الحمد هلل العزيز القهار ،العالم باالسرار الذي اصطفى سيد البشر سيدنا محمد بن عبد اهلل بنبوته،
ورسالته ،وحذر جميع خلقه مخالفته فقال عز من قائل فَال وَرَبِّكَ ال يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما
شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ ال يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً وصلوات اهلل وسالمه عليه
وآله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين.
بي ترديد يكي از بزرگترين نعمتهايي که خداوند به انسانها ارزاني فرمود ؛ فرستادن پيامبران
براي راهنمايي بشر بود.
همچنين امت آخر زمان را مورد عنايت بشري قرار داد و خاتم مرسالن و سردار پيامبران را براي
ارشاد اين امت برگزيد پيامبري که بعثت پر برکتش تمام کاينات را نور باران کرد و ثمرات و
نتايج بسيار مثبت و دير پايي را براي تمام مخلوقات به ارمغان آورد  ،خداوند تبارك و تعالي در
اين باره مي فرمايد (( :لقد من اهلل علي المومنين اذ بعث فيهم رسوال من انفسهم يتلوا عليهم آياته
ويزکيهم ويعلمهم الكتاب و الحكمة و ان کانوا من قبل لفي ضالل مبين)) 1خدا بر اهل ايمان منت
گذاشت که رسولي از خود آنها در ميان آنان بر انگيخت که بر آنها آيات خدا را تالوت کند و
نفوس آنان را از هر نقص وآاليش پاك کند و به آنها احكام شريعت و حقايق حكمت بياموزد
هر آنچه از آن پيش گمراهي آنان آشكار بود.
اگر انسان ماده پرستي را کنار گذاشته و معنويت را در خودش غالب گرداند بوضوح در مي
يابد که بعثت پيامبر اکرم صلي اهلل عليه و سلم و وجود ايشان بزرگترين نعمتي است که خداوند با
آن تمام اهل جهان را مورد عنايت قرار داده است که با يك برسي مختصر اين حقيقت ثابت
ميشود.
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احترام انسانیت
قبل از ظهور اسالم انسان به عناوين مختلفي مورد تحقير قرار ميگرفت.گاهي خودش اسباب تحقير
و خواري خود را مهيا مي کرد و با فراموش کردن عظمت و کرامت انساني خودرا به پاي بتهاي
خود ساخته مي انداخت وشخصيت خود را در مقابل آنها خورد مي کرد.
گاهي با زنده به گورکردن دختران بدترين نوع تذليل انساني را به نمايش مي گذاشت وزماني با
شراب خواري واز دست دادن عقل و هوش خود را از بام شرف انسانيت به پايين پرت مي کرد و
در هر دو صورت مرتكب انواع جرايم انساني مي شد.
پيامبر اکرم صلي اهلل عليه وسلم با بيان توحيد الهي انسان را با مقام واالي انسانيت آشنا ساخت ودر
اين راستا زحمات و مشكالتي را متحمل شد که انسانهاي عادي از تصور آن نيز بيم دارند.
همچنين در پرتو دستورات الهي قانوني براي جامعه بشري وضع فرمود و با تحريم حكيمانه شراب
و ممنوعيت زنده به گور کردن دختران شرف و عزت پايمال شده انسان را به او باز گرداند .در
مسئله غالمي و بردگي نيز رسول اکرم صلي اهلل عليه وسلم روش حكيمانه اي را اختيار فرمود و
اول دستور به شفقت و دلسوزي با غالمان داد و به اين وسيله ديوار تنفر بين آقا وغالم را از ميان
برداشت و سپس با تشويق هاي مستمر پيامبر اکرم صلي اهلل عليه وسلم مردم داوطلبانه شروع به
آزاد کردن غالمان خود کردند که اين عمل خود منت بسيار بزرگي بر بشر وگام موثري در از
بين رفتن مسئله بردگي به حساب مي آيد.
پيامبر اکرم صلي اهلل عليه وسلم تمام تعصبات قومي و قبيله اي و امتيازات نسل ورنگ را ريشه
کن نمود و با اين کار يكي ديگر از عوامل مهم ذلت بشر را از ميان برداشت.

