دين و اخالق

از :ا.ح.د ّري

پيامبري از جنس محبت و مهرباني

بزرگترين احسان ولطف خداوند براي مسلمانان تمام جهان آن است كه نعمت وجود رسول
خاتم حضرت محمد مصطفي(ص) را به آنان عطا فرمود و او را پيشواي آنان قرار داد و دستور
داد كه از وجود مبارك او تبعيت كرده و قدم به جاي قدم حضرتش بنهند و از آموزه هايش درس
مكرم اسالم و نيز ثالله پاكش
زندگي گيرند .در اين شماره به مناسبت ميالد فرخنده نبي ّ

امام جعفر صادق (ع) به گوشه هايي از مكارم اخالقي رسول اكرم اشاره مي كنيم

سيره رسول خدا (ص) درخارج از منزل

در مكارم از امام صادق (ع) روايت اس��ت كه
فرمودند :من دوس��ت ندارم كه مسلماني بميرد
مگر اينكه تمام آداب و س��نن رس��ول خدا را ولو
يكبار هم كه ش��ده انجام دهد .در گفتار پيش رو
به س��يره رس��ول خدا (ص) در داخل و خارج از
منزل و چگونگي ارتباط آن حضرت با همنشينان
اشارهاي كوتاه ميكنيم:

امام حس��ن (ع) نقل ميكن��د روزي از پدرم
اميرالمومنين(ع) از س��يره رس��ول خدا(ص) در
خارج از منزل پرسيدم :فرمود :رسول خدا(ص)
زبان خود را از س��خنان غيرالزم بازمي داشت و
ب��ا مردم مأنوس بود .محتاج��ان را بر خود مقدم
ميداشت و غريبان را احترام ميگذاشت.

امام حس��ين (ع) در حديثي ب��ه نقل از پدر
بزرگوارش درباره س��يره رس��ول خدا در منزل
و نسبت به خانوادهاش ميفرمايد ׳׳آن حضرت
چون قصد خانه ميكرد خوش��حال بود و چون به
منزل تش��ريف ميبرد اوقات خويش را به س��ه
بخش تقسيم ميكرد ،قس��متي را براي عبادت
خدا و قس��متي براي اهل بيت خود و جزئي را به
خ��ود اختصاص ميداد و آن جزئي را كه مربوط
به خودش بود ،به صادر كردن دس��تورات الزم
به خواص اصح��اب و تكليف نمودن آنان براي
رس��يدگي به كاره��اي عمومي م��ردم صرف
ميك��رد و از آن قس��مت چي��زي را به كارهاي
شخصي خود اختصاص نميداد.
آن حضرت آنچنان با همس��ر و فرزندانش
مهربان بود كه عايشه ميگويد هنگامي كه خبر
ميرس��يد پيامبر اكرم (ص) در راه خانه است از
خوشحالي در پوست خود نميگنجيديم.ام سلمه
ميگوي��د :مخارج زندگي آن حضرت س��بك و
داراي طب��ع بزرگ ب��ود .هر گاه ب��ا ما صحبت
تبس��مي بر لب داش��ت تا جايي كه ما را
ميكرد ّ
مشتاق ميكرد دائما با او به صحبت بنشينيم .هر
گاه خواس��تهاي براي امور منزل داشتيم ،بدون
درن��گ اجابت ميك��رد و ميفرم��ود :خداوند
دوس��ت ميدارد مردي ك��ه در خانه كمك كار
همسرش باشد .آن حضرت هرگز در امور خانه
اسراف نميكرد ،حتي اگر به اندازه دانهاي برنج
بود لذا ميفرمود :خداوند بهش��ت را بر شخص
اسرافكار حرام كرده است.

اميرالمومني��ن (ع) درب��اره روش رس��ول
خدا(ص) درباره برخورد با همنشينان ميفرمايد:
او دائمًا با همنش��ينان خوشرو ،خوش خوي و نرم
فحاش و
بود .خش��ن و درشت خو و س��بك سر و ّ
عيب جو نبود .كس��ي را زي��اد مدح نميكرد و از
چي��زي كه ب��ه آن رغبت و ميل نداش��ت غفلت
ميورزي��د .به طوري كه م��ردم از او ،نه مايوس
ميشدند و نه نااميد .همانا خود را از سه چيز دور
ميداشت :جدال ،پرحرفي و گفتن مطالب بيفايده
و نسبت با مردم از سه چيز پرهيز ميكرد ،هرگز
كسي را سرزنش نميكرد و از او عيب نميگرفت،
لغزش��ها و عيبهاي مردم را جس��تجو نميكرد و
س��خن نميگفت ،مگر در جايي كه اميد ثواب در
آن ميداشت .با همنش��ينان خود ميخنديد و از
آنچه آنان تعج��ب ميكردند تعجب ميكرد .بر
اس��ائه ادب شخص غريب در پرس��ش و گفتار
صبر ميكرد تا جايي كه ش��خص جسارت كننده
خود شرمنده ميشد .آن حضرت براي احترام به
همنشينان و به دس��ت آوردن دلهايشان آنان را
به كنيه صدا ميزد و كس��اني را كه كنيه نداشتند
برايش��ان كنيه ق��رار ميداد و بدين وس��يله دل
همه را به دس��ت ميآورد و آن��ان را از خود دور
نميكرد .بزرگ هر قومي را گرامي ميداش��ت و
او را ب��ر قومش حاكم ميكرد .هم��واره مردم را
س��فارش به تقوا ميكرد بدون آنكه با آنان تندي
ي��ا بدخلقي كند .از اصحاب خ��ود تفقّد ميكرد و
از مردم حالش��ان را ميپرس��يد .هر كار نيكي را
تحسين وتقويت و هر كار زشتي را تقبيح ميكرد

سيره رسول خدا (ص) در منزل
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سيره رسول خدا (ص) با همنشينان

پاسخ به
مسائل شرعي
از مقام معظم رهبري

پرسمان زند گي
احكام مضارب

سؤال :مبلغ��ي پول از بانك ب��ه عنوان مضاربه
گرفته ام ،آيا جايز است از مال مضاربه براي خريد
خانه يا ساير نيازهاي خود استفاده كنم؟

پاسخ  :سرمايهمضاربهامانتيازطرفمالك
آن در دس��ت عامل يا گيرنده مضاربه است و او
تصرفي در آن كند مگر براي تجارت
حق ندارد ّ
با آن به همان صورتي كه توافق شده است.
در نتيج��ه اگ��ر آن را به ط��ور يك جانبه در كار
ديگر و اموري كه براي آن توافق نش��ده است به
كار گيرد ،در حكم غصب اس��ت و غصب از امور
حق الناس و حرام است.
و كوچك ميش��مرد .هرگ��ز از كار مردم غفلت
نميكرد تا مبادا آنان منحرف شوند .اطرافيان آن
حضرت نيكان مردم بودندو برترين آنان نزدش
كس��اني بودند كه مردم را بيشتر نصيحت كنند و
بزرگترين شان كساني بودند كه درباره برادران
ديني بيشتر مواسات و خيرخواهي داشته باشند.
در هيچ مجلسي نمينشست و برنميخاست مگر
ب��ه ياد خ��دا ...و در مجالس جاي خصوصي براي
خود انتخاب نميكرد و ديگران را از اين كار نهي
ميفرم��ود و وقت��ي به جمعيتي ميپيوس��ت ،هر
جا كه خالي بود مينشس��ت و ب��ه اصحاب خود
دستور ميداد كه چنين كنند .حق هر يك از اهل
مجلس را ادا ميكرد و كس��ي از آنان احس��اس
نميك��رد كه ديگري پيش آن حضرت محترمتر
از خود اس��ت .در روابطش ب��ا ديگران به قدري
نرم بود كه مردم او را براي خود پدري مهربان و
دلسوز ميدانستند ،اگر از كسي لغزشي سر ميزد
ف��ورًا از آن عبور ميكرد .ب��ا ديگران متواضعانه
برخورد ميكرد بزرگساالن را احترام ميكرد و با
كوچكترها مهربان بود.
كوتاه س��خن آنك��ه نكاتي كه بيان ش��د ،تنها
قط��رهاي از فضائ��ل اخالق��ي آن حض��رت در
اقيانوس مكارم اخالقي ،محبت و مهرباني ايشان
بود .اميدواريم با عنايت خاصه آن حضرت توفيق
عمل به سيره ايشان را داشته باشيم.

