعمت خاصي است كه نمي گذارد در معرض چنین
صفاتي قرار گیري ،و كهانت و دیوانگي و امثال آن از تو محال است ،به خالف سایر مردم
كه در معرض آن هستند:
« و تو در برابر حكم پروردگارت صبر كن!
كه تو در تحت نظر مائي !
و پروردگارت را با حمدش تسبیح گوي!
هم در حال قیام،
و هم پاره اي از شب،
و هنگام صبح كه ستارگان پنهان مي شوند ! »
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بخش سوم
معراج رسول هللا

”ص“
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فصل اول

شرح معراج رسول هللا

”ص“

سج ِد االَ
قصي"!...
مستند :آیه1سورة اسري " ُ
سج ِد ا ْل َح ِ
ِلي ا ْل َم ِ
سبحانَ الَّذي اَسري بِعَب ِد ِه لَیال ِمنَ ا ْل َم ِ
َ
رام ا َ
المیزان ج 25ص10

شرح معراج در قرآن
قرآن مجید در این آیه وقوع معراج رسول هللا”ص“ از مسجد الحرام به مسجد
االقصي را بیان فرموده است .مسجد االقصي همان بیت المقدس ،و هیكلي است كه داود و
سلیمان علیهماالسالم براي بني اسرائیل بنا نمودند ،و خدا آن را خانة مقدس ایشان قرار داد.
” اَسري“ به معني سیر در شب است كه نشان مي دهد خداوند متعال رسول
هللا”ص“ را شبانه سیر داده است .كلمة ” لیالً  “،نشان مي دهد كه این سیر همه اش در شب
انجام گرفته است ،هم رفتنش و هم برگشتنش.
باركنا َحولَهُ :یعني
مراد از ” مسجد االقصي“ به قرینة آن كه فرمود - :اَلَّذي َ
مبارك كردیم پیرامون آن را  -همان ” بیت المقدس“ است.
كلمة ” اقصي“ به معناي دوري است .اگر ” مسجد بیت المقدس“ را مسجد
االقصي نامیده بدین جهت است كه این مسجد نسبت به مسجد الحرام و شهر مكه كه محل
زندگي رسول هللا ”ص“ و مخاطبین اویند ،دورتر است.
نتیجة این سیر دادن را قرآن كریم در عبارت « ِلنُ ِریَهُ ِمن آیاتِنا » ،بیان مي كند و

آن اینكه خداوند سبحان خواست « :تا پاره اي از آیات خود را به او نشان دهد ! »
سیاق كالم نشان مي دهد كه این آیات از آیات عظیم بوده است كه در سوره نجم
بدان اشاره كرده و فرموده:
« آیه هاي بزرگي از آیات پروردگارش را مشاهده نمود-

ت َر ِبّ ِه ْال ُكبري ! »
لَقدَ َراي ِمن آیا ِ

در آخر آیه كه فرمود خداوند متعال شنواي گفته هاي بندگان و بیناي افعال آنان
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است داللت دارد بر این كه او تقاضاي حال رسول گرامي خود را دیده كه چنین اكرامي را
اقتضا مي كند ،او را براي نشان دادن پاره اي از آیاتش شبانه سیر داده است.
این ” اَسراي شبانه “ و آثار مترتب بر آن یعني نشان دادن آیات ،امري بوده كه
از ساحت عظمت و كبریائي و موطن عزت و جبروت حق تعالي صادر شده ،و در آن
سلطنت عظماي او به كار رفته ،و خداوند سبحان با آیات كبراي خود براي او تجلي كرده
است!
معناي آیه این است كه:
 باید تنزیه كند ،تنزیه كردن مخصوص،آن خدائي را كه به عظمت و كبریائي اش بندة خود محمد را،
شبانه سیر داد،
نهایت قدرت و سلطنت خود را به وي نشان داد،
و در دل یك شب او را از مسجد الحرام به سوي مسجد االقصي برد،
همان بیت المقدسي ،كه پیرامونش را مبارك گردانیده بود!
و این بدان جهت كرد كه عظمت و كبریائي،
و آیات كبراي خود را به وي بنمایاند،
چون او شنواي به گفتار و بصیر و داناي به حال او بود،
و مي دانست كه او الیق چنین مكرمتي است !

مستند :تحلیل روایتي

المیزان ج 25ص47

معراج رسول هللا ”ص“ نهایت كمال انساني
در روایات اسالمي نكات بسیار زیادي درباره جزئیات معراج رسول هللا”ص“ آمده
كه موقف و مقام آن جناب را در پیشگاه ربوبي و حد نهایت سیر كمالي این رسول مكرم را
نشان مي دهد ،از آن جمله روایتي است در كافي از حضرت امام صادق علیه السالم كه به
ابوبصیر فرمود:
«  . . .در معراج ،جبرئیل رسول هللا ”ص“ را در موقفي برد و به او گفت:
 اینجا باش كه در جائي قرار گرفته اي كه تاكنون نه فرشته اي بدان راه یافتهو نه پیغمبري !
اینجاست كه پروردگارت صالة مي گزارد !
پرسید :چگونه صالت مي گزارد ؟ گفت ،مي گوید:
س ! منم پروردگار مالئكه و روح !
 ُسـبـــ ّ ُو ٌح قُد ُّو ٌ
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رحمتم از غضبم پیشي گرفته است!
رسول هللا”ص“ گفت:
 عفوك ! عفوك !...
امام فرمود :در آن حال نزدیكي رسول هللا ”ص“ به پروردگار همانقدر بوده است
كه قرآن درباره اش فرموده:

سینَ اَو اَدني ! »
« قا ِ
ب قَو َ
ابوبصیر به آن جناب عرض كرد:
سینَ اَو اَدني ! » یعني چه ؟
 « قا ِب قَو َ
فرمود:
 مابین دستگیرة كمان تا سر كمان !سپس فرمود:
 میانة آن دو حجابي است داراي تلؤلؤ ! ( به نظرم مي رسد فرمود :حجابياست از زبرجد و داراي تلؤلؤ ) ،رسول خدا”ص“ از دریچه اي به قدر
سوراخ سوزن عظمتي را ،كه مگر خدا بداند ,مشاهده نمود.
...
( صلواتي كه در این روایت بود قاعدتا ً باید درست باشد ،چون معناي صلوات در
اصل لغت به معني میل و انعطاف است ،میل و انعطاف از خداي سبحان به طوري كه گفته
شد رحمت ،و از عبد دعاست! گفتاري هم كه جبرئیل از خداي تعالي در صلواتش نقل كرد
كه مي فرماید:
« رحمتم از غضبم پیشي گرفته ! »
خود مؤید این معناست ،و به همین جهت بود كه جبرئیل آن جناب را در آن موقف
نگاه داشت ،موقفي كه هم او گفت – هیچ فرشته اي و پیغمبري بدانجا راه نیافته است!
الزمة این وصفي كه براي آن موقف كرد ،این است كه موقف نامبرده واسطه اي
میان خلق و خالق و آخرین حدي از كمال بوده كه ممكن است یك انسان بدانجا برسد!
پس حد نامبرده همان حدي است كه رحمت الهي در آن ظهور كرده و از آنجا به
مادون و پائین تر افاضه مي شود .به همین جهت در آنجا بازداشته شد تا رحمت خداي را
به خود و به مادون خود ببیند! )
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المیزان ج 25ص31