از سوي

ديگر با تعليمات رسول اکرم صلي اهلل عليه و سلم شخصيت و جايگاه حقيقي زن در جامعه شناخته
شد و زن که قبل از اسالم مانند زر و زمين جز ملكيت و دارايي مرد به شمار مي آمد و در بعضي
مذاهب و اديان فقط وسيله لذت جويي بود بعد از اسالم به مقام بلند و رفيع (مادر) صعود مي کند
2

و رسول خدا (ص) در موردش

مي فرمايد ( :الجنه تحت أقدام األمهات) 2که بهشت

زير پاي مادران است ؛ به مقام (همسر) مي رسد و در احاديث زيادي راجع به رعايت حقوق همسر
تاکيد شده است .به مقام بلند (دختر) مي رسد و رسول خدا (ص) مي فرمايد هر کس دو دختر
داشته باشد و آنها رو خوب تريت کند و همسران خوبي برايشان انتخاب کند به بهشت خواهد
رفت.
اجرای عدالت
همچنين پيامبر اکرم (ص) براي اجراي عدالت اجتماعي و اقتصادي در جامعه برنامه هايي پياده و
تجويز کرد که عقل و تجربه انسانها از رسيدن به آنها عاجز بود.

اگر خواسته باشيم

در مورد تمام ارمغانهاي جهاني و جاويدان بعثت رسول خدا(ص) سخن بگوييم بحث به درازا
خواهد کشيد پس براي نمونه به همين چند مورد باال اکتفا مي کنيم وبه بحث اصلي مورد نظر در
اين نوشتار مي پردازيم و آن اينكه شخصيتي که وجود مبارك و انورش اين همه باعث خير و
برکت براي بشر بوده حقوقي نيز بر گردن انسانها به خصوص مسلمانان دارد يكي از حقوق
استحكام بخشيدن به رابطه عاطفي خود با پيامبر اکرم (ص) مي باشد.
محبوب خدا
رسول خدا (ص) در ميان همه مخلوقات دنيا از همه بيشتر محبوب خداوند کريم هستند .خداوند
از بين همه انسانها اعم از انبيا و ديگران فقط به زندگي و جان پيامبر اکرم (ص) قسم ياد فرموده
است که اين خود دليل بر محبوبيت ايشان نزد خداوند مي باشد.
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در سوره حجر ارشاد مي فرمايد(( :لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون) ( 3اي پيغمبر ! )
به جان تو سوگند ! آنان در مستي ( شهوت و جهالت ) خود سرگردان بودند.
حضرت عبداهلل بن عباس رضي اهلل عنهما در تفسير اين آيه مي فرمايد :وعن ابن عباس رضى اهلل
عنهما ما خلق اهلل تعالى نفسا أکرم على اهلل من محمد صلى اهلل عليه وسلم وما سمعت اهلل اقسم بحياة
أحد غيره وفى التأويالت النجمية هذه مرتبة مانالها أحد من العالمين اال سيد المرسلين وخاتم
النبيين عليه الصالة والسالم من األزل الى االبد وهو انه تعالى اقسم بحياته فانيا عن نفسه باقيا بربه
کما قال تعالى إِنَّكَ مَيِّتٌ اى ميت عنك حى بنا وهو مختص بهذا المقام المحمود .
چون نبى از هستىء خود سر بتافت  ...فرق پاکش از لعمرك تاج يافت
داشت از حق زندگى در بندگى  ...شد لعمرك جلوه آن زندگى
{خداوند هيچ کسي را خلق نكرد که در نگاهش محترم تر از پيامبر باشد و به همين دليل به
زندگي هيچ فردي غير از پيامبر قسم ياد نكرد} 4در جايي ديگر به شهر مكه که محل سكونت
پيامبر اکرم(ص) بوده قسم ياد ميكند(ال اقسم بهذا البلد و انت حل بهذا البلد) 5سوگند به اين شهر
{مكه معظمه} در حال آنكه تو{اي رسول} در اين شهر سكونت داري ؛ و به همين علت خداوند
بر همه مسلمانان الزم قرار داد که با پيامبر اکرم (ص) محبت و عشق بورزند تا جايي که ذات پر
انور حضرت رسول اکرم (ص)را بر تمام کائنات ترجيح داده و ايشان را از تمام اهل دنيا بيشتر
دوست بدارند وتا زماني که اين احساس بر کسي پيدا نشود ايمانش کامل نخواهد شد.
اهلل عز وجل در اين باره مي فرمايد  :قُلْ إِن کَانَ آبَاؤُکُمْ وَأَبْنَآؤُکُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ
وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ کَسَادَهَا وَمَسَاکِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللِهِ
وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللِهُ بِأَمْرِهِ وَاللِهُ الَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ { 6اي رسول
ما}بگو امت را که اي مردم اگر شما پدران و پسران و برادران و زنان و خويشاوندان خود را و
 3حجر 72 :
 4تفسير روح البيان المؤلف :إسماعيل حقي بن مصطفى اإلستانبولي الحنفي الخلوتي  ,المولى أبو الفداء (المتوفى1127 :هـ) الناشر:
دار الفكر – بيروت  ،ج 4ص 479
 5سوره بلد  :آيه  1و 2
 6سوره توبه 24 :
4

