
 

علی سالک                                                                                                             شغنان سیمای اداره نشرات  

( معليه السال)اخالق پیامبر  

 

 

 تهیه کننده: علی سالک
 

 ۲۰۱۵دسمبر  ۲۷

 

 

 

 

  

 توصیف رسول انس و جان باید گفت        باید گفت  از جان جهان  امشب سخن

 باید گفت  الزمان  به صاحب تبریک          عالم قطب    دو  والدت    شام   در 

 

می یابد و الزم است بهه مهزازاآ  د دسهازراآ  علم و صنعت پیش میرود نیاز بشر به اخالق افزایشقدرهر 

وسهایل  ، صنعت و تکنالزژی نزین قرار گیرد، زیرا دنیای دانش، امال مزرد عمل و نظر اخالقی پیامبراد ک

فهان و ابزار های در اخایار بشر میگذارد اما هیچ تضمینی ندارد تا جلز سز اسافادا از  نهها را بگیهردب بهاال ر

تبه کاری و غیره اعمال ناشایساه ٓ فهردی و جمعهی در جههاد امهروز مها نمایهاد  جنایاآ، فساد، مار جرایم و 

بهه خوهزآ  خهرین  اخالق که بخشی از مکاب پبامبرادگر همین حقیقت است که همه ما شاهد  نیم که اگر 

د سهعادآ تنهها پیشهرفاهای مهادی و تخنیکهی نمهی تزانه فرمها نباشهد،پیامبر خدا )ج( محمهد آ در جامعهه حکم

عت را بههه نفههد خههزد بلکههه افههراد و گههروه هههای فرصههت الهب و اسههافاده جههز علههم و صههن -بشهر را توههمین کنههد

حمیهده حضهرآ محمهد آ را  ار و رفاهار نیهک و در مومهزخ اخهالقدب لذا باید روشها و کرداساخدام مینماین

یهد بهدانیم کهه اخهالق فلههذا در قهدم نخسهت با اکنزد که حرف از اخالق است، سرمشق زندگی خزیش ساختب

 ؟چیست

 

نسهاد اسهتب یعنهی همهاد لق به معنی شکل درونی انساد یا به عباره دیگر دنیای درونی اخکلمه اخالق جمد 

کلمهه ههای خلهق و خلهق  قسمی که شکل ظاهری و صزری اشیا را خلق میگزیندب اگهر چهه  خزی و سرشت،

 بها همهدیگر فهرق دارنهدب غریهزه هها، ر معنیدر زباد و ادب عربی به عین شکل نزشاه می شزند ولی از نظ

اخهالق نامیهده مهی شهزد و بهه رفاهاری کهه ازیهن خلقیهاآ  اآ باانی که در انسهاد مزجهزد اسهت،ملکاآ و صف

سلسله صفاتی کهه در  ناشی میشزد نیز اخالق یا )رفاار اخالقی( میگزیندب در یک تعریف کلی میازاد گفت:

اخههالق نامیههد   ا بههد میدههردد و منشههه صههدور کارنههای نیههک یهه نفههس و روا انسههان  ابههت و ریشههه دار اسههت

 میشود
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 ( معليه السال)برسیرت النبی یا اخالق پیام

حضههرآ محمههد آ بخههاار رشههد و تکامههل ارزشهههای اخالقههی مبعههزی شههده اسههتب خههزد نیههز از نیکههزترین 

 قهدمت گذشت از حقزق فهردی و شخوهی،عفز و  خزردار بزدب ایثار و از خزد گذری،اخالقیاآ اجامعاعی بر

ببب از  تزاضهد و فهرو تنهی  در سالم و احارام به دیگراد، عیادآ بیماراد،  مهمهاد نهزازی، ااعهام مسهاکین،

جمله سیرتهای حضرآ محمد آ می باشدب یکی از شاخص های پر اهمیت در پیشرفت اسالم اخالق نیهک 