معراج ،و اتمام دین و انتخاب وزیر
از عبداله بن عباس روایت شده كه گفت « :وقتي رسول هللا”ص“ به آسمان عروج
نمود ،جبرئیل او را به كنار نهري رسانید كه آن را ” نهر نور“ گویند ،و آیة ” َو َجعَ َل
ال ُّ
ت والنّ ُور ! “ اشاره به آن است.
ظلُما ِ
وقتي به آن نهر رسیدند ،جبرئیل او را گفت:
 اي محمد! به بركت خدا عبور كن !چه خداوند چشمت را برایت نوراني كرده،
و جلوي رویت را وسعت داده است!
آري ،این نهري است كه تاكنون احدي از آن عبور نكرده است ،نه فرشته اي
مقرب ،و نه پیامبري مرسل ،تنها و تنها من روزي یك بار در آن آب تني مي كنم و وقتي
بیرون مي شوم بالهایم را به هم مي زنم و هیچ قطره اي نیست كه از بالم بچكد مگر آنكه
خداي تعالي از آن قطره فرشته اي مقرب خلق مي كند كه بیست هزار روي و چهل هزار
بال دارد ،و به هر زباني با لغتي جداگانه حرف مي زند ،كه زبان دیگري آن را نمي داند و
نمي فهمد!
رسول خدا”ص“ از آن نهر عبور كرد ,تا رسید به حجاب ها  -حجاب ها پانصد
عدد بودند كه میان هر دو حجابي پانصد سال راه بود.
آنگاه جبرئیل به وي گفت:
رسول خدا”ص“ پرسید:
 اي محمد ! جلو برو ! چرا با من نمي آئي ؟گفت :من نمي توانم از اینجا پا فراتر بگذارم!
رسول خدا”ص“ آن قدر كه خدا مي خواست جلو رفت تا آنكه گفتار خداي سبحان
را شنید كه مي فرمود:
 من محمودم و تو محمدي !اسمت را از اسم خود مشتق نمودم !
پس هركه با تو بپیوندد من با او مي پیوندم !
و هركه با تو قطع كند من با او قطع مي كنم !
پائین رو ! و به سوي بندگانم !
و ایشان را از كرامتي كه به تو كردم خبر ده !
هیچ پیغمبري بر نگزیدم مگر آنكه براي او وزیري قرار دادم!

و تو پیغمبر من ،و علي بن ابیطالب وزیر توست !
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فصل دوم

معراج ،جسمانی یا روحانی؟
(زمان و مکان)
مستند :تحلیل روایات اسالمي

المیزان ج 25ص53

اعتبار روایات مربوط به معراج
اخبار معراج بسیار زیاد است و به حد تواتر مي رسد .جمع كثیري از صحابه آن را
نقل كرده اند ،مانند :علي بن ابیطالب”ع“ ،مالك ،شداد بن اویس ،ابوسعید خدري ،ابوهریره،
عبداله بن مسعود ،عمر بن خطاب ،عبداله بن عمر ،عبداله بن عباس ،ابي بن كعب ،سمرة
بن جندب ،بریده ،صهیب بن سنان ،حذیفه بن یمان ،سهل بن سعد ،ابو ایوب انصاریف جابر
بن عبداله ،ابوالحمراء ،ابوالدرداء ،عروه ،ام هاني ،ام سلمه ،عایشه و اسماء دختر ابوبكر؛
كه همگي از رسول خدا”ص“ آن را نقل نموده اند.
در این روایات دربارة زمان و مكان ،و دو مرحله اي بودن معراج و كیفیت آن از
لحاظ روحاني بودن یا جسماني بودن نظراتي به شرح زیر اعالم شده است:
 -1زمان و مكان آغاز معراج
از دانشمندان اسالمي هم همة آنهائي كه كالمشان مورد اعتناست ،اتفاق دارند بر
این كه معراج در مكه معظمه و قبل از هجرت به مدینه اتفاق افتاده است ،همچنانكه خود آیه
نیز نشان مي دهد آن حضرت از مسجدالحرام در مكه به معراج رفته است.
در اینكه معراج در چه سالي اتفاق افتاده ،نظرات مختلفي ابراز شده است .بعضي
آن را در سال سوم بعثت و بعضي در سال پنجم یا ششم و بیشتر از آن دانسته اند.
در محل حركت معراج نیز اختالف در روایت وجود دارد .بعضي آن را ” شعب
ابیطالب“ دانسته و گفته اند كه آن حضرت از شعب ابیطالب به معراج رفته است ،ولي
خصوصیات و جزئیاتي را كه براي آن تعریف مي كنند ،تصور نمي رود چنین
خصوصیاتي در ایامي اتفاق افتاده باشد كه ابیطالب علیه السالم در شعب محاصره و دست
به گریبان شداید و بالیاي زیاد بوده است!
به هر حال معراجي كه آیة شریفه آن را اثبات مي كند ،معراجي كه به بیت المقدس
بوده ،ابتدائش مسجدالحرام بوده است .و آیة شریفه در این معنا كمال ظهور را دارد.
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 -2دو مرحله اي بودن معراج
آنچه باید خاطر نشان ساخت این است كه روایات وارده از امامان اهل بیت،
معراج را در دو نوبت مي دانند ،و از آیات سورة نجم هم همین معنا استفاده مي شود ،زیرا
در آنجا دارد كه :
« َولَقَد َرآهُ نَزلَة ا ُخري – به تحقیق آن را دفعه دیگري بدید ! »
بنابراین جزئیاتي كه دربارة معراج در روایات وارد شده و باهم سازگاري ندارند،
ممكن است یك دسته از آنها مربوط به معراج اول و یك دستة دیگر راجع به معراج دوم
بوده و پاره اي دیگر مشاهداتي باشد كه آن حضرت در هر دو معراج مشاهده كرده است.
 -3جسماني یا روحاني بودن معراج
بعضي در كیفیت معراج گفته اند كه هم روحاني و هم جسماني بوده است ،و
رسول خدا ”ص“ با بدن خاكي خود از مسجدالحرام به بیت المقدس و از آنجا نیز با جسد و
روحش به آسمانها عروج نموده است.
برخي دیگر معتقدند آن حضرت با روح و جسدش تا بیت المقدس و از آنجا با
روح شریفش به آسمانها عروج نموده است ،و خود از رؤیاهاي صادقي است كه خداوند به
پیغمبرش نشان داده است.
عدة دیگري گفته اند :از اول تا به آخر حتي آسمانها را هم با جسد و روح خود
معراج كرده است.
سابقة این امر در قرآن است ،و آن معراج موسي بن عمران علیه السالم است كه
خداي تعالي او را با جسد و روحش تا طور سینا برد.
همچنین در قرآن مجید آمده كه خداوند تعالي ابراهیم علیه السالم را تا آسمان دنیا
باال برد و ملكوت را به او نشان داد.
و حضرت عیسي علیه السالم را تا آسمان چهارم برده است:
« او را تا جائي بلند عروج دادیم ! »
و دربارة رسول خدا”ص“ در قرآن فرموده:
سینَ  -پس تا اندازه قاب دو قوسي رسید! »
قاب قَو َ
« فَكانَ َ
علو همت آن حضرت بود!
و معلوم است كه این به خاطر ّ
آنچه سزاوار است در این خصوص گفته شود ،این است كه ،اصل َاسراء و معراج
از مسائلي است كه هیچ راهي به انكار آن نیست! چون قرآن مجید دربارة آن به تفصیل
بیان فرموده و اخبار متواتره از رسول خدا”ص“ و امامان اهل بیت”ع“ بر طبق آن رسیده
است.
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اما دربارة چگونگي جزئیات آن از ظاهر آیه و روایات محفوظ به قرائني است كه
آیه را داراي ظهور نسبت به آن جزئیات مي كنند ،ظهوري كه هیچگونه قابل دفع نیست! و
با در نظر داشتن آن قرائن از آیه و روایات چنین استفاده مي شود كه:
 آن حضرت با روح و جسدش از مسجدالحرام تا مسجد االقصي رفته است .واما عروجش به آسمانها ،از ظاهر آیات سورة نجم و صریح روایات بسیار
زیادي بر مي آید كه این عروج واقع شده و به هیچ وجه نمي توان آن را
انكار نمود ،و چیزي كه هست ممكن است بگوئیم كه این عروج با روح
مقدسش بوده است ،ولي نه آن طور كه قائلین به معراج روحاني معتقدند كه
به صورت رؤیاي صادقانه بوده است ،چه اگر صرف رؤیا مي بود دیگر جا
نداشت آیات قرآني این قدر دربارة آن قدرت نمائي كنند ،و در مقام اثبات
كرامت دربارة آن جناب برآیند!
مقصود از روحاني بودن آن این است كه روح مقدس آن جناب به ماوراء
این عالم مادّي ،یعني آنجا كه مالئكه مقربین منزل دارند ،و اعمال بندگان
بدانجا منتهي و مقدرات از آنجا صادر مي شود ،عروج كرده ،و آن آیات
كبراي الهي را مشاهده و حقایق اشیاء و نتایج اعمال برایش مجسم شده
است ،و ارواح انبیاء عظام را مالقات و با آنان گفتگو كرده است و مالئكه
كرام را دیده و با آنان صحبت نموده است ،و آیات الهیه اي را دیده كه جز با
عبارات :عرش ،حجب و سرادقات تعبیر از آنها ممكن نبوده است!

