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معنای تبریک اعیاد
ربیع المولــود  مــاه  پربرکــت  ایــام 
ــارک  ــزان مب ــما عزی ــه ی ش ــر هم ب
ــاد  ــه می ــه ب ــًا اینک ــد؛ مخصوص باش
مبــارک  و  مســعود  و  فرخنــده 
ــام  ــه( و ام ــه و آل ــی اهلل علی ــر اعظــم )صل پیامب
صــادق )علیــه الســام( نزدیــک شــدیم.

ایــن مــاه فرصــت شــیرین و مغتنمــی 
اســت تــا همــه ی دوســتان حضــرت 
ــد و  ــر کنن ــود را نزدیک ت ــاط خ ارتب
همتشــان را در تحصیــل شــباهت، 
دهنــد. قــرار  واالتــر  و  باالتــر 

تبریــک ایــن ایــام، نوعــی دعــا اســت 
و ایــن را بار هــا از رهبــر عزیــز و 
تبریــک  عالی قــدر شــنیده اید کــه 
درحقیقــت دعــا اســت. وقتــی والدت 
ــم،  ــک می گویی ــم را تبری ــر اعظ پیامب
یعنــی بــرای مخاطبــان ارجمنــد دعــا 
ــخصیت  ــایه ی ش ــه در س ــم ک می کنی
ــه  ــف او ک ــر و لط ــوار و مه آن بزرگ
ســایه ی مهــر و لطــف الهــی اســت، 

ــواده   وجــود و فکــر و اخــاق و خان
و جیبشــان پربرکــت باشــد و دنیــا و 
ــوی شــخصیت  آخــرت شــما در پرت
آبــاد شــود. معنــای  آن حضــرت 
یعنــی  حضــرت  والدت  تبریــک 
ــور آن  ــت اســامی در سایه ســار ن ام
ــز و ســربلند و متحــد  ــوار، عزی بزرگ
باشــند و الفــت و مهــر و محبــت بیــن 
آنهــا روز افــزون شــود و اســباب 
عزتشــان بیــش از پیــش فراهــم آیــد.

تالش برای شباهت به پیامبر  
اکرم

در مــورد کلمــه ی شــباهت هــم بایــد 
بگوییــم کــه ایــن ســخن گزافــی 
نیســت؛ بلکــه قــرآن کریــم انســان ها 
ــا شــبیه حضــرت  را دعــوت کــرده ت
فِــي  لَُكــْم  َكاَن  »لََقــْد  باشــند: 
َرُســوِل الَلّ أُْســَوٌة َحَســنٌَة؛]۱[ قطعــًا 
ــول  ــه[ رس ــدا ب ــما در ]اقت ــرای ش ب
اســت«. نیکــو  سرمشــقی  خــدا 

ــه  ــر ب ــود پیامب ــه، وج ــن آی ــق ای طب
صــورت مطلــق بــرای مــا الگــو 
اســت. الگــو همــان چیــزی اســت که 
ــد  ــازی می کن ــا آن همانندس ــان ب انس
ــود.  ــبیه ش ــه آن ش ــاش دارد ب و ت
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ــه آن  ــه ب ــت ک ــزی اس ــوه آن چی اس
ــه معنــای  تأســی می کنیــد و تأســی ب
ــت. ــباهت اس ــب ش ــی و کس نزدیک

البتــه از آیــات دیگــری از قــرآن 
ــب برداشــت  ــن مطل ــز همی ــم نی کری
ــرای مثــال آیــه ی تبعیــت  می شــود. ب
ُكنْتُــْم  إِْن  »ُقــْل  مــی دارد:  بیــان 
يُْحبِبُْكــُم  َفاتَّبُِعونِــي   َ اللَّ ـوَن  تُِحبُـّ
ــت  ــدا را دوس ــر خ ــو اگ ُ؛]۲[ بگ اللَّ
داریــد، از مــن پیــروی کنیــد تــا خــدا 
دوســت تان بــدارد«. اینجــا ُقــل دارد و 
جــزء آیــات مقلقــات اســت؛ یعنــی 
پیام هــای بســیار مهمــی را در بــر 
دارد. اگــر شــما ادعــا یــا آرزو داریــد 
کــه خــدا را دوســت داریــد، بایــد از 
پیامبــر تبعیــت کنیــد و راه بــار یافتــن 
ــر  ــت از پیامب ــی، تبعی ــق اله ــه عش ب
اســت. ایــن تبعیــت هــم همــه چیــز 
ــار  ــامل رفت ــرد و ش ــر می گی را در ب
می شــود. و...  اخــاق  و  گفتــار  و 