کهه معهروف شهد کهه  انسانها بزدب این خلق نیکز تا بداد حهدی بهزد و کالم دالویز حضرآ محمد آ در بین 

اخهالق نیکهزی حضهرآ  شهد کهه عبارتنهد از ل  نی اسالم در همهاد مقعهد زمهانیسه چیز با عث رشد و تکام

پیهامبر  بهه نقهش اخهالق ب ثروآ حضرآ بی بی خدیوه بزدو شمشیر و مواهدآ حضرآ علی )ک(  محمد، 

نیم: فبمها رحمهه مهن ن لنهت در پیشرفت اسالم و جذب دلها در قر د کریم توریح شده اسهتب چنانههه میخهزا

ترجمهه: ب لهم و لزکنت فوا غلیظ القب ال تغضزامن حزلک فاعف عنهم و اسهاغفرلهم و شهاور ههم فهی االمهر

ای رسزل ما! به خاار لعف و رحمت که از جانب خدا شامل حال تز شده با مردم مهربهاد گشهاه ای و اگهر 

پس  نها را ببخش و برای  نهها الهب  مهرزن کهن و  خشن و سنگدل بزدی مردم از دور تز پراگنده می شدند

ههای گزنهاگزد نمهزدار پیهدا  سیرآ اخالقی و رفااری ههر کهس بهه صهزرآ  در کار ها با  نها مشزرآ فرماب

گزیای خولاهای شخوهیای افهراد اسهتب حضهرآ محمهد آ در اخهالق فهردی  می کندب گاهی اخالق فردی 

  نها اشاره می شزدب رون خاصی داشت که بوزرآ مخاور به بعضی از

 

 پاکی و آراستدی :

صزرآ و لباس همی مزرد تاکیهد دیهن اسهالم بهزده اسهت زیهرا ن زیباسهت و زیبهایی  وپاکی و  راساگی سر 

را دوسهت داردب چنانهههه پیغمبههر اسههالم گفاهه اسههت: خداونههد چههرکین بهزدد و ژولیههدگی را دشههمن مههی پنههداردب 

شهانه در  یینهه نگهاه میکهرد و مهزی سهر را  بسهیار  راسهاه بهزد، مهزی سهر و چههره رسزل خدا از نظر لباس،

ب او همیشهه خهزد را در ظرف  ب نگاه می کرد و مزی سهر را مرتهب مهی نمهزد میکرد و اگر  یینه نمی بزد،

یشههه از علههت نگههاه کههردد  د ی کههه همسههرن عایههاراد و اصههحاب خههزد مههی  راسههتب زمههان بههرای خههانزاده،

ان نهزد بهرادراد همکهیش خداوند دوست دارد هرگهاه بنهده  اب فرمزدند: حضرآ در  ب پرساد کرد در جز

یکهههی از خوزصهههیاآ خزیشهههان را برایشهههاد بیارایهههدب خههزن بهههزیی و اسهههافاده از ععریهههاآ  خههزد مهههی رود،

ا ههم مسهرآ زیرا بزی خزن نه تنها اسافاده کننده ععر را بلکه بزی خزن دیگراد ر حضرآ پیغمبر بزد، 

اگههر از لبههاس اسههت یهها بههدد مایههه اییههت و رنوههش دیگههراد میشههزدب پیههامبر اسههالم  ،میبخشههدب بههرعکس بههزی بههد

خرچ کردد در خزن بهزیی اصهراف نیسهتب رسهزل  کننده اسافاده میکرد و میگفت که همیشه مزاد خزن بز

بر تز باد که هر جمله خهزد را خزشهبز کنهی زیهرا از سهنت خدا به حضرآ علی امیر مزمناد فرمزد: یا علی 

ب شساشهزی بهدد و لبهاس و گهرفان برایت حسنه می نزیسند انیکه بزی  د از تز نمایاد باشد،تا زم من است و

