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 مترجم ی مقدمه

اثر دکتر محمد عریفی  »إستمتع بحياتك«وستان کتابی به نام پیش یکی از دچندی 
ای از آن را ورق زدم، این کتاب را در نوع خودش  صفحهرا به من ھدیه داد و من چند 

ھای سازنده و راھکارھای تعامل با  عد مھارتنظیر یافتم، مؤلف این کتاب را در بُ  بی
ی صاحب نام امت ھا انسانو سرگذشت افراد برجسته و  ج مردم در پرتو سیره نبوی

 اسالمی به رشته تحریر درآورده است.

  َضالَّةُ  احِلْكَمةُ « که ج ویحقیقتا بنابه فرموده نب
ْ
این کتاب را گمشده  »ُمْؤِمِن ـال

 فعلی جامعه یافتم و از ھمان لحظه تصمیم گرفتم آن را به زبان فارسی برگردانم.
در تعامل با مردم فاصله گرفته است، ھای نبوی  به راستی از زمانی که امت از شیوه

ھای  اضطرابات درونی، بحرانھای اجتماعی، انحرافات فکری،  دچار انواع آسیب
 ای شده است. اجتماعی و معضالت پیچیده و ال ینحل ملی و منطقه

ھا سلب اعتماد و  امروز اگر ما شاھد ورشکستگی اخالقی، فروپاشی خانواده
ھای محبت و دوستی در میان بشریت ھستیم،  بودن روابط انسانی و رشته رنگ کم

 ةتحکم أمت با حبیبش علیه أفضل الصالقطعًا علت آن را در انقطاع ریسمان مس
 والتسلیم جویا شد.

آری، امروز دعوتگران در مسیر دعوت، فرمانروایان در امور حکومتی، مربیان در ُبعد 
ای  ھای انقالبی خویش از الگوی سازنده مراحل تربیتی، سیاستمداران در تدبیر سیاست

اند و در نیتجه  خطی نمودهکه قرآن آن را در آیات روشن خویش معرفی نموده است ت

لََقْد ﴿ اند. راستی چه زیبا فرموده است: ھایی برای امت اسالمی به بار آورده نابسامانی
ْسَوةٌ َحَسَنةٌ 

ُ
ِ أ  .]٢١[األحزاب:  ﴾َ�َن لَُ�ْم ِ� رَُسوِل ا�َّ

ی کالم این که این کتاب چراغی فروزان برای ھر مربی و دعوتگر، رھبر و  خالصه
آموز، پدر و مادر، زن و شوھر، کاسب و بازرگان، و بلکه  سیاستمدار، معلم و دانش

 باشد. ماھتابی عالمتاب برای اقشار جامعه انسانی می
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شوم، امید است با  بیش از این بین شما و مطالب زرین و این کتاب حایل نمی
فتد زھی عز و ترجمه این کتاب گامی در راستای اصالح امت برداشته باشم. گر قبول ا

 سعادت.
 محمد حنیف حسین زایی
 پست الکترونیک:
 hanif٢٣٥٩@yahoo.com 

 
 



 

 

 مؤلف ی مقدمه

 احلمد هللا والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وبعد:
تعامل با فن «یا » یابی آیین دوست«در سنین شانزده سالگی بودم که کتابی به نام 

اثر دیل کارنگی به دستم رسید. این کتاب بسیار جالب بود و چندین مرتبه آن » مردم
 را مطالعه کردم.

نده، ھر ماه یک بار این کتاب را ن کتاب پیشنھاد کرده بود که خوانی ای نویسنده
مطالعه کند و من نیز چنین کردم و قواعد و راھکارھای آن را در برخورد و تعامل با 

 به کار بستم و نتایج جالب توجھی در رابطه با آن مشاھده کردم. مردم
کند،  دلیل کارنگی در شیوه نگارش این کتاب نخست قاعده و راھکار را ذکر می

ھای موفق قوم و ملتش،  ھایی از رجال و شخصیت ھا و داستان سپس به دنبال آن، مثال
ھایی را کسب  که موفقیت آورد از قبیل: روزولت، لنگولن ژوزف، مایک و... را می

اند. من در این امر اندیشیدم و به این نتیجه رسیدم که این فرد کتاب تألیف  کرده
کند تا به سعادت و خوشبختی دنیا برسند، پس چه  کند و مردم را راھنمایی می می

نیکوست اگر آدمی، اسالم و اخالق اسالمی را به دیگران بشناساند تا خوشبختی دنیا و 
ھای تعامل را عبادتی  ھا و شیوه ا به دست آورند! چه زیباست اگر انسان مھارتآخرت ر

به حساب آورد تا بنده به وسیله آن به پروردگارش تقرب جوید. باز برایم روشن گردید 
که آقای دیل کارنگی خودکشی کرده است، در این ھنگام یقین کردم که کتابش در 

 ده است.عین زیبایی و شگفتی به وی سودی نبخشی
 ج بنابراین، به بررسی و تحقیق در تاریخ خودمان پرداختم و در سیرت رسول خدا

ی صاحب نام امت اسالمی مواردی ھا انسانو اصحاب وی و سرگذشت افراد برجسته و 
سازد، لذا از آن زمان به تألیف این کتاب در فن  نیاز می را یافتم که ما را از دیگران بی

ورزیدم، کتاب حاضر ماحصل یک ماه یا یک سال تالش نیست،  تعامل با مردم مبادرت
بلکه حاصل مطالعات و تحقیقات بیست ساله من است و در عین حال خداوند بر 

ام حدود بیست عنوان کتاب تألیف نمایم  نگارنده منت نھاده است که تا به حال توانسته
 ی اند؛ اما از ھمه سیدهبا تیراژ بیش از دو میلیون نسخه به چاپ رھا  آن که برخی از
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تر و ارزشمندتر است و به نظر من از ھمه مفیدتر و  این کتاب در نزد من محبوبھا  آن
 تر است. کاربردی

این یگانه کتابی است که کلمات آن را با قلمی که با خونم آغشته شده است، 
 ی خاطراتم در آن ام و کالبد روحم را در قالب سطرھایش ریخته و چکیده نوشته

الجرم از دل برآید، بر دل «واژگان این کتاب از عمق وجود تراوش نموده،  ام. نگاشته
کنم آن چنانکه از قلبم به بیرون تراوش کرده مشتاق و  و سوگند یاد می» نشیند

 عالقمندم تا در قلب تو نیز استقرار یابد، پس درود بر شما.
اعم از مرد و زن بر مطالب شوم اگر بدانم که خوانندگان عزیز  چه قدر خوشحال می

مده باشد و این آبه وجود ھا  آن این کتاب عمل نموده، تغییر و تحولی در دورن و باطن
ی جدیدی در  برداری و استفاده دگرگونی و پیشرفت را به دیگران منتقل کرده، به بھره

شان از باب سپاسگزاری،  زندگی خویش نایل گردند، آنگاه با دستان مبارک
ھای خود را صادقانه و با صراحت  مده و احساسات و دیدگاهآ  ای به دستھ پیشرفت

نگاشته و از طریق پست یا پیام تلفن ھمراه، برای نگارنده این سطور ارسال نمایند تا 
 تشکر نموده و غائبانه دعاگوی آنان باشم.ھا  آن من از لطف

نه برای رضای خواھم مطالب این کتاب را سودمند نموده و خالصا از خداوند می
جزای خیر عنایت فرماید که » شرکت موبایلی«خودش قرار دھد و به برادران گرامی در 

 در نشر این کتاب ھمکاری نمودند.
 دعاگوی شما
 دکتر محمد بن عبدالرحمن عریفی

 نمایم: برای ُحسن شروع یادآوری می
آن در ھدف این نیست که کتابی را مطالعه کنید؛ بلکه ھدف این است که از «

 ».زندگی استفاده نمایید



 

 

 این افراد هرگز استفاده نخواهند کرد

 پیامی از طریق موبایل دریافت کردم که در آن چنین نوشته بود:
کننده تماس گرفتم، شخصی که  جناب شیخ! حکم خودکشی چیست؟ من با سؤال

 در آغاز جوانی بود به من پاسخ داد.
 به او گفتم: ببخشید، سؤالتان را نفھمیدم دوباره آن را تکرار کنید.

کنده از درد و رنج گفت: سوال واضح است: حکم خودکشی چیست؟  وی با لحنی آ
من خواستم به او پاسخی بدھم که توقع آن را نداشته باشد، لذا با خنده گفتم: 

خواھم در  ست؛ میمستحب است. او فریاد زد: چرا؟ من عرض نمودم: نظر شما چی
اید با شما ھمکاری نمایم! جوان خاموش شد. سپس گفتم: ُخب،  تصمیمی که گرفته

اید؟ جوان اظھار داشت: چون شغلی ندارم، بیکار ھستم و  چرا قصد خودکشی کرده
خورده ھستم و... بعد به  مردم مرا دوست ندارند و اصًال من یک انسان شکست

از شکست در زندگی خویش پرداخت و ناتوانی و ھای طوالنی  بازگونمودن داستان
ھای خویش را عنوان کرد که در واقع این یک  ضعف در استفاده از نیروھا و توانایی

 معضل بزرگ برای بسیاری از مردم است.
 نگرد! چرا ھرکدام از ما خودش را با دیدی پست و حقیر می

اند و خودش  وه ایستادهی ک بیند که باالی قله زیرا با چشمان خودش کسانی را می
باالی کوه ھا  آن اقل مانندمانند آنان به قله برسد یا به حد بیند تا  را کمتر از آن می

 برود.

ـــــــال ـــــــعود اجلب ـــــــب ص ـــــــن يتهي  وم
 

ــــــر  ــــــني احلف ــــــدهر ب ــــــد ال ــــــش أب  يع
 

ھا زندگی  ھا بھراسد، برای ھمیشه در میان چاله ھرکس از باالرفتن کوه«یعنی: 
 ».کند می

ھا و  عد مھارتکسی از این کتاب و یا ھر کتاب دیگری که در بُ  دانی چه آیا می
ای است  کند؟ او شخص مسکین و درمانده اند ھرگز استفاده نمی ھا نوشته شده مراقبت

شود و به سرنوشت خویش قانع است و چنین  که در مقابل اشتباھاتش تسلیم می
ام و  و بر آن عادت کردهام  گوید: این سرشت و طبیعت من است که بر آن بزرگ شده می
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اند؛ مگر  امکان تغییر در آن وجود ندارد و مردم نیز به این طبیعت من عادت کرده
رویی و بشاشت مانند  باشم و یا در گشاده» خالد«شود که در سخنوری مثل  می

در میان مردم محبوبیت داشته باشم؟! این امری محال و غیر » زیاد«یا چون » احمد«
 ممکن است.

با یک پیرمرد کھن سال در یک جلسه عمومی نشسته بودم که اھل مجلس  یزرو
ھمت بودند و این پیرمرد با کسانی که در اطراف او بودند سخنانی  افراد عوام و سست

کسی که به عنوان شخصیتی بزرگ باشد  کرد. در این مجلس ھیچ عامیانه رد و بدل می
کھولت سن به او احترام  که مردم به خاطرھا  آن وجود نداشت، جز یکی از

گذاشتند. سخنان کوتاھی در این مجلس ایراد نمودم و در خالل سخنانم یک فتوا  می
از شیخ عالمه بن باز نیز ذکر نمودم وقتی از سخنرانی فارغ شدم، آن شیخ از روی 
افتخار رو به من کرد و گفت: من و شیخ بن باز باھم ھمکالس بودیم و چھل سال پیش 

 خواندیم. می خ محمد بن ابراھیم درسدر مسجد شی
ی وی با داشتن این  صورتم را برگرداندم و به وی نظری انداختم، انگار چھره

رسید، چون یک بار در طول حیاتش  درخشید و بسیار شادمان به نظر می معلومات می
 با شخصیت موفقی مصاحبت داشته است.

باز موفق نشدی، حال آن که راه را چاره! تو چرا مانند بن  من با خودم گفتم: ای بی
 شناختی پس چرا تو به آن مرحله نرسیدی؟ می

گوید، در  چرا آن ھنگام که شخصیت گرانمایه شیخ بن باز دار فانی را وداع می
آیند و روزی که تو  ھا به گریه و زاری درمی ھا و مکتب فقدان وی منابر، محراب

 از روی مجامله یا عادت!کس برای تو نگرید؛ مگر  میری، شاید ھیچ می
شناختیم و با فالنی ھمراه و ھمکالس  ما روزی خواھیم گفت: فالنی را می  ی ھمه

بودیم و با فالن ھم مجلس بودیم، حال این که این افتخار نیست؛ بلکه افتخار آن است 
که تو مانند او باالی قله بروی. پس تو نیز شجاع و پھلوان باش و حاال تصمیم بگیر تا 

ھایت را در جھت مفید و سودمند به کار گیری، خودت را به موفقیت  ام توانمندیتم
برسان، ترشرویی را به لبخند، افسردگی را به خوشرویی، بخل را به سخاوت و بخشش، 

ات قرار ده و  خشم را به بردباری و مصایب را به شادمانی تبدیل کن. و ایمان را اسلحه
گی کوتاه است و زمانی برای غم و اندوه نیست، اما ات لذت ببر، زیرا زند از زندگی

خوانی و من به  یابی؟ پاسخش این کتاب است که می چگونه به این ھدف دست می



 ٧  این افراد هرگز استفاده نخواهند کرد

ام، پس با من ھمراه باش ان شاء الله به مقصد خواھی  ھمین خاطر آن را تألیف کرده
 رسید.

 توجه: با ما باش...
ھا و  کند تا مھارت اری میگیرد و پافش پھلوان کسی است که تصمیم می«

 ».ھایش استفاده کند ھایش را پیشرفت دھد و از توانمندی خالقیت





 

 

 گیریم؟ ما چه چیزی فرا می

 مردم غالبًا در اسباب اندوه و شادمانی باھم مشترک ھستند.
 شان زیاد شود. شوند وقتی اموال شادمان می زیرا ھمگی •
 گردند وقتی در کارھایشان به پیشرفت و ترقی دست یابند. شادمان می •
 ھایشان تحقق یابد. گردند وقتی دنیا به رویشان بخندد و خواسته شادمان می •
 شوند وقتی به فقر و فاقه مواجه شوند. در عین حال ھمگی غمگین می •
 یماری مبتال شوند.شوند وقتی به ب غمگین می •
 احترامی قرار گیرند. شوند آنگاه که مورد اھانت و بی غمگین می •

ھای مان را  ھایی که شادمانی پس مادامی که امور اینگونه است، بیاییم و از روش
 گرداند استفاده کنیم. مان پیروز می ھای ھا و اندوه کند و ما را بر غم پایدار می

 برد. ھا به سر می ھا و شیرینی که انسان بین تلخی آری، قانون زندگی اینگونه است
 من در این مورد با شما موافق ھستم.

ھا جای بزرگتری از حجمش باز  اما چرا ما در بسیاری اوقات برای مصائب و سختی
توانیم غم و  کنیم؛ با وجود این که می کنیم؛ و روزھایی را در غم و اندوه سپری می می

ھا اندوھگین باشیم؟ برای چیزی  لحظه کاھش دھیم و چرا ساعتمان را به یک  اندوه
 که سزاوار غم و اندوه نیست! چرا؟

گاه به قلب ھجوم آورده و بدون اجازه وارد آن می شود،  بدان که غم و اندوه ناخودآ
شود ھزار راه برای بستن آن نیز وجود دارد؛ این چیزی  ولی ھر وقت دروازه غم باز می

 گیریم. در این کتاب فرا می است که ما آن را
ھا  آن ی محبوبی وجود دارند که مردم با دیدنھا انسانقدر  از جھتی دیگر، چه

ای که تو  گیرند، آیا به این فکر کرده انس میھا  آن شوند و به ھمنشینی شادمان می
 باشی؟ھا  آن یکی از

نیستی که مایه دارد و تو به دنبال این  چرا عملکرد دیگران تو را به شگفتی وامی
 شگفتی دیگران قرار گیری!

 توانی اینگونه باشی. آموزیم که چگونه می ما در اینجا به تو می
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ی مردم به خاطر او سکوت  گوید، ھمه چرا وقتی پسر عمویت در مجلسی سخن می
آیند،  گفتنش به شگفت درمی کنند و از شیوه سخن کنند و به سخنان او توجه می می

پردازند؟  گردانند و به گفتگوھای جانبی می گویی از تو روی می میاما وقتی تو سخن 
 چرا؟

علیرغم این که اطالعات تو بیشتر است و از مدرک علمی باالتری برخوردار ھستی و 
تواند مردم را به  شغل و منصب برتری در اختیار داری؟ پس با وجود این چرا او می

فرزندان فالن پدر، او را دوست دارند و خود جلب کند، اما تو از آن عاجز ھستی؟ چرا 
کنند، ولی فرزندان پدری دیگر از او  به ھمراھی او در دید و بازدیدھا شرکت می

خواھند.  ھا از ھمراھی او پوزش می گردان ھستند و با ذکر انواع عذرھا و بھانه روی
ردن از ب چرا؟ آیا ھردو پدر نیستند؟ این چرا و آن چرا؟ در این کتاب چگونگی بھره

ھا، تحمل اشتباھات  ھای جذب مردم، ایجاد تأثیر در آن گیریم. روش زندگی را یاد می
 گیریم. مزاج و بداخالق و... را یاد می ھا، تعامل با افراد سخت آن

 پس درود بر شما...
موفقیت این نیست که تو چیزھایی را کشف کنی که مردم دوست دارند؛ بلکه «

 ».را جلب نماییھا  آن ی را به کار گیری تا محبتھای موفقیت آنست که مھارت



 

 

 گردیم ها می چرا ما به دنبال مهارت

من به یکی از مناطق فقیرنشین جھت سخنرانی رفتم، پس از ایراد سخنرانی یکی 
که در  خواھیم از اساتید که از خارج منطقه آمده بود، نزد من آمد و گفت: از شما می

تکفل و نگھداری بعضی از طالب ھمکاری نمایی. من عرض کردم: یعنی چه؟ مگر 
کنند؟ گفت: چرا؛ اما ما برای تحصیالت  مدارس دولتی به صورت رایگان کار نمی

کنیم. من گفتم: تحصیل در دانشگاه دولتی رایگان  را مساعدت میھا  آن دانشگاھی
 .کنند حقوق پرداخت میھا  آن است؛ حتی به

آموزانی وجود  کنم: نزد ما دانش وی افزود: من موضوع را برای شما مفصل بیان می
ھا، از چنان ذکاوت  % آن٩٩شوند دارند که چون از دوره دبیرستان فارغ التحصیل می

ای برخوردار ھستند که اگر بین کل امت تقسیم شوند، برای آنان  و ھوش فوق العاده
گیرند  شوند و تصمیم می بیرستان فارغ التحصیل میکافی ھستند؛ اما وقتی از دوره د

شان بروند و علوم مختلفی از قبیل: پزشکی،  برای ادامه تحصیل به خارج از روستای
ھا  آن ھای شان از رفتن مھندسی، دین و شریعت، کامپیوتر و... را فرا بگیرند، خانواده

است، لذا نزد ما بنشینید و اید برایتان کافی  گویند آنچه خوانده ممانعت نموده و می
 چوپانی کنید.

گاه فریاد زدم: چوپانی! گفت: بله چوپانی و اکنون بیچارگان نزد  من ناخود آ
کنند و صاحب فرزندانی  کنند. چه بسا ازدواج می شان نشسته و چوپانی می پدران

ا کنند و آنان نیز شغل چوپانی ر شان رفتار می نیز با شیوه پدرانھا  آن شوند و می
 گزینند! من گفتم راه حل این مشکل چیست؟ برمی

شان را با استخدام یک چوپان قانع کنیم تا او را  گفت: راه حل این است که ما پدران
آوری شده است، استخدام نماید و پسر  با پرداخت مبلغی اندک که توسط ما جمع

ھزینه فرزندش را تا  ھا و استعدادھایی که دارد استفاده کند و نیز اش از توانمندی نابغه
این که فارغ التحصیل شود به عھده بگیریم. باز آن استاد سرش را پایین گرفت و 

شان  ی صاحبان ھا و استعدادھای فطری در سینه گفت: حرام است که توانمندی
شیدم و به یخورند. بعد از آن در سخنانش اند بمیرد، در حالی که برای آن حسرت می
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ھا را دنبال کرده  مکان ندارد ما به قله برسیم، مگر این که مھارتاین نتیجه رسیدم که ا
 را کسب نماییم.ھا  آن و

شدگان را بیابی اعم از این که در  خوانم اگر کسی از موفق آری! من به مبارزه فرا می
علم باشد یا دعوت یا سخنوری، اقتصاد، طب، ھندسه و یا کسب محبوبیت در میان 

اش به موفقیتی دست یافته است، مانند: پدر موفق با  خانواده مردم و این که در میان
یا ھمسر پیروزمند با شوھرش یا این که موفقیت اجتماعی به دست آورده  فرزندانش،

�است، مانند شخص موفق با ھمسایگان و دوستانش  ھدف من افراد موفق است نه  
�اند  کسانی که با پشتوانه و بازوی دیگران باال رفته خوانم اگر  تحدی فرا می من به 

�ھا رسیده باشند مگر این که  ای از موفقیت را بیابی که به مرحلهھا  این یکی از دانسته  
گاه  �یا ناخودآ ی آن  ھای پرداخته و به وسیله به ممارست و جستجوی مھارت 

 اند به موفقیت و پیروزی دست یابند. توانسته
ھای ھدفمند و  کسب مھارتبرخی از مردم بنابر سرشت و طبیعت خویش به 

ھا  آن ھایی را فرا گرفته و ھا و خالقیت اند و برخی از مردم مھارت آمیز پرداخته موفقیت
اند، ما در اینجا از این افراد موفق  اند و سپس به موفقیت دست یافته را اعمال نموده

جه قرار را مورد توھا  آن ی کنیم و روش و شیوه را بررسی میھا  آن بحث کرده، زندگی
را طی ھا  آن اند و آیا ممکن است عین راه و روش دھیم تا بدانیم چگونه موفق شده می

 به موفقیت برسیم؟ھا  آن نماییم و مانند
چندی پیش با یکی از ثروتمندان جھان جناب شیخ سلیمان راجحی برخورد 

صاحب  نمودم، وی را دارای تفکر استعالی و در اخالق ھمانند کوھی یافتم، فردی که
ھا پول و مالک ھزاران قطعه زمین است صدھا مسجد بنا نموده و ھزاران یتیم دمیلیار

را کفالت و سرپرستی نموده است، مردی در اوج پیشرفت و موفقیت، از نخستین 
گفت که در آن زمان مانند  دوران زندگی خویش، یعنی از پنجاه سال قبل سخن می

اش چیزی دیگر در بساط نداشت و چه  روزانهعموم مردم بود و جز خوراک و کفاف 
ھای مردم را  آورد که گاھی خانه توانست تھیه کند و به یاد می بسا این مقدار را ھم نمی

اش را تھیه کند و گاھی شب و روز در مغازه و صرافی  کرد تا مایحتاج زندگی تمیز می
 کرد. خود کار می

فقیت قرار داشت و سپس ھمواره ی کوه مو وی گفت که چگونه در ابتدا در دامنه
 ی ترقی و پیشرفت رسید. رفت تا این که به قله باال می
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اندیشیدم و چنین دریافتم که اگر بسیاری از  ھایش می ھا و توانمندی من به مھارت
بپردازیم و استقامت نموده و در این ھا  آن ھا را فرا گرفته و به تمرین ما این مھارت

 توانیم مانند او باشیم. ه توفیق خداوند میقدم باشیم ب راستا ثابت
ھا را جستجو نماییم، این است که  کند تا مھارت آری، امر دیگری که ما را وادار می

غافل ھا  آن باشیم؛ اما از ی میدھای فطری و خدادا برخی از ما دارای توانمندی
اندیشه  کنیم، مانند قدرت سخنوری، تالش نمیھا  آن ھستیم، یا در رشد و باروری

 تجاری، یا ذکاوت کارشناسی و غیره.
کند، اما گاھی توسط افرادی دیگر  ھا را کشف می گاھی خود فرد، این توانمندی

بریم،  پی میھا  آن مانند استاد، مسئول، مربی، یا برادر خیرخواھی کشف شده و ما به
درون فرد نھفته  و چه بسا این استعدادھای بالقوه دراند  ولی اینگونه افراد بسیار اندک

کند و  غلبه پیدا میھا  آن شوند) تا این که محیط بر شده (و به بالفعل تبدیل نمی
 شود. ھایشان در نطفه خفه می توانمندی

شود که ما یک رھبر، خطیب، دانشمند و چه بسا ھمسر موفق یا  نتیجه این می
 دھیم. پدری دلسوز را از دست می

نزد ھا  آن کنیم که اگر برخی از ای را ذکر می رجستهھای ویژه و ب ما در اینجا مھارت
ای تو را به آن تمرین  داده کنیم و اگر بخشی را از دست توست به شما یادآوری می

 دھیم، پس حرکت کن. می

 بیندیش!
ھای پیرامونت توجه  وقتی خواستی باالی کوه بروی، به قله بنگر و به تخته سنگ«

اال برو و به صورت جھش و پرش حرکت نکن که ھای محکم و مطمئن ب مکن، با گام
 ».مبادا پایت بلغزد
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نشینی که بیست سال عمر دارد، وی را در یک اسلوب، منطق و  با یک فردی می
نشینی که به سن سی سالگی  دیگری با او می بینی و باز وقت تفکر مشخصی می

اش) بوده و در  ھایش عین زمان سابق (یعنی بیست سالگی رسیده است؛ اما توانمندی
یابی که  نشینی و درمی آن ھیچ پیشرفتی نکرده است! در عین حال با افراد دیگری می

ر پیشرفت و شان بیشت بینی ھر روز از روز قبل اند؛ می از زندگی خویش استفاده کرده
روند، اگر  گذرد در امور دینی یا دنیوی باال می ای که می اند. بلکه ھر لحظه ترقی کرده

ھا  آن ھای خواسته باشی انواع مردم را در این مورد بشناسی بیا تا در احوال و نگرش
 بیندیشیم.

را  ھایی ای را مورد بررسی قرار دھیم، برخی از مردم برنامه ھای ماھواره مثًال شبکه
کند  پیشرفت میھا  آن کنند که از نظر فکری رشد کرده و ذکاوت و تیزھوشی دنبال می

کنند و بدین  ھای ھدفمند، از اطالعات دیگران استفاده می گیری گزارش و در خالل پی
ھای زیبایی از قبیل: زبان، فھم، سرعت اندیشه و  ھای آنان مھارت شکل در طول بحث

ی طرف مقابل را  کننده کننده و قانع ھای خاموش و شیوهحاضرجوابی، قدرت مناظره، 
 کنند. کسب می

ارزش،  گردد که از یک داستان عاشقی بی ھایی می اما دیگری فقط به دنبال سریال
کند و نمایانگر  لم وحشتناک خیالی حکایت میییا یک نمایش عاطفی، یا یک ف

تو را به خدا بیا و بعد از پنج ارزشی است که ھیچ حقیقتی ندارند.  ھای فرضی و بی لمیف
یا ده سال، حال شخص اول و حال شخص دوم را باھم مقایسه کنیم، کدامیک در 

ی فرھنگی، در قدرت بر  شان، در قدرت درک مطالب، در توسعه کسب مھارت
 ساختن افراد، در اسلوب برخورد با رخدادھا و حوادث بیشتر پیشرفت کرده است؟ قانع

بینی، چون استنادات اولی  یوه اولی را متفاوت از شیوه دومی میقطعًا اولی؛ زیرا ش
براساس نص شرعی بوده و با موازین عقلی و حقایق قابل قبول مطابقت دارد. ولی 

 کند، تا جایی که یکی از دومی به اقوال بازیگران، ھنرمندان و خوانندگان استناد می
ی من! تو تالش کن و من نیز  دهفرماید: ای بن در طی سخنانش گفت: خداوند میھا  آن
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ای نیست. آنگاه  کنم! در این وقت ما وی را متوجه نمودیم که این آیه با تو تالش می
اش عوض شده و خاموش شد. سپس من در این عبارت اندیشیدم و برایم معلوم  چھره

ھا در ذھن وی نقش بسته  شد این یک ضرب المثل مصری است که در یکی از سریال
 است!

 ، از کوزه ھمان تراود که در اوست.آری
ھا و مجالت را مورد  کنندگان روزنامه اکنون به جانب دیگری نگاه کرده و مطالعه

بینیم چه تعداد کسانی ھستند که به اخبار مفید و اطالعات  بررسی قرار دھیم! می
کند،  شان کمک می ھا و افزایش معلومات سودمندی که در پیشرفت و رشد مھارت

فقط به ھا  آن وجود دارند که توجه ھا انسانورزند در مقابل چه تعدادی از  می اھتمام
ھا در نشر صفحات ورزشی و ھنری  اخبار ورزشی و ھنری است، تا جایی که روزنامه

دھیم و  پردازند، به ھمین صورت ھستند مجالسی که ما تشکیل می باھم به رقابت می
 کنیم. اوقاتی صرف می

ھا حریص باش  رھبر باشی نه زیر دست، پس در جستجوی مھارتخواھی  لذا اگر می
 را کسب کن.ھا  آن و ھرکجا که یافت شوند، با تمرین

 نمونه:
 ھا نقص داشت. عبدالله شخص پرتالشی بود، اما در برخی مھارت

اش بیرون آمد. محبت و عالقه نماز، او را بیرون  روزی جھت ادای نماز ظھر از خانه
ھایش را با شتاب زیاد  احترام دین وی را تحریک کرده بود، گامآورده و تعظیم و 

 داشت تا مبادا قبل از رسیدن او به مسجد نماز اقامه شود. برمی
در مسیر راھش درخت نخلی وجود داشت که باالی آن شخصی با لباس کار 

توجه بود،  مشغول اصالح درخت خرما بود. عبدالله از این شخص که نسبت به نماز بی
زده شد! انگار اذان را نشنیده و در انتظار اقامه نماز نیست! لذا از روی خشم  فتشگ

 فریاد زد: بیا پایین وقت نماز است. آن فرد در کمال خونسردی جواب داد: خب، باشه.
 باز عبدالله افزود: علجه کن ای خر! نمازت را بخوان!

و پایین آمد تا سر ای از آن درخت برید  آن مرد فریاد زد: من خرم! سپس شاخه
اش را با گوشه عبایش پوشاند تا آن مرد او را  عبدالله را با آن بشکند. عبدالله چھره

نشناسد و دوان دوان به طرف مسجد فرار کرد. آن شخص خشمگین از نخل پایین آمد 
اش رفت و نمازش را خواند و اندکی آرام شد. دوباره به سوی نخلش رفت تا  و به خانه
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کارش را تکمیل نماید. وقت نماز عصر داخل شد و عبدالله دوباره به طرف  باقیمانده
جد رفت و از کنار نخل که گذشت باز آن شخص را بر باالی آن درخت دید. این بار سم

ما چطور است؟ آن روش تعامل خویش را عوض نمود. گفت: السالم علیکم. حال ش
محصول امسال چگونه » بدهمژده «عبدالله گفت: ». لله خوبمالحمد «شخص گفت: 

 است؟
لله، عبدالله افزود: خداوند تو را موفق بدارد و در روزیت برکت وی گفت: الحمد 

کشی محروم نسازد،  عنایت فرماید و تو را از پاداش کار و زحمتی که برای فرزندانت می
ه آن مرد با این دعا شادمان شد و آمین گفت. و خدا را سپاس گفت، باز عبدالله ادام

داد، خداوند تو را سالم نگه دارد، شاید بر اثر شدت مشغولیت متوجه اذان عصر 
ای! اذان عصر گفته شده است و وقت اقامه نماز فرا رسیده است. ممکن است  نشده

پایین بیایی تا اندکی استراحت کنی و نماز را با جماعت ادا کنی، و بعد از نماز، کارت را 
ت: إن شاء الله، إن شاء الله و کم کم با نرمی پایین آمد، به پایان برسانی. آن شخص گف

سپس به سوی عبدالله رفت و با محبت و از صمیم قلب با او مصافحه نمود و گفت: من 
کنم، اما کسی که وقت ظھر از کنار من  از شما با این اخالق زیبا سپاسگزاری می

 ه کسی است!دادم که خر چ دیدم تا به او نشان می گذشت، کاش او را می

 :گیری نتیجه
ھای تو در برخورد با دیگران، روش برخورد مردم را با تو  شیوه برخورد و مھارت«

 ».نماید تعیین می





 

 

 آب رفته باز نگردد به جوی

شمارند که با آن بزرگ  میھا و عادات خویش را معتبر  برخی از مردم آن خصلت
شان تصویری از  شناسند و در اذھان را، با آن خو و خصلت میھا  آن اند و جامعه نیز شده

دانند  آنان براساس آن عادات و خصایل ساخته است و این عادات را یک امر فطری می
 پذیر نیست. که تغییر و تبدیل آن امکان

اند، به این  رنگ پوست خود تسلیم شدهبنابراین، ھمانگونه که به درازی قد یا 
دانند، ولی افراد  شوند؛ زیرا تغییر آن را غیر ممکن می عادات خویش نیز تسلیم می

ھای ما  ھاست! زیرا سرشت تر از تعویض لباس ھا آسان دانند که تغییر طبیعت زیرک می
ر اختیار آوری آن غیر ممکن باشد. بلکه آن د ای نیست که جمع شده ھمانند شیر ریخته
 ھای مردم و بلکه فکر و اندیشه ھای مشخصی طبیعت توانیم با روش ماست. و حتی می

 را عوض کنیم و چه بسا..!ھا  آن
 توان بر فکر و اندیشه افراد فایق آمد: به داستان زیر توجه نمایید که چگونه می

 نویسد: در اندلس تاجر مشھوری می »طوق الحمامة«ابن حزم در کتابش به نام 
از دست او عصبانی شده و ھا  آن بود. بین وی و چھار نفر از تجار شھر رقابتی درگرفت.

ای سفید  تصمیم گرفتند که آزارش دھند. یک روز صبح وی در حالی که لباس و عمامه
بر تن داشت به سوی مرکز تجاری خودش بیرون رفت. اولین تاجر با او مالقات نمود و 

اش نظری انداخت و گفت: چه عمامه زردرنگ  عمامه آمد گفت و سپس به به او خوش
اند؟ این عمامه سفید است. آن فرد گفت:  زیبایی است! تاجر گفت: چشمانت کور شده

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

پرسی به  والچند قدمی نرفته بود که تاجر دوم با او برخورد کرد. پس از اح
ای؟ خصوصًا با  ھای زیبایی پوشیده اش نگاھی انداخت و گفت: امروز چه لباس عمامه

ای. تاجر گفت: آقا! این عمامه سفید است. آن  این عمامه سبزرنگ خیلی زیبا شده
شخص گفت: خیر سبزرنگ است، تاجر گفت: آقا سید است. از من دور شو. تاجر 

گفت و مرتب به  داد، در حالی که با خودش سخن میمسکین و بیچاره به راھش ادامه 
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کرد تا مطمئن باشد که سفید  اش آویزان بود نگاه می اش که به شانه ی عمامه گوشه
 اش رسید و قفل آن را حرکت داد تا بازش کند. است. به مغازه

ای.  قدر زیبا شده ناگھان تاجر سوم از راه رسید. و گفت: فالنی امروز صبح چه
 ات را چند برابر کرده است. ی آبی زیبایی ھای زیبا و این عمامه ا این لباسمخصوصا ب

اش نگاھی انداخت تا از رنگش مطمئن گردد و سپس چشمانش را  تاجر به عمامه
ات آبی است،  ی من سفید است. آن فرد گفت: خیر، عمامه مالید و گفت: برادر! عمامه

از او جدا شد. آنگاه تاجر فریاد زد. اما در کل چیز زیبایی است نگران نباش. سپس 
کرد، سخت دگرگون و تحت تاثیر  عمامه سفید است و در حالی که به او نگاه می

سخنان آنان قرار گرفته بود، اندکی در دکانش نشسته بود و ھمواره چشمش به 
اش بود تا این که نفر چھارم وارد شد و گفت: حال شما چطور است  ی عمامه گوشه

 ای؟! اء الله، این عمامه قرمزرنگ را از کجا خریدهفالنی! ماش
رنگ است! گفت: خیر. قرمزرنگ است! تاجر گفت:  تاجر فریاد زد: عمامه من آبی

سبزرنگ است! نه! نه، بلکه سفید است. نه! آبی، سیاه. سپس خندید، سپس فریاد زد، 
 سپس به گریه افتاد، سپس بلند شد و پا به فرار گذاشت.

ھای اندلس  ای در خیابان وید: بعد از آن، من او را چون دیوانهگ ابن حزم می
 .)١(کردند ھا به سویش سنگ پرتاب می دیدم که بچه می

ھای نوین، نه تنھا طبیعت آن مرد را تغییر دادند؛ بلکه  با مھارتھا  آن پس وقتی
با سابقه و سنجیده  ھای عقلش را نیز عوض نمودند، پس نظرت چیست در مورد مھارت

را اعمال ھا  آن و منّور با نصوص کتاب و سنت که انسان به عنوان عبادت پروردگار،
 توان در طبیعت افراد تاثیر گذاشت؟ نماید، آیا نمی می

شوی، عمل کن. اگر بگویی: بلد  واقف میھا  آن ھایی که بر بنابراین، به مھارت

مُ  إِ�ََّما« گفته است: ج گویم: یاد بگیر. حال آن که رسول خدا نیستم! می
ْ
بِاتلََّعلُِّم  الِعل
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 ٢١  آب رفته باز نگردد به جوی

 نکته نظر...
یابد که  کند و به قدرتی دست می ھا بر قدرت غلبه می پھلوان با پیشرفت در مھارت«

 ».دھد را تغییر میھا  آن و حتی ھای مردم را پیشرفت داده مھارت





 

 

 متمایز و برجسته باش

شان به  کنند و در نھایت، گفتگوی چرا دو نفر با ھمدیگر در مجلسی گفتگو می
سرانجام کنند و  انجامد؟ حال آن که دو نفر دیگر باھم گفتگو می خصومت می

 پذیرد؟ قطعًا این مھارت گفتگو است. شان با انس و محبت پایان می سخنان
نمایند، حاضران مجلس  چرا دو نفر یک خطابه با کلمات و الفاظ مشابھی ایراد می

کنی  یابی یا مشغول بازی با جانمازھای مسجد مشاھده می آلود می اول را کسل و خواب
کنند. در حالی که افراد مجلس دوم بسیار متأثر و  میبینی بارھا جایشان را عوض  یا می

شان غافل باشد.  شان تکان بخورد یا قلب شان جمع است، امکان ندارد چشم حواس
 قطعًا این مھارت بیان و سخنرانی است.

شوند و  گوید ھمه شنوندگان خاموش می چرا وقتی فالن کس سخن می
گوید،  ه وقتی فرد دیگری سخن میکنند، حال آن ک ھایشان را به او خیره می چشم

ھای  کنند و به سخنان جانبی پرداخته، یا به خواندن پیام مردم به سخنان او توجه نمی
 گفتن است. پردازند، قطعًا این مھارت سخن موبایل خویش می

آموزان را نیز پیرامونش  رود، دانش چرا وقتی یک معلم در راھُرِو مدرسه راه می
خواھد. سومی مشکلش  کند و دیگری از او مشورت می مصافحه میبینی، یکی با او  می

آموزان اجازه ورود  گذارد. اگر در دفترش نشسته باشد و به دانش را با او در میان می
شود، ھمه دوست دارند با او بنشینند. در حالی که  بدھد در چند لحظه اتاقش ُپر می

رود و تنھا از مسجد  مدرسه راه می بینی که تک و تنھا در معلم یا استاد دیگری را می
شود و از دیدن او شادمان  آموزی به او نزدیک نمی شود، ھیچ دانش وارد مدرسه می

خواھد  رساند و از او مشورت نمی کند و شکایتی به او نمی شود و با او مصافحه نمی نمی
ه او و اگر از طلوع خورشید تا غروب آن و شب و روز دفترش را باز بگذارد، کسی ب

کند. چرا؟! قطعًا این مھارت تعامل  شود و به ھمنشینی با او تمایل پیدا نمی نزدیک نمی
 و برخورد با مردم است.

شود مردم از دیدن او بشاش و خوشحال  چرا وقتی شخصی وارد مجلسی می
گردند و ھرکدام دوست دارند در کنار او بنشیند. در  شوند، و از دیدار او شادمان می می
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شود، ھمگی از روی عادت یا از  که وقتی شخص دیگری وارد ھمان مجلس میحالی 
کند تا جایی برای  دھند و سپس نگاه می ای سرد انجام می روی تکلف با او مصافحه

شود تا او را صدا  نشستن پیدا کند، کسی حاضر نیست به او جا بدھد یا کسی پیدا نمی
 بزند تا نزد او بنشیند، چرا؟!

ھا و تأثیر در مردم است. چرا وقتی پدری وارد  ھای جذب دل مھارت ھا این قطعاً 
کنند،  گردند. و با خوشحالی از وی استقبال می شود فرزندانش شادمان می می اش خانه

 کنند؟ قطعاً  به او توجھی نمیھا  آن رود، ولی در حالی که پدر دیگری نزد فرزندانش می
ھا و  به ھمین صورت در مسجد، عروسی ھای تعامل با فرزندان است. مھارتھا  این

 مراسم دیگر.
ھای خویش در تعامل با دیگران متفاوت  ھا و مھارت مردم با توجه به توانمندی

ھستند و در عین حال مردم نیز در شیوه استقبال و برخورد باھم فرق دارند و تأثیر در 
 نمائید. تر از آن است که شما تصور می مردم و کسب محبت آنان، بسیار آسان

ام که  ام و دریافته کنم، بلکه بارھا این را تجربه کرده من در این مورد مبالغه نمی
ھای آسانی شکار شود، به شرط  ھا و مھارت ھای اغلب مردم ممکن است به روش دل

این که ما در آن صادق باشیم و آن را تمرین کنیم و خوب یاد بگیریم در این صورت 
 گردند، اگرچه ما آن را احساس نکنیم. ما متأثر می مردم نیز از روش برخورد

ه سال است که من مسئول امامت و خطابت در مسجد جامع دانشکده افسری دسیز
گذرد که یک نگھبان متولی  ای می ھستم. مسیر من به سوی مسجد، از کنار دروازه

ذرم، از بازکردن و بستن آن است. تالش من بر این بوده است که ھرگاه از کنار او بگ
مھارت لبخند با وی استفاده کنم و با دستم به عنوان سالم و یک لبخند واضح به او 

 ام برگردم. اشاره کنم. بعد از نماز بر ماشینم سوار شوم و به خانه
ھایی است که در حین نماز دریافت  ھا و پیام اغلب تلفن ھمراھم دارای تماس

شوم که نگھبان در را باز  ھا می دن پیامشوند از این رو من در برگشت مشغول خوان می
گذرم و نگاھم به تلفن ھمراه است و از لبخند ھمیشگی  کند و من از کنارش می می

 کنم. روزی نگھبان به طور غیر منتظره مرا بیرون در نگه داشت و گفت: غفلت می
 جناب شیخ! تو از من ناراحت ھستی؟!

زدید و سالم  شدید که لبخند می می گفتم: چرا؟ وی گفت: زیرا شما در حالی داخل
ی شادی  گفتید و شاد بودید، اما ھنگام خروج نه از لبخند خبری بود و نه روحیه می



 ٢٥  سته باشمتمایز و برج

خورد که مرا دوست دارد و  ای بود. بنابراین، بیچاره قسم می داشتید! ایشان فرد ساده
را  شود. من از او عذرخواھی نمودم و سبب مشغولیت خودم با دیدن من شادمان می

جزء ھا  آن مان بر کردن ھا با عادت بیان کردم و به این مطلب پی بردم که این مھارت
 شوند. سرشت و طبیعت ما شده و ھرگاه از آن غفلت نماییم، مردم متوجه آن می

 روشنگری...
مال کسب نکن که مردم را از دست بدھی، زیرا کسب محبت مردم راھی برای «

 ».کسب مال است
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تعامل با دیگران خواھی شد، در  ھای ین مردم در استفاده از مھارتشما قدرتمندتر
صورتی که با ھرکدام چنان برخورد زیبایی انجام دھی که او احساس نماید که 

نزد شماست، پس با مادرت چنان برخورد زیبا ھمراه با انس و  رترین فرد د محبوب
محبت انجام بده که او احساس نماید که این برخورد عالی تا حاال از جانب ھیچ کسی 
نسبت به او صورت نگرفته است. به ھمین صورت در برخورد با پدر، ھمسر، فرزندان، 

دار یا  کنی، مانند: مغازه د میدوستان، حتی با ھرکسی که برای اولین بار با او برخور
توانی ھمه آنان را وادار  کارگر پمپ بنزین ھمین رفتار را داشته باشی، در نتیجه می

ھستی به شرطی این احساس ھا  آن ترین فرد در نزد نمایی تا اقرار نمایند که تو محبوب
 .ترین فرد در نزد تو ھستند محبوبھا  آن را در آنان به وجود آورده باشی که

را  ج آنحضرت در این زمینه اسوه و الگوه است؛ زیرا ھرکسی سیرت ج رسول خدا
ھای پیشرفته و عالی با مردم برخورد کرده  یابد که وی با مھارت بررسی نماید، درمی

ھای خاصی چون استقبال،  کرد، با مھارت است، رسول خدا با ھر فردی که مالقات می
کرد وی  ایی که آن شخص احساس میکرد تا ج ھمسویی و بشاشت برخورد می

ترین فرد  نیز محبوب ج ترین فرد در نزد ایشان است و به دنبال آن خود پیامبر محبوب
 کاشته بود.ھا  آن بود، زیرا محبت خویش را در دلھا  آن در نزد

ھا و خردمندان  از نظر حکمت، تیزھوشی و زیرکی یکی از نابغه س»عمرو بن عاص«
ھا  آن ، مشھور است که نوابغ عرب چھار نفر بودند که یکی ازرفت عرب به شمار می

بود. عمرو که به عنوان سردار قومش بود، اسالم آورد. بنابراین، » عمرو بن عاص«
کرد، گشادگی چھره، خوشرویی، انس و  مالقات می ج ھرگاه در مسیر راه با رسول خدا

حضور  ج آنحضرت کرد و اگر در مجلسی که مشاھده می ج آنحضرت الفت را در
شد، با ورود خویش در آن محفل، استقبال و اکرام را از جانب وی  داشتند، وارد می

زد عمرو با این برخورد پسندیده و  او را صدا می ج کرد و ھرگاه رسول خدا مشاھده می
احساس کرده بود که وی محبوبترین فرد در  ج آنحضرت لبخند زیبا و توجه ھمیشگی

 ست.ا ج نزد رسول خدا
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بنابراین، تصمیم گرفت این شک و شبھه را به یقین تبدیل نماید، از این جھت 
آمده در کنارش نشست و گفت: یا رسول الله! چه کسی در  ج روزی نزد رسول خدا

تر است؟ فرمود: عایشه. عمرو گفت: یا رسول الله! منظورم از اھل شما  نزد شما محبوب
فرمود: پدرش. عمرو گفت: بعد از او؟ گفت:  ج نیست، بلکه از میان مردان؟ رسول خدا

یکی یکی اسم  ج عمر بن خطاب. باز عمرو عرض نمود: بعد از وی... و رسول خدا
شان  به اسالم و فداکاریھا  آن فرمود: فالنی برحسب سبقت شمرد و می مردان را برمی

ھا  آن رفرماید: من خاموش شدم از ترس این که مرا آخرین نف به خاطر آن، عمرو می
 قرار ندھد.

ھای اخالقی که با عمرو اعمال  توانسته بود با مھارت ج ببین چگونه رسول الله
 کرد، قلب وی را به دست آورد. می

داد و کارھایشان  ھر شخصی را در جایگاه خاص خودش قرار می ج آنحضرت بلکه
ود به آنان را در نزد خھا  آن کرد تا محبت و قدر و منزلت را به خودشان واگذار می

 بفھماند.
 ج آنحضرت می وسیع گشت و اسالم گسترش پیدا کرد،الوقتی قلمرو فتوحات اس

شد  دعوتگرانی را به سوی قبایل جھت تبلیغ اسالم گسیل داشت و گاھی نیاز پیدا می
 تا لشکری را نیز به سوی برخی قبایل اعزام نماید.

لشکری را به سوی  ج دابود. رسول خ» طی«سردار قبیله » عدی بن حاتم طایی«
اعزام نمود. عدی از جنگ فرار نمود و به شام که در قلمرو روم بود » طی«ی  قبیله

بسیار آسان » طی«رسید و شکست » طی«پناھنده شد، لشکر مسلمانان به سرزمین 
ای داشتند و نه لشکر منظم و مرتبی که در برابر مسلمانان  بود؛ زیرا نه رھبر و فرمانده

کردند  ھا و نبردھایشان با مردم خوشرفتاری می نمایند و مسلمانان در جنگایستادگی 
کردند، چون ھدف جلوگیری از ترفند و  و در عین نبرد با عاطفه و مھربانی رفتار می

 مکر قوم عدی و اظھار قدرت مسلمانان به آنان بود.
اھر عدی مسلمانان، برخی از قوم عدی را اسیر نمودند که از جمله اسیران یکی خو

خبر فرار عدی  ج آنحضرت آوردند و به ج بود، مسلمانان اسیران را به نزد رسول خدا
تعجب نمودند که چگونه از دین اسالم فرار  ج به شام را ابالغ نمودند. رسول خدا

کند؟ اما ھیچ راھی برای رسیدن به عدی وجود نداشت. در  کرده و قومش را رھا می
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نگذشت و مجبور شد دوباره به عربستان بازگردد. باز سرزمین روم برای عدی خوش 
به مدینه برود و با وی مالقات و  ج آنحضرت ای نیافت جز این که به دیدار ھیچ چاره

 .)١(مصافحه نموده و به یک موافقت و تفاھمی که مورد رضایت ھردو باشد، دست یابند
 گوید: عدی در ادامه داستان خویش به مدینه چنین می

تر و منفورتر نبود و من بر  در نزد من مبغوض ج عرب کسی از رسول خدا در میان
 ج دین مسیحیت، و حاکم و پادشاه قوم خودم بودم. وقتی خبر لشکرکشی رسول خدا

به گوشم رسید به شدت از وی متنفر شدم. بنابراین، از سرزمین عرب خارج شده و نزد 
ود گفتم: نزد این مرد بروم اگر قیصر روم رفتم. در آنجا برایم خوش نگذشت. با خ

گاه می دروغگو باشد که به من زیانی نمی شوم، بدین  رساند و اگر راستگو باشد به آن آ
 جھت به مدینه آمدم.

گفتند: این عدی بن حاتم است. این عدی بن  وقتی عدی وارد مدینه شد، مردم می
رسیدم،  ج ل خداحاتم است. من به راھم ادامه دادم تا این که به مسجد نزد رسو

آری، من عدی بن  من عرض نمودم: )٢(به من گفت: عدی بن حاتم! ج رسول خدا
ل نمود با او از من استقب از مالقات من شادمان گردید ج حاتم ھستم. رسول خدا

وجود این که من دشمن اسالم و مسلمانان بودم و از مقابله با مسلمانان فرار کرده و 
ورزیدم و به سرزمین نصارا پناھنده شده بودم. اما با وجود  مینسبت به اسالم بغض 

رویی و خوشرویی برخورد نمودند و دستم را گرفته و مرا به  این با من با گشاده
 اش ُبردند. خانه

کرد که این دو  رفت، مالحظه می راه می ج عدی در حالی که در کنار رسول خدا
سردار مدینه و  ج زیرا اگر محمدو عدی) باھم مساوی ھستند؛  ج سردار (محمد

بر دین آسمانی  ج ھا طی و اطراف آن. اگر محمد اطراف آن است، عدی سردار کوه
دارای کتاب  ج ، اگر محمد»مسیحیت«است. عدی بر دین آسمانی » اسالم«یعنی 

است. عدی احساس » انجیل«ی  شده است، عدی دارای کتاب نازل» قرآن«ی  شده نازل
در نیرو و لشکر ھیچ تفاوتی وجود ندارد. در مسیر  ج او و رسول خدا نمود که در میان

 راه سه واقعه رخ داد:

                                           
 او به شام رفت.اند: خواھرش به دنبال  برخی گفته -١
 یعنی آیا شما عدی بن حاتم ھستی؟ -٢
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رفتند با زنی برخورد نمودند که در وسط راه ایستاد و  در این حال که باھم راه می
دستش را از دست عدی  ج فریاد زد: یا رسول الله! من با شما کار دارم. رسول خدا

ھایش گوش داد. عدی بن حاتم که  زن رفت و به حرف بیرون کشید و به سوی آن
را با مردم  ج شاھان و وزیران را دیده بود، وقتی به این منظره نگاه کرد و تعامل پیامبر

با تعامل و برخورد سرداران و بزرگانی که دیده بود باھم مقایسه نمود. مدت طوالنی در 
که این از اخالق شاھان نیست.  این قضیه به فکر فرو رفت. سپس با خود گفت: به خدا

 بلکه این از اخالق انبیاست.
نزد عدی بازگشت و باھم به  ج ھای آن زن به پایان رسید، رسول خدا وقتی صحبت

دانید این مرد با رسول  صحبت نمود. آیا می ج راه افتادند. مردی آمد و با رسول خدا
 چه گفت؟ ج خدا

گردم. یا  ضافی ھست که به دنبال فقیری میآیا گفت: یا رسول الله! نزد من اموال ا
را در کجا ھا  آن دانم گفت: زمینی را درو نمودم و محصول آن اضافی است و نمی

شنید  ای را می گفت تا شاید عدی ھرگاه چنین گفته مصرف نمایم؟ ای کاش اینگونه می
من از فقر برد. اما آن شخص گفت: یا رسول الله!  ی مسلمانان پی می به ثروت و سرمایه

و فاقه شکایت دارم. این فرد غذایی را که گرسنگی فرزندانش را برطرف کند، نیافته 
بود و مسلمانانی که در پیرامون او بودند، فقط مالک کفاف زندگی خود بودند و چیزی 

 در اختیار نداشتند که به او کمک کنند.
ای  او چند جملهبه  ج شنید. رسول خدا گفت و عدی می آن مرد این کلمات را می

جواب داد و باز به راه ادامه دادند. چند قدمی که جلو رفتند شخص دیگری آمد و 
ھا و دزدان شکایت دارم. یعنی یا رسول الله! از  گفت: یا رسول الله! من از ناامنی راه

ھای خود از  بس که دشمنان در اطراف ما زیاد ھستند، ما امنیت نداریم که از خانه
به او  ج آورند. باز رسول خدا ویم؛ زیرا دزدان و کفار به ما ھجوم میمدینه خارج ش

 ای جواب داد و از او گذشت. چند جمله
 اینجا بود که عدی این امر را برعکس تحلیل نمود؛ زیرا او در میان قومش دارای
عزت و شرافت بود و دشمنی نداشت که برایش کمین کند. پس چرا در دینی داخل 

ی  برند؟ به ھرحال، ھردو به خانه در ضعف، فقر و بیچارگی به سر میشود که اھل آن 
رسیدند. در آنجا یک بالشتی بود و رسول خدا آن را به خاطر اکرام عدی  ج رسول خدا
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 جآنحضرت به او تقدیم نمود و گفت: این را بردار و بر آن تکیه بده! عدی آن را به سوی
گفت: نه شما از آن  ج آنحضرت ھل داد و گفت: خیر بلکه شما بر آن بنشینید. باز

 استفاده کنید. تا این که عدی بر آن نشست.
شروع به شکستن موانع بین عدی و اسالم نمود. فرمود:  ج آنحضرت در این ھنگام

سالم  مانی، اسالم بیاور مانی، اسالم بیاور سالم می ای عدی! اسالم بیاور سالم می
گاھتری؟ می فرمود:  ج آنحضرت مانی، عدی گفت: آیا شما از من نسبت به دین من آ

ای از دین نصرانی است که در  شاخه سیةآری. آیا تو از مذھب رکوسیت نیستی؟ (رکو
در  ج آنحضرت ھای در آن نفوذ کرده است). بنابراین، یکی از مھارت مواردی مجوسیت

گاھی ساختن وی این بود که نفرم قانع ود: آیا تو بر دین نصرانیت نیستی؟ و قطعًا این آ
 تر بود و او را به مذھبش در دین نصرانیت به صورت مشخص خبر داد. از اولی دقیق

مانند این که شخصی در یکی از کشورھای اروپایی با شما مالقات کند و بگوید: چرا 
یین ھستم. او در شوید؟ شما در پاسخ بگویید: من بر یک دین و آ شما مسیحی نمی

جواب سوال نکند که آیا شما مسلمان نیستید و نیز نگوید: آیا شما سنی نیستید، بلکه 
 بگوید: آیا شما شافعی یا حنبلی نیستید؟

تان  در این ھنگام شما متوجه خواھید شد که تمام اطالعات را در مورد دین
 داند. می

ام داد و گفت: آیا تو از مذھب با عدی انج ج لذا این اولین چیزی بود که معلم اول
فرمود: ھمانا تو اگر با  ج رکوسیت نیستی؟ عدی گفت: آری، در این ھنگام رسول خدا
. عدی گفت: بله. )١(داری قومت برای نبرد بیرون شوی یک چھارم غنیمت را برنمی

 گفت: البته این در دین تو جایز نیست. در این وقت عدی از این سخن ج رسول خدا
دانم که چه  گفت: البته من می ج یکه خورد و گفت: بله. رسول خدا ج آنحضرت

گویی: فقط افراد ضعیف و  چیزی مانع توست تا در دین اسالم داخل شوی. تو می
کنند در حالی که این افراد  کسانی که ھیچ قدرت و نیرویی ندارند از اسالم پیروی می

 اند. از چشم و نظر عرب افتاده

                                           
کـرد و یـک  رفت، رئیس آن قبیله اموال غنیمت را به چھار حصه می ای به جنگی می ھرگاه قبیله -١

 داشت و این در دین نصرانیت حرام و در نزد عرب جایز بود. حصه را خودش برمی
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ام اما  گفت: آن را ندیده )١(شناسی؟ فرمود: ای عدی! آیا حیره را می ج آنحضرت
ی  فرمودند: سوگند به ذاتی که جانم در قبضه ج ام. رسول خدا اسمش را شنیده

اوست، خداوند این دین را تکمیل خواھد کرد تا جایی که یک زن تنھا از حیره بیرون 
این که کسی با او ھمراه باشد. یعنی  کند بدون شود تا این که بیت الله را طواف می می

در آن روز اسالم به حدی قوی خواھد شد که یک زن به قصد حج از حیره عراق بیرون 
و کسی از او محافظت بکند به مکه  شده و بدون این که محرمی با او ھمراه باشد

الش کند به او تعرض کند یا امو گذرد و کسی جرأت نمی آید. از کنار صدھا قبیله می می
را چپاول کند؛ زیرا در آن روز مسلمانان به حدی دارای قدرت و ھیبت خواھند شد که 
کسی جرأت تعرض به یکی از آنان را نخواھد داشت از ترس این که مسلمانان از او 

 انتقام خواھند گرفت.
وقتی عدی این جمله را شنید این منظره را در ذھنش به تصویر کشید؛ زنی از 

گذرد و از کنار  آید به این معنی که از شمال جزیره می ود و به مکه میش عراق خارج می
زده  کند. عدی از این سخن شگفت عبور می» سرزمین قومش«ی طی  ھای قبیله کوه

شد و با خود گفت: پس در این ھنگام دزدان قبیله طی که مردم شھرھا را آشفته 
 اند کجا خواھند بود؟! کرده

ھای کسری پسر ھرمز را تصاحب خواھند  سلمانان خزانهافزود: م ج باز رسول خدا
ھای پسر ھرمز! گفت: بله، کسری بن ھرمز و اموال آن را در راه  کرد. عدی گفت: خزانه

خدا انفاق خواھند نمود. باز فرمود: اگر زندگی برایت وفا نماید، مردی را خواھی دید 
آن را قبول کند، اما کسی  گردد، تا که کف دستش از طال پر است و به دنبال کسی می

کند. یعنی از بس که مال و سرمایه زیاد خواھد شد، شخص ثروتمند با  آن را قبول نمی
 یابد که آن را به او بدھد. زند و فقیری نمی اموال زکاتش دور می

ی عدی پرداخت و او را به آخرت یادآوری کرد و  به پند و موعظه ج رسول خدا
مالقات خواھد کرد، بدون این که بین او و  أقیامت با اللهفرمود: ھرکدام از شما در 

نگرد، جز جھنم چیزی  الله مترجمی باشد، در این روز انسان به سمت راستش می
بیند. عدی خاموش شد و به  نگرد، جز جھنم چیزی نمی بیند و به سمت چپش می نمی

                                           
 شھریست در عراق. -١
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چه چیزی تو را از باز او را متوجه نمود و گفت: ای عدی!  ج فکر فرو رفت، رسول خدا

 دھد؟ آیا خدایی بزرگتر از الله سراغ داری؟ فراری می ال إله إال اهللاقرار 
دھم که محمد بنده و رسول  عدی گفت: من مسلمان و موحد ھستم و گواھی می

 اوست.
 از شادمانی و سرور درخشید. ج در این ھنگام چھره رسول خدا

در طول حیاتم مشاھده کردم که گوید: من  عدی بن حاتم در ادامه سخنانش می
آمد، بدون این که کسی با او ھمراه باشد و من از جمله  زن از حیره عراق بیرون می

ھای کسری را گشودم و سوگند به ذاتی که جانم در قبضه و  کسانی بودم که خزانه
 .)١(خبر داده استھا  آن از ج قدرت اوست، تو شخص سومی خواھی بود که رسول خدا

نسبت به عدی چگونه بود و  ج اندکی تأمل کن. این انس و محبت رسول خداپس 
این استقبال گرمی که از او نمود تا که عدی آن را احساس نمود. فکر کن چگونه ھمه 

سبب جذب عدی به اسالم گردید. پس اگر ما این محبت را با مردم اعمال  موارد
 به دست خواھیم آورد.ھایشان را  نماییم ھر تعداد که باشند. قطعًا دل

 اندیشه...
ھایمان  توانیم به خواسته ھای تعامل و توجیه مردم می با نرمی و استفاده از مھارت«

 ».تحقق بخشیم

                                           
 روایت از مسلم و احمد. -١





 

 

 ها لذت ببر! از مهارت

و منظورم فقط پاداش اخروی نیست، خیر  ھای قابل لمسی ھستند ھا، لذت مھارت
بھره ھا  آن کنی، پس از بلکه عبارتند از لذت و شادمانی که حقیقتًا آن را احساس می

را با ھمه مردم اعم از بزرگ و کوچک، ثروتمند و فقیر، دور و نزدیک، با ھمه ھا  آن ببر و
پرھیز از شر آنان، یا جلب ھا را با آنان به کار ببر، خواه به خاطر  اعمال کن، این مھارت

محبت، یا اصالح آنان، آری برای اصالح آنان. علی بن جھم شاعری فصیح ولی 
فرھنگ بود که از زندگی چیزی جز آنچه در صحرا و بیابان دیده بود  نشین و بی بیابان

ای عمل  خواست، ھر لحظه ی مقتدری بود و ھر آنچه می دانست و متوکل خلیفه نمی
علی بن جھم وارد بغداد شد به او گفتند: ھرکسی متوکل را تعریف و کرد. روزی  می

کند. علی خوشحال  ستایش کند در نزد او تقرب پیدا کرده و بذل و بخشش دریافت می
شد و مستقیمًا به سوی کاخ خلیفه روان گشت و نزد متوکل رفت دید که شعرا شعر 

قھر و زورگویی متوکل برای ھمه  کنند. ابّھت، ھیبت و دریافت می» جوایز«سرایند و  می
 ای به تعریف خلیفه آغاز نمود که طلیعه آن چنین بود: معلوم بود! علی با قصیده

 ای خلیفه:

ـــــود ـــــك لل ـــــب يف حفاظ ـــــت كالكل  أن
 

 وكــــــــالكلبش يف قــــــــراع اخلطــــــــوب 
 

 أنـــــــت كالـــــــدلو العـــــــدمتك دلـــــــو
 

ـــــذنوب  ـــــري ال ـــــدال كث ـــــار ال ـــــن كب  م
 

روابط دوستانه چون سگ و در مبارزه و ای خلیفه تو در وفاداری و حفظ «یعنی: 
 ھا چون قوچ و نربز ھستی. ھا و دشواری شکستن سختی درھم

 ».کنند تو چون دلو بزرگ ھستی که دلوھای دیگر تمامت نمی
ھا تشبیه کند، خلیفه را  به ھمین صورت به جای این که او را به خورشید، ماه و کوه

ت، و نگھبانان از جا فکرد. خلیفه برآش میبه گوسفند نر و بز، چاه و خاک تشبیه 
دار را مھیا ساخت و برای قتل  برخاستند و جالد شمشیرش را از نیام کشید و چوبه

شاعر آماده شدند! اما خلیفه فھمید که طبیعت و قلت علم و دانش علی بن جھم بر وی 
داد او را غالب شده است. بنابراین، تصمیم گرفت سرشت وی را تغییر دھد، لذا دستور 
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در یک کاخ زیبا اسکان دھند و زیباترین کنیزھا در نزد او رفت و آمد کنند و بھترین و 
 ھا و اشیا را در اختیار او بگذارند. لذیذترین خوردنی

ھای زیبا تکیه زد و با  ھا و کرسی علی بن جھم لذت نعمت را چشید بر تخت
ودند، مجالست نمود. تا ھفت ماه سر شاعران و ادیبان که اشعار عاشقانه می ترین ظریف

 بر این حالت ماند.
ای ترتیب داد، آنگاه به یاد علی بن جھم افتاد و از  سپس خلیفه یک مجلس شبانه

وضع وی پرسید و او را فرا خواند، وقتی علی در جلو خلیفه قرار گرفت، گفت: ای علی 
 نین بود، گفت:ای که مطلعش چ بن جھم! برایم شعر بخوان: علی بن جھم در قصیده

ــــ ــــافة واجلرس ــــني الرص ــــا ب ــــوه امله  عي
 

 جلــبن اهلــوی مــن حيــث أدري وال أدري 
 

ـــــن ـــــديم ومل أك ـــــوق الق ـــــده يل الش  أع
 

 ســــلوت ولكــــن زده مجــــرا علــــی مجــــر 
 

ھای آھویی در میان (رصافه) و (جسر) عشق و عالقه مرا به خود  چشم«یعنی: 
 دانم. دانم یا نمی اند از جایی که من می جلب نموده

چنان که عشق و عالقه گذشته مرا بیدار نمود گرچه من گذشته را از یاد نبرده 
 ».بودم، بلکه بر زخم گذشته نمک پاشید

انگیخت. و آنگاه آغاز به  ترین کلمات برمی و ھمواره احساسات حاضرین را با ظریف
 توصیف خلیفه نمود و وی را به خورشید، ستاره و شمشیر تشبیه کرد.

 گونه توانست طبیعت ابن جھم را تغییر دھد.ببین خلیفه چ
 ایم، ولی آیا برای تغییر مان به تنگ آمده قدر از طبیعت فرزندان یا دوستان ما نیز چه

 ایم. تالش کردهھا  آن
توانی طبیعت خویش را تغییر دھی و ترشرویی را به لبخند،  ی بھتری می تو با شیوه

عوض نمایی و این کاِر مشکلی نیست، اما خشم را به بردباری، بخل را به جود و سخا 
 نیاز به تصمیم و عمل دارد، پس دلیر و پھلوان باش.

ھای  ھا و توانمندی با قدرت ج بیند که رسول خدا ھرکسی در سیره نبوی بنگرد می
آورد و این اخالق وی با  ھایشان را به دست می کرد و دل اخالقی با مردم برخورد می

اش به غضب و  اش تنھا شود، بردباری بود که وقتی با خانوادهمردم تصنعی و ساختگی ن
اش به درشتی عوض شود! خیر، ھرگز چنین نبود که با مردم خنده رو باشد و با  نرمی

اش عبوس و گرفته، با مردم مھربان باشد و با زن و فرزندش خالف آن. ھرگز!  خانواده
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کرد.  وسیله آن خدا را بندگی میبلکه اخالقش برآمده از سرشت و طبیعت او بود که به 
ُجست. لبخندش را قربت الی  ھمانگونه که با نماز چاشت و قیام شب به خدا تقرب می

پنداشت. اگر کسی اخالق خوب را  الله، و مھرورزی را عبادت و گذشتش را حسنات می
تمام احوال، در جنگ و صلح، به ھنگام گرسنگی و سیری، در  عبادتی بپندارد، در

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

قدر از ھمسران ھستند که از اخالق زیبای شوھرانشان، سعه صدر،  آری! چه
شنوند، اما خود آنان در محیط  ھا می خوشرویی و سخاوت آنان در بیرون خانه داستان

نظر،  انشان در محیط خانه بداخالق، تنگاند ھستند؛ زیرا ھمسر بھره خانه از آن بی
آن است که  ج گذار ھستند. اما رسول خدا رو، بدزبان، و فحاش، بخیل و منت ترش

ُ�مْ «گوید:  می ْهِلهِ  َخْ�ُُ�مْ  َخْ�ُ
َ
نَا ِأل

َ
ْهِ�  َخْ�ُُ�مْ  َوأ

َ
بھترین شما کسی است «یعنی:  »ِأل

ترین شما از نظر اخالق با اھل که با اھل و عیالش رفتار بھتری داشته باشد و من بھ
 .)١(»باشم ام می خانه

 کرد. اش رفتار می نوادهاببین آن بزرگوار چگونه با خ
اش  چه کاری در خانه ج گوید: از عایشه پرسیدم: رسول خدا اسود بن یزید می

رسید  داد؟ گفت: وی به کارھای خانه مشغول بود، ھرگاه وقت نماز فرا می انجام می
 رفت. گرفت و برای نماز می وضو می

 به ھمین صورت در مورد پدر و مادر!
رویی و برخورد زیبایشان با  اخالقی! لطف و خنده قدر کسانی ھستند که از خوش چه

 شنویم. دیگران می
شان یعنی با پدر و مادر، ھمسر و فرزندان با  ترین ا نزدیکترین افراد و مستحقاما ب
 کند! دلی و قھر برخورد می سخت

تان با خانواده، پدر و مادر، ھمسر، خدمتگزار و بلکه با  آری! بھترین شما، بھترین
 اطفال و فرزندان کوچکش است.

                                           
 مذی و ابن ماجه با حدیث صحیح.تر -١
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نزد رسول  سمملو از احساسات و عواطف بود، ابولیلی ج روزی که قلب رسول خدا
آمد، رسول  ج ھایش (حسن یا حسین) نزد رسول خدا نشسته بود. یکی از نوه ج خدا
 او را گرفت و در دامان خویش نشانید. ج خدا

گوید: تا جایی که  ادرار نمود. ابولیلی می ج آنحضرت ی کوچک در دامان این بچه
گوید: ما سراسیمه به  جاری شد. می ج بر شکم رسول خدادیدم ادرار وی به سرعت 

وقتی بچه از » ام را بگذارید و او را ناراحت نکنید بچه«سوی این بچه برخاستیم! گفت: 
 .)١(ادرارش فارغ شد، مقداری آب خواست و آن را بر موضع ادرار ریخت

براین، جای به خدا چه زیباست! چگونه خودش را به این اخالق مزین کرده بود. بنا
 ھای بزرگ و کوچک را به دست آَوَرد. شگفت نیست که دل

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

                                           
 اند. احمد و طبرانی و رجالش ثقه -١



 

 

 روش تعامل با نیازمندان

اند که سخنان  زیرا در نظرشان فقط ثروتمنداناخالق برخی از مردم تجاری است؛ 
شوند و  دانند و مردم به ھنگام شنیدن آن شاد می ھای ظریف را می و نکته

 پوشند. شان کوچک است و مردم از آن چشم می اشتباھات
ھای ظریف، سنگین،  اما فقرا و تھیدستان به ھنگام بیان سخنان نغز و نکته

گیرند و  را به باد تمسخر میھا  آن خنان آنان،اند. مردم ھنگام شنیدن س مزه بی
پندارند، و به ھنگام سخنان این قشر، تحمل را از دست داده  شان را بزرگ می اشتباھات

 زنند. و فریاد می
گوید:  می سبر غنی و فقیر به طور یکسان مھربان بود. انس ج اما رسول خدا

آمد،  نشین به نام زاھر بن حرام بود که بسا اوقات وقتی از بیابان می شخصی بیابان
 آورد. ھدیه می ج چیزھایی از قبیل پنیر و روغن برای رسول خدا

چیزی از قبیل خرمای خشک و  ج خواست نزد اھلش برگردد، رسول خدا ھرگاه می
زاھر از «گفت:  داشت و می ست میاو را دو ج کرد. رسول خدا غیره برایش مھیا می

و زاھر شخصی بدقیافه و » دوستان بیابان ماست و ما از دوستان شھرنشین او ھستیم
 زشت چھره بود.

آمد و او را نیافت برخی از کاال  ج ی رسول خدا روزی از بیابان بیرون آمد و به خانه
گاھی یافت  ج را به بازار برد وقتی رسول خداھا  آن و وسایل به ھمراه داشت، از وی آ

به دنبال او به بازار رفت، زاھر را در حالی یافت که مشغول فروش اسباب و کاالھایش 
ھای بیابان با شکل و بوی  ھایش ھمان لباس چکید و لباس بود و عرق از جبینش می

از پشت او را بغل نمود به طوری که زاھر او  ج بیابانی بودند. در این ھنگام رسول خدا
دانست که چه کسی او را در بغل گرفته است، زاھر آشفته شد و گفت:  د و نمیرا ندی

کوشید تا  خاموش شد و چیزی نگفت! زاھر می ج رھایم کن. تو کیستی؟ رسول خدا
کرد. وقتی رسول  برھاند و به پشت سر خودش نگاه می ج خود را از دست رسول خدا

را شناخت  ج آنحضرت د و وقتیاش برطرف گردی را دید، آرام گشت و آشفتگی ج خدا
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نمود. رسول خدا نیز از باب شوخی صدا آنحضرت  شروع به مالیدن پشتش به سینه
زاھر به وضع خودش » خرد؟ چه کسی خریدار برده است؟ چه کسی برده می«زد:  می

رنگ و روست. گفت: به خدا  حال و بی نگاه کرد دید یک انسان نادار، فقیر، شکسته
 شوی. ات مغبون و زیانبار می تو در معامله ج خداسوگند! ای رسول 

ارزش نیستی، بلکه تو نزد خداوند  گفت: اما تو در نزد خداوند بی ج رسول خدا
 باارزش و قیمتی ھستی.

پیوسته و معلق  ج آنحضرت ھای نیازمندان به پس جای شگفتی نیست که دل
 ھایشان باشد. باشد و با این اخالق، مالک قلب

گیرند، بلکه از  قرا از ثروتمندان به خاطر بخل در مال و طعام، ایراد نمیبسیاری از ف
ورزند.  این جھت ناراحت ھستند که آنان در لطف و محبت و حسن معاشرت بخل می

ای و با او به دیده ارزش و احترام  قدر به روی یک نیازمند تبسم و لبخند زده تو چه
ر تاریکی شب دست به دعا برآورده و به ای و در نتیجه او د نگریسته و رفتار کرده

ی ھا انسانقدر فراوانند  ھا را از آسمان برایت جلب نموده است، چه وسیله آن رحمت
توجه ھا  آن اند و به ھای شھر افتاده پوشی که بر دروازه مو و غبارآلود و ژنده پراکنده

ام نشده سوگند یاد شود، ولی اگر ھمین افراد به خداوند در باره کاری که ھنوز انج نمی
کند و نزد او  شان را راست نموده و مطابق قسم آنان عمل می کنند، خداوند قسم

 رو باش. مستجاب الدعوات ھستند. پس با این ضعیفان ھمواره خنده

 اشاره...
تردید لبخند تو به روی فقرا و نیازمندان، درجات تو را در نزد خداوند باال  بی«

 ».برد می



 

 

 روش تعامل با زنان

من «گفت:  کرد و می پدربزرگ من ھمیشه به یک ضرب المثل قدیمی استناد می

یعنی ھرکسی که زنش چیزی را در نزد وی نیابد که  »غابت عن عنزه جابت تيس
یگر که دکند تا به کسی  اش را ارضا نماید و او را سیر کند، نفسش او را وادار می عاطفه

دارای سخنان شیرین است، گرایش داشته باشد. منظور وی از این ضرب المثل معاذ 
ان ھستند و اگر خداوند به الله تشبیه زن و مرد به بز نر و ماده نیست! زنان مانند مرد

مردان نیرو جسم عطا نموده است، به زنان عواطف و احساسات قوی ارزانی داشته 
اند که در برابر قدرت عاطفی یک زن سر  قدر از پادشاھان و افراد دلیر بوده است و چه

 اند. تعظیم فرود آورده
نید که به وسیله ھای تعامل با زنان این است که شما ترفندی را بدا یکی از مھارت

 به نبرد بپردازید.ھا  آن ی خودشان با شان تأثیر بگذارید و با اسلحه آن در عاطفه
اش  کردن نسبت زن، و احترام به عاطفه تو را به احسان و نیکی ج رسول خدا

کند تا با  کند، تا این که با او خوشبخت شوید و به پدران توصیه می توصیه می
 سان رفتار نماید.شان با نیکی و اح دختران

ِقيَاَمةِ  يَْومَ  َجاءَ  َ�بْلَُغا، َحىتَّ  َجاِرَ�تَْ�ِ  اَعَل  َمنْ «فرماید:  می
ْ
نَا ال

َ
َصابَِعهُ  وَُهَو، وََضمَّ  أ

َ
 .)١(»أ

ھرکسی دو دختر را تربیت نماید، تا این که به سن بلوغ برسند. روز قیامت در «یعنی: 
شویم (و  کند که من و او اینقدر به ھمدیگر نزدیک می حالی با من مالقات می

 ».نمود) انگشتانش را جمع می
آمیز نسبت به مادران توصیه نموده است. چنانکه وقتی  و فرزندان را به رفتار محبت

از صحابه پرسید: چه کسی سزاوارتر است که من با او بیشتر خوشرفتاری و حسن یکی 
 .)٢(معاشرت داشته باشم؟ گفت: مادرت، سپس مادرت، سپس مادرت، سپس پدرت

                                           
 مسلم. -١
 متفق علیه. -٢
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حتی شوھر را نسبت به حق زن نیز توصیه نموده است، و کسی را که بر زن خویش 
مت قرار داده است. مالحظه خشمگین شود یا با او بدرفتاری کند، مورد سرزنش و مال

الوداع در میان صد ھزار نفر از حجاج ایستاده بود،  حجةدر  ج فرمایید که رسول خدا
ھرگونه انسان، سیاه و سفید، بزرگ و کوچک، ثروتمند و فقیر بود، به ھا  آن که در میان

 «فریاد زد و گفت: ھا  آن ھمه
َ

ال
َ
  بِالنَِّساءِ  َواْستَوُْصوا أ

َ
ال

َ
 )١(»َخْ�ًا بِالنَِّساءِ  َواْستَوُْصوا َخْ�ًا، أ

گاه باشید، من شما را نسبت به زنان«  ».کنم تان به خیر و خوبی توصیه می آ
آمده و از بدرفتاری  ج در یکی از روزھا زنان زیادی پیش ھمسران رسول خدا

از این امر اطالع یافت: برخاست و به  ج شان شکایت نمودند. وقتی رسول خدا شوھران

لَم بِآلِ  َطاَف  لََقدْ «م فرمود: مرد ُ َعلَيِْه وَسَّ ٍد َصَ� ا�َّ ْزَواَجُهنَّ  �شتك� َكِث�ٌ  �َِساءٌ  ُ�َمَّ
َ
 أ

َِك  لَيَْس 
َ

وئل
ُ
يَاِرُ�مْ  أ زنان زیادی در اطراف آل محمد دور زده و از بدرفتاری « )٢(»خِبِ

 ».شوھران خویش شکایت نمودند. این شوھران، بھترینان شما نیستند

ْهِلهِ  َخْ�ُُ�مْ  َخْ�ُُ�مْ «نیز فرمودند:  و
َ
نَا ِأل

َ
ْهِ�  َخْ�ُُ�مْ  َوأ

َ
بھترین «یعنی:  )٣(»ِأل

ام  تان نسبت به خانواده اش است و من بھترین تان با اھل و خانواده شما، بھترین
 ».ھستم

حتی دین اسالم چنان احترامی به زنان گذاشته که به خاطر آبرو و ناموس یک زن، 
 آمدند. ه است و سرھای زیادی از تن جدا شده و به پرواز درمیھایی به پاخاست جنگ

کردند. نزول آیات حجاب و پوشش  یھودیان به ھمراه مسلمانان در مدینه زندگی می
کردند تا فساد، فحشا و  تالش میھا  آن مسلمانان، آنان را بسیار خشمگین نمود و

 تشار دھند، ولی نتوانستند.نن اھای مسلمانا حجابی را در میان صف بی
بنی «در یکی از روزھا یک زن مسلمان در کمال عفت و حجاب به بازار یھودیان 

رفت و در کنار یک زرگر یھودی نشست. یھودیان از پوشش اسالمی و عفت » قینقاع
کردن و  ی وی یا لمس کردن به چھره وی به خشم آمدند و دوست داشتند از نگاه

لذت ببرند! ھمانگونه که قبل از بزرگداشت اسالم نسبت به زنان چنین  کردن با او بازی
اش را آشکار نماید و او را به کشف حجاب فریب  کردند. لذا از وی خواستند تا چھره می

                                           
 مسلم و ترمذی. -١
 ابوداود با سندی صحیح. -٢
 ترمذی و ابن ماجه با سند صحیح. -٣
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دادند، اما آن زن از این مورد انکار و امتناع ورزید. زرگر در حالی که زن مسلمان  می
یراھنش را از پایین گرفت و آن را از پشت به ی پ خبر نشسته بود، گوشه غافل و بی

چادرش آویزان کرد! وقتی زن مسلمان بلند شد، قسمتی از بدن او ظاھر شد و 
ھایش آشکار گردید! یھودیان از این کار به خنده درآمدند. زن مسلمان و پاکدامن  اندام

ند! وقتی کرد کشتند، ولی عورتش را ظاھر نمی فریاد کشید. وی دوست داشت او را می
را مشاھده نمود، شمشیر کشید و به زرگر حمله کرده و  یکی از مسلمانان این صحنه

وی را به قتل رسانید و در مقابل، یھودیان به آن مسلمان حمله کرده و او را به شھادت 
 رساندند.

از این ماجرا و از این که یھودیان عھدشکنی نموده و به یکی از  ج وقتی رسول خدا
را محاصره نموده تا این که آنان تسلیم ھا  آن زنان مسلمان تعرض نمودند، باخبر شدند

 قرار گرفتند.آنحضرت  شدند و تحت فرمان
را تنبیه نمایید و انتقام آبروریزی آن زن عفیفه را ھا  آن خواست ج چون رسول خدا

نان بگیرد، یکی از لشکریان شیطان، یعنی سرکرده منافقان عبدالله بن ابی بن از آ
�سلول  کسی که آبرو و ناموس زنان مسلمان برایش اھمیت نداشته و صیانت زنان  

�محترم برایشان مھم نبود، بلکه فقط ھم و غم وی شھوت و شکم بود  برخاست و  
زیرا آنان در جاھلیت انصار و «ن ای محمد! ای محمد! به موالی یھود احسان ک گفت:

 از وی روی گرداند و از پیشنھاد وی امتناع ورزید. ج اما رسول خدا». یاران او بودند
خواستند فساد و فحشا را در  طلبید که می چون او برای کسانی عفو و بخشش می

ھا  این میان مؤمنین رواج دھند. دو مرتبه این منافق برخاست و گفت: ای محمد! بر
گفت: به موالی من احسان کن.  حسان کن. و بار بار این جمله را تکرار نمود و میا

به خشم درآمد و رویش را به سوی او بازگردانده و فرمودند: مرا بگذار،  ج رسول خدا
داد تا از  را سوگند می ج باز منافق از خواسته خود باز نیامد و ھمواره رسول خدا

ھا  آن رویش را به سوی او بازگرداند و گفت: ج خداصرف نظر کند، رسول ھا  آن کشتن
را از مدینه اخراج ھا  آن صرف نظر کرد، اماھا  آن به خاطر تو آزاد شدند و از کشتن

را بیرون راند. آری، اھمیت زن مسلمان پاکدامن حتی ھا  آن شان نموده و از سرزمین
 بیشتر از این است.
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اوس بن «بود. شوھرش  ج نیک پیامبریکی از اصحاب صالح و » خوله بنت ثعلبه«
شد. روزی که از مجلس قومش  پیرمردی کھن سال بود که زود خشمگین می» ثابت

آمد و در مورد چیزی با وی درگیر شد. خوله ھم به او واکنش » خوله«برگشته بود، نزد 
نشان داد، لذا باھم درگیر شدند. اوس بن صامت خشمگین شد و گفت: تو مانند پشت 

 خشمگین بود بیرون رفت.ھستی و در حالی که  مادرم
شد.  گفت، طالق محسوب می ای می در زمان جاھلیت اگر مرد به زنش چنین جمله

اش بازگشت، ولی دید زنش  دانست. اوس به خانه ولی خوله محکم آن را در اسالم نمی
سبب  کند، خوله گفت: سوگند به ذاتی که جان خوله در قبضه اوست، به از او دوری می

ای نزدیک من نیا، تا خدا و رسولش با حکم خویش در این مورد  ای که گفته آن کلمه
رفت و آنچه را که بین او و شوھرش اتفاق  ج کنند، سپس خوله نزد رسول خدا قضاوت

 جکرد، و رسول خدا افتاده بود را بیان نمود و از بداخالقی و رفتار شوھرش شکایت می
گفت: ای خوله! پسر عموی تو  نمود و می ھمواره او را به صبر و شکیبایی دعوت می

ھایش را  پیرمرد کھن سالی است، پس در حق او از الله بترس! در حالی که خوله اشک
ام را به پایش پیر کردم، شکمم را به او  گفت: یا رسول الله! جوانی کرد و می پاک می

کرد! خدایا! من به » ظھار«شدم و از فرزند بازآمدم با من اختصاص دادم، تا این که پیر 
منتظر بود، تا خداوند در مورد این دو حکمی  ج کنم و رسول خدا سوی تو شکایت می

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

 جخوله و شوھرش بود، فرود آمد. آنگاه رسول خدا با آیات قرآن که در آن حکم ج خدا
رو به خوله نمود و گفت: ای خوله! خداوند در مورد تو و شوھرت آیات فرو فرستاد. 

 یه را تالوت نمود:آسپس این 

ُ �َْسَمُع َ�َ ﴿ ِ َوا�َّ ُ قَْوَل الَِّ� ُ�َادِلَُك ِ� َزوِْجَها َو�َْشَتِ� إَِ� ا�َّ اُوَرُ�َما  قَْد َسِمَع ا�َّ
َ َسِميٌع بَِص�ٌ   تا آخر آیات از سوره مجادله. .]١[المجادلة:  ﴾١إِنَّ ا�َّ

(ای پیامبر!) البته خداوند سخن آن زن را که در باره شوھر خود با تو «ترجمه آیات: 
شنود،  کرد، شنید و خدا گفتگوی شما را می کرد و پیش خدا شکایت می گفتگو می

 .»بینا است ھرآیینه خدا شنوا و



 ٤٥  روش تعامل با زنان

به خوله گفت: به اوس بگو: یک غالم آزاد کند. گفت: یا رسول  ج آنحضرت سپس
الله! غالمی ندارد که آزاد کند. گفت: بگو: دو ماه روزه بگیرد. گفت: به خدا او 

تواند روزه بگیرد. گفت: پس به شصت مسکین به ھرکدام یک  پیرمردی است که نمی
بدھد. گفت: یا رسول الله! چیزی از خرما در اختیار او نیست. رسول  خرما )١(»وسق«

کنیم. خوله گفت: به خدا سوگند! یا  گفت: ما او را به یک سطل خرما کمک می ج خدا
گفت: تو کار  ج کنم. رسول خدا رسول الله من نیز او را به یک سطل خرما کمک می
ز طرف او صدقه کن. من تو را به درستی انجام دادی و خوب کردی. پس برو و آن را ا

 .)٢(کنم پسر عمویت به خیر توصیه می
پاک است آن ذاتی که به رسولش مھرورزی و تحمل با ھمه مردم عطا نموده است. 

 گذارد. تأثیر میھا  آن حتی در مورد مشکالت شخصی آنان نیز بر
رم، و قبل ھای عاطفی را با دختر و ھمس من خودم تعامل توأم با مھرورزی و مھارت

ام که جز  ام و آن چنان تأثیر بزرگی مشاھده کرده از آن با مادر و خواھرانم تجربه نموده
تواند آن را تصور نماید. جز اشخاص محترم  کسی که آن را اعمال نموده است، نمی

کند و جز اشخاص پست و فرومایه ھیچکس به وی  بزرگوار کسی به زن احترام نمی
 دارد. اھانت روا نمی

 وقفه...
کند، اما برایش  ھای شوھر صبر می ی، زشتی، و گرفتاریرچه بسا زن، بر فقر و نادا«

 ».اش صبر و شکیبایی نماید خیلی دشوار است که بر بداخالقی

                                           
 نوعی پیمانه شرعی است. -١
 احمد و ابوداود با سند صحیح. -٢





 

 

 شیوه تعامل با کودکان

برایمان پیش آمده و ھمواره این موارد در فکر و در دوران کودکی موارد بسیاری، 
اند. اگر  انگیز بوده اند، چه بسا برخی از این خاطرات شورانگیز یا غم ذھن ما نقش بسته

افتید که از  ای می به دفتر خاطرات ایام طفولیت خویش نگاه کنید، قطعًا به یاد جایزه
افتید که شخصی در  ستایشی می اید یا به یاد تعریف و طرف مدرسه آن را دریافت کرده

ھا  آن رخدادھایی ھستند که تصاویرھا  این یک مجلس عمومی از شما نموده است، پس
 روند. ی بلند مدت مان نقش بسته و از یاد نمی در حافظه

آوریم که در دوران طفولیت  انگیزی را به یاد می ھمیشه ما وقایع غمھا  این در کنار
ھایمان که بین ھم  می ما را تنبیه نموده است، درگیریلاند؛ مع افتادهبرای ما اتفاق 

مان بوده  ی ی اھانت به خانواده ھایمان رخ داده است، یا وقایعی که در برگیرنده کالسی
قدر احسان و  است. یا اھانتی که به زن، از طرف پدر شوھر پیش آمده است و... چه

ھا  آن ای اقع شده است، حتی پدران و خانوادهھایی که برای کودکان مؤثر و خوشرفتاری
را جلب نموده است. چه بسا برای یک معلم ھا  آن را تحت تأثیر قرار داده و محبت ھمه

آموزان تماس گرفته و از  دوره ابتدایی اتفاق افتاده است که با یکی از والدین دانش
دش دست دوستی و آموزش تعریف نماید و آن پدر با وی به خاطر محبت با فرزن دانش

کنند یا  ھای کوتاه مدت و اتفاقی، از او به نیکی یاد می رفاقت دراز نموده و در مالقات
 به صورت ھدیه یا نوشتن یک نامه، احساساتش را بروز دھد.

ھا، جھت جلب محبت و تمرین  از این جھت در لبخندزدن و تبسم به روی بچه
 کوتاھی نکن.ھا  آن ھای زیبا با مھارت

ھای کوچک دبستانی در مورد نماز سخنرانی نمودم و از آنان در  برای بچه روزی
فرماید:  می ج مورد اھمیت نماز، حدیثی را پرسیدم. یکی از آنان جواب داد: رسول خدا

ی بین کفر و شرک، ترک  فاصله«یعنی:  »ب� الرجل و�� ال�فر والرشك ترك الصالة«
 ».نماز است

ی شگفتی شد و از فرط شوق و عالقه  جالب و مایه این پاسخ وی برای من بسیار
ھای  مانند ساعت ساعتم را باز کرده به او ھدیه نمودم. این ساعت من یک ساعت ساده
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قشر زحمتکش جامعه بود. این رفتار من با این پسر بچه باعث تشویق و سبب شد که 
زش آن پی برد. وی به علم گرایش پیدا کند و به حفظ قرآن روی آورد و به قیمت و ار

بعد از چندین سال در یکی از مساجد به طور اتفاقی با جوانی برخورد نمودم،  تا این که
ی شریعت  شناختم. جوانی بود که از دانشکده وی ھمان پسر بود، ولی من او را نمی

ی قضاوت مشغول به کار  ر رشتهھا د فارغ التحصیل شده بود و در یکی از دادگستری
اخت، پس ببین چگونه این محبت و تقدیر ھمزاد او شده و چندین سال بود. او مرا شن

اش ماندگار شده بود. به خاطر دارم که  با آن به سر برده بود و در وجود، ذھن و خاطره
ای شاد و بشاش و با  روزی برای یک جشن عروسی دعوت شده بودم. جوانی با چھره

ورد اتفاقی که بین من و او پیش دلگرمی به من سالم گفت، و به رفتار ظریفی در م
ھایم، در زمانی که وی  آمده بود، اشاره نمود. این اتفاق در یکی از مراسم سخنرانی

ھا  بینی که با بچه قدر از مردم را می ای بوده است پیش آمده بود. چه پسربچه
بینی بچه کوچکی با  شود، می کنند مانند کسی که از مسجد خارج می خوشرفتاری می

کشاند تا به این مرد برسد و به او سالم بگوید، و  پدر خود را به سوی او می دستش
محبتش را نسبت به او اعالم نماید. گاھی چنین اتفاقات و برخوردھا در مراسم عقد 

 آید. اند، پیش می عروسی که افراد زیادی بدان دعوت شده
کنم و به سخنان  میھا مبالغه  از شما مخفی نماند که من در اکرام و استقبال بچه

�ھا  آن شیرین �اگرچه ھم مھم نباشند   دھم. گاھی اوقات به خاطر  گوش می 
 افزایم. بزرگداشت پدرش، و کسب محبت وی در استقبال و اکرام کودک می

کردم و  ی کوچکش ھمراه او بود، مالقات می گاھی اوقات با یکی از دوستان که بچه
کردم. روزی ھمین دوست من، مرا در یک  میاش بسیار اظھار لطف و محبت  با بچه
اش به سوی من آمد و سالم گفت و سپس افزود:  مالقات نمود و با بچهی بزرگی  جلسه

در مورد ھا  آن شان روزی در کالس درس از شما با پسرم چه کار کردی؟ زیرا معلم
 خواھم پزشک شان نظرخواھی نموده است، یکی گفته است: من می ی آرزوھای آینده

خواھم  خواھم مھندس باشم و پسرم گفته است: می شوم و دیگری گفته است: من می
 .)١(محمد عریفی باشم!

                                           
 باشد. محمد عریفی خود مؤلف می -١
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ھا مالحظه نمایید، وقتی  توانید رفتار مردم را به ھنگام تعامل با بچه شما می
شود و پسر کوچکش را به ھمراه دارد و جھت مصافحه در  شخصی وارد یک مجلس می

کند، برخی از مردم  ر کوچکش به دنبال او مثل پدرش میزند و پس مجلس دور می
شان با او مصافحه  ی دست دھند. و برخی با گوشه توجھی نشان می نسبت به بچه بی

گویند: چطوری جوان،  دھند و می کنند و برخی به حالت تبسم دستش را تکان می می
قلب بچه  حالت چطور است ناُقال. قطعًا این آن چیزی است که محبت وی را در

 آورد. کند، حتی قلب پدر و مادرش را به دست می کوچک حک می
ھا اعمال  بھترین برخورد و تعامل را با بچه ج نخستین مربی امت حضرت محمد

کرد و  با او شوخی می ج برادر کوچکی داشت، رسول خدا» انس بن مالک«نمود.  می
ای داشت که با او بازی  پرنده ی کوچک زد. این بچه صدا می» ابوعمیر«ی  او را با کنیه

کرد و  دید با او شوخی می او را می ج آنحضرت کرد و روزی پرنده ُمرد. لذا ھرگاه می
ھا اظھار محبت نموده و  ی کوچکت چه شد؟ و با بچه گفت: ای ابوعمیر! پرنده می

 ،ای زوینب«گفت:  کرد و می شوخی می» ام سلمه«کرد. و با زینب دختر  شوخی می
�نب ای زوی گذشت که مشغول بازی  ھا می و ھرگاه از کنار بچه». یعنی: ای زینبک 

ھایشان سالم  رفت و به بچه گفت. وقتی به دیدار انصار می سالم میھا  آن بودند، به
 ج ھا از پیامبر کشید. به ھنگام بازگشت از جھاد، بچه گفت و به سرشان دست می می

کرد. چنانکه پس از غزوه  با خود سوار میرا ھا  آن ج آنحضرت کردند و استقبال می
و مسلمانان به  ج گشت و رسول خدا ، لشکر اسالم به طرف مدینه بازمی»موته«

دویدند، چون رسول  میھا  آن ھا نیز به سوی رفتند و بچه استقبال سپاه اسالم می
د جعفر را را سوار کنید و فرزنھا  آن ھا را بردارید و بچه ھا را دیدند فرمودند: بچه جخدا

او را در جلو خودش  ج آنحضرت را آوردند و» عبدالله بن جعفر«به من بدھید. آنگاه 
 سوار نمود.

ای پنج ساله  که بچه» محمود بن ربیع«مشغول وضوگرفتن بود که آنحضرت  باری
کرد و با او شوخی  آب در دھان نمود و به سویش پرت می ج آنحضرت بود، آمد

 .)١(نمود می

                                           
 بخاری. -١
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کرد و  نمود و شوخی می با ھمه مردم ھمیشه با لبخند برخورد می ج آنحضرت
ھایشان سبک بود و ھیچکسی از  کرد. بر دل ھایشان وارد می سرور و شادمانی را در دل

 شد. مجالست با ایشان ملول و خسته نمی
آمد و سواری خواست تا به مسافرت یا جھاد  ج آنحضرت روزی شخصی به نزد

من تو را بر یک بچه شتری سوار «وی شوخی به او گفت: از ر ج آنحضرت برود،
دانست بچه شتر توان حمل او را ندارد، گفت: یا رسول  آن شخص چون می». کنم می

» زاید؟ آیا شتر جز بچه چیزی می«فرمود:  ج آنحضرت الله! من با بچه شتر چکار کنم؟
 ه است.دھم، اما مسلما آن را شتری زایید یعنی من به تو شتر بزرگی می

 ».ای صاحب دو گوش«روزی به عنوان شوخی به حضرت انس گفت: 
به او گفت: شوھرت  ج آنحضرت روزی زنی نزد وی آمد و از شوھرش شکایت کرد.

ھمان است که در چشمانش سفیدی وجود دارد؟ آن زن ترسید و گمان برد که 
 ÷یعقوب اش را از دست داده است. چنانکه خداوند در مورد حضرت شوھرش بینایی

ْت َ�يَْناُه ِمَن اْ�ُْزنِ ﴿ فرماید: می بر اثر اندوه و غم کور «یعنی  .]٨٤[یوسف:  ﴾َوا�َْيضَّ
. لذا این زن پریشان حال به نزد شوھرش بازگشت و ھمواره با دقت به چشمانش »شد

گفته است: در  ج کرد. شوھرش علت آن را پرسید؟! وی گفت: رسول خدا نگاه می
چشمان تو سفیدی است. شوھرش گفت: ای زن! مگر به تو خبر نداده است که 

اش است. یعنی ھر شخصی در چشمانش سیاھی و  سفیدی آن بیشتر از سیاھی
کرد و او نیز واکنش  شوخی می ج آنحضرت سفیدی وجود دارد. ھرگاه شخصی با

 جنزد رسول خدا سی حضرت عمرکرد. روز خندید و تبسم می داد و با او می نشان می
به خاطر این که ھمسرانش از وی نفقه و مخارج زیاد  ج آنحضرت رفت در حالی که

گفت: یا رسول الله! ما جماعت قریش بر  سمطالبه کرده بودند، ناراحت بودند. عمر
خواست، بلند شده و  زنان غالب بودیم، ما چنان بودم که ھرگاه زنی از ما نفقه می

کردیم. اما وقتی به مدینه آمدیم با قومی روبرو شدیم که زنان بر  طع میگردنش را ق
یاد گرفتند. یعنی زنان ما نیز بر ما ھا  آن شان غالب ھستند. زنان ما نیز از شوھران

به سخنانش  ستبسم نمود. سپس حضرت عمر ج قدرت پیدا کردند. آنگاه رسول خدا
ه شد و این به خاطر لطف و عطوفت به اضاف ج آنحضرت ادامه داد، آنگاه بر خوشحالی

ھای  نمود که دندان چنان تبسم می ج آنحضرت بود. در احادیث آمده است که سعمر



 ٥١  شیوه تعامل با کودکان

شدند. بنابراین، بسیار خوش مجلس و لطیف المعشر بوده است.  آسیای وی ظاھر می
 پس اگر خودمان را به اینگونه برخورد و تعامل با مردم عادت دھیم. زود مزه زندگی را

 کنیم. احساس می

 اندیشه...
 ».سازیم بچه ھمانند ِگل نرمی است که ما بر حسب برخوردمان با او، او را می«





 

 

 رفتار با زیردستان و خدمتگزاران

خیلی خوب با آنچه مناسب حال زیر دستان و بردگان بود، در  ج رسول خدا
وفات نمود، قریش به شدت او را اذیت  ج کرد. وقتی عموی پیامبر ھایشان نفوذ می دل
به طائف رفت و در برابر قومش از قبیله ثقیف یاری و کمک  ج آنحضرت کردند. لذا می

 آورده است بپذیرند.ھا  آن ایخواست و امید داشت تا آنچه را که از جانب خداوند بر
رفت. به طائف رسید و نزد سه نفر از اشراف و سران ھا  آن تنھا به سوی ج پیامبر

ھای عبدیالیل، مسعود و حبیب فرزندان  ی ثقیف که ھرسه برادر بودند به نام قبیله
را به طرف الله دعوت نمود و در مورد آن چیزی که نزد ھا  آن عمرو بن عمیر رفت و

رساندن به اسالم و قیام با او در برابر کسانی که با وی  آمده بود از قبیل: یاری آنان
 کنند، سخن گفت. مخالفت می

ار زشت و ناروایی پاسخ گفتند. چنانکه اولی گفت: یرا به صورت بس ج آنان پیامبر
کنم. دومی  اگر خداوند شما را به پیامبری برگزیده است من غالف خانه کعبه را پاره می

یافت تا او را به پیامبری مبعوث کند. سومی از روی نگفت: آیا خداوند کسی غیر از تو 
گویی پیامبر  گوییم. اگر چنانکه می فلسفه بافی گفت: به خدا سوگند با تو سخن نمی

خدا ھستی، مقام و جایگاه تو باالتر از آن است که من جواب تو را بدھم و اگر بر خدا 
 اسب نیست که با تو سخن بگویم.گویی باز ھم من دروغ می

ھای زشت را از آنان شنید، با ناامیدی از نزد آنان  این پاسخ ج وقتی رسول خدا
برخاست در حالی که از خیر قبیله ثقیف ناامید شده بود، اما بیم آن داشت که قریش از 

 تر شوند. به آنان تر و جری برخورد ثقیف با وی خبر شوند و در نتیجه با وی گستاخ
گفت: آنچه با من کردید باکی نیست، ولی این جریان مرا مخفی نگه دارید. اما آنان 

بد و بیراه گفته و  ج چنین نکردند و نادان و بردگان خویش را وادار نمودند تا به پیامبر
را وادار کردند تا  ج آنحضرت سر و صدا به راه بیندازند تا جایی که گروھی جمع شده و

داخل شود، در حالی که آن دو در آنجا » شیبه بن ربیعه«و » بیعهعتبه بن ر«در باغ 
یت قرار داده بودند از آنجا برگشت و ذبودند. و در حالی که نادانان ثقیف او را مورد ا

 ی انگوری که در آنجا بود، نشست. زیر سایه
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ورد دیدند که چگونه نادانان طائف با او برخ کردند و می فرزندان ربیعه به او نگاه می
صدا » عداس«به رحم آمد و غالم نصرانی خود را به نام ھا  آن کنند، از این رو دل می

ای از این انگور بردار و در این سینی بگذار و آن را برای آن  زدند و به او گفتند: خوشه
مرد ببر و بگو از آن بخور. عداس نیز چنین نمود، انگور را آورد و آن را در جلو رسول 

 و سپس گفت: بخور. گذاشت ج خدا
رسول خدا دستش را دراز نمود و گفت: بسم الله و سپس آن را تناول فرمود: 

 آورند. عداس به او نگاه کرد و گفت: به خدا این سخن را اھل این شھر بر زبان نمی
من «گفت: ای عداس تو از اھل کدام شھر ھستی و دینت چیست؟ گفت:  ج آنحضرت

پرسیدند: از روستای مرد صالح  ج رسول خدا». ینوا ھستمبر آیین نصرانیت و از اھل ن
 ج آنحضرت دانی؟ ؟ عداس گفت: تو یونس بن متی را از کجا می»یونس بن متی«

فرمود: او برادر من و پیامبر بوده است و من نیز پیامبر ھستم. عداس خود را بر دامان 
یعه به سوی آن دو انداخت و سر و دست و پایش را بوسید و فرزندان رب ج رسول خدا

 کردند و یکی به دیگری گفت: غالمت را نگاه کن که دینش را فاسد نمود. نفر نگاه می
و شنیدن سخنانش  ج آنحضرت عداس در حالی که نزد آقایش برگشت که از دیدن

متأثر گشته بود. آقایش به او گفت: وای بر تو عداس! تو را چه شده بود که سر و دست 
بوسیدی؟ گفت: آقای من! در روی زمین چیزی بھتر از وی  میو پای این مرد را 

دھد. آقایش  نیست، او مرا از چیزی باخبر ساخت که جز پیامبر کسی آن را انجام نمی
 گفت: مواظب باش عداس او تو را از دینت برنگرداند؛ زیرا دین تو از دین او بھتر است.

دم زیبا و عالی قرار دھیم ولو این ی مر توانیم برخوردمان را با ھمه پس آیا امروز می
 ای باشند. که از ھر طبقه

 اشاره...
با انسان از حیث این که انسان است برخورد کن نه از حیث شکل، مال و مقام «
 ».آنان



 

 

 طریقه رفتار با مخالفان

از خود ھا  آن کرد و در راه اصالح و دعوت با کفار عادالنه رفتار می ج رسول خدا
ھای آنان چشم  کرد و از بدی داد و شکنجه و آزار آنان را تحمل می فداکاری نشان می

 ش به او گفته است:رپوشید، چرا اینگونه رفتار نکند، در حالی که پروردگا می

رَْسلَْناَك إِ�َّ رَْ�ًَة لِلْعَ ﴿
َ
ما تو را نفرستادیم جز « .]١٠٧[األنبیاء:  ﴾١٠٧الَِم�َ َوَما أ

برای «بلکه  ﴾١٠٧رَْ�ًَة لِلَْعالَِم�َ ﴿ برای چه کسانی؟ فقط برای مؤمنین؟! خیر.، »رحمت
 .»ھمه جھانیان

ورزند. ولی  گویند و به دشمنی و عداوت او مبادرت می ناسزا می ج یھود به پیامبر
 کند. با وجود آن نسبت به آنان مھربانی می

گذشتند و گفتند:  ج ی آنحضرت گوید: روزی یھود به خانه می لحضرت عایشه
وقتی عایشه این » وعلیکم«فرمود:  ج آنحضرت یعنی مرگ بر شما.» السام علیکم«

ل نکرد و گفت: مرگ بر شما و نفرین و خشم خدا بر شما باد. سخن آنان را شنید تحم
فرمود: ای عایشه! آرام باش و از خشونت و ناسزاگویی پرھیز کن. عایشه  ج پیامبر

فرمود: تو نیز شنیدی که من چه گفتم؟  ج آنحضرت گفت: مگر نشنیدی چه گفتند؟
ردد، اما دعای گ مستجاب میھا  آن جواب گفتم، پس دعای من در حقھا  آن من به

 گیرد. آنان علیه من مورد اجابت قرار نمی
ای وجود دارد تا ناسزاگویی مقابله به مثل شود! مگر خداوند به او  آری، چه انگیزه

 .»با مردم سخن نیک بگویید«یعنی  .]٨٣[البقرة:  ﴾َوقُولُوا لِلنَّاِس ُحْسًنا﴿ ته است:فنگ
گشتند و در بیابانی که درختان انبوھی  ای برمی با اصحابش از غزوه ج پیامبر

داشت، به استراحت پرداختند و اصحاب در زیر درختان این جنگل پراکنده شده و به 
 استراحت پرداختند.

نیز زیر سایه درختی رفته و استراحت نمودند و شمشیرش را بر  ج رسول خدا
ش را پھن نمود و به خواب رفت. در این میان رای از درخت آویزان نمود و چاد شاخه

تنھا است با آرامی  ج کرد. وقتی دید که رسول خدا را دنبال میھا  آن یکی از مشرکین
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ی درخت برداشت و با صدای بلند فریاد زد: ای  نزد او آمد و شمشیرش را از شاخه
که مرد  بیدار شد در حالی ج دارد؟ رسول خدا محمد! چه کسی تو را از من بازمی

 باالی سرش ایستاده و شمشیر به دست دارد و مرگ بر او پرتو افکنده است.
تنھا بود. و چیزی جز ازارش با او نبود. یارانش از وی متفرق شده و  ج رسول خدا

گفت:  برد و مرتب می مشغول استراحت بودند. مرد در اوج قدرت و پیروزی به سر می
 ج دھد: رسول خدا دارد؟ چه کسی تو را از من نجات می چه کسی تو را از من بازمی

 ج ز دستش افتاد. آنگاه رسول خدابا اطمینان گفت: الله! آن مرد لرزید و شمشیر ا
برخاست و شمشیر را به دست گرفت و گفت: ھان! بگو: چه کسی تو را از دست من 

خواھی نموده و  معذرت ج دارد؟ آن شخص متغیر و سراسیمه شد و از رسول خدا بازمی
کننده باش!  ، بھترین مواخذهگفت: کسی نیست نمود و می طلب بخشش و ترحم می

شوی؟ گفت: خیر، اما با قومی که با تو به جنگ و نبرد  فت: مسلمان میگ ج خدا رسول
 کنم. پردازند ھمراھی نمی می

از او درگذر کرده و نسبت به او احسان نمود. این شخص سردار  ج لذا رسول خدا
را به سوی اسالم دعوت نمود و ھمگی آنان ھا  آن بازگشت وھا  آن قومش بود و به سوی

 مسلمان شدند.
را رام ھا  آن ھایشان را به دست آورده و با مردم نیکی و خوشرفتاری کن تا دل آری،

منشانه بوده و با آن  حتی با دشمنان سرسخت اسالم بزرگ ج آنحضرت نمایی. اخالق
ھایشان را ھدایت نمود و  را جذب نموده و قلبھا  آن کرد به طوری که عادالنه رفتار می

 ساخت. میکفر را نابود ھا  آن ی به وسیله
با دعوتش در بین مردم ظھور نمود قریش به ھر طریق ممکن  ج وقتی رسول خدا

ھای مبارزه با دعوت وی این  کردند و یکی از روش در مبارزه و نبرد با وی تالش می
گفتند: به سراغ مردی بروید که داناترین شما به سحر و پیشگویی ھا  آن بود که بزرگان

مان  ) که باعث تفرقه و شکاف میان مردم و دینج (پیامبر باشد و او را پیش این مرد
گیرد، بفرستید تا با او صحبت کند و ببیند که به او چه  مان ایراد می شده و از دین

شناسیم، بزرگان  را نمی» عتبه بن ربیعه«دھد. ھمگی گفتند: ما کسی غیر از  جواب می
 قریش گفتند: این کار توست ای ابو ولید.
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میان قومش از وجاھت و سیادت برخوردار و بسیار بردبار بود. گفت:  عتبه که در
اید تا من نزد این شخص بروم و با او سخن بگویم و  ای قریش! شما مناسب دانسته

 ولید! گفتند: بله ای ابوھا  آن را بپذیردھا  آن اموری را به او پیشنھاد کنم، شاید برخی از
در کمال  ج آنحضرت رفت و در حالی که ج عتبه برخاست و نزد رسول خدا

آرامش نشسته بود، در جلویش ایستاد و گفت: ای محمد! تو بھتری یا عبدالله؟! رسول 
خاطر احترام پدرش عبدالله خاموش شد. بار دیگر گفت: تو بھتری یا  به ج خدا

 به خاطر احترام جدش عبدالمطلب ساکت ماندند. ج عبدالمطلب؟ رسول خدا
معبودانی را ھا  آن از تو بھترند، پسھا  این کنی که س اگر تو تصور میعتبه گفت: پ

گیری و اگر بر این باور ھستی که تو از آنان  ایراد میھا  آن پرستش نمودند که تو از
پاسخی  ج بھتری پس سخن بگو تا من سخنت را بشنوم. قبل از این که رسول خدا

تر از  ای (جوانی) را شوم د ما ھرگز برهبدھد، عتبه به خشم درآمد و گفت: به خدا سوگن
ایم! جمع ما را متفرق و افکارمان را پراکنده ساختی و از آیین ما  تو میان قومش ندیده

ھا شرمنده و رسوا ساختی، تا جایی که این خبر در  گیری و ما را در میان عرب ایراد می
د به خدا قسم! ما ھمه جا پیچیده است که در میان قریش ساحر و غیبگویی وجود دار

در انتظار چیزی نیستیم جز این که صدایی ھمانند فریاد یک زن یاردار بشنویم و 
 سپس شمشیر برداشته و بر ھمدیگر یورش ببریم و ھمدیگر را نابود سازیم!

در کمال ادب خاموش. آنگاه  ج عتبه بسیار خشمگین و ناراحت بود و رسول خدا
آغاز نمود تا رسول خدا از دعوتش بازآید. بنابراین، عتبه برخی پیشنھادات فریبنده را 

کنیم  گفت: ای مرد! اگر قصد تو مال و سرمایه است، ما برای تو آنقدر سرمایه جمع می
دارترین فرد در میان قریش باشی، اگر به ریاست و پست و مقام تمایل  تا تو سرمایه

آخر عمر سرور ما خواھی بود.  داری، ما برتری تو را در میان خویش اعالم داشته و تو تا
اگر تو دارای شھوت ھستی و به زنان عالقه داری ھرکدام از زنان قریش را که 

خواھی انتخاب کن و ما حاضریم ده زن را به ازدواج تو درآوریم! و اگر شخصی که  می
توانی آن را از خودت دفع نمایی،  بینی و نمی آید جّنی است که وقتی او را می نزد تو می

نماییم، زیرا  ما برایت دارویی طلب نموده و جھت بھبودی تو اموال خویش را صرف می
باید مورد معالجه و مداوا  شوند و می گاھی اشباح و ارواح آزاردھنده بر انسان غالب می

 قرار گیرند.
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گفت و  سخن می ج ھمواره عتبه با این اسلوب بد و نازیبا با رسول خدا
در کمال  ج کرد و در صدد فریب بود و رسول خدا ضه میپیشنھادھایش را به وی عر
ھای پیشنھادی ریاست، پادشاھی، مال، زن و عالج پایان  آرامش خاموش بود. طرح

چشمش را  ج یافت و عتبه خاموش شده و آرام گشت و منتظر جواب ماند. رسول خدا
به پایان به سوی عتبه بلند کرد و در کمال آرامش گفت: ای ابوولید! آیا سخنانت 

رسید؟ عتبه از این ادب پیامبر راستگو و امین تعجب نمود. بلکه به طور خالصه گفت: 
 ج گفت: پس به من گوش فرا ده. عتبه گفت: بفرما. رسول خدا ج بله. رسول خدا

 فرمود:

لَْت آيَاتُُه قُْرآنًا َعَر�ِيًّا لِ  ٢َ�ْ�ِ�ٌل ِمَن الرَّْ�َِن الرَِّحيمِ  ١حم﴿ َقْوٍ� كَِتاٌب فُّصِ
ْ�َ�ُُهْم َ�ُهْم َ� �َْسَمُعونَ  ٣َ�ْعلَُمونَ 

َ
ْعَرَض أ

َ
 .]٤-١[فصلت:  ﴾٤�َِشً�ا َونَِذيًرا فَأ

حم. این کتاب از جانب خداوند بخشاینده و مھربان فرو فرستاده شده «یعنی: 
است در حالی که قرآنی به زبان عربی  ناست. کتابی است که آیات آن واضح و روش

دھنده و ترساننده است، پس اکثر مردم از آن  دانند. مژده است برای قومی که نمی
 .»شنوند روگردان شدند. پس این قوم نمی

داد ناگھان عتبه بر  مشغول تالوت این آیات بود و عتبه گوش می ج رسول خدا
ھا  آن یش را به پشتش انداخت و برھا زمین نشست، سپس بدنش به لرزه درآمد، دست

کرد و تالوت  تالوت می ج داد و رسول خدا داد و گوش می تکیه زد و ھمواره گوش می
 کرد تا این که به این سخن خداوند رسید: می

نَْذْرتُُ�ْم َصاِعَقًة ِمثَْل َصاِعَقةِ َ�ٍد َوَ�ُمودَ ﴿
َ
ْعَرُضوا َ�ُقْل �

َ
 .]١٣[فصلت:  ﴾١٣فَإِْن أ
بگو: من ھا  آن پیامبر! اگر (اھل مکه از این کتاب) روی بگردانند، پس به ای«یعنی: 

 .»ترسانم شما را از عقوبتی چون عقوبت عاد و ثمود می
 وقتی عتبه این تھدید عذاب را شنید لرزه بر اندام شد و پرید و دستش را بر دھان

به تالوت آیات ادامه داد تا  ج گذاشت تا از قرائت بازایستد. باز رسول خدا ج آنحضرت
این که به آیه سجده تالوت رسید و سجده نمود و باز سرش را از سجده برداشته و به 
عتبه نگاه کرد و گفت: شنیدی ای ابو ولید؟ گفت: بله. آنگاه فرمود: حال تو بدانی و 

نان بردند نزد آ این آیات. عتبه برخاست و در حالی که آنان در شوق انتظار به سر می
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ای که رفته  گفتند: به خدا قسم! ابوولید به غیر از آن روحیه رفت، آنان به ھمدیگر می
پرسیدند: چه چیزی پشت ھا  آن آید. وقتی عتبه در جمع آنان نشست، بود، نزدتان می

ام. سوگند به خدا! آن نه  سر گذاشتی؟ گفت: به خدا قسم! من چیزی مانند آن نشنیده
 کھانت. شعر بود و نه سحر و نه

ای قریش! از من اطاعت کنید و این امر را به من واگذار نمایید این مرد را به امر و 
کارش رھا کنید، ای قوم! به خدا قسم! این سخنش را که من شنیدم خبر بزرگی در بر 

 دارد. او خواند:

ْعَرُضو﴿ تا این که رسید: ﴾٢َ�ْ�ِ�ٌل ِمَن الرَّْ�َِن الرَِّحيمِ  ١حم﴿
َ
ا َ�ُقْل فَإِْن أ

نَْذْرتُُ�ْم َصاِعَقًة ِمثَْل َصاِعَقةِ َ�ٍد َوَ�ُمودَ 
َ
 .]١٣[فصلت:  ﴾١٣�

ی رحم سوگند دادم تا از خواندن  آنگاه من دھانش را نگه داشتم و او را به صله
گوید، پس من  دانید که اگر محمد چیزی بگوید دروغ نمی بازآید و قطعًا شما می

ید. سپس ابوولید اندکی خاموش شد و به فکر فرو شما عذاب فرود آ ترسم که بر می
رفت و قومش خاموش گشته و چشمانشان به او خیره شده بود، سپس گفت: به خدا 
قسم! در سخنش شیرینی بود و البته که بسیار مطبوع و دلپذیر بود. آری، او مانند 

مانا او درختی است که باالیش بسیار ثمردار و در پایینش میوه خیلی فراوان است. ھ
شکند و چنین سخنی را بشر  شود و او زیر دست خودش را درھم می نابود نمی

گفتند: ای ابوولید! این شعر ھا  آن تواند بگوید. این از دست انسانی ساخته نیست. نمی
است شعر. ابوالولید گفت: به خدا سوگند! کسی از من در شعر داناتر نیست و من کسی 

اشعار جنیان کسی داناتر از خود سراغ دارم به خدا سوگند  را در رجز و قصیده و نه به
شباھت ندارد و ھمواره عتبه در مورد رسول ھا  این گوید با ھیچکدام از آنچه که او می

کرد! آری، درست است که عتبه در دین اسالم  با قومش بحث و مناقشه می ج خدا
گونه این اخالق رفیع و داخل نشد، اما درونش به دین اسالم نرم گردید. پس ببین چ

ترین  این مھارت نیکوی شنیدن، در عتبه اثر گذاشت با وجود این که او از سرسخت
 دشمنان بود.

پدر صحابی بزرگوار » حصین بن منذر خزاعی«روز دیگری قریش گرد ھم آمدند و 
 مذاکره نزد رسولرا به نمایندگی از طرف خود جھت گفتگو و » عمران بن حصین«

 زداشتن او از دعوتش فرستادند.و با ج خدا
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رفت، در حالی که اصحابش در پیرامون او نشسته  ج ابوعمران نزد رسول خدا
آوردند گفت: تو جمع ما را پراکنده  ای که قریش ھمواره بر زبان می بودند و آن جمله

در کمال لطف و آرامش خاموش  ج ساختی و افکار ما را متفرق نمودی. رسول خدا
در کمال ادب و احترام گفت: ای  ج که از سخنانش فارغ شد، رسول خدابود، تا این 

فرمود: پس آنچه من از تو  ج آنحضرت ابوعمران! آیا سخنانت تمام شد؟ گفت: آری.
 پرسم جواب بده، ابوعمران گفت: بگو. گوشم به توست. می

پرستی؟ گفت: ھفت  فرمود: ای ابوعمران! تو امروز چند معبود را می ج آنحضرت
پرسید: به ھنگام ترس و امید  ج معبود! شش تا در زمین و یکی در آسمان! رسول خدا

در  ج آنحضرت کنی؟ گفت: به آن که در آسمان است. باز به کدام یکی رجوع می
رامش گفت: ای حصین! اگر تو اسالم بیاوری من تو را دو کلمه یاد آکمال لطف و 

ن از جایش تکان نخورد و بالفاصله اسالم دھند. حصی دھم که به تو سود و فایده می می
 ج آنحضرت ای، یاد بده! ای را که به من وعده داده آورد و گفت: یا رسول الله! دو کلمه

ِهْمِ�  اللَُّهمَّ «فرمود: بگو: 
ْ
ل
َ
ِعْذِ�  رُْشِدي، أ

َ
خدایا! رشد و ھوشیاری امر « »َ�ْفيِس  رَشِّ  ِمنْ  َوأ

 ».نفسم نجات بدهرا به من الھام کن و من را از شر 
قدر این برخورد عالی و شدت تأثیر آن در مردم به ھنگام مخالفت با آنان زیبا  آه! چه

و جالب بوده است. در واقع این برخورد اسالمی، و شیوه دعوت با حکمت و بصیرت 
 است که در دعوت کفار و جذب آنان به سوی خیر، مفید و سودمند واقع شده است.

تحصیل به آلمان سفر کرده و در یک واحد آپارتمان سکونت یکی از جوانان جھت 
ھا  آن ی او یک جوان آلمانی سکونت داشت که در میان نموده بود. روبروی خانه

 ای وجود نداشت. بلکه فقط ھمسایه بودند. ھیچگونه رابطه
ھا را  ھا، ھر روز روزنامه کننده روزنامه اتفاقًا دانشجوی آلمانی به سفر رفت و توزیع

ھای زیاد  شدن روزنامه گذاشت دوست جوان ما بر اثر انباشته در کنار در منزل وی می
شود که او به سفر  شود. برایش معلوم می اش جویا می شود و از حال ھمسایه متوجه می

گذارد و  پیچد و در یک قفسه مخصوص می ھا را می رفته است، از این جھت روزنامه
 نماید. ده و مرتب میرا جمع کرھا  آن پیوسته ھر روز

گردد به او سالم گفته و  اش بعد از دو یا سه ماه برمی پس از این که ھمسایه
ھا را به او تقدیم  نماید. سپس روزنامه بازگشت وی را از سفر با سالمت تبریک عرض می
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گوید: من گمان کردم شاید شما موضوعی را دنبال کرده یا در  کند و باز به او می می
اید، از این رو تصمیم گرفتم تا آن را از دست ندھد! ھمسایه  اشتراک داشته ای مسابقه

گوید: آیا در قبال این کار مزد  آلمانی با تعجب به این رفتار انسانی او توجه نموده و می
دھد تا به  گوید: خیر، بلکه دین ما به ما دستور می خواھی؟ دوست ما می یا پاداشی می

نماییم و شما ھمسایه من ھستید، باید من با شما نیکی و  ھمسایه نیکی و خوشرفتاری
کند، تا این که او  خوشرفتاری کنم. سپس دوست ما با این ھمسایه به نیکی رفتار می

 شود. به اسالم مشرف می
سوگند به خدا! این است بھره و لذت حقیقی دنیا، و آن این که شما احساس نمایید 

با خاموشی به جا و مناسب در زندگی خویش، و  در حساب با مردم راست ھستید. شما
شماری از کفار ھستند  تان، خداوند را عبادت کنید. تعداد بی به ھرچیز حتی با اخالق

در ھا  آن ای از مسلمانان با تعامل و برخورد غیر انسانی خویش مانع دخول که دسته
اند و در ھمسایگی  ریب دادهرا فھا  آن اند، در بازار اند، به کارگران ستم نموده اسالم شده

اند! پس بشتاب و با تغییر رویه و تعامل اسالمی و انسانی و  آنان را اذیت کرده
 آمیز با آنان رفتار نماییم. محبت

 روشنگری...
تأثیر  ھا انسانبھترین دعوتگران کسانی ھستند که با اعمال و رفتارشان در «

 ».ھایشان گذارند تا گفته می





 

 

 روش تعامل با حیوانات

ھای زیبا، خوی و عادت او باشند در نتیجه به طبع و سرشت وی  ھرکسی که مھارت
شوند، و  شوند و ھرگز از او جدا نمی گردند و با خون و عقلش آمیخته می تبدیل می

حیوانات و جمادات نرم، آرام، مھربان، بردبار و با عاطفه ھمواره او را با ھرکسی حتی با 
 بینی. می

در سفری بودند و جھت قضای حاجت خارج شدند، یکی از صحابه  ج رسول خدا
ھایش را برداشت، مرغک آمد و دور او  بلبلی را دید که دو جوجه داشت وی جوجه

د، رو به یارانش کرد و آمد و آن را دی ج زد. وقتی رسول خدا چرخید و بال و پر می می
ھایش را به  گفت: چه کسی این مرغک را نسبت به فرزندانش نگران ساخته است؟ بچه

 آن برگردانید.
ای را مشاھده کردند که سوزانیده شده  آشیانه موریانه ج آنحضرت باری دیگر،

ھا را سوزانده است؟ یکی از صحابه عرض  ی موربانه است، پرسیدند: چه کسی آشیانه
خشمگین شد. و فرمودند: مناسب نیست که جز پروردگار آتش،  ج آنحضرت : من.کرد

کسی با آتش عذاب دھد. یکی از موارد مھر و عطوفت وی این بود که ھرگاه در حال 
کرد و گربه از آن  ظرف را برایش کج می ج آنحضرت آمد، ای می بود گربه وضو می

  گرفت. ضو میی آن و از باقیمانده ج آنحضرت نوشید و سپس می
روزی از کنار شخصی گذر نمود که گوسفندی را بر زمین خوابانیده و پایش را بر 

کرد تا آن را ذبح کند. در حالی که گوسفند به او  گردنش گذاشته بود و کارد را تیز می
خواھی دو بار او  ی آن به خشم آمد و گفت: آیا می با مشاھده ج آنحضرت کرد. نگاه می

 را بکشی؟ چرا قبل از این که آن را بخوابانی، کارد را تیز نکردی؟
روزی از کنار دو نفر گذر نمود که ھرکدام بر شتر خویش سوار بودند و باھم گفتگو 

انات را کرسی و را دید بر شترھا ترحم نموده و از این که حیوھا  آن کردند، چون می
صندلی خویش قرار دھند، نھی فرمود. یعنی جز وقت نیاز بر شتر سوار نشوند و چون 
نیازشان به پایان رسید، فرود آیند و آن را بگذارند تا راحت شود. ھمچنین رسول 

 کردن چھره حیوانات منع کرده است. از داغ جخدا
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 ده است. این است کهھای سیرت ذکر ش ترین مواردی که در کتاب یکی از ظریف
شتری به نام عضباء داشت. مشرکین برخی از شتران مسلمانان را که در  ج آنحضرت

اطراف مدینه مشغول چرا بودند به غارت بردند و غصباء نیز در میان این شتران بود و 
 یکی از زنان مسلمان را نیز اسیر کرده و با خود بردند.

فرار کردند. در وسط راه شتران را رھا مشرکین این زن و شتران را برداشته و 
ساخته تا در اطراف بچرند و در جایی به خواب رفتند. شبانه زن اسیر بلند شد که فرار 

 نزد شتران آمد تا یکی را سوار شود. کند. بنابراین،
ھا  آن داد، وی از ترس این که آمد او با صدای بلند آواز می چون نزد ھر شتری می

رفت تا این که به عضباء رسید، چون  رھا کرده و نزد شتر دیگری می بیدار شوند، آن را
آن را حرکت داد، دید بسیار رام و آرام است، از این رو سوار بر آن شده و به سوی مدینه 

 حرکت کرد. شتر غضباء به سرعت به سوی مدینه رھسپار گردید.
ن گردید و وقتی این زن احساس کرد که نجات پیدا کرده است، به شدت شادما

گفت: خدایا! بر من نذری است که اگر مرا به وسیله عضباء نجات بخشیدی آن را 
را شناختند. زن کنار  ج قربانی خواھم کرد. زن به مدینه رسید، مردم شتر پیامبر

آمد  ج بردند، زن پیش پیامبر ج آنحضرت شتر را نزدھا  آن اش از شتر پایین آمد و خانه
ای یا این  فرمود: بد جزایی به او داده ج آنحضرت را ذبح نماید، و شتر را خواست، تا آن

که گفت: این زن بد جزایی به این شتر داده است، اگر خدا او را به وسیله آن نجات 
نذری که در آن گناه و معصیت خدا باشد و «کند! سپس فرمود:  اش می دھد، قربانی

 ».نذری که در توان انسان نیست، وفا ندارد
ھای خودت را در تعامل و برخورد از قبیل مھرورزی، خوشرویی و  مھارت پس چرا

کنی تا ھمواره با ھر چیزی که با آن برخورد کنی  منشی به عادت تبدیل نمی بزرگ
 چون حیوانات حتی جمادات و درختان با تو ھمراه باشند!

ی درخت خرمایی که در مسجد  خاست و به تنه روزھای جمعه برمی ج رسول خدا
خواند. زنی از انصار گفت: یا رسول الله!  داد و برای مردم خطبه می صب بود، تکیه مین

 آیا برایت منبری نسازم تا بر آن به خطابه بپردازی؟ چون من غالم نجاری دارم.
 فرمود: اختیار داری. ج آنحضرت
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 منبری ساخت. چون روز جمعه فرا رسید، ج آنحضرت زن انصاری برای
که برایش ساخته شده بودند باال رفت. چون باالی منبر نشست،  بر منبری جآنحضرت

زد تا جایی که نزدیک بود  ی درخت خرما چون گاو نر به صدا درآمده و فریاد می آن تنه
ی  از منبر پایین آمد و تنه ج منفجر شود و صدایش در ھمه مسجد پیچید. رسول خدا

خواھد خاموش شود، صدا  که میای  درخت را به آغوش کشید، آنگاه آن تنه چون بچه
داد تا این که آرام شد، سپس فرمود: سوگند به ذاتی که جان محمد در دست  می

 داد. گرفتم تا روز قیامت به ھمین شکل آواز می اوست، اگر من آن را به آغوش نمی

 اشاره...
خداوند انسان را گرامی داشته است، اما انسان به خاطر ستمگری بر سایر «

 ».شود مانع بروز این کرامت و عزت می مخلوقات،
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ی  برد. کسی که شیفته ھر صاحب فن و ھنری برای رسیدن به اھدافش به کار می
برد و به یادگیری  میآوری و رشد سرمایه به کار  مال است، فنونی را جھت جمع

ای با متنوع  ھای ماھواره کند. مدیران شبکه و سود تالش می یتجار یھا مھارت
دادن  ھای پرزرق و برق و نوین و تمرین ھا و انتخاب بھترین روش ساختن برنامه
کند، فنونی را به  ھایشان می ھایی که مردم را جذب برنامه ھا به مھارت مجریان برنامه

ھمچنین سایر مدیران وسایل ارتباطی سمعی و بصری در تخصص  گیرند. کار می
کنند تا پخته و ماھر به بار  ھایشان مفید است، تالش می ھایی که در تحقق آرمان مھارت

 ھا نیز یکی از فنونی است که اسلوب و فن خاص خودش را دارد. آیند. جذب دل
شوید و  د داخل میان شما در مجلسی که چھل نفر در آن نشسته ،به عنوان مثال
کنید  تان را به طرف اولین نفر دراز می کنید و دست میھا  آن نمودن شروع به مصافحه

گوید: خوش آمدی  کند و با سردی می ی دستش را به سوی شما دراز می و او گوشه
خوش آمدی. شخص دومی به سخنان جنبی و غیره مشغول است که شما به طور 

د، وی نیز با سردی جواب سالم شما را گفته و بدون این گویی ناگھانی به او سالم می
کند، اما سومی با موبایلش مشغول  که به شما نگاه کند دستش را به سویتان دراز می

کند، بدون این که به شما  گرفتن است. لذا فقط دستش را به سویتان دراز می تماس
 آمد بگوید یا به شما توجھی بکند. خوش

روید از جایش برخاسته و خودش را  بیند که به سویش می اما چھارمی، وقتی می
افتد، لبخند زده و از دیدارتان  کند. چون چشمش به شما می برای سالم آماده می

کند و با دلگرمی با شما مصافحه نموده و از شما استقبال  اظھار سرور و شادمانی می
ا شناختی دارد! وانگھی شما شناسید و نه او از شم کند، حال این که نه شما او را می می

 نشینید. ای می گوید و در گوشه به سایر مردم آن مجلس سالم می
تان به سوی آن شخص متمایل گشته  کنید که قلب شما را به خدا! آیا احساس نمی

شناسد و شما  گردد، حال آن که شما را نمی است؟ بله! حتمًا دل به سوی او متمایل می
حتی شغل و محل کارش را بلد نیستید. اما با این وجود دانید و  اسمش را ھم نمی
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توانست قلبت را برباید، اما نه با مال، پست، منصب و نه با نسبت و حسب؛ بلکه با 
ھا با قدرت، توان، مال، رنگ، جمال،  ھای تعامل و برخورد خودش. بنابراین، دل مھارت

آیند،  تر از آن به دست می نآیند، بلکه با چیزی کمتر و آسا پست و وظیفه به دست نمی
 ھستند کسانی که بتوانند آن را کسب نمایند. اما با این وجود کم

آموزانم به بیماری روانی مبتال گردید و در واقع این  یاد دارم که یکی از دانش
رتبه بود چند بار به  بیماری نوعی افسردگی شدیدی بود. پدرش یک کارمند عالی

مالقات کردیم و در رابطه با عالج پسرش ھمکاری نمودیم، دانشکده آمد و با ھمدیگر 
شان که یک کاخ با شکوھی بود رفتم، مجلس پدرش چنان  ی چند باری من نیز به خانه

شد. من از محبت مردم نسبت به  مملو از مھیمانان بود که در آن جایی خالی پیدا نمی
 این شخص و توجه آنان به او تعجب کردم.

رش از کار بازنشست شد، و من به دیدارش رفتم، چون وارد ھا گذشت و پد سال
کاخ وی شدم و وارد میھمانخانه شدم، دیدم پنجاه صندلی و مبل در آن وجود دارد، 
ولی جز یک نفر که مشغول تماشای تلویزیون بود و یک خدمتگزار که چای و قھوه 

رون شدم، به یاد آورد، کسی دیگر در آنجا نبود! اندکی با او نشستم و وقتی بی می
 وضعیت او در زمان پست و مقام سابق وی افتادم و وضعیت فعلی او را بررسی کردم.