تبعیــت بیــن تابــع و متبــوع ســنخیت 
مــی آورد و بیــن آن دو شــباهت تولید 
ــام  ــی را ام ــما کس ــر ش ــد. اگ می کن
ــا قائــد قــرار دهیــد و از او تبعیــت  ی
ــج  ــید، به تدری ــته باش ــه داش مختاران
بــا او هماهنگــی و شــباهت پیــدا 

ــد  ــی مری ــه خیل ــانی ک ــد. کس می کنی
ــبیه  ــان ش ــه ی اوصافش ــتند، هم هس
زن  عالــم  در  می شــود.  مرادشــان 
همیــن  گاهــی  هــم  شــوهری  و 
برخــی  حتــی  هســت.  احســاس 
می گوینــد در طــول زمــان، ظواهــر و 
ــد! ــدا می کن ــز شــباهت پی ــا نی قیافه ه

اســت  نزدیــک  راهــی  راه،  ایــن 
از  کــه  شــوید  اهلل  محبــوب  تــا 
اســت. باالتــر  اهلل  محــّب  مقــام 

تبعیــت  او  از  شــما  کــه  کســی 
می کنیــد، محبــوب خــدا اســت و 
خــدا خیلــی او را دوســت دارد. او 
و  مرضــی  و  محبــوب  شــخصیت 
ــر  ــت. ه ــال اس ــدای متع ــار خ مخت
مقــدار بــه ایــن شــخصیت شــبیه 
ــکار  ــواده و اف شــوید، زندگــی و خان
و اخــاق و اقــدام شــما بــه درجــات 
می کنــد. پیــدا  نیــل  باالتــری 

ابعاد شباهت به پیامبر اکرم 
ابعــاد و جنبه هــای  شــباهت هــم 
مختلفــی دارد. کــدام بُعــد بیشــتر 
ــت؟  ــه اس ــرار گرفت ــد ق ــورد تأکی م
آیــا در نمــاز و روزه و انفــاق و حــج 
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ــا  ــرار دارد ی ــد ق و جهــاد مــورد تأکی
ــرت  ــودِ حض ــوارد؟ خ ــر م در دیگ
شــما  بــه  می خواهیــد  فرمودنــد 
ــما  ــک از ش ــه کدام ی ــم ک ــر بده خب
ــان  ــت؟ خودش ــبیه تر اس ــن ش ــه م ب
پاســخ دادنــد و فرمودنــد: »أَْحَســنُُكْم 
ــه  ــما ک ــس از ش ــر ک ــًا«؛]۳[ ه ُخُلق
ُحســن خلــق بیشــتری داشــته باشــد، 
خــودِ  اســت.  شــبیه تر  مــن  بــه 
ــن  ــباهت را حس ــار ش ــرت معی حض
خلــق معرفــی می کننــد و در دایــره ی 
نســبت ها ایــن مــورد، رتبــه ی خــاص 
ــرد. ــب می گی ــد و ضری ــدا می کن پی

۱. مهربانی
مرحلــه ی اول در ایــن شــباهت آن 
ــخوان  ــا پیش ــن ی ــه ویتری ــت ک اس
شــخصیت ایــن فــرد، درســت شــود 
ــیرین  ــی ش ــی گشــاده و کلمات و روی
و دلنشــین داشــته و خوش مشــرب 
انســان  کــه  جایــی  تــا  باشــد؛ 
دوســت داشــته باشــد او را ببینــد 
شــود. تنــگ  او  بــرای  دلــش  و 