رسهزل خهدا همیشهه سهر و صهزرآ شهاد را بها  سهالمای اسهتبناخن و ببب از عزامل نشاا  ور و تامین کننده 

 بهر جمعه ناخن ها را می گرفت و سر و صزرآ را اصالح مینمزدمیدادب  )سدر( شساشز 

  

 لم با دیدران: تک

ار بزدب  د حضرآ کم حرف و نرم گفاار بزد و در وقهت مردم فویحار و شیرین سخن پیغمبر اسالم از همه

ب بیشار سکزآ میکهرد و کماهر حرف زدد سخن بیهزده نمی گفت و سخنش مانند جزاهر به رشاه کشیده بزد

در حهالی کهه شهما پراگنهده شهخن مهی گزییهدب  مهنظم بهزد، ب بی بی عایشه می گزید: سهخنش  رام وحرف میزد

سخن پیامبر مزجز بزد و بها کلمهاآ جهامد سهخن مهی گفهتب نهه کهم و نهه زیهادب بهین دو جملهه تهزقفی داشهت تها 

 شنزنده درک کندب از همه مردم خزشنزاتر بزدب 
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 گذشت وبزرگواری:

بهد رفاهاری دیگهراد چشهم  هرگاه به شهخص او بهی احارامهی میشهد صدر صهدد اناقهام بهر نمهی  مهدو از خعها و

بهها  د اییههت و ب پزشههی میکههردو در مقابههل  زار و اییههت هههای  نههاد عفههز و گذشههت وبزرگههزاری نشههاد میههداد

در رسزل خدا ج کرده بزدندص هنگامیکه مکه را فاح کرد ص  نها را بخشید و  زاد سهاختب   زاریکه قریش به 

کشهاه بهزد ص ولههی حضهرآ رسهزل اکههرم آ  کاکهای پیغهامبر اسههالم را-وحشههی  جنه  احهدا شخوههی بهه نهام،

ب میگزینههد زنههی کههه چنههد بههار بههه سههر عفههز و بخشههش خههزیش قههرارداد و از گنههاه او گذشههت ایشههاد را مههزرد 

پیامبرآ خاکروبه از کلکین خانه ان می پاشید روزی بیمار شده بزد و از بسار خهزاب حاها بهرای نزشهیدد 

یین کلکهین  د زد میگذشهت ماعوهب شهد چهزد ایهن  ب برخزاساه نمی تزانستب جضرآ محمد آ کهه از پها

بار خاکروبه باالیش پاشیده نشده بزدب چزد از بیماری  د زد خبر شد به عیادتش رفت و بهرایش  ب دادب او 

 به نیازمنداد کمک مینمزد و در بدل بدی هم نیکی مینمزدب  

 

 رفق و مدارا: 

بها دیگهراد مهدارا نمایهدص از خعاههای  اینکه انسهاد  ه مایه ی ثباآ و دوام جامعه است،مدارا از اصزلیست ک

و دل دست  بر لغزن هایش مالمت و سرزنش نکند،ایشاد در گذردص عذر خزاهی افراد را بپذیردص کسی را 

و اخهالق کریمانهه ایسهت کهه  این هها همهه و همهه نشهانه ههای از روح بهزر  باز و اهل گذشت و کرم باشد، 

ایشاد همهناد در عین اساادگی بهر مزاضهد  ار  د حضرآ مامرکز بزدبهمه ی این صفاآ در رون و رفا 

مدارا در سهیرآ عملهی اد ص بخوزآ جاهالد مدارا داشاندب خزیش و کزتاه نیامدد در دفاخ از حق با دیگر

میههاد رسههزل خههدا از حرکههت هههای تنههد بههدود مههدارا در  میخههزرد، پیغمبههر خههدا ج محمههدآ فههراواد بههه چشههم

و همانند واجباآ مامزر به مدارا نیز بزدص چنانهه خزد شاد فرمزده اند :خدای نگرفتص بلکه امسلماناد بهره 