کرد؟ چه چیزی بود  راستی چه چیزی بود که در گذشته مردم را گرد او جمع می
چرخیدند؟ دریافتم که این فرد مردم را با  که مردم از روی انس و محبت به دورش می

ش کسب نکرده بود، بلکه آنان را با پست و مقام و وسعت مھر و حسن رفتار اخالق
روابطش جمع کرده و به دست آورده بود. لذا وقتی پست و مقام از دست رفت، محبت 

 نیز به ھمراه آن از بین رفت.
 ھا انسانھایی رفتار کن که  مان درس بگیر و با مردم با مھارت تو نیز از این دوست

ات را دوست بدارند.  رفتاری تو را دوست بدارند. گفتارھا، لبخندھا، مھرورزی و خوش
ھای  شان و مشارکت تو را در برابر نامالیمات و سختی ھای ات را از لغزش پوشی چشم

 به صندلی و جیبت وابسته باشد.ھا  آن آنان دوست داشته باشند. چنین نباشد که قلب
کند،  ش سرمایه و خوردنی و نوشیدنی فراھم میکسی که برای فرزندان و ھمسر

شان را به دست نیاورده است. کسی که با رفتار و اخالق بد و تند برای  قطعًا قلب
ھایشان را به دست نخواھد آورد،  کند، ھرگز دل اش مال و سرمایه کسب می خانواده

 آورد. ھایشان را به دست می بلکه شکم
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را دیدی که به مشکلی مواجه گشته است در  از این جھت تعجب نکن وقتی جوانی
کند؛ زیرا  کند و پدرش را رھا می مورد آن با دوست یا امام مسجد و معلم شکایت می

پدر قلبش را فتح نکرده و دیوارھا را بین خود و پسرش نشکسته است، در حالی که این 
 توزی به دست آورده است. معلم، دوست و چه بسا دشمن کینه قلب را

 کته مهم:یک ن
شود و به این طرف و آن  ای شخصی داخل یک مجلس شلوغی می آیا مشاھده کرده

بینی که مردم متوجه او  نگرد تا جای خالی پیدا کند و در آنجا بنشیند. می طرف می
 بنشیند! چرا؟ھا  آن زنند تا در کنار شوند و ھرکدام او را صدا می می

یی که محل دعوتی به صورت میز و ای در جا آیا روزی جھت صرف شام دعوت شده
صندلی بوده باشد به طوری که ھر شخصی غذایش را در سینی گذاشته و مردم او را 

کنند که فالنی این جا خالی است تا بیاید و با آنان  زنند و به او اشاره می صدا می
دارد و به این سو و آن سو  بنشیند. در حالی که شخص دیگری سینیش را با غذا برمی

نگرد، اما کسی حاضر نیست تا او را صدا بزند یا نزد او برود تا این که پاھایش را به  یم
 کشاند. سمت یک میز می

ای  چرا مردم به شخص اولی عالقمند ھستند؛ اما به دومی خیر؟ آیا احساس کرده
ھای مردم به سوی یک نفر متمایل است ھرکجا که باشد. انگار در دستش  که دل

ھا  این کند تعجب است. چگونه ھمگی که مردم را با آن جذب میمغناطیسی ھست 
ای است که این  توانستند مردم را به دست آورند به راستی این یک شیوه ھوشیارانه

 ھا را شکار نماید. ی آن دل تواند به وسیله شخص می

 قرار...
 بهھا  آن ھای دیگران و کسب محبت صادقانه توانمندی ما جھت اسیرنمودن قلب«

 ».بخشد ی زندگی را میھا نعمتما بزرگی و برخورداری و استفاده از 
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ھا  آن ھای درازی با اندیشیدم و سال ھای تعامل با برخی اشخاص می من در روش
ای که از روی مجامله  کردم، به یاد ندارم که از آنان لبخند و حتی خنده میزندگی 

 باشد و یا واکنشی با یک شخص در حال صحبت با آنان را مشاھده کنم.
اند و در تغییر آن قادر نیستند،  به این شیوه بزرگ شدهھا  آن کردم که من فکر می

کردم که با برخی مردم از  را مشاھدهھا  آن سپس به طور اتفاقی در جاھای مشخصی
خندند و نرمی و  ھای مشخصی با خوبی می جمله ثروتمندان و افراد بانفوذ در پست

کنند، در  از روی مصلحت چنین میھا  آن کنند. بنابراین، دریافتم که مھرورزی می
دھند، چنانکه مؤمن، با اخالق و  نتیجه آنان با این عمل پاداش بزرگی را از دست می

کند نه به خاطر مال و منصب و نه  ای تعامل با ھمه مردم، خداوند را عبادت میھ مھارت
به این منظور که مردم از او تعریف کنند و نه به خاطر ازدواج یا کسب درآمد. بلکه 

 فقط این که خدا او را دوست بدارد و مھر او را در دل مخلوقش بیندازد.
ورد، در برخورد با مردم اعم از رفتاری را عبادتی به حساب آ آری! ھرکسی خوش

 برد. ھا را به کار می ثروتمند و فقیر، مدیر و رفتگر بھترین مھارت
کند بگذری و او  ای که خیابان را تمیز می اگر روزی از کنار یک انسان بیچاره

دستش را به سوی تو جھت مصافحه دراز بکند و روز دیگری نزد مسئولی بلندپایه 
ا دراز بکند، آیا این دو از نظر استقبال و لبخند و بشاشت و بروی و او نیز دستش ر

در  ج آنحضرت دانم! اما این دو در نزد خوشرویی در نزد تو مساوی ھستند؟ نمی
دانی شاید آن کسی که تو او را  استقبال، خیرخواھی و شفقت یکسان بودند. تو چه می

ی بزرگی زمین از کسی  اندازهفروشی. در نزد خداوند به  کنی و بر او فخر می تحقیر می
 کنی بھتر باشد. داری و با استقبال گرم از او پذیرایی می که او را گرامی می
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َحبُِّ�مْ  ِمنْ  ِإنَّ «فرماید:  می ج رسول خدا
َ
، أ َّ قَْر�ُِ�مْ  إِيلَ

َ
 الِقيَاَمِة: يَْومَ  َ�ِْلًسا ِم�ِّ  َوأ

َحاِسنَُ�مْ 
َ
ْخَالقًا أ

َ
ث مجلس در روز یتان از ح ترین ترین و نزدیک ھمانا محبوب« )١(»أ

 ».تان است ترین اخالق قیامت نسبت به من خوش

َْصلَتَْ�ِ  ِ�يَك  إِنَّ «و نیز به اشبح بن عبدقیس فرمود: 
َ
بُُّهَما خل ِ�ُ  ُ ُ  ا�َّ

ُ
ھمانا در « »َورَُسوهل

چه  آن دو خصلت را دوست دارند)ھا  آن تو دو خصلت وجود دارد که خدا و رسولش
ی روز بودند؟ اشبح شادمان شد و گفت: یا رسول الله!  بودند: آیا آن دو نماز شب یا روزه

ـ«فرمود:  ج آنحضرت این دو خصلت کدامند؟
ْ
مُ ال

ْ
نَاةُ  ِحل

َ ْ
 ».بردباری و استقامت« )٢(»َواأل

رِبُّ «در مورد نیکی پرسیدند؟ فرمود:  ج از رسول خدا
ْ
ـ ُحْسنُ  ال

ْ
نیکی « )٣(»ُخلُِق ال

 ».اخالقی است ھمان خوش
گردند پرسیده شد، فرمود:  از بیشترین کسانی که وارد بھشت می ج آنحضرت نیز از

 ».تقوی و پرھیزگاری از خدا و خوشرفتاری« )٤(»اخلُلُِق  وَُحْسنُ  هِ ـاللَّ  َ�ْقَوى«

َمُل «و نیز فرمود: 
ْ
�

َ
ـ أ

ْ
ترین مردم از نظر  کامل« )٥(»أحاسنهم أخالقاً  إِيَمانًا ُمْؤِمِن�َ ال

ترین آنان ھستند که مصاحبت و ھمنشینی با آنان آسان است، با  اخالق ایمان، خوش
شود و خیری نیست در کسی  کنند و با آنان الفت و محبت می مردم الفت و دوستی می

 ».شود کند و با او دوستی و الفت نمی که الفت و محبت نمی

ءٍ  ِمنْ  َما«و نیز فرمود:  ْ�َقُل  يَشْ
َ
ـ يِف  أ

ْ
ـ ُحْسِن  ِمنْ  ِمَ�انِ ال

ْ
ھیچ چیز در « )٦(»ُخلُِق ال

 ».اخالقی نیست تر از خوش ترازوی اعمال سنگین

ھمانا « )٧(»إن الرجل يلبلغ حبسن خلقه درجة قائم الليل وصائم انلهار«و نیز فرمود: 
 رسد که شب را به عبادت بیدار ی کسی می اخالقی خودش به درجه انسان با خوش

 ».گیرد شده و روز را روزه می

                                           
 ترمذی با سند صحیح. -١
 احمد و مسلم. -٢
 مسلم. -٣
 ترمذی با سند صحیح. -٤
 ترمذی با سند صحیح. -٥
 ابوداوود با سند صحیح. -٦
 ترمذی با سند صحیح. -٧
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کند. اگر موافق ھستی به  ھرکسی که اخالقش خوب باشد سود دو دنیا را حاصل می
نشسته بود، آنگاه به یاد آخرت  ج بنگر. روزی ھمراه رسول خدا لزندگی أم سلمه

افتاد که چه چیزی برای آن مھیا کرده است! لذا گفت: یا رسول الله! زنی که در دنیا 
دو شوھر بمیرند و داخل بھشت شوند، این زن از  دو شوھر داشته باشد و سپس او و ھر

 شود؟ آن کدامیک می
ھای  ھا و قیام عبادتشود که  چه فرمودند: آیا فرمود: از آن کسی می ج رسول خدا

تری داشته است؟ یا از آن کسی که بیشتر روزه گرفته است؟ یا کسی که از علم  طوالنی
از آِن کسی که اخالق زیباتری «بیشتری برخوردار بوده است؟ ھرگز! بلکه فرمود: 

تعجب و شگفتی أم سلمه را  ج آنحضرت أم سلمه تعجب کرد. وقتی». داشته است
سلمه! حسن اخالق، خوبی دنیا و آخرت را برده است. آری! خیر و دید، فرمود: یا أم 

خوبی دنیا و آخرت را برده است. خیر دنیا این است که محبت او در دل خلق خدا 
آورد و  گیرد و خیر آخرت این است که پاداش بزرگی را برای خود گرد می جای می

را ھا  آن بداخالقی ھمگی آوری نماید، اما ھرچند که انسان اعمال صالح زیادی را جمع
 کند. نابود می

گیرد و  خواند و روزه می بازگو نمودند که نماز می ج حال زنی را برای رسول خدا
دھد، اما ھمسایگانش را با زبان  کند و فالن و فالن عمل نیک را انجام می صدقه می

 ».او در دوزخ است«فرمود:  ج آنحضرت آزارد (یعنی بداخالق است) می
ترین،  در ھرگونه اخالق حمیده، اسوه و الگوی زیبایی است، او گرامی ج دارسول خ

تر و  نشین ھم شرمگین ترین و بردبارترین مردم است. او از دوشیزدگان پرده شجاع
باحیاتر بود. او امین و راستگو است و برای او کفار قبل از مؤمنین و فساق قبل از 

ن بار وقتی وحی بر او نازل گردید و دھند تا جایی که نخستی صالحین گواھی می
کند  خدیجه تغییر حالت او را مشاھده نمود، گفت: به خدا قسم که الله تو را رسوا نمی

 (چرا؟؟)
کنی، بار درمانده را به  زیرا از اوصاف و اخالق تو چنین است که تو صله رحم می

کنندگان  حمایت کنی و با نوازی می کنی، مھمان گیری، بینوایان را یاری می دوش می
کنی و امانت را به اھلش  کنی، سخن (راست) را تصدیق می ھمکاری می حق
وی در قرآن پاک ستایش نموده است که تا روز  زاسپاری. بلکه خداوند چنان  می
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 .]٤[القلم:  ﴾٤�نََّك َلَعَ� ُخلٍُق َعِظي�ٍ ﴿ کنیم، فرموده است: قیامت آن را تالوت می
 .»اخالقی عظیم قرار داریبر ھمانا ای پیامبر! تو «یعنی: 

 خواند: قرآن بود. آری، اخالقش قرآن بود. وقتی در قرآن می ج آنحضرت و اخالق

َ ُ�ِبُّ الُْمْحِسنِ�َ ﴿ ْحِسُنوا  إِنَّ ا�َّ
َ
در تمام اعمال خود نیکی «یعنی: . ]١٩٥[البقرة:  ﴾١٩٥َوأ

 .»را دوست داردرا پیشه کنید، زیرا خداوند نیکوکاران 
کرد، بله به ھر فرد، اعم از بزرگ و کوچک  رفتاری می آن وقت احسان و خوش

 ﴾فَاْ�ُفوا َواْصَفُحوا﴿ شنید: کرد و ھرگاه این سخن خداوند را می خوشرفتاری می
را ھا  آن . از مردم درگذشته و»از ھمدیگر عفو و گذشت نمایید«یعنی:  .]١٠٩[البقرة: 

 بخشید. می

با مردم سخن «یعنی:  .]٨٣[البقرة:  ﴾َوُقولُوا لِلنَّاِس ُحْسًنا﴿ کرد: تالوت میو ھرگاه 
 .»نیک بگویید

گفت. وقتی او اسوه و الگوی ماست و منھج  با بھترین سخنان با مخاطبان سخن می
او منھج و روش ماست. پس در زندگی او تأمل و اندیشه کن، چگونه با مردم تعامل و 

کرد و آزار و اذیت آنان را تحمل  ه اشتباھات آنان را درمان میکرد و چگون می رفتار
کرد و برای دعوت آنان  نمود، چگونه جھت آسایش و رفاه آنان، خودش را خسته می می

کند و  ای تالش می بینی جھت نیاز درمانده انداخت. روزی می خود را به زحمت می
روزی کفار را دعوت روزی برای حل و فصل دشمنی بین مؤمنان در تکاپوست و 

حالش  لھایش ضعیف گردید. عایشه دھد. تا این که سنش باال رفت و استخوان می
زمانی بود که سنش باال  ج آنحضرت فرماید: بیشترین نمازھای را توصیف نموده و می

 رفت. بعد از این که مردم او را شکسته حال و اذیت نمودند؟ (چرا؟)

ــــــــــارا ــــــــــوس كب ــــــــــت النف  وإذا كان
 

ــــــــــت   ــــــــــامتعب ــــــــــا األجس  يف مراده
 

ناتوان و درمانده ھا  آن ھا از حمل وقتی ارواح به بزرگی و کمال برسند، جسم«یعنی: 
 ».شوند می
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کرد و از  حتی عشق و عالقمندی او به حسن اخالق به حدی رسیده بود که دعا می

بار خدایا! «، یعنی: )١(»ا� كما أحسنت خليق فأحسن خليق«خواست:  خدا چنین می
 ».گونه که مرا زیبا خلق نمودی، اخالقم را نیز زیبا و نیکو گردانآن

ْحَسِن  اللَُّهمَّ اْهِدِ� «گفت:  و نیز می
َ
ْخَالقِ  ِأل

َ ْ
  األ

َ
ْحَسِنَها َ�ْهِدي ال

َ
  ِأل

َّ
نَْت، إِال

َ
 َوارْصِْف  أ

  َسيِّئََها َ��ِّ 
َ

  َسيِّئََها َ��ِّ  يرَْصُِف  ال
َّ

نَْت  إِال
َ
 .)٢(»أ

نیکوترین اخالق رھنمون ساز؛ زیرا جز تو کسی مرا به نیکوترین آن خدایا! مرا به «
 ».رھاند سازد، و مرا از اخالق بد برھان؛ زیرا جز تو کسی از اخالق بد نمی رھنمون نمی

لذا ما نیاز داریم تا به او در اخالقش تمسک جوییم و آن را با مسلمانان جھت کسب 
ا با کفار و غیر مسلمانان اعمال نماییم، تا به و دعوت آنان به کار گیریم و ھمچنین آن ر

 حقیقت اسالم پی ببرند.

 اشاره...
سوب شود و به حھای تعامل تو با دیگران عبادت م ات را نیکو بدار تا مھارت نیت«

 ».ی آن به خداوند تقرب جویی وسیله

                                           
 احمد با سند صحیح. -١
 مسلم. -٢
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دارند و به آن شادمان  طبیعتًا مردم در اغلب رفتارھا و اشیایی که ھمگی دوست می
دانند  را ناپسند میھا  آن گردند متفق ھستند. و در بیشتر اعمال و اشیا که ھمگی می

 برخوردھا باھم اختالف دارند که برخی ازنیز موافق ھستند. اما در بعضی موارد و 
 دانند. را سنگین میھا  آن شوند و برخی شادمان میھا  آن

ھمگی دوست دارند به روی آنان لبخند زده شود و ترشرویی و افسردگی را ناپسند 
دانند؛ اما از جھتی دیگر کسانی ھستند که شوخی و نشاط و شنگولی را  می
را ھا  آن شوند برخی خوش دارند مردم ل ناخوشایند میپسندند. برخی از این اعما می

گیر ھستند. برخی گفتگو و زیاد  دیدار کرده و دعوت کنند و برخی انزوا طلب و گوشه
پسندند و برخی از آن متنفرند. در واقع ھرکسی به چیزی و رفتاری  کردن را می صحبت

شینی با آنان با توجه شود. پس چرا با ھمگی در ھمن که موافق طبع او باشد راحت می
شوی و با ھرکدام با آنچه برایش مصلحت است، تعامل  شان سازگار نمی به طبیعت

 کنی تا با رفتار تو آرامش حاصل کنند؟ نمی
پرواز » کالغ«اند که شخصی یک مرغ باز را دید که در کنار یک  داستانی ذکر نموده

ن باھم توافق دارند. لذا این دو کند! لذا فھمید یک چیز مشترکی وجود دارد که در آ می
مرغ را مورد بررسی و توجه قرار داد تا این که از پرواز خسته شده و به زمین نشستند، 

داند که پدرش از  آنگاه متوجه شد که ھردو لنگ ھستند! از این رو وقتی پسر می
د شود، باید بدین شکل با او برخورد کن آید و از پرحرفی ناراحت می سکوت خوشش می

داند که  شود. ھرگاه زن می تا او را دوست داشته و از نزدیکی او محبت حاصل می
پسندد باید با او شوخی و مزاح کند و اگر مخالف آن را  شوھرش شوخی و نشاط را می

دریافت، باید از آن اجتناب کند. به ھمین صورت تعامل فرد با دوستان، ھمسایگان و 
 برادران خویش.

دارای  ھا انسانردم دارای یک طبیعت ھستند. خیر، بلکه فکر نکن که ھمه م
 را یکنواخت به حساب آوری.ھا  آن توانی ھای مختلف ھستند که تو نمی طبیعت
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یکی از فرزندانش را بسیار » مادر یکی از دوستان«به یاد دارم که یک پیرزن صالح 
گفت با  میگشت و با او سخن  کرد و با دیدن او خوشحال و شادمان می تعریف می

کردند. اما قلبش بیشتر به  وجود این که فرزندان دیگرش با او نیکی و خوشرفتاری می
خواستم علت آن را دریابم تا این که روزی با او نشستم و  این پسر وابسته بود. من می

در این مورد از او پرسیدم. گفت: مشکل این است که برادرانم طبیعت مادرم را 
گردد، من  خسته و ملول میھا  آن نشینند. از ھمنشینی ی با او میشناسند، لذا وقت نمی

ای! دوستم خندید و  به عنوان شوخی گفتم: مگر جناب عالی طبیعت او را کشف نموده
 کنم. گفت: بله من ّسِر آن را برایت بازگو می
 گفتن در مورد زنان و شنیدن اخبار ھا از سخن وی افزود: مادرم مانند سایر پیرزن

آید. مانند این که حال کسانی را بداند که ازدواج کردند و طالق  خوشش میا ھ آن
گرفتند و از این که فالن زن چند بچه دارد و کدامیک بزرگتر است و فالن شخص َکی 

ھایی  با فالن زن ازدواج نموده است و اسم اولین فرزندشان چیست و از قبیل این حرف
انم، ولی او سعادت خودش را در تکرار این د را سودمند و مفید نمیھا  آن که من

داند و یادآوری اینگونه اطالعات را دانش و معلومات محسوب کرده و  ھا می حرف
ایم و از نواری  را در کتابی نخواندهھا  آن کند؛ زیرا ما ھرگز احساس آرامش می

سخنانی را یابی! وقتی من چنین  ی اینترنت نمی را در شبکهھا  آن ایم و تو ھرگز نشنیده
خبر  کند که چیزی را آورده است که گذشتگان از آن بی پرسم، احساس می از مادرم می

گوید. حال آن که  گذرد و او سخن می گردد. وقت می اند، خوشحال شده و شاد می بوده
برادرانم تحمل شنیدن اینگونه سخنان را ندارند. از این جھت او را به اخبار و سخنانی 

ی ھمنشینی آنان با  اھمیت قائل نیست، و در نتیجهھا  آن که او برای دارند مشغول می
 گردد! این است راز این مسابقه. شود و از مجالست من خوشحال می او ناخوشایند می

آری! وقتی شما طبیعت کسانی را که در کنار شما ھستند شناختید و دانستید که 
 را اسیر نمایید.ھا  آن توانید قلب شوند و از چه امری ناخوش. می از چه امری خوش می
با ھر  ج آنحضرت بیند که با مردم تأمل نماید، می ج آنحضرت ھرکسی در تعامل

 شخصی مطابق طبع او تأمل و برخورد نموده است. در تعامل با ھمسرانش با ھرکدام از
 ای که شایسته و سازگار با او بوده است برخورد نموده است. مناسب با شیوهھا  آن

عایشه یک شخصیتی فعال و پرنشاط و گشاده بود، لذا با او شوخی و مالطفت 
به مردم  ج آنحضرت کرد یک بار با او به سفر رفت، وقتی به سوی مدینه بازگشتند، می
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گفتند: شما به سوی مدینه پیش بروید. مردم جلوتر به سمت مدینه حرکت نمودند، تا 
حالی که عایشه یک دختری جوان و چست و  این که ایشان با عایشه باقی ماندند، در

چاالک بود رو به او کرد و گفت: بیا باھم مسابقه بدھیم، لذا باھم به مسابقه پرداختند، 
 زد تا این که عایشه در مسابقه برنده شد. به جلو می ج آنحضرت جایی عایشه و جایی

ش بزرگ شده مدتی بعد در سفر دیگری عایشه ھمراه او بود، این زمانی بود که سن
به مردم گفت: از ما جلو باشید. مردم به جلو  ج آنحضرت چاق و پرگوشت شده بود، و

حرکت کردند، سپس به عایشه گفت: بیا باھم مسابقه دھیم، آنگاه باھم به مسابقه 
چنین دید با او  ج آنحضرت در این مسابقه برنده شدند. وقتی ج آنحضرت پرداختند و

گفت: این پیروزی در عوض آن دفعه  زد و می ھایش می نهبه شوخی پرداخت و به شا
 شکست است. این عوض آن مرتبه است.

 کرد؛ زیرا او بیست و پنج سال از ای دیگر برخورد می حال آن که با خدیجه به گونه
کرد.  بزرگتر بود، حتی با اصحاب و یارانش این موضوع را مراعات می ج آنحضرت

کرد و با ابوبکر تعامل طلحه را اعمال  ن ابوھریره نمیبنابراین، عبای خالد را بر ت
داد که به  تعاملی ویژه داشت و چیزھایی را به او نسبت می سنمود و با عمر نمی

 داد. دیگران نسبت نمی
ھمراه یارانش به سوی بدر رھسپار گردید. وقتی خبر  ج مالحظه کنید رسول خدا

ش از روی اکراه و اجبار به میدان معرکه خروج قریش به او رسید، فھمید افرادی از قری
و کارزار خواھند آمد و قصد جنگ با مسلمانان ندارد. لذا در میان اصحاب بلند شد و 

ام که افرادی از بنی ھاشم و غیره با اکراه و دلی ناخواسته به سوی  گفت: من خبر شده
 اند و تمایلی به نبرد با ما ندارند. معرکه خارج شده

را نکشد و ھر کسی با ھا  آن کسی از شما با بنی ھاشم برخورد کرد، بنابراین، ھر
�ابوالبختری بن ھشام برخورد کرد او را نکشد؛ و ھر کسی با عباس بن عبدالمطلب   

روبرو شد او را نکشد؛ زیرا او ناچار و از روی اکراه بیرون شده  - ج آنحضرت عموی
است. و نیز گفته شده است که عباس مسلمان بود و اسالمش را مخفی نگه داشته بود 

نخواست تا  ج کرد. از این جھت پیامبر منتقل می ج آنحضرت و اخبار قریش را به
 سالمش را آشکار سازد.خواست ا مسلمانان او را به قتل برسانند و نیز نمی



 ات لذت ببر از زندگی    ٨٠

ھای مسلمانان بسته و غمگین  این اولین نبرد بین مسلمانان و کفار قریش بود. دل
دانستند که به زودی به جنگ خویشاوندان،  بود و آمادگی نبرد را نداشتند؛ زیرا می

است که آنان را از کشتن برخی  ج روند و این رسول خدا فرزندان و پدران خویش می
 دارد! بازمی

ابوحذیفه «عتبه بن ربیعه از بزرگان کفار قریش و از فرماندھان جنگ بود و پسرش 
ھمراه لشکر مسلمانان بود، در این ھنگام ابوحذیفه صبر و شکیبایی » بن عتبه بن ربیعه

مان را بکشیم و عباس را رھا  را از دست داد و گفت: آیا پدران، فرزندان و برادرمان
کنم، این سخنش  او برخورد کنم با شمشیرم او را زخمی می کنیم؟ به خدا قسم! اگر با

رسید، رویش را برگرداند، دید بیش از سیصد پھلوان در پیرامون  ج آنحضرت به گوش
اھش را به طرف عمر دوخت و به سوی شخص دیگری توجه ننمود گفورًا ن او قرار دارند

 شود؟ زده میی عموی پیامبر خدا با شمشیر  و گفت: ای ابوحفص! آیا چھره
مرا با کنیه  ج گفت: به خدا سوگند این اولین روز بود که رسول خدا سعمر

را دریافت و فھمید که در میدان نبرد مجالی برای  ج خواند، عمر اشاره پیامبر می
تساھل در تعامل با کسی که از دستور فرمانده سرپیچی کند یا در جلو لشکر اعتراض 

ک راه حل قاطعی انتخاب نموده و گفت: یا رسول الله! به نماید وجود ندارد. لذا عمر ی
به او اجازه نداد و  ج آنحضرت من اجازه دھید تا گردنش را با شمشیر جدا کنم. اما

 کند. فھمید که این تھدید برای ایجاد آرامش اوضاع کفایت می
در ای که  گفت: من از آن جمله ابوحذیفه مرد صالحی بود از این جھت بعد از آن می

برم، مگر این  آن روز گفتم در ایمن نیستم و ھمواره از آن در خوف و ھراس به سر می
 ی آن را ادا کرده باشم. لذا در جنگ یمامه شھید شد. که با شھادت کفاره
ھایی را که به او واگذار  که انواع مأموریت سبا عمر ج آنحضرت این بود تعامل

آوری اموال صدقات و آشتی  بوط به جمعدانست. چنانکه این موضوع مر کرد، می می
بین دو دشمن و تعلیم جاھل نبود؛ بلکه آنان در میدان کارزار بودند و در اینجا پیش از 

جھت حل  ج آنحضرت ھر چیزی به یک شخص مصمم و قاطع نیاز داشت از این رو
ی عموی  آیا چھره«این بحران عمر را انتخاب نمود و با این جمالت او را برانگیخت: 

 ؟»شود رسول خدا با شمشیر زده می
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به سمت خیبر رھسپار شده و نبرد مختصری با اھل  ج در جایی دیگر، رسول خدا
 وده وشود و با آنان شرط نم آن درگرفت، سپس با آنان صلح نموده و در خیبر داخل می

ای را  کند که ھیچ چیزی از اموال را مخفی نکنند و ھیچ طال و نقره را موظف میھا  آن
پنھان نکنند. بلکه ھمه چیز را ظاھر نمایند تا در مورد آن حکم کند و آنان را تھدید 

 ای نیست. نمود که اگر چیزی را پنھان کنند برای آنان ھیچ عھد و ذمه
نان بود و از مدینه پوست بزغاله دباغی حیی بن اخطب یکی از سرداران آ

ای را آورد و آن را از طال و زیورآالت پر نمودند. لذا حیی مرد و مال را ترک  شده دوخته
به عموی  ج پنھان نمودند، لذا رسول خدا ج کرد. از این جھت آن را از رسول خدا

�یر آورده بود ضکه از محل بنی ن» حیی«گفت: آن پوست » حیی بن اخطب« و از طال  
�پر بود   ھا از بین رفته است. چه شد؟ عمویش گفت: آن بر اثر مخارج و ھزینه جنگ 

در این پاسخ اندیشید. دریافت که حیی تازه مرده و مال را ترک نموده  ج آنحضرت
کردن باشند. لذا فرمود:  است و به این زودی نبردی در نگرفته است تا مجبور به خرج

است و مال و سرمایه بیشتر از این است که تمام شود.  ھنوز مدت زیادی نگذشته
فھمید که این  ج اند. آنگاه پیامبر یھودی گفت: مال و زیورآالت ھمگی از بین رفته

 گوید. یھودی دروغ می
اند  به اصحابش نگاه کرد، دید تعداد زیادی در جلویش ایستاده ج آنحضرت بنابراین،

کرد و گفت: ای زبیر!  ساو ھستند. رو به زبیرای از جانب  و ھمگی در انتظار اشاره
اندکی او را تنبیه بکن. آنگاه زبیر ھمچون شیر غرنده در جلویش ایستاد. یھودی لرزه 

دیدم که در این  براندام شد و فھمید که کار جدی است. لذا گفت: من حیی را می
. آن وقت اصحاب ای اشاره نمود ی قدیمی و ویرانه زد، آنگاه به یک خانه خرابه دور می

با  ج آنحضرت رفته و مال را دیدند که در آن خرابه پنھان شده است. این بود تعامل
 سپرد. زبیر. بنابراین، کمان را به کماندار می

در مرض  ج کردند. وقتی رسول خدا اصحاب نیز با ھمدیگر بر این اساس تعامل می
کند، در حالی که بر وفات بود و درد او شدت گرفت. نتوانست به مردم امامت 

دل  بگویید به مردم امامت کند و ابوبکر فردی نرم سرختخواب بود، گفت: به ابوبکر
در زندگی و پس از مرگ و دوست او در زمان جاھلیت و  ج آنحضرت بوده و رفیق



 ات لذت ببر از زندگی    ٨٢

اسالم و پدر زن او یعنی پدر عایشه بود و به سبب بیماری پیامبر کوه اندوه و غم را 
 کرد. حمل می

دستور داد تا به مردم امامت کند، برخی از حاضرین در محضر  ج آنحضرت یوقت
دل است. وقتی به جایگاه  عرض نمودند: ابوبکر شخصی رقیق القلب و نرم ج پیامبر

از  ج تواند به مردم امامت کند. رسول خدا شما بایستد، بر اثر شدت تأثر و گریه نمی
گاھی داشت و می ساین وضعیت ابوبکر دل است و گریه بر او  دانست که او فردی نرم آ

بودن او نسبت به  سزاوار به ج کند، خصوصًا در این شرایط اما آنحضرت غلبه می
متولی و مسئول امور  سکرد. یعنی اگر من نباشم، ابوبکر خالفت پس از خود اشاره می

 مسلمانان است.
کنید تا به مردم امامت کند، تا این که ابوبکر  لذا دوباره دستور داد به ابوبکر اعالم

دل بود؛ اما فردی پررعب و ھیبت نیز  امامت نمود. ابوبکر در عین حال که بسیار نرم
ای  در سقیفه بنی ساعده گرد آمدند تا به یک خلیفه ج بود. اصحاب بعد از وفات پیامبر

رفت و باھم به سقیفه اتفاق نمایند، مھاجرین و انصار جمع شدند. عمر نزد ابوبکر 
گوید: ما نزد آنان در سقیفه بنی ساعده آمدیم. چون ما در آنجا  می سآمدند. عمر

سخنگوی انصار برخاست و پس از حمد و ستایش خداوند گفت: ما  نشستیم بعد از آن
انصار دین خداوند و سربازان اسالم بوده و ھستیم و شما مھاجرین را افرادی و 

�ای از میان شما  انیم، اما عدهد جماعتی از خود می �مھاجرین   خواھند در  آمده و می 
 میان ما جدایی بیفکنند و حق ما را نادیده بگیرند و از میدان خارج کنند.

گوید: وقتی سخنان او به پایان رسید، خواستم برخیزم و مطلبی را که  می سعمر
ابوبکر به سخنگوی  دانستم در حضور در ذھن خود آماده نموده و خوب و مناسبش می

کردم پاسخ تندی به او داده شود، ابوبکر گفت: آرام باش عمر!  ایشان بیان کنم، فکر می
لب به سخن گشود، در  سلذا من پسندیدم تا او را خشمگین ننمایم. بنابراین ابوبکر

حالی که از من داناتر و باوقارتر بود، سوگند به خداوند ھمه آنچه که من در مورد آن 
ر فکر کرده و آماده نموده بودم او بدان تکلف بسیار بھتر و رساتر از من گفت، تا بسیا

 این که خاموش شد.
ی آن ھستید، اما  گفت: خیر و منزلتی را که برای خود ذکر کردید شایسته سابوبکر

در میان  شناسند! زیرا مردم عرب این موضوع (خالفت) را تنھا برای جمع قریش می
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قوم میانه و وسط عرب، ھم ھا  این اند، دارای منصب و جایگاھی میانهھا  آن مردم عرب
باشند، و من برای شما به خالفت یکی از این دو نفر  از جھت نسب و ھم مسکن می

نگاه دست من و دست ابوعبیده ابن آراضی ھستم، به ھرکدام که خواستید بیعت کنید، 
 جراح را که در جلوی ما نشسته بود گرفت.

�گوید: من از سخنان ابوبکر  می سعمر �به غیر از این پیشنھاد او   کامًال راضی  
بودم، سوگند به خدا اگر دست و پایم را ببندند و گردنم را بزنند به شرطی که سبب 
معصیت نشود، برایم قابل قبولتر از آن بود که امیر و پیشوای قومی باشم که ابوبکر در 

د، آنگاه شخصی از انصار گفت: من در مورد قضیه ھاست. مردم خاموش ماندن میان آن
نمایم که یک نفر از ما و یک  ام و الزم است رای من عملی شود. من پیشنھاد می خبره

گوید: ھمھمه برپا شد و صدای  نفر از شما امیر و خلیفه بشوند، عمر در ادامه می
: دست خود را به ای ایجاد شود. به ابوبکر گفتم اعتراض برخاست من ترسیدم که تفرقه

من بده، ابوبکر دست خود را به من داد و من با او بیعت کردم، پس از آن مھاجرین با 
 او بیعت کردند و به دنبال آن مردم انصار با او بیعت کردند.

ھای قلبش را باز کنید و  توانید با آن دروازه آری، ھر انسانی کلیدی دارد که شما می
 او تأثیر بگذارید و مسلمًا شما این راز را در زندگی مردممحبت او را جلب نموده و بر 

اید که بگویند: کلید مدیر فالنی  کنید. آیا روزی از ھمکاران خود نشنیده مالحظه می
است، ھرگاه کاری داشتید فالنی را بگویید تا آن را برایتان برآورده سازد، یا مدیر را به 

را کلیدھایی برای قلوب مردم قرار ھای خود  این کار قانع کند! پس چرا مھارت
 دھید و به جای ُدم، سر قرار گرفته باشید. نمی

آری، متمایز و برجسته باش و کلید قلب مادر، پدر، ھمسر و فرزندانت را جستجو 
کن. کلید قلب مدیر، ھمکار و رفیقت را شناسایی کن. شناسایی این کلیدھا به ما سود 

ا خیرخواھی و نصیحتی برای آنان صادر گردد، آنان دھند، حتی در این که اگر از م می
کند، اما در صورتی که این نصیحت را با شیوه مناسب و به  را وادار به پذیرش آن می

خوبی تقدیم آنان نماییم؛ زیرا آنان در طریقه و روش نصیحت باھم یکسان نیستند. 
 وت دارند.زند نیز تفا حتی در انکار خطاھا و اشتباھاتی که از آنان سر می

بنگر روزی در مجلس مبارکش نشسته و با اصحابش سخن  ج به رسول خدا
گوید که شخصی وارد مسجد شد و به راست و چپ نگاه کرد. لذا به جای این که  می

َبَرد!  ای از مسجد رفته دست به ازار می بنشیند به گوشه ج بیاید و در حلقه پیامبر
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ی ازارش را از جلو بلند کرد و سپس  ! گوشهخواھد چه کار بکند؟ جای تعجب است! می
به آرامی نشست و ادرار نمود! اصحاب تعجب نموده و به خشم آمدند، در مسجد ادرار 

را دعوت به آرامش ھا  آن ج خواستند به او حمله کنند. اما رسول خدا کند! می می
نکنید. بر او گفت: ادرارش را بر او قطع  نموده و خشم آنان را تسکین داد و ھمواره می

کردند و او شاید از آنان خبر  شتاب نکنید ادرارش را قطع نکنید و صحابه به او نگاه می
کرد و  این منظر را تماشا می ج نداشت، تا این که از ادرار فارغ شد و رسول خدا

 کرد! اصحابش را آرام می
را بر کمرش بست. قدر بردبار بود! تا این که اعرابی از ادرار فارغ شد و ازارش  آه! چه
ایستاد،  ج با یک نرمی او را فرا خواند، او آمد و در جلوی رسول خدا ج آنحضرت

اند، بلکه برای نماز و  پیامبر با نرمی گفت: ھمانا این مساجد برای این کار بنا نشده
اند. این نصیحت به طور مختصر به پایان رسید و آن مرد این  قرائت قرآن ساخته شده

 مید و رفت.نصیحت را فھ
تکبیر  ج چون وقت نماز فرا رسید اعرابی آمد و با آنان نماز خواند، آنحضرت

تحریمه را جھت امامت اصحابش گفت و سپس قرائت خواند و به رکوع رفت، چون سر 

َدهُ  لَِمنْ  هُ ـاللَّ  َسِمعَ «از رکوع بلند کرد گفت:   لََك  َر�َّنَا«نمازگزاران پشت سر او گفتند:  »مَحِ
ًدا، ارمَْحِْ�  اللَُّهمَّ «مگر این اعرابی که این جمله را اضافه کرد:  »احلَْمدُ   َمَعنَا تَرَْحمْ  َوالَ  َوُ�َمَّ
َحًدا

َ
ای خدا! فقط بر من و محمد رحم کن و در ترحم ما کسی را شریک «یعنی:  »أ

د این سخن او را شنید وقتی از نماز فارغ گردید رو به اصحاب کر ج آنحضرت». مکن
ی این کلمات چه کسی بود؟ اصحاب به طرف او اشاره کردند، رسول  و گفت: گوینده

او را فرا خواند چون در جلویش ایستاد، دید ھمان اعرابی است در حالی که  ج خدا
داشت رحمت  در قلبش جای گرفته بود تا جایی که دوست می ج محبت آنحضرت

معلم و مربی به او گفت: تو یک  به عنوان ج فقط بر آن دو برسد و بس. رسول خدا
ی مردم را فرا  ی ما و ھمه چیز وسیعی را تنگ و محدود نمودی! یعنی رحمت خدا ھمه

 گیرد، پس آن را بر خود و من تنگ و منحصر مگردان. می
دانست چگونه با او برخورد کند، چون  ببین چگونه مالک قلبش شده بود؛ زیرا می

ی ابوبکر و عمر، و معاذ و  آمده بود و در علم به مرتبه او یک اعرابی بود که از بیابان
 عمار نرسیده بود. لذا نباید مانند دیگران مورد مؤاخذه قرار گیرد.
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اگر خواستی به داستان معاویه بن حکم که از عموم صحابه بود، بنگر. وی در مدینه 
که در  مجالستی نداشته بود، بلکه گوسفندانی داشت ج سکونت نداشت و با پیامبر

مشغول بود، روزی به مدینه آمد و وارد مسجد شد و در ھا  آن جاھای سرسبز به چوپانی
در مورد عطسه سخن  ج و اصحابش نشست. شنید که پیامبر ج مجلس پیامبر

داد، این بود که ھرگاه  گوید و یکی از جمله چیزھایی که به اصحابش تعلیم می می
 الحمدلله گفت: او بگوید: یرحمک الله.ای زد و  مسلمان شنید که برادرش عطسه

معاویه آن را حفظ نمود و رفت: چند روزی بعد برای کاری به مدینه آمد و وارد 
خواند. لذا با آنان در نماز  با اصحابش نماز می ج مسجد پیامبر شد، دید که پیامبر
مشغول نماز بودند شخصی عطسه زد. اما ھا  آن شریک شد. در عین این که که

نگفت، تا این که به یاد معاویه آمد که یاد گرفته است، ھرگاه مسلمان » الحمدلله«
فورًا معاویه در جواب ». یرحمک الله«برادرش بگوید: » الحمدلله«عطسه بزند و بگوید: 

ھا  نمازگزاران آشفته گشتند و از روی انکار نگاه» یرحمک الله«آن با صدای بلند گفت: 
را دید. سراسیمه شد و ھا  آن چون معاویه وحشت و اضطرابرا به سوی او دوختند. 

شروع نموده و ھا  آن کنید؟! گفت: مادرم به عزایم بنشیند! چه شده که مرا نگاه می
 زدند تا خاموش شود. ھا می ھایشان را به ران دست

خوانند، خاموش گردید. وقتی نماز  چون وی مشاھده کرد او را به خاموشی فرا می
 ُرَخش را به طرف اصحاب برگرداند، در حالی که ھمھمه و ج سید، آنحضرتبه پایان ر

صداھای آنان و صدای کسی را که صحبت کرده بود شنیده بود. اما این صدای جدیدی 
شناخت. لذا از آنان پرسید: چه کسی در نماز صحبت کرد؟ اصحاب  بود که آن را نمی

 به سوی معاویه اشاره کردند.
نزد خودش فرا خواند، معاویه ترسان و لرزان جلو رفت و او را  ج رسول خدا

را در نمازشان مشغول ھا  آن شود، در حالی که او دانست با وی چه برخوردی می نمی
شان را قطع کرده بود، معاویه گفت: مادر و پدرم فدایت شوند  ساخته بود و خشوع

او ندیدم به خدا قسم بر سوگند به خداوند! من ھیچ معلمی را بھتر قبل از او و بعد از 
من خشم نکرد و مرا نزد و ناسزا نگفت، بلکه فقط گفت: ای معاویه! ھمانا در این نماز 
چیزی از قبیل سخنان مردم درست نیست، فقط آن عبارت است از تسبیح و تکبیر و 

 قرآن و بس.
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آری! نصیحت به اختصار تمام شد. معاویه آن را فھمید و سپس نفسش آرام شد و 
بش مطمئن گردید، آنگاه شروع کرد و از امور و مشکالت خصوصی خودش پرسید و قل

ام و خداوند اسالم را آورد و در میان ما مردانی  گفت: من تازه از جاھلیت برگشته
ھا  آن روند. یعنی از کنند) می ھستند که نزد کاھنان (کسانی که ادعای علم غیب می

مرو یعنی چون تو مسلمان ھا  آن د: نزدفرمو ج پرسند، آنحضرت در مورد غیب می
داند. معاویه گفت: در میان ما کسانی ھستند که  ھستی و جز خداوند کسی غیب نمی

فرمود: این فقط چیزی است که آن را  ج گیرند، آنحضرت کردن پرنده فال بد می با نگاه
در نفع و ضرر  دارد، زیرا آن شان بازنمی را از نیتھا  آن بیند، ولی شان می ھای در سینه

 ھیچ تأثیری ندارد.
این بود تعامل او با اعرابی که در مسجد ادرار کرد، و مردی که در نماز سخن گفت. 
در حالی که وضعیت آنان را مراعات کرده بود با آنان تعامل نمود؛ زیرا اشتباه از امثال 

 آنان بعید نیست.
و از ھمه به طلب علم بود  ج ترین صحابه به رسول خدا معاذ بن جبل از نزدیک

در تعامل با اشتباھاتش اسلوبی  ج عشق و عالقه بیشتری داشت. لذا رسول خدا
 ج متفاوت با تعامل در اشتباھات دیگران داشت. معاذ نماز عشاء را با رسول خدا

رفت و نماز عشاء را در مسجدشان به آنان امامت  خواند و سپس نزد قومش می می
 او نفل و نماز آنان فرض بود.کرد، از این رو نماز  می

معاذ شبی نزد قومش رفت و تکبیر امامت را خواند، جوانی آمد و پشت سر او اقامت 

اّلِ�َ ﴿ کرد. وقتی معاذ سوره فاتحه را خواند و گفت: » آمین«مردم گفتند:  ﴾٧َوَ� الضَّ
مزارع و آنگاه معاذ سوره بقره را آغاز نمود، در آن روزھا مردم در کار و کوشش در 

شدند. پس ھمین که نمازشان را  شان در طول روز خسته می حیوانات چرانیدن
خواند و  بردند. این جوان در نماز ایستاد و معاذ می خواندند به رختخوابشان پناه می می
خواند چون نماز طوالنی شد. جوان تنھا نمازش را تمام کرد و از مسجد بیرون شد  می

 اش رفت. و به خانه
رساند، جوان گفت: ما به خاطر این که  ج گزارش جوان را به محضر آنحضرتمعاذ 

از معاذ پرسید:  ج کنیم. آنگاه رسول خدا کند، از نماز تأخیر می معاذ نماز را طوالنی می
ھای طویل را  خوانی؟ معاذ خبر گفت: سوره بقره و... سوره ای می چه سوره
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چون فھمیده بود که مردم به خاطر به خشم آمد،  ج شمرد. آنگاه رسول خدا برمی
کنند، و از این که نماز بر آنان سنگین شده است از  شدن نماز از آن تأخیر می طوالنی

گر ھستی؟  مانند، لذا رو به معاذ نمود و گفت: ای معاذ! مگر تو فتنه نماز جماعت بازمی
ھایی  زی؟ سورهرا متنفر ساھا  آن شان خواھی مردم را فتنه بیندازی و از دین یعنی می

ارِقِ ﴿ مانند: َماءِ َوالطَّ وِج ﴿ ،﴾١َوالسَّ َماءِ َذاِت الُْ�ُ ْمِس َوُضَحاَها﴿ ،﴾١َوالسَّ  ،﴾١َوالشَّ
را بخوان. سپس رویش را به طرف جوان کرد و با نرمی گفت:  ﴾١َواللَّيِْل إَِذا َ�ْغَ� ﴿

فاتحه را  کنی؟ گفت من سوره خوانی چه کار می ای برادرزاده! تو وقتی نماز می
برم. آنگاه جوان به  خواھم و از دوزخ به او پناه می خوانم و از خداوند بھشت را می می

کند و معاذ نیز به ھمین صورت دعای طوالنی دارد.  زیاد دعا می ج یاد آورد که پیامبر
لذا در پایان سخنانش گفت: این دعای طوالنی شما برای چیست که من مانند آن را 

 دانم! نمی
دعای من و معاذ در مورد آن چیزی است که تو دعا  فرمودند: ج رسول خدا

جوییم. جوان از این که  خواھیم و از دوزخ پناه می کنی؛ یعنی از خداوند بھشت می می
او را به نفاق متھم ساخته بود، بسیار متأثر و ناراحت شده بود. گفت: البته معاذ  معاذ

کنم، آنگاه که  چه کار می» اد در راه خداجھ«به زودی خواھد دانست که من در 
خبر ھجوم دشمن ھا  آن دشمن ھجوم آورد و این سخن را در حالی به زبان آورد که به

را داده بودند، در آن وقت ایمان من برای معاذ روشن خواھد شد، حال او مرا به نفاق 
جھاد شرکت کند! ھنوز چند روزی نگذشته بود که نبرد در گرفت و جوان در  متھم می

گاھی یافت به  ج رسول خدانموده و شھید شد! خدا از او راضی باد! وقتی  از این خبر آ
معاذ گفت: دشمن من و تو چه شد؟ یعنی کسی که تو او را به نفاق متھم ساخته 
بودی. معاذ گفت: یا رسول الله! خدا راست گفت و من دروغ گفتم به راستی که او 

 شھید شد.
با  ج جایگاه مردم بیندیش و این که چگونه تعامل آنحضرت ھا و پس در طبیعت

با معاذ بن جبل بنگر کسی که  ج آنحضرت آنان متفاوت بود، فکر کن. بلکه به تعامل
 شده بود. تاش تربی محبوب او بود و در خانه

ی جھینه گسیل داشت و  اصحابش را به سمت قبیله حرقات از قبیله ج پیامبر
سربازان لشکر بود، صبحگاه جنگ درگرفت و مسلمانان پیروز اسامه بن زید در ضمن 
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شدند و دشمن پا به فرار گذاشت. در میان لشکر مردی بود که با مسلمانان نبرد 
 اش را انداخت و فرار کرد. کرد، چون دید که یارانش شکست خوردند، اسلحه می

دو او را دنبال کرده  دوید و آن نبال کردند، آن مرد میاسامه و مردی از انصار او را د
ترسید، تا این که درختی در وسط آنان قرار گرفت، آن مرد به  بودند و او به شدت می

درخت پناه برد و اسامه و مرد انصاری او را محاصره کردند و شمشیر را بر او باال بردند، 
زنند و احساس کرد که  وقتی آن شخص دو شمشیر را دید که باالی سر او برق می

نمود و  اش را جمع می او ھجوم آورده است. لرزید و آب دھان باقی مانده مرگ بر

دُ «زده گفت:  حشت هَ هَ  الَ  أَنْ  أَشْ دُ  هُ ـاللَّ  إِالَّ  إِلَ هَ أَشْ ا أَنَّ  وَ دً َمَّ هُ  حمُ بْدُ هُ  عَ ولُ سُ رَ  .»وَ
ای است  این شخص مسلمان شد! این حیله انصاری و اسامه حیران شدند. آیا فوراً 

که آن را به کار برده است، آنان در میدان نبرد بوده و اوضاع آشفته است، در پیرامون 
بینند که باھم  ھای بریده شده را می نگرند، پیکرھای پاره شده و دست خود می

دو لرزند. آن مرد در جلوشان به آن  ھا می اند و بدن ھا جاری درآمیخته و خون
ای امکان دارد  نگریست، حتمًا به سرعت یک تصمیمی اتخاذ گردد. در ھر لحظه می

ھدف بیاید و آن دو را کشته بر زمین بگذارد، در آنجا  تیری ھدف گرفته شده یا بی
 ی آرام نبود. مجالی برای اندیشه

ای است. لذا او  انصاری شمشیرش را پائین آورد، ولی اسامه گمان برد که این حیله
ھایشان از  را شمشیری زد و به قتلش رساند! آنان در حالی به مدینه بازگشتند که قلب

 شمیم و سرخوشی پیروزی شادمان بود.
ایستاد و داستان معرکه را برای او تعریف نمود و  ج اسامه در جلو رسول خدا

ان داستان آن مرد را که چه برایش پیش آمده بود بازگو کرد. معرکه از پیروزی مسلمان
کرد. اما اسامه  از روی سرور و شادمانی آن را گوش می ج حکایت داشت و رسول خدا

متغیر شد و  ج ی رسول خدا قتل رساندم، در این ھنگام چھره گفت: آنگاه او را به
گفت: ال إله إال الله! او را به قتل رساندی؟ اسامه گفت: یا رسول الله! آن کلمه را از 

لب نگفت، بلکه از ترس اسلحه آن را بر زبان آورد و رسول طرف خالصانه و از درون ق
گفت: ال إله إال الله! او را به قتل رساندی! چرا قلبش را پاره نکردی تا بدانی  می ج خدا

که او شھادتین را از ترس اسلحه گفته است و ھمچنان چشمانش به اسامه دوخته بود 
رساندی! تو چه پاسخی به ال إله إال الله  گفت: ال إله إال الله او را به قتل و ھمواره می

گوید: ھمواره این  داری وقتی در روز قیامت بیاید و علیه تو حجت بیاورد! اسامه می
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کرد تا این که من دوست داشتم ای کاش تا این روز اسالم  جمله را تکرار می
 آوردم. نمی

 رای...
ز طبائع مختلف و غیر عبارتند اھا  آن گمان مبر که مردم یک رنگ ھستند، بلکه«

 ».قابل شمار





 

 

 سخن مناسب را اختیار کن

گفتن با مردم و نوع گفتگوھایی که آنان را به ھیجان  به ھمین منوال روشن سخن
اسب با سرشت وی گیریم. وقتی با یکی نشستی سخن را با کالم متن آورد پی می می

رود؛ زیرا سخنانی که با یک جوان  آغاز کن و این از طبیعت بشر به شمار می
گفتن با  گفتن با یک پیرمرد متفاوت است به ھمین منوال سخن گزینی از سخن برمی

 گفتن با ھمسر تا خواھر یکسان نیست. یک عالم تا یک جاھل و سخن
داستانی را که برای خواھر تعریف منظورم اختالف کلی نیست به طوری که 

کنی درست نباشد که آن را با ھمسر بازگو نمایی یا آنچه را با یک جوان در میان  می
گذاری، نباید آن را یک پیرمرد بشنود! ھرگز! بلکه منظورم اختالف کوچکی است که  می

ت گردد. و چه بسا مضمون آن به طور کلی متفاو نمودن داستان برمی به شیوه عرضه
 دھیم: شود. این مطلب را با یک داستان توضیح می می

اگر با جمعی از میھمانان بزرگ سال که عمرشان از سن ھشتادسالگی گذشته و به 
دانید که با آنان داستانی  اند، نشسته باشید آیا شما مناسب می دیدار پدر بزرگ شما آمده

این که فالنی چگونه در فوتبال گلی  اید؟ یا را بازگو نمایید که با دوستانت به بیابان رفته
را به ثمر رسانید و چگونه توپ را با سرش کنترل نمود و سپس با زانویش آن را زد. در 

خندید و به داستان خودتان خوشحال و شادمان ھستید، قطعًا این سخنان  حالی که می
 کنید، مسلماً  ھا صحبت می در اینجا مناسب نیستند به ھمین شکل وقتی با بچه

شان را با  ھای مربوط به زناشویی یا تعامل مردان با زنان مناسب نیست که شما داستان
 کنم در این مورد باھم موافق ھستیم. آنان بازگو نمایید، گمان می
 پسندند و ھا جذب مردم اختیار سخنانی است که آنان می بنابراین، یکی از شیوه

این که پدری فرزند موفق و ممتازی  آورد، مانند را به ھیجان و تحریک درمیھا  آن
کند و  دارد، مناسب است که در این مورد از او بپرسد. و قطعًا او به این چیز افتخار می

کند و  شود که ھمواره از او در این مورد بپرسی یا شخصی دکانی را باز می خوشحال می
اش و مراجعه  زهکند، پس مناسب است از او در مورد مغا ای کسب می از آن سود و فایده
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کند و به دنبال آن او از شما و از  مردم به آن بپرسید، این امر وی را شادمان می
 گردد. ھمنشینی با شما شادمان می

گفتن او با جوان از  کرد. چنانکه سخن این شیوه را رعایت می ج رسول خدا
گفتن با پیرمرد، زن و طفل متفاوت بود. پدر صحابی بزرگوار جابر بن  سخن

در غزوه احد شھید شد و نه خواھر را برجا گذاشت که غیر از او  بعبدالله
خواستند که بر گردن این  ھا زیادی از او می مردم بدھی سرپرستی نداشتند و ھمچنین
اش بود باقی ماندند. بنابراین، جابر ھمیشه در فکر  جوان که در عنفوان جوانی

و شام از او مطالبه دیون پدرش را ھای پدر و خواھرانش بود، طلبکاران صبح  قرض
به غزوه ذات الرقاع رفت و بر اثر شدت فقر به شتر  ج کردند، جابر با رسول خدا می

ای نداشت که شتر  توانست راه برود. چون سرمایه خسته و ضعیفی سوار بود که نمی
ول خوبی بخرد. از این رو مردم از او سبقت گرفتند و او آخرین فرد کاروان بود، و رس

کرد و به جابر رسید که شترش آھسته آھسته در  در آخر کاروان حرکت می ج خدا
 گرفتند. حرکت بود و مردم از او سبقت می

پرسید: چه شده است ای جابر؟! جابر گفت: یا رسول الله! شترم خسته  ج آنحضرت
نیز  ج فرمود: شترت را بخوابان و رسول خدا ج آنحضرت کند. است و ُکند حرکت می

ترش را خوابانید. سپس فرمود: عصایت را به من بده یا گفت: از این درخت برایم ش
داد و شتر در حال خستگی و کوفتگی به زمین  ج عصایی ببر. جابر عصا را به پیامبر

نزد شتر آمد و چند عصایی به آن زد. شتر در حالی که سرشار از  ج آنحضرت نشست.
 آویزان نمود و بر پشتش نشست.نشاط بود برخاست. جابر خود را بر آن 

خوشحال و شادمان حرکت نمود و شترش نیز بسیار با  ج آنحضرت جابر در کنار
 رو به جانب جابر کرد و خواست با او صبحت کند. ج نشاط و تیزرو شد، آنحضرت

را با جابر در میان ھا  آن انتخاب کرده بود، تا ج آنحضرت چه سخنانی بودند کهھا  آن
جابر در عنفوان جوانی بود و غالبا مشکالت و افکار جوانان در مورد ازدواج و بگذارد. 

 چرخد. کسب رزق می
ای؟ جابر گفت: بله، فرمودند: با  آیا ازدواج کرده فرمودند: ای جابر! ج رسول خدا

تعجب نمودند که چگونه  ج زن. آنحضرت جابر گفت: با بیوه ؟زن دختر دوشیزه یا بیوه
کند. لذا از روی انتقاد گفتند:  زن ازدواج می ن ازدواجش با یک بیوهیک جوان در اولی
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کرد و تو با او مالعبت و شوخی  ای ازدواج نکردی تا او با تو بازی می چرا با دوشیزه
کردی؟ جابر گفت: یا رسول الله! ھمانا پدرم در غزوه احد شھید شد و ُنه خواھر را  می

من ندارند، لذا من ناگوار دانستم که با  به عھده من گذاشت که ھیچ سرپرستی جز
در بگیرد. بنابراین، با ھا  آن ازدواج کنم و اختالفات زیادی در میانھا  آن دختری مانند

 باشد. این بود مفھوم سخنان جابر.ھا  آن ی مادر زنی بزرگتر ازدواج کردم که به منزله
اش را فدای  نیدیدند که در نزدش جوانی قرار دارد که لذت جوا ج رسول خدا

خواھرانش کرده است، لذا خواست شوخی جذابی که مناسب آن جوان باشد بیان کند. 
پیاده شویم و ھمسرت از  )١(»صرار«به او گفتند: شاید وقتی ما به مدینه برویم و در  لذا

زن ازدواج  ھا را برای تو بگستراند. یعنی اگرچه تو با یک بیوه آمدن ما خبر شود پشتی
ھا را  شود، فرش اما او ھمواره نوعروس است و به آمدن تو شادمان می ای، کرده

 چیند. ھا را بر آن می گستراند و بالشت می
در این ھنگام جابر فقر و ناداری خود و خواھرانش را به یاد آورد و گفت: 

عنقریب  گفتند: ج الله! پشتی! سوگند به خداوند! نزد ما پشتی نیست! آنحضرت یارسول
شان ادامه دادند،  لله برای شما پشتی و بالشت مھیا خواھد شد. آنگاه به راهاشاء إن

 خواستند به جابر مالی ھدیه کند. ج رسول خدا
 ج آنحضرت لذا رو به جابر کرد و گفت: ای جابر! جابر گفت: لبیک یا رسول الله!

اش  فروشی؟ جابر اندکی اندیشید و دید که تمام سرمایه فرمودند: شترت را به من نمی
شد اگر قوی و  ھمین شتر است و در عین حال الغر و ضعیف است. پس چه می

نبود، لذا گفت: بگو  ج ی رسول خدا بود؛ اما مجالی برای ردنمودن خواسته نیرومند می
گفت: به یک درھم. جابر گفت: یک  ج آنحضرتخری؟  آن را به چند می یا رسول الله!

فرمود: به دو درھم. باز گفت: نه یا  ج آنحضرت کنم یا رسول الله! زیان می درھم!
کردند تا این که به چھل درھم اوقیه طال  کنم! لذا ھمواره اضافه می رسول الله! زیان می

 رسیدند.
بر آن سوار شوم. آنحضرت این وقت جابر گفت: بله اما به شرط این که تا مدینه من 

اش رفت و اسباب و سامانش را  گفتند: خوب است، چون به مدینه رسیدند جابر به خانه
نماز بخواند و شتر را کنار مسجد  ج از شتر پایین کرد و به مسجد رفت تا با رسول خدا

                                           
 اسم جایی در پنج کلیومتری مدینه منوره. -١
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از مسجد خارج شد. جابر گفت: یا رسول الله! این شتر  ج چون آنحضرت بست.
بر گفتند: ای بالل! به جابر چھل درھم و اضافه بر آن نیز بده. لذا بالل شماست. پیام

چھل درھم و اندکی اضافه بر آن به جابر داد. جابر اموال را برداشت و در دستش زیر و 
اندیشید که با این مال و سرمایه چه کار  کرد و در مورد وضعیت خودش می رو می

 اش خریداری نماید؟ یا این که... برای خانهبکند؟! آیا شتری خرید کند یا کاالھایی 
رو به بالل کرد و گفت: ای بالل! شتر را بردار و به جابر بده،  ج ناگھان رسول خدا

بالل شتر را برداشت و نزد جابر رفت. وقتی به او رسید. تعجب کرد. آیا معامله به ھم 
بالل گفت: رسول خورده؟! بالل گفت: ای جابر! شتر را بردار. جابر گفت: چه خبر! 

آمد  ج دستور داده است تا شتر و مال را به تو بدھم. جابر نزد رسول خدا به من جخدا
گفت: من به این خاطر  ج خواھی! آنحضرت و در مورد این ماجرا پرسید. آیا شتر را نمی

خواستم شتر را از تو بردارم که قیمت آن را کم کنی. بلکه به خاطر این بود که  نمی
قدر مال و سرمایه به تو کمک کنم تا کار تو سروسامان بگیرد.  یم که چهمشخص نما

کند که مناسب اوست.  قدر این اخالق عالی بود. با جوان سخنانی را اختیار می پس چه
خواھد به او احسان نموده و صدقه کند با یک لطف و ادب بر آن  سپس وقتی می

 گذارد. روپوش می
که از بھترین جوانان صحابه بود در کنار » جلیبیب« در یکی از روزھا جوانی به نام

ای نازیبا داشت. روزی در  دست بود و چھره نشسته بود. اما فقیر و تنگ ج آنحضرت
خواست با این  می ج نشسته بود چه سخنانی بود که آنحضرت ج محضر آنحضرت

مجرد  جوان در میان بگذارد؟ جوانی که در عنفوان جوانی قرار داشت و در عین حال
بود. آیا با او در مورد انساب عرب و نسب عالی و پست و مقام سخن گفت؟ یا از بازار و 
احکام معامالت و بازرگانی صحبت کرد؟ خیر، زیرا این جوان نوع خاصی از سخنان را 

دھد. لذا با او در مورد ازدواج و سخنان  پسندد و آن را بر دیگر سخنان ترجیح می می
ھا این جوان به اینگونه موضوعات شادمان و  میان آورد. مدت پیرامون آن سخن به

 ی ازدواج را به او پیشنھاد داد. برنامه ج سرخوش گردید و آنگاه رسول خدا
فرمود: اما تو در نزد  ج جوان گفت: اکنون که من ورشکسته و فقیرم. رسول خدا

به دنبال فرصتی برای  ج خداوند فقیر و ورشکسته نیستی. لذا ھمواره رسول خدا
آمد و دختر  ج ازدواج جلیبیب بود. تا این که روزی مردی از انصار نزد آنحضرت
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فرمود: ای فالن! دخترت  ج اش را به او عرضه نمود تا او را ازدواج کند، آنحضرت بیوه
 نصاری گفت: بلی یا رسول الله و خوب است.را به ازدواج من درآور! ا

خواھم. انصاری گفت: پس برای چه  ا برای خودم نمیگفت: من او ر ج پیامبر
کسی؟ گفت: برای جلیبیب. انصاری سراسیمه شد و گفت: جلیبیب! جلیبیب! یا رسول 

از  ج کنم. لذا نزد ھمسرش آمد و گفت: رسول خدا الله! از مادر دختر نظرخواھی می
ازدواج کند. ھمسرش گفت: بله و خیلی خوب است او را به  دخترت خواستگاری می

خواھد. گفت: پس  او را برای خودش نمی ج درآور، انصاری گفت: پیامبر ج رسول خدا
خواھد؟! زن برآشفت. آیا دخترش را به  گفت: او را برای جلیبیب می برای چه کسی؟

زفاف یک مرد فقیر و بدقیافه درآورد؟ لذا گفت: ھرگز، امکان ندارد! برای جلیبیب؟ نه 
دھم، حال آن که ما فالنی و فالنی را رد  ازدواج جلیبیب نمی به خدا قسم که او را به

 کردیم.
برود. آنگاه دختر از پشت  ج تا نزد رسول خدا شد پدر از این امر پریشان شد و بلند

پرده پدرش را صدا زد و گفت: چه کسی برای خواستگاری من نزد شما آمده است؟ 
کنید؟ مرا به  را رد می ج ل خدای رسو . گفت: آیا شما خواستهج گفتند: رسول الله

بدھید، زیرا او مرا ھرگز ضایع نخواھد کرد. پس انگار که از آن دو بزرگتر  ج رسول خدا
رفت  ج بود و مادر و پدرش آرامش و اطمینان حاصل کردند. لذا پدرش نزد رسول خدا

رسول  و گفت: یا رسول الله! اختیارش به دست توست. او را به عقد جلیبیب درآور. لذا
دعای خیر نمود و گفت: خدایا! بر ھا  آن او را به عقد جلیبیب درآورد. و برای ج خدا

بار نگردان،  را سخت و مشقتھا  آن آن دو خیر و برکت فراوان سرازیر فرما و زندگی
برای جھاد روانه شد و  ج چند روزی از ازدواج جلیبیب نگذشته بود که رسول خدا

 ود.جلیبیب نیز با او ھمراه ب
 جگشتند، رسول خدا شدگان می وقتی جنگ به پایان رسید، و مردم به دنبال کشته

ایم.  یکی گفت: فالنی و فالنی را از دست داده اید؟ پرسید: آیا کسی را از دست داده
اید؟ باز گفتند:  اندکی خاموش شد و باز گفت: آیا کسی را از دست داده ج آنحضرت

ایم. سپس اندکی خاموش شد و باز گفت: آیا کسی را از  فالن و فالن را از دست داده
 جایم. رسول خدا اید؟ اصحاب عرض نمودند: فالنی و فالنی را از دست داده دست نداده

آنگاه صحابه برخاستند و به دنبال او گشتند  ام، گفت: اما من جلیبیب را از دست داده
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کردند، ولی او را در میدان جنگ نیافتند. سپس او را  و او را در میان شھدا جستجو می
را کشته بود ھا  آن در یک مکان نزدیکی در کنار ھفت کشته از مشرکین پیدا کردند که

 سپس او را به شھادت رسانده بودند.
کرد، و سپس گفت: ھفت نفر  در کنار پیکرش ایستاد و به او نگاه می ج رسول خدا

سپس رسول »! او از من است و من از او ھستم«را کشت و سپس او را شھید کردند. 
 او را بر بازوھایش حمل نمود و دستور داد تا قبری حفر نمایند. ج خدا

ب بر روی بازوھای گوید: ما شروع به کندن قبر نمودیم، در حالی که جلیبی انس می
 بودند تا این که قبر حفر گردید، آنگاه او را در لحد گذاشت. ج رسول خدا

گوید: به خدا سوگند ھیچ زنی در میان انصار پرخواستگارتر از این زن نبود،  انس می
کردند. اینگونه رسول  یعنی ھمه مردان بعد از جلیبیب برای خواستگاری او رقابت می

گزید تا از ھمنشینی او ملول و  سخنان مناسب حال او را برمی برای ھر شخصی ج خدا
 خسته نشود.

شبی با ھمسرش عایشه نشسته بود، لذا چه سخنان مناسب بودند تا بین زوجین 
گرفتند؟ آیا با او در مورد غزوه روم و تسلیحاتی که در این نبرد به کار برده  انجام می

وبکر نبود! یا با او در مورد فقر و نیاز برخی بود صحبت کرد؟ ھرگز! زیرا او (عایشه) اب
ی  مسلمانان صحبت نمود؟ ھرگز، زیرا او (عایشه) عثمان نبود! بلکه با او در مورد عاطفه

دانم که چه وقت تو از من راضی ھستی و  ھمسرداری سخن گفت، لذا فرمودند: من می
از من راضی شوی! عایشه گفت: چطور؟ گفت: وقتی تو  چه وقت از من خشمگین می

و ھرگاه نسبت به من خشمگین شوی  ج گویی: نه قسم به پروردگار محمد باشی، می
. عایشه گفت: بله یا رسول الله! سوگند به ÷گویی: نه قسم به پروردگار ابراھیم می

مان  شوم. پس آیا امروز ما این اسلوب را با ھمسران خدا من فقط با نام تو قھر می
 کنیم؟ مراعات می

 ظر...نوجهه 
برند نه آنچه را که تو از  با مردم سخنانی را به میان بیاور که از شنیدن آن لذت می«

 .»بری بازگوکردن آن لذت می



 

 

 سعی کن نخستین برخوردت با افراد، دوستانه و خوب باشد

روستاھای مصر چنین مشھور بود که داماد قبل از شب در گذشته در برخی از 
کرد و چون به اتفاق عروس به رختخواب داخل  ای را در اتاقش پنھان می زفاف گربه

شد.شوھر  داد تا گربه بیرون شود. چون گربه بیرون می شد. تختش را تکان می می
ی  ن گربهگذاشت، و آ قدرت و زور آزمایی خودش را در مقابل ھمسرش به نمایش می

داد تا این که در جلوی ھمسرش  کرد و فشارش می اش می گرفت و خفه بیچاره را می
دانید چرا؟ به خاطر این که در اولین دیدار تصویر رعب و ھیبت را در  مرد! آیا می می

 ذھن ھمسرش جا دھد.
ھا به  به یاد دارم وقتی من از دانشگاه فارغ التحصیل شدم، و در یکی از دانشکده

وان دانشیار و کمک معلم تعیین گشتم، یکی از معلمان قدیمی به من چنین توصیه عن
آموزان سخت برخورد کن و به آنان چشم سرخ نشان  نمود: در نخستین جلسه با دانش

بده! تا این که از تو بترسند و از ابتدا از قدرت شخصیت تو بیمناک باشند. من این 
نویسم. لذا یقین کردم که مردم  ن عنوان را دارم میداستان را زمانی به یاد آوردم که ای
شناسند. و این آن  % از شخصیت تو را می٧٠ھا  آن به طور اغلب در اولین برخوردت با

 کنند. چیزی است که از آن به عنوان تصور ذھنی یاد می
ی تمرینی به آمریکا سفر  ای از افسران جھت یک دوره به یادم ھست که دسته

کنندگان نخستین روز، صبح  دوره در قالب یک تعامل شغلی بود شرکتنمودند و این 
کردند  زود به تاالر اجتماعات داخل شدند و باھم صحبت کرده و ھمدیگر را معرفی می

که ناگھان استاد داخل شد و ھمگی ساکت شدند. آنگاه چشم معلم به دانشجویی افتاد 
خندی؟ دانشجو گفت: پوزش  زد. معلم فریاد زد: چرا می که ھمواره لبخند می

خندی و سپس شروع به توبیخ و  خواھم من نخندیدم. معلم گفت: بله آقا می می
ات  نکوھش او نمود. تو یک انسان غیر جدی ھستی. باید تو با اولین پرواز به خانواده

بازگردی. من به تدریس دانشجویی مانند تو نیاز ندارم. دانشجوی بیچاره گاھی رنگش 
کرد و تالش  ھایش نگاه می کرد و به ھمکالسی . گاھی به استادش نگاه میشد قرمز می

اش را حفظ کند. سپس معلم با نگاھی ترش چشمانش را به او  کرد عرق چھره می
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خیره کرد و به دروازه اشاره نمود و گفت: برو بیرون! دانشجو ترسان و لرزان بلند شده 
 از کالس بیرون رفت.

ی  نگاه کرد و گفت: من دکتر فالن ھستم و به شما ماده معلم به دانشجویان دیگر
نظر  خواھم این برگه کنم. اما پیش از این که به تدریس بپردازم می فالن، تدریس می

ی نظر سنجی  تان را در آن بنویسید پر نمایید. سپس برگه سنجی را بدون این که اسم
آموزان توزیع نمود که در آن برگه پنج سؤال بود  در مورد ارزیابی معلم را در میان دانش

 که عبارتند بودند از:
 تان چیست؟ نظرتان در مورد اخالق معلم -١
 روش تدریس او چگونه است؟ -٢
 پذیرید؟ ان را میآیا نظر دیگر -٣
 قدر عالقمند تحصیل در نزد او ھستید؟ بار دیگر چه -٤
 گردید؟ آیا خارج از مدرسه به مالقات او شادمان می -٥

ھای: ممتاز، عالی، خوب و  ھا گزینه در مقابل ھرکدام از این سؤاالت و نظر سنجی
ذاشتند. ای گ ی نظر سنجی را پر نموده و دو مرتبه به گوشه ضعیف بود. طالب این برگه

اش پرداخت. سپس گفت:  معلم نیز به تشریح اثرات فنون تعامل در چھار چوب وظیفه
تان را از استفاده از کالس محروم نماییم. لذا از کالس بیرون شد و با او  اوه! چرا دوست

مصافحه نمود و با او لبخندی زد و او را به کالس درس فرا خواند. سپس گفت: جلوتر 
علت حقیقی بر شما خشم گرفتم، اما برایم یک مشکل خاصی پیش من بدون ھیچگونه 

خواھم.  آمده بود که موجب گردید تا خشمم را بر شما فرو ریزم. من از شما معذرت می
قطعًا شما دانشجوی کوشایی ھستی و دلیل کوشابودن و حرص شما ھمین کافی است 

کنم، بلکه  ید، من از شما تشکر میا تان را رھا کرده و به اینجا آمده که خانواده و فرزندان
ی تان متشکرم. بزرگترین افتخار من این است که  تان مبنی بر عشق و عالقه از ھمگی

 افرادی مانند شما در کالس درس من حضور دارند.
ی دیگر از  سپس به آنان اظھار مھربانی و لطف نموده و اندکی خندید، باز مجموعه

ھایتان  ود و گفت: از آن جایی که یکی از ھمکالسیھا را به آنان عرضه نم نظر سنجی
ھای نظر سنجی را پر  تان از نو برگه اش را پر نکرده است. لذا ھمگی ی نظر سنجی برگه

ھا را پر نموده و به  برگهھا  آن ھا را بین آنان توزیع نمود. باز نمایدی. برای بار دوم برگه
 او تحویل دادند.
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ھای اولی را  ھای دیگر مقایسه نمود. برگه ه و با برگهھای اول را برداشت معلم برگه
ھای  ی دوم گزینه اند، اما در برگه ھای ضعیف را انتخاب کرده ی گزینه دید که ھمه

مقابل ضعیف و خوب را اصًال عالمت نزده بودند. معلم خندید و گفت: آنچه شما 
د است و آنچه من با مشاھده نمودید دلیل عملی بر تأثیر بد عملکرد یک مدیر و کارمن

یک تمثیلی بود که خواستم آن را در جلو شما انجام دھم. اما آن  رفیق شما کردم
 بیچاره ضایع گردید و کامًال در جلو دوستانش خورد شد.

تان عوض گردید. این از  پس ببینید چگونه با تغییر یک برخورد با شما دیدگاه
ویژه با کسانی که فقط برای یک مرتبه با طبیعت انسان است، پس باید مراعا گردد به 

 شود. رعایت میھا  آن کنید حسن شروع در تعامل شما با آنان مالقات می
نمودند. بعد از فتح مکه،  در اولین برخورد قلوب مردم را فتح می ج نخستین معلم

 شدند. در مدینه رھسپار می ج آنحضرت ھا و لشکرھا به سوی اسالم قدرت یافت و گروه
بر پشت ھا  آن آمد. چون دید که ھنوز ج له عبدالقیس نزد رسول خداقبی
ھایشان بودند و پایین نیامده بودند، بالفاصله به آنان گفت: مرحبا به این قوم!  سواری

بدون این که شرمنده و پشیمان گردند، حضور خود را اعالم نمودند. در نتیجه آنان از 
آمده و  ج ھایشان پایین آمدند و نزد پیامبر این سخن شادمان گشتند. فوری از سواری

جستند. سپس گفتند: یا رسول الله! ھمانا در میان  گفتن از ھم سبقت می جھت سالم
توانیم در محضر شما  قرار دارد و ما جز در ماه حرام نمی» ُمَضر«ی  ما و شما این قبیله

اد بدھید تا بر آن ھا متوقف شود. پس به ما یک عمل زیبایی ی بیاییم. زمانی که جنگ
 عمل نموده و وارد بھشت گردیم و افراد بعد از خود را به آن دعوت کنیم.

کنم و از چھار چیز نھی  فرمود: من شما را به چھار چیز امر می ج آنحضرت
آوردن به الله  دانید ایمان دھم، آیا می کنم: من شما را به ایمان به خدا دستور می می

فرمود:  ج دانند، رسول خدا فتند: الله و رسولش بھتر مییعنی چه؟ آنان در جواب گ
دادن به این که ھیچ معبودی جز الله نیست  آوردن به الله عبارت است از: گواھی ایمان

خمس غنیمت و شما را از چھار چیز  تن نماز و پرداختن زکات و پرداختنو برپاداش
درخت خرما و ظرف قیر عبارتند از: خم، ظرف کدو، ظرف تنه ھا  آن کنم: نھی می

 .)١(اندود

                                           
 (مترجم)». نوشیدند شراب میھا  آن جاھلیت در ھا ظروفی بودند که در زمان این«بخاری.  -١
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شبی ھمراه اصحابش در سفر بود. شبانه مسافت  ج در جایی دیگر آنحضرت
طوالنی را طی نمودند تا این که شب به آخر رسید در کناره راه منزل گرفتند تا به 
خواب بروند خواب بر آنان غلبه پیدا کرد، تا این که خورشید طلوع کرده و بلند شدند. 

ی که از خواب بیدار شد ابوبکر بود، و سپس عمر بیدار شد. ابوبکر باالی سر اولین کس
 ج کرد تا این که رسول خدا گفت و صدایش را بلند می نشست و تکبیر می ج آنحضرت

نماز فجر را بر آنان امامت نمود. چون نماز به اتمام رسید  بیدار شد، لذا برخاست و
 آنان نماز نخوانده است.متوجه گردید که یکی از این افراد با 

نماز نخواندی؟ گفت: چون به من جنابت ما فرمود: فالنی! چرا با  ج تآنحضر
به او دستور داد که تا با خاک پاک تیمم بزند و سپس  ج دست داده است. آنحضرت

 نماز بخواند و آنگاه به اصحابش دستور داد تا کوچ کنند.
ه شدت تشنه شدند و در مسیر راه به ب نبود از این جھت بآدر این سفر ھمراھشان 

چاه و آبی برخورد نکردند. عمران بن حصین گفت: در این مسیر ما با زنی برخورد 
ب ھمراه داشت، ما از او پرسیدیم: محل آکردیم که بر شتری سوار بود و دو مشکیزه 

بین ھا آب وجود ندارد. باز ما به او گفتیم:  آب کجاست؟ آن زن گفت: در این نزدیکی
قدر فاصله است؟ گفت: یک شبانه روز. باز ما به او گفتیم: نزد  ات تا آب چه خانواده

بردیم  ج برو و او گفت: رسول خدا کیست؟ لذا ما او را نزد رسول خدا ج رسول خدا
از او در مورد آب پرسید، و عین  ج به امید این که آب را به ما نشان دھد. آنحضرت

زن و  داد، عالوه بر آن نیز شکوه نمود که او بیوه ج آنحضرت جوابی که به داده بود، به
 مادر چند تا یتیم است.

اش را برداشت و بسم الله گفت و بر آن دست کشید و سپس  مشکیزه ج رسول خدا
ھای ما آب ریخت و باز ما چھل نفر تشنه از آن نوشیدیم،  اش در ظرف از ھردو مشکیزه

ھایش  ھای مان را پر نمودیم و سپس مشکیزه کیزهتا این که سیراب گشتیم و تمام مش
فرمودند:  ج را به وی تحویل دادیم، در حالی که از اول پرتر بودند. آنگاه رسول خدا
آوری گردید و  غذا و خوراکی که دارید بیاورید، لذا تکه نان و خرمایی برای آن زن جمع

بدان که ما چیزی از آب تو  ات ببر و را برای خانوادهھا  این به آن زن گفت: ج آنحضرت
 را برنداشتیم، مگر این که خداوند به ما آب نوشانید.
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آورده شادمان بود تا  آنگاه زن بر شترش سوار شد و در حالی که از خوراک به دست
ام  اش رسید و گفت: من نزد شما از نزد ساحرترین مردمان آمده این که به اھل و خانه

اش از داستان  کنند پیامبر است، مردم قبیله ن گمان مییا این که او آنگونه که خودشا
ی  تعجب کردند تا این که مدت زمانی نگذشت که او و ھمه ج او با رسول خدا

 .)١(اش مسلمان شدند قبیله
با آن زن تعجب نمودی. روزی دیگر  ج آری! از اولین برخورد و بزرگواری آنحضرت

ای از  گله ج نمود و رسول خدا و مالی از او طلب آمد ج شخصی نزد رسول خدا
گوسفندان را که در بین دو کوه بودند به او داد. آن مرد نزد قومش برگشت و گفت: ای 

دھد که اصًال از فقر و  قوم! مسلمان شوید، زیرا محمد آنقدر به مردم مال و سرمایه می
 ج دیدیم که نزد رسول خدا گوید: ما مردم را می ترسد. انس می تنگدستی نمی

کردند، مگر این که دین در  آمدند و ھیچ ھدفی جز دنیا نداشتند و ھنوز شام نمی می
 .)٢(گرفت ترین و عزیزترین چیز از دنیا و مافیھا قرار می محبوبھا  آن نزد

 پیشنهاد...
گذارد، لذا با مردم چنان  % از شخصیت شما را به نمایش می٧٠نخستین دیدار «

 ».آخرین دیدارتان ھستبرخورد کنید که این اولین و 

                                           
 متفق علیه. -١
 مسلم. -٢





 

 

 مردم بسان معادن زمین هستند

ھای  ھایی چون طبیعت بینید مردم دارای طبیعت اگر در مردم تأمل نمایید می
د و برخی سخت و خشم و گروھی دیگر زمین دارند. چنانکه برخی نرم و نازک ھستن

ای چون سرزمین خشک  چون زمین روینده و کریم، بخشنده و سخاوت گرند و دسته
 دارد و نه گیاھی، بخیل و آزمند ھستند. که نه آبی را نگه می

بینی  ھای مختلفی ھستند. اگر بازھم تأمل نمایی می بنابراین، مردم انواع و گروه
نمایید.  انواع قطعات زمین، حال و طبیعت آن را مراعات میشما با تعامل خویش با 

تان در سرزمین سخت با راه رفتنت در سرزمین نرم فرق  رفتن چنانکه روش راه
روید، حال آن که در دومی آرام و  کند. چنانکه در اولی ھوشیار و با متانت راه می می

 روید. مردم نیز به ھمین صورت ھستند. مطمئن راه می

َ  إِنَّ «فرمود:  ج دارسول خ   ا�َّ
َ

يعِ  ِمنْ  َ�بََضَها َ�بَْضةٍ  ِمنْ  آَدمَ  َخلََق  َ�َعاىل رِْض، مَجِ
َ
 األ

رِْض، قَْدرِ  ىلَعَ  آَدمَ  َ�نُو فََجاءَ 
َ
مْحَرُ  ِمنُْهمُ  فََجاءَ  األ

َ
ْ�يَُض  األ

َ
ْسوَدُ  َواأل

َ
ْهُل  َذلَِك، َوَ�ْ�َ  َواأل  َوالسَّ

يُِّب  َواخلَِبيُث  َواحلَْزنُ  خداوند آدم را از یک مشت خاک که آن را از تمام زمین « )١(»َوالطَّ
برداشته بود آفرید لذا بنی آدم به مقدار زمین آمدند که برخی از آنان سرخ، سفید و 

 ».اند و در بین آنان آسان گیر و غمگین و خبیث و پاک وجود دارد سیاه
به ھنگام تعامل خویش با مردم به این نکته توجه کنید.  بنابراین، برادر و خواھر!

اعم از این که تعامل شما با نزدیکان باشد چون پدر، مادر، ھمسر و فرزند، یا افراد دور 
ھای مردم را، حتی به ھنگام  چون ھمسایه، دوست و فروشنده، شاید شما سرشت

جه کنید تا این که به آن اید. لذا به این نکته تو ھایشان مالحظه نموده گیری تصمیم
 کنید. یقین پیدا می

دانید  تان که می ھرگاه بین شما و ھمسرتان مشکلی اتفاق افتاد با یکی از دوستان
سخت مزاج و خشن است، مشورت نمایید و به او بگویید: ھمسرم زیاد با من مشکل 

راھنمایی کن.  کند، بنابراین شما مرا کند کمتر احترام مرا رعایت می دارد و بگومگو می

                                           
 ابوداود و ترمذی و فرمودند: حدیث حسن و صحیح است. -١
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به نظر من خواھد گفت: صالح نیست که با زن جز با قدرت رفتار نمایی، به برخورد تند 
و خشن نیاز ھست، شخصیتت را در برابر او قوی و نیرومند جلوه بده. مرد باش! و به 

 کند. تان را ویران می ی به خشم درآورده و با این کلمات خانه دنبال آن شما را
یش را کامل کنید و نزد دوست دیگری که او را به نرمی، لطافت و ی خو باز تجربه

تان را با او در میان بگذارید. قطعًا  ی شناسید، بروید و عین جریان گذشته آرامی می
و مادر فرزندان تو است و ابرادرم! «گوید:  متوجه خواھید شد که به شما چنین می

ست. بر او صبور و شکیبا باش و ھا خالی نی زندگی زناشویی از مشکالت و نارسایی
ببینید ». تالش کن او را تحمل نمایی. وی ھرچه باشد ھمسر و شریک زندگی توست

 چگونه طبیعت شخص در آرا و تصمیماتش تأثیر دارد.
قاضی را از داوری در حالت تشنگی یا گرسنگی  ج از این جھت است که رسول خدا

زیرا این امور در دورن او تغییر و تحول یا در حالت فشار ادرار و مدفوع نھی نمود؛ 
 گذارد. گیری او در حکم تأثیر می کند و به دنبال آن در تصمیم ایجاد می

ھای گذشته شخص خونریزی بود! خونریز؟! آری خونریز، یک یا دو نفر یا ده  در امت
انتقام دانم چگونه از مردم و  نفر را به قتل رسانده بود. نمی ٩٩نفر را نکشته بود، بلکه 

آور بوده است که کسی  آنان جان سالم به در برده بود شاید به قدری خطرناک و رعب
ھا خودش را  ھا و دشت شدن با او را نداشته است، یا این که در بیابان جرأت نزدیک

نفر را به قتل  ٩٩دانم. مھم این که  پنھان کرده است. حقیقت آن را به یقین نمی
 آمده بود تا توبه کند. رسانده بود. آنگاه در دلش

ترین فرد آن زمان پرسید. مردم او را به عابدی که ھمواره در  لذا از عالم
شد و اوقاتش را با دعا و گریه سپری  گاھش بود و ھرگز از مصالیش جدا نمی عبادت

ای جوشان بود، راھنمایی کردند.  دل و رقیق القلب و دارای عاطفه کرد و بسیار نرم می
اش او را غافلگیر  آن عابد رفت و در جلویش ایستاد و سپس با این گفته این شخص نزد

 ام وجود دارد؟! ام آیا راھی برای توبه ساخت: من نودونه شخص را کشته
کشت، در طول روزش  ای را بدون قصد و اراده می به نظر من اگر این عابد مورچه

به شخصی که با دست شود  نمود. پس جوابش چه می کرد و اظھار تأسف می گریه می
خودش نودونه شخص را به قتل رسانده است؟ عابد تکان خورد و خیال نودونه قتل در 
جلویش تجسم نمود که این شخص که در جلویش ایستاده است مرتکب چنین 
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ای  ھای سھمگینی شده است. عابد فریاد زد: نه نه نه. برای تو ھیچ راه توبه جنایت
 ای وجود ندارد! ه توبهوجود ندارد! برای تو ھیچ را

 تعجب نکن که این جواب از یک عابد کم علمی صادر شده است؛ چون او با عنایت
کند، وقتی قاتل از این مرد سخت مزاج و تندخو،  احساسات و عواطف درونی حکم می

چنین جوابی شنید. خشمگین شد و چشمانش قرمز شد و شمشیرش را برداشت و آن 
 اش کرد و آشفته و خشمگین از عبادتگاھش بیرون شد. و پاره را در پیکر عابد فرو برد

ترین فرد اھل  شدند و بار دیگر در دلش آمد تا توبه کند، لذا از عالم روزھا سپری می
 زمین پرسید، مردم او را به یک عالمی راھنمایی کردند.

علم و چون در جلو این عالم قرار گرفت: او را مردی باوقار و متین یافت که وقار 
خشیت، او را مزین ساخته بود، قاتل رو به عالم کرد و با تمام جرأت گفت: من صد نفر 

 ام وجود دارد؟! ام. آیا راھی برای بازگشت و توبه را کشته
عالم بالفاصله در جواب گفت: سبحان الله! چه چیزی بین تو، و توبه فاصله 

اندازد؟ زیرا  تو و توبه فاصله میاندازد؟! چه پاسخی زیبا! بالفاصله، چه چیزی بین  می
تواند در بین تو و بین بازگشت به  آفریدگار در آسمان است و ھیچ قدرتی در جھان نمی

 -سوی او و اظھار عجز و فروتنی در پیشگاه او حایل گردد. سپس آن عالم گفت: 
کند نه براساس احساسات و  عالمی که تصمیماتش را براساس علم و شریعت اخذ می

�ه عاطف  اما تو در سرزمین بدی ھستی. 
ھای بزرگ و سنگین و کمبود مدافع و  تجب است! از کی فھمید؟ این را بنابر جنایت

کسی که بر او چنین اعمالی را انکار نماید فھمید. لذا دانست که در این شھر به طور 
کلی قتل و ظلم به حدی رواج دارد که کسی نیست حق مظلوم و ستمدیده را بگیرد و 
گفت: تو در سرزمین بدی ھستی. به فالن سرزمین برو؛ زیرا در آنجا قومی زندگی 

کنند تو نیز ھمراه آنان به عبادت خداوند بپرداز. آن  کنند که خداوند را عبادت می می
مرد در حال توبه و انابت و گریه به راه افتاد و پیش از آن که به آن شھر مورد نظر 

 برسد، ُمرد.
فرشتگان عذاب فرود آمدند. فرشتگان رحمت گفتند: این آمده  فرشتگان رحمت و

تا توبه کرده و به خدا بازگردد. و فرشتگان عذاب گفتند: وی ھرگز عمل خیری انجام 
داوری ھا  آن ای را در صورت انسانی فرستاد تا در میان نداده است. لذا خداوند فرشته

زمین، یعنی سرزمین طاعت و کند، فیصله بر این قرار گرفت تا فاصله بین دو سر
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تر  سرزمین معصیت را مقایسه و پیمایش کنند و به ھرکدام از این دو سرزمین نزدیک
بود متعلق به ھمان سرزمین است و خداوند به سرزمین رحمت امر فرمود که نزدیک 
شود و به سرزمین معصیت دستور داد که دور شود، لذا او به سرزمین طاعت نزدیکتر 

بینی که  ان رحمت او را برداشتند. حتی برخی از صدرنشینان فتوا را میشد و فرشتگ
 کند. شرعی عاطفه بر آنان غلبه می متأسفانه گاھی اوقات در مسایل

به یاد دارم که یکی از ھمسایگانم بسیار با ھمسرش ناسازگاری و اختالف داشت. 
کرد سپس روز روزی اختالف شدت گرفت و به او یک طالق داد و سپس به او رجوع 

شدت گرفت و یک طالق دیگر به او داد و باز به او رجوع کرد و ھا  آن دیگری اختالف
کردم  کردم او را از این کار برحذر داشته و نصیحتش می ھر بار که من با او برخورد می

کردم و ھمواره  و او را به فرزندان کوچکش و اھمیت اعتبار و توجه به آنان یادآوری می
کردم که فقط یک طالق برایت مانده است و ھرگاه آن را واقع نمودی  شزد میبه او گو
اش برایت حالل نخواھد شد، مگر این که کسی با او ازدواج کرده و سپس او را  مراجعه

 ات را خراب نکنم. طالق دھد. پس از خدا بترس و خانه
ب شیخ! ما اش پریده بود و گفت: جنا وی روزی نزد من آمد در حالی که رنگ چھره

آور نبود؛ بلکه تعجب  با ھم درگیر شدیم و من طالق سومی را دادم!! این سخن او تعجب
اینجا بود که بعد از آن گفت: آیا شیخ بزرگواری را سراغ نداری تا برایم به رجوع او فتوا 

 دھد! لذا از حرف او تعجب کردم.
پیش چنین تعیین شده ای پی بردم که چندی  من به فکر فرو رفتم، آنگاه به مصوبه

�بود، مبنی بر این که آرا و نظریات بسیاری از مردم  و چه بسا اختیارات فقھی آنان  
 گردند. متفاوت است و از عاطفه و طبیعشان متأثر می
شود که به مال محبت و اشتیاق شدیدی  از طبیعت برخی مردم چنین فھمیده می

داران ذلیل کند و  را در مقابل سرمایهدارند. لذا تعجب نکن اگر او را دیدی که خودش 
اش غفلت  آوردن آن از نفقه و تأمین مایحتاج فرزندان و خانواده به خاطر به دست

 ورزد. نماید و به افراد تحت تکفل خود بخل می می
ھایش  قناعت تعجب نکن چون وی طماع است، بلکه در اتخاذ تصمیمات و مبنای

کند. پس اگر خواستی با او تعامل  مل میدر اغلب اوقات براساس ھمین طبیعت ع
نمایی یا از او چیزی بخواھی پیش از این که چیزی بر زبان بیاوری چنین در دلت 
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تصور کن که او دوستدار مال است، لذا کوشش کن با این طبیعت او در تعارض نباشی 
 تا آن چیز مطلوب از او را به دست آوری.

است به مثال دیگری توجه کنید: فرض ھا  ھا و درک چون ذکر مثال کلید فھم
کنید و به طور تصادفی به دوست قدیمی  کنیم شما از یک بیمارستان دیدن می می

دوران دانشگاه ھمکالسی شما بوده است. او را برای میھمانی که در  نمایید برخورد می
 کند. کنید و او نیز با این میھمانی شما موافقت می تان دعوت می ی به خانه
روید و اشیای مورد نیاز را خریداری نموده و سپس به  راین، شما به بازار میبناب

گردید تا آمادگی پذیرایی میھمانان را مھیا کنید و به چند نفر دیگر از  خانه برمی
تان  گیرید تا از آنان در شرکت در این میھمانی و دیدار از دوست دوستان تماس می
 آورید. دعوت به عمل می

دوستان یک نفر فرد بخیلی است که حب مال بر دلش چیره شده است  از میان این
� کنید. چون او را از دعوت به  پرسی می گیرید و به او سالم و احوال با او تماس می 

گاه می توانستم در این میھمانی حضور یابم و  گوید: آه! ای کاش می کنید، می میھمانی آ
فالنی را دیدار کنم، اما من یک کار مھمی دارم و خیلی گرفتارم. سالم مرا به او برسان 

 دیگری او را دیدار کنم. شاید بتوانم در وقت
ترسد،  فھمید که او از آمدن می شما براساس شناختی که از طبیعت او دارید می

اش دعوت نماید و برایش  شود تا او نیز این دوست قدیمی را به خانه چون مجبور می
جویی کند، از این جھت  خواھد صرفه میھمانی ترتیب دھد و متحمل ھزینه شود، لذا می

گوید: آه  کند. در این ھنگام او می گویید: این مھمان فردا از اینجا سفر می میشما به او 
 آیم. اندازم و به دیدن او می پس در این صورت من کارم را به تأخیر می

ی اجتماعی و ھا انسانکنید،  برخی دیگر از مردم که شما با آنان معاشرت می
را ندارند، از ھا  آن تاب جداییی خویش را دوست دارند و  خانوادگی ھستند. خانواده

ای دارید از آنان بخواھید اما نه این که از فرزندانش به صورت  این رو شما ھر خواسته
 سفر و غیره جدا شوند. پس آنان را به چیزی که در توانشان نیست مکلف نکنید.

سازد؛ چنانکه برخی از مردم  ھای مردم مرا متعجب می ھمچنین بسیاری از طبیعت
کنند با  ھا ھستند ھرگاه با افراد بخیل مسافرت می ی قلب ادر به فنون شکار ھمهکه ق

را ھا  آن کنند تا آنان را در تنگنا قرار ندھند و لذا جویی را رعایت می نان اقتصاد و صرفهآ
نشیند. به نسبت عاطفه و  ی عاطفی و مھربان میھا انساندارند. و ھرگاه با  دوست می



 ات لذت ببر از زندگی    ١٠٨

دارند و ھرگاه با افراد خوش طبع و  را دوست میھا  آن د و در نتیجهافزاین مھر آنان می
پردازد و باز او  کنند و به مزاح می خندند و شوخی می شوخ ھم صحبت شوند با آنان می

پوشد. چه لباس نعمت باشد  دارند. در ھرحال، لباس مخصوص آن را می را دوست می
 یا لباس سختی.

تان اضافه کنید و به رسول  را در دفتر خاطراتبا من ھمراه باشید و این صفحه 
بنگرید، آنگاه که لشکرھای فتح مکه نزد او آمدند. ابوسفیان، پیش از آن که  جخدا

 وارد مکه شود نزد او رفت و مسلمان شد. ج رسول خدا
داستان طوالنی است. خالصه این که وقتی ابوسفیان مسلمان شد عباس گفت: یا 

ردی است که فخر و شرف را دوست دارد، لذا به او شرافت و رسول الله! ابوسفیان م
فرمودند: خوب است ھرکسی داخل منزل ابوسفیان شود  ج افتخاری بده. رسول خدا

اش را از داخل ببندد در امان خواھد بود و  در امان خواھد بود و ھر کسی دِر خانه
 ھرکسی وارد مسجد شود در امان خواھد بود.

خواست قدرت و شوکت اسالم را به او بنمایاند. بنابراین،  ج بنابراین، رسول خدا
فرمودند: ابوسفیان را  ج آنحضرت گفت: ای عباس! عباس گفت: لبیک یا رسول الله!

ی این کوه نگاه دار تا لشکرھای خداوند از کنار او بگذرند  ی این وادی در دامنه در تنگه
خواھند وارد مکه شوند  کرھایی که میرا مشاھده کند. یعنی او را در مسیر لشھا  آن و

ی  نگه دار، آنگاه عباس ھمراه ابوسفیان بیرون شد تا این که به ھمراه او به تنگه
رودخانه ایستاد. به طوری که لشکرھا چون سیل خروشان به سوی مکه در حرکت 

 گذشتند. شان می ھای بودند و لشکرھا با پرچم
چه کسانی ھستند؟ ھا  این ای عباس!وقتی اولین لشکر گذشت. ابوسفیان گفت: 

چه کاری » بنی سلیم«است. ابوسفیان گفت: من با » بنی سلیم«عباس گفت: قبیله 
چه کسانی ھستند؟ ھا  این دارم! باز لشکر دوم رد شد. ابوسفیان گفت: ای عباس!

چه کاری دارم! تا این » بنی مزینه«باز گفت: من با ». بنی مزینه«عباس گفت: قبیله 
گذشت ابوسفیان در مورد آن از عباس  شکرھا به اتمام رسیدند و ھر لشکری که میکه ل
گفت: من با بنی فالن چه کار  داد. ابوسفیان می پرسید. و چون عباس از آن خبر می می

 دارم.
شان  به ھمراه مھاجرین و انصار با لشکر سبز رنگی که بدن ج در پایان رسول خدا

شان ظاھر نبود. از آنجا  ھای بود و چیزی جز چشم ھای آھنین پوشیده شده با زره
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چه کسانی ھا  این این ھنگام ابوسفیان گفت: سبحان الله! ای عباس! گذشتند. در
ھمراه مھاجرین و انصار است! ابوسفیان گفت:  ج ھستند؟ عباس گفت: این رسول خدا

نمایی ندارد و  توان مقابله و قدرتھا  این این عالمت مرگ است، به خدا سوگند! کسی با
ات شکوھمند و  باز گفت: به خدا سوگند! ای ابوالفضل! به راستی که پادشاھی برادرزاده

 باعظمت گشته است.
عباس گفت: ای ابوسفیان! این نبوت است. ابوسفیان گفت: قطعًا اینگونه است. 

 ھا و لشکرھا گذشتند عباس فریاد زد. قومت را نجات بده! آنگاه ابوسفیان وقتی اسب
شتابان به مکه رفت، با صدای بلند فریاد زد! ای جماعت قریش! این محمد است که با 

آید. پس ھرکسی در منزل ابوسفیان داخل شود، او  پایان و بزرگ نزد شما می لشکری بی
بخشد. باز  نمیات به ما سودی  گفتند: خدا تو را بکشد. خانهھا  آن در امان خواھد بود.
به رویش ببندد در امان خواھد بود و ھرکسی وارد مسجد  اش را گفت: ھرکسی خانه

ھایشان و به سوی مسجد متفرق شدند.  شود در امان خواھد بود. آنگاه مردم به خانه
قدر پیامبرش ستوده است چگونه در وجود ابوسفیان به آنچه  آری، به خدا سوگند! چه

طبیعت و شخصیت فرد  ی او بود تأثیر گذاشت. آنچه در اینجا نکوست این که شایسته
را پیش از آن که با او سخن بگویید بشناسید، زیرا شناخت طبیبعت او و آنچه مناسب 

 کند. گفتن با او کمک می شأت اوست شما را به ھنگام تعامل و سخن
ھایی از اعراب که  به ھمراه مھاجرین و انصار و گروه ج در غزوه حدیبیه رسول خدا

ًا ھزار و چھارصد نفر بودند، بیرون آمدند با خود به او پیوسته بودند و مجموع
به قصد ھا  این به ھمراه داشتند و احرام عمره بسته بودند تا مردم بدانند که )١(»ھدی«

با خود ھفتاد شتر را به  ج ی خدا بیرون شدند، و رسول خدا زیارت و تعظیم خانه
ھا  آن ریش مانع دخولعنوان ھدیه بیت الله به ھمراه داشت. به مکه رسیدند، اما ق

 شدند.
در موضعی به نام حدیبیه اردو زدند. قریش یکی را بعد از دیگری  ج رسول خدا

را نزد » ِمکرز بن حفص«فرستادند. لذا ابتدا  می ج جھت مذاکره و گفتگو نزد آنحضرت
او فرستادند. مکرز مردی از قریش بود، اما ملزم به ھیچگونه عھد و پیمانی نبود، بلکه 

                                           
ھدی حیوانی از قبیل: شتر، گاو و گوسفند است که حجاج در ایام حج به جای قربانی ھدیه بیـت  -١

 نمایند. الله نموده و آن را ذبح می
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آید، گفت: این  او را دید که می ج انسان فاجر و عھدشکن بود. چون رسول اللهیک 
با او چنان سخن گفت که  آمد. ج فردی خائن و عھدشکن است. چون نزد آنحضرت

بود. به او گفت که برای جنگ نیامده است و با او ھیچگونه عھد و پیمانی  شایان او
و مکرز ھمچنان بدون نتیجه نزد نست که اھلیت آن را ندارد اد ننوشت، چون می

 قریش بازگشت.
ای از  سردار احابیش را فرستادند. احابیش قبیله» ُحَلیس بن علقمه«باز قریش 

نشستند. چون  ی خدا در مکه می عرب بودند که جھت تعظیم مکه و توجه به خانه
را به » َھدی«گزار است. لذا  ای عبادت او را دید، فرمود: این از قبیله ج رسول خدا

سویش بفرستید تا آن را ببیند. وقتی ھدی را از قبیل شتر و گوسفند دید که در 
ی رودخانه در حرکت ھستند و با قالده و ریسمان بسته شده و برای ذبح در حرم  کناره

اند  شان را خورده ھای بودن در آغل پشم و بستهبودن سفر  اند و بر اثر طوالنی آماده شده
شان کرده است. وقتی سردار احابیش این صحنه را دید  و گرسنگی و تشنگی ضعیف

کنندگان از بیت الله  و این که چرا ُعمره ج تکان خورد. جھت بزرگداشت رسول خدا
 را بهرا مالقات ننمود و نزد قریش بازگشت و جریان  ج بازداشته شوند، رسول خدا

 گفت.ھا  آن
نشین ھستی و در این مورد علم و  به او گفتند: بنشین چون تو اعرابی و بادیهھا  آن 

گاھی نداری  خشمگین شد و گفت: ای جماعت قریش! به خدا قسم! ما بر » حلیس«آ
ی  ایم. آیا کسی را از خانه پیمان نشده و بر این امر با شما عھد نبسته این امر با شما ھم

در » حلیس«دارید که برای تعظیم آن آمده است؟ سوگند به ذاتی که جان  میخدا باز
» احابیس«ی  گذارید تا جھت عمره بیاید یا ھمگی ما قبیله دست اوست یا محمد را می

از اینجا خواھیم رفت. بزرگان قریش گفتند: وای بر تو! از ما دست بردار تا خودمان به 
 شویم تصمیم بگیریم! آنچه راضی می

را » عروه بن مسعود ثقفی«بفرستند. لذا این بار  تصمیم گرفتند فرد شریفیپس س
آمیز و بدزبانی شما را  گفت: ای جماعت قریش! من برخورد خشونت» عروه«فرستادند. 

شان مشاھده کردم و قطعًا شما  با کسانی که نزد محمد فرستاده بودید، به ھنگام آمدن
گویی تو در نزد ما متھم  ستم. آنان گفتند: راست میدانید که شما فرزند و من پدر ھ می

 نیستی.
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عروه بیرون شد حال آن که در میان قومش سردار و شاه و دارای شرف و منزلت 
آمد، جلویش نشست و آنگاه گفت:  ج بود و بر آنان برتری داشت. وقتی نزد رسول خدا

اند در حالی که  های محمد! قریش با ساز و برگ فراوان و شتران نوجوان بیرون شد
نتی را وھرگونه سختی و خش اند که لنگ بر تن نموده و با خداوند پیمان بستهپپوست 

بینم که فردا تو را تنھا  تحمل کنند. به خدا سوگند! من اطرافیان تو را چنین می
را بر » الت«سر پیامبر ایستاده بود و گفت: شرمگاه  گذاشته و رھا کنند! ابوبکر پشت

 گذاریم؟ گریزیم و تنھایش می دھان گیر، آیا ما از کنارش می
ابوبکر با عروه که سردار قوم بود چنین برخورد نمود. لذا دوباره چنین حرفی تکرار 

که شکنی حداقل یکبار نیاز بود تا غروری  ننمود، اما در حقیقت به چنین جواب دندان
در سر داشت درھم شکند. عروه از این جواب ابوبکر متأثر شده و گفت: این کیست ای 

گفت: این پسر ابوقحافه است، عروه گفت: سوگند به خدا! اگر به من احسان  محمد؟!
 ات در مقابل آن است. دادم. اما این گفته نکرده بودی قطعًا جوابت را می

سخن  ج نرم شد. و با رسول خدا اش کم کم پس بعد از این در سخنان بعدی
» مغیره بن شعبه ثقفی«زد.  را دست می ج ھای مبارک رسول خدا گفت و ریش می

 ج ایستاده بود و ھر بار که عروه دستش را به ریش رسول خدا ج باالی سر پیامبر
راند. عروه دو مرتبه دستش را به  کرد دستش را با کناره شمشیر عقب می نزدیک می

راز نمود و باز مغیره بن شعبه با کناره شمشیر آن را به عقب راند. باز ریش مبارک د
ی سوم دستش را دراز نمود. این بار مغیره بن شعبه گفت: تا دستت را  عروه مرتبه

بردار. عروه گفت: وای بر تو!  ج ام دستت را از محاسن مبارک رسول خدا قطع ننموده
لبخند زد و  ج آنحضرت ی است؟چه کس قدر تندخو و خشن ھستی! محمد این چه

وفا! آیا آن  ات مغیره بن شعبه ثقفی است، آنگاه عروه گفت: ای بی گفت: این برادرزاده
 ای! بدی دیروزات را فراموش کرده

آنگاه عروه از محضر پیامبر برخاست و نزد قریش رفت. بشنوید به آنان چه گفت: او 
ام، اما به خدا  و نجاشی رفتهار کسری و قیصر یگفت: ای جماعت قریش! من به د

او را  ج ام که یارانش وی را چنان بزرگ بدارند که اصحاب محمد پادشاھی را ندیده
 دارند. بزرگ می
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لذا بر اثر سخنان وی اندکی خوف و ھراس در دل قریش پدید آمد که قبًال چنین 
رسول  فرستادند. سھیل نزد ج را نزد رسول خدا» سھیل بن عمرو«نبودند. این بار 

وی را دید. گفت: کارتان آسان گشت. سپس بین  ج آنحضرت آمد. چون ج خدا
 نامه را امضاء نمودند. ھمدیگر صلح

ی کلید مناسب در  با انواع مردم و استفاده ج آنحضرت ای از شناخت این پاره
گفتن، رخدادھا و  ھای مردم را ھنگام سخن تعامل با ھر فرد بود. و شما اینگونه سرشت

توانید خودتان دلیل آن را مشاھده نمایید  نمایید و می ھا را مالحظه می کردن ردبرخو
انداز را در میان مردم تعریف کرده و باز به  انگیز و گریه یک داستان غم کوشش کنید

 انواع تأثرات آنان بنگرید.
را  سبه یاد دارم که یک بار در ضمن یک سخنرانی داستان شھادت حضرت عمر

�زدن ابولؤلؤ مجوسی به حضرت عمر رسیدم  بازگو نمودم. وقتی به کیفیت نیزه با  
�صدای بلند  گفتم: و ناگھان ابولؤلؤ از محراب به سوی عمر خارج شده و سه ضربه  

ھای اولی و دومی را در سینه مبارک حضرت عمر وارد  محکم به او وارد گردانید، ضربه
جمع نموده و خنجر محکمی را در زیر نافش وارد نمود و آنگاه تمام نیرویش را 

ھایش بیرون ریختند، در حالی که من  گردانید. و آنگاه خنجر را کشید تا این که روده
 نمودم. کردم و کیفیت انواع تاثرات مردم را مالحظه می ھای مردم نگاه می در چھره

یت را مشاھده شان این جنا بستند، گویا با چشمان شان را می برخی فورًا چشمان
کردند،  ای بدون ھیچگونه تأثری نگاه می کردند و عده کنند. برخی از آنان گریه می می

اند! به ھمین صورت داستان  دھند که در خواب دیده انگار به حکایتی گوش می
ش را پاره موقتی در غزوه احد شھید شدند و چگونه مشرکین قریش شک سحمزه

اش را قطع نمودند، حال آن  و گوشش را بریده و بینینموده و جگرش را بیرون آوردند 
 که او سید الشھداء و شیر خدا و عموی رسول خداست.

اغلب زندگی به من چنین آموخته است که مردم از چندین حالت خالی نیستند. 
توانند عبارات و سخنان خوبی بر زبان آورند و  اند، نمی خو و کودن برخی درشت

ان را بلد نیستند. به یاد دارم که مردی از این گروه، باری در گویی با شنوندگ مجامله
کرد که بین او و یکی از فروشندگان اتفاق  مجلسی نشسته بود و داستانی را تعریف می

» االغ«ھیکل گویا شبیه  افتاده بود، در حین سخنانش گفت: این فروشنده آدمی قوی
ردی که در کنارش نشسته بود، بود و سپس به م» خالد«بود و پس از آن گفت: شبیه 
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» االغی«شود. حال آن که او انگار  دانم چگونه شبیه خالد می اشاره کرد! حال من نمی
 است!

پیش از آن که این بحث به پایان برسد، یک سؤال بزرگی در اینجا نھفته است، و آن 
آنان این که آیا امکان دارد طبیعت شما عوض شود تا با سرشت و طبیعت کسانی که با 

 کنید متناسب درآید؟! برخورد می
دلی مشھور بود. در یکی از  در میان مردم به نیرو، درشتی و سنگ سآری، عمر

روزھا، شخصی با ھمسرش درگیر شد و نزد عمر آمد تا بپرسد چگونه با زنش برخورد 
د کند. وقتی در کنار دروازه خانه عمر ایستاد و دستش را دراز نمود تا آن را بکوبد شنی

زند و زنش را مورد  زند، اما عمر خاموش است، فریاد نمی بر او داد می که ھمسر عمر
 اش روانه گردید. زده شد و به سوی خانه دھد. آن مرد شگفت ضرب و شتم قرار نمی

اش احساس نمود، لذا بیرون شد و آن مرد را صدا زد و  عمر صدایی را پشت دروازه
ای امیرالمؤمنین! من آمده بودم تا از ھمسرم  گفت: چه کاری داشتی؟ آن مرد گفت:

زند! عمر گفت: ای مرد! این  در نزد تو شکایت کنم، اما شنیدم که ھمسرت بر تو داد می
شوید، پس آیا  ھایم را می کند و لباس ھمسر و ھمخوابه من است، غذایم را درست می

 ھایش صبر کنم؟ نباید در برخی از بدرفتاری
شوند، بعضی از مردم از  اند که به ھیچ صورتی عالج نمی ینعمومًا برخی مردم چن

کنند. من برخی از  شدت خشم پدران یا بخیلی زنان و ھمسرانشان و یا... شکایت می
دھند که این راھکارھا را تجربه  خبر میھا  آن ام، اما ھای عالج را به آنان نشان داده راه

ین صورت راه حل چیست؟ راه حل این نموده است، اما بازھم کار آمده نشده است در ا
شان  ھای است که باید به اخالق آنان صبر نموده و بداخالقی آنان را در دریای نیکی

پنھان کرد و در حد توان در برخورد آنان سازگاری اختیار نمایند؛ زیرا برخی مشکالت 
 ناشدنی ھستند. حل

 نتیجه...
دارید، شما را بر کسب محبت او شناخت شما به طبیعت شخصی که با او اختالط «

 ».سازد قادر می





 

 

 موی معاویه

کرد که برخی  معلمی در دوره دبیرستان دبیر ریاضی بود و مالحظه می
کنند؛  نمیآموزان برای درس ریاضی اھمیت قایل نیستند و مطالعه و تحقیق  دانش

را تنبیه کند. روزی وارد کالس شد و ھمین که به صندلی نشست، ھا  آن تصمیم گرفت
ھا را ببندید و یک ورق و خودکار آماده  نان را غافلگیر ساخت و گفت: ھمه شما کتابآ

آموزان سراسیمه شده و پرسیدند: چرا جناب معلم؟ معلم گفت: امتحان  کنید! دانش
ی معلم را  آموزان شروع به ُغرُغر نموده و این خواسته آورم! دانش میناگھانی به عمل 

 کردند. کردند و آھسته پچ پچ می رد می
مغز و سر به ھوا  ھیکل، خیلی جنجالی، سبک آموز قوی یک دانشھا  آن در میان

خواھیم امتحان بدھیم، ما با تقلب و  نمی وجود داشت، سرمعلم داد کشیده و گفت:
دھیم به خدا چگونه ما بدون ھیچگونه اعالم قبلی  مشورت باھم به سؤاالت پاسخ می

 د این جمالت را گفت.آموز با لحنی تن توانیم امتحان بدھیم؟ دانش آمادگی و تکرار می
به زور از معلم از کوره در رفت و به شدت عصبانی شد و گفت: به تو مربوط نیست. 

آموز نیز به  آید برو بیرون! دانش گیرم فھمیدی؟! اگر خوشت نمی شما امتحان می
 روی! جوش آمد و فریاد زد: تویی که از کالس بیرون می

زد و  آموز کرده و فریاد می رسید، رو به دانش معلم که سخت عصبانی به نظر می
شد،  به او نزدیک و نزدیک می تربیت! ای فالن و فالن و کم کم ادب! بی گفت: ای بی می

آموز نیز بلند شد و ایستاد. سپس اتفاقی رخ داد که مناسب نیست من آن را بیان  دانش
کنم، فقط اینقدر بدانید که ماجرای خیلی بدی رخ داد! کار به دفتر مدرسه کشیده 

 آموز با کاھش دو نمره از انضباط و تعھد به رعایت ادب تنبیه شد. شد. دانش
خاص و عام گردید و برای مردم لم، سخنش زبان زد دور و نزدیک و اما مع

آموزان مدرسه قرار گرفت که ھرکدام آن را  المثل شد و موضوع و بحث دانش ضرب
ای دیگر  زدند، تا این که معلم به مدرسه تجزیه و تحلیل نموده و بر آن شرح و تبصره می

 یافت. لانتقا
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آمد. اما عملکرد او بھتر بود. روزی در کالس ھمین مورد پیش  نبا معلمی دیگر عی
تان یک کاغذ و خودکار آماده  وارد شد و آنان را چنین غافلگیر نمود و گفت: ھرکدام

آموز قلدر و پررو  ی عین ھمان دانشکنید، امتحان ناگھانی است. در این کالس ھم فرد
شما نیست. گویا وجود داشت. لذا پرخاش کرد و گفت: جناب معلم! امتحان در اختیار 

کند بر او باال  کرد که تالش می کوھی بود و سنگینی مردی را احساس می معلم مانند
فھمید که با افراد عصبی با عصبانیت نباید برخورد نمود، لذا لبخندی زد  رود. معلم می

خواھید امتحان  آموز نظری انداخت و گفت: یعنی جناب خالد! شما نمی و به دانش
اد زد و گفت: نه، معلم با کمال آرامش گفت: خالص! کسی که بدھید؟ خالد د

 کنیم. خواھد امتحان بدھد ما با قانون با او برخورد می نمی
را بنویسید. و به  ١٥آقایون بنویسید، سؤال اول: نتیجه این معادله: س + ص = ع + 

آموز  کرد. در نتیجه دانش آموزان دیکته می ھمین صورت سؤاالت را برای دانش
خواھم امتحان بدھم معلم دوباره به او  من نمی ،ماجراجو تاب تحمل نیاورد و گفت: آقا

نگاھی انداخت و لبخندی زد و با آرامی تمام گفت: مگر من تو را به امتحان مجبور 
 نمودم؟ تو از خودت شخصیتی ھستی و اختیار خودت را داری.

آرام شد و یک کاغذ و خودکار آموز دلیلی نیافت تا بیشتر به خشم درآید، لذا  دانش
ھایش نمود، سپس بداخالقی و  بیرون آورد و شروع به نوشتن سؤاالت ھمراه ھمکالسی

 گیری شد. اش با معلم از طرف دفتر مدرسه پی ادبی بی
من این داستان تخیلی و قدرت در تعامل در این دو صحنه را به یاد آوردم و نیز در 

ساختن آتش توجه کردم، لذا برخورد با فرد  خاموشھای مردم در روشن یا  مھارت
 انجامد. کشیدن اختالف می عصبی با عصبانیت، به انفجار وضعیت و زبانه

یکی از امور قاطع و مسلم در نزد خردمندان این است که ھرکسی آتش را با آتش 
 بینید، افزاید و در مقابل گاھی می کشیدن آن می ورشدن و زبانه پاسخ دھد به شعله

دھند و کارھایش اصًال درست  کسانی ھستند که ھمواره سردی را به سردی پاسخ می
 باشد.» موی معاویه«شود. لذا باید ارتباط شما با مردم بسان  نمی

پرسیدند: چگونه توانستی به مدت بیست سال به عنوان امیر و  ساز حضرت معاویه
ر جواب گفت: من در بیست سال دیگر به عنوان خلیفه بر مردم حکمرانی کنی؟ د

مویی قرار دادم یک طرفش در دست من بود و طرف دیگرش در ھا  آن میان خود و
کشیدند من از طرف خودم آن را ُشل  آن طرف مو را میھا  آن ھا. وقتی دست آن
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کردند من از طرف  از طرف خود آن را شل میھا  آن کردم تا قطع نگردد و ھرگاه می
 گرفتم. خودم آن را محکم می
قدر با حکمت بود! به گمان من یکی از مسّلمات زندگی  . چهسراست گفت معاویه

دو زوج، گوارا و با آرامش باشد که ھردو عصبی  یما این است که امکان ندارد که زندگ
شان  ی دو دوست پایدار نخواھد بود وقتی دو تایی گر باشند ھمچنانکه رابطه پرخاش و

 اینگونه باشند.
ھا سخنرانی ایراد نمودم و از قضا من در یک  من در یکی از زندانبه یاد دارم که 

گفتم و چون از ایراد  موضوع خاص در مورد قاتالن و مرتکبان جنایت قتل سخن می
سخنرانی فارغ شدم ھمگی دنبال کارشان رفتند و یکی نزد من آمد و از من تشکر 

است، من » عبر«ی در کرده و خودش را معرفی نمود که مسئول یکی از مراکز فرھنگ
ھا پرسیدم وی در جواب گفت:  از وی در مورد سبب ارتکاب جنایت قتل اکثر زندانی

به خاطر چند ریال مرتکب قتل ھا  این خشم. خشم. به خدا قسم جناب شیخ! برخی از
اند و با یک کارگر در یک مغازه بقالی یا پمپ بنزین به جنگ و مخاصمه  شده

 اند. پرداخته

ِديدُ  لَيَْس «افتادم که فرمود:  ج آنحضرت گام من به یاد فرمودهدر این ھن  بِالرصُّ  الشَّ
َما َعِة، ِديدُ  إِ�َّ ي الشَّ ِ

َّ
قھرمان کسی نیست که ھنگام « »الَغَضِب  ِعنْدَ  َ�ْفَسهُ  َ�ْمِلُك  اذل

گرفتن، افراد زیادی را به زمین بزند، بلکه قھرمان کسی است که به ھنگام خشم  کشتی
 .)١(»خودش را کنترل نماید

آری، قھرمان آن نیست که با ھرکسی کشتی بگیرد آن را به زمین بزند خیر. اگر 
شرافتمندتر و این مقیاس قھرمانی و جوانمردی باشد، پس حیوانات و درندگان 

داند در مواضع  ھستند، بلکه پھلوان آن خردمندی است که می ھا انسانپرافتخارتر از 
مختلف چگونه با مھارت برخورد نماید، چگونه با ھمسر، فرزندان، مدیر و دوستانش 

تعامل و برخورد نماید در حدیث آمده ھا  آن را از دست بدھد باھا  آن بدون این که

 «است: 
َ

 .)٢(»قاضی در حالت غضب نباید قضاوت کند« »َغْضبَانُ  وَُهوَ  الَقايِضْ  َ�ْقيِضْ  ال

                                           
 متفق علیه. -١
 بوداود و ترمذی با سند صحیح و حسن.ا -٢
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 فرماید: دستور داده است تا نفس به بردباری تمرین داده شود می ج رسول خدا

 .)١(شود حاصل می (حلم نمودن و بردباری) و حلم با تحلم »إنما احللم باتلحلم«
شوی  % خسته می١٠٠مرحله نخست م، یعنی ھنگام فروبردن خشم در آری با تحل

% و ٨٠ی سوم ھرگاه خشمت را فرو بردی  % سپس در مرحله٩٠ی دوم  و در مرحله
شوید و شکیبایی و آرامش جزو سرشت و طبیعت  به ھمین صورت تا این که ورزیده می

ھای لطیف غضب این است که یک مرتبه من به شھر  گیرد. یکی از داستان شما قرار می
کیلومتری جده قرار دارد) جھت ایراد یک  ٣٠٠ی است که در فاصله (شھر »املج«

کنندگان جوانی بسیار خشمگین و عصبی وجود  سخنرانی رفتم، در جمع شرکت
 داشت.

ای نداشته خیلی  رود و چون عجله یک مرتبه این جوان با ماشینش به مسافرت می
خواسته راه را  و میای بوده  زده کند، پشت سر او ماشین شتاب با آرامی حرکت می

کند که از  و به آنان اشاره می افزاید برایش باز کند، اما این جوان به سرعت خویش نمی
سرعت خویش بکاھند. صاحب ماشین عقبی از دست این رفیق ما به تنگ آمده و به 

گیرد و جھت تنبیه و انتقام از وی، ماشینش را به انحراف و  سرعت از او سبقت می
کشاند، اما خوشبختانه ھیچکدام دچار آسیب نشده و باھم تصادف  می خارج از جاده

 کنند. نمی
شود و سرعت ماشینش را چندین  این رفیق ما به شدت خشمگین و عصبانی می

کند و چندین بار به صاحب آن ماشین  کند و فریاد زده و جوش و خروش می برابر می
ا شال گردنش را به یک طرف ایستند، دوست م میھا  آن دھد. تا این که چراغ می

رود.  میھا  آن دارد و از ماشین پیاده شده و به سوی اندازد و آچار چرخ را برمی می
خشم و غضب در وجودش فواره زده و تالیور دستش است از آن طرف سه جوان که 

شان  ھای شان، دست ھای گیرد و بر اثر کلفتی شانه ھایشان جا نمی بازوھایشان در لباس
ھایشان فاصله گرفته است، پایین شده و با یک خونسردی کامل به سوی  از بغل

 بینند که وی خودش را برای جنگ آماده کرده است؟! آیند و می مان می رفیق
کند، در حالی  افتد و غرور و جوش فروکش می بیند به لرزه می را میھا  آن چون او

ھای  کند که آنان چشم نگرند، وقتی مالحظه می که آنان به او و آنچه در دست دارد می

                                           
 دار قطنی در افراد با سند حسن. -١



 ١١٩  موی معاویه

گوید:  کند و می اند. آن را با یک نرمی بلند می خویش را به آنچه در دست داشت دوخته
 این از ماشین شما افتاده است! یکی از خواستم شما را متوجه کنم که ببخشید. می

گردند و او دستش را  گیرد و به ماشین خودشان برمی با نرمی آن را از دستش میھا  آن
 گوید: خدا حافظ! به سوی آنان بلند کرده و می

 معادله...
 ».عصبی + عصبی = انفجار«





 

 

 ها کلید دل

ھای مردم شناخت  ای کلیدی دارد و کلید مناسب گشودن دل ھر دروازه
ھا، ایجاد صلح و آشتی در بین  نمودن مشکالت آن شان است، از قبیل: حل ھای طبیعت

شان اگر طبیعت آنان را بشناسید در ھمگی  ھای آنان، استفاده از آنان، پرھیز از شرارت
 گردید. این امور متخصص می

شان  ی اختالف نمایید بین یک جوان و پدرش اختالفی رخ داده است و دامنهفرض 
چنان باال گرفته که پدرش او را از خانه بیرون کرده است. پسر بارھا تالش کرده تا به 

 جو است. خانه بازگردد. اما پدر بسیار مغرض و ستیزه
ن کنید با پدرش از نصوص شرعی سخ شما جھت اصالح بین آنان دخالت می

ترسانید، اما او به شما توجھی  گویید، او را از گناه قھر و قطع صله رحمی می می
گیرید تا جھت آشتی  کند، بلکه پیوسته مملو از خشم و کینه است باز تصمیم می نمی

یابید که طبیعت این پدر  ھای دیگری استفاده نمایید و درمی بین آنان از اسلوب
 احساسی و عاطفی گونه است.

کنی رختخوابش زمین و  گویید: فالنی! به فرزندت رحم نمی آیید و می نزد او میلذا 
نوشی و آن بیچاره شب و روز گرسنه  خوری و می اش سقف آسمان است تو می کن گرم

داری تا بر دھانت  افتی، آنگاه که تکه نان را برمی و شکم تھی است! آیا به یاد او نمی
اش را به  آوری؟ آیا دوران کودکی آفتاب سوزان به یاد نمیرفتن او را زیر  بگذاری؟ آیا راه

بوسیدی؟ آیا  بوییدی و می گرفتی و می آوری که او را بغل نموده و در آغوش می نمی دیا
 شوی که او نزد مردم دست گدایی دراز کند و پدرش زنده باشد؟ راضی می

ی اتفاق  و به نقطه ی پدر با این کلمات به جوش آمده بینید عاطفه در این ھنگام می
گویید: فالنی!  دوست باشد به او می شود. اگر پدرش بخیل و مال بیشتر نزدیک می

ترسم  متوجه باش خودت را به ھالکت نینداز. فرزند را زیر نظر و تصرف خود درآور. می
دزد و رھزن نباشد و شما را در اثر تسویه حساب آنچه برداشته و در سازندگی آنچه 

به ھرحال تو پدر ھستی مواظب باش! در این » به دادگاه نکشاند«است، خراب نموده 
 کند. بینید ھمین پدر بخیل حسابش را از نو اعاده می ھنگام می
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دوست است به او  تان متوجه فرزند باشد در حالی که او آزمند و مال اگر سخنان
زدواج پیدا رساند. فردا نیاز به ا بگویید: فالنی! کسی جز پدرت به شما سود نمی

کند؟ اگر ماشینت خراب شود چه کسی آن  ات را پرداخت می کنید چه کسی مھریه می
کند؟ برادرانت  ی بیمارستان را می بیمار شوید چه کسی محاسبه کند، اگر را تعمیر می

کنند، خرج و ھزینه، ھدیه و شما ھمچنان  به ھر طوری که بخواھند استفاده می
ای که بر پیشانی پدرت  را با بوسهھا  این ندارد که ھمگیای ھیچ اشکالی وجود  نشسته

 باری که در گوشش بنوازی اصالح نمایید. تقدیم نماید یا جمالت اسف
ھمچنین اگر جھت آشتی بین دو زن و شوھر مداخله نمودید، اینگونه عمل نمایید 

تی از خواس و دروازه ھرکدام را با کلید مناسب آن بگشایید، به ھمین صورت وقتی می
دانید که او ھرگز به عواطف و امور اجتماعی  تان مرخصی بگیرید و می ی مدیر اداره

به او بگویید من نیاز به سه روز  دھد، بلکه فقط کار (و بس)! توجھی از خود نشان نمی
ام را از سر  خواھم نشاط و شادابی ای پیدا کنم و می مرخصی دارم تا شور و نشاط تازه

کنم به تدریج انرژی و نیروی تولیدی من در اثر فشار کار از بین  بگیرم. احساس می
گردد. فقط سه روز به من فرصت بده تا (مغزم) راحت شود و  رود و ضعیف می می

 ام را باز پس گردانم. نشاط و انرژی
نمایی که او به خانواده  اگر فردی اجتماعی است از خالل برخوردھایش مالحظه می

خواھم تا به دیدن والدین و فرزندان  به او بگویید: من مرخصی می و عیالش عالقه دارد،
در بیابانی دیگرند و... این مھارت را ھا  آن کنم که من در یک بیابان و بروم احساس می

ساختن،  گویند: ما در قدرت قانع خوب یاد بگیرید عن قریب خواھید شنید که مردم می
 ایم. دیدهتر از فالنی ن نمندتر و متخصصاکسی را تو

 نتیجه...
ھر انسانی کلیدی دارد و شناخت طبیعت انسان، تو را به شناخت کلید مناسب «

 ».کند وی راھنمایی می



 

 

 رعایت احساسات و عواطف

مزاج و طبیعت مردم در زندگی به ھنگام اندوه و شادمانی، سالمتی و بیماری، 
کند و در نتیجه انواع تعامالت و تغییر  و آشفتگی تغییر می ثروتمندی و فقر، سکون

ھای احساسی به ھنگام تعامل متفاوت  شان یا پاسخ آنان بر حسب حالت ھای مزاج
پذیرند، و اما  باشد. چنانکه شوخی و مزاح را از شما در حالت استقرار و آرامش می می

پس مناسب نیست شما در در ھنگام حزن و اندوه چنین امری را نخواھند پذیرفت. 
 ی عمیق فرو روید! ی تعزیت یک قھقھه زده و در یک خنده یک جلسه
توانید چنین عملی را در یک پیک نیک و سفر تفریحی خارج از شھر انجام  اما می

دھید و این امری مسلم در نزد ھمه خردمندان است. اما این موضوع بحث ما در اینجا 
گفتن و  دن احساسات و مشاعر افراد به ھنگام سخننمو نیست؛ بلکه ھدف ما مراعات

 تعامل با آنان است.
اند و خود  فرض کنید زنی شوھرش او را طالق داده و پدر و مادرش نیز وفات کرده

را راضی نموده تا با برادر و زن برادرش زندگی کند. در ھمین حال زن ھمسایه به 
خوش آمد گفته و به او چای و قھوه آید، این زن به او  میھا  آن وقت ظھر به دیدار

 کند. تقدیم می
گوید، در این  این زن میھمان جھت طیب خاطر او از این در و آن در سخنانی می

پرسد: دیروز شما را دیدم که از خانه بیرون شدید! زن  ھنگام زن مطلقه از وی می
�ھا  گوید: جان، بله پدر بچه ھمسایه می �یعنی شوھرش   ود که شام را دیروز اصرار نم 

در بیرون از خانه صرف کنیم. لذا من ھمراه او رفتم، سپس او به بازار رفت و برای 
عروسی خواھرم لباس خرید و سپس در جایی دیگر توقف نمود و النگویی برایم خرید 

ھا را ملول و رنجور دید، لذا  تا آن را در این عروسی بپوشم. وقتی به خانه برگشتیم بچه
برد و ھمچنان این زن مطلقه  را به مسافرت میھا  آن داد که آخر ھفته به آنان وعده

ی زن  داد و اندکی بعد به فکر فرو رفت که وی در خانه بیچاره به سخنانش گوش می
 برد. برادرش به سر می
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سؤال: آیا بیان اینگونه احادیث با زنی که در قضیه ازدواج شکست خورده است، 
ا محبت این زن مطلقه نسبت به این ھمسایه افزوده مناسب است؟! آیا به نظر شم

 گردد؟ شدن از دیدار او عالقمند می گردد و اشتیاق به مجالست با او و شادمان می
زنیم: خیر، بلکه قلبش مملو از  ھمگی در پاسخ این سؤال موافق ھستیم و فریاد می

به او دروغ  بغض و تنفر نسبت به او خواھد شد. بنابراین، راه حل آن چیست؟ آیا
بگوید؟ خیر، اما سخنانش را کوتاه و مختصر نماید، مانند این که بگوید: حقیقتًا ما 

دادیم و سپس سخن را به موضوع دیگری  میرا انجام  آنباید  داشتیم که یکار
 اش به صبر وادار کند. بگرداند که او را به مصیبت و اراده

یکی از آنان با امتیاز باالیی قبول  اند و دو نفر در سال آخر دبیرستان شرکت کرده
تواند  شده است و دومی از چند واحد تجدید شده یا با معدل پایینی قبول شده که نمی

دانید که دانشجوی قبول شده به  با آن وارد دانشگاه شود پس آیا شما مناسب می
در ھنگام مالقات با دوستش موضوع دانشگاه و پذیرش خود را در آن و امتیازاتی که 

است. » خیر«ی ما  دانشگاه از آن برخوردار شده است، به میان بکشد؟ قطعًا جواب ھمه
 پس راه حل چیست؟

راه این است که برای او به طور عموم و اجمالی چیزی بگوید که برای او سنگین 
ھا و پذیرش  نباشد و به افکارش صدمه نزند. مانند این که از شلوغی و ازدحام دانشگاه

کنندگان از عدم پذیرش شکایت بکند تا ناراحتی  ف بسیاری از اقداماندک و خو
نشینی او عالقمند گردد و با قرب و  تر شده و بیشتر به مجالست و ھم دوستش خفیف

 ھمنشینی او انس گرفته و احساس کند که دوستش نسبت به او محبت قلبی دارد.
ر یکی سخی و بخشنده کنند که پد به ھمین صورت مثًال دو جوان باھم مالقات می

گذارد و دیگری پدرش بخیل است که جز  است و اموال ھنگفتی در اختیار او می
دھد، لذا مناسب نیست که پسر سخاوتمند از  مصارف حد کفاف چیزی بیشتر به او نمی

دھد و کثرت ثروتی که در اختیار دارد سخن بگوید؛  اموال ھنگفتی که پدرش به او می
ی دوستش را تنگ نموده و او را وادار به بدرفتاری با پدرش  ا سینهھ زیرا اینگونه سخن

گردد. و به دوری از او تمایل  نماید و از مجالست با این دوست خسته و ملول می می
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به مراعات احساسات و روحیات و عواطف دیگران  ج کند. از این جھت پیامبر پیدا می
 .)١(ذام تا مدت طوالنی نظر نیندازیدتنبیه نموده و فرموده است: به شخص مبتال به ج

مجذوم کسی است که به بیماری پوستی مبتال گشته و او را نازیبا و زشت نموده 
است. پس مناسب نیست که اگر از کنار چنین فردی گذر نمود چشمش را به او 

در  ج شود. رسول خدا بدوزد؛ زیرا این عمل او را به یاد بیماریش انداخته و غمگین می
برخورد نمود، چون  سای که مملو از مراعات و لطف عاطفه بود با پدر ابوبکر یک صحنه

جھت فتح مکه با لشکرھای مسلمانان به آنجا آمد ابوقحافه پدر  ج آنحضرت وقتی
پیرمردی افتاده و نابینا بود به دخترش که کوچکترین فرزندش بود،  حضرت ابوبکر که

گویند، را مشاھده کنم، آیا  قبیس ببر تا صداقت آنچه میگفت: دخترم! مرا باال کوه ابو
 محمد آمده است؟

بینی؟ دخترش گفت: لشکر  دخترش او را باالی کوه برد. گفت: دخترم چه می
بینم که در حال آمدن است. گفت: لشکر ھمین است. دخترش گفت:  سیاھی می

گفت: دخترم او رود، ابوقحافه  بینم که به جلو و عقب این لشکر می مردی را می
رود. سپس دختر  کند و به جلو و عقب می است که لشکر را فرماندھی می» وازع«

گفت: به خدا قسم که » ابوقحافه«گفت: پدرم! سوگند به خدا که سیاھی پراکنده شد. 
گویند: ھر کسی در  میھا  آن لشکر به مکه رسید به سرعت مرا به خانه ببر، زیرا

مان است. لذا دخترکش به سرعت از کوه پایین آمد و قبل از اش داخل شود او در ا خانه
 روبرو شدند.ھا  آن این که به خانه برسند لشکر اسالم با

آمد گفت و  در این ھنگام ابوبکر به سوی پدرش رفت و او را استقبال نموده و خوش
او را  ج در مسجد آورد. وقتی رسول خدا ج سپس دستش را گرفت و نزد رسول خدا

ھایش نرم شده، و به مرگ  دید که پیر و فرسوده شده و بدنش ضعیف شده و استخوان
ھا از او جدا شده و به خاطر  کند که سال نزدیک شده است و ابوبکر به پدرش نگاه می

 خدمت به این دین از او غافل شده است.
و قدر و به ابوبکر نگاه کرد و خواست دلش را خوش نموده  ج آنگاه پیامبر خدا

اش نگذاشتی تا من  منزلت رفیعش را در نزد خود اظھار نماید. گفت: چرا او را در خانه
رسول ھا  آن ی در جنگ ھستند و فرماندهھا  آن دانست که آمدم؟! ابوبکر می نزد او می

                                           
 ابن ماجه با سند صحیح. -١
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است، و فرصت او کوتاه است و مشاغل او بیشتر از آن است که وقت پیدا کند تا  ج خدا
 رفته و او را به اسالم دعوت نماید. ی پدرش به خانه

لذا ابوبکر به عنوان تشکر گفت: یا رسول الله! او سزاوارتر است که نزد شما بیاید نه 
را در » ابوقحافه«در کمال لطف و محبت  ج این که شما نزد او بروید. آنگاه رسول خدا

در این وقت اش دست کشید و گفت: اسالم بیاور!   جلو خویش نشانید و سپس به سینه

دُ «درخشید و گفت: » ابوقحافه«ی  چھره هَ هَ  الَ  أَنْ  أَشْ دُ  هُ ـاللَّ  إِالَّ  إِلَ هَ أَشْ ا أَنَّ  وَ دً َمَّ هُ  حمُ بْدُ  عَ

هُ  ولُ سُ رَ ابوبکر از روی سرخوشی و شادمانی تکان خورد و از شدت خوشی در دنیا  »وَ

ی پیرمرد تأمل نمود. دید که پیری (موھایش)  به چھره ج رسول خدا گرفت. جای نمی
سفیدی را به او پوشانده است. لذا گفت: این (سفیدی) را از موھایش تغییر دھید و به 

 سیاھیش نزدیک نکنید.
نمود، حتی وقتی وارد مکه  آری، او احساسات و مشاعر را در تعاملش مراعات می

مود و پرچم یک دسته را به دست صحابی ھای مختلف تقسیم ن شد، لشکر را به دسته
گرفتن پرچم نه تنھا برای شخص به  سپرد. به دست» سسعد بن عباده«پھلوان 

به مکه و ساکنان آن » سعد«ی افتخار بود.  اش مایه گیرنده، بلکه برای کل طایفه دست
نگ جنگیدند و او را به ت ج بودند که با رسول خداھا  این کرد و متوجه شد که نگاه می

را به » یاسر«و » سمیه«آوردند و مردم را از او جلوگیری نمودند. ھمین افراد بودند که 
را شکنجه نمودند. از این رو در این زمان مستحق » خباب«و » بالل«قتل رساندند و 

 گفت: تأدیب بودند؛ لذا سعد پرچم را به اھتزاز درآورده و می

ــــــــــــــة ــــــــــــــوم امللحم ــــــــــــــوم ي  الي
 

 اليـــــــــــــوم تســـــــــــــتحل احلرمـــــــــــــة 
 

 ».شوند ھا در آن حالل می امروز روز نبرد است و حرمت«
ھایشان بزرگ شد. و  سنگین شده و بر دلھا  آن قریش این جمله را شنیده و بر

کن کند! از این جھت در حالی که رسول  را ریشهھا  آن شان ترسیدند که با کشتن
در حرکت بود زنی راه را بر او بست و ترس قریش را از سعد در نزد او شکایت  جخدا

 نموده و گفت:

ــاء ــني جل ــريش والت ح ــائيُّ ق ــك جل ــد إلي ــي اهل ــا نب  ي
 

 حني ضـاقت علـيهم سـعة األرض وعـاداهم إلـه السـامء
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 قاسمة الظهــر بأهـل احلجـون و البطحـاء يريدإن سعداً 
 

 رمانـا بالنرسـ والعـواءخزرجي لـو يسـتطيع مـن الغيــظ 
 

 فاهنينــه إنــه األســد األســـود والليــث والــغٌ يف الــدماء
 

 فلــئن أقحــم اللــواء ونــاد يــا محــاة اللــواء أهــل اللــواء
 

ــاء ــف اإلم ــاع يف أك ــةَ الق ــريش بقع ــاح ق ــونن بالبط  لتك
 

ــامء ــة الص ــموت كاحلي ــل ص ــا القت ــد هل ــلت يري ــه مص  إن
 

توست ھنگامی که پناھگاھی ندارد، آور ھدایت! آرامش قریش به سوی  ای پیام«
دشمنی کرد. ھا  آن زمانی که فراخی و وسعت زمین بر آنان تنگ شد و خدای آسمان با

ی (فرودآوردن) بالیی سخت را دارد،  اراده» بطحاء«و » حجون«ھمانا سعد با اھل 
انداخت.  توانست ما را از روی خشم به کمک کرکس و سگ می خزرجی است و اگر می

 ھاست (خورنده زننده در خون را حتمًا باز بدار که او شیر سپاه است و شیر زبانپس او 
کنندگان  ھاست)، اگر پرچم به سختی افتاد و اھل پرچم صدا کردند: ای حفاظت خون

پرچم! (بیایید کمک کنید). البته قریش در رود (شن زارھا) به سر خواھند ُبرد و 
بود، او شمشیرکشنده است که کشتن آن را  سرزمین ھموار در اختیار کنیزان خواھد

 ».خواھد و ھمچون مار کر بسیار خاموش است می
این شعر را شنید. رحمت و رأفت دامنگیرش شد. وقتی دید به  ج وقتی رسول خدا

» سعد«اند و خواست آن زن را ناامید نکند و خواست با گرفتن پرچم  ایشان روی آورده
را نیز خشمگین نکند، پس از این که او را بر آن مفتخر گردانیده است؟ لذا به سعد 

وارد » قیس بن سعد«رد. لذا بسپا» قیس بن سعد«دستور داد تا پرچم را به فرزندش 
رفت. آنگاه آن زن و قریش وقتی دیدند دست  مکه شد و پدرش در کنار او راه می

نیز به خشم نیامد؛ زیرا او » سعد«از پرچم خالی است خشنود گشتند. » سعد«
ھمچنان فرمانده بود، با این تفاوت که از زحمت حمل پرچم راحت شد و پسرش آن را 

ه زیباست که ما با یک تیر چندین نشان را بزنیم. کوشش کنید نمود. پس چ حمل می
تا کسی را از دست ندھید رستگار باشید و ھمگی را به دست آورید، اگرچه 

 شان متعارض باشد. ھای خواسته
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 اتفاق...
 ».ھا کنیم نه با جان ھا تعامل می ما با قلب«



 

 

 به دیگران ارزش قایل باش

 عمومًا مردم دوست دارند به ارزش خویش پی برده و آن را احساس نمایند.
کنند تا جلب  ھا و برخوردھایی اعمال می بینی گاھی وقت حرکت از این جھت می

ارزش و ھا  آن به ھا و شاھکارھایی از خود ساخته تا مردم توجه نمایند! بسا داستان
اھتمام قایل شوند یا بیشتر از آنان در شگفت باشند! به عنوان مثال پدری خسته و 

بیند چھار  شود می گردد و چون وارد ھال منزلش می اش بازمی کوفته از سر کار به خانه
اند، بزرگترین پسر که یازده سال سن دارد،  فرزندش ھرکدام به کار خود مشغول

یونی را دنبال نموده و دومی مشغول غذاخوردن است، سومی مشغول ی تلویز برنامه
 نویسد. ھایش را می بازی با اسباب بازی است و چھارمی دارد مشق

کند، اولی  گوید: السالم علیکم! اما کسی به او توجه نمی پدر با صدای بلند می
ھایش  خورد و سومی با اسباب بازی ھایش است. دومی غذایش را می مشغول برنامه

ھایش برداشته و با  بیند، دست از کتاب مشغول است. اما چھارمی! چون پدرش را می
بوسد و سپس به طرف  ای شاد و خندان به سویش برخاسته و دست پدرش را می چھره
 گردد! ھا و دفترھایش برمی کتاب

کدامیک از این چھار پسر نزد پدرشان محبوبتر است؟ قطعًا جواب ما یکی است: 
نزد او چھارمی است. این بدان جھت نیست که زیبایی و تیزھوشی ھا  آن ترین محبوب

بیشتر است! بلکه بدان جھت است که به پدرش فھمانید که او در نزد وی ھا  آن وی از
 انسان مھمی است.