اموالي که جمع کرده ايد و اموال تجارت که کسادي آن بيمناك ايد و منازل {عالي}که به آن
دلخوش شده ايد بيش از خدا و رسول و جهاد در راه او دوست مي داريد منتظر باشيد تا امر نافذ و
{قضا حتمي}خدا جاري گردد خداوند فساق و بد کاران را هدايت نخواهد کرد.
موالنا مفتي محمد شفيع رحمه اهلل در تفسير اين آيه مي فرمايد{در اين آيه روي سخن مستقيما با
کساني است که با وجود فرض شدن هجرت نتوانستند بر روابط دنيوي خود غالب آيند و در
مقابل حكم خداوند مغلوب احساسات و عواطف مادي و دنيوي قرار گرفتند،ولي عموم الفاظ
اين آيه به تمام مسلمانان دستور مي دهد که محبت خدا و رسولش را طوري در قلبهاي خود جاي
دهند که محبت هيچ چيز و هيچ کس ديگري بر آن غالب نيايد و هر کسي که اين اندازه محبت
در قلب خود پيدا نكرد مستحق عذاب خواهد بود وبايد منتظر گرفت خداوند باشد.
پيامبر اکرم (ص)نيز در احاديث مختلفي به لزوم اين رابطه عاطفي بين خود و امت اشاره فرموده و
آن را مكمل ايمان قرار داده است.
از حضرت انس رضي اهلل عنه روايت است که رسول خدا صلي اهلل عليه وسلم فرمودند :لَا يُؤْمِنُ
أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَیْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِینَ
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هيچ کس از شما مومن کامل نخواهد بود تا زماني که من از پدرش و فرزندانش و تمام مردم در
نظراو محبوبتر نباشم.
حضرت عمر رضي اهلل عنه دست در دست پيامبر گذاشته بود وفرمود  :ألَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ
كُلِّ شَيْءٍ إِال نَفْسِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ال وَالَّذِی نَفْسِي بِیَدِهِ حَتَّى
أَكُونَ أَحَبَّ إِلَیْكَ مِنْ نَفْسِكَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ فَإِنَّهُ اآلنَ وَاللَّهِ ألَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي
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فَقَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اآلنَ يا عمر.

8

اي رسول خدا يقينا شما غير از

خودم از هر چيز و هر کس ديگر نزد من محبوبتر هستيد اما پيامبر فرمودند :قسم به آن که روح
من در دست قدرت اوست تا وقتي که من از خودت نيز نزد تو محبوبتر نباشم ايمان تو کامل
نخواهد بود.
حضرت عمر رضي اهلل عنه با اندکي فكر گفت اي رسول خدا حاال شما از خود من نيز نزد من
محبوبتر هستيد پيامبر (ص) فرمودند (االن يا عمر) اي عمر حاال ايمان تو کامل شد .البته ذکر اين
نكته الزم است که خداوند هيچ انساني را مكلف به کاري که از قدرت او خارج باشد نميكند و
محبت نيز که عمل قلب است در اختيار و تصرف انسان نيست به همين علت علما مي فرمايند :که
مراد از محبت با رسول اهلل (ص) که در آيات واحاديث ذکر شده است محبت اختياري است نه
غير اختياري .يعني ممكن است احساسات و عواطف کسي به طور غير اختياري با فرزندانش بيشتر
باشد ولي هر جا که اين احساسات و عواطف در مقابل دستورات رسول خدا قرار ميگيرند و مانع
عمل کردن به رهنمودهاي پيامبر ميشوند آن شخص همه چيز را فداي حكم خدا و رسول مي کند
و محبت پدري و فرزندي را ناديده مي گيرد.به عبارت ديگر ميتوان گفت که مراد محبت عقلي
است نه محبت طبعي يعني عقل انسان تقاضا مي کند که محبت رسول خدا(ص) بايد از محبت
همه دنيا بيشتر باشد زيرا دو چيز سبب محبت مي شوند يكي جمال و ديگري کمال و اين دو چيز
به طوري کامل و به نحوا احسن فقط در وجود پر برکت پيامبر اکرم(ص) ديده مي شود چنانكه
يكي از صحابه مي فرمايد در شب چهاردهم ماه به قرص ماه و صورت پر نور پيامبر اکرم(ص) مي
نگريستم و يقين کردم که صورت مبارك رسول خدا (ص) خيلي زيباتر از قرص ماه است.از نظر
کمال نيز تاريخ بشر هيچ شخصيتي را باالتر و جامع تر از پيامبر اکرم(ص) به ياد ندارد.