آن  اخــاق  همیــن  بــا  حضــرت 
جامعــه ی آشــفته و جاهــل را رام 
کــرد. مهــر و مهربانــی آن قــدر در 
شــخصیت حضــرت زیــاد اســت کــه 

ــو  ــد وجــود ت خــدای متعــال می گوی
ــام  ــرای تم ــت ب ــمه ی رحم سرچش
»َوَمــا  اســت:  هســتی  کرانه هــای 
أَْرَســْلنَاَك إِلَّ َرْحَمــًة لِْلَعالَِميــَن؛]۴[ 
و تــو را جــز رحمتــی بــرای جهانیــان 
نفرســتادیم«. مهــر حضــرت فلــک و 
ملــک و جــن و انــس و عقــل و جماد 
و نبــات و حیــوان را در بــر می گیــرد.

۲. آراستگی
آراســتگی نیــاز بــه توضیــح نــدارد و 
ــی در مــورد لبــاس و  ــات فراوان روای
نظافــت حضــرت بیــان شــده اســت.

 
۳. كرامت

ســومین مــورد کرامت اســت. کرامت 
فارســی  بــه  می تــوان  ســخت  را 
ــه از  ــرای ترجم ــا ب ــرد. م ــه ک ترجم
واژه ی بزرگــواری یــا بزرگ منشــی 
ــاری  ــل رفت ــم. حاص ــتفاده می کنی اس
کســانی  کــه  اســت  آن  کرامــت 
ــرار  ــخصیت او ق ــط ش ــه در محی ک
می گیرنــد، احســاس شــخصیت و 
بزرگــی می کننــد. وجــود نازنیــن 
پیامبــر، معــدن کرامــت اســت و هــر 
کــس در محیــط شــخصیت او باشــد، 
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احســاس قیمت و وزانت و تشــخص 
پیــدا می کنــد. حتــی اشــیاء از برکــت 
ــی  ــا او قیمت ــا او و نســبت ب ــودن ب ب
می شــوند و ارزش پیــدا می کننــد. 
رفتــار و گفتــار و نــگاه حضــرت، 
همین گونــه اســت و کســانی کــه 
ــرار  در خــط ارتباطــی آن بزرگــوار ق
و  می شــوند  بــزرگ  می گیرنــد، 
ــا  ــرت ی ــا )فط ــود آنه ــه ی وج کریم
و  می دهــد  پــرورش  را  طینــت( 
ــد. در  ــزاز می کنن ــاس اهت ــا احس آنه
نقطــه ی مقابــل، حالــت تحقیــر و 
اهانــت و اســتخفاف قرار دارد. انســان 
ــه رو می شــود،  ــا برخــی روب ــی ب وقت
می کنــد. پیــدا  بــدی  احســاس 

را  ایــن  بگوییــد  اســت  ممکــن 
ــم؟!  ــدا کردی ــی ج ــه از مهربان چگون
گاهــی کســی بــه مــا محبــت و 
مــا  بــه  امــا  می کنــد،  مهربانــی 
ــی  ــی گاه ــد و حت ــخص نمی ده تش
بــه بهانــه ی محبــت مــا را لــه می کند! 
پــدر و مــادر معــدن محبــت بــه فرزند 
هســتند و مــا باالتــر از مهر مــادری در 
ایــن عالــم نداریــم؛ امــا برخــی از پدر 
و مادر هــا بچه هــای خــود را لــه 
ــی  ــت نم ــا کرام ــه آنه ــد و ب می کنن
دهنــد. گاهــی پــدر و مادر هــا انتقــاد 

ــود  ــد خ ــخصیت فرزن ــد و ش می کنن
می ســازند؛  مجــروح  به آســانی  را 
حــال آنکــه اجــازه ندارنــد ایــن 
ــام  ــن ای ــب همی ــد. صاح کار را بکنن
فرمــوده اســت: »اگــر می خواهیــد 
فرزنــدان خــود را تربیــت کنیــد، 
ــه  ــی ک ــد«. کس ــم کنی ــا را تکری آنه
ــرار  ــر ق ــا تحقی ــت ی در معــرض اهان
می گیــرد، اعتمــاد بــه نفــس خــود را 
از دســت می دهــد و ســرمایه ی رشــد 
می شــود.  گذاشــته  بــه حــراج  او 
ســرمایه ی رشــد هــر انســان، اعتمــاد 
بــه نفــس و خودیابی و خوداکتشــافی 
ــت. ــه او داده اس ــدا ب ــه خ ــت ک اس