ھرچند شما ارزش مردم را در نزد آنان بیشتر اظھار نمایید به ھمین مراتب محبت 
 شما بیشتر خواھد شد.ی آنان نسبت به  و عالقه

نمود، به ھر  ی این موارد را در میان مردم مراعات می ھمه ج سرور مخلوقات
) ج ی خود او (حضرت رسول ی او قضیه کرد که مسأله و قضیه انسانی وانمود می

 است.
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ای ایراد نماید. مردی وارد  باالی منبر رفت تا برای مردم خطبه ج روزی رسول خدا
نگریسته گفت: یا رسول الله! مردی از احکام دین  ج خدا مسجد شد و به رسول

 داند دینش چیست؟! پرسد، نمی می
نشین است، ممکن است نتواند  به او نگریست دید که او مردی بادیه ج رسول خدا

خود را برای او فارغ نماید تا او را از دینش  ج تا پایان خطبه منتظر بماند و رسول خدا
ن مرد از مسجد بیرون شده بازنگردد. بنابراین، کار این مرد باخبر سازد و چه بسا آ

را قطع نموده تا احکام  ج آنحضرت ای پیدا کرد، به حدی که خطبه اھیمت ویژه برایش
ی دیگری اندیشید نه  به جنبه ج دین را از وی بپرسد!! در چنین صورتی رسول خدا

 صرفًا به نکته نظر شخصی.
و صندلی خواست و در جلوی مردم نشست و شروع به  لذا از منبر مبارک پایین آمد

 تلقین و تفھیم احکام دین به او نمود. تا این که آن شخص درسش را فھمید، سپس
 اش را تکمیل نمود! از نزد او برخاست و باالی منبرش رفته و خطبه ج آنحضرت
 نمود کهی خویش تربیت  قدر بزرگ و بردبار بود! چنان اصحابش را در مدرسه آه چه

ورزیدند و آنان را استقبال  نسبت به دیگران ارزش قایل شده و اھتمام میھا  آن
 کردند. نمودند و در شادمانی و غم آنان مشارکت می می

پیرمرد  سبود. کعب بن مالک» سکعب«با » طلحه«از جمله این موارد عملکرد 
یش نرم گردید و ھا کھن سالی بود، بعد از این که به سن کھولت رسیده و استخوان

اش، به ھنگام  آییم و او از خاطرات جوانی چشمانش از کار افتاده بود نزد او گرد می
 گوید. برای ما سخن می» تبوک«تخلف از غزوه 

در آن به جھاد رفتند.  ج ای بود که رسول خدا آخرین غزوه» غزوه تبوک«
ود را برای جھاد برای مردم اعالم سفر نموده و از اصحاب خواستند خ ج خدا رسول

آوری  آماده کنند و از میان آنان خرج و ھزینه تجھیزات و ساز و برگ جنگی را جمع
نمودند، تا این که تعداد لشکر به سی ھزار نفر رسید و این زمانی بود که استراحت در 

بخش بود. در عین شدت گرما، سفری طوالنی، و مقابله با  ختان لذتری د زیر سایه
رسید، تعداد مسلمانان بسیار زیاد بود، اما  و مغرض به نظر می دشمنی نیرومند

 آوری نشده بود. شان در لیستی جمع ھای اسم
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گوید: من از جمله ثروتمندان بودم و دو سواری را آماده کرده بودم و در  کعب می
در آن زمان من به استراحت در زیر  دلم چنین بود که بر جھاد توانمندترین فرد ھستم.

 ج ھای تازه متمایل شده بودم که رسول خدا از میوه ھا و استفاده درختسایه 
روم و  برخاست و برای رفتن به جھاد روز بعد اعالم نمود. من گفتم: فردا به بازار می

رسانم. لذا روز بعد به بازار  کنم و خودم را به آنان می وسایل مورد نیاز را خریداری می
ایم مشکل شد لذا برگشتم. باز گفتم: إن شاء الله فردا رفتم و انجام بعضی از کارھا بر

رسانم. باز روز بعد به خاطر بعضی مشکالت نتوانستم  گردم و خودم را به آنان می برمی
گفتم تا این که روزھا  گردم! ھر روز چنین می و این بار نیز گفتم: فردا إن شاء الله برمی

رفتم جز  ابراین، وقتی به بازار میتخلف نمودم. بن ج رسول خدا گذشت و از ھمراھی
 یافتم. فرد منافق یا معذور کسی را نمی

با جمع سی ھزار نفر از  ج آری! کعب تخلف نموده در مدینه ماند و رسول خدا
ھای اصحابش نظر نمودند،  رسیدند. به چھره» تبوک«اصحابش حرکت نمود تا به 

با وی بیعت کرده است،  »الرضوان بیعة«مشاھده کردند که یک انسان صالح که در 
را چه شده است که در این غزوه شرکت » کعب بن مالک«شود، لذا فرمود:  دیده نمی

نکرده است؟ مردی جواب داد: یا رسول الله! عبا و نگاھش به بازوھایش او را عقب 
گفت: خیلی بد چیزی گفتی! به خدا » معاذ بن جبل«انداخته است. در این ھنگام 

 خاموش ماند. ج دانیم، آنگاه رسول خدا رسول الله! ما از او جز خیر چیزی نمیقسم یا 
از غزوه تبوک فارغ شد و به  ج گوید: وقتی رسول خدا کعب در ادامه داستانش می

اندیشیدم که چگونه خودم را از  سوی مدینه رھسپار گردید، من با خودم می
رد از ھر صاحب فکری از اعضای رھایی بخشم؟ و در این مو ج شدن رسول خدا ناراضی
گرفتم. تا این که به مدینه رسیدند و من دریافتم که جز با راستی  ام کمک می خانواده

وارد مدینه شدند. ابتدا به مسجد رفتند و دو رکعت  ج نجات نخواھم یافت. رسول خدا
روع آمدند و ش کنندگان می نماز خواندند و سپس با مردم نشستند. در این ھنگام تخلف

ھا  آن کردند که مجموع نمودند و برای او سوگند یاد می تراشی می به عذرخواھی و بھانه
عذرھای آشکار آنان را پذیرفت و برای آنان  ج ھشتاد و اندی نفر بودند، رسول خدا

 دعای مغفرت نمود و باطن آنان را به خداوند سپرد.
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 ج آمد. وقتی سالم گفت: رسول خدا ج آنحضرت در این وقت کعب بن مالک نزد
به سوی او نگریست و آنگاه لبخندی خشمگینانه زد. کعب آھسته آھسته نزد وی آمد و 

 در جلویش نشست.
ات را  از او پرسید: چه چیزی موجب تخلف تو گردید؟ مگر سواری ج رسول خدا

الله! به نخریده بودی؟ گفت: بله، پرسید: پس چرا تخلف نمودی؟ کعب گفت: یا رسول 
دانستم تا  نشستم، مناسب می خدا قسم! اگر من نزد کسی غیر از شما از اھل دنیا می

ای خودم را از خشم و ناراضی او رھا کنم و من جدل و دسیسه نیز بلد  با ایراد بھانه
دانم که اگر امروز به شما دروغ بگویم شما از من راضی  ھستم. اما به خدا قسم! من می

به زودی خداوند شما را علیه من خشمگین خواھد کرد. اما اگر با شما  خواھید شد؛ اما
راست بگویم شما از من ناراض خواھید شد، اما در این مورد امیدوار عفو و بخشش 

خدا قسم! من ھیچ عذری نداشتم. به خدا قسم! من از  خداوند ھستم. یا رسول الله! به
ی ثروت بیشتری نبودم، آنگاه کعب تر و دارا این وقت که از شما تخلف نمودم قوی

رو به اصحابش کرد و گفت: این یکی با شما حرف راست  ج خاموش شد. رسول خدا
 گفت: حال برخیز تا خداوند در مورد تو حکم کند!

برخاست و در  ج آنحضرت نمود از محضر کعب در حالی که اشتباھش را حمل می
ت خداوند در مورد او چگونه حکم دانس حالت غم و اندوه از مسجد بیرون رفت و نمی

کند. وقتی قومش او را دیدند، مردانی از آنان به دنبال او رفتند و او را مورد  می
گفتند: به خدا قسم! تا به حال ما خبر نداشتیم که تو مرتکب  نکوھش قرار داده و می

ر ای مانند سای گناھی شوی، ھمانا تو مردی شاعر ھستی آیا ناتوان بودی تا بھانه
ایراد نمایی! چرا عذری بیان نکردی تا از تو راضی  ج کنندگان نزد رسول خدا تخلف

 بخشید! نمود و خداوند تو را می شود و برایت دعای مغفرت می
مرا مورد مالمت و سرزنش قرار دادند، تا این که ھا  این کعب گفت: ھمواره

م. باز من گفتم: آیا با کسی ای بیاور برگردم و عذر و بھانه ج خواستم نزد رسول الله می
گفتند: بله، دو نفر دیگر نیز مانند تو ھا  آن غیر از من اینگونه برخورد کرده است؟

راست و حقیقت گفتند و به آن دو نیز مانند تو جواب داده است. من گفتم: آن دو نفر 
این دو نفر نیز از ». ھالل بن امیه«و » مراره بن ربیع«گفتند: ھا  آن چه کسانی بودند؟

ی صالح و از اصحاب بدر بودند که برای من حکم الگو و نمونه داشتند. لذا من ھا انسان
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کنم.  گردم و خودم را تکذیب نمی برنمی ج گفتم: به خدا قسم! ھرگز نزد رسول خدا
اش نشست. چند روزی  خانهبا غم و اندوه و دلی شکسته رفت و در  سسپس کعب

کردن با کعب و آن دو نفر دیگر منع  مردم را از صحبت ج نگذشت تا این که رسول خدا
 کردند.

کردند و  گفتن با ما دوری می گوید: در این ھنگام مردم از سخن کعب در ادامه می
 کردند. به صورت دیگری برخورد می

و مردم با ما بیگانه شده بودند، کرد  رفتم و کسی با من صحبت نمی من به بازار می
نیز با ما غریبه » مدینه«شناختیم و انگار دیوارھای  را نمیھا  آن طوری که گویا ما

شناختیم نبودند و این غیر از آن  دیوارھا و منازلی که ما میھا  این بودند! انگار
تند و شان نشس ھای شناختیم! اما دو رفیق من در خانه سرزمینی بود که ما آن را می

گرفتند و  کردند و شب و روز کارشان گریه بود و سرشان را باال نمی فقط گریه می
تر و  ھماننند راھبان مسیحی مشغول عبادت بودند، ولی چون من از آن دو نفر جوان

یافتم و در بازارھا  به نماز جماعت حضور می رفتم و نیرومندتر بودم از خانه بیرون می
 ج آمدم و نزد رسول خدا گفت. به مسجد می من سخن نمی زدم. اما کسی با دور می

ھایش را تکان  گفتم: آیا در جواب سالم من لب گفتم و در دلم می آمده و سالم می
کردم. وقتی به  خواندم و دزدکی به او نگاه می دھد یا خیر؟ آنگاه نزدیک او نماز می می

اش را از من  کردم چھره میکرد و وقتی به سویش نگاه  آمدم به من نگاه می نماز می
 گردانید. برمی

شد. حال  گذشت و بر میزان دردھا، دردھای دیگری افزوده می روزھا بر کعب می
ترین  ترین و فصیح آن که او در قومش دارای شخصیت و شرافت بود. بلکه از بلندپایه

الس و شناختند و اشعارش در مج رفت. شاھان و امرای دنیا او را می شعرا به شمار می
کردند! اما او امروز در  شد تا جایی که آرزوی دیدار او را می محافل بزرگان قرائت می

گوید و کسی به سویش  مدینه، در میان قومش تنھا بوده و کسی با او سخن نمی
ه غربت و تنھایی او شدت گرفت و این مصیبت، عرصه زندگی را بر او کنگرد، تا آن نمی

 تنگ نمود.
ر او فرود آمد و آن این که وی روزی در بازار در حال گشت و گذار آخرین امتحان ب

بود که مرد نصرانی از شام آمده و گفت: چه کسی مرا به کعب بن مالک راھنمایی 
ای از  کند؟ آنگاه مردم او را به سوی کعب راھنمایی کردند و او نزدش آمد و نامه می
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اه غّسان؟ آری، خبر او به سرزمین پادشاه غّسان به دست او داد. تعجب است! از پادش
شام نیز رسیده بود و فرمانروای غّسان به او توجه نموده است! شگفت است!! شاه 

 خواھد؟! غّسان چه می
کعب نامه را گشود، دید که در آن نوشته است: اما بعد: ای کعب بن مالک! به من 

ه است و تو در خبر رسیده است که دوست تو بر تو جفا نموده و خشم و درشتی کرد
 باری نیستی، نزد ما بیا تا ما تو را ھمدردی و مواسات کنیم. سرزمین ویران و ذلت

. به راستی که اھل کفر نیز در من »إنا لله«دن نامه فارغ شد، گفت: وقتی از خوان
اند! این ھم یکی دیگر از بالھا و مصایب است. سپس فورًا نامه را به تنور  طمع ورزیده
 ور ساخته و سوزانید و به فریب پادشاه غّسان توجھی ننمود. را شعله انداخت و آن

ھای بزرگان نیز گشوده شد. او را به اکرام و  آری! برایش دری به دربار شاھان و کاخ
ھا به  ھمراھی دعوت نمودند، در حالی که مدینه و اطراف آن برایش تنگ آمده و چھره

گوید؛ اما پاسخ سالمش را  سالم می ج آنحضرت رویش ترش و عبوس شده بودند. به
شنود، اما با این وجود به کفار توجھی ننمود و  پرسد و جوابی نمی گوید. می نمی

شیطان در اغوا و یا وادارساختن او به تمایالت شھوانی موفق نگردید. نامه را به آتش 
 انداخته سوزانید.

شد و کعب در  گذشتند. تا این که یک ماه کامل سپری روزھا پشت سر ھم می
فشرد و تنگی به اوج  برد. محاصره، گلویش را به سختی می ھمین وضعیت به سر می

داد و نه وحی به حکمی قضاوت  به آن خاتمه می ج خود رسیده بود. نه رسول خدا
آید و  کرد. وقتی چھل روز به پایان رسید، آنگاه قاصدی از طرف پیامبر نزد کعب می می

کند شاید فرجی آمده  شود و فکر می کوبد. کعب بیرون می ی منزلش را می دروازه
گوید: ھمانا پیامبر به تو دستور داده است تا از خانواده و زنت  است؟ ناگھان قاصد می

گیری کنم؟ قاصد گفت:  گیری کنی، کعب گفت: آیا او را طالق دھم، چگونه کناره کناره
کعب نزد ھمسرش رفت و گفت: به  خیر فقط از او کناره گیر و با او نزدیک نشو! آنگاه

 باش تا خداوند در این کار حکم نماید.ھا  آن خانه پدرت برو و نزد
ھالل «به دو دوست کعب نیز چنین پیغامی فرستاد. در این ھنگام زن  ج پیامبر

پیرمردی مسّن و افتاده » ھالل بن امیه«آمد و عرض نمود: یا رسول الله! » بن امیه
بله، اما نباید  فرمود: ج دھید خدمت او را بکنم؟ آنحضرت است، آیا به من اجازه می

به خدا قسم! او ھیچ تحرکی ندارد، ھمواره نزدیک تو بیاید. آن زن گفت: یا رسول الله! 
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او غمگین و پریشان است و از زمان این ماجرا شب و روز مشغول گریه و زاری است. 
کرد تا این که به  گذشت و غم و سختی بر او سنگینی می روزھای سختی بر کعب می

د، به گفتن با او سخن نمیھا  آن کرد، اما کرد. با مردم صحبت می ایمانش مراجعه می
کرد. پس به کجا برود!! و با چه  گفت، اما او جوابش را رد نمی سالم می ج رسول خدا

 کسی مشورت نماید؟!
ترین  که عموزاده و محبوب» ابوقتاده«گوید: وقتی بالیم به درازا کشید نزد  کعب می

شخص نزد من بود رفتم و به او سالم گفتم، در حالی که او در باغ خود بود، من از 
ار باال شده و نزد او رفتم و به او سالم گفتم؛ به خدا قسم که جواب سالم را نگفت. دیو

دانی که من خدا و  دھم! آیا تو نمی به خدا قسمت می» ابوقتاده!«آنگاه من گفتم: ای 
دانی  آیا می» ابوقتاده!«رسولش را دوست دارم؟ اما او خاموش بود. باز من گفتم: ای 

وست دارم؟ بازھم او خاموش بود. باز من گفتم: ای ابوقتاده! که من خدا و رسولش را د
دانی که من خدا و رسولش را دوست دارم؟ گفت:  دھم. آیا تو می من به خدا قسمت می

 خدا و رسولش داناترند.
ترین شخص نزد خودش شنید.  کعب این جواب را از پسر عمو و صمیمی

ت در مقابل این پاسخ تحمل بیاورد و دانست آیا او مؤمن است یا خیر؟ لذا نتوانس نمی
آنگاه اشک از چشمانش سرازیر شد. سپس از دیوار باغ باال رفته و بیرون شد و به 

کرد نه  اش رفت و در آنجا ماند و پھلوھایش را در وسط دیوارھایش زیر و رو می خانه
مان ھمسری بود که با او بنشیند و نه دوستی بود که با او انس بگیرد و اینک از ز

 گفتن مردم با او پنجاه شبانه روز گذشته بود. از سخن ج آنحضرت نمودن نھی
بود که » لام سلمه«ی  در خانه ج در پنجاھمین شب درثلث شب، رسول خدا

آیه را تالوت نمود.  ج نازل گردید و رسول خداھا  آن ی ی اجابت توبه آیه
 ج مژده ندھیم؟ آنحضرتفرمود: یا رسول الله! آیا به کعب بن مالک » لسلمه ام«

فرمود: در این ھنگام مردم شما را مورد زحمت قرار داده و در طول شب از خواب 
 دارند. بازتان می

ی آنان نزد  نماز صبح را خواندند. مردم را به پذیرفتن توبه ج وقتی رسول خدا
گوید:  گفتند. کعب می تبریک میھا  آن خداوند خبر دادند و مردم نزد آنان رفته و به

ھایمان خواندم و در حالی که من به ھمان  من نماز صبح را بر پشت بام یکی از خانه
حالت نشسته بودم و مشغول ذکر خداوند بودم که عرصه برایم تنگ شده بود و زمین 
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اش برایم تنگ آمده بود و چیزی مھمتر از این برایم نبود که چنانچه من  با آن فراخی
بر من نماز جنازه نخواھد خواند یا او رحلت نماید و مردم با این  ج بمیرم و رسول خدا

 حالت با من رفتار نمایند و کسی با من سخن نگوید و بر من نماز نخواند.
شنیدم  سلعدر ھمین حال که من در این اندیشه بودم، صدایی بلند از باالی کوه 

فورًا به سجده افتادم و فھمیدم که فرج و  گفت: ای کعب! تو را مژده باد! من که می
آمد و دیگری از باالی کوه  نصرت خداوند آمده است و مردی در حالی که سوار اسب می

 کرد و صدا (در ابالغ پیام) سریع از اسب بود. صدا می
ھایم را  وقتی آن کسی که صدایش را شنیدم نزد من آمد و مرا مژده داد لباس

چیزی در اختیار ھا  آن شانیدم. به خدا قسم! غیر ازوش به او پا کشیدم و در عوض مژده
روانه  ج را پوشیدم و به سوی رسول خداھا  آن نداشتم و دو لباس به عاریت گرفتم و

گفتند:  گفتند و می ام را تبریک می آمدند و توبه گشتم و مردم دسته دسته نزد من می
در میان  ج رد مسجد شدم و رسول خداات مبارک باد تا این که وا پذیرش الھی از توبه

شان به من افتاد کسی جز طلحه بن عبیدالله  اصحابش نشسته بود وقتی چشم
آغوش گرفت و به من تبریک عرض نمود و سپس به  برنخواست. طلحه بلند شد و مرا

 جایش برگشت. به خدا قسم! این برخورد طلحه را فراموش نخواھم کرد.
ایستادم و سالم عرض نمودم در حالی  ج جلو رسول خدا باز من رفتم تا این که در

گردید  زد و وی چنین بود که ھرگاه شادمان می که سیمایش از شادمانی برق می
ای از ماه بود. وقتی مرا دید گفت: ای کعب! به  درخشید، گویا که تکه اش می چھره

عرض نمودم: یا بھترین روز از زمانی که مادرت تو را زاییده است، شادمان باش! من 
رسول الله! آیا از جانب شما یا از جانب الله! گفت: خیر، بلکه از جانب الله! سپس آیه را 

 تالوت فرمود.
ام این  آنگاه من در جلوش نشستم و عرض نمودم: یا رسول الله! ھمانا شکرانه توبه

از فرمود: بعضی  ج است که تمام اموالم را برای خدا و رسولش صدقه کنم! آنحضرت
اموالت را برای خودت نگه دار، زیرا این برایت بھتر است. من گفتم: یا رسول الله! 

ام تا زنده ھستم  ھمانا خداوند فقط از روی صداقت مرا نجات داد و به پاس پذیرش توبه
جز راستی و صداقت چیزی بر زبان نخواھم آورد. خداوند توبه کعب و دو دوستش را 

 شود نازل فرمود. تی در قرآن که تالوت میپذیرفت و در این مورد آیا
 فرماید: خداوند عزوجل می
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 .]١١٨-١١٧[التوبة:  ﴾١١٨الرَِّحيمُ 
خداوند توبه پیامبر را پذیرفت و از مھاجرین و انصار درگذر کرد آنان که در «یعنی: 

پیروی کردند، بعد از این که به سبب  ج ایام شدت و سختی (و کمبود آذوقه) از پیامبر
از حق منحرف شود و ھا  آن تی، نزدیک بود قلوب بعضی ازروبروشدن با شدت و سخ

بخشاینده و ھا  آن نمود به راستی خداوند برایھا  آن خداوند قبول توبه را نصیب
مھربان است. و نیز توبه آن سه نفر را که (از غزوه تبوک) تخلف کردند، پذیرفت. آنگاه 

انستند که ھیچ پناھگاھی تنگ آمد و دھا  آن اش بر که زمین علیرغم وسعت و فراخی
ھا  آن شد تاھا  آن جز به سوی خداوند وجود ندارد، باز خداوند با رحمت خویش متوجه

 .»پذیر و مھربان است به سوی او انابت کنند. به راستی خداوند توبه
کعب را دید برخاست و او را  سشاھد این داستان این است که وقتی حضرت طلحه

ت. لذا محبت کعب نسبت به او افزوده شد، تا جایی که به آغوش گرفته و تبریک گف
گفت: به خدا  کرد، می بعد از مرگ طلحه، بعد از دو سال که این داستان را بازگو می

قسم که این برخورد طلحه را فراموش نخواھم کرد. مگر طلحه چکار کرده بود که قلب 
د و برای او ارزش قایل شده، کعب را اسیر نمود؟ قطعًا او مھارت زیبایی به کار گرفته بو

 اش شریک شده و نزد او دارای مقام و منزلتی بود. در شادمانی
کند،  ھایشان را اسیر می ھا، دل دادن به مردم و مشارکت در احساسات آن اھمیت

کنید  تان دریافت می شما در جوش و زحمت امتحانات ھستید و آنگاه پیامی در موبایل
از امتحانات خبر بده به خدا ذھنم ھمواره به شما معطوف که در آن آمده است: مرا 

 کنم. دوستت ابراھیم! است و ھمواره برایت دعا می
 گردد؟ قطعًا جواب آری است. آیا محبت شما نسبت به او افزوده نمی

اگر پدرت بیمار شده و در بیمارستان بستری باشد، شما در اتاق او ھستید و فکرتان 
گوید: نیاز  پرسد و می ی با شما تماس گرفته و از حال او میبه او مشغول است. دوست

کنید،  به ھمکاری و مساعدت ندارید؟ ما در خدمت ھستیم. شما نیز از او تشکر می
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ات به چیزی نیاز دارند تا من آن  گوید: اگر خانواده سپس بعد از ظھر تماس گرفته و می
کنید.  تشکر نموده و برایش دعا میرا خریداری کنم به من اطالع دھید. باز شما از او 

 تان بیشتر به سوی او تمایل پیدا کرده است؟ کنید که قلب آیا احساس نمی
گوید: جناب آقای... ما به یک  در عین حال کسی دیگر با شما تماس گرفته و می

گویید: والله پدرم  آیید؟ شما در جواب می رویم. آیا با ما نمی پیک نیک دریایی می
توانم. اما او به جای این که برایش دعای خیر نموده و از این که  و من نمیمریض است 

دانم که او مریض  گوید: من می خواھی کند. به شما می از حالش نپرسیده است معذرت
؛ اما او در بیمارستان است و پرستاران در کنار او ھستند و ماندن شما ھیچ تاس

گوید  ببر و شنا کن و... این جمالت را در حالی میای برایش ندارد با ما بیا و لذت  فایده
کند. انگار بیماری پدر شما برای او مھم نیست! دیدگاه شما  خندد و شوخی می که می

نسبت به او چگونه خواھد شد؟ مسلمًا از قدر و منزلت او در نزد شما کاسته خواھد 
 ست.یشد؛ زیرا او برای مشکالت تو اھمیت قایل ن

حاالتی که برایم اتفاق افتاد، این بود که من باری به مدت چند روز یکی از بدترین 
سفر نمودم و در آن روزھا بسیار مشغول بودم، از موبایلم پیامی از طرف » جّده«به 

ی شما را در مورد  دریافت نمودم که در آن نوشته بود: خداوند تعزیه» سعود« برادرم
و بدارد! من با برادرم تماس گرفتم، او پسر عمویمان که در آلمان درگذشته است، نیک

�به من خبر داد که پسر عمویمان  �ھمان پیرمرد سالخورده   دو روز پیش جھت  
معالجه قلبش به آلمان رفته است و در زیر عمل جراحی درگذشته است و به زودی 

اش به فرودگاه ریاض خواھد رسید. من برایش دعای رحمت نموده و مکالمه را  جنازه
 مودم.قطع ن

به پایان رسید و به فرودگاه رفتم و در انتظار پرواز به » جّده«در روز بعد کارھایم در 
ریاض ماندم. در این میان چند نفر از جوانان از کنارم رد شدند. چون مرا دیدند، 
شناختند و نزد من آمده و سالم گفتند و غالبًا از افراد نوجوان بودند که موھایشان به 

کردم و از روی  شوخی میھا  آن کوتاه شده بود، اما با این وجود من باھا  شکل غربی
گفتم. من با یک تماس تلفنی مشغول شدم و چون از  لطف و محبت با آنان سخن می

آن فارغ شدم، چشمم به جوانی افتاد که کت و شلوار پوشیده بود، چون مرا دید به 
به شوخی گفتم: این ھمه سوی من آمد و سالم گفت من به او خوش آمد گفته و 

 ات و امثال اینگونه سخنان. آرایش و پیراستگی چرا؟ انگار امروز روز عروسی
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جوان اندکی خاموش شد و سپس گفت: مرا نشناختی؟ من فالنی ھستم و اکنون از 
ام و با اولین پرواز به ریاض خواھم رفت! حقیقتًا گویا یک  ی پدرم رسیده آلمان با جنازه

ر من پاشیدند و بسیار در تنگنا قرار گرفتم. پدرش فوت کرده و پیرکش سطل آب سرد ب
کنم! قطعًا این امری  خندم و شوخی می ھمراه او در ھواپیماست و من با او می

 آور است! شگفت
به خدا که من متوجه شما نبودم. ». متأسفم«اندکی خاموش ماندم و سپس گفتم: 

عزای شما را نیکو داشته و پدرت را  من چند روزی است که اینجا بودم. خداوند
بیامرزد. من اگرچه نسبت به عدم توجه به شخص او معذور بودم؛ اما وقتی کت و 
شلوار پوشیده بود و به طور اتفاقی در میان ازدحام جوانان جده نزدم آمد، فکر 

کردم که فالنی باشد. بنابراین، یکی از راھکارھای اھتمام و توجه به مردم،  نمی
کردن آنان در این که مشکل و غم آنان  کت در احساسات و عواطف آنان و وانمودمشار

 مشکل و غم شماست و شما خیرخواه آنان ھستید.
» بواط عمومی«ای به نام  ی ویژه ھای پیشرفته اداره از این رھگذر است که شرکت

ه است. ھا و تقدیم ھدایا و غیر اش ارسال تبریک و تھنیت به مناسبت دارند که وظیفه
در وجود مردم این احساس را به وجود آورده که آنان دارای ارزش و اھمیت  ھرگاه

اید و شما را دوست خواھند  ھایشان را به دست آورده اید، دل ھستند و به آنان بھا داده
 داشت.

شنوید: اگر شخصی به یک مکانی داخل شود که بمثالی صریح به این واقعیت را 
کنید  ی جایی برای نشستن نبیند و شما اندکی برایش جا باز میمملو از مردم است و و

اید احساس  و بگویید: جناب فالنی! بفرما. بیا اینجا. او اھمیتی را که برای او قایل شده
دارد، یا این که شما در یک دعوتی شام ھستید و او غذایش  نموده و شما را دوست می

کند تا صندلی خالی پیدا کند،  نگاه می آید و این طرف و آن طرف دارد و می را برمی
گویید: خوش آمدی فالنی، بفرما اینجا. بازھم او  کنی و می شما برایش صندلی مھیا می

کند. لذا به طور عموم برای مردم  ای احساس می به ارزشی که شما برای او قایل شده
 احترام و ارزش قایل باش تا شما را دوست داشته باشند.

این امر به شدت حریص و عالقمند بودند. به او بنگرید یک روز بر  ج رسول خدا
کند، ناگھان اعرابی وارد مسجد شده و  جمعه بر باالی منبرش نشسته و ایرد خطبه می

زند: یا رسول الله! مردی  نگریسته و فریاد می ج شود و به رسول خدا ھا رد می از صف
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از منبرش پایین  ج ه: رسول خداداند، دینش را به او تعلیم بد از دینش چیزی نمی
نشیند، سپس با  طلبند و بر آن می شوند و صندلی می آیند و به آن مرد متوجه می می

کنند تا این که آن را  نمایند، دین را برای او تشریح می گفتن می آن مرد شروع به سخن
ت. گردند. این کمال اھتمام و احترام به مردم اس فھماند، سپس به منبرش برمی می

رفت و  کرد احتمال داشت آن مرد بیرون می داند اگر از او غفلت می چه کسی می
 مرد. اگر به اخالق و شمایل شد و به ھمین صورت می نسبت به دین جاھل می

کند  بینید که ھرگاه کسی با او مصافحه می بنگرید؛ در خالل آن می ج آنحضرت
کشد تا این که نخست آن شخص دست خود را بکشد. ھرگاه  دستش را از دست او نمی

کردند و گوش  گفت کامال چھره و بدنش را به سوی او می کسی با او سخن می
 شدند. نمودند و خاموش می می

 تجربه...
شان را اظھار  متوجه ساخته و اھمیت و ارزشھا  آن زشھرگاه مردم را به ار«

 ».ھایشان را به دست آورده و شما را دوست خواھند داشت نمودید. قلب
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قدر که در  محبت و خیرخواھی به دیگران باشد و چهتان مملو از  ھای ھرچه که قلب
ھایتان در تعامل با آنان صادق باشید و مردم از جانب شما احساس محبت کنند،  مھارت

 شود. آنگاه محبوبیت و قبولیت آنان نسبت به شما بیشتر می
کنندگان زیادی داشت و زنان بیمار بسیار عالقمند  مطب یک خانم پزشک مراجعه

کرد که او دوست صمیمی این  ھمیشه به مطب او بروند و ھر یکی فکر میبودند تا 
 پزشک است.

کنندگان اعمال  ھای مراجعه ھای متعددی را جھت شکار قلب این خانم دکتر مھارت
کرد. از جمله: این که به منشی توصیه کرده بود که ھرگاه یک بیمار تماس  می
اش چیزی بپرسد.  یا در مورد بیماریخواست با خانم دکتر صحبت کند  گرفت و می می

منشی از اسمش بپرسد و به او خوش آمد گفته و سپس از او خواھش بکند تا پنج 
دقیق بعد تماس بگیرد و سپس منشی پرونده مخصوص او را برداشته و به خانم دکتر 

کند و به پرونده مخصوص او و  اش را مطالعه می بدھد و خانم دکتر اطالعات بیماری
 کند. ت کامل وی از جمله شغل و اسم فرزندانش نگاه میمشخصا

گیرد، پزشک با او به گرمی سالم گفته و از  وقتی آن خانم بیمار تماس می
ی کوچک و اخبار و احوال وضعیت کاری و... را جویا  پرسد و حال بچه اش می بیماری

وست دارد تا کند که این خانم دکتر خیلی او را د شود. لذا این بیمار احساس می می
اش را به یاد دارد و محل کارش را نیز  داند و بیماری حدی که اسم فرزندانش را می

 شود. فراموش نکرده. لذا به آمدن بار بار نزد او عالقمند می
قدر آسان است؟  شان چه ھا و اسیرکردن پس آیا مالحظه کردید که صیدنمودن دل

ت خویش را نسبت به دیگران ابراز ھیچ اشکالی ندارد که شما با صراحت کامل محب
نمایید اعم از این که پدر باشد یا مادر، ھمسر، فرزندان، دوستان و ھمسایگان. 
احساساتت را نسبت به دیگران کتمان نکنید. ھرکسی را که دوست دارید بگویید: من 
با شما محبت و ارادت دارم. شما در قلب من مھم ھستید اگرچه او عاصی و نافرمان 
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تر ھستید. و شما دروغ  نزد من محبوب ھا انسان. به او بگویید: شما از بسیاری باشد
 یا اینگونه نیست؟آتر است؟  ھا یھودی نزد شما محبوب اید؛ زیرا او از میلیون نگفته

من به یاد دارم یک مرتبه جھت ادای عمره به مکه رفته بودم و در  ھوشیار باشد!
را حفظ نموده ھا  آن کردم تا خداوند نان دعا میخالل طواف بودم که برای ھمه مسلما

گفتم: خدایا مرا و دوستان و رفیقانم را مورد عفو و  یاری و قدرت دھد و گاھی می و
نمودن احکام  مغفرت قرار بده. پس از این که از انجام احکام فارغ شدم، خدا را به آسان

ا در آنجا بمانم. وقتی سپاس گفتم. سپس اتاقی را در یک ھتل اجاره نمودم تا شب ر
سرم را بر بالشت گذاشتم پیامی در موبایلم ثبت نموده و این جمالت را در آن درج 

 ی نمودم: من از ادای عمره فارغ شدم و دوستانم را در آن یاد کردم و شما از جمله
بودی، شما را از دعا فراموش نکردم، خدا شما را حفظ نموده و موفق بدارد. نامه ھا  آن
شان در گوشی ثبت بود ارسال نمودم که  پایان رسید. سپس آن را به افرادی که اسمبه 

 مجموعًا پانصد نفر بودند.
کردم. یکی از آنان  من ھرگز تأثیر عجیب این پیام را در دل این افراد احساس نمی

کنم.  برایم پیامی فرستاد و گفت: به خدا قسم! من به ھنگام خواندن این پیام گریه می
کنم. دیگری نوشته بود: به خدا ای  از این که مرا در دعایتان یاد نمودید تشکر میمن 

دانم چگونه جواب شما را بدھم! جزا و پاداش شما را خدا  من نمی» ابوعبدالرحمن!«
خواھم دعایتان را مستجاب نماید و ما نیز شما را  بدھد. سومی نوشته بود: از خدا می

 فراموش نخواھیم کرد.
را دوست داریم و ھا  آن ت ما در ھر زمان نیاز داریم به مردم بفھمانیم کهدر حقیق

فراموش نساخته است و ھیچ ایرادی ندارد که این امر ھا  آن کثرت مشاغل دنیا ما را از
تان به این  ای به دوستان ھا انجام گیرد. ممکن است شما نامه توسط اینگونه پیام

اقامه یا در ساعت اخیر جمعه دعا کردم. و اگر مضمون بنویسید: من در میان اذان و 
نیت شما خالص باشد. پس ھرگز در این تظاھر یا ریا نخواھد بود، بلکه این به خاطر 

 ازدیاد الفت و محبت بین مسلمین خواھد بود.
در فصل تابستان در شھر طائف در کنار  به یادم ھست که من در یک سفر تبلیغی

شوند.  سرسبز است و جمع زیادی در آنجا جمع می کوه شفا که یک جای تفریحی و
یک سخنرانی ایراد نمودم. اکثر حاضرین جوانانی بودند که خیر و صالح در آنان نمایان 

 ھا به لھو و لعب مشغول بودند. بود و سایر جوانان دیگر در اطراف پارک
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سخنرانی به پایان رسید و جمعی از جوانان جھت مصافحه و عرض سالم جلو 
جوانی بود که موھایش را به سبک عجیبی کوتاه کرده بود و کت ھا  آن آمدند. از میان

و شلوار لی بسیار تنگی پوشیده بود. جلو آمد و مصافحه کرد و از من تشکر نمود و من 
با گرمی به او سالم گفتم و از حضور او تشکر نمودم و دستش را تکان دادم و گفتم: 

 آورد وی لبخندی زد و رفت. ه یاد میات سیمای داعیان را ب چھره
شناسی؟  دو ھفته بعد تماسی دریافت نمودم که وی گفت: ھا جناب شیخ مرا می

ات دعوتگرانه است. به خدا قسم! إن شاء الله از  من کسی ھستم که گفتی: چھره
دعوتگران خواھم شد. سپس شروع به بازگونمودن احساسات خویش در قالب کلماتی 

 شوند! مشاھده نمودید که با جمالت صادقانه و اظھار محبت متأثر مینمود. پس آیا 
ھایشان را  با اخالق زیبا و قدرت خویش با اظھار محبت با مردم دل ج رسول خدا

و عمر از بزرگان صحابه بودند و ھمواره در کار خیر باھم رقابت  سکرد. ابوبکر اسیر می
 را ابوبکر آمد، عمر زود به مسجد میگرفت، اگر  سبقت می سکردند و اغلب ابوبکر می

از او سبقت  سداد، ابوبکر یافت و اگر به مسکین و فقیری غذا و طعام می جلوتر می
 جلوتر از او برخاسته بود. سخاست، ابوبکر برده بود و اگر شب به نماز برمی

به خاطر اتفاقی که برای مسلمانان پیش آمده بود به مردم  ج روزی رسول خدا
اتفاقًا در این روزھا عمر دارای ثروت و مال بود. لذا  آوری صدقه داد. جمع دستور به

گیرم. شاید امروز بتوانم از او سبقت بگیریم.  سبقت می سگفت: امروز از ابوبکر
 نمود. ج بنابراین، به خانه رفت و نصف مالش را آورد و تقدیم آنحضرت

عمر گفت: چه بود؟ آیا به حضرت  ج ای که رسول خدا ستین کلمهخبه نظر شما ن
از مقدار مالش پرسید؟ یا از نوعیت آن که آیا طال و نقره است سؤال نمود؟ خیر، بلکه 
وقتی اموال زیاد او را دید. کلماتی بر زبان آورد که عمر چنین نتیجه گرفت که او نزد 

» ات باقی گذاشتی؟ قدر برای خانواده ای عمر! چه«محبوب است، گفت:  ج رسول خدا
گفت: یا رسول الله! نصف مال خود را برای اھل خود باقی گذاشتم. عمر شادمان و  عمر

 شد. سنشست و منتظر ابوبکر ج خوشحال در نزد رسول خدا
نمود و عمر در جایش  ج نیز با اموال ھنگفتی آمد و تقدیم آنحضرت سابوبکر

را  سدید و گفتگوی میان پیامبر و ابوبکر را می سایستاده بود و بخشش ابوبکر
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 سقبل از این که به مالی که نیاز دارد توجه کند از ابوبکر ج شنید. دید که پیامبر می
 ».! برای اھلت چیزی باقی نگذاشتی؟سای ابوبکر«پرسید: 

آری، او ابوبکر و اھل او را دوست دارد و به ضرر و زیان او راضی نیست. ابوبکر 
ی مال و سرمایه  خدا و رسولش را باقی گذاشتم و ھمهھا  آن ا رسول الله! برایگفت: ی

ای  را آوردم. نصف سرمایه یا یک چھارم آن را نیاورد، بلکه کل آن را آورد. عمر چاره
توانم از ابوبکر سبقت بگیرم. مردم احساس  نیافت جز این که بگوید: الجرم ھرگز نمی

 شیفته و دلباخته او بودند.ھا  آن ا دوست دارد، لذارھا  آن ج کردند که پیامبر می
یکی از نمازھای پنجگانه را به اصحاب امامت نمودند و گویا مقداری  ج رسول خدا

شان در مدت  نمازش را با عجله خواندند، به طوری که در مقایسه با نمازھای قبلی
دند که اصحابش کمتری برگزار شد. وقتی نمازشان را به پایان رساندند، مشاھده کر

ھا  آن اید؟ اند. به آنان گفتند: شاید شما از زودخواندن نماز من تعجب کرده زده شگفت
ای را شنیدم از این جھت به مادرش ترحم  ی بچه گفتند: بله. فرمودند: من صدای گریه

نمودم! مالحظه نمودید چگونه دیگران را دوست دارند و این محبت و دوستی را در 
 دارند. نسبت به آنان ابراز میخالل تعاملش 

 شما تنها نیستید!...
عواطف و احساساتت را اظھار نما و با صراحت بگو: من شما را دوست دارم و از «
 ».شوم، شما در دل من ارزشمند و نفیس ھستید تان خوشحال می دیدن



 

 

 ها را به خاطر بسپار اسم

دادن به مردم است. چه زیباست که شما به طور تصادفی  این یکی از موارد اھمیت
کنید، و با نام او آشنا  با یک شخص در بانک یا ھواپیما یا یک دعوتی عمومی برخورد می

را استقبال نمایید و بگویید: سالم  شوید و سپس در جای دیگری او را ببینید و او می
کند.  جناب آقای... شکی نیست که این امر محبت و تقدیر شما را در قلب او حک می

شدن شما  به خاطر سپردن اسم کسی که در جلو شماست. احساس به اھمیت قایل
 آموزان را به یاد دارد تا کند. معلمی که اسامی دانش نسبت به او را در درونش بیدار می

داند، تفاوت دارد مانند این جمله که فالنی بلند شو،  ھای آنان را نمی معلمی که اسم
 آموز برخیز. نیکوتر است از این که بگوید: دانش

تر است؟ اگر به شما با بله یا الو  حتی در جواب تلفن کدامیک نزد شما پسندیده
طور است حال شما چ». خالد«بدھد یا با استقبال بگوید: سالم جناب جواب 

 شود. انداز می تان طنین تان قبل از گوش در قلب قطعًا شنیدن اسم». ابوعبدالله«
گویند و تشکر  ھایم جوانان ازدحام نموده و سالم می معموًال پس از سخنرانی

تان  ام و آن این که اسم گرامی کنند. ھمواره من بر تکرار یک کلمه عالقمند بوده می
گویم تا  گویم چنین می شما؟ به ھرکسی که سالم می چیست؟ برادر زنده باشی نام

با شادمانی به من پاسخ ھا  آن اھتمام و توجھم را نسبت به وی ابراز نمایم. ھرکدام از
 ».زیاد«برادر شما ». یاسر«دھد: برادر شما  می

به یاد دارم که روزی پس از این که تعداد زیادی به من سالم گفته و مصافحه 
یکی از آنان برگشت تا از من سؤالی بپرسد. ھمین که به من نزدیک  نمودند و رفتند،

اسم  او بسیار شادمان شد و گفت: ماشاء الله!». خالد«شد من عرض نمودم: زنده باشی 
شان  کردن شوند از این که به ھنگام سالم دانی! عمومًا مردم خوشحال می مرا نیز می

ی خویش  ی کوچکی بر سینه ی یک برگهاسم خویش را بشنوند. مسلمًا مأموران انتظام
 شان نوشته شده است. کنند که در آن اسم آویزان می

 به یادم دارم که من یک سخنرانی را در یکی از مراکز انتظامی ایراد نمودم و بیشتر
شد و سپس  نزدیک میھا  آن پس از سخنرانی نزد من آمده و سالم گفتند. یکی ازھا  آن
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خواست سالم بگوید، اما از ازدحام دیگران خجالت  گویا میگرفت.  از من فاصله می
ی اسمش نگاه کردم. آنگاه دستم را به سویش  کشید. من به او نگاه کردم و به برگه می

دراز کردم و گفتم: سالم فالنی! رنگش پرید و متحیر شد و دستش را دراز نمود و با 
گفتم: برادرم ما کسانی را  نمود و گفت: چگونه اسمم را شناختی؟ من لبخند مصافحه

دانیم. این برخورد من تأثیر بزرگی در وی  را نیز میھا  آن که دوست داریم، الزامًا اسم
 ایجاد نمود.

توانستند  کنند که کاش می شوند و آرزو می بسیاری از مردم به ھمین امر راضی می
بسیار زیاد ھا  اسم ھای دیگران را حفظ کنند؛ اما اسباب عدم به خاطرسپردن اسم

دادن به افراد در آشنایی و برخورد با آنان،  توجھی و عدم اھمیت ھستند. از جمله: بی
شدن به ھنگام تعارف و عدم تمرکز ذھن به ھنگام شنیدن نام افراد. و  ھمچنین مشغول

ھا  آن گیری نادرست در برابر شخص مقابل و اعتقاد به این که بار دیگر با موضوعنیز 
نیست، یا ھا  آن ید کرد، لذا در دلش خواھد گفت: نیازی به حفظ اسمبرخورد نخواھ

 اھمیت قایل نیستید. یا این که اسمھا  آن ای ھستند و تو برای افراد سادهھا  آن این که
را ھا  آن دانید که برای مرتبه دوم اسم شنوید و مناسب نمی را به خوبی نمیھا  آن

شوند تا مردم اسامی را حفظ نکنند. اما  میاسبابی ھستند که باعث ھا  این بپرسید.
ھایی دارد. از جمله: اعتقادداشتن به اھمیت  ھا نیز راه درمان به خاطرسپردن اسم

ھا یا ایجاد این احساس که بعد از چند دقیقه از شما سوال خواھد شد.  یادگیری اسم
 ھمچنین تمرکز حواس و توجه به چھره شخص به ھنگام شنیدن اسم او.

کنید، روش گفتار و نحو لبخند شخص مقابل را مالحظه نمایید تا در کوشش 
گفتن با او تکرار زیاد، او را با اسمش مخاطب قرار  ات حک شود. به ھنگام سخن حافظه

دھید: درست است جناب آقای؟ و به کّرات آن را تکرار کنید. این بسیار مھم است و 
ھایشان مخاطب قرار  امبران را با نامبینی خداوند پی اگر در قرآن تأمل نمایید، می

ْعرِْض َ�ْن َهَذا﴿ دھد: می
َ
ای ابراھیم! از این روی «یعنی:  .]٧٦[هود:  ﴾يَا إِبَْراهِيُم أ

ْهلَِك  إِنَّهُ ﴿ .»بگردان
َ
فرزند ای نوح! این «یعنی:  .]٤٦[هود:  ﴾قَاَل يَا نُوُح إِنَُّه لَيَْس ِمْن أ

رِْض يَا ﴿ .»نیستتو از اھل تو 
َ
ای «یعنی:  .]٢٦[ص:  ﴾َداُووُد إِنَّا َجَعلَْناَك َخلِيَفًة ِ� اْ�

 .»داود! ما تو را بر روی زمین خلیفه قرار دادیم
 



 ١٤٧  را به خاطر بسپار ها اسم

 خالصه کالم...
لطفًا به من توجه کنید! اسمم را به خاطر بسپارید! برایم احترام قایل شوید، تا من «

 ».ھم متقابًال شما را دوست داشته باشم





 

 

 خوشرو باشید

کنیم و یا کارھایی که انجام  بسیاری از چیزھایی که در زندگی از آن استفاده می
دھیم به خاطر دیگران است نه به خاطر خودمان. به طور مثال وقتی شما به یک  می

 پوشید. ھایتان را می سشوید. بھترین لبا عروسی دعوت می
 قطعًا این کار به خاطر جلب توجه مردم است و این کار را برای به شگفت درآوردن

به شکل و ھا  آن دھید، نه به خاطر خودتان و ھرگاه مالحظه کردید که انجام میھا  آن
گردید، وقتی میھمان  ھایتان در شگفت آمدند، شادمان می قیافه و زیبایی لباس

نمودن آن تکلف به خرج  کنید و در تزیین و رنگارنگ گذاری می را مبلتان  ی خانه
دھید نه به خاطر خودتان، به  دھید، مسلمًا این را به خاطر جلب توجه مردم انجام می

کنید تا سالن و ھال داخل و یا توالت.  دلیل این که به اتاق پذیرایی بیشتر توجه می
کنید که ھمسرتان  نمایی، آیا احساس نمی وقتی دوستانت را برای صرف غذا دعوت می

� �و حتی گاھی خودتان   ای  در ترتیب و تنوع غذا بیشتر از حسب معمول توجه ویژه 
دھید، بله ھرچند که اھمیت دوستان بیشتر باشد توجه به نوعیت غذا  به خرج می

بینیم وقتی کسی از لباس  قدر ما خود را خوشبخت و سعادتمند می شود چه بیشتر می
 یا دکور خانه یا مزه غذایمان تعریف کند.

با مردم چنان برخورد کن که دوست داری با تو برخورد «فرمودند:  ج رسول خدا
 ».کنند چگونه؟!

تان را دیدید که لباس زیبا پوشیده است، متوجه او باشید از او تعریف  ھرگاه دوست
قدر زیبا! گویا امروز  چهانداز به گوشش بنوازید. ماشاء الله!  کنید و کلمات طنین

 ات است! به به. عروسی
ھایش عطر زیبا و خوشبویی  روزی شخصی به دیدار شما آمد و شما از لباس

استشمام نمودید، لذا از او تعریف کنید. با او شادمان و بشاش باشید، با او خوشرو 
بایی بر ھای زی باشید؛ زیرا او این خوشبویی را به خاطر شما انجام داده است. جمله

 ای. قدر خوش سلیقه چه» ماشاء الله«زبان بیاورید. چه بوی خوشی است. 
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شخصی شما را برای صرف غذا دعوت نمود، از غذایش تعریف کنید؛ زیرا شما 
ھا برای پخت آن به خاطر شما یا عموم  دانید که مادر، خواھر و ھمسرش ساعت می

اند یا حد  پزخانه زحمت کشیدهھستید، در آشھا  آن دعوت مدعوین که شما از جمله
اند. پس از ادبیاتی در  فروشی خسته شده اقل در حاضرکردن آن از رستوران، یا شیرینی

ھایش سپاسگزار  که او احساس کند که شما از زحمت گفتن استفاده کنید سخن
�تان رفتید  ی یکی از دوستان ھستید و زحمتش به ھدر نرفته است. به خانه با شما  

�امی خواھر گر �ی یکی از دوستان خواھر رفتید  به خانه  در آنجا اسباب و کاالھای  
ی خوب او تعریف کنید. ( اما  زیبایی مشاھده کردید از این اسباب و کاالھا و سلیقه

ب باشید تا جایی در تمجید مبالغه نکنید که او احساس کند او را مسخره ظموا
با خوشرویی » احمد«یدید که آقای کنید) به یک جلسه عمومی حضور یافتید. شن می

گوید و مجلس را گرم نموده است و اھل مجلس از  دارد در جمع حاضرین سخن می
اند، از او تعریف کنید و ھرگاه از مجلس برخاستید، دستش را  سخنانش خوشوقت شده

بگیرید و بگوید: ماشاء الله! چه قدرت بیانی دارید. حقیقتًا مجلس فقط با حضور شما 
و شوق پیدا کرده و گرم شده بود. این عمل را تجربه کنید، به زودی شما را شور 

 دوست خواھند داشت.
ی زیبایی از رفتار پسری با پدرش مشاھده کردید؛ پسر دست پدرش را  یک صحنه

ھایش را نزدیک او آورد. از این پسر تعریف کنید. خوشرو و با شور و  بوسید، و کفش
ه بود، از او تعریف کنید و خوشرو باشید. به دیدار شوق باشید. لباس نو پوشید

خواھرتان رفتید توجه او را نسبت به فرزندانش مشاھده کردید از او ستایش کنید. 
شود، از مھمانانش به خوبی  تان را دیدید که به فرزندانش اھمیت قایل می دوست

کنید. اعجاب کند از خود جرأت و خوشرویی نشان بدھید و از او تعریف  استقبال می
ات بیرون کنید. با شخصی در ماشینش سوار شدید. یا  خودتان را نسبت به او از سینه

اش را مالحظه کردید بازھم  تاکسی کرایه نمودید و نظافت ماشین و مھارت رانندگی
امور عادی ھستند. ھا  این خوشرو باشید و از او تعریف کنید. ممکن است بگویید:

 درست است؛ اما مؤثرند.
ھا را با تعدادی از مردم، با بزرگ و  ام و این مھارت را تجربه کردهھا  این من خودم

ھای بزرگ اشتغال  کوچک، با کارگران ساده، با اساتید و حتی با افرادی که در پست
ام. خصوصًا در اشیایی که مردم  را دیدهھا  آن آور ام و اثرات شگفت دارند، اعمال نموده
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. چطور؟ شخصی را که تازه یک ھفته است عروسی کرده است، یا از شما انتظار دارند
ای سکونت کرده است، مالقات کردی.  ی تازه تازه مدرک عالی به دست آورده، در خانه

شکی نیست که این افراد منتظر استماع سخنانی از شما ھستند. پس با آنان آنگونه 
 باش که انتظار و توقع دارند.

خواند. پس از  ی دبیرستان درس می ی بود که در مرحلهپسرعمویم عبدالمجید جوان
ی دبیرستان را به پایان رساند از من خواست تا جھت ثبت نام دانشگاه با  این که دوره

اش رفتم تا  ھمکاری کنم. یک روز صبح با او تماس گرفتم و با ماشین خودم به خانه او
کرد؛ زیرا او وارد  وغا میاش در او غ ھمراه او به دانشگاه بروم. احساسات درونی

اندیشد. ھمین  شد می ای که وارد آن می شد و در مورد دانشکده ی جدیدی می مرحله
که سوار ماشینم شد، بوی عطرش به مشام من رسید، بوی عطر بسیار تند بود، چنین 

 ھایش کرده است. رسید که او تمام تالشش را امروز صرف لباس به نظر می
خفه کرد. شیشه ماشین را پایین آوردم تا نفسی تازه کنم.  حقیقتًا بوی عطر مرا

ھایش به زحمت  احساس کردم که بیچاره خودش را در آرایش و معطرکردن لباس
ترسم  انداخته است. لذا رو به او کردم و گفتم: ماشاء الله! این بوی خوش یعنی چه! می

ای بلند فریاد بزند و مدیر دانشکده ھمین که این بوی خوش را استشمام نماید با صد
بگوید: قبول ھستی. رو به من کرد و با یک شور و حماسه گفت: متشکرم 

متشکرم به خدا این عطر بسیار با قیمت است و ھمیشه من از این ». ابوعبدالرحمن«
ی  کنند و سپس از گوشه کنم و مردم آن را از من مالحظه می عطر استفاده می

گفت: تو را به خدا آیا من خوش سلیقه  و می نمود دستمالش آن را استشمام می
 نیستم؟!

ذشت و عبدالمجید از دانشگاه فارغ التحصیل شد و گاین جریان  از آه! پانزده سال
ھاست که در جایی مشغول به کار است. مگر این که آن جریان ھمواره آویزه  سال

 اندازد. میگوشش است و گاه گاھی در برخی از دیدارھا آن را به یاد من 
ھا  آن آری، خوشرو باشید! حکمرانی به عواطف و احساسات مردم و ایجاد تمایل در

ھای عادی جھت کسب  بسیار آسان است؛ اما ما در بسیاری از مواقع از اعمال مھارت
این  ج ورزیم و تعجب نکنید که صاحب اخالق عظیم یعنی رسول الله ھا، غفلت می آن

 نمود. را اعمال میھا  نآ ھا و حتی بھتر از مھارت
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شان در مکه مورد شکنجه و  ھای اسالم، وقتی مردم در مورد دین در نخستین سال
و اموال خویش را ترک گفتند. و دیار سختی بودند و به مدینه ھجرت کردند

به مدینه مھاجرت نمود. وی در مکه تاجر مقتدری بود، اما در » عبدالرحمن بن عوف«
 دست بود. انگار خیلی زود دامنگیر مشکالت گردید. فقیر و تھیحالی به مدینه آمد که 

» عبدالرحمن بن عوف«بین مھاجرین و انصار پیمان برادری بست و  ج رسول خدا
پاک و سالم و ھا  آن ھا و درون انصاری را برادر ھمدیگر ساخت. نفس» سعد بن ربیع«و 

 ی اھل مدینه من از ھمه گفت: برادرم!» عبدالرحمن«به » سعد«ھایشان صاف بود.  دل
ام را به دو قسمت تقسیم کن و نصف آن را بردار و  ثروت بیشتری دارم. لذا سرمایه

 نصف دیگر را برای من بگذار.
سپس اندیشید که عبدالرحمن نیاز به ھمسر دارد. لذا به او عرض نمود که یکی از 

ی شرعی به  عّده دو ھمسر مرا انتخاب کن من او را طالق داده و پس از گذشت دوره
ازدواج تو درآورم، عبدالرحمن گفت: خدا در اھل و مال شما برکت دھد، مرا به بازار 
راھنمایی کن. درست است که عبدالرحمن مالش را در مکه رھا نموده بود و کفار آن را 
مصادره کرده بودند، اما او دارای عقلی سنجیده و تبحر تجاری وسیعی بود. سعد او را 

راھنمایی کرد و او به بازار رفت و مشغول خرید و فروش گردید. یعنی کاالیی  به بازار
ای به دست آورد و با  فروخت و سرمایه خرید و سپس به نقدی می به صورت قسطی می

زدن را خوب بلد بود، تا این که  آن به تجارت پرداخت و فن خرید و فروش و چانه
 ای به دست آورد و ازدواج کرد. سرمایه
آمد! جای  ج و اثر بوی زنان بود، نزد رسول خدای عبدالرحمن در حالی که بر اروز

ھا و بسیار  تعجب نیست چون او (داماد) شده و عروسی کرده است. پیامبر پزشک نفس
ھا را صید کند. ھمین که او را دید، متوجه این  خوشرو بود و منتظر فرصت بود تا قلب

 گفت: چه خبر؟! کرد و به عبدالرحمن می ه میبویی نگا تغییر گردید و به اثر خوش
ام.  عبدالرحمن شادمان گردید و گفت: یا رسول الله! با یک زن انصاری ازدواج کرده

تعجب نمود، چگونه توانسته ازدواج کند در حالی که تازه ھجرت کرده  ج رسول خدا
یک  قدر مقرر ساختی؟ گفت: به اندازه اش را چه پرسید: مھریه ج است؟ آنحضرت

اش بیفزاید. لذا به او گفت: به  خواست در خوشحالی ج ھسته طال. رسول خدا
مناسبت ازدواجت یک دعوتی اگرچه یک گوسفند باشد، ترتیب بده. سپس رسول 

برای مال و تجارت او دعای خیر و برکت نمود به طوری که برکت بر او و مالش  جخدا
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دیدی سنگی را  گوید: اگر مرا می یفرود آمد، عبدالرحمن در توصیف کسب و تجارتش م
 داشتم امید داشتم که به طال یا نقره تبدیل شود. برمی

بسیار خوشرو بود حتی با فقرا و مساکین، آنان را به قیمت و  ج رسول خدا
کرد که متوجه آنان است و در نزد  نان چنین وانمود میآفھماند و به  شان می ارزش

دادند ھرچند که جزئی و پیش پا افتاده  انجام می ایشان مھم ھستند و کارھایی را که
شان  کرد و به کارھای ذکر خیر میھا  آن دید، از را نمیھا  آن نھاد. وقتی باشند، ارج می

 عمل نمایند.ھا  آن کرد تا مانند کرد و دیگران را تشویق می اشاره می
 جرسول خدازد.  رنگ، مؤمن و صالحی بود که مسجد را جارو می در مدینه زن سیاه

کردند، چند روزی گذشت و  اش تعجب می دیدند و از حرص و عالقه گاھی او را می
او را ندیدند. لذا در مورد او سؤال نمودند؟ اصحاب عرض نمودند: یا  ج رسول خدا

رسول الله! او فوت کرده است. فرمودند: پس چرا مرا خبر نکردید؟ اصحاب قضیه او را 
زیرا او زنی مسکین و افتاده بود و درخور این نبود که از دانستند؛  کوچک و حقیر می

باخبر شود. از این جھت گفتند: او در شب فوت نموده و ما  ج خبر مرگش رسول خدا
 ناگوار دانستیم شما را بیدار کنیم.

عالقمند شدند تا بر او نماز جنازه بخوانند؛ چون اگرچه عمل او نزد  ج رسول خدا
نزد خدا بزرگ است. اما چگونه بر او نماز بخواند، حال آن  مردم کوچک است؛ اما در

فرمودند: قبرش را به من نشان دھید.  ج که او مرده و دفن شده است، لذا رسول خدا
بر او نماز  ج نشان دادند و پیامبر ج اصحاب ھمراه او رفتند و قبرش را به آنحضرت

از تاریکی است و خداوند با شان پر  این قبرھا بر صاحبان«خواندند. سپس فرمودند: 
 ».کند را روشن میھا  آن ھا، نمازخواندن من بر آن

مشاھده کردند که به  ج شما را به خدا این چه عملی بود که صحابه از رسول خدا
دھد. چگونه حماسه و شور آنان برای  این کار کوچک از یک زن ضعیف اھمیت می

 شد. انگیخته میانجام اینگونه این کارھا یا بزرگتر از آن بر
تان نجوا کنم: ما در محیطی ھستیم که بعضی اوقات قادر به  بگذارید تا در گوش

ھا  عاطفه ھا نیستیم. پس متوجه باشید که برخی ترشروھا و بی انجام این مھارت
تان را خاموش نگردانند. کسانی که ھرچند کلمات نرم را با آنان در میان  ی حماسه



 ات لذت ببر از زندگی    ١٥٤

گیرند  ا و نازک آنان را ستایش کنید. بازھم تحت تأثیر قرار نمیبگذارید و با جمالت زیب
 گویند. و با کلمات زشت و ناھنجار که ھیچ طعم، رنگ و بویی ندارند به شما پاسخ می

ھای  شناسم به یک دعوتی بزرگی که در آن شخصیت به عنوان مثال من او را می
از بازار گذشت و وارد  مھمی در آن حضور داشتند، دعوت شده بود. در مسیر راھش

 یک مغازه عطرفروشی شد و چنین وانمود کرد که قصد خرید عطر و ُادکلن دارد.
ھای  لذا صاحب مغازه با استقبال گرم به او سالم گفته و انواع عطرھا و ادکلن

پاشید تا او عطر مورد نظرش را خرید نماید. وقتی  قیمتی و خوشبو را بر او می
خوشبویی پر شد، با یک نرمی و لطفی به فروشنده گفت:  مان از ھای دوست لباس

کنم.  گردم و آن را خرید می متشکرم. ھرکدام که مورد پسند من قرار گرفته باشد برمی
از بین نرود. و برای صرف شام ھا  آن تا بوی خوش لذا زود به سوی محل دعوتی رفت

نگردید و در این  متوجه بوی خوش او» خالد«نشست. اما » خالد«در کنار دوستش 
مان با تعجب به او گفت: آیا عطر خوشی به  ای بر زبان نیاورد. دوست مورد جمله

ات مسدود است.  مان گفت: پس حتمًا بینی رسد؟! خالد گفت: خیر! دوست مشامت نمی
بود، پس من بوی عرقت را ھم  ام مسدود می بالفاصله خالد جواب داد: اگر بینی

 کردم! استشمام نمی

 اف...اعتر
ھرچند که شخص به موفقیت و بزرگی دست یابد، بازھم او بشر است و ھنگام «

 ».آید تمجید از او شادمان گشته و به وجد می
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خوشرو باشند. بنابراین، اصًال  دھند تا برخی از مردم تالش زیادی به خرج می
ھرچه از «اند:  شوند، اما در گذشته گفته ای از اظھار نظر و تعریف خاموش نمی لحظه

ھرکس به چیزی قبل از وقتش شتاب کند، به از «و ». حد بگذرد ناچار گردد ضد آن
 ».گردد دادن آن مؤاخذه می دست

و شادمان باشید از قبیل: پس فقط به اشیای زیبا و اعمال منطقی و خوب، خوشرو 
چیزھایی که شخص با مشاھده مردم از آن شادمان گردد و منتظر تعریفی باشد و با 

کننده شادمان گردد. اما از چیزھا و یا اعمالی که شخص از  شنیدن سخنان تحسین
کشد.  نمودن دیگران خجالت می  شود و از مشاھده شرمنده میھا  آن شدن برمال و عینی
 اید. را ندیدهھا  آن ھار نمایید که شماپس چنان اظ

ھایش را دیدید که قدیمی ھستند، مواظب  تان رفتید و مبل ی دوست مثًال به خانه
کنند و بنابراین از ابراز  باشید از افرادی نباشید که خاطر دیگران را مکدر می

 اند خودداری کنید. پیشنھادھایی که از شما نخواسته
تان به سخن آمده و بگویید: چرا مبلھایت را عوض  بانمواظب باشید از این که ز

کنی،  ھای جدیدی خرید نمی کنند! چرا چلچراغ ھا کار نمی کنی؟! نصف چلچراغ نمی
 ھای جدیدی آن را رنگ نقش و رنگ کاری دیوارھایت بسیار قدیمی است. چرا با رنگ

 کنی! به شدت خودداری کنید. کاری نمی
نخواسته است و شما ھم مھندس دکوراسیون نیستی  برادرم! او از شما پیشنھادی

ان استفاده کند. خاموش باشید، شاید او ت که او با شما توافق نموده تا از نظریات
اش خوب نیست، یا شاید... ھیچ چیزی  تواند آن را عوض کند. شاید وضعیت مالی نمی

کشند نگاه  میتر از کسانی نیست که مردم به آنچه آنان خجالت  برای مردم سنگین
کنند و آنان را در تنگنا و فشار قرار دھند. باز آن مسأله را باز نموده و به دیگر امور نیز 

ھایش کھنه بود یا کولر ماشینش خراب  توان تعمیم داد. به ھمین صورت اگر لباس می
 بود. سخن نیک گفته یا خاموش باشید.
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تش برای او نان و حکایت شده است که مردی به مالقات دوستش رفت و دوس
روغن آورد. میھمان گفت: چه زیبا بود، اگر با این روغن، گیاه صنوبر (افشین) بود! 
میزبان بلند شد و از ھمسرش پرسید، اما در خانه صنوبر نبود. بنابراین، به بیرون از 
خانه رفت تا آن را خرید کند، اما پولی در اختیار نداشت! صاحب مغازه صنوبر را به طور 

اش آمد و آفتابه (قیمتی که در گذشته در آن آب  به خانه ض به او نداد. آن مردقر
گرفتند) را برداشت و نزد صاحب مغازه رھن گذاشت تا اگر آن  گذاشتند و وضو می می

شخص پولش را نداد صاحب مغازه آن را بفروشد و پول خودش را بردارد. آنگاه میزبان 

هللا الذي  احلمد«رد. میھمان آن را خورد و گفت: صنوبر را برداشت و برای میھمان آو

ستایش مر خدایی را که به ما غذا خورانید و آب نوشاند و  »أطعمنا وسقانا وقنعنا بام أتانا
ما را به آنچه عطا نموده است قانع نمود. در این ھنگام صاحب منزل یک آه غمگین و 

کرد پس  داده است قانع می دردناکی کشید و گفت: اگر خداوند تو را به آنچه به تو
 بود! ی ما گرو نمی افتابه

ات  قدر رنگ چھره ھمچنین وقتی به عیادت بیماری رفتید بار بار نگویید: اوه چه
اند، پوستت خشک شده است! شگفتا! مگر شما  ھایت فرو رفته زرد شده است! چشم

 پزشک او ھستید. سخن نیکو بگویید یا خاموش باشید.
شخصی به عیادت مریضی رفت و اندکی نزد او نشست و  حکایت شده است که

اش مقداری  اش را با او گفت و بیماری اش پرسید. مریض بیماری سپس از بیماری
کننده فریادی کشید: آه! فالن دوست من به این بیماری  خطرناک بود. این عیادت

بود و بود تا مبتال بود و از آن درگذشت و فالن دوست برادرم از این بیماری در بستر 
این که ُمرد و فالن ھمسایه دامادم به این مرض مبتال بود و فوت کرد و مریض که به او 

داد، نزدیک بود که منفجر شود. وقتی این شخص از سخنانش فارغ شد و  گوش می
خواست بلند شود، رو به بیمار کرد و گفت: ھان! با من کاری نداری؟ بیمار گفت: بله 

وباره نزد من نیا و ھرگاه به عیادت شخصی رفتی، احوال مردگان را وقتی بیرون رفتی د
 نزد او یادآوری نکن.

اند که پیرزنی، دوست پیر و کھنسال وی مریض شد، این  ھمچنین حکایت کرده
ھا تعلل  کرد تا او را به عیادت دوستش ببرند. اما بچه پیرزن تمام فرزندانش را وادار می

میلی راضی شد و او  ، تا این که یکی از فرزندانش از روی بیتراشیدند نموده و بھانه می
ی پیرزال بیمار رسید، مادرش پایین شد و او در انتظار  را با ماشینش برد. وقتی به خانه
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او در ماشین نشست، مادرش نزد مریض رفت دید که بیماری او را به شدت به زمین 
خواست  سالمتی نمود، وقتی می انداخته است، به او سالم گفت و برایش دعای خیر و

کنند. با اعالم بیگناھی تمام  بیرون شود، دید دختران بیمار در ھال خانه گریه می
کردم و مادر شما سخت بیمار  خواستم نزد شما بیایم فرصت نمی گفت: ھر بار که می

رسد که عن قریب خواھد مرد لذا از حال، خداوند تعزیه شما را  است و چنین به نظر می
 نیکو کند.

کننده و سرورآور خوشرو و شاد  پس متوجه باش شخص ھوشیار! در امور شادمان
 شوند. باش نه آنچه مردم غمگین می

 مشکل...
ھا یا بوی  طرار قرار گرفتی، مانند چرک لباسضوقتی به مالحظه چیز بدی در ا

 ».بدش، پس او را درست تنبیه کن و بسیار لطیف و ھوشیار باش





 

 

 معنا دخالت نکن در امور بی

شود،  ھای اسالم در وجود ھر شخص این است که از آنچه به او مربوط نمی از زیبایی
و  ی زیبایی است که تو آن را از زبان پیامبر باھوش قدر این جمله دست بردارد. چه

 ای ندارند. شنوی.، آری، ترک اموری که فایده می ج پاک، یعنی رسول خدا
مورد  شدن در امور بی آور که تو را به داخل ی مزاحم و زحمتھا انسانقدر زیادند  چه

 کنند. فایده اجبار می و بی
قدر خرید کردی؟ تو در  پرسد، آن را چه وقتی ساعتت را ببیند می ،به طور مثال

گویی: از طرف  کجا؟ تو در جواب می پرسد: ھدیه! از گویی: ھدیه است، باز می جواب می
گوید: دوستت در دانشگاه، دوست محله، از کجا؟! باز تو  یکی از دوستان. باز او می

 ام. دوست دانشگاھی آنگوی. والله،  می
گویی: أأأن یعنی به مناسبت روزھای  گوید: خب، به چه مناسبت؟ تو می می سپس او

پرسد: مناسبتش چیه؟ قبولیت، یا باھم در سفری بودید یا ممکن است  دانشگاه. باز می
دھد. تو را به خدا مواظب  ارزش ادامه می ی بی نمودن یک قضیه أأأن؟ و او در سؤال پیچ

مورد دخالت  ه رویش فریاد بزنی و بگویی: در امور بیباش وجدانت تو را وادار نکند تا ب
افتد مثًال زمانی که در یک جلسه عمومی با  تری اتفاق می نکن! چه بسا قضیه به غرنج

 این سؤاالتش عرصه را برای تو تنگ نماید.
به یادم ھست که من به ھمراه چند نفر از دوستانم بعد از نماز در جایی نشسته 

 زنگ خورد و او در کنار من نشسته بود، وی جواب داد:ھا  آن ازبودیم که گوشی یکی 
 بله؟ -
 ھمسرش: الو کجایی خر؟! -

 شنیدم. شان را می صدایش آنقدر بلند بود که من سخنان
 مرد گفت:

 خوبم. خدا شما را حفظ کند. -
 زن خشم گرفت و گفت: -
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من منتظرت ای و  فکر به ھمراه دوستانت نشسته خدا حالت را خوب نکند. بی -
 ھستم به خدا تو گاوی (!!)

 آن شخص گفت:
 خدا از تو راضی باشد. بعد از نماز عشاء خواھم آمد. -

توجه شدم که سخنانش با سخنان او موافق نیست، و من دریافتم که او ممن 
به پایان رسید. من به حاضرین ھا  آن ی خواھد خودش را در تنگنا قرار ندھد. مکالمه می

بپرسد: کی بود تماس گرفت؟ ھا  آن کردم شاید یکی از انداختم و خیال مینیم نگاھی 
 ات بعد از مکالمه عوض شد؟! خواست؟ چرا رنگ چھره از شما چه می

 مربوط نبود، دخالت نکرد.ھا  آن اما خدا بر او رحم کرد و کسی در اموری که به
. او به یک جمله اش پرسیدی به طور مثال اگر به عیادت بیماری رفتی و از بیماری

اه بود و تمام تعمومی اکتفا نمود و گفت: الحمدلله. یک بیماری سطحی و مریضی کو
آیند، او را به جواب دقیق در  شد. یا امثال این عبارات که جواب صریحی به شمار نمی

یعنی حقیقتًا بیماری شما چه بود. بیشتر  تنگنا قرار مده، به عنوان مثال نگو: ببخشید.
ی شما در  آور است. انگیزه آن توضیح دھید؟ منظورتان چه بود؟ یا... تعجب در مورد

 تنگنا قراردادن او چیست؟
ھای اسالم در وجود و شخص، این است که از آنچه به او مربوط  آری، از زیبایی

کند، یعنی انتظار داری او بگوید: من بیماری بواسیر دارم یا در  شود، دخالت نمی نمی
دادن موضوع  نیاز به کش دھدمی دارم یا... وقتی او جواب عمومی به تو فالن (...) زخ

اش را نپرسی؟ بلکه منظورم دقت بیش  نیست. منظورم این نیست که از بیمار، مریضی
 از حد در سؤال است.

زند و با  ی عمومی صدا می آموزی را در یک جلسه به طور مثال: کسی که دانش
 گوید: صدای بلند می

 احمد! قبول شدی؟ھان  -
 گوید: بله. او می -

 پرسد: باز می
 ندم را به دست آوردی؟چی  در کالس رتبه -

اگر واقعًا تو برایش ارزش قایل ھستی و او را دوست داری، در وقت تنھایی از او 
ی این دقت کاری چیست؟ چه نسبتی با تو دارد؟ چرا با او گفتگو  سؤال کن. انگیزه



 ١٦١  معنا دخالت نکن امور بیدر 

خواھی او را کمک کنی پس در یک  روی؟ اگر تو می اه نمیکنی. چرا به دانشگ نمی
اش از  نمودن چھره گوشه با او بنشین و به آنچه نیاز دارد با او سخن بگو. اما خیس
 عرق شرمندگی مناسب نیست و نباید او را در جمع شرمنده ساخت!

  َما تَْرُكهُ  الَمْرءِ  إِْسَالمِ  ُحْسِن  ِمنْ «فرمود:  ج رسول خدا
َ

ھای  از زیبایی« »ِنيهِ َ�عْ  ال
 ».کند شود، دخالت نمی اسالم در وجود شخص، این است که در آنچه به او مربوط نمی

گاه باش!  ج موضوع را بزرگتر از حجمش گنده نکن. مدتی پیش به شھر پیامبر آ
سفر نمودم و سرگرم چند سخنرانی بودم و با یک جوان اندیشمندی توافق نمودم تا دو 

ن و ابراھیم را به یک حلقه حفظ قرآن، یا یک مرکز تفریحی تابستانی پسرم، عبدالرحم
را بیاورد. عبدالرحمن ده سال عمر داشت. لذا من ھا  آن ببرد و دوباره بعد از عشاء

ربط از او بپرسد: اسم مادرت چیست؟  ترسیدم که این جوان از باب فضولی سؤاالتی بی
دھد؟ بنابراین،  در پول به تو میق تان کجاست؟ چند برادرید؟ پدرت چه ی خانه

گاه نمودم و گفتم: اگر از تو سؤال بی ھای  از زیبایی«ربطی پرسید. بگو:  عبدالرحمن را آ
و » شود، دخالت نکند اسالم در وجود شخص، این است که در آنچه به او مربوط نمی

 این حدیث را چندین بار تکرار نمودم تا آن را حفظ کرد.
ش سوار ماشین شدند و عبدالرحمن بسیار گرفته و بیمناک عبدالرحمن با برادر

گوید: حالت چطور است عبدالرحمن؟ عبدالرحمن  بود. در مسیر راه جوان با نرمی می
خواھد که او را نرم و  دھد: زنده باشی، جوان مسکین می با ھوشیاری کامل جواب می

کند تا  کوشش می پرسد: امروز شیخ سخنرانی دارد؟ عبدالرحمن آرام کند. لذا می
کند. لذا با صدای بلند فریاد  اش ھمکاری نمی کند، اما حافظه یحدیث را به یاد آور

گوید: خیر، بلکه ھدف من  زند: در آنچه به تو مربوط نیست دخالت نکن. جوان می می
کند او  این است که در آن شرکت کنم و استفاده نمایم. باز عبدالرحمن فکر می

کند؛ آنچه به تو مربوط نیست دخالت  یب دھد لذا دوباره تکرار میخواھد او را فر می
زند:  گوید: ببخشید عبدالرحمن منظورم... باز عبدالرحمن فریاد می نکن. باز جوان می

در طول مدت این سفر در این وضعیت به ھا  آن آنچه به تو مربوط نیست، دخالت نکن.
ام عبدالرحمن با افتخار با من موضوع را گردند. در این ھنگ برند تا این که برمی سر می

 در میان گذاشت. من خندیدم و مجددًا موضوع را برایش تفھیم نمودم.
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 آموزش فرد برای استفاده از این راهکار...
کننده  تعامل یعنی مجاھده با نفس در آزادی از دخالت در کار دیگران، ابتدا خسته«

 ».بخش است است، اما در پایان آرام



 

 

 ؟کنی با افراد فضول چگونه تعامل می

�گاھی اوقات برخی مردم  �بدون اجازه   دارند و شروع به خواندن  موبایلت را برمی 
 کنند. ھایش می پیام

آورده بودند و ی عمومی، جھت صرف شام دعوت به عمل  از دوستم در یک جلسه
ھای  محل پذیرائی او در کنار چند نفر از قضات بود و تمام مدعویین جلسه از شخصیت

سخن ھا  آن نشست و از ھر دری باھا  آن برجسته علمی بودند. دوستم در میان
کرد. لذا آن را بیرون آورد و روی میزی که  گفت. موبایلش در جیب او سنگینی می می

 در کنارش بود گذاشت.
یخی که در کنارش نشسته بود و سرگرم سخن با او بود، از باب عادت گوشی را ش

ی آن نگاه کرد، رنگش پرید و دو مرتبه آن را سر جایش  برداشت. وقتی به صفحه
ی عمیقی او را فرا گرفته بود آن را پنھان کرد. وقتی از آنجا  گذاشت. دوستم که خنده

�شدم. من نیز بیرون شد. من ھمراه او در ماشینش سوار  �مانند آن شیخ   اش  گوشی 
 ام گرفت و غرق در خنده شدم. اش نگاه کردم خنده را برداشتم وقتی به صفحه

نویسند از قبیل: به  شان چیزھایی می ی گوشی دانی چرا؟ عادتًا مردم بر صفحه می
 ذکر خدا مشغول باش، یا... اما دوستم نوشته بود: تلفن را سر جایش بگذار فضول!

کنند. چنانکه طبیعی  بسیاری از این نوع مردم در امور شخصی دیگران دخالت می
کند و به آنچه در  شود و داشبرد آن را باز می است که شخصی در ماشین شما سوار می

کند تا ماتیک یا ساق چشم و  کند! زنی کیف زن دیگر را باز می داخل آن است نگاه می
گویی:  پرسد: کجایی؟ تو می گیرد و می تو تماس میریمل او را بردارد و گاھی کسی با 

 پرسد: کجا؟ چه کسی ھمراھت است؟ من مسافرت ھستم، وی می
کنند.  کنیم با این اسلوب با ما برخورد می زندگی میھا  آن بسیاری از مردم که با

را از دست ندھیم، ھا  آن برخورد کنیم؟ مھم این است کهھا  آن پس ما چگونه با
شدن با چنین افراد برحذر باشی. مواظب باش کسی از دست تو  از چپ کوشش کن تا

شدن از این موضوع بسیار ھوشیار باش، بدون این که بین  ناراحت نباشد. برای بیرون
 تو و او مشکلی پیش آید.
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انگاری مکن، ھرچند که  دادن دوستان سھل آوردن دشمنان یا از دست در به دست
 ست به دست ھم دھند.اسباب زیادی برای این کار د

ھا پاسخ سؤال با سؤال یا به طور کلی  ھا در تعامل با طفیلی یکی از بھترین اسلوب
 انتقال به موضوع دیگری است تا او سؤال اولش را فراموش کند.

 مثًال اگر از تو پرسید:
قدر است؟ شما با نرمی و لبخند بگو: چرا مگر برایم شغل  ات چه حقوق ماھیانه -

 دا کردی؟بھتری پی
 خواھم بدانم. گوید: نه اما می او می -

باز شما بگو: میزان حقوق در این روزھا مشکل شده است و به ظاھر سبب آن 
 باالرفتن قیمت نفت است!
 قطعا او خواھد پرسید:

بنزین به این قضیه چه ربطی دارد؟ باز شما بگو: نفت است که سبب تورم  -
 خیزد؟ ه خاطر آن به پا میھا ب بینی که جنگ شود. مگر نمی می

ھا اسباب دیگری دارند و جھان امروز  گوید: خیر چنین نیست. زیرا جنگ او می -
کند. (ھان! نظرت  پر از جنگ و آشوب است و در نتیجه او سؤال اولش را فراموش می

 چیست؟ آیا با ھوشیاری از این موقف بیرون نشدی؟).
کنی؟ از او بپرس: آیا  کجا سفر می ھمچنین اگر از شغلت پرسید. یا پرسید: به

آیی بلیط  دانم! اما تو به او بگو اگر با من می گوید: نمی آیی. او می ھمراه من به سفر می
شود و موضوع اصلی را  ی شماست در این ھنگام وارد موضوع بلیط می به عھده

ن ما و توانیم از اینگونه مواضع، بدون این که در میا کند. بدین شکل می فراموش می
 دیگران مشکل پیش بیاید، بیرون آییم.

 وقفه...
کند، مواجه شدی به خوبی  ربط دخالت می وقتی با یک فرد فضول که در امور بی«

 ».دار کنی از آن موقوف بیرون شو، بدون این که او را جریحه



 

 

 انتقاد نکن

گوید: اوه! خیلی ماشین  ی که می کلمه شود. اولین به ماشین دوستش سوار می
 فرسوده و از رده خارج است!

ات  گوید: اوه ھنوز اسباب خانه بیند می اش را می شود و اثاثیه اش می وقتی وارد خانه
 را عوض نکردی؟!

قدر قشنگ و زیبایند. اما چرا  گوید: ماشاء الله. چه بیند می وقتی فرزندانش را می
کند.  پوشانی؟! وقتی ھمسرش به او غذا تقدیم می نمیھا  نآ تری به ھای قشنگ لباس

ھا را  اش زحمت کشیده است. انواع غذاھا و رنگ ھا برای تھیه حال آن که بیچاره ساعت
برنج پخت نکردی؟ کم نمکند. این غذا مورد  گوید: ای خدای من! بیند. باز می می

 تمایل من نیست.
ھاست.  بیند بازار مملو از انواع میوه می رود، فروشی و میدان تره بار می به میوه

گوید:نه، این میوه در فصل تابستان یافت  پرسد: انبه ھست؟ صاحب مغازه می می
گوید: نه نیست، رنگ آن شخص عوض  گوید: ھندوانه چطور؟ او می شود. باز می می
کنید! و سپس بیرون  گوید: شما ھیچی نداری. پس چرا مغازه باز می شود و می می
 کند که در مغازه چھل نوع میوه دیگر وجود دارد. رود و فراموش می می

کنند. از  آری! برخی مردم به علت انتقادھای بیش از حد عرصه را برای تو تنگ می
آید. لذا در غذا جز مویی که سھوًا در آن افتاده و در لباس  شان نمی ھیچ چیزی خوش

ر آن جاری شده و در کتاب مفید ی که جوھری که به طور اشتباھی ب تمیز جز نقطه
بینند. لذا ھیچکس از  چیز دیگری نمی، جز اشتباه چایی که سھوًا در آن واقع شده

گیر است، بر بزرگ و  کننده و نقطه انتقادات آنان در امان نیست. ھمیشه مالحظه
 بین است. کوچک باریک

ھنوزھم با دوستی داشتم که از دوره دبیرستان و دانشگاه باھم رفیق بودیم و 
ھمدیگر رابطه داریم، اما یادم نیست این دوستم از چیزی تعریف کند و بگوید: خوب 
است. در مورد کتابی که تألیف کردم و تعداد زیادی از آن اظھار خرسندی و ستایش 

ا یک بنمودند و صدھا ھزار نسخه از آن به چاپ رسیده است، از وی پرسیدم: 
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ما در آن داستانی نامناسب وجود دارد، از خط خونسردی گفت: والله خوب است. ا
 درشتش خوشم نیامد و کیفیت چاپش نیز نامرغوب است و...

ی  روزی از وی در مورد سخنرانی فالن شخص پرسیدم؟ امکان نداشت که از جنبه
تر شد و چنان شدم  درخشان مثبت آن یاد کند، تا این که وی بر من از کوه نیز سنگین

 شناسم. چیزی نظرش را نخواھم، چون از قبل او را میکه ھرگز در مورد 
ی مردم خواھان نمونه مثالی و الگو است. از  به ھمین شکل کسی که از ھمه

% تمیز باشد و نیز از او ١٠٠ساعت  ٢٤اش در طول  خواھد که خانه ھمسرش می
رایش خواھد تا در طول شبانه روز فرزندانش نظیف و آراسته باشند و اگر میھمانی ب می

آمد بھترین غذا را پخت کند و ھرگاه با او بنشیند الزم است زیباترین سخنان را به او 
% با او اینگونه ١٠٠بگوید. ھمین است برخورد و منش او با فرزندانش. در ھرچیز باید 

 کند. باشند. ھمچنین با دوستان و ھرکسی که در خیابان و بازار و... با او معاشرت می
خورد و به شدت وی را مورد انتقاد  نان کوتاھی کرد او را با زبانش میو اگر یکی از آ

شوند؛  گیرد تا این که مردم از او ملول و خسته می دھد و مرتب از او نکته می قرار می
بیند. ھرکسی که در چنین وضعیتی  یزی نمیچی سفید جز سیاھی  زیرا او در صفحه

قرار داده است و نزدیکترین افراد از او است. حقیقتًا خودش را مورد شکنجه و تعذیب 
 کنند. آید و از ھمنشینی او اظھار تنفر و سنگینی می شان نمی خوش

 إذا أنـــت مل ترشـــب مـــراراً عـــىل القـــذا
 

 , وأي النـــاس تصـــفو مشـــاربه؟!ظمئـــت 
 

ــــاً  ــــور معاتب ــــل األم ـــــي ك ـــــنت ف  إذا ك
 

ــــتعاتبه  ـــــذي س ـــــق ال ــــن تل ـــــيقك ل  رف
 

خاشاکی که در آب افتاده است، آب ننوشی تشنه وقتی تو بار بار بر «یعنی: 
 »اش تمیز باشد؟ ی آبخوری شوی؛ زیرا چه کسی است که کاسه می

دھی، ھرگز دوستت را که  و وقتی تو در ھر امر دوستت را مورد نکوھش قرار می«
 ».مورد نکوھش قرار دادی مالقات نخواھی کرد

وقتی «یعنی:  .]١٥٢[األنعام:  ﴾فَاْعِدلُوا�َذا قُلُْتْم ﴿ گوید: الله! خداوند می سبحان
 .»گویید در گفتارتان عدل و انصاف را مراعات نمایید سخن می
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کند،  را با مردم بیان می ج در حالی که تعامل آنحضرت لمادرمان عایشه
گرفت اگر اشتھا داشت از آن  از غذایی ایراد نمی ج ھرگز رسول خدا«فرماید:  می
 .)١(»کرد رک میخورد و اال آن را ت می

 کرد. آری، در ھیچ چیزی مشکل درست نمی
بودم  ج به خدا قسم! نه سال مشغول خدمت رسول خدا«گوید:  می سانس

ھیچگاه به یاد ندارم که کاری انجام دھم و بگوید: چرا چنین و چنان کردی؟ و از ھیچ 
 ».نگفت ْف کاری بر من ایراد نگرفت و به خدا قسم که ھرگز به من اُ 

اینگونه بود و ما نیز باید اینگونه باشیم. با این وجود من دعوت به ترک نصیحت یا او 
بین نباش، به خصوص در  دھم. بلکه در ھر کاری باریک سکوت در مواقع اشتباه نمی

 امور دنیوی، عادت کن در امور ھمنوا باشی.
داخل میھمان ات را زد و تو از او استقبال کردی و وی را به  اگر میھمانی دروازه

دارد وقتی به چایی  ات تعارف نمودی و برایش چای آوردی، او استکان را برمی خانه
اش کنم؟  گویی: اضافه گوید: چرا استکان را پر نکردی؟ شما می کند می نگاه می

ھا را  آوری. وقتی آب خواھد و شما برایش آب می گوید: نه. نه. کافی است. آب می می
گوید:  کند می قدر گرم است. سپس به کولر نگاه می ھایتان چه گوید: آب خورد می می

کند. سپس آیا سنگینی حضور این انسان  کند! و از گرمی شکایت می کولرتان سرد نمی
ات بیرون شود و دو مرتبه  کنی که از خانه کنی؟ آیا آرزو نمی ات احساس نمی را در خانه
 برنگردد!؟

آید؛ اما اگر به آن نیاز داشتی، پس به  شان نمی بنابراین، مردم از انتقاد زیاد خوش
آن روکش زیبایی بکش و سپس آن را تقدیم افراد کن و آن را به صورت پیشنھاد، یا 

 اسلوب غیر مستقیم، یا با الفاظ عامیانه تقدیم کن.
کرد،  کرد، ھرگز با او تقابل نمی از کسی اشتباھی مالحظه می ج ھرگاه رسول خدا

 کنند. یعنی به در بگو تا دیوار بشنود. بعضی مردم چنین و چنان می گفت: چرا بلکه می
خواستند کیفیت عبادت و نماز  باری سه جوان پرجوش به مدینه نبوی آمدند و می

ی وی پرسیدند. ھمسران  را بدانند، لذا از ازواج مطھرات از اعمال مخفیانه ج آنحضرت
کند. بخشی  گیرد و گاھی افطار می یجواب دادند که وی گاھی روزه مھا  آن پیامبر به

                                           
 متفق علیه. -١
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با ھمدیگر گفتند: او رسول ھا  آن کند. ای را به نماز سپری می از شب را به خواب و پاره
اش را بخشیده است. لذا ھرکدام یک تصمیم  خداست و خداوند گناھان گذشته و آینده
و به  مانم کنم و ھمواره به صورت مجرد می گرفت. یکی گفت: من ھرگز ازدواج نمی

 شوم. عبادت خدا مشغول می
گیرم. سومی گفت: من ھرگز شب  دیگری گفت: من به طور مداوم ھر روز، روزه می

 از تصمیم ج شوم. رسول خدا خوابم و در طول شب به نماز و عبادت مشغول می نمی
باخبر گردید. لذا باالی منبرش رفت و خداوند را حمد و ثنا گفت و سپس فرمود: ھا  آن

ضی مردم! (به ھمین صورت مبھم. نگفت: فالنی و فالنی) چرا بعضی مردم چرا بع
گیرم و افطار  خوابم و روزه می خوانم و می گویند: اما من نماز می چنان می چنین و

کنم. پس ھرکسی از سنت و روش من اعراض نماید از من  کنم و با زنان ازدواج می می
 .)١(نیست

خواندند و در  مشاھده نمود که افرادی ھمراه او نماز می ج باری دیگر، رسول خدا
کنند و در حقیقت این اشتباه است؛  شان را به طرف آسمان بلند می حین نماز چشمان

فرمود: چرا بعضی  ج زیرا اصل این است که به موضع سجده نگاه کنند. لذا رسول خدا
از این کارشان باز ھا  آن باز کنند. سمان بلند میآھایشان را به طرف  مردم در نماز چشم

ھا  آن را شرمنده نکرد و اسمھا  آن ج کردند. اما رسول خدا نیامدند و ھمواره چنین می
 شود. ھایشان ربوده می را نگرفت. بلکه فرمود: یا از این کارشان باز آیند و یا چشم

خواست خواست از بردگی آزاد شود. لذا از آقایش در بریره کنیزی در مدینه بود. می
زادی نمود. آقایش به او شرط نمود تا مبلغی به او بپردازد. لذا بریره نزد حضرت آ

خواھی من  عایشه آمد و از او خواست تا مبلغی به او کمک کند. عایشه گفت: اگر می
شوی، اما والی تو برای من باقی  کنم و تو آزاد می قیمت را به اھل تو پرداخت می

 .)٢(باشد
از این کار امتناع ورزیدند و ھا  آن اش اطالع داد و به خانواده کنیز این خبر را

 خواستند دو فایده بکنند یعنی قیمت آزادی و والی او.

                                           
 متفق علیه. -١
 بخاری. -٢
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نسبت به مال و ھا  آن از حرص ج پرسید: رسول خدا ج لذا عایشه از رسول خدا
جلوگیری این بیچاره از آزادی تعجب کرد، لذا به عایشه گفت: آن را خرید کن؛ زیرا 

زاد کرده است. یعنی والء از آن توست وقتی تو آوالء از آن کسی است که برده را 
شروط ھا  این توجه نکن؛ زیراھا  آن اش را پرداخت نمودی و به شروط ی آزادی ھزینه

چرا برخی مردم (و نفرمود: «باالی منبر رفت و گفت:  ج اند. سپس رسول خدا ظالمانه
کنند که در کتاب خدا وجود ندارند؟ ھرکس شروطی مقرر  بنی فالن) شروطی مقرر می

شود اگرچه صد شرط مقرر  نماید که در کتاب خدا نیست، چنین شرطی اعمال نمی
 .)١(»نماید

چه زیباست که به آری، بدین شکل، از دور با عصا اشاره کن و با آن نزن، پس 
ھمسرت که در مورد نظافت خانه سستی کرده است. بگویی: دیشب برای صرف شام 

کردند، یا به پسرت که در  نزد فالن دوستمان بودیم و ھمگی از نظافت او تعریف می
ی مان  کند، بگویی: من از فرزند ھمسایه انگاری و اھمال می جماعت سھل مورد نماز

بار ندیدم که از مسجد غایب باشد. یعنی به در بگو تا دیوار آید یک  قدر خوشم می چه
گویم: زیرا  بشنود. شما حق دارید بپرسید: چرا مردم انتقاد را دوست ندارند. من می

 ی مردم کمال را دوست دارند. کند و ھمه را وانمود میھا  آن این امر نقص
نی و اند که شخص ساده لوحی خواست اندکی صاحب حکمرا حکایتی کرده

را از آب سرد پر کرد و ھا  آن فرمانروایی باشد. لذا دو لیوان سبز و قرمز را برداشت و
مجانی. لذا افراد تشنه  دگفت: آب سر سپس در راه مردم نشست و با صدای بلند می

گرفتند تا خودشان برداشته و آب بنوشند. وقتی این آقا  آمدند و لیوان را می نزد او می
گفت: نه از قرمز بنوش و او از قرمز  اند. می سبز را قصد نمودهدید که لیوان  می
گفت:  خواست از لیوان قرمز آب بنوشد او می آمد و می نوشید و وقتی کسی دیگر می می

چه فرقی باھم دارند؟ او ھا  آن کرد که نه از سبز بنوش و اگر کسی اعتراض می
یا خودت آب تھیه کن.  خواھی بنوش ی من است: می گفت: مسؤلیت آب به عھده می

 بودن است. قطعًا این احساس ھمیشگی مردم نیاز به اعتبار و مھم

                                           
باشد به این معنی که  ای را آزاد نمود والیش بر شخص آزادکننده می والء یعنی ھرگاه شخصی برده -١

گیـرد و بـا اھـل ایـن بـرده در  ه پس از مرگش قـرار میشخص آزادکننده در ضمن وارثان این برد
 شود. میراث شریک می



 ات لذت ببر از زندگی    ١٧٠

 زنبور عسل و مگس...
ھا دوری  نشیند و از نجاست ھای پاکیزه می مانند زنبور عسل باش که بر گل«

 ».ھاست کند و مانند مگس مباش که ھمواره دنبال زخم می



 

 

 تحّکم نکن!

بینند که در وقت  سه پدر را باھم مقایسه کنید. ھرکدام پسرشان را در حالی می
 امتحانات مشغول تماشای تلویزیون ھستند.

 درسھایت را بخوان.» محمد!« گوید: به پسرش می اولی:
توانی و از تلویزیون استفاده  میاگر درسھایت را بخوانی » صالح!«گوید:  دومی می

درست بکنی، خوبه. شیوه تعامل کدامیک بھتر است؟ شکی نیست که شیوه سومی 
 بھتر است؛ زیرا او دستورش را به شکل پیشنھاد ارائه نمود.

کردی.  به ھمین صورت تعامل با ھمسر: مثًال ساره! چه خوب بود چای درست می
 رم.خواھم زود چاشت بخو امروز می» ھند!«

ھمچنین وقتی یکی اشتباھی بکند، اشتباھش را با اسلوبی درمان نمایید که او 
 ی اوست. احساس کند که این تفکر عین تفکر و اندیشه

خواھی  نمی» سعد!«آید. به عنوان مثال به او بگویید  پسرتان به نماز جماعت نمی
 گوید: بله! پس بر نمازھایت محافظت کن. وارد بھشت شوی؟ می

اش نشسته بود و ھمسرش به درد زایمان گرفتار بود و  یک اعرابی در خیمهروزی 
شوھرش باالی سرش در انتظار مولود بود. درد زایمان شدت گرفت تا این که بچه را به 

رنگ بود! مرد به خود و ھمسرش نگاه کرد، دید ھردوتا  اش سیاه دنیا آورد، اما بچه
رنگ شده است؟ شیطان در دلش  سیاه تعجب کرد که چگونه بچه سفیدپوست ھستند.

 وسوسه انداخت.
رنگی با او زنا کرده و از او باردار شده  شاید این پسر از دیگری باشد! شاید مرد سیاه

 است! شاید...
و یارانش  ج مرد سراسیمه و پریشان شد و به مدینه نبوی رفت و به محضر پیامبر

رنگ به دنیا  ای سیاه ستر من بچهحاضر شد و عرض نمود: یا رسول الله! ھمسرم در ب
رنگ وجود نداشته است!  آورده است و ما از خاندانی ھستیم که ھرگز در میان ما سیاه

به او نگاه کرد و این توانایی را داشت تا یک موعظه و اندرزی در مورد  ج رسول خدا
 خواست یک حسن ظن نسبت به دیگران و عدم اتھام به ھمسرش به او بگوید، اما می
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روش دیگری را در حل این مشکل با او اعمال نماید. خواست مرد را در وضعیتی قرار 
دھد تا خودش مشکلش را حل کند. لذا برایش مثالی ذکر نمود که جواب را برایش 

 نزدیک کرد.
آن مثال مناسب چه بود؟ آیا برایش از درختان نخل، یا فارس و روم مثال زد؟ 

بر او نمایان است. حال آن که او » بیابان«که آثار  به او نگریست، دید ج رسول خدا
آیا «گفت:  ج پریشان است وافکار ھمسرش در ذھن او حلقه زده است. رسول خدا

رسول ». قرمز«گفت: » ھا چه رنگی ھستند؟ آن«گفت: بله. پرسید: » شتر داری؟
ھا  آن آیا در«گفت: خیر. گفت: » رنگ ھست؟ سیاهھا  آن آیا در میان«گفت:  جخدا

» این از کجا آمده است؟«فرمود:  ج گفت: بله. رسول خدا» خاکستری رنگ ھست؟
ھا  آن ی شتران نر و ماده، قرمز رنگ ھستند و ھیچ رنگ دیگری در یعنی وقتی ھمه

نیست، پس چطور شتر قرمز، بچه خاکستری رنگ زاییده است که رنگ آن با رنگ پدر 
 و مادرش متفاوت است؟
شید و سپس گفت: شاید رگی آن را کشیده است. یعنی شاید آن مرد مقداری اندی

باقی مانده ودر ھا  آن در اجداد آن شتری بوده است و تا به حال شباھت آن در نسل
پس شاید این پسرت را نیز رگی «فرمود:  ج اش پدیدار گشته است. رسول خدا این بچه

 .)١(»کشیده است
ندیشید و دید که جواب عین جواب، و آن مرد این جواب را شنید و اندکی با خود ا

تفکر عین تفکر خودش است. لذا قانع شده و به این سخن یقین پیدا کرد و نزد 
 ھمسرش بازگشت. 

ھای خیر  با یارانش نشسته بود و با آنان در مورد دروازه ج روز دیگری رسول خدا
اش فرمود: در ھمخوابی شما با ھمسرانتان صدقه  گفت و در خالل موعظه سخن می

است. اصحاب تعجب نمودند و گفتند: یا رسول الله! آیا در این که ما شھوت خودمان را 
نان چنان پاسخی داد که به آ ج رسد؟ آنحضرت آوریم به ما اجر و پاداش می به جا می

ی خود آنان است. لذا نیازی به مناقشه برای  احساس نمودند که عین اندیشه
شان نبود. بنابراین، فرمود: شما به من خبر دھید اگر شخصی برای ارضای  کردن قانع

رسد یا خیر؟ آنان عرض نمودند: بله.  شھوت به حرام مبتال گردد. آیا به او گناه می

                                           
 مسلم و ابن ماجه. -١
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د: پس به ھمین شکل اگر از راه حالل استفاده کند به او اجر فرمو ج آنحضرت
 رسد. می

بلکه در حین گفتگو با کسی به ھنگام نصیحت، در مواردی با او سخن بگویید که 
 شما ھردو در آن مورد اتفاق نظر دارید.

به ھمراه ھزار و چھارصد نفر از اصحابش جھت ادای عمره حرکت  ج رسول خدا
به مکه جلوگیری نمودند و داستان مشھور صلح ھا  آن شدن خلکردند. قریش از دا

و قریش، بر صلح توافق  ج اتفاقی افتاد. سرانجام پس از رایزنی طوالنی پیامبر حدیبیه
ی صلح از طرف مشرکین مقرر  ندھای توافق نامهبنمودند. کسی که مسئول نوشتن 

 ا او توافق نمود:در وارد ذیل ب ج شده بود، سھیل بن عمرو بود که رسول خدا
 مسلمانان بدون این که عمره به جا آورند به مدینه بازگردند. -١
ھرکسی از اھل مکه مسلمان شد و خواست به مدینه ھجرت کند مسلمانان  -٢

 مدینه او را نپذیرند.
ھا  آن ھرکسی از اسالم مرتد گردید و خواست نزد مشرکین مکه بازگردد، -٣

 د.توانند او را قبول کنند و جای دھن می
گشت. در  و شرایطی دیگر که به ظاھر برای مسلمانان شکست و ذلتی محسوب می

دانید که اگر  ترسیدند و شما می حقیقت قریش از این تعداد زیاد مسلمانان می
کردند. از این جھت قریش ناچار به نرمی و ھمکاری شدند  خواستند مکه را فتح می می

به یک چھارم این شروط پیروز گردند. اکثر کردند که حتی  و به نظر من ھرگز فکر نمی
توانستند اعتراض  صحابه از این توافق نامه ناراضی و در تنگنا بودند. اما چطور می

کنند؛ زیرا کسی که صلح نامه را نوشت و امضاء کرد، کسی بود که از روی ھوای نفس 
و آرزو کرد  باش بود و به راست و چپ نگاه می گفت. عمر در حال آماده سخن نمی

ی صبرش لبریز گشت. از این جھت  کرد که بتواند کاری انجام دھد. بنابراین، کاسه می
 آمد و خواست با او بحث و گفتگو کند. سپرید و نزد ابوبکر

این بود که سخنش را با اعتراض آغاز نکرد. بلکه  سآمیز عمر یکی از مواضع حکمت
پرسید که  سد. لذا سؤاالتی از ابوبکربا چیزھایی آغاز کرد که ھردو بر آن توافق داشتن

 بله، آری و درست بود. عمر گفت: ای ابوبکر! آیا محمد رسول خداھا  آن جواب ھمگی
ھا  آن گفت: بله. پرسید: آیا سنیست؟ گفت: بله. فرمود: آیا ما مسلمان نیستیم؟ ابوبکر
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گفت:  سگفت: بله. عمر پرسید: آیا ما برحق نیستیم؟ ابوبکر سمشرک نیستند؟ ابوبکر
گفت: بله. گفت: پس چرا ما پستی  سبر باطل نیستند؟ ابوبکرھا  آن بله. عمر گفت: آیا

 مان راه دھیم؟ را در دین
اش را  گفت: بله. پس فرمانبرداری گفت: ای عمر! آیا او رسول خدا نیست؟ سابوبکر

دھم که او رسول خداست. یعنی از او پیروی کن و  می الزم بگیر. ھمانا من گواھی
عمر گفت:  اند. ھای نخ در پارچه پشت سر ھم ھرگز با او مخالفت نکن، ھمچنانکه رشته

دھم که او رسول خداست. عمر رفت و کوشش نمود تا صبر و  من نیز گواھی می
الله! مگر شما رفت و گفت: یا رسول  ج نتوانست. لذا نزد رسول خدا شکیبایی کند؛ اما

ت: بله و عمر گفت: مگر ما مسلمان نیستیم؟ گفت: بله. عمر فرسول خدا نیستید؟ گ
ا ما پستی را به دین رمشرک نیستند؟ گفت: بله. عمر گفت: پس چھا  آن گفت: آیا

فرمودند: من بنده و رسول خدایم و ھرگز از فرمانش  ج خودمان راه دھیم؟ رسول خدا
 گز او مرا نابود نخواھد کرد. عمر خاموش شد.سرپچیی نخواھم کرد و ھر

به ھر صورت این توافق نامه انجام گرفت و مسلمانان به مدینه بازگشتند و سرانجام 
قریش عھدشکنی نمودند و پیامبر به سوی مکه رھسپار گردید تا آن را فتح نموده و 

جھت  راضش بیھا پاک کند. عمر فھمید که در آن زمان اعت بیت الحرام را از وجود بت
گرفتم و  فرمود: من ھمیشه از ترس آنچه گفته بودم روزه می بوده است. لذا ھمواره می

کردم و امید داشتم که خیر  خواندم و غالم و برده آزاد می کردم و نماز می صدقه می
پیش از او. چگونه  ج باشد. پس به خدا که چه زیبا گفت عمر و چه زیبا گفت پیامبر

 ھا بھره ببریم. ر از این مھارتتوانیم بیشت می
خواھید در وی عالقه و اشتیاق  کند و شما می اگر پسرت به حفظ قرآن توجه نمی

 بیشتری به وجود آورید پس با چیزھایی آغاز کنید که باھم توافق دارید.
خواھی در درجات  خواھی خدا تو را دوست داشته باشد؟ آیا نمی مثًال بگویید آیا نمی

 وی؟بھشت باال بر
قطعًا او به شما پاسخ خواھد داد: بله! در این ھنگام نصیحت را به شکل پیشنھاد 

 کردی. ارایه کنید، پس چه خوب بود اگر شما در شعبه حفظ شرکت می
دھد با او در  ھمچنین شما خواھرم! اگر زنی را دیدید که به حجاب اھمیت نمی
دانم که شما  مورد چیزھایی در صحبت درآی که باھم توافق دارید مثًال بگویید: من می

مسلمان ھستید و بر انجام کار خیر اشتیاق دارید. حتمًا او خواھد گفت: بله الحمدلله. 
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گوید: کامًال اینطور  ھستید و خدا را دوست دارید. او میباز بگویید: شما زن پاکدامنی 
این ھنگام نصیحت را به شکل پیشنھاد ارایه کن: پس چه زیبا بود  است، الحمدلله. در

دادید و به پرده عالقه و توجه بیشتری نشان  تان اھمیت می که شما بیشتر به حجاب
خواھیم به دست  از مردم میبخشد تا آنچه را  دادید! این اسلوب به ما امکان می می

 آوریم، بدون این که او احساس کنند که تحکمی به او شده است.

 بارقه...
 ».توانی عسل بخوری، بدون این که کندو را بشکنی می«
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کنم و خداوند به شما  اید از شما تشکر می نمودهاز این که شغل معلمی را انتخاب 
آموزان خیلی شما را دوست دارند، اما خواھش  اسلوب نیک عطا نموده و طالب و دانش

 ھا زودتر به کالس تشریف بیاورید. کنم ھمیشه صبح می
مرتب و تمیز است و من انکاری ندارم  تان ی شما (ھمسر) خیلی زیبا ھستید و خانه

 ھایشان اھمیت دھید. کنم بیشتر به لباس اند، اما خواھش می کننده ھا خسته که بچه
کننده در میان گذاشته شود و  با اشتباه ھای روشن ھای نیکو با مردم که جنبه شیوه

کنید تا کنید کوشش  سپس به اشتباھاتش تنبیه شود تا دادگرانه باشد وقتی انتقاد می
کننده، بپردازید ھمیشه  ھای دیگر به رفتارھای مثبت و درست اشتباه قبل از جنبه

تالش کنید تا طرف مقابل احساس کند که دیدگاه شما نسبت به او مثبت و 
دھید به این معنی نیست  خیرخواھانه است و این که شما او را به اشتباھاتش تذکر می

اید و جز  ھایش را فراموش کرده ین که خوبیتان افتاده است یا ا که او از چشم
آورید، خیر، بلکه چنین احساسی در او ایجاد کنید که  ھایش چیزی به یاد نمی بدی

 ھایش ناپدید گشته است. مالحظات و انتقادات شما در دریای نیکی
ھای زیبایی  مھارتھا  آن در میان اصحابش محبوب بود و در تعامل با ج رسول خدا

 کرد. یرا اعمال م
ھایش را به طرف آسمان دوخت، انگار که به  ایستاد و چشمھا  آن روزی در جلو

آید که علم از میان  ای فرو رفته بود و منتظر چیزی بود و آنگاه فرمود: زمانی می اندیشه
شود تا این که از آن بر چیزی قدرت نخواھند داشت. یعنی مردم از  مردم برچیده می

عالقه شده و آن را  گردانند و نسبت به آن بی علم شرعی روی میقرآن و تعلیم آن و از 
 شود. برچیده میھا  آن فھمند. لذا به این شکل علم از میان نمی

در این ھنگام صحابی جلیل القدر، زیاد بن لبید انصاری برخاست و در کمال شور و 
در حالی که  شود حماسه عرض نمود: یا رسول الله! چگونه علم از میان ما برداشته می

خوانیم و آن را به زنان و  خوانیم. سوگند به خدا که ما قرآن را می ما قرآن را می
 دھیم. مان یاد می فرزندان
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به او نگاه کرد، دید جوانی است مملو از حماسه و غیرت دینی. لذا  ج رسول خدا
یند ای خواست تا او را به فھمش تنبیه کند. بنابراین، فرمود: مادرت به سوگ تو بنش

آوردم. و در واقع این تعریفی  از فقھا و دانشمندان مدینه به شمار می زیاد. من تو را
 در جمع مردم بگوید: او از فقیھان مدینه است. ج برای زیاد بود که رسول خدا

ھای  ھای مثبت و صفحه یادبودی از جنبه ج در حقیقت این سخن آنحضرت
ورات و انجیل که در نزد یھود است چه درخشان زیاد است و سپس فرمودند: این ت

یعنی از زیاد وجود قرآن تنھا کافی نیست. بلکه مھم  .)١(بخشیده استھا  آن سودی به
با  ج تالوت و شناخت معانی و عمل به احکام آن است لذا اینگونه تعامل آنحضرت

 مردم زیبا بود.
به دین اسالم را ھا  آن از کنار برخی قبایل گذشت و ج روزی دیگر رسول خدا

به اجابت دعوت و واردشدن در اسالم ھا  آن دعوت نمود و به خاطر ترغیب و تشویق
ای به نام بنی عبدالله  کرد. روزی نزد قبیله ھا و سخنان را انتخاب می بھترین عبارت

وان پیامبر) (به عنھا  آن را به سوی اسالم دعوت نمود و خودش را بهھا  آن رفت و
بنی عبدالله! خداوند نام جد شما را نیکو نھاده است. یعنی  ای عرضه داشت و گفت:

شما بنی عبدالعزی و بنی عبدالالت نیستید، بلکه شما بنی عبدالله ھستید. پس در 
 اسم شما شرک وجود ندارد، لذا در دین اسالم داخل شوید.

م ھای غیر مستقی این بود که نامه ج ھای آنحضرت ھا و مھارت بلکه یکی از خبرگی
فرستاد و در آن شادمانی و خیرخواھی خود را نسبت به آنان ابراز  را برای مردم می

�رسید.  میھا  آن ھا به دست داشت. وقتی این نامه می �چه بسا   این عمل از دعوِت  
 بود. از دعوت مستقیم نیز بیشتر تأثیرگذار میھا  آن غیر مستقیم در

نه یک پھلوان عادی؛ بلکه یک تکاور خالد بن ولید یک مرد پھلوان و شجاع بود، 
بسیار  ج باک بود که ھزار حساب برایش باز نموده بودند. رسول خدا جسور و بی

توانست به این آرزویش  عالقمند بود که خالد به اسالم مشرف شود. اما چگونه می
دست یابد، ھیچ جنگی علیه مسلمانان نبود؛ مگر این که خالد در قلب معرکه علیه آنان 

 کرد، وی یکی از بزرگترین عوامل شکست مسلمانان در غزوه احد بود. فوذ مین

                                           
 ترمذی و حاکم با سند صحیح. -١
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داشتیم  آمد ما او را گرامی می در مورد او فرمود: اگر نزد ما می ج روزی رسول خدا
دادیم. این جمله چه تأثیری بر خالد گذاشت؟ داستان را از  و بر دیگران ترجیحش می

بران و سردمداران کفار بود، وی ھیچ فرصتی از کنیم. خالد یکی از رھ ابتدا دنبال می
 کرد و یا مترصد آن بود. مبارزه می ج داد، مگر این که در آن با رسول خدا دست نمی

ھمراه مسلمانان به حدیبیه آمدند و قصد عمره داشتند. خالد  ج وقتی رسول خدا
روبرو  ج ھمراه لشکر مشرکین بیرون شد و در موضعی به نام عسفان با رسول خدا

شلیک نماید یا  ج حضرتشدند. خالد برخاست و مترصد فرصتی بود تا تیری به آن
 ج ضربه شمشیری بر پیکرش وارد کند. لذا ھمواره به دنبال فرصتی بود. رسول خدا

نماز ظھر را با اصحابش اقامت نمود و کفار تصمیم گرفتند بر آنان ھجوم برند، اما این 
باخبر گردید. لذا ھا  آن از این تصمیم ج گویا رسول خداامر برای آنان میسر نگردید. 

نماز عصر را با اصحابش به صورت نماز خوف امامت نمود. یعنی اصحابش را به دو 
خواندند و گروه دیگری نگھبانی  دسته تقسیم نمود که یک گروه پشت سرش نماز می

 دادند. می
در دلش گفت: افرادی از این این امر بر خالد و ھمراھانش مؤثر واقع گردید و خالد 

از آنجا کوچ  ج ی ما در امان است. سپس آنحضرت دھند و او از حمله مرد نگھبانی می
نمودند و به سمت راست حرکت نمودند تا گذرشان از مسیر خالد و ھمراھانش دور 

به حدیبیه رسید و با قریش بر این امر توافق نمود که در سال آینده  ج باشد. پیامبر
 عمره کند و دوباره به مدینه بازگشت.

شود. لذا با  خالد متوجه گردید که ھر روز از شأن قریش در میان عرب کاسته می
خود گفت: چیزی برای ما باقی نمانده است. از این رو با خود گفت: به کجا بروم؟ نزد 

روم؟ خیر، زیرا او از محمد پیروی کرده و اصحابش نزد او در امان ھستند. نزد نجاشی ب
بگروم و نزد  یھودیتھرقل بروم؟ خیر. از دین خودم خارج شوم و به نصرانیت یا 

 ھا زندگی کنم؟ عجم
گذشت تا  ھا بر او می خالد در مورد خودش در اندیشه و تجدید نظر بود و روزھا و ماه

مل سپری شد و زمان عمره مسلمانان فرا رسید و آنان به سوی این که یک سال کا
جھت ادای عمره وارد مکه شد و خالد تحمل  ج مدینه رھسپار گردیدند. آنحضرت



 ات لذت ببر از زندگی    ١٨٠

نکرد تا مسلمانان را در حالت احرام مشاھده کند. لذا از مکه خارج شد و چھار روز که 
 در مکه بود، در بیرون گذراند. ج رسول خدا

کرد و  ھای مکه نگاه می ھا و خانه اش را به پایان رسانید و به راه عمره ج آنحضرت
به  جھت، رو آورد. لذا به یاد خالد افتاد. از این اش را به یاد می خاطرات دوران گذشته

 ج ولید بن ولید، برادر خالد که مسلمان شده بود و جھت ادای عمره ھمراه رسول خدا
ای به صورت غیر مستقیم برای خالد بفرستد و  کرد و خواست نامه ،وارد مکه شده بود

 شدن در دین اسالم ترغیب و تشویق نماید. او را برای داخل
به ولید گفت: خالد کجاست؟ ولید از این سؤال سراسیمه شد و گفت:  ج آنحضرت

فرمود: آیا کسی مانند او از دین  ج یا رسول الله! خدا او را خواھد آورد. رسول خدا
داد، این برایش  باشد! ای کاش او نبوغ و شجاعتش را با مسلمانان قرار میاسالم بیگانه 

داشتیم و بر دیگران  آمد ما او را گرامی می بھتر بود. سپس فرمودند: اگر نزد ما می
دادیم. ولید از این سخن شادمان گردید و شروع به جستجوی خالد نمود  ترجیحش می

 یم گرفتند به مدینه برگردند.گشت. وقتی تصم و به دنبال او در مکه می
ای برای برادرش به این مضمون نوشت: بسم الله الرحمن الرحیم. اما بعد!  ولید نامه

کنی،  ای که تو داری، درشگفتم که چرا اسالم را درک نمی من با توجه به عقل و اندیشه
سید. من از من در مورد شما پر ج آیا مردی مانند تو از اسالم بیگانه بماند؟ رسول خدا

فرمودند: نباید کسی مانند خالد از  ج گفتم: خدا او را خواھد آورد. آنگاه رسول خدا
داد، این  اسالم دوری نماید. ای کاش او نبوغ و شجاعت خود را برای اسالم قرار می

داشتیم و او را بر دیگران مقدم  اش می آمد ما گرامی برایش بھتر بود و اگر نزد ما می
 ای دریاب. درم! مواضع نیکویی را که از دست دادهشمردیم. برا می

گوید: وقتی نامه برادرم به دستم رسید. برای رفتن شور و نشاط پیدا کردم  خالد می
در مورد من فرموده  ج و اشتیاقم به اسالم دوچندان شد به ویژه از آنچه رسول خدا

ین تنگ و خشک بود، مرا بسیار شادمان ساخت. و به خواب دیدم که من در یک سرزم
کنم و به سوی سرزمین سرسبز و خرم و وسیعی خارج شدم. با خود گفتم:  زندگی می

 ساز است. این خواب سرنوشت
بروم با خود گفتم: ھمراه چه کسی  ج بنابراین، وقتی تصمیم گرفتم نزد رسول خدا

 اوبروم؟ در ھمین گیر و دار با صفوان بن امیه برخورد کردم به  ج نزد رسول خدا
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ھای آسیا  گفتم: ای ابووھب! نظر شما در مورد موضوع من چیست؟ ما بسان دندان
ھستیم که ھمدیگر را خورد کردیم. امروز محمد بر عرب و عجم پیروز شده است اگر 
نزد محمد برویم و از او پیروی کنیم، قطعًا شرف و افتخار او، شرف و افتخار ماست؟ اما 

 اگر ھمه قریش از او پیروی کنند و من تنھا باقیصفوان به شدت انکار کرد و گفت: 
بمانم بازھم من از او پیروی نخواھم کرد. آنگاه ما از ھم جدا شدیم باز با خود گفتم: 

 اند. ای است، چرا که برادر و پدرش در بدر کشته شده دیده این مرد شخِص آسیب
میان گذاشته بودم باز با عکرمه بن ابوجھل مالقات کردم و مطالبی که با صفوان در 

با او مطرح کردم. او نیز پاسخی مشابه پاسخ صفوان به من داد. من گفتم: رفتنم را نزد 
 مخفی بدار. او گفت: من آن را به کسی نخواھم گفت. )ج (محمد

ام را آماده کنند و آنگاه خارج شدم تا  از این رو به خانه رفتم و دستور دادم سواری
 مالقات نمودم.این که با عثمان بن طلحه 

با خود گفتم: وی دوست صمیمی من است. اما چون پدران و نیاکانش در جنگ 
بدر کشته شده بودند، خواستم که موضوع را با او در میان نگذارم، اما چون در حال 
حرکت بودم، گفتم: چه اشکالی دارد تا او را از این جریان باخبر سازم. بنابراین، 

ی روباھی ھستیم که  زگو نمودم و گفتم: ھمانا ما به منزلهوضعیت قریش را برای او با
آید و  در النه خود مخفی است، اگر یک سطل آب بر او ریخته شود ناچار بیرون می

 آنچه را که با صفوان و عکرمه گفته بودم به او نیز گفتم.
عثمان با سرعت به من پاسخ داد و تصمیم گرفت ھمراه من به مدینه بیاید. لذا من 

خواھم به مدینه بروم و این سواری من است که  شوم و می فتم: من امروز بیرون میگ
قرار » یأجج«گوید: لذا باھم در موضعی به نام  آماده عزیمت است، خالد در ادامه می

 گذاشتیم که ھرکدام از ما دو نفر زودتر رفت در آنجا منتظر رفیقش باشد.
س این که مبادا قریش از خروج ما باخبر ام بیرون شدم و از تر من سحرگاه از خانه

باھم مالقات کردیم و » یأجج«شوند. ھنوز فجر طلوع نکرده بود که ما باھم در موضع 
رسیدیم. در آنجا عمرو بن عاص را » ھّده«به سفرمان ادامه دادیم، تا این که به موضع 

 سوار بر شترش دیدیم.
اید؟  ا گفتیم: شما قصد کجا کردهروید؟ م آمد گفت و پرسید: کجا می او به ما خوش

او گفت: قصد شما به کدام جھت است؟ ما گفتیم: گرویدن به دین اسالم و پیروی از 
ام. از آنجا ھمه  . عمرو بن عاص گفت: من نیز به خاطر ھمین امر بیرون شدهج محمد
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» حّره«باھم به سوی مدینه حرکت کردیم تا این که به مدینه رسیدیم و پشت 
مان  مان باخبر گردید و از آمدن از آمدن ج مان را خوابانیدیم و رسول خدا یھا سواری

 شادمان گردید.
رفتم. برادرم در  ج ھایم را پوشیدم و سپس به سوی رسول خدا من بھترین لباس

از آمدنت باخبر شده و  ج مسیر راه با من برخورد کرد و گفت: بشتاب؛ زیرا رسول خدا
ور مرا دبرد. من نیز شتابان رفتم. وقتی از  شما به سر میشادمان گشته و در انتظار 

ھمواره لبخند بر لب مبارکش نقش بسته بود تا این که من در جلویش  دید لبخند زد و
ای گشاده سالم مرا پاسخ  به ایشان سالم گفتم و ایشان با چھره )١(ایستادم و با نوبت

دُ «گفت. آنگاه من گفتم:  هَ هَ  الَ  أَنْ  أَشْ ،ـاللَّ  الَّ إِ  إِلَ أَنَّكَ  هُ ولُ  وَ سُ  .»هِ ـاللَّ  رَ

فرمودند: ستایش خدایی را که تو را به دین اسالم ھدایت نمود. من  ج رسول خدا
با توجه به عقل و خردی که در تو سراغ داشتم، امیدوار بودم که خداوند تو را به مسیر 

ھای زیادی علیه شما  خیر موفق بگرداند. من عرض نمودم: یا رسول الله! من در معرکه
فرمود: اسالم  ج واه تا مرا ببخشد. رسول خداام. از خداوند بخ و با حق مبارزه نموده

کند. من عرض کردم: یا رسول الله! بازھم  تمامی گناھان گذشته را محو و نابود می
فرمودند: خدایا! خالد بن ولید را به خاطر تمام  ج برایم طلب آمرزش کنید. آنحضرت

خالد یکی از بزرگان ھایی که علیه اسالم انجام داده است بیامرز. و بعد از این  کارشکنی
آوردنش فقط با یک نامه به صورت غیر  و سران دین اسالم قرار گرفت. اما اسالم

 ج قدر آنحضرت به او رسیده بود. پس چه ج مستقیم بود که از طرف رسول خدا
خردمند و باحکمت بودند. بنابراین، ما باید در تأثیر گذاشتن بر مردم از اینگونه 

 ھا پیروی کنیم. مھارت
فروشد و شما  لذا اگر کسی را دیدی که در یک مغازه سوپر مارکت سیگار می

خواستید او را تنبیه کنید. قبل از ھرچیز از مغازه و نظافتش تعریف کنید و برای 
اش دعای خیر و برکت نمایید. سپس او را به اھمیت کسب حالل تشویق و ترغیب  فایده

نگرید. بلکه عصا را از نصف  به او نمیکنید، تا احساس کند که شما با عینک دودی 
تان ھست بیان کنید تا  ایی که در طرف مقابل اید. زیرک باشید؛ ھرگونه خوبی گرفته

                                           

 .يأهيا النب كالسالم عليیعنی با جمله  -١



 ١٨٣  عصا را از نصف بگیر

بین باشید تا به عدالت شما احساس  ھایش را بپوشاند. نسبت به دیگران خوش بدی
 تان بدارند. کنند و دوست

 اشاره...
را مّد نظر داریم، ھمانگونه که  ھایشان وقتی مردم یقین بکنند که ما نیکی«
 پذیرند. ھایمان را می ایم، راھنمایی ھایشان را مّد نظر گرفته بدی





 

 

 معالجه اشتباه را آسان نمایید

ھستند و زند اعم از بزرگ و کوچک مختلف و متنوع  اشتباھاتی که از مردم سر می
ھرچند که حجم اشتباه بزرگ باشد بازھم عالج آن ممکن است. آری، بسا اوقات چیزی 

شود. اما تالش حکیمانه فساد را به  که اشتباھًا فاسد شده صد در صد اصالح نمی
کنند، چون  رساند. جمع زیادی برای تصحیح اشتباھات خویش تالش نمی حداقل می

 ند.در کل به توانایی عالج آن شک دار
گاھی اوقات روش ما در تعامل با اشتباھات، جزئی از خود اشتباه است. فرزندم 

نمایم و اشتباھش را  کنم و تحقیرش می شود من او را سرزنش می کب میتاشتباھی مر
کند که در چاھی عمیق افتاده است!  کنم به طوری که او احساس می بزرگ تلقی می

ماند. از ھمسر یا  شه در این اشتباھش باقی میشود و ھمی لذا از اصالح آن ناامید می
کنید که در اشتباه است، اما  زند و شما به او گوش زد می تان اشتباھی سر می دوست

ھنوز راه بسته نشده است و برگشت به سوی حق و حقیقت بھتر از سردرگمی در باطل 
 کند. است. این روش بیشتر به اصالح او کمک می

ام که  مد تا بر ھجرت با او بیعت کند و گفت: من آمدهآ ج مردی نزد رسول خدا
با  ج برای ھجرت با شما بیعت کنم و والدینم را در حالت گریه ترک نمودم. رسول خدا

او به خشونت برخورد نکرد و تحقیرش ننمود. یا عقلش را تصغیر نکرد، زیرا او به نیت 
تر را انتخاب کرده است. لذا  ی اصلح نیک و صالحی آمده بود و فکر کرده بود که گزینه

 ی اشتباه آسان است. بنابراین، خیلی ساده عرض نمود: نزد به او فھماند که معالجه
. و )١(شان بگردان را به گریه انداختی، شاد و خندانھا  آن برگرد و ھمانگونه کهھا  آن

 بدین شکل مسأله تمام شد.
کرد که تمایل در امور خیر را در  ھایی با مردم برخورد می با روش ج رسول خدا
به خیر ھا  آن آورد که به وجود میھا  آن کرد و این احساس را در وجود آنان زنده می

ی  مان حادثه شدند. اینک در جلوی نزدیکترند. حتی اگرچه اشتباھی مرتکب می

                                           
 ابوداود و نسایی با سند صحیح. -١
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دثه آخر داستان است اما به وحشتناکی وجود دارد که نتیجه و شاھدمان از این حا
 کنیم. خاطر اشتیاق فایده آن را از آغازش ذکر می

کرد، به  کشی می خواست سفر نماید، میان ھمسرانش قرعه می ج ھرگاه رسول خدا
خواستند به غزوه بنی  برد. وقتی می افتاد او را با خود می نام ھرکسی که قرعه می

اسم عایشه بیرون آمد. در ھا  آن و از میان کشی نمود قرعهھا  آن مصطلق برود در میان
بیرون رفت و این زمانی بود که آیات حجاب نازل  ج نتیجه ایشان ھمراه رسول خدا

آمدند، جاوه را  شد. ھرگاه اصحاب به جایی فرود می ای حمل می گردیده بود و در کجاوه
ند از آنجا کوچ خواست کرد و وقتی می کردند و عایشه نیازھایش را برطرف می پایین می

 شد. اش سوار می نمایند ایشان در کجاوه
از این غزوه فارغ شد به سوی مدینه رھسپار گردید تا این که  ج وقتی رسول خدا

ای از شب را در آنجا گذراندند.  نزدیک مدینه رسیدند. لذا در آنجا توقف نموده و پاره
ودن اسباب خویش نم سپس اعالم نمود تا لشکر کوچ کند و مردم شروع به جمع

ھای  جھت قضای حاجت بیرون شده بود و گردنبندی که از مھره هنمودند و عایش
یمنی شھر ظفار ساخته شده بود در گردن داشت. وقتی از قضای حاجت فارغ شد. 

 گردنبند از گلویش جدا شد و افتاد در حالی که او خبر نداشت.
اش سوار شود  داخل کجاوه خواست چون عایشه به اردوگاه مسلمانان برگشت و می

ی حرکت بودند.  به گردنش دست زد و گردنبند را نیافت. حال آن که مردم آماده
بنابراین، زود به جایی که قضای حاجت کرده بود برگشت و گردنبند را تالش نمود و 

اش است آن را  مقداری تأخیر نمود، مردم آمدند و به این گمان که او در کجاوه
تر بستند و مھار شتر را گرفته و به راه افتادند و لشکر از آنجا کوچ برداشته و بر ش

 نمود.
عایشه پس از جستجوی طوالنی، گردنبندش را پیدا نمود و دو مرتبه به اردوگاه 

گوید: من به منزلگاه آنان بازگشتم  ی داستانش می مسلمانان بازگشت. عایشه در ادامه
ای نبود و مردم حرکت کرده بودند. از  دھنده در حالی که در آنجا ھیچ دعوتگر و جواب

شوند و  شدن من می به زودی متوجه گمھا  آن این جھت من به گمان این که
 گردند. در آنجا نشستم و چادرم را به خود پیچیدم. برمی

در عین حال که من در جای خود نشسته بودم خواب بر من غلبه نمود و به خواب 
از کنارم » صفوان بن معطل«رفتم. سوگند به خدا که من به پھلو دراز کشیده بودم که 
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گذشت. چون به خاطر برخی نیازھایش از لشکر تأخیر نموده بود و با لشکر شب را 
به خواب رفته است. وقتی نزدیکم آمد مرا  نگذرانیده بود. سیاھی انسانی را دید که

ا«شناخت، چون قبل از نزول حجاب مرا دیده بود. وقتی چشمش به من افتاد گفت:   إِنَّ

ا هِ ـلِلَّ  إِنَّ يْهِ  وَ ونَ  إِلَ عُ اجِ  هِ ـلِلَّ  إِنَّا؟ من با این استرجاع گفتن او یعی (ج ! ھمسر رسول خدا»رَ

ا إِنَّ يْهِ  وَ ونَ  إِلَ عُ اجِ ام را با چادرم پوشیدم و  بیدار شدم. چون مرا شناخت، چھره گفتن )رَ
تا این  گفتنش چیزی نگفت و من از او چیزی نشنیدم. سوگند به خدا غیر از استرجاع

شترش را خواباند و پایش را بر زانوی شتر گذاشت و من سوار شدم و او مھار شتر را  که
 به خدا که ما مردم را نیافتیم وگرفت و به سرعت به دنبال مردم حرکت نمود. سوگند 

 نیز برای پیداکردن من تالش نکردند تا این که صبح کردیم.ھا  آن
در ھمان حالت خود بودند ھا  آن را در جایی که منزل گرفته بودند یافتیم.ھا  آن ما

تا ناگھان مرد (صفوان) ظاھر گردید که مرا بر شترش سوار کرده بود اھل افک 
خواستند گفتند و لشکر تکان خورد. اما سوگند به خدا که  آنچه میزنندگان) ھر  (تھمت

 من متوجه چیزی نشدم. سپس به مدینه بازگشتیم.
مدتی طول نکشید تا این که به شدت مریض شدم و درد سر شدیدی دامنگیرم شد. 

و والدینم رسیده  ج من از سخنان مردم خبری نداشتم و این خبر به گوش رسول خدا
گفتند، مگر این که من  در این مورد ھیچ سخنی با من نمیھا  آن که بود. حال آن

دیدم. چنانکه در گذشته ھرگاه  دیده بودم نمی ج لطفی که در گذشته از رسول خدا
ام چنان  کرد. اما در این بیماری کرد و اظھار لطف می شدم بر من ترحم می بیمار می

آمد و مادرم از من  من می نزد ج لطفی احساس ننمودم. بلکه ھرگاه رسول خدا
گفت. تا  ات چطور است؟ و چیزی اضافه بر این نمی گفت: بیماری کرد می پرستاری می

 اش را احساس نمودم. محبتی حدی که من این اظھار بی
مھری ایشان را مشاھده کردم. گفتم: یا رسول الله! اگر به من  بنابراین، وقتی این بی

فرمود: اشکالی  ج م و او مرا پرستاری کند. آنحضرتاجازه دھی تا به نزد مادرم برو
گاه بودم تا این که پس از  ندارد. لذا من نزد مادرم رفتم حال آن که از اخبار بیرون ناآ

ی  دختر خاله» ام مسطح«بیست و اندی شب از بیماری بھبود یافتم و شبی ھمراه 
 برای قضای حاجت بیرون شدم. سابوبکر
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رفتیم که ناگاه چادرش زیر پایش گیر کرد و افتاد  باھم راه میسوگند به خدا که ما 
من به او گفتم: چه سخن بدی » مسطح!«یا نزدیک بود بیفتد. آنگاه گفت: ھالک شود 

» ام مسطح«گویی؟  بر زبان آوردی. آیا به مردی که در غزوه بدر حضور داشته ناسزا می
 مگر خبر نداری؟ من سابوبکر ای؟ ای دختر گفت: ای ساده! مگر سخنانش را نشنیده

گفتم: چه خبر؟ آنگاه او مرا از سخنان اھل افک باخبر ساخت. من گفتم: آیا این سخن 
 پخش شده است؟ او گفت: بله به خدا سوگند چنین خبری شایع گردیده است.

ام  به خدا قسم! نتوانستم قضای حاجت نمایم و دوباره به خانه برگشتم و بیماری
. سوگند به خدا که کارم گریه بود. تا جایی که ترسیدم گریه جگرم را چندین برابر شد

اند و تو  پاره کند و به مادرم گفتم: خدا تو را ببخشد. مردم در این مورد سخن گفته
چیزی از این ماجرا را به من خبر ندادی. مادرم گفت: ای دخترم! این را بر خودت 

زنی زیبا که نزد مردی باشد و ھووھایی آسان بگیر؛ زیرا به خدا قسم! خیلی کم است 
 داشته باشد، مگر این که ھووھا و مردم علیه او سخنان زیادی گویند.

آورند؟ لذا آن شب را تا  من گفتم: سبحان الله! مردم ھم این سخنان را بر زبان می
ای چشمانم را با خواب سرمه نمایم و  صبح به گریه گذراندم بدون این که لحظه

کردم. این بود حال عایشه به چنین امری  طع گردد و صبح آن نیز گریه میھایم ق اشک
متھم بود در حالی که عمرش از پانزده سال تجاوز نکرده بود. به او تھمت زنا زدند، 

بود. کسی که حجاب و  ھا انسانترین  دامن و عفیف و ھمسر پاک حال آن که زنی پاک
 ک ننموده بود.اش را کشف نکرده بود و ناموسش را ھت پرده

 کند. ی پدر و مادرش گریه می این است حالش که در خانه
شود، نه جبرئیل  ! غم و اندوھش در مورد عایشه دور نمیج اما حال رسول خدا

اش حیران و پریشان  در قضیه ج گردد و آنحضرت ای نازل می شود و نه آیه فرستاده می
کند  س ھمسرش بر او سنگینی میاست و اتھام منافقین و سخنان مردم در مورد نامو

 و به معضلی بزرگ تبدیل شده است، بدین منوال مدت طوالنی گذشت.
ای ایراد نمود و حمد و سپاس  در میان مردم برخاست و خطبه ج روزی رسول خدا

خدا را به جا آورد. سپس فرمود: ای مردم! چرا بعضی مردم مرا در مورد اھل و 
گویند. سوگند به خدا که من  یه آنان چیزھای ناحقی میکنند و عل ام اذیت می خانواده

ام به جز خیر و نیکی، چیز دیگری سراغ ندارم. ھمچنین در مورد مردی  از خانواده
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دانم،  گویند، نیز به جز خیر و نیکی چیزی نمی (صفوان بن معطل) که از او سخن می
 ھایم داخل شده است و بس. فقط او به ھمراه من به خانه

برخاست و گفت: یا » سعد بن معاذ«سردار اوس  چنین گفت، ج سول خداوقتی ر
رسانیم و اگر از قبیله  است ما او را به قتل می» اوس«ی  رسول الله! اگر او از قبیله

سزاوار آنند که ھا  آن است، پس به ما دستور بده؛ زیرا سوگند به خدا که» خزرج«
این سخن را شنید » سعد بن عباده«یعنی » خزرج«وقتی سردار  شان زده شود. گردن

او را فرا گرفت. برخاست و  قومیبرخاست. حال آن که مرد صالحی بود، اما تعصب 
زنی، زیرا سوگند به خدا! تو  را نمیھا  آن گویی. تو گردن گفت: به خدا قسم! دروغ می

ھستند و اگر از » خزرج«ی  از قبیلهھا  آن فقط به خاطر آن چنین گفتی که فھمیدی
 گفتی. بودند ھرگز چنین نمی ی تو می طایفه

گفت: به خدا » سعد بن عباده«برخاست و به » اسید بن حضیر«باز از آن طرف 
رسانیم. اما تو ھم منافقی که از منافقان  را به قتل میھا  آن گویی. ما قسم! تو دروغ می

به قتل و  کنی. وآنگھی مردم علیه ھمدیگر شوریدند تا جایی که نزدیک بود دفاع می
را دعوت به ھا  آن ھمچنان باالی منبر نشسته بود. لذا ج کشتار بینجامد و رسول خدا

 آرامش نمود تا این که خاموش شدند و خودش نیز ساکت شد.
متوجه  ج اش رفت. وقتی آنحضرت وقتی چنین دید از منبر پایین آمد و به خانه

ود. تصمیم گرفت از طرف شد که این امر امکان ندارد از طرف عموم مردم حل ش
اش راه حلی پیدا کند. لذا علی و اسامه بن زید را فرا خواند و  خانواده و افراد خصوصی

 با آن دو مشورت نمود.
اسامه در مورد عایشه سخنانی نیک بیان نمود و از او تعریف کرد و گفت: یا رسول 

و این سخن دروغ و  دانیم الله! او اھل شما است و ما در مورد او جز خیر چیزی نمی
توانید  باطل است. اما علی گفت: یا رسول الله! زنان زیادی وجود دارد و شما می

ھمسران دیگری برگزینید و از کنیزش بپرسید او حرف راست را به شما خواھد گفت. 
ای که تو را به شک بیندازد؟  گفت: ای بریره! آیا از عایشه چیزی دیده ج لذا رسول خدا
خیر سوگند به ذاتی که شما را به حق به پیامبری برگزیده است. به خدا بریره گفت: 

بینم، مگر این  دانم و من ھیچ عیبی در عایشه نمی سوگند که من جز خیر چیزی نمی
دھم  کنم و به او دستور می که او دخترکی خردسال است. از این رو من آرد را خمیر می

 خورد. آید و آن را می و از آن طرف بز میرود  تا آن را حفاظت کند و او به خواب می
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کند، حال آن که او دختر  بله، چگونه کنیز از عایشه امری مشکوک مشاھده می
او را تربیت نموده و سرور  سجوان و صالحی است که صدیق این امت یعنی ابوبکر

 افتد، در حالی که فرزندان آدم او را ازدواج کرده است؟ بلکه چگونه بریره در شک می
است و حال آن که او چیزی جز پاکی را دوست  ج ترین فرد نزد رسول خدا او محبوب

خواھد او را آزمایش کند تا اجر و  پاک و مبرا است. اما خداوند می دارد؟ پس عایشه نمی
 پاداش عظیم به او عنایت کند و یاد و ذکرش را بلند کند.