و این است معناي معراج روحاني !
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فصل سوم

شرح کامل معراج
مستند :روایات اسالمي

در روایات

المیزان ج 25ص14

تاریخچه معراج در روایات اسالمي
یكي از روایاتي كه تفصیل كامل معراج رسول هللا”ص“ را بیان كرده ،از امام
صادق علیه السالم ،در تفسیر قمي است.
در این روایت و در تمام روایاتي كه به تواتر از حضرت محمد”ص“ رسول
گرامي اسالم در این باره نقل شده ،نكاتي وجود دارد كه به دلیل ارتباط مسئله با ماوراء
الطبیعه به صورت تمثیل و تمثل بیان گردیده و اخبار معراج از این گونه مشاهدات مثالي پر
است ،و این معنا در تمام اخبار دیده مي شود ،و هیچ اشكالي هم ندارد .البته در برخي
موارد نسبت به توضیح چنین مطالبي اشاره خواهد رفت:
 -1شروع حركت
جبرئیل و میكائیل و اسرافیل اسبي به نام ” براق“ براي رسول هللا”ص“ آورده
بودند ( .براق اسبي است كه براي مسافرت تا بیت المقدس و طي منازل اولیه و با سرعت
مثالي به كار رفته است) .
یكي از این مالئكه مهار اسب را گرفت و یكي ركاب آن را ،و یكي دیگر جامة
رسول هللا”ص“ را در هنگام سواري مرتب كرد .در این موقع براق بناي چموشي گذاشت و
جبرئیل لطمه اي به او زد و گفت:
 آرام باش اي براق !قبل از این پیامبر ،هیچ پیغمبري سوار تو نشده،
و بعد از این هم كسي مانند او سوارت نخواهد شد!
براق بعد از لطمه آرام شد ،و او را مقداري كه خیلي زیاد هم نبود ،باال برد ،در
حالي كه جبرئیل هم همراهش بود ،و آیات خدائي از آسمان و زمین را به وي نشــــان مي
داد.
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 -2شرح وسیله حركت
در مجمع البیان آمده كه رسول هللا”ص“ فرمود :جبرئیل در موقعي كه من در مكه
بودم نزد من آمد و گفت:
 اي محمد برخیز!من برخاستم و با او به طرف درب به راه افتادم و دیدم كه میكائیل و اسرافیل هم با
او آمده اند.
جبرئیل ” براق “ را كه حیواني بزرگتر از االغ و كوچكتر از قاطر بود ،و
صورتي چون گونة انسان ،و دمي چون دم گاو ،و یالي چون یال اسب ،و پاهائي چون
پاهاي شتر داشت ,حاضر كرد ،و بر پشت آن ُجلي بهشتي بود ،و دو بال از قسمت رانهایش
جدا شده بود ،و گامش به اندازة چشم اندازش بود.
جبرئیل به من گفت:
 سوار شو !من سوار شدم و به راه افتادم تا به بیت المقدس رسیدم.
 -3مشاهدات بین راه مكه تا بیت المقدس
رسول هللا”ص“ فرمود :در حیني كه داشتیم مي رفتیم ،ناگهان یك منادي از سمت
راست ندایم داد كه:
 هان اي محمد !ولي من به گفتة او توجهي نكردم .منادي دیگر از طرف چپم ندا داد كه:
 هان اي محمد !او را نیز پاسخي نگفته و التفاتي ننمودم.
زني با دست و ساعد برهنه و غرق در زیورهاي دنیوي به استقبالم آمد و گفت:
 اي محمد! به من نگاه كن تا با تو سخن گویم!به او نیز التفات نكردم.
همچنان پیش مي رفتم كه ناگهان آوازي شنیدم كه از شنیدنش ناراحت شدم ،از آن
نیز گذشتم.
( شرح این صداها متعاقبا ً بیان خواهد شد) .
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 -4نماز پیامبر در طور سینا و بیت اللحم
اینجا بود كه جبرئیل مرا پائین آورد و گفت:
 اي محمد! نماز بخوان !من مشغول نماز شدم ،سپس گفت:
 هیچ مي داني كه كجاست كه نماز مي خواني؟ گفتم :نه !گفت:
 اینجا طور سیناست ،همان جائي است كه خداوند با موسي تكلم فرمود،تكلمي مخصوص!
آنگاه سوار شدم و خدا مي داند كه چقدر رفتیم كه به من گفت:
 پیاده شو و نماز بگذار !من پائین آمدم و نماز گزاردم .گفت:
 هیچ مي داني كجا نماز خواندي؟ گفتم :نه !گفت:
 این بیت اللحم بود!( بیت اللحم ناحیه اي است از زمین بیت المقدس ،و همان جاست كه عیسي بن
مریم ”ع“ متولد شده است) .