و همهین بهیش  تعالی همانگزنه که مرا به بر پایی واجباآ امر نمزده ص به مدارا بامردم نیز ص امر کرده اسهت 

اسهالم نهد ج بهه پیغمبرخداوب از همه فرصت هدایت جامعه و زمینه ی اصالح اجاماعی را فراهم  ورده است

 بمیکننهد بگسهاراد کهه از تهز پیهروی وبال وپر خهزد را بهرای مزمنهاد :-۲۱۵دسازر داد ) ترجمه  یه مبارک 

ب حهافظ شهیرازی شهاعر این تعبیر قر نکریم کنایه زیبایی از تزاضد و مهدارا همهراه بها مههر و مالافهت اسهت

 رمزده است: چنین فبزر  پارسی گزی با اخذ الهام از اندیشه مدارا 

 

 مدارا دشمناد    با   مروآ   دوسااد  با             سایش دو گیای تفسیر این دو حرف است

 

  :نرم خویی

نرم خزیی لعف ومهربانی صهفاآ نیهک وپسهندیده اسهت کهه همهه و همهه در وجهزد مبهارک رسهزل اکهرم آ 

کههه در تههاریکی وجهالههت بههه سههرمیبردص راص صههفاآ نیههک او تزانسههت جامعههه  نزقههت همههین  بهها ب مامرکههز بههزد

ب از قهزل دگرگزد نماید و وحدآ وهمدلی را درمیاد مردم که یک امهر مههم وضهروری بهزد صبهر قهرار نمایهد

امام صادق خ روایت اسهت کهه در زمهاد نمهاز خزانهدد، کهه  د حضهرآ نمهاز میهداد  خهر نمهاز را بهه بسهیار 

اد پرسیدند: چرا  خر نماز بهه عولهه شهدض حضهرآ پیهامبر عوله تمام کردب زمانی که نماز خام شد نماز گذار

گفت:  یا شما صدای گریه افلک را نشنیدید که بسیار به سزز گریه می کردب منظهزرن ایهن بهزد کهه احهزال 

پیغمبر خدا زمانیکه درنماز می بزدص و کسی در پهلهزیش مهی  افل را باید گرفت با حفظ اینکه او از کیستض

 یف میداد و یا با سرعت تمامش میکرد تا اینکه به نیازمنداد رسیدگی کندب نشست نماز خزد را تخف

  

  :محبت و مهر ورزی

زد که حضهرآ محمهدآ ترویج و کشت مهر و محبت در دل وافکار مردم ص یکی از اصزل دیگری بتبلیغ، 

رسهالامندی کهه بها  د تا پای جهاد کزشهید و بهه جهای جهالهت و سهنگدلی تخهم مههر و محبهت را در راه تعمیل  
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پیامبر اسالم عالوه بر اینکه ارزن ههای اخالقهی را بسهیار ارج  داشت در افکارو ایهاد اجاماخ بذر میکردب

می نهاد احارام می کرد در جهت عملی نمزدد این ارزشهای خزد نمزنه فضایل اخالقی و ارزشهای واالیی 

دی بر خهزرد مهی کهرد: بهه اهزر دل برنده با حزاانسانی بزدب او در همه ابعاد زندگی با چهره شاداد و کالم 

سهرکش اهی در اثهر حملهه قهرمانهاد سهپاه   در تاریخ  مده است: در سال نهم هوهرآ هنگهامی کهه قبیلهه  مثال،

اسههالم شکسههت خزردنههد عههدی بههن حههاتم کههه از سرشناسههاد و قزمنههداد ایههن قبیلههه بههزد بههه شههام گریخههت ولههی 

و اسهالم در  مهدب روزی حضهرآ محمهد آ از محهبس دیهدد کهرد خزاهرن به اسم )سفانه( به اسارآ سهپاه 

ولی باید ایهاد بهدارم کهه پهدر مهن ی الحال اگر چه من نزد شما اسیرم، ف سفانه به او عرض کرد: ای محمد،