شد و بر بستر  فه میھایش اضا گذشت و به دردھا و رنج روزھا بر عایشه می
 ج بخش نبود. رسول خدا غلتید و ھیچ غذا و نوشیدنی برایش لذت اش می بیماری

کرد از طریق ایراد سخنرانی برای مردم این مشکل را حل کند، اما نزدیک  کوشش می
اش حل  بود در میان مسلمانان جنگ و نبردی رخ دھد، باز تالش کرد تا آن را در خانه

ای نگرفت. وقتی چنین دید، تصمیم گرفت تا از  و علی پرسید، اما نتیجهنماید، و از زید 
 طریق عایشه به این قضیه پایان دھد.

ھایم قطع نگردید  گوید: من آن روز را به گریه گذراندم که اشک عایشه در ادامه می
اش را نیز گریه کردم  ھایم را سرمه نمایم. باز شب آینده و چنین نبود که با خواب چشم

کردند که  ھایم قطع گردید و پدر و مادرم گمان می رفتم و نه اشک ه نه به خواب میک
آمد و اجازه  سی ابوبکر زنان به خانه قدم ج شکافد. لذا رسول خدا گریه جگرم را می

 خواست و نزد عایشه آمد در حالی که مادر و پدرش و زنی از انصار در کنار او بودند.
شد، پس از آن که  می سی ابوبکر وارد خانه ج ضرتاین نخستین بار بود که آنح

مردم این اتھام را به عایشه وارد کرده بودند و مدت یک ماه عایشه را ندیده بود و یک 
عایشه آمد. در  نزد ج گردد. رسول خدا ماه است که وحی در مورد عایشه نازل نمی

ای بود که  ه جوجهحالی که او در رختخواب افتاده بود، انگار از شدت گریه و اندو
کرد، اما  کرد و آن زن انصاری نیز با او گریه می اند. عایشه گریه می پرھایش را کنده

 مالک چیزی نبودند.
نشست و حمد و سپاس خدا را به جا آورده و آنگاه فرمودند: اما بعد!  ج رسول خدا

ای عایشه! مطالبی در مورد تو به من رسیده است و داستان افک و از وقوع اشتباه 
بزرگی که اتفاق آن شایع شده بود را بازگو نمود. سپس خواست تا برای عایشه بیان کند 

ی این اشتباه سخت نیست. لذا به  معالجهکه انسان ھرچند مرتکب اشتباھی باشد. اما 
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ھا پاک باشی پس به زودی خداوند تو را مبّرا و پاک  متھعایشه گفت: اگر تو از این ت
ای، از خداوند آمرزش بخواه و به سوی او  خواھد گرداند و اگر تو مرتکب گناھی شده

ی وی را  توبه توبه کن؛ زیرا ھرگاه بنده به گناه اعتراف کرده و توبه نماید، خداوند
 پذیرد. می

نمودن آسان اشتباه بدون ھیچگونه پیچیدگی و به طول و  اینگونه است که حل
�تفصیل  �اگر خطا و اشتباھی رخ داده باشد    ج عایشه گفت: وقتی رسول خدا 

ای احساس نکردم  ھایم خشکید، به طوری که قطره سخنانش را به پایان رساندند. اشک
چیزی ھا  آن پاسخ دھند، اما ج مادرم از طرف من به رسول خداپدر و  و منتظر شدم تا

را بده. پدرم گفت:  ج نگفتند. لذا من به پدرم گفتم: تو از طرف من جواب رسول الله
چه حرفی بزنم. باز به مادرم گفتم: تو  ج دانم با رسول خدا به خدا قسم! من نمی

 دانم که چه بگویم. میجواب رسول خدا را بده. او نیز گفت: به خدا قسم من ن
ای را سراغ ندارم که به آنان چنین مصیبتی وارد  به خدا قسم! من ھیچ خانواده

وارد شده بود. لذا وقتی مادر و پدرم از پاسخ عاجز  سشده باشد که به خاندان ابوبکر
ھایم ریختند و گریستم و گفتم: سوگند به خدا! من ھرگز از آنچه تو ذکر  ماندند، اشک

دانم آنچه شما در این مورد  کنم. به خدا قسم! من می ه خدا توبه نمینمودی ب
اید و اگر به شما بگویم من  ھایتان استقرار یافته و آن را تصدیق نموده اید در دل شنیده

�بری ھستم  �داند که من پاک ھستم  و خدا می  کنید، و اگر به  مینشما مرا تصدیق  
�این امر اعتراف کنم  �که من از آن پاک ھستم  داند و خدا می  شما مرا تصدیق  

بینم، مگر آنچه را که  کنید و به خدا قسم! من برای خود و شما مثل و نظیری نمی می
 پدر یوسف گفت:

ُ الُْمْسَتَعاُن َ�َ َما تَِصُفونَ ﴿  .]١٨[یوسف:  ﴾١٨فََصْ�ٌ َ�ِيٌل  َوا�َّ
کنید  برای او بیان میپس صبر من نیکو است و خداوند، از آنچه شما «یعنی: 

 .»مددگار من است
گوید: سپس رویم را برگرداندم و در رختخوابم دراز کشیدم و  عایشه در ادامه می
دانستم که من بری ھستم و خداوند براءت مرا اعالم خواھد  سوگند به خدا! من می

که  ای) را وحی (آیه من کردم که خداوند در مورد کرد. اما به خدا قسم! من فکر نمی
تالوت کرده شود فرود آورد، زیرا شأن من کوچکتر از آن بود که خداوند در مورد من به 
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خوابی ببیند که  ج امری سخن بگوید که تالوت شود. اما امید داشتم که رسول خدا
 خداوند در آن از براءت من سخن بگوید.

رفته ھمچنان نشسته بود و ھیچکسی از خانه بیرون ن ج به خدا قسم! رسول خدا
وحی نازل گردید و ھمان حالت سختی و دشواری، یعنی حالت  ج بود که بر آنحضرت

وحی او را فرا گرفت و خداوند قرآن را بر پیامبرش نازل نمود. اما وقتی من دیدم که به 
دانستم که من  شود. به خدا قسم! نترسیدم و باکی نداشتم، زیرا می سویش وحی می

کند. اما سوگند به ذاتی که جان عایشه در دست  ستم نمیمبّرا ھستم و خداوند بر من 
دھند و  نشده بود که من گمان بردم پدر و مادرم! جان می اوست! وحی از او جدا

اند نازل  میرند از ترس این که مبادا خداوند وحی را در اثبات آنچه مردم گفته می
 فرماید.

خندد و عرق را از  جدا گردید. ما مشاھده نمودیم که می ج وقتی وحی از آنحضرت
اش پاک نمود و نخستین سخنی که بر زبان آورد گفت: ای عایشه! شادمان باش؛  چھره

زیرا خداوند براءت تو را نازل فرمود: آنگاه من گفتم: الحمدلله و خداوند این آیات را 
 نازل فرمود:

فِْك ﴿ ِيَن َجاُءوا بِاْ�ِ ا لَُ�ْم  بَْل ُهَو َخْ�ٌ لَُ�ْم  إِنَّ ا�َّ ُعْصَبٌة ِمنُْ�ْم  َ� َ�َْسُبوهُ َ�ًّ
ِي تََو�َّ كِْ�َُه ِمنُْهْم َ�ُ َعَذاٌب َعِظيمٌ  ثِْم  َوا�َّ ِ اْمرٍِئ ِمنُْهْم َما اْكتََسَب ِمَن اْ�ِ

لَْوَ�  ١١لُِ�ّ
 ِ ا َوقَالُوا َهَذا إِفٌْك ُمبِ�ٌ إِذْ َسِمْعُتُموهُ َظنَّ الُْمْؤِمُنوَن َوالُْمْؤِمَناُت ب �ُْفِسِهْم َخْ�ً

َ
لَْوَ�  ١٢�

ِ ُهُم الَْ�ذِبُونَ  ولَ�َِك ِعنَْد ا�َّ
ُ
َهَداءِ فَأ تُوا بِالشُّ

ْ
ْرَ�َعةِ ُشَهَداَء  فَإِذْ لَْم يَ�

َ
 ﴾١٣َجاُءوا َعلَيْهِ بِأ

 .]١٣-١١[النور: 
تھمت را نزد شما آوردند به راستی آن گروھی از شما که (داستان) افک و «یعنی: 

(ای خاندان ابوبکر!) گمان مبرید که این تھمت برای شما شّر است، بلکه شرفی بزرگ 
در آن نھفته است، برای ھریک از گروه دروغگویان به میزان دخالتش در این تھمت 
ھمان گناھی است که مرتکب شده است و برای کسی که قسمت عمده آن را به عھده 

ی عبدالله بن سلول) در آخرت برایش عذابی بزرگ مقرر است. (ای گرفته است (یعن
مسلمانان!) چرا وقتی این افترا و تھمت (به عایشه) را شنیدید مردان و زنان مومن 

و چرا نگفتند: این دروغی آشکار  حسن ظن حاصل ننمودند (و گمان نیک نبردند)
ی دھند، پس چون درمانده است؟ چرا چھار گواه نیاوردند تا بر صحت این بھتان گواھ
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شدند و نتوانستند بر ادعای خود گواه بیاورند، آنان مفسدانند و در نزد خداوند دروغگو 
 .»باشند می

 را تھدید نمود:ھا  آن اش خداوند با این فرموده

﴿ �ِ
َ
ِيَن آَمُنوا لَُهْم َعَذاٌب أ ْن �َِشيَع الَْفاِحَشُة ِ� ا�َّ

َ
ِيَن ُ�ِبُّوَن أ �َْيا إِنَّ ا�َّ ٌم ِ� ا�ُّ

ْ�ُتْم َ� َ�ْعلَُمونَ 
َ
ُ َ�ْعلَُم َو�  .]١٩[النور:  ﴾١٩َواْ�ِخَرةِ  َوا�َّ

اند،  آنان که عالقمندند تا عمل زشت و قبیح در میان کسانی که ایمان آورده«یعنی: 
منتشر گردد، (از قبیل: اشاعه زنا و منکرات) برای آنان در دنیا عذابی دردناک (یعنی 

گاه اقامه  حد) و در آخرت عذاب (دوزخ) خواھد بود و خداوند متعال به نھان و نیات آ
 .»خبرید است و شما از آن بی
به سوی مردم بیرون رفت و برای آنان ُخطبه خواند و آیاتی را  ج سپس رسول خدا

تالوت نمود و سپس به ھا  آن که خداوند در این مورد نازل کرده بود برای
 زد. زنندگان حد قذف تھمت

کننده چنان تعامل کنیم که او مریض  بنابراین، مناسب است تا ما بر شخص اشتباه
است و نیاز به عالج دارد نه این که در خشونت و سرکوبی او مبالغه کنیم، زیرا بسا 

کند شما به این امر شادمان ھستید.  رسد که احساس می ای می اوقات او به درجه
و سالمتی بیماران بیشتر از خود آنان نسبت به  خیرخواه آن است که به صحت پزشک

 ورزد. خودشان اھتمام می
مثال من و مثال مردم مانند مردی است که آتشی روشن «فرمودند:  ج رسول خدا

افتد، شروع  ھا و این حشراتی که در آتش می کند و وقتی دور و بر آن روشن شد، پروانه
بر او غالب شده و در ھا  آن کشد، اما یرون میرا بھا  آن کنند. لذا و به افتادن در آن می

دارم و شما خود را در آن  افتند. از این رو من شما را از افتادن در آتش بازمی آن می
 ».اندازید می

 رأی...
بسا اوقات روش ما در تعامل با اشتباھات، به عملی بزرگتر از خود اشتباه «

 ».انجامد می





 

 

 رأیی دیگر

ھمچنانکه اشکال و طبایع مردم مختلف است، به ھمین سبب نقطه نظرھا، 
شان متفاوت است. لذا وقتی شما احساس نمودی که شخصی در  ھا و رفتارھای قناعت

تا اشتباھش را راه درست اشتباه کرده است و شما او را نصیحت کردید و تالش نمودید 
تان درج نکنید و در حد  اصالح نمایید اما او قانع نشد. اسم او را در فھرست دشمنان

 توان در کارھا، بخشش و بزرگواری را پیش بگیرید.
تان را اصالح نمایید و او گوش  پس اگر شما کوشش کردید تا اشتباه یکی از دوستان

نید، بلکه در لطف و نرمی مدامت نداد. بنابراین شما دوستی را به دشمنی عوض نک
کنید تا شاید او بر ھمین اشتباھش باقی بماند و بر آن اضافه نکند. چنانکه گفته شده 
است: نرمی تو با یک شّر و بدی بھتر از دیگری است. پس اگر با این لطف بخشش با 
مردم تعامل نمودید وھرگز بر ھیچ چیز بزرگ و کوچک خشم نگرفتید، شما زندگی 

 بخت و سعادتمند خواھید داشت.خوش
برای شخص خودش انتقام  ج فرماید: ھرگز رسول خدا می لحضرت عایشه

نگرفتند و ھیچکسی را به دست خودش نزدند اعم از خادم و زن مگر در میدان جنگ 
و جھاد فی سبیل الله. ھیچکس از طرف ایشان مورد آزار و اذیت قرار نگرفته است و از 

حرمتی قرار  ه است، مگر این که از محارم الھی چیزی مورد بیرفیقش انتقام نگرفت
 .)١(گرفت گرفت و برای خدا انتقام می می

گرفتند، اما خشم او برای خدا بود نه برای  خشم می ج بنابراین، رسول خدا
 یابیم. خودش. حتی ما تفاوت دو خشم را درمی

اش  درسهآید و یک یا دو ریال جھت خرج م فرض کنید یک پسر کوچک می
بینید در آن پول خورد نیست، بلکه  کنید، می خواھد و شما کیف پولتان را باز می می

 گویید: دھید و می در آن وجود دارد. از این رو پانصد ریال را به او می )٢(پانصد ریال
پانصد ریال ھستند. دو ریال آن مال تو و باقی مانده را پس بیاور و این سخن را ھا  این

                                           
 مسلم.  -١
 در اینجا منظور ریال سعودی است. -٢
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گردد  کنید، وقتی پسر بچه بعد از ظھر از مدرسه برمی با تأکید و تکرار می چندین بار
شوید که ھمه را خرج نموده است!  ھا کجاست؟ تا این که متوجه می پرسید پول شما می

خشم شما چگونه خواھد شد؟ ممکن است او را  کنید؟ و شما در این ھنگام چکار می
اش محروم کنید. اما اگر  را از پول مدرسهکتک بزنید و خشمگین شوید و چند روزی او 

کند یا مشغول  روزی بعد از نماز عصر به خانه بازگردید و ببینید که با کامپیوتر بازی می
تماشای تلویزیون است و برای نماز به مسجد نیامده است. پس آیا مانند اول خشم 

 گیرید؟ می
تر  اول شدیدتر و طوالنیی  مان اتفاق داریم که خشم ما در صحنه به نظر من ھمگی

برای خدا  ج باشد. اما خشم رسول خدا مان می و دارای تأثیر بیشتری از خشم دومی
گرفت، اما  قرار نمیھا  آن کرد، ولی مورد استقبال بود. چه بسا به مردم نصیحت می

 برد، زیرا ھدایت دست خداست. امور را با آرامی پیش می
که در نزدیکی مرزھای شام قرار دارد رفت و به مملکت » تبوک«به  ج رسول خدا

را به عنوان قاصد و سفیر نزد ھرقل پادشاه روم » ی کلبی دحیه«روم نزدیک شد. 
را به او داد  ج ی رسول خدا به دربار ھرقل رسید و نزد او رفت و نامه» دحیه«فرستاد. 

فرا خواند و سپس در کاخ را از داخل بر وقتی ھرقل نامه را دید علماء و وزیران روم را 
 خود و آنان بست و گفت:

دی نزد من فرستاده و مرا به صھمانطور که مشاھده کردید این مرد آمده است و قا
 سه کار فرا خوانده است:

 از آیینش پیروی کنم. -١
 یا در قبال این سرزمین به او جزیه پرداخت کنم و سرزمین از آن ما باشد. -٢
 نبرد با او آماده کنیم.یا خود را به  -٣

ھا  آن خوانید که حتماً  آنگاه ھرقل گفت: سوگند به خدا که شما در کتب می
سرزمین ما را تصرف خواھند کرد. پس بیاید از دین و آیینش پیروی کنیم، یا این که به 

را به ھا  آن او جزیه پرداخت نماییم. وقتی کشیشان این جمالت او را شنیدند و دیدند
صدا شروع به  خواند. به خشم درآمدند و ھمگی ھم شان فرا می ترک دین

کشیدن نمودند تا جایی که از شدت خشم و لرزش چادرھایشان به زمین افتاد!  خرناس
خوانی تا آیین نصرانیت را رھا کنیم یا به بردگی یک  و گفتند: آیا ما را به این فرا می

ین صحنه شکست خورد و شرمنده اعرابی تن دھیم که از حجاز آمده است! ھرقل در ا
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نمودن این پیشنھادھا خود را در معرض ھالکت انداخته  گشت و یقین کرد که با عرضه
 است.

زیرا این کشیشان در نزد مردم دارای قدرت و طرفداران نیرومندی بودند. از این رو 
 دفھمید که اگر از مجلس او برخیزند، روم را به تباھی خواھند کشید. لذا سعی نمو

خواستم پایمردی و صالبت  به آرامش دعوت کند و گفت: من با این سخن می راھا  آن
ھمان رسولی  ج دانست که پیامبر تان آزمایش کنم. ھرقل می شما را نسبت به دین

خواست به این امر اطمینان حاصل  به او مژده داده است. ولی می ÷است که عیسی
که از نصارای عرب بودند فرا » تجیب«ی  هھا را از قبیل نماید. ھرقل مردی از عرب

ای قوی و عرب زبان باشد  خواند. و به او گفت: کسی را برایم پیدا کن که دارای حافظه
اش بفرستم. آن مرد تجیبی رفت و  تا من او را به سوی این مرد ھمراه جواب نامه

او گفت: این بفرستد و به  ج ی بنی تنوخ آورد تا آن را نزد رسول خدا مردی از قبیله
ام را نزد این مرد ببر و ھرچه از سخنانش شنیدی سه مورد را ھنگام مالقات با او  نامه

 بررسی نموده و برایم حفظ کن:
 کند؟ اش را که در آن چیزی نوشته است یادآوری می ببین آیا نامه -١
 آورد؟ ام را خواند آیا ذکری از شب به میان می ببین ھرگاه نامه -٢
 بینی که تو را مشکوک سازد؟ بنگر آیا چیزی میو نیز به پشتش  -٣

 جتنوخی شام را به مقصد تبوک ترک گفت و به آنجا رسید. در حالی که رسول خدا
 در میان اصحابش در کنار آب نشسته و دامن لباس را روی پا گذاشته است.

به سوی ھا  آن ایستاد و گفت: صاحب شما کجاست؟ھا  آن تنوخی در کنار
نمودند و گفتند: این است. تنوخی جلو آمد و در جلویش نشست و  اشاره جآنحضرت

آن را گرفت و در دامنش گذاشت و  ج ی ھرقل را به او تقدیم نمود. آنحضرت نامه
فرمود: آیا  ج گفت: تو از کدام قبیله ھستی؟ گفت: من برادر تنوخ ھستم. رسول خدا

 ج ل شوی؟ رسول خداداخ ÷خواھی در دین حنیف اسالم آیین پدرتان ابراھیم می
عالقه داشت این مرد به دین اسالم بگرود. در واقع ھیچ مانعی وجود نداشت که 
تنوخی به دین اسالم داخل شود، فقط تعصب آیین قومش مانع او گردید. تنوخی با 

ھا  آن صراحت تمام گفت: من قاصد قومی ھستم و بر آیین قومم قرار دارم و تا نزد



 ات لذت ببر از زندگی    ١٩٨

این تعصب وی را  ج دست نخواھم کشید. وقتی رسول خدابرنگردم از آیین خودم 
 مشاھده نمود. به خشم نیامد و مشکلی برایش نتراشید، بلکه فقط خندید و گفت:

ْعلَُم ﴿
َ
َ َ�ْهِدي َمْن �ََشاُء  وَُهَو أ ْحَببَْت َولَِ�نَّ ا�َّ

َ
إِنََّك َ� َ�ْهِدي َمْن أ

 .]٥٦[القصص:  ﴾٥٦بِالُْمْهَتِدينَ 
توانی کسی را که دوست داری ھدایت کنی، بلکه  ای پیامبر! تو نمیتو «یعنی: 

 .»کند خداوند ھرکسی را که بخواھد ھدایت می
ی مشابھی به کسری نوشتم و  سپس با آرامش کامل گفت: ای برادر تنوخ! من نامه

 آن را پاره کرد و خداوند خود او و سلطنتش را پاره خواھد کرد. او
نوشتم و او آن را درید و عنقریب خداوند ملکش را  )١(یای به نجاش و من نامه -

  خواھد درید.
ای به صاحب تو (ھرقل) نوشتم و او آن را نگه داشت. پس ھمواره مردم از  و نامه -

اش خیری باشد. تنوخی توصیه  او خوف و ھراس خواھند داشت تا زمانی که در زندگی
سه توصیه است که صاحبم مرا به آن  ھرقل را به یاد آورد و در دلش گفت: این یکی از

امر نموده بود. لذا ترسید که آن را فراموش کند. بنابراین، تیری از تیردانش کشید و 
 آن را در کناره شمشیرش نوشت.

نامه را به مردی که دست چپش نشسته بود داد. تنوخی  ج سپس رسول خدا
گفتند: معاویه. معاویه ھا  آن خواند کیست؟ پرسید: این آقایتان که نامه را برایتان می

 ج ای برای رسول خدا شروع به خواندن نامه کرد. در آن مشاھده کردند که ھرقل نامه
ی آسمان و  خوانی که پھنای آن به اندازه گوید: تو مرا به بھشتی فرا می نوشته و می

زمین است و آن برای پرھیزگاران مھیا شده است! پس دوزخ کجاست؟ آنگاه رسول 
ماند وقتی روز آشکار شود. تنوخی متوجه  گفت: سبحان الله! شب کجا باقی می ج خدا

                                           
است است که  یپادشاه. گفتن یعنیاست.  یجوستین یا ینجاش ،حبشهادشاھان : لقب پینجاش -١

است مسلمان شد و قبل از  یهعط یبه عرب یاه حاصم یکه نام و یپادشاه حبشه معروف به نجاش
که  یبا نجاش ینا و غائبانه خواند. ی نماز جنازه یبرو ج و رسول اکرم یافتغزوه تبوک وفات 

دوم است که  یدر مورد ھمان نجاش یثحد ینا .کند یفرق مرا پاره کرد  ج رسول اکرم ی نامه
 . والله اعلم (ُمصحح)را پاره نمود ج رسول اکرم ی نامه
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گردید که این دومین توصیه است که ھرقل به او دستور داده بود باز تیری از تیردانش 
 کشید و آن را بر غالف شمشیرش نوشت.

به سوی تنوخی که نصیحت  ج وقتی معاویه از خواندن نامه فارغ شد. رسول خدا
شد نگریست و با نرمی گفت: ھمانا تو حقی  پذیرفت و در دین اسالم داخل نمی میرا ن

دھیم.  ای می بینی ما به تو جایزه ای می داری و تو قاصد ھستی. پس اگر تو نزدم جایزه
بینی ما مسافریم و  ای تقدیم کنیم، اما ھمچنان که می خواھیم به تو ھدیه یعنی ما می
گفت: یا رسول الله! من به او  سدر این ھنگام حضرت عثمانایم.  ھا نشسته بر این ریگ

دھم. آنگاه بلند شد و بارھا و اسبابش را گشود و یک زیور و یک دست  ای می جایزه
 لباس آورد و در دامان تنوخی گذاشت.

کند؟  فرمود: چه کسی از شما این مرد را میھمانی می ج سپس پیامبر بزرگوار
نصاری بلند شد و تنوخی ھمراه او رفت، در حالی که جوانی از انصار گفت: من. ا

ذھنش مشغول توصیه سوم بود که ھرقل دستور داده بود آن را تحقیق نماید. یعنی 
قرار دارد. تنوخی چند قدمی نرفته بود  ج ی آنحضرت مھر نبوت که در میان دو شانه

برگشت تا این رعت بلند گفت: بیا برادر تنوخ! تنوخی به س با صدای ج که رسول خدا
 قرار گرفت: ج خدا که در جلو رسول

لباسش را که پاھایش را با آن بسته بود گشود و سپس چادرش  ج آنگاه رسول خدا
را از پشتش انداخت و پشتش را برای تنوخی نمایان کرد و گفت: اینجاست آنچه بدان 

یدم که در گوید: من در پشت او نگاه کردم مھر را د ای. تنوخی می دستور داده شده
 .)١(ھایش مانند برآمدگی کلفتی قرار داشت خالل شانه

 اندیشه...
ھدف این است که مردم به اشتباھات خویش پی ببرند، شرط این نیست که آن را «
 ».تر تصحیح کنند، پس خشم نگیر سریع

                                           
 مسند احمد. -١





 

 

 جواب بدی را به نیکی بده

برحسب تمایل خودشان با شما ھا  آن کنید، غالباً  وقتی شما با مردم تعامل می
تان. پس اینگونه نیست که با ھرکسی با خوشرویی  کنند نه به وفق خواسته برخورد می

و بشاشت برخورد نمودی او نیز باید مثل شما با خوشرویی و بشاشت برخورد کند؛ زیرا 
خندید؟! و اینطور  پرسند: چرا می شوند و می ان میگیرند و بر شما بدگم برخی خشم می

ای دادید حتمًا او در عوض به شما ھدیه بدھد؛ زیرا بعضی  نیست که به ھرکسی ھدیه
دھید شما را در مجالس غیبت نموده به  ھدیه میھا  آن اند که وقتی شما به چنین

  .کنند حماقت و اسراف متھم می
گفتن واکنش نشان دھید یا  ا ھرکسی در سخنبازھم اینطور نیست که ھرگاه شما ب

تان نرمی و لطف نشان دھید، حتمًا او  در مورد چیزی از او تعریف کنید و در سخنان
نیز با شما اینگونه رفتار کند؛ زیرا خداوند اخالق را تقسیم کرده است و روش ربانی 

 عبارت است از:

ّيَِئُة  ﴿ ِي بَيَْنَك َوَ�يَْنُه َوَ� �َْسَتوِي اْ�ََسَنُة َوَ� السَّ ْحَسُن فَإَِذا ا�َّ
َ
اْدَ�ْع بِالَِّ� ِ�َ أ

نَُّه َوِ�ٌّ َ�ِيمٌ 
َ
 .]٣٤[فصلت:  ﴾٣٤َعَداَوةٌ َك�

ای که بھتر باشد جواب بده آنگاه  و نیکی و بدی باھم یکسان نیستند پس با شیوه«
دوست صمیمی بینی کسی را که بین تو و او عداوت و دشمنی وجود دارد، گویا  می

 .»شده است
وجود نداشته و ھرگز قابل اصالح نیستند. مگر ھا  آن برخی مردم اصًال راه حّلی با

ھا  آن مقابله به مثل شود. لذا شما با چنین افراد صبر پیشه کنید یا ازھا  آن این که با
 جدا شوید.

کارھا حکایت شده است که اشعب با یکی از تجار به مسافرت رفت و این مرد تمام 
دادن حیوانات را خود شخصًا انجام  آوردن بارھا و آب را از قبیل: خدمتگزاری، پایین

شان جایی برای صرف  گشت. در مسیر برگشت داد و در نھایت خسته و رنجور می می
 نھار توقف نمودند. از این رو شتران خویش را خوابانیدند.
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د و بارھا را پایین آورد و اشعب بر روی زمین دراز کشید و دوستش فرشی گسترانی
ھا را تکه  آوری کن و من گوشت آنگھی رو به اشعب نمود و گفت: برخیز و ھیزم جمع

ام.  کنم. اشعب گفت: به خدا من از سوارشدن زیاد بر سواری به شدت خسته تکه می
آوری نمود و باز گفت: اشعب بلند شو و آتش را بیفروز.  آن مرد بلند شد و ھیزم جمع

 کند. تنگم می عب گفت: اگر من نزدیک آتش بروم، دود نفسباز اش
باز آن مرد خودش آتش را روشن کرد و سپس گفت: اشعب بلند شو و با من کمک 

 ترسم کارد دستم را ببرد. باز آن مرد ھا را تکه تکه کنیم. اشعب گفت: می کن تا گوشت
ھا را در دیگ  ھا را تکه تکه نمود. سپس گفت: اشعب! بلند شو گوشت خودش گوشت

 کند. د مرا خسته میزکردن غذا تا وقتی که بپ بگذار و غذا بپز. اشعب گفت: نگاه
باز آن مرد خودش پخت و پز و دمیدن آتش را به عھده گرفت، تا این که غذا آماده 
شد در حالی که بسیار خسته بود. بر زمین دراز کشید و گفت: اشعب! بلند شو و سفره 

را در سینی بگذار. باز اشعب گفت: بدنم سنگین است و من حوصله را پھن کن و غذاھا 
ندارم. آنگاه آن مرد بلند شد و غذا را بر سفره گذاشت و گفت: اشعب! بیا غذا بخور. 

کشم این بار از فرمانت  اشعب گفت: به خدا قسم! از این ھمه عذرخواھی خجالت می
 ود.کنم، لذا بلند شد و شروع به غذاخوردن نم اطاعت می

د و یکنید. پس غمگین نباش از این جھت شما با افرادی مانند اشعب برخورد می
 مانند کوه استوار باشید.

اش، اشتباھات مردم را  کرد نه با عاطفه با مردم با عقلش تعامل می ج معلم اول
 داد. کرد و با آنان نرمی نشان می تحمل می

به این تعاملش بنگرید در حالی که در مجلس مبارک نشسته بود و اصحاب در 
ی قتل از پیامبر کمک خواست. یعنی این  پیرامونش بودند که یک اعرابی آمد و در دیه

�اعرابی  �خودش یا دیگری   خواست تا  ج مردی را به قتل رسانده بود و از آنحضرت 
 ای مقتول بپردازد.ی خویش را به اولی به او کمک کند تا دیه

به او چیزی کمک نمود و سپس با نرمی به او گفت: آیا بر تو احسان  ج رسول خدا
نمودم؟ اعرابی گفت: خیر تو ھیچ احسان و کار خوبی انجام ندادی. برخی از اصحاب 

به آنان اشاره نمود که  ج به خشم آمدند و خواستند علیه او برخیزند. آنگاه رسول خدا
برخاست و به منزلش رفت و اعرابی را صدا زد  ج ارند. آنگاه رسول خدااز او دست برد
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اش برد و سپس به او گفت: تو نزد ما آمدی و چیزی از ما خواستی و ما به تو  و به خانه
 دادیم و باز تو به ما چنان گفتی.

اش یافت به او داد و باز گفت: آیا بر تو  مقداری مال که در خانه ج سپس رسول خدا
ات جزای خیر عنایت کند. رسول  ن نمودم؟ اعرابی گفت: بله خدا به اھل و قبیلهاحسا
از این اعالم رضایت او تعجب کرد، اما نگران آن بود که در دل اصحابش بغض و  ج خدا

ای نسبت به او باشد و کسی او را در بازار یا راه ببیند و نسبت به وی حسدورزی  کینه
ھایشان بزداید، لذا به اعرابی گفت: تو نزد ما آمدی  ز دلکند. لذا خواست این کینه را ا

و ما به تو چیزی کمک نمودیم و تو آنچه خواستی گفتی و این در دل اصحاب من 
آمدی آنچه را که ھا  آن بغض و تنفر به وجود آورده است. لذا وقتی نزد نسبت به تو

زدوده شود. لذا ھا  آن ی بگو، تا این تنفر و کینه از سینهھا  آن حال به من گفتی به
گفت: این دوست شما نزد ما آمد و کمک خواست و ما  ج وقتی اعرابی آمد، رسول خدا

به او دادیم و او آنچه خواست به ما گفت: و باز ما او را دعوت نمودیم و دوباره او را 
 مساعدت کردیم.

یا رود که راضی شده است. سپس او رو به اعرابی کرد و گفت: آ پس گمان می
چنین نیست؟ اعرابی گفت: بله خدا به اھل و قوم تو جزای خیر عنایت بفرماید، وقتی 

خواست به اصحابش در مورد کسب  ج اش بازگردد، رسول خدا اعرابی خواست به خانه
گفت: ھمانا مثال من و این اعرابی مثال مردی  ھای مردم درسی بدھد، لذا به آنان دل

اند تا او را نگه  کند و مردم آن را دنبال کرده کشی میاست که شتری دارد که با او سر
کنند. لذا  دادن او کاری نمی کند و مردم جز فراری فرار میھا  آن دارند و شتر از ترس

تر  گوید: بگذارید من خودم شترم را بگیرم؛ زیرا من نسبت به او مھربان صاحب شتر می
اری علف پس مانده از زمین و داناترم. لذا صاحب شتر به سوی شترش رفته و مقد

برداشته و آن را صدا زد تا این که شتر آمد و صدای صاحبش را اجابت گفت و آن مرد 
پاالنش را محکم بست و بر آن سوار شد و اگر من در مقابل آنچه گفت، از شما اطاعت 

کردید شاید از دین مرتد  شد. یعنی اگر شما او را طرد می کردم، در دوزخ داخل می می
 .)١(شد شد و در دوزخ داخل می یم

                                           
 مسند بزاز و در حدیث مقال است. -١
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گرداند و از ھیچ چیزی  اش می شود، مگر این که آراسته مھربانی در ھیچ چیزی نمی

ّيَِئُة  اْدَ�ْع ﴿ کند: شود مگر این که معیوبش می دور نمی َوَ� �َْسَتوِي اْ�ََسَنُة َوَ� السَّ
ِي بَيَْنَك  ْحَسُن فَإَِذا ا�َّ

َ
نَُّه َوِ�ٌّ َ�ِيمٌ بِالَِّ� ِ�َ أ

َ
 .]٣٤[فصلت:  ﴾٣٤َوَ�يَْنُه َعَداَوةٌ َك�

مکه را فتح نمود و شروع به طواف خانه  ج روایت شده است که وقتی رسول خدا
کرد. لذا به دنبال  کعبه کرد. فضاله بن عمیر آمد، کسی که نسبت به اسالم تظاھر می

غافل شود و او را به  ج ا آنحضرتپیامبر شروع به طواف نمود و در انتظار فرصتی بود ت
 قتل برساند!

متوجه او شد. لذا رو به او کرد و گفت:  ج شد. پیامبر ج وقتی نزدیک پیامبر
به او گفت: دلت به تو چه  ج ام! آنحضرت فضاله! گفت: بله یا رسول الله! فضاله

 ج کردم! آنگاه رسول خدا گوید: فضاله گفت: ھیچی. من فقط ذکر خدا را می می
ام  دستش را بر سینه ج استغفر الله. فضاله گفت: باز رسول خدا خندید و سپس گفت:

ام  دستش را از سینه ج گذاشت و قلبم آرام گرفت. به خدا قسم! ھنوز رسول خدا
تر از او در نزد من نیافریده است، آنگاه  برنداشته بود که گویا خداوند مخلوقی محبوب

نشست. چون آن  ز کنار زنی گذشت که فضاله با او میاش رفت. در مسیر راه ا به خانه
زن او را دید گفت: بیا باھم صحبت کنیم. فضاله گفت: خیر و سپس این اشعار را 

 سرود:

 قالـــــت هلـــــم إىل احلـــــديث فقلـــــت ال
 

ـــــــــالم  ـــــــــك اهللا و اإلس ـــــــــأبى علي  ي
 

ــــــه ــــــداً وقبيل ــــــت حمم ــــــا رأي ــــــو م  ل
 

 بـــــــالفتح يـــــــوم تكســــــــر األصـــــــنام 
 

ــــــــا ــــــــن الضــــــــحى بين ــــــــت دي  لرأي
 

ـــــالم  ـــــه اإلظ ـــــى وجه ـــــك يغش  والرش
 

گفتن  آن زن گفت: بیا باھم صحبت کنیم من گفتم: خیر خدا و اسالم سخن«یعنی: 
 ».کند و را انکار میتبا 

ھا را شکستند  اگر من محمد و اصحابش را در روز فتح مکه آنگاه که بت«
 ».دیدم نمی
 ».ا فرا گرفته استی شرک ر قطعًا دیدم که دین خدا آشکار گشته و تاریکی چھره«
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با عفو و  ج بعد از این فضاله از مسلمانان صالح قرار گرفت و اینگونه رسول خدا
به ھا  آن شد و در روند تأثیرگذاری بر آنان و کشاندن ھای مردم می گذشت، مالک دل

 نمود. ھا را تحمل می سوی خیر، آزار و شکنجه
کرد. وقتی  دفع می ج ھای قریش را از آنحضرت ابوطالب بسیاری از شکنجه

به شدت تنگ نمودند و  ج ابوطالب وفات نمود، قریش در مکه عرصه را بر رسول خدا
چنان مورد شکنجه مشرکین قریش قرار گرفت که در حیات ابوطالب چنین 

ی مکانی قرار گرفت که به آنجا  در اندیشه ج ھایی ندیده بود. لذا رسول خدا شکنجه
 کمک و یاری خواست.» ثقیف«از قبیله  پناه ببرد و به طائف رفت و

به طائف رفت و با سه نفر از سرداران و اشراف ثقیف که سه برادر به  ج رسول خدا
را به سوی الله ھا  آن ھای عبدیا لیل بن عمرو، مسعود و حبیب بودند، مالقات کرد و نام

او را یاری دعوت کرد، با آنان در این مورد صحبت نمود که آمده تا برای دین اسالم 
بسیار زشت و ھا  آن کنند و برای یاری او در برابر قومش به پا خیزند. اما پاسخ

 نابخردانه بود.
کنم!  گفت: اگر خداوند تو را فرستاده باشد من غالف کعبه را پاره میھا  آن یکی از

ما دومی گفت: آیا خداوند کسی غیر از تو نیافت تا او را به پیامبری مبعوث گرداند؟! و ا
 کوشید تا جمالت و گشت که به او پاسخ دھد و می سومی با تصنع به دنبال عبارتی می

تر از آن دو باشد. لذا گفت: به خدا قسم! من به تو ھرگز جواب  تر و بلیغ پاسخش صحیح
گویی پیامبر خدا ھستی پس خطر تو بزرگتر از آن است  دھم، زیرا اگر چنانکه می نمی

ی آن نیستی که  گویی پس تو شایسته اگر تو بر خدا دروغ می که من به تو پاسخ دھم و
 من با تو سخن بگویم.

برخاست ھا  آن د از نزدودر حالی که از خیر ثقیف نومید شده ب ج آنگاه رسول خدا
باخبر گردند ھا  آن و بیم آن داشت که مبادا قریش از عدم استقبال و عدم قبول اسالم

به او اعمال کنند. قبیله ثقیف نه این که دعوتش را ی بیشتری نسبت  و آزار و شکنجه
به دنبال ھا  آن لبیک گفتند؛ بلکه ناجوانمردانه بردگان خویش را تحریک کردند و

 کردند. گفتند و داد و فریاد می به راه افتادند و ناسزایش می ج رسول خدا
ھا  آن به سرعت از میان ج نابخردان ثقیف از دو طرف صف بسته بودند که پیامبر

 ج کردند و رسول خدا سنگی نثارش میھا  آن داشت گذشت و ھر گامی که برمی می
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ھای آنان نجات دھد.  کرد به سرعت گام بردارد تا خودش را از پرتاب سنگ کوشش می
در حالی که از پاھای مبارکش خون جاری بود و سنش باال بود و از سن چھل سالگی 

شد و رفت و رفت تا این که در یک جای امنی در دور ھا  آن ازگذشته بود، به سرعت 
کرد که  حال فکر می ی نخلی نشست تا مقداری استراحت کند و در عین زیر سایه

ھایش را  چگونه قریش از او استقبال خواھند کرد و چگونه وارد مکه شود. آنگاه چشم
 به آسمان بلند کرد و گفت:

عْفَ « و ضَ كُ يْكَ أَشْ مَّ إلَ ، اللَّهُ ِنيَ امحِ مَ الرَّ حَ ا أَرْ ، يَ ىلَ النَّاسِ اينِ عَ وَ هَ يلَتِي، وَ قِلَّةَ حِ ، وَ يتِ قُوَّ

تَهُ  لَّكْ وٍّ مَ دُ مني؟ أَمْ إىلَ عَ هَّ يدٍ يتجَ نْ تَكِلُني؟ إىلَ بَعِ ، إىلَ مَ يبِّ أَنْتَ رَ ، وَ نيَ فِ عَ تَضْ بُّ املُْسْ أَنْتَ رَ

بٌ فَالَ  ضَ نْ بِكَ عيلَّ غَ ْ يَكُ ي؟ إنْ ملَ رِ كَ أَمْ هِ جْ وذُ بِنُورِ وَ ، أَعُ عُ يلِ سَ يَ أَوْ افِيَتَكَ هِ لَكِنَّ عَ ، وَ  أُبَايلِ

ِلَّ  ، أَوْ حيَ بَكَ ضَ نْ أَنْ تُنزل يبِ غَ ةِ مِ رَ خِ اآلْ يَا وَ نْ يْهِ أمرُ الدُّ لَ لُحَ عَ صَ ، وَ هُ الظلامتُ قَتْ لَ َ ي أَرشْ ذِ الَّ

الَ حولَ  ، وَ تَّى ترىضَ تْبَى حَ طُك، لَكَ العُ خْ الَ قوةَ إالَّ بَ  عيلَّ سُ  .»كَ وَ
شدن در میان مردم به تو شکوه  ارج چارگی و بی پروردگارا! از ضعف نیرو و بی«

�ترین مھربانان! تویی پروردگار مستضعفان و تویی پروردگار من  کنم. ای مھربان می  
ای که بر من چھره درھم کشد یا به دشمنی که تو  گذاری؟ به بیگانه مرا به که وا می

ای؟ [پروردگارا!] اگر تو بر من خشمگین  او را بر کار من قدرت و توان بخشیده خود،
نیستی، باکی ندارم اما عافیتی [که تو عطا فرمایی] برایم از ھر چیز فراگیرتر است. از 

ید به نور ذات تو که آات بر من الزم  ید یا نابخشودنیآمن فرود آن که خشم تو بر
جویم، از تو [به  و کار دنیا و آخرت بدان راست آید، پناه می ھا بدان نورانی گردند تاریکی

خواھم تا آنگاه که خشنود گردی که جز از سوی تو تاب و توانی  حدی] پوزش می
 ».نیست

اش کرد که جبرئیل در آن  در ھمین حال بود که ناگھان ابری سایه ج آنحضرت
به تو پاسخ گفتند را حضور داشت، ندایش کرد: یا محمد! خداوند سخن قوم و آنچه 

ھا را به سویت فرستاده است تا به ھر آنچه خواستی فرمانش  ی کوه شنید و فرشته
ھا ندایش کرد:  ی کوه فرشته ،لب به سخن گشاید ج دھی. پیش از آن که آنحضرت

 .»يا رسول اهللا كالسالم علي«
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ھا ھستم.  ی کوه با تو شنید و من فرشته ای محمد! خداوند سخن قومت را
پروردگارت مرا به سوی تو فرستاده است تا به آنچه خواسته باشی فرمانم دھی. سپس 

ھا  ی کوه سخن بگوید یا امری اختیار نماید فرشته ج قبل از آن که آنحضرت
ه ھای بزرگ مک گفت: اگر بخواھی دو کوه را که از کوه پیشنھاداتی تقدیم نموده و می

�بودند  ھا در انتظار دستور بود که  ی کوه با ھمدیگر بچسبانم و ھمواره فرشته 
 ی نفس و شھوت و انتقام گذاشت و گفت: نسبت به پا به گردن خواسته ج آنحضرت

کسی را خداوند بیرون بیاورد ھا  آن دھم شاید از نسل صبر و حوصله به خرج میھا  آن
 نگرداند. که خدا را بپرستد و چیزی با او شریک

 پهلوان باش...
ــــــي أيب ــــــني بن ــــــي وب ــــــذي بين  وإن ال

 

ـــــف جـــــدا  ـــــي عمـــــي ملختل ـــــني بن  وب
 

 فــــإن أكلــــوا حلمــــي وفــــرت حلــــومهم
 

 وإن هــــدموا جمــــدي بنيــــت هلــــم جمــــدا 
 

 وليســـوا إلـــی نصــــري رساعـــا وإن هـــم
 

 دعـــــــوين إىل نرصـــــــ أتيـــــــتهم شـــــــداً  
 

 وال أمحـــــل احلقـــــد القـــــديم علـــــيهم
 

ــل   ــن حيم ــوم م ــيس الق ــيس رئ ــدول  احلق
 

ھمانا آنچه میان من و برادران و عموزادگانم وجود دارد بسیار متفاوت «یعنی: 
 »است
کنم و اگر مجد و  ھایشان را فربه می گوشت مرا بخورند من گوشتھا  آن اگر«

 »را بنا خواھم کردھا  آن عظمت مرا ویران نمایند من کاخ شکوه و عظمت
مرا به یاری خویش فرا خوانند به سرعت  شتابند، ولی اگر ھا به یاری من نمی آن«

 »خواھم آمد
کنم و سردار قوم با خودش بغض و کینه را  ی دیرینه را با خود حمل نمی من کینه«

 ».حمل نخواھد کرد





 

 

 او را به اشتباهش قانع کن تا نصیحت را بپذیرد

شوند به  ھا و مالحظات بیش از حد دیگران مشغول می برخی از مردم به راھنمایی
آورند. به ویژه زمانی که اندرزھا و  را به خستگی و ستوه درمیھا  آن حدی که
ھای شخصی باشد مانند مردی که شما او را  ھا مبتنی بر نظریات و مزاج راھنمایی

تان را خسته کرده و  ی خود و خانواده ساختن مھمانی اید و در آماده میھمان کرده
 اید، تان را صرف نموده مال

گوید: برادر  کند و می یکی از مدعوین، پس از پایان دعوتی به شما نصیحت می
کردم  ات مناسب نبود و این زحمت شما به ھدر رفت. من فکر می عزیزم! این دعوتی

گوید:  پرسید: چرا؟ او می میاین دعوتی شما در سطح بسیار عالی خواھد بود. باز شما 
ھا کباب بودند و من گوشت کوبیده را دوست دارم! و ساالد بر اثر لیموی  بیشتر گوشت

جات با خامه مزین  آید و نیز شیرینی زیاد ترش بود و من از این نوع ساالد خوشم نمی
 کند. را جالب نمیھا  آن بودند که این طعم و مزه

شان نیامد  دم نیز به تنگ آمدند و از نوعیت غذا خوشگوید: عمومًا بیشتر مر باز می
ای نداشتند!  ای خوردند، چون مجبور بودند و چاره و فقط از روی تعارف چند لقمه

نگرید و ھرگز نصیحت او را  مسلمًا شما در اینجا با دید اعراض و تحقیر به این ناصح می
 ت شخصی اوست!ھای وی مبتنی بر نظریات و طبیع پذیرید؛ زیرا نصیحت نمی

کند و در روش تعامل وی با  ھمچنین در مورد کسی که دیگری را نصیحت می
ی خاص  رش، یا نوعیت ساخت منزل، یا نوع ماشین بنابر سلیقهسفرزندان، یا ھم

 کند. خویش ایراد گرفته و اظھار نظر می
ی ھا و طبائع شخص ھمواره مواظب باشید که نصایح و انتقادھای شما صرفا به مزاج

استوار نباشد. آری، اگر از شما نظرخواھی کرد، نظرتان را برای او آشکار کرده و بر وی 
کنید و بسان یک فرد خطاکننده او را نصیحت  عرضه دارید. اما اگر با او صحبت می

کند در  گیرد، فکر می احیانًا کسی که مورد نصیحت قرار می». پس خیر«کنید.  می
 و حجت شما به ھنگام نصیحت قوی باشد.اشتباه نیست. پس باید دلیل 



 ات لذت ببر از زندگی    ٢١٠

در مورد نیکی ھا  آن یکی اعرابی الف زنی با جمعی از صالحین نشسته بود که
رو به او ھا  آن کرد. آنگاه یکی از گفتند و اعرابی گوش می نسبت به والدین سخن می

کنی؟ او در جواب  کرد و گفت: فالنی! شما چگونه با مادرت نیکی و خوشرفتاری می
رفتاری تو با او تا  رفتار و مھربانم. آن شخص پرسید: نیک ت: من نسبت به او نیکگف

ام.  من تا به حال ھرگز او را با شالق نزده چه حدی است؟ اعرابی گفت: به خدا قسم!
زد. اما ھرگز او  اش می داشت او را با دست یا عمامه تنبیه می یعنی اگر نیازی به شالق و

ا معیار درست و نادرست نزد این مسکین معقول و منطقی نبود. زد. لذ را با شالق نمی
 پس شما مھربان و لطیف باشید تا کسی که در جلوتان ھست به اشتباھش قانع شود.

ی بنی مخزوم بود که کاالھای مردم را به  زنی از قبیله ج در زمان رسول خدا
پرسیدند، وی آن را  کرد و چون از او می گرفت و از بازگرداندن آن غفلت می قرض می
ی وی  گفت که آن را نگرفته و برنداشته است، تا جایی که شکنجه کرد و می انکار می

در  ج برده شد و آنحضرت ج در انکار و دزدی باال گرفت و شکایت او نزد رسول خدا
 مورد او حکم نمود که دستش قطع گردد.

او عضو یکی از این امر بر قریش سنگین تمام شد که دستش قطع شود؛ زیرا 
صحبت  ج بزرگترین قبایل قریش بود. لذا تصمیم گرفتند در این مورد با رسول خدا

کنند تا این حکم را به حکم دیگری تخفیف دھند. مانند این که شالق زده شود یا 
برود و در  ج خواست نزد رسول خدا ای پرداخت نماید یا غیر. ھر بار کسی می جریمه

گشت. لذا باھم مشورت نمودند و گفتند: جز  تردد شده و برمیاین مورد سخن بگوید. م
سخن بگوید؛ زیرا او محبوب رسول  ج اسامه بن زید کسی جرأت ندارد با رسول خدا

اند تا  تربیت شده ج ی آنحضرت و فرزند محبوب اوست و او و پدرش در خانه ج خدا
 ی پسرش قرار دارد. جایی که به منزله

او را  ج آمد و آنحضرت ج بت کردند. اسامه نزد پیامبربنابراین، با اسامه صح
استقبال نموده و در کنار خودش او را نشانید. اسامه لب به سخن گشود تا رسول 

حکمش را تخفیف دھد و اظھار نمود که این زن از اشراف و بزرگزادگان است.  جخدا
با رأی خودش کرد تا او را  شنید و اسامه کوشش می می ج گفت و آنحضرت اسامه می
 قانع کند.



 ٢١١  او را به اشتباهش قانع کن تا نصیحت را بپذیرد

به اسامه نگاھی انداخت. دید که او در تالش برای تفسیر رأی و  ج آنحضرت
داند که چه چیز ناجایزی را خواستار است. در این  افزاید و نمی نمودن ایشان می قانع

ای که گفت این بود  عوض شد و خشمگین شد و اولین کلمه ج ھنگام چھره آنحضرت
ای اسامه! آیا در مورد یکی از حدود الله شفاعت «نمود، گفت:  که اشتباھش را روشن

کرد و آن  آمدنش را نسبت به اسامه بیان می گویا با این گفته سبب خشم» کنی؟ می
این که حدود الھی واجب است بر بندگان اجرا شوند و شفاعت و سفارش درست 

 نیست.
یم آمرزش بخواه. چون شب اسامه متوجه گردید و بالفاصله گفت: یا رسول الله! برا

در میان مردم برخاست و به آنچه خداوند سزاوار ستایش بود  ج فرا رسید. رسول خدا
ھای پیش از شما به سبب  و سپاس گفت و سپس فرمود: اما بعد: ھمه امت او را حمد

کرد او را رھا  انسان شریف دزدی میھا  آن این نابود گشتند که ھرگاه در میان
کرد حد شرعی را بر او جاری  ای دزدی می ر انسان ضعیف و درماندهکردند و اگ می
ی اوست، اگر فاطمه دختر  گند به ذاتی که جانم در قبضهوساختند. و ھمانا س می

کردم. سپس دستور داد تا دست آن زنی که  کرد دستش را قطع می محمد دزدی می
د و ازدواج نمود و بعد از گوید: بعد از آن توبه کر دزدی کرده است قطع شود. عایشه می

 .)١(خواست می ج آمد و نیازش را از رسول خدا آن گاھی نزد من می
سرشار از ھا  آن دارد که ھمگی ج مواقف متعددی با رسول خدا ساسامه بن زید

از » حرقات«ما را به سوی  ج گوید: رسول خدا رحمت و تعامل عالی است. اسامه می
را دنبال نموده و تعقیب ھا  آن را شکست دادیم وھا  آن قبیله جھینه فرستاد و ما

 کردیم.
را تعقیب کردیم و او به درختی پناه برد. ھا  آن آنگاه من و مردی از انصار یکی از

اما رفیق » ال إله إال الله«وقتی ما به او رسیدیم و شمشیر را بر او باال کردیم، گفت: 
کردم از ترس شمشیر  چون فکر می انصاری من شمشیرش را پایین نمود، ولی من

ای وارد کردم و به قتلش رساندم. باز در مورد او مردد  کلمه آورده است. بر او ضربه
 ام. شدم که شاید کار درستی نکرده

                                           
 متفق علیه. -١



 ات لذت ببر از زندگی    ٢١٢

به من  ج آمدم و او را از جریان باخبر ساختم. آنحضرت ج بنابراین، نزد رسول خدا
را به قتل رساندی؟! من گفتم: او آن را از طرف گفت: آیا ال إله إال الله گفت و باز تو او 

گفت: آیا  ج خودش نگفت، بلکه از ترس شمشیر چنین گفت. باز دو مرتبه آنحضرت
گفت و باز تو او را به قتل رساندی. پس چرا قلبش را پاره نکردی تا » ال إله إال الله«

و در آن لحظه بدانی که آن را از ترس شمشیر گفته است؟! اسامه خاموش شد، زیرا ا
قلبش را پاره نکرده بود. اما در میدان جنگ بود و آن مرد از محاربین بود. باز رسول 

گفت!! در روز » ال إله إال الله«سؤالش را تکرار نمود و از روی انکار گفت:  ج خدا
گفت تا این که من آرزو  کنی؟ پیوسته چنین می چه کار می» ال إله إال الله«قیامت با 

 .)١(آوردم که من تا آن روز اسالم نمیکردم  می
کرد و سپس  فھماند و قانعش می پس بنگرید چگونه به تدریج اشتباھش را به او می

شود به  پرداخت. لذا به خاطر این که شخصی که نصیحت می به وعظ و نصیحتش می
از ھایتان قانع شود، با افکار و مبادی او تا حد توان با او مناقشه کنید. آری،  گفته

 دیدگاه و نکته نظر او بیندیشید.
در مجلس مبارکش نشسته بود و اصحاب پاک و مطھر  ج در حالی که رسول خدا

نگریست، گویا  پیرامونش حلقه زده بودند؛ جوانی وارد مسجد شد و به راست و چپ می
افتاد به سوی او آمد. انتظار  ج گشت. چشمش به رسول خدا به دنبال فردی می

ن جوان در آن حلقه بنشیند و به ذکر خدا گوش دھد، اما چنین نکرد، رفت که ای می
 نگاه کرد در حالی که اصحاب در پیرامونش نشسته بودند. ج بلکه جوان به رسول خدا

جوان با کمال جرأت گفت: یا رسول الله! به من اجازه بده! به طلب علم؟! خیر. و 
گفت! آیا  یر. و ای کاش چنین میگفت! مرا به جھاد اجازه بده؟! خ ای کاش چنین می

دانی چه گفت؟ جوان گفت: یا رسول الله! مرا به زنا اجازه بده! شگفتا! اینگونه با این  می
 جرأت!

توانست او را با آیاتی که بر او تالوت کند  به سوی جوان نگاه کرد، می ج رسول خدا
ن ایمان در قلبش ی آ و او را اندرز نصیحت کند، یا با نصیحت مختصری که به وسیله

 اش کند. تکان موج زند، موعظه

                                           
 متفق علیه. -١



 ٢١٣  او را به اشتباهش قانع کن تا نصیحت را بپذیرد

اسلوب دیگری برگزید. با مھربانی و آرامش گفت: آیا با زنای مادرت  ج اما آنحضرت
شوی؟ جوان تکان خورد و در ذھنش آمد که با مادرش زنا کند! لذا گفت: نه،  راضی می

ن مردم به رامش گفت: ھمچنیآبا  ج نه. با مادرم راضی نخواھم شد. باز آنحضرت
شان راضی نخواھند شد. باز دو مرتبه از او پرسید: آیا برای خواھرت راضی  زنای مادران

شوی؟ دو مرتبه جوان تکان خورد و در خیالش آمد که با خواھر پاکدامنش زنا  می
 ج شوم! باز رسول خدا کند! بالفاصله گفت: نه، نه. به زنای خواھرم راضی نمی می

 ج شوند. سپس رسول خدا ه زنای خواھران خویش راضی نمیفرمود: ھمچنین مردم ب
گفت: نه نخیر! پس  شوی؟! و جوان می ات راضی می پرسید آیا با زنای عمه و خاله

پسندی برای دیگران بپسند و آنچه را  فرمود: آنچه را برای خودت می ج رسول خدا
 پسندی برای دیگران نپسند. برای خودت نمی

د که او در اشتباه است. بنابراین، در کمال فروتنی گفت: در این لحظه جوان فھمی
او را صدا کرد و  ج یا رسول الله! از خدا بخواه که قلبم را پاک کند. آنگاه رسول خدا

نشست و سپس دستش  ج شد تا این که در جلو آنحضرت جوان نزدیک و نزدیکتر می
ناھش را ببخش و فرجش اش گذاشت و گفت: خدایا! قلبش را ھدایت ده و گ را بر سینه

 را حفظ فرما.
گفت: سوگند به  بیرون رفت در حالی که می ج جوان در حالی از محضر آنحضرت

تر نبود  داخل شدم که ھیچ چیزی از زنا نزدم پسندیده ج خدا در حالی نزد رسول خدا
 تر نبود. و در حالی از نزد او بیرون شدم که ھیچ چیزی از زنا در نزدم مبغوض

اش  به استعمال عواطف بنگرید او را صدا کرد و دستش را بر سینهھمچنین 
ھا را برای کسانی که در جلوش بودند، به  گذاشت و برایش دعا کرد. یعنی تمام اسلوب

بودن خودش  کار گرفت. پس از این که او را به زشتی آن کار قانع کرد تا از روی قانع
 ر جلو او و نه پشت سرش.آن را ترک کند و ھرگز آن را انجام ندھد نه د

 راهکار...
اش به  کننده به زشتی اشتباھش پی ببرد نسبت به نیازمندی وقتی شخص اشتباه«

 ».شود بودنش بزرگتر می شود و پذیرش آن بیشتر و قانع نصیحت قانع می





 

 

 مرا نکوهش نکن! قضیه تمام شد

دھند آن ھم  شان مورد نکوھش قرار می برخی وقتی دیگران را بنابر اشتباھات
بیشتر ھا  آن کنند خود را به بین قابل رویت نیستند، فکر می اشتباھاتی که جز با ذره

گردد. اما حقیقتًا زرنگی و  می تر بدین شکل قویھا  آن کنند یا شخصیت نزدیک می
زیرکی این نیست که شما قدرت نکوھش و سرزنش داشته باشید، بلکه زیرکی آن است 
که تا حد توان از آن اجتناب نمایید و با اسلوبی به اصالح افراد تالش نمایید که 

 شود که دار نسازید و در تنگنایش قرار ندھید. گاھی نیاز پیدا می شخصیت او را جریحه
تان را ببندید و اغماض نمایید، بویژه در امور دنیوی و  شما در برخی امور چشمان

 گوید: حقوق شخصی شاعر می

 لــــــــيس الغبــــــــي بســــــــيد يف قومــــــــه
 

ـــــــــايب  ـــــــــه املتغ  لكـــــــــن ســـــــــيد قوم
 

شخص احمق سردار قوم نیست، بلکه سردار قوم کسی است که (از «یعنی 
 ».بکنداطالعی  ھای بعضی) اظھار بی ھا و نادانی حماقت

ای حساب  گیرد، این سرزنش را یک تیر برنده کسی که مورد سرزنش قرار می
 کند. این یک. کند که به سوی او شلیک شده است؛ زیرا نقصش را نمایان می می

 سراید: دوم: تا حد توان از نصیحت در جمع پرھیز کن. شاعر می

 تغمــــــــدين بنصــــــــحك يف انفــــــــرادي
 

 وجنبنـــــــــي النصـــــــــيحة يف مجاعـــــــــة 
 

 النصــــــح بــــــني النــــــاس نــــــوعفــــــإن 
 

 مـــــــن التـــــــوبيخ ال أريض اســـــــتامعه 
 

حت و اندرز من در جمع بودنم نگھدار و از نصی نصیحت خویش را برای تنھا«یعنی: 
 »اجتناب کن

زیرا نصیحت در جمع مردم، نوعی از توبیخ و نکوھش است که من از شنیدن آن «
 ».شوم راضی نمی

گسترش پیدا کرد و شما ناچار شدید تا در حتی اگر یک اشتباه بزرگی بین مردم 
مألعام به نصیحت و اندرز بپردازید پس به این قاعده عمل کن: چرا برخی مردم چنین 

 کنند. چنانکه جلوتر در این مورد بحث شد. و چنان می



 ات لذت ببر از زندگی    ٢١٦

کننده آن را به پشت کسی که او را  بنابراین، نکوھش شالقی است که نکوھش
به کثرت نکوھش به اشتباھاتی که در گذشته انجام کوبد. یا  کند، می مالمت می

کند مردم را متنفر  اند. حال آن که سرزنش ھیچ چیزی را تقدیم و تأخیر نمی داده
 دھد. کرده و از خود فراری می

اش جدا شد و به شھر دیگری رفت و در  به یاد دارم که شخص فقیری از خانواده
یکی از روزھا که بسیار خسته و کوفته بود، آنجا به رانندگی تریلی مشغول گردید. در 

 سوار تریلی شد و در یک مسیر طوالنی بین دو شھر به حرکت افتاد.
در حین رانندگی خواب به چشمانش غلبه کرد و خواست تا با خوابش مقابله کند، 
لذا سرعت ماشین را بیشتر کرد. و از ماشین جلویی سبقت گرفت بدون این که متوجه 

آید. این شخص تالش  لو، یک ماشیِن سواری که سه نفر سرنشین دارد میشود که از ج
را نجات دھد اما نتوانست، لذا تریلی او شاخ به شاخ به سواری خورد و گرد و ھا  آن کرد

شان را پارک نمودند و به محل حادثه  ھای خاک بلند شد و مردم از ھر طرف ماشین
 آمدند.

ن سواری نگاه کرد تا ھرسه نفر سرنشین آن راننده تریلی پایین آمد و به ماشی
شان بیرون آوردند و به اورژانس تماس  را از ماشینھا  آن اند! مردم ماشین جان باخته

ای نشست و منتظر رسیدن اورژانش شد و در این فکر  گرفتند. راننده تریلی به گوشه
ی بر  دیه فرو رفت که سرانجامش به کجا خواھد انجامید؟ به زندان خواھد رفت یا

اش نگران بود و از ھر  ھای کوچک و ھمسر بیچاره گردنش خواھد افتاد، و در مورد بچه
 ھای غم و اندوه بر او ھجوم آوردند. طرف کوه

گرفتند. شگفتا! آیا  شدند و او را به باد مالمت و نکوھش می مردم از کنار او رد می
ا به تأخیر اندازید؟ یکی این وقت نکوھش و مالمت است. امکان ندارد اندکی آن ر

مسلمًا تو «گفت:  گفت: چرا سرعت رفتی؟ ھمین است سرانجام سرعت! دیگری می می
کردی و استراحت  خواب بودی و بازھم به رانندگی ادامه دادی، ماشینت را پارک می

 ھمگی» به افرادی مثل تو نباید گواھی نامه داده شود«گفت:  سومی می» کردی می
کردند که مملو از خشونت و فریاد بود، مرد  ی را علیه او اعمال میجمالت تندھا  آن

بیچاره افسرده و پریشان و خاموش بر سنگی نشسته بود و سرش را بر دستش تکیه 
شان کشتند و اگر  ھای او را با مالمتھا  آن کرده بود و ناگھان به پھلویش افتاد و ُمرد!

 بھتر بود.ھا  آن کردند برای او و صبر می
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ای که مورد نکوھش قرار گرفته است، قرار  کننده ما خودتان را در موضع اشتباهش
دھید و از دیدگاه او به موضوع وی بیندیش! زیرا گاھی وقت اگر شما به جای او بودید 

 گرفتید. در اشتباه بزرگتری از اشتباه او قرار می
یبر برگشت، نمود. وقتی از خ ی اینگونه موارد را مراعات می ھمه ج رسول خدا

مسیر راه چنان طوالنی بود که خسته شدند و چون شب فرا رسید در جایی منزل 
فرمود: چه کسی شب را پاسبانی  ج استراحت نموده و بخوابند. رسول خدا گرفتند تا

به این امر عالقه داشت گفت: یا  سکند تا برای نماز فجر به خواب نرویم. بالل می
 کنم. شما پاسبانی میرسول الله! من شب را از طرف 

شان پایین آمده و به خواب  ھای دراز کشید و مردم از سواری ج لذا رسول خدا
رفتند. بالل برخاست و به نماز ایستاد تا این که خسته شد. حال آن که قبال از طی 

ت و جھت استراحت به شترش تکیه نمود و سمسیر طوالنی خسته شده بود. لذا نش
نمود تا به آن نگاه کند. آنگاه خواب به چشمانش غلبه نمود و رویش را به سمت فجر 

 به خواب رفت.
ھمگی به شدت خسته و کوفته بودند. بنابراین، خواب بالل و اصحاب طوالنی شد و 
 شب گذشت و صبح طلوع کرد در حالی که ھمه خفته بودند و جز تپش آفتاب کسی

شان پریدند چون خورشید  م از خواببیدار شد و مرد ج را بیدار نکرد. رسول خداھا  آن
 کردند. شان باال گرفت و ھمگی به بالل نگاه می را دیدند آشفته گشتند و بگومگوی

رو به بالل کرد و گفت: بالل تو با ما چکار کردی؟ بالل به طور  ج رسول خدا
واقعیت را شفاف و صریح بیان کرد و پاسخ داد: یا رسول الله! آن که شما را به  رمختص

خواب برد، مرا نیز به خواب برد. یعنی: من انسان بودم و کوشیدم با خواب مقاومت 
کنم، اما نتوانستم و ھمانگونه که خواب بر شما غلبه کرده بود بر من نیز غلبه کرد! 

 فرمود: راست گفتی و آنگھی خاموش شدند. ج آنحضرت
دید که مردم  ج ای دارد. وقتی رسول خدا آری، زیرا در اینجا نکوھش چه فایده

اندکی راه را طی ھا  آن نیز کوچ کردند.ھا  آن اند فرمود: کوچ کنید و آشفته گشته
به اتفاق  ج فرود آمد و مردم نیز فرود آمدند و آنحضرت ج نمودند و در جایی آنحضرت

اصحاب وضو گرفتند و سپس به مردم نماز را امامت کرد. وقتی سالم گفت رو به مردم 
اه شما نماز را فراموش کردید، پس ھرگاه که آن را به یاد آوردید آن را کرد و گفت: ھرگ
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ای  قدر خردمند و باحکمت بوده و مدرسه چه ج بخوانید. آری، به خدا قسم! آنحضرت
 برای ھر فرمانده و رھبر بود.

شان نباشد.  ای عصای نکوھش و توبیخ در دست مانند رؤسای امروز نبود که لحظه
ی آنان  داد و با فکر و اندیشه جای زیردستان خود قرار میبلکه خودش را به 

بشرند و ھا  آن دانست که کرد. می ھا تعامل می ھا با قلب اندیشید و قبل از جان می
 جان نیستند! دستگاه و چیز بی

و اصحابش آن  ج م ھجری روم لشکری گرد آورد و جھت نبرد با پیامبرتشسال ھ
لشکری را جھت مقابله با آنان مجھز  ج است که پیامبر را روانه نمود. در روایتی آمده

نمود و مردم را تشویق و ترغیب نمود تا سه ھزار نفر را گرد آوردند و آنان را به اسلحه 
و امکاناتی که در بساط بود آماده نمود. به آنان گفت: امیر شما زید بن حارثه است و 

ت و اگر اتفاقی برای جعفر پیش اگر زید شھید شد، امیر شما جعفر بن ابی طالب اس
جھت  ج آمد، پس بعد از او عبدالله بن رواحه امیر شماست. بنابراین، آنحضرت

کردند و  را بدرقه میھا  آن بیرون آمد و مردم نیز بیرون شدند وھا  آن ی بدرقه
گفتند، خداوند ھمراھتان باشد و از شما دفاع کند و شما را صالح و نیک به سوی ما  می
 گرداند. عبدالله بن رواحه که مشتاق شھادت بود اشعاری بدین شکل سرود:باز 

 لكننـــــــي أســـــــأل الـــــــرمحن مغفـــــــرة
 

ـــــدا  ـــــذف الزب ـــــرغ تق ـــــة ذات ف  ورضب
 

 أو طعنـــــــة بيـــــــدي حـــــــران جمهـــــــزة
 

 بضــــــربة تنفـــــذ األحشـــــاء والكبـــــدا 
 

ــــدثي ــــىل ج ــــروا ع ــــال إذا أم ــــى يق  حت
 

ـــدا؟  ـــد رش ـــاز وق ـــن غ ـــد اهللا م ـــا أرش  ي
 

خواھم که خون  ای می ی شکافنده خداوند رحمان بخشش و ضربهاما من از «یعنی: 
ھا و جگرم را پاره کند. و  ای به من اصابت کند که روده از بدنم فواره کند. یا چنان نیزه

 بزمانی که مردم از کنار قبرم بگذرند بگویند: ای جنگجو! خداوند تو را سرافراز و کامیا
 .»کند واقعًا تو سرافراز و کامیاب بودی

ی  رھسپار گردید تا این که در منطقه» موته«سپس لشکر به سوی محلی به نام 
در سرزمین شام فرود آمدند. به آنان خبر رسید که ھرقل پادشاه روم در » معان«

اء با صد ھزار سپاھی اردو زده است و از قبائل اطراف نیز صد ھزار نیروی قی بل منطقه
لشکر روم متشکل از دویست ھزار سپاھی بود.  پیوسته است. در نتیجهھا  آن دیگر به

گاھی یافتند، دو شب در منطقه ماندند و » معان«ی  وقتی مسلمانان به این جریان آ
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اندیشیدند که آیا با این جمعیت بزرگ مقابله کنند یا خیر. بعضی گفتند: برای رسول 
، یا این که کنیم نویسیم و او را از تعداد لشکر دشمن باخبر می ای می نامه ج خدا

دھد و ما فرمان او  فرستد یا به ھرآنچه بخواھد دستورمان می افرادی را به کمک ما می
 کنیم. را اجرا می

مردم در این مورد سخنان زیادی را رد و بدل نمودند. آنگاه عبدالله بن رواحه بلند 
بیرون ترسید؟ شما برای چه ھدفی  شد و با صدای بلند فرمود: ای مردم! شما از چه می

کنید؟ ھرگز ما با مردم  اید؟ مقصود شما شھادت در راه خداست. پس چرا فرار می آمده
جنگیم که الله ما را به  میھا  آن کنیم، ما فقط با دینی با کثرت جھاد نمی باقوت و

ی آن گرامی داشته است. پس راه بیفتید از میان دو کامیابی یکی حتمی است  وسیله
 یروزی.یا شھادت و یا فتح و پ

مردم با شنیدن این سخنان عبدالله بن رواحه به راه افتادند تا این که در نزدیکی 
تا این که لشکر دشمن چنان بزرگ بود که  رسیدند.» موته«لشکر روم به مکانی به نام 

ور ضگوید: من در غزوه موته ح می ساز حد و مرز گذشته است. حضرت ابوھریره
مدند، دیدیم که به علت کثرت سپاھی، اسلحه، داشتم وقتی مشرکین نزدیک ما آ

شود. آنگاه چشمانم  معلوم نمیھا  آن حیوانات، ابریشم درشت و نازک و طال جلو و عقب
برق زد. ثابت بن ارقم به من گفت: ای ابوھریره! گویا تو لشکرھای زیادی مشاھده 

به سبب کثرت  کنی؟ من گفتم: بله. او گفت: تو در غزوه بدر ھمراه ما نبودی. ما می
شویم. سپس دو لشکر در مقابل ھم قرار گرفته و نبرد درگرفت. زید بن  پیروز نمی

ھا به سوی او  کرد تا این که از ھر طرف نیزه جھاد می ج حارثه با پرچم رسول خدا
سرازیر شدند و او به زمین افتاد و شھید شد. آنگاه جعفر در کمال شجاعت پرچم را به 

سرود به سپاه  که شقراء نام داشت و در حالی که این اشعار را می دست گرفت. با اسبی
 ور شد. دشمن حمله

 يـــــــــا حبـــــــــذا اجلنـــــــــة واقرتاهبـــــــــا
 

 طيبــــــــــــــة وبــــــــــــــارد رشاهبــــــــــــــا 
 

ـــــــذاهبا ـــــــا ع ـــــــد دن ـــــــروم روم ق  وال
 

ـــــــــــــدة أنســـــــــــــاهبا   كـــــــــــــافرة بعي
 

ــــــــــــــــا ــــــــــــــــا قراهب ــــــــــــــــيل إن القيته  ع
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قدر خنک  چهشدن به آن و  قدر خوب است بھشت و نزدیک ای مردم! چه«یعنی: 
است آب آن. و روم است و ھمانا عذاب آن فرا رسیده است و کافر است و 

 ».را بکشمھا  آن نزدیک شدمھا  آن شان دور است. بر من است که اگر با ھای نسب
آنگاه جعفر پرچم را به دست راست گرفت و کفار دست راست او را قطع نمودند او 

کفار این دست او را نیز قطع نمودند، سپس  بالفاصله پرچم را به دست چپ گرفت، باز
او با ھردو بازوش پرچم را گرفت تا این که کشته شد، در حالی که سی و سه سال عمر 

 داشت.
گوید: در آن روز من بر نعش جعفر اثر پنجاه شمشیر و تیر را بر پیکر او  ابن عمر می

پاداش داد که به شمردم که فقط پشتش سالم بود و خداوند در عوض به او دو بال 
ی آن در بھشت به ھرجا که بخواھد پرواز کند و سپس در ھمان روز یک رومی  وسیله

شدن جعفر، عبدالله بن  ای وارد نمود و او را به دو نصف کرد. بعد از کشته به او ضربه
پرچم را به دست گرفت و سوار بر اسب شده و به سوی لشکر دشمن تاخت، اما  رواحه

 سه انداخت و دچار دو دلی و تردید بود. آنگاه این اشعار را سرود:نفسش به او وسو

ــــــــه ــــــــس لتنزلن ــــــــا نف ــــــــمت ي  أقس
 

ــــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــــــزلن أو لتكرهن  لتن
 

 إن أجلـــــب النـــــاس وشـــــدوا الرنـــــة
 

 مـــــــــــايل أراك تكـــــــــــرهني اجلنـــــــــــة 
 

ای نفس! سوگند به خدا که باید در جنگ داخل شوی چه خوش باشی یا «یعنی: 
اند، تو را چه شده است  ور شده مسلمانان حمله ناخوش. نگاه کن که کافران سخت بر

 ».پسندی که بھشت را نمی
 و سپس دو رفیقش یعنی زید و جعفر را به یاد آورد و گفت:

 يـــــــــا نفـــــــــس إال تقـــــــــتيل متـــــــــويت
 

 هــــــذا محــــــام املــــــوت قــــــد صــــــليت 
 

 ومــــــــا متنيــــــــت فقــــــــد أعطيــــــــت
 

 إن تفعـــــــــــيل فعلهـــــــــــام هـــــــــــديت 
 

روزی خواھی مرد و این حمام مرگ ای نفس! اگر امروز کشته نشوی حتما «یعنی: 
شوی و اگر چنین بکنی  را آرزو کنی داده می است که افروخته شده است. و ھرآنچه

 ».شاید به آن رھنمون شوی
اش تکه گوشتی آورد  سپس از اسبش پایین آمد و وقتی بر پاھایش ایستاد، عموزاده

سختی و گرسنگی  و گفت: کمرت را با این محکم کن؛ زیرا چند روزی است که دچار
ای  ای از آن جدا کرد و در این ھنگام در گوشه بودی. آنگاه آن را برداشت و تکه
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شکست مردم به گوشش رسید. نگاھی به تکه گوشت کرد و گفت: تو ھنوز در دنیا 
ھستی! لذا آن را از دستش انداخت و شمشیرش را به دست گرفت و به پیش رفت و با 

ھا افتاد که  ن که شھید شد و پرچم به زمین زیر پاھای اسبکفار به نبرد پرداخت تا ای
 غبار باالی آن قرار گرفت.

در این ھنگام پھلوان شجاع ثابت بن ارقم جلو آمد و پرچم را باال گرفت و فریاد زد: 
ای جماعت مسلمانان! این پرچم است. لذا کسی را به عنوان امیر برگزینید. کسانی که 

تویی امیر تو. او گفت: من چنین نخواھم کرد. آنگاه به خالد  صدایش را شنیدند گفتند:
 بن ولید اشاره کردند.

م را به دست گرفت با شدت و قوت تمام جنگید تا جایی که چوقتی خالد پر
گفت: در غزوه موته نه شمشیر در دستم شکسته و تکه تکه شد و جز یک شمشیرک  می

رسید که آن شب به سوی مدینه بازگردد، یمنی چیزی برایم باقی نماند و آنگاه خالد ت
شبیخون زنند. لذا وقتی صبح کردند. خالد مواقع لشکر را ھا  آن چون مبادا رومیان به

نموده و آخر آن را مقدم قرار داد و کسانی که در  رمقدم لشکر را مؤخ عوض نمود و
چپ  جنگیدند دستور داد تا به قسمت چپ بروند و آنان که در قسمت سمت راست می

 بودند به قسمت راست انتقال داد.
ھای جدیدی  چون نبرد در گرفت و رومیان به میدان آمدند ھر لشکری از آنان پرچم

را فرا ھا  آن کرد. در این لحظه رومیان برآشفتند و ترس را به میدان کارزار مشاھده می
نیروی کمکی آمده است. لذا ھا  آن گرفت و در میان خود گفتند: دیشب برای

زده شده و از نبرد ترسیدند. لذا مسلمانان افراد زیادی را به قتل رساندند و  وحشت
 مسلمانان فقط دوازده نفر کشته دادند.

در پایان روز خالد لشکر را از میدان کشیده و راه مدینه را در پیش گرفت. چون به 
 زنان نیز به جلومالقات کردند و ھا  آن دویدند و باھا  آن ھا به سوی مدینه رسیدند، بچه

گفتند: ای فراریان! در راه خدا فرار  ریختند و می آمدند و به طرف لشکر خاک میھا  آن
ای جز فرار نداشتند  رسید. دانست که چاره ج کردید؟! وقتی این ماجرا به گوش پیامبر

 اند. تا حد توان تالش خویش را به خرج دادهھا  آن و
 نیستند؛ بلکه فراریھا  آن ع از آنان گفت:به عنوان دفا ج بنابراین، رسول خدا

ھا  این گردند إن شاء الله عزوجل. آری، کار به پایان رسید و برمیھا  آن به سوی دوباره
بود. ھا  آن پھلوانانی بودند که کوتاھی نکردند، اما انسان بودند و این امر باالتر از توان
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کار به پایان رسیده باشد و سرزنش بنابراین، بر جنازه حاضر نماز داده شود. ھر گاھی 
 کند. دردی را درمان نمی

لشکری  ج وقتی کفار شنیدند که رسول خدا ج این بود منھج ھمیشگی آنحضرت
را فرا گرفت، ھا  آن بسیج نموده و جھت فتح مکه رھسپار شده است، ترس و وحشت

 اعالم کند:ھا  آن قاصدی فرستاد تا بهھا  آن به سوی ج لذا رسول خدا
 اش شود و درش را از داخل ببندد در امان است. ھرکسی وارد خانه •
 ھرکسی داخل مسجد برود در امان است. •
 ی ابوسفیان برود در امان است. و ھرکسی وارد خانه •

کردند. آنگاه شھسواران قریش  فرار می ج لذا مردم شروع نموده و از جلو آنحضرت
ھا  آن شان این عمل رزه برخیزند؛ اما قومگرد ھم آمدند و تصمیم گرفتند تا با او به مبا

 جمع شدند.» خندمه«در موضعی به نام ھا  آن را انکار نمودند. جز چند نفری از
وقتی حماس بن قیس این وضعیت را مشاھده کرد به صفوان و عکرمه نگاه کرد 

 کنند. او نیز پا به فرار گذاشت و زود شان فرار می ھای دید که به سرعت به سوی خانه
ھا  آن زد که دروازه را به رویم ببند؛ زیرا اش شد و به سوی زنش داد می وارد خانه

اش شود و در را بندد در امان است. آنگاه زنش گفت: پس  گویند: ھرکسی وارد خانه می
مرا ھا  آن دھی و به وسیله برخی از را شکست میھا  آن گفتی که کجاست آن چه می

 کنی! حماس گفت: خدمت می

ـــــ ـــــك ل ـــــةإن ـــــوم اخلندم ـــــهدت ي  و ش
 

ـــــــة  ـــــــر عكرم ـــــــفوان وف ـــــــر ص  إذ ف
 

 وأبــــــــو يزيــــــــد قــــــــائم كاملومتــــــــة
 

ـــــــلمة  ـــــــيوف املس ـــــــتقبلتهم بالس  واس
 

 يقطعــــــــن كــــــــل عــــــــدو مججــــــــة
 

 رضبـــــــا فـــــــال يســـــــمع األغمغمـــــــة 
 

 هلــــــــم هنيــــــــت خلفنــــــــا ومههمــــــــة
 

 كلمـــــــة نـــــــىمل تنطقـــــــي فـــــــاللوم أد 
 

عکرمه پا به  نگاه که صفوان وآداشتی،  اگر تو در لحظه خندمه حضور می«یعنی: 
گذاشتند. و ابو یزید ھمچون ستونی استوار بود و با شمشیرھای مسلمانان روبرو  فرار
کردند که جز صدای  ای قطع می شدی. آنان ھر بازو و جمجه را با چنان ضربه می

کردند و (اگر  ما را چون شیر غران تعقیب میھا  آن شد. وحشتناک چیزی شنیده نمی
 ».کردی ا کمترین سخنی مرا نکوھش نمیبودی) ب تو در آنجا می
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کرد، یک کلمه نکوھش  درست است اگر زن او شدت و سختی نبرد را مالحظه می
 آورد. را بر زبان نمی

به قصد فتح مکه وارد شد و قطعًا عظمت بلدالحرام  ج در موضع دیگری رسول خدا
لذا نبرد مختصری با کفار رخ داد و سپس گفت: خداوند روزی که  دانست. را می
و زمین را آفریده است، این سرزمین را حرام نموده است، اما برایم ساعتی از  ھا آسمان

روز حالل گردید. اصحاب عرض نمودند: شما از کشتار نھی کردید در حالی که خالد 
کند. آنگاه  برخورد کند، نبرد میبن ولید به ھمراه لشکرش با ھرکسی از مشرکین که 

به یکی از اصحاب گفت: فالنی برخیز و نزد خالد بن ولید برو و به او  ج رسول خدا
در حال حاضر مشغول نبرد ھا  آن دانست که بگو: دست از کشتار بکشد. این مرد می

شان باقی بمانند تا  ھای به قریش دستور داده است تا در خانه ج ھستند و رسول خدا
 اش باشد سزاوار کشتار است. شته نشوند و ھرکسی که خارج از خانهک

را که فرمود: دستش را از کشتار بکشد به شکلی دیگر  ج این فرد سخن آنحضرت
فھمید. یعنی ھرکسی را که در جلو او قرار گرفت بکشد تا این که خود دست از شمشیر 

بیند که با او نبرد کند. لذا آن مرد نزد خالد آمد و فریاد زد:  بکشند، چون کسی را نمی
بکش! لذا خالد ھفتاد نفر را به گوید: به ھرکسی که قدرت یافتی او را  می ج رسول خدا

 قتل رساند.
کند.  آمد و گفت: یا رسول الله! این خالد است که نبرد می ج آنگاه مردی نزد پیامبر

تعجب کرد که چگونه خالد در حال نبرد است در حالی که او را نھی  ج رسول خدا
ه محضر آند؟! لذا شخصی را به سوی خالد فرستاد تا نزد او بیاید. خالد ب نموده

فرمود: مگر من تو را از قتل و کشتار نھی نکردم؟ خالد  ج آمد. رسول خدا جآنحضرت
تعجب کرد و گفت: یا رسول الله! فالنی نزد من آمد و به من دستور داد به ھرکسی که 

شخصی را در طلب آن مرد فرستاد او آمد و  ج قدرت یافتی او را بکش. باز رسول خدا
 خالد را دید.

به او گفت: من به تو نگفتم به خالد بگو: دست از نبرد بدار؟ در این  ج رسول خدا
ھنگام آن شخص به اشتباھش پی برد، اما کار به پایان رسیده بود. لذا گفت: یا رسول 

خواست و امر خداوند باالی  خواستید و خداوند امر دیگری می شما یک امری می الله!
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خاموش شد و  ج نچه پیش آمد. رسول خداامر شما قرار گرفت و من نتوانستم مگر آ
 چیزی نگفت.

کند. گاھی  ھرکسی به گذرگاه زندگی بنگرد این امر را به صورت آشکار مشاھده می
 دھد. اوقات انسان بھترین چیزی را که در توانش بوده است انجام می

اش خیلی خوب است و من  من با جوانی سوار ماشینش شدم. دیدم که رانندگی
که یک ھفته پیش او تصادف کرده است. لذا از او پرسیدم: به نظر من  خبر داشتم

رانندگی شما خیلی خوب است. پس چرا یک ھفته پیش تصادف کردی؟ او گفت: باید 
دانی  کردم می دف میاکردم! من گفتم: عجیب است! او گفت: بله! باید تص تصادف می

رفتم و سرعتم زیاد بود  میچرا؟ من پرسیدم: چرا؟ گفت: من با ماشینم باالی پلی 
اند و به صف  ھای زیادی توقف نموده وقتی از پل پایین آمدم دیدم در جلویم ماشین

دانستم، به خاطر تصادفی که پیش آمده یا ایست  را نمیھا  آن اند و سبب توقف ایستاده
 دانستم. بازرسی بود. به ھرحال نمی

من چھار مسیر بود که ھمگی از خالصه این که به این امر غافلگیر شدم در جلوی 
خودم را منحرف نموده و از پل ھا  این ماشین پر بودند و من اختیار داشتم که از ھمگی

خودم را بیندازم یا این که ترمز را تا آخر بگیرم که در این صورت ماشین در جاده بازی 
 ترین آن این بود که آن را برگزیدم. کرد و راه سوم و آسان می

اه سوم چه بود؟ او گفت: این که با یکی از چھار ماشین که در جلویم من گفتم: ر
قرار گرفته بودند تصادف کنم. من خندیدم و گفتم: خب! بعدش چه کار کردی؟ او 

ترین ماشین را که در جلویم  گفت: من تا حد توان سرعت ماشین را کم کردم و نازل
مام قوت خندید و من نیز بود انتخاب نمودم و... با او تصادف کردم! سپس با ت

اش اندیشیدم و فھمیدم که او زیاد مستحق نکوھش  خندیدم. اما بعد از آن در گفته
ھایی که در جلوش قرار داشتند مشخص بودند. یعنی برخی  نیست. بدین جھت که راه

ھا او را نصیحت  مشکالت راه حلی ندارند. شخصی پدرش عصبی است. با تمام روش
 ار بکند؟کای در بر نداشته است، پس چ دهکرده است، اما فای

 لحظه...
خودت را به جای شخص مالمت شده قرار بده و در دیدگاه و نکته نظر او بیندیش، «

 ».سپس بر او حکم کن



 

 

 قبل از نصیحت به اشتباه طرف مطمئن باش

غرش صدایش کامًال واضح بود، وقتی با من تماس گرفت، به شدت خشمگین بود، 
که من  -» فھد«کرد. این صدای ھمیشگی  اما تا حد توان خشم خویش را کتمان می

�به آن عادت کرده بودم  نبود. احساس نمودم که از موضوعی ناراحت است، سخنانش  
 ھا و تعرض مردم به خود سخن گفت. را آغاز نمود و از فتنه

گفت: تو دعوتگر ھستی وافعال و عملکردت  سپس صدایش تندتر شد و بار بار می
باید حساب شده باشد. من گفتم: جناب ابوعبدالله! کاش به صورت مستقیم وارد 

؟ او گفت: سخنرانی که در (...) ایراد نمودی و در آن گفته بودی... و شدی موضوع می
من تعجب کردم و گفتم: کی چنین اتفاقی افتاده است؟ گفت: سه ھفته پیش. من 

ام. او گفت: چرا شما در آنجا از  گفتم: مدت یک سال است که من به آن منطقه نرفته
 فالن موضوع صحبت کردید.

گیری  ای به دوستم رسیده است و نصیحت و موضع یعهسپس برایم روشن گردید شا
و سخنانش را براساس آن بنا نموده است. درست است که من پیوسته دوستش دارم؛ 
اما دیدگاه من نسبت به او پایین است، چون دریافتم که او عجول است و مانند این که 

 ».پرد در ھیاھو داد و فریاد می«گویند:  می
ھا و نظرات خویش را براساس شایعات بنا  گیری د که موضعھستن ھا انسانقدر  چه

 شود که آیند و بعدھا روشن می کنند. خیلی افراد به عنوان خیرخواھی نزد شما می می
شان  قدر کسانی ھستند که این شایعه در قلب اند. چه ای رفته به دنبال شایعهھا  آن

سازند، در حالی که این  گیرد و تصورشان را نسبت به شما براساس آن می جای می
شد که فالنی چنین و چنان کرد. پس به  شایعه دروغی بیش نیست. گاھی شایعه می

گفتن در مورد  خاطر این که شما شخصیت خودتان را نزد او حفظ نمایید قبل از سخن
 ی نبوی. او به این شایعه کامًال مطمئن باشید و ھمین است شیوه

پوش و  به او نگاه کرد، دید که ژنده ج خداآمد. رسول  ج شخصی نزد رسول خدا
آشفته ظاھر و موھایش پر گرد و غبار است. لذا خواست به او نصیحت کند تا وضعیت 

اش را اصالح نموده و سامان دھد. اما ترسید که شاید این شخص در اصل فقیر  ظاھری
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: بله. و نادار باشد. لذا به او گفت: آیا شما مال و سرمایه دارید؟ آن مرد گفت
پرسید: دارای چه نوع مال ھستی؟ او گفت: من ھرگونه مال دارم از قبیل:  جآنحضرت

فرمود: وقتی خداوند به تو مال داده است،  ج شتر، برده، اسب و گوسفند. رسول خدا
شان  ھای زایند که گوش ھایی می تو نمایان گردد. شتران قومت بچه پس باید اثر آن بر

گویی: این بحیره  بری و می را میھا  آن کنی و گوش قصد میسالم است و تو به چاقو 
ی آن را بر خود و  گویی: این بریده است و استفاده کنی و می است و گوشش را پاره می

کنی. آن مرد گفت: بله یا رسول الله! ھمانا آنچه خدا به تو داده است  اھلت حرام می
 .)١(برایت حالل است. برنده خدای گانه است

 ج شدند و با رسول خدا آمدند و مسلمان می ھای زیادی می دسته» م الوفودعا«در 
شدند یا عھد و پیمان  کردند. برخی در حالت کفر آمده و مسلمان می بیعت می

آمد که » وفد صدف«با اصحابش نشسته بود که  ج کردند. روزی رسول خدا می
ده و نشستند، اما سالم آم ج به مجلس پیامبرھا  آن مجموعًا بیش از ده نفر بودند.

گفتند: بله. پرسید: پس ھا  آن پرسید: آیا شما مسلمان ھستید؟ ج نگفتند. رسول خدا
 الله وبرکاته. حمةبلند شده و گفتند: السالم علیکم ورھا  آن چرا سالم نگفتید. لذا

 فرمود: وعلیکم السالم، بنشینید. ج حضرتنآ
در زمان حضرت عمر دایره فتوحات آنان نشستند و از اوقات نماز پرسیدند. و 

را به عنوان امیر کوفه » سعد بن ابی وقاص«، »حضرت عمر«اسالمی وسیع گشت. 
کردند. لذا  مقرر فرمود: در آن زمان اھل کوفه علیه والی خویش آشوب و فتنه به پا می

شکایت کردند و » سعد«ای به سوی حضرت عمر فرستاده و از  نامهھا  آن تعدادی از
خواند! وقتی عمر  ای زیادی از او ذکر نمودند تا جایی که گفتند: درست نماز نمیھ عیب

ای به عنوان نصیحت او  نامه را خواند، به اتخاذ ھیچگونه تصمیمی شتاب ننمود و نامه
ی کوفه  روانه» سعد«ای برای  را به ھمراه نامه» محمد بن مسلمه«ننوشت. بلکه 

ھا  آن در میان مردم برود و در مورد او از» سعد«ساخت و به او دستور داد که ھمراه 
 سؤال بکند.

را از جریان باخبر ساخت. سپس » سعد«به کوفه رسید و » محمد بن مسلمه«
کرد و  سؤال می» سعد«خواند و از مردم در مورد  در مساجد نماز می» سعد«ھمراه 

                                           
 حاکم با سند صحیح. -١



 ٢٢٧  طرف مطمئن باشقبل از نصیحت به اشتباه 

از ھا  آن ا شد وجوی» سعد«را در مورد ھا  آن ھیچ مسجدی را نگذاشت مگر این که نظر
شد. » بنی عبس«ی  جز به نیکی یاد نکردند. تا این که وارد مسجدی از قبیله» سعد«
از ھا  آن پرسید؟ و» سعد«برخاست و از مردم در مورد امیرشان » محمد بن مسلمه«

دھم، آیا شما برای  گفت: من شما را به خدا قسم می» محمد«سعد به نیکی یاد کردند. 
گفتند: خیر ما جز نیکی برایش چیزی ھا  آن دانید؟ چیزی می نغیر از ای» سعد«

 دو مرتبه سؤال را تکرار نمود.» محمد«دانیم.  نمی
در این ھنگام شخصی از آخر مسجد برخاست و گفت: حال که ما را به خدا سوگند 

نماید.  ھا عدالت نمی کند و در قضاوت ای. پس بشنو! سعد برابری را رعایت نمی داده
ام؟ آن مرد گفت: بله. آنگاه سعد  این سخن او تعجب کرد و گفت: آیا من اینگونه سعد از

گوید و از روی ریا و تظاھر  ی تو دروغ می کنم: خدایا! اگر این بنده گفت: من سه دعا می
برخاسته است. خدایا پس عمرش را طوالنی کن. فقرش را طوالنی کن و او را در 

عد از مسجد بیرون شد و به مدینه رفت و پس از چند ھا قرار بده. آنگاه س معرض فتنه
 سالی فوت نمود.

اما ھمواره دعای سعد آن مرد را دنبال کرده بود تا این که عمرش زیاد شد و 
ھایش نرم گردید و پشتش خمیده شد و کمرش ھمانند کمانی قوس شد و  استخوان

و فقر شدیدی اش ملول و خسته گردید  چنان عمرش طوالنی گردید که از زندگی
دراز ھا  آن گذشتند دستش را به سوی دامنگیرش شد و ھرگاه زنان از کنارش می

اشاره و تعرض نماید! و مردم با صدای بلند به او فریاد زده و ناسزا ھا  آن کرد تا به می
سال و در  گفت: من چکار کنم ھمانا من پیرمرد کھن گفتند و او در جواب می می

مرا به این روز » سعد بن ابی وقاص«که دعای مرد صالح، یعنی ای ھستم  افتاده فتنه
 درانداخته است.

 حدیث...
را به عنوان مرکبی (برای رسیدن » اند چنین گفته«خیلی بدند مردانی که جمله: «

 ».اند ھا) گرفته ھا و فرار از مسئولیت به خواسته
 نماید. ھمین گناه برای انسان کافی است که ھرآنچه بشنود آن را بازگو





 

 

 مرا نکوهش کن؛ اما توأم با نرمی

از آنچه ذکر کردیم، ھدف این است که اصًال نکوھش انجام نگیرد. ھرگز؛ زیرا در 
دھی و فرزند، ھمسر و  شود تا افراد را مورد نکوھش قرار مواقع متعددی نیاز پیدا می

 دوست خودت را سرزنش نمایی.
تری به کار  ھای سبک اما ممکن است اندکی آن را به تأخیر بیندازی یا اسلوب

 شده را بگذار تا آب صورتش را حفظ کند. گیری. بنابراین، شخص نکوھش
مکه را فتح نمود و منزلت و شأن وی در میان عرب  ج پس از این که رسول خدا

با مردم به غزوه  ج قوی گشت و افراد زیادی به دین اسالم گرویدند، رسول خدا
 رفت.» حنین«

آرایی نموده و سپس  ھا صف تری آمده و با اسب ھای بھتر و منظم مشرکین با صف
یان صف بسته بودند. زنان و سپس گوسفندان و بعد چھارپاھا  آن رزمندگان و پشت سر

ھمچنین تعداد مسلمانان در حدود دوازده ھزار نفر بودند و مشرکین در رفتن به 
 حنین از مسلمانان سبقت گرفته بودند.» دره«

ھا کمین کرده بودند. لذا  لشکرھایی از آنان در دو طرف رودخانه پشت تخته سنگ
خانه شدند تا این که رود ھای مسلمانان وارد به طور ناگھانی نبرد در گرفت و دسته

ھا و  کفار از ھرطرف بر آنان یورش بردند و از ھر طرف لشکر مسلمانان را ھدف سنگ
تیرھا قرار دادند و مردم سراسیمه و پریشان شدند و لشکر مسلمانان پشت کرده و 

 نشینی کردند. عقب
نان اولین نشی ی نبرد را ترک کردند و اعراب و بادیه دیر نپایید که مسلمانان صحنه

 ج کسانی بودند که فرار کردند و کفار تسلط پیدا کرده و غالب شدند. چون رسول خدا
ھای خون جاری است و  ھا و لشکرھا پا به فرار گذاشته و جوی مشاھده کردند که دسته

 خورده است. لشکر شکست
به عباس دستور دادند که مھاجرین و انصار را صدا زده و بگوید: ای  ج آنحضرت

در میان ھشتاد یا  ج بازگشتند تا این که رسول خداھا  آن اجرین و ای انصار! آنگاهمھ
صد نفر در میدان نبرد ثابت ماند و آنگاه خداوند مسلمانان را یاری نموده و نبرد به 
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آوری شدند کسانی که از  جمع ج پایان رسید. وقتی اموال غنیمت در محضر آنحضرت
ھا و تیرھا ترسیده بودند، اولین کسانی ھستند که در  هصحنه نبرد فرار کرده و از نیز

را فر  ج نشینان دور آنحضرت خواھند! اعراب و بادیه پیرامون وی جمع و غنیمت می
ی غنیمت ما را  ی غنیمت ما را جدا کنید، سھمیه گرفته و درخواست نمودند: سھمیه

را منظور کند؟! ی غنیمت شما  خواستند. تعجب است! سھمیه جدا کنید و غنیمت می
گیرد، حال آن که شما نجنگیدید؟ چگونه خواستار  تعلق می چگونه غنیمت به شما

دید، اما ری نبرد برگ زد که به معرکه فریاد می ج غنیمت ھستید، در حالی که پیامبر
 شما پاسخی ندادید؟!

؛ زیرا دنیا در نزد او ارزشی کرد این امور ناچیز فکر نمیبه  ج اما رسول خدا
ی غنیمت ما را جدا  گفتند: سھمیه اشت. بنابراین، اعراب دنبالش کرده و بار بار میند

تنگ نمودند و او را ناچار به پای درختی کشاندند  ج کنید تا این که عرصه را بر پیامبر
به قدری به درخت نزدیک شد که  ج و از شدت ازدحام و تراکم جمعیت، آنحضرت

ھایش افتاد و شکم و پشتش برھنه گردید،  از شانه ھای آن گیر کرد و ردایش به شاخه
کرد و در کمال نرمی و آرامش گفت: ای مردم! ھا  آن اما با خشم نیامد، بلکه رو به

ی اوست اگر به تعداد  چادرم را به من بازگردانید، زیرا سوگند به ذاتی که جانم در قبضه
کردم و  ان شما تقسیم میرا در میھا  آن داشتم چھار پای اھلی می» تھامه«درختان 

بود اموال را برای  یافتید. آری! اگر بخیل می آنگاه شما مرا بخیل، بزدل و دروغگو نمی
گذاشت و  بود ھمراه فرارکنندگان پا به فرار می داشت و اگر بزدل می خودش نگه می

 کرد. اگر دروغگو بود پروردگار عالمیان او را یاری نمی
 .مواضع زیبایش بسیار زیادند

رفتند و از کنار زنی گذشتند که در کنار قبر کودکش  با تعدادی از اصحابش راه می
 به او گفت: از خدا بترس و شکیبا باش. ج کرد. رسول خدا گریه می

را نشناخت و با صدای بلند گفت: رھایم  ج زن گریان و غمزده بود و رسول خدا
 کن تو چه پروایی برای مصیبت من داری؟!

اش را انجام داده  خاموش شدند و او را رھا کرده و رفتند؛ چون وظیفه ج آنحضرت
و دریافته بود که این زن حاال در یک وضعیت روحی بحرانی قرار دارد که مناسب 

 نیست بیشتر از آنچه شنیده موعظه و اندرز شود.



 ٢٣١  توأم با نرمی مرا نکوهش کن؛ اما

 است!! ج برخی از صحابه رو به آن زن کرده وگفتند: این رسول خدا
خویش پشیمان شد و بلند شد و کوشش کرد خود را به  ی آن زن از گفته

رفت و دربانی دم خانه ایشان نیافت،  ج برساند، تا این که به خانه پیامبر جآنحضرت
خواھی گفت: یا رسول الله! من تو را نشناختم، حال صبر  آنگاه به عنوان معذرت

 .)١(است گفت: ھمانا صبر در آغاز مصیبت (دارای ارزش) ج کنم. رسول خدا می

 با نرمی حیوان را بکشید...
ھمانا خداوند بر ھرچیزی احسان را فرض نموده است. لذا ھرگاه حیوانی کشتید «

پس کشتن او را با مالیمت توأم کنید و ھرگاه ذبح نمودید پس ذبح او را نیکو نمایید و 
 ».شونده راحت باشد کاردتان را تیز نموده تا حیوان ذبح

                                           
 متفق علیه. -١





 

 

 از مشکالت فرار کن!

به نظر من اگر یک تحلیل و تحقیقی در یک بیمارستان ابتدایی انجام بگیرد ھر 
فشار خون و ھا  آن ترین شخصی در بدنش ده نوع بیماری را کشف خواھد کرد که ساده

 مرض قند خواھد بود!
ی کامل و  داد؛ زیرا از مردم نمونه قدر خودش را مورد شکنجه قرار می بیچاره چه
دھد: سینی  بینی که زنش را در تنگنا قرار می خواست. ھمواره وی را می ایده آل را می

ھای نو را با اتو سوختی؟ و  ای؟ لباس ای؟ جاروی ھال را فراموش کرده تهسجدید را شک
با امتیاز » سعد«را حفظ نکرده است و  ھمچنین با فرزندش خالد ھنوز جدول ضرب

 »...ھند»... «ساره«نشده است و  باالیی قبول
اش است. اما در میان دوستان به یک وضعیت بحرانی  این وضعیت وی در خانه

ابو «ام. و  از ذکر داستان بخیل من بوده» ابوعبدالله«بزرگتری گرفتار است. منظور 
کرد  فرسوده و از رده خارج صحبت می ھای وقتی دیروز در مورد ماشین» احمد

کرد. الی  بود. آری، او به من نگاه می منظورش من بودم. آری، منظورش ماشین می
ھا و افکار این شخص مسکین. در گذشته ضرب المثل مشھوری بوده  گیری آخر موضع

 اند: اگر زمانه با تو نساخت تو با زمانه بساز. که گفته
�یادم ھست که یک صحرانشین  �که از دوستانم بود   و چون من با بخشی از  

کردم، او ضرب المثلی را که از جدش حفظ کرده  بافی می معلوماتم در جلویش فلسفه
کرد و  اش بیرون کرده و آن را برای من بازگو می بود یک آه و غرش درازی از سینه

 نی با آن مصافحه کن!پیچاتوانی آن را ب گفت: ای شیخ! دستی که نمی می
قتی من در این مثالش اندیشیدم معنایش را صحیح یافتم؛ زیرا وقتی ما خودمان و

را به تسامح و سازگاری با کارھا عادت ندھیم یا به عبارت دیگر الزم است در برخی امور 
ور نباشیم و گرنه به  اطالعی کرده و در تجزیه و تحلیل و حدس و گمان غوطه اظھار بی

 فرماید: . شاعر در این مورد میزودی به شدت خسته خواھیم شد

 لــــــــيس الغبــــــــي بســــــــيد يف قومــــــــه
 

ـــــــــايب  ـــــــــه املتغ  لكـــــــــن ســـــــــيد قوم
 



 ات لذت ببر از زندگی    ٢٣٤

ھا و  شخص احمق سردار قومش نیست، بلکه سردار قوم کسی است که از حماقت«
 ».اطالعی و اغماض نماید ھای بعضی افراد اظھار بی نادانی

خواست تا در استادش رفت و از او » شیخ«ای نزد  یک جوان خرم و تر و تازه
اش تا پایان مرگ او است به او کمک کند. استاد  انتخاب ھمسری که رفیق زندگی

ای که ھمسرت دارای آن اوصاف باشد،  ھایی که در نظر گرفته گفت: اوصاف و ویژگی
اش زیبا باشد و قد و قامتی کشیده داشته باشد،  چه ھستند؟ جوان گفت: شکل و قیافه

گین، غذایش لذیذ و خوشمزه و سخنانش موھایش نرم و ابریشمی و ب ویش عطرآ
 نشین باشد... شیرین و دل

وقتی به او نگاه کنم مرا شاد گرداند، اگر از او غایب باشم [مال و ناموسم] را حفظ 
اش بیمناک نباشم دینی داشته باشد که او  کند، از فرمانم سرپیچی نکند و از شرو بدی

به او سود برساند. ھمواره اوصاف کمال را که در  را باال ببرد و دارای حکمتی باشد که
کرد. وقتی  را در یک زن جمع میھا  آن میان زنان مختلف وجود داشتند ذکر نموده و

ات در نزد من  اوصاف زیادی برای استاد ذکر نمود، استاد گفت: فرزندم! این خواسته
خداوند. اما در شود! جوان پرسید: کجاست؟ استاد گفت: در بھشت به اذن  یافت نمی

پوشی  دنیا خودت را به تسامح عادت بده. آری، خودت را در دنیا به تسامح و چشم
را شاخص کرده و در ھا  آن عادت بده. خودت را در جستجوی مشکالت خسته نکن تا

 به مناقشه بپردازی.ھا  آن مورد
ام؟  دهاز این رو روزی در جلوی شخصی فریاد بزنی که منظور تو از این سخن من بو

ات مرا غمگین سازی؟  خواھی با تنبلی و روز دیگری به روی فرزندانت داد بزنی تو می
 کنی؟ و روزی صدایت را بر ھمسرت بلند کنی که تو عمدًا به امور منزل توجه نمی

اش  بر تسامح بود و از زندگی ج حال آن در اغلب و عموم اوقات منھج آنحضرت
آمد در حالی که گرسنه  به وقت نیمروز به خانه می ج برد. گاھی رسول خدا لذت می
گفت:  گفتند: خیر وجود ندارد. پس می میھا  آن پرسید: غذا ھست؟ میھا  آن بود و از

گفت: چرا غذا  کرد. نمی ام و به خاطر آن مشکلی ایجاد نمی بدین جھت من روزه
گفت: پس من  اید؟ چرا مرا خبر نکرد تا من چیزی خرید کنم؟ بلکه می درست نکرده

 .)١(یافت ام و مسأله خاتمه می روزه

                                           
 مسلم. -١



 ٢٣٥  از مشکالت فرار کن!

 نمود. آنحضرت در تعاملش با مردم در کمال جوانمردی و تسامح برخورد می
در  ج که یکی از بھترین صحابه بود گفت: من با رسول خدا» کلثوم بن حصین«

در رکاب او بودیم. کلثوم » االخضر«ی  غزوه تبوک به جھاد رفتم و شبی در دره
مسیر طوالنی را پیاده طی نمودند و خواب بر او غلبه ھا  آن کند که نی را ذکر میداستا

شد و آنگاه آن را  نزدیک شده و ناگھان بیدار می ج کرد و شترش به شتر رسول خدا می
اصابت کند. تا این که در مسیر راه  ج کرد تا مبادا رحل شترش به پای پیامبر دور می

برخورد کرده و  ج اش به سواری پیامبر واریخوب بر چشمانش طاری گشت و س
از گرمی آنچه به  ج خورد و آن را به درد آورد، رسول خدا ج رحلش به پای آنحضرت

در این ھنگام کلثوم از خواب بیدار شد و سراسیمه گشته و » حصین«او خورد گفت: 
دی و در کمال جوانمر ج گفت: یا رسول الله! برایم دعای مغفرت کن. اما رسول خدا

تسامح فرمود: به راھت ادامه بده، به راھت ادامه بده. آری، ادامه بده و قضیه و 
ای به پا نکرد و اظھار نداشت: چرا مرا به تنگ درآوردی؟ راه وسیع است، چرا در  مسأله

 کنار من آمدی؟! خیر. خودش را خسته نکرد، پایش ضربه خورد و تمام شد.
 بود. ھمواره تعامل و اخالق وی اینگونه

ای آورده و گفت: یا رسول الله!  روزی در میان اصحاب نشسته بودند. زنی تکه پارچه
آن را گرفت و  ج ام و شما آن را بپوشید. رسول خدا ھای خودم بافته من این را با دست

در حالی که شدیدًا به آن نیاز داشت، برخاست و به خانه رفت و آن را پوشید و باز نزد 
در این ھنگام شخصی از میان اصحاب گفت: یا رسول الله! این اصحابش بازگشت. 

اش  گفت: خوب است، لذا باالفاصله به خانه ج پارچه را به من بپوشان! رسول خدا
اش را پوشید و سپس آن را  برگشت و پارچه را از تنش کشید و آن را پیچید و ازار قبلی

فتند: کار خوبی نکردی برای آن شخص فرستاد. در این ھنگام مردم به آن شخص گ
ای  کننده ھیچ سؤال ج دانستی پیامبر این پارچه را از ایشان خواستی در حالی که می

 گرداند؟! را برنمی
آن شخص گفت: به خدا قسم! من آن را سوال نکردم مگر این که پس از مرگم کفنم 

 .)١(دنداش او را در آن پارچه کفن نمو باشد. بنابراین، وقتی آن شخص ُمرد خانواده
 قدر زیباست تا با چنین برخوردھایی. از مردم استقبال نماییم! پس چه

                                           
 بخاری. -١



 ات لذت ببر از زندگی    ٢٣٦

برخاست تا نماز عشا را به مردم امامت کند که ناگاه دو طفل یعنی  ج رسول خدا
رسول  وارد مسجد شدند و به سوی جد خویش لھای فاطمه حسن و حسین، بچه

خواندند و چون به سجده رفت حسن و  رفتند، در حالی که ایشان نماز می ج خدا
خواست سرش را از سجده بلند کند با دو  پریدند و چون می حسین به پشت وی می

کرد و آن  دستش آن دو را به صورت بسیار مشفقانه گرفت و از پشت خویش پایین می
رفت و دوباره حسن و حسین  نشستند و سپس دوباره به سجده می ای می دو به گونه

نمازش را به پایان رسانید. و آنگاه با  ج شدند تا این که آنحضرت به پشت او سوار می
 گذاشت. را گرفته و بر زانوھایش میھا  آن شفقت تمام

را نزد مادرشان بازنگردانم؟ اما ھا  آن ابوھریره برخاست و گفت: یا رسول الله! آیا
آن دو شتاب نکرد، سپس اندکی درنگ نمود وانگی برای برگرداندن  ج رسول خدا

گفت: نزد مادرتان بروید، در این ھنگام آن دو برخاسته و ھا  آن آسمان برق زد. لذا به
 .)١(نزد مادرشان رفتند

جھت ادای نماز ظھر یا عصر بیرون شدند، در حالی که  ج روزی دیگر رسول خدا
حسن یا حسین را در بغل داشتند و جھت امامت به مصالیش رفته و بچه را گذاشتند و 

اش را طوالنی کرد. تا  سپس تکبیر امامت را گفتند، وانگھی به سجده رفت و سجده
است [یعنی فوت چیزی رسیده  ج جایی که برخی از اصحاب گمان کردند که به پیامبر

کرده است] و سپس سرش را از سجده برداشت. پس از پایان نماز، اصحاب از ایشان 
پرسیدند: یا رسول الله! شما امروز چنان سجده طوالنی به جا آوردید که تا به حال 

 اید یا به شما وحی نازل شده است؟! سابقه نداشته است. آیا به چیزی دستور داده شده
: ھیچکدام از این دو نبود، بلکه پسرم بر من سوار شد و من فرمودند ج آنحضرت

 .)٢(ناگوار دانستم که بر او شتاب کنم تا این که او حاجتش را تکمیل نماید
در حالی که گرسنه بود به منزل ام ھانی دختر ابوطالب رفت  ج روزی رسول خدا

من جز یک تکه و پرسید: آیا نزد شما چیزی (برای خوردن) ھست؟ ام ھانی گفت: نزد 
 ج کنم آن را به شما تقدیم نمایم. آنحضرت نان خشک چیزی نیست و من شرم می

آن را در آب تکه تکه کرد و  ج فرمود: آن را بیاور. ام ھانی آن را آورد و رسول خدا

                                           
 اند. گوید: رواتش ثقه می روایت از احمد و ھیثمی -١
 مستدرک حاکم (حدیث صحیح است). -٢



 ٢٣٧  از مشکالت فرار کن!

شروع به خوردن این نان  ج سپس ام ھانی نمک آورد و بر آن پاشید و رسول خدا
رو به ام ھانی کرد و گفت: آیا شوربا ھست؟ ام  ج ل خداآمیخته با آب نمود. باز رسو

 فرود: آن را ج ھانی گفت: یا رسول الله! در نزد من چیزی جز سرکه نیست. آنحضرت
آن را در غذایش ریخت و از آن خورد و  ج بیاور، آنگاه ام ھانی آن را آورد، رسول خدا

 .)١(ه شوربای خوبی استسپس خداوند عزوجل را ثنا گفته و آنگاه فرمودند: سرکه چ
تعامل ھا  آن شد و برحسب امور و اوضاع با آری، زندگی وی اینگونه سپری می

در سفر حج با یارانش بیرون شده و در جایی منزل گرفتند.  ج کرد. رسول خدا می
ای آمد و از آن وضو  برای قضای حاجتش بیرون شد، سپس به حوضچه ج آنحضرت

 گرفته و به نماز ایستادند.
جابر بن عبدالله آمد و در قسمت چپ وی ایستاد و تکبیر گفت و به او اقتدا کرد. 

دستش را گرفت و با نرمی او را چرخاند تا این که او را به سمت  ج آنگاه رسول خدا
آمد و وضو  سراستش آورد و ھمچنان به نماز خویش ادامه دادند تا جابر بن صخر

 ج ایستاد. آنگاه رسول خدا ج اگرفت و سپس آمد و در قسمت چپ رسول خد
ھای آن دو را گرفت و در کمال نرمی به عقب ھل داد تا این که پشت سر او  دست

 ایستادند.
با پسرش »» محصن«دختر » ام قیس«نشسته بود که  ج روزی دیگر رسول خدا

او را تحنیک نموده و برایش دعای خیر  ج آمد که تازه متولد شده بود تا رسول خدا
 ج او را گرفت و در دامانش قرار داد. کودک در دامان آنحضرت ج ا رسول خداکند. لذ

تنھا کاری که کرد این بود که آب خواست و به  ج بود که ناگھان ادرار کرد. رسول خدا
اش را درھم نکشید. پس  و قضیه تمام شد و خشم نگرفت و چھره )٢(موضع آن پاشید

ای و از کاه کوه بسازیم. الزم نیست  ای قّبه هچرا ما خودمان را تعذیب نماییم و از حبّ 
 دھد، صد در صد موافق طبع شما باشد. که ھرآنچه در پیرامون شما رخ می

 وأيــــــن جتــــــد عيبــــــا فســــــد اخلــــــال
 

ــــــال  ــــــه وع ــــــب في ــــــن ال عي ــــــل م  ج
 

                                           
 طبرانی در معجم اوسط و اصل آن در صحیحین است. -١
 مسلم. -٢



 ات لذت ببر از زندگی    ٢٣٨

اگر عیبی یافتی آن را مخفی بدار؛ زیرا خیلی کم است کسی که در او عیبی «یعنی: 
 ».باشدنبوده و بلندمرتبه 

کنند،  ھا و رخدادھا را بزرگ می برخی مردم اعصاب خویش را خراب نموده و قضیه
اند و چه بسا برخی از اساتید و معلمین زن و مرد نیز  برخی از والدین نیز اینگونه

 اینگونه ھستند.
ھرگز به دنبال اشتباھات مخفی و نھفته مردم نباش و در پذیرفتن عذرھای دیگران 

آزاده باش، به ویژه از کسانی که به خاطر دوام دوستی و رفاقت با تو جوانمرد و 
 کنند نه به خاطر مصالح شخصی. عذرخواھی می

ــــن يأتيــــك معتــــذرا ــــل معــــاذير م  أقب
 

ـــــدك فـــــيام قـــــال أو فجـــــرا  ـــــرّ عن  إن ب
 

 فقــــد أطاعــــك مــــن يرضــــيك ظــــاهره
 

ــــك مــــن يعصــــيك مســــترتاً   ــــد أجل  وق
 

آیند بپذیر ھرچند در عذرخواھی  نزد تو میعذرھای کسانی را که برای عذرخواھی «
 »خویش صادق باشد یا کاذب

زیرا کسی که ظاھرش تو را راضی بگرداند از تو پیروی کرده و کسی که در پنھانی «
 ».از فرمان تو عصیان کرده است، پس قطعًا تو را گرامی داشته است

فت و برای بنگر در حالی که روزی باالی منبر ر ج به این رویکرد رسول خدا
نشین در  ده و در پردهایارانش خطبه خواند و صدایش را چنان باال برد که زنان آز

 شان صدایشان را شنیدند! به نظر شما چه گفت؟ ھای خانه
تان داخل نشده  اید و ایمان در قلب تان ایمان آورده فرمودند: ای کسانی که با زبان

نباشید، زیرا ھرکسی در پی عورت و ا ھ آن است از مسلمان غیبت نکنید و در پی عورت
شود و ھرکسی که خدا در پی ناموس  ناموس برادرش باشد خداوند در پی عورت او می

 .)١(اش باشد کند، اگرچه در داخل خانه او باشد، او را رسوا می
آری، در کمین اشتباھات مردم نباش و ناموس مردم را جستجو نکن و جوانمردانه 

بر این که ھرگز مشکالت را برنینگیزد، بسیار حریص بود. روزی  ج باشد. رسول خدا
ھا آرام  در یک جلسه آرام با اصحابش نشسته بود که یارانش دور او صف بسته و قلب

گاه باشید! ھیچکس از شما حق ندارد چیزی در  گرفته بودند، آنگاه به یارانش گفت: آ

                                           
 ترمذی با سند صحیح. -١



 ٢٣٩  از مشکالت فرار کن!

ر حالی نزد شما بیایم که مورد اصحاب من به من برساند؛ زیرا من دوست دارم د
 .)١(ام پاک و سالم باشد سینه

 خودت را شکنجه نکن...
زمانی که غبار به زمین نشسته است آن را علیه خودت پراکنده نکن و اگر «

 ».ات لذت ببر نت بگیر و از زندگیتیات را با آس برانگیخته شد، پس بینی

                                           
 ابوداود و ترمذی و در این حدیث مقال است. -١





 

 

 ها اصرار نکن به اشتباهت اعتراف کن و به آن

فقط ھا  آن شوند، حّل  ساله می ھای چندین بسیاری از مشکالت که منجر به دشمنی
اینقدر خواھد بود که یکی به دیگری بگوید: من اشتباه کردم، من از شما پوزش 

ی تندی بر زبان  خی نابجایی کردی یا کلمهخواھم، اگر وعده خالفی کردی یا شو می
ھایش  کردن شراره ور گردد به خاموش آوری، پس قبل از آن که آتشی به سبب آن شعله

 عجله کن.
 دل و شادکام باشید. مثًال بگویید: آقا من متأسفم، شما بر من حق دارید، شما خوش
به گوش مردم  ھا را چه زیباست که ما تواضع و فروتنی کنیم و اینگونه عبارت

خصومت و دشمنی درگرفت، حال آن که ھردو  ببرسانیم. در میان بالل و ابوذر
رنگ! بالل  صحابی بودند، اما انسان بودند. ابوذر به خشم آمد و گفت: ای پسر زن سیاه

ابوذر را فرا خواند و گفت: آیا  ج شکایت کرد. آنحضرت ج از این جمله نزد رسول خدا
فتی؟ ابوذر گفت: بله، پرسید: آیا اسم مادرش را بر زبان آوردی؟ تو فالنی را ناسزا گ

ابوذر گفت: یا رسول الله! کسی که مردان را ناسزا بگوید، حتمًا پدر و مادرش را یاد 
فرمود: تو مردی ھستی که آثار جاھلیت در وجود تو ھست.  ج کند. رسول خدا می

فرمود: بله.  ج دارد؟ آنحضرت رنگ ابوذر عوض شد و گفت: آیا در وجود من کبر وجود
به او یک روش و منھجی تعلیم داد که ھرگاه با زیردستان خود  ج سپس رسول خدا

را زیردست شما قرار ھا  آن برادران شمایند و خداوندھا  این تعامل نماید، بگوید: قطعاً 
داده است، پس ھرکسی که برادرش زیردست او باشد، از غذایش به او غذا بدھد و از 

وشاک خویش به او بپوشاند و آنچه در توانش نیست او را مکلف نسازد و اگر آنچه در پ
 توانش نبود او را مکلف ساخت در انجام آن کار به او کمک کند.

در این ھنگام ابوذر چکار کرد، بیرون شد تا این که با بالل مالقات کرد و از او 
شد تا  به زمین نزدیک میعذرخواھی کرد و سپس در جلوی بالل به زمین نشست و 

 ام بگذار. اش را به خاک گذاشت و گفت: ای بالل! پایت را بر گونه این که گونه
ورشدن آن اینگونه  ساختن آتش دشمنی قبل از شعله در خاموش شآری، صحابه

 مشتاق بودند.
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بگومگویی رخ داد و ابوبکر از عمر » عمر«و حضرت » ابوبکر«بین حضرت 
از روی خشم از او کناره گرفت، وقتی ابوبکر این وضعیت را  خشمگین شد، عمر نیز

دید، پشیمان شد و ترسید که این قضیه به درازا نکشد، لذا به دنبال عمر راه افتاد و 
کرد. ابوبکر  آمرزش بخواه و حضرت عمر به او توجه نمی گفت: ای عمر! برای من

اش رسید و در را به  به خانهرفت تا این که عمر  کرد و به دنبال او می عذرخواھی می
او را از دور  ج رفت، وقتی رسول خدا ج روی ابوبکر بست. آنگاه ابوبکر نزد رسول خدا

پریده و پریشان مشاھده نمود، گفت: دوست شما  آید و او را در حالتی رنگ دید که می
ای  رسد؟ ابوبکر خاموش نشست و ھنوز چند لحظه را چه شده که پریشان به نظر می

 ھای آنان سفید بود خدا از ذشته بود که عمر از عملکرد خود پشیمان شد. بلی قلبنگ
آمد و سالم گفت و در کنار او نشست و  ج راضی شود. عمر به مجلس رسول خداھا  آن

گردان نموده و عذرش را  داستان را برایش بازگو نمود و این که چگونه از ابوبکر روی
خشمگین شد، وقتی ابوبکر خشم او را  ج ضرتنپذیرفته است. در این ھنگام آنح

 من ستمگر بودم، من ستم کردم و ھمواره از 
ً
مشاھده کرد، گفت: یا رسول الله! قطعآ

گفت: آیا شما دوست مرا  می ج آورد و رسول خدا کرد و برایش عذر می عمر دفاع می
ن گفتم: ای کنید؟ به یاد روزی که م کنید؟ آیا شما دوست مرا برای من رھا می رھا می

گویی و ابوبکر  به سوی شما ھستم و شما گفتید: دروغ می ج مردم! من رسول خدا
 .)١(گویی گفت: راست می

کنند و خودشان فاسدند و  مواظب باش از کسانی نباشی که مردم را اصالح می
 رخند.چ مانند خر به دور آسیا می

ن که استاد و معلم در میان پس اگر تو در جایگاه توجیه و اقتدا قرار داشتی مانند ای
آموزان، و پدر و یا مادر با فرزندانش بودی، پس بدان که تو در این صورت  طالب و دانش

ی تو را زیر نظر دارند، پس باید تا حد توان دارای نظم  زیر نگاه مردم قرار داری و ھمه
 بوده و استوار باشی، ھمچنین زن و شوھر در میان ھمدیگر اینگونه باشند.

ای  ھایی را تقسیم نمود و به ھرکدام تکه پارچه در میان مردم لباس سضرت عمرح
ای ایراد  داد که فقط یا ازار باشد یا ردا، لذا روز جمعه برخاست و برای مردم خطبه

اش فرمود: خداوند بر شما فرض نموده است که از من بشنوید و  نمود. در آغاز خطبه

                                           
 بخاری. -١
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خاست گفت: از تو ھیچ سمع و طاعتی بر ما اطاعت کنید. در این ھنگام شخصی بر
نیست، حضرت عمر گفت: چرا؟ آن شخص گفت: تو به ھرکدام از ما یک پارچه داده و 

کنیم که ازار و ردای شما نو  ای، یعنی ما مشاھده می ی نو پوشیده خودت دو پارچه
، تا گشت به نمازگزاران نگاه کرد، گویا به دنبال شخصی می رھستند. در این وقت عم

عبدالله ابن عمر افتاد، آنگاه گفت: ای عبدالله! برخیز،  این که چشمش به پسرش
ای تا با آن خطبه ایراد  ات را به من نداده عبدالله بلند شد. عمر گفت: مگر تو پارچه

شنویم و اطاعت  نمایم؟ عبدالله گفت: بله. آنگاه آن شخص نشست و گفت: حاال می
ن رسید. عزیز من! بر من عجله نکن، من با تو موافقم که کنیم و این مشکل به پایا می

اسلوب آن شخص که با حضرت عمر برخورد کرد مناسب نبود، اما تعجب از قدرت عمر 
 ساختن آتش. است در برگرفتن این موضع و خاموش

ھای تو را بپذیرند، ولو این که  خواھی مردم مالحظات و نصیحت در پایان اگر می
از زن، فرزند و خواھر، اول باید تو بدون ھیچگونه کبر و غرور در ھرکسی باشد اعم 

 نصیحت آنان را بپذیری.ھا  آن مقابل
گوید: بیشتر به فرزندان توجه کن، غذا را بھتر بپز، تا  قدر شوھر به ھمسرش می چه

کی من به تو بگویم: اتاق خواب مرا مرتب کن، و ھمواره زن با کمال آرامش و بزرگواری 
گوید: آقا چشم، مطمئن باش، انشاء الله، حق با شماست. روزی زن به عنوان  میبه او 

ھا است و به حضور شما نیاز  خیرخواھی و نصیحت به او گفت: موقع امتحان بچه
ی شنیدن این  دارند، پس ھرگاه نزد دوستانت رفتی تأخیر نکن. گویا شوھر حوصله

وقت نداری؟ من تأخیر بکنم یا نکنم، ھا  آن زند؛ مگر تو برای سخن را ندارد و فریاد می
 این به تو مربوط نیست، تو در کار من دخالت نکن!!

خواھد زنش  تو را به خدا به من بگو: بعد از این ماجرا چگونه این شخص می
 نصیحت وی را بپذیرد؟

کند تا مردم نتوانند  ھای دیوارش را مسدود می آری، ھوشیار کسی است که شکاف
 ار.ذش نگاه کنند، یعنی مجالی برای شک و تردید مردم در خود باقی نگبه داخل منزل

ای از دعوتگران دعوت به  ھای دعوی، از مجموعه به یادم ھست که یکی از جنبش
عمل آورد تا در آلبانی سخنرانی ایراد نمایند. رئیس مراکز دعوی آلبانی در این اجتماع 

اش یک تار ریش وجود ندارد، ما از  چھرهحضور داشت. ما به او نگاه کردیم، دیدیم در 
روی تعجب به او نگاه کردیم! زیرا عادت بر این بوده است که شخص دعوتگر به 
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دارد، اگرچه مقداری کمی باشد،  فرمایشات نبوی متمسک بوده و ریشش را نگه می
 پس چه برسد به حال رئیس دعوتگران؟!

ریش ھستم واصًال  برادران! من بیوقتی جلسه آغاز گردید، وی با خنده به ما گفت: 
آید وقتی جلسه به پایان رسید، برای من سخنرانی ترتیب ندھید.  برایم ریش بیرون نمی

 ما لبخند نموده و از او سپاسگزاری کردیم.
بنگر، در آن حال که در یکی از  ج اگر خواستی به مدینه برو و به رسول خدا

آید و  به دیدنش می» حیی«ختر د» صفیه«ھای رمضان معتکف است، ھمسرش  شب
 ج اش برود، رسول خدا شود تا به خانه ماند و سپس بلند می اندکی نزد او می

شود تا او را به  اش برگردد، لذا بلند می خواھد که تنھا او در تاریکی شب به خانه نمی
 خانه برساند.

را  ج پیامبرھا  نآ وقتی« دگذر رود و از کنار دو نفر از انصار می ھمراه او در راه می
به آن دو  ج افزایند، رسول خدا بینند که زنی ھمراه اوست به سرعت خویش می می
 گوید: سبحان الله! گوید: آرام باشید این صفیه دختر حیی است. آن دو نفر می می

یا رسول الله! یعنی: آیا معقول است که ما در مورد شما شک بکنیم که ھمراه شما 
 ای باشد! زن بیگانه

فرمود: ھمانا شیطان در بدن انسان ھمچون جریان خون گردش  ج رسول خدا
 .)١(ی] بدی نیندازد. یا چیز دیگری گفت کند و من ترسیدم که در دل شما [اندیشه می

 شجاعت...
شجاعت این نیست که تو بر اشتباھت اصرار کنی، بلکه شجاعت آن است که به «

 ».نکنیآن اعتراف کنی و دو مرتبه آن را تکرار 

                                           
 متفق علیه. -١



 

 

 کلیدهای اشتباهات

ھایی  ھا دروازه ای کلیدی دارد و دل تعامل با اشتباھات یک فنی است و ھر دروازه
انتشار یافت و دارند. اگر شخصی مرتکب اشتباه بزرگی شد و خبر آن در میان مردم 

را به چیزی ھا  آن دھی، پس تو مردم منتظر بودند که تو چه عکس العملی نشان می
مشغول دار تا فرصت کافی برای تحقیق جریان و موضوع داشته باشی و نیز جرأت به 

 انجام چنین کاری پیدا نکند یا مردم به مانند چنین اشتباھی عادت نکنند.
رفت. ھنگام برگشت از جھاد » بنی مصطلق«غزوه ھمراه یارانش به  ج رسول خدا

» جھجاه بن مسعود«برای استراحت در مکانی ایستادند، مھاجرین غالمی به نام 
حسان بن وبر «فرستادند تا برایشان از چاه آب بیاورد و انصار نیز غالمی را به نام 

شده و به فرستادند تا برایشان آب تھیه کند. این دو خدمتگزار باھم درگیر » جھنی
د: ای جماعت انصار! و مھاجر فریاد زد: ای جماعت ز فریاد» جھنی«ھمدیگر لگد زدند. 

 مھاجرین.
از جنگ ھا  آن مھاجرین و انصار برآشفتند و اختالف شدت گرفت در حالی که

 برگشته بودند و ھمچنان مسلح بودند.
ھا  آن ه رگ غیرترا آرام نمودند این ماجرا بھا  آن برخاست تا این که ج رسول خدا

به خشم آمده و حرکت کرد در حالی که جمعی » عبدالله بن ابی بن سلول«برخورد و 
در دیارمان با ما ھا  این از قومش از انصار در پیرامون او بودند. گفت: آیا چنین کردند!

جویند به خدا قسم َمَثل ما و گلیم پوشان این قریش ھمان  ستیزند و برتری می می
سگ خود را پرورش بده تا تو را به درد و آن را گرسنه نگه «گوید:  که میمثالی است 

سپس این خبیث گفت: به خدا قسم! چون به مدینه رسیم » دار تا از تو پیروی کند
عزیزان، افراد خوار را از آن بیرون خواھند کرد. آنگاه رو به افراد حاضر در آنجا کرد و 

را در سرزمین خود جای دادید و ھا  آن .گفت: خودتان نسبت به خود چنین کردید
دست بردارید به ھا  آن تقسیم نمودید. به خدا سوگند! اگر از یاریھا  آن تان را بین اموال

کرد و زھره چشم نشان  روند. ھمواره این خبیث تھدید می ھای دیگر می سرزمین
 کردند. ته میداد و منافقینی را که در پیرامون او بودند او را تشویق و برانگیخ می
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نشسته بود، نزد رسول » زید بن ارقم«ای به نام  در میان اھل مجلس پسربچه
 ج رفت و او را از سخنان عبدالله باخبر ساخت حضرت عمر در کنار رسول خدا جخدا

جرأت  ج چگونه این منافق با چنین اسلوب زشتی به رسول خدا نشسته بود، برآشفت.
کردن دمش است،  ید که کشتن افعی بھتر از قطعکرده است؟ عمر به این نتیجه رس

اش خفه خواھد کرد، اما اگر کسی از  ابن سلول این فتنه را از نطفه فکر کرد که کشتن
آمیزتر از این است که از  میان انصار که قوم او ھستند او را بکشد بھتر و مسالمت

 مھاجرین کسی او را بکشد.
دستور بوده تا او را » عباد بن بشر انصاری«لذا حضرت عمر گفت: یا رسول الله! به 

از نبرد برگشته بودند و ھا  آن دارای حکمت بیشتری بود؛ زیرا ج بکشد. اما رسول خدا
ھایشان پر بود. بنابراین، مناسب نبود بیشتر برانگیخته  ھنوز مردم مسلح بودند و دل

ان خودش را فرمودند: ای عمر! مبادا مردم بگویند محمد یار ج شوند. رسول خدا
 کشد. می

 نه ای عمر! مناسب نیست. اما به مردم دستور بده تا از اینجا کوچ کنند.
در شدت گرما و  ج مردم تازه فرود آمده و سایه گرفته بودند، پس چطور آنحضرت

دھد، حال آن که عادت ایشان نبوده است که  دستور حرکت میھا  آن تپش خورشید به
 در شدت گرما حرکت کند.

سخنان او » زید بن ارقم«خبر رسید که » عبدالله بن سلول«کوچ کردند و به  مردم
آمد و به خدا قسم یاد  ج رسانیده است، لذا نزد آنحضرت ج را شنیده و به رسول خدا

کرد که من چنین نگفتم و چنین سخنی بر زبان نیاوردم، این پسربچه بر من دروغ  می
 اش بود و از وجاھت و شرافت باالیی برخوردار بود. بسته است، ابن سلول رئیس طائفه

انصار عرض نمودند: یا رسول الله! شاید این پسربچه در سخنانش دچار وھم و 
و آنچه را که این مرد گفته است به حفظ نداشته و ھمواره از ابن سلول  اشتباه گردیده

 کردند. دفاع می
سوار بر حیوانش در حرکت بود و به ھیچکدام از آنان توجه  ج و رسول خدا

آمد و با نبوت » ضیرحأسید بن «کرد. در این ھنگام یکی از سرداران انصار به نام  نمی
یا رسول الله! شما در وقت بدی حرکت کردید که در  سالم گفته و فرمود: ج به پیامبر

 کردید. گذشته در چنین موقعی حرکت نمی
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ای که دوست شما چه گفته  به او روی کرد و گفت: مگر نشنیده ج رسول خدا
 گفت: عبدالله بن أبی. ج است؟ أسید گفت: کدام دوست یا رسول الله؟ آنحضرت

گفت: ابن ابی گفته است که چون  ج پرسید: چه گفته است؟ رسول خدا» أسید«
ن خواھند کرد. در این وبه مدینه بازگردد و عزیزان، افراد خوار و زبون را از مدینه بیر

توانید ابن ابی  لحظه أسید برآشفت و گفت: به خدا قسم یا رسول الله! اگر بخواھید می
 ھستی. را از مدینه بیرون کنید و به خدا او ذلیل و خوار، و شما عزیز و گرامی

را آرام کند، لذا گفت: یا رسول الله! با عبدالله بن  ج آنگاه اسید خواست رسول خدا
ابی مدارا کنید، زیرا پیش از این که خداوند شما را برای ما بیاورد، قومش جواھرات را 

اش را  بیند که شما شاھی کشیدند تا او را تاجگزاری نمایند و او چنین می به رشته می
خاموش شدند و با سواری به راھش ادامه  ج ید. در این وقت رسول خداا سلب نموده

 دادند.
ای به سواری خویش  نمودند و عده شان را جمع می در این میان برخی مردم اسباب

شد و موضوع  سوار شده بودند که این خبر کم کم داشت در میان لشکر منتشر می
 گرفت. بحث مردم قرار می

کنیم؟ ابن ابی چه گفته است؟ چگونه با او تعامل  میچرا ما در این وقت کوچ 
کنیم؟ ابن ابی راست گفته است، نه نه او دروغ گفته است. ھمواره شایعات بیشتر 

شد و لشکر دچار اضطراب و سراسیمگی شده بود.  شد و در سخنان کم و زیاد می می
 من که در کمیندر مسیر برگشت از نبرد بودند و از کنار قبایل دشھا  آن در حالی که

احساس نمود نزدیک است که لشکر از ھم  ج شدند. آنحضرت بودند، رد میھا  آن
را از این مشکل و از مناقشه و فرورفتن در ھا  آن پاشیده شود. بنابراین، تصمیم گرفت

افزایند و آتش  این موضوع به کار دیگری مصروف نماید؛ چون به گرما و تپش آن می
 کنند. ور می رین و انصار شعلهفتنه را در میان مھاج

مردم منتظر بودند که در چه مکانی استراحت کنند تا این که در کنار ھم گرد آیند 
 و در این مورد با ھمدیگر سخن بگویند.