 -5رسول هللا”ص“ در بیت المقدس و در نماز پیامبران
آنگاه سوار شدیم و به راه افتادیم تا به بیت المقدس رسیدیم .پس براق را به حلقه
اي كه قبالً انبیاء مركب خود را بدان مي بستند بستم و وارد مسجد شدم ،در حالي كه جبرئیل
همراه و در كنارم بود.
در آنجا به ابراهیم خلیل و موسي و عیسي علیهم السالم در میان عده اي از خیل
انبیاء كه – خدا مي داند چقدر بودند – برخورد نمودم ،كه همگي به خاطر من اجتماع كرده
بودند و مهیاي نماز بودند و من شكي نداشتم در این كه جبرئیل جــــلو مي ایستد و بر همه
ما امامت مي كند ولي وقتي صف نماز مرتب شد جبرئیل بازوي مرا گرفت و جلو برد و بر
آنان امامت نمودم ( و البته افتخار هم نمي كنم ! )
 -6آزمایش هاي رسول هللا”ص“ و شرح ماجراهاي بین راه
آنگاه خازني نزدم آمد در حالي كه سه ظرف همراه داشت :یكي شیر ،یكي آب ،و
یكي شراب؛ و شنیدم كه مي گفت:
 اگر آب را بگیرد ،هم خودش و هم امتش غرق مي شوند ،اگر شراب رابگیرد ،هم خودش و هم امتش گمراه مي گردند ،و اگر شیر را بگیرد ،هدایت
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شده و امتش نیز هدایت مي شوند!
آنگاه فرمود :من شیر را گرفتم و از آن آشامیدم!
جبرئیل گفت:
 هدایت شدي و امتت نیز هدایت شد !آنگاه از من پرسید:
 در مسیرت چه دیدي؟گفتم :هاتفي را شنیدم كه از طرف راستم مرا صدا زد.
جبرئیل پرسید:
 آیا تو هم جوابش دادي؟گفتم :نه ! و هیچ به سویش توجه نكردم! گفت:
 او مبلغ یهود بود ,و اگر پاسخش گفته بودي امتت بعد از خودت بهیهودیگري مي گرائیدند!
سپس پرسید:
 دیگر چه دیدي ؟گفتم :هاتفي از طرف چپم صدایم زد! جبرئیل پرسید:
 آیا تو جوابش دادي؟گفتم :نه ! و توجهي هم به سویش نكردم! گفت:
 او داعي مسیحیت بود ,و اگر جوابش مي دادي امت تو بعد از تو مسیحي ميشدند!
آنگاه پرسید:
 چه كسي از پیش رویت در آمد؟گفتم :زني دیدم با بازواني برهنه كه بر او بود همة زیورهاي دنیوي ،و به من
گفت :اي محمد به سوي من نگر تا با تو سخن گویم !
جبرئیل پرسید :آیا تو هم با او سخن گفتي؟ گفتم :نه به او توجهي كردم و نه
سخن گفتم!
گفت :او دنیا بود! و اگر با او همكالم مي شدي امت تو دنیا را بر آخرت ترجیح
مي دادند!
آنگاه آوازي هول انگیز شنیدم كه مرا به وحشت انداخت.
جبرئیل گفت:
 اي محمد مي شنوي؟ گفتم :آري !گفت:
 این سنگي است كه من هفتاد سال قبل از لب جهنم به داخل آن پرتاب كردماالن در قعر جهنم جاي گرفت و این صدا از آن بود !
( اصحاب مي گویند :به همین جهت رسول خدا”ص“ تا زنده بود ,خنده نكرد! )
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 -7شروع معراج آسماني رسول هللا”ص“
آنگاه رسول هللا”ص“ فرمود :جبرئیل باال رفت و من هم با او باال رفتم تا به آسمان
دنیا رسیدیم.
( در مجمع البیان ،در شرح باال رفتن و وسیله آن نوشته كه رسول هللا”ص“ فرمود:
جبرئیل دست مرا گرفت و باالي صخره برد و در آنجا نشاند كه ناگهان نردبام و معراجي
را دیدم كه هرگز به زیبائي و جمال آن ندیده بودم .پس به آسمان صعودم داد و عجایب و
ملكوتش را دیدم و مالئكه آنجا به من سالم كردند) .

 -8مشاهدة فرشتگان
( در آسمان اول – آسمان دنیا )