و مرد سخی بزدب و نیازمنداد و مساکین را بهه مزقهد مهدد مهی رسهاند و همهنهاد  ، بردبار،یک شخص حلیم 

و نشههاد نیکههزیی برخههزردار بههزدب لههذا از نههزد شههما تقاضهها دارم کههه مههرا بههه قبیلههه مههن در میههاد مههردم از نههام 

سفانه بنا بر روایاهی  ه به اهل ادب و سخاوتمنداد داشت،برگردانیدب حضرآ محمد آ بر اساس احارامی ک

بر در سهیرآ عملهی پیهامبکه کرده بزد از اسارآ رهها نمهزده فرمهاد داد تها مزصهزفه را بهه قبیلهه ان برسهانند

آ به صد هها نمزنهه از اخهالق نیهک و زیبها وجهزد دارد کهه ههر کهدام نشهاد دهنهده قعهره ههای از اقیها نهزس 

  ب عظیم حسن خلق  د حضرآ است که به تاسف نسبت ضیقیت وقت از حزصله این مولس بیرود است

 

 ( معليه السال)اخالق اجتماعی پیغمبر

یک پیکره ی اخالق بزد بحضرآ  حقا که حضرآ محمد آ بر بلندای َخلق عظیم قرار داشت و در حقیقت

بخوهزآ رسهزل اکهرم آ ق حمیهده وپسهندیده ی بزرگهاد وقهت، علی کرم ن وجهه با در نظر داشت اخهال

بر شما بگریند و  نگاه که در کنار  ناد به سر میبریهد ص  میفرماید :با مردم چناد رفاار کنید ص که اگر مردید  

رسزل خهدا ب  نحضرآ بزد که عالم بشریت را موذوب خزد ساختبه شما عشق بزرزندب( همین گزنه رفاار 

بها  بین محبهزبیای را در کسهی ندیهده اسهتج از چهره های محبزب دنیای بشهریت بهزد کهه چشهم روز گهار چنه

 نکه پیغمبر اسالم دارای مرتبهت شهامخ و رسهالت عظیمهی را داشهاندص امها زنهدگی و  داب ایشهاد در اجامهاخ 

باگر ایشاد در میاد جمعی می نشساند ص افرادی که وی را نمی شناخاند از دیگهراد  بسیار ساده وابیعی بزد

گرفاار دنیا و تشریفاآ دنیهایی  مغرور نکرد، را  دنیا اود که کدام یک شما محمد آ هساید ض سزال میکردن

آ و ، او بهنشد باو با جمله های کزتاه و پر معنا سخن میگفت و هیهگاه سهخن دیگهراد را قعهد نمیکهرد ا جهرت

هر گاه به مولسی وارد میشهدند ص ، ولی هر گز با زباد تند و صدای بلند سخن نمیگفت جسارآ حرف میزد،

درمسهافرآ ههای جمعهی بهه سههم ، در اولین جای خالی می نشساند و مقید نبزدند که در صدر مولس بنشینند

د:دوسههت نههدارم بههین مههن و پیغمبههر اکههرم آ فرمزدنب خههزد کههار میکههرد و هیهگههاه سههرباز دیگههراد نمههی شههد

مزصهزف بهه عههد و  بنهده ان را جهدا از دیگهراد ببینهد، زیرا خداونهد دوسهت نهدارد کهه دیگراد فرقی باشدص 

ه چنانههیداد بر علیه دیگراد سهخن بگزیهدب به کسی اجازه نمرحم میکرد، صله  -پیماد های خزد وفادار بزد 

در رسیدگی به کار های مردم جدی بهزد ص بهرای  زنم(: دوست دارم با قلب سالم حرف بخزد شاد فرمزده اند

فضهیلت و بزرگهی را بهه ایمهاد میدانسهاند و  ی مهردم از ههیچ کهار کزتهاهی نمیکهردببر ارف کهردد نیهاز هها