علیــه  اهلل  )صلــی  اعظــم  پیامبــر  روش 
اســت  کرامــت  بــر  مبتنــی  آلــه(  و 

را  انســان  کــه  اســت  ایــن  و 
می بــرد. پیــش  و  می ســازد 

جاذبه ی محمدی 
و  مهربانــی  و  آراســتگی  تلفیــق 
ــت  ــا اس ــر کیمی ــا یکدیگ ــت ب کرام
ــند  ــم برس ــه ه ــه ب ــن س ــی ای و وقت
هــم  رفتــاری  ظریف کاری هــای  و 
بــه آن اضافــه شــود، در اطــراف 
ــاد  ــه ای ایج ــان جاذب ــخصیت انس ش



6

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

می شــود کــه قابــل توصیــف نیســت.

ــه ی  ــه اضاف ــورد ب ــه م ــن س اوج ای
محمــد  در  رفتــاری،  ظرافت هــای 
دیــده  آلــه(  و  علیــه  اهلل  )صلــی  مصطفــی 
می شــود و هــر کــس هــر میــزان 
ــد،  ــته باش ــره داش ــوارد به ــن م از ای
ــخه ی  ــبیه نس ــزان ش ــان می ــه هم ب
ــر  ــای پیامب ــود. رفتار ه ــی می ش اصل
عزیزمــان واقعــًا شــنیدنی اســت. 
ــرای حضــرت فرقــی نمی کــرد کــه  ب
ــفید،  ــا س ــیاه ی ــش، س شــخص مقابل
ــا کوچــک،  ــا غنــی، بــزرگ ی فقیــر ی
ــه  ــد؛ هم ــام باش ــا گمن ــام ی صاحب ن
ــوذر  ــابقه ی اب ــدند. س ــد می ش بهره من
را بخوانیــد و ببینیــد کــه چگونــه 
ابــوذر شــد! در مــورد ســلمان بخوانید 
کــه ایــن قــدر در مقــام شــباهت جلو 
مــی رود کــه می گوینــد: »َســْلماُن 
ــا أَْهــَل الْبَيْــِت؛]۵[ ســلمان از مــا  مِنّ
ــوده  ــه ب ــال ک ــت«. ب ــت اس اهل بی
ــان  ــیده اســت؟! عثم ــا رس ــه کج و ب
ــا  ــا کج ــوده و ت ــه ب ــعود ک ــن مس ب
ــه  رســیده اســت کــه امیرالمؤمنیــن )علی
الســام( بــه رفاقــت بــا او می بالــد؟!

در ایــام والدت، جامعــه ی منتســب به 
ــد. ــرور کن ــا را م ــد اینه حضــرت بای

ظرافت های رفتار نبوی
حضــرت آنجا هایــی کــه کمتــر مــورد 
توجــه اســت، ســهم احتــرام را باالتــر 
ــتر  ــران بیش ــه دخت ــًا ب ــرد. مث می ب
را  بچه هــا  و  می گذاشــتند  احتــرام 
تکریــم می کردنــد. حضــرت از کنــار 
ــر بــا  بچه هــا عبــور نمی کــرد، مگ
ــده ای  ــه. ع ــات و توج ــام و التف س
در جامعــه هســتند کــه وضعشــان 
از نظــر اقتصــادی خــوب نیســت 
ــه  ــا توج ــه آنه ــل ب ــن دلی ــه همی و ب
ــود  ــفره ی خ ــرت س ــود. حض نمی ش
ــا آنهــا غــذا می خــورد  ــرد و ب را می ب
و بعــد می گفــت: »خــدای متعــال 
ــت حــّب المســاکین  ــن مأموری ــه م ب
مریــض  برخی هــا  اســت«.  داده  را 
خاصــی  بیماری هــای  و  بودنــد 
ــود  ــز ب ــر انگی ــر ب ــه تنف ــتند ک داش
آنــان  ماقــات  بــه  حضــرت  و 
می رفــت و بــا آن هــا می نشســت. 
کــه  کنــم  عــرض  می خواســتم 
کســانی کــه کمتــر مــورد توجــه 
ــرت  ــت حض ــایه ی کرام ــد، س بودن
بیشــتر آنــان را در بــر می گرفــت.