در آن روز مردم را حرکت داد  ج بود، رسول خداھا  آن در حالی که آفتاب باالی سر
کردند در  روب کرد و مردم فکر میو ھمچنان در حرکت بودند تا این که خورشید غ

ای که نماز  جز چند دقیقه ج جایی جھت نماز و استراحت توقف کردند، اما رسول خدا
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بخوانند فرود نیامد و بعد از آن دستور داد تا حرکت کنند و تمام این شب در حرکت 
کوچ  بودند تا این که صبح کردند و آنگاه جھت نماز صبح فرود آمد و باز دستور داد تا

کنند و اصحاب صبح آن روز نیز به مسیر خود ادامه دادند، تا این که خسته شدند و 
 احساس کردند که این فشار و خستگی ج داد. وقتی آنحضرت خورشید آزارشان می

گفتن ندارند، دستور داد در جایی فرود آیند. در  را به ستوه درآورده و توان سخنھا  آن
 ج به زمین قرار گرفت به خواب رفتند و رسول خداشان  این ھنگام ھمین که بدن

گفتن در این مورد  فقط بدین علت چنین کاری کردند تا مردم را از گفتگو و سخن
باز کوچ کردند و پیوسته در حرکت بودند تا این  را بیدار نمود وھا  آن بازدارند. سپس

 شان پراکنده شدند. که به مدینه رسیدند و مردم به سوی خانه و اھل
 و در این ھنگام خداوند سوره منافقین را فرود آورد:

﴿ ِ وا  َوِ�َّ ِ َح�َّ َ�نَْفضُّ ِيَن َ�ُقولُوَن َ� ُ�نْفُِقوا َ�َ َمْن ِعنَْد رَُسوِل ا�َّ  َخَزا�ُِن ُهُم ا�َّ
رِْض َولَِ�نَّ الُْمَنافِقَِ� َ� َ�ْفَقُهونَ 

َ
َماَواِت َواْ� َ�ُقولُوَن لَ�ِْن رََجْعَنا إَِ� الَْمِديَنِة  ٧السَّ

ُة َولَِرُسوِ�ِ َولِلُْمْؤِمنَِ� َولَِ�نَّ الُْمَنافِقَِ�  ِ الْعِزَّ َذلَّ  َوِ�َّ
َ
َعزُّ ِمنَْها اْ�

َ
َ� َ�ُْخرَِجنَّ اْ�

 .]٨-٧[المنافقون:  ﴾٨َ�ْعلَُمونَ 
بر مھاجرین انفاق نکنید تا از اطراف  گویند: آنان ھمان بدکارانی ھستند که می«

خوران)  و زمین (کلید رزق و روزی ھا آسمانپیامبر پراکنده شوند، در حالی که میراث 
اگر (از این  گویند: دانند. می از آن خداست، اما منافقان حکمت و تقدیر خداوند را نمی

غزوه بنی مصطلق) برگردیم و به شھر و دیار خود برسیم، عزیزان، ذلیالن را بیرون 
و مؤمنین است، اما منافقان از  ج خواھند کرد! و اقتدار و عزت تنھا از آن خدا و پیامبر

 ».فھمند بس که نادان و مغرورند نمی
زید بن «پسربچه این آیات را تالوت کرد و سپس گوش آن  ج آنگاه رسول خدا

 را گرفت و گفت:» ارقم
این کسی است که آنچه گوشش شنیده بود خداوند آن را تصدیق نمود. آنگاه مردم 

 ج شروع به ناسزاگویی و سرزنش عبدالله بن سلول نمودند. در این ھنگام رسول خدا
، من شرو به حضرت عمر نموده و گفت: ببین ای عمر! اگر آن روزی که گفتی او را بک

شدند، اما اگر  خاطر می کشتم، ممکن بود افرادی واکنش نشان داده و رنجیده او را می



 ٢٤٩  کلیدهای اشتباهات

چون و چرا او را خواھند کشت. آنگاه  اینک اگر ھمانان را به کشتنش دستور دھم بی
 خاموش شد و نسبت به او عکس العملی نشان نداد. ج آنحضرت

ز ھست شما آن را با دھد که نیا و گاھی اشتباه و خطایی در جلو مردم رخ می
 ی مناسبی انکار نمایی اگرچه در جلو مردم ھم باشد. شیوه

با اصحابش نشسته بود و در این ایام مردم به قحطی و کمبود  ج روزی رسول خدا
باران و زراعت و کشاورزی مواجه بودند. در این ھنگام یک اعرابی آمد و عرض کرد: یا 

شان از بین  ھل و عیالشان تباه گشتند و اموالبه تنگ آمده و ا ھا انسانرسول الله! 
رفتند و چھارپایان ھالک شدند، از خداوند برای ما طلب باران کن، ھمانا به وسیله تو 

 جوییم. خواھیم و به وسیله الله از تو شفاعت می از الله شفاعت می
 این سخن وی را شنید چھره مبارکش متغیر شد. ج وقتی رسول الله
شود، لذا جایز نیست که گفته شود:  واسطه از ادنی به اعلی میزیرا شفاعت و 
را دستور ھا  آن کند، بلکه خداوند لوقش شفاعت و سفارش میخخداوند در نزد م

تر از این است. سپس آنحضرت شروع به تقدیس و  دھد؛ زیرا او برتر و بلندمرتبه می
 له... سبحان الله...گفت: سبحان ال بیان شکوه و عظمت الله نموده و بار بار می

کرد تا این که تأثیر آن در سیمای اصحابش آشکار  ھمواره تسبیح الله را بیان می
گردید، آنگاه گفت: وای بر تو! ھمانا به وسیله الله نزد کسی از مخلوقش سفارش کرده 

دانی خدا کیست؟!  شود؛ زیرا شأن و مرتبه الله بزرگتر از آن است. وای بر تو! آیا می نمی
ای که  یش به این شکل است. و آنگاه به انگشتانش مانند قبهھا آسمانمانا عرش او بر ھ

بر آن است اشاره نمود. گفت: ھمانا عرش بر اثر شکوه و عظمت پروردگار بسان کجاوه 
 .)١(دھد شتر بر سوار صدا می

اما اگر اشتباھی به تنھایی از یک نفر اتفاق افتاد، پس تعامل با او به چه صورت 
 باشد؟

ھا را از پاھا [ی مبارکش]  آمد، کفش لبه خانه عایشه ج روزی رسول خدا
درآورد و ردایش را گذاشت و به رختخوابش دراز کشید، به ھمین حالت بود تا این که 

ھایش را آھسته آھسته  گمان برد عایشه به خواب رفته است، لذا برخاست و ردا و کفش
حنه را صدا در را باز کرد و بیرون شد و در را بست. وقتی عایشه این ص پوشید و بی

                                           
 ابوداود. -١



 ات لذت ببر از زندگی    ٢٥٠

یر او شد و ترسید که مبادا نزد دیگر زنان و ھمسرانش نرود، گدید، غیرت زنانگی دامن
لذا برخاست و عبا و چادرش را پوشید و به دنبالش راه افتاد، بدون این که رسول 

رفت تا این که به قبرستان  در تاریکی شب راه می ج متوجه او باشد. رسول خدا جخدا
شان را به  کرد، آنان که زندگی ستاد و به قبور اصحابش نگاه میبقیع آمد و در آنجا ای

عبادت سپری نموده و به عنوان مجاھد از دنیا رفتند و در زیر خاک گرد آمدند، تا ذاتی 
 که از نھان و آشکار خبر دارد، از آنان خشنود باشد.

نگھی آورد وا نگریست و احوال آنان را به یاد می میھا  آن به قبور ج رسول خدا
ھایش را بلند  برایشان دست دعا برداشت. باز به قبرھایشان نگاه کرد و سپس دست

ھایش را بلند کرد و  کرد و برایشان دعا نمود باز اندکی درنگ نمود و مرتبه سوم دست
گر  برایشان آمرزش طلبید و تا مدت طوالنی ایستاد، در حالی که عایشه از دور نظاره

ویش را برگرداند و به طرف خانه روانه شد، وقتی عایشه این ر ج بود. آنگاه رسول خدا
متوجه او نباشد،  ج به طرف عقب برگشت از ترس این که رسول خدا صحنه را دید

سرعتش را بیشتر کرد و عایشه نیز به سرعت خود افزود و باز رسول  ج آنحضرت
خود شدت به سرعت  ج دوان دوان حرکت کرد و عایشه نیز دوید باز آنحضرت جخدا

 بخشید و عایشه نیز چنین کرد.
تا این که عایشه زودتر وارد خانه شد و عبا و چادرش را کشید و به رختخواب به 

 ج شکل شخص در خواب دراز کشید، در حالی که ضربان قلبش شدید بود، رسول خدا
ای عایشه...؟  ھای عایشه را شنید، گفت: چه شده وارد خانه شد و صدای نفس

 ای؟ عایشه گفت: چیزی نشده! دهتنگ ش نفس
گفت: یا مرا از جریان باخبر کن یا خداوند لطیف و خبیر مرا باخبر  ج آنحضرت

غیرت کرده و به  ج خواھد کرد. آنگاه عایشه ایشان را باخبر ساخت که او بر آنحضرت
پرسید: تو بودی که من او را در  ج رود. آنحضرت دنبالش راه افتاده تا بداند کجا می

اش ھل داد و گفت: آیا گمان  وی خودم دیدم، عایشه گفت: بله آنگاه او را به سینهجل
کنند؟ آنگاه عایشه گفت: ھرچند انسان  عدالتی می بردی که خدا و رسولش بر تو بی

فرمود: بله، سپس  ج داند؟ آنحضرت چیزی را مخفی کند خداوند عزوجل آن را می
ل نزد من آمد و او ین در خواب دیدم که جبرئآمدن را بیان نموده و گفت: م علت بیرون

شود، لذا مرا صدا  ھایت را کشیده باشی، در خانه تو وارد نمی در آن حال که تو لباس
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زد، پس از تو صدایش را مخفی نمود و من او را پاسخ گفتم و آن را از تو مخفی نمودم 
تو را بیدار کنم و ای. بنابراین، ناگوار دانستم  و گمان بردم که تو به خواب رفته

زده و پریشان کنم، لذا به من دستور داد تا نزد اھل بقیع بروم و  نخواستم تو را وحشت
 .)١(آمرزش بخواھمھا  آن برای

کرد، بلکه آن را از میان  گیر بود و اشتباھات را بزرگ نمی آسان ج آری، رسول خدا
ھیچ مرد «فرمود:  کرد و آنچنان که صحیح مسلم روایت کرده است، می مردم دور می

آید، پس اگر یک عادتش او را ناپسند آید عادت دیگرش  مؤمنی، از زن مؤمنی بدش نمی
 سازد. او را خوشایند می

گردد؛  بیعتی که دارد به طور کامل از او ناخوشایند نمییعنی به خاطر اخالق یا ط
پوشاند. لذا ھرگاه از او اشتباھی مالحظه  ھایش می ھایش را به وسیله نیکی بلکه بدی

اش را مشاھده کرد  آورد و ھرگاه بدی نمود کارھای پسندیده و خوب او را به یاد می
شود و از آن برخوردی که  می گردد، آن سرشتی که از آن ناخوش می اش را یادآور نیکی

 پوشد. آید، چشم می از آن بدش می

 روشنگری...
پذیرد مورد نکوھش و سرزنش نیست، بلکه کسی مورد  کسی که نصیحت را نمی«

 ».دھد نکوھش است که آن را به شیوه نامناسب ارایه می

                                           
 سنایی با سند جید. -١





 

 

 را باز کن بسته

ھا  آن اگر اشتباه از طرف گروھی صادر گردیده بود، پس قاعده و اصول این است که
شود تا بسته را باز  را در حالی نصیحت کن که ھمگی جمع ھستند؛ اما گاھی نیاز می

 کنی. منظورم این است که با ھرکدام به تنھایی صحبت کرده و او را نصیحت نمایی.
شنوی که برادرت با  شوی و می تان می میھمانخانه منزلبه طور مثال روزی وارد 

�دوستانش که میھمان او ھستند  گوید و با ھمدیگر نقشه سفر را به یک  سخن می 
کنند و در واقع این کشور چنان جایی است که ھرکسی به آنجا  ریزی می کشور طرح

را ھا  آن خواھی گیرد. تو می برود، غالبًا در معرض محرمات و گناھان کبیره قرار می
 بروی و با دو جملهھا  آن ھا این است که تو نزد نصیحت کنی، اما چگونه؟! یکی از روش

حت کرده و بیرون شوی، اما اغلب چنین عملی نتیجه بخش نخواھد بود. یرا نصھا  آن
بنابراین، نظر شما چیست اگر بسته را باز کنی و ھر چوب آن را جداگانه بشکنی. این 

 ت؟!روش چطور اس
متفرق شدند، با کسی که به گمان تو از ھمه خردمندتر است ھا  آن از این رو وقتی

روید و شما  بنشین و به او بگو: فالنی! به من خبر رسیده است که شما به مسافرت می
دانید که این کشور از جمله کشورھایی است  تر ھستید و می از ھمه خردمندتر و عاقل

ھا در امان نیستند و چه بسا شخص سفر کرده به آنجا  فتنهکه مسافران آن از بالھا و 
 در حالت بیماری و مبتال به مرض برگردد.

پیشنھاد سفر به ھا  آن را کسب نمایید و بهھا  آن نظر شما چیست که اجرا و پاداش
کشور دیگری بدھید تا در آنجا، بدون این که مرتکب گناه و معصیتی باشید، از 

ھای آن لذت  داشتنی ھا و مرکز تفریحی و دوست ، و انواع سرگرمیھا و دریاھا رودخانه
ببرید. شکی نیست که وقتی او این سخن را از شما بشنود شور و اشتیاق او تا نصف 

 یابد. کاھش می
باز نزد دومی بروید و دقیقًا این جمالت را با او بگویید و سپس به شخص سوم نیز 

تان باشد. آنگاه  متوجه سخنان شما با رفیقھا  آن چنین بگویید، بدون این که ھرکدام از
برانگیخته شده و تغییر سفر را به ھا  آن آیند، یکی از بینید که وقتی آنان گرد ھم می می
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کند و شما با یک روش  نماید و دیگری او را ھمیاری می کشور دیگری پیشنھاد می
 دھید. مناسب بر این امر منکر پایان می

شوند و به  تان در اتاق یکی جمع می کنید که فرزندان ف مییا این که روزی کش
ھای مبتذل یا غیره است  تماشای یک نوار ویدئو مبتذل یا به بلوتوث که حاوی عکس

گاھی مناسب است که ھرکدام را جداگانه نصیحت کنید تا لجاجت و  پردازند. می
 تعصب، او را به گناه نکشاند.

امری شواھدی وجود دارد؟، آری، وقتی اختالف بین آیا در سیره نبوی برای چنین 
توب گردید که با بنی ھاشم خرید کای م و قریش شدت گرفت و صحیفه ج رسول خدا

و اصحابش در یک سرزمین خشک و  ج و فروش و عقد و ازدواج ممنوع است و پیامبر
به حدی رسید که برگ  ج لم یزرع محبوس شدند و بال و آزمایش بر اصحاب پیامبر

جھت ادرار برآمد و صدایی زیر پایش ھا  آن خوردند. تا جایی که یکی از درختان را می
ای از پوست شتر است، آن را برداشته و ُشست و با آتش  شنید نگاه کرد، دید که تکه

کباب نمود و سپس آن را تکه تکه کرده و با آب مخلوط نمود و سپس مدت سه شبانه 
 اش را از آن تأمین نمود. ک و آذوقهروز، خورا

ھا بر بنی ھاشم و مسلمانان ادامه داشت تا این که  این تند مزاجی و عصبیت ماه
�به عمویش ابوطالب  ج روزی رسول خدا �که به ھمراه او در آن دره محاصره بود    

 گفت:
له عموجان! خداوند موریانه را بر صحیفه بنی ھاشم مسلط نموده است و فقط نام ال

 را باقی گذاشته و ظلم، قطع رحم و بھتان را از بین برده است.
چیزی » باسمک اللھم«و جز عبارت  یعنی کرمک چوبخوار عھدنامه قریش را خورده

 باقی نگذاشته است!
ابوطالب از این سخن به شگفت درآمده و گفت: آیا پروردگارت تو را از این امر باخبر 

 آری.فرمودند:  ج ساخته است؟ آنحضرت
ابوطالب گفت: به خدا سوگند! کسی نزد تو وارد نشود تا این که من این خبر را به 
سمع قریش برسانم. آنگاه ابوطالب نزد قریش رھسپار گردید و گفت: ای جماعت 

تان را، اگر  ی ام به من چنین و چنان خبر داده است، بیاورید عھدنامه قریش! برادرزاده
پس از قطع رابطه و خویشاوندی ما دست بکشید و از آن  آنگونه که او خبر داده است،
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ام را در اختیار شما  اش دروغ گفته است، پس من برادرزاده بازآیید و اگر در گفته
 خواھید با او انجام دھید. گذارم و شما ھرچه می می

پذیریم و بر این امر توافق نمودند و به  آنگاه قریش گفتند: ما این سخنت را می
گفته است، ولی بازھم بر  ج نگاه کردند و دیدند آنگونه است که رسول اللهعھدنامه 

افزوده گشت و ھمواره بنی ھاشم و بنی عبدالمطلب در آن وادی ھا  آن شرارت و تعصب
 محصور بودند، تا جایی که نزدیک بود به ھالکت برسند.

یکی ھا  آن دل وجود داشت، از جمله در میان کفار قریش افرادی مھربان و رحیم
بود که در میان قومش از شرافت و احترام خاصی برخوردار بود و شبانه با » ھشام«

کرد، نزد بنی ھاشم و بنی عبدالمطلب  شترش در حالی که بر آن غذا و آذوقه حمل می
کرد و به پشت شتر  رسید افسار شتر را رھا می آمد و ھمین که به دھنه وادی می می
رسید. روزھا بر ھمین منوال سپری  میھا  آن داخل وادی نزدزد، تا این که شتر به  می
غذا و آذوقه ھا  آن تواند ھر شب برای احساس نمود که نمی» ھشام«شد تا این که  می

بسیار زیاد است. بنابراین، تصمیم گرفت تا این عھدنامه جائرانه ھا  آن ببرد چون تعداد
ریش بر آن اجماع نموده بودند؟ در توانست حال آن که ق را نقض نماید، اما چگونه می

 این ھنگام از روش بازنمودن بسته پیروی نمود. او چکار کرد؟
دختر عبدالمطلب » عاتکه«، »زھیر«رفت، مادر » زھیر بن ابی امیه«نخست نزد 

بود، گفت: ای زھیر! تو راضی ھستی که غذا بخوری و لباس بپوشی و با زنان ازدواج 
شود و  خرید و فروش نمیھا  آن ھایت خبر داری؟ با ال دایینمایی حال آن که آیا از ح

ھا، از  کنم که اگر آن گیرد؟! من به خدا سوگند یاد می عقد و ازدواج صورت نمی
ترین دشمنان و  که از سرسخت» ابوجھل«یعنی » ابی الحکم بن ھشام«ھای  دایی

را بر این حالت ا ھ آن بودند ھرگز ترین آنان از حیث قطع خویشاوندی ھست، می متعصب
 گذاشت. باقی نمی

آید؟ قطعًا من یک نفر ھستم،  زھیر گفت: وای بر تو ای ھشام! از دست من چه برمی
 کردم. شد، حتمًا در نقض آن تالش می صدا می اگر یک نفر با من ھم

 ھشام گفت: یک نفر با تو ھمراه است.
 گفت: کیست؟ ھشام گفت: من.

 جستجو کن.زھیر گفت: شخص سومی برایمان 
 ھشام گفت: این خبرمان را پنھان بدار.
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که فردی عاقل و خردمند بود رفت و گفت: ای » مطعم بن عدی«آنگاه ھشام نزد 
ھالک شده و از بین » عبدمناف«ی که دو نسل از فرزندان آیا تو راضی ھست»! مطعم«

 مودی؟!بروند، حال آن که تو ناظر این امر ھستی و در این مورد با قریش توافق ن
شود؟ ھمانا من یک نفر ھستم.  آنگاه مطعم گفت: وای برتو! از دست من چه می

ھشام گفت: یک نفر دیگر با تو ھمراه است. گفت: کیست؟ من. مطعم گفت: یک نفر 
ام. گفت: کیست؟ ھشام گفت:  دیگر را نیز جستجو کن؟ ھشام گفت: چنین کرده

 ».زھیر بن ابی امیه«
 نیز جستجو کن. ھشام گفت: این سخن را مخفی بدار. مطعم گفت: نفر چھارم را

رفت و آنچه را که به آن دو نفر گفته بود، در میان » ابوالبختری بن ھشام«باز نزد 
در این مورد اعالم ھمکاری نموده و گفت: آیا کسی ھست که » ابوالبختری«گذاشت. 

زھیر بن «ت: در این مورد ھمکاری نماید؟ ھشام گفت: بله. گفت: کیست؟ ھشام گف
 و من نیز با شمایم.» مطعم بن عدی«و » ابی امیه

 گفت: شخص پنجمی را برایمان جستجو کن.» ابوالبختری«
 رفت و با او صحبت کرد و خویشاوندی و حقوق» زمعه بن اسود«آنگاه ھشام نزد 

آیا کسی ھست که در این مورد ھمکاری و » زمعه بن اسود گفت:«را به یاد آورد. ھا  آن
 اون نماید؟ گفت: بله! فالنی و فالنی...تع

حطم «در این ھنگام ھمگی بر این امر توافق نمودند و شبانه باالی مکه نزد 
وعده گذاشتند و در آنجا گرد ھم آمدند. ھمگی به نقض عھدنامه توافق » الحجون

گفت: نخست من از ھمه شما شروع نموده و سخن » زھیر«نمودند، تا آن را پاره کنند. 
و در ھا  آن گویم و سپس شما برخاسته و سخن بگوید. صبح روز بعد به مجالس می

کردند روانه شدند، زھیر  پیرامون کعبه جاھایی که مردم گرد آمده و خرید و فروش می
وشیده بود، ھفت شوط به دور کعبه طواف نمود و سپس رو به پای  در حالی که جبه

ھل مکه! آیا ما بخوریم و بپوشیم و بنی ھاشم مردم کرد و با صدای بلند فریاد زد: ای ا
 خرید و فروش نشود!ھا  آن ھالک شوند! با

سوگند به خدا! تا زمانی که این عھدنامه جائرانه و ظالمانه پاره نشود از پا نخواھم 
 ایستاد.

ابوجھل در حالی که در مجلس یارانش نشسته بود، با صدای بلند گفت: دروغ 
» زمعه بن اسود«که این عھدنامه پاره نخواھد شد. آنگاه گویی. به خدا سوگند  می
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صدایش را باال آورد و گفت: به خدا قسم! دروغگو تو ھستی وقتی تو آن را نوشتی ما به 
نوشتن آن راضی نبودیم. ابوجھل به سوی او نگاه کرد تا به او پاسخ دھد که ناگھان 

ا به مفاد این عھدنامه راضی گوید. م راست می» زمعه«برخاست و گفت: » ابوالبختری«
کنیم! باز ابوجھل رو به ابوالبختری نمود تا او را پاسخ دھد  نیستیم و آن را تثبیت نمی

گویید و ھر  فریاد زد و گفت: شما دو نفر راست می» مطعم بن عدی«که از آن سو 
نیز برخاست و سخنان » ھشام«گوید. باز  کسی غیر از این چیزی بگوید: دروغ می

نمود! در این ھنگام ابوجھل متحیر شده و اندکی خاموش شد و سپس  ھی عرضمشاب
 ای است که شبانه در مورد آن تصمیم گرفته شده است. گفت: این قضیه

مطعم بن عدی به سوی کعبه رفت و خواست عھدنامه را پاره کند که متوجه «آنگاه 
 خورده است.ھمه آن را » باسمک اللھم«شد، کرمک چوبخوار به جز جمله 

 زیرک باش...
پزشک ماھر قبل از خالکوبی نخست با انگشتانش جستجو نموده و موضوع «

 ».کند مناسب را انتخاب می





 

 

 تعذیب نفس

 نیک) به بیابان رفتیم، یکی از خاطراتم اینست که ما یک بار جھت تفریح (پیک
که چشمانش ضعیف بود، ھمراه ما بود، ھمگی ما » ابوخالد«یکی از دوستانمان به نام 

گذاشتیم، اما او اصرار داشت  کردیم و آب، خرما و قھوه در جلوش می به او خدمت می
خواھم با شما مشغول باشم یک کاری به عھده من  که من باید با شما کمک کنم، می

 منع کرده بودیم.بگذارید و ما او را از کارکردن 
باالخره گوسفندی ذبح نمودیم و آن را قطعه قطعه نموده و در دیگ گذاشتیم تا 
پخته شود، ما قبل از این که آتش را روشن کنیم، به نصب خیمه و ترتیب امور دیگر 

�تحریک شد » ابوخالد«پرداختیم که ناگھان غیرت  �کرد  و ای کاش چنین نمی  لذا  
ھا را دید. بنابراین، متوجه شد که باید در داخل  برخاست و به سوی دیگ رفت، گوشت

 دیگ آب ریخته شود.
کرد که در آن  از این جھت به سمت ماشین رفت و اسباب داخل آن را جستجو می

ھا، چھارگالن آب و بنزین و وسایل دیگر بود. ابوخالد  ھا، المپ مولد برق، سیم
را برداشت و سریع و شادمان به سوی دیگ حرکت نموده و نصف آن  ترین گالن نزدیک

را در داخل دیگ ریخت که یکی از دوستان او را دید، آنگاه با صدای بلند فریاد زد: 
گفت: بگذارید، بگذارید تا من ھم با  نه... نه... ابوخالد چنین نکن! و ابوخالد ھمواره می

مان غرق در خنده شدیم، در  گرفتیم و ھمگی شما کمک کنم و فورًا گالن را از دست او
حالی که گریه بر او عارض شده بود؛ زیرا ما متوجه بودیم که این گالن بنزین است و 
گالن آب نیست! و در آن روز ما نھارمان را با آب و چای خوردیم و نه این که سفرمان 

چرا خودمان را به  ترین و زیباترین سفرھا بود و مزه و فاسد شود، بلکه از لذتبخش بی
 کاری که تمام نشده است شکنجه داده و تعذیب نماییم.

خواندم به اتفاق برخی  نیز به یادم ھست زمانی که من در دوره راھنمایی درس می
ھا خراب شد، ماشین دیگری را  ن به یک سفری رفتیم. باطری یکی از ماشینااز دوست

آمد و » طارق«شارژ نماییم. از آن طرف  در جلوش آوردیم تا باطری آن را با این ماشین
ھای دو باطری را به ھم وصل نمود و سپس به یکی  در وسط دو ماشین ایستاد و سیم
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از جوانان اشاره نمود تا ماشین را روشن کند. دوستمان سوار ماشینی که یک ماشین 
دو یک بود شد. ھمین که استارت ماشین را زد، ماشین به جلو پرید که  قیرکش درجه

در میان سپر دو ماشین قرار گرفت و به شدت درھم شکست و به » طارق« زانوی
 زند که دوباره استارت بزنم؟! مان در ماشین صدا می زمین افتاد. و دوست

رفتن کمک کردیم که لنگان  ما دو ماشین را از ھم دور کردیم و طارق را در راه
درد و زحمت شده بود. اما  رفت و از جھت زانوھایش به شدت دچار لنگان راه می

چیزی که مایه شگفتی من بود این که درد شدید، او را ھرگز وادار به داد و فریاد و یا 
کرد. حال آن  زد و اظھار خشنودی می فحش و بدگویی و توبیخ ننمود، بلکه لبخند می

ستمان به اشتباھش وچه سودی داشت چون قضیه به پایان رسیده و د دکه داد و بیدا
 برده است.پی 

ات لذت ببری، پس به این راھکار عمل کن: برای کارھای  ھرگاه خواستی از زندگی
 کوچک اھمیت قایل نباش.

پردازیم. خودمان را تنگ  خویش می بگاھی ما خودمان را شکنجه داده و به تعذی
شویم، در حالی آن که درد و فشار بر خویش مشکلی را حل  نموده و دردمند می

 کند. نمی
ھای زیبایی پوشیده و بر سرت یک  اید و لباس کن شما به یک عروسی رفته فرض

دھد! و  اید، طوری که یک داماد خودش را چگونه آرایش می گذاشته» عقال«دستمال و 
ی دستمالت  ای آمد و گوشه کنید. ناگھان از پشت سر بچه شروع به مصافحه مردم می

ی شما به  شما افتاد و شکل و قیافهرا کشید تا این که دستمال و عقال و عرقچین 
 کنید؟ شود! شما در این صورت چه کار می آور می صورت خنده

کنیم که راه  بسیاری از ما در چنین مواقع با چنین مشکلی با روشی برخورد می
زنیم و او را ناسزا و  افتیم و داد و فریاد می حل آن چنین نیست؛ به دنبال بچه می

ی آن، قطعًا چیزی است که بچه خواسته تا توجه مردم را جلب  کنیم. نتیجه نفرین می
نماید و سر و صدا و شلوغی به راه اندازد و مردم را به خنده درآورد. چه بسا افرادی از 

کنند و در واقع شما در اینجا  این صحنه تصویر گرفته و به دوستان خویش بلوتوث می
 نمایید. می دھید، بلکه خودتان را تعذیب یبچه را شکنجه نم

اید، چه بسا که ھنوز قیمت آن را پرداخت  یا فرض کنید شما لباس جدید پوشیده
ھایی که تازه  اید و برای کاری به یک شرکت رفتید از کنار یکی از دروازه نکرده



 ٢٦١  تعذیب نفس

ای نصب شده بود که تو  کاری شده بود، رد شدید که در آنجا تابلوی ھشداردھنده رنگ
کار  نمایی و رنگ ھایت پاک می ھا را با لباس ، شما نصف رنگمتوجه آن نشدی. بنابراین

گوید. شما با  زند و به خشم درآمده و به شما فحش و ناسزا می متوجه شده و فریاد می
کنید؟ ما در بسیاری از چنین موارد اسلوبی انتخاب  این مشکل چگونه برخورد می

به فحش و ناسزاگویی  مشکل نیست، ما نیز به خشم درآمده و کنیم که حل آن می
تری نصب ننمودی و او نیز جواب شما را با  اضحپردازیم؛ چرا تابلوی و کار می نگر

 خشم و غضب خواھد داد.
ای با خاک و  شده ھا آغشته ه با رنگچشود که بیشتر از آن گاھی نتیجه چنین می

 زمین آغشته شوید.
و عملکرد خویش خودتان دانید شما در اینگونه تصرفات  یا میآپس مواظب باشید! 

 دھید. را مورد شکنجه و ایذا قرار می
 به مثال دیگری توجه نمایید:

خودت را آراسته و پیراسته کردی و جھت خواستگاری بیرون شدی، از خانه بیرون 
ھای تو پاشید، آیا  اند بر لباس ھایی که بر روی زمین جمع شده شدی ماشینی آمده و آب

زنی و به ماشین و  کنی و داد و فریاد می ا تعذیب میتو در چنین موردی خودت ر
اندازی، حال آن که ماشین حرکت کرده و به راه  سرنشینان آن سر و صدا به راه می

 خود ادامه داده است؟
مان  ھایی که در زندگی ای نیست که ما ھمواره دردھا و رنج ھمچنین ھیچ انگیزه

 ایم به یاد آوریم. ھا مبتال شده بدان
اش دردھای غمناک و حزینی اتفاق افتاده بود،  که در زندگی ج دگی محمدبه زن

نشسته بود.  لای آرام با ھمسر مھربانش عایشه هبنگرید چنانکه روزی در یک لحظ
تر و دردآورتر از غزوه احد بر شما آمده است؟ در  عایشه از او پرسید: آیا روزی سخت
 چه روز سختی بود. ،رد. آه آنخطور ک ج این ھنگام آن معرکه در ذھن پیامبر

ترین شخص نزد او بود. روزی  روی که عمویش حمزه شھید شد کسی که محبوب
اش بریده شده و  کرد در حالی که بینی که ایستاد و به عمو و خنکی چشمانش نگاه می

 اند و شکمش پاره شده و جسدش تکه تکه شده است. ھایش قطع شده گوش
اش مجروح شده و از آن خون روان  و چھرهروزی که دندان مبارکش شکست 

 گشت.
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روزی که اصحابش در جلوش شھید شدند، روزی که به مدینه بازگشت در حالی که 
دید که  ھفتاد نفر از اصحابش را از دست داده بودند و زنان بیوه و کودکان یتیم را می

 د.کردند. آه، به ھرحال آن روز سختی بو از اصحاب و پدران خویش جستجو می
فرمود: آنچه من از قوم تو دیدم بسیار  ج عایشه در انتظار جواب بود. رسول خدا

تر و شدیدتر بود، روز عقبه بود. روزی که خودم را عرضه نمودم، سپس داستان  سخت
خواستن از اھل طائف را ذکر نمود که چگونه او را تکذیب نموده و نابخردانش او  یاری

 .)١(ھایش را خونین نمودندرا به سنگ زدند تا جایی که پا
اتفاق افتاده است، اما ھرگز به این  ج اما علیرغم این دردھا که در تاریخ آنحضرت

بردن از زندگی را به کام ایشان تلخ نمایند، توجه به این  داد که بھره ھا اجازه نمی رنج
ھا  اند و حسنات و خوبی ھا گذشته دانست؛ زیرا این دردھا و رنج امور را شایسته نمی

 اند. باقی مانده
ھمچنین دیگران را با غم و نکوھش از این رو خودت را با درد و رنج از بین نبر و 

 نابود نگردان.
راه ھا  این نماییم که در واقع ھایی تعامل می ای از مشکالت با روش گاھی ما در پاره

 حل آن مشکل نیست.
بود، اما با قدرت یا ثروت یا نسب » بنی تمیم«ی  سردار قبیله »احنف بن قیس«

رد، بلکه با بردباری و نیروی عقل ک قیادت و سروری نمی» بنی تمیم«عالی بر طایفه 
 قرار گرفته بود.ھا  آن سرور و سردار

ای بر او حسد ورزیده و به یکی از نادانان خویش روی آورده و گفتند: این  طایفه
سردار بنی تمیم بروی و » احنف بن قیس«ھزار درھم مال توست به شرط این که نزد 

 یک سیلی به چھره او بزنی.
ه راه افتاد، دید احنف بن قیس در کمال متانت و وقار، در حالی آن أحمق و نادان ب

اش چسبانیده است و با  که دامن لباسش را روی پا انداخته و زانوھایش را به سینه
گوید. آن نادان آھسته آھسته آمد تا این که به او نزدیک و نزدیکتر  قومش سخن می

لند کرد به گمان این که او ایستاد، احنف سرش را به سوی او ب جلوششد وقتی در 
 خواھد به گوش او بگوید. چیزی را می

                                           
 به صورت کامل ذکر گردید.این داستان جلوتر  -١
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ناگاه آن فرد احمق دستش را باال برده و یک سیلی محکمی به گوش او خواباند که 
نزدیک بود صورت احنف از آن سیلی پاره شود! احنف به او نگاه کرد در حالی که 

ش گفت: چرا به من سیلی و پاھایش نگشود، بلکه در کمال آرام  دامنش را از سینه
 زدی؟

اند، تا به سردار بنی تمیم سیلی بزنم. احنف  ای به من ھزار درھم داده گفت: عده
گفت: آه! من کاری نکردم و من سردار بنی تمیم نیستم. آن شخص گفت: شگفت 
است! پس سردار بنی تمیم کجاست؟ احنف گفت: آیا آن فرد را که تنھا نشسته و 

» حارثه بن قدامه«بینی؟ آنگاه به سوی مردی که  قرار دارد می او شمشیرش در کنار
نام داشت، اشاره نمود. مردی که مملو از خشم و غضب بود و اگر خشمش بر یک امتی 

بینیم. آن که  کرد. شخص احمق گفت: بله، او را می شد، ھمگی را کفایت می تقسیم می
م به گوش او بنواز؛ چون تنھا نشسته است؟ احنف گفت: بله. برو و یک سیلی محک

اوست سردار بنی تمیم. آن شخص حرکت کرد و به حارثه نزدیک شد دید که 
درخشند، آن احمق در جلوش ایستاد و  زنند و از شدت خشم می ھایش جرقه می چشم

اش جدا  اش نواخت! ھنوز دستش از چھره دستش را باال آورد و یک سیلی به چھره
اند:  برداشت و دستش را قطع نمود! و درگذشته گفته نشده بود که حارثه شمشیرش را

 برنده آنست که در آخر بخندد!

 قناعت...
دھد و مشکلی  ھایی که راه حلی ندارند، تو را شکنجه می تعامل با مشکل با روش«

 »!کند را حل نمی





 

 

 اند ناشدنی مشکالتی که حل

شوند و  بینید که در ھنگام رانندگی به شدت خشمگین می قدر افرادی را می چه
گویند: اوووه ھمیشه ترافیک...  زنند و می شان به سرنشین خویش می گاھی با دست

 ترافیک!!
ھا  آن روند و امکان ندارد کسی با بینید که چنین افرادی در مسیری می یا گاھی می

قدر  گویند: اوف چه ار آزرده و در تنگنا ھستند و مکرر میصحبت کند، در حالی که بسی
گرم است... خیلی گرم است! گاھی در یک اداره با چنین فردی ھمکار ھستید و ھر 
روز شما با دیدن او مورد ابتال و آزمایش ھستید و ھر بار که بنشیند شما را مشغول 

مان  اد است! اووه تا کی حقوقدارد؛ برادر! کار خیلی زی ساخته و از کار و زندگی بازمی
 کنند. را بیشتر نمی

شود و  شود و خشمگین و ناراضی بیرون می ای عبوس و گرفته وارد می با چھره
 کند. ھای بدن یا نافرمانی فرزندش شکایت می گاھی اغلب از دردھا و بیماری

 مان با مشکالتی مواجه ی ما قانع باشیم که ما در زندگی با اختصار: باید ھمه
جوانمردانه برخورد نموده و تعامل ھا  آن شویم که راه حلی ندارند، پس باید با می

 نماییم. شاعر چه زیبا سروده است:

ــــــــة وجتهــــــــام  قــــــــال: الســــــــامء كئيب
 

 قلـــت أبتســـم يكفـــي الـــتجهم يف الســـام! 
 

 قـــال: الصـــبا ويل! فقلـــت لـــه: ابتســـم
 

 لــــن يرجــــع األســــف الصــــبا املرتصــــام 
 

 يف اهلــــوقــــال: التــــي كانــــت ســــامئي 
 

 صـــــارت لنفســــــي يف الغـــــرام جهـــــنام 
 

ــــا ــــا ملكته ــــد م ــــودي بع ــــت بجه  خان
 

 قلبــــــي فكيــــــف أطيــــــق إن ابتســــــام 
 

 قلـــت: أبتســـم وأطـــرب فلـــو قارنتهـــا
 

ــــــــا  ــــــــه متأمل  قضــــــــيت عمــــــــرك كل
 

ـــيحاهتم ـــت ص ـــويل عل ـــدي ح ـــال الع  ق
 

ُّ واألعـــــــداء حـــــــويل يف احلمـــــــى   أَأُرسَ
 

ـــــذمهم ـــــوك ب ـــــم مل يطلب ـــــت: ابتس  قل
 

ـــــو مل تكـــــن   ـــــنهم أجـــــل وأعظـــــامل  م
 

 قـــــــال: الليـــــــايل جرعتنـــــــي علقـــــــام
 

ـــام  ـــت العلق ـــئن جرع ـــم ول ـــت: ابتس  قل
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 فلعــــــــــل غــــــــــريك إن راك مــــــــــرنام
 

 طــــــــرح الكآبــــــــة خلفــــــــه وتــــــــرنام 
 

 اتــــــــراك تغــــــــنم بــــــــالتربم درمهــــــــا
 

ــــــت ختســـــــر بالبشاشــــــة مغــــــنام   أم أن
 

 فاضحك فإن الشهب تضـحك والـدجى
 

ـــــام   ـــــب األنج ـــــذا نح ـــــتالطم ول  )١(م

 

افسرده و عبوس شده است. گفتم: لبخند بزن؛ افسردگی و روی در گفت: آسمان «
 کشیدن آسمان کافی است. ھم

گفت: جوانی رفت. گفتم: لبخند بزن؛ زیرا افسوس ھرگز جوانی گذشته را 
 گرداند! بازنمی

ای که آسمان عشقم بود، زندگی را برایم به جھنمی سوزان تبدیل  گفت: معشوقه
 کرده است.

توانم لبخند  شکنی نمود، پس چگونه می ه او دل بسته بودم وعدهبعد از این که ب
 بزنم.

گفتم: لبخند بزن و شاد باش؛ اگر با او ھمراه شوی، تمام عمرت را با درد و رنج 
 گذرانی. می

گفت: دشمنان، پیرامون من ھستند و صداھایشان بلند شده است، آیا شادمان باشم 
 تاب اند؟حال آن که دشمنان، در اطراف در تب و 

ھا  آن گیری؛ اگر تو از مورد بازخواست قرار نمیھا  آن گفتم: لبخند بزن؛ به خاطر
 تر نباشی. بزرگتر و باشکوه
ھایی را به کام من فرو برده است، گفتم: لبخند بزن اگرچه  ھا تلخی گفت: شب

 تلخی و حنظل خورانده شوی.
جه افسردگی را به پشت شاید کسی تو را در حال شادمانی و ترنم ببیند؛ در نتی

 انداخته و شاد و پرترنم گردد.
آوری یا با شادمانی و بشاشت،  به نظرت آیا با اندوه و افسردگی درھمی به دست می

 ».دھی غنیمتی را از دست می
خندند، در حالی که تاریکی پرتالطم است. از این  پس بخند زیرا که ستارگان می

 داریم. جھت ما ستارگان را دوست می

                                           
 باشد. می ٦٥٦ابیات از دیوان ایلیا ابو ماضی ص /  -١
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 ات بھره ببر. از زندگی آری،
برحذر باش از این که اوضاع و احوال تو در رفتار، اعمال، فرزندان و دوستانت تأثیر 

ھا  آن چیست که به وسیله اموری در شکنجه باشند که بهھا  آن بگذارد؛ زیرا گناه
 را در چنین وضعی قرار مده که ھرگاه توھا  آن مربوط نیست و قدرت حل آن را ندارند؛

بینند یا به یاد تو بیفتند، غم و اندوه را به ھمراه تو به یاد آورند. از این جھت  را می
کردن گریبان و تراشیدن مو و... را بر  سرایی، داد و فریاد، و پاره از نوحه ج رسول خدا

 میت نھی فرمود.
 چرا؟ زیرا تعامل و ھمکاری با مرگ با غسل و تجھیز و تکفین مرده و نماز و دعا و

کند، جز این که لذت  شود. ولی داد و فریاد، دردی را درمان نمی زدن آن می روغن
 کند. زندگی را به کابوسی از غم و اندوه تبدیل می

ای عبوس و  رفت که دوستش با چھره ھمراه دوستش راه می» معافی بن سلیمان«
 قدر ھوا سرد است؟ گرفته گفت: امروز چه

 نت گرم شد؟معافی گفت: آیا با این جمله بد
 گفت: نه.

 ای کردی؟ گفت: پس از این نکوھش چه استفاده
 قدر فھمی زیبا و حکیمانه داشت. گفتی برایت بھتر بود. چه اگر یک تسبیحی می

 ات را به سر ببر... زندگی
 ».ات بھره ببر در تفقد مشکالت قرار نگیر و در امور ریز مداقه نکن، بلکه از زندگی«





 

 

 خودت را با غم و اندوه از بین مبر

یکی از دانشجویان من در دانشگاه بود، یک ھفته کامل از دانشگاه غیبت » سعد«
 کرد، سپس با او مالقات نمودم.

 سالم سعد! چه اتفاقی پیش آمده؟ -
 چیزی نشده، مقداری مشغولیت داشتم. -

اش نمایان بود، پرسیدم: چه خبر؟ گفت: پسرم بیمار بود و  آثار غم و اندوه بر چھره
ای به وجود آمده است و چند روز پیش خونش نیز مسموم شده است و  در کبدش غده

 متأسفانه دیروز سم به مغز و دماغش اثر کرده است.

لَ  الَ «من گفتم:  وْ الَ  حَ ةَ  وَ وَّ خواھم تا  و شکیبا باش، از خداوند میصبر کن  »هِ ـبِاللَّ  إِالَّ  قُ
شفایش دھد و اگر خداوند خواست مشکل بزرگتری برایش پیش آید، پس از خدا 

ام کوچک  خواھم که در روز قیامت شفیع شما باشد. گفت: شفیع؟ جناب شیخ! بچه می
 نیست.

 فده سال.یقدر سن دارد؟ گفت: ھ من پرسیدم: چه
شفایش بخشد و در برادرانش برای تو برکت عطا خواھم  من گفتم: از خداوند می

 نماید.
در این ھنگام سرش را پایین آورد و گفت: جناب شیخ! او برادر ندارد و من غیر از 

 این پسر فرزندی ندارم و حال آن که وی به این بیماری مبتال است.
ورت حالت وی بسیار غمگین و متأثر بود، اما من از خود پایمردی نشان دادم و به ص

خیلی مختصر گفتم: سعد! خودت را با غم و اندوه از بین مبر، جز آنچه خداوند برایمان 
مقدر نموده است چیزی به ما نخواھد رسید. سپس در مصیبت و اندوھش تخفیف 
نمودم و رفتم. آری، خودت را با غم و اندوه از بین مبر؛ زیرا اندوه چیزی از مصیبت 

 کاھد. نمی
مالقات نمودم. » خالد«رفته بودم و با » مدینه منوره«چندی پیش به شھر پیامبر 

خالد به من گفت: نظر شما چیست نسبت به این که به دیدار دکتر عبدالله برویم. من 
گفتم: چرا، مگر چه شده است؟ گفت: جھت عرض تعزیت. من گفتم: تعزیت؟! گفت: 
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ھت حضور در یک مراسم عروسی به بله. پسر بزرگش به اتفاق تمام خانواده ج
روستاھای مجاور رفته و خود دکتر برای کارھای دانشگاه در مدینه باقی مانده است در 

ی یازده نفر جان باختند. دکتر یک  اثنای برگشت در طی یک حادثه وحشتناک ھمه
انسان صالح و نیکی بود که بیش از پنجاه سال عمر داشت، اما به ھر صورت انسان و 

اش قلبی داشت و دو چشم که گریه کرده و  و در سینه ای احساسات و مشاعر بوددار
 شود. گردد و اندوھگین می نفسی که شادمان می

 نماز خواند و سپس با دست خودھا  آن این خبر وحشتناک را دریافت نموده و بر
 را به خاک سپرد.ھا  آن

کرد  ھای پراکنده نگاه می زد، به اسباب بازی اش حیران و پریشان دور می در خانه
کردند،  بازی میھا  آن کنند؛ چون خالد و ساره که با که چند روز گذشته و حرکت نمی

 اند. مرده
برد، مرتب نبود چون مادر صالح مرده است. از کنار دوچرخه  به رختخوابش پناه می

 شد ُمرد. کند، زیرا کسی که سوار آن می گذرد که حرکت نمی یاسر می
اش  عروسی» ھای سامسنت«بیند کیف و  شود، می ختر بزرگش داخل میبه اتاق د

اند، اما خودش مرد در  ھایش بر تخت خوابش نھاده شده کنار ھم گذاشته شده و لباس
کرد. پاک است کسی که او را شکیبایی عطا نموده  یرا مرتب و منظم مھا  آن حالی که

ر حالی که با خود قھوه به ھمراه آمدند د و قلبش را تثبیت نموده است. میھمانان می
داشتند، زیرا کسی نبود که خدمت و یا ھمکاری بکند. جای شگفت بود وقتی او را در 

کنندگان است و عزادار شخص  کردی او یکی از تعزیه دیدی، گمان می عزاداری می

ا هِ ـلِلَّ  إِنَّا«گفت:  دیگریست و دایمًا می إِنَّ يْهِ  وَ ، إِنَّ  إِلَ ونَ عُ اجِ ا هِ ـلِلَّ  رَ ذَ  مَ هُ  أَخَ لَ ا وَ طَى مَ لٌّ  أَعْ كُ  وَ

ء هُ  يشَ نْدَ لٍ  عِ ى بِأَجَ مًّ سَ  .»مُ
کرد از ھجوم غم و اندوه  ھمین است قله عقل و اوج خونسردی، اگر چنین نمی

 داد. جان می
شناسم که به نظر من ھمواره خوشبخت و سعادتمند است و اگر در  یکی را می

ای تنگ و  شغلی متواضع و حقیرانه دارد، در خانه بینی وضعیت او تامل نمایی، می
 کند. ماشینش قدیمی است، عیالمند است و فرزندان زیادی دارد. ای سکونت می اجاره

داشتنی است و از  اما با این وصف ھمواره لبخند به دھان دارد و انسانی دوست
 برد. اش بھره می زندگی



 ٢٧١  خودت را با غم و اندوه از بین مبر

ن مبر و زیاد شکایت نکن و مردم را آری، درست است، خودت را با غم و اندوه از بی
به ماللت وامدار مانند شخصی که پسر ناسالمی دارد، ھر بار که تو را ببیند، مشغولت 

کنی که داری از  ام. تو احساس می تنگم، فرزند بیچاره دارد، پسرم مریض است، دل می
 فھمیدیم. شوی و دوست داری فریاد بزنی و بگویی: برادر! تمام... او ملول و خسته می

 مان قدیمی است. ی گوید: خانه یا زنی ھمواره به شوھرش می
ھا جز  ی این شکایت ھایم مد روز نیست. فایده مان فرسوده است، لباس ماشین

 ی دردھا چیست؟ تجدید و اعاده

 أفنيت يا مسـكني عمـرك بالتـأوه واحلـزن
 

 وظللت مكتوف اليدين تقول حاربني الزمن 
 

 أنـــت فمـــن يقـــوم بـــه إذنإن مل تكـــن بالعـــبء 
 

ای بیچاره عمرت را به اندوه و شیون از بین بردی و دست خالی ماندی و «
گویی که روزگار با من جنگیده است، اگر تو به این مسئولیت اقدام نمایی پس در  می

 ».خیزد این ھنگام چه کسی به پا می

 روشنگری...
 ».سعادتمند بگردیات را پیش ببر، تا  با آنچه در اختیار داری زندگی«





 

 

 به آنچه خداوند بهره تو نموده است راضی باش

سفری به یکی از کشورھای جھت ایرد سخنرانی داشتم. این شھر به وجود 
سخنرانی را در صبح ایراد تیمارستان (بیمارستان دارالمجانین) شھرت داشت. دو 

 نمودم و بیرون آمدم که ھنوز یک ساعت برای نماز ظھر باقی مانده بود.
عبدالعزیز که از جمله دعوتگران برجسته بود، با من ھمراه بود. باھم سوار ماشین 
بودیم که من رو به او کردم و گفتم: عبدالعزیز! در اینجا جایی وجود دارد که در این 

خواھی کجا برویم؟ رفیق شما شیخ  م بدانجا برویم. پرسید: میفرصت دوست دار
خواھی به  عبدالله مسافر است و با دکتر احمد تماس گرفتم ولی جواب نداد. آیا می

ی قدیمی برویم یا... من گفتم: خیر، بلکه به بیمارستان روانپزشکی. گفت:  کتابخانه
 بیمارستان؟ من گفتم: بله تیمارستان.

 خواھی عقلت را بسنجی؟! روی شوخی گفت: چرا؟ می او خندید و از
ی خداوند ھا نعمتخواھم استفاده کنیم و عبرت بگیریم و قدر  گفتم: خیر، بلکه می

به فکر فرو رفت، ھا  آن را بر خویش بدانیم. عبدالعزیز خاموش شد و در مورد وضعیت
ی بود. مرا با احساس نمودم که او غمگین شد، عبدالعزیز فردی بیش از اندازه عاطف

ماشین خود بدانجا برد و به یک ساختمانی غارمانند رفت که از ھر طرف درختان آن را 
گرفتگی از ظاھر آن نمایان بود، با یکی از پزشکان  پوشانده بودند و آثار اندوه و دل

مالقات کردیم وی از ما استقبال نموده و سپس ما را جھت بازدید از بیمارستان به 
انگیز این دیوانگان با ما سخن  نمود. این پزشک از دردھا و کارھای غم داخل ھمراھی

ھرحال آرام آرام ما را به یکی از  گفت و افزود: شنیدن کی ُبَود مانند دیدن. به می
ھای بیماران به  شنیدم. اتاق راھروھای این مرکز برد که من صداھایی از اینجا و آنجا می

ک اتاقی که در قسمت راستمان قرار داشت گذر دو طرف راھرو قرار داشتند. به ی
کردیم، به داخل آن نگاه کردم، دیدم بیش از ده تخت خالی در آن وجود دارد جز یک 

لرزد. رو به پزشک کردم و  تخت که مردی در آن دراز کشیده و دست و پاھایش می
ه ھر پرسیدم: این چطور است؟ گفت: این دیوانه است و گرفتار بحران بیھوشی است ک

لَ  الَ «شود. من گفتم:  پنج شش ساعت گرفتار این بیماری می وْ الَ  حَ ةَ  وَ وَّ . »هِ ـبِاللَّ  إِالَّ  قُ
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برد؟ گفت: بیش از ده سال است، من  چند وقت است که وی در این حالت به سر می
ھایم را در درونم مخفی نموده و خاموش به جلو حرکت کردم، چند قدمی جلوتر  اشک

شکافی داشت که از خالل  اق دیگری رسیدیم که دِر آن بسته بود و دررفتیم که به ات
کرد. کوشیدم دزدانه به  شد که به سوی ما اشاراتی غیر مفھوم می آن مردی نمایان می

 داخل آن بنگرم که دیدم دیوارھا و زمین آن ھمرنگ ھستند.
از پزشک پرسیدم: وضعیت این فرد چگونه است؟ گفت: این دیوانه است. من 

دانم که  کند. لذا به او گفتم: می احساس نمودم که او از نحوه سوال من تمسخر می
دیدیم، اما داستان او از  دیوانه است، اگر شخص سالم و عاقلی بود که او را در اینجا نمی

ریزد و با دست و  یوار را ببیند، اعصابش به ھم میچه قرار است؟ گفت: این فرد ھرگاه د
شکند و  پردازد و در نتیجه روزی انگشترش می پا و گاھی با سر وصورت به زدن آن می

شکند و روزی سرش شکاف شده و روزی... آنگاه پزشک در حالتی  روزی پایش می
، از این جھت ناک سرش را پایین گرفت و گفت: ما نتوانستیم وی را معالجه کنیم اندوه

 فرشبینی محبوس نمودیم که دیوارھا و زمین آن با اسفنج  او را در این اتاق که می
ایم که به ھرچه بخواھد بزند، آنگاه پزشک خاموش شد و به جلو حرکت کرد. اما  نموده

احلمد هللا «من و دوستم عبدالعزیز ھمچنان بر جای خویش ایستاده بودیم تا دعای: 

ھای بیماران  سپس به ادامه بازدید اتاق را به پایان برسانیم. »ابتالك بهالذي عافانا مما 
ادامه دادیم. از کنار اتاقی گذشتیم که در آن تختی وجود نداشت، بلکه در آن بیش از 

گفت و دیگری به  مرد بود که ھرکدام در وضعیت خاصی قرار داشتند. یکی اذان می ٣٠
کرد و چھارمی  طرف و آن طرف نگاه میترانه و غنا مشغول بود. یکی به این 

سه نفر بود که بر صندلی نشانده شده بودند و دست و ھا  این رقصید. از میان می
خواستند خود را بگشایند، اما  کردند و می پاھایشان بسته بود و به اطراف خود نگاه می

و چرا  چه کسانی ھستندھا  این توانستند. من به شگفت آمدم و از پزشک پرسیدم: نمی
 اید؟ فقط این سه نفر را بسته

کنند.  ھرگاه چیزی در جلو خود ببینند به آن حمله میھا  این پزشک گفت:
را به این ھا  آن شکنند. از این جھت ما از صبح تا شام ھا را می ھا، کولرھا و دروازه پنجره

 بندیم. وضعیت می



 ٢٧٥  به آنچه خداوند بهره تو نموده است راضی باش

در ھا  این ال است کهکردم پرسیدم: چند س ھایم را کنترل می من در حالی که اشک
این وضعیت قرار دارند؟ گفت: این ده سال و این ھفت سال و این جدید است که ھنوز 

 پنج سال نگذشته است!
اندیشیدم و خداوند  میھا  آن بیرون آمدم در حالی که در مورد وضعیتھا  آن از اتاق

 گفتم. مبتال نساخته است حمد و سپاس میھا  آن را از این که مرا به بیماری
پرسیدم: دروازه خروجی بیمارستان کجاست؟ گفت: ھنوز یک اتاق باقی است و 
شاید در آن نیز یک عبرت جدیدی باشد. به آن ھم سری بزنید. آنگاه دستم را گرفت و 
به طرف یک اتاق بزرگی برد، اتاق را باز کرد و در آن داخل شد و دست مرا به داخل 

ابق بود که از آن بازدید کرده بودیم. تعداد بیشماری کشید. این اتاق نیز مشابه اتاق س
رقصید و دیگری خواب بود  از بیماران در آن بودند که ھرکدام به حال خود که یکی می

 بینم؟؟ و... ممشغول بودند. شگفت است من چه می
و در  ه بود و موھای سرش سفید شده بودمردی که عمرش از پنجاه سال گذشت

کرد و  پیچید و جمع می نشسته بود و تمام بدنش را به خود می مباته بر زمینچحالت 
زده داشت و ھمگی این کارھا  ھای وحشت کرد و نگاه ھای زاغ به ما نگاه می با چشم

 طبیعی بودند.
آورد، این بود که  کرد و بلکه به ھیجان درمی اما چیزی عجیبی که مرا دل نگران می

اش را بپوشاند  ای که عورت غلیظه حتی پارچه این مرد به طور کامل لخت و عریان بود
 ھم بر تن نداشت.

ام را سرخ دید گفت: آرام  ام پرید و فورًا به پزشک نگاه کردم. وقتی چھره رنگ چھره
 باش و بر اعصابت مسلط باش.

پوشانیم  اینک حال وی را برایت شرح خواھم داد. ما ھر بار که به این مرد لباس می
بلعد، گاھی ما در یک روز بیش از  کند و می ش جویده و تکه تکه میھای آن را با دندان

پوشاندیم و ھمگی بر این وضعیت بودند، زیرا این مرد تحمل  ده دست لباس به وی می
پوشیدن لباس را ندارد. از این جھت ما در طول تابستان و زمستان وی را به این حالت 

 خبرند. از حال و وضع او بی گذاشتیم و دیوانگانی که در پیرامون او ھستند
ی صبرم لبریز گشته و تاب و توان بیشتر را نداشتم.  از این اتاق بیرون شدم و کاسه

به پزشک گفتم: مرا به دروازه خروجی بیمارستان راھنمایی کن. گفت: ھنوز 
 ھایی از آن باقی مانده است. من گفتم: خیر آنچه بازدید کردیم کافی است. قسمت
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رفتیم، ناگھان  ھای بیماران راه می و پزشک در مسیر راه از کنار اتاقھمچنانکه ما 
پزشک رو به من کرد و انگار چیزی را که فراموش کرده بود به یاد آورده است. گفت: 

ھا سرمایه بوده است  جناب شیخ! در اینجا یکی از بازرگانان بزرگ که صاحب میلیون
ھاست  دانش وی را به اینجا آوردند و سالوجود دارد که دچار بحران روانی شده و فرزن

 که او را در اینجا انداختند، در اینجا مھندس یک شرکتی وجود دارد و شخص سومی...
گفت که پس از دسترسی به عزت، ذلیل و خوار  ھمواره پزشک از افرادی سخن می

 اند و... اند و افرادی پس از مال و ثروت به فقر و تنگدستی مواجه گشته گشته
زدم و به فکر فرو رفته بودم. پاک  ھای بیماران قدم می مچنان من در میان اتاقھ

است ذاتی که رزق و روزی را در میان بندگانش تقسیم نموده است، به ھرکس بخواھد 
دارد. گاھی خداوند به یکی مال، نژاد و پست و مقام  دھد و از ھرکسی بخواھد بازمی می

ی بیشتری  بیند از ھمه سرمایه گیرد، می از او می کند؛ اما عقل و خرد را عنایت می
 دارد و از نیروی بدنی بیشتری برخوردار است، اما در تیمارستان زندانی است.

کند، اما  گاھی خداوند به یکی نژاد اصیل و ثروت کالن و عقل و خرد فراوان عطا می
تخت خود بینی که بیست الی سی سال بر  گیرد و می نیروی سالمتی را از او می

 بخشد! نشسته است و کمال و نژادش به او سودی نمی
خداوند به برخی مردم نعمت تندرستی و عافیت و نعمت قدرت و عقل بخشیده 

بینی در بازار به  گرفته است، در نتیجه میھا  آن است، اما نعمت مال و سرمایه را از
و نادارای به سر بینی که چنان در تنگدستی  کارگری و حمالی مشغول ھستند یا می

آورند و  ای در شکایت از فقر و ناداری بر زبان می برند و کلمات حقیرانه و متواضعانه می
 چیزی که با آن رفع گرسنگی نمایند، در اختیار ندارند.

 فرماید: کند. خداوند می ستاند و محرومش می دھد و سپس از او می به برخی می

 .]٦٨[القصص:  ﴾ْخَتاُر  َما َ�َن لَُهُم اْ�َِ�َةُ َوَر�َُّك َ�ْلُُق َما �ََشاُء َو�َ ﴿
 .»ھیچ اختیاری ندارندھا  آن گزیند، آفریند و برمی و پروردگارت ھرچه بخواھد می«

دیده و مبتال به آزمایش الزم است تا قبل از در نظرگرفتن بالھا و  لذا بر ھر آسیب
داوند را بر خود بشناسد. ھا و عطاھای خ ھای وارده از جانب خداوند، بخشش مصیبت

بنابراین، اگر چنانچه تو را از نعمت مال محروم ساخته است نعمت سالمتی را به تو 
ارزانی داشته است و اگر تندرستی را از تو گرفته است، نعمت عقل و خرد را به تو عطا 
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ای، قطعًا نعمت اسالم را نصیب تو ساخته  کرده است و اگر از عقل و خرد محروم شده
 ست پس بسیار مبارک است که با اسالم زنده باشی و با اسالم بمیری.ا

 لذا با پری دھان و صدای بلند بگو: الحمدلله.
 اینگونه بودند. ج آری، اصحاب گرانقدر آنحضرت

را به سوی شام  س»عمرو بن عاص«، »ذات السالسل«در غزوه  ج رسول خدا
فرستاد. وقتی بدانجا رسید، بزرگی لشکر دشمن را مشاھده کرد، قاصدی را جھت 

» ابوعبیده بن جراح« ج گسیل داشت. رسول خدا ج سوی آنحضرت نیروی کمکی به
ھا  آن را به عنوان امیر به ھمراه لشکری جھت نیروی کمکی او فرستاد که در میان

ر از جمله ابوبکر و عمر وجود داشتند. وقتی رسول افراد زیادی از مھاجرین و انصا
ابوعبیده را اعزام نمود، و رو به او کرد و گفت: باھم اختالف نکنید. ابوعبیده به  جخدا

به او گفت: تو » عمرو«پیوست، » عمرو بن عاص«ھمراه لشکر به راه افتاد تا این که به 
ت: خیر، بلکه من امیر یاران جھت یاری من آمدی و من امیر لشکر ھستم. ابوعبیده گف

خو و  اند ھستم و تو امیر یاران خودت ھستی. ابوعبیده مردی نرم خودم که با من آمده
ساده بود و اموردنیا بر او آسان بودند. آنگاه عمرو گفت: خیر بلکه تو به عنوان نیروی 

من به  ج کمکی من آمدی. در این ھنگام ابوعبیده گفت: ای عمرو! ھمانا رسول خدا
کنم. عمرو  گفت: اختالف نکنید و تو از من نافرمانی کردی، ولی من از تو اطاعت می

گفت: پس من امیر لشکر ھستم و تو تحت فرمان من قرار داری. ابوعبیده بر این امر 
 توافق نمود و عمرو بن عاص جلو شد و به مردم امامت کرد.

بود که نزد » ف بن مالکعو«پس از پایان غزوه، اولین کسی که به مدینه رسید، 
عوف «او را دید گفت: مرا از غزوه خبر بده و  ج رفت، وقتی رسول خدا ج رسول خدا

گزارش غزوه را به سمع آنحضرت و آنچه بین ابوعبیده و عمرو بن عاص » بن مالک
 اتفاق افتاده است، رساند.

 فرمود: خدا به ابوعبیده بن جراح رحم کند. ج رسول خدا
 رحم کند. سبوعبیدهآری، خدا بر ا

 اندیشه...
ھای تاریک آن  ات بنگر قبل از آن که به قسمت ھای درخشان زندگی به قسمت«

 ».بنگری، تا خوشبخت باشی





 

 

 کوه باش

سخنرانی به یکی از روستاھا دعوت شدم، در آغاز مسیرم در دعوت، جھت ایراد 
مسئول دعوت آن منطقه از من استقبال نمود و سوار ماشینش شدم، ماشینش بسیار 
قدیمی و فرسوده بود. وی به من گفت که تازه عروسی کرده است، سپس از سنگینی و 
باالبودن مھریه روستای خویش شکایت کرد تا جایی که نتوانسته است ماشین نو و یا 

تی ماشینی بھتر از این بخرد، من برای افزایش توفیقات وی دعا کردم. سپس وارد ح
روستا شدم و سخنرانی ایراد نمودم. در پایان بر من سواالتی به صورت مکتوب قرائت 

ای از سواالت مربوط به سنگینی مھریه بود، من از این امر خوشحال  گردید که پاره
 ».است نان را بچسبانتا تنور گرم «شدم و با خود گفتم: 

لذا در این ھنگام شروع به ایراد سخن در مورد مھریه و تأثیر آن بر دختران و 
مھریه دختران خویش را  ج پسران جوان نمودم و سپس عرض نمودم که رسول خدا

بیش از پانصد درھم قرار نداده است و آنگاه صدایم را باال بردم و گفتم: ای آل فالن! 
 بھترند؟! ج ز دختران پیامبرآیا دختران شما ا

ای از آن قسمت صف فریاد زد: دختران ما چطور اند؟  ناگاه پیرمرد سالخورده
 گوید! دیگری به جوش آمد و گفت: در مورد دختران ما سخن می

شخص سوم روی زانوھایش ایستاده و گفت: اووه تو علیه دختران ما داری حرف 
 زنی؟! می

شود قرار داشتم. چون من در آغاز مسیر  یمن در وضعیتی که بر آن رشک نم
دعوت قرار داشتم و تازه از دانشگاه فارغ التحصیل شده بودم، لذا خاموش ماندم و در 

 مورد دختر لب به سخن نگشودم.
 کرد نگاه کردم و لبخند زدم. به اولی وقتی صحبت می

 گفتن نمود، نگاه کرده و لبخند زدم. و ھمچنین وقتی دومی شروع به سخن
 سومی.

خندیدند و گروھی ایستاده  برخی از جوانان که در آخر مسجد بودند با ھمدیگر می
 کردند. نگاه می
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گویند: االغ پیرمرد در وسط  به مثابه ضرب المثلی بودم که میھا  آن و من در میان
 .)١(گردنه دّره ایستاد

برخاست و ھا  آن نیز آرام شدند. آنگاه یکی ازھا  آن دیدند من آرام ھستمھا  آن چون
خاموش شدند و ھا  آن گفت: ای مردم! اجازه بدھید شیخ ھدفش را توضیح بدھد، آنگاه

و ھا  آن خواھی نمودم و از معذرتھا  آن من از کار او تشکر نمودم. سپس از
 توضیح دادم.ھا  آن شان تعریف نمودم و ھدفم را برای دختران

سازی و تصورات خود را در  خود را میتو به ھنگام تعامل با مردم در واقع شخصیت 
ھای برخورد  کنی و آنان نیز براساس آن، روش حک کرده و بنا میھا  آن تفکر و اندیشه

 کنند. با تو و احترام خویش را نسبت به تو بنا می
دار  تواند درختان مستحکم و ریشه متوجه باش، باد ھرچند که شدید باشد؛ اما نمی

 پیروزی در یک لحظه صبر و شکیبایی است. را از بیخ برکند و قطعاً 
 .)٢(پس ای کوه! بادی تو را تکان ندھد

ای و یا ایستگاه  پس اگر شخصی (ولو این که ھرکسی باشد) شما را در مجلسی، خانه
ای و یا سخنرانی عمومی به خشم و ھیجان درآورد و شما آرامش خویش  شبکه ماھواره

 گیرند. کرده و مخالف او قرار می را حفظ نمودید مردم به سمت شما رجوع
ابوسفیان به ھمراه کاروان تجاری از شام برگشته بود که مسلمانان جھت نبرد علیه 
او بیرون شدند، ابوسفیان به ھمراه کاروان پا به فرار گذاشت و قاصدی به سوی قریش 

ن بی» بدر«حرکت کرد و در نتیجه، غزوه   فرستاد. قریش با لشکری بزرگ و سیل آسا
 مسلمانان و قریش درگرفت و در این نبرد مسلمانان پیروز شدند.

ھفتاد نفر از کفار قریش کشته و ھفتاد نفر دیگر اسیر شدند و باقی مانده لشکر 
 قریش در حالی برگشتند که زخمی و گرسنه بودند.

خورده را مشاھده کرد، مصیبت و  ابوسفیان با کاروان به مکه رسید و لشکر شکست
عکرمه بن ابی «، »عبدالله بن ربیعه«زرگتری دامنگیر اھل مکه شده بود. فاجعه ب

                                           
توانند آن را به  کند و سپس نمی زنند که بحثی را آغاز می این ضرب المثل را برای کسی که می -١

 پایان برساند.
 زبان: به قول شاعر فارسی -٢

 چـــو بیـــدی گـــر بـــه ھـــر بـــادی بلـــرزی
 

ــــرز  ــــاھی نی ــــوھی شــــوی ک ــــر ک  یاگ
 

 (مترجم)
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از جمله کسانی بودند که در این جنگ، پدران، فرزندان و » صفوان بن امیه«و » جھل
برادران خویش را از دست داده بودند. ابوسفیان در مورد اموال و کاالھای تجارتی که 

عت قریش! قطعًا محمد شما را نابود به ھمراه داشت، صحبت کرد و گفت: ای جما
کرده و بھترین افراد شما را به قتل رسانده است، پس ما را به این مال و سرمایه یاری 

نیز چنین کرده و این سرمایه را در ھا  آن نمایید شاید بتوانیم از او انتقام بگیریم و
 اختیار او گذاشتند.
 این آیه را نازل فرمود:ھا  آن خداوند در مورد

ِ  فََسيُنْفُِقوَ�َها ُ�مَّ ﴿ وا َ�ْن َسبِيِل ا�َّ ْمَوالَُهْم ِ�َُصدُّ
َ
ِيَن َ�َفُروا ُ�نْفُِقوَن أ إِنَّ ا�َّ

ونَ  ِيَن َ�َفُروا إَِ� َجَهنََّم ُ�َْ�ُ ةً ُ�مَّ ُ�ْغلَُبوَن  َوا�َّ  .]٣٦[األنفال:  ﴾٣٦تَُ�وُن َعلَيِْهْم َحْ�َ
کنند تا مانع ورود مردم به دین اسالم شوند، این  میکافران اموال خود را خرج «

شود و سپس  کنند، ولی بعدا موجب پشیمانی و ندامت آنان می اموال را خرج می
میرند به سوی  سرانجام آنان شکست و فرار خواھد شد و آنان که در حالت کفر می

 .»شوند جھنم برده می
ی خویش حرکت  نیز و بردهقریش با چنگ و دندان و تمام ساز و برگ جنگی و ک

نیز بیرون شدند و » اھل تھامه«و » بنی کنانه«از قبیل ھا  آن کرد. ھمچنین ھمپیمانان
 شان نیز به ھمراه آنان بیرون شدند تا مردان از جنگ نگریزند. زنان

به ھمراه » عکرمه بن ابوجھل«و » عتبه«دختر » ھند«ابوسفیان به ھمراه زنش 
به ھمراه زنش » حارث بن ھشام«و ھمچنین » حارث«دختر » ام حکیم«ھمسرش 

ی  بیرون شدند. کفار آمدند تا این که به کناره» ولید بن مغیره«دختر » فاطمه«
 رودخانه در مقابل مدینه اردو زدند.

گھی یافت با اصحابش به مشورت پرداخت و پرسید  ج وقتی رسول خدا از این امر آ
ھا  آن داخل مدینه آمدند ما و شما باھا  آن اهمانیم ھرگ نظر شما چیست؟ در مدینه می

 جنگیم. می
ھا  آن آنگاه کسانی که در غزوه بدر حضور نداشتند، گفتند: یا رسول الله! به سوی

امیدوار بودند که به آن فضیلتی ھا  آن بجنگیم وھا  آن با» احد«بیرون شویم و به مقام 
 که در غزوه بدر به آن رسیده بودند، دست یابند.
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ناچار  ج نمودند که رسول خدا اینگونه پیشنھاد می ج به رسول خداھا  آن یوستهپ
اش شده و خود را با ساز و برگ جنگی مسلح نمود و سپس نزد مردم آمد،  وارد خانه

وی را آماده جنگ دیدند، پشیمان شدند و احساس کردند که او را به نبرد ھا  آن وقتی
خواھید در مدینه بمانیم  ند: یا رسول الله! اگر میاند. در این ھنگام گفت اجبار نموده

 نظر مال شماست.
فرمود: مناسب نیست برای پیامبری که وسایل و اسباب نبرد را  ج آنگاه رسول خدا

را پوشیده است تا زمانی که خداوند بین او و ھا  آن پایین بگذارد، پس از این که
 دشمنش حکم کند.

کوه اردو زدند، آن دسته از مسلمانانی که در  وقتی ابوسفیان و لشکرش به دامنه
غزوه بدر حضور نداشتند به آمدن دشمن شادمان شدند و گفتند: خداوند ما را به 

تواند ما  به اصحابش فرمود: چه کسی می ج آرزویمان رسانده است. سپس رسول خدا
رد؟ آنگاه از کنار ما نگذھا  آن را از مسیر بسیار نزدیکی به دشمن برساند که کسی از

نام داشت، گفت: من یا رسول الله. و » ابوخیثمه«که » بنی حارثه بن حارث«مردی از 
برد تا ھا  آن سپس وی پیامبر و یارانش را از سرزمین حارثه و از میان کشتزارھا و مزارع

عبور کردند. وی شخص » مربع ابن قیظی«این که از میان منطقه شخصی به نام 
و مسلمانان را شنید شروع  ج ی رسول خدا وقتی صدا و ھمھمه منافق و نابینایی بود

بودی من تو را  گفت: اگر تو رسول خدا می نموده و میھا  آن به ریختن خاک بر چھره
کردم که از دیوار من رد شوی. سپس این خبیث یک قبضه خاک برداشت و  حالل نمی

ه کسی غیر از تو دانستم که این خاک ب اگر من می گفت: به خدا قسم ای محمد!
 زدم. کند، حتمًا آن را به چھره تو می اصابت نمی

ا دستی گرفته و خواستند او را ادب نمایند، ام آنگاه اصحاب بزرگوار بر او پیش
فرمود: وی را نکشید، زیرا او کور است، کوردل و کوربصیرت و کورچشم  ج خدا رسول
 است.

 ج ق توجه ننمود؛ زیرا رسول خدابه راھش ادامه داد و به این مناف ج رسول خدا
کرد و اعصابش را با  شخصیتی متین، باحکمت و خردمند بود که به نادانان توجه نمی

 کرد. آری، خورد نمی  مایه و پست بی ھا انسان

 لـــو كـــل كلـــب عـــو ألقمتـــه حجـــراً 
 

ــــــدينار  ــــــاالً ب ــــــخر مثق ــــــبح الص  ألص
 



 ٢٨٣  کوه باش

پس ھر تکه سنگی به ارزش اگر ھر سگی عو عو کند و تو به آن سنگی بزنی «یعنی: 
 ».رسد یک دینار می

 ».سگ الید و کاروان بگذرد«ماند که:  از این رو وی بسان این ضرب المثل می

 قناعت...
را به ھر شکلی ھا  آن کنند و ھا بازی می دھند، اما با ریگ ھا را تکان نمی بادھا، کوه«

 ».آورند رمیدکه بخواھند 





 

 

 نوشد نفرینش نکن از این که شراب می

کنیم، ھرچند که در بدی غرق باشند اما از خیر  زندگی میھا  آن اغلب مردم که ما با
� �اگرچه بسیار اندک ھم باشد   ھا  آن خالی نیستند، پس اگر بتوانیم به کلید خیر 

 دسترسی پیدا کنیم بسیار خوب است.
را سرقت ھا  آن رفت و اموال ھای مردم باال می مشھور است که یک جنایتکار از خانه

ی ضعیف و یتیم خرج کند یا مسجد بسازد! ھا انسانرا برای ھا  آن کرد تا بخشی از می
 کند تا از این جھت ای دارد، لذا زنا می بینی که فرزندان یتیم و گرسنه یا زنی را می

 را سیر نماید:ھا  آن

ـــــى ـــــه بن ـــــري حل ـــــن غ ـــــجداً هللا م  مس
 

ـــــــق   فكـــــــان بحمـــــــد اهللا غـــــــري موف
 

 كمطعمـــة األيتـــام مـــن كـــدِّ عرضـــها!
 

ـــــزين وال تتصـــــدقي  ـــــل ال ت ـــــك الوي  ل
 

سازد و به حمد خداوند در کارش موفق  از راه حرام برای خداوند مسجد می«
 »شود نمی
تو زنا نکن خوراند! وای بر  کند و به یتیمان غذا می فروشی می مانند زنی که ناموس«

 ».و آن را صدقه نکن
را با آن بدرند که ناگھان کودک یا  ھا انسانقدر افراد شمشیربدست ھستند که  چه

دارد و شمشیر و اسلحه را  زنی در قلبش رسوخ کرده و آنان را به رحم و شفقت وامی
ھا  آن کنی در اندازند. بنابراین، با ھمه مردم چنان برخورد کن که احساس می می

 گمان بد داشته باشی.ھا  آن ی است قبل از این که نسبت بهخیر
به حّدی رسیده بود که در پی  ج اخالق پیامبر و خنکی چشم ما حضرت محمد

 گمان بود. بین و نیک و به گناھکاران خوش بودهعذرھای اشتباھکاران 
نگریست،  ھای ایمانی او می کرد نخست به جنبه ھرگاه با گناھکاری برخورد می

از این که به جوانب شھوت و عصیان او بنگرد. نسبت به ھیچکس بدگمان نبود و  پیش
کرد. ھمچنانکه خیرخواه خویش بود،  با آنان چون فرزندان و برادرانش برخورد می

به شرب خمر و  ج برای دیگران نیز خیرخواه بود. شخصی در زمان رسول خدا
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 ج که شراب نوشیده بود. رسول خداگساری مبتال بود، روزی او را در حالی آوردند  می
دستور داد به او شالق بزنند. چند روزی گذشت و باز شراب نوشید و دو مرتبه او را 
آوردند و باز به او شالق زده شد. باز چند روزی گذشت و سپس او را آوردند که شراب 
خورده است و شالق زده شد. وقتی بیرون رفت، یکی از اصحاب گفت: خدا نفرینش 

 آورند. قدر او را می د، چهکن
ر شده بود و گفت: یاش متغی به او نگاه کرد در حالی که رنگ چھره ج رسول خدا

دانی که او خدا و رسولش را دوست  به او نفرین نکن. زیرا به خدا قسم تو چه می
 .)١(دارد

وجود ھا  آن پس ھرگاه با مردم تعامل نمودی عادل و با انصاف باش، خیری را که در
ھا  آن به وجود آور که این شر و بدی که درھا  آن رد یادآوری کن و این احساس را دردا

را به تو نزدیک ھا  آن را فراموش کنی و این امرھا  آن قرار دارد باعث نشده که تو خیر
 کند. می

 هنر...
پیش از این که در کشیدن درخت شر از دیگران اقدام نمایی، نخست از درخت «
 ».جستجو کن و آن را آبیاری کنھا  آن خیر

                                           
 متفق علیه. -١



 

 

 اگر زمانه با تو نسازد تو با زمانه بساز

 وقتی مجبور ھستی پس بھره ببر.
خورد و از وضعیت  من به جوانی که به مرض قند مبتال بود و چای را بدون قند می

 گفتم: اینگونه میخورد،  خویش افسوس می
خوری و به ھنگام نوشیدن چای غمگین  گفتم: آیا ھرگاه تأسف می به او می

گفتم: وقتی  شود؟ گفت: خیر، پس می شوی، آیا این تلخی به شیرینی عوض می می
 مجبور ھستی پس بھره ببر.

چرخد. اینگونه امور در زندگی  منظورم اینست که ھمیشه دنیا طبق خواسته ما نمی
 افتد. بسیار اتفاق میما 

را ھا  آن توانی اند و حاال نمی ھا پاره کند، ُتَشک ماشینت قدیمی است، کولر کار نمی
 عوض کنی. چاره چیست، وقتی مجبور ھستی بھره ببر.

ای پذیرفته شدی که  جھت ادامه تحصیل به دانشگاه مراجعه کردی، در دانشکده
این وضعیت را عوض نمایی؛ اما موفق  عالقه نداری در آن درس بخوانی، تالش نمودی

نشدی و مجبور شدی به دانشکده مذبور بروی و دو یا چند سال در آنجا درس بخوانی. 
 چاره چیست؟

 پس وقتی مجبور ھستی (بساز) و بھره ببر.
جھت کار به جایی اقدام نمودی، ولی پذیرش نشدی و در جای دیگری مشغول به 

 دادی. چاره چیست؟ کار شدی و در آنجا به کار ادامه
 تا وقتی مجبور ھستی بھره ببر (بساز و).

به خواستگاری دختری رفتی قبول نکرد و با دیگری ازدواج نمود، چاره چیست؟ 
 وقتی مجبور ھستی (بساز و) بھره ببر.

بسیاری از مردم راه حل را در افسردگی دائم، و آه و ناله از وضعیت، و شکایت و 
دانند و این عمل رزقی را که از دست داده است به او  می گالیه با دوست و بیگانه

رساند. پس چاره چیست؟ اگر  گرداند و آنچه برایش مقدور نیست به او نمی بازنمی
تواند به  سازد تو با زمانه بساز. خردمند کسی است که وقتی نمی زمانه با تو نمی
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موجود خویش به ھر تری دسترسی نماید از واقعیت و وضعیت  وضعیت بھتر و مناسبت
 برد. طوری که باشد، بھره می

یکی از دوستانم متولی ساخت یک مسجد بود که دچار کمبود بودجه شد، از این رو 
ھا  آن رساندن مسجد به با جمعی از دوستان خویش نزد یکی از تجار رفتند، تا در پایان

و مقداری پول که  نشستھا  آن اش را باز کرد و اندکی با کمک کند، آن تاجر دِر خانه
 داد. سپس دارویی از جیبش بیرون کرد و آن را خورد.ھا  آن برایش میسر بود به

به او گفت: خدا بد ندھد، حالتان چطور است؟ گفت: نه، این یک قرص ھا  آن یکی از
 روم. آور است، مدت ده سال است که من جز با خوردن این قرص به خواب نمی خواب

 و از آنجا بیرون شدند.آنان برایش دعا نموده 
ھا و اداره راھسازی و راه و ترابری  از دروازه خروجی شھر، از کنار چاهھا  آن سپس

کردند و سر  عبور کردند که در آنجا نورھایی قرار داشت که با نیروی تولید برق کار می
آور این بود که  و صدای آن دنیا را فرا گرفته بود. جای شگفت این نبود. بلکه شگفت

 نگھبان آن یک کارگر فقیری بود که چند روزنامه را پھن کرده و به خواب رفته بود.
یی ھا نعمتات بھره گیر، فرصتی برای غم و غصه نیست از  آری، از لحظات زندگی

 که در اختیار داری بھره گیر.
ای رفتند که در آن غذا و آذوقه اندک به  به ھمراه اصحابش به غزوه ج رسول خدا

ای که در اختیار دارند گرد آورند  دستور داد تا غذا و آذوقه ج ھمراه داشتند. آنحضرت
ای نان  و چادرش را پھن نمود و ھرکدام از اصحاب یکی یک خرما و دو خرما و تکه

آوری شد،  د غذایی در این چادر جمعی موا گذاشتند و ھمه آوردند و در آن می می
ھا  آن بردند و چه بسا یکی از سپس به خوردن آن مشغول شدند، در حالی که بھره می

 شد، اما حداقل به مقدار سد جوع خوردند. سیر نمی

 اشاره...
 املــــرء يدركــــه مــــا كــــل مــــا يتمنــــی«

 

 )١(»جتـــري الريـــاح بـــام ال تشـــتهي الســـفن 
 

                                           
١-  

ـــرد  خـــدا کشـــتی آنجـــا کـــه خواھـــد ب
 

ــــن درد  ــــر ت ــــه ب ــــدا جام ــــر ناخ  و گ
 

 (مترجم)



 ٢٨٩  اگر زمانه با نسازد تو با زمانه بساز

وزند  آرزو بکند به آن برسد گاھی بادھا به سمتی میچنین نیست که ھرچه انسان 
 ھا نیست. که مورد تمایل کشتی





 

 

 باهم اختالف نظر داریم در حالی که برادریم

با یکی از علما در مورد یک مسأله فقھی مشکل  /اند که روزی امام شافعی نوشته
به درازا ھا  آن و پیچیده مناظره نموده و باھم اختالف نظر داشتند و گفتگو و مناظره

بلند شد و ھیچکدام نتوانستند طرف مخالف را قانع ھا  آن کشید، تا جایی که صداھای
 کند. رنگ آن عالم متغیر شد، و به خشم آمد و کینه به دل گرفت.

وقتی مجلس به پایان رسید و خواستند بیرون شوند، امام شافعی رو به آن عالم کرد 
و دستش را گرفت و گفت: آیا درست نیست که باھم اختالف داشته باشیم و بازھم 

 برادر باقی بمانیم!
روزی یکی از دانشمندان علم حدیث نزد خلیفه نشسته بود که یکی از حضار در 

عالم از این حدیث به شگفت آمد و گفت: این حدیث نیست! مجلس حدیثی خواند. آن 
گویی؟ آن مرد گفت: خیر این حدیث  دروغ می ج این را از کجا آوردی؟ بر رسول خدا

ام و آن را  است و از روی سند ثابت است. آن عالم گفت: خیر، من این حدیث را نشنیده
 به یاد ندارم.

آن عالم کرد و با نرمی گفت: جناب در این مجلس وزیر عاقلی نشسته بود رو به 
را ھا  آن را حفظ نمودی؟ گفت: خیر، گفت: آیا نصف ج شیخ! آیا تو تمام احادیث پیامبر

 حفظ نمودی؟ گفت: ممکن است.
دو دوست جدانشدنی و ھردو عالم و » عبدالله بن مبارک«و » فضل بن عیاض«

 زاھد و پارسا بودند.
برای جھاد و نگھبانی از مرزھای اسالمی » مبارکعبدالله بن «چند روزی گذشت و 

ھا در  در حرم جھت نماز و عبادت باقی ماند. روزی که دل» فضیل بن عیاض«رفت و 
در مسجدالحرام به عبادت مشغول بود » فضیل«شد  ھا جاری می آن نرم شده و اشک

د، لذا نشستن که به یاد دوستش عبدالله بن مبارک افتاد که باھم در مجالس ذکر می
 مشتاق او شد.

ای نوشت و از او خواست به حرم بیاید و به  نامه» عبدالله بن مبارک«برای » فضیل«
 ذکر و تالوت قرآن مشغول شود.
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وقتی عبدالله بن مبارک نامه فضیل را خواند، کاغذی برداشت و این اشعار را برای 
 او نوشت:

ــــــرتنا ـــــو أبص ـــــرمني ل ـــــد احل ـــــا عاب  ي
 

 العبــــــادة تلعــــــبلعلمــــــت أنــــــك يف  
 

 مـــــن كـــــان خيضـــــب خـــــده بدموعـــــه
 

 فنحورنـــــــــا بـــــــــدمائنا تتخضـــــــــب 
 

ــــــه يف باطــــــل ــــــب خيل ــــــان يتع  أو ك
 

ــــــب  ــــــبيحة تتع ــــــوم الص ــــــا ي  فخيولن
 

 ريـــــح العبـــــري لكـــــم ونحـــــن عبرينـــــا
 

ـــــب  ـــــار األطي  رهـــــج الســـــنابك والغب
 

 ولقــــــد أتانــــــا مــــــن مقــــــال نبينــــــا
 

ـــــذب  ـــــادق ال يك ـــــحيح ص ـــــول ص  ق
 

ــــــــل اهللا يف ــــــــار خي  ال يســــــــتوي وغب
 

ـــــفأ  ـــــار تلهـــــب ن ــــــرء ودخـــــان ن  ام
 

 هــــــــذا كتــــــــاب اهللا ينطــــــــق بيننــــــــا
 

 لــــــيس الشــــــهيد بميــــــت ال يكــــــذب 
 

دانستی  دیدی، قطعًا می کننده دو حرم (مکی و مدنی) اگر تو ما را می ای عبادت«
 ».کنی که تو در عبادت خویش بازی می

مان با  ھای شود، مسلمًا گردن ھایش خیس می ھایش با اشک اگر کسی گونه«
 ».شوند ھایمان رنگین می خون
ھای ما به ھنگام  شود، پس اسب یا کسی که اسبش در مسیر باطل خسته می«

 ».شوند شبیخون خسته می
ھای اسب و گرد و غبار زیبا و  بوی خوش عبیر از آِن شما باد و عبیر ما غبار سم«

 ».خوشبو است
درست که تکذیب ای راست و  ی پیامبرمان به ما رسیده است گفته و از گفته«
 ».شود نمی
ور (دود جھنم) باھم جمع  ھای خدا در بینی انسان و دود آتش شعله غبار اسب«
 ».شوند نمی
گوید که ھرگز شھید، مرده نیست و  این کتاب خداست که در میان ما سخن می«

 ».ناشدنی است این سخن تکذیب
ھا  آن خداوند به سپس عبدالله بن مبارک گفت: برخی از بندگان خداوند ھستند که

 گیرند. گیرند که دیگران روزه نمی توفیق روزه داده و چنان روزه می



 ٢٩٣  باهم اختالف نظر داریم در حالی که برادریم

دروازه تالوت قرآن، و گروھی برایشان باب طلب ھا  آن که برایاند  و بعضی چنان
ای دروازه جھاد و تعدادی برایشان دروازه قیام الیل و نماز شب باز شده  علم، و عده

باالتر نیست و عبادت من از عبادت تو باالتر نیست و  است. عبادت تو از عبادت من
به نرمی به پایان رسید که ھردویمان ھا  آن خیر ھستیم. اینگونه اختالف مان به ھردوی

 به خیر و فالح ھستیم.

 .]٦٨[القصص:  ﴾َوَر�َُّك َ�ْلُُق َما �ََشاُء َوَ�ْخَتارُ ﴿
 .»گزیند برمیآفریند و  پروردگار تو ھرچه بخواھد می«یعنی: 

 شیوه و منھج صحابه نیز اینگونه بود.
کفار جمع شده و در نبرد علیه مسلمانان در مدینه متحد و یکپارچه شدند و چنان 

سابقه  ھا بی لشکر بزرگی از روی تعداد و ساز و برگ جنگی گرد آوردند که در میان عرب
آن عبور کرده و وارد ھایی حفر نمودند که کفار نتوانستند از  بود. مسلمانان خندق

 مدینه شوند.
در مدینه بودند و منتظر فرصتی علیه مسلمانان » بنی قریظه«ی یھودی تبار  قبیله

نمودند و در  ھمکاری میھا  آن بردند؛ از این جھت به کفار روی آورده و با به سر می
پرداختند. مسلمانان در محافظت خندق از  مدینه به فساد وتباھکاری و چپاول می

گذشت تا این که خداوند بر  جھت آنان دل نگران و پریشان بودند. روزھا به سختی می
ھا  آن کفار باد و لشکرھایی از جانب خودش فرستاد و لشکر کفر شکست خورد و

 کشیدند. شرمنده و ناکام برگشتند که دامان شکست را در تاریکی شب می
بازگشت و مسلمانان صبح نمود از خندق به مدینه  ج ھنگامی که رسول خدا

اش شد  وارد خانه ج ھایشان بازگشتند. رسول خدا اسلحه را به زمین گذاشته و به خانه
 و اسلحه را بر زمین گذاشت و غسل نمود.

را صدا زد،  ج وقتی ظھر فرا رسید، جبرئیل نزد او آمد و از بیرون خانه رسول خدا
یا اسلحه را بر زمین آله! زده برخاست. جبرئیل گفت: یا رسول ال وحشت ج آنحضرت

 گذاشتی؟
اند و من حاال  گفت: بله. جبرئیل گفت: فرشتگان ھنوز اسلحه را بر زمین نگذاشته

 تعقیب نمودیم.» حمراء االسد«را تا ھا  آن گردم، ما از تعقیب دشمن بازمی
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 یعنی وقتی قریش مدینه را ترک نموده و به سوی مکه رھسپار گشتند، فرشتگان
را از مدینه دور برانند. سپس جبرئیل گفت: خداوند به تو ھا  آن دنبال نموده تارا ھا  آن

 حرکت کنی و من ھم قصد دارم به سوی» بنی قریظه«دستور داده است تا به سوی 
 بروم و آنان را متزلزل نمایم.ھا  آن

به شخصی دستور داد تا بانگ برآورده و مردم را صدا بزند؛ ھرکسی  ج رسول خدا
کند، پس نمازش را جز در بنی قریظه نخواند. برخی گفتند:  شنود و اطاعت می که می

خوانیم؛ زیرا از ما فقط خواسته شده که سریع به بنی قریظه برویم و  ما نمازمان را می
جھت نماز عصر را خواندند و به مسیر خویش ادامه دادند و گروھی نمازشان را  از این

 دند و در آنجا نمازشان را اقامه نمودند.تا رسیدن به بنی قریظه تأخیر دا
به ھیچکدام از این دو  ج رساندند، ولی رسول خدا ج این ماجرا را به آنحضرت

بنی قریظه را محاصره نمود تا این که  ج گروه سخت نگرفتند و سپس رسول خدا
 خداوند وی را علیه آنان پیروز گردانید.

تند، در حالی که باھم برادر بودند و با ھمدیگر اختالف داشھا  آن پس ببین چگونه
شد. باور کن. اگر تو با این  ھا و جدایی و درگیری منجر نمی به فساد دلھا  آن اختالف

ی صدر تعامل نمایی مردم تو را دوست خواھند داشت و  آرامی و وسعت فکری وسعه
شت؛ کنی و قبل از ھمه خداوند عزوجل تو را دوست خواھد دا ھایشان نفوذ می در دل

 زیرا مشاجره و ناسازگاری بد است.

 وجهه نظر...
سرانجام این نیست که باھم اتفاق کنیم، بلکه سرانجام آنست که باھم اختالف «

 ».نکنیم



 

 

 کند نرمی در هرچیزی، آن را زیبا می

را  اومان بیاید،  ھایمان متداول است که ھرگاه از شخصی خوش مرتب بر زبان
کنیم: فالنی انسانی متین و با وقار است. فالنی انسانی سنگین  اینگونه تعریف می

 است، فالنی فردی آرام است.
گویی: فالنی عجول است، فالنی  اگر بخواھیم کسی را مذمت و نکوھش نماییم، می

 سبک است.

ما اكن الرفق يف يشء إال زانه وما نزع من يشء «گوید:  چنین می ج ول خدااما رس
نماید، و از ھر چیزی گرفته  نرمی در ھرچیزی باشد آن را زیبا و قشنگ می« »إال شانه

 .)١(»گرداند شود، آن را زشت می
 توانی یک تن آھن را با یک انگشت برداری؟ آیا تو می

نرمی و آرامی آن را محکم ببندی و سپس آن  آری، وقتی یک جرثقیل بیاوری و با
توان آن را با کوچکترین حرکت انگشت  بردی، وقتی در ھوا آویزان گردید می را باال می

 تکان دھی.
دو دوست باھم توافق نمودند که نزد شخصی جھت خواستگاری دو دخترش که 

کوچکتر را  یکی بزرگتر و دیگری کوچکتر بود، بروند. یکی به دیگری گفت: من دختر
 گیرم و تو بزرگتر را. می

آن رفیقش فریاد زد:، نه نه نه، دختر بزرگتر مال تو و کوچکتر مال من. در این وقت 
اولی گفت: باشه، دختر کوچک مال تو و آنکه از او کوچکتر است مال من. او گفت: من 

نرمی و موافقم. ولی نفھمید که رفیقش تصمیم او را تغییر داده است جز این ھک با 
 رامی اسلوب کالم را تغییر داده است.آ

 ه خیر داشته باشد، دردای ارا ھرگاه خداوند به اھل یک خانه«در حدیث آمده است: 
ای بدی را اراده کند، مھربانی  فرماید و ھرگاه خداوند به اھل خانه نرمی را عطا میھا  آن

 .)٢(»گیرد میھا  آن را از

                                           
 مسلم. -١
 احمد با سند صحیح. -٢
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خداوند نرم و مھربان است و نرمی را «رماید: ف می ج در حدیث دیگری رسول خدا
دھد و آنچه را که به غیر آن  دھد آنچه را که به خشونت نمی دوست دارد، و به نرمی می

 .)١(»دھد نمی
ھا  گیری و آزادمنشی در نزد مردم محبوب و پسندیده است و دل خویی و آسان نرم

زمانی که سخنان وزین و قدرت شود، بویژه  گیرند و در آن اعتماد می به آن آرام می
 تعامل زیبا با آن توأم باشد.

» ابوحنیفه«از علمای مشھور احناف و شاگرد رشید امام » قاضی ابویوسف«امام 
است، ابویوسف در دوران کودکی فقیر بود و پدرش از حضور وی در درس ابوحنیفه 

برود. ابوحنیفه داد، جھت کسب و کار به بازار  کرد و به او دستور می جلوگیری می
شد او را مورد نکوھش و عتاب قرار  نسبت به وی بسیار عالقمند بود و ھرگاه غایب می

 داد. می
ابویوسف روزی از حال خود با پدرش نزد ابوحنیفه شکایت کرد. ابوحنیفه پدر 

کند. گفت: دو درھم. ابوحنیفه  قدر کار می ابویوسف را طلبید و گفت: پسرت روزی چه
ھا  دھم، بگذار او درس بخواند. از این رو ابویوسف سال تو دو درھم میگفت: من به 

قرین و مالزم استادش بود. وقتی ابویوسف به سن جوانی رسید و در میان اقران و 
گیری مبتال گردید  معاصرین خود به رشد و نبوغ عالی دست پیدا کرد، به بیماری زمین

ار شدید و جانکاه بود، وقتی ابوحنیفه او و ابوحنیفه به عیادت او آمد، بیماری وی بسی
 را دید غمگین شد و به نابودی و مرگ او بیمناک شد.

گفت: آه، ای ابویوسف!  ی ابویوسف بیرون شد که با خود می در حالی که از خانه
 امید من بعد از خودم میان مردم تو بودی!

داد. دو روز  ی درسی طالبش سوق می ھایش را به حلقه ابوحنیفه کشان کشان گام
ھایش را پوشید تا به  گذشت و ابویوسف از بیماری بھبود یافت و غسل کرد و لباس

روی؟ گفت: به  درس استادش حضور یابد. کسانی که دور او بودند، پرسیدند: کجا می
گفتند: ھنوز دنبال علم ھستی؟ بس است به اندازه کافی علم ھا  آن حلقه درس استاد.

ر نداری که استادت در مورد تو چه گفته است؟ پرسید: چه گفته ای. مگر خب فرا گرفته
 گفتند: او گفت: امید من بعد از خودم در میان مردم تو بودی.ھا  آن است؟

                                           
 مسلم. -١
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یعنی تو تمام علم ابوحنیفه را حاصل نمودی و اگر امروز استادت بمیرد تو در جای 
سجد رفت و در او بنشینی. ابویوسف در دورن خود دچار عجب و غرور شد و به م

ی دیگر رفت و به تدریس و فتوا  ای حلقه درس ابوحنیفه را دید، وی به گوشه گوشه
 مشغول شود!

ی جدید نگاه کرد، پرسید: این حلقه از آن کیست؟ گفتند: حلقه  ابوحنیفه به حلقه
گفتند: بله. ابوحنیفه گفت: ھا  آن اش بھبود یافت. ابویوسف است. پرسید: آیا از بیماری

کند؟ شاگردان گفتند: آنچه شما گفتی به گوش او رسیده  به درس ما مشارکت نمی آیا
 نیاز است! کند و از شما بی است، لذا نشسته و به مردم تدریس می

ابوحنیفه به فکر فرو رفت که چگونه با نرمی به این موضع تعامل نماید. ھمواره در 
این که ما پوست عصا را برای او کند تا  اندیشه بود و آنگاه گفت: ابویوسف انکار می

 بکنیم!
�آنگاه به یکی از شاگردانش گفت: فالنی! نزد آن شیخ که در آنجا نشسته  یعنی  

�ابویوسف  برو و بگو: جناب شیخ! من سوالی دارم. او از سوال تو خوشحال شده و  
 پرسد. ھمین که او نشست به او بگو: ات را می مسأله

ھد تا آن را کوتاه بدوزد. وقتی آن شخص چند روز د ای به خیاط می شخصی پارچه
گوید: تو به  کند و می ی او را انکار می طلبد، خیاط پارچه اش را می آید و پارچه بعد می

کند، مأموران دولتی  رود و از او شکایت می ای، آن مرد به دادگاه می ای نداده من پارچه
آورند، حال سوال اینست که آیا خیاط  آیند و پارچه را از دکان او بیرون می نزد او می

شود یا خیر؟ اگر او به تو جواب داد که  کردن و دوختن پارچه می مستحق اجرت کوتاه
مستحق اجرت  ،شود، بگو: اشتباه پاسخ گفتی و اگر گفت: خیر بله مستحق اجرت می

 شود باز ھم تو بگو: خیر، اشتباه جواب دادی. نمی
ر و پیچیده خوشحال شد و نزد ابویوسف رفت و ی دشوا آن شاگرد با این مسأله

 گفت: جناب شیخ! سوالی دارم.
 ابویوسف گفت: سوالت چیست؟

 دھد. ای به خیاط می گفت: مردی پارچه
شود وقتی کار را انجام داده  ابویوسف بالفاصله جواب داد: بله مستحق اجرت می

 است. سائل گفت: اشتباه پاسخ گفتی.
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ار بیشتری در مسأله فکر کرد و سپس گفت: نخیر ابویوسف تعجب نمود و مقد
شود، باز سائل گفت: اشتباه جواب دادی. ابویوسف به او نگاه کرد  مستحق اجرت نمی

سپس گفت: تو را به خدا! بگو چه کسی تو را فرستاده است؟ سائل به ابوحنیفه اشاره  و
 کرد و گفت: شیخ... مرا فرستاده است.

د و به حلقه ابوحنیفه رفت و ایستاد و گفت: استاد! اش بلند ش ابویوسف از جلسه
 ای دارم، ابوحنیفه به او توجه نکرد. مسأله

ابویوسف جلوتر آمد و در جلو استادش زانو زد و با کمال ادب گفت: استاد! سوالی 
 دارم.

 دانی. ابوحنیفه گفت: سوالت چیست؟ ابویوسف گفت: تو آن را می
 گفت: بله.ارچه است؟ پگفت: مسأله خیاط و 

 ابوحنیفه گفت: برو و جواب بده، مگر تو شیخ نیستی؟
 ابویوسف گفت: تویی شیخ.

کنیم، اگر  کردن پارچه نگاه می آنگاه ابوحنیفه در جواب مسأله گفت: در مقدار کوتاه
آن را به اندازه آن مرد کوتاه کرده است، پس این به معنی آنست که کار را به صورت 

 کامل انجام داده است.
سپس خواسته پارچه را انکار نماید، اما کار را به خاطر آن مرد انجام داده است، در 

 شود. نتیجه مستحق اجرت می
ولی اگر آن را به مقیاس خودش کوتاه کرده بود، پس این به آن معنی است که کار 

شود. آنگاه ابویوسف  را به خاطر خودش انجام داده و از این جھت مستحق اجرت نمی
ی ابوحنیفه را بوسید و تا مرگ ابوحنیفه با او مصاحبت و مالزمت نمود و بعد از او پیشان

 ابویوسف در جایگاه ابوحنیفه جھت تدریس و فتوا به مردم نشست.
 خویی و درمان کارھا با آرامی. قدر زیباست نرم پس چه

 اگر دو زن و شوھر، ھمچنین پدر و مادر، مدیران و معلمین ھمواره از روش نرمی
 ھا زدوده خواھد شد. کار گیرند، اغلب مشکالت و خصومت
، در رانندگی، تدریس، خرید و فروش. اگرچه مما ھمیشه خواستار نرمی ھستی
کند، حتی در نصیحت و خیرخواھی، حکمت در  گاھی انسان نیاز به سختی پیدا می

 ھا. نصیحت نیز ھمین است یعنی گذاشتن امور در مواضع خاص آن
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در امور دینی بود؛ زیرا ھرگز  -رفت اگر به خشم می- ج نحضرتپیوسته خشم آ
گرفت، مگر این که محارم الھی مورد  برای امور شخصی خشم نمی ج رسول خدا

 گرفتند. احترامی قرار می بی
روزی حضرت عمر با یک یھودی مالقات کرد و آن یھودی سخنی از تورات برای او 

رسید، لذا به او گفت: آن را برای من  گفت که برای حضرت عمر جالب به نظر می
آورد و آن را قرائت کرد.  ج بنویس، سپس عمر این مکتوبه از تورات را نزد رسول خدا

مالحظه نمود که عمر به آنچه آورده است و اگر مجال دریافت علوم از  ج رسول خدا
 گیرد. یشود و کار برای مردم ملتبس قرار م ادیان گذشته باز شود با قرآن آمیخته می

برداری نموده و بدون  کند و از چنین سخنی نسخه چگونه عمر چنین کاری می
به خشم آمد و گفت: ای  ج نویسد؟ در این ھنگام رسول خدا آن را می ج اجازه پیامبر

پسر خطاب! شما در شریعت من شک دارید؟ سپس گفت: سوگند به ذاتی که جان من 
ام،  شما به صورت سفید و شفاف آورده ی اوست! من این شریعت را برای در قبضه

دھند و شما آن را  ی حقی خبری می شما را از کلمهھا  آن چیزی از یھود نپرسید؛ زیرا
کنید. سوگند  گویند و شما آن را تصدیق می کنید و سخن باطلی به شما می تکذیب می

ای  رهبود جز از پیروی من چا به ذاتی که جانم در قبضه اوست، اگر موسی زنده می
 .)١(دیگر نداشت

 یکی دیگر از مواضع غضب و پایمردی بر آن
آمد در حالی که قریش در مجالس خویش  در آغاز بعثت نزد کعبه می ج آنحضرت

 ایستاد. به نماز میھا  آن نشسته بودند و آنحضرت بدون توجه به
بود.  رساندند، در حالی که او صابر و شکیبا ھا ھرگونه شکنجه و آزار به او می آن

 ج یعنی (حطیم) گرد آمدند و از رسول خدا» حجر اسماعیل«روزی اشراف قریش در 
سخن به میان آورد و گفتند: کسی را ندیدیم که به اندازه ما در مقابل این مرد از خود 

 صبر و شکیبایی نشان دھد.
ن ما گوید، از آیین مان را بیراه می دھد، پدران خردمندان ما را به جھالت نسبت می

وید و گ می مان را سب و شتم مان را متفرق ساخته، خدایان گیرد، گروه و جمع ایراد می

                                           
 احمد، ابویعلی و بزار با سند حسن. -١
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ھمچنان در جلسه خود بودند که ھا  آن ما از جانب او به مشکل بزرگی گرفتار آمدیم.
به طواف خانه کعبه مشغول ھا  آن ظاھر شد و استالم رکن نمود و از کنار ج رسول خدا

 متغیر شد، اما با ج خنان به وی اشاره نمودند. چھره آنحضرتبا برخی سھا  آن گردید.
ھا  آن جانب نرمی را پیشه گرفته و خاموش شد و رفت. وقتی در شوط دوم بهھا  آن

متغیر شد، ولی  ج رسید باز مثل سابق به او اشاره نمودند و این بار نیز چھره آنحضرت
به او ھا  آن گذشتھا  آن کنارشده به طواف ادامه داد. در شوط سوم وقتی از  خاموش

دید نرمی  ج اشاره نمودند و کلماتی مانند سابق به او گفتند، در این ھنگام آنحضرت
ایستاد و گفت: ای جماعت قریش! آیا ھا  آن کارآمد نیست، لذا در کنارھا  این به امثال

م، آنگاه، ی اوست، آمدم تا شما را ذبح نمای شنوید، سوگند به ذاتی که جانم در قبضه می
ایستاد. وقتی آن قوم این تھدید ذبح، را شنیدند در ھا  آن پیامبر رھبر و شجاع در مقابل

به راستگو و امین شھرت داشت. به لرزه درآمدند و چنان ھا  آن حالی که او در میان
با ھا  آن ترین ای ایستاده است و حتی شجاع خاموش شدند که گویا بر سر ھرکدام پرنده

درآمدند گفتند: برو ای ابوالقاسم! تو عاقلی تو جاھل نیستی، آنگاه رسول  او به نرمی
 رد شد.ھا  آن از کنار ج خدا

 آری.

ـــم موضـــع ـــل: فللحل ـــم، ق ـــل: حل  إذا قي
 

 يف غـــري موضـــعه جهـــل ىوحلـــم الفتـــ 
 

وقتی گفته شد: صبور و بردبار باش، بگو: بردباری از خود جایی دارد و «یعنی: 
 ».جایگاھش جھل استبردباری فرد در غیر 

شود که کفه  پردازد، متوجه می کسی که در سیره نبوی به تحقیق و پژوھش می
 نرمی ھمیشه غالب است، اما متوجه باش! این ضعف و بزدلی نیست، بلکه نرمی است.

شوھر زینب » ابوالعاص«یکی دیگر از مواضع رفق و نرمی یک ماه پس از غزوه بدر، 
زید بن « ج را به مدینه نزد پدرش بفرستد، رسول خدا (دختر رسول خدا) خواست او

و یک نفر از انصار را به مکه فرستاد تا در جایی نزدیک مکه در مسیر راه مدینه » حارثه
بمانید تا این که زینب نزد شما » یأجج«گفت: شما در بطن ھا  آن منتظر بمانند، به

 نفر حرکت کردند. آید و شما او را با خود به مدینه بیاورید. این دو می
نمودن  ابوالعاص به ھمسرش دستور داد خودش را آماده کند. زینب شروع به جمع

نمودن وسایلش بود، ھند  ھایش نمود. در این حال که او مشغول جمع اسباب و سامان
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دختر عتبه ھمسر ابوسفیان او را دید. گفت: ای دختر محمد! به من خبر رسیده است 
 بروی؟!خواھی نزد پدرت  که می

خواھد علیه او حیله و مکری به راه اندازد، لذا گفت: نه  زینب ترسید که شاید او می
من چنین قصدی ندارم. گفت: ای دختر عمو! اگر تو قصد چنین کاری داری، پس من 
نیازی به کاالھای تو ندارم که در سفر ھمراه تو باشند یا مالی را که برای پدرت 

 خواھی ببری. می
گیرد به زنان مربوط  ن خجالت نکش؛ زیرا آنچه بین مردان انجام میپس تو از م

 شود. نمی
کردم که کاری بکند، اما  زینب گفت: به خدا قسم! وقتی چنین گفت من فکر نمی
زینب خود را آماده کرد،  بازھم من از او ترسیدم و قصدم را از او پنھان نمودم وقتی

گاه  یرا قریش از بیرونشوھرش ترسید که خودش با او بیرون شود؛ ز شدن او آ
کنانه بن «دستور داد تا او را ببرد، از این رو برادرش » کنانه«شوند، لذا به برادرش  می

کمان و تیردانش را با خود » کنانه«شتری برایش آورد و زینب بر آن سوار شد. » ربیع
دیدند و در برداشت و در روز، در حالی که زینب در کجاه بود بیرون شد، مردم او را 

این مورد مردانی از قریش با ھمدیگر گفتگو نمودند که چگونه دختر محمد نزد پدرش 
 رود، در حالی که در جنگ بدر چه بالیی بر سر ما آورد. می

به او رسیدند و اولین کسی » ذوطوی«از این رو تعقیبش کردند و در جایی به نام 
با نیزه » ھبار«که زینب در کجاوه بود،  بود و در حالی» ھبار بن اسود«که به او رسید، 

 او را ترسانید.
گفته شده است که زینب حامله بود و چنان ترسید که سقط جنین کرد. و کفار در 

آمدند. حال آن که با زینب کسی  حالی که اسلحه به دست داشتند شتابان نزد او می
 نبود.» کنانه«جز برادر شوھرش، 

مشاھده نمود، شتر را خواباند و سپس تیردانش را باز این وضعیت را » کنانه«وقتی 
اش را در جلوش گذاشت و سپس گفت: به خدا قسم! ھرکسی جلو بیاید، به  کرد و نیزه

نشینی  سویش تیری شلیک خواھم کرد و کنانه نیز تیرانداز ماھری بود. مردم نیز عقب
نست به راھش ادامه بدھد و توا کردند، نه او می کرده و برگشتند و از دور به او نگاه می

 کردند به او نزدیک شوند. جرأت میھا  آن نه
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تا این که به ابوسفیان خبر رسید که زینب به سوی پدرش حرکت کرده است. آنگاه 
باش  را دید که با تیرھایش در حال آماده» کنانه«با جمعی از قریش حرکت نمود وقتی 

ھستند فریاد زد و گفت: ای مرد! به سوی ما است و قوم را دید که در انتظار نبرد با او 
 از تیراندازی دست کشید.» کنانه«تیر شلیک نکن تا ما با تو صحبت کنیم. آنگاه 

ابوسفیان به جلو آمد و در کنار او ایستاد و گفت: تو کار خوبی نکردی به صورت 
ی ما در  هآشکارا در جلو مردم با این زن بیرون آمدی، در حالی که تو از مصیبت و فاجع

دانی که محمد چه بالیی بر سر ما آورد، بزرگان ما را کشت و  جنگ بدر خبر داری و می
بیوه کرد، لذا وقتی مردم تو را دیدند و قبایل از آن باخبر شدند که تو به  زنان ما را

کنند که این  صورت آشکارا از جلو مردم و از میان ما با دختر او بیرون شدی، گمان می
لتی است که به ما رسیده است و این دلیل ضعف و سستی ماست، سوگند به بر اثر ذ

خواھیم از او انتقام بگیریم. بلکه با  داشتن او نداریم و ما نمی جانم که ما نیازی به نگه
این زن برگرد تا این که صداھای مردم خاموش شود و مردم بگویند ما او را 

 را بردار و نزد پدرش ببر.ایم آنگاه به صورت پنھانی او  بازگردانده
این سخن را شنید، به آن قانع شد و او را برگرداند. سپس چند شبی » کنانه«وقتی 

در مکه ماند تا این که سر و صداھا آرام شدند، شبی او را برداشت و حرکت کرد تا این 
 ج شبانه به سوی آنحضرتھا  آن که او را به زید بن حارثه و رفیقش تحویل داد و

 نمودند.حرکت 
را » کنانه«خو و مھربان بود و چگونه توانست خشم  قدر ابوسفیان نرم پس ببین چه

 ج فروکش نماید و از کشتارش جلوگیری کند که چه بسا در آن دختر رسول خدا
 شد. کشته می

در حالی که ابوسفیان در آن زمان کافر بود، پس نظر تو در مورد مسلمانان 
 چیست؟

 وحی...
کند و از ھرچیزی کشیده شود آن  ھرچیزی باشد آن را قشنگ و زیبا مینرمی در «

 ».گرداند را زشت می



 

 

 بین زنده و مرده

بسیار نسبت به مردم، دوستان، ھمسایگان، برادران و حتی بر فرزندانش خشک 
 و ناخوشایند بود. برخورد

گفتند: برادر! مگر تو  شنید که می آری، ناخوشایند و ثقیل بود، ھمیشه و بارھا می
 کرد. صدا نشده و احساس شادمانی نمی ھمھا  آن احساس نداری! اما او ھرگز با

روزی پسرش شاد و خندان نزد او آمد و به دفترش اشاره کرد که معلم به او صد 
در به او توجھی نکرد و گفت: خوبه، عادی است پمضا نموده است، آفرین داده و آن را ا

 رفت. اگرچه مدرک دکترا ھم بیاوری! در صورتی که چیز دیگری از او انتظار می
حوصلگی  آموز او در کالس خیلی پرجنب و جوش است، سنگینی درس (و بی دانش

ای که ایراد نمود،  تهاستاد!) را مالحظه نمود، لذا تیکه انداخت و فضای کالس را با نک
 لطیف کرد، اما خطوط چھره استاد حرکت ننمود.

 کنی؟! بلکه گفت: لوس بازی می
 بود. آموز به نحو دیگری می رفت که برخوردار او با دانش انتظار می

ام  ای از خانواده لوح به او گفت: الحمدالله، نامه وارد سوپرمارکیت شد، شاگرد ساده
ر مقابل این سخن ھیچ واکنشی نشان نداد. آیا اصًال از به دستم رسیده، اما وی د

خودش پرسید چرا او این خبر را به او داد؟ به خدا قسم! فقط این شاگرد بیچاره بدان 
 اش شریک نماید. جھت به او خبر داد تا او را در شادمانی

به مالقات یکی از دوستانش رفت و او به وی چای و قھوه تقدیم نمود، سپس رفت 
ولین کودکش را که تازه متولد شده بود آورد که در قنداق او را پیچانده بود، و اگر و ا
کرد، و در جلوش  داد حتمًا چنین می ھای چشمانش جای می توانست آن را در پلک می

ایستاد و گفت: نظر شما در مورد این پھلوان چیست؟ آنگاه او با سردی نگاھی به او 
دا وی را برای تو زنده نگه دارد. آنگاه فنجان چای را انداخت و گفت: ما شاء الله، خ

برداشت تا آن را بنوشد. انتظار این بود که بیشتر از خود حرکت و واکنش نشان دھد، 
مان  اش تعریف کند، اما دوست خودش بچه را بردارد، او را ببوسد و از زیبایی و سالمتی

 (بر اثر کودنی) متوجه این کار نبود.
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ھاست مورد  نمایی، امور را با ارزش و اھمیتی که نزد آن تعامل میوقتی با مردم 
توجه قرار بده، نه آن اھمیتی که نزد تو دارند، پس این جمله که بگویی: فرزند شما 
ممتاز و خیلی عالی است، این جمله نزد او از مدرک دکترا نیز، ارزش بیشتری دارد. و 

بیند، دوست دارد،  زشتر است، ھرگاه او را میبچه نزد دوست شما از دنیا باار مسلمًا این
قلبش را پاره کند و او را در آن جای دھد، پس آیا برای تو برازنده نیست که در محبت 

�دوستت  �اگرچه با احساس کمی    مشارکت نمایی. 
شوند، تو نیز  گاھی برخی از مردم در یک چیز مشخص بسیار پرشور و عالقه می

عاطفه و خالی از احساس نباش، بلکه از  شوق باش. انسانی بیبا شور و ھا  آن ھمراه
خود احساس و واکنش نشان بده و اظھار سرور و شادمانی و یا اظھار غم و شگفتی 

کنند و از خود  کن. از این جھت تو با کسانی که در احساسات مردم مشارکت نمی
 کنی. دھند، برخورد می واکنش نشان نمی

 انم پیشینه مرا دوست ندارند؟گوید: چرا فرزند یکی می
کنند، تو  وقتی یک نکته را برای تو بازگو میھا  آن گوییم: از این جھت که ما به او می

ھای خویش را که در  ھا و فعالیت دھی! و وقتی داستان از خود واکنش نشان نمی
یند، از گو گذارند، انگار که با دیوار سخن می مدرسه اتفاق افتاده است، با تو در میان می

 کنند. گفتن با تو اظھار نشاط و شادمانی نمی ن جھت در نشستن و سخنآ
دانی، ھیچ مانعی نیست  حتی اگر کسی برایت داستانی تعریف کند که تو آن را می

 صدا شده و واکنش نشان دھی. که تو با او ھم
ه کند ک عبدالله بن مبارک فرمود: به خدا قسم! شخصی برای من حدیثی را بیان می

دانم، اما چنان به آن حدیث گوش  من پیش از آن که او از مادرش متولد شود آن را می
 قدر این مھارت زیباست. شنوم. چه کنم که نخستین بار است آن را می داده و توجه می

اندکی پیش از غزوه خندق، مسلمانان در حفر خندق مشغول بودند تا آن را به اتمام 
 ج نیز مشغول به کار بود، رسول خدا» جعیل«صی به نام شخھا  آن برسانند، از میان

نام نھادند. از این جھت صحابه مشغول کار بودند » عمرو«نامش را عوض نموده و او را 
 سرودند: و این شعر را با ھمدیگر می

 ســــــامه مــــــن بعــــــد جعيــــــل عمــــــرواً 
 

ــــــــراً   ــــــــاً ظه ــــــــائس يوم ــــــــان للب  وك
 

 ».نامید و برای درمانده روز سختی بود واو را پس از جعیل، عمر ج پیامبر«یعنی: 
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نیز ھا  آن نیز با ج آنحضرت» عمرواً «گفتند:  از این جھت وقتی اصحاب می
گفت:  می ج ، باز رسول خدا»ظھراً «گفتند:  میھا  آن و ھرگاه -» عمرواً «گفت:  می

با  ج کردند که پیامبر آوردند و احساس می نشاط بیشتر به دست میھا  آن و» ظھراً «
مشغول کار و حفر ھا  آن ھاست. وقتی شب فرا رسید سردی شدت گرفت و ھمچنان آن

را دید که با شور و نشاط و خشنود و ھا  آن آمد،ھا  آن نزد ج خندق بودند، رسول خدا
 را دیدند، گفتند: ج شادمان مشغول حفر خندق ھستند، وقتی اصحاب رسول خدا

ــــــــدا ــــــــايعوا حمم ــــــــذين ب ــــــــن ال  نح
 

ـــــــىل  ـــــــاد ع ـــــــدا اجله ـــــــا أب ـــــــا بقين  م
 

 ».ایم ایم بر جھاد به دست محمد بیعت نموده ما کسانی ھستیم که تا زنده«یعنی: 
 گفت:ھا  آن در جواب ج رسول خدا

 هخـــــراللهـــــم ال عـــــيش إال عـــــيش اآل
 

ــــــــــ  ــــــــــاجرهاف ــــــــــار وامله  غفر لألنص
 

 ».خدایا! ھیچ زنندگی و عیشی جز آخرت نیست، پس انصار و مھاجرین را بیامرز«
داد. روزی در حالی  واکنش و شادمانی نشان میھا  آن در طول آن ایام با و ھمچنان

 سرودند: که مشغول کار بوده و گرد و غبار بلند شده بود، اصحاب این اشعار را می

ـــــــــــــــــدينا ـــــــــــــــــوال اهللا ماهت  واهللا ل
 

 وال تصــــــــــــــــدقنا وال صــــــــــــــــلينا 
 

 فـــــــــــــأنزلن ســـــــــــــكينة علينـــــــــــــا
 

 وثبـــــــــــت األقـــــــــــدام إن القينـــــــــــا 
 

 علينــــــــــــاإن األىل قــــــــــــد بغــــــــــــوا 
 

ــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــة أبين  إن أرادوا فتن
 

دادیم و نماز  شدیم و زکات نمی بود ما ھدایت نمی به خدا قسم اگر خدا نمی«
 ».خواندیم نمی
قدم  رامش نازل بفرما و اگر با دشمن مواجه شدیم ما را ثابتآپس بر ما سکینه و «
 ».بدار

ه و تباھی داشته اند و اگر قصد فتن (مشرکین) علیه ما دشمنی نمودهھا  آن ھمانا«
 ».پذیریم باشند، ما آن را انکار نموده و نمی

 ».أبینا، أبینا«کردند:  صدا بوده و تکرار می ھمھا  آن نیز با ج رسول خدا
خندید و لبخند  کرد و یا او می مزاح و شوخی می ج ھرگاه شخصی با رسول خدا

 زد. می
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آمد در حالی که وی بر ھمسرانش  ج نزد آنحضرت سروزی حضرت عمر
طلبیدند. عمر در دلش گفت:  خشمگین بود، به علت این که زیاد از او خرج و نفقه می

دیدی (یعنی اگر به  خندانم، سپس گفت: یا رسول الله! اگر ما را می را می ج رسول خدا
ا خرج و مان از م مان غالب بودیم و ھرگاه زنان یاد داری) که ما جماعت قریش بر زنان

زدیم، وقتی به مدینه آمدیم، در  شان را می یم و گردندش خواستند، بلند می نفقه می
یاد ھا  آن ھای مان از زن شان غالب ھستند. از این جھت زنان اینجا زنان بر مردان

لبخند زدند. و سپس عمر به سخنانش افزود و  ج گرفتند، در این وقت رسول خدا
 یافت.نیز افزایش  ج تبسم آنحضرت

ھای  نمودند که دندان خوانیم که آنحضرت چنان تبسم می در احادیث می
قدر با عظمت است ذاتی که او را ُخلق عظیم  گشتند، پس چه شان نمایان می آسیای

 فرماید: عطا نموده است، چنانکه می

 .]٤[القلم:  ﴾٤�نََّك َلَعَ� ُخلٍُق َعِظي�ٍ ﴿
 .»سترگ قرار داریھمانا تو ای پیامبر! بر اخالقی «

 و سپس به ما فرماید:

ْسَوةٌ َحَسَنةٌ ﴿
ُ
ِ أ  .]٢١[األحزاب:  ﴾لََقْد َ�َن َلُ�ْم ِ� رَُسوِل ا�َّ

 .»به راستی ای مؤمنان! این پیامبر واال مقام برای شما الگویی نیکو است«
قدرت تعامل و برخورد ھا  آن با انواع مردم تعامل داشتند که برخی از ج رسول خدا

اشتباه قضاوت نموده و بغرنج ھا  آن شدند، بلکه صدا نمی عالی نداشتند و با او ھم
 کرد. شکیبایی میھا  آن با ج شدند، اما با وجود این رسول خدا می

که در بین مکه و مدینه واقع است، » جعرانه«روزی در جایی به نام  ج رسول خدا
رسید که از  آمد و چنین به نظر میمنزل گرفته بود و بالل نیز ھمراه او بود، اعرابی 

چیزی خواسته و پیامبر به او وعده داده است، اما ھنوز آن چیز فراھم  ج رسول خدا
 نشده بود و آن اعرابی شخص بسیار عجولی بود.
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ای  با جمله ج کنی؟ رسول خدا ات وفا نمی اعرابی گفت: ای محمد! به وعده

ْ «قدر کلمه  چهآمیز فرمود: حتمًا شاد و مطمئن باشی،  لطف
 ج (که آنحضرت )١(»أَبْرشِ

 ای زیباتر و نازکتر از این وجود دارد! فرمود) جمله زیبایی است و آیا کلمه
قدر  اما اعرابی از این جمله شادمان نشده و با تکلف تمام و گستاخانه فریاد زد، چه

 ای، شاد و مطمئن باش! تو به من گفته
از این طرز سخن او به خشم آمد ولی خشمش را پنھان نمود و رو به  ج رسول خدا

ابوموسی و بالل که در کنار او نشسته بودند نموده و گفت: او مژده و بشارت را رد 
نمود، ولی شما آن را بپذیرید و آن دو شادمان گردیده و گفتند: مژده را پذیرفتم یا 

 رسول الله.
ست و صورتش را در آن شست و سپس در بی طلبید و دآظرف  ج سپس آنحضرت

تان  آن آب دھان انداخت و آنگاه فرمود: از این آب بنوشید و از آن به صورت و گردن
بریزید و مژده حاصل نمایید. یعنی به برکت این آب مژده و شادمانی حاصل نمایید. و 
 آن دو ظرف را برداشته و به فرمایش ایشان عمل نمودند در حالی که خوشحال و

 شادمان بودند.
در پشت پرده نشسته بود و خواست این برکت را از دست ھا  آن ام سلمه در نزدیکی

 ندھد، لذا از پشت پرده صدا زد:
چیزی برای مادرتان باقی بگذارید، و آن دو مقداری باقی گذاشته و برای او 

 .)٢(عمل نمود ج فرستادند و او نیز آن را برداشته و طبق فرموده پیامبر
عشرت، و  بسیار خوش ج این جھت محبوب و خنکی چشمان ما رسول خدا از

مجلس و بردبار و شکیبا بود، ھیچ کاری که مخالف اوضاع و شرایط بود انجام  خوش
 داد. نمی

 ج روزی با عایشه نشسته بود و عایشه سخنان زنان را با او بازگو نمود و آنحضرت
 ج گفت و رسول خدا صدا و شادمان بود و عایشه با طول و تفصیل سخن می با او ھم

زد. سخنان عایشه  علیرغم مشاغل زیاد، به سخنان او گوش داده و تعلیق و تبصره می
 به پایان رسید.

                                           
 گویند. ھا به ھنگام پاسخ مثبت به شخص می ایست که عرب کلمه» َابِشر« -١
 متفق علیه. -٢
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 تعریف نموده چه بود؟ ج آن داستانی که عایشه با پیامبر
باھم نشسته بودند و با ھمدیگر  زن عایشه تعریف نمود که در زمان جاھلیت یازده

شان را مخفی نکنند و عادات و  عھد و پیمان نمودند که ھیچ چیزی از اخبار شوھران
ھا در آن مجلس چه  اخالق شوھران خویش را ذکر نموده و اصًال دروغ نگویند: آن زن

 گفتند:
 اولی گفت:

ار دارد. نه این ی کوھی قر شوھر من مانند گوشت شتِر الغری است که باالی قله
کوه چنان آسان است که کسی باالی آن برود و نه گوشت چاق است که کسی به 

کند  خاطر آن باال برود. (وی شوھرش را به کوھی سخت و پر از خرده سنگ تشبیه می
اند و به علت سختی، کسی جرأت  ارزِش گذاشته که باالی آن گوشت شتر پیر و بی

ارزش است که مستحق آن نیست که  ت نیز خیلی بیکند باالی کوه برود و گوش نمی
کسی خودش را به خاطر آن خسته کند). یعنی شوھر من خیلی بداخالق و متکبر 
است و در عین حال چیزی ھم در اختیار ندارد که به سبب آن تکبر و غرور بکند، 

 چون یک انسان تھیدست و بخیل است.
 دومی گفت:

ترسم از سخنانش چیزی باقی  چون میکنم،  من سخنان شوھرم را پخش نمی
 نگذارم، اگر از او سخن بگویم، ریز و درشتش را خواھم گفت:

ترسم که اگر عیوبش را پخش کنم و  یعنی: عیوب شوھر من بسیار زیاد است و می(
دھد و من فقط به خاطر فرزندانش با او  شوھرم از آن اطالع گردد، من را طالق می

 .)کنم زندگی می
 سومی گفت:

دھد و اگر خاموش باشم ھمچنان  شوھر درازگردن من، اگر سخن بگویم طالقم می
 مانم و او مانند شمشیر برنده است. معلق می

یعنی: شوھر من بسیار درازقد، زشت و بداخالق است، (بلکه مانند لبه تیز شمشیر 
است) پس این زن ھر لحظه مورد تھدید طالق است و شوھرش تحمل شنیدن 

دھد. به شیوه  ای بکند، طالقش می ندارد و ھرگاه با او گالیه و شکوهسخنانش را 
ای است که نه متزوجه است و نه  کند و بسان معلقه ھمسرداری با او برخورد نمی

 مطلقه.
 چھارمی گفت:
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است که نه سرد است و نه گرم و از او احساس  )١(»شبه تھامه«شوھر من مانند 
گذراندن در آنجا  خوف و خطری نیست. (مشخص است که نه باد است و نه غبار و شب

معاشرتی و اخالقی  برای اھل آن خیلی زیباست. از این جھت وی شوھرش را با خوش
 بیند). میانه تعریف نمود که از طرف او شکنجه و آزار نمی

 پنجمی گفت:
شود و از  شود و او اگر بیرون شود، شیر می وقتی وارد خانه شود، پلنگ می مشوھر

 پرسد. آنچه گذشته و انجام گرفته است نمی
شود، پلنگ حیوانی است که  یعنی: ھرگاه شوھرش وارد خانه شود مانند پلنگ می

به بزرگواری و نشاط معروف است و ھرگاه از خانه بیرون شود و با مردم اختالط کند، 
منش است  شود. و در عین حال خیلی سخاوتمند و بزرگ ون شیر شجاع و بھادر میچ

 کند. پرسد و مداّقه نمی اند نمی اش برداشته و مصرف نموده و از آنچه اھل و خانواده
 ششمی گفت:

کشد و  پیچد و ھرگاه بنوشد، ھمه را سر می شوھر من ھرگاه بخورد، ھمه را می
 کند تا بداند چه خبر است. پیچاند و دستش را دراز نمی ھرگاه دراز بکشد پھلوش را می

ھا  آن خورد و چیزی برای یعنی: (شوھرش بسیار پرخور است که ھمه غذا را می
نوشد و ھرگاه بخوابد ھمه پتو را  گذارد و ھرگاه بنوشد ھمه را سر کشیده و می باقی نمی

غمگین شود، دستش را گذارد و اگر زنش  پیچاند و چیزی برای زنش نمی به خود می
 کند تا با او مالطفت نموده و از سبب غم و اندوھش بپرسد). به او نزدیک نمی
 ھفتمی گفت:

ھا را در خود جمع نموده است. اگر  ی بیماری و ھمه شوھر من کودن و احمق است
پذیرد، بلکه ھمواره ناسزا گفته و نفرین  با او سخن بگویی، سخن و موانست را نمی

کند و یا به  را زخمی میھا  آن زند و اگر با او شوخی بکنی، به سر و بدن میکند و  می
 زند. ھرجایی از سر و بدن می

 ھشتمی گفت:
 کردنش چون خرگوش نرم و نازک است. شوھرم، لمس

 و بویش چون گل است (یعنی خوشبو است).

                                           
دشتی که تا سواحل جنوب غربی و جنوبی شـبه جزیـره عربسـتان امتـدا دارد فرھنـگ آذرتـاش  -١

 آذرنوش. (مترجم)
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 من بر او غالب ھستم و او بر مردم غالب است.
کند، اما پھلوان  ست و ھرچه بخواھد از او اطاعت مییعنی (او با زنش خیلی نرم ا

 دارای شخصیتی قوی است).ھا  آن است و بر مردم غالب است و در میان
 نھمی گفت:

اش بزرگ است و برای میھمانان باز است)  بلندقامت است (یعنی خانه مشوھر
نوازی و پخت و پز زیاد برای  خاکسترھایش بسیار است (یعنی به علت مھیمان

 ھیمانان آتش خانه ھمیشه روشن است).م
ای که در آن با  خانه اش با میھمانخانه و مجلس فاصله ندارد (یعنی: مھیمانه خانه

اش نزدیک است چون به اھلش بسیار حرص و عالقه دارد).  نشیند با خانه میھمانان می
ند). ک خورد. (یعنی در جلو مردم پرخوری نمی شبی که میھمان داشته باشد زیاد نمی

خوابد. (یعنی اگر در شب از طرف دشمن و  و شبی که خوف و ھراس داشته باشد نمی
 شود). غیره خطری احساس بکند، ھمچنان بیدار مانده و مراقب می

 دھمی گفت:
ی کسانی که ذکر شد بھتر است،  شوھرم مالک است. و مالک کیست؟ مالک از ھمه

روند، و ھرگاه صدای  چرا به بیابان میشتران بسیار و مبارکی دارد که خیلی کم برای 
فرا رسیده است. (اسم ھا  آن کنند که نابودی و ھالک کارد را بشنوند، یقین می

شوھرش مالک است و ھرچند که از او تعریف کند بازھم از ذکر اوصاف زیبایش ناتوان 
روند تا ھمیشه جھت  است، شترانش ھمیشه نزدیک او ھستند و خیلی کم به چرا می

شدن برای میھمانان آماده باشند و ھرگاه شتران صدای کارد را بشنوند  شیدن و ذبحدو
دانند که برخی از آنان ھالک شده و برای  شود، می که دارد آماده شده و تیز می

 شوند). میھمان ذبح می
 یازدھمی گفت:

 اسم ھمسر من ابوزرع است. ابوزرع کیست؟
من نزد او چاق و چله شدم، و مرا چنان  ھایم را از طال و جواھرات پر کرد و گوش

 تعریف کرد که من به خودم در شگفت آمده و مغرور شدم.
ای فقیر دید که چیزی جز غنیمت اندک در اختیار نداشتند، و مرا به  مرا در خانواده

 ھا و حیوانات زیادی بود. ای برد که در آن شترھا و اسب خانه
گیرم و ھرگاه بخوابم تا صبح  نقد قرار نمی ھرگاه نزد او سخن بگویم مورد نکوھش و

 خوابم). خوابم (به علت کثرت خدمه و پیشخدمت تا صبح خوب می می
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ھا موجود است و تا سیر  نوشم (چون انواع نوشیدنی ھرگاه بنوشم تا سیر می
 نوشم). می

 اما مادر ابوزرع، مادر ابوزرع کیست؟
 ع و بزرگ است.اش وسی اش بسیار چاق و زیباست و خانه او بقچه

 اما پسر ابوزرع؟ پسر ابوزرع کیست؟!
شده نخل خرمای تر است (یعنی خیلی نرم و آرام در  خوابیدنش مانند شاخه بریده

کند (یعنی زیاد  خوابد، و بازو یک بزغاله او را سیر می یک مکان کوچکی مودبانه می
 پرخور نیست).

 اما دختر ابوزرع! دختر ابوزرع کیست؟
اش از او خشمگین  و مادرش است، خیلی باحجاب است، ھمسایه او مطیع پدر

 ورزد). اش بر او حسد می اش از زیبایی و لذت زندگی است. (یعنی ھمسایه
 اما کنیز ابوزرع، کنیز و پیشخدمت ابوزرع کیست؟

 کند. اسرار خانواده ما را بیرون پخش نمی
 کند. کند و با آن بازی نمی ھا را خراب نمی غذا و خوراک خانه

 گذارد پر از خس و خاشاک شود. کند و نمی ی ما را تمیز می خانه
در یک بھاری، ابوزرع بیرون شد و با یک زنی برخورد کرد که با او دو بچه (زیبا و 

 قوی البنیه) چون پلنگ در کنار او بودند.
 کردند. لذا (از آن زن خوشش آمد) ھایش) بازی می در زیر بغل او با دو انار (پستان
 و مرا طالق داد و با او ازدواج نمود.

 بعد از او من با یک مرد بزرگوار و کریم ازدواج نمودم.
ی زیادی را سرازیر ھا نعمتشد و بر من  این شوھرم بر یک اسب تیزرو سوار می

داد  نمود و انواع خوشبوھا را به سوی من لبریز نموده و از ھر نوع آن دو عدد به من می
 خواستم ھدیه کنم). نموده و دیگری را به کسی که می(که یکی استعمال 

 ات نیز بخوران. گفت: بخور ای ام زرع و به خانواده
ی  سپس ام زرع در حالی که مشتاق شوھر اولی یعنی ابوزرع بود گفت: اگر ھمه

آنچه را که این شوھر به من داد، جمع کرده شوند، به اندازه کوچکترین ظرف ابوزرع 
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(سبحان الله! ھنوز قلبش به ابوزرع وابسته است! یقینًا دلبر، دلبر اول رسند.  نمی
 .)١(است)

داستان به پایان رسید. داستانی طوالنی از یازده زن بود، نظر شما چیست؟ این 
اش  را گرفت در حالی که به محبوبه قلب و رفیق خانه ج قدر وقت پیامبر داستان چه

 د.دا گوش می لیعنی ام المؤمنین عایشه
در کمال خاموشی، واکنش نشان داده و اظھار عجب و خوشی و  ج رسول خدا

گفت و با وجود خستگی و  داد و او سخن می وری، به سخنان عایشه گوش می بھره
کثرت مشاغل و تراکم کارھا، اظھار خستگی و ماللت ننمود. تا این که عایشه از 

و اظھار مسرت و این که به عنوان واکنش  ج سخنانش فارغ شد، بلکه رسول خدا
ان را در حالی بیان نموده تداستان را فھمیده و مفھوم آن را دریافته است و عایشه داس

است، او در یک خیال و پیامبر در خیال دیگری نبوده است، به عایشه گفت: من برای 
 شما به منزله ابوزرع برای ام زرع ھستم.

به مردم باھم موافق شدیم، پس ھرگاه حال، اینک ما و شما در اظھار لطف و اھتمام 
پسرت آمد در حالی که با پوشیدن لباس زیبا خودش را مزین کرده بود و گفت: پدرم! 

شما در مورد من چیست؟ با او ھم سو شده و واکنش نشان بده، بگو سبحان الله!  نظر
ل قدر زیبا ھستی، ھمچنین با دختر، ھمسر، شوھر، فرزند و دوستت اینگونه تعام چه
 نما.