 8األنوار في شمائل النبي المختار المؤلف :محيي السنة ،أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي (المتوفى:
516هـ)  ،تحقيق :الشيخ إبراهيم اليعقوبي  ،الناشر :دار المكتبي  -دمشق
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لذا به مقتضاي عقل محبت با پيامبر بايد بيشتر از محبت با تمام دنيا باشد.
عالئم و نشانه های محبت
مسلمان بايد محبت واقعي و عشق حقيقي نسبت به پيامبر اکرم (ص)را در قلب خود پيدا کند.نه
اينكه فقط با زبان ادعاي محبت کند و در عمل هيچ اثري از آن وجود نداشته باشد.زيرا چنين
محبت زباني در نزد خداوند معتبر نيست و او از احوال قلب انسان خوب آگاه است.محبت و عشق
واقعي و قلبي عالئمي دارد که به وسيله آن مي توان به وجود اين احساس رواني پي برد و ما به
طور نمونه بعضي از اين عالئم را يادآور مي شويم .
 1پیروی كامل
از جمله آ ثار محبت با حضرت رسول (ص)اتباع کامل و پيروي دقيق از تعليمات نبوي است .بي
ترديد کسي که ادعاي محبت و عاشق بودن مي کند ولي گفته هاي محبوب و معشوق در نظرش
اهميتي ندارد و به دستورات او توجهي نمي کند از نظر هر شخص عاقلي دروغگو و مدعي عشق
دروغين مي باشد.
به قول شاعر : 9تعصي اإلله وأنت تظهر حبه  ...هذا لعمري في الفعال بديع
لو کان حبك صادقا ألطعته  ...إن المحب لمن يحب مطيع
و در روايتي ديگر تعصي الرسول وأنت تظهر حبه  ،قسم به جان خودم خيلي عجيب است که
اظهار محبت با پيامبر را مي کني در حالي که دستورات ايشان را به جاي نمي آوري.
اگر محبت تو واقعي مي بود از او پيروي مي کردي زيرا محب و عاشق هميشه فرمان بردار
محبوب خود است.
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خداوند در قرآن کريم مي فرمايد  :يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللِهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي األَمْرِ
مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللِهِ وَالرَّسُولِ إِن کُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللِهِ وَالْيَوْمِ اآلخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيالً  10 .اي اهل ايمان خدا و رسول و فرمانداران (از طرف خدا و رسول)را اطاعت
کنيد.
در اين آيه براي پيروي از دستورات رسول لفظ (اطيعوا)را دوباره ذکر فرموده تا اهميت اتباع
از پيامبر را روشن سازد.صحابه ومحبان واقعي پيامبر اکرم (ص) به جهت عشق حقيقي که با
حضرت رسول داشتند هيچ وقت در انجام فرمان پيامبر و اتباع کامل از روش زندگي ايشان
ترديدي به خود راه نمي دادند.مسأله تحويل قبله و تحريم شراب و صدها نمونه ديگر شاهد اين
مدعا مي باشند.آنها حتي حاظر نبودند که کوچك ترين عادت طبعي پيامبر را نيز ترك کنند
زماني که حضرت حذيفه بن يمان رضي اهلل عنه همراه هيئتي براي مذاکره با کسري امپراطور
بزرگ ايران به دربارش رفته بودند در وقت غذا خوردن لقمه اي از دست حذيفه به پايين افتاد
حضرت حذيفه رضي اهلل عنه طبق دستور و تربيت پيامبر (ص) خواستند آن لقمه را که رزق الهي
است بردارند شخصي اشاره کرد که اين کار خالف اداب مجلس کسري است.
حضرت حذيفه جمله اي فرمود که با آن غرور آن شاه بزرگ را به خاك ماليد فرمود( :أ اترك
سنة رسول (ص) لهوالء الحمقي ؟ ) آيا به خاطر اين نادانان سنت حبيب خود را ترك کنم؟
رسول خدا (ص)در مسجد نبوي مشغول خطبه بودند چند نفر در کنار ديوار مسجد ايستاده و به
ارشادات آن حضرت گوش مي دادند پيامبر خطاب به آنها فرمود که بنشينيد حضرت عبداهلل بن
مسعود به طرف مسجد مي آمد و هنوز وارد نشده بود که صداي پيامبر به گوش ايشان رسيد فورا
همان جا نشست.