 بنمیدادند به ثروآ و مقام اهمیت  گزهر

 

شخویت بردبار، شواخ، عادل و پاکدامن بزد بدرههم ودینهاری شهب نهزدن نمهی مانهدص  (آ)حضرآ محمد

مگر  نکه  نرا به نیاز مند میرساندص ازهمه با حیا تر بزدص به چهره ی کسی خیره نمی شد صاز خزردد غذای 

دص روی سفره نمی نشست ص بر هر چه حاضهر بهز  -وقت غذا خزردد تکیه نمیداد -حالل خزد داری نمیکرد 

ماننهد اسه ، مرکهب، و اشهار سهزار میشهد و بهر پشهت مرکهب خهزد بهرده و غیهر بهرده را سهزار میکهردب شههیر 

خزدن تهیه میکرد ص با خادمانش در  سیاب کردد کمک  گزسفنداد را خزدن می دوشیدص  ب وضز را شب 

دب هدیهه را مهی میکرد ص در کار های خانه هم سهم میگرفت و با اهل خانه و خانزاده کمک وهمکهاری میکهر

خدا بهزد و هرگهز بهرای خهزیش غضهب نمیکهردب ااقهت  پذیرفت ص ولز یک جرعه شیر بزد صخشمش در راه 



 

علی سالک                                                                                                             شغنان سیمای اداره نشرات  

گرسهنگی را زیهاد داشهتب گهاهی بهدود عمامهه وعبها و بهدود کفهش راه میرفهت، در دور تهرین نقعهه شهههر از 

اخهالق بها فضهیلت بزدنهد ص  بیماراد عیادآ میکهردب بها فقهرا مهی نشسهت و بها  نهاد غهذا میخهزرد، کسهانیکه در

احارام مهی گذاشهت بها اشهخاآ  برومنهد الفهت میکهردب بهه کسهی جفها نمهی کهرد پهززن عهذر خزاههاد را مهی 

پذیرفت ص هیهگاه به کسی فحش نه گفاه و هرگز زد و یها خهادم را لعهن نمیکهردب ههر گهاه در حضهزر ایشهاد 

مقابل بدی دیگهراد بهدی نیمکردصبلکهه گناههاد کسی مالمت میشد ص می فرمزد: به او کاری نداشاه باشید، در 

شاد را درنظر نمی گرفتب هر کسی که به کلبه شاد داخل میشد بهه او احاهرام میکهردب گهاهی لبهاس خهزد را 

 زیر  د پهن میکرد، حال شاد همیشه در حالت رضا و غضب یکساد بزدب

 

و عمل صالح  الیهق و سهزاوار ههر فهرد در نایوه باید گفت : روحیه نیک اخالقی ، گفاار منعقی و با معنا ، 

انسانی است که در راه حق وعهدالت رواد اسهتبهماد ازریکهه پهرود گهار عهالم انسهاد را اشهرف مخلزقهاآ 

تها زنههدگی را بها خزشههی ،  -خعهاب نمهزد ، بنههاعن بهر انسههاد اسهت کههه خهزد را ماوههف بها ایههن صهفاآ بسههازد

کههه بهاههرین و بزرگاههرین منبههد  مههززن   دوسههای ، صههمیمت ، محبههت وراحههت روحههی وجسههمی سههپری نمایههد

فکری وعملی چنین خوهایل نیهک الباهه پیهامبراد ن بهه صهزرآ عهام وبوهزرآ اخهص  پیغمبرمها حضهرآ 

هماد ازریکه قر د ب واوالده ی شریف ایشاد میباشدمحمد موعفا آ  و حضرآ علی مرتضی وصی  د 

ترجمهه : اخهالق و رفاهار رسهزل خهدا بهرای ه ( لکم فی رسزل ن اسزه آ حسن موید دسازر میدهد ) لقد کاد
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