 کنی. گاھی موضوع را فراموش می
اش بھبود یافت. شما  دھم پدر از بیماری گوید: به تو مژده می به طور مثال به تو می

خواھم پاداش عافیت  نگو: مگر کی بیمار شده است؟! بلکه بگو: الحمدلله. از خداوند می
 را در او جمع نماید، مرا شادمان کردی خداوند تو را شاد بگرداند.

ا گفت: برادرم! از زندان آزاد شد. شما نگو: به خدا من اصًال خبر نداشتم که او ی
زندان بوده است. بلکه از خود واکنش نشان داده و بگو: الحمدلله. این یک خبر بسیار 

 کننده است. خداوند سعادت شما را مستدام دارد. بخش و خوشحال مسرت

                                           
 سراید: شاعر فارسی گوی می -١

ــــار نخســــتین ــــار چــــون ی  نباشــــد ی
 

ــین  ــوق پیش ــون معش ــوق چ ــر معش ــه ھ  ن
 

 (مترجم)
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ل، حتی بر حیوانات نیز تأثیرگذار سویی و تعام تشویق، ھم -ای مردم!-در پایان 
 است.
گوید: من در بیابان بودم و با یکی از قبایل عرب مالقات نمودم،  می» ابوبکر رقی«

یکی از آنان مرا میھمانی کرده و در یک خیمه داخل شدم. در خیمه یک غالم 
 .اند رنگی دیدم که زندانی است و نیز شتران زیادی دیدم که در جلو خانه مرده سیاه

کندن است،  کشد. گویا در حال جان و فقط یکی مانده است که دارد نفس نفس می
آنگاه آن غالم گفت: تو میھمان ھستی و برای تو حق میھمانی است، پس شفاعت مرا 

دارد و در این مورد سفارش وی را  نزد آقایم بکن؛ زیرا او میھمانش را بسیار گرامی می
 و بند برھاند. کند. شاید مرا از این قید رد نمی

 دانستم جرمش چیست. من خاموش شدم و نمی
خورم تا زمانی که  وقتی غذا آوردند، من از خوردن امتناع ورزیدم و گفتم: نمی

 سفارش مرا در حق این غالم قبول نکنید.
ی اموالم را  آنگاه آقای آن غالم گفت: این غالم مرا بدبخت و بیچاره کرده و ھمه

 فتم: چه کرده است؟!تباه نموده است. من گ
گفت: او یک صدای خوب و دلنشین دارد و من به پشتیبانی این شتران زندگی 

حمل نموده و به سرودن اشعار دلنشین ھا  آن کردم و او بارھای سنگینی به پشت می
پرداخته و با صدای دلنوازش این شترھا را تحریک نموده است تا این که شترھا بر اثر 

اند. چون  مسیر سه شبانه روز را به مدت یک شبانه روز طی نموده ھای زیبای وی ترانه
 مردند، جز این یک شتر ولی چون توھا  آن پایین آوردیم ھمگیھا  آن بارھا را از پشت

میھمان من ھستی، به خاطر احترام تو او را بخشیدم، سپس برخاست و غالم را از بند 
مند شدم. لذا وقتی صبح شد، یش عالقگوید: من به شنیدن صدا زاد نمود. ابوبکر میآ

دادم تا با صدایش شتری را تحریک کند تا از چاھی که در آنجا بود، آب  به او دستور
بکشد و شتر با صدای او نشاط پیدا کند. در آن وقت غالم شروع به سرودن اشعار و 

ز خود ھای دلنواز خویش کرد و چون صدایش را باال برد، شتر به وجد درآمده و ا ترانه
 خورد شد تا جایی که طناب را قطع نمود. بی
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کنم که تا به حال  من نیز از زیبایی و حسن صوتش به چھره افتادم و گمان نمی
 .)١(صدایی زیباتر از او شنیده باشم

آیند و در نتیجه آن شور  پس وقتی حیوانات با صدای زیبا متفاعل شده و به وجد می
خواند، پس نظر  صدایش را دلنوازتر نموده و ترانه مییابد و  و حماسه غالم افزایش می

 .)٢(چیست ھا انسانتو با 

 خودت را باتمرین بساز و پیشرفت بده...
ات از خود واکنش نشان  زنده باش نه مرده، با سخنان، تعبیرات و حرکات چھره«

 ».بده تا دیگران با تو انس بگیرند

                                           
 .٢٧٥و  ٢احیاء علوم الدین.  -١
 گوید: میزبان در مورد این داستان  شاعر فارسی -٢

 اشتر به شعر عرب در حالـت اسـت و طـرب
 

ــانوری  ــع ج ــژ طب ــو را ک ــت ت ــر ذو نیس  گ
 

 (مترجم)



 

 

 زبانت را شیرین کن

زندگی ما از مواقعی که نیاز ھست در آن توجیه و نصیحت دیگران بپردازیم، خالی 
 نیست.

کنیم. و  را به پسر، ھمسر، دوست، ھمسایه، پدر و مادر تقدیم میھا  آن نصایحی که
انجام گرفته است ھا  آن در آغازھایی که  ھا و اندرزھا با تفاوت قطعًا نتیجه نصیحت

شود. یعنی: اگر آغاز نصیحت با شیوه مناسب و مقدمه زیبایی انجام بگیرد،  متفاوت می
ای خشک و  سرانجام و نھایت آن اینگونه خواھد بود و اگر آغاز آن با درشتی و مقدمه

 ی آن نیز به ھمین شکل خواھد بود. خشن باشد، مسلمًا نتیجه
کنیم  ھایشان تعامل می ھا و دل کنیم، در واقع ما با قلب حت میوقتی مردم را نصی

بینیم که برخی فرزندان به نصیحت  نه با جسم و کالبد آنان، از این جھت می
 شان خیر و یا برعکس. دھند؛ ولی به نصیحت پدران مادرانشان گوش می

د و به دھن آموزان و دانشجویان به نصایح یک معلم و استاد گوش می ھمچنین دانش
استاد و معلم دیگری توجه ندارند. نخستین مھارت در شیوه اندرز و نصیحت این است 

کاری نکنم  که زیاد به نصیحت ادامه ندھیم و بر ھر امر بزرگ و کوچک مراقب و خرده
ھا  آن ھستیم و برھا  آن ھا و سکنات تا دیگران احساس نکنند که ما مراقب حرکت

 سنگین باشیم. به قول شاعر:

 لــــــــيس الغبــــــــي بســــــــيد يف قومــــــــه
 

ـــــــــايب  ـــــــــه املتغ  لكـــــــــن ســـــــــيد قوم
 

شخص احمق سردار قوم نیست، بلکه سردار قوم کسی است که (از «یعنی: 
 ».اطالعی بکند ھای بعضی) اظھار بی ھا و نادانی حماقت

 (پس چه زیباست اگر بتوانی نصیحت را به شکل پیشنھاد عرضه نمایی).
تقدیم نمود در حالی که در پخت و بز و به طور مثال، ھمسرت به شما غذا 

 کردن آن خیلی زحمت کشیده است. اما مقداری نمک آن زیاد است. آماده
 پس نگو: اووه، این چه غذایی است.

 اعوذ بالله. یک پاکت نمک را در آن ریختی.
 ریختی، بھتر بود. نخیر، بلکه بگو: اگر کمتر نمک در آن می
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ھایش چرکی است، پس نصیحت را به  اسھمچنین وقتی پسرت را دیدی که لب
زیرا مردم دوست ندارند بر آنان امر و نھی شود. از این  صورت پیشنھاد به او عرضه کن،
 ھای زیباتری بپوشی. رو بگو: چو خوب است تو لباس

آموزی از کالس درس تأخیر نموده است به او بگو: اگر دو مرتبه از کالس  اگر دانش
 ھا را استعمال کنید. ھا و شیوه لذا ھمیشه این روشتأخیر نکنی بھتر است. 

 به نظر شما آیا بھتر نیست اینگونه عمل نمایید؟
ھای زیبا و  ھا و شیووه کنم؛ این روش من به شما اینگونه پیشنھادھا را عرضه می

فھمی؟ تا  ادب، چند بار به تو گفتم، تو نمی لطیف بھتر است از این که بگویید: ای بی
 اد دھم؟!کی به تو ی

کرده است، اما بازھم به او اجازه بده تا عرقش را خشک کند و  نخیر، اگرچه اشتباه
 به ارزش و قیمت خود پی ببرد.

 دانید چرا؟ آیا می
چون ھدف، عالج و درمان اشتباه اوست نه انتقام و توھین و تحقیر وی. یعنی 

م و تعیین تکلیف شود. تحکھا  آن دوستان! به شما صریح بگویم: مردم دوست ندارند بر
 در این حدیث بیندیش و شیوه نبوی را در برخورد با این صحابی مالحظه کن:

خواست عبدالله بن عمر را توجیه نماید تا نماز شب بخواند، لذا  ج روزی رسول خدا
 از او نخواست و به او چنین نگفت: ای عبدالله! شب بلند شو و نماز بخوان.

یشنھاد عرضه نمود و گفت: عبدالله چه انسان خوبی بلکه نصیحت را در قالب پ
 خاست. است، کاش شب برای نماز برمی

در روایت دیگری آمده است که فرمود: ای عبدالله! مانند فالنی نباش که شب برای 
 شد و سپس آن را ترک نمود. نماز بلند می

او اصًال  بلکه اگر توانستی بھتر است توجه او را طوری به اشتباھش جلب نمایی که
 احساس نکند.

شخصی در محضر عبدالله بن مبارک عطسه زد و الحمدلله نگفت. آنگاه عبدالله 
 گفت: ھرگاه کسی عطسه بزند چه دعایی بخواند؟

 ».یرحمک الله«آن وقت عبدالله بن مبارک گفت: ». الحمدلله«آن شخص گفت: 
 نیز اینگونه بود. ج شیوه آنحضرت
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زد و به  ھای ھمسرانش سر می شد، یکی یکی به خانه وقتی از نماز عصر فارغ می
 کرد. شد و با آنان صحبت می نزدیک میھا  آن ھرکدام از

عسل و  ج روزی به خانه زینب بنت جحش رفت و نزد او عسل بود و رسول خدا
کرد و مدت  حلوا را دوست داشتند. لذا از آن شروع به خوردن نمود و با او صحبت می

 بیشتری از سایر زنان در نزد وی درنگ نمود.
عایشه و حفصه از این بابت به غیرت آمدند و با ھمدیگر قرار گذاشتند که ھرگاه 

بوی مغافیر احساس  برود آن دو بگویند: ما از شماھا  آن نزد ھرکدام از ج رسول خدا
 کنیم، مغافیر یک نوشیدنی شیرین شبیه عسل است، اما بوی بدی دارد. می

شان بوی بد احساس  کرد از این که از بدن یا دھان خیلی پرھیز می ج رسول خدا
 کند. شود؛ چون او با جبرئیل و مردم مناجات می

من نزد  نزد حفصه آمد، حفصه پرسید: چه خوردی؟ گفت: ج لذا وقتی آنحضرت
 ج کنم. آنحضرت زینب عسل خوردم، حفصه گفت: من از شما بوی مغافیر احساس می

گفت: نه من نزد او عسل خوردم، اما ھرگز دوباره نزد او عسل نخواھم خورد. سپس از 
 نزد حفصه برخاست و نزد عایشه رفت. عایشه نیز به او اینگونه گفت.

برمال ساخت. پس از چند روزی چند روزی گذشت و خداوند تمام این قضیه را 
 یک راز محرمانه را به حفصه گفت و حفصه آن را آشکار نمود. ج رسول خدا

نزد او بود و این یک زن » شفاء دختر عبدالله«روزی نزد حفصه آمد در حالی که 
 نمود. صحابی بود که در علم طب مھارت داشت و مردم را معالجه و درمان می

خواست توجه حفصه را به اشتباھش به صورت غیر مستقیم جلب  ج لذا رسول خدا
» شفاء«به  ج چکار کرد؟ آنگاه رسول خدا ج نماید، تا بھتر و زیباتر باشد. آنحضرت

آموزی ھمچنانکه نوشتن را به او  را نمی» رقیه النمله» «حفصه«گفت: آیا به این 
 آموختی؟

کردند و ھرکسی  را استعمال می ای بود که زنان عرب آن یک لطیفه» رقیه النمله«
» رقیه النمله«دانست که این سخنی است که نفع و زیان ندارد.  شنید می که آن را می
 گفتند: مشھور بود این بود که میھا  آن که در میان
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یعنی:  »الرجل ن ال تعيصأعل غري حتتفل وختتضب وتكتحل وكل يشء تف العروس«
کند غیر  کند و ھر کاری می راید و سرمه میآ گیرد و خودش را می عروس مجلس می«

 ».کند از این که از شوھرش نافرمانی نمی
خواست به صورت کنایه و اشاره حفصه را نکوھش  با این سخن می ج آنحضرت

غريان ال «این جمله را تکرار نماید: » شفاء«نموده و او را تادیب نماید. به این شکل که 

 ه از شوھرش نافرمانی نکند.یعنی: غیر از این ک »تعىص الرجل
ی دوستی در  ھا در عالج اشتباھات افراد زیبا ھستند تا شیرازه قدر این شیوه چه

ھا به صورت مستحکم و متین باقی بماند و اشتباھات آن را تکان نداده و کثرت  دل
 ھا و اندرزھا آن را مکدر سازد. نصیحت

ز چند روزی کتاب را در شخصی از یکی از علما کتابی به عاریت گرفت و پس ا
 حالی بازگرداند که بر آن اثر غذا بود گویا بر آن غذا یا انگور گذاشته است.

اما صاحب کتاب خاموش شده و چیزی نگفت: پس از چند روز دوباره آن شخص 
آمد تا کتاب دیگری را به عاریت بگیرد. آن عالم کتاب را داخل یک سینی گذاشت و به 

 او داد!
 من از شما کتاب خواستم، سینی را چکار کنم؟!آن شخص گفت: 

گفت: کتاب به خاطر این که آن را بخوانی و سینی به خاطر این که غذایت را در آن 
 بگذاری؛ او کتاب را برداشت و رفت؛ زیرا پیام را دریافت نمود.

آمد و پیراھنش را از تن بیرن  اش می به ھمین صورت شخصی شبانه به خانه
 خوابید. کرد و می ا لباسی آویزان میآورد و بر ج می

کرد و از کیف مقداری پول  آمد و کیف پولش را باز می آنگاه ھمسرش می
 داشت. برمی

رفت و نیاز داشت تا با  شد و به کارش می وقتی صبح مرد از خواب بیدار می
دید. در این ھنگام  سوپرمارکت محل یا غیره تسویه حساب کند پولی در جیبش نمی

 ھا کجا شدند؟! گفت: پول جب نموده و با خود میمرد تع
لذا ھمسرش را تعقیب نمود تا این که به اصل قضیه پی ببرد. از این جھت روزی 

اش بازگشت و طبق معمول پیراھنش را از تن  خرچنگی در جیبش گذاشته و به خانه
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کشید و خودش را به خواب زد و در حالی که مواظب پیراھنش بود شروع به 
 کردن نمود. خروپف

ھمسرش نیز طبق عادت ھمیشگی آمد تا مقداری پول بردارد! بنابراین، آھسته 
رامش تمام دستش را در جیب فرو برد تا این که آآھسته به طرف پیراھن آمد و با 

خرچنگ را لمس نمود، و ناگھان خرچنگ حرکت نمود، زنش فریاد برآورد: آه دستم! 
 را باز کرد و گفت: آه جیبم.در این ھنگام شوھرش چشمانش 

گزیدیم، با فرزندانمان  اینگونه اسلوبی را برمی ھا انسانی  کاش ما در تعامل به ھمه
 شدند. مان وقتی مرتکب خطایی می آموزان و ھمچنین با طالب و دانش

شود که در  زنی بسیار نیک و صالح است و ھرگز راضی نمی» نایف«مادِر دوستم 
 شوند. ای که سگ و تصویر باشد فرشتگان داخل نمی را در خانهمنزل تصویر باشد؛ زی

ھای مختلف گوناگونی  مادرش دختر کوچکی دارد که جز عروسک، اسباب بازی
 داد که برای خودش عروسک خریداری نماید. داشت، چون مادرش به او اجازه نمی

ش اش به او عروسکی ھدیه نمود و گفت: در اتاقت بازی کن و مواظب با خاله
 مادرت آن را نبیند.

ی مناسبی او را  پس از دو روز مادرش متوجه شد، لذا تصمیم گرفت تا با یک شیوه
 نصیحت و اندرز کند.

ھا! مدت دو روز است که من  گفت: بچه» نایف«سر سفره غذا نشستند. مادر 
دانم چرا فرشتگان از  مان از فرشتگان خالی شده است! نمی ی کنم خانه احساس می

لَ  الَ «بیرون رفتند.  خانه وْ الَ  حَ ةَ  وَ وَّ  .»هِ ـبِاللَّ  إِالَّ  قُ
 داد، خاموش بود. دختر کوچک که به سخنان مادرش گوش می

ھای  پس از صرف غذا دخترک به اتاقش رفت، دید که در جلوش اسباب بازی
ھاست. آن را برداشت و نزد مادرش  گوناگونی گذاشته شده و عروسک نیز در میان آن

 خواھی با این بکن. ھا را بیرون رانده است، ھرچه می گفت: مامان! این فرشتهآورد و 
کننده و خیرخواه  ی زیبایی است که ھرکدام از ما اصالح پس این چه اسلوب و شیوه

را ھا  آن اشتباھات مردم باشیم و در عین حال بر آنان خفیف النفس بوده بدون این که
 باشیم.انگیز  به ستوه درآورده و مالل



 ات لذت ببر از زندگی    ٣٢٠

منظورم این است که منصوح (کسی که مورد نصیحت قرار گرفته است) را بگذاریم 
توان عسل را خورد بدون این که کندو را  اش را حفظ نماید؛ زیرا می تا عرق چھره

 شکست. چنان وی را نصیحت نکنید که انگار با عملکردش مرتکب کفر شده است.
ین فکر کن که او به صورت اشتباھی بلکه نسبت به او حسن ظن داشته باش و چن

 و بدون قصد و یا ندانسته مرتکب اشتباه شده است.
در آغاز اسالم شراب ھنوز حرام نشده بود و به تدریج در مراحل مختلفی حرمت آن 

 نازل گردید.
در مرحله نخست خداوند، شراب را برای آنان مبغوض جلوه داده و تحریم آن را به 

 ننموده فرمود:صورت قطع اعالم 

لُونََك َعِن اْ�َْمرِ َوالَْميِْ�ِ  قُْل �ِيِهَما إِ�ٌْم َكبٌِ� َوَمَنافُِع لِلنَّاِس ﴿
َ
 .]٢١٩[البقرة:  ﴾�َْس�

کنند؟ بگو: در مصرف  ای محمد! در باره حکم شراب و قمار از تو سؤال می«یعنی: 
 .»ستشراب و پرداختن قمار زیان و گناھی بزرگ و سودی ناچیز مقرر ا

 باز در مرحله دوم نوشیدن آن را به ھنگام نزدیکی وقت نماز تحریم نموده و فرمود:

�ُْتْم ُسَ�َرى َح�َّ َ�ْعلَُموا َما َ�ُقولُونَ ﴿
َ
َ�ةَ َو� ِيَن آَمُنوا َ� َ�ْقَرُ�وا الصَّ َها ا�َّ ُّ�

َ
 ﴾يَا �

 .]٤٣[النساء: 
ین حالتی خشوع و ای مؤمنان! در حالت مستی نماز نخوانید؛ (چون در چن«

 .»گویید بفھمید شود تا این که به خود آمده) و آنچه می خضوع فراھم نمی
آمدن اوقات نماز،  شدن به نمازھا و پی در پی در این ھنگام انسان به علت مشغول

 یافت. وقتی برای نوشیدن شراب نمی
 آنگاه در مرحله نھایی خداوند فرمود:

ِيَن آَمُنوا ﴿ َها ا�َّ ُّ�
َ
ْزَ�ُم رِْجٌس ِمْن َ�َمِل يَا �

َ
نَْصاُب َواْ�

َ
إِ�ََّما اْ�َْمُر َوالَْميِْ�ُ َواْ�

يَْطاِن فَاْجَتنُِبوهُ لََعلَُّ�ْم ُ�ْفلُِحونَ   .]٩٠[المائدة:  ﴾٩٠الشَّ
شده و تیرھای گروبندی کثیف و  ھای نصب ای مؤمنان! ھمانا شراب و قمار و بت«

را برایتان آراسته نموده است) پس از آن ھا  آن کهو از اعمال شیطانی ھستند (اند  نجس
 .»اجتناب نمایید تا به پاداش و ثواب بزرگی نایل آیید

نوشید از آن دست کشید و باز آمد. مگر کسانی که خارج  لذا ھرکسی که شراب می
 از مدینه بودند و از تحریم قطعی آن خبر نداشتند.
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از سفر بازگشته بود و به رسول » هعامر بن ربیع«روزی صحابی جلیل القدر حضرت 
 خدا، یک کوزه پر از شراب، ھدیه نمود.

را ھا  آن کردند، نه به این خاطر که ھدایایی تقدیم می ج گاھی مردم به رسول خدا
خودش استفاده نماید، بلکه به دیگران ھدیه نماید و یا بفروشد. از این جھت برخی به 

 کردند. ایشان طال یا ابریشم ھدیه می
را به ھمسرانش و یا افراد دیگر ھدیه ھا  آن پوشید، بلکه را نمیھا  آن ج آنحضرت

از روی تعجب به جام شراب نظر انداخت و به سوی  ج کرد. از این رو رسول خدا می
 نگاه کرد و گفت: مگر تو خبر نداری که شراب حرام شده است؟» عامر بن ربیعه«

 ل الله من خبر نداشتم.عامر گفت: مگر حرام شده؟ نه، نه یا رسو
فرمود: آری، شراب حرام شده است. آنگاه عامر شراب را برداشت.  ج آنحضرت

 را بفروش.ھا  آن برخی به صورت پنھانی به او گفتند:
از این ماجرا باخبر گردید فرمود: خیر؛ زیرا ھرگاه خداوند  ج آنگاه رسول خدا

 نماید. چیزی را حرام نماید، پولش را نیز حرام می
 .)١(را برداشته و به زمین ریختھا  آن لذا عامر

خیلی برحذر باش از این که به ھنگام نصیحت دیگران از خودت تعریف نمایی، لذا 
کنی به زمین بزنی. ھیچکسی به این  خودت را باال ببری و شخصی را که نصیحت می

 راضی نخواھد شد.
، شروع به ذکر فضایل و کنند شان را نصیحت می مثًال برخی پدران وقتی فرزندان

نمایند، من چنین و چنان بودم و چه بسا که پسر از گذشته  ھای خویش می بزرگواری
 پدرش خبر دارد!!

اگر نیاز شد تا در وقت نصیحت، مثالی ذکر نمایی، کوشش کن از خودت مثال نزن 
بزن  ھای خودت اشاره نکن، بلکه از دیگری مثال منشی ھا و بزرگ و در آن به جوانمردی

کنی و از خودت  کنی احساس نکند که او را تحقیر می تا شخصی که او را نصیحت می
 کنی. تعریف می

 
 

                                           
 طبرانی با سند صحیح. -١
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 با اختصار...
 .(حدیث)». سخن نیکو صدقه است«



 

 

 خالصه کن و مجادله نکن

زننده) است و به میزان مھارت جالد در  جالد (شالقکننده مانند  گویند: نصیحت می
 ماند. زدن درد باقی می شالق

گویم: مھارت جالد نه نیرو و توان جالد! زیرا جالد خشن که با  متوجه باش: می
شود،  زند، آن شخص به ھنگام خوردن تازیانه دردمند شده و اذیت می شدت شالق می

اما جالدی که در کارش خبره است و  کند. ولی پس از اندکی درد را فراموش می
زدن شالق و تازیانه را بلد  زند، اما شیوه مھارت دارد گرچه گاھی با سختی تازیانه نمی

 است.
گفتن و اندرز طوالنی اعتبار  کننده نیز اینگونه است، زیاد سخن شخص نصیحت

 گر مھم است. ندارد، بلکه شیوه و اسلوب نصیحت
ت نمایی حتی االمکان خالصه کن و برایش پس اگر خواستی کسی را نصیح

سخنرانی نکن، خصوصًا کاری که بر آن موافق باشد، مانند این که او را برای بازآمدن از 
 نمایی. نمازی، نافرمانی والدین و... نصیحت می خواری، بی خشم، شراب

شوی که ھیچ  اگر در اندرزھای شخصی و مستقیم نبوی دقت نمایی، متوجه می
 شود. ز یک یا دو خط اضافه نمیاندرزی ا

 به این نصایح نبوی گوش فرا ده:
ای علی! اگر یک بار نظرت به طور اتفاقی به نامحرم افتاد، نگاه دیگر را نیفزا؛ زیرا 

 اولی به نفع تو و دیگری علیه تو است.
 تمام شد نصیحت با اختصار.

 عبورکننده از راھی ھستی.ای عبدالله بن عمر! در دنیا چنان باش که مسافر یا 
ای معاذ! به خدا قسم! من تو را دوست دارم پس ھمیشه بعد از ھر نماز این دعا را 

ِع�ِّ  اللَُّهمَّ «ترک نکن 
َ
ِرَك، ىلَعَ  أ

ْ
 .»ِعبَاَدتَِك  وَُحْسِن  وَُشْكِرَك، ِذك

 ای عمر! تو انسان نیرومندی ھستی پس نزد حجراالسود ازدحام نکن.
ی اختصار  شان از شیوه در سخنان ج ندان بعد از آنحضرتبه ھمین صورت خردم

 گرفتند. کار می
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شاعر مالقات نمود و به او گفت: ای برادرزاده! من » فرزدق«حضرت ابوھریره با 
 بینم که پاھایت کوچکند و ھرگز شایستگی جایی برای بھشت ندارند. می

زدن به زنان پاکدامن  تعملی نیکو انجام بده و در اشعارت از تھمھا  آن یعنی: برای
 دور شو.

آمدند و با او خداحافظی  در بستر مرگ بود و مردم دسته دسته می سحضرت عمر
کردند. جوانی وارد شد و گفت: شادمان باش  و تودیع نموده و از او تعریف و تمجید می

و گذشته تو در اسالم  ج ای امیرالمؤمنین به مژده الھی، به مصاحبت تو با رسول خدا
برایت معلوم است. زمانی که مسئول امور مسلمانان شدی و عدل نموده و سپس به  که

ھا برایم کفایت  گفت: من دوست داشتم که ھمین سشھادت رسیدی. حضرت عمر
 بودند نه به زیان من. کردند و به نفع من می می

وقتی جوان از مجلس برخاست. حضرت عمر دید که ازارش به زمین دراز است و 
خواست به او نصیحت کند، گفت: این جوان را  سشتالنگش قرار دارد، حضرت عمرزیر 

صدا بزنید و نزد من فرا خوانید، وقتی جوان در مقابل او ایستاد و گفت: ای برادرزاده! 
 .)١(تر و برای پروردگارت پرھیزگارتر است لباست را باال بزن؛ زیرا این برای لباست نظیف

 و پیام دریافت گردید. نصیحت به اختصار تمام شد
جو  تا حد توان از جدال پرھیز کن، به ویژه وقتی احساس نمودی طرف مقابل ستیزه

 رساندن نصیحت به اوست نه گشودن دروازه مناظره. و مکار است؛ زیرا ھدف
 حال آن که خداوند جدال را نکوھش نموده است:

ُ�وهُ لََك إِ�َّ َجَدً� ﴿  .]٥٨[الزخرف:  ﴾َما َ�َ
 .»جویی این سخن را به طریق جدل و دشمنی به تو گفتند نه از روی حقیقت«

فرمودند: ھیچ قومی پس از ھدایتی که بر آن قرار داشتند گمراه  ج رسول خدا
 نشدند، مگر این که به جدال دست یازیدند.

ای در وسط بھشت ھستم برای کسی که  فرمودند: من کفیل خانه ج نیز آنحضرت
 جدال و مباحثه را ترک نماید اگرچه ذی حق باشد.

ھایشان  و قلب ھا انسانشود، اما اکثرًا در درون  گاھی انسان با یک اندیشه قانع می
کند وقتی  کبر و خودپسندی وجود دارد، چنانکه خداوند از فرعون و قومش حکایت می

                                           
 بخاری. -١



 ٣٢٥  خالصه کن و مجادله نکن

شان از حق  ھایشان آن را تصدیق نمودند، اما تکبر مانع پیروی ا شناختند و با قلبحق ر
 گردید:

ا﴿ �ُْفُسُهْم ُظلًْما وَُعلُوًّ
َ
 .]١٤[النمل:  ﴾وََجَحُدوا بَِها َواْستَيَْقَنتَْها �

افران از روی ظلم و تکبر و گردنکشی آن را انکار نمودند ھرچند که قلبا یقین کو «
 .»خداوند است و سحر نیست داشتند از جانب

شده به اشتباھش پی ببرد تا در  پس مقصود نھایی شما این باشد که شخص نصیحت
مرتبه دوم از آن اجتناب نماید، نه این که تو بر او غالب باشی؛ زیرا تو با او در میدان 

 کشتی و نبرد نیستی.
آیا شما نماز گفت: ھا  آن رفت، آنگاه به بنزد فاطمه و علی ج شبی رسول خدا

 خوانید؟ شب نمی
ھای ما به دست خداست، ھرگاه او بخواھد بیدار شویم.  حضرت علی گفت: نفس

 گفت: زد می پشت نمود و در حالی که دستش را به رانش میھا  آن به ج رسول خدا

�َْسانُ  َوَ�نَ « ِ
ْ

رَثَ  اإل
ْ
�

َ
ءٍ  أ   يَشْ

ً
جدل و خصومت و عدم تسلیم در برابر حق، «؛ )١(»َجَدال
 ».جزو سرشت و طبیعت انسان است

کند که در واقع  ای پیش می گاھی شخصی که مورد نصیحت قرار گرفته عذر و بھانه
اش را حفظ  ای نیست، اما به خاطر این که عرق چھره کننده این عذر موجه و قانع

ای پیش  گاھی شخصی که مورد نصیحت قرار گرفته عذر و بھانهگوید. نماید، چنین می
ای نیست، اما به خاطر این که عرق  کننده ه در واقع این عذر موجه و قانعکند ک می

 گوید. اش را حفظ نماید، چنین می چھره
پس تو جوانمرد باش و عذرش را بپذیرد و بر او سخت نگیر و درھا را بر رویش نبند، 

کنی، اگرچه سخنی  را برویش ھمچنان باز بگذار وقتی که او را نصیحت میھا  آن بلکه
اشتباه بگوید؛ زیرا ممکن است اشتباھش را طوری درمان نمایی که او احساس 

 کند. از قبیل این که از او و از درایت و جرأتش تعریف نمایی. نمی
سپس بگو: اما... وانگھی اشتباه سخنش را بیان نما و اگر حرفش غلط بود به تردید 

 آن بپرداز.

                                           
 بخاری. -١
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 وجهه نظر...
 ».کن و سخنرانی نکنزد  با اختصار به اشتباه گوش«



 

 

 به سخنان مردم توجه نکن

ای بر زبان آورد که مرا به شگفت انداخت و به گمانم  روزی پسرم عبدالرحمن جمله
 دانست. وی گفت: طّنش تعش تنتعش! در آن سن معنای آن را نمی

جمله فکر کردم و ھمچنین انتقادات، نظرایت و سخنان مردم را من در این 
کردم، لذا متوجه شدم که مردم در سخنان و نکوھش ھایشان دارای اقسام  مالحظه می

 گوناگونی ھستند.
دانند و  افراد ناصح و خیرخواھی وجود دارد که فن نصیحت را نمیھا  آن در میان

کند،  که تو را شادمان سازد بیشتر آزرده میبه جای این ھا  آن در نتیجه شیوه نصیحت
 کردن توست. ساختن و پریشان نیز افرادی حسدورز وجود دارد که قصدشان اندوھگین

کنند  ای شوخی می تجربه وجود دارد که با قضیه افراد کمھا  آن ھمچنین در میان
 دانند و اگر خاموش باشند برایشان بھتر است. که در آن چیزی نمی

نگرند و  تًا حالت انتقادی دارند و ھمیشه به زندگی با عینک دودی میبرخی طبیع
 ماندند. شدند کاالھا روی دست می ھا متحد می اند: اگر سلیقه در گذشته گفته

بر خرش سوار شد و فرزندش در » جحا«داستان مشھوری است که فردی به نام 
فتند: به این پدر سنگ دل کنار او به راه افتاد، از کنار جمعی مردم رد شدند، مردم گ

بنگرید که خودش راحت سوار است و پسرش را گذاشته تا در زیر تابش آفتاب پیاده راه 
 برود.
این حرف را شنید، لذا االغ را متوقف نمود و از آن پایین آمد و پسرش را » جحا«

 سوار کرد. و سپس به راه افتادند.
ی دیگری از  این که به دستهکرد تا  از این عمل احساس نوعی غرور می» جحا«

گفت: به این پسر نافرمان نگاه کنید که خودش سوار ھا  آن مردم گذر نمودند. یکی از
 شده و پدرش را زیر خورشید رھا نموده است.

این سخن را شنید، االغ را متوقف نمود و ھردو سوار شد تا از » جحا«باز وقتی 
 سخنان و انتقادات مردم در امان باشند.
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رحم و  گفتند: به این دو نفر بیھا  این از کنار گروه دیگری گذشتند. ناگھانباز 
 سنگدل نگاه کنید، به این حیوان بیچاره رحم ندارند.

پایین آمد و به پسرش گفت: پایین شو، لذا پدر و پسر پیاده در کنار االغ » جحا«باز 
 شان ادامه دادند و پشت االغ از سرنشین خالی بود. به راه

گفتند: به این دو نفر احمق نگاه کنید ھا  آن ای از مردم گذشتند، از کنار دستهباز 
ھاست. مگر االغ جز حھت سوارشدن  روند در حالی که االغ خالی ھمراه آن پیاده راه می

 برای چیز دیگری آفریده شده است؟!
 فریادزده پسرش را به طرف خود کشید و زیر االغ رفتند و آن را به» جحا«آنگاه 

 دوش گرفته و حمل نمودند.
گفتم: عزیز دلم!  دیدم به او می بودم و در آن وقت او را می اگر من در زمان جحا می

آوردن رضایت  خواھی بکن ولی به سخنان مردم توجه نکن؛ زیرا به دست ھرچه می
 نیافتنی است. مردم آرزویی دست

ـــاملا ـــاس س ـــن الن ـــو م ـــذي ينج ـــن ال  وم
 

ـــافيتي  ـــني خ ـــنهم ب ـــاب ع ـــو غ ـــ ول  رـنس
 

کند، اگرچه در میان پرھای زیرین عقاب  ھیچکسی از زبان مردم نجات پیدا نمی«
 ».نیز خودش را پنھان کند

برخی از مردم قبل از این که در نظر و دیدگاه خویش فکر کنند، آن را مطرح 
گوید: چرا با فالنی  ای شخصی می کنند. مثًال شما پس از این که ازدواج نموده می

 نکردی و اصًال چرا با این خانواده وصلت کردی؟ازدواج 
خواھی فریاد بزنی و بگویی: برادر ازدواج کردم، تمام،  انگار تو در این ھنگام می

 موضوع تمام شد کسی از شما پیشنھاد نخواست.
ساختی  گوید: کاش مرا باخبر می آید و می ای و کسی می یا شما ماشینت را فروخته

خرید. برادر! بسه! ماشین را فروخت تمام شد و کار به  یشتری میفالنی آن را با مبلغ ب
 اش مشغول مدار. پایان رسید، او را به گذشته

 لـــــيس خيلـــــو املـــــرء مـــــن ضـــــد ولـــــو
 

 طلــــــــــب العزلــــــــــة يف رأس جبــــــــــل 
 

 ».ھیچ فردی از مخالف خالی نیست اگرچه در دامنه کوھی به تنھایی زندگی کند«
 

 



 ٣٢٩  به سخنان مردم توجه نکن

 تجربه...
ھا  ھا و دشمنی فرمودند: ھرکسی دینش را در معرض خصومتیکی از علمای سلف «

 ».کند قرار دھد، زیاد نقل و انتقال می





 

 

 لبخند بزن... لبخند بزن... لبخندبزن... لبخـ...

 ھست. ھاست که با او آشنا ھستم، او یکی از ھمکاران من سال
دانم آیا از روزی که دندان در دھانش روییده  کنی که من تا امروز نمی اما آیا باور می

است یا خیر؟! ھمیشه عبوس و گرفته است و انگار که اگر لبخند بزند، مقداری از 
 شود. شود یا مالش کم می عمرش کاسته می

کرد با من  میبا من مالقات  ج جریر بن عبدالله بجلی فرمود: ھر بار رسول خدا
 زد. لبخند می

 لبخند از خودش انواع و مراتبی دارد:
ات ھمواره شاد و خندان  از جمله، خوشرویی و بشاشت دائم و آن این که چھره

ای بشاش  ا چھرهآموزان ب باشد. پس اگر معلم ھستی، ھرگاه وارد کالس شدی با دانش
 و خندان وارد شو.

رفتی در حالی که مردم به سوی تو  می سوار ھواپیما شدی و در پیاده رو راه
 نگرند بشاش باش. می

 وارد سوپرمارکت یا پمپ بنزین شدی و پول را به او تقدیم نمودی لبخند بزن.
ای بودی و شخصی وارد شد و با صدای بلند سالم گفت و به افراد  اگر در جلسه

 حاضر در مجلس گذرا نگاھی انداخت، لبخند بزن.
به مصافحه پرداختی، لبخند بزن و عمومًا لبخند ھا  آن با اگر وارد جمعی شدی و

آوردن خشم، شک و تردید دارد، به طوری که چیز  ثیر شگرفی در فروبردن و پایینأت
ترین مواقع قادر به  دیگری با آن مشارکت ندارد. پھلوان کسی است که حتی در سخت

 ساختن عواطف خویش باشد و لبخند بزند. مغلوب
رفت در حالی که  راه می ج ھمراه رسول خدا سس بن مالکروزی حضرت ان

به ھا  آن اش بسیار کلفت و خشن بود بر تن داشت، یک جبه که حاشیه ج رسول خدا
خواست به او برسد تا این  افتاد و می ج یک اعرابی رسیدند. آن اعرابی به دنبال پیامبر

اش را کشید و جبه با سختی از گردن وی  آمد و به شدت جبه ج که نزدیک آنحضرت
 لیز خورد.
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نگریستم دیدم که بر اثر  ج گوید: تا جایی که من به کناره گردن پیامبر انس می
 تأثیر گذاشته است. ج شدت کشیدن، ُجّبه بر گردن پیامبر

 خواست؟! نشین چه می این فرد بادیه
 خواھد. میاش آتش گرفته و از او کمک  آیا خانه

زده شده و خواھان کمک است. بشنو او  یورش بردند و او وحشتھا  آن مشرکین به
 خواھد. چه می

 گفت: ای محمد! (ببین نگفت: یا رسول الله).
 جای محمد! از مالی که در اختیار توست دستور بده به من بدھند. آنگاه رسول خدا

 زی بدھند.به او نگاه کرد و سپس خندید و دستور داد به او چی
داد و  قھرمان بود و اینگونه تصرفات و عملکردھا او را تکان نمی ج آری، رسول خدا
 ریخت. ارزش به ھم نمی کرد و اعصابش به اینگونه حرکات بی آنان را مواخذه نمی

ترین شرایط  بلکه بسیار توانگر و نیرومند بود و بر اعصابش کنترل داشت. در سخت
اندیشید پیش از آن که آن را انجام دھد، زیرا چه  ِم کارھا میخنده رو بود و به سرانجا

راند! آیا زخم گردنش  کشید یا او را می ای داشت اگر به آن شخص فرد فریاد می فایده
 شد! ھرگز. ادبی آن فرد اصالح می یافت، یا بی بھبود می

 پس چیزی مانند صبر و شکیبایی نیست.
ھا  آن آییم و درمان گیریم و به جوش می میآری، برخی از امور ھستند که ما خشم 

را با نرمی، آرامی، لبخند، حسن ظن، فروبردن ھا  آن به طور کلی چیز دیگری است، ما
 کنیم. آوردن مردم معالجه و درمان می خشم و به دست

ِديدُ  لَيَْس «فرمایند:  چه زیبا می ج رسول خدا ََعِة، الشَّ ِديدُ  َولَِ�نَّ  بِالرصُّ ي الشَّ ِ
َّ

 اذل
ِديدُ  لَيَْس «، » الَغَضِب  ِعنْدَ  َ�ْفَسهُ  َ�ْمِلُك  ََعِة، الشَّ َما بِالرصُّ ِديدُ  إِ�َّ ي الشَّ ِ

َّ
 َ�ْفَسهُ  َ�ْمِلُك  اذل

پھلوان کسی نیست که در میدان نبرد غلبه کند، بلکه پھلوان کسی « .»الَغَضِب  ِعنْدَ 
 ».است که به ھنگام خشم خودش را کنترل کند

 کرد. مردم را با لبخند و خوشرویی جذب می ج رپیامبر بزرگوا
ھای یھود مشکی که پر از  از غزوه خیبر بازگشتند و در اثنای نبرد در یکی از قلعه

آن را پیدا کرد و شادمان گردیده و  سروغن بود افتاده بود، حضرت عبدالله بن مفضل
 بر پھلویش آن را حمل نمود و به نزد سواری و دوستانش بازگشت.



 ٣٣٣ لبخند بزن... لبخند بزن... لبخند بزن... لبخـــ ...

آوری و ترتیب اموال غنایم بود، با او مالقات نمود و مشک  ی که مسئول جمعشخص
را کشید و گفت: این را بیاور تا آن را در میان مسلمانان تقسیم کنیم. عبدالله با او 

ام. آن  دھم؛ زیرا من آن را دریافت نموده درآویخت و گفت: نه به خدا! منآن را به تو نمی
 از کنار ج مورد مشک به کشمکش افتادند. رسول خداگفت: خیر و آن دو در  شخص

 را دید که برای مشک در کشمکش ھستند.ھا  آن گذشت وھا  آن
آوری اموال غنیمت گفت: پدر  لبخند زد و سپس به مسئول جمع ج آنحضرت

 نداشته باشی، رھایش کن، آنگاه او مشک را در دست عبدالله رھا نمود.
از روغن آن ھا  آن کاروان و دوستانش برد وعبدالله مشک را برداشت و نزد 

 خوردند.
 در پایان: لبخند تو به روی برادرت صدقه است.

 قدوه...
 .)١(»ھیچگاه مرا ندید، مگر این که لبخند بر لبانش بود«

                                           

 است. (مترجم) ج سخن جریر بن عبدالله بجلی در مورد آنحضرت -١





 

 

 های قرمز خط

از دانشجویان دانشگاھی من و بسیار با فرھنگ بود. به تکوین و ساختار روابط بین 
 آور بود. ملولھا  آن مند بود. اما خونش مقداری بر مردم بسیار عالقه

و اند  روزی نزد من آمد و گفت: جناب دکتر! دوستانم ھمواره بر من خشمگین
 ھای مرا ندارند. تحمل شوخی

کنم، پس چگونه  بودنت تو را تحمل نمی گفتم: من نیز در حالت ساکتمن در دلم 
توانم تو را تحمل کنم؟! بویژه زمانی که تو خودت را سبک  گفتن می به ھنگام سخن

 کنی! نموده و شوخی می
ھایت را ندارند؟ یک مثال برایم بزن. گفت:  تحمل شوخیھا  آن از او پرسیدم: چرا

تو را لعنت کند (سپس خاموش شدم) وقتی او  یکی عطسه زد و من گفتم: خدا
ان، و خدا بر تو رحم کند طام را اینگونه تکمیل نمودم: ای شی خشمگین شد من جمله

 !)فالنی (یرحمک الله یا فالن
کند  ھایش فکر می مزه است. بیچاره با این شوخی ھایش بی آه چه قدر شوخی

 خون است! سبک
ھای قرمزی وجود  را بپذیرند، اما برایشان خطھای تو  ھا و مزاح مردم ھرچند شوخی

دارد که دوست ندارند از آنجا تجاوز نمایی، مخصوصًا در جلو دیگران. برخی مردم 
کنید که بر نیازھایشان نیز تجاوز  کنند و شما مالحظه می اینگونه امور را رعایت نمی

 کنند. می
�به طور مثال، شخصی  �چنانکه برخی عادت دارند   دارد و به  را برمی موبایلت 
خواھی  زند و یا با موبایل شخصی شما به افرادی که تو نمی ھرجا که بخواھد زنگ می

 فرستد. ات را بدانند پیام می شماره
دھد تا شما ناخواسته  دارد یا تو را در تنگنا قرار می یا بدون اجازه ماشینت را برمی

 ماشینت را در اختیار او بگذاری.
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کنند یکی  بینی که در یک واحد آپارتمان زندگی می ویان را مییا جمعی از دانشج
ھایش در  بیند که پالتویش را فالنی پوشیده و کفش شود تا به دانشگاه برود، می بلند می

 پای فالنی ھستند!
بینی بعضی از مردم  یکی دیگر از تجاوزنمودن خطوط قرمز اینست که تو می

یک سوال سخت در یک مجلس عمومی در  شان را با یک شوخی سنگین و یا دوستان
دھند. آن شخص ھرچند نسبت به او محبت و دوستی داشته باشد، اما  تنگنا قرار می

شود و ناراحت  دھد و خوشحال می ھم انسان است، شادمانی و خشم به او دست می باز
 گردد. می

 از غزوه تبوک به سوی مدینه رھسپار گردید، در ھمین ماه ج وقتی رسول خدا
» بنی ثقیف«که یک سردار جلیل القدر بود و در میان قومش » عروه بن مسعود ثقفی«

وارد مدینه شود با  ج جایگاه و مرتبه بلندی داشت، پیش از آن که رسول خدا
درخواست نمود که نزد قومش  ج دیدار نمود و اسالم آورد و از رسول خدا جآنحضرت
 د.را به دین اسالم دعوت دھھا  آن بازگردد و

برایش نگران شد که قومش او را مورد شکنجه قرار ندھند و به او  ج رسول خدا
 رسانند. تو را به قتل میھا  آن گفت:

و در برخورد، اند  ناپذیر دانست که قبیله ثقیف قومی متکبر و حق می ج و آنحضرت
 باشد.ھا  آن مزاجی تند و خشن دارند ھرچند که رئیس و سردار

ھایشان  از دختران و چشمھا  آن رسول الله! من در نزد آنگاه عروه گفت: یا
 کردند. بسیار محبوب بود و از فرمانش اطاعت میھا  آن تر ھستم و عروه در نزد محبوب

رفت و آنان را به دین اسالم دعوت داد به امید این که به خاطر ھا  آن لذا عروه نزد
 .داشت از او سرپیچی نکنندھا  آن جایگاه بزرگی که نزد

وقتی به سرزمین قومش رسید به یک مکان مرتفعی باال رفت و ھمگی را صدا زد و 
 بود.ھا  آن آنگاه ھمگی جمع شدند و در واقع او سردار

را به سوی اسالم دعوت نمود و برای آنان اسالمش را آشکار ھا  آن در این ھنگام

ْشَهدُ «گفت:  نمود و بار بار می
َ
نْ  أ

َ
َ  الَ  أ

َ
  إهِل

َّ
ْشَهدُ  هُ ـاللَّ  إِال

َ
نَّ  َوأ

َ
ًدا أ  .»هِ ـاللَّ  رَُسوُل  ُ�َمَّ

شان را  این سخن عروه را شنیدند، فریاد زدند و برآشفتند که آیا خدایانھا  آن وقتی
ھوش به زمین  رھا کنند! لذا از ھر طرف به سویش تیر شلیک نمودند تا این که او بی

 افتاد.



 ٣٣٧  های قرمز خط

ر حالی که او با مرگ دست و پنجه نرم در این ھنگام عموزادگانش نزد او آمدند، د
کرد گفتند: ای عروه! نظر شما در مورد خونت چیست؟ یعنی آیا انتقام تو را بگیریم  می

 و در عوض افرادی را بکشیم؟
گفت: به خاطر کرامتی که خداوند مرا با آن گرامی داشته است و شھادتی که 

، مگر آنچه برای شھیدانی خداوند برایم مقدر ساخته است، ھیچ چیزی برایم نیست
جھاد کردند، پس به خاطر من کسی را نکشید و برایم از  ج است که ھمراه رسول خدا

 کسی انتقام نگیرید.
رسید، گفتند: ھمانا مثال  ج روایت شده است که وقتی خبر قتل وی به رسول خدا

 راضی باد.. خدا از او )١(در میان قومش است» یاسین«او در میان قومش مثال صاحب 
گاه باش.  پس آ

دارای احساسات ھستند و در ھا  آن ھرچند که تو در میان مردم مقرب باشی، اما
ھا، بر آنان زیاد جرأت پیدا نکن و خودت را از خط  ھا و تعامل خویش با آن خالل شوخی

 قرمز بسیار دور نگه دار.
اشد. ھرچند که به ھایشان باال ب دار نکن ھرچند که منزلت تو در دل ھا را جریه آن

امتش را از این امر متنبه ساخته و از  ج منزله برادر و پسر تو باشند. رسول خدا
 ترساندن مومن نھی فرمود:

اسباب و ھا  آن رفت و ھرکدام از ھمراه اصحابش راه می ج روزی رسول خدا
ب به خواھا  آن کاالیش را از قبیل: اسلحه، رختخواب و غذا به ھمراه داشت. یکی از

رفت و از آن طرف دوستش آمد و به عنوان شوخی ریسمان او را برداشت. وقتی آن 
شخص از خواب بیدار شد دید، کاالھایش ناقص ھستند، لذا نگران شد و در تالش آن 

 فرمود: ج شد. آنگاه رسول خدا
 .)٢(حالل نیست برای مسلمان که مسلمان را بترساند

رفتند و شخصی سوار بر  مسیری راه میدر یک روز اصحاب ھمراه پیامبر به یک 
شترش به خواب رفت، دوستش در حالت غفلت وی یک تیر از تیردان وی برداشت، آن 

                                           
 یاد شده است.منظور از صاحب یاسین داستان حبیب نجار است که در سوره یاسین از او  -١
 ابوداوود با سند صحیح. -٢
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کند، ناگھان در حالت اضطراب و  اش بازی می شخص متوجه شد که کسی با اسلحه
 نگرانی از خواب پرید.

 .)١(فرمود: برای انسان حالل نیست که مسلمان را بترساند ج رسول خدا
برد که تو را شادمان  کند و گمان می مثال دیگری این که کسی با تو شوخی می

 کند. رساند و قلبت را از تشویش و نگرانی پر می گرداند در حالی که به تو زیان می می
بیند که ماشینت را در حالی که روشن است و دم یک سوپرمارکت پارک  مثًال می

به عنوان شوخی سوار آن شده و آن را در جایی آید و  شده، دوستت از طرف دیگر می
کند که کسی آن را دزدیده است.  کند و به تو چنین وانمود می برد و پارک می دور می

تان با شما مجامله نموده و گاھی با یک شوخی  مواقع ھرچند که دوست در چنین
نگران  د و دلخندد، اما در واقع او دردمن اید با شما می ترسناک که با او انجام داده

 است.

 يم عــــــىل األذولــــــربام صــــــرب احللــــــ
 

ـــــــــاوه  ه يت ـــــــــن حـــــــــرّ ـــــــــؤاده م  وف
 

ـــــــانه ـــــــيم لس ـــــــكل احلل ـــــــربام ش  ول
 

 حــــــــذر الكــــــــالم وإنــــــــه ملفــــــــوه 
 

کند حال آن که قلبش از  کیبا بر آزار و شکنجه صبر میشیعنی چه بسا که انساِن «
 ».کشد شدت گرمای آن دردمند شده و آه می

پیچاند حال آن که او  برای بازآمدن از سخن زبانش را میو چه بسا فرد بردبار «
 ».گوید سخن می

 وجهه نظر...
ھا که به  قدر از شوخی شود و چه ھرچه از حدش بگذرد به ضررش عوض می«

 ».انجامند مجادله و جنگ می

                                           
 اند. طبرانی و دیگران آن را روایت کرده -١



 

 

 رازداری

 ».گردد ھر رازی از دو تجاوز کرد، فاش می«است که ضرب المثل مشھوری 
ای است که از کسی پرسیدند: منظور از دو نفر کیست؟ آنگاه وی به دو لب  لطیفه

 خویش اشاره نمود و گفت: این دو!!
مدت بیش از سی و پنج سال از عمر بنده گذشته است، یاد ندارم که رازی را در 

و صاحب سر خویش دانستم، مگر این که او گوش کسی نجوا کنم و سپس او را امین 
سوگند مغلظه یاد نمود که راز من در چاه بدون زمین نھاده شده است. نیز به یادم 
نیست که کسی پس از این که از راز من باخبر گردید. بگوید: محمد، ببخشید من 

 توانم آن را مخفی نگه دارم. نمی
زند و  اش می تش را به سینهبلکه با ھرکسی که رازت را در میان بگذاری دس

گوید: به خدا قسم! اگر خورشید را در دست راست من بگذارند و ماه را در دست  می
 چپم یا شمشیر را بر گردن بگذارند، ولی ھرگز راز شما را فاش نخواھم کرد.

سپس بعد از این که اطمینان حاصل نمودی و مطمئن گشتی و رازت را با او در 
تا سه ماه صبر نمودی، آنگاه او از آن راز در جاھای دیگر سخن میان گذاشتی و دو 

رسد حال آن که  گردد، تا این که به تو می گوید و پیوسته راز شما دھن به دھن می می
 کرد. نخستین اشتباه از شما بود که نباید از دو لبت تجاوز می

 مردم را از آنچه توان آن را ندارند مکلف نگردان.

 رء عـــن رس نفســـهإذا ضـــاق صـــدر املـــ
 

 رّ أضــــيقـفصــــدر الــــذي يســــتودع الســــ 
 

ی انسان از راز خودش تنگ باشد، پس سینه کسی که راز به او  ھرگاه سینه«یعنی 
 ».تر است شود تنگ سپرده می

ام. مشکل اینجاست که  را نیز اینگونه یافتهھا  آن ام و بسیاری از مردم را تجربه کرده
دھند و سپس رازت را  به تو مشورت میھا  آن آیی و به صورت مشورت میھا  آن تو نزد

نزد تو  ھا انسانترین  افتند و از جمله مبغوض نمایند و در نتیجه از چشم تو می فاش می
 گیرند. قرار می

 انگیزترین رخدادهای تاریخ: یکی از شگفت
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ی قریش از شام در  خبر رسید که قافله ج قبل از معرکه بدر، وقتی به رسول خدا
حرکت کرد ھا  آن خواست با آن نبرد کند، با اصحابش به سوی ج است و پیامبر حرکت

ضمضم بن «باخبر گردید، مردی به نام ھا  آن از قصد» ابوسفیان«کاروان  وقتی رھبر
را کرایه نمود و به او گفت: برو و قریش را از این ماجرا باخبر ساز. » عمرو غفاری

 ردید.با سرعت به سوی مکه رھسپار گ» ضمضم«
خبر بودند.  چندین روز نیاز داشت تا او به مکه برسد و اھل مکه در این مورد بی

دختر عبدالمطلب خوابی دید که او را به وحشت انداخت. صبح آن روز » عاتکه«شبی 
فرستاد و به او گفت: برادر! به خدا قسم! » عباس بن عبدالمطلب«قاصدی نزد برادرش 

ترسم  به وحشت انداخته است. و از جانب این خواب میمن دیشب خوابی دیدم که مرا 
که بر قوم تو بال و مصیبتی بیاید، پس سخن مرا نزد خود مخفی نگه دار و آن را با 

ای؟ عاتکه گفت:  کسی در میان نگذار، عباس به او گفت: خوب است، چه خوابی دیده
ستاد و انگار با صدای ای» وادی ابطح«من مردی دیدم که سوار بر شتر بود تا این که در 

گاه باشید ای روندگان! قریب سه روز دیگر به کشتارگاه ھای خود  بلند فریاد زد: آ
 روید! می

دیدم که نزد او گرد آمدند و سپس رفت و  عاتکه در ادامه افزود: من مردم را می
، وارد مسجد شد و مردم به دنبال او رفتند، در این میان که مردم در پیرامون او بودند

گاه باشید! ای روندگان! قریب سه  شترش او را باالی کعبه برد. باز مانند اول فریاد زد: آ
 روید. ھای خود می روز دیگر به کشتارگاه

گاه باشید! ای » ابوقبیس«سپس شترش او را باالی کوه  برد و باز او فریاد برآورد: آ
سپس پاره سنگی برداشت و روید.  ھایتان می روندگان! قریب سه روز دیگر به کشتارگاه

غلطید تا این که به دامنه کوه  آن را از باالی کوه پرت کرد و آن سنگ از باالی کوه می
ای  ھا تکه ھای کوچک درآمد و در تمام خانه رسید، و تکه پاره شد و به صورت سنگریزه

 ھا داخل شد. از این سنگریزه
 واب شّر است.عباس از این خواب برآشفت و گفت: به خدا قسم این خ

سپس ترسید که مبادا این راز منتشر شود و بال و مصیبتی دامنگیر او شود، لذا آن 
 را مخفی کرد و گفت: تو نیز این خواب را مخفی نگه دار و آن را با کسی بازگو نکن.

آنگاه عباس در حالی که غمگین بود و ذھنش به این خواب مشغول بود، از خانه 
که دوست او بود، دیدار کرد و خواب را با او در » ولید بن عتبه«بیرون شد و در راه با 
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میان گذاشت و به او گفت: آن را مخفی نگه دار و کسی را از آن باخبر نگردان. باز ولید 
رفت و با پسرش مالقات کرد و خواب را با او در میان گذاشت. مدتی نگذشته بود که 

و این خواب در میان اھل مکه افشا  خواب را با دوستانش تعریف نمود این» عتبه«
گردید و مردم آن را دھن به دھن بازگو نمودند تا این که قریش آن را در مجالس 

 گو نمود.زخویش با
به وقت نیمروز عباس خارج شد تا دور کعبه طواف کند که ناگھان متوجه گردید 

را مذاکره  ابوجھل در زیر سایه کعبه با جمعی از قریش نشسته و باھم خواب عاتکه
 کنند. می

وقتی ابوجھل عباس را دید، گفت: ای ابوالفضل! ھرگاه از طواف فارغ شدی نزد ما 
 بیا.

دانست که از او  خواھد، اما بعید می عباس در شگفت درآمد که ابوجھل از او چه می
 در مورد خواب عاتکه بپرسد.

آمد ھا  آن نزد عباس از طواف فارغ شد وانگھی به مجلس ابوجھل آمد. وقتی عباس
و در مجلس آنان نشست، ابوجھل به او گفت: ای فرزند عبدالمطلب! از چه موقع است 

گوی زن در میان شما ظھور کرده است؟ عباس گفت: مگر چه  که این پیامبر و غیب
 شده است؟

 ابوجھل گفت: این خوابی که عاتکه دیده است، چیست؟
 است؟ عباس سراسیمه گشت و گفت: او چه خوابی دیده

ابوجھل گفت: ای بنی عبدالمطلب! آیا به این راضی نیستید که مردان شما پیامبر 
 تان نیز به پیامبری برسند؟ باشند تا این که زنان

روید  ھایتان) می عاتکه در خوابش چنین گفته است که قریب سه روز به (کشتارگاه
ی حقیقت داشت که گوی مانیم، پس اگر آنچه می ما نیز برای شما سه روز منتظر می

اینگونه خواھد شد و اگر سه شبانه روز گذشت و ھیچ اتفاقی نیفتاد ما علیه شما 
 کنیم که شما در میان عرب دروغگوترین خاندان ھستید. شورش می

عباس پریشان و سراسیمه شد و چیزی به او نگفت و این خواب را انکار نمود و 
 است.منکر این بود که عاتکه چنین خوابی دیده 

اش شد ھیچ زنی از خاندان عبدالمطلب باقی نماند، مگر این  وقتی عباس وارد خانه
گفت: آیا در مقابل این شخص فاسق و  آمد و می که در حالت خشم و غضب نزد او می
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تان  گوید و سپس به بدگویی زنان تان ناسزا می ای که به مردان خبیث خاموش مانده
 دھی، آیا شما غیرت ندارید؟ او گوش می پردازد و تو خاموش شده و به می

عباس به جوش آمد و برآشفت و گفت: به خدا قسم! اگر دو مرتبه ابوجھل چنین 
 سخنانی بر زبان بیاورد چنین و چنان خواھم کرد.

وقتی روز سوم از خواب عاتکه فرا رسید، عباس در حالی که خشمگین بود، به 
ا دید، به سوی او رفت و به او حمله نمود مسجد رفت. وقتی وارد مسجد شد، ابوجھل ر

اش را بر زبان آورد و با او درگیر شود. تا ناگھان ابوجھل با  تا او چیزی از سخنان قبلی
شتاب و سرعت از دروازه مسجد خارج شد. عباس از این شتاب او تعجب کرد! وی 

 آماده نبرد و جنگ بود.
ر ترس از من بود که به او عباس در دلش گفت: آیا ھمه این حرکت وی به خاط

را شنیده » ضمضم بن عمرو غفاری«ناسزا بگویم؟ این زمانی بود که ابوجھل صدای 
 بود که ابوسفیان او را فرستاده بود تا اھل مکه به کمک او بشتابند.

ایستاده بود و بینی » وادی ابطح«این در حالی بود که ضمضم باالی شترش در 
 چکید. صورت شترش می شترش را بریده بود و خون از

گفت: ای جماعت قریش!  پیراھنش را پاره کرده بود و می» ضمضم«ھمچنین 
 .)١(اللطیمه! اللطیمه!

اند و فکر  را تعقیب نمودهھا  آن اموال شما با ابوسفیان است و محمد با اصحابش
 کنم که به شما برسند. نمی

 سپس با صدای بلند فریاد زد: کمک، کمک.
 ریش خودش را به ساز و برگ جنگی مجھز نمود و رھسپار گردید.در این ھنگام ق

 سرانجاِم جنگ بدر نیز شکست و ذلت بود.
 داری راز منتشر گردید! زدن، علیرغم امانت پس ببین که به یک چشم به ھم

                                           

ھای  : شـتری کـه بـر آن پارچـهنویسـد می» اللطیمة«در ترجمه البن ھشام  السرية النبويـةمحقق  -١
شـود. واقـدی صـاحب مغـازی، اقـوال مختلفـی در مـورد کلمـه:  ارزان و گران قیمت حمـل می

نموده است. از قبیل: عطر، کاال و نیز به معنای تجارت و کاال نیز به کار رفته است. ذکر » لطیمه«
یعنی ضمضم صدا برآورد و قریش را به کمک طلبید که کاالھای تجاری کاروان ابوسفیان از طرف 

 در مخاطره افتاده است، لذا به یاری او بشتابید. (مترجم) ج پیامبر
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 شدن راز: یکی دیگر از موارد فاش
 وقتی مسلمان شد، خواست این خبر در شھر مکه بپیچد. سحضرت عمر

نزدیک یکی از مردان آنان رفت که بزرگترین فرد آنان در نشر و اشاعه خبر بود لذا 
گذارم و شما آن را نزد خود مخفی  و گفت: فالن! من یک راز را با شما در میان می

ام، مواظب باش کسی خبر  بدار! او گفت: راز شما چیست؟ عمر گفت: من مسلمان شده
عمر از چشمان او غایب نشده بود که آن مرد با نشود و آنگاه عمر از او جدا شد، ھنوز 

ای که عمر  گفت: آیا خبر شده میھا  آن به طواف نمود و به ھرکدام از مردم شروع
ای که عمر مسلمان شده است؟ شگفت است! بنگاه  مسلمان شده است! آیا خبر شده
 خبری در حال پخش اخبار است.

انس را جھت کاری فرستاد و انس از کنار مادرش گذشت،  ج روزی رسول خدا
تو را جھت چه کاری فرستاده است؟ انس گفت: به خدا  ج مادرش از او پرسید: پیامبر

 ج را فاش نمایم. از این جھت رسول الله ج قسم! من نخواستم راز رسول الله
یرند. انس نمود تا در مقام مسئولیت قرار گ اصحابش را بر حفظ اسرار تربیت می

اینگونه بود در حالی که از نظر سنی کوچک بود؛ اما بر حفظ اسرار بسیار حریص بود. 
 شود؟ ولی آیا امروز کسی مانند انس یافته می

رفتن  رفتن او مانند راه آمد و راه گوید: فاطمه قدم زنان می می لحضرت عایشه
در سمت راست یا گفت: خوش آمدی دخترم و سپس او را  ج بود. آنحضرت ج پیامبر

چپش نشاند. آنگاه یک چیزی به صورت پنھانی به او گفت که بر اثر آن فاطمه به گریه 
چیزی دیگر در گوش او نجوا  ج کنی؟ باز پیامبر تم: چرا گریه میفافتاد. من به او گ

 کرد و این بار فاطمه به خنده آمد.
ده بودم که گوید: من ماجرایی مانند امروز مشاھده نکر می لحضرت عایشه

 شادمانی زودتر از غم بیاید.
را  ج خواھم راز رسول الله پرسیدم، اما فاطمه گفت: من نمی ج لذا از گفته پیامبر

وفات نمود. این وقت از فاطمه پرسیدم، فاطمه گفت:  ج فاش نمایم تا این که پیامبر
اما امسال کرد  به من گفت: جبرئیل سالی یک مرتبه قرآن را با من دور می ج آنحضرت

کنم که اجلم فرا  جبرئیل دو بار با من قرآن را تکرار و مدارسه نمود و من فکر می
شوی، لذا من  رسیده است و تو از خاندان من اولین کسی ھستی که به من ملحق می
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فرمود: ای فاطمه! آیا تو به این راضی نیستی که بانوی  ج گریه کردم. آنگاه رسول خدا
 : از) زنان مؤمن باشی؟ از این رو من به این سخن خندیدم.زنان بھشت (یا فرمود

شان را برایت  ھای کنند و دل پس مردم به میزان رازداری تو به تو اعتماد می
کنند که تو اھل اعتماد  رود و احساس می گشایند و قدر و منزلت تو نزد آنان باال می می

 و اطمینان و امین ھستی.
 و دیگران عادت بده. پس خویش را به حفظ اسرار خود

 اند گفته
 ».ھرکسی رازت را فھمید اسیرت کرد« »من عرف رسك أرسك«



 

 

 کردن نیازها برآورده

ھنگامی که در مقطع فوق لیسانس مشغول به تحصیل بودم با تعداد زیادی از 
از جمله این مذاھب، مذھب بر اجماتی است که به ھای فرق و ادیان آشنا شدم  کتاب

 گویند. آن مذھب نفعی می
وقتی در تحقیق و پژوھش این مذھب تبحر نمودم، فھمیدم که جرا ما در آمریکا و 

کند و ھرگاه در رستوران باھم  شنویم که در اغلب اوقات پسر با پدرش قھر می اروپا می
کند. به دلیل این که وقتی من از  داخت میبرخورد کنند ھرکدام جداگانه حسابش را پر

برم چرا به شما خدمت کنم؟ چرا مالم را خرج کنم و وقتم را صرف  ای نمی شما بھره
 شما کنم و تالشم را ھزینه کنم. بدون این که نفع مادی به سویم عاید گردد؟

 اما اسالم برعکس این ایده و تفکر است.
 فرماید: خداوند می

ْحِسُنوا  ﴿
َ
َ ُ�ِبُّ الُْمْحِسنِ�َ َوأ  .]١٩٥[البقرة:  ﴾١٩٥إِنَّ ا�َّ

یعنی: در تمام اعمال خود نیکی را پیشه کنید؛ زیرا خداوند نیکوکاران را دوست 
 دارد.

ساختن نیازش بیرون شوم  اگر من با برادرم جھت برآورده«فرمود:  ج رسول خدا
 ».عتکف باشمتر است از این که یک ماه در این مسجد م برایم پسندیده

ساختن  ساختن نیاز برادرش باشد، خداوند در پی برآورده ھرکسی به دنبال برآورده
 نیاز او خواھد بود.

گفت: من با  بست و می در مسیر راه بود که کنیزکی راه را بر او می ج آنحضرت
 داد. ایستاد تا این که به نیاز او گوش می می ج شما کاری دارم لذا آنحضرت

رفت تا نیازش را برآورده  ی آقایش می ھمراه آن کنیز، به خانه ج آنحضرتگاھی 
 سازد.

کرد.  صبر میھا  آن کرد و بر آزار و نامالیمات نشینی می حتی با مردم ھم
س مھربان، چشم گریان، زبان دعوتگرانه و قلب شفیق خودش با مردم نفبا  جآنحضرت
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دستان، اندوِه  کردند که ھمه یک پیکرند، فقر تھی او و مردم احساس می کرد. تعامل می
 .)١(کرد پریشان حاالن، بیماری مریضان و نیاز مستمندان و درماندگان را حس می

گفت که ناگھان سیاھی را دید  روزی در مسجدش نشسته بود و با یارانش سخن می
نگریست، دید که گروھی فقیر و ھا  آن آمد. به میھا  آن که از دور نمایان بود و به سوی

به سویش رھسپار گشتند. و از » نجد«از طرف » ُمَضر«دست ھستند که از قبیله  تھی
 اند. شدت فقرشان فقط پیراھن پوشیده

اند که پول نخ و سوزن را در اختیار ندارند،  شان فقط مالک یک پارچه یعنی ھرکدام
شان  داخل آن کرده و باقی آن را در بدن لذا پارچه را از وسط پاره کرده و سرش را

 اند. آویزان کرده
شان را بر  آری، در حالی آمدند که فقط یک پارچه بر تن داشتند و شمشیرھای

شان آویزان نموده بودند، بدون این که ازار، عمامه، شلوار و ردایی بر تن داشته  گردن
 باشند.

انی و گرسنگی را در آنان بار و حالت عری این وضعیت مشقت ج وقتی رسول خدا
 اش شد، اما چیزی که به اش پرید و آنگاه برخاست و وارد خانه مشاھده کرد، رنگ چھره

 اش نیافت. صدقه کند در خانهھا  آن
ی دیگرش شد و باز بیرون شد و به دنبال چیزی  باز بیرون شد و وارد خانه

 گشت، اما چیزی نیافت. می
فرمود و سپس گفت: ھمانا خداوند عزوجل در آنگاه حمد و سپاس خدا را بیان 

 کتابش اینگونه آیات نازل فرموده است:

ِي َخَلَقُ�ْم ِمْن َ�ْفٍس َواِحَدٍة وََخلََق ِمنَْها َزوَْجَها ﴿ َها ا�َّاُس ا�َُّقوا َر�َُّ�ُم ا�َّ ُّ�
َ
يَا �

 ِ َ ا�َّ َ َ�َن َوَ�ثَّ ِمنُْهَما رَِجاً� َكثًِ�ا َو�َِساًء  َوا�َُّقوا ا�َّ رَْحاَم  إِنَّ ا�َّ
َ
ي �ََساَءلُوَن بِهِ َواْ�

 .]١[النساء:  ﴾١َعلَيُْ�ْم َر�ِيًبا

                                           
 فرماید: سعدی شیرازی می -١

ــــــی  ــــــدبن ــــــای یکدیگرن  آدم اعض
 

ـــــد  ـــــک گوھرن ـــــرینش ز ی ـــــه در آف  ک
 

ــــه درد آورد روزگــــار  چــــو عضــــوی ب
 

ــــــرار  ــــــد ق ــــــوھا را نمان ــــــر عض  دگ
 

ـــران بی ـــت دیگ ـــز محن ـــو ک ـــی ت  غم
 

 نشـــــاید کـــــه نامـــــت نھنـــــد آدمـــــی 
 

 (مترجم) 
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ای مردم! از خدایی بترسید که شما را از یک اصل و منشأ (یعنی آدم) به وجود «
و از آن دو (آدم و  آورده است و از آن یگانه و تنھا نفس، ھمسرش (یعنی حوا) را آفرید.

و زنان فراوانی منتشر کرد و از خدایی بترسید که شما یکدیگر را به نام او حوا) مردان 
خوانید و از صله رحم بترسید و آن را قطع نکنید. ھمانا خدا مراقب شما و بر عموم  می

گاه است اعمال و احوال  .»تان آ
 یات را قرائت فرمود:آسپس این 

﴿ َ ِيَن آَمُنوا ا�َُّقوا ا�َّ َها ا�َّ ُّ�
َ
َ يَا � َ  إِنَّ ا�َّ َمْت لَِغٍد  َوا�َُّقوا ا�َّ َوْ�َنُْظْر َ�ْفٌس َما قَدَّ

 .]١٨[الحشر:  ﴾١٨َخبٌِ� بَِما َ�ْعَمُلونَ 
ای اھل ایمان! از خدا بترسید و ھرکس بنگرد که چه اعمال نیکویی را برای روز «

تان باخبر  قیامت از پیش فرستاده است و از خدا بترسید، بدون شک خداوند از اعمال
 .»است

نمود و آنگاه صدایش را باال برد و  و پیوسته آیات و اندرزھا را برایشان تالوت می
گفت: صدقه بدھید پیش از آن که نتوانید صدقه بدھید، صدقه بدھید، پیش از آن که 
بین شما و صدقه حایل و مانعی پیش آید. ھر انسان باید از دینار، درھم، گندم و جو 

 دقه بدھد و ھیچیکی از شما صدقه را حقیر نداند.خویش باید ص
 شمرد تا این که گفت: اگرچه نصف خرما باشد. ھمواره انواع صدقات را بر می

که  ج آنگاه مردی از انصار برخاست و سبدی را در دست داشت، آن را به آنحضرت
 باالی منبر بود، تقدیم نمود.

نمایان بود، آن را برداشت و گفت:  ج در حالی که آثار شادمانی در آنحضرت
ای را رایج سازد و سپس بر آن عمل نماید برایش اجر و  ھرکسی یک روش پسندیده

نمایند خواھد  ندیده عمل میسپاداش عمل خودش و پاداش کسانی که بر آن روش پ
چیزی کاسته شود و ھرکسی، یک روش بدی را رواج ھا  آن بود، بدون این که از پاداش

ر آن عمل نماید، بر وی گناه آن روش بد و گناه کسانی که بر آن عمل دھد و ب
 چیزی کاسته شود.ھا  آن نمایند خواھد بود، بدون این که از گناھان می

شان متفرق گشتند و با خود صدقاتی  ھای آنگاه مردم برخاستند و به سوی خانه
ای به  ش پارچهآوردند. یکی با خود دینار و درھم و شخصی خرما و دیگری با خود

 دو تپه از غذا و لباس جمع گردید. ج عنوان صدقه آورد. تا این که در جلو آنحضرت
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ای از ماه  اش درخشید گویا تکه این امر را مشاھده کرد، چھره ج وقتی رسول خدا
 .)١(شد و سپس آن را در میان فقرا و نیازمندان تقسیم کرد

ھایش نفوذ  مردم به درون لباس ساختن نیازھای با برآورده ج آری، رسول خدا
 کرد. کرد و از تالش، وقت و مالش را به خاطر آنان صرف می می

پرسیدند: گفت: ایشان مشغول  ج ی آنحضرت وقتی از عایشه در مورد وضعیت خانه
 ساختن نیازھا یا کارھای اھلش بود. برآورده

نیازھایش قرار ساختن  ھای مردم را برآورده ھای نفوذ در دل پس آیا یکی از راه
 دھی؟ نمی

شخصی نیاز به بیمارستان داشت و تو او را بدانجا رساندی. در مشکلی از تو کمک 
خواست و تو به کمک او شتافتی و در مشکل او در کنارش ایستادی در حالی که او 

خواھی، در این وقت او تو  داند که تو در عوض از او اجر و پاداش و تشکر نمی کامًال می
کند و اگر نیاز پیدا کردی خودش را برای  دارد و برایت دعای خیر می می را دوست

 کند. ھمکاری با تو آماده می

 أحســـــن إيل النـــــاس تســـــتعبد قلـــــوهبم
 

 )٢(فطاملـــــا أســـــتعبد اإلنســـــان إحســـــان 
 

کنی چه بسا  ھایشان را اسیر می با مردم خوشرفتاری و احسان کن که دل«یعنی: 
 ».کند را برده میکه یک نیکی و احسان، انسان 

 نظر...
فرسا خواھد داشت، اما  ھرکسی به خاطر دیگران زنده باشد، زندگی سخت و طاقت«

 ».بزرگ منشانه زندگی خواھد کرد و بزرگ منشانه خواھد مرد

                                           
 مسلم. -١
 خلقی، خلق را شکار کند. خوش -٢



 

 

 مگردانبر آنچه در توانت نیست خود را مکلف 

بود،  ھا انساندوستم امام مسجد بود و از نظر اخالق، دیانت و عقل از جمله بھترین 
کنند، من از این امر تعجب کردم و برایش  شنیدم که مردم او را سرزنش می اما من می

 پاسخی نیافتم.
اش پیش من آمد و گفت: جناب شیخ! دوست شما امام مسجد  حتی روزی ھمسایه

دانم، او امام مسجد  خواند! من پرسیدم: چرا؟ گفت: نمی ما نماز نمیما است، اما با 
 کند. است، ولی خیلی از مسجد غیبت می

لذا من به دنبال عذری برایش گشتم و گفتم: شاید به امر مھمی مشغول است، 
 ممکن است اصًال در خانه نباشد.

م که او اش پارک است و من مطمئن ھست گفت: نه جناب شیخ! ماشینش درب خانه
اش است، اما با این وجود که او امام مسجد نیز ھست برای نماز جماعت  در خانه

 یابد. حضور نمی
گشتم تا به او نصیحت کنم، تا این که سببی یافتم. مردم  لذا من به دنبال سبب می

شان از او کمک  آیند و در مشکالت به دلیل این که او امام مسجد است، نزد او می
 انتظاراتی دارند.خواھند و  می

 ھایش به او کمک کند. خواھد در پرداخت قرض یکی مقروض است و می
خواھد برای ورودش به  دیگری دوره دبیرستان را پشت سر گذاشته و از او می

 دانشگاه برای او سفارش کند.
خواھد به رفتن در فالن بیمارستان به او کمک  فالن شخص مریض است، از او می

شان به او کمک  خواھد در امر ازدواج ختران بزرگی دارد و از او میکند. کسی دیگر د
 ی منزلش مانده و خواھان کمک از اوست. کند. این از پرداخت اجاره

ی استفتا داده و در مورد طالق جواب آن را از مفتی اعظم دریافت  یکی به او برگه
 کند و...

انسان عادی است و روابط زیادی اند، در حالی که او یک  نیازمندان او را دنبال کرده
 با افراد ندارد و دارای جایگاه اجتماعی نیست.
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تواند از  اما بیچاره به علت شرم و حیا از افراد، به این امر گرفتار شده و ھرگز نمی
قول پرداخت ھا  آن پذیرد و به ھایی افراد را می خواھی بکند، لذا خواسته افراد معذرت

 دھد. ھایشان را می وام
دھد. به  دارد و به وی وعده پذیرفتن در دانشگاه می ماره تلفن شخصی را برمیش

گوید: پس از دو روز بیا و ویزیت پذیرش در فالن بیمارستان را بگیر و به  دیگری می
 دھد. ھمین صورت به سایر افراد قول می

 بهکند و باز وقت دیگری  عذرخواھی میھا  آن آیند و او از سر موعد میھا  آن لذا
با او مالقات بکند، شروع به فحش و ھا  آن دھد و این که ھرگاه یکی از وعده میھا  آن

گوید: خوب چرا به من  اندازد و می کند و غوغا و سر و صدا به راه می ناسزاگفتن می
 وعده دادی؟ چرا مرا در معرض امید و آرزوھایت قرار دادی؟

ن به خاطر شما با کسی صحبت گوید: چون شما به من قول داده بودی م دومی می
 نکردم.

وقتی وضعیت وی برایم معلوم گشت، یقین کردم که او برای خودش گودالی حفر 
 نموده و سپس خودش را در آن انداخته است.

یکبار از او شنیدم که از کسی معذرت خواست و گفت: متأسفانه نتوانستم در مورد 
وقت مرا ضایع نمودی و جلوتر مرا  شما کاری انجام دھم و او با تندی گفت: خب چرا

 باخبر نساختی؟ در این ھنگام من به یاد جمله آن دانشمند حکیم افتادم که فرمود:
 ».خواھی در آخر است خواھی در آغاز بھتر از معذرت معذرت«

کرد و در چارچوب دایره  اش را شناسایی می قدر زیبا بود اگر این انسان توانایی چه
کرد در حالی که خداوند ما را بر این امر تربیت  نش حرکت میی پیرامو ترسیم شده
 فرماید: نموده و می

ُ َ�ْفًسا إِ�َّ ُوْسَعَها﴿  .]٢٨٦[البقرة:  ﴾َ� يَُ�ّلُِف ا�َّ
 .»کند خدای متعال به ھیچکس بیش از توانایی تکلیف نمی«

 فرماید: و نیز می

ُ َ�ْفًسا إِ�َّ َما آتَاهَ ﴿  .]٧[الطالق:  ﴾اَ� يَُ�ّلُِف ا�َّ
 .»کند خداوند جز به اندازه قدرت و توانایی ھیچکس را مکلف نمی«
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انسان را از تکلیفی که در توان انسان نیست نھی نموده است. من  ج و رسول خدا
ھای افسران  ام. به یاد دارم که من در یکی از گردھمایی خودم این امر را تجربه نموده

در ریاض سخنرانی نمودم و پس از آن شخصی نزد من آمد و گفت: با شما یک کار 
 ضروری دارم.

 من گفتم: بفرما چه کاری داری؟
ت: نه مناسب نیست که من حاال آن را با شما در میان بگذارم بلکه نیاز ھست او گف

 تا در یک فرصت مناسب ذکر نمایم.
دادم. زندگی  داد و من با نرمی گوش می او ھمواره حجم موضوع را بزرگ جلوه می

دھند و صاحب کار  به من آموخته است که مردم کارھا را بیش از حد بزرگ نشان می
 تا این که کارش برآورده شود. دیوانه است

�او گفت: به من خبر رسیده است که شما فردا در فالن جا سخنرانی دارید  این  
�کیلومتر از ریاض فاصله داشت  ٢٠٠شھر تقریبًا  من گفتم: درست است. او گفت: من  

از حرص و  با شما تا آنجا خواھم آمد و بعد از سخنرانی با شما مالقات خواھم کرد. من
 اش تعجب کردم. قهعال

به ھرحال، من بعد از ایراد سخنرانی خارج شدم، دیدم آن شخص دوان دوان با 
آید، در حالی که کاغذی در دست دارد، من در کنارش ایستادم و  سرعت به سویم می

 تان تشکر کند، کارتان چیست؟ ی گفتم: بفرما، خداوند از این عالقه
خواھم  ک ابتدایی دارد و از شما میردگفت: جناب شیخ! من برادری دارم که م

برایش شغلی پیدا کنید. من گفتم: فقط ھمین؟! گفت: بله فقط ھمین؟! این شخص 
نمود و چنین به نظر  بسیار با شور و شوق بود و سیمایش جلب شفقت و ترحم می

 برد. رسید که برادرش در حال حاضر با شرایط سختی به سر می می
ر به او وعده بدھم حتمًا خالف وعده خواھم کرد؛ زیرا در من به یقین دانستم که اگ

کار ھستند چه برسد به  بریم دارندگان لیسانس بی این زمانی که ما در آن به سر می
دانم. من در  کسی که مدرکش ابتدایی و دبستان باشد و من میزان قدرت خود را می

توانستم نیاز این  که کاش می کردم یک وضعیت سختی گرفتار شده بودم و آرزو می
 بیچاره و پریشان حال را برآورده سازم، اما در حال حاضر از توان من خارج است.

ی عاطفی که مناسب حال و ھوای او باشد از او عذر  بنابراین، خواستم با یک شیوه
خواھم به شما کمک کنم و برادر شما  بخواھم. لذا به او گفتم: برادر! به خدا من می
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و من نیز مانند شما برای او نگران و دردمند ھستم، ولی ھرگز کاری از برادر من است 
کنم بزرگواری بفرمائید و مرا معاف کنید. او  دست من ساخته نیست؛ خواھش می

توانم. باز گفت: خوب است. جناب  گفت: جناب شیخ! شما تالش کنید. من گفتم: نمی
ه است بردار و ھرگاه شغلی پیدا ھای ما در آن نوشت شیخ! این برگه را که شماره تلفن

 کردی با ما تماس بگیر.
خواھد مرا به ریسمان آرزو گره بزند و ھمواره در انتظار تماس  من فھمیدم که او می

خواھد ماند و به حالت امید و انتظار به سر خواھد برد و برادرش را نیز آرزومند خواھد 
 کرد.

دتان نگه دارید و شماره مرا یادداشت لذا من به او گفتم: خیر شما کاغذ را نزد خو
فرمایید اگر شما شغلی پیدا کردید با من تماس بگیرید تا من جھت سفارش برای شما 

 ای بنویسم. به مسئول آن اداره نامه
آن مرد مقداری خاموش شد و من منتظر شدم تا با من خداحافظی کند، اما ناگھان 

به خدا قسم جناب شیخ! یک سال پیش او به من گفت: خداوند شما را روسفید کند! 
جلوتر ما با امیر (... ) در مورد موضوع برادرم صحبت کردم و او کاغذ را برداشت اما تا 

 امروز با ما تماس نگرفت.
و یکبار با شیخ (... ) صحبت کردم و او نیز این کاغذ را برداشت ولی او نیز تماس 

دھند.  اند که به کار بیچارگان اھمیت نمی کسانیھا  این نگرفت و به کار ما اھمیت نداد.
انتقام بگیرد. خداوند آنان را (... ) و شروع به دعای بد علیه آنان نمود. ھا  آن خداوند از

 گرفتم. داشتم، سومی قرار می من در دلم گفتم: الحمدلله... اگر من کاغذ را برمی
قدر زیبا است که ما با  چهآری، عذرخواھی در آغاز کار بھتر از وعده خالفی است. 

 ھای خودمان را بدانیم. دیگران صریح و رک باشیم و محدوده توانمندی
این فقط مخصوص نیازھای مردم نیست، بلکه حتی در نیازھای کوچک نیز با 

شدن از خانه، ھمسرت  ھمسر و فرزندان اینگونه برخورد نماییم. گاھی به ھنگام بیرون
: با خودت شیر و شکر و اشیای مورد نیاز منزل و شام به گوید زند و می بر تو داد می

 آوری. ھمراه می
توانی بلکه تو نیز به  دانی نمی مواظب باش! پیوسته نگو: باشه باشه. در حالی که می

توانم! زیرا این از عذرتراشی به ھنگام برگشت بھتر است. به  او داد بزن و بگو: نمی
 یح باش.ھمین صورت با دوستان و برادرانت صر
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 امیدوارم این اندیشه به شما منتقل شده باشد.

 تجربه...
 ».خواھی در آخر است خواھی در آغاز کار بھتر از معذرت معذرت«





 

 

 چه کسی گربه را لگد زد

پاسخ بگویی، داستان را به صورت کامل بشنو. او منشِی  قبل از این که به این سوال
 کرد. ھای تعامل را با مردم اعمال نمی یک مدیر بداخالق بود و ھرگز ھیچیک از مھارت

ساخت و آنچه در  این مدیر مشاغل زیادی را روی ھم انباشته کرده و متراکم می
 کرد. تحمیل میھا  آن توان افراد نبود به

اد زد منشی آمد و در جلویش ایستاد و گفت: بفرما جناب، امر اش د روزی بر منشی
 کنید.

 مدیر داد زد: من به اتاقت تماس گرفتم چرا جواب ندادی؟
 منشی گفت: ببخشید من در اتاق بغلی بودم.

 مدیر با تندی و خشونت گفت: ھر بار، ببخشید ببخشید.
 رد.این برگه را بردار و به رئیس بخش بایگانی بده و سریع برگ

منشی با ناراحتی رفت و آن برگه را به اتاق رئیس بایگانی انداخت و گفت: زود 
 جواب آن را بده.

مسئول بایگانی از شیوه برخورد منشی با مدیر ناراحت شده و به تنگ آمد و گفت: 
 گذاشتی؟ خوب با روش مناسبی آن را می

بده. این دو منشی گفت: مناسب ھست یا نیست، به ھر صورت زود جواب آن را 
باھم درگیر شده و ھمدیگر را فحش و ناسزا گفتند تا این که صدایشان باال گرفت و 

گانی نزد ایتر در بخش ب بعد یکی از کارمندان پایین تمنشی به اتاقش بازگشت. دو ساع
ھایم را از مدرسه بیاورم و  خواھم بروم بچه رئیس آمد و گفت: جناب رئیس! من می

 دوباره برگردم.
 روی. یس داد زد: ھر روز تو بیرون میرئ

ام؛ ولی اولین بار است که به من  کارمند گفت: ده سال است که من اینگونه
 کنی... اعتراضی می

 رئیس گفت: با تو باید فقط با تندی و خشونت برخورد نمود، به اتاقت بازگرد.
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نبال کارمند بیچاره از این برخورد به شگفت آمد و به اتاقش بازگشت و به د
 ھایش را از مدرسه به خانه ببرد. گشت که بچه ی کسی می شماره

را ھا  آن ھا در زیر آفتاب، یکی از معلمین النِی بچهوتا این که پس از توقف و انتظار ط
 شان رسانید. به خانه

ی کوچکش که یک اسباب بازی  اش آمد و بچه این کارمند در حالت خشم به خانه
بابا! معلم این را به من داده است، پدرش فریاد زد و گفت:  به ھمراه داشت آمد وگفت:

 آن را نزد مادرت ببر و به او بده.
کنان نزد مادرش رفت. باز گربه زیبایش نزد او آمد تا مانند ھمیشه با  بچه گریه

 پاھایش او را مسح کرده و ناز کند که بچه به او لگدی زد و گربه به دیوار پرس شد.
 گربه لگد زد؟سوال: چه کسی به 

 گویید: مدیر. زنید و در پاسخ می کنم شما لبخند می من گمان می
 آری، درست است مدیر، زیرا او بر خودش فشار آورده تا این که منفجر شده است.

 گیریم؟ چرا ما ھنر تقسیم وظایف را فرا نمی
کارھایی که در توان ما نیست با صراحت بگوییم: این در اختیار ما نیست، 

توانیم. بویژه زمانی که تو بر خودت فشار آوردی. در این صورت تصرفات و  نمی
گناه  شود که در این مشکل کامل بی برخوردھایت منجر به زیان و آسیب کسانی می

 اند. بوده
مواظب باش از این که دیگران تو را به خشم و ھیجان بیاورند و تو را در تنگنا قرار 

را نداشته ھا  آن ساختن ھایی بدھی که توان برآورده وعدهھا  آن دھند و در نتیجه تو به
 باشی.

بنگریم، در  ج اگر خواسته باشی با من بیا تا به مدینه سفر کنیم و به رسول خدا
حالی که در مجلس مبارک نشسته است، این زمانی است که دین اسالم منتشر شده 

ائل با ایمان و یقین نزد او شود و سران قب است و پروردگار عالم به یگانگی یاد می
 کنند. آیند و برخی خوار و ذلیل و با دلی پر از کینه مراجعه می می

که در میان قومش دارای قدرت » عامر بن طفیل«روزی یکی از سران عرب به نام 
و وجاھت بود، حضور یافت کسی که وقتی قومش ظھور و انتشار اسالم را مشاھده 

اند تو نیز اسالم بیاور. وی فردی  ! مردم مسلمان شدهکردند به او گفتند: ای عامر
گفت: من به خدا سوگند یاد کردم تا زمانی که  متکبر و مغرور بود و به آنان می
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سرزمین عرب در تصرف من نباشد و ھمه به دنبال من نیفتند، نمیرم. پس آیا من به 
 دنبال این جوان قریشی بیفتم؟

را  ج اطاعت و فرمانبرداری مردم از رسول خداسپس وقتی اقتدار و نفوذ اسالم و 
 شتافت. ج مالحظه کرد، سوار شتر شده و ھمراه یارانش به محضر آنحضرت

در مسجد با یارانش نشسته بود آمد و در جلو او ایستاد و  ج در حالی که رسول خدا
 گفت: ای محمد! تنھا با من خلوت کن.

وشیار بود، لذا گفت: نه به خدا تا از امثال این افراد برحذر و ھ ج و رسول خدا
زمانی که تو به خدای یگانه ایمان نیاوری. باز او گفت: ای محمد! تنھا با من در 

 خودداری فرمود. ج ای خلوت کنی. ولی آنحضرت گوشه
گفت: ای محمد! برخیز و نزد من بیا تا با تو صحبت  او پیوسته اصرار داشت و می
 کنم، برخیز تا با تو صحبت کنم.

 بلند شد و نزد او رفت. ج تا این که رسول خدا
با خود ھمراه داشت، در حالی که جلوتر باھم » اربد«عامر یکی از یارانش را به نام 
گفته بود: من او » اربد«را به قتل برسانند. عامر به  ج قرار گذاشته بودند تا رسول خدا

با شمشیر به او بزن. کنم و تو  اش را به سمت خودم می کنم و چھره را سرگرم می
 کرد. برد و خودش را آماده می دست به شمشیر می» اربد«ھمواره 

توانست  شد. و نمی خواست شمشیر را از نیام بکشد، دستش خشک می ھرگاه می
 شمشیر را بیرون بیاورد.

یک جماد » اربد«نگریست، اما  کرد و به اربد می را سرگرم می ج باز عامر رسول خدا
 آمده بود.غیر متحرک در

 خواست انجام دھد، نگاه کرد: و آنچه می» اربد«به سوی  ج آنگاه رسول خدا
اسالم بیاور. عامر گفت: اگر اسالم بیاورم چه چیزی » عامر بن طفیل«لذا گفت: ای 

گفت: آنچه به نفع مسلمانان است برای تو و آنچه به  ج دھی؟ پیامبر برایم قرار می
(یعنی تو در نفع و زیان مسلمانان شریک ھستی). ضرر مسلمانان است علیه توست 

 دھی؟ عامر گفت: آیا اگر اسالم بیاورم، حکومتی پس از خودت را به من می
ای بدھد که شاید تحقق نیابد. لذا با صراحت و  نخواست به او وعده ج رسول خدا

یش ھا جرأت کامل به او گفت: این نه برای توست و نه برای قوم تو. عامر از خواسته
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آورم، اما مشروط بر این که حکومتی بیابان از  مقداری پایین آمد و گفت: من اسالم می
 آن من و حکومتی شھری از آن تو باشد.

داند محقق  ای ملزم نماید که نمی نخواست خودش را به وعده ج بازھم رسول خدا
 خواھد شد یا خیر. لذا فرمود: خیر.

اش پرید و با صدای بلند فریاد زد: ای  چھرهدر این ھنگام عامر به خشم آمد و رنگ 
 ریش بر علیه تو پر خواھم کرد مو و مردان بی قریب من مدینه را از شتران بی محمد! عن

با ھزار شتر نر و ھزار شتر » قطفان«بندم و به ھمراه قبیله  و به ھر نخل آن اسبی می
 ماده علیه تو نبرد خواھم کرد.

نگریست و آنگاه چشمانش را به طرف آسمان  ھمچنان به او می ج رسول خدا
 دوخت و گفت: خدایا! تو مرا از طرف عامر کفایت کن و قومش را ھدایت بده.

آنگاه عامر به ھمراه یارانش بیرون شد، وقتی از مدینه بیرون رفت و به سرزمین 
 سامان دھد.قومش روانه گشت، تصمیم گرفت تا لشکری را برای نبرد علیه مدینه 

عامر در مسیر راه خسته شد و آثار خستگی و کوفتگی بر او نمایان گشت و به جایی 
برخورد کرد که » سلولیه«نیاز پیدا کرد تا استراحت کند. لذا با زنی از قومش به نام 

کردند  ای داشت و این زن به فجور و بدکاری مشھور بود و مردم او را نکوھش می خیمه
 کردند. محل بدکاری و زنا متھم می اش را به و خانه

ی این زن خوابید. در این  لذا عامر جایی نیافت و ناچار از اسبش فرود آمد و در خانه
، در حلقوم عامر کشد را میھا  آن ای که در گردن شتران به وجود آمده و میان غده

ای  دهگفت: غ زده شده و به دنبال ورم گشت و می پدیدار گشته و باد کرد، وی وحشت
 چون غده شتر و مرگی در خانه سلولیه.

 یعنی مرگی نامبارک و در جایی نامبارک و خالی از شرافت.
او آرزو داشت که در میدان نبرد و با شمشیر پھلوانان بمیرد، ولی توسط بیماری 

 حیوانات و در خانه یک زن فاجره جان باخت.
 .لذا به روی یارانش فریاد زد: اسب مرا نزدیک بیاورید

 اسبش را نزدیک او آوردند.ھا  آن و
زد و از شدت درد  اش را برداشت و با اسبش دور می عامر بر اسبش پرید و نیزه

ای مانند غده شتران  گفت: غده کرد و می زد و گردنش را با دستش لمس می فریاد می
 ی سلولیه. و مرگی در خانه
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زد تا این که از اسبش به  برد و با اسبش دور می ھمواره در این وضعیت به سر می
 زمین افتاد و مرد.

 شان بازگشتند. یارانش او را رھا کردند و نزد قوم
آمده و از او پرسیدند: چه شد ای » اربد«شان شدند، مردم نزد  وقتی وارد سرزمین

گفت: چیزی نشده است. به خدا قسم! محمد ما را به پرستش چیزی » اربد«؟ »اربد«
بود با این تیر او را  که من دوست دارم اگر حاال او نزد من می الله) دعوت نمود (یعنی

 کشتم. زدم و می می
 قدر بر خداوند جسور بود! سبحان الله. خداوند بلند مرتبه و متعال است! چه

اش با شتر خود بیرون شد تا آن را بفروشد، خداوند  دو روز بعد از این گفته
سوخت. و خداوند در مورد عامر و اربد این  ای بر او و شترش فرستاد و ھردو را صاعقه

 آیات را نازل فرمود:

ٍء ِعنَْدُه ﴿ رَْحاُم َوَما تَْزَداُد  َوُ�ُّ َ�ْ
َ
ْ�َ� َوَما تَغِيُض اْ�

ُ
ُ َ�ْعلَُم َما َ�ِْمُل ُ�ُّ � ا�َّ

َهاَدةِ الَْكبُِ� الُْمَتَعالِ  ٨بِِمْقَدارٍ  َ�َّ الَْقْوَل َوَمْن َسَواٌء ِمنْ  ٩َ�لُِم الَْغيِْب َوالشَّ
َ
ُ�ْم َمْن أ

َ�ُ ُمَعّقَِباٌت ِمْن َ�ْ�ِ يََديْهِ َوِمْن  ١٠َجَهَر بِهِ َوَمْن ُهَو ُمْسَتْخٍف بِاللَّيِْل وََسارٌِب بِا�ََّهارِ 
وا ُ ُ َما بَِقْوٍ� َح�َّ ُ�َغّ�ِ َ َ� ُ�َغّ�ِ ِ  إِنَّ ا�َّ ْمرِ ا�َّ

َ
�ُْفِسِهْم  �َذا  َخلْفِهِ َ�َْفُظونَُه ِمْن أ

َ
َما بِ�

ُ بَِقْوٍ� ُسوًءا فََ� َمَردَّ َ�ُ  َوَما لَُهْم ِمْن ُدونِهِ ِمْن َوالٍ  َراَد ا�َّ
َ
َق  ١١أ ِي يُرِ�ُ�ُم الَْ�ْ ُهَو ا�َّ

َحاَب ا�َِّقاَل  ِ َوالَْمَ��َِكُة  ١٢َخوْفًا َوَطَمًعا َوُ�نِْشُئ السَّ ِمْن ِخيَفتِهِ َو�َُسّبُِح الرَّْعُد ِ�َْمِده
ِ وَُهَو َشِديُد الِْمَحالِ  َواِعَق َ�ُيِصيُب بَِها َمْن �ََشاُء وَُهْم ُ�َاِدلُوَن ِ� ا�َّ َ�ُ  ١٣َوُ�رِْسُل الصَّ

يْهِ إَِ�  ٍء إِ�َّ َكَباِسِط َكفَّ ِيَن يَْدُعوَن ِمْن ُدونِهِ َ� �َْسَتِجيُبوَن لَُهْم �َِ�ْ َدْعَوةُ اْ�َّقِ  َوا�َّ
 .]١٤-٨[الرعد:  ﴾١٤لَْماءِ ِ�َبْلَُغ فَاُه َوَما ُهَو بَِبالِغِهِ  َوَما ُدَ�ُء الَْ�فِرِ�َن إِ�َّ ِ� َضَ�لٍ ا

داند که ھر مونث چه در شکم دارد، (مذکر است یا مؤنث، کامل است  فقط خدا می«
شدن را  کاملکند (و قبل از  یا ناقص، زشت است یا زیبا؟) و آنچه رحم آن را ناقص می

ماند. و ھرچیز در نزد خداوند به میزان  کند) و آنچه که بیش از نه ماه می سقط می
که از  کند) داناست به آنچه معینی آمده است (و بر مقتضای مصلحت از آن تجاوز نمی

حس و مشاھده نھان است عظیم الشان است و ھمه چیز از او کمتر است. است آنچه 
چه بر زبان جاری گردد و آنکه اعمالش را در تاریکی شب (و در در قلوب نھان شود و آن
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گیرد در نزد او  کمال نھان کاری) انجام دھد با آنکه راھش را در روشنایی روز پیش می
ھای محافظی دارد که از روبرو و از پشت سرش  یکسان ھستند. این انسان فرشته

کنند. خدا نعمت را از  میحرکت کرده و به امر خدا او را از خطر و آسیب محافظت 
نماید، مگر این که آنان احوال نیکیو  کند و آن را از آنان سلب نمی ھیچ قومی زایل نمی

خود را به احوال زشت تغییر دھند و وقتی خدا نابودی یا عذاب قومی را اراده کند، 
را از ھیچکس قدرت رد آن را ندارد و به غیر از خدا ولی و یاوری ندارند که عذاب و بال 

خداست که رعد و برق را از روی ترس (از صاعقه) و طمع  آنان دفع کنند. (ای انسان!)
زا را  دھد و با قدرت خویش از ابرھای سنگین و متراکم و آب (باران) به شما نشان می

ھا از بیم عذاب او  آورد و فرشته کند و رعد، تسبیح و ثنای او را به جای می خلق می
فرستد و ھرکس را که  انند (و به عنوان انتقام) صواعق ویرانگر را میخو تسبیح و ثنا می

رساند و کفار مکه در باره وجود خدا (و یگانگی  خود بخواھد به وسیله آن به ھالکت می
پردازند و خدای توانا نیرو و مجازات و  و قدرت او بر بعث و رستاخیز) به مجادله می

دعا است، کسانی که جز او، دیگر خدایان را به کیفر شدید دارد. خدا شایسته نیایش و 
شنوند، جز  کنند و نمی یاری وی خوانند، به ھیچ وجه دعا و بانگ آنان را اجابت نمی

کند (و آن را فرا  این که حال فردی را دارند که از دور دستش را به سوی آب دراز می
شان جز  افران از خدایانجویی ک خواند که بیاید تا آب به دھانش برسد) و دعا و پناه می

 .»گمراھی و خسارت چیزی چیست
توانی به یاری خداوند آن را  آری، برخورد چیزی را الزم بگیر که مطمئن ھستی می

 انجام دھی.
روزی برای مردم خطبه ایراد نمود و در این موعظه در مورد آخرت و  ج رسول خدا

برد و گفت: ای فاطمه دختر احوال آن به ایراد سخن پرداخت و سپس صدایش را باال 
توانم در مقابل خداوند تو را از  خواھی، بپرس؛ زیرا من نمی محمد! ھرچه از مالم می

 نیاز سازم. چیزی بی
خالصه علیرغم تأکید بر اھمیت عدم التزام به چیزی که در توان تو نیست، اما 

ای  وشیارانهی ھ مناسب و شایسته این است که تو به ھنگام عذرخواھی اسلوب و شیوه
 در پیش گیری.



 ٣٦١  گربه را لگد زدچه کسی 

شخصی نزد تو آمد تا برای برادرش شغلی پیدا کنی، چون پدر یا  ،به عنوان مثال
توانی برای او خدمتی  برادر و یا خودت مسئول بزرگی ھستی و احساس نمودی که نمی

 انجام دھی.
اش را حفظ کند و چنین  خواھی کن که او عرق پیشانی ای از او معذرت پس با شیوه

 ه او وانمود کن که تو شریک درد و ناراحتی او ھستی.ب
کنم و برادر شما، برادر من است و  مثًال به او بگو: فالنی! من مشکل شما را درک می

توانم  اگر ما پنج برادر ھستیم ششمی اوست، اما مشکل این است که فعًال من نمی
ادرت را موفق کند. این خواھم بر کاری انجام دھم، پس عذر مرا بپذیر و من از خدا می

یک لبخند لطیف، و تعبیرات چھره مناسب ھمراه باشد، گویا تو با این پاسخ  سخنان با
 اش را برآورده ساختی؟ آیا چنین نیست؟ زیبا خواسته

 وجهه نظر...
 ی ھایت را بشناس و در محدوده با خودت صریح و با مردم جری باش و توانمندی

 ملتزم باش.ھا  آن





 

 

 تواضع

در یک مجلس جمعی از افراد شاخص و شناخته شده نشسته بودند. یکی از آنان 
نیازی داشت، در اثنای سخنانش گفت: از کنار کارگری  که حالت استغنایی و بی

ردد شدم و سپس دستم را گذشتم و او دستش را جھت مصافحه دراز نموده و من مت
به سویش دراز کردم و با او مصافحه نمودم. سپس به حالت مغرورانه گفت: با وجودی 

گوید: دستم را به ھر کسی  دھم. ماشاء الله! می که من دستم را به ھرکسی نمی
 دھم. نمی

چنین بود که کنیزک ضعیف و عاجز در وسط راه با او مالقات  ج اما رسول خدا
کرد و یا از کثرت مشاغل و کارھا به او شکوه  کرد و از ستم اھلش نزد او شکایت می می
 فرمود: رفت تا برایش شفاعت کند و می با او نزد اھلش می ج نمود و رسول خدا می

قدر  شود. چه ھشت نمیای کبر در درونش باشد وارد ب کسی که به اندازه ذره
گویند: برادر فالنی متکبر است. فالنی خودپسند است و به  شنویم که مردم می می

 خاطر این اخالق نزد مردم مبغوض و منفور است.
گوید:  خواھی؟ می ات در مورد فالن کار کمک نمی پرسی: چرا از ھمسایه از وی می

 ی ندارد!کند و نسبت به ما توجھ فالنی بر ما تکبر و فخر می
نزد مردم مبغوض ھستند، آنان که به مردم تکبر نموده و با فخر و ھا  این قدر آه چه

 ناز تعامل و برخورد دارند.
برخورد کنند از خود ھا  آن ورزند و چون مردم با قدر منفورند کسانی که تکبر می چه

نموده و  شان را به سوی مردم کج دھند. کسانی که از روی کبر گردن استغنا نشان می
روند و به ھنگام سخن گفتن، مصافحه و ھمنشینی با مردم اظھار کبر و  با غرور راه می

 کنند. خود نمایی و نخوت می
ھایی  رفت، کوچه ھای مکه راه می مکه را فتح نمود ودر کوچه ج وقتی رسول خدا

این قدر در  ھای طوالنی در آنجا مورد تمسخر و استھزا قرار گرفته بود، چه که مدت
ھا شنیده بود: ای دیوانه، ساحر، کاھن، دروغگو، در حالی که امروز به عنوان  کوچه
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شود و خداوند اھل آن را در مقابل او خوار و ذلیل نموده  رھبر و عزیز و مقتدر وارد می
 است.

به نظر شما وی در این زمان چه احساسی نسبت به خود دارد؟ عبدالله بن 
 گوید: می بابوبکر

اش ایستاد، در  رسید باالی سواری» ذی طوی«به محلی به نام  ج ل خداوقتی رسو
سرش را به  ج ای چادر سرخ خودش را پیچیده بود، و رسول خدا حالی که با تکه

فروتنی در مقابل خداوند پایین انداخته بود وقتی دید که خداوند او را به فتح  خاطر
زدیک بود به وسط سواری ی ریشش ن مکه گرامی داشته است. تا جایی که گوشه

 بخورد.
روز فتح وارد مکه شد در حالی که از روی فروتنی و  ج گوید: رسول خدا انس می

 اش بود. خشوع بر سواری
آمد و در مورد چیزی با او صحبت  ج گوید: شخصی نزد رسول خدا ابن مسعود می

 کرد و آنگاه دچار ترس شده و لرزه بر اندامش افتاد.
گفت: بر خودت آسان بگیر و آرام باش؛ زیرا من پسر زنی از  به او ج رسول خدا

 خورد. قریش ھستم که گوشت خشک شده می
خورم آنطور  نشیند و می نشینم آنگونه که یک برده می فرمود: من نمی ج آنحضرت

 خورد. که یک غالم و برده می

 تواضـــــع تكـــــن كـــــالنجم الح لنـــــاظر
 

 عـــــىل صـــــفحات املـــــاء وهـــــو رفيـــــع 
 

ـــــن  ـــــهوال تك ـــــو بنفس ـــــدخان يعل  كال
 

 عـــــىل طبقـــــات اجلـــــو وهـــــو وضـــــيع 
 

ای باشی که برای بینندگان در آب  تواضع اختیار کن تا مانند ستاره«یعنی: 
 ».درخشد در حالی که او رفیع و باالست می

رود در حالی که افتاده و پست  و مانند دود نباش که خودش بر طبقات جو باال می«
 ».است

 با اختصار...
برد، و خداوند با  ای خداوند تواضع و فروتنی نماید، خداوند او را باال میھرکسی بر

 افزاید. تواضع برای بنده جز عزت و سربلند نمی



 

 

 عبادت پنهانی

ده سال قبل در یک شب سرد، من و دوستانم در بیابان بودیم. یکی از 
یم شب را در آن بیابان، سپری کنیم. آتشی مان خراب شد و مجبور شد ھای ماشین

 روشن کردیم و دور آن گرد آمدیم.
 قدر زیباست سخنان زمستانی در کنار گرمای آتش. و چه

مجلس ما به درازا کشید و من مالحظه کردم که یکی از دوستان از جمع جدا شد. 
 داد. وی مرد نیک و صالحی بود. او عبادت مخفیانه انجام می

ھا ھنوز  آمد، حتی گاھی وقت دیدم که خیلی زود به نماز جمعه می میمن او را 
آمد. او برخاست و ظرفی آب برداشت و من گمان  درب مسجد باز نشده بود که او می

رود. مقداری درنگ نمود و من برخاستم تا حالش را  بردم که او برای قضای حاجت می
 جویا شوم.

مکانی دور از ما خودش را با چادری پوشیده آنگاه دیدم که او بر اثر شدت سرما در 
 جده افتاده است.سو در تاریکی شب تک و تنھا بر زمین به 

کند.  در برابر پروردگارش به نیایش و تضرع پرداخته و از خداوند جلب رضایت می
واضح و روشن بود که او خدایش را دوست دارد و گمان من بر این است که خداوند نیز 

 د.او را دوست دار
ای دارد و قبل از آخرت در دنیا عزیز  ھای مخفیانه لذا من یقین کردم که وی عبادت

 است.
شناسم که خداوند او را در روی زمین مقبول و  ھا گذشت و امروز من او را می سال
 شده قرار داده است و در زمینه دعوت و ھدایت مردم مشارکت دارد. پذیرفته

بینم که کوچکترھا قبل از بزرگترھا به سوی  رود، می میھرگاه در بازار یا مسجد راه 
 کنند. شتابند و با او مصافحه نموده و اظھار محبت می او می

ی شناخته شده آرزو دارند تا جایگاه و محبتی مانند ھا انسانقدر از تجار، امرا و  چه
 او در دل مردم داشته باشند، اما این بسیار بعید است.

 تبيتــــه نومــــاً و أبيــــت ســــهران الــــدجىأ
 

ــــــــــــد ذا  ــــــــــــي بع ــــــــــــاقيوتبغ  ك حل
 



 ات لذت ببر از زندگی    ٣٦٦

کنی و  گذارم و تو آن را به خواب سپری می ھا را کنار می آیا من خواب شب«یعنی: 
 ».باز آرزوی رسیدن به من را داری؟

 فرماید: آری، قرآن اینگونه می

اِ�َاِت َسَيْجَعُل لَُهُم الرَّْ�َُن ُودًّ ﴿ ِيَن آَمُنوا وََعِملُوا الصَّ  .]٩٦[مریم:  ﴾٩٦اإِنَّ ا�َّ
 دھند خداوند محبت کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح و نیک انجام می«یعنی: 

 .»دھد را در دل مخلوق قرار میھا  آن
وقتی خداوند تو را دوست بدارد، تو را در میان اھل زمین مقبول و محبوب 

ای را دوست بدارد، جبرئیل را ندا  فرمودند: ھرگاه خداوند بنده ج سازد. رسول خدا می
کند: من فالنی را دوست دارم تو نیز او را دوست بدار. سپس جبرئیل او را دوست  می
 دارد. می

کند: ای اھل آسمان! خداوند فالنی را دوست  سپس در میان اھل آسمان ندا می
تیجه اھل آسمان او را دوست خواھند دارد شما نیز او را دوست داشته باشید و در ن

 داشت.
 آید. و فرمود: آنگاه برایش محبت در میان اھل زمین فرود می

 پس ھمین است معنی این فرموده خداوند:

ا﴿ اِ�َاِت َسَيْجَعُل لَُهُم الرَّْ�َُن ُودًّ ِيَن آَمُنوا وََعِملُوا الصَّ  .]٩٦[مریم:  ﴾٩٦إِنَّ ا�َّ
اند خداوند مھر و مودت را در  اعمال صالح انجام داده کسانی که ایمان آورده و«

 .»کند ھای آنان القا می دل
گوید: ای  کند و می ای بغض داشته باشد، جبرئیل را ندا می و ھرگاه خداوند با بنده

 کند. جبرئیل! من با فالنی بغض دارم تو نیز با او بغض بورز، و جبرئیل با او بغض می
کند: ھمانا خداوند با فالنی بغض دارد آنگاه اھل  ندا میسپس در میان اھل آسمان 

 .)١(آید ورزند و آنگاه برایش بغض در زمین فرود می آسمان با او بغض می
قدر زیباست که تو در زمین زندگی کنی، بخوری و بنوشی و بخوابی و خداوند  آه چه

ما نیز او را دوست در آسمان با نام تو صدا بزند و بگوید: من فالنی را دوست دارم و ش
 داشته باشید.

                                           
 بخاری و مسلم. -١



 ٣٦٧  عبادت پنهانی

تواند اعمال صالحی به صورت  فرمود: ھرکسی از شما می» سزبیر بن عوام«حضرت 
 پنھانی داشته باشد پس این کار را بکند.

عبادت مخفیانه انواعی دارد از جمله: مداومت و حفاظت بر نماز شب، اگرچه یک 
از عشاء یا پیش از این که رکعت وتر در ھر شب باشد که ھر شب متصل بعد از نم

خوانی، تا در نزد خداوند از برپادارندگان نماز شب قرار  بخوابی یا قبل از فجر آن را می
 .)١(بگیری

فرمود: ھمانا خداوند وتر (فرد) است و وتر را دوست دارد، پس ای  ج رسول خدا
 اھل قرآن وتر بخوانید.

آشتی بین مردم، در میان ھمچنین تالش در مورد اصالح و برقراری صلح و 
 دوستان، ھمسایگان و در میان زن و مرد که باھم خصومت دارند.

فرمود: آیا شما را به چیزی بھتر از نماز، روزه و صدقه خبر ندھم؟  ج رسول خدا
شتی در میان مردم. و آاصحاب عرض نمودند: بله یا رسول الله! فرمود: ایجاد صلح و 

 .)٢(زداید دم نیکی را میانداختن فساد در میان مر راه
ھمچنین کثرت ذکر الله؛ زیرا ھرکسی چیزی را دوست داشته باشد زیاد از او یاد 

 کند. می
در حدیث آمده است: آیا شما را به چیزی راھنمایی نکنم که از ھمه اعمال بھتر 

ز تر باشد، ا تر و درجات شما را خیلی باال برنده بوده و نزد مالکتان از ھرچیزی پاکیزه
تان را بکشید  نمودن طال و نقره در راه الله خیلی بھتر و از جھاد که شما دشمنان خرج

کشند ھم بھتر باشد، صحابه عرض کردند: بله یا رسول الله! آن عمل ب شما راھا  آن و
 .)٣(فرمود: که ذکر و یاد خداوند عزوجل ج چیست؟ آنحضرت

 سازد. وردگار را خاموش میھمچنین صدقه پنھانی؛ زیرا صدقه مخفیانه، غضب پر
رفت و مقدار اندکی در  خواند به بیابان می وقتی نماز فجر را می سحضرت ابوبکر

 گشت. کرد و سپس به مدینه بازمی آنجا درنگ می

                                           
نزد احناف سه رکعت است و آنچه نویسنده محترم ذکر نمودنـد البته الزم به ذکر است که وتر در  -١

 باشد. (مترجم) برای مذاھب غیر احناف می
 احمد و دیگران با سند صحیح. -٢
 احمد و ترمذی و دیگران با سند صحیح. -٣
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رفتنش تعجب کرد. بنابراین، روزی مخفیانه بعد از نماز  از بیرون سحضرت عمر
شود و به یک خیمه قدیمی در  از مدینه خارج می سفجر به دنبال او رفت، دید ابوبکر

ای مخفی نمود، ابوبکر مقدار  خودش را پشت صخره سآید، حضرت عمر بیابان می
ره بیرون آمد و خاز پشت ص ساندکی در آنجا درنگ نمود و سپس بیرون شد. عمر

ھای کوچکی  داخل خیمه رفت. دید یک زن ضعیف و نابینا در آنجا ھست که بچه
آید؟ آن زن  عمر از آن زن پرسید: این چه کسی است که ھمه روزه نزد تو میدارد. 

شناسم، وی یک فرد مسلمانی است که از فالن مدت ھر صبح نزد  گفت: من او را نمی
زند، آرد ما را  کند؟ آن زن گفت: خانه ما را جارو می آید. عمر پرسید: چکار می ما می

 رود. شد و سپس بیرون میدو کند و گوسفندھای ما را می خمیر می
گفت: به راستی ای ابوبکر! خلفای بعد از  از آنجا بیرون شد در حالی که می سعمر

 خودت را خسته کردی، به راستی ای ابوبکر خلفای بعد از خودت را خسته کردی؟
نیز در عبادت و اخالصش خیلی از ابوبکر عقب نبود. حضرت طلحه بن  سعمر
ای شد و سپس از آن  در تاریکی شب بیرون شد و وارد خانهعمر را دید که  سعبیدالله

ھا چکار  ی دیگری شد. طلحه تعجب نمود، عمر در این خانه بیرون آمد و باز وارد خانه
گیر در  کند؟ وقتی صبح شد طلحه به خانه اولی رفت. دید یک پیرزال ناتوان و زمین می

 کند؟ آید چکار می آن ھست. پرسید: این مردی که نزد تو می
کند و نیازھای مرا  پیرزال گفت: مدت طوالنی است که وی از من نگھداری می

 کند. ھا را از من دفع می کند و بدی برآورده می
گفت: مادرت به سوگ تو بنشیند ای  باز طلحه بیرون شد در حالی که با خودش می

 گردی؟ ھای عمر می طلحه. آیا به دنبال لغزش
ینه رفت، مردی مسافر را دید که در وسط راه منزل روزی حضرت عمر به اطراف مد

ی آن نشسته است.  گرفته و خیمه قدیمی را نصب کرده و پریشان حال به دروازه
حضرت عمر از او پرسید: تو کیستی؟ گفت: من یک بیابانی ھستم، نزد امیرالمؤمنین 

درون خیمه  ی زنی را از آمدم تا از فضل او چیزی دریافت کنم. آنگاه عمر صدای ناله
شنید، در مورد آن زن از او پرسیدم آن شخص گفت: برو به دنبال کارت خدا بر تو رحم 
کند. عمر گفت: کار من ھمین است. آن شخص گفت: این ھمسر من است و به درد 

شناسم. عمر با  زایمان گرفتار است و من مال و غذا ندارم و کسی را در اینجا نمی



 ٣٦٩  عبادت پنهانی

 بدختر علی بن ابی طالب» ام کلثوم«به ھمسرش اش بازگشت و  شتاب به خانه
خواھی در کار خیری که خداوند برایت فراھم نموده است مشارکت  گفت: آیا می

 کنی؟ می
ام کلثوم پرسید: چه کار خیری؟ عمر ماجرا را برایش بیان فرمود. لذا ھمسرش 

ھمراه  ای که در آن آذوقه بود به مقداری وسایل با خودش برداشت و عمر نیز کیسه
یک دیگ و ھیزم برداشت و نزد آن مرد رفت. ام کلثوم وارد خیمه شده و نزد آن زن 

نمود و غذا  ھا را فوت می رفت و عمر نزد آن شخص نشست و آتش افروخت و ھیزم
رفت و آن مرد نشسته به او نگاه  ھایش می کرد در حالی که دود در ریش درست می

که ھمسرش ام کلثوم از داخل خیمه صدا زد: یا در ھمین حالت بودند ھا  آن کرد. می
 ای مژده بده. امیرالمؤمنین! دوستت را به پسربچه

عمر بن «را شنید ترسید و گفت: تو خلیفه » امیرالمؤمنین«وقتی آن مرد کلمه 
ھستی؟ عمر گفت: بله. آن مرد آشفته و پریشان شد و آھسته آھسته خودش » خطاب

 او گفت: سر جایت باقی بمان. کرد. عمر به را از عمر دور می
آنگاه دیگ را برداشت و آن را به خیمه نزدیک نمود و ھمسرش ام کلثوم را صدا 

 زد: تا وی را سیر غذا بخوراند و آن زن از آن غذا خورد.
مانده غذا را به بیرون خیمه فرستاد و عمر برخاست و غذا را برداشت و  آنگاه باقی

 خور؛ چون تو دیشب بیدار ماندی.در جلو آن مرد گذاشت و گفت: ب
ا زد و او از خیمه بیرون شد. و به آن مرد گفت: فردا دسپس عمر ھمسرش را ص

 صبح نزد ما بیا تا ما چیزھای مورد نیاز را برایت فراھم نماییم.
 داد. قدر متواضع بود و عبادت مخفیانه انجام می خداوند بر عمر رحم کند! چه
 ھدف جلب خشنودی است.

ھا  آن کشید و ای از غذا برداشته و به دوش می ھا کیسه شب بعلی بن حسین 
سازد. وقتی  گفت: صدقه پنھانی خشم پروردگار را خاموش می کرد و می را صدقه می

وفات نمود. بر پشتش آثار سیاھی را مشاھده نمودند و مردم گفتند: این پشت یک 
 حمال و کارگر است.

ی صد  که او حمالی بکند. با مرگ او در مدینه آذوقهدر حالی که ما خبر نداریم 
ھا برای آنان غذا  زنان و یتیمان قطع گردید که وی شب ھای بیوه خانوار از خانه

 آورد. می
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آورد، آنگاه دانستند که او  غذا و آذوقه میھا  آن دانستند چه کسی برای آنان نمی
 کند. نفاق میغذا آورده و اھا  آن ھای ھا به خانه بوده است که شب

یکی از سلف صالح بیست سال روزه داشت، یک روز روزه بود و یک روز افطار 
رفت  اش از آن خبر نداشتند. وی دکانی داشت که صبح به مغازه می کرد اما خانواده می

رسید، غذایش را صدقه  برد و چون وقت نھار فرا می و صبحانه و نھارش را با خود می
 نمود. می

رفت  اش می کرد، به خانه خورد و وقتی آفتاب غروب می رش آن را میو در روز افطا
 خورد. شام میھا  آن و با

 کردند: بندگی خداوند را با تمام وجودشان حس میھا  آن آری،
 فرماید: آنان پرھیزگاران بودند و خداوند می

ْ�َنابًا ٣١إِنَّ لِلُْمتَّقَِ� َمَفاًزا﴿
َ
تْ  ٣٢َحَدا�َِق َوأ

َ
ًسا دَِهاقًا ٣٣َرابًاَوَ�َواِعَب �

ْ
َ�  ٣٤َوَ�أ

ابًا  .]٣٦-٣١[النبأ:  ﴾٣٦َجَزاًء ِمْن َرّ�َِك َ�َطاًء ِحَسابًا ٣٥�َْسَمُعوَن �ِيَها لَْغًوا َوَ� كِذَّ
ھای  آمدن به باغ اند، کامیابی نایل اطاعت کرده برای مؤمنان که در دنیا خدا را«

ی سرسبز و خرم و انواع درختان و ھا پرنعمت و رھایی از عذاب آتش مقرر است، باغ
ھای مملو از  ھایی برجسته و قدح سن و سال با پستان ھا و دخترانی باکره و ھم گل
ناب و مصفا برای آنان تدارک دیده شده است. در بھشت سخن بیھوده و دروغ  می

ھا  آن شنوند، خدا این پاداش عظیم را به لطف و کرم خود و مطابق اعمالشان به نمی
 .»کرده استعطا 

 روشنگری...
مقصد این نیست که ظاھرًا مردم تو را دوست داشته باشد، بلکه مقصد این است که 

 آنان از ته دل و از روی قلب و قالب تو را دوست داشته باشند.



 

 

 ها را از چاه بیرون آور آن

اش  نیفتاده است که شخصی در یک مجلس عمومی با سخنان زننده آیا چنین اتفاق
شما را به تنگ درآورد، و یا با چیزی ھرچند کوچک از قبیل: لباس، سخن و اسلوب 

ات  شما را تمسخر کند و ناراحتی و تنگی از چھره شما نمایان گشته و رنگ چھره
 بپرد؟

جانب او احسان بزرگی را و در نتیجه شخصی در آنجا از شما دفاع کند و شما از 
خواست شما را داخل پرتگاه ھل دھد او گوشه  احساس نمایید، زیرا وقتی دیگری می

 پیراھن شما را گرفت و از سقوط نجات داد.
انگیزی آن را  ھا را با دیگران تمرین کنید، به زودی شگفت شما نیز این مھارت

سینی غا را در دست داشت، خواھید دید. اگر نزد شخصی رفتید و پسرش در حالی که 
اما مقداری عجله کرد و نزدیک بود سینی به زمین بیفتد، در این ھنگام پدرش به 

 خشم آمده و به او فریاد زد: چرا عجله؟
شود. آنگاه شما  ھم؟ در این وقت چھره بچه قرمز و زرد میدقدر من به تو یاد ب چه

ی این غذاھا را تنھا  الله! ھمه بگویید: نه، بلکه فالنی مرد است، شجاع است، ماشاء
 آورده است!

و شاید به خاطر کارھای دیگر عجله نموده است، به خدا قسم! این پسربچه احسان 
 کند. بزرگی را از جانب شما احساس می

ساالن و افراد بزرگتر  این با کودکان و خردساالن است پس نظر شما با بزرگ
 چیست؟

به باد نکوھش و مالمت قرار داده بودند شما ای مردم دوستت را  اگر در یک جلسه
به دفاع از او برخیزید، یا این که افراد خانواده امواج نکوھش را به سوی برادرت سرازیر 

 کردند، شما از او دفاع کنید.
گوید: بله  شخصی، جوانی را با یک سؤال در جلو مردم به تنگ درآورده و به او می

 بوده است. قدر معدلت در دانشگاه چه فالنی!
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پرسد؟!  تو را به خدا آیا این ھم سؤالی است که شخص عاقل آن را در جلو مردم می
 پرد. در این لحظه رنگ چھره جوان می

گویی: فالنی چرا از امتیاز دانشگاھی او  شما او را از این تنگنا درآورده و با نرمی می
ای یا... ؟ در این  ردهخواھی دامادش کنی یا شغلی برایش انتخاب ک پرسی؟ مگر می می

 کند. ھنگام مردم به خنده آمده و سوالش را فراموش می
گویی: برادر  دھد. تو می یا وی جوان را بر اثر کاھش معدلش مورد سرزنش قرار می

اش سخت بوده است، ان شاء الله در سال آینده  او را نکوھش و سرزنش نکن، رشته
 بھتر خواھد شد.

 آورند. را به دست میھا  آن است که ھوشیاران ھایی جلب محبت مردم فرصت

 غتنمهــــــــــااإذا هبـــــــــت رياحــــــــــك ف
 

 فـــــــــإن لكـــــــــل خافقـــــــــة ســـــــــكون 
 

وزد آن را مغتنم بشمار؛ زیرا ھر حرکتی سکونی  ات می تا زمانی که باد زندگی«
 ».دارد

ـــا نعمـــت حســـن جـــوانی را  غنیمـــت دان جوان
 

 نپنــداری کــه ایــن نعمــت ھمیشــه جــاودان مانــد
 

 (مترجم)
رفت و از کنار درختی رد  راه می ج به ھمراه رسول خدا سعبدالله بن مسعود

به او دستور داد تا به آن باال رفته و شاخی را از آن جدا نماید تا با  ج شدند، رسول خدا
 آن مسواک کند.

خت رفت و به قطع ری داشت، باالی درابن مسعود که خیلی سبک بود و جسم الغ
و لباسش را تکان داد و پاھایش را عریان نمود، مردم مشاھده شاخه پرداخت. باد وزید 

 نمودند که ساق پاھایش بسیار باریک است. لذا از باریکی پاھایش به خنده افتادند.
خندید؟ از باریکی پاھای عبدالله بن مسعود؟!  پرسید: چرا می ج آنگاه رسول خدا

یزان از کوه احد ی اوست، این پاھا در م سوگند به ذاتی که جانم در قبضه
 .)١(ترند سنگین

در این ھنگام احساس عبدالله بن مسعود چه بود پس از این که مردم به او 
 از او دفاع نموده و تعریف کرد. ج خندیدند، و سپس رسول خدا

                                           
 احمد و ابویعلی و دیگران با سند صحیح. -١



 ٣٧٣  بیرون آورها را از چاه  آن

 وجهه نظر...
 ».آورند را به دست میھا  آن ھایی ھستند که ھوشیاران جلب محبت مردم فرصت«





 

 

 اهتمام به ظاهر

کرد. و به  در مسجد با طالبش نشسته بود و تدریس می /روزی امام ابوحنیفه 
علت درد زانو پایش را دراز کرده و به دیوار تکیه زده بود. در ھمین میان شخصی که 

خود گرفته بود  ای قشنگ بر سر داشت و شکل با وقار و ذاھیبتی به لباس زیبا و عمامه
 رفت وارد مسجد شد. ای راه می منشانه و با احترام بزرگ

طالب راه را برایش باز نمودند تا این که وی آمد و در کنار ابوحنیفه نشست. وقتی 
ابوحنیفه مظھر با متانت و ھیئت با شکوه وی را مالحظه نمود، از نحو نشستنش آزرم 
کرد و پایش را جمع نمود و درد زانویش را به خاطر او تحمل کرد. ابوحنیفه به درسش 

 اد.د ادامه داد و آن شخص گوش می
وقتی درس به پایان رسید، طالب جھت رفع اشکال، از استاد سواالتی ایراد نمودند. 
این شخص نیز دستش را بلند کرد تا سوالی بکند. امام رو به او نمود و گفت: سوال 

 شما چیست؟
 رسد؟ وی پرسید: جناب شیخ! وقت نماز مغرب کی فرا می

 شیخ گفت: وقتی خورشید غروب نماید.
رسید و خورشید غروب نکرده بود، پس ما چکار  : اگر شب فراآن شخص گفت

کنیم؟ آنگاه امام گفت: اآلن وقت آن است که ابوحنیفه پایش را دراز نماید و چون 
گذشته پایش را دراز نمود و از پاسخ این سوال متضاد خاموش ماند، زیرا چطور شب فرا 

 رسد بدون این که خورشید غروب نکند؟! می
% تصور شما در ذھن شخص  ٧٠گویند: با اولین نگاه به سوی تو  می شناسان روان

 ٩٥گردد که به ھنگام تعامل و برخورد بیش از  بندد و چنین روشن می مقابل نقش می
کند تا این که صحبت کنی یا خودت را معرفی  % تصور شما در ذھن افراد تداعی می

رو  ر یک پیادهداگر  .)١(شود می شود یا کم نمایی و این نسبت در این ھنگام اضافه می

                                           
 زبان: به قول سعدی شیرین -١

ــــد ــــه باش ــــخن نگفت ــــرد س ــــا م  ت
 

 ھنـــــرش نھفتـــــه باشـــــد عیـــــب و 
 

 ھــر بیشــه گمــان مبــر کــه خالیســت
 

 شـــــاید پلنگـــــی خفتـــــه باشـــــد 
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رفت  ھای زیبا راه می رفتی و در کنار شما شخصی با لباس بیمارستان یا شرکت راه می
دارای وقار و متانت بود شما چه بسا بدون این که احساس نمایی  رفتنش که در راه

گاه به او متوجه می وقتی به دروازه آن مکان می گویی:  شوی و می رسی، ناخودآ
 کنم بفرمائید. مایید، خواھش میبفر

بینی که ھمه چیز به ھم ریخته و  و اگر به ماشین یکی از دوستانت سوار شدی، می
اند و در  ھای دستمال کاغذی ریخته آشفته است، اینجا لنگه کفش افتاده و آنجا برگ

ما اند. بالفاصله در ذھن ش ریخته ھای پراکنده و به ھم آنجا چادر افتاده و نوار کاست
نظم است و به نظم و ترتیب توجھی ندارد.  گردد که این فرد بی این اندیشه پایدار می

ھاست. در اینجا  ھمچنین لباس، شکل و ھیئت عمومی مردم بیانگر شخصیت آن
منظورم توجه و اھتمام به ظاھر است نه اسراف در لباس یا ماشین و اسباب منزل و 

 غیره.
 به این جوانب بسیار توجه داشت. ج رسول خدا

پوشید و یک  آنحضرت یک جبه زیبایی داشت که در روزھای جمعه و عید آن را می
کرد. به شکل  ای داشت که در ھنگام استقبال قبایل و میھمانان آن را بر تن می جبه

 داشت. کرد و بوی خوش را دوست می ظاھری و خوشبویی توجه می
دارای رنگ سفید و درخشان بود و انگار  ج خداگوید: رسول  می سحضرت انس

 عرقش مروارید بود.
تر از  رفت و من ھیچ ابریشم نازک و کلفت را نرم رفت، خرامان راه می ھرگاه راه می

ام و ھیچ مشک و عنبری خوشبوتر از بوی  حس نکرده ج ھای رسول الله کف دست
 ام. استشمام ننموده ج رسول الله

 ج د، گویا از کیسه عطار بیرون شده است و رسول خداپیوسته دستش خوشبو بو
 شد. آمد از وی بوی خوش احساس می ھرگاه می

از  ج کرد و رسول خدا بویی را رد نمی عطر و خوش ج گوید: رسول خدا می سانس
اش چون خورشید نورانی و درخشان بود. ھرگاه  تر بود و چھره صورت ی مردم خوب ھمه

 گرفت. ای ماه قرار می درخشید. به طوری که ھمانند تکه یاش م شد، چھره شادمان می
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را در یک شب مھتابی دیدم و به ما  ج گوید: من رسول خدا می» جابر بن سمره«
ای قرمز  نگریستم، در حالی که آنحضرت جبه می ج کردم و به چھره رسول الله نگاه می

 زیباتر است.به نظر من از ماه  ج بر تن داشت. من مشاھده کردم که آنحضرت
آمدم در  ج کند که فرمود من نزد رسول خدا از پدرش روایت می» ابواالحوص«

پرسید: آیا مال و سرمایه داری؟ من  ج حالی که لباس کھنه بر تن داشتم، آنحضرت
گفتم: آری، پرسید: چه نوع مال داری؟ من گفتم: ھر نوع مال از قبیل: شتر، گاو، 

فرمود: وقتی خداوند به تو مال عنایت کرده است،  ج غالم. آنحضرت ند، اسب وفگوس
 پس باید اثر نعمت و کرم خداوند بر تو نمایان گردد.

ھرکسی که خداوند بر او نعمتی ارزانی داشته است، پس خداوند «و نیز فرمود: 
 ».اش مشاھده کند دوست دارد اثر نعمتش را بر بنده

برای دیدار ما به منزل ما تشریف  ج فرمود: رسول خدا» بجابر بن عبدالله «
مو را دید، فرمود: آیا این مسکین چیزی که موھایش را صاف  آورد، شخصی پراکنده

ھای چرکی پوشیده است، فرمود: آیا این  یابد؟ شخص دیگری را دید که لباس کند، نمی
 یابد؟ ھایش را بشوید نمی شخص چیزی که لباس

 ».را اکرام نموده و گرامی داردھرکسی مو دارد پس آن «و نیز فرمود: 
بر خاموشی و حسن صمت، زیبایی ظاھر، لباس و خوشبویی بسیار  ج رسول خدا

 گفت: عالقمند بود و ھمواره به مردم چنین می
 .)١(»به راستی خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد«

 تجربه...
 ».سازد بلور می% از تصور شما را در ذھن مقابل مت ٧٠اولین نگاه به سوی شما «

                                           
 مسلم. -١





 

 

 صداقت

 روزی در سالن امتحانات دانشجویان بودم و اتفاقًا امتحان روز پنجشنبه بود.
علیرغم این که روز پنجشنبه روز تعطیل ھست، اما ما به علت تراکم برنامه درسی 

 یک جلسه امتحان برگزار نماییم. ناچار شدیم روز پنجشنبه نیز
ای از زمان برگزاری امتحانات گذشته و یک دانشجو که به  بعد از این که چند دقیقه

 آمد وارد شد. ظاھر بیچاره خیلی پریشان به نظر می
من به وی گفتم: ببخشید شما دیر آمدید و من ھرگز به شما اجازه ورود به جلسه 

 کرد تا وی را به جلسه امتحان راه بدھم. اس میدھم و او از من التم امتحان نمی
 من گفتم: ُخب چرا دیر آمدی؟

 گفت: به خدا قسم! جناب دکتر من خواب رفتم.
ت وی خوشم آمد و گفتم: بفرما و او وارد جلسه امتحان شد. پس از چند قاز صدا

 دقیقه دانشجوی دیگری آمد.
 از وی پرسیدم: چرا دیر کردی؟

 ر مسیرھا بسیار شلوغ بود.ا جناب دکتدگفت: به خ
شوند، این  شان بیرون می دانی ھمه مردم صبح زود جھت انجام کارھای شما می

 رود و دیگری به شرکت خویش و آن به... یکی به دانشگاه می
شروع به شمردن مشاغل مردم نمود تا مرا قانع سازد که مسیر شلوغ بوده است و 

تعطیلی کارمندان است و چه بسا که کسی جز بیچاره فراموش کرده بود که امروز، روز 
 دانشجویان ما کسی در مسیر نباشد.

 ھا شلوغ بودند؟! گویید خیابان لذا من گفتم: یعنی شما می
 بودید! گفت: بله جناب دکتر. سبحان الله، کاش شما با ما می

من گفتم: ای ُحّقه باز! ھرگاه خواستی دروغ بگویی پس دروغت را خیلی ثابت و 
کن. عزیزم! امروز پنجشنبه است یعنی امروز تعطیل است، امروز ادارات  محکم
 .)١(کارند، پس شلوغی از کجا آمد؟! اند و کارمندان بی تعطیل

                                           
 در کشورھای عربی مخصوصًا عربستان سعودی در ھفته: پنجشنبه و جمعه کامال تعطیل است. -١
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گفت: آه جناب دکتر فراموش کردم، الستیک ماشینم پنچر شد و جھت تعویض آن 
 توقف نمودم و دیر شد.

کرد، لذا من خندیدم و او را به سالن بیچاره بسیار دو دول بوده و به بن بست گیرد 
 امتحانات راه دادم.

گویی.  دروغ میھا  آن قدر زشت خواھد بود اگر مردم بفھمند که تو به آری، چه
دھی و مردم  کند و در نتیجه اعتبار خویش را از دست می دروغ مردم را از تو متنفر می

 کنند. از تو سلب اعتماد می
گذارند و اگر چیزی بگویی با  آن را با تو در میان نمی اگر برای یکی اتفاقی بیفتد،

 کنند. گوش پذیرا آن را از تو گوش نمی
 قدر زشت و نازیباست. واقعًا دروغ چه

گردد جز  ھا جمع می فرمود: سرشت و طبیعت مؤمن در تمام خصلت ج رسول خدا
 .)١(دروغ و خیانت

 شود؟ ل میپرسیدند: یا رسول الله! آیا مؤمن بزد ج از رسول خدا
 فرمود: بله.