 10سوره نساء آيه 59
8

حضرت عبداهلل بن مسعود به خوبي مي دانست که منظور پيامبر کساني هستند که داخل مسجد
ايستاده هستند ولي اتباع کامل از پيامبر به ايشان اجازه قدم برداشتن نداد.
 ) 2احترام و تعظیم رسول
محب هميشه احترام خاصي را نسبت به محبوبش در اعماق قلب خود احساس مي کند و به هيچ
وجه حاضر نيست کلمه اي بر خالف محبوب خود بشنود وتحمل نمايد.او هر عمل و کار محبوب
را به ديده ت حسين و احترام مي نگرد و در حضور و غياب او عزت و عظمتش را حفظ مي کند.لذا
يكي از عالئم محبت و عشق واقعي به پيامبر اکرم(ص) اين است که هر مسلمان در هر موقعيت
عظمت وبزرگي حضرت رسول و ادب واحترام نسبت به آن حضرت را حفظ کند و نه تنها اين
بلكه هر چيز و هر کسي که ب ه نوعي با پيامبر اکرم(ص) تماس و نسبتي داشته است را به ديده
احترام بنگرد و از هر گونه حرف و کاري که منافي تعظيم رسول (ص) باشد بپرهيزد.خداوند
تبارك وتعالي در آيات زيادي نسبت به احترام و تعظيم رسول (ص) تأکيد فرموده است.
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ
بُكْرَةً وَأَصِيالً  11ما تو را به عنوان گواه و مژده رسان و بيم دهنده فرستاده ايم(ما محمد را به سوي
شما مردمان فرستاده ايم)تا به خدا و پيغمبرش ايمان بياوريد و خدا را (با ياري دادن دينش)ياري
کنيد و او را بزرگ داريد و سحرگاهان و شامگاهان به تسبيح و تقديسش بپردازيد.
بعضي مفسرين هر سه لفظ تسبيح و توقير و تعزير (ياري نمودن)را راجع به خداوند کرده اند و
بعضي ديگر گفته اند که تسبيح راجع به خداوند و توقير (تعظيم) و تعزير راجع به رسول است که
در اين صورت خداوند به بندگان دستور ميدهد که نسبت به مقام واالي نبوت و رسالت اظهار
احترام کنند.

 11سوره توبه  :آيه 9-8
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در جاي ديگر مي فرمايد :يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ
بِالْقَوْلِ کَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ("12يا ايهاالذين امنوا ال ترفعوا
اصواتكم فوق صوت النبي وال تجهروا بالقول کجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم و انتم ال
تشعرون) اي کساني که ايمان آوردهايد ! صداي خود را از صداي پيغمبر بلندتر مكنيد  ،و
همچنان که با يكديگر سخن ميگوئيد  ،با او به آواز بلند سخن مگوئيد  ،تا نادانسته اعمالتان
بياجر و ضايع نشود .
ابن قيم رحمه اهلل 13مي فرمايد :که اگر صحبت کردن با صداي بلند با پيامبر مي تواند سبب ضايع
شدن اعمال نيك انسان شود پس رأي و عقل خود و يا سياست و دانستن خود را بر خواسته هاي
پيامبر قدم داشتن نيز اعمال را از بين مي برد.
در ادامه گفتگوي نرم وآهسته با پيامبر را جزو تقوي قرار داده و مي فرمايد :إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ
أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ  .14آنان
که صداي خود را نزد پيغمبر خدا پائين نموده و آهسته برميآورند  ،کسانيند که خداوند دلهايشان
را براي پرهيزگاري پاکيزه و ناب داشته است  .ايشان آمرزش سترگ و پاداش بزرگي دارند .
حضرت ابوبكر صديق رضي اهلل عنه بعد از نزول اين آيه فرمود"به خدا قسم من از اين به بعد مانند
کسي که سرگوشي ميكند با پيامبر حرف خواهم زد.
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موالنا مفتي محمد شفيع رحمه اهلل به نقل از ابوبكر ابن عربي مي فرمايد که احترام و ادب پيامبر
در زندگي و همچنين بعد از وفات واجب است لذا صحبت کردن با صداي بلند در مقابل قبر آن
حضرت (