شــرف  ایــن  مســلمان ها  کاش 
انتســاب بــه پیامبــر اکــرم )صلــی اهلل علیــه و 
آلــه( را قــدر بداننــد. خیلی قدرشناســی 
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هــم  قدرشناســی  و  می خواهــد 
ــه حضــرت اســت.  ــک شــدن ب نزدی
و  حکمــت  و  تدبیــر  و  خــرد  در 
و  صمیمیــت  و  محبــت  و  دانــش 
ــر  ــد شــبیه پیامب لطــف و کرامــت بای
مــا  بــه  مکتــب  همیــن  شــویم. 
را  کســی  کــه  می دهــد  آمــوزش 
تحقیــر نکنیــم و بــا همــه بــا کرامــت 
رفتــار کنیــم. ایــن منطــق قرآنــی 
»تِْلــَك  می گویــد:  کــه  ببینیــد  را 
ــَن َل  ــا لَِلِّذي ــَرُة نَْجَعُلَه اُر اْلِخ ــَدّ ال
ا فِــي الْْرِض َوَل  يُرِيــُدوَن ُعُلــًوّ
ــَن؛]۶[ آن  ــُة لِْلُمتَّقِي ــاًدا َو الَْعاقِبَ َفَس
ســرای آخــرت را بــرای کســانی 
قــرار مــی  دهیــم کــه در زمیــن 
ــری و فســاد نیســتند و  خواســتار برت
ــزگاران  ــوش[ از آِن پرهی ــام ]خ فرج
ــرت  ــل حض ــرف در مقاب ــت«. ط اس
قــرار گرفــت، ولــی شــکوه حضــرت 
ــه  ــاد. ب ــرزه افت ــه ل ــت و ب او را گرف
ــرا  ــت؟! م ــده اس ــه ش ــود: چ او فرم
ــی  ــِر آن خانم ــن پس ــی؟! م می شناس
ــده می خــورد.  هســتم کــه غــذای مان
ایــن ترجمــان »أَنـَـا بََشــر مِثُْلُكــْم«]۷[ 
اســت. ایــن رفتار هــا را در مقابــل 
ــا  ــه ب ــه و آمیخت ــای متفرعنان رفتار ه
تکبــر و خودشــیفتگی و خودشــگفتی 
کنیــد. مقایســه  و  بگذاریــد 

و  اســت  همیــن  خلــق  ُحســن 
از  کــس  هــر  می گویــد  اینکــه 
باشــد،  خوش اخاق تــر  شــما 
اســت،  نزدیک تــر  مــن  بــه 
اســت.  منظــور  اینهــا  ترکیــب 
ــم  ــق ه ــن خل ــن ُحس ــتوانه ی ای پش
حکمــت اســت. چنیــن آدمــی از 
همــه ی وجــودش خیــر می بــارد.

نام احمد نام جمله انبیاست
اگــر اخــاق پیامبــر اکــرم )صلــی اهلل علیــه و 
آلــه( را مکتــوب کنیــم، می شــود قــرآن.