 شود؟ پرسیدند: آیا کذاب و دروغگو می
 .)٢(»خیر«گفت: 

 گوید: می» سعبدالله بن عامر«
مان نشسته بود، مادرم مرا صدا زد و  در خانه ج روزی در حالی که رسول خدا

 گفت: بیا به تو چیزی بدھم.
خواستی به او چه چیزی بدھی؟ مادرم گفت:  به او گفت: می ج رسول خدا

 خواستم به او خرمایی بدھم. می
خواستی به او چیزی ندھی، برایت یک دروغ نوشته  گفت: اگر می ج آنحضرت

 .)٣(شد می

                                           
 اند. احمد و ابویعلی و رجال آن صحیح -١
 موطأ امام مالک، حدیث (مرسل). -٢
 ابوداوود با سند حسن. -٣
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اش دروغی گفته است،  گردید که یکی از اھل خانه باخبر می ج ھرگاه رسول خدا
 .کرد گردانی می فورًا از او روی

در بسیار مواقع، برخی از مردم به خاطر این که خودشان را در سیمایی بزرگتر از 
بینی که خودش را در جوان  گویند. بدین جھت می واقعیت جلوه بدھند، دروغ می

 گوید. ھای که از خود بافته و سر ھم نموده است، دروغ می مردی
مک جلوه دھد. یا با دروغ کند تا آن را شیرین و با ن یا در داستان دخل و تصرف می

کند که در اختیار  کند که در نزد او نیست و تظاھر به چیزی می چیزھایی را ادعا می
 ندارد.

ھایی  کند. یا در سنگالخ دھد و خالف آن عمل می بینی که وعده می دروغگو را می
رک ھای وی را د کند و بالفاصله مردم دروغ آید و از پیش خود عذرتراشی می گرفتار می

 فھمند. کنند و می می
 در جلوی حاکم ایستاده بود و به چیزی گواھی داد.» زھری«امام 

 گویی. حاکم گفت: دروغ می
گویم! به خدا قسم!  با صدای بلند فریاد زد و گفت: اعوذ بالله، من دروغ می» زھری«

روغ اگر منادی از آسمان ندا دردھد که خداوند دروغ را جایز دانسته است، بازھم من د
 گویم؛ در حالی که آن امری حرام است. گویم، پس چطور دروغ می نمی

 حقیقت:
 .)١(»به تو گول زدند آنگاه گفتند: دروغ سفید است؛ زیرا رنگ دروغ سیاه است«

                                           
١-  

ــد ــعادت برن ــوی س ــت روان گ ــعدیا راس  س
 

 رفتـار راستی کـن کـه بـه منـزل نرسـد کج 
 

 (مترجم)





 

 

 شجاعت

 پس از این که از میھمانی عروسی بیرون شدیم گفت:
کن من اسم آن صحابی را که شما داستان آن را بیان نمودید و مردم اسم آن  باور

 را به یاد نداشتند، بلد بودم.
مان  ی دیدی ھمه من گفتم: عجب! پس چرا اسمش را نگفتی در حالی که می

 متحیر بودیم؟!
 سرش را پایین آورد و گفت: من خجالت کشیدم صحبت کنم.

 بزدلی.من در دلم ھم گفتم: نفرین بر 
دیگری در سال آخر دبیرستان با من ھمکالس بود، در ھمان زمان با او برخورد 

 کردم، به من گفت:
آموزان خاموش شدند و معلم  ی دانش دو روز پیش وارد کالس شدم، دیدم ھمه

 اش ساکت نشسته است. روی صندلی
 من سر جایم نشستم و از بغل دستی پرسیدم: چه خبر است؟

دیشب فوت کرده است. خدا رحمتش کند. در » عساف«ن ما گفت: ھمکالسی
خواندند و در انجام منکرات و  بودند که نماز نمی» عساف«کالس برخی از دوستان 

 ور بودند. محرمات غوطه
ای به صورت پند و  تأثیر این خبر در آنان آشکار بود، در دلم خطور کرد تا چند جمله

از و نیکی به پدر و مادر و اصالح نفس تشویق موعظه برای آنان بگویم و آنان را به نم
 نمایم.

من به او گفتم: خیلی خوبه، آیا چنین کردی؟ با صراحت گفت: خیر، خجالت 
 کشیدم.

گفتم: نفرین بر  من خاموش شدم و خشمم را فرو بردم در حالی که در دلم می
 بزدلی؟!

 گذاری؟ پرسی؟ چرا با صراحت جریان را با شوھرت در میان نمی از زنی می



 ات لذت ببر از زندگی    ٣٨٤

ترسم مرا رھا کند،  ترسم از دستم عصبانی شود، می کشم، می گوید: خجالت می می
 ترسم... می

 نفرین بر بزدلی!
دار نشده است آن  پرسی: چرا تا زمانی که مساله پیچیده نشده و دامنه از جوانی می

تا کنم، چه بسا کسی  ترسم، جرأت نمی گوید: می گذاری؟ می را با پدرت در میان نمی
کشم لبخند بزنم. خجالت  گوید: خجالت می برد و می فشارات را باال می این حد

کند، سبک  ترسم مردم بگویند، فالنی اظھار وجود می کشم از او تعریف کنم، می می
 است.

فریاد بزنم: ای ھا  آن خواھم در جلوی شنوم و می اینگونه تصرفات را بسیار می
 بزدالن! بزدلی تا کی؟

کند.  فردی ھمیشه خود را تحقیر می چنینکند.  عظمت را بنیان نمیبزدلی کاخ 
شود و در اظھار نظری  گیر می اش گوشه شود با بزدلی اگر در مجلسی حاضر می

 آورد. ای بر زبان نمی کند و کلمه مشارکت نمی
زنند، اما او سرش را  خندند و بر آن تبصره می ای به میان بیاورند ھمه می اگر نکته

 زند. آورده و لبخند میپایین 
 شود. اگر در اجتماعی حضور یابد، کسی به حضورش متوجه نمی

فاجعه انگیزتر این که اگر چنین فردی پدر، شوھر، مدیر و یا حتی ھمسر و یا مادر 
باشد، مردم بزدلی را دوست ندارند و در واقع ارزشی ندارد، پس خودت را در 

 بده.گفتن، پند و اندرز به شجاعت عادت  سخن

 وجهه نظر...
خودت را عادت بده و مشق و تمرین کن و قطعًا پیروزی، یک لحظه صبر و «

 ».شکیبایی است



 

 

 پایمردی بر اصول

تر باشد، در  قدر شخصیت انسان قویتر بوده و ثبات وی بر اصول مستحکم ھرچه
 زندگی مھمتر خواھد بود.

ھای  نگرفتن است، ھرچند که آن را در قالب اسم ل شما رشوهچه بسا یکی از اصو
الزحمت و شیرینی، اما شما بر اصولت  ه نمایند، مثًال: بخشش، ھدیه، حقزیبایی عرض

نگفتن با شوھر است، ھرچند که آن را  استوار باش. ھمسری، یکی از اصولش دروغ
موقعیت، اما باید وی بر  برایش زیبا جلوه بدھند. مثًال بگویند: دروغ مصلحتی، ایجاب

 اصولش پایدار باشد.
 یکی از اصول و مبادی:

خواری  نوشی و می عدم ایجاد روابط نامشروع با جنس مخالف، خودداری از شراب
 است.

نشیند، باید بر اصولش استوار باشد.  شخصی اھل دود نیست، با دوستانش می
دوستانش از او انتقاد  شخصی که بر اصولش مستحکم است، اگرچه در بسیاری موارد

به این نکته کامًال واقف ھا  آن کنند و او را به بزدلی متھم نمایند، اما احساسات درونی
ھا  به ھنگام سختیھا  آن بینی که بیشتر لوان است. از این رو میھاست که او شجاع و پ

حساس طلبند و او ا برند و یا در حل مشکالت شخصی از او راھنمایی می به او پناه می
کند، از اھمیت بیشتری نسبت به دیگران برخوردار است و این امر مخصوص یک  می

جنس نیست، بلکه زنان و مردان در این زمینه یکسانند. پس بر اصول و مبادی خویش 
قدم باش و از آن پایین نیا، در این ھنگام مردم در مقابل آن تسلیم شده و تن  ثابت
 دھند. می

 ج ردم آشکار گردید، قبایل عرب دسته دسته نزد آنحضرتوقتی اسالم در میان م
 آمدند. می

 ج آمدند و رسول خدا ج به محضر آنحضرت» قبیله ثقیف«حدود ده واندی نفر از 
در مورد ربا،  ج از رسول خداھا  آن را در مسجد اسکان داد تا قرآن را بشنوند. لذاھا  آن

 اند. حرامھا  این ی بر داد که ھمهخھا  آن به ج زنا، و شراب پرسیدند و رسول خدا
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گفتند و پرستش و  بود و آنان به آن طاغیه می» رّبه«ھا بتی داشتند که اسم آن  آن
ھا و حکایاتی که  تعظیم آن را از پدرانشان به ارث برده بودند و آنان در باره آن، داستان

پرسیدند که » ّبهر«در مورد  ج بافتند. لذا از آنحضرت دال بر قدرت و توان آن بود می
 آن را چکار بکنند؟

ھا  آن ».آن را بشکنید و از بین ببرید«بالفاصله بدون تردید گفت:  ج رسول خدا
بفھمد که تو » رّبه«سراسیمه شده و به وحشت افتادند و گفتند: غیر ممکن است. اگر 

 کند. خواھی آن را از بین ببری اھل خودش را نابود می می
از شکستن این بت ھراس دارند ھا  آن ت و از این کهعمر در مجلس حضور داش

قدر شما نادان ھستید! قطعًا  چه»! ثقیف«تعجب کرد. لذا گفت: وای بر شما از جماعت 
 یک سنگ است و سود و زیانی در اختیار ندارد.» رّبه«این 

ھا به خشم آمدند و گفتند: ای ابن خطاب! ما نزد تو نیامدیم، آنگاه عمر خاموش  آن
 شد.

گفتند: شرط ما این است که تو به مدت سه سال طاغیه را نزد ما بگذاری ھا  آن لذا
 و سپس بعد از آن اگر خواستی آن را از بین ببری.

نمایند، در حالی که  در مورد عقیده با او معامله میھا  آن دید که ج رسول خدا
است و زمانی  عقیده بزرگترین مبدأ زندگی مسلمان است و توحید اصل و اساس اسالم

 آورند پس انگیزه ارتباط با بت چیست؟ اسالم میھا  آن که
 فرمود: خیر. ج لذا رسول خدا

 گفتند: پس آن را دو سال بگذار و سپس آن را بشکن. فرمود: خیر.ھا  آن آنگاه
 ھا گفتند: پس یک سال آن را باقی بگذار. آن

 فرمود: خیر. ج آنحضرت
 بگذار. باز آنان گفتند: یک ماه آنان را

 فرمود: خیر.
موافقت ھا  آن در این مورد به ج مالحظه کردند که رسول خداھا  آن وقتی

کنند، فھمیدند که مساله، مساله شرک و ایمان است و مجالی برای مذاکره و  نمی
گفتگو نیست، گفتند: یا رسول الله! پس تو خودت مسئولیت شکستن آن را به عھده 

 شکنیم. یبگیر، ولی ما ھرگز آن را نم
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فرستم که شکستن آن را از  من کسی را به سوی شما می«فرمود:  ج رسول خدا
 ».کند طرف شما کفایت می

دانیم که  خواھیم نماز بخوانیم؛ زیرا ما عار می در مورد نماز گفتند: ما نمیھا  آن باز
 مقعد انسان از سرش باال برود.

سجده کمرشان از سر باالتر یعنی بر اثر تکبر شدیدشان راضی نیستند به ھنگام 
 برود.

ھایتان با دست  فرمود: ما شما در مورد شکستن بت ج در این ھنگام رسول خدا
 کنیم. اما نماز، پس دینی که نماز در آن نباشد، خیری در آن نیست. خودتان معاف می

 آور است. آوریم اگرچه خیلی ذلت لذا گفتند: آن را به جا می
 عاھده کردند.لذا در این مورد با او م
را به سوی دین اسالم دعوت دادند و ھا  آن شان بازگشتند و وانگھی به سوی قوم

 میلی و اکراه اسالم آوردند. آنان از روی بی
شکستن بت نزد آنان رفتند که  تجھ ج سپس گروھی از اصحاب رسول خدا

وی بت در میان آنان بودند. اصحاب به س» مغیره بن شعبه ثقفی«و » خالد بن ولید«
 متوجه شدند.

ھا بیرون آمدند و به بت  قبیله ثقیف به وحشت افتاده و مردان و زنان و بچه
شود و حتمًا از خودش  کردند که بت ھرگز ویران نمی گر شدند و چنین فکر می نظاره

 کند. دفاع می
بلند شد و تبر را برداشت و رو به اصحابش که با او » مغیره بن شعبه«در این ھنگام 

خندانم. آنگاه  بودند نموده و گفت: به خدا قسم! من شما را از عملکرد ثقیف می
ای به بت وارد کرد و سپس خود را  به سوی بت رفت و با تیر ضربه» مغیره بن شعبه«

زد. قبیله ثقیف فریاد زده و ھیاھو به پا کردند  به زمین انداخته و با پاھایش جفتک می
 او را کشت.» رّبه«مغیره را نجات دھد  و از روی شادمانی گفتند: خدا

آنگاه رو به بقیه صحابه نموده و گفتند: ھرکسی از شما جرأت دارد به نزدیک بت 
ای زد و برخاست و گفت: وای بر شما ای قبیله ثقیف!  برود! در این ھنگام مغیره خنده

به  من با این کارم با شما شوخی کردم این یک بت است و از سنگ و خاک است، پس
 عافیت الله روی آورید و او را بپرستید.

 لذا مردم با او ھماھنگ شده و آن را ویران ساخته و با زمین یکسان نمودند.
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 وحی...
ھرکسی خشنودی مردم را در ناراضی الله طلب نماید، خداوند از او ناراض شده و «

مردم طلب نماید،  نماید و ھرکسی رضایت الله را به ناراضی مردم را نیز از او ناراض می
 (حدیث).». گرداند خداوند از او راضی شده و مردم را نیز از او راضی می



 

 

 ها تحریکات و فریبندگی

ای باخبر  داستان یک جوان مسلمان را در بریتانیا مطالعه نمودم که او از اطالعیه
 ه یک شرکت به چند کارمند نیاز دارد که در قسمت حراست و نگھبانی ازشود ک می
 آید. استخدام به عمل میھا  آن

بیند که جمع زیادی از جوانان  کند و می وی به کمیته ویژه پذیرش مراجعه می
 اند. مسلمان و غیر مسلمان در آنجا گرد آمده

داخل اتاق مصحابه  مسئولین این کمیته جھت انجام مصاحبه افراد را یکی یکی
پرسند: از شما  آید، افراد بیرون از او می برند و ھرگاه یکی از اتاق مصاحبه بیرون می می

 چه سوالی پرسید و پاسخ شما چه بود؟
نوشی؟  ھای مھم کمیته از ھر فرد این بود: روزانه چند جام شراب می یکی از سوال

اتاق مصاحبه شد و اعضای  به ھر صورت زمان مصاحبه دوستمان فرا رسید و داخل
 نوشی؟ قدر شراب می کردند تا این که پرسیدند: روزی چه کمیته از وی مرتب سوال می

جوان متردد گشت. آیا دروغ بگوید و اذعان دارد که مانند سایر جوانان شراب 
گیر و متعصب ھستی و یا عین واقعیت  نگویند: تو یک مسلمان سختھا  آن نوشد تا می

اذعان نماید که من مسلمانم و خداوند شراب را حرام نموده است و من را بگوید و 
 خوار نیستم. پس از یک اندیشه سریع تصمیم گرفت واقعیت را بگوید. شراب

 نوشم. لذا گفت: من شراب نمی
 ھا گفتند: چرا؟ آیا مگر تو مریض ھستی؟! آن

 گفت: خیر، اما من مسلمانم و شراب در دین اسالم حرام است.
 نوشی حتی در تعطیالت آخر ھفته؟! د: یعنی تو شراب نمیگفتن

 نوشم. گفت: خیر، من ھرگز شراب نمی
 اعضای کمیته از روی تعجب به ھمدیگر نگریستند.

شدگان اسم  وقتی نتایج مصاحبه اعالم گردید، جوان مشاھده کرد که در رأس قبول
 او قرار دارد.

 د ماه گذشت.آغاز نمود تا این که چنھا  آن وی کارش را با
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روزی با یکی از اعضای کمیته مصاحبه مالقات نمود و از وی پرسید: چرا شما 
 نمودید؟! ھمواره سوال از شراب را تکرار می

وی در پاسخ گفت: برای این که وظیفه مطلوب در باب حراست ھمین است. و ھر 
اب شویم که او شر گردد، متوجه می بار که یک جوان در این شعبه استخدام می

کند و دزدان به  گردد و در نتیجه جایش را گم می ھوش می نوشد و مست و بی می
 کنند. شرکت ھجوم آورده و به سرقت و چپاول اقدام می

ی اصلی  نوشی، فھمیدیم که ما به گزینه لذا وقتی متوجه شدیم که تو شراب نمی
 دست یافتیم و تو را در اینجا استخدام نمودیم.

 اصول و مبادی زیباست اگرچه تحریکات زیادی در کار باشد.قدر پایداری بر  چه
بریم که خیلی کم کسانی  اما مشکل اینجاست که ما در محیط و جوامعی به سر می

بینیم که بر اصول و مبادی خویش استوار باشند، به خاطر آن زنده باشند و به  می
تحریکات زیادی وجود قدم باشند، ھرچند که  خاطر آن بمیرند و بر التزام آن ثابت

 داشته باشد.
ھرگاه تو بر روش درست گام برداری و صراط مستقیم را الزم بگیری، اصحاب 

 گذارند. اصول و مبادی دیگر ھرگز تو را تنھا نمی
شوند و  گیرنده تو خشمگین می پذیری دوستان رشوه زیرا از این که تو رشوه را نمی

 آیند. دھندگان آن به خشم می کنی انجام از این که از زنا خودداری می
 نمود. شبی عمر بن خطاب بیدار بود و در شھر سرکشی می

ای گذر نمود که از آن خانه صدای خنده و لھو و لعب  در تاریکی شب از کنار خانه
اند، در آن خانه وجود  به گوشش رسید، گویا مردانی که از خوردن شراب مست شده

را بزند و نیز ترسید که شاید برایش سوء ھا  آن ی دارد. لذا ترسید که شب دِر خانه
تفاھم پیش آمده باشد و خواست در کارش تحقیق بیشتری انجام دھد. لذا حضرت 

ی زغالی از زمین برداشت و با آن بر دروازه این خانه عالمت زد و رفت.  تکه سعمر
و  گذاری شده صاحب خانه متوجه صدا شد و بیرون شد، دید خانه با زغال عالمت

 حضرت عمر را نیز دید که پشت کرد و رفت. لذا فھمید که داستان از چه قرار است.
اصل این بود که عالمت را پاک کند و کار به پایان برسد؛ اما آن شخص چنین نکرد. 

ھایشان  ھای ھمسایگانش رفت و به درب خانه بلکه تکه زغال را برداشت و به خانه
ی مردم را در ردیف خود قرار دھد و  بود که ھمهگذاری نمود. و منظورش این  عالمت
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ھا  آن خوار و میگسارند و نخواست که خودش را در سطح بگوید که ھمه مانند او شراب
 خواری قرار دھد. یعنی سالم و پاک از شراب

ی زنان مانند او  ضرب المثل مشھور است که زن زناکار دوست دارد که کاش ھمه
 زناکار باشند.

بینی که با شوھرش خیلی  مان این است که زنی را می تجربیات زندگییکی دیگر از 
گوید. به این عمل تربیت شده و بزرگ شده است و عادت و سرشت وی قرار  دروغ می

گیرد و به او  بیند کسی این عملش را انکار نموده و ایراد می گرفته است. وقتی می
ی را نیز به سنگالخ خویش کند که و کند که راست بگوید. او کوشش می نصیحت می

گوید: صالح نیست که با مردان جز با این شیوه رفتار شود،  بکشاند و بار بار می
گیرند، ھمواره اینگونه کلمات را در گوش او  کارھایت با او جز با دروغ انجام نمی

شود. یا چه بسا  نوازد تا این که آن زن بیچاره نیز از اصولش پایین آمده و متغیر می می
 ماند و شاید... استوار می

اخالق است و رفتار خوبی دارد و  یا مثال دیگر این که مسئولی با کارمندانش خوش
رامش را آبر این باور است که این شیوه برای کار بھتر و مفیدتر است و بیشتر راحتی و 

 دھد. میآورد و نتیجه بھتری  شان به ارمغان می ھای برای دل
کند که از طرف ھمکارانش شخصی منفور  لذا یک مسئول بداخالق با او برخورد می
�ورزد  و مبغوض است، از این جھت بر او حسد می خواھد او را با شیوه  و یا چه بسا می 

�دیگری در تعامل قانع سازد   گوید: لذا به او می 
 و... نکن. نچنین نکن، چنین بکن، لبخند نز

کند که  آید و به او نصیحت می فروشد، دوستی نزد او می نمیداری سیگار  یک مغازه
کند تا وی را  سیگار بفروشد تا درآمدش بیشتر باشد و به او تلقین نموده و وسوسه می

 به این امر قانع سازد.
پس تو شجاع و پھلوان باش و بر اصول و مبادی خویش استوار بمان و با صدای 

 به تو گول بزنند.ھا  آن ھرچند که بلند بگو: نخیر، چنین نخواھم کرد.
از اصول و مبادی خویش  ج کردند که رسول خدا در گذشته کفار نیز کوشش می

 پایین بیاید، اما خداوند به وی فرمود:

 .]٩[القلم:  ﴾٩َودُّوا لَْو تُْدهُِن َ�ُيْدهُِنونَ ﴿
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 آوری تارا به دست ھا  آن ھا آرزو داشتند تو از خود نرمش نشان دھی و رضایت آن«
 .»ھم با تو از دِر سازش و نرمش درآیندھا  آن

پرستند و ھرگز اصولی ندارند که بر آن استوار بمانند و از آن  یعنی: کفار بت
ای نیست تا از اصول خویش کنار آمده و پایین  محافظت نمایند و در نتیجه انگیزه

 کنار آیی. بیایند، پس ھوشیار باش از این که تو را فریب دھند تا از اصولت

 شیوه...
 فرماید: خداوند می

﴿ َ�ِ�  .]٩-٨[القلم:  ﴾٩َودُّوا لَْو تُْدهُِن َ�ُيْدهُِنونَ  ٨فََ� تُِطِع الُْمَكّذِ
اند، فرمان مبر و  از سران کفر و گمراھی که رسالت تو و قرآن را تکذیب کرده«

دھی و آرزو داشتند تو از خود نرمش نشان ھا  آن شان را اجابت مکن. درخواست
 .»ھم با تو از دِر سازش و نرمش درآیندھا  آن را به دست آوری تاھا  آن رضایت



 

 

 گذشت از دیگران

 ھا و اشتباھات خالی نیست. زندگی از لغزش
نیازھا و امور شخصی در ناپذیری است و آن سخن تندی است. در  این شوخی تحمل

دھد و یا بین افراد اختالف نظر و  یک مجلس بین دو نفردشمنی و خصومت رخ می
 سلیقه وجود دارد.

برخی موضوع و جریان را نزد خودشان بزرگ نموده و در وجودشان استعداد عفو و 
 کردن نیست. فراموش

. برخی مردم به کند ھای دیگران تکبر و عناد می یا گاھی از قبول عذرھا و پوزش
اش پر از بغض و کینه است  کنند، سینه خاطر عدم عفو و گذشت خویشتن را تعذیب می

 دھد. را به خود مشغول داشته و عذاب میھا  آن که

ـــــــــــه ـــــــــــا أعدل ـــــــــــد م  وهللا در احلس
 

 بــــــــــــــدأ بصـــــــــــــــاحبه فقتلـــــــــــــــه 
 

کند و  شروع می» حسدورز«قدر دادگر است، ابتدا از صاحبش  درود بر حسد! چه«
 ».برد از بین میاو را 

انتقام ھا  آن توانی از پس خودت را شکنجه مده، زیرا اموری وجود دارد که تو نمی
 ات ادامه بده. بگیری. پس بزرگ باش و گذشته را فراموش کن و به زندگی

جھت فتح مکه وارد آن شد و مردم به آرامش دست یافتند و  ج وقتی رسول خدا
اش  یرون شد تا این که نزد کعبه آمد و با سواریدر آنجا به استقرار دست یافتند، ب

را فرا خواند و » عثمان بن طلحه«ھفت شوط طواف نمود وقتی از طواف فارغ شد 
ھایی از  کلید خانه کعبه را از او گرفت و آن را باز نموده و وارد شد، در کعبه مجسمه

شیده بودند. را به تصویر کھا  آن فرشتگان و غیره دید که مشرکین از روی جھالت
کند. آنگاه  کشی می ھایی به دست دارد که با آن قرعه را دید که پیکان ÷ابراھیم

اند که با  را نفرین کند، از ابراھیم پیرمردی ساختهھا  آن فرمود: خدا ج رسول خدا
 ھا چکار دارد؟! کند، ابراھیم با پیکان کشی می ھا قرعه پیکان



 ات لذت ببر از زندگی    ٣٩٤

ا�ِيًّا َوَلِ�ْن َ�َن َحنِيًفا ُمْسلًِما َوَما َ�َن ِمَن  َما َ�َن إِبَْراهِيُم َ�ُهودِيًّا﴿ َوَ� نَْ�َ
 .]٦٧[آل عمران:  ﴾٦٧الُْمْ�ِ�ِ�َ 

یعنی ابراھیم نه بر آیین یھود بود و نه بر دین نصرانیت، بلکه از تمام ادیان «
نادرست سر برتافته و به سوی آیین درست و مستقیم رو نھاده بود و مسلمان بود نه 

 .»مشرک
 ھا را نابود کند. ی آن بت سپس دستور داد ھمه

 بعد از آن کبوتری از چوب دید با دست خودش آن را شکست و انداخت.
ی مردم، اعم از کفار و مسلمانان در  باز به دروازه کعبه ایستاد در حالی که ھمه

سپس نزد کردند. آنگاه دو رکعت نماز خواند و  مسجد گرد آمده بودن و به وی نگاه می
چاه زمزم رفت و در آنجا ایستاد و آب طلب نمود و از آن نوشید و سپس وضو گرفت، 

مانده آبی که از اثر وضویش باقی مانده بود، از ھمدیگر پیشی  آنگاه مردم به پس
 گرفتند. می

ایم و  گفتند: ما ھرگز نه چنین پادشاھی دیده مشرکین از این کار تعجب نمودند و می
ایم. سپس نزد مقام ابراھیم آمد که به کعبه چسبیده بود  نند او را شنیدهنه با گوش ما

کرد، ای  و آن را مقداری به عقب آورد. باز نزد دروازه کعبه ایستاد و به مردم نگاه می
�بودید  میھا  آن کاش که شما با  سپس به ایراد خطبه پرداخت و فرمود: 

َ  الَ «
َ

  إهِل
َّ

ُ، وََصَدَق  �َك رَشِ  الَ  وَْحَدهُ  هُ ـاللَّ  إِال
َ

ْحَزاَب  وََهَزمَ  َ�بَْدُه، َونرََصَ  وَْعَدُه، هل
َ ْ
 .»وَْحَدهُ  األ

گاه باشید تمام افتخارات واھی، خون ھا، اموالی که بر عھده داشتید، ھمگی زیر  آ
داری کعبه و زمزم و سقایت حجاج.  اند، مگر مسأله پرده این دو قدم من نھاده شده

گاه باشید قتل خطا به منزله «سپس به بیان برخی احکام شرعی پرداخت و فرمود:  آ
�شبه عمد  �شده  آن که با شالق و عصا کشته  بھای آن صد شتر است  باشد و خون می 

 و باز به خطبه مبارکش ادامه داد.» که چھل شتر باید باردار باشند
�سپس به سران و بزرگان قریش نگاه کرد  �روحم فدایش باد   فریاد زد: ھا  آن و به 

ای جماعت قریش! ھمانا خداوند، از شما نخوت، غرور جاھلی، افتخار به پدران را از 
 ی مردم از آدمند و آدم از خاک است و آنگاه این آیه را تالوت فرمود: ن برد، ھمهمیا

�َْ� وََجَعلَْناُ�ْم ُشُعوً�ا َوَ�َبا�َِل ِ�ََعاَرفُوا  ﴿
ُ
َها ا�َّاُس إِنَّا َخلَْقَناُ�ْم ِمْن َذَكٍر َو� ُّ�

َ
يَا �

َ عَ  �َْقاُ�ْم  إِنَّ ا�َّ
َ
� ِ ْ�َرَمُ�ْم ِعنَْد ا�َّ

َ
 .]١٣[الحجرات:  ﴾١٣لِيٌم َخبِ�ٌ إِنَّ أ
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ایم و  ای مردم! ما شما را از یک اصل خلق کرده و از یک پدر و مادر به وجود آورده«
ایم تا یکدیگر را شناخته و در بین شما انس و  ھا و قبایل درآورده شما را به صورت ملت

فضیلت و بزرگی انسان وابسته به تقواست نه به حسب و نسب.  برقرار گردد، قطعاً  الفت
گاه و داناست  .»ھمانا خداوند بر بندگان آ

در حالی که در اوج مجد و عظمت و شکوه خویش در کنار دروازه کعبه ایستاده بود 
نمود.  کرد و تأمل می نگاه میھا  آن و مشرکین در نھایت ذلت و ضعف قرار داشتند، به

ھا او را تکذیب کرده بودند و به وی اھانت روا داشتند و در عین  مدتدر جایی که 
 انداختند. ھا را می سجده بر او کثافت و گندیگی

 امروز کفار قریش در جلو او ھستند، در حالی که شکست خورده، ذلیل و حقیرند.
کنم؟ آنان  کنید من با شما چکار می سپس فرمود: ای جماعت قریش! شما فکر می

وردند و گفتند: با ما به خوبی رفتار کن، تو برادر بزرگواری ھستی و برادرزاده تکان خ
 منشی ھستی. بزرگ

 عجیب است!
 مگر از یاد بردند که با این برادر بزرگوار چه کار کردند؟

 ھایتان از قبیل: دیوانه، ساحر، کاھن چه شد؟! پس آن ناسزاگویی
 ت! پس چرا با او به مبارزه برخاستید؟ی کریم اس اگر او برادر بزرگوار و برادرزاده

 دادید چه شد؟ ھایی که به مسلمانان ضعیف می آن شکنجه
این بالل است که در اینجا ایستاده و ھنوز آثار شکنجه در پشتش نمایان است. در 
کنار این، نخل سمیه و شوھرش یاسر شھید شدند و این پسرشان عمار است که در 

 جمع مسلمانان حضور دارد.
 گویید: برادر بزرگوار! روز میام

تان از این پیامبر بزرگوار به ھمراه مسلمانان ضعیف به مدت سه سال  کردن محبوس
چه شد تا جایی که بر اثر شدت گرسنگی از برگ درختان استفاده » ابوطالبشعب «در 
 کردند؟ می

 دان، و زنان حامله و شیرده رحم نکردید.ری کودکان، صدای پیرم شما به گریه
تان در غزوه خندق؟ و امروز او  کجا رفت نبردتان در غزوه بدر و احد و لشکرکشی

 برادر بزگوار است!
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تان از واردشدن وی در مکه وقتی چند سال پیش جھت انجام  کجا شد جلوگیری
شدن به مکه  عمره نزد شما آمد و شما او را در حدیبیه محبوس نمودید و از داخل

آوردن ابوطالب آنگاه که در بستر  تان از ایمان جلوگیریجلوگیری نمودید؟ کجا رفت 
 مرگ قرار داشت؟

 کجا شد؟
 کجا شد؟

 ج انگیز و دردناک در جلو بینندگان آنحضرت یک نوار طوالنی از خاطرات غم
ھای کفار قریش که در جلوش  کند، در حالی که وی به چھره چرخد و حرکت می می

 چرخاند و گاھی دیدش به نگرد و چشمش را به اطراف حرم مکی می اند می ایستاده
یابد. نه تنھا  ھای اطراف آن امتداد می ھا و کوچه ھای مکه در اطراف حرم یا خیابان کوه

دگان وی از قبیل ابوبکر، عمر، عثمان، علی، بالل و وی، بلکه این خاطرات در ذھن بینن
 کند. عمار خطور می

 انگیزی با قریش دارند. ھای غم داستانھا  این زیرا ھرکدام از
ھا  آن ترین انواع شکنجه را بر آنان وارد سازد، چون توانست سخت می ج آنحضرت

 دشمنان محارب او و تجاوزکار و خائن بودند.
 یبیه خیانت کردند و تجاوز نمودند.آری خائن، در صلح حد

چگونه برخورد ھا  آن دانستند با بردند و نمی جنایتکاران ھمچنان در تحیر به سر می
 خواھد شد.

ھا  آن ھا را از زیر پا له نمود و با ھمت بلند خویش کینه ج در این ھنگام رسول خدا
دھد،  و با آن آواز می ای بر زبان آورد که تاریخ آن را ثبت نموده را خرد کرد و کلمه

 ».بروید شما آزاد ھستید«فرمودند: 
شادمان و خوشحال حرکت نمودند و از شدت شادمانی نزدیک ھا  آن در این ھنگام

 بود پرواز کنند.
 آیا حقیقتًا از آنان گذشت نمود؟!

سپس به اطرافش نگاه کرد، دید سیصد و شصت بت در اطراف کعبه وجود دارد که 
گیرد. لذا با دست  در کنار خانه با عظمت وی مورد پرستش قرار میبه غیر خداوند 

 گفت: کرد و می را واژگون میھا  آن نموده وھا  آن مبارکش شروع به زدن

 .]٨١[اإلسراء:  ﴾َوقُْل َجاَء اْ�َقُّ َوزََهَق اْ�َاِطُل ﴿
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گرایان  بگو: فروغ و پرتو حق (یعنی اسالم) درخشیدن گرفت و باطل و باطل«
 .»پرستی) نابود گشت (یعنی کفر و بت

 .]٤٩[سبأ:  ﴾٤٩قُْل َجاَء اْ�َقُّ َوَما ُ�بِْدُئ اْ�َاِطُل َوَما يُعِيدُ ﴿
بگو: نور حق یعنی اسالم آمد و پرتو افشان شد و باطل به طور کلی از میان رفت و «

 .»آغاز و برگشتی ندارد
با مسلمانان داشتند. قبل تعدادی از کفار گردنگش و متمرد مکه که تاریخ سیاھی 

 از ورود پیامبر و اصحابش به مکه فرار کردند.
بود، وی از مکه فرار نمود. اما حیران شد که به کجا » صفوان بن امیه«یکی از آنان 

 پناه ببرد؟ لذا به جده رفت تا سوار کشتی شده و به یمن برود.
اک وی را مشاھده ی دردن سپردن گذشته و به فراموشی ج وقتی مردم عفو پیامبر

 نمودند.
» صفوان بن امیه«یا نبی الله!  آمد و گفت: ج نزد رسول خدا» عمیر بن وھب«

سردار قومش است و از ترس شما فرار کرده است تا خودش را به دریا بیندازد، لذا او را 
 امان بده، درود خدا بر تو باد.

در کمال سادگی گفت: او در امان است. عمیر گفت: یا رسول الله! به  ج آنحضرت
اش را که با آن وارد  عمامه ج دادن شما باشد. رسول خدا ای بده تا دلیل امان من نشانه

مکه شده بود به او داد، تا این که صفوان آن را ببیند و بشناسد و به صداقت عمیر 
 اعتماد نماید.

 خواست سوار کشتی شود. به صفوان رسید که وی می عمیر خارج شد تا این که
�گفت: ای صفوان! وای بر تو پدر و مادرم فدایت باد  بر خود رحم کن و خود را  

 ام. است که برای تو آورده ج ھالک نکن، این امان رسول خدا
 گویی. صفوان گفت: وای بر تو! از من دور شو و با من صحبت نکن، زیرا تو دروغ می

ا مسلمانان کرده بود بسیار بیمناک و ھراسان بود. عمیر فریاد زد و گفت: از آنچه ب
ترین، نیکوکارترین، شکیباترین  ای صفوان! پدر و مادرم فدای تو باشند، رسول الله افضل

 ست.ھا انسانو بھترین 
او عموزاده توست، عزت او عزت تو و شرف او شرف تو و پادشاھی او پادشاھی 

 توست.



 ات لذت ببر از زندگی    ٣٩٨

 ن برای خودم از او بیمناک ھستم.صفوان گفت: م
 تر است. عمیر گفت: او از این شکیباتر و گرامی

صفوان با او بازگشت تا این که به مکه رسیدند، عمیر او را با خود برد تا این که نزد 
 ای. گوید: تو به من امان داده ایستادند، صفوان گفت: این می ج رسول خدا

 ».راست گفته است«فرمود:  ج آنحضرت
صفوان گفت: اما در مورد این که من در اسالم داخل شوم، به من دو ماه اختیار 

مانم و در این مدت فکر  پرستی خودم باقی می بده. یعنی من در مکه دو ماه در بت
 کنم، آیا اسالم بیاورم و یا خیر. می

فرمود: تو چھار ماه اختیار داری. آنگاه صفوان بعد از آن اسالم آورد.  ج آنحضرت
 خدا از وی راضی باد.

 سپردن گذشته دردناک زیباست. قدر عفو و گذشت از مردم، و به فراموشی چه
این قطعًا اخالقی است که فقط بزرگان توان تحمل آن را دارند. کسانی که با اخالق 

 روند. ارزش، کینه و درمان خشم باالتر می خویش از انتقام بی
زندگی کوتاھتر از این است که ما آن را با به ھر صورت زندگی کوتاه است. آری، 

 بغض و کینه آلوده سازیم.
 گیر بود. مھربان و آسان ج حتی در نیازھای ویژه و شخصی نیز آنحضرت

 گوید: می» مقداد بن اسود«
من و دوستم به مدینه آمدیم، نزد چند نفر رفتیم؛ اما کسی ما را میھمانی ننمود، 

 ن ماجرا را با او در میان گذاشتیم.آمدیم و ای ج لذا نزد رسول خدا
 چھار گوسفند داشت. ج اش میھمانی کرد و آنحضرت لذا او ما را در خانه

را بدوش و به چھار قسمت تقسیم کن و به ھر ھا  آن فرمود: ای مقداد! ج آنحضرت
 فردی یک قسمتی بده.

 مقداد گفت: من اینگونه کردم.
نوشیدند و  و او و دو رفیقش از آن میدوشید  لذا ھر عصر مقداد گوسفندان را می

نوشید و  گذاشتند، اگر حضور داشت از آن می باقی می ج یک بخش را برای آنحضرت
 آمد. داشتند تا این که می اگر غایب بود آن را نگه می
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ھا را دوشید و شیرھا را به چھار قسمت تقسیم  شبی مقداد طبق معمول گوسفند
ستانش نوشیدند و یک قسمت را باقی گذاشتند تا دو و نمود و سه قسمت آن را، او

 بازگردد. ج پیامبر
در آن شب پیامبر مقداری تأخیر نمود و مقداد بر رختخوابش دراز کشید و در دلش 

اند، پس چه  ھای انصار رفته است و به او غذا داده به یکی از خانه ج گفت: قطعًا پیامبر
بنوشم، پیوسته در دلش چنین ی وی را  خوب است اگر من بلند شوم و سھمیه

 گفت: تا این که بلند شد و شیرھا را نوشید و برای پیامبر چیزی باقی نگذاشت. می
 گوید: وقتی شیر در شکم من قرار گرفت. مقداد می

آید در حالی که گرسنه و تشنه است و در کاسه  می ج در دلم گفتم: اینک پیامبر
ام را بر  کند. لذا از شدت ناراحتی پارچه میبیند و حتمًا علیه من دعای بد  چیزی نمی

آمد و چنان سالم گفت که  ج ای از شب گذشت. پیامبر ام پیچاندم. وقتی پاره چھره
شد. در حالی که مقداد  شنید و شخص خواب بر اثر آن بیدار نمی شخص بیدار آن را می

آن چیزی نگریست، آنگاه نزد کاسه آمد و متوجه شد که در  از داخل رختخوابش می
 نیست، لذا چشمانش را به طرف آسمان بلند کرد.

شنوی که  کند و حال می مقداد به وحشت افتاد و گفت: حاال علیه من دعای بد می

سق من سقا� وأطعم من اا� «گوید:  می ج گوید:دراین وقت شنید که پیامبر چه می
شمارم،  بر را مغتنم میداد این دعا را شنید، با خود گفت: دعای پیامقوقتی م »أطعم�

 ج بح نماید و به پیامبرذبلند شد و چاقو را به دست گرفت و نزدیک بز رفت تا یکی را 
 غذا بخوراند.

تر است تا آن را ذبح  کرد کدام چاق ذا شروع به جستجوکردن بزھا نمود و نگاه میل
 نماید.

دیگری نگاه کرد دید  تا این که دستش به پستان یکی افتاد که پر از شیر است و به
 ھای ھمگی پر از شیر است، از این رو پستان آن ھم پر است و متوجه شد که پستان

را در کاسه بزرگی دوشید و آن را پر کرد تا این که لبریز گشت، سپس نزد ھا  آن
 آمد و فرمود: یا رسول الله! بنوش. جپیامبر

ی  د! مگر شما سھمیهای مقدا«شیرھای فراوان را دید گفت:  ج وقتی رسول خدا
 مقداد گفت: بنوش یا رسول الله.» اید؟ خویش را ننوشیده
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 ».چه خبر شده است ای مقداد؟!«پرسید:  ج آنحضرت
 مقداد گفت: اول شما بنوشید سپس من داستان را با شما خواھم گفت.

 آنحضرت نوشید و سپس کاسه را به مقداد داد. باز مقداد گفت: بنوش یا رسول الله.
 نوشید و سپس کاسه را به مقداد داد. گفت: بنوش یا رسول الله! ج امبرو پی

سیر کرده است و این دعایش در حق  ج مقداد گفت: وقتی فھمیدم که رسول خدا
 من قبول شده است که فرمود:

 .»سق من سقا� وأطعم من أطعم�اا� «
 من چنان خندیدم که به زمین افتادم.

 ی مقداد! یکی از دو شرمگاھت ظاھر است.فرمود: ا ج آنگاه رسول خدا
لذا من گفتم: یا رسول الله! شما امشب دیر کردید و من گرسنه بودم با خود گفتم: 

نزد یکی از انصار شام خورده است و تمام داستان را با او بازگو نمود  ج شاید رسول الله
 ج ول خداکه چگونه دو بار برخالف معمول بزھا را دوشیده است. در این وقت رس

تعجب کرد که چگونه با این سرعت دو مرتبه پستان بزھا پر شده است، زیرا ممکن 
 نیست که در یک شب بزھا دو بار دوشیده شوند!!

آنگاه فرمود: این چیزی جز رحمت الھی نیست؛ چرا قبل از این که بنوشم مرا 
 ردند.مند گ باخبر نساختی تا این دو رفیقت را بیدار نمایی تا از آن بھره

مقداد گفت: سوگند به ذاتی که تو را به حق فرستاده است، برایم مھم نیست وقتی 
تو به رحمت دست یافتی و من نیز ھمراه تو به آن رسیدم، ھرکسی بعد از ما به آن 

 دست یابد.

 وجهه نظر...
 ».زندگی، گرفتن و دادن است، پس دادنت را بیشتر از گرفتنت قرار بده«



 

 

 جود و سخا

 از آنان پرسید: سردار شما کیست؟
 بینیم. گفتند: سردار ما فالنی است، اما ما او را بخیل می

تر از بخل وجود دارد؟ خیر بلکه سردار شما آن  تر و مبغوض گفت: چه بیماری زشت
 .)١(است که موی پیچان و پوست سفید دارد

و یکی از قبائل که تازه مسلمان شده  ج بدین شکل گفتگویی میان رسول خدا
ھا، او را دوباره به  آوردن آن پرسید تا بعد از اسالمھا  آن بودند انجام گرفت؛ لذا از سردار

 عنوان رئیس طائفه مقرر نماید و یا این که وی را عوض کند.
 تر است؟ آری، کدام عیب، از بخل منفورتر و زشت

قدر مردم از آن متنفر و بیزارند و بر آنان  قدر بخل زشت و نازیباست و چه چه
شان دعوتی برای  ھای بینی بخیالن و آزمندان بیچاره در خانه کند. می سنگینی می

 دھند تا بدین وسیله نزد آنان محبوب قرار گیرند. شان ترتیب نمی دوستان
 کنند. ای به کسی تقدیم نمی ھدیه

 کنند. ل ظاھری خویش توجه نمیبه زیبایی و شک
اندوزی و پستی، به خوشبویی و معطرساختن خویش توجه  به خاطر ثروت

 کنند. نمی
اما انسان سخی خیلی نسبت به دوستانش بخشنده و سخاوتمند است و نزد یاران 

 خویش محبوب و مقرب است.
آیند  رد میی وی گ اگر برایش دلتنگ باشند و مشتاق انس و دیدار او باشند در خانه

و اگر کسی از دوستانش چیزی کم داشته باشد، آن را برایش مھیا ساخته و تدارک 
 کند. ھای آنان را اسیر می بیند. لذا با بذل و بخشش خویش دل می

ـــــن إىل ـــــوهبم أحس ـــــد قل ـــــاس تتص  الن
 

 فطاملــــــا أســــــتعبد اإلنســــــان إحســــــان 
 

                                           
در روایات آمده است که مراد رسول الله عمرو بن جموح بود که بعد از آن وی را به عنوان سردار  -١

 این قبیله مقرر فرمود. (مترجم)
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آوری، چه بسا که یک  میھایشان را به دست  با مردم خوشرفتاری کن تا دل«یعنی: 
 ».کند خوشرفتاری و احسان، انسان را برده خویش می

مناسب است که به ھنگام اکرام مردم، نیت خالص و نیک باشد تا با برادران 
مسلمان خویش رابطه انس و الفت برقرار نمایی و محبت آنان را کسب نمایی و با 

 نزد خداوند تقرب بجویی.ھا  آن خوشرفتاری با
 این که قصد شما شھرت، ریاست و یا مدح و تعریف آنان باشد.نه 

و » شود سه نفرند فرمود: اولین کسانی که دوزخ برایشان گداخته می ج آنحضرت
کند که مردم بگویند: فالنی  از جمله شخصی را ذکر کرد که بدین جھت انفاق می

بلکه قصدش سخی و جواد است. لذا به خاطر خشنودی خداوند انفاق ننموده است، 
خشنودی مخلوق بوده و به خاطر ریا و تظاھر اینگونه کرده است. اینک به تفصیل 

 حدیث توجه کن.
 اند. گوید: وارد مدینه شدم، مردی را دیدم که مردم اطراف او جمع شده سفیان می

 پرسیدم: این کیست؟
 گفتند: ابوھریره است.

گفت:  الی که او حدیث میبه او نزدیک شدم تا این که در مقابلش نشستم، در ح
وقتی خاموش شد و مردم از گرد او پراکنده شدند، گفتم: من تو را به خدا و به حق 

ای و آن  شنیده ج دھم تا حدیثی را برایم بگویی که از رسول خدا فالن و فالن قسم می
 ای. را یاد گرفته

م گفت برایت خواھ ج ابوھریره گفت: چنین خواھم کرد، من حدیثی از رسول خدا
 ام. ام و یاد گرفته آن را برایم گفته و من آن را فھمیده ج که آنحضرت

آنگاه ابوھریره آه بزرگی کشید و گریه کرد و اندکی درنگ نمود و سپس به حالت 
برایم گفته است  ج عادی برگشت. باز گفت: برایت حدیثی خواھم گفت که رسول خدا

یر من و او کسی دیگر نبوده است. باز در حالی که من و او در این خانه بودیم و غ
ابوھریره آه بزرگی کشید و مقداری به گریه افتاد و اندکی در این حال ماند و سپس به 

 اش را مالید. حالت عادی برگشت و چھره
برایم بیان نموده  ج گویم که رسول خدا کنم، تو را حدیثی می باز گفت: چنین می

ایم و کسی غیر از ما وجود نداشته است.  نه بودهاست. در حالی که من و او در این خا
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رسد،  وقتی قیامت فرا می«برایم حدیث بیان فرمود و گفت:  ج آنگاه فرمود: رسول خدا
آید تا بین بندگان قضاوت نماید در حالی که ھر امتی به زانو درآمده  خداوند فرود می

 است.
 شوند: اولین کسانی که فرا خوانده می

 جمع نموده است. شخصی که قرآن را
 شخصی که در راه خدا جھاد نموده است.

 شخصی که مال فراوان گرد آورده است.
گوید: آیا من کتابی را که به پیامبر نازل فرمودم به تو  آنگاه خداوند به قاری قرآن می

 یاد ندادم؟
 گوید: پس با عملی که فرا گرفتی چکار کردی؟ گوید: بله ای رب! خداوند می می
 کردم. گوید: خدایا من شب و روز آن را تالوت می می

 گویی؟ گوید: دروغ می خداوند به او می
 گویی. گویند: دروغ می فرشتگان نیز می

گوید: قصد تو این بود که مردم بگویند: فالنی قاری است و چنین نیز  باز خداوند می
و شخص ریاکاری یعنی تو پاداش خود را در دنیا دریافت نمودی، زیرا ت«گفته شد. 

بودی و قصدت از انجام عمل تعریف مردم بود و تو به جزایت رسیدی، زیرا مردم از تو 
 ».تعریف نمودند و گفتند: فالن قاری است
گوید: آیا من مال تو را زیاد و  شود، خداوند می باز صاحب مال و سرمایه آورده می

 رار ندادم؟فراوان نکردم تا جایی که تو را محتاج و نیازمند کسی ق
 گوید: بله یا رب. می

 پرسد: پس من به آنچه به تو دادم چکار کردی؟ خداوند می
 کردم. گوید: من صله رحم نمودم و از آن صدقه می می

 گویی. گوید: دروغ می خداوند می
 گویی. گویند: دروغ می فرشتگان نیز می

خی است و چنین گوید: بلکه قصد تو این بود که مردم بگویند: فالنی س خداوند می
آورند که در راه خدا جھاد نموده است و کشته شده است.  گفته شد. باز شخصی را می

 شود: چرا کشته شدی؟ به او گفته می
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گوید: خدایا تو به جھاد و در راه خود امر نمودی و من جھاد کردم و شھید  می
 شدم.

 گویی. گوید: دروغ می خداوند می
 گویی. میگویند: دروغ  فرشتگان نیز می

باک است  گوید: بلکه قصد تو این بود که مردم بگویند: فالنی شجاع و بی خداوند می
 و چنین نیز گفته شد.
به زانوی من زد و گفت: ای ابوھریره!  ج گوید: سپس رسول خدا آنگاه ابوھریره می

 در روز قیامت این سه نفر اولین کسانی از مخلوقات خداوند ھستند که جھنم برای
 .)١(شود گداخته میا ھ آن

اما وقتی تو در بذل و بخشش خویش نیتت را خالص و نیک کردی، پس مژده خیر 
 بگیر و شادمان باش.

ترند تا تو را دوست  تر و مقدم اولین کسانی که در بذل و بخشش و احسان تو اولی
 داشته باشند و مورد اکرام و احترام قرار دھند، اھل خانواده، مادر، پدر، ھمسر و

 فرزندانت ھستند. سپس کسانی که به تو قرابت و خویشاوندی نزدیکتری دارند.
 ابتدا از خود و کسانی که زیر سرپرستی تو قرار دارند، آغاز کن.

 برای انسان ھمین گناه کافی است که حقوق زیردستان خویش را ضایع نماید.
را تشخیص  این امر نیز الزم است که انسان تفاوت بین بذل و بخشش، و اسراف

 دھد.
نه ھرفت و از کنار یک خانه قدیمی و ک شخصی در یک خیابان قدیمی راه می

ای در کنار  ای دید که با لباس کھنه و پاره پاره و شکل فقیرانه گذشت، دختربچه
 چھارچوب دروازه نشسته است.

 از وی پرسید: تو کیستی؟
 ھستم. )٢(گفت: من دختر حاتم طائی

                                           
 ترمذی و حاکم با سند صحیح. -١
 گوید: سخاوتمندان مشھور عرب است. سعدی در مورد وی میحاتم طایی یکی از  -٢

ـــورد ـــویش خ ـــل خ ـــان از عم ـــه ن  آن ک
 

ــــــرد  ــــــائی نب ــــــاتم ط ــــــت ح  من
 

 (مترجم)
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. تو دختر حاتم طائی آن انسان سخی و جواد ھستی و آن مرد گفت: عجیب است
 به این حالت ھستی؟

مندی پدرمان ما را به این حالت درآورده است. خداوند  دخترک گفت: سخاومت
 گوید: متعال می

َوَ� َ�َْعْل يََدَك َمْغلُولًَة إَِ� ُ�ُنقَِك َوَ� تَبُْسْطَها ُ�َّ الْبَْسِط َ�َتْقُعَد َملُوًما ﴿
 .]٢٩[اإلسراء:  ﴾٢٩َ�ُْسوًرا

خسیس و ناخن خشک مباش بسان کسی که از فرط خسیسی انگار دستش را به «
روی مکن به طوری که چیزی  کردن مال افراط و زیاده گردنش بسته است و در خرج

 .»در دستت نماند آنگاه مورد سرزنش خلق قرار گرفته و وامانده شوی
کننده مذموم و نکوھیده است.  ، اما فرد اسرافلذا انسان سخی و کریم ممدوح است

داشتن مال و بسط آن نھی فرموده و به اعتدال دستور  از این جھت خداوند تو را از نگه
 ا را باید از نصف بگیری.صداده است. پس ع

رطـــــــا فَ طـــــــا ومُ فرِ  وال تـــــــك فيهـــــــا مُ
 

ـــــيم  ـــــور ذم ـــــد األم ـــــريف قص ـــــام ط  كل
 

گیری  نه تفریط، زیرا ھردو طرف در تصمیمتو در این امر نه افراط بکن و «یعنی: 
 ».کارھا مذموم و نکوھیده است

بود و بخیل و آزمند نبود که فقط  ھا انسانترین  ترین و سخی گرامی ج رسول خدا
 توجه باشد، ھرگز. به مصالح شخصی بیندیشد و نسبت به دیگران بی

گوید: سوگند به خدایی که جز او معبودی نیست. من از شدت  می سابوھریره
 بستم. گرسنگی به زمین خوابیده بودم و از فرط گرسنگی به شکم سنگ می

آمدند نشسته بودم. ابوبکر  ھایشان به مسجد می روزی بر سر راه کسانی که از خانه
م و قصدم جز این که ای از کتاب خداوند از او پرسید از کنارم گذشت و من در مورد آیه

اش ببرد چیز دیگری نبود، اما او چنین نکرد. باز عمر از کنارم گذشت و باز  مرا به خانه
ای از قرآن از وی پرسیدم و او  اش ببرد، در مورد آیه من به قصد این که مرا به خانه

 اش دعوت نکرد. گذشت؛ اما مرا به خانه
میھمانی ھا  آن ند و ھرگاه برایبرد صحابه در گرسنگی و نیاز شدید به سر می

 یافت. اش نمی آمد، چه بسا گاھی چیزی که به او بخوراند در خانه می
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از کنارم رد شد و ھمین که مرا دید لبخند زد و آنچه در  ج سپس ابوالقاسم
 ام بود و قصدی را که در دل داشتم، فھمید. چھره

 من گفتم: لبیک یا رسول الله.
 گفت: به دنبالم بیا.

اش شد و اجازه  او به راھش ادامه داد و من نیز به دنبالش راه افتادم، وارد خانهو 
 خواست و به من نیز اجازه داد و من نیز وارد شدم.

 ای پر از شیر دید، پرسید: این شیر از کجاست؟ در خانه کاسه
 گفتند: فالنی صحابی (زنی یا مردی؟) برای شما ھدیه نموده است.

 فرمود: ای ابوھریره! من گفتم: لبیک یا رسول الله! ج آنحضرت
 را نزد من فرا خوان.ھا  آن گفت: نزد اھل صفه برو و

شدند و  قومی بودند که در اسالم داخل میھا  آن اھل صفه میھمانان اسالم بودند،
کردند  کردند و در مدینه در مسجد نبوی سکونت می سرزمین و وطن خویش را رھا می

 بردند. مال پناه نمیو به اھل و 
داشت و ھرگاه  اکرام و عطوفت روا میھا  آن نسبت به ج از این جھت پیامبر

فرستاد و خودش از آن تناول  میھا  آن فرستادند، آن را برای ای برایش می صدقه
فرمود و برای  آوردند خودش از آن تناول می ای برایش می کرد و ھرگاه ھدیه نمی

 فرستاد. میاصحاب صفه نیز 
گوید: این امر برایم ناخوشایند قرار گرفت و با خودم گفتم: این مقدار  ابوھریره می

 کند! شیر کجا برای اھل صفه کفایت می
بیایند به من ھا  آن من بیشتر سزاوار نوشیدن این بودم تا با آن تقویت شوم و وقتی

 برایم باقی بماند. کنم چیزی نوشانم و فکر نمی میھا  آن دھد و من به دستور می
 ای جز اطاعت خدا و رسولش نداشتم. اما چاره

اجازه داد و ھا  آن نیز آمدند و بهھا  آن را فرا خواندم وھا  آن لذا نزد اھل صفه آمدم و
 و به جای خویش نشستند. ندوارد خانه شد
 گفت: ای ابوھریره! ج آنحضرت

 من عرض نمودم: لبیک یا رسول الله!
 بده.ھا  آن ردار و بهفرمود: شیر را ب



 ٤٠٧  جود و سخا

کرد  دادم تا این که ھرکدام سیر می میھا  آن من نیز کاسه را برداشتم و یکی یکی به
دادم و او سیر  گرداند. من کاسه را به دومی می و دو مرتبه کاسه را به من باز می

 گرداند. کرد و کاسه را به من باز می می
کاسه  ج دم. در این ھنگام پیامبررسی ج تا این که ھمه سیر شدند و من به پیامبر

 را برداشت و به من نگاه کرد و لبخند زد و باز گفت: ای ابوھریره!
 من گفتم: لبیک یا رسول الله!

 فرمود: آیا فقط من و تو باقی ماندیم؟
 گویی یا رسول الله! من عرض نمودم: راست می

 فرمود: بنشین و بنوش.
 من نیز نشستم و نوشیدم.

 و من نوشیدم.باز گفت: بنوش 
گفت: بنوش. تا این که من گفتم: بس است یا رسول الله، سوگند  پیوسته پیامبر می

به ذاتی که تو را به حق فرستاده است جایی برای نوشیدن باقی نمانده است. پیامبر 
تقدیم نمودم و آنحضرت  ج گفت: آن را به من نشان بده و من کاسه را به آنحضرت

 .)١(مانده را نوشید فت و باقیالحمدلله و بسم الله گ
 سخاوتمندی اسراری دارد.

گاھی به صورت مستقیم به شخص اکرام و سخاوت نکن؛ بلکه به کسانی که او 
 دوست دارد اکرام کن و او تو را دوست خواھد داشت.

روزی یکی از دوستان به مالقات من آمد و پالستیکی ھمراه داشت که مقداری 
و اسباب بازی که به نظرم چند ریال بیشتر ارزش نداشتند ھمراه داشت. آن را  یشیرین

ھا از آن خوشحال شدند. و من نیز شادمان  ھاست. بچه به من داد و گفت: این مال بچه
گشتم؛ زیرا او این احساس را در وجود من ایجاد کرد که دوست دارد فرزندانم را 

 شادمان گرداند.
ی فقیر و تنگدست بود. گاه گاھی طالبش برایش ھدایایی یکی از علمای سلف فرد

کردند، شیخ ھمواره  آوردند. و ھرگاه طالب چیزی به او ھدیه می از قبیل خرما و آرد می

                                           
 بخاری. -١
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شد، شیخ به  کرد و چون ھدیه تمام می استقبال میھا  آن نمود و از اکرام میھا  آن از
 گشت. طبیعت اولش باز می

ای به او بدھد که قیمتش اندک و بقایش زیاد  ھدیهیکی از طالبش فکر کرد که 
باشد، لذا یک کیسه نمک به او ھدیه نمود؛ زیرا قیمت نمک کم است و تا مدت مدیدی 

 شود. ماند، چون خیلی کم از آن استفاده می در خانه باقی می
ماند. اگر از من مشورت بخواھی در  از این رو یک کیسه تا یک یا دو سال باقی می

دو ھدیه که کدام بھتر است تا آن را به دوستی ھدیه نمایی یکی در مورد یک مورد 
شیشه قیمتی که در آن عطر خوشبو قرار دارد و دومی ساعت دیواری که در آن 

کنم؛ چون ساعت تا مدت زیادی  اھدائی را به نام آن بنویسی. من ساعت را انتخاب می
 د و شاید قیمت آن نیز کمتر باشد.کن ماند و او ھمواره آن را مشاھده می باقی می

آموزانم ساعت دیواری ھدیه کردم که در آن  به یادم است که من به یکی از دانش
 اھداء به اسمش نوشته بود.

از دانشکده فارغ التحصیل شد و چند سالی گذشت. باز به یکی از شھرھا جھت 
اش  دم و مرا به خانهایراد سخنرانی رفتم و به صورت اتفاقی با آن دانشجو مالقات نمو

 دعوت نمود.
کند که به دیوار  اش داخل شدم دیدم، به ساعتی اشاره می خانه وقتی به میھمان

گوید: این ارزشمندترین چیز در نزد من است تا این وقت ھفت  خانه آویزان است و می
سال گذشته بود که از دانشکده فارغ التحصیل شده است. این نکته باقی است که 

ساعت جز مبلغ ناچیزی ارزش نداشته است، اما قیمت معنوی آن بسیار بزرگتر و بدانی 
 تر است. عالی

 وجهه نظر...
 ».شود ھایی است که تکرار نمی ھای مردم فرصت کسب دل«



 

 

 آزاری بی

کسی از دست او در امان باشد و اگر از مردم از او بسیار متنفر بودند، امکان نداشت 
ی  شد تازیانه شدند و اگر موفق نمی شدند از زبانش در امان نمی دستش در امان می

زبانش را در حضور تو به تو بکوبد، قطعًا در حالت غیاب و عدم حضور آن را بر پشت تو 
 کوبید. می

ک کشیده نیز ھای سر به فل به ھر صورت، شخص منفوری بود و بر مردم از کوه
 تر بود. سنگین

کنی که اغلب  اگر در مورد احوال مردم فکر کنی، مسلمًا به این نکته یقین پیدا می
دھد که چنان نعمتی در اختیار دارد  تنھا کسی دیگران را مورد آزار و شکنجه قرار می

 ی آن از دیگران برتری دارد. که به وسیله
ضعیف و بیچاره جرأت دارد و با دستش او چنانکه نیرومند و قوی بر آزار و شکنجه 

کند، لذا بر او شیر است  زند و تحقیر می زند، می دھد و یا با پایش او را لگد می را ھل می
 ھا شتر مرغ. اما در جنگ

کند و در مجالس تحقیرش  انسان ثروتمند بر فرد تنگدست و فقیر تعدی می
 پرد. کنند و در وسط سخنانش می می

ی وافری برخوردار است. به ھمین  مقام در این زمینه از سھمیه اما صاحب پست و
 شکل کسی که خداوند نسب او را باال نموده است.

دارند و آرزو ھا  آن در حقیقت این افراد، با توجه به بغضی که مردم نسبت به
از بین برود و به مصیبت آنان شادمان گردند، در ھا  آن کنند که جایگاه و منزلت می

 ھستند.ھا  این فراد مفلس و فقیرواقع ا
آیا «بنگر، در حالی که روزی با یارانش نشسته بود. به آنان گفت:  ج به پیامبر

 ».دانید مفلس و نادار کیست؟ می
اصحاب گفتند: مفلس در نزد ما کسی است که درھم و کاالی دنیوی نداشته باشد. 

مفلس امت من کسی است که در روز قیامت با نماز، روزه و زکات «فرمود:  ج آنحضرت
 ».ا گفته و به آن تھمت زده استزآید که به این ناس آید و در حالی می می
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 مال این را خورده و خون فالن را ریخته است و دیگری را زده است.
د قبل از این که ھایش تمام ش دھند و چون نیکی ھایشان را به این و آن می لذا نیکی

شود و بر دوش او  برداشته میھا  آن قضاوت و داوری علیه او به پایان برسد، از گناھان
 .)١(شود شود و سپس به دوزخ انداخته می گذاشته می

 نمود. از آزاررساندن به مردم از جوانب مختلف اجتناب می ج از این رو آنحضرت
ودش به ھیچ چیزی، از قبیل ھرگز با دست خ ج گوید: رسول خدا می لعایشه 

 زن و خدمتگزار نزده است، مگر این که در راه خدا باشد.
کرد. مگر  جویی نمی گرفت از آن شخص انتقام ھرگاه مورد آزار و شکنجه قرار می

گرفت و به خاطر خداوند  این که چیزی از محارم خداوند مورد ھتک حرمت قرار می
 .)٢(گرفت عزوجل از آن انتقام می

اند، نزد مردم  را به خاطر ایذای مردم استعمال نموده ھا نعمتکسانی که این  اغلب
 را گرفتار ساخته است.ھا  آن اند و خداوند قبل از آخرت در دنیا مبغوض واقع شده

به یاد دارم که یکی از دوستان طلبه و حافظ قرآن، انسان صالح و نیکی بود، برخی 
ھا  آن به عنوان تعویذ شرعی از قرآن مجید برآمدند تا چیزی  مردم گاھی نزد او می

 داد. خواست به دست او شفا می بخواند و خداوند ھرکسی را که می
روزی مردی نزد او آمد که عالیم ثروت و سرمایه بر او نمایان بود. وی در جلو شیخ 

کند و نزدیک است مرا از بین ببرد  نشست و گفت: جناب شیخ! دست چپ من درد می
 خواب دارم و نه روز آرامش.نه شب 

ام، ولی ھرگز تا به  به پزشکان زیادی مراجعه کردم و آزمایشات متعددی انجام داده
 کند. ام را تھدید می شود و زندگی ام و ھر روز درد بیشتر می ای نگرفته حال نتیجه

جناب شیخ! من یک تاجرم و صاحب چندین شرکت و موسسه ھستم و گمان 
سان حسود مورد چشم زخم قرار گرفته باشم یا شاید علیه من برم توسط یک ان می

 سحر و ساحری انجام گرفته باشد.
شیخ گفت: من سوره فاتحه و آیه کرسی و سوره اخالق و معوذتین را بر او خواندم، 

 اما تأثیری بر وی نمایان نشد.

                                           
 مسلم. -١
 مسلم. -٢
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 از من تشکر کرد و رفت و چند روز بعد برگشت و از درد درونی و روانی شکایت
نمود. باز من چیزی بر او خواندم و او رفت و باز دوباره آمد و من آیاتی بر او خواندم، 

 اما حالت بھبودی بر او آشکار نگردید.
عقوبت عملی باشد که  وقتی درد او شدت گرفت من به او گفتم: شاید این بیماری

ای یا  را خوردها ھ آن ای و یا حقوق ای از قبیل این که به مظلومی ستم نموده انجام داده
ای، اگر چنین موردی وجود دارد پس  ای و حقش را بازداشته انصافی کرده به کسی بی

ات استغفار کن. این  از گناه خود توبه کن و حق را به صاحبش باز گردان و بر گذشته
سخن من در تاجر تأثیری نگذاشت، بلکه با غرور و تکبر گفت: ھرگز، من به کسی ستم 

ام و از نصیحت شما متشکرم و از خانه  به حقوق مردم تجاوز ننموده نکردم و نسبت
بیرون شد. چند روزی گذشت و تاجر نزد من نیامد. من گمان بردم نسبت به من کینه 
به دل گرفته است، اما در واقع این نصیحتی بود که من به او ارزانی داشتم، روزی به 

و خوشحال بود و به من سالم گفت، من صورت اتفاقی با او برخورد کردم و او شادمان 
 پرسیدم: ھان، چه خبر؟

گفت: الحمدلله، اآلن دستم خوب شده بدون این که نیازی به پزشک و معالجه 
 باشد.

 من گفتم: چطور؟
گفت: وقتی از نزد شما بیرون شدم، در نصیحت شما فکر کردم و نوار خاطراتم را 

ای؟ آیا حق کسی را  به کسی ظلم نکرده به عقب بازگرداندم و با خود اندیشیدم: آیا
 ای؟ نخورده

خواستم برای خودم یک کاخ بسازم و در  ھا پیش می آنگاه به یادم آمد که سال
تر  مجاور کاخ من زمینی بود که عالقمند شدم به کاخ اضافه شود تا زیباتر و قشنگ

رجا شود و این زمین ملک یک بیوه زن بود که شوھرش فوت کرده و چند یتیم ب
 گذاشته است.

خواھم  من خواستم زمین را بفروشد، اما او انکار کرد و گفت: من قیمت زمین را می
ھای یتیم باقی بماند تا بزرگ شوند و چون  خواھم برای این بچه چکار بکنم، بلکه می

ترسم که آن را بفروشم و مال از دست برود. چندین بار کسانی را فرستادم تا وی  می
 ، ولی او از فروش آن خودداری کرد. من گفتم: پس تو چکار کردی؟آن را بفروشد

 گفت: من زمین را به شیوه خاص خودم از دست او بیرون کشیدم.
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 گفتم: شیوه خاص خودت؟
ای شناخته شده بودم، لذا  گفت: بله، روابط من با افراد مختلف وسیع بود و چھره

 ا به زمین خودم اضافه نمودم.پروانه کاری به ساخت زمین درست کردم و آن زمین ر
 پرسیدم: پس حال آن مادر و فرزندان یتیم چه شد؟

را از کار ھا  آن زد تا آمد و نزد کارگران فریاد می شنیدم که آن زن می گفت:می
کردند که او دیوانه است. اما در واقع  خندیدند و گمان می بازدارد ولی کارگران می

 دیوانه من بودم نه او.
کرد. این چیزی است که  ھایش را به آسمان بلند می کرد و دست می آن زن گریه

 من با چشمان خودم آن را دیدم و شاید دعایش در تاریکی شب بزرگتر بوده است.
 گفتم: خب، ادامه بده.

در ادمه افزود: سپس رفتم و به دنبال این زن اینجا و آنجا گشتم تا این که او را پیدا 
خواھی پرداختم، تا این که او عوض آن را از من پذیرفت  معذرت کردم و نزد او به گریه و

ھایش پایین نیامده بود که  و برایم دعا کرد و مرا بخشید. به خدا قسم! ھنوز دست
 صحت و تندرستی در بدنم ھویدا گشت.

آنگاه تاجر مقداری سرش را پایین آورد و سپس آن را باال کرد و گفت: به یاری 
 چنان برایم سودمند قرار گرفت که پزشکان از آن درمانده بودند. خداوند دعای این زن

 اند: گفته
 نامــــــت عيونــــــك واملظلــــــوم منتبــــــه

 

 يـــــــدعو عليـــــــك وعـــــــني اهللا مل تـــــــنم 
 

ھایت خوابند و مظلوم و ستمدیده بیدار است و علیه تو دعای بد  چشم«یعنی: 
 ».رود ھای خداوند به خواب نمی کند حال آن که چشم می



 

 

 نه برای دشمنی

برخی  اند. ھای مختلف دارای طبیعت ھا انسانبینی که  به ھنگام تعامل با مردم می
افراد خشن و برخی نرمخو ھستند. برخی ذکی و ھوشیار و برخی کندذھن ھستند. 

 اند. به قول شاعر: برخی خوشبین و برخی بدگمان و بدبین
ـــى ـــاس الق ـــل الن ـــن عام ـــبا م ـــنهم نص  م

 

ـــــــان  ــــــــغيٌ وطغي ـــــــهم ب سَ وْ ـــــــإن سَ  ف
 

بیند،  میھرکسی با مردم تعامل و برخورد داشته باشد از آنان شکنجه و آزار «یعنی: 
 ».وت و طغیان استابغھا  آن زیرا رھبری

ست. کودن فکر ھا انسانترین  کند عادل پس ستمگر از ظلمش غافل است و فکر می
برد که حکیم روزگار  ترین افراد است و فرد احمق و نادان گمان می کند باھوش می

 است!
در اوائل دوران جوانی (به نظرم ھنوز ھم جوان ھستم) منظورم این است که من 

دانم آیا دوره  انگیز نزد ما آمد، نمی دوران دبیرستان بودم که یک میھمان مالل
دانستم که خواندن و  دبستانی خویش را به پایان رسانده است یا خیر، اما فقط می

نوشتن بلد است. به ھنگام ورودش من مشغول یک مساله شرعی بودم که پاسخ آن را 
تش تقدیم نمودم و سپس تلفن را برداشتم و مرتب به بلد نبودم. آب و چایی را خدم

گرفتم تا پاسخ آن را از شیخ بپرسم، اما شیخ را پیدا نکردم.  تماس می /شیخ بن باز 
میھمان دید که من تا این حد مشغول ھستم، لذا از من پرسید: با چه کسی تماس 

 گیری؟ من گفتم: با شیخ بن باز، از وی استفتایی دارم. می
له با اطمینان کامل گفت: سبحان الله! ابن باز، در حالی که من اینجایم؟! بالفاص

را تحمل کن و با ھا  آن بینی، پس سنگینی ھمنشینی بسیاری از مردم را اینگونه می
 را به دست آور. تا حد توان کوشش کن دشمنیھا  آن برخورد کن وھا  آن عطوفت با

نفرستی. تا حد امکان کوشش کن وی را وکیلی ھا  آن را کسب نمایی تا برایھا  آن
 بیدار نمایی و خودت را عذاب ندھی.

 خاطره...
 ».تر از این است که تو آن را با کسب دشمنی صرف نمایی زندگی کوتاه«





 

 

 دهد به باد زبان سرخ، سرسبز را می

افتد، و اموری که برخی را  ھایی که در میان مردم اتفاق می دشمنیدر اختالفات و 
دھد و از ھمنشینی و برخورد ھمدیگر و مسافرت و حضور  تر قرار می از کوه سنگین

ام که بیشترین  ام، و به این نتیجه رسیده ھمدیگر در یک دعوتی تنفر دارند، فکر کرده
قدر اختالفاتی  رساند، زبان است. چه میچیزی که انسان را به این حد تنفر و مبغوضانه 

افتد و آن ھم بر اثر یک ناسزاگویی یا غیبت و  که بین برادران و ھمسران اتفاق می
 بدزبانی!

 نصــــف ونصــــف فــــؤاده ىلســــان الفتــــ
 

ــــور  ــــق إال ص ــــم يب ــــدم ةفل ــــم وال  اللح
 

یعنی: زبان انسان نصفش است و نصف دیگر آن قلبش است، پس اگر قلب ھمراه 
 نباشد، تکه گوشت و خونی بیش باقی نخواھد ماند.زبان 

توانیم افکارمان را با یک شیوه نیکویی به دیگران منتقل نماییم، پس چرا به  ما می
 ھای غلط و زشت پناه ببریم؟! شیوه

ھایش  روایت شده است که یک پادشاه بزرگ و یا عظمت خوابی دید که دندان
د و خوابش را با او تعریف نموده و تعبیر آن را افتادند، لذا یک تعبیردان را فرا خوان

 پرسید؟!
گفت: اعوذ  رنگ چھره تعبیردان با شنیدن این خواب متغیر گشت و ھمواره می

 بالله، اعوذ بالله.
 پادشاه به وحشت افتاد و گفت: تعبیر آن چیست؟

تعبیردان گفت: عمر شما بسیار طوالنی خواھد شد و فرزندان و اھل تو ھمگی 
 ات تنھا خواھی ماند. د مرد و تو در پادشاھیخواھن

پادشاه فریاد زد و به خشم آمد و به لعن و شتم پرداخت و دستور داد تا تعبیردان را 
 بکشند و شالق بزنند.

سپس تعبیردان دیگری فرا خواند و خواب را برایش تعریف نمود و تعبیر آن را جویا 
اش  ثار شادمانی در چھرهآلبخند نمود و شد. این تعبیردان با این خواب شادمان شد و 

 نقش بست و گفت: جناب پادشاه! به تو مژده باد خیر است، خیر است.



 ات لذت ببر از زندگی    ٤١٦

 پادشاه پرسید: تعبیر آن چیست؟
تعبیردان گفت: تعبیر آن، این است که عمر شما خیلی زیاد خواھد شد به طوری 

شما پادشاه  میری و در طول این مدت ات آخرین کسی ھستی که می که از خانواده
خواھی بود. پادشاه از این سخن شادمان شد و دستور داد به او پاداش بدھند. از این 

 شادمان و از اولی خشمگین باقی ماند.
بینی ھردو تعبیر شبیه و مطابق ھم ھستند؛ اما  علیرغم این که اگر توجه نمایی می

 اولی با یک شیوه و دومی با شیوه دیگری است.
 له سرداران است.آری، زبان از جم

ی اعضای بدن،  کند، ھمه ھرگاه فرزند آدم صبح می«در حدیث شریف آمده است: 
ایم  گویند: در مورد ما از خدا بترس، زیرا ما به تو وابسته دھند و می زبان را سوگند می

 .)١(»اگر تو راست شوی ما راست خواھیم شد و اگر تو کج شوی ما نیز کج خواھیم شد
 قسم زبان سردار است.آری، به خدا 

 ھای جمعه سردار است. در خطبه
 در میان آشتی بین مردم سردار است.

 در بازار سردار است.
 ھای حقوقی و قضایی سردار است. در مشاوره

این بدان معنی نیست که ھرگاه انسان آن را از دست بدھد، حیاتش به پایان رسیده 
ماند، بلکه یکی از  ی میلوان باقھاست، ھرگز، بلکه صاحب ھمت ھمچنان پ

 ھایش را از دست داده است. توانمندی
ابوعبدالله تفاوت چندانی از سایر دوستانم نداشت؛ اما خدا گواه است، او از ھمه 

یکی ھا  آن ھای دعوی بود که مھمترین بیشتر به کار خیر عالقمند بود و دارای فعالیت
 کرد. کار میاین بود که در یک مرکز کر و الل به عنوان مترجم 

 روزی با من تماس گرفت و گفت:
نظر شما چیست در مورد این که دو نفر از اعضای این مرکز را به مسجد شما بیاورم 

 ای برای نمازگزاران ایراد نمایند. تا چند جمله

                                           
 احمد و ترمذی با سند حسن. -١



 ٤١٧  دهد به باد زبان سرخ، سرسبز را می

خواھند برای افراد ناطق و سخنور،  من تعجب نمودم و گفتم: کرو الل ھستند و می
 سخنرانی نمایند؟

 صبرانه منتظر مان روز یکشنبه است و من روز یکشنبه بی وب است وعدهگفتم: خ
 بودم.ھا  آن

ایستاده بودم. دیدم ھا  آن مان فرا رسید و من به دروازه مسجد در انتظار زمان وعده
ابوعبدالله با ماشینش آمد و نزدیک دروازه مسجد است و در حالی که دو نفر ھمراه او 

 د.بود و از ماشین پایین آمدن
رفت و دیگری، ابوعبدالله دست او را گرفته بود و با خود  یکی در کنار او راه می

 آورد. می
کند، اما  شنود و صحبت نمی من به اولی نگاه کردم دیدم کرو الل است] نمی

 بیند. کند و نه می شنود و نه صحبت می بیند، و دومی کرو الل و کور است. نه، می می
له دراز کردم و با او مصافحه نمودم و آن که در دست دستم را به سوی ابوعبدال

راستم بود و بعدھا متوجه شدم که اسمش احمد است، با لبخند به سوی من نگاه 
 کرد و من دستم را به سویش دراز کردم و با او مصافحه نمودم. می

 ابوعبدالله به سویم اشاره نمود که با فایز نیز سالم بگویم.
 م، فایز!من گفتم: السالم علیک

بیند و نه صدای شما را  ابوعبدالله گفت: دستش را بگیر، زیرا او نه شما را می
 شنود. دستم را در دستش قرار دادم و او دستم را فشرد و تکان داد. می

 مان وارد مسجد شدیم. و ھمگی
بعد از نماز ابوعبالله بر صندلی نشست و در قسمت راست او احمد و قسمت چپ او 

 د.فایز ایستا
کردند، زیرا تا به حال عادت  زده نگاه می مردم ھمگی به صورت تعجب و وحشت

 نداشتند که به پای سخنرانی افراد الل بنشینند.
ابوعبدالله رو به احمد نموده و به او اشاره کرد و احمد شروع به اشاره دست نمود و 

شاره نمودم تا فھمیدند. لذا من به ابوعبدالله ا کردند و چیزی نمی مردم نگاه می
فھمد؛  ھای احمد را جز افراد الل کسی نمی سخنانش را برایمان ترجمه کند، زیرا اشاره

مگر کسی که معلم زبان افراد الل باشد، لذا ابوعبدالله به میکروفن نزدیک شد و گفت: 
گوید: من گنگ و الل به  کند و به شما می احمد برای شما داستان ھدایتش را بازگو می



 ات لذت ببر از زندگی    ٤١٨

توجه بودند و به من  ام نسبت به من بی مدم و در جده زندگی کردم و خانوادهدنیا آ
فھمیدم چرا؟  روند، ولی نمی دیدم که به مسجد می دادند. من مردم را می اھمیت نمی

دانستم چرا چنین  کند ولی نمی دیدم که بر مصلی رکوع و سجده می گاھی پدرم را می
پرسیدم، مرا تحقیر نموده و جوابم را  چیزی می ام در مورد کند؟ ھرگاه از خانواده می

دادند. آنگاه ابوعبدالله خاموش شد و به احمد اشاره کرد تا به سخنانش ادامه دھد،  نمی
اش  نمود وانگھی رنگ چھره باز احمد به سخنانش ادامه داد و با دستانش اشاره می

 پرید گویا از امری متأثر گردید.
د و به شدت گریست، وآورد و احمد شروع به گریه نمابوعبدالله سرش را پایین 

 کند؟ دانستند چرا گریه می بسیاری از مردم متأثر شدند و نمی
اش را برای شما بازگو  باز ابوعبدالله گفت: اینک احمد زمان تحول و دگرگونی

کند که چگونه توسط یک انسانی در خیابان که نسبت به او ترحم نموده است، خدا  می
 را شناخته و از او شیوه بندگی را یاد گرفته است.و نماز 

کند و به ھنگام آزمایشات  چگونه او به ھنگام ادای نماز قرب خداوند را احساس می
 کند و چگونه شیرینی ایمان را چشیده است. و نامالیمات به پاداش بزرگ فکر می

 اکثر مردم بسیار متأثر شده بودند.
نگریستم و  بودم و گاھی به احمد و گاھی به فایز میاما من به امر دیگری فرو رفته 

داند و ابوعبدالله با اشاره با او  بیند و زبان اشاره را می گفتم: ھان، احمد می با خود می
 متفاھم و ھمکالم است.

شنود و سخن  بیند و نمی کند در حالی که او نمی اما چگونه سخنان فایز را درک می
 گوید! نمی

اش  مانده ھای باقی کردن اشک به پایان رسانید و شروع به پاکاحمد سخنانش را 
 نمود.

 باز ابوعبدالله رو به فایز نمود!
 خواھد چکار بکند؟ من با خود گفتم: ھه! می

ابوعبدالله با دست به زانو فایزد زد و فایز مانند تیر به حرکت درآمد و یک سخنرانی 
 جذاب و مؤثر ایراد نمود.

 یراد سخنرانی پرداخت؟دانی چطوری به ا می
 گوید. با زبان؟ خیر؟ چون او گنگ است و سخن نمی
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 با اشاره؟ خیر. چون او کور است و زبان اشاره را بلد نیست.
 سخنانش را با (لمس) ایراد نمود. آری لمس.

گذاشت و فایز چند  به این شکل که ابوعبدالله (مترجم) دستش را در دست فایز می
نمود و سپس  داد که مترجم مفھوم آن را درک می جام میلمس معین در دست او ان

کرد و مدت ترجمه سخنانش ربع  نمود برای ما بازگو می آنچه را که از فایز درک می
دانست آیا مترجم، ترجمه سخنانش را به  ساعت به طول انجامید در حالی که وی نمی

 شنید. دید و نمی پایان رسانده است یا خیر؟ چون او نمی
مترجم از سخنانش فارغ شد باز به زانو فایز زد و فایز دستش را دراز نمود تا وقتی 

ھایش انجام  ھایی را در دست مترجم دستش را در دست او قرار دھد و سپس فایز لمس
 داد.

زد، حقیقتًا موجب شگفتی و اعجاب  ھای حاضرین بین فایز و مترجم دور می چشم
 نمود. به توبه تشویق می برانگیز بود در حالی که فایز مردم را

ھایش  زد و گاھی دست گرفت و گاھی به زبانش دست می ھایش را می گاھی گوش
فھمیدیم تا این که ابوعبدالله منظورش را برای  گذاشت! ما چیزی نمی را بر چشمان می

کرد،  ھا از حرام رھنمون می ھا و گوش نمود. وی مردم را به حفظ چشم ما ترجمه می
گویند: سبحان الله! و برخی با  کردم که برخی با لکنت زبان می گاه میمن به مردم ن

دھند و  گویند و بعضی با توجه و عالقه گوش می بغل دستی خویش توگوشی سخن می
ھای وی را با  کنند. اما من خیلی دور رفته بودم. من توانمندی تعدادی گریه می

دیگران نسبت به دین تطبیق کردم و سپس خدمت وی را با خدمت  دیگران مقایسه می
 دادم. می

درد و رنجی که این انسان کور، کر و الل به دوش گرفته بود شاید با درد و رنج 
 کرد. ھمه حاضرین برابری می

ـــــــد ـــــــنهم كواح ـــــــف م ـــــــاس أل  والن
 

ـــــــا  ـــــــر عن ـــــــاأللف إن أم ـــــــد ك  وواح
 

 ».تواند با ھزار نفر برابری کند، اگر مشکلی پیش بیاید انسان می ھمت یک«
سوزد. احساس  ھای محدود، اما برای خدمت این دین دل می با توانمندی شخصی

متمرد و ی گنھکار و ھا انسانکند که یکی از سربازان اسالم است و مسئول اعمال  می
 نافرمان است.

 خواست بگوید: داد و انگار می ھایش را تکان می با گرمی دست



 ات لذت ببر از زندگی    ٤٢٠

 نمازی تا به کی؟ نماز، بی ای بی •
 ور ھستی! منکرات تا به کی؟ انجام منکرات غوطهای کسی که در  •
 خواری تا به کی؟ خوار! حرام ای حرام •
 حتی ای کسی که به شرک مبتال ھستی! شرک تا به کی؟ •
مان کافی نیست که اکنون شما نیز علیه آن به نبرد  آیا نبرد دشمنان علیه دین •

 اید؟ به پا خواسته
آورد تا  گشت و بر خود فشار می شد و زرد و سرخ می ی مسکین متغیر می چھره

 آنچه را در سینه دارد، بیرون بریزد و مردم بسیار متأثر گشتند.
 شنیدم. کردم؛ اما صدای گریه و تسبیح را می نگاه نمیھا  آن من به

 سخنان فایز به پایان رسید و بلند شد.
 ابوعبدالله دستش را گرفت و مردم جھت مصافحه ھجوم آوردند.

کردم که ھمگی نزد  گوید و احساس می که وی به مردم سالم می من مشاھده کردم
گوید و بین حاکم و شھروند، رئیس و مرئوس و امیر و  اند، به ھمه سالم می او یکسان

 شود. مأمور تبعیض قایل نمی
شده و عموم افراد به او  ی متمایز و شناختهھا انساندست،  افراد ثروتمند و تھی

 د او برابرند.گویند و ھمگی نز سالم می
 شدند! طلب نیز مانند تو می ی منفعتھا انسانگفتم: ای فایز! کاش  من با خود می

دست فایز را گرفت و او را با خود به بیرون از مسجد برد و من نیز در  ابوعبدالله
رفتم و آنان به طرف ماشین روانه گشتند در حالی که مترجم و فایز  راه میھا  آن کنار

 کردند. انی و خوشبختی بوده و باھم شوخی میسرشار از شادم
 ارزش است! قدر دنیا حقیر و بی آه چه

اند و  قدر افرادی ھستند که به یک چھارم شادمانی تو نرسیده ای فایز! چه
 ھایشان فایق آیند. اند بر فشارھا و اندوه نتوانسته

لخته خونی،  زدگی، ھای کلیه، فلج ھای مزمن، بیماری کجایند افرادی که به بیماری
برند و از  شان لذت نمی ند، چرا از زندگیرھای جسمی و روحی گرفتا افتادگی عقب

 اند؟ بھره شان بی ھای واقعیت
اش را مورد ابتال و آزمایش قرار دھد و آنگاه به  قدر زیباست که خداوند بنده چه

 قلبش بنگرد و آن را سپاسگذار و خشنود و محتسب ببیند.



 ٤٢١  دهد به باد زبان سرخ، سرسبز را می

 حالی که پیوسته چھره فایز در جلو چشمانم مجسم بود.گذشت در  روزھا می
اش موفق شده و محبت مردم را جلب نموده است در حالی که  وقتی فایز در زندگی

شود با این که خداوند به تو زبان  او فردی کور، کر و الل است، پس حال تو چگونه می
 گویا، چشم بینا و گوش شنوا ارزانی داشته است؟!

 به کار گیر.ھا  آن در کسب مردم و محبوبیت خویش در میانپس زبانت را 

 حقیقت
شود پس جز  د و نه پوستش پوشیده میوش آدمی نه گوشتش خورده می«

 ».زبانی چه چیزی در او وجود دارد! شیرین





 

 

 کنزبانت را کنترل 

آورد که نارضایتی الله را در بر  ای بر زبان می فرمود: ھمانا آدمی کلمه ج رسول خدا
کند، در حالی که خداوند ناراضی خودش را تا روزی که با او  دارد و به آن توجه نمی

 کند. کند قید می مالقات می
گفتن از اعضای بدنش بدون این که به  مردم را از سخن ج اینگونه رسول خدا

 عواقبش بیندیشد برحذر داشته است.
 سراید: گردد. شاعر می عدم کنترل زبان گاھی منجر به مھلکه می

 احفـــــــظ لســـــــانك أهيـــــــا اإلنســـــــان
 

ـــــــــــــان  ـــــــــــــه ثعب ـــــــــــــدغنك إن  ال يل
 

ـــــانه ـــــل لس ـــــن قتي ـــــابر م ـــــم يف املق  ك
 

ـــــــجعان  ـــــــاءه الش ـــــــاب لق ـــــــت هت  كان
 

 ».زند انسان! زبانت را کنترل کن؛ زیرا او اژدھاست و تو را نیش میای «یعنی: 
را به قتل رسانده است، در حالی که ھا  آن شان اند که زبان یی بودهھا انسانقدر  چه«

 ».اند ی شجاع از مقابله آن ھراس داشتهھا انسان
 اند! شان طالق داده را به خاطر زبانھا  آن شان قدر زنانی که شوھران چه

گوید: طالقم بده! اگر جرأت داری طالقم بده، اگر  کند و بار بار می ا وی اختالف میب
 مردی طالقم بده!

 گوید: ساکت باش! کند و می زند و او را نکوھش می شوھر به رویش داد می
پاشد و طالقش  بیشتر شدت گرفته و آنگاه نظام گرم خانواده فرو میھا  آن اختالف

 دھد. می
دھد که ھرگاه انسان به خشم  به انسان دستور می ج رسول خدااز اینجاست که 

آمد خاموش شود. آری، خاموش شود؛ زیرا اگر وی زبانش را کنترل نکند او را به مھلکه 
 سراید: اندازد. شاعر می و پرتگاه نابودی می

 مـــــن زلـــــة بلســـــانه يمـــــوت الفتـــــى
 

ـــل  ج ـــة الرِ ـــن زل ـــرء م ـــوت امل ـــيس يم  ول
 

 ».میرد میرد، در حالی که از لغزش پا نمی زبان میانسان از لغزش «یعنی: 
 کردم. به یاد دارم که من چندی پیش جھت آشتی بین دو قبیله تالش می
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داستان اختالف از این قرار بود که یک فرد سرشناس و مسن که به گمان من 
عمرش از شصت سال تجاوز کرده بود با جمعی از دوستانش که ھمگی در یک طیف 

روند و با ھمدیگر گفتگوھایی از  شتند؛ جھت تفریح و شکار به بیابان میدا سنی قرار
 کنند. ایام طفولیت و کودکی رد و بدل می

آورند و در ھمین اثنا  شان سخن به میان می ھای اجداد و نیاکان و سپس از زمین
آید و دیگری  بین دو نفر در مورد زمینی که یکی تصاحب نموده اختالف به وجود می

 کند که این زمین مال اجداد او بوده است! میادعا 
گوید: به خدا  گیرد تا این که صاحب زمین به مدعی می شدت میھا  آن جر و بحث

ات خالی  ھای این تفنگ را به پیشانی قسم! اگر تو را نزدیک زمین خودم ببینم گلوله
ھا  آن فکند. اختال دارد و چند تیر شلیک می کنم و آنگاه تفنگ شکاری را برمی می

شود به جان ھمدیگر بیفتند، اما سایر دوستان مداخله  گیرد و نزدیک می شدت می
 گردند. ھایشان بازمی کنند که از ھمدیگر جدا کرده و به خانه را آرام میھا  آن نموده و

تواند شب به خواب برود از  کسی که به سویش تیر شلیک شده از شدت خشم، نمی
خواھد عقده خویش را علیه دوستش خالی کند.  ید میاین جھت به محض طلوع خورش
آید تا این که او را  دارد و به تعقیب آن شخص بیرون می از این رو یک کالشینکف برمی

 کند. در ماشینش کنار یک مدرسه دخترانه پیدا می
اش سرویس  ایست که اینک با ماشین شخصی آن شخص یک کارمند بازنشسته

کند و به انتظار خروج  ، ماشینش را در کنار مدرسه پارک میھاست. بنابراین خانم معلم
 برد. ھا در ماشین خویش به سر می خانم معلم

ھای دیگر که ھمگی شبیه ھمدیگر ھستند و  در کنار ماشین وی بسیاری از ماشین
 باشد. باشند نیز پارک می ای می ھا و دختران مدرسه معلمسرویس خانم 

کند تا او متوجه نشود و در عین حال  کمین می این شخص از دور پشت یک درخت
که چشمانش ضعیف است، رخ تفنگ را به طرف کسی که به گمان وی دشمن اوست 

ھا را بر فرق سرش شلیک کند و آنگاه ماشه تفنگ  کند، گلوله گرداند و کوشش می می
 کند. کشد و چند تیر را به سویش شلیک می را می

افتند و سر و صدا و  دختران مدرسه به وحشت می شوند، مردم آشفته و پریشان می
شود و پلیس نیز خبر شده و منطقه را در محاصره و کنترل خود  داد و فریاد بلند می



 ٤٢٥  زبانت را کنترل کن

گیرد در حالی که تیرھا جمجمه آدم شخص بیچاره را متالشی کرده و در جا جان  می
 دھد. می

گوید: من وی را  یآید و م اما قاتل با آرامش و خونسردی کامل به محل پلیس می
خواھید، مرا بکشید یا بسوزید و یا ھر کاری  ام خالی شد اینک می ام، حاال عقده کشته

 خواھید بکنید. که می
 برد. پلیس وی را به بازداشتگاه می

نگرد  آید و وقتی به کارت شناسایی مقتول می پزشک قانونی به محل حادثه می
 ای بزرگتر رخ داده است! بیند فاجعه می

اش  خواسته عقده یرا شخص مقتول کسی نیست که وی مد نظر داشته است و میز
 ربطی نداشته است!ھا  آن ی را خالی کند، بلکه او شخص دیگری است که اصًال به قضیه

کند و مرد مسن را که ھدف قتل وی بوده است، با  لذا پلیس به سرعت حرکت می
گاھی می  گوید: برد و به قاتل می خود به اداره آ

ای؟! حال آن که تیرھا به شخص دیگری اصابت  آقا! تو به نظرت این آقا را کشته
 کرده است!

شود و چند روزی در  زند و فورا بیھوش می در این لحظه قاتل بیچاره فریاد می
گردد و قاضی  یابد و روانه زندان می برد و سپس بھبود می حالت بیھوشی به سر می

 کند. حکم قصاص را صادر می
آنگاه فرمود: ھیچ چیزی بیشتر از زبان سزاوار زندان  سست گفت ابوبکر صدیقرا 

 نیست!
کنم آنگاه با دوست و ھمدم خویش نشسته بود و  داستان آن خلیفه را فراموش نمی

را فریب داد و شراب نوشیدند و ھا  آن کرد تا این که شیطان با او شوخی و خنده می
شان از  چیره گشت و ھرکدامھا  آن و ام الخبائث برشان را از دست دادند  آنگاه که عقل

تر شدند، خلیفه به نگھبانش دستور داد و به سوی دوستش اشاره نمود و  االغ گمراه
کرد الزم االجرا بود و نگھبان از  گفت: وی را بکشید و ھرگاه خلیفه دستوری صادر می

خواباند در حالی که گشت. از این جھت نگھبان دوستش را گرفت و به زمین  آن برنمی
خواست، اما خلیفه  طلبید و فریادرسی می زد و از خلیفه استغاثه می او فریاد می

 گفت: وی را بکشید وی را بکشید! خندید و می می
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ای انداختند. صبح روز دیگر خلیفه  آنان نیز وی را کشتند و در یک چاه متروکه
 عالقمند ھمدم و مونس خود شد.

 صدا بزنید. : دوستم فالنی راگفت
 آنان گفتند: ما او را کشتیم!!

 خلیفه گفت: او را کشتید؟
چه کسی و چرا او را کشته و اصًال چه کسی به شما دستور داده تا او را بکشید؟ و 

کرد. آنان گفتند: شما دیشب به ما دستور دادید و  ھایش را پاک می پیوسته اشک
 داستان را برایش تعریف نمودند.

خاموش شد و از ندامت و پشیمانی سرش را پایین آورد و سپس گفت: آنگاه خلیفه 
 گویند؛ مرا بگذار و مرا بر زبان نیاور. قدر سخنانی ھستد که به گوینده خویش می چه

 گویم: کنم و می دوباره تکرار می
کنند و به سبب عدم  قدر انسان ھستند که مردم را از خود مبغوض و متنفر می چه

 کشانند. ال را به سوی خویش میکنترل زبان، واوی
گوید: جای شگفت است از کسانی که از خوردن مال حرام، زنا و  ابن جوزی می

کنند، اما از این که از حرکت زبان پرھیز کنند ناتوان و عاجزند،  دزدی بسیار پرھیز می
 گویند و قادر به کنترل خویش از این امر نیستند. لذا در مورد آبروی مردم سخن می

 جبتع
گوید. انسان زبانش کوتاه است، ولی  حیوان زبان درازی دارد؛ اما سخن نمی«

 ».شود خاموش نمی



 

 

 ها کلید دل

 ھاست. تمجید کلید دل
به  گفتن این است که تو خودت را قبل از توجه ھای سخن آری، از زیباترین مھارت

عادت دھی، و بر این امر از آنان تعریف و ھا  آن اشتباھات دیگران، در کشف امور مثبت
گردد که شما بخواھید دیگران را  تمجید به عمل آوری. این نکته زمانی روشن می

 شان نمایید. متوجه اشتباه
پذیرند، اما نه به خاطر تکبر و عناد و نه به خاطر  بسیاری از مردم نصیحت را نمی
کننده در  اند، بلکه بدان جھت که شخص نصیحت این که به اشتباه خویش قانع نشده

 ابراز نصیحت راه درست را انتخاب ننموده است.
کنید و وقتی به  فرض کنید شما جھت معالجه به یک بیمارستان دولتی مراجعه می

این شوید که پشت گیشه جوانی نشسته و بدون  روید متوجه می فروش نسخه می باجه
 زند. ای را ورق می کنندگان توجه نماید، سیگاری به دست دارد و روزنامه که به مراجعه

ای ایستاده و کودکی را در بغل دارد و  در آن طرف پیرمرد نابینا، خسته و کوفته
 ای بدھد تا نزد پزشک مراجعه نماید. منتظر است تا به وی نسخه

کند و تب شدید و  که گریه میای  در سمت دیگر پیرزنی ایستاده و دختربچه
رنجورش کرده است در بغل دارد و ھمچنین منتظر است تا مسئول باجه از خواندن 

 اش فارغ شود و او را نزد پزشک متخصص اطفال بفرستد. روزنامه مورد عالقه
�تان به ھم ریخته  کنید اعصاب وقتی شما این منظر را مشاھده می و ما نیز شما را  

�کنیم  ھش نمیدر این وقت نکو زنید: ھای! تو در بیمارستان  و به مسئول فریاد می 
 ترسی! ای یا در... از خدا نمی نشسته

 خوانی؟ مردم از شدت درد و بیماری در آه و ناله ھستند و تو روزنامه می
 کشی! نه... و باز ھم سیگار می

به خدا عجیب است، شخصی مثل تو مناسب نیست، مگر این که به رئیس 
رستان شکایت شود. حداقل کارت را انجام بده. و شما این چند جمله را چون تیر بیما

 کنید. به سوی وی شلیک می
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 به فرض مثال اگر او جواب شما را ندھد و در مقابل شما فریاد نزند.
 اش را بیندازد و به دادن نسخه به بیماران اقدام نماید. فرض کنید او روزنامه

 اید؟! مشکل موفق شده آیا به نظر شما در حل این
 ھرگز، شما در این جا مشکل را حل ننمودید، بلکه این موضع را حل نمودید.

زیرا، اگرچه او به شما پاسخ متقابلی نداد، اما فردا و روز بعد بازھم به ھمین امر 
 بازخواھد گشت.

 لذا با وی چگونه برخورد نماییم؟
 یه با عقل تعامل نمایید نه با عاطفه.تان را فرو ببرید و با این قض در این صحنه خشم

 نگذارید عوامل آزاردھنده در تصمیمات شما دخالت داشته باشند.
روح باشد  یک لبخند بزن اگرچه خشمگین ھستی و ھرچند که لبخند زرد و بی

ای  دھد: و با چھره اشکالی ندارد. لبخند بزن و بگو: السالم علیکم. قطعًا او پاسخ می
 د: وعلیکم السالم. یک لحظه صبر نمایید.گوی تمسخرآمیز می

توانید بر زبان آورید.  ای که توجه وی را جلب نماید شما می در این لحظه ھر کلمه
گوید:  مثًال بگویید: حال شما چطور است؟ مسلمًا او سرش را بلند نموده و می

 اید. الحمدلله. در این مرحله شما نصف راه را طی نموده
ای تمجیدگونه نسبت به وی ابراز  و از لطف و عاطفه، جملهشما با یک حالتی ممل

 نمایید.
مثًال بگویید: باور کنید، به نظر من شخصی مانند شما در باجه تحویل نسخه نباید 

 کار بکند.
 پرسد: چرا؟ بالتردید او متغیر شده و می

بود اش بھ شما بگویید: چون ھرگاه بیمار این چھره زیبا را ببیند بالفاصله بیماری
 کند. یافته و نیاز به پزشک پیدا نمی

شود  اش باز می کند و خطوط پیشانی قطعًا وی لبخند زده و از جرأت شما تعجب می
 شود. و اینک برای پذیرفتن نصیحت آماده می

 گوید: کاری داشتید؟ در این لحظه می
ه را در این مرحله شما بگویید: دوست عزیز! این پیرمرد ضعیف و این پیرزال بیچار

 فرستادی! انداختی و نزد پزشک می را راه میھا  آن بینی، کاش کار می
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فرستد و سپس بیمه شما را  را برداشته و نزد پزشک میھا  آن ی فورًا وی بیمه
 دھد. برداشته و کارتان را انجام می

کنم، اما شما در  شما بگویید: سبحان الله! من اولین بار است که با شما برخورد می
 دانم علت آن چیست؟ نفوذ کردی، نمیقلبم 

تر ھستی. (و مسلمًا تو در  به خدا قسم! شما از ھزاران انسان در نزد من محبوب
 تر است). ھا کافر در نزد شما محبوب ات صادق ھستی؛ زیرا وی از میلیون گفته

 کند. در نتیجه او شادمان گشته و از شما تشکر می
 ترسم خشمگین شوی؟ صحبت کنم؛ اما میخواھم چند جمله با شما  باز بگو می

 گوید: نه نه بفرمایید. او می
 در این لحظه نصایحتان را به وی تقدیم کنید.

خدا لطف نموده و این شغل را در ورودی این بیمارستان در اختیار شما قرار داده 
است و شما نمونه و الگوی دیگر کارمندان این مرکز ھستید. پس چه زیباست با 

توجه نمایید، شاید یک ھا  آن نندگان با لطف و مھربانی برخورد نمایی و به کارک مراجعه
پیرزال عابد و یک پیرمرد زاھد در دل شب دست دعا برآورده و برایت دعای خیر کند. 

گوید:  گویید و او مرتب می آورد و شما سخن می یقین بدان که او سرش را پایین می
 .خیرا متشکرم، جزاک الله

 که رفتارش نیاز به تعدیل دارد باید اینگونه برخورد شود. با ھرکسی
 کند. مثًال شخصی نسبت به نماز سستی می

 اند. حجاب بیھا  آن توجه است و یا پدری نسبت به دخترانش بی
 کند. یا جوانی با پدر و مادرش نافرمانی می

 نمایید.ھای مناسب را اعمال  به خاطر این که نصیحت شما را بپذیرند این شیوه
 آری، جمالت زیبا و لطیف را در اصالحات دیگران به کار گیر، مودب باش و به نظر

دانم شما  کردم، ولی چون می احترام بگذار و بگو: من به شما نصیحت نمیھا  آن
 ان گذاشتم.ین چند جمله را با شما در ماالپذیرد،  نصیحت مرا می

ِ ﴿ گوید: خداوند در قرآن می َها ا�َّ ُّ�
َ
ُموا َ�ْ�َ يََدْي يَا � يَن آَمُنوا إَِذا نَاَجيُْتُم الرَُّسوَل َ�َقّدِ

گرفت که  با مردم مھاراتی را به کار می ج مربی حکم .]١٢[المجادلة:  ﴾َ�َْواُ�ْم َصَدقَةً 
 نمود. بود و آنان را به پذیرفتن آن ناچار میھا  آن مناسب رفتار

 یاد دھد.» معاذ بن جبل«خواست ذکری را بعد از نماز به  می ج روزی آنحضرت
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لذا رو به معاذ نموده و گفت: ای معاذ! به خدا قسم من تو را دوست دارم، پس بعد 

ِع�ِّ  اللَُّهمَّ «از ھر نمازی این دعا را ترک نکن و بگو: 
َ
ِرَك، ىلَعَ  أ

ْ
 وَُحْسِن  وَُشْكِرَك، ِذك

 .»ِعبَاَدتَِك 
به خدا من تو را دوست دارم با مقطع «تو را به خدا! مقطع آغازین کالم که فرمود: 

ِع�ِّ  اللَُّهمَّ «این دعا را ترک نکن: «دوم سخن که فرمود: 
َ
ِرَك، ىلَعَ  أ

ْ
 وَُحْسِن  وَُشْكِرَك، ِذك

 چه ربط و مناسبتی دارد؟ »ِعبَاَدتَِك 
�بسا مناسبتر چنین بود که  �به عنوان مثال   من تو را دوست دارم و بعد : «بگوید 

دھم و یا تو را به  خواھم دخترم را به عقد تو درآوردم یا به تو مالی می گفت: می می
 ».کنم صرف غذا دعوت می

اما به دنبال خبر از محبت، ذکری از اذکار بعد از نماز به او تعلیم داد و این جای 
 تأمل دارد.
من تو را دوست «ن چه بود که فرمود: از این سخ ج دانی موضع رسول الله آیا می

سازی برای قبول نصیحت بود آن ھم با احساس آفرینی  ؟ این جھت آماده»دارم
 صادقانه. لذا وقتی روح معاذ آرام گرفته و شادمان گشت، نصیحت را به وی ابراز نمود.

 در موضعی دیگر...
باالی  را گرفت و سپس دست چپش را» عبدالله بن مسعود«دست  ج رسول خدا

ای عبدالله! ھرگاه در «آن قرار داد گویا این نوعی ابراز عاطفه و لطف بود و آنگاه فرمود: 

ِ  اتلَِّحيَّاُت «نماز، در تشھد نشستی بگو:  لََواُت  ِ�َّ يِّبَاُت، َوالصَّ َالمُ  َوالطَّ َها َعلَيَْك  السَّ ُّ�
َ
� 

ِ  َورمَْحَةُ  انلَّيِبُّ   و عبدالله آن را حفظ نمود. »َوَ�َرَ�تُهُ  ا�َّ
وفات نمود، در حالی که عبدالله به آن افتخار  ج ھا گذشت و رسول خدا سال

گفت: رسول خدا در حالی تشھد را به من یاد داد که کف دستم بین دو  نمود و می می
 کف دست او بود.

کند و در  دور کعبه طواف می سمالحظه نمود که عمر ج روزی دیگر آنحضرت
حجر اسود قرار دارد و مردم را ھل داده و حجر اسود را بوسه نمود حال آن که مقابل 

 وی مردی قوی و نیرومند بود و چه بسا که بقیه در مقابل او ضعیف بودند.



 ٤٣١  ها کلید دل

خواست به وی نصیحت کند. لذا ابتدا خواست او را برای پذیرفتن  ج آنحضرت
و عمر از این تمجید ». ای عمر! تو فرد قوی ھستی«نصیحت آماده کند، فرمود: 

 خوشحال شد.
 ».نزد حجر اسود ازدحام نکن و مردم را ھل نده«آنگاه فرمود: 

را به خواندن نماز شب تشویق کند. بنابراین فرمود: » ابن عمر«باری دیگر خواست 
 ».خواند عبدالله چه مردی خوبی است، ای کاش نماز شب می«

النی نباش که برای نماز شب بلند مانند ف«در روایت دیگری آمده است که فرمود: 
 ».کند شود و سپس آن را ترک می می

ھای  ھا و مھارت ی مردم و بویژه با افراد متمایز و برجسته اینگونه شیوه آری، با ھمه
 گرفت. زیبا را به کار می

 در آغاز بعثت مردم در رفت و آمد بودند.
میده و شاعر و در بود، وی شخصی فھ» سوید بن صامت«شخصی در مدینه به نام 

ھای حکما را  ای برخوردار بود و بسیاری از نکته میان قومش از شرافت و جایگاه ویژه
» لقمان حکیم«ھا و پندھای  گفتند: وی ھمه روایت به یاد داشت. تا جایی که مردم می

 را به یاد دارد.
رافت و تا جایی اعجاب مردم را به خود معطوف داشته بود که بر اثر زیرکی، شعر، ش

 گفتند و از اشعار وی چنین است: می» کامل«نسب به وی 

ـــر ـــو ت ـــدعو صـــديقا ول  أال رب مـــن ت
 

 مقالتــــه بالغيـــــب ســـــاءك مـــــا يفـــــري 
 

 مقالتـــــه كالشـــــهد مـــــا كـــــان شـــــاهداً 
 

ــــأثور عــــىل ثغــــرة النحــــر  ــــب م  وبالغي
 

ــــــــرك باديـــــــه وحتـــــــت أديمـــــــه  يس
 

ــــر  ــــب الظه ــــرتي عق ــــش تب ــــة غ  نميم
 

ــــني لــــك العينــــان مــــا هــــو كــــاتم  تب
 

 مـــن الغـــل والبغضـــاء بـــالنظر الشـــزر 
 

گاه باش! چه« پنداری، حال آن  را دوست خود میھا  آن رادی ھستند که توفقدر ا آ
 ».شوی که اگر سخنان غایبانه او را بشنوی ناراحت می

وقتی در حضور توست سخنانش مانند عسل شیرین اند؛ اما در غیاب بر دھنه «
 ».کشتارگاه حکایت دارند

چین و خیانتکاری است که  گرداند، ولی در باطن سخن را شادمان می ظاھرش تو«
 ».تراشد از پشت، کمر را می
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ھای مشکوک آمیزش، چیز مخفی از قبیل خیانت و بغض و کینه را به نمایش  نگاه«
 ».گذارند می

 روزی جھت ادای حج یا عمره به مکه آمد.» سوید بن صامت«
 برای دیدار وی آمدند. مردم از ورود وی به مکه خبر دادند و

نیز از آمدن وی باخبر شد و نزد وی تشریف آورد و وی را به سوی  ج رسول خدا
خدا و اسالم دعوت داد و ھمواره در مورد توحید و رسالت و این که او پیامبری است 

ھا و احکام  گردد و این قرآن کالم خداوند و شامل عبرت که به سویش قرآن نازل می
 گفت. است با وی سخن

 گفت: شاید آنچه در نزد توست در نزد من نیز باشد؟! ج سوید به رسول خدا
 آنحضرت گفت: چه چیزی ھمراه توست؟

 گفت: ھمراه من حکمت لقمان است.
بر او خشونت نکرده و وی را تحقیر ننمود با این وصف که وی سخن  ج رسول خدا

 داند، بلکه با او نرمی نموده و گفت: آن را برایم بخوان! بشر را با سخن خداوند برابر می
ھای لقمان به یاد داشت شروع به خواندن نمود و  سوید آنچه از سخنان و حکمت

 داد. رسول خدا با کمال آرامش به آن گوش می
آن سخن نیکویی «به او گفت:  ج قتی سوید از سخنانش فارغ شد، آنحضرتو
 ».است

آنچه ھمراه من است از این بھتر است. با من «سپس به خاطر تشویق سوید گفت: 
آنگاه آیاتی از قرآن را ». قرآنی است که خدا نازل فرموده و سراسر نور و ھدایت است

الم دعوت نمود و سوید خاموش گوش برایش تالوت فرمود و او را به سوی دین اس
 داد. می

از سخنانش فارغ شد، آثار تأثر در سوید نمایان گشت و فرمود: به  ج وقتی آنحضرت
 راستی که این سخنی نیکو است.

جدا شد در حالی که پیوسته از آنچه شنیده بود متأثر  ج سپس سوید از آنحضرت
و » اوس«نپایید که بین دو قبیله شده بود، لذا به مدینه نزد قومش بازگشت و دیری 

اختالف درگرفت و وی از قبیله اوس بود و قبیله خزرج وی را به قتل » خزرج«
به مدینه بود. اما معلوم نیست که او  ج رسانید. این واقعه قبل از ھجرت آنحضرت
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 گویند: ما او را دیدیم که در حالت اسالم آورد یا خیر؟ گرچه برخی از افراد قبیله او می
 اسالم کشته شد.

با سوید تأمل نما که چگونه با اخالقش وی را کسب  ج پس در تعامل آنحضرت
 نمود و با او خشونت و سختی ننمود.

 با اختصار
 ».رو باش در تمجید اسراف کن و در انتقاد میانه«





 

 

 حساب عاطفی

 سازیم. ھای مردم را نسبت به خودمان می تصورات و برداشتماییم که 
پس اگر شخصی را در بازار دیدید که با شما ترشرو بود، باز او را در سوپرمارکت 

ی  محل دیدید که بازھم با شما عبوس و اخموست! شما در ذھن خودتان یک چھره
جایی چیزی در مورد او نمایید و ھرگاه او را ببینید و یا در  خیالی را از او ترسیم می

 کند، آیا چنین نیست؟ بشنوید فورا آن چھره عبوس در ذھن شما تداعی می
و اگر شخصی با لبخند و خوشرویی در جایی با شما برخورد کند. قطعًا در ذھن 

بندد. این در مورد کسانی است که ھمیشه با شما  شما یک سیمای درخشانی نقش می
 افتد. یک برخورد تصادفی با شما اتفاق میدر ارتباط نیستند و بلکه در 
مان  بینیم از قبیل: ھمسر، فرزندان و دوستان را میھا  آن اما کسانی که ھمیشه ما

ھمیشه به یک شکل ھا  آن در مدرسه و محل کار، ھمسایگان، مسلمًا تعامل ما با
 نخواھد بود.

ما را خشمگین و بسا  ما را خندان و مھربان ببار خواھند آورد؛ اما گاھیھا  آن آری،
 ترشرو و یا دشمن و بسا ناسزاگو ببار خواھند آورد، چون ما انسان ھستیم.

متحد ھا  آن ھایمان در نزد ھا و بدی به دنبال آن، محبت آنان بر حسب طغیان نیکی
گردد. به عبارتی دیگر: محبت ما با آنان برحسب مقدار صندوق حساب عاطفی ما با  می
 ھاست. چگونه؟ آن

دھد، مسلمًا شما این  وقتی در بین شما و یک انسان یک اتفاقی زیبایی رخ می
 افزایید. خاطره زیبا را از خود در دفتر خاطرات او می

کند که شما محبت و احترام خویش  یعنی برای شما در قلب خودش حسابی بازمی
گردد و یا از  کنید و سپس بعد از آن به حساب عاطفی شما افزوده می را در آن واریز می

 شود. آن کاسته می
زنید به حساب عاطفی شما که در نزد اوست  لذا ھر لبخندی که به روی وی می

ریزد و  دھید به حساب عاطفی شما می ای که به او می گردد و ھر ھدیه اضافه می
افزاید. ھرگونه اھانت،  ھمچنین ھرگونه تعارف و مجامله را به حساب عاطفی شما می
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دارید از حساب عاطفی شما بیرون  فحشی که شما نسبت به وی ابراز می ناسزاگویی و
 کشد. می

به دنبال آن ھرچند که حساب عاطفی شما نزد او زیاد باشد، و روزی در یک 
موضعی بین شما امری پیش بیاید که او را به خشم آورید، وی مقدار معینی از حساب 

 کند. شما برداشت می
 گذارد؛ زیرا حساب شما در نزد او خیلی زیاد است. اما این تأثیر چندانی نمی

ــــــد ــــــذنب واح ــــــى ب ــــــب أت  وإذا احلبي
 

ـــــــفيع  ـــــــألف ش ـــــــنه ب ـــــــاءت حماس  ج
 

ھایش با ھزار شفاعت  ھرگاه دوست مرتکب اشتباھی شود، محاسن و نیکی«یعنی: 
 ».در نزد تو خواھند آمد

ن برداشت تا اما اگر شما در نزد او حساب عاطفی نداشته باشید و ھمواره از حساب
 نمایید در حالی که آن خالی باشد، قطعًا حساب شما ناقص خواھد بود!

به دنبال آن وی در دلش نسبت به شما ناخوشایند و سنگین خواھد بود. چون شما 
 نمایید. کنید و سپس در آن واریز نمی از حساب عاطفی خود برداشت می

اید؟ وقتی  گوش داده آیا روزی به سخنان زنی که شوھرش وی را طالق داده است
گوید: به سبب یک قضیه بسیار ساده،  پرسید که چرا طالقت داده است؟ می از وی می

از من خواست به دیدار خواھرش بروم، ولی من انکار نمودم و نرفتم. او بر من خشم 
 گرفت و فحش و ناسزایم گفت تا این که طالقم داد.

دقت نمایید، ھرگز سبب طالق را این  ی این طالق ولی اگر شما با ذکاوت به انگیزه
بینید؛ بلکه سبب طالق در این موقف، ھمان پِر کاھی است که شتر را  امر ساده نمی

 کمرشکن نمود.
حکایت شده است که شخصی شتری بسیار قوی داشت و وی تصمیم گرفت تا به 

پشت شتر مسافرت برود لذا اسباب و وسایل مورد نیازش را بر آن حمل نمود و آن را به 
بست و شتر ھمچنان قوی ایستاده است تا این که بار چھار شتر را بر آن حمل نمود. 
ناگھان شتر از سنگینی بار شروع به لرزیدن نمود و مردم به سوی آن مرد فریاد 

کنی، لذا مرد یک بند کاه را برداشت و گفت:  قدر بر آن حمل می زدند بس است چه می
ت و وقتی آن را بر پشت شتر انداخت شتر به زمین این سبک است و آخرین کاالس

یک مشت کاه شتر «گویند:  خوابید و داستان وی ضرب المثل قرار گرفت. چنانکه می
 ».را کمرشکن نمود



 ٤٣٧  حساب عاطفی

بینید مشت کاه مظلوم واقع شده است؛ زیرا آن شتر را به  اگر خوب توجه نمایید می
را درھم شکسته است که از اول زمین نخوبانیده است، بلکه بارھای انبوه پشت شتر 

ی صبرش لبریز گشت و کمرش با یک چیز  نمود و صبر نمود تا این که کاسه صبر
 کوچکی درھم شکست.

داند که  ھمچنین این زن که شوھرش وی را طالق داده است. شوھر به یقین می
 ھای قبل ی خواھر نیست. بلکه انبوه مشکالت و ناھنجاری نیامدن به خانه علت طالق

ھایش،  از آن باعث گشته تا وی را طالق دھد. از جمله: سرپیچی از خواسته
نگذاشتن به نظر وی  نساختن مطالباتش، عدم محبت با وی، غرور و تکبر، احترام محقق

و... است. لذا این زن ھمواره از رسید عاطفی خویش که در نزد شوھر است برداشت 
کند و  کند و درمان نمی ز نماید و زخم میکند، بدون این که دو مرتبه به آن واری می

آید لذا کمر شتر  کند تا این که این قضیه پیش می کند و تحمل می شوھر تحمل می
 شکند. درھم می

نمود از قبیل:  گر این زن به واریزنمودن زیاد به حساب عاطفی خویش توجه میا
بالی،  گری، عشق و محبت، شوخی و سبک خوش برخوردی، ناز و کرشمه و عشوه

شد  اش بزرگ می توجه به غذا و لباس و احترام به نظر و رأی وی، مسلما حساب عاطفی
شد و به دنبال آن، اگر برخوردی نادرست  و صاحب میلیاردھا محبت در قلب وی می

کرده و  کرد زیان نمی آمد و از حساب عاطفی خویش مبلغی برداشت می پیش می
 شد. ھایش غرق می ر دریای بیکران نیکیشد؛ زیرا بدی او د متحمل خسارت نمی

آموز ماجراجو و آشوبگر زد که با یک اشتباه  توان با یک دانش یا مثال دیگری می
کند و از کالسش  گیرد و چه بسا او را تنبیه می کوچک، معلم به شدت بر وی خشم می

 اندازد. و... بیرون می
ام خیلی از من  یگوید: فالن ھمکالس آموز به عنوان شکایت می سپس دانش

کند، اما من چنین کردم و  شود؛ او را سرزنش نمی اشتباھات بیشتری را مرتکب می
 این فقط یک جمله بود که من بدون اجازه معلم آن را بر زبان آوردم.

ولی متوجه نیست که این نکته ھمان یک مشت کاه است که شتر را کمرشکن 
 .کند کند و درمان نمی نمود؛ زیرا وی زخم می

شوند و ھمسایگانی  به ھمین شکل این مثال در مورد دوستانی که باھم درگیر می
 آید. کنند نیز صادق می که اختالف می



 ات لذت ببر از زندگی    ٤٣٨

کنیم، باید  بنابراین، ما ھمیشه نیازمند آنیم که در قلب ھرکسی که با او برخورد می
 یک حساب عاطفی باز کنیم.

نموده و ھرچه بیشتر و شوھر منتظر فرصت است تا در دل ھمسرش حسابی باز 
ھایی در آن به ثبت برساند و زن نیز به این نیاز دارد. فرزند نیاز به  بیشتر نقطه

 گذاری حساب در دل پدرش دارد. سپرده
آموزان و برادر با برادرانش؛ بلکه حتی مدیر با کسانی که در  ھمچنین معلم با دانش

 ی او مشغول کارند به این نکته نیاز دارد. اداره

 ا اختصارب
ــــــى  ــــــب أت ــــــدوإذا احلبي ــــــذنب واح  ب

 

ـــــــفيع  ـــــــألف ش ـــــــنه ب ـــــــاءت حماس  ج
 

ھایش با ھزار  ھرگاه دوست تو مرتکب اشتباھی شود، محاسن و نیکی«یعنی: 
 ».شفاعت در نزد تو خواھند آمد



 

 

 ساحر

 جمله شیرینی شنیدیم.خواھد. آقا ما یک  گفتن پول نمی سخن
خواست شوھرش را نکوھش کند. درست است وی در غذا و  زن بیچاره اینگونه می

 لباس زن کوتاھی نکرده، اما وی را با سخنان شیرین و سحرآمیز، اسیر نکرده است.
روانشناسان به این مطلب اتفاق دارند که مھمترین ویژگی یک فروشنده ماھر این 

 فرین باشد و بار بار بگوید:است که در سخنانش سحر آ
 به روی چشم آقا.

 بفرمایید.
 .دقابل ندار

 خسته نباشید.
شود. اگر در  ھراندازه که جمالت فروشنده زیباتر باشد، ارزش وی نیز باالتر می

ساختن  زیبایی کالمش، ستایش و زیبایی را در تعریف کاالھایش بیفزاید و قادر به قانع
 د، وی، نور باالی نور را کسب نموده است.کنندگان به خرید باش مراجعه

ارباب تجربه به این مطلب اتفاق دارند که مھترین ویژگی یک منشی آن است که 
زبانش شیرین باشد و عبارات جذابی بر زبان آورد و اینگونه جمالت را به گوش 

 (مطمئن باشید) ما در خدمت شما ھستیم.» ابشر«کنندگان بنوازد و بگوید.  مراجعه
ا زنی شیفته و دلباخته شوھرش است با این که وی بسیار بخیل و نازیبا بس چه

 است، اما وی را با جمالت سحرانگیزش اسیر نموده است.
یادم آمد که جوانی در مراوده و تعامل دختران جوان بسیار مھارت داشت و برای به 

ر دام محبت وی ای که د قدر از دختران بیچاره خیلی خبره بود و چهھا  آن آوردن دست
تر اینجا بود که وی ماشین  گرفتار بوده و به ریسمان عشق وی معلق بودند. شگفت

را بر آن سوار کند و جیب پر از پولی نداشت تا ھدایای ھا  آن مدل باالیی نداشت که
خریداری نماید، فکر نکنید که وی از زیبایی باالیی برخوردار بود. ھا  آن زیادی برای

خواھم که شما را به دیدن چھره (ی زشتش) مورد آزمایش قرار  دا میھرگز، من از خ
 ندھد.



 ات لذت ببر از زندگی    ٤٤٠

اما دو فک وی یک زبانی را در خود جای داده بودند که اگر با آن با سنگی صحبت 
تراشید و اگر آن را در  کرد آن را می شکست، اگر با مویی صحبت می کرد آن را می می

داد او را  ای را دلجویی می گر شیفته و دلباختهکرد و ا برد، آن را فواره می نھری فرو می
 کرد. بیھوش می

کرد.  را تسخیر میھا  آن شدت لذا با این زبانش دختران را شکار نموده و بلکه به
 سراید: شاعر می

ــــه ــــو أن ــــالل ل ــــحر احل ــــديثها الس  وح
 

ـــــــرز  ـــــــلم املتح ـــــــل املس ـــــــن قت  مل جي
 

 إن طــــال مل يمــــل وإن هــــي أوجــــزت
 

ــــــــــدث أهنــــــــــا مل    تــــــــــوجزود املح
 

سخنان وی (معشوقه) از قبیل جادوی حالل است اگر او مسلمانی را که «یعنی: 
 ».کشت کرد، نمی خود را حفاظت می

کننده نیست و اگر مختصر نماید، کسی که به  اگر زیاد سخن بگوید خسته«
 ».دارد که مختصر سخن نگوید دھد دوست می سخنانش گوش می

 بیند. انگیز می ر شگفتھرکسی در سیره و تاریخ بنگرد، امو
» عمرو بن اھتم«و » زبرقان بن بدر«، »قیس بن عاصم«ھای  روزی سه نفر به نام

 آمدند. ج که از بزرگان و سران قبیله تمیم بودند نزد رسول خدا
کنند وبه  از من پیروی میھا  آن ام و گفت: یا رسول الله! من سردار تمیم» زبرقان«

گیرم. آنگاه  را میھا  آن دارد و حقوق را از ستم بازمیدھند و من آنان  م گوش میفحر
اشاره نمود و گفت: این از جایگاه من خبر » عمرو بن اھتم«به سوی دومین سردار 

 دارد.
اینگونه از وی تعریف نمود: به خدا قسم! یا رسول الله وی بسیار سخنور و » عمرو«
اه عمرو خاموش شد و در شود. آنگ کننده از قومش است و از حرفش اطاعت می دفاع

 تعریف وی مبالغه ننمود.
ه نمود. از این رو زبرقان به خشم صزبرقان منتظر تعریف بیشتری بود، اما عمرو خال

ورزد. لذا گفت: به خدا قسم! یا رسول  عمرو بر سیادت وی حسد می آمد و گمان برد
 گفتن وی نیست. داند چه بگوید ولی چیزی جز حسادت مانع سخن الله! او می

ورزم؟ به خدا  در این ھنگام عمرو به خشم آمد و گفت: من نسبت به تو حسد می
 یله ھستی.کننده قب زاده و ضایع مال، نادان سوگند تو که اصل و نسب، تازه



 ٤٤١  ساحر

به خدا قسم یا رسول الله! من در آنچه اول گفتم راست گفتم و در آنچه آخر گفتم 
دانستم  دروغ نگفتم، اما من مردی ھستم که اول راضی بودم پس بھترین آنچه را می

گفتم و خشم گرفتم لذا بدترین آنچه را یافتم گفتم و به خدا قسم که من در ھردو 
 سخن راستگو ھستم.

از حاضر جوابی، قدرت بیان و مھارت سخنوی وی در شگفت آمد. لذا  ج آنحضرت
 .)١(»ھمانا برخی از سخنان سحرآمیزاند برخی از سخنان سحرآمیزاند«گفت: 

 ھای زبانت ابتکار به خرج بده. اگر کسی گفت: خود کار را بده. پس در مھارت
 بگو: چشم بفرمایید.

 اگر گفت:
 دارم. بگو: چشمانم را بخواه. بفرمایید.آقا من از شما چیزی الزم  -
خواھم. بگو: بفرمایید. ما برای کسانی خدمت کردیم که به  از شما خدمتی می -

 رسند. گرد پای شما نمی
 آورند اعمال نما، ھایی که احساسات و عواطف را به ھیجان می اینگونه شیوه

مھر و عاطفه است را  با مادر، پدر، ھمسر، فرزندان و دوستان کلماتی که آمیخته از
رساند؛ ولی دیگران را تسخیر نموده  به گوش آنان بنوار؛ زیرا این شیوه به تو زیانی نمی

 برد. ھایی که در دلشان است را از بین می و کدورت
 بعد از غزوه بدر بنگر. شبه وضعیت انصار

جھاد  انصار کسانی ھستند که در غزوه بدر در کنار پیامبر جنگیدند و در غزوه احد
جنگیدند و کشته  محاصره شدند و ھمواره در کنار وی می کردند و در غزوه احزاب

 رھسپار گشتند.» حنین«شدند و سپس به سوی  می
در صحیحین آمده است: در آغاز غزوه حنین، جنگ شدت گرفته بود و مردم 

 متفرق شد. لشکر طائف قوی بود و شکست ج پراکنده شده و لشکر از کنار رسول خدا
به یارانش نگاه کرد دید از جلو او  ج کرد. رسول خدا در جلو مسلمانان خودنمایی می

 کنند! آنگاه با صدای بلند انصار را صدا زد: ای جماعت انصار! فرار می

                                           
 مستدرک حاکم در این حدیث اشکاالتی است و اصل آن در صحیحین است. -١



 ات لذت ببر از زندگی    ٤٤٢

آنان در جواب گفتند: لبیک یا رسول الله! و به سویش برگشتند و در جلوش صف 
جنگیدند و برای رسول خدا  من میکشیدند و ھمواره با شمشیرھایشان در مقابل دش

 کردند تا این که کفار پا به فرار گذاشته و مسلمانان پیروز گشتند. فدایی می جان
گرد آورده شد، آنان به  ج بعد از این که نبرد پایان یافت و غنایم در جلو آنحضرت

 کردند. وی نگاه می
آورد و به  به یاد می در این لحظه ھرکدام گرسنگی فرزندان و خانواده فقیر خویش را

شان  سامان یافته و زندگیھا  آن سھمی از این غنایم چشم امید داشت تا مقداری اوضاع
 بھبود یابد.

را که تازه مشرف » اقرع بن حابس« ج ھا در ھمین حالت بودند که رسول خدا آن
�به اسالم شده بود  �چون وی چند روزی قبل از فتح مکه اسالم آورده بود   ند فرا خوا 

 و صد شتر را به او داد.
 باز ابوسفیان را فرا خواند و صد شتر را به او داد.

نمود. کسانی که مانند انصار  ھمواره غنایم را در میان اقوام و بزرگان مکه تقسیم می
 فدایی کرده بودند. نه مال خرج کرده بودند و نه جھاد و جان

را بیامرزد  ج گفتند: خدا پیامبروقتی انصار این صحنه را مشاھده کردند با ھمدیگر 
ھا  آن دھد، در حالی که ھنوز از شمشیرھای ما خون دھد و به ما نمی به قریش می

 چکد! می
رفت و  ج این وضعیت را دید، نزد رسول خدا سسعد بن عبادهھا  آن وقتی سردار

ھای اصحاب تو از میان انصار نسبت به شما کدورتی پدید  گفت: یا رسول الله! در دل
 آمده است.

 ».چه شده؟«تعجب نمود و گفت:  ج رسول خدا
ای و آن را در میان قومت  گفت: به خاطر آنچه در مورد این غنایم انجام داده

عطا نموده و به انصار  (یعنی) اھل مکه تقسیم نمودی و به قبایل عرب اموال زیادی
 ای. چیزی نداده

سعد گفت: یا رسول الله! من نیز » گویی ای سعد؟ توچه می«گفت:  ج رسول خدا
 یکی از میان قومم ھستم.
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متوجه شدند که این قضیه به درمان چیزی نیاز دارد که در  ج رسول خدا
 ھایشان. ھایشان داخل شود نه در جیب دل

 ».قومت را جمع کن«آنگاه گفت: 
نزد آنان تشریف آورد و حمد و ثنای خداوند را  ج وقتی انصار گرد آمدند آنحضرت

 ».ای جماعت انصار! سخنی از شما به من رسیده است؟«به جا آورد و سپس گفت: 
اند:  اند. اما برخی از جوانان ما گفته انصار جواب دادند: بزرگان ما چیزی نگفته

کند، در حالی که ھنوز  دھد و ما را رھا می ش میخداوند به رسول الله رحم کند به قری
 چکد!! میھا  آن از شمشیرھای ما خون

ای جماعت انصار! آیا شما گمراه نبودید و خداوند شما «فرمود:  ج آنگاه رسول خدا
 ».را به وسیله من ھدایت ننمود؟!

 گفتند: بله و فضل و منت از آِن خدا و رسول اوست.
نیاز ساخت  نیازمند نبودید و خداوند شما را به وسیله من بیآیا شما فقیر و «فرمود: 

ھایتان الفت و محبت  و شما دشمن ھمدیگر نبودید و خداوند به وسیله من بین دل
 ».آفرید؟!

 گفتند: بله و فضل و منت از آِن خدا و رسول اوست.
 نیز خاموش شدند و پیامبر منتظر ماند وھا  آن خاموش شد و ج سپس رسول خدا

دھید ای جماعت  چرا جواب نمی«فرمود:  ج نیز منتظر ماندند. باز رسول خداھا  آن
 ».انصار؟
 ھا گفتند: چه جواب بدھیم یا رسول الله! فضل و منت از آِن خدا و رسول اوست. آن

گفتید و راست  خواستید البته می به خدا قسم! اگر می«فرمود:  ج آنگاه رسول خدا
 ».شدید گفته و تصدیق می

گفتید: تو در حالی آمدی که تکذیب شده بودی و ما تو را  خواستید می می اگر
نیاز شده بودی و ما تو را یاری نمودیم و رانده شده بودی  تصدیق نمودیم، درمانده و بی

دست بودی و ما ثروت و دارایی خودمان را در  و ما تو را جای دادیم و فقیر و تھی
 اختیار تو گذاشتیم.

ھایشان را تکان داد و گفت:  ریک احساسات انصار نموده و دلسپس شروع به تح
اید  ارزش دنیا، نسبت به رسول الله بدبین شده ای جماعت انصار! آیا در مورد چیز بی«

ھای افرادی قرار دادم تا اسالم بیاورند و شما را  آوردن دل که من آن را برای به دست
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اند و به تازگی جاھل بوده و  م گرویدهتان سپردم. ھمانا قریش تازه به اسال به اسالم
 اند. دچار مصیبت شده

اند و من خواستم آن را جبران نمایم و  یعنی در فتح مکه دچار جنگ و کشتار شده
 ھایشان را به دست آورم. دل

ند و شتر برگردند و شما با فشوید تا مردم با گوس ای جماعت انصار! آیا راضی نمی«
 ».تان بازگردید؟! ھای به خانه ج رسول خدا

ای دیگر را طی  ای را طی نمایند و انصار وادی و دّره اگر مردم، یک وادی و دّره«
ی انصار را طی خواھم کرد. سوگند به ذاتی که جان  نمایند، قطعًا من وادی و دّره

شدم. خدایا!  بود، من مردی از انصار می محمد در دست اوست اگر فضیلت ھجرت نمی
در این ھنگام مردم به ». انصار و فرزندان انصار، و فرزنداِن فرزندان انصار رحم بفرما بر

خیس شد و گفتند: ما به تقسیم و بھره رسول ھا  آن تا این که محاسن گریه افتادند
 رفت و مردم متفرق شدند. ج راضی شدیم. آنگاه رسول خدا جخدا

 گیز بود!ان شگفت ج قدر پیامبر ما ای خدا تعجب است، چه
خود نموده و  توانید مردم را از خود بی ھای زیبا گاھی می شما با عبارات و جمله

 ببرید.ھا  آن ھوش از سر
دار و خیلی مغرور و متکبر  شخصی سرمایه» صعید مصر«حکایت شده است که در 

بود به باشا شھرت داشت و صاحب چندین دھقان و کشاورز و فردی بسیار متکبر بود 
 داشت. ستم و ظلم را بر کشاورزان ضعیف و بیچاره روا میو انواع 

ھای کشاورزی وی تلف شده و از بین رفتند. لذا وی  ھا گذشت تا این که زمین سال
بعد از توانگری و ثروت، فقیر و ورشکسته شد. فرزندانش گرسنه شدند و منبع 

ی نیز از درآمدش خشکید و جز کشاورزی حرفه دیگری بلد نبود و زمین کشاورزی و
 بین رفته بود.

 از این رو جھت کار بیرون شد. اما چه کار؟!
به مزرعه یکی از کشاورزان بیچاره که در گذشته انواع ذلت و بدبختی را از دست 
وی چشیده بود آمد و وارد مزرعه وی شد و با تمام ذلت گفت: آیا کاری در نزد شما 

ا حبوبات شما را پاک نمایم و یا شود، محصوالت شما را برداشت نمایم ی یافته نمی
 ھای اضافی درختان را قطع نمایم یا... برگ
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کنی! تو مغرور و متکبر! خدا  کشاورز بر سرش داد زد و گفت: تو در نزد من کار می 
را شکر که دعایم را در حق تو پذیرفت و تو را خوار و زبون ساخت و سپس وی را با 

 ذلت از باغش بیرون راند.
نمود وارد باغ دیگری شد که  که دامان ذلت و شرمندگی را حمل می وی در حالی

صاحب آن خاطرات دردناکی را از این شخص به خاطر داشت، وی نیز او را با ذلت و 
 خواری از باغش بیرون راند.

خواست با دست  بیچاره بیرون شد در حالی که بسیار نگران بود و نمی» باشای«
لذا وارد باغ شخصی دیگر شد. نزد وی رفت تا در اینجا خالی نزد فرزندانش بازگردد. 

نیز شانس خود را آزمایش نماید. کشاورز وقتی او را دید شادمان گشت در حالی که 
اند و من  وی نیز انواع بدبختی را از دست وی چشیده بود. باشا گفت: فرزندانم گرسنه

 ام. برای کار آمده
ای از وی انتقام  با یک شیوه ھوشیارانهخواست وی را ذلیل نماید و  کشاورز می

 بگیرد.
قدر امروز  لذا به وی گفت: خوش آمدی جناب باشا، بوستان مرا روشن ساختی! چه

وقت ھستم! باشای بزرگ امروز به باغم آمده است! تو باشای بزرگ ھستی، تو  من خوش
د تا این کر خود می باشای سرشناس ھستی. و ھمواره وی را با این جمالت از خود بی

 که جناب باشا چون نیروی مغناطیس جذب شده و تخدیر شد.
دانم آیا این  سپس کشاورز گفت: خیلی خوش آمدی نزد من کار است ولی من نمی

 باشد یا خیر؟ کار مناسب شما می
 باشا گفت: کارتان چیست؟

کشیدند یک گاو  زنم و گاو آھن را دو گاو می گفت: من امروز زمینم را شخم می
تواند کار بکند و گاو سفید  ه و یک گاو سفید. اما امروز گاو سیاه مریض است و نمیسیا
تواند به تنھایی گاو آھن را بکشد. لذا شما امروز به جای گاو سیاه گاو آھن را  نمی

بکشید. قطعًا تو باشای قوی و قدرتمند ھستی. تو رھبری، تو رئیسی، تو ھمیشه به جلو 
 کنی. حرکت می

ا تمام غرور به سوی گاو آھن آمد و در کنار گاو سفید ایستاد و کشاورز نیز باشا نیز ب
یک طرف گاو آھن را به گاو سفید بست تا آن را بکشد و سپس رو به باشا کرد و گفت: 
ای بھترین باشای جھان! ای قدرتمند، ای پھلوان، و باشا با نخوت و غرور نگاه کرد و 
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ای به دست داشت بر  و خودش در حالی که تازیانه آنگاه ریسمان را به شانه باشا بست
ای به پشت گاو زد و گاو حرکت  گاو آھن سوار شد و داد زد: یالله حرکت کن! و تازیانه

 کرد و باشا نیز به ھمراھی گاو به راه افتاد.
 گفت: زیباست جناب باشا، خیلی عالی است! کشاور نیز مرتب می
گفت: تندتر جناب باشا، مقداری بھتر  باز مینواخت و  ای می به پشت گاو تازیانه

 جناب باشا.
باشای بیچاره تا به حال چنین کاری عادت نداشت، اما با تمام نیرویش از صبح تا 

 شام گاو آھن را کشید، گویا عقلش را از دست داده بود.
گفت:  وقتی کار به پایان رسید، کشاورز طناب را از گردنش باز کرد در حالی که می

 خدا قسم جناب باشا کار شما خیلی خوب است این بھترین روز باشاست!به 
 اش رفت. آنگاه چند جنیه به او داد و باشا به خانه

ھایش ورم کرده و زخم برداشته بودند و خون  در حالی نزد فرزندانش رفت که شانه
خود  جھید، اما وی ھمچنان از از زیر پاھایش روان بود و عرق از زیر لباسش بیرون می

 خود و تخدیر بود. بی
 فرزندانش از وی پرسیدند: ھان، کاری پیدا کردی؟

 وی با تمام غرور جواب داد: بله، من باشا باشم و کار پیدا نکنم؟!
آنان گفتند: چه کار؟ گفت: چه کار؟ ھان! و کم کم داشت از تخدیرش به ھوش 

 فھمید. کرد و می آمد و آنچه به او رسیده بود را درک می می
 ام! مقداری خاموش شد و سپس گفت: شغل گاو آھن را انجام داده

 تصمیم
 ».کنی بھترین سخن را انتخاب کن آنگونه که بھترین میوه را انتخاب می«



 

 

 سازی سخن خوب بگو اگر نیازی را برآورده نمی

که نیازمندی نزد تو بیاید و سپس ناامید  یکی از دشوارترین لحظات این است
 بازگردد و نیازش برآورده نشود.

 ساختن نیازھای مردم عبادت بزرگی است. آری، برآورده
ساختن نیاز  اگر من برای برآورده«بود:  اگر ھیچ فضیلتی جز این حدیث نبوی نمی

ک ماه در این تر از اعتکاف ی برادرم بروم و آن را انجام دھم برایم بھتر و پسندیده
 تنھا در فضیلت آن ھمین حدیث کافی بود. )١(»مسجدم ھست
ساختن برخی نیازھا دشوار است؛ زیرا چنین نیست که ھرکسی از شما  اما برآورده

مالی قرض بخواھد شما به دادن آن قدرت داشته باشید، یا کسی از شما خواست با او 
یید، یا کسی از شما چیزی از قبیل اش را برآورده نما به سفر بروید بتوانید خواسته

 خودنویس و ساعت یا... خواست و شما بتوانید آن را به وی بدھید.
مشکل اینجاست که اکثر مردم، وقتی نیازشان برآورده نشد، نسبت به شما 

ر مجالس خویش به بدگویی شما پرداخته و شما را به دشوند و چه بسا  نگران می دل
 زنند. و حتی گاھی به خودخواھی و... برچسب می کنند بخل و آزمندی متھم می

 بنابراین، چکار کنیم و چاره چیست؟
رفتن چنین مواضعی ماھر باشید، لذا ھرگاه کسی از شما چیزی  شما از بیرون

اش را برآورده سازید حد اقل با جمالت زیبا او را  خواست و شما نتوانستید خواسته
 سراید: برگردانید. چنان که شاعر می

ــــــال ــــــدك هتــــــدهيا وال م ــــــل عن  ال خي
 

ـــــق   ـــــعد النط ـــــالإفليس ـــــعد احل  ن مل تس
 

وقتی اسب و مالی نداری که به او ھدیه نمایی، پس اگر حالت وی را بھتر «یعنی: 
 ».گفتنت را با وی نیکو کن کنی حداقل سخن نمی

بنابراین، اگر شخصی باخبر شد که شما به یک شھر مشخصی مسافر ھستید و او 
خواھم فالن چیز را  کنید، من می و گفت: شما که به فالن شھر سفر می نزد شما آمد

                                           
 طبرانی با سند حسن. -١
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توانستید آن چیز را برایش خریداری نمایید،  برایم خرید نمایید و شما بنابر مشکلی نمی
گفتنت را با وی نیکو کن، اگر  سخن«دھید؟ آری،  پس شما به وی چگونه پاسخ می

 ».کنی کارش را برآورده نمی
خواھم به شما خدمت کنم،  به خدا جناب فالنی به روی چشم، می لذا به او بگو:

ترسم وقت نداشته باشم و من  شما از خیلی مردم نزد من محبوبتر ھستید اما من می
 توانم آن چیز را خرید نمایم و... اینقدر کار دارم که نمی

خواستی  ھمچنین اگر شخصی شما را به یک دعوتی فرا خواند و شما می
ھی نمایی و باز ترسیدی تا از شما دل نگران باشد، پس چند مقدمه را برایش خوا معذرت

آورم و شما از جمله  عرضه بدار. مثًال بگو: من شما را یکی از برادرانم به حساب می
 در نزد من ھستی، اما من امشب کار دارم. ھا انسانارزشمندترین 

ه با فرزندان یا مطالعه و یا ای؛ زیرا کار شما جلس ات دروغ نگفته شما در این گفته
 ھمه کاراند.ھا  این خواب است و

کرد به  ھا را اسیر می مردم را با اخالقی که دل ج پیامبر و خنکی چشمان ما محمد
 آورد. دست می

بنگر در حالی که با یاران گرانقدرش نشسته و در مورد بیت الله  ج به آنحضرت
ھایشان مشتاق زیارت آن  که ناگھان دلگفت  الحرام و فضیلت عمره و احرام سخن می

 دیار مقدس گردید.
ستن به آن ج را برای پیشیھا  آن دستور داد تا آماده سفر شوند وھا  آن از این رو به

 تشویق نمود و آنان نیز اسلحه خویش را برداشته و آماده شدند.
گویان  با ھزار و چھار صد نفر از یارانش تھلیل گویان و لبیک ج آنگاه رسول خدا

 راھی انجام عمره شدند و به سوی بیت الله الحرام رفتند.
�ھای مکه نزدیک شدند ُقصوی  وقتی به کوه به زمین خوابید و  - ج شتر پیامبر 

کوشش کرد تا حرکت کند، اما شتر بلند نشد. اصحاب گفتند: قصوا  ج آنحضرت
 کرد. ینافرمان

کند و این از اخالق آن نیست، بلکه  قصوا نافرمانی نمی«فرمودند:  ج پیامبر
ل ابرھه است وقتی با یمنظور از فیل، فـ». نگھدارنده فیل آن را نگه داشته است

خواست کعبه را ویران کند و خداوند او را از این کار  لشکرش از یمن حرکت نمود و می
 بازداشت.
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م در قبضه اوست (مشرکین) ھیچ چیزی سوگند به ذاتی که جان«سپس فرمودند: 
خواھند، مگر این که من آن را  که در آن حرمات خداوند را تعظیم نمایند از من نمی

 برای آنان به جا خواھم آورد و سپس شترش را پی نمود تا این که بلند شد.
لذا به سوی مکه رھسپار شدند تا این که به جایی به نام حدیبیه نزدیک مکه فرود 

 آمدند.
آمدند تا از ھا  آن باخبر شدند از این رو بزرگان آنان نزدھا  آن کفار قریش از آمدن

پافشاری و اصرار داشت که در  ج ورودشان به مکه جلوگیری نمایند، ولی آنحضرت
 عمره را انجام دھد. مناسکمکه داخل شود و 

» سھیل بن عمرو«پیوسته سفیرانی بین ایشان و قریش در رفت و آمد بود تا این که 
ینده آد و در سال نبازگرد دینهمصلح نمودند که به  ج با آنحضرت آمد و به این صورت

ای نوشتند که مفاد آن از این قرار  د و در میان خویش صلح نامهنجھت انجام عمره بیای
 بود:

شرط نمود که ھرکسی از اھل مکه مسلمان شد و از مکه به مدینه رفت » سھیل«
برگردانده شود و ھرکسی از اسالم برگشت و از مدینه بیرون آمد و به مکه آمد در باید 

 مکه جای داده شود.
مسلمانان گفتند: سبحان الله! ھرکسی اسالم آورد و نزد ما آمد ما او را نزد کفار 

 بازگردانیم! چطور او را نزد مشرکین بازگردانیم در حالی که او مسلمان شده است؟!
ھای داغ و  ن گیر و دار بودند تا این که جوانی در عین گرما بر ریگھا در ھمی آن

زد: یا رسول الله! اصحاب به سوی وی نگاه  دست و پا زنجیر شده آمد و فریاد می
است که مسلمان شده و پدرش او » سھیل بن عمرو«پسر » ابوجندل«کردند، دیدند که 

 را شکنجه و زندانی نموده است.
به گوشش رسیده فرار کرده است و با قید و زنجیر لنگان وقتی سخن مسلمانان 

چکید و  ھایش اشک می ھایش خون و از چشم لنگان آمده است، در حالی که از زخم
انداخت و مسلمانان به او نگاه  ج آنگاه جسم پژمرده و ضعیفش را در جلو آنحضرت

 کردند. می
فرار کرده است؟ لذا با  وقتی سھیل به او نگاه کرد به خشم آمد! چگونه این جوان

صدای بلند فریاد زد: ای محمد! این اولین عھدنامه بین من و شماست که او را دوباره 
 نزد ما بازگردانی.
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 ایم. فرمود: ما ھنوز به این توافق نرسیده ج رسول خدا
 ج کنم. آنحضرت گفت: پس من با شما در مورد ھیچ چیزی صلح نمی» سھیل«

اطر من اجرا کن. گفت: من این کار را به خاطر شما نخواھم فرمود: این یکی را به خ
فرمود: بله این کار را بکن. گفت: من ھرگز چنین نخواھم کرد.  ج کرد. رسول خدا
 سکوت کردند. ج آنگاه رسول خدا

قدر تا حد توان حریص بود تا قریش به اسالم نزدیک  مادر و پدرم فدایش باد! چه
یک مسلمان، یک صلح کامل را به ھم بزند، بالفاصله شوند و نخواست برای حل مشکل 

زد و از  کشید و ابوجندل فریاد می نزد پسرش رفت و او را با زنجیرھایش می سھیل
 کرد. مسلمانان فریادرسی می

ام پس چگونه  ام، نزد شما آمده گفت: ای مسلمانان! من در حالی که اسالم آورده می
اند؟  بینید چگونه مرا شکنجه داده مگر نمیشوم؟  به سوی مشرکین بازگردانده می

کرد تا این که از چشمان آنان ناپدید گشت. دل مسلمانان  ھمواره از آنان فریادرسی می
 به سبب اندوه و دلسوزی برای آنان کباب بود.

شود و از زندگی  ھای سخت بر وی وارد می جوانی در عنفوان جوانی، انواع شکنجه
شود در حالی که وی فرزند یکی از سرداران  دردناک منتقل می ُمرّفه و آرام به بالھای

ھا بھره  ھا و لذت ھای طوالنی را به عیش و عشرت گذرانده و از انواع شھوت است و سال
شود و دوباره به زنجیر و  برده است و اینک در جلو مسلمانان با غل و زنجیر کشیده می

ان اختیاری ندارند. ابوجندل تنھا به مکه شود، در حالی که مسلمان زندان بازگردانده می
 طلبید. بازگشت و از پروردگارش استقامت، تقوا و یقین می

به مدینه بازگشتند در حالی که بر کافران سخت  ج اما مسلمانان به ھمراه پیامبر
 در اختناق و خشم؛ و برای مسلمانان ضعیف و مستمند اندوھگین بودند.

پناه مکه به اوج خود رسید تا جایی که توان و  ن بیباز عذاب و شکنجه بر مسلمانا
و مسلمانان ضعیف مکه » ابوبصیر«و دوستش » ابوجندل«تحمل آن را نداشتند. لذا 

توانست از زندان » ابوبصیر«گریز نمایند. تا این که ھا  آن کردند تا از چنگ کوشش می
ور و عالقه بود و امید و فرار کند و فورًا به سوی مدینه رھسپار گردید. وی بسیار با ش

 آرزوی ھمراھی پیامبر و یارانش سراپا او را از خود بیخود کرده بود.
گذاشت و ریگستان داغ عربستان پاھایش  ھا را پشت سر می ھا و بیابان تشپیوسته د

سوزاند تا این که خود را به مدینه رسانید و مستقیم به مسجد رفت، در حالی که  را می
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وارد مسجد شد و آثار » ابوبصیر«ابش در مسجد نشسته بودند. با اصح ج پیامبر
 شکنجه و خستگی سفر بر وی نمایان و موھایش پراکنده و غبارآلود بودند.

ھنوز نفس راحتی نکشیده بود که دو نفر از کفار قریشی وارد مسجد شدند وقتی 
تصویر عذاب  را دید، آشفته گشته و ترس وجودش را فرا گرفت و دوبارهھا  آن ابوبصیر

به سویش بازگشت. ناگھان آن دو نفر فریاد زدند: ای محمد! بنابر پیمانی که باھم 
 داشتیم وی را به سوی ما بازگردان.

نیز آن عھدی را که با قریش نموده بود به یاد آورد که ھرکسی از  ج آنحضرت
اشاره نمود که از » ابوبصیر«قریش نزد او بیاید به آنان بازگردانده شود. از این رو به 

 ھمراه آن دو بیرون شد.» ابوبصیر«مدینه بیرون شود و ناچار 
ند و یکی در کنار وقتی از حدود مدینه بیرون شدند، جایی برای صرف غذا فرود آمد

ابوبصیر نشست و دیگری جھت قضای حاجت به جایی رفت. در ھمین میان، کسی که 
داد و از روی  در نزد ابوبصیر نشسته بود شمشیرش را بیرون آورد و آن را تکان می

گفت: یک روز کامل این شمشیر را به اوس و خزرج خواھم  استھزا به ابوبصیر می
 .)١(کوفت

 آید. خدا قسم! شمشیر شما به نظر من بسیار جالب به نظر می ابوبصیر گفت: به
 ام. وی گفت: آری، به خدا این بسیار زیباست و من بارھا آن را تجربه نموده

 ابوبصیر گفت: آن را به من بده تا آن را نگاه کنم و او آن را به وی داد.
آن را به  ھمین که شمشیر در دست او قرار گرفت آن را باال برد و سپس به شدت

 گردن وی کوفت تا این که سرش به پرواز درآمد.
وقتی شخص دیگر از قضای حاجت بازگشت و پیکر دوستش را دید که تکه و پاره 

زده شد و به سوی مدینه گریخت و دوان دوان  شده و به زمین افتاده است، وحشت
 وارد مسجد شد.

: این بیم و ھراسی دیده آید فرمود زده می او را دید که وحشت ج وقتی رسول خدا
ایستاد از شدت ترس فریاد زد: به خدا قسم! رفیقم کشته  ج است. چون در جلو پیامبر

وارد مسجد شد و از » ابوبصیر«شد و من نیز در معرض قتل قرار دارم. دیری نپایید که 

                                           
 منظور وی اھل مدینه ھستند که به اسالم گرویده بودند. مترجم -١
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جھید و شمشیر به دستش بود و ھنوز از آن خون  چشمانش شراره آتش بیرون می
 چکید. می

ت: یا نبی الله! خداوند ذمه شما را وفا نمود. شما مرا به سوی آنان بازگردانیدید و گف
 فرمود: خیر. ج خداوند مرا نجات داد و به شما پیوند داد. آنحضرت

آنگاه ابوبصیر صدایش را بلند کرد و گفت: یا رسول الله! کسانی را به ھمراه من 
توانست  شجاعتش تعجب نمود، اما نمیاز  ج بفرست تا مکه را فتح نماییم. رسول خدا

اش را اجرا نماید چون با اھل مکه پیمان بسته بود، اما خواست او را با لطف و  خواسته
». کنی گفتنت را با وی نیکو کن اگر کارش را برآورده نمی سخن«نرمی برگرداند. آری 

 لذا رو به اصحابش نمود و در تعریف ابوبصیر گفت:
یند! اگر کسانی با او باشند، آتش جنگ را روشن مادرش به سوگ وی بنش«

 ».کند می
 لذا این جمالت به منزله تخفیف از فشار و عذرخواھی از وی بود.

به او اجازه  ج ھمچنان ابوبصیر به دروازه مسجد ایستاده بود و منتظر بود پیامبر
آورد، لذا به ابوبصیر  پیمانش را با قریش به یاد می ج ماندن در مدینه بدھد. اما پیامبر

 دستور داد تا از مدینه بیرون برود و ابوبصیر این جمله را شنید و اطاعت نمود.
، ابوبصیر را نسبت به دین بدبین ننمود و دشمن ÷آری، این دستور نبوی

داش بزرگ مسلمانان نیز نگردید. بلکه او از جانب خداوند شکیبا و بزرگ، امیدوار پا
بود؛ کسی که به خاطر او خانواده و فرزندانش را رھا کرده بود و خودش را خسته و به 

 ھا انداخته بود. دامان شکنجه
از مدینه خارج شد و حیران بود به کجا پناه ببرد. در مکه شکنجه و » ابوبصیر«

ر آن زنجیر است و در مدینه عھد و پیمان، از این رو به ساحل دریای سرخ رفت و د
 صحرای خشک بدون دوست و ھمنشین فرود آمد.

وقتی خبر وی به گوش مسلمانان ستمدیده و مظلوم مکه رسید، فھمیدند که 
پذیرند و  را نمیھا  آن دروازه فرج به رویشان گشوده شده است، چون مسلمانان مدینه

 دھند. عذاب و شکنجه میھا  آن اھل مکه به
شد و به ابوبصیر پیوست، سپس مسلمانان یکی از زنجیرھایش رھا » ابوجندل«لذا 

زیاد شد و دارای قدرت و ھا  آن پیوستند تا این که تعداد میھا  آن یکی گریخته و به
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گذشت راه را بر او بسته  اقتدار شدند. از این رو ھرگاه کاروان تجاری قریش از آنجا می
 کردند. و آن را تار و مار می

 ج اپی ادامه داشت، شخصی را نزد رسول خداوقتی اینگونه حمالت بر قریش پی
را نزد خود فرا خواند. لذا رسول خدا ھا  آن فرستاده و او را به صله رحم سوگند دادند تا

 قاصدی را فرستاد تا به مدینه بازگردند.
رسید شادمان گشتند، اما ابوبصیر مریض بود و در ھا  آن به ج وقتی نامه پیامبر

 کرد: داشت و بار بار این جمله را تکرار می واپسین لحظات زندگی قرار
 پروردگار بزرگ و برتر من! ھرکسی خدا را یاری نماید عنقریب یاری خواھد شد.

اجازه داده است ھا  آن به ج وقتی یارانش نزد او رفتند و به او خبر دادند که پیامبر
شان  ده و جانبه سر رسیده و نیازشان برآورده شھا  آن در مدینه زندگی کنند و غربت

کرد  در امان است، ابوبصیر شادمان گشت، در حالی که با مرگ دست و پنجه نرم می
نامه را به او دادند. آن را برداشت و ھا  آن را به من نشان بدھید و ج گفت: نامه پیامبر
 اش گذاشت و سپس گفت: بوسید و به سینه
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 آنگاه فریاد برآورد و جان به جان آفرین تسلیم کرد.
 پس خدا بر ابوبصیر رحم کند و بر پیامبر، رحمت سالم و درود بیشمار بفرستد.

گفتن و سخن سحرآمیز این است که وقتی شخصی  ھای درست سخن شیوهیکی از 
گوید، شما وی را مراعات نموده و با او ابراز  از روی مجامله و تعارف با شما سخن می

 لطف و محبت نمایید.
ی  حکایت شده است که زنی در کنار شوھرش بر یک رختخوابی کھنه و خانه

ی خرما بود، خوابیده بود، این زن  ز تنهقدیمی و دیوارھایی فرسوده که سقف آن ا
چشمانش را گردانید و باز چشمانش را به سقف آن دوخت و به فکر عمیقی فرو رفت و 

 دانی من چه آرزویی دارم؟ آنگاه گفت: آیا می
ای  شوھرش گفت: بگو آرزویت چیست؟ گفت: آرزوی من این است که شما خانه

باشی و دوستانت را در آن دعوت نمایی و  بزرگ داشته و با فرزندانت در آن خوشبخت
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یک ماشین مدل باال داشته باشی و به ھنگام رانندگی آن لذت ببری. حقوقت چند 
 برابر باشد تا دیونت را پرداخت نمایی و...

پیوسته این زن بیچاره با شور و حماسه اسباب خوشبختی را که برایش آرزو 
 شمرد. کرد برمی می

اش غرق بود و از بھبود اوضاعش نومید بود و نیز از  وردهخ مرد در آرزوھای شکست
 گفتن چیزی بلد نبود. ھای سخن مھارت

 وقتی زن از شمردن آرزوھا خسته شد گفت: تو چه آرزویی داری؟
کنم که تنه این  مرد تا مدت مدیدی به سقف نگریست و سپس گفت: من آرزو می

 نصف کند!درخت خرما بشکند و به سر شما بخورد و آن را دو 

 حدیث
شوند؟  وارد دوزخ می ھا انسانپرسیدند: بر اثر چه چیزی بیشتر  ج از آنحضرت«

 ».یعنی فرج و زبان» این و این«فرمود: 



 

 

 دعا

اجابت دعا نیست؛ زیرا این ربط  منظورم در اینجا بحث از فضیلت، آداب و شروط
 ندارد.» ھای تعامل با مردم مھارت«مستقیمی با موضوع مورد بحث ما 

 ھای تعامل با مردم قرار دھید. بلکه منظورم این است که شما دعا را یکی از مھارت
قبل از ھرچیز شما دعا کنید که خداوند شما را به بھترین راه رھنمون سازد، 

 کرد: اینگونه دعا می ج چنانکه پیامبر
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پاکی و  ستایش برازنده توست، معبود به حقِی جز تو نیست، بار خدایا«یعنی: 

نمایم گناھانم را  و بر گناھانم اعتراف می ستایش تو را سزد، من بر خودم ستم نمودم
بیامرز؛ زیرا جز تو کسی آمرزنده گناھان نیست و مرا به بھترین اخالق رھنمون ساز، 

سازد و مرا از اخالق بد نجات بده؛ چون  کسی چون تو به بھترین اخالق رھنمون می
را از تو  دھد. بار خدایا! حاضرم و سعادت تو کسی از اخالق بد نجات نمی غیر از

 ».توست خواھم و خیر ھمگی به دست می
ھای در  توانید، دعا را یکی از مھارت گردیم. چگونه شما می به اصل مطلب بازمی

 ھای مردم قرار دھید؟ کسب دل
کردن با آنان،  گفتن و مالقات پسندند حتی به ھنگام سالم عمومًا مردم دعا را می

ست و چه خبر؟ این جمله اضافه کن: خدا گویی حالتان چطور ا پس وقتی به آنان می
 شما را حفظ کند، خداوند به شما برکت دھد، خداوند قلب شما را ثابت نگه دارد.

اند بپرھیز. مانند این که بگویی:  از دعاھای تکراری که مردم به آن عادت کرده
شما را موفق کند (موفق باشید) و... بله این دعای خوبی است، اما مردم با این  دخداون

                                           
 ابوعوانه با سند صحیح. -١
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اند و شاید اصًال خوش ندارند آن را بشنوند و ھرگاه کسی را مالقات  دعا عادت کرده
دعا کن او بشنود. مثًال بگو: خدا ھا  آن کردی که با فرزندانش ھمراه است، طوری برای

 را نگه دارد، خداوند نیکوکاریھا  آن خنک نماید، خداوند ھا آن چشمان شما را به وجود
 را نصیب شما بگرداند و...ھا  آن

ام که  ام و چنین دیده را تجربه کردهھا  آن گویم و بارھا را از روی تجربه میھا  این من
 رباید. ھای مردم را می این امر دل

یکی از جھت ایراد سخنرانی در  ھای رمضان دو سال پیش در یکی از شب
ھای  ای دعوت شدم و این دیدار در مکه مکرمه در یکی از ھتل ھای ماھواره ایستگاه

 مقابل مسجد الحرام برگزار گردید.
کنندگان و  ه پشت سرمان به عمرهرکردیم و بینندگان از پنج ما صحبت می

 کردند. کنندگان را به صورت مستقیم نگاه می طواف
یی که قلب مجری برنامه نرم شد و در اثنای ای بسیار روحانی بود تا جا منظره

 جلسه به گریه افتاد.
جوی بسیار معنوی و ایمانی بود و جز یکی از تصویر برادران کسی آن را بر ما فاسد 

 ننمود.
این تصویربردار در یک دست دوربین و در دست دیگرش سیگار داشت و گویا 

ھایش را از  ارک رمضان ششخواست ھیچ فرصتی را از دست ندھد و در این شب مب می
 سیگار پر کند!

ی جز  وی به شدت مرا آزار داد و من و دوستم را از دودھا خفه کرده بود، اما چاره
گرفت و چاره درمانده جز  صبر نبود، زیرا پخش برنامه به صورت مستقیم انجام می

 .)١(سوارشدن نیست!
 یک ساعت کامل گذشت و جلسه به پایان رسید.

در حالی که سیگار به دست داشت نزد ما آمد و از ما تشکر نمود. من تصویربردار 
دستش را فشار دادم و گفتم: من نیز از مشارکت شما در تصویربرداری این برنامه دینی 

نمایم. ولی من با شما یک سخنی دارم امیدوارم آن را بپذیرید. وی گفت:  تشکر می
 بفرمایید بفرمایید.

                                           
 این یک ضرب المثل در زبان عربی است. -١
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 من گفتم: دود و سیگار.
وی بالفاصله سخنم را قطع نمود و گفت: مرا در این مورد نصیحت نکن، به خدا 

 جناب شیخ فایده ندارد.
دانی که سیگار حرام است و خداوند  من گفتم: خوبه، شما گوش بده، شما می

 فرماید: می
دوباره سخنانم را قطع نمود و گفت: جناب شیخ! وقتت را ضایع نکن من چھل سال 

ھایم در جریان است، اصًال  سیگار سر و کار دارم. دود در تمام رگ است که با دود و
اند. من گفتم: یعنی فایده ندارد؟  ای ندارد. کسانی غیر از شما بیشتر تالش کرده فایده

آنگاه از من به تنگ آمد و گفت: برایم دعا کن برایم دعا کن. من دستش را نگاه داشتم 
 جا؟کو گفتم: با من بیا. گفت: 

 تم: بیا به کعبه نگاه کنیم.من گف
شود  ای که به سوی حرم باز بود ایستادیم که یک وجب پیدا نمی ما در کنار پنجره

مگر این که مملو از مردم است و برخی در حالت رکوع و برخی سجده و کسانی طواف 
؟ بینی را میھا  این کنند و این منظره بسیار تأثیرگذار بود. من گفتم: کنند و گریه می می

 گفت: بله.
اند، سیاه و سفید، عرب و عجم، فقیر و  از تمام دنیا به اینجا آمدهھا  این من گفتم:

 را مقبول ساخته و آنان را بیامرزد.ھا  آن خواھند که از غنی ھمگی از خدا می
 گفت: درست است درست است.

گفت: داده است به تو بدھد؟ ھا  آن خواھی آنچه خداوند به من گفتم: پس آیا نمی
 بله.

 کنم و تو آمین بگو. ھایت را بلند کن و من برایت دعا می من گفتم: دست
ھایم را بلند کردم و گفتم: خدایا! وی را بیامرز، گفت: آمین. من گفتم:  من دست

 خدایا! درجاتش را باال ببر و او را با دوستانش در بھشت جمع کن. خدایا...
گفت: آمین  نرم شد و به گریه افتاد و میکردم تا این که دلش  پیوسته من دعا می

 آمین.
خواستم دعا را به پایان برسانم گفتم: خدایا! اگر دود را ترک کرد این دعا  وقتی می

را برایش مستجاب کن و اگر دود را ترک ننمود وی را از آن محروم کن. وی از گریه 
 اش را پوشاند و از اتاق بیرون رفت. منفجر شد و چھره
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ذشت و باز من به ھمان شبکه دعوت شدم و چون وارد ساختمان شدم چند مدت گ
ام را بوسید و  ھیکل جلو آمد و با گرمی به من سالم گفت و سر و پیشانی یک فرد قوی

 خودش را کج نمود تا دستم را ببوسد و بسیار متأثر بود.
من گفتم: خدا از لطف و ادب شما تشکر نماید، من از محبت شما ممنون و 

 شناسم. گذارم؛ ولی ببخشید من شما را نمیسپاس
وی گفت: آیا آن تصویربردار را به یاد داری که چند سال پیش او را نصیحت نمودی 

 تا سیگار را ترک نماید؟
 من گفتم: بله.

 گفت: او منم. به خدا جناب شیخ من از آن لحظه به بعد اصًال لب به سیگار نزدم.
قدر زیبایند  افزایم و چه کنم، شما را به آن می یو ھرگاه من دفتر خاطراتم را باز م

 کننده باشند. خاطرات، زمانی که شادمان
چند سال پیش در ایام حج من بعد از نماز عصر، جھت ایراد سخنرانی به یکی از 

ھا رفتم و بعد از ایراد سخنرانی، مردم جھت سؤال و مصافحه ھجوم آوردند. من  کاروان
بروم تا این که جوانی یک پایش را جلو و یکی را عقب  کوشش کردم تا سریع بیرون

کشید. من به او نگاه کردم و  کرد و از این که در شلوغی مردم بیاید خجالت می می
دستم را به سویش دراز نمودم و او با من مصافحه نمود و باز من در وسط ازدحام 

 مردم از وی پرسیدم: سوالی داری؟ گفت: بله.
آوردند و وی  ودم کشیدم در حالی که مردم ھمچنان ھجوم میمن او را به سوی خ

 با من نزدیک شد.
 : سوالت چیست؟ممن گفت

او در حالی که شتابزده بود گفت: من به ھمراه مادربزرگ و خواھرم برای رمی 
جمرات رفته بودیم و ازدحام شدید بود و... سوالش به پایان رسید و من سوال وی را 

 پاسخ گفتم.
آید، لذا لبخند زدم و گفتم: سیگار  نمودم که از وی بوی سیگار می ولی احساس

 کشی؟ گفت: بله. می
کنم خداوند تو را ببخشد و  اگر از ھمین لحظه سیگار را ترک نمایی من دعا می

 حجت را مقبول بگرداند.
 جوان خاموش شد ولی روشن بود که وی از این سخن متأثر شده است.
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ھا سفر نمودم و  راد سخنرانی به یکی از شھرستانھشت ماه گذشت و من جھت ای
به مسجد رفتم تا این که یک جوان با احترامی به دروازه مسجد منتظر ماست. چون 
مرا دید سراسیمه گشت و با شور و حماسه به سویم آمد و با گرمی با من سالم گفت: 

عرض نمودم. آمد  شناختم اما جواب سالمش را گفتم و به او خوش ولی من او را نمی
 شناسی؟ گفت: آیا مرا می

من گفتم: خداوند از لطف و محبت شما سپاسگذاری نماید، اما من شما را 
 شناسم. نمی

گفت: آیا آن جوان سیگاری را که در ایام حج با او دیدار نمودی و او را به ترک دود 
 نصیحت کردی به یاد داری؟ من گفتم: بله بله.

ام، دود را  دھم که از آن لحظه به بعد لب به دود نزده یگفت: او منم، به شما مژده م
 ام درست شد. رھا کردم و بسیاری از امور زندگی

من به عنوان تشویق دستش را تکان دادم و به داخل مسجد رفتم و یقین کردم که 
شنوند چه بسا از تأثیر بیشتری از نصیحت مستقیم  دعا در جلو مردم در حالی که می

 برخوردار است.
به ھمین شکل وقتی با جوانی برخورد نمودید که با پدر و مادرش خوشرفتار است 
به او بگو: خدا به شما جزای خیر بدھد، خداوند شما را موفق نگه دارد، خداوند 

 رفتار کند. فرزندانت را نسبت به شما مھربان و نیک
ت و تأثیر در به کارگیری دعا در دعوت مردم و در جلب محب ج پیامبر بزرگوارمان

 مثال بود. کردن آنان به دین بی گذاری بر آنان به خاطر نزدیک
بسیار محبوب بود و ھا  آن بود و در میان» اوس«که سردار قبیله » طفیل بن عمرو«

 شد، از او اطاعت می
روزی جھت کاری به مکه آمد و چون وارد مکه شد، اشراف و بزرگان قریش او را 

 ھستم.» دوس«سردار » طفیل بن عمرو«گفت: من دیدند و گفتند: تو کیستی؟ 
مالقات کند و او را به دین اسالم » طفیل«با  ج قریش ترسیدند از این که پیامبر

 دعوت دھد و او اسالم بیاورد.
کند، مواظب باش  لذا به او گفتند: ھمانا در مکه مردی است که ادعای پیامبری می

او ساحر است و اگر به او گوش دھی  با او ننشینی و به سخنانش گوش ندھی؛ زیرا
 برد. عقلت را از بین می
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ترسانیدند تا این که تصمیم  مرا میھا  آن گوید: به خدا قسم ھمواره می» طفیل«
گرفتم اصال به او گوش ندھم و یک کلمه با او سخن نگویم و از ترس این که مبادا در 

 ھایم پنبه گذاشتم. گوشمسیر راه از کنارش بگذرم و چیزی از وی بشنوم، در 
ایستاده و در نزد کعبه  ج گوید: من به مسجد آمدم، دیدم رسول خدا می» طفیل«

خواست من چیزی از سخنانش را  خواند. من نیز نزدیک وی ایستادم و خدا می نماز می
 بشنوم.

آنگاه من سخنان زیبایی از وی شنیدم. لذا در دلم گفتم: مادرم به سوگم بنشیند! 
یچ چیز نیک و بد بر من مخفی قسم من که شخص دانشمندی ھستم و ھبه خدا 
 نیست.

ای از سخنان این شخص را بشنوم؟ لذا اگر  پس چه چیزی مانع است تا پاره
سخنانش نیک بود باید آن را بپذیرم و اگر بد و نادرست بودند آن را ترک نمایم. از این 

 رو منتظر ماندم تا این که از نمازش فارغ شد.
اش  اش بازگردد من به دنبالش رفتم تا این که وارد خانه خواست به خانه تی میوق

اند  شد و من نیز با او داخل شدم و گفتم: ای محمد! قوم تو به من چنین و چنان گفته
اند تا این که من از ترس این که سخنانت را بشنوم  و به خدا قسم ھمواره مرا ترسانده

ولی من از شما سخن زیبایی شنیدم. بنابراین، از  ام؛ ھایم پنبه گذاشته در گوش
» طفیل«شادمان و خوشحال گردید و اسالم را بر  ج ات مرا باخبر ساز. پیامبر قضیه

 عرضه نمود و مقداری از آیات قرآن برایش تالوت نمود.
در مورد وضعیت خویش به فکر فرو رفت که ھر روز از خدا فاصله » طفیل«

 پرستد. یھا را م گیرد و سنگ می
کنند تا این  شنوند و به ندایش اجابت نمی زند صدایش را نمی را صدا میھا  آن وقتی

 که حق برایش آشکار گشت.
 به عاقبت بعد از اسالمش اندیشید.» طفیل«باز 
 چگونه دین خود و نیاکانش را رھا کند، مردم در مورد او چه خواھند گفت؟ •
 برد! زندگی و دنیایی که در آن به سر می •
 اموالی که جمع نموده است! •
 پریشان خواھند شد.ھا  این خانواده، فرزند، ھمسایگان، دوستان، ھمگی •
 خاموش و در فکر عمیقی فرو رفته بود.» طفیل«
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 نمود. دنیا و آخرتش را مقایسه می
 ناگھان دنیا را به دیوار زد.

سی شود، راضی شود و ھرک آری، بر دین استقامت خواھد نمود ھرکسی راضی می
 شود، ناراض شود. ناراض می

 شود به اھل زمین آنگاه که اھل آسمان راضی باشند. چه می •
 مال و روزی وی به دست کسی است که در آسمان قرار دارد. •
 اش به دست کسی است که در آسمان قرار دارد. سالمتی و بیماری •
 بلکه مرگ و حیات او به دست کسی است که در آسمان قرار دارد. •
 ھل آسمان راضی شدند، باکی نیست بر آنچه از دنیا از دست بدھد.پس وقتی ا •

خواھد بر او بغض بورزد و ھرکسی که  وقتی خدا او را دوست بدارد، ھرکسی که می
 خواھد وی را مسخره و استھزا بکند. خواھد او را ناگوار بداند و ھرکسی که می می

ـــــــرة ـــــــاة مري ـــــــو واحلي ـــــــك حتل  فليت
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 وليــــت الــــذي بينــــي وبينــــك عــــامر
 

 وبينـــــــي وبـــــــني العـــــــاملني خـــــــراب 
 

ــــود فالكــــل هــــني ــــح منــــك ال  إذا ص
 

 وكــــل الــــذي فــــوق الــــرتاب تــــراب 
 

ای کاش تو شیرین باشی گرچه زندگی تلخ باشد و کاش تو راضی باشی، «یعنی: 
گرچه ھمه مخلوقات ناراض باشند. ای کاش آنچه بین من و توست آباد باشد ھرچند 

آنچه میان من و جھانیان است ویران باشد. وقتی ارتباط و دوستی با تو درست شد، که 
 ».ھمه چیز آسان است و ھمه آنچه بر روی خاک قرار دارد خاک خواھند شد

 در جا اسالم آورد و به حق گواھی داد.» طفیل«آری 
 باال گرفت و گفت: یا رسول الله! من کسی ھستم که قومم از» طفیل«آنگاه ھمت 
گردم و آنان را به سوی اسالم دعوت  بازمیھا  آن کنند و من به سوی من اطاعت می

 دھم. می
از مکه خارج شد و با سرعت به سوی قومش حرکت کرد در حالی که » طفیل«

آمد تا این که به  ھا فرود می رفت و به دره ھا باال می حامل این دین بود. از کوه
 سرزمینش رسید.

شد، پدرش که پیرمرد مسنی بود و نزدیک مرگ قرار داشت وقتی وارد سرزمینش 
ی جدی  خواست با یک شیوه» طفیل«پرستید، نزد او آمد. لذا  ھا را می در حالی که بت
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به او گفت: پدرجان از من دور شو؛ » طفیل«او را به دین اسالم دعوت بدھد. از این رو 
 زیرا نه من از تو ام و نه تو از من!

گفت: من اسالم آوردم و به » طفیل«تاد و گفت: چرا پسرم؟ پدرش به وحشت اف
 گرویدم. پدر گفت: دین تو دین من است. ج دین محمد

ھایت را پاک کن، و سپس نزد من بیا تا من  گفت: پس بلند شو و غسل بکن و لباس
 ام به تو یاد بدھم. آنچه را یاد گرفته

اسالم را » طفیل«و آمد و  ھایش را تمیز نمود پدرش برخاست و غسل نمود و لباس
 به وی عرضه داشت و او اسالم آورد.

 آمد گفت. اش رفت و زنش آمد و به او خوش به خانه» طفیل«باز 
 گفت: از من دور شو؛ زیرا نه من از تو ام و نه تو از من!» طفیل«

 زنش گفت: چرا؟ مادر و پدرم فدایت شوند.
 جانداخته است و من از دین محمدگفت: دین اسالم بین من و تو جدایی » طفیل«

 ام. پیروی کرده
 زنش گفت: دین من نیز دین توست.

گفت: پسر برخیز و خودت را پاک کن و سپس نزد من بازگرد. وی » طفیل«
شان انتقام  از فرزندانھا  آن ھایشان ترسید که در ترک عبادت برخاست و باز از بت

بر » ذو شری«یا از آدر و پدرم فدایت باشند بگیرند، لذا دوباره نزد او بازگشت و گفت: ما
 ترسی؟ فرزندانت نمی

کردند و بر این باور بودند که ھرکسی  اسم بتی بود که او را عبادت می» ذو شری«
 رساند. پرستش وی را رھا کند به او یا فرزندانش آسیب می

 آسیبی نرساند.ھا  آن به» ذو شری«گفت: برو من ضامنم که » طفیل«
اسالم را بر وی عرضه نمود و اسالم » طفیل«وی رفت و غسل نمود و  از این رو

 آورد.
را به دین اسالم دعوت ھا  آن زد و خانه به خانه در میان قومش دور می» طفیل«باز 

 داد. می
پرستی  ایستاد، اما آنان از بت میھا  آن ھا با رفت و در مسیر راه میھا  آن به مجالس

مالقات  ج ه خشم آمد و به مکه رفت و با رسول خداب» طفیل«دست نکشیدند. لذا 
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نماید نزد خداوند  انکار و نافرمانی می» دوس«نمود و گفت: یا رسول الله! ھمانا قبیله 
 دعا کن.ھا  آن برای

ھایش را به سوی آسمان بلند کرد.  متغیر شد و دست ج آنگاه چھره آنحضرت
بسیار شفیق و مھربان  ج پیامبر نابود شد. اما» دوس«با خود گفت: قبیله » طفیل«

را ھدایت » دوس«خدایا! دوس را ھدایت فرما، خدایا! قبیله «بود و در دعایش گفت: 
ھا  آن را دعوت بده و باھا  آن آنگاه رو به طفیل نمود و گفت: نزد قومت بازگرد و» فرما

 نرمی بکن.
ین که اسالم داد تا ا را دعوت میھا  آن لذا طفیل نزد قومش بازگشت و ھمواره

 آوردند.
 آری، چه زیباست کوفتن درھای آسمان!

این فقط با طفیل و قومش نبود، بلکه ماجراھای بسیاری با دیگران نیز اتفاق افتاده 
است. مسلمانان در آغاز بعثت نبوی اندک بودند و از سی و ھشت نفر تجاوز نکرده 

 بودند.
اصرار نمود تا علنًا اسالم را آشکار نموده و مردم را به  ج نزد پیامبر سروزی ابوبکر

 فرمود: ای ابوبکر! تعداد ما کم است. ج دین اسالم دعوت دھد. آنحضرت
اصرار  ج بسیار با شور و حماسه بود و پیوسته نزد رسول خدا ساما ابوبکر

ت و به قرار گرفھا  آن در جلو ج ورزید. تا این که مسلمانان جمع شدند و پیامبر می
سمت مسجدالحرام روانه گشتند و در اطراف مسجد متفرق گشتند و ھرکسی به ھمراه 

برخاست و به ایراد خطبه پرداخت و مردم را به سوی اسالم  سقومش بود. ابوبکر
گفت. مشرکین برآشفتند و بر مسلمانان حمله  را ناسزا میھا  آن دعوت نمود و خدایان

را مورد ایذا و ضرب و شتم قرار دادند؛ زیرا تعداد  ھا آن به شدت دنمودند و در مسج
مشرکین زیاد بود. لذا مسلمانان متفرق گشتند. از این رو جمعی از مشرکین دور 

 جمع شده و سخت او را زدند و در گرمای خورشید به زمین انداختند. سابوبکر
دارش زده و  ھای وصله فاسق به او نزدیک شد و او را با کفش» عتبه بن ربیعه«آنگاه 

مالید و سپس بر شکمش ایستاد، تا این که خون از چھره وی جاری  به چھره وی می
 شد. اش شناخته نمی اش پاره شد تا جایی که دھانش از بینی شد و گوشت چھره
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متفرق  سآمدند و از او دفاع نموده و مردم را از ابوبکر سقبیله ابوبکر» بنی تمیم«
بردند که زنده  اش آوردند و گمان نمی گذاشته و به خانهای  ساختند و او را در پارچه

زدند و  باشد و آنگاه بازگشتند و وارد مسجد شدند و به روی مشرکین فریاد می
را خواھیم کشت و باز » عتبه بن ربیعه«بمیرد ما  سگفتند: به خدا قسم! اگر ابوبکر می

نستند که او مرده است یا دا ھوش بود و نمی بازگشتند در حالی که او بی سنزد ابوبکر
 زنده!
با او ھا  آن ایستاده بود و س) با آنان در کنار ابوبکرس(پدر ابوبکر» ابوقحافه«

 کرد. داد و مادرش باالی سر او گریه می کردند، ولی او به آنان جواب نمی صحبت می
چشمانش را باز نمود و اولین سخنی که بر زبان  سچون روز به آخر رسید ابوبکر

 ، پرسید: حال رسول الله چطور است؟! (خدا از ابوبکر راضی باشد).آورد
 بود و بیش از خود بر وی ھراسان بود. ج از فرط محبت دلباخته آنحضرت

ھمه کسانی که در پیرامون او جمع بودند، از قبیل: پدر، مادر، قوم وی و مشرکین، 
 سناسزا گفتند و آنگاه برخاستند و به مادر ابوبکر ج ھمه به خشم آمدند و به آنحضرت

بار بار  سشد و ابوبکر گفتند: به وی چیزی بخوران و بنوشان. مادرش به او نزدیک می
چطور است؟ مادرش گفت: به خدا من از دوستت خبر  ج گفت: حال رسول الله می

 ندارم.
 ج رد پیامبربرو و از او در مو» خطاب«دختر » ام جمیل«گفت: نزد  سابوبکر

 بپرس.
 زن مسلمانی بود که اسالمش را مخفی نگه داشته بود.» لام جمی«

گفت: من نه ابوبکر را » ام جمیل«آمد. » ام جمیل«مادرش بیرون شد و نزد 
ما آیا دوست داری ھمراه تو نزد پسرت بیایم؟ ارا. » محمد بن عبدالله«شناسم و نه  می

 گفت: بله.
ھوش و سخت بیمار  ابوبکر نزد وی آمد و دید که او بیھمراه مادر » ام جمیل«

اش پاره شده و بدنش رنجور گشته است. وقتی ام جمیل وی را در این  است و چھره
وضعیت مشاھده نمود فریاد زد و گفت: به خدا قسم! کسانی که فرزند تو را به این 

 انتقام بگیرد.ھا  آن اند، آنان فاسق و کافرند و امیدوارم خداوند از حالت درآورده
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دیده و چھره دریده شده و قلب بزرگ که پر  ابوبکر با دو چشم رنجور و جسم آسیب
 از محبت دین است، به او نگاه کرد و گفت: حال رسول الله چطور است؟

آوردنش  ایستاده بود، لذا ترسید که حال اسالم» ام جمیل«مادر ابوبکر در کنار 
 یذا قرار ندھند.فاش نشود و مشرکین او را مورد ا

 شنود. بنابراین گفت: ای ابوبکر! مادرت می
 گردد. ابوبکر گفت: از طرف وی ضرری به سویت عاید نمی

 سالم است. ج گفت: شادمان باش رسول الله» ام جمیل«آنگاه 
 پرسید: حاال پیامبر کجاست؟ سابوبکر

 ».ابوأرقم«گفت: در منزل » ام جمیل«
 از دوستت باخبر شدی حاال برخیز و چیزی بخور. در این ھنگام مادرش گفت: حاال

را با  ج چشم تا زمانی که رسول الله گفت: به خدا قسم! ھیچ غذا و نوشیدنی را نمی
 چشمان خودم نبینم.

ھا  آن منتظر ماندند تا این که مردم آرام گرفتند و آنگاه» ام جمیل«لذا مادرش و 
از شدت بیماری کشان کشان حرکت نمود تا این که وی را به  سبیرون شده و ابوبکر

 آوردند.» أبی ارقم«دار 
چکد و  اش زخمی است و خون می دیدند که چھرهھا  آن داخل شد سچون ابوبکر

وی را دید خود را به وی انداخت و او را  ج اند. وقتی رسول خدا ھایش پاره شده لباس
 بوسیدند. ند و وی را میبوسید و مسلمانان نیز گرد او جمع شد

برایش بسیار سوخت تا جایی که آثار غم و اندوه بر چھره  ج دل رسول خدا
 مبارکش نمایان گردید.

خواست مقداری از اندوھش بکاھد، گفت: یا رسول الله! پدر و مادرم  سلذا ابوبکر
 آن - سام چیزی نکرده است و باز ابوبکر فدایت باشند چیزی نیست و فاسق به چھره

ھا  پھلوانی که ھم دعوت را به دوش کشیده بود و به ھر صورت از اوضاع و موقعیت
کرد، کسی که در حال حاضر مجروح، گرسنه و تشنه است،  برداری می درست بھره

�ھا  علیرغم این ھمه مصائب و ناگواری گفت: یا رسول الله! این مادرم است نسبت به  
ھستی از خداوند عزوجل بخواه و برایش دعا  والدینش نیکوکار بوده است و شما مبارک

 را به وسیله شما از آتش دوزخ نجات دھد. اوکن امید است خداوند 
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برایش دعا نمود و سپس او را به سوی الله دعوت نمود و او  ج آنگاه رسول خدا
 بالفاصله ایمان آورد.

 بستند. دعا یکی از اصول و قواعدی بود که آنان آن را به کار می
برد، او را به  ایمان آورد و مادرش ھمچنان در حالت کفر به سر می سریرهابوھ

کرد. روزی مادرش را دعوت داد، اما او نه این  کرد؛ اما وی انکار می اسالم دعوت می
 گفت که ابوھریره ناراحت شد. ج که ایمان آورد، بلکه چیزھایی به رسول الله

 ج کرد نزد رسول خدا ی که گریه میلذا ابوھریره از این امر دلتنگ شد و در حال
کردم و او انکار  آمد و گفت: یا رسول الله! من ھمیشه مادرم را به اسالم دعوت می

کرد. اما امروز او را دعوت نمودم و او در مورد شما چیزھایی گفت که من ناراحت  می
 شدم.

یت کند، آنگاه یا رسول الله! از خدا بخواه تا خداوند مادر ابوھریره را به اسالم ھدا
برایش دعا نمود و ابوھریره نزد مادرش بازگشت و چون به دروازه خانه  ج رسول خدا

رسید. در بسته بود، آن را ھل داد تا داخل شود تا این که مادرش در را باز کرد و گفت: 

ْشَهدُ «
َ
نْ  أ

َ
َ  الَ  أ

َ
  إِهل

َّ
نَّ  هُ ـاللَّ  إِال

َ
ًدا َوأ  .»هِ ـاللَّ  رَُسوُل  ُ�َمَّ

بازگشت و بار بار  ج کنان نزد رسول خدا ابوھریره از فرط شادمانی گریهباز 
 گفت: شادمان باش یا رسول الله، خداوند دعایت را مستجاب نمود. می

 را به اسالم ھدایت فرمود. سخداوند مادر ابوھریره
باز ابوھریره عرض نمود: یا رسول الله! دعا کن خداوند بندگان مؤمنش را نزد من و 

 محبوب بگرداند.ھا  آن محبوب بگرداند و ما را نزد مادرم
خدایا! این بنده و مادرش را نزد بندگان مؤمنت «فرمود:  ج آنگاه رسول خدا

ابوھریره گفت: ھیچ مرد و زنی » محبوب بگردانھا  این را نزدھا  آن محبوب بگردان و
مرا ھا  آن و داشتم را دوست میھا  آن روی زمین نبودند، مگر این که من مؤمنی بر

 .)١(داشتند دوست می

 نگریروش

                                           
 مسلم. -١
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ْسَتِجْب لَُ�مْ ﴿
َ
و پروردگارتان گفت: مرا « .]٦٠[غافر:  ﴾َوقَاَل َر�ُُّ�ُم اْدُعوِ� أ

 .»کنم بخوانید من برای شما اجابت می
 





 

 

 زدن وصله

شویم که ما در إعمال  ھا با دیگران متوجه می مھارتگاھی ما در به کارگیری برخی 
 ایم. ایم و یا ما آن را در غیر موضعش قرار داده مھارت مناسب با شخص اشتباه کرده

خواھد با او  بیند و می قیافه و زیبا را می به طور مثال: شخصی یک جوان خوش
گوید: ماشاء الله!  و میمھارت (شوخ و دست و دلباز باش) را إعمال نماید، از این رو به ا

 ی درخشانی! ھای زیبا و شیک و چه چھره چه لباس
گوید: چه  قدر با تو خوشبخت است، می باز به جای این که بگوید: ھمسر تو، چه

 کردم. بودی تا من با تو ازدواج می خوب بود که دختری می
 آه شوخی خیلی سنگینی است. مگر چنین نیست؟!

 :یکی از دوستانم تعریف کرد
اش  من در دانشگاه یک دانشجوی کندذھنی داشتم، اما خداوند در عوض کندذھنی

نشست و در افکار  به وی چھره زیبایی عطا نموده بود. او ھمیشه در آخر کالس می
 رفت. عمیقی فرو می

کرد  خواستم تا جلو بنشیند، ولی وی از این امر خودداری می من ھمیشه از وی می
کردم؛ زیرا آنان در مرحله باالی  وی با دانشجویان دیگر پرھیز میمن از تنگنا در آوردن 

 دانشگاھی قرار داشتند.
اش در آخر کالس  روزی وارد کالس شدم دیدم که وی مانند عادت ھمیشگی

 نشسته و به خود مشغول است وقتی من روی صندلی نشستم گفتم:
 عبدالمحسن بیا جلو بنشین!

 شوم. ت و من از ھمین جا متوجه میگفت: جناب دکتر! ھمین جا خوب اس
 ی زیبایت نگاه کنیم. تر بیا تا ما به این چھره من گفتم: برادر عزیز! کمی نزدیک

خواستند وی را به باد مسخره بگیرند و  برخی از دانشجویان به او نگاه کردند و می
عنوان ی گیر کردم. لذا به  چھره بیچاره قرمز شد. من متوجه شدم که در یک گردنه

ھا  این شود دختری که با تو ازدواج کند، اما قدر شاد می به خدا چه«زدن گفتم:  وصله
 ».توافق کند!ھا  آن گردند تا دختری پیدا کنند تا به ازدواج قدر می چه
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باز بالفاصله بدون این که فرصتی برای کسی برای فکرکردن در این مورد باقی 
اش باز شد و در  و لبخند نموده و خطوط چھرهبگذارم به تشریح درس پرداختم، دانشج

 جلو کالس نشست.
افتند، اما زود از  ھا اتفاق می اگرچه گاھی اینگونه اشتباھات در آغاز تمرین مھارت

 روند. بین می
ساز شما با دیگران از روی اشتباه نیست، اما  ساز و یا اندوه گاھی برخورد مضیقه
شوند  ین که دو نفر از دوستان شما باھم درگیر میکند. مانند ا موقعیت آن را ایجاب می

داری کرده و دیگری را سرزنش  بینید که حق با یکی است. لذا از وی جانب و شما می
 کنید. می

 شود. آموز و یا ھمسایه اختالف می یا این که بین دو فرزند، یا دو دانش
د از دیگری پس حل این مساله چیست؟ آیا اجازه بدھیم در چنین مواقعی یکی بع

سازی و ایجاد آشتی و محبت بین آنان  مان بیایند و ما در حل مسأله و یکی به دنبال
 خودمان را خسته کنیم؟ ھرگز!

 پس شیوه درست در این مورد چیست؟
جواب: ھرگاه شما احساس نمودید که شخصی از سخنی که از شما سر زده ناراحت 

ور شود با  بالفاصله قبل از آن که شعلهشد و یا از تصرف معینی از شما به تنگ آمد، 
 استعمال ھرگونه مھارتی که باشد به مداوای زخم آن اقدام نما.

 چطور؟ به این مثال توجه کن:
مکه قبل از این که مسلمانان آن را فتح نمایند در تصرف مشرکین بود و مشرکین 

ی که ھجرت داشتند و بر فرزندان مسلمانان خیلی به مسلمانان ظلم و ستم روا می
را با خود ببرند سیطره نموده بودند. به ھرحال وضعیت ھا  آن نموده و نتوانسته بودند

 مسلمانان وخیم بود.
جھت ادای عمره به مکه آمد و قضیه صلح حدیبیه پیش آمد و به این  ج پیامبر

به مدینه بازگردد و سال آینده جھت ادای عمره به مکه  ج توافق کردند که آنحضرت
گویان و  به مدینه بازگشت و سال بعد به ھمراه اصحاب لبیک ج . لذا رسول خدابیاید

 احرام بسته به مکه آمد و عمره ادا نمود و چھار روز در آنجا ماند.
افتاد.  ج به دنبال آنحضرت سخواست به مدینه بازگردد دخترک حمزه وقتی می

 حمزه در غزوه احد شھید شد و دخترش تنھا در مکه یتیم باقی ماند.



 ٤٧١  زدن وصله

گفت: عموجان عموجان! و حضرت  زد و می را صدا می ج دخترک، رسول الله
کرد. از این  اش فاطمه دختر پیامبر نیز در کنار وی حرکت می با ھمسر گرامی سعلی

مویت را بردار و فاطمه آن را رو علی آن را برداشت و به فاطمه داد و گفت: دختر ع
 برداشت.
بین او و  ج او را دید یادش آمد که وقتی به مدینه ھجرت نمودند پیامبر زیدوقتی 

حمزه عقد اخوت و برادری بسته است. لذا زید آمد و گفت: این دختر، برادرزاده من 
ست و است و من بیشتر به او سزاوارترم. باز جعفر آمد و گفت: این دختر عموی من ا

�است  اش ھمسر من خاله �ھمسر وی بود » عمیس«دختر » اسماء«یعنی   و من به  
 وی سزاوارترم.

 ام و او دختر عموی من است. علی گفت: من او را برداشته
اش حکم نمود و او را به  را مشاھده نمود برای خالهھا  آن چون آنحضرت اختالف

 ».به منزله مادر است خاله«جعفر داد تا از وی کفالت نماید و فرمود: 
گرفته ھا  آن باز بیم آن داشت تا مبادا علی و زید، به خاطر این که دخترک را از

 است ناراحت نباشند.
 ».تو از من ھستی و من از تو ام«از این رو برای تسلی علی گفت: 

 و به زید گفت:
 ».تو برادر و موالی ما ھستی«

 ».و اخالق من شباھت داریتو به شکل «و باز رو به جعفر کرد و گفت: 
 ھا و جلب محبت آنان ماھر و حکیم بود. قدر در شستشویی دل پس ببین چه

ُخب، نظر شما چیست که به داستان دوستمان برگردیم که به او گفت: کاش 
 کردم! بودی تا با تو ازدواج می دختری می

 زد؟ چگونه این شکاف و پارگی را وصله می
 فرار وجود داشت: در جلوش چندین دروازه برای

شد، تا فرصتی برای شنونده باقی  از جمله این که فورًا به موضوع دیگری وارد می
 نگذارد تا در این جمله زننده فکر کند.

 گفت: خدا به شما یک حور زیباتری از خودت عطا نماید، بگو: آمین. مثًال می
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که به سفر رفته کرد، مانند این که از برادرش  یا یک موضوع خیلی دوری مطرح می
پرسید تا برای وی یا دیگری که در آنجا نشسته است فرصتی  و یا از ماشین نو و... می

 برای واردشدن در این صحنه باقی نماند.

 تجربه
تان  عیب آن نیست که شما اشتباه بکنید؛ بلکه عیب آن است که شما بر عیب«

 ».اصرار بورزید



 

 

 با دو چشم نگاه کن

 ساختن غالبًا ما در مشاھده و مالحظه و اشتباھات دیگران، چه بسا گاھی در تنبیه
نماییم، اما خیلی کم در مشاھده خیر و  شان بسیار ماھرانه عمل می بر اشتباھاتھا  آن

ابی که آنان به آن عمل ھاست و در انتخاب راه درست و صو نیکی که در نزد آن
نماییم. این مثال را با معلم و  نمایند، از خود ابداع نشان داده و از آنان تعریف می می

 آموزانش مورد توجه قرار دھیم: دانش
شان از خود سستی و  آموزان کندذھن و کودن را که در تکالیف ھمه معلمین دانش

است مورد نکوھش قرار  دھد و در حضور در کالس تنبل و کسل اھمال نشان می
 دھند. می

آموزان کوشا، افرادی که خیلی زود  شوند کسانی که از دانش اما به ندرت یافته می
گویند تمجید نموده و  یبایی دارند و سخنان زیبا میزکنند و خط  به کالس مراجعه می

 قدردانی نمایند.
وقتی کار خوبی  سازیم؛ اما شان متنبه می مان را خیلی بر اشتباھات ما فرزندان

 سازیم. را به آن متوجه میھا  آن دھند، خیلی کم انجام می
شود تا  ھای می دادن بسیاری از فرصت این از جمله مواردی است که باعث از دست

 ھای مردم رخنه پیدا کرده و نفوذ کنیم. ما بتوانیم در دل
د مردم است ھای سخن این است که از خیری که در نز لذا یکی از زیباترین مھارت

 تمجید نماییم.
نمودند و چه بسا  خیلی به تالوت و حفظ قرآن توجه می» ابوموسی اشعری«قبیله 

 آوازی گوی سبقت را ربوده بودند. از بسیاری از صحابه در کثرت تالوت و خوش
در یک سفری بودند و چون صبح نمودند و دور  ج باری ھم رکاب آنحضرت

فرمود: ھمانا من دوستان اشعری را زمانی که شب  ج گرد آمدند، رسول خدا جپیامبر
ھایشان را از روی این که شب قرآن  شناسم و لیکن خانه کنند، نمی قرآن تالوت می

 .)١(ام روند ندیده ھایشان می شناسم. اگرچه وقتی در روز به خانه کنند می تالوت می
                                           

 متفق علیه. -١
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ر جمع مردم کنید وقتی قبیله اشعری این تمجید و تعریف را د شما چه فکر می
 شود. شنوند، چگونه عالقه آنان نسبت به خیر بیشتر می می

مالقات نمود و به او گفت: » ابوموسی اشعری«با  ج بامگاه یکی از روزھا رسول خدا
دادم به راستی به تو آوازی  گوش می خواندن تو ه دیشب به قرآندیدی آنگا اگر مرا می«

ابوموسی از این سخن بسیار شادمان گردید و از ». شده است داده از آوازھای آل داود
دانستم که شما به تالوت من  خواست پرواز کند. لذا گفت: اگر من می خوشحالی می

 .)١(کردم تری قرآن را برایت تالوت می دھید من با اسلوب برازنده گوش می
ردم ابراز کرد، بلکه آن را برای م احساساتش را پوشیده نمی ج آری، رسول خدا

داشت و این به مثابه این سخن است که به بدکننده بگو: بد کردی و به نیکوکار  می
 بگو: خوب و نیکو کردی.

و از  سیکی از عموم صحابه بود و از ناحیه علمی به مرتبه ابوبکر» عمرو بن تغلب«
 سو از ناحیه نیروی حفظ و ذکاوت به مرحله ابوھریره سناحیه شجاعت به مرتبه عمر

این خصلت وی را احساس  ج نرسیده بود، اما قلبش سرشار از ایمان بود و رسول خدا
 کرده بود.

از این جھت روزی نشسته بود که مالی برایش آورده شد تا آن را در میان برخی 
یک شیوه واضح و خاصی در تقسیم اموال صدقه،  ج اصحاب تقسیم نماید و رسول خدا

آمد داشتند. چنان که تقسیمش به  نوان ھدیه میای که به ع غنیمت و ھرنوع صدقه
 ھدف و بدون حساب و کتاب نبود. صورت تخمینی و یا بی
 ھرگز، کال و حاشا.

 داد. داد و به بعضی نمی لذا به بعضی می
گفتند:  کردند و می داد دل نگران شده و نکوھش می بنابراین، به کسانی که نمی

 دھد؟ چرا به ما نمی
گاه شد، خواست این مطلب را قبل از این که بزرگ ب ج وقتی رسول خدا ه این امر آ

شان بیرون بکشد. لذا در جلو مردم برخاست و حمد و سپاس خداوند را  ھای شود از دل
بیان فرمود و سپس گفت: اما بعد به خدا قسم من (از اموال صدقه و...) به برخی 

تر است از  من محبوب دھم در نزد دھم و به کسی که نمی دھم و به برخی نمی می

                                           
 روایت از حاکم و اصل آن در صحیحین روایت شده است. -١



 ٤٧٥  با دو چشم نگاه کن

ھایشان  بینم در دل دھم که می دھم، اما از این مال به کسانی می کسی که به او می
سپارم که خداوند در  قراری وجود دارد و افرادی را به خیری می تابی و بی بی
 است.» عمرو بن تغلب«یکی ھا  آن ھایشان قرار داده است، از جمله دل

ریف را در جمع مردم شنید از شادمانی در پوستین این تع» عمرو بن تغلب«وقتی 
گفت: به خدا قسم من دوست  کرد می خود نگنجید و ھرگاه این حدیث را روایت می

 .)١(ام، شتران سرخ داشته باشم شنیده ج ندارم در عوض این سخنی که از رسول خدا
 ھا انسانترین  سوالی پرسید و گفت: خوشبخت ج باری ابوھریره آمد و از آنحضرت

در روز قیامت به شفاعت شما کیست؟ حقیقتًا سوال جالبی بود و خیلی بھتر بود از این 
من نیز «که بپرسد قیامت کی برپا خواھد شد. لذا رسول خدا در تشویق وی فرمود: 

که کسی پیش از تو این سوال را نخواھد پرسید؛ آن کسی خواھد بود  کردم گمان می
 ».بگوید: ال إله إال اللهکه خالصانه از روی قلبش 

 سلمان فارسی یکی از بھترین صحابه و از غیر عرب بود.
داشت و  بلکه فرزند یکی از بزرگان اھل فارس بود و پدرش بسیار وی را دوست می

کرد، خداوند ایمان  کرد تا جایی که از ترس، وی را در خانه محبوس می با او محبت می
 را در قلب سلمان داخل کرد.

خانه پدرش بیرون شد و در جستجوی حق به سرزمین شام حرکت کرد. برخی از 
ای است به یک یھودی  مردم علیه وی تزویر نموده و او را به عنوان این که برده

 فروختند و برایش یک داستان طوالنی اتفاق افتاد.
 کرد. از او تقدیر می ج رسید و آنحضرت ج تا این که به محضر رسول الله

در محضر اصحابش نشسته بود که سوره جمعه بر وی نازل  ج ضرتروزی آنح
این آیات  ج دادند و رسول خدا گردید و شروع به خواندن آن نمود و اصحاب گوش می

 کرد: را تالوت می

ّمِّيَِ� رَُسوً� ِمنُْهْم َ�تْلُو َعلَيِْهْم آيَاتِهِ َوُ�َزّ�ِيِهْم َوُ�َعّلِ ﴿
ُ
ِي َ�َعَث ِ� اْ� ُمُهُم ُهَو ا�َّ

 .]٢[الجمعة:  ﴾٢الِْكَتاَب َواْ�ِْكَمَة �ْن َ�نُوا ِمْن َ�بُْل َلِ� َضَ�ٍل ُمبِ�ٍ 
سواد پیامبری از خود آنان مبعوث کرد که  او خدایی است که در بین اعراب بی«

خواند و آنان را از آلودگی کفر و گناه  سواد بود، آیات قرآن را بر آنان می مانند آنان بی
                                           

 بخاری. -١
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دھد، در  کند و آیات متعالی خدا و سنت پاک و مطھر خود را به آنان یاد می پاکیزه می
در گمراھی آشکار فرو رفته و از راه و ھا  آن ج صورتی که قبل از بعثت حضرت محمد

 .»روش صراط مستقیم منحرف بودند
 وقتی به این آیه رسید:

ا يَلَْحُقوا بِِهْم  َوهُ ﴿  .]٣[الجمعة:  ﴾٣َو الَْعزِ�ُز اْ�َِكيمُ َوآَخرِ�َن ِمنُْهْم لَمَّ
 را برای ھدایت اقوامی دیگر معبوث نموده است که ھنوز به ج و حضرت محمد«

 .»اند و بعد از آن خواھند آمد نپیوستهھا  این
خاموش  ج چه کسانی ھستند؟ آنحضرتھا  آن یکی از اصحاب پرسید: یا رسول الله!

 ماند.
به وی جواب نداد. مرتبه  ج نمود، باز رسول خداباز آن شخص سوالش را تکرار 

نگاه کرد » سلمان«به  ج چه کسانی ھستند؟ آنحضرتھا  آن سوم پرسید: یا رسول الله!
ھا باشد افرادی از  اگر ایمان در کھکشان«و دستش را بر شانه او گذاشت و گفت: 

 ».آیند فارس به آن نایل می

 هه نظروج
را تشویق کن تا بیشتر ھا  آن نیک داشته باش وبین باش و به مردم گمان  خوش«

 ».به جلو گام بردارند



 

 

 بری و استفاده فن بهره بهره

ھایشان مختلف است؛ برخی به انجام کاری و  ھای جذب مردم و کسب دل مھارت
نماید، ھمچنان که ترک  لبخند، مردم را جلب میگردد.  برخی به ترک آن میسر می

 ھای جذب مردم است. شدن نیز یکی از راه رویی و اخم ترش
ھای  ھا و لطایف جذاب، یکی دیگر از مھارت به ھمین شکل سخنان زیبا و نکته

آنان را جذب ھا  آن شدن با دادن و ھمکالس جذب مردم است، آنگونه که گوش
 نماید. می

 در اینجا با شما از آرامش جذاب سخن بگویم! نظر شما چیست که
گویند و شما خیلی کم در مجالس و  آری، برخی از مردم زیاد سخن نمی

شنوی. حتی اگر در یک جلسه و محفل سرگرمی اگر به  ھا سخن وی را می گردھمایی
گفتن دھانش را تکان  وی توجه نمایی و مراقبش باشی. گاھی فقط با لبخند نه با سخن

دارند و به مجالست وی انس  د، اما با این وجود مردم وی را دوست میدھ می
 دانید چرا؟ گیرند. آیا می می

 زیرا وی فن آرامش جذاب را تمرین نموده است.
ھای  ھای متعددی دارد، یکی از کسانی که پانزده بار در دوره بردن مھارت فن بھره

 گفت: بردن شرکت نموده است، به من ھای بھره تمرینی مھارت
شما چند نفر را مقایسه کنید: با یکی از این چند نفر داستانی که برایتان اتفاق 

تان، صحبت شما را قطع  کنید، وی در اولین بخش سخنان افتاده است تعریف می
 گوید: با من نیز چنین اتفاق مشابھی اتفاق افتاده است. نماید و می می

شود  نمایم، وی مقداری خاموش میگویید: صبر کن تا من سخنم را کامل  شما می
گوید:  نماید و می تان را منسجم نمودید، باز حرف شما را قطع می و چون شما داستان

درست است درست است، عین آن چیزی است که برای من اتفاق افتاده است و او 
 کسی است که من یک بار نزد وی رفتم.

 گویید: برادر صبر کن. باز شما می
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گوید:  کند و سخن شما را قطع نموده و می و اندکی بعد صبر نمی شود باز ساکت می
 خب خب بعدش چه شد؟ ادامه بده ادامه بده.

 این شخص اول است.
گویید، َھی به راست و چپ نگاه  شخص دوم: انگار که شما با دیگری سخن می

نویسد یا چه بسا که مشغول  کند و پیامی می کند و گاھی موبایلش را بیرون می می
 ھای موجود در آن است. بازی با سرگرمی

وری است وقتی شما با او سخن  ھای استمتاع و بھره اما سومی که مالک مھارت
بینید او چشمانش را به شما دوخته و در کمال محبت و لطف به شما  گویید، می می

دھد چنان  وش میگھای شما  کنید که او کامًال به حرف کند و شما احساس می نگاه می
زند و گاھی از روی  دھد و گاھی لبخند می گاھی از روی موافقت سرش را تکان می که

 گوید: عجیب! سبحان الله!. چسباند و گاھی می ھایش را به ھم می تعجب لب
شوید و  بنشیند و به دیدن آنان شادمان میھا  این شما دوست دارید با کدامیک از

 شود؟ بدون تردید با آخری. از میخطوط چھره شما بھا  آن گفتن با به ھنگام سخن
ھای مردم فقط شنوانیدن آنان به آنچه دوست دارند،  بنابراین، تنھا راه جذب دل

 باشد! از آنچه دوست دارند نیز میھا  آن دادن به نیست؛ بلکه و با گوش
ند به وی منطق و زبان وبه یاد دارم که یکی از دعوتگران برجسته و ممتاز که خدا

اره در گشت و گذار بود و از منبر نماز جمعه این مسجد، به کرسی فتوا و داده بود ھمو
 گفت. گفت و سخن می سخنرانی آن دانشگاه در نقل و انتقال بود و ھمواره سخن می

کردند. وی را دوست  ای مشاھده می ھای ماھواره مردم او را بر منابر و شبکه
ه داشتند؛ زیرا او ھمیشه با داشتند، ھمه مردم جز ھسمرش به شنیدن سخنانش عالق

شنید، بلکه طبق عادت  ھمسرش در خانه بود و یک بار از او سخن و داستانی نمی
 گفت. گفت و سخن می اش، ھمچنان سخن می ھمیشگی

زنش بسیار از وی شکایت داشت، بدون این که وی سبب آن را بفھمد و جز زنش 
کردند. لذا وی تصمیم گرفت تا  داشتن و از وی تعریف می ھمه مردم وی را گرامی می

 اش ببرد تا آنچه را ندیده است ببیند. روزی زنش را به یکی از مجالس سخنرانی
 آیی؟ گفت: کجا؟ روزی به وی گفت: امروز با من نمی

 گفت: به مجلس سخنرانی یکی از دعوتگران تا از آن استفاده نماییم.
 دروازه مسجد رسیدند.زن سوار ماشین وی شد و حرکت نمودند تا این که به 
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جمع زیادی از مردم در آنجا جمع شده بودند و ھمگی آمده بودند تا به سخنرانی 
 گوش فرا دھند. نظیر بیاین دانشمند 

زنش به قسمت زنان رفت و شیخ از وسط مردم رد شد و بر صندلی نشست و 
حتی چنین دادند،  اش را آغاز نمود. مردم خاموش بوده و با تعجب گوش می سخنرانی

 رسید که ھمسرش نیز از این سخنرانی به شگفت درآمده است! به نظر می
سخنرانی به پایان رسید و وی در عین سرمستی پیروزی به سوی ماشینش آمد و 

گفتن نگذاشت و شروع به  با ھمسرش سوار شدند و برای زنش مجالی برای سخن
 گفتن از ازدحام مردم و زیبایی مسجد و... نمود. سخن

 سپس از وی پرسید: نظر شما در مورد سخنرانی چطور بود؟
 زنش گفت: بسیار زیبا و مؤثر بود اما... سخنران؟

 شیخ گفت: تعجب است. یعنی صدای مرا نشناختی؟
 زن گفت: خیلی شلوغ بود و صدای بلندگو ضعیف بود و من خوب متوجه نشدم.

 آنگاه وی از روی سرخوشی گفت: من، من بودم سخنران.
قدر حرف  گفتم چه ھمین بود که من در طول جلسه می». اھان«اه زن گفت: آنگ

 زند. می
کنند  بردن از مردم نوعی فن و مھارت است. برخی مردم فراموش می بنابراین، بھره

گویند بشنوند و  یک زبان و دو گوش داده است تا بیش از آنچه میھا  آن که خداوند به
توانستند معامله را برعکس نموده و  گفتن، اگر می به گمان من از شدت عالقه به سخن

 دادند. برای خودشان یک گوش و دو زبان قرار می
پس خودتان را عادت بدھید تا برای سخنان دیگران خاموش باشید حتی اگر نسبت 

 ای داشتید، عجله نکنید. انتقاد و مالحظهھا  آن به سخنان
را تکذیب نموده و  ج و کفار، پیامبردر آغاز بعثت نبوی تعداد مسلمانان اندک بود 

کردند که وی کاھن و  ساختند و در میان مردم چنین شایع می مردم را از او متنفر می
 کردند که وی دیوانه یا ساحر است. دروغگو است و گاھی شایع می

گھی داشت » ضماد«روزی شخص دانشمندی به نام  که به علم پزشکی و طبابت آ
 کرد به مکه آمد. ده را معالجه میو افراد دیوانه و سحرز

 گفت: این مرد کجاست؟ شاید خداوند او را به دست من بھبود بخشد.» ضماد«
 را به وی نشان دادند. ج مردم رسول خدا
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مالقات نمود و در چھره وی توجه نمود دید، سیمایی  ج وقتی ضماد با آنحضرت
آن آمده بود. اصرار داشت و  بسیار درخشان و وزین است، اما ضماد به خاطر آنچه برای

گیرم و خداوند ھرکسی را که  می» ُرقیه«گفت: ای محمد! من از این بادھا تعوذی و 
دھد، پس بیا تا تو را معالجه نمایم و پیوسته در مورد  بخواھد به دست من شفا می

خاموش شده و به سخنانش گوش  ج گفت و پیامبر درمان و توانایی خود سخن می
 خاموش بود. ج کرد و رسول خدا او صبحت می چنانداد و ھم می

دانید چرا در برابر سخنان کافری که برای درمان دیوانگی وی آمده بود  آیا می
 خاموش بود؟!

 قدر حکیم و دانشمند بود! آه چه
در کمال آرامش سخنانش را اینگونه آغاز  ج سخنان ضماد تمام شد. آنگاه آنحضرت

 نمودند:
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 دوباره ج ضماد تکان خورد و گفت: سخنانت را دوباره برایم تکرار کن و آنحضرت
 را تکرار نمودند.ھا  آن

ام  آنگاه ضماد گفت: به خدا قسم من سخنان کاھنان، جادوگران و شاعران را شنیده
ام؛ به راستی که سخنانت به اعماق دریاھا نیز اثر  ولی سخنانی شبیه سخنان تو نشنیده

دستش را دراز  ج گذارند. دستت را بده تا با اسالم با شما بیعت نمایم و پیامبر می
گفت:  نمودن لباس کفر از تنش نمود و بار بار می ودند و ضماد شروع به بیروننم
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فھمید که وی در میان قومش از شرافت و جایگاھی برخوردار است  ج رسول خدا
یز به اسالم دعوت بده. ضماد گفت: قومم را نیز به اسالم لذا به او گفت: قومت را ن

 دھم و آنگاه به عنوان ھادی و دعوتگر به سوی قومش شتافت. دعوت می
 ای ماھر باشید. از این رو شنونده

 خاموش باشید.
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کشیدن  تان مانند درھم ی به عنوان شنونده سرتان را تکان بدھید، به تعابیر چھره
ھا از روی تعجب از  دادن لب نمودن خطوط چھره، لبخند و حرکت جمعابروھا، و گاھی 

 خود واکنش نشان بدھید.
گوید، اعم از بزرگ و کوچک، به او نگاه  به دنبال آن با کسی که با شما سخن می

کند که چشمان شما به وی دوخته است، با قلبش به  کنید و چون وی مالحظه می
 سوی شما روی خواھد آورد.

 نتیجه
 ».گرداند بردن از دیگران، آنان را در محبت و انس به ما خبر می ھارت ما در بھرهم«





 

 

 گفتن هنر سخن

آیا به یاد ندارید که روزی در جایی بنشینید و در میان شما و شخص دیگری 
تد و چند روزی شما علیه آن شخص خشمگین شده و یا گفتگوی شدیدی اتفاق بیف

 کینه به دل شوید.
�یا آیا به خاطر ندارید که بین دو نفر  �ارزش  حتی بر سر یک چیزی بی   

ای پیش بیاید و شما به آن دو نفر نگاه کنید که صدایشان باال گرفته و  مشاجره
ھایشان سرخ شده باشد و باز از ھمدیگر جدا شوند و ھرکدام نسبت به دیگری دل  چشم

 نگران و کینه به دل شوند.
ھای مختلف  بنابراین، ما در جذب برخی مردم به سوی خودمان در إعمال مھارت

کنیم که در آن  را در چنان وضعیتی از خود جدا میھا  آن و سپسشویم  خسته می
 ایم. درست برخورد ننموده
 ھا عدم پختگی در فن گفتگوست. یکی از این صحنه

خواھد یک کوه صعب العبور و پر  گفتگوکننده مانند یک کوھنورد است که می
 کند؛گریزه را فتح نماید و حتمًا باید به محل گذاشتن دست و پایش دقت نس

خواھند خود را به  ھایی که می بینید که به صخره از این رو شما کوھنوردان را می
سنجند و پیش از آن که دست خود را بر آن  نگرند و آن را با دید خود می آن بگیرند می

 نمایند. بگذارند در قوت استحکام و ثبات آن تأمل می
خواھند  گذارند و ھرگاه می ھایی که پاھایشان را بر آن می ھمچنین در تخته سنگ

پایشان را از آن بردارند از ترس این که مبادا درست پایشان را از آن برندارند و به داخل 
 نگرند. نمودن آن، به آن می پرتگاه سقوط نکنند قبل از ترک
شدن در گفتگو و مشاجره امری نکوھیده است و شاید  کوتاه سخن این که داخل

گیرد، خالی از  % گفتگوھا و مشاجراتی که صورت می٩٠ شما با من موافق باشید که
 اند. فایده

توانید از جدال و مشاجره اجتناب نمایید و ھرگاه کسی به شما اعتراض  پس تا می
نموده و یا مشاجره نمود خشم نیگرید و حتی االمکان قضیه را با آرامی پیگیری نمایید 
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ھید. نیتش چه بود، چرا مرا در و خودتان را در فکرکردن به نیت معترض تعذیب ند
 جلو مردم خورد نمود؟!

خودتان را با غم و اندوه از بین نبرید، بلکه در چنین مواقعی با آرامش کامل تعامل 
دھند، حال آن که شما کوه  ھای کوچک را تکان نمی نمایید؛ چرا که بادھا صخره

 ھستید.
جھت فتح مکه رھسپار  ج پس از این که کفار قریش پیمان خود را شکستند، پیامبر

آماده نبرد باشند ھا  آن کور باشند تا قبل از آن کهھا  آن دعا نمود تا ج گردید. آنحضرت
 به طور ناگھانی آنان را گرفتار نماید.

گاه بودند اما دلھره  ج چون آنحضرت به نزدیک مکه رسید، قریش از آمدن وی ناآ
 داشته و مراقب بودند.

در نزدیکی مکه اردو زده بود، ابوسفیان با جمعی از  ج مبرلذا در ھمان شبی که پیا
منتظر صبح  ج یارانش جھت بررسی اوضاع و احوال و خبرگیری بیرون آمدند و پیامبر

 بود تا به قریش بتازد.
وقتی عباس این صحنه را مالحظه نمود گفت: ای وای بر فردای قریش! اگر 

با قدرت و نیرو مکه را بگشاید قبل از این که قریش نزد او آمده و امان بطلبند،  جپیامبر
 روزگار قریش به سر خواھد آمد.

 به وی اجازه داد. ج اجازه خواست و آنحضرت ج لذا عباس برخاست و از آنحضرت
 سوار شد و حرکت کرد. ج لذا عباس بر قاطر سفید آنحضرت
شد، در حالی که  نزدیک می ج به اردوگاه پیامبر ابوسفیان نیز به اتفاق ھمراھانش

چه کسانی ھستند و به ھمراھانش ھا  آن دانست دید، اما نمی آتش مسلمانان را می
ام، چه لشکر بزرگی است! به نظر  گفت: من تا به حال آتش و لشکری مانند امشب ندیده

 چه کسانی ھستند؟ھا  آن شما
را تحریک ھا  آن قبیله خزاعه ھستند که نبردھا  این ھمراھانش گفتند: به خدا قسم!

 اند. نموده است و آماده جنگ شده
ابوسفیان گفت: خزاعه خوارتر و کوچکتر از این ھستند که چنین اردوگاه و این 

 ھمه آتش داشته باشند.



 ٤٨٥  گفتن هنر سخن

شد تا ناگھان به چنگ گارد حراستی  ابوسفیان کم کم نزدیک و نزدیکتر می
 بردند. ج رسول خدا مسلمانان افتاد و او را نزد

بود ناگھان ابوسفیان و یارانش را  ج در این ھنگام که عباس سوار بر قاطر پیامبر
اند، ابوسفیان با رعب و وحشت آمد و  را دستگیر نمودهھا  آن دید که لشکر مسلمانان

بودند به دنبال ھا  آن عباس سوار شد و یارانش نیز که مسلمانان از پشت پشت
 افتادند. ابوسفیان به راه

ھای  برد و از کنار ھر آتشی از آتشدان لذا عباس شتابان او را به سوی پیامبر می
 گفتند: این کیست؟ شدند، می مسلمانان رد می

گفتند:  دیدند که عباس بر آن سوار است، می را می ج ھمین که سواری رسول الله
 است که بر سواری او سوار است. ج عموی پیامبر

برد تا این که مردم متوجه وی  سرعت ابوسفیان را با خود میھمچنان عباس با 
پرسید: این چه  سنشوند تا این که از کنار آتش عمر بن خطاب رد شدند. حضرت عمر

کسی است و به سوی آن بلند شد؟ وقتی ابوسفیان را سوار قاطر دید؛ به روی مردم 
بدون ھیچ عھد و پیمانی تو را فریاد زد و گفت: ابوسفیان دشمن خدا! خدا را شکر که 

 نگ ما درآورد.به چ
رفت و عباس با  ج عباس از وی جلوگیری نمود و عمر دوان دوان نزد رسول خدا

 جسواریش به سرعت خویش افزود تا این که از عمر سبقت گرفت و چون نزد آنحضرت
نیز وارد شد و  سرفت و از آن طرف عمر ج رسید فورًا از سواری پرید و نزد رسول خدا

گفت: یا رسول الله! این ابوسفیان است و خداوند وی را بدون عھد و پیمان گرفتار  می
 نموده است، اجازه بدھید گردنش را بزنم!

ابوسفیان چه بالیی که بر سر مسلمانان نیاورده بود، وی فرمانده مشرکین در غزوه 
را به قتل ھا  آن درآورده بود و ھای زیادی مسلمانان را به تنگ احد و احزاب بود و مدت

 رسانده و شکنجه داده بود و اینک وی به چنگال مسلمانان است!
 ام. آنگاه عباس گفت: یا رسول الله! من او را پناه داده

نشست و دھانش را به گوش او برد و با او سرگوشی  ج باز عباس در کنار پیامبر
 صحبت نمود.

 زنم. له! گردنش را میگفت: یا رسول ال عمر نیز پیوسته می
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وقتی عمر به این امر پافشاری نمود، عباس به او نگاه کرد و گفت: صبر کن ای 
 گفتی. بود چنین نمی می» عدی بن کعب«عمر! به خدا قسم! اگر قبیله 

دانی که وی  گفتی، ولی چون می بود چنین نمی یعنی: اگر از خویشاوندان شما می
 است.» بنی عبدمناف«از قبیله 

شود که به صالح نیست و  ای می این رو عمر احساس نمود که دارد وارد مشاجره از
آوردنش  بود به اسالم ای در این جدال بود که اگر از بنی کعب می سپس چه فایده

 امیدوار بود؛ اما از قبایل دیگر برایش مھم نیست!
آوردن تو  بنابراین، عمر در کمال آرامش گفت: صبر کن ای عباس! اجازه بده. اسالم

تر بود، زیرا  نیز پسندیده» خطاب«آوردن پدرم  از روزی که اسالم آوردی برایم از اسالم
آوردن خطاب بیشتر خشنود  از اسالم ج آوردن تو پیامبر دانستم که با اسالم من می

 خواھد شد.
 چون عباس این سخن وی را شنید خاموش شد و گفتگو به پایان رسید.

توانست آن را طوالنی نموده و بیشتر به او بگوید. مثًال به او  علیرغم این که عمر می
کنی؟! آیا تو از درون من  گفت: ھدف شما چیست؟ آیا مرا به سوی قصد متھم می می

 کنی؟ ای را برانگیخته می خبر داری؟ چرا نعره قبیله
ذ نفوھا  آن ھرگز عمر چنین نگفت؛ زیرا ھمگی آنان برتر از این بودند که شیطان در

 کند.
 ھردو خاموش شدند. بعمر و عباس

بود و  ج ابوسفیان ایستاده بود و در انتظار دستوری علیه خود از جانب پیامبر
گفت: ای عباس! او  ج کند. آنگاه پیامبر دانست در مورد او چه دستوری صادر می نمی

و شب در او را نزد من بیاور. عباس او را به خیمه خود برد  را به خیمه خود ببر و صبح
شده و  بیدار ابوسفیان صبح نمود و دید که چگونه مردم برای نمازآنجا گذراند. وقتی 

 کنند؟ چکار میھا  این شوند، به عباس گفت: برای استعمال طھارت منتشر می
 اند. اند و برای نماز برخاسته اذان را شنیدهھا  این عباس گفت:

جھت امامت جلو شد و  ج پیامبرصف کشیدند، ھا  آن چون وقت نماز فرا رسید و
اش سجده  دید که به رکوع وی رکوع، و به سجده را میھا  آن تکبیر گفت و ابوسفیان

 به شگفت درآمد.ھا  آن کننند، از نھایت اطاعت و پیروی می
 ببرد. ج چون نماز به پایان رسید، عباس نزد او آمد تا او را نزد رسول خدا



 ٤٨٧  گفتن هنر سخن

 دھند. انجام میھا  آن را دستور بدھدھا  آن یزیابوسفیان گفت: ای عباس! به ھرچ
دستور دھد خوردن و نوشیدن را ترک ھا  آن عباس گفت: بله، به خدا قسم! اگر به

 کنید، آن را ترک خواھند کرد.
ای مانند امشب نه در مملکت خسروان  آنگاه ابوسفیان گفت: ای عباس! من صحنه

 ام و نه در سلطنت قیصر! دیده
وای بر تو ای «فرمود:  ج برد آنحضرت ج را نزد رسول خداوقتی عباس وی 

 ».ابوسفیان! آیا ھنوز وقت آن نرسیده است که بدانی معبودی جز خدا نیست؟
این شبی که ابوسفیان در میان مسلمانان گذرانید، ضامن این امر بود که مقداری از 

 دشمنی وی کاسته شود.
ار و بخشنده ھستی و قدر تو بردب ! چهابوسفیان گفت: مادرم و پدرم فدای تو باشند

دانم که اگر  کنی! به خدا قسم! من می گذاری و صله رحم می احترام می به خویشاوندی
 کرد! خدای دیگری غیر از الله وجود داشت برای من کاری می

وای بر تو ای ابوسفیان! آیا ھنوز وقت آن نرسیده است تا «فرمود:  ج باز آنحضرت
 ».خدا ھستم؟ بدانی که من رسول

قدر شما بردبار و گرامی و  ابوسفیان با صراحت گفت: مادر و پدرم فدایت گردند! چه
 کننده رحم ھستی! اما در این مورد ھنوز در دلم شک و تردید ھست. وصل

آنگاه عباس به او گفت: وای بر تو ای ابوسفیان! اسالم بیاور و گواھی بده که 
 خداست. معبودی جز الله نیست و محمد رسول

دُ «ابوسفیان اندکی خاموش شد و سپس گفت:  هَ هَ  الَ  أَنْ  أَشْ دُ  هُ ـاللَّ  إِالَّ  إِلَ هَ أَشْ ا أَنَّ  وَ دً َمَّ  حمُ

ولُ  سُ  .»هِ ـاللَّ  رَ

 نھایت شادمان گشتند. بی ج در این لحظه پیامبر
باز عباس گفت: یا رسول الله! ھمانا ابوسفیان مردی است که خواھان فخر و شرف 

 برایش مزیت و شرافتی قرار دھید. است، لذا
 ».آری، ھرکس وارد خانه ابوسفیان شود در امان خواھد بود«فرمود:  ج آنحضرت

ابیاتی سرود که حاکی  ج در این ھنگام ابوسفیان در محضر آنحضرت
 اش بود: خواھی از گذشته معذرت

 لعمـــــــرك إين يـــــــوم أمحـــــــل رايـــــــة
 

ــــد  ــــل حمم ــــالت خي ــــل ال ــــب خي  لتغل
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 احلــــــريان أظلــــــم ليلــــــهلكاملــــــدلج 
 

 فهـــــذا أواين حـــــني أهـــــدي وأهتـــــدي 
 

 هـــــداين هـــــاد غـــــري نفســــــي ونـــــالني
 

ـــــع اهللا مـــــن طـــــردت كـــــل مطـــــرد   م
 

 أصـــــد و أنـــــأ جاهـــــداً عـــــن حممـــــد
 

 وأدعـــــى و إن مل أنتســـــب مـــــن حممـــــد 
 

سوگند به خدا آن روز که من پرچم را به دست گرفته بودم تا لشکر الت «یعنی: 
حمد پیروز شود. من مانند کسی بودم که در تاریکی شب، (اسم بتی است) بر لشکر م

ھای حق و ھدایت فرا رسیده است و ھدایت  حیران و سرگشته باشد و اکنون لحظه
بگردانم. ھدایتگری غیر از خودم مرا ھدایت نمود و مرا به سوی خداوند ھدایت نمود 

حمد بجنگند را نمودم. جلو ھر مبارزی که با م کسی که او را از ھر طریقی طرد می
 ».ھم نسب نباشم به او منسوبم دکنم و اگرچه به محم گیرم و او را دفع می می

 .»ونالني... مع اهللا من طردت كل مطرد«و وقتی گفت: 

 نمودی. اش زد و گفت: تو مرا از ھر راھی طرد می به سینه ج آنحضرت

 اندیشه
زیرکی آن است که اصًال زیرکی آن نیست که تو به ھنگام جدال پیروز باشی، بلکه «

 ».در مشاجره و جدال داخل نباشی



 

 

 کنندگان ببند راه را به روی اعتراض

یکی از بیشترین اموری که آتش خشم و کینه را در دل مردم نسبت به ھمدیگر 
 شود. زبانش مرتکب میانگیزد، مفاسدی است که انسان با  برمی
نمودن بر گفته دیگران و  از این مفاسد زبان، شتاب برخی مردم به اعتراض ییک
بدون فکر و اندیشه است، در این ھنگام یک مشاجره بزرگی به ھا  آن نمودن سخن قطع

 گرداند. ھا را فاسد می ھا را پر از کینه ساخته و دل خیزد که سینه پا می
را با ھا  آن دم را با آداب شرعی اصالح نموده و ادب نمایید، یاتوانید ھمه مر شما نمی

 ھای زیبا تمرین دھید. مھارت
بگذارید از مرحله (فرضیه) بگذریم که بعضی خوش دارند، ھمیشه آن را زمزمه 

کنند، مردم به این امر عادت داشته  گویند: بالفرض مردم اینگونه عمل می نموده و می
 باشند.

 گویند: به جنازه حاضر نماز بگذار. کنار بگذار و آنگونه که میاین امور را 
منظورم این است که ما باید به ھنگام تعامل با اشتباھات دیگران، خودمان را به 
بحثی که وظیفه دیگران است، چنین بکنند مشغول نسازیم، بلکه وظیفه ماچیست که 

 بر آن عمل نماییم؟
ی سخن بگویید فورا دیگران بر شما اعتراض یبجخواھید از یک امر ع وقتی شما می

ھای آنان، قبل  کنند. در چنین صورتی بر شما الزم است تا با مقدماتی که به سوال می
ببندید، حتی شگفتی آنان را ھا  آن را مطرح نمایند، درھای اعتراض را برھا  آن از آن که

 پیش از این که لب به سخن بگشایند بزدایید.
اردند تا درھای اعتراض را پیش از این که احساس اعتراض برخی مردم خیلی و

 بکنند، به روی معترضین ببندند.
ای نشسته بود و از حادثه و اختالفی  به خاطر دارم که یک پیرمرمرد مسن در جلسه

داد که  گفت و توضیح می که بین دو نفر در یک پمپ بنزین اتفاق افتاده بود، سخن می
 به پلیس کشیده شده است.ھا  آن گرفته تا جایی که کار باالھا  آن چگونه مشاجره
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گو از مجلس پرید تا در داستان دخالت کند و گفت: بله درست  از آن طرف یک یاوه
اینگونه شد و فالنی در اشتباه بود و شروع به ذکر ھا  آن است، اما چنین نشد؛ بلکه بین

 تفاصیلی نمود که اتفاق نیفتاده بود.
رسید؛ اما بر اعصابش مسلط گردید و رو به او  خشمگین به نظر میپیرمرد که بسیار 

 کرد و با آرامش کامل گفت:
 آیا تو خودت در محل حادثه حضور داشتی؟ -
 گفت: خیر. -
 گفت: آیا کسی در آنجا حضور داشته و داستان را برایت تعریف نموده است؟ -
 گفت: خیر. -
 باخبر شدی؟گفت: آیا تو از مامورین اجرای احکام در دادگاه  -
 گفت: خیر. -

کنی در  در این ھنگام شیخ صدایش را باال آورد و گفت: خب، چطور مرا تکذیب می
 حالی که از چیزی خبر نداری؟!

 من از مقدماتی که وی قبل از اعتراض ذکر نمود بسیار به شگفت آمدم.
کرد بدون این که این مقدمات را که درھا را به روی رفیقش  اگر او اعتراض می

ست، ذکر نماید، برای رفیقش مجال بزرگی برای خروج از این صحنه اگرچه به دروغ ب
 باشد وجود داشت.

خواھیم چیزھایی را به اثبات برسانیم  کنیم وقتی می بنابراین، ما گاھی نیاز پیدا می
 شان قانع سازیم. باید مقدماتی را ترتیب دھیم تا مخالفین را قبل از اعتراض

و یارانش بیرون شدند، برخی از  ج رزه جنگ بدر علیه پیامبروقتی قریش جھت مبا
شان آنان را به زور اجبار نمودند؛  خواستند خارج شوند؛ اما قوم نمیھا  آن خردمندان

اگرچه به معرکه ھا  آن دانست که خبر داشت و به یقین میھا  آن از حال ج آنحضرت
 نخواھد داد.حضور یابند، اما بین آنان و مسلمانان جنگی رخ 

نزدیک شد، خواست یارانش را متوجه سازد و  به میدان کارزار ج وقتی آنحضرت
دانست که در دل برخی سواالت و اشکاالتی  آنان را از مقابله با آنان نھی فرماید، اما می

 پدید خواھد آمد.
 علیه ما بیرون آمدند؟ھا  آن مبارزه نکنیم در حالی کهھا  آن چگونه با
 را استثنا نمود؟ھا  نای چرا فقط



 ٤٩١  کنندگان ببند روی اعتراض را بهراه 

پاسخ بگوید و ھا  آن مقدماتی را ذکر نمود که به اعتراضات ج از این رو آنحضرت
 سپس توجیه را ذکر نمود. چطور؟

در میان اصحابش بلند شد و گفت: من از میان بنی ھاشم و دیگران  ج آنحضرت
 .اند و قصد جنگ ندارند دانم که به زور به میدان جنگ آمده کسانی را می

 این مقدمه به پایان رسید.
 باز گفت: لذا ھرکسی از شما با بنی ھاشم برخورد نمود، او را نکشد.

 برخورد نمود، او را نکشد.» ثرابوالبختری بن ھاشم بن حا«و ھرکسی با 
برخورد نمود او را  - ج عموی پیامبر -» عباس بن عبدالمطلب«و ھرکسی با 

 نکشد؛ زیرا او به اکراه آمده است.
ز این رو صحابه با این انگیزه حرکت نمودند و این سخن را در مجالس خویش بازگو ا
 نمودند. می

مان را  گفت: آیا ما پدران، برادران و فرزندان» ابوحذیفه بن عتبه بن ربیعه«آنگاه 
 بکشیم و عباس را رھا کنیم؟

 کرد.به خدا قسم اگر من با او برخورد نمایم او را با شمشیرم تکه تکه خواھم 
 رسید. ج این سخن به گوش آنحضرت
 »!ای ابوحفص«لذا رو به عمر نمود و گفت: 

کنیه مرا  ج گوید: به خدا قسم! این اولین روزی بود که رسول خدا عمر می
 ابوحفص نامید.

با شمشیر زده  ج ای ابوحفص! آیا چھره رسول خدا«فرمود:  ج آنحضرت
 ».شود؟ می

را رد  ج فرمان پیامبر» ابوحذیفه«خورد، چگونه ی عمر متغیر شده و تکان  چھره
 کند؟ مگر مسلمان نیست؟! می

آنگاه عمر فریاد برآورد و گفت: یا رسول الله! بگذار گردنش را با شمشیر بزنم به 
 خدا قسم وی منافق شده است!

در این ھنگام ابوحذیفه از آنچه گفته بود پشیمان گشت و گفت: من ھرگز از آن 
آن روز گفته بودم در ایمن نیستم و ھمواره از آن در بیم و ھراس به سر  ای که در کلمه
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بردم مگر این که کفاره آن را با شھادتم بدھم از این رو در جنگ یمامه به شھادت  می
 رسید. خدا از وی راضی باد.

 نصیحت
 ».را نھار خود کن قبل از آن که تو را شام خود نمایندھا  آن ھوشیار باش«



 

 

 صبر کن، اعتراض نکن

گفت و داستان حضرت  به خاطر دارم که شخصی در مورد فن گفتگو سخن می
 را ذکر نمود وقتی به این آیه رسید: ÷یوسف

َحُدُهَما ﴿
َ
ْجَن َ�َتَياِن  قَاَل أ ْعِ�ُ َ�ًْرا  َوقَاَل اْ�َخُر إِّ�ِ َوَدَخَل َمَعُه الّسِ

َ
َراِ� أ

َ
إِّ�ِ أ

وِ�لِهِ  إِنَّا نََراَك ِمَن 
ْ
ْ�ُ ِمنُْه  نَّبِئَْنا بَِتأ ُ�ُل الطَّ

ْ
ا تَأ ِ� ُخْ�ً

ْ
ْ�ُِل فَْوَق َرأ

َ
َراِ� أ

َ
أ

 .]٣٦[یوسف:  ﴾٣٦الُْمْحِسنِ�َ 
ن در خواب دیدم که و به اتفاق یوسف دو نفر دیگر نیز داخل شدند، یکی گفت: م«

گیرم تا شراب شود و دیگری گفت: من در خواب دیدم سینی پر از نان  آب انگور می
 .»خورد روی سر نھادم و پرنده از آن می

 باز در چھره حاضرین تامل نموده و از آنان پرسید:
دو جوان با او در زندان داخل شدند، راستی کدامیک اول داخل شد، یوسف یا دو 

 جوان؟
 صدایش را بلند نمود و گفت: یوسف.یکی 

 دیگری گفت: نه نه دو جوان.
 سومی گفت: نه نه بلکه یوسف، آری، یوسف.

چھارمی از خود زیرکی نشان داده و گفت: ھمگی باھم داخل شدند؛ باز پنجمی 
 صدایش را بلند نمود و سر و صدا بسیار شد تا این که موضوع اصلی از یاد رفت.

که سخنران ھمین قضیه را در نظر داشته است. از این رو رسید  چنین به نظر می
رفت و آنگاه یک لبخند طوالنی  نمود و وقت از دست می ھای آنان تأمل می به چھره

 شان را پایین آورند و باز گفت: ھای نمود و به آنان اشاره نمود تا صدای
ین ھمه ھا! آیا این مساله شایسته ا مشکل چیست؟ ابتدا یوسف داخل شده یا آن

 اختالف است؟!
بینید ما به  ھای ما دقت نمایید در بسیاری مواقع می به ھرحال، اگر شما در واقعیت

کنند، مردم را از خود  موردمان به سخنان کسانی که داستانی حکایت می اعتراضات بی
 دھیم. دل نگران ساخته و از دست می
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راض نموده و با شخصی به حکایت داستانی مشغول است؛ از آن طرف کسی اعت
گذارند، شیرینی و جذابیت سخن را از  اعتراض به چیزھایی که به داستان تأثیری نمی

 گیرد. او می
 آری، بر مردم چنان سنگین نباش که بر ھرچیزی اعتراض نمایی.

به مسجد  ءوقتی ھفت سال داشت برای نماز عشا» سعود«به یاد دارم که برادرم 
ه مقداری عجله دارد و امام در اقامه نماز مقداری رسید ک رفت و چنین به نظر می

 تأخیر نموده است.
ھایش نیز  وقتی از این بابت به تنگ آمد نزد مؤذن که پیرمردی مسن بود و گوش

 ضعیف بودند رفت و پشت سرش ایستاد.
اش را گرفت و کوشش کرد تا صدایش را تغییر دھد و گفت: تکبیر اقامه  آنگاه بینی

 از مسجد فرار نموده و بیرون رفت.را بگو و سپس 
شنید تا جھت اقامه نماز برخیزد و برخی از نمازگذاران  اما مؤذن که چیزی نمی

خواست بچه را ببیند  کرد و می متوجه شدند. لذا مؤذن نشست و از روی خشم نگاه می
 او را تنبیه کند. تا

 دم.اش ذکر ننمو انگیزی بود؛ اما من آن را برای شگفتی صحنه شگفت
ای نشسته بودیم که یکی از اھل مجلس این ماجرا را  بلکه چند روز بعد ما در جلسه

خواست با پدرش به دریا  ذکر نمود و در اثنای آن گفت: سعود عجله داشت؛ زیرا می
برود. علیرغم این که ریاض یک منطقه صحرایی است و در کناره ساحل دریا قرار 

 ندارد.
آیا داستانش را فاسد نموده و بر او اعتراض نمایم یا  از این جھت من حیران ماندم

این که این تأثیری در داستان ندارد و نیازی به اعتراض و کسب دشمنی نیست، از این 
 جھت دومی را ترجیح داده و خاموش ماندم.

ای، شاید او عذری  نمایی که اصًال آن را نفھمیده گاھی شما به چیزی اعتراض می
 کنی. نکوھش میدارد و شما او را 

یک فرد مھربان بود و بر نصیحت مردم حرص و عالقه داشت، روزی با » زیاد«
ماشینش در کنار چراغ قرمز توقف نمود که صدای موسیقی با سبک غربی باالیی به 
گوشش رسید. تعجب کرد که این صدا از کجاست، به این طرف و آن طرف نگاه 

 ی است.کرد و متوجه شد که از سمت ماشین بغل می
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راننده آن صدایش را تا آخر باال نموده است به طوری که ھمه افراد دور و نزدیک 
 شنوند. صدایش را می

کرد تا او را متوجه سازد که  زد و کوشش می به سوی وی بوق می» زیاد«لذا 
 داد. کرد و به او پاسخ نمی مقداری صدای ضبط را پایین بیاورد، اما آن شخص نگاه نمی

رسید که وی از شدت صدای موسیقی طوری متأثر شده که  ظر میطوری به ن
 متوجه اطرافیانش نیست.

کرد تا چھره راننده را که آن را به رومالش پوشیده بود ببیند و  تالش می» زیاد«
چون او را دید متوجه شد که ریشش چھره وی را پوشانده است! شگفتی زیاد بیشتر 

ی این که به قرآن گوش دھد به شنیدن شد! شخصی با این شکل و قیافه به جا
 موسیقی مشغول است آن ھم با صدای خیلی بلند!

 ھا حرکت نمودند. چراغ سبز روشن شد و ماشین
خیلی اصرار داشت تا این فرد را نصیحت کند، لذا به دنبال وی حرکت نمود » زیاد«

 تا این که وی در کنار یک مغازه توقف نمود تا چیزی خریداری نماید.
ھایش کوتاه  کرد تا لباس نیز در کنارش توقف نمود و با دقت به وی نگاه می» یادز«

 اند. ھایش گنجان و ریش
از این رو وسواس به قلبش ھجوم آوردند و ظاھرًا شاید توقف نمود تا یک پاکت 

 سیگار خریداری نماید!
 شخص از مغازه بیرون شد در حالی که یک مجله اسالمی به دست داشت!

اما آن شخص به  )١(ب نیاورد و با یک لطف و محبت گفت: برادر! ببخشید آی!زیاد تا
 وی جواب نداد و توجه ننمود.

باز زیاد صدایش را بلندتر گرفت و گفت: آی، آی. ببخشید برادر، گوش کن! تا این 
 که آن شخص به ماشینش رسید و سوار شد و به او نگاه نکرد.

ماشینش پایین آمد و نزد او رفت و گفت: برادر زیاد در حالی که خشمگین بود، از 
 شنوی؟! خدا شما را ھدایت کند، مگه نمی

آن شخص به وی نگاه کرد و لبخندی زد و ماشینش را روشن نمود و فورًا صدای 
 ضبط را با وضعیت اسفناکی باال نمود.

                                           
 مخفف آقای در اصطالح عامیانه. -١
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در این ھنگام زیاد به شدت خشمگین شد و گفت: برادر عزیزم! حرام است بر شما، 
 کنی؟! چرا مردم را اذیت می

باز آن شخص به لبخندش افزود در حالی که موسیقی با صدای بلند روشن بود! 
شد و صدایش را باال آورد تا او  اش زرد و سرخ می زیاد بیشتر به خشم آمد و چھره

 بشنود.
ھایش  وقتی آن مرد دید که کار به اینجا کشیده شده است، با دستش به گوش

 بست. را میھا  آن اشاره نمود و
باز دفتر کوچکی از جیبش بیرون آورد که در صفحه اول آن نوشته بود: من 

 شنوم. نمی
 کنم منظورتان چیست آن را اینجا بنویسید! خواھش می

 اشاره...
 فرماید: خداوند می

�َْساُن َعُجوً� ﴿  .]١١[اإلسراء:  ﴾١١َوَ�َن اْ�ِ
 .»استکننده  یعنی انسان موجودی عجول و شتاب«
 ».ی شما غلبه نکند زدگی شما بر خواسته پس مواظب باش شتاب«



 

 

 تان صدقه بدهید گفتن قبل از سخن

ھای بزرگ نیازمند آنند تا شما مطلوب را قبل از طلب آمده نمایید تا مبادا  خواسته
ھای شفاھی و کتبی است. لذا اگر شما برای یک  این شامل خواستهزود رد نشوند. و 

ای نوشتی و نیازی از او خواستی مناسب است تا قبل از نیازتان چیزی  دار نامه سرمایه
در مورد سخاوت و بخشش و خیرخواھی او بنویسید و بعد از آن نیازتان را بنویسید، به 

توان گفت: از ھمسرت  استید. حتی میھمین صورت وقتی چیزی از پدر یا برادرتان خو
 ای برایش ذکر نمایید. نیز مناسب است مقدمه

خواستی به  لذا اگر یکی از دوستانت را برای صرف نھار دعوت نمودی و می
ھمسرت بگویی تا غذایی درست نموده و خانه را آماده کند، مناسب است که قبل از آن 

را دعوت نمایم ھا  آن گی دوستان وقتیبگویی: حقیقتًا دست پخت شما لذیذ است و ھم
 تا از دست پخت شما میل نمایند، شادمان خواھند شد.

ھا غذا خوردم ولی ھرگز مّزه دست پخت شما  ترین رستوران باور کن! من از پیشرفته
 را در ھیچ جا ندیدم!

حقیقتًا دیشب یکی از دوستان را دیدم که از سفر آمده بود و از روی تعارف به وی 
 م: فدا برای صرف نھار نزد ما تشریف بیاورید و اتفاقًا وی موافقت نمود.گفت

لذا وی را با جمعی از دوستان دعوت نمودم و امیدوارم شما برای ما غذایی درست 
 نمایید.

این شیوه خیلی زیباتر از آن است که به محض ورود به خانه داد بزنی و بگویی: 
 فالنی، فالنی.

کند شما وی را به یک جای تفریحی و  آیم؛ و او فکر می او پاسخ دھد: حاضر، می
 برید. گردشگری می

شما بگویید: سریع، سریع، آشپزخانه، آشپزخانه، اآلن میھمان خواھند آمد، در پخت  
 کردن آن دقت نمایی و... نھار تأخیر نکنی و در آماده

ت را از خواھی از مدیرت مرخصی بگیری و یا مادر و پدر به ھمین شکل وقتی می
 چیزی باخبر سازی.
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 شما سیره نبوی را مطالعه نمایید که در این مورد اھنمایی کرده است.
اش را در نزدیکی سرزمین ھوازن  در ایام کودکی دوران شیرخوارگی ج رسول خدا

اسالم بیاورند؛ ولی به وی خبر رسید ھا  آن گذرانده است و از این جھت آرزو داشت تا
ھا  آن نیز خود را برا مقابله ج اند. لذا پیامبر وی لشکری گرد آوردهبرای نبرد ھا  آن که

پیروز ساخت و ھا  آن را در برابر ج آماده ساخت و با آنان جنگید و خداوند پیامبرش
 غنایمی به دست آورد.

 از برخیمنزل گرفته بود و » جعرانه«در جایی به نام  ج در حالی که آنحضرت
 در آن جنگ کشته شده بودند. افرادی از آنان و آمدند. ج نزد آنحضرتھا  آن

 زنان و کودکان را در یک جا قرار داده بود. ج رسول خدا
مذاکره نمایند تا  ج از این رو خردمندان ھوازن تصمیم گرفته بودند تا با رسول خدا

 زنان و کودکان اسیرشده آنان را آزاد بکند.
 نطق زیبایی برخوردار بود برگزیدند.لذا یک فرد سخنور را که از اسلوب سخنوری و 

ای ایراد نمود و گفت: یا  نام داشت، ابتدا مقدمه» زھیر بن صرد«سخنگوی آنان که 
دھندگان تو وجود  ھا و پرورش رسول الله! ھمانا در زنان اسیرشده کسانی از میان خاله

 دارند کسانی که تو را پرورش دادند.
را شیر داده بودیم و برای آن دو این » نذرنعمان بن م«و » ابن ابی شمر«اگر ما 

را ھا  آن افتاد انتظار لطف و محبت ای که برای شما پیش آمده است، اتفاق می مسأله
دھندگان ھستی و آنگاه به سرودن این  داشتیم، حاالنکه تو رسول خدا و بھترین پرورش

 اشعار مبادرت ورزید:

ــــــا رســــــول اهللا يف كــــــرم ــــــنن علين  أم
 

 رجـــــــوه وننتظـــــــرفإنـــــــك املـــــــرء ن 
 

ـــت ترضـــعها ـــد كن ـــنن عـــىل نســـوة ق  أم
 

ـــــدر   إذ فـــــوك متـــــاله مـــــن حمضـــــها ال
 

ــــــه ــــــالت نعامت ــــــن ش ــــــا كم  ال جتعلن
 

ـــــر  ــــــر زه ـــــا معش ـــــا فإن ـــــتبق من  واس
 

یا رسول الله! در کرم و بزرگواری بر ما منت بگذار؛ زیرا تو شخصی ھستی «یعنی: 
ھایی که از ایشان شیر  زنم و بزرگواری داریم، بر یکه ما از او امید و انتظار کرد

کردی لطف فرمای. ما را  پر میھا  آن خوردی، و دھانت را از شیرھای فراوان می
ھای  ھمچون اشخاص خوار و زبون قرار مده و گوی سبقت را از ما ببر که ما خود گروه
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را سپاسگذار خواھیم بود، ھرقدر که کھنه شوند و  ھا نعمتدرخشنده و سرفرازیم. ما 
 ».پس از امروز، ھمواره پیش ما محفوظ خواھد ماند این نعمت

 زنان و کودکان اسیر را آزاد نمود. ج آنگاه رسول خدا
اش مقدمه زیبایی ارایه نمود و در آن ایام طفولیت  پس ببین چگونه قبل از خواسته

 را در آن به یاد آورد! ج پیامبر
ز تو را گرامی بلند شد و گفت: اگر ما شاھان غیر ا ج آنگاه مروت آنحضرت

 قدر زیبا بود. داریم، پس تو اولی به اکرام ھستی، لذا ببین این شیوه چه می
 حال آن که خداوند مؤمنان را ادب نموده و فرموده است:

ُموا َ�ْ�َ يََدْي َ�َْواُ�ْم َصَدقًَة  َذلَِك ﴿ ِيَن آَمُنوا إَِذا نَاَجيُْتُم الرَُّسوَل َ�َقّدِ َها ا�َّ ُّ�
َ
يَا �

َ َ�ُفوٌر رَِحيمٌ َخْ�ٌ  ْطَهُر  فَإِْن لَْم َ�ُِدوا فَإِنَّ ا�َّ
َ
 .]١٢[المجادلة:  ﴾١٢ لَُ�ْم َوأ

ای به  خواستید با پیامبر صحبت کنید، پس قبل از آن صدقه ای مؤمنان! وقتی می«
 .»فقرا بدھید

خواست از کسی فریادرسی نماید یا از او کمک بخواھد، ابتدا  ھرگاه عرب می
خواست به کسی  نمود؛ ھمچنین اگر می ا با اشعار و سخنان نیکو آغاز میسخنانش ر

گفت که شمشیرھا  توھین نموده و یا با او به نبرد به پا خیزد به روح و روان چیزی می
 از انجام آن عاجز بودند.

برای انجام عمره تشریف آورد، قریش ترسید و نزدیک بود  ج وقتی آنحضرت
نامه  کردند که وی بین آنان یک صلح اصرار نمیھا  آن اگر بجنگد،ھا  آن با جپیامبر

 تش بس اعالم گردد.آای را بنویسد و در آن  ساله ده
خواھد که در عقد حمایت محمد  ای می نامه چنین آمده بود که ھر قبیله در صلح

خواھد در عقد حمایت قریش داخل گردد داخل  ای می درآید، به او پیوسته و ھر قبیله
 شود.
 شویم. گاه قبیله خزاعه برخاست و گفت: ما در عقد حمایت محمد داخل میآن

ھا و نبردھای زیادی رخ داده بود، از  در میان این دو قبیله (خزاعه و قریش) جنگ
تعرض نمایند ھا  آن این رو به کینه و بغض قریش افزوده گردید، اما ترسیدند که اگر به

 انتقام بگیرد.ھا  آن برای ج پیامبر
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ن معاھده به مدینه بازگشت پس از گذشت ھفت یا ھشت آبعد از  ج تی آنحضرتوق
که در نزدیکی » وتیر«به قبیله خزاعه در نزدیک آبگیری به نام » بنی بکر«ماه، قبیله 

 مکه قرار داشت، حمله نمود و از قریش کمک طلبید.
گھی قریش گفت: حاال شب است و کسی ما را نمی  ندارد. بیند و محمد از حال ما آ

 جنگیدند.ھا  آن لذا در سواری و تجھیزات جنگی به آنان کمک نمودند و با
 خزاعه از این امر ترسید و بسیاری از زنان، مردان و کودکان آنان کشته شد.

متوجه گردید که چه بالیی بر قومش فرود » عمرو بن سالم«وقتی شخصی به نام 
شترش شده و به مدینه نزد رسول آمده است، از دست قریش فرار نمود و سوار بر 

دیده وارد مدینه شد. سپس در حالی که اثر سفر و  زده و مصیبت رفت و وحشت جخدا
 مشقت راه بر وی نمایان بود، به مسجد رفت و این اشعار را سرود:

 يـــــــــــا رب إين ناشـــــــــــد حممـــــــــــدا
 

 حلــــــــف أبيــــــــه وأبينــــــــا إال تلــــــــدا 
 

 قــــــد كنــــــتم ولــــــدا وكنــــــا والــــــدا
 

 ننــــــزع يــــــداثمــــــت أســــــلمنا فلــــــم  
 

ــــــدا  فانصـــــــر رســــــول اهللا نصـــــــرا أب
 

ــــــــــددا  ــــــــــأتوا م ــــــــــاد اهللا ي  وأدع عب
 

 فــــــــيهم رســــــــول اهللا قــــــــد جتــــــــردا
 

ـــــــدا   إن ســـــــيام خســـــــفا وجهـــــــه ترب
 

 يف فيلــــــــــــق كــــــــــــالبحرجيري مزبــــــــــــدا
 

خوانم، کسی که از دیرباز ھم پیمان پدران ما  پروردگارا! من محمد را به یاری می«
پدر، آنگاه ما اسالم آوردیم و دست نکشیدیم. یا رسول بوده است. شما فرزند بودید و ما 

الله! ما را به سرعت یاری بده و بندگان خدا را به مدد بخواه. رسول خدا آماده در 
 ».لشکری که چون دریا مواج است میان ایشان خواھد بود

 آنگاه با صدای بلندش فریاد زد:

ـــــــــدا ـــــــــوك املوع ـــــــــا أخلف  إن قريش
 

 ونقضــــــــــوا ميثاقــــــــــك املوكــــــــــدا 
 

 وجعلـــــــــوا يل يف كـــــــــداء رصـــــــــدا
 

 وزعمــــــوا إن لســــــت أدعــــــو أحــــــدا 
 

 فهــــــــــــم أذل وأقــــــــــــل عــــــــــــددا
 

ــــــــدا  ــــــــالوتري هج ــــــــا ب ــــــــم بيتون  ه
 

 وقتلونــــــــــــــــا ركعــــــــــــــــا وســــــــــــــــجدا
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قریش با شما وعده خالفی نمود و آن پیمان مؤکد خویش را شکست. و در «یعنی: 
به راستی خوانم.  کداء علیه ما کمین نمودند و پنداشتند که من کسی را به یاری نمی

به ما شبخون » وتیر«کمتر است آنان شبانگاه در مقام ھا  آن تر و تعداد ذلیلھا  آن که
 ».زدند. و ما را در حالت رکوع و سجده به قتل رساندند

این اشعار و سخنان و ندا را شنید، تکان خورد و به خشم آمد و  ج وقتی پیامبر
و آنگاه با شتاب برخواست و به مردم دستور » ای عمرو بن سالم یاری شدی«گفت: 

 رفتن به نبرد خود را آماده کنند. داد تا برای بیرون
دانستند نبرد  کردند در حالی که نمی اصحاب نیز برآشفته شده و خود را آماده می

نیز بیم آن داشت که آنان از رفتن وی باخبر نشوند و  ج جا خواھد بود و آنحضرتک
این خبر به گوش قریش نرسد، لذا از خداوند خواست تا قریش را از امر وی کور کند تا 

 را گرفتار نماید.ھا  آن شان این که به صورت ناگھانی در سرزمین
مگین شده بود، در حالی که شان به شدت خش به قریش بر اثر خیانت ج رسول خدا

آید و  به زودی خواھید دید که ابوسفیان نزد شما می«کرد، گفت:  خودش را آماده می
 ».شود خواھان تجدید پیمان، و افزایش در مدت آن می

ھا  آن آمدند که در میان ج نزد آنحضرت» بنی خزاعه«باز چند نفر دیگر از قبیله 
رسیده بود و نیز وی را از حمایت قریش با ھا  آن به نیز بود و به آنچه» بدیل بن ورقاء«

 باخبر نمودند.» بنی بکر«قبیله 
برگردید و در شھرھا «گفت: ھا  آن به آنان وعده یاری داد و به ج از این رو پیامبر

شدن وی با  پیمان متفرق شوید و به کار خود مشغول شوید و نخواست قریش از ھم
 از رسیدن وی، به نبرد با آنان برنخیزند. خزاعه باخبر گردد تا مبادا قبل

 شان بازگشتند. از این رو آنان به سرزمین
با ابوسفیان برخورد » عسفان«در مسیر برگشت در جایی بین مکه و مدینه به نام 

نامه بیشتر تأکید نموده و به مدت  نمودند که قریش وی را فرستاده بود تا در مورد صلح
 به وی رسیده باشد.ھا  آن ودند که شاید خبر عھدشکنیآن بیفزاید؛ زیرا ترسیده ب

ت نمود ترسید که شاید از نزد رسول امالق» بدیل بن ورقاء«وقتی ابوسفیان با 
 بازگشته و او را از ماجرا باخبر ساخته است. جخدا

 آیی؟ از کجا می» بدیل«لذا پرسید: ای 
 زاعه بودم.ھای خ گفت: من در ساحل دریا میان قبایل و سرزمین» بدیل«
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از آنجا گذشت، ابوسفیان به خوابگاه شتر » بدیل«ابوسفیان خاموش شد، وقتی 
آمد و از پشگل شتر وی یکی را برداشت و با دستش آن را شکافت و میان آن » بدیل«

 ھسته خرما را مشاھده کرد. لذا فھمید که از مدینه بازگشته است.
د، از این رو ابوسفیان گفت: به خدا دھن زیرا آنان به حیوانات خویش ھسته خرما می

 از نزد محمد برگشته است.» بدیل«خوردم که  قسم می
ام «باز ابوسفیان به راھش ادامه داد تا این که به مدینه رسید و به خانه دخترش 

بنشیند، ام  ج خواست به بستر آنحضرت رفت و چون می ج ھمسر رسول خدا» حبیبه
 حبیبه آن را جمع کرد.

دانم که مرا شایسته نشستن بر این فراش ندانستی  گفت: دخترم من نمیابوسفیان 
 یا این فراش را سزاوار من ندیدی؟

است و تو مشرک و نجس  ج ام حبیبه گفت: خیر، بلکه این فراش رسول خدا
 ھستی، لذا دوست نداشتم که تو بر آن بنشینی.

به تو بدی رسیده ابوسفیان تعجب نمود و گفت: دخترم! به خدا قسم بعد از من 
 است.

 رفت. ج آنگاه ابوسفیان نزد رسول خدا
 مان را محکم بگیر و در مدت آن بیفزا. و گفت: ای محمد! پیمان

آیا برای ھمین امر آمدی؟ مگر از جانب شما اتفاقی افتاده «گفت:  ج آنحضرت
 ».است؟

اظھار ننمود که وی از خیانت قریش باخبر شده است و چنین اظھار  ج پیامبر
 نداشت که از نبرد آنان با خزاعه باخبر شده است.

افزایید؟  خواست چنین بگوید: چرا پیمان را تجدید نموده و به مدت آن می انگار می
مان باقی نمانده است، پس چرا تجدید شده و به مدت آن افزوده  مگر ھنوز پیمان

 دد؟گر
 برم. ابوسفیان گفت: معاذ الله! نه به خدا پناه می

مان ھستیم و در حدیبیه صلح نمودیم و آن را تغییر و تبدیل نخواھیم  ما بر پیمان
 نمود.
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به او پاسخ  ج خاموش شد و باز ابوسفیان تکرار نمود و رسول خدا ج آنحضرت
و گفت: برای من نزد  آمد سنداد. لذا ابوسفیان از نزد وی بیرون شد و نزد ابوبکر

شفاعت کن تا پیمان را تجدید نموده و به مدت آن بیفزاید و یا وی را از من و  ج پیامبر
 قومم بازدار.

به تو  ج گفت: حمایت و جوار من مشروط بر این است که رسول الله سآنگاه ابوبکر
کوچکی  دارم و من به خدا قسم اگر یک مورچه جوار بدھند و من کسی را از او بازنمی

 کنم. جنگد آن را علیه شما کمک می را ببینم که با شما می
ابوسفیان با دلی شکسته بیرون شد و نزد عمر رفت و با او صحبت کرد. عمر گفت: 

 شفاعت کنم؟ ج آیا من برای شما نزد رسول الله
ھم بستیم، خداوند آن را از بین ببرد و ھرچه ثابت  بلکه آن پیمانی که جدیدًا با

 است آن را قطع نماید و آنچه قطع شده است خداوند آن را وصل نگرداند.بوده 
اش تغییر نمود و دلتنگ شد، گویا به  وقتی ابوسفیان این سخنان را شنید چھره

گفت: از طرف  اش سیلی زده شده است، لذا ابوسفیان در حالی بیرون شد که می چھره
 قومم جزای بد داده شدم.

ید نزد علی رفت و گفت: تو از نظر خویشاوندی از ھمه آنان وقتی از آنان ناامید گرد
 شفاعت کن. ج تری. لذا برای من نزد پیامبر به من نزدیک

تواند وی را از  نمی ج علی گفت: ای ابوسفیان! ھیچکسی از اصحاب رسول الله
 گوید. جنگ و عقوبتی که تصمیم گرفته است بازدارد؛ زیرا او از ھوای نفس سخن نمی

ھستی، پس قومت را پناه بده ھا  آن ار قریش و بزرگترین و قدرتمندترین فردتو سرد
 و خودت را بازدار.

یعنی در میان مردم برخیز و فریاد بزن که من خودم را بازداشتم و باز به سرزمینت 
 بازگرد.

 ای خواھد داشت؟ ابوسفیان گفت: به نظر شما این کار برای ما فایده
 بینم. ای غیر از این برای تو نمی چارهعلی گفت، خیر، اما 

گاه باشید من در میان مردم پناه  لذا ابوسفیان در میان مردم آمد و فریاد زد: آ
برم که کسی از من نگھبانی کند. آنگاه سوار بر شترش  گرفتم و به خدا قسم گمان نمی

 شد و به مکه بازگشت.
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 مان جدیدی از نزد محمد آوردی؟وقتی نزد قریش آمد آنان پرسیدند: آیا نامه و یا پی
ام؛ اما کسی را  گفت: خیر، به خدا قسم! وی انکار نمود و من ھم کیشان وی را دیده

 ام که از وی بیشتر اطاعت شود. ندیده
 من نزد او رفتم و با وی سخن گفتم، اما او به من پاسخی نداد.

 باز نزد پسر ابوقحافه رفتم و از او خیری ندیدم.
 ترین دشمن یافتم. رفتم و او را سرسختباز نزد عمر 

تر یافتم و او مرا به امری مشورت داد  تر و نرم باز نزد علی رفتم و او را از ھمه مھربان
نیاز خواھد  دانم ما را از چیزی بی که من آن را انجام دادم. ولی به خدا قسم! نمی

 ساخت یا خیر؟
 آنان پرسیدند: به تو چه دستور داد؟

 ستور داد تا خودم را در میان مردم پناه دھم و من چنین کردم.گفت: به من د
ھا گفتند: آیا محمد با این کار موافقت نمود و اصحابش را به این امر ملزم  آن

 ساخت؟
 گفت: خیر.

آنان گفتند: وای بر تو! این فرد جز این که تو را بازیچه گرفته است، کار دیگری 
 نکرده است.

 ی دیگری نیافتم. گفت: به خدا قسم من چاره
 لذا ابوسفیان غمگین شد و نزد ھمسرش رفت و ماجرا را با او در میان گذاشت.

ھمسرش گفت: خدا تو را رسوا سازد تو چه فرستاده و رسول زشتی نسبت به قوم 
 خود بودی و با خود خیری نیاوردی.

 برای فتح مکه آمد. ج از این رو چند روزی طول نکشید تا این که پیامبر

 ای کافیست اشاره
 ».ی بزرگ قبل از فروبردن، نیاز به خوب جویدن دارد لقمه«



 

 

 مهم نیست که تو همیشه موفق باشی

�فھد با دوستش  �که خیلی معاند و لجوج بود   رفتند  در یک دشت وسیعی راه می 
اش را به زمین گذاشته و بادھا گاھی او را  و از دور چیز سیاھی را دیدند که سینه

 کنند. پنھان و گاه ظاھر می
 فھد رو به دوستش نمود و گفت: به نظر شما این چه حیوانی است؟

 رنگ است. دوستش گفت: این یک بز سیاه
 ت.فھد گفت: خیر بلکه آن یک کالغ اس

 گویم بزی است آقا یعنی بز. دوستش گفت: من به تو می
 کنیم. رویم و بیشتر به آن دقت می فھد گفت: خوبه نزدیکتر می

شان را به آن متمرکز نمودند و خیلی  ھا نزدیکتر شدند و بیشتر و بیشتر نگاه آن
 کالغ نشسته است!ھا  آن واضح بود که در جلو

 کالغ است.فھد گفت: برادر عزیز! به خدا این 
 دوستش با اطمینان کامل سرش را تکان داد و گفت: آقا بزی است بزززز.

احساس ھا  آن شدن به نزدیک کالغباز فھد خاموش شد و بیشتر نزدیک شدند و 
 نمود و پرواز کرد.

است پرواز کرد؟ آه پرواز  کالغاست دیدی  کالغفھد فریاد زد و گفت: الله اکبر! 
 کرد.

 ن بز است بزززز اگرچه پرواز کند.دوستش گفت: آقا ای
 چرا این داستان را ذکر نمودم؟ به این خاطر آن را ذکر نمودم تا بگویم:

ھایی که در صفحات گذشته ذکر نمودم برای عموم مردم شایستگی  این مھارت
اند که ھرچه تو با آنان  دارند اما با این وجود این امر باقی است که برخی مردم چنان

 صدا نشده و سازگار نخواھند شد. ت نمایی بازھم با شما ھمإعماِل مھار
 مھارت سرخوشی را اعمال نمایید، مثًا به او بگویید: ماشاء الله!ھا  آن پس اگر شما با
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ات است. و توقع دارید او  ای! گویا شب عروسی ھای زیبا پوشیده قدر لباس چه
کند، بلکه به شما چپ چپ  میلبخندی بزند و از شما تشکر نماید، نه این که چنین 

 گوید: خوبه خوبه، لوس بازی درنیاور، سبکی نکن. کند و می نگاه می
انگیز که حاکی از جھل وی به فنون تعامل با  امثال اینگونه عبارات خشن و نفرت

 باشد. مردم می
نماید و مھارت تفاھم را با وی به  یا مانند این که زنی با شوھرش اعمال مھارت می

کند و با خنده با او واکنش نشان  گیرد و یک نکته مالیم را با او حکایت می یکار م
 گوید: خوبه، با خنده، روی خودت فشار نیاور؟! دھد. اما شوھر می می

توانند  نمیھا  آن وقتی از طرف مردم با اینگونه برخوردھا مواجه گشتی، بدان که
 یک جامعه ایده آل و متعالی را تشکیل دھند.

ام. آری، به خدا قسم من شخصًا تجربه  ھا را تجربه نموده م این مھارتمن خود
رتبه و  ی عالیھا انساننمودم و تأثیر آن را در بزرگ و کوچک، افراد ساده و زیرک، 

 ام. کنم احساس نموده ای که در آن تدریس می کدهشدانشجویان دان
 ام. ھا دیده ھا را با فرزندانم تجربه نمودم و شگفتی آن
ھای مختلف اعم از زن و مرد تجربه کردم و آثار آن را مشاھده  که آن را با جنسیتبل
 ام. به خدا قسم من خیرخواه شما ھستم. کرده

 با اختصار
 ».آیا شما در تغییر عملکردتان جدی ھستید؟«



 

 

 شجاع باش و از اآلن شروع کن

فن تعامل با مردم اجرا نمودم که عبدالعزیز از  باری یک دوره آموزشی در مورد
 کنندگان بود. میان شرکت

 کرد. تأثیر این کالس بر وی بسیار واضح بود و ھر نکته و مطلب را یادداشت می
 سه ترم این دوره به پایان رسید و ما از ھم جدا شدیم.

بدالعزیز را ی دیگری را به اجرا گذاشتم که ع یک ماه بعد نیز من دو مرتبه یک دوره
دانست من عین سخنان  کنندگان مشاھده نمودم در حالی که وی می در میان شرکت

 گذشته را تکرار خواھم کرد!
کنندگان از سالن متفرق شدند من دست عبدالعزیز را  وقتی اذان گفته شد و شرکت

 ای رفتم و پرسیدم: گرفتم و با او به یک گوشه
دانی من عین  نمودید در حالی که میعبدالعزیز! چرا شما دو مرتبه شرکت 

 کنم؟! ھای گذشته را تکرار می گفته
این دفتر یادداشت که در جلو شماست، ھمان دفتر یادداشت سابق است و گواھی 

ی جدیدی به دست  اولی است! یعنی شما فایده آوری مانند ای که به دست می نامه
 نخواھی آورد.

 وی به من گفت:
گویند: آقای عبدالعزیز! تعامل  دوستان و رفیقانم به من میباور کنید! به خدا قسم 

 شما در مدت این یک ماه با ما بسیار تغییر کرده است.
کنم،  ھای دوره گذشته را اجرا می لذا با خود اندیشیدم و متوجه شدم که من مھارت

بیشتر  ام ھایی را که فرا گرفته لذا آمدم تا بار دیگر در این دوره شرکت نمایم تا مھارت
 مورد تأکید قرار دھم.

 بنابراین
اگر شما در تغییر عملکردتان جدی ھستید، پس شجاع بوده و از حاال شروع «
 »...کنید

 پایان ترجمه



 ات لذت ببر از زندگی    ٥٠٨

 دقیقه ٦و  ٢ھـ ق . ساعت  ١٤٣٠/  ١/  ٣در تاریخ 


	فهرست مطالب
	مقدمهی مترجم
	مقدمهی مؤلف
	این افراد هرگز استفاده نخواهند کرد
	توجه: با ما باش...

	ما چه چیزی فرا میگیریم؟
	چرا ما به دنبال مهارتها میگردیم
	بیندیش!

	خودت را پیش ببر
	نتیجهگیری:

	آب رفته باز نگردد به جوی
	نکته نظر...

	متمایز و برجسته باش
	روشنگری...

	کدام مردم نزد شما محبوبتر اند؟
	اندیشه...

	از مهارتها لذت ببر!
	نظر...

	روش تعامل با نیازمندان
	اشاره...

	روش تعامل با زنان
	وقفه...

	شیوه تعامل با کودکان
	اندیشه...

	رفتار با زیردستان و خدمتگزاران
	اشاره...

	طریقه رفتار با مخالفان
	روشنگری...

	روش تعامل با حیوانات
	اشاره...

	100 راه برای کسب دلهای مردم
	یک نکته مهم:
	قرار...

	نیت و ارادهات را به خاطر خدا نیکو کن
	اشاره...

	خوراک مناسب استعمال کن
	رای...

	سخن مناسب را اختیار کن
	وجهه نظر...

	سعی کن نخستین برخوردت با افراد، دوستانه و خوب باشد
	پیشنهاد...

	مردم بسان معادن زمین هستند
	نتیجه...

	موی معاویه
	معادله...

	کلید دلها
	نتیجه...

	رعایت احساسات و عواطف
	اتفاق...

	به دیگران ارزش قایل باش
	تجربه...

	مردم را متوجه کنید که خیرخواهشان هستید
	شما تنها نیستید!...

	اسمها را به خاطر بسپار
	خلاصه کلام...

	خوشرو باشید
	اعتراف...

	مواظب باشید: فقط جهت زیبایی خوشرو باشید
	مشکل...

	در امور بیمعنا دخالت نکن
	آموزش فرد برای استفاده از این راهکار...

	با افراد فضول چگونه تعامل میکنی؟
	وقفه...

	انتقاد نکن
	زنبور عسل و مگس...

	تحکّم نکن!
	بارقه...

	عصا را از نصف بگیر
	اشاره...

	معالجه اشتباه را آسان نمایید
	رأی...

	رأیی دیگر
	اندیشه...

	جواب بدی را به نیکی بده
	پهلوان باش...

	او را به اشتباهش قانع کن تا نصیحت را بپذیرد
	راهکار...

	مرا نکوهش نکن! قضیه تمام شد
	لحظه...

	قبل از نصیحت به اشتباه طرف مطمئن باش
	حدیث...

	مرا نکوهش کن؛ اما توأم با نرمی
	با نرمی حیوان را بکشید...

	از مشکلات فرار کن!
	خودت را شکنجه نکن...

	به اشتباهت اعتراف کن و به آنها اصرار نکن
	شجاعت...

	کلیدهای اشتباهات
	روشنگری...

	بسته را باز کن
	زیرک باش...

	تعذیب نفس
	قناعت...

	مشکلاتی که حلناشدنی اند
	زندگیات را به سر ببر...

	خودت را با غم و اندوه از بین مبر
	روشنگری...

	به آنچه خداوند بهره تو نموده است راضی باش
	اندیشه...

	کوه باش
	قناعت...

	از این که شراب مینوشد نفرینش نکن
	هنر...

	اگر زمانه با تو نسازد تو با زمانه بساز
	اشاره...

	باهم اختلاف نظر داریم در حالی که برادریم
	وجهه نظر...

	نرمی در هرچیزی، آن را زیبا میکند
	یکی دیگر از مواضع غضب و پایمردی بر آن
	وحی...

	بین زنده و مرده
	خودت را باتمرین بساز و پیشرفت بده...

	زبانت را شیرین کن
	با اختصار...

	خلاصه کن و مجادله نکن
	وجهه نظر...

	به سخنان مردم توجه نکن
	تجربه...

	لبخند بزن... لبخند بزن... لبخندبزن... لبخـ...
	قدوه...

	خطهای قرمز
	وجهه نظر...

	رازداری
	یکی از شگفتانگیزترین رخدادهای تاریخ:
	یکی دیگر از موارد فاششدن راز:
	گفتهاند

	برآوردهکردن نیازها
	نظر...

	بر آنچه در توانت نیست خود را مکلف مگردان
	تجربه...

	چه کسی گربه را لگد زد
	وجهه نظر...

	تواضع
	با اختصار...

	عبادت پنهانی
	روشنگری...

	آنها را از چاه بیرون آور
	وجهه نظر...

	اهتمام به ظاهر
	تجربه...

	صداقت
	حقیقت:

	شجاعت
	وجهه نظر...

	پایمردی بر اصول
	وحی...

	تحریکات و فریبندگیها
	شیوه...

	گذشت از دیگران
	وجهه نظر...

	جود و سخا
	وجهه نظر...

	بیآزاری
	گفتهاند:

	نه برای دشمنی
	خاطره...

	زبان سرخ، سرسبز را میدهد به باد
	حقیقت

	زبانت را کنترل کن
	تعجب

	کلید دلها
	با اختصار

	حساب عاطفی
	با اختصار

	ساحر
	تصمیم

	سخن خوب بگو اگر نیازی را برآورده نمیسازی
	حدیث

	دعا
	روشنگری

	وصلهزدن
	تجربه

	با دو چشم نگاه کن
	وجهه نظر

	فن بهره بهرهبری و استفاده
	نتیجه

	هنر سخنگفتن
	اندیشه

	راه را به روی اعتراضکنندگان ببند
	نصیحت

	صبر کن، اعتراض نکن
	قبل از سخنگفتنتان صدقه بدهید
	اشارهای کافیست

	مهم نیست که تو همیشه موفق باشی
	با اختصار

	شجاع باش و از الآن شروع کن
	بنابراین