رسول هللا”ص“ فرمود:
وقتي به آسمان دنیا رسیدیم ،در آن فرشته اي را دیدم كه او را اسماعیــــل مي
ف
گفتند و هم او بود صاحب ” خطفه“ كه خداي عزوجل درباره اش فرمودهِ « :االّ َمن َخ ِط َ
ب  -مگر كسي كه خبر را بقاپد ,پس تیر شهاب او را دنبال مي
ا ْل َخطفَة فَاتَّبَعَهُ ِ
هاب ثاقِ ٌ
ش ٌ
كند! » او هفتاد هزار فرشته زیر فرمان داشت ،كه هریك از آنان هفتاد هزار فرشتة دیگر
زیر فرمان داشتند.
فرشتة نامبرده پرسید:
 اي جبرئیل این كیست كه همراه توست؟ گفت: این محمد رسول خدا ست! پرسید: مبعوث هم شده؟ گفت :آري !فرشته در را باز كرد و من به او سالم كردم او نیز به من سالم كرد و من جهت
او استغفار كردم ،او نیز جهت من استغفار كرد و گفت:
 مرحبا به برادر صالح و پیغمبر صالح !و همچنین ,مالئكه یكي پس از دیگري به مالقاتم مي آمدند تا به آسمان دوم وارد
شدم.
 -9مشاهدة جهنم
در آنجا هیچ فرشته اي ندیدم ،مگر آنكه خوش و خندان یافتم ،تا اینكه فرشته اي دیدم
كه از او مخلوقي بزرگتر ندیده بودم ،فرشته اي بود كریه المنظر و غضبناك و او نیز مانند
سایرین با من برخورد نمود و هرچه آنها گفتند او نیز گفت و هر دعا كه آنها در حق من
كردند ،او نیز كرد .اما در عین حال هیچ خنده اي نكرد ،برخالف آنچه كه دیگر مالئكه مي
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كردند.
پرسیدم :اي جبرئیل این كه باشد كه این چنین مرا به فزع انداخت؟
جبرئیل گفت:
 جا دارد كه ترسیده شود! خود ما هم همگي از او مي ترسیم! او خازن ومالك جهنم است و تا كنون خنده نكرده است .و از روزي كه خدا او را
متصدي جهنم كرده تا به امروز روز به روز بر غضب و غیظ خود نسبت به
دشمنان خدا و گنهكاران مي افزاید و خداوند به دست او از ایشان انتقام مي
گیرد و اگر بنا بود به روي احدي تبسم كند ،چه آنها كه قبل از تو بودند و
چه بعدي ها ,قطعا به روي تو تبسم مي كرد.
پس من بر او سالم كردم و او بر من سالم كرد و به نعیم بهشت بشارتم داد .پس
من به جبرئیل گفتم:
 آیا ممكن است او را فرمان دهي تا آتش دوزخ را به من نشان دهد؟جبرئیل یعني آن كسي كه داراي مقامي است كه خداوند متعال درباره اش فرموده« :
ع ثـــ َ َّم اَمین ! » گفت :آري؟ و به آن فرشته گفت:
ُمطا ٌ
 اي مالك! آتش را به محمد نشان بده !او پردة جهنم را باال زد و دري از آن را باز نمود و لهیبي از آن بیرون جست و
به سوي آسمان سركشید و همچنان باال گرفت كه گمان كردم مرا نیز خواهد گرفت .به
جبرئیل گفتم:
 دستور بده پرده اش را بیندازد!او نیز مالك را گفت تا به حال اولش برگردانید.
 -10دیدار با آدم ابوالبشر
آنگاه به سیر خود ادامه دادم .مردي گندمگون و فربه را دیدم و از جبرئیل پرسیدم
این كیست؟ گفت:
 این پدرت آدم است !سپس مرا بر آدم عرضه نمود و گفت:
 این ذریّة توست !آدم گفت:
 آري ! روحي طیب و بوئي طیب ،از جسدي طیب !رسول خدا ”ص“ در اینجا كه رسید سورة مطففین را از آیة هفدهم تا آخر سوره
تالوت فرمود:
برار لَفي ِعلَّیّینَ َوما ا َ
َ
رقو ٌم یَش َهدُهُ
« َكالّ ا َِّن ِك َ
دریاك ما ِع ِلّیّونَ كِتابٌ َم ُ
تاب االَ ِ
بونَ » !...
ْال ُمقَ َّر ُ
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پس آنگاه فرمود :من به پدرم آدم سالم كردم ،او هم بر من سالم كرد .من جهت او
استغفار نمودم ،او هم جهت من استغفار كرد و گفت:
 مرحبا به فرزند صالحم ،پیغمبر صالح و مبعوث در روزگار صالح ! -11دیدار با ملك الموت
آنگاه به فرشته اي از فرشتگان گذشتم كه در مجلسي نشسته بود ،فرشته اي بود كه
همه دنیا در میان دو زانویش قرار داشت .در این میان دیدم لوحي از نور در دست دارد و
آنرا مطالعه مي كند و در آن چیزي نوشته بود و او سرگرم دقت در آن بود ،نه به چپ مي
نگریست و نه به راست و قیافه اي چون قیافة مردم اندوهگین به خود گرفته بود!
پرسیدم این كیست ،اي جبرئیل ؟
گفت:
 این ملك الموت است كه دائما سرگرم قبض ارواح است!گفتم :مرا نزدیكش ببر تا قدري با او صحبت كنم .وقتي مرا نزدیكش برد،
سالمش كردم و جبرئیل وي را گفت كه این محمد نبي رحمت است ،كه خدایش به سوي
بندگان گسیل و مبعوث داشته است!
عزرائیل مرحبا گفت و با جواب سالم تحیتم داد و گفت:
 اي محمد مژده باد تو را كه تمامي خیرات را مي بینم كه در امت تو جمع شدهاست!
گفتم:
 حمد خداي منان را كه منت ها بر بندگان خود دارد! این خود از فضلپروردگارم است! آري ،رحمت او شامل حال من است!
جبرئیل گفت:
 این از همة مالئكه شدیدالعمل تر است!پرسیدم:
 آیا هركه تاكنون مرده و از این به بعد مي میرد ،او جانش را مي گیرد؟گفت :آري !
از خود عزرائیل پرسیدم:
 آیا هركس ,در هرجا به حال مرگ مي افتد تو او را مي بیني؟ و در آن واحدبر بالین همة آنها حاضر مي شوي؟
گفت :آري !
ملك الموت اضافه كرد كه تمامي دنیا در برابر آنچه خدا مسخر من كرده و مرا بر
آن سلطنت داده ،بیش از یك پول سیاه نمي ماند كه در دست مردي باشد و آن را در دست
بگرداند .من هیچ خانه اي نیست مگر آنكه در هر روز پنج نوبت وارسي مي كنم و وقتي
مي بینم مردمي براي مردة خود گریه مي كنند ،مي گویم :گریه مكنید كه باز نزد شما بر
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مي گردم! و اینقدر مي آیم و مي روم تا احدي از شما را باقي نگذارم!
رسول خدا”ص“ فرمود:
 اي جبرئیل! فوق مرگ طامه اي نیست؟جبرئیل گفت:
 مسائل بعد از مرگ شدیدتر از خود مرگ است ! -12مشاهده وضع حرام خواران
آنگاه به راه خود ادامه دادیم تا به مردمي رسیدیم كه پیش رویشان طعام هائي از
گوشت پاك و طعام هائي دیگر از گوشت ناپاك بود و ناپاك را مي خوردند و پاك را فرو مي
گذاشتند .پرسیدم :اي جبرئیل اینها كیانند؟ گفت:
 اینها حرام خوران از امت تواند كه حالل را مي گذارند و از حـــرام لذت ميبرند!
 -13مشاهدة فرشتة موكّل زمین
فرمود :آنگاه فرشته اي از فرشتگان را دیدم كه خداوند امر او را عجیب كرده
بود ،چه نصفي از جسد او آتش و نصف دیگرش یخ بود ،نه آتش یخ را آب مي كرد و نه یخ
آتش را خاموش مي ساخت.
او با صداي بلند داد مي زد:
 منزه است خدائي كه حرارت این آتش را گرفته و نمي گذارد این یخ را آبكند ,و برودت یخ را گرفته و نمي گذارد این آتش را خاموش سازد!
بارالها ! اي خدائي كه میان آتش و آب را سازگاري دادي ،میان دلهاي
بندگان با ایمانت الفت قرار ده !
پرسیدم :اي جبرئیل این كیست؟
گفت:
 فرشته اي است كه خدا او را به اكناف آسمان و اطراف زمین ها موكل نمودهاست و او خیرخواه ترین مالئكه است و نسبت به بندگان مؤمن از سكنة
زمین! و از روزي كه خلق شده همواره این دعا را كه شنیدي به جان آنان
مي كند.
و دو فرشته در آسمان دیدم كه یكي مي گفت:
 پروردگارا ! به هر كس كه انفاق مي كند ،خلف و جاپركني بده!و به هركس كه از ا نفاق دریغ مي ورزد ،تلف و كمبودي بده !
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 -14مشاهدة صورت واقعي اعمال انسانها
آنگاه به سیر خود ادامه دادم و به اقوامي برخوردم كه لبهائي داشتند مانند لبهاي
شتر ،گوشت پهلویشان را قیچي مي كردند و به دهانشان مي انداختند .از جبرئیل پرسیدم
اینها كیانند؟
گفت:
 سخن چینان و مسخره كنندگان اند!باز به سیر خود ادامه دادم و به مردمي برخوردم كه فرق سرشان را با سنگ هاي
بزرگ مي كوبیدند ،پرسیدم اینها كیانند؟
گفت:
 كساني هستند كه نماز عشاء را نخوانده مي خوابند!باز به سیر خود ادامه دادم و به مردمي برخوردم كه آتـــــــش در دهانشان مي
انداختند و از پائین شان بیرون مي آمد.
پرسیدم :اینها كیانند؟ گفت:
 اینها كساني اند كه اموال یتیمان را به ظلم مي خورند ،كه در حقیقت آتشمي خورند و به زودي به سعیر جهنم مي رسند!
آنگاه پیش رفتم و به اقوامي برخوردم كه از بزرگي شكم احدي از ایشان قادر به
برخاستن نبود.
از جبرئیل پرسیدم ,اینها چه كساني هستند؟
گفت:
 اینها كساني هستند كه ربا مي خورند و بر نمي خیزند مگر برخاستن كسيكه شیطان ایشان را مس نموده و در نتیجه مخبط شان كرده است!
در این میان به راه آل فرعون بگذشتم كه صبح و شام بر آتش عرضه مي شدند و
مي گفتند:
 پروردگارا ! قیامت كي برپا مي شود؟رسول خدا”ص“ فرمود :پس ،از آنجا گذشته و به عده اي از زنان برخوردم كه
از پستانهاي خود آویزان بودند و از جبرئیل پرسیدم اینها چه كساني اند؟
گفت:
 اینها زناني هستند كه اموال همسران خـــود را به اوالد دیــــگران ارث ميدادند!
آنگاه رسول خدا”ص“ فرمود :غضب خداوند شدت یافت دربارة زني كه فرزندي
را كه از یك فامیل نبود ،داخل آن فامیل كرد و او در آن فامیل به عورات ایشان واقف گشته
و اموال آنان را حیف و میل كرده است!
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 -15مشاهدة تسبیح فرشتگان
آنگاه فرمود :از آنجا گذشتم و به عده اي از فرشتگان خدا برخوردم كه خدا به هر
نحو كه خواسته خلقشان كرده و صورت هایشان را هر طور كه خواسته ،قرار داده است.
هیچ یك از اعضاي بدنشان نبود مگر آنكه جداگانه از همه جانب و به آوازهاي مختلف خدا
را حمد و تسبیح مي كرد و فریاد آنان به ذكر خدا و گریه از ترس او بلند بود!
من از جبرئیل پرسیدم :اینها چه كساني اند؟
جبرئیل گفت:
 خداوند اینها را همین طور كه مي بیني خلق كرده است و از روزي كه خلقشده اند هیچ یك از آنان به رفیق پهلو دستي خود نگاه نكرده و حتي یك كلمه
با او حرف نزده است و از ترس خدا و خشوع در برابر او به باالي سر خود
و پائین پایش نظر نینداخته است!
من به ایشان سالم كردم ،آنها بدون اینكه به من نگاه كنند با اشاره جواب دادند.
آري! خشوع در برابر خداي سبحان اجازة چنین توجهي به ایشان نداد!
جبرئیل مرا معرفي كرد و گفت:
 این محمد ,پیغمبر رحمت است ،كه خدایش به سوي بندگان خود به عنواننبوت و رسالت گسیل داشته است.
آري! این خاتم النبیین و سید المرسلین است!
آیا با او حرف نمي زنید؟
مالئكه وقتي این را شنیدند ،روي به من آورده و سالم كردند و احترام نمودند و
مرا و امتم را به خیر مژده دادند!
 -16مالقات رسول هللا

”ص“

با عیسي و یحیي

”ع “

( در آسمان دوم )

سپس به آسمان دوم صعود كردیم و در آنجا ناگهان به دو مرد برخوردیم كه شكل
هم بودند .از جبرئیل پرسیدم :این دو تن كیانند؟
جبرئیل گفت:
 اینان دو پسر خاله هاي تو ”یحیي“ و ”عیسي بن مریم“ علیهماالسالمند.من بر آن دو سالم كردم ،ایشان نیز بر من سالم كردند و برایم طلب مغفرت
نمودند و من هم براي ایشان طلب مغفرت كردم.
به من گفتند:
 مرحبا به برادر صالح ،و پیغمبر صالح !در این میان نگاهم به مالئكه اي افتاد كه در حال خشوع بودند .خداوند روي آنها
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را آنطور كه خواسته بود قرار داده بود و احدي از ایشان نبود مگر اینكه خداي را به حمدش
و با صوت هاي مختلف تسبیح مي كردند.

 -17مالقات رسول هللا

”ص“

با یوسف

”ع “

( در آسمان سوم )

آنگاه به آسمان سوم صعود كردیم و در آنجا به مردي برخوردم كه صورتش آنقدر
زیبا بود كه از هر خلق دیگري زیباتر بود ،آنچنان كه ماه شب چهارده از ستارگان زیباتر
است.
از جبرئیل پرسیدم این كیست ؟
گفت:
 این برادرت یوسف است!من بر او سالم كردم و جهتش استغفار نمودم ،او هم بر من سالم كرد و برایم
طلب مغفرت نمود و گفت:
 مرحبا بر پیامبر صالح ,برادر صالح ,و مبعوث در زمان صالح !در این بین مالئكه اي دیدم كه در حال خشوع بودند و به همان نحوي كه دربارة
مالئكة آسمان دوم توصیف كردم و جبرئیل همان حرف هائي كه در آسمان دوم در معرفي
من زد ،اینجا نیز به میان آورد ،ایشان هم همان عكس العمل دیگران را نشان دادند.

 -18مالقات رسول هللا

”ص“

با ادریس

” ع“

( در آسمان چهارم )

آنگاه به سوي آسمان چهارم صعود كردیم و در آنجا مردي را دیدم و از جبرئیل
پرسیدم :این مرد كیست؟
گفت:
 این ادریس است ،كه خداوند به مقام بلندي رفعتش داده است.من به او سالم كردم و برایش طلب مغفرت نمودم .او نیز جواب سالمم را داد و
برایم طلب مغفرت نمود.
در اینجا نیز از مالئكة در حال خشوع همان را دیدم كه در آسمانهاي قبلي دیده
بودم .همه مرا و امتم را بشارت به خیر دادند.
بعالوه در آنجا فرشته اي دیدم كه بر تخت نشسته و هفتاد هزار فرشته زیر فرمان
داشت ،كه هر یك از آنها هفتاد هزار ملك زیر فرمان داشتند.
در اینجا به خاطر رسول هللا”ص“ خطور كرد كه نكند این همان باشد ،پس
جبرئیل با صیحه و فریاد به او گفت :بایست ! و او اطاعتش نموده و به پا خاست و تا قیامت
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همچنان خواهد ایستاد!
 -19مالقات رسول هللا

”ص“

با هارون

” ع“

( در آسمان پنجم )

آنگاه به آسمان پنجم صعود كردیم و در آنجا مردي سالخورده و درشت چشم دیدم
كه به عمرم پیرمردي به آن عظمت ندیده بودم و نزد او جمع كثیري از امتش بودند .من از
كثرت ایشان خوشم آمد و از جبرئیل پرسیدم :این كیست؟
گفت:
 این پیغمبري است كه امتش دوستش مي داشتند .این هارون پسر عمراناست!
من سالمش كردم و جوابم داد .برایش طلب مغفرت كردم ،او نیز براي من طلب
مغفرت نمود.
در همان آسمان باز از مالئكة در حال خشوع همان را دیدم كه در آسمانهاي قبلي
دیده بودم.

 -20مالقات رسول هللا

”ص“

باموسي كلیم هللا

”ع “

( در آسمان ششم )

آنگاه به آسمان ششم صعود نمودیم و در آنجا مردي بلند باال و گندمگون دیدم كه
گوئي از قبیلة ” شنوه “ عرب است ( .مردان این قبیلة عرب به بلندي قد معروفند ).اگر هم
دو تا پیراهن روي هم مي پوشید ،باز موي بدنش از آنها بیرون مي زد.
شنیدم كه مي گفت:
 بني اسرائیل گمان كردند كه من محترم ترین فرزندان آدم نزد پروردگار هستمو حال آنكه این مرد گرامي تر از من است!
از جبرئیل پرسیدم :این كیست؟
گفت:
 این برادر تو موسي بن عمران است!پس او را سالم كردم ،او نیز به من سالم كرد .من جهت او و او جهت من
استغفار كردیم.
و باز در آنجا از مالئكة در حال خشوع همان ها را دیدم كه در آسمانهاي قبلي
دیده بودم.
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”ص“

با ابراهیم خلیل هللا

”ع “

( در آسمان هفتم )

رسول هللا ”ص“ سپس فرمود :آنگاه به آسمان هفتم صعود كردیم و در آنجا به
هیچ فرشته اي از فرشتگان عبور ندادیم ،مگر آنكه گفتند:
 اي محمد! حجامت كن! و به امتت بگو حجامت كنند!در آنجا مردي را دیدم با سر و ریش جوگندمي كه بر یك كرسي نشسته بود .از
جبرئیل پرسیدم :این كیست كه تا آسمان هفتم باال آمده و در كنار بیت المعمور و در جوار
پروردگار عالم ،مقام گرفته است؟
گفت:
 اي محمد! این پدر تو ابراهیم است!و در اینجا محل تو و منزل پرهیزكاران از امت توست!
آنگاه ,رسول خدا”ص“ این آیه را تالوت فرمود:
ؤمنینَ !»
ي ِ ال ُم ِ
ي َوالَّذینَ آ َم ُ
ابراهیم لَلَّذینَ اَتَّبَ ُ
« ا َِّن ُاولي النّاس بِ
نوا َوهللاُ َو ِل ّ
عوهُ َو هذاالنَّب ُّ
َ
پس به وي سالم كردم ،بعد از جواب سالمم گفت:
 مرحبا بر پیغمبر صالح ،فرزند صالح ,و مبعوث در روزگار صالح !در آنجا نیز از مالئكة در حال خشوع همان را دیدم كه در دیگر آسمانها دیده بودم.
ایشان نیز مرا و امتم را به خیر بشارت دادند!

 -22مشاهده دریاهاي نور و ظلمت
( در آسمان هفتم )

رسول خدا”ص“ اضافه كرد كه در آسمان هفتم دریاها از نور دیدم كه آن چنان
تلؤلؤ داشت كه چشم ها را خیره مي ساخت و دریاها از ظلمت و دریاها از رنج دیدم كه
نعره مي زد و هر وقت وحشت مرا مي گرفت یا منظرة هول انگیزي مي دیدم از جبرئیل
پرسش مي كردم ،مي گفت:
 بشارت باد تو را اي محمد!شكر این كرامت الهي را به جاي آر !
و خداي را در برابر این رفتاري كه با تو كرد ،سپاسگزاي كن!
خداوند هم دل مرا با گفتار جبرئیل سكونت و آرامش مي داد .وقتي این گونه
تعجب ها و وحشت ها و پرسشهایم بسیار شد ،جبرئیل گفت:
 اي محمد! آنچه مي بیني به نظرت عظیم و تعجب آور مي آید ،اینها كه ميبیني یك خلق از مخلوقات پروردگار توست!
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پس فكر كن خالقي كه این ها را آفریده ،چقدر بزرگ است!
با این كه آنچه تو ندیده اي خیلي بزرگتر است از آنچه دیده اي !
آري ! میان خدا و خلقش هفتاد هزار حجاب است،
و از همه خالیق نزدیك تر به خدا من و اسرافیلم،
و بین ما و خدا چهار حجاب فاصله است،
حجابي از نور،
و حجابي از ظلمت،
و حجابي از ابر،
و حجابي از آب !
 -23مشاهده تسبیح خروس عجیب
( در آسمان هفتم )

رسول خدا ”ص“ افزود :از عجایب خلق خدا ،كه هر كدام بر آنچه كه خواستة
اوست ،مسخر ساخته ،خروسي دیدم كه دو بالش در بطون زمین هاي هفتم و سرش نزد
عرش پروردگار است و این خود فرشته اي از فرشتگان خداي تعالي است كه او را آن
چنان كه خواسته خلق كرده است.
دو بال این خروس در بطون زمین هاي هفتم بوده و آن وقت رو به باال گرفته تا
سر از هوا در آورده و از آنجا به آسمان هفتم و از آنجا همچنان باال گرفته ,تا اینكه شاخش
نزدیك به عرش خدا رسیده است!
شنیدم كه مي گفت:
 منزه است پروردگار من!هرچه هم كه بزرگ باشي،
نخواهي دانست كه پروردگارت كجاست،
چون شأن او عظیم است!
این خروس دو بال در شانه داشت كه وقتي باز مي كرد ،از شــــــرق و غــــــرب
مي گذشت و چون سحر مي شد بالها را باز مي كرد و به هم مي زد و به تسبیح خـــدا بانگ
بر مي داشت و مي گفت:
 منزه است خداي ملك قدوس!منزه است خداي كبیر متعال!
معبودي نیست جز خداي حي و قیوم!
و وقتي این را مي گفت ،خروس هاي زمین همگي شروع به تسبیح مي كردند ،و
بالها را به هم مي زدند و مشغول خواندن مي شدند و چون او ساكت مي شد همگي آنها
ساكت مي شدند.
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این خروس پرهائي ریز و سبز رنگ و پري سفید داشت ،كه سفیدي اش از هر
چیز سفیدي كه دیده بودم بیشتر بود و زغب ( پرهاي ریز) سبزي هم زیر پرهاي سفید
داشت ،آن هم سبز تر از هر چیز سبزي بود كه دیده بودم.
 -24ورود رسول هللا ”ص“ به بیت المعمور
رسول خدا”ص“ چنین ادامه داد :سپس به اتفاق جبرئیل به راه افتادم و وارد بیت
معمور شدم و در آنجا دو ركعت نماز خواندم و عده اي از اصحاب خود را با خود دیدم با
لباس هاي نو ،و عده اي دیگر با لباس هاي كهنه ,آنها كه لباس هاي نو در بر داشتند با من
به بیت معمور در آمدند و آن دیگر نفرات به جاي ماندند.
 -25انهار بهشتي ” كوثر“ و ” رحمت “
از آنجا بیرون آمدم و دو نهر را در اختیار خود دیدم یكي به نام ” كوثر“ و دیگري
به نام ” رحمت “ .از نهر كوثر آب نوشیدم و در نهر رحمت شستشو كردم و آن گاه هر دو
برایم رام شدند ،تا اینكه وارد بهشت گشتم ،كه ناگهان در دو طرف آن خانه هاي خودم و
اهل بیتم را دیدم و دیدم كه خاكش مانند مشك معطر بود!
دختري را دیدم كه در نهرهاي بهشت غوطه مي خورد .پرسیدم :دختر تو از
كیستي؟ گفت :از آن ”زید بن حارث ام صبح“ این مژده را به زید دادم.
 -26مشاهده درخت طوبي
نگاهم به مرغان بهشت افتاد كه مانند شتران بختي (عجمي) بودند .انار بهشت را
دیدم كه مانند سطل هاي بزرگ بود.
درختي دیدم كه از بزرگي آن قدر بود كه اگر مرغي مي خواست دور تنة آن را
طي كند ،هفتصد سال مي بایستي پرواز كند و در بهشت هیچ خانه اي نبود مگر اینكه شاخه
اي از آن درخت بدانجا سركشیده بود.
از جبرئیل پرسیدم :این درخت چیست؟ گفت:
 این در خت طوبي است كه خداوند آن را به بندگان صالح خود وعده داده وطوبي لَ ُهم َو ُحسنَ َمآب ـ طوبي و سرانجام نیك مر ایشان
فرمودهُ « :
راست!»
 -27مشاهدة درخت سدرة المنتهي
رسول خدا”ص“ فرمود :وقتي وارد بهشت شدم به خود آمدم و از جبرئیل از آن
دریاهاي هول انگیز و عجایب حیرت انگیز پرسش نمودم ,گفت:
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 اینها سرادقات و حجاب هائي هستند كه خداوند سبحان به وسیلة آنها خود رادر پرده انداخته و اگر این حجاب ها نبود ،نور عرش تمامي آنچه را كه در
آن بود ،هتك مي كرد و از پرده بیرون مي ریخت!
آنگاه به درخت سدرة المنتهي رسیدم ,كه یك برگ آن یك امتـــــي را سایه مي
افكند و فاصلة من با آن درخت همانقدر بود كه خداي تعالي درباره اش فرموده:
ین اَو اَدني ! »
قاب قَو َ
« َ
س ِ

 -28تعلیمات مستقیم الهي به رسول هللا”ص“
در اینجا بود كه خداوند ندایم داد و فرمود:
نز َل ِالَی ِه ِمن َر ِبّ ِه ! »
 « آ َمنَ َّالرسو ُل ِبما ا ُ ِ
و من در پاسخ ,از قول خودم و امتم عرض كردم:
ق بَینَ
 « َو ْالمؤ ُِم ُنونَ ُك ٌل آ َمنَ ِباَهللِ َو ِمالئِ َكتِ ِه َو ُكت ُ ِب ِه َو ُر ِس ِل ِه النُفَ ِ ّر ِ
س ِمعنا َو ا َ ِطعنا ُ
صیر ! »
غفران ََك َربَّنا َو اِلَ َ
ا َ َح ٍد ِمن ُر ُ
یك ْال َم ٌ
قالوا َ
س ِل ِهَ ,و ُ
خداي تعالي فرمود:
سب َ ْ
ت!»
 « ال یُ َك ِلّ ُسبَت َو َ
علَیها ماَاكت َ َ
ف هللاِ نَفسا ً اِالّ ُوسعَها ,لَها ما َك َ
من عرض كردم:
ُآخذنا اِن نَ ِسیْنا اَو اَخطأنا ! »
 « َربَّنا ال تؤ ِخداي تعالي فرمود:
 « تو را مؤآخذه نمي كنم ! »عرض كردم:
علي الَّذینَ ِمن قَب ِلنا ! »
علَینا اِصرا ً َكما َح َملتَهُ َ
 « َربَّنا َوال تــَح ِ ّمل َخداوند تعالي خطاب فرمود:
 « نه ,تحمیلت نمي كنم ! »من عرض كردم:
 « ّربَّنا َوال ت ُ َح ِ ّملنا ماال طاقَةَ لَنا ِب ِه !عنّا ! َو ا ْغ ِفرلَنا ! َو ار َحمنا !
 َو ا َ ُعف َ
نت َمولَینا !
 اَ َلي ْالقَ ْو ِم ْالكافِرینَ ! »
 فَان ُصرنا َ
ع َ
خداي تعالي فرمود:
 « این را كه خواستي به تو و به امت تو دادم ! »( امام صادق علیه السالم در اینجا فرمود - :هیچ مهماني به درگاه خداي تعالي گرامي تر از
رسول خدا”ص“ در آن وقتي كه این تقاضا ها را براي امتش مي كرد ،نبوده است! )
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رسول خدا”ص“ عرض كرد:
 « پروردگارا !تو به انبیاء خود فضایلي كرامت فرمودي،
به من نیز عطیه اي كرامت كن ! »
فرمود:
 « به تو نیز در میان آنچه كه داده ام دو كلمه عطیه داده ام كه در زیر عرشمنوشته شده ،و آن كلمة:
 ال َحو َل َوال قُ َّوة اِالّ ِباهلل !و كلمة:
 ال َمنجأ َ ِمنكَ اِالّ اِلَیك !است.
 -29تعلیمات مالئكه به رسول هللا
رسول خدا”ص“ فرمود :در این جا مالئكه هم كالمي را به من آموختند تا در هر
صبح و شام بخوانم و آن این است:
 « خدایا اگر ظلم مي كنم ،دلگرم به عفو تو هستم !و اگر گناه مي كنم ،پناهنده به مغفرت تو هستم !
خدایا ذلتم از دلگرمي به عزت توست!
فقرم پناهنده به غناي توست !
و وجه فاني ام مستجیر به وجه باقي توست !
اللّهم ان ظلمي اصبح مستجیرا ً بعفوك!
 و ذنبي اصبح مستجیرا ً بمغفرتك! و ذلّي اصبح مستجیرا ً بعزتـك ! و فقري اصبح مستجیرا ً بغناك! و وجهي الفاني اصبح مستجیرا ً بوجهك الباقي الذي الیفني !»و من این را در موقع عصر مي خوانم .
”ص“

 -30فرشتة مؤذن ،و تعلیم اذان
آنگاه صـــداي اذاني شنیدم و ناگهان دیدم فرشتـــــه اي است كه دارد اذان مي
گوید ،فرشته اي است كه تا قبل از آن شب كسي او را در آسمان ندیده بود.
وقتي دو نوبت گفت:
 هللا اكبر ! هللا اكبر !خداي تعالي فرمود:

115

تفسیر موضوعی المیزان

کتاب ییست ونهم :محمد رسول هللا ،شخصیت و رسالت او

 درست مي گوید بندة من ،من از هر چیز بزرگترم !او گفت:
 اشهد ان ال اله االّ هللا ! اشهد ان ال اله االّ هللا !خداي تعالي فرمود:
 راست مي گوید بنده ام ,منم هللا! كه معبودي نیست االّ من! و معبودي نیستبه غیر از من !
او گفت:
 اشهد انّ محمدا رسول هللا ! اشهد انّ محمدا رسول هللا !پروردگار فرمود:
 راست مي گوید بنده ام! محمد بنده! و فرستادة من است! و من او را مبعوثكرده ام !
او گفت:
حي علي الصلوة !
حي علي الصلوة ! ّ
ّ
خداي تعالي فرمود:
 راست مي گوید بندة من! و به سوي واجب من دعوت مي كند ،هركس ازروي رغبت و به امید اجر دنبال واجب من برود ،همین رفتنش كفارة گناهان
گذشتة او خواهد بود!
او گفت:
حي علي الفالح !
حي علي الفالح ! ّ
ّ
خداي تعالي فرمود:
 آري نماز صالح و نجاح و فالح است !آنگاه در همان آسمان بر مالئكه امامت كردم و نماز گزاردم آنطور كه در بیت
المقدس بر انبیاء امامت كرده بودم.
( ناگفته نماند :این روایت از دستبرد عامه محفوظ نمانده وگرنه
جا داشت « حي علي خیر العمل! » هم در آن ذكر شده باشد!! )

 -31تشریع نماز هاي واجب
سپس فرمود :بعد از نماز مهي چون ابر مرا فراگرفت و به سجده افتادم.
پروردگارم مرا ندا داد:
 من بر همة انبیاء قبل از تو پنجاه نماز واجب كرده بودم،همان پنجاه نماز را بر تو و امت تو نیز واجب كردم!
این نماز هارا در امتت بپاي دار !
رسول خدا“ص” مي گوید:
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من برخاسته و به طرف پائین به راه افتادم .در مراجعت به ابراهیم”ع“ برخوردم،
چیزي از من نپرسید ،به موسي”ع“ برخوردم ،پرسید :چه كردي ؟
گفتم :پروردگارم فرمود :بر هر پیغمبري پنجاه نماز واجب كردم و همان را بر تو
و امتت نیز واجب كردم.
موسي گفت:
 اي محمد! امت تو آخرین امت هاست و نیز ناتوان ترین امت هاست،پروردگار تو نیز هیچ خواسته اي برایش زیاد نیست و امت تو طاقت اینهمه
نماز را ندارد ،برگرد و درخواست كن تا قدري بر امت تو تخفیف دهد.
من به سوي پروردگارم برگشتم تا به سدرة المنتهي رسیدم و در آنجا به سجده
افتادم و عرض كردم:
 پروردگارا ! پنجاه نماز بر من و امتم واجب كردي كه نه من طاقت آن را دارمو نه امتم .پروردگارا قدري تخفیفم بده !
خداي تعالي ده نماز تخفیفم داد.
بار دیگر نزد موسي برگشتم و قصه را گفتم ،گفت تو و امتت طاقت این مقدار را
هم ندارید ،برگرد!
به سوي پروردگارم برگشتم ده نماز دیگر از من برداشت.
نزد موسي شدم و قصه را گفتم .گفت باز هم برگرد!
و در هر بار كه بر مي گشتم تخفیفي مي گرفتم تا آنكه پنجاه نماز را به ده نماز
رساندم و نزد موسي برگشتم .گفت:
 نه طاقت این را هم نداري !به درگاه خدا شدم و پنج نماز دیگر تخفیف گرفتم و برگشتم به نزد موسي و قصه
را گفتم .گفت:
 این هم زیاد است و طاقتش را نداري! گفتم: من دیگر از پروردگارم خجالت مي كشم و زحمت پنج نماز برایم آسان تراست از درخواست تخفیف بیشتر!
اینجا بود كه گوینده اي ندا در داد:
 حال كه بر پنج نماز صبر كردي،در برابر همین پنج نماز ثواب پنجاه نماز را داري !
هر یك نماز به ده نماز!
و هركه از امت تو تصمیم گیرد كه به امید ثواب كار نیكي بكند ،اگر آن كار را
انجام داد ،ده برابر ثواب برایش مي نویسم,
و اگر به مانعي برخورد و نتوانست انجام دهد – به خاطر همین تصمیم – یك
ثواب برایش مي نویسم!
و هركه از امتت تصمیم بگیرد كار زشتي انجام دهد,
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اگر انجام داد فقط یك گناه برایش مي نویسم!
و اگر منصرف شد و انجام نداد ،هیچ گناهي برایش نمي نویسم !
( امام صادق علیه السالم در اینجا فرمود :خداوند از طرف
این امت به موسي”ع“ جزاي خیر دهد ،او باعث شد كه
تكلیف این امت آسان شود! )
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