ــداً  »الَلُّهــمَّ َو َكَمــا نََصبـْـَت بـِـهِ ُمَحمَّ
َللـَـةِ َعَليـْـَك« را نمی توانــم  َعَلمــًا لِلَدّ
بــرای شــما توضیــح دهــم و در قالب 
کلمــات نمی گنجــد. یکــی از بــزرگان 
ــح  ــن را توضی ــد ای ــی می خواه وقت
دهــد، می گویــد: وقتــی شــما اهلل 
می گویــی، جمــع همــه ی اســماء 
الحســنی را در نظــر داری. ایشــان 
در ادامــه می گویــد: محمــد )صلــی اهلل 
جمع الجمعــی،  مقــام  در  آلــه(  و  علیــه 

یــک حقیقــت عینــی اســت کــه 
دارد. داللــت  الهــی  اســماء  بــر 

بمانــد... ایــن  بگذاریــد 
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مهــم همــان اســت کــه حضــرت 
آینــه ی جمــال و جال حضــرت حق 
اســت. صاحــب گلشــن راز می گوید:

ز احمد تا احد يك ميم فرق است

جهانی اندر اين يك ميم غرق است

اســت  ناتــوان  واقعــًا  کلمــات 
تــا ایــن بحث هــا را بیــان کنــد.

َضــا  »َو أَنَْهْجــَت بِآلِــهِ ُســبَُل الرِّ
ــود  ــای خ ــَك«؛ راه و روش رض إِلَيْ
را در او و خانــدان او قــرار دادی. 
ــت: ــه اس ــا گفت ــدر زیب ــعدی چق س

اگر عاشقی كنی و جوانی

عشق محمد بس است و آل محمد

ایــن  از  را  مــا  ســهم  خدایــا! 
افــزون  روز  و  فــراوان  عشــق 
بــده. قــرار  افــزون  ســاعت  و 

دریــای محبــت و  در  را  خودتــان 
ــط  ــد. محی ــرت بیندازی ــق حض عش
محبــت حضــرت آن قــدر جاذبــه 
خــودش  وقتــی  انســان  کــه  دارد 

می بــرد. را  او  کنــد،  رهــا  را 

شــخصیت حضــرت بــه گونــه ای 
اســت کــه تبعیــت از ایشــان از روی 
محبت اســت و حاصــل آن، محبوبیت 
ــود.  ــد ب ــال خواه ــدای متع ــش خ پی
مقدمــه ی تبعیــت عملــی، محبــت 
ــزد  ــت ن ــه اش محبوبی ــت و نتیج اس
خــدای متعــال. دوســتان می داننــد 
ــا یــک کلمــه  ــد ب ــن فرآین کــه کل ای
گــره خــورده و آن، تقــوا اســت. تقــوا 
یعنــی تــو نــگاه حــق را رعایــت 
کنــی و خــود را در حضــور او ببینــی. 
ایــن تبعیــت را امــر او می دانــی و 
بــه امــر او عمــل می کنــی و بــر 
ــار  ــن رفت اســاس خواســته ی حــق ای
بــرای  تقــوا،  می دهــی.  انجــام  را 
انســان صیانــت و حفاظــت مــی آورد.

ــر  مــن گاهــی صبح هــا در مســیر دفت
مســیر  ایــن  و  می آیــم  پیــاده  کار 
حــدود نیــم ســاعت طــول می کشــد. 
اصــًا یــاد نگرفته ایــم بــه هــم ســام 
کنیــم. صــد نفــر از کنــار مــن عبــور 
می کننــد و مــن بــه همــه ســام 
ــواب  ــر ج ــاید ده نف ــا ش ــم، ام می کن
ــتند جــواب  ــد نیس ــد. اصــًا بل بدهن
ــد!  ــد و می رون ــگاه می کنن ــد؛ ن بدهن
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می گیرنــد  تحویــل  بعضی هــا 
برخی هــا  می دهنــد.  جــواب  و 
ــود  ــا خ ــد و ب ــب می کنن ــم تعج ه
یــک  می شــود  مگــر  می گوینــد: 
آخونــد بــه مــا ســام کنــد؟ یــا مگــر 
مــا از کنــار هــم عبــور می کنیــم، 
ــان  ــم؟! هم ــم ســام کنی ــه ه ــد ب بای
انســان  بــه  کــه  اندکــی  تعــداد 
ــه  ــانی ک ــا کس ــد ی ــواب می دهن ج
ــان  ــه انس ــد، ب ــام می کنن ــر س زودت
می دهــد. فوق العــاده ای  انــرژی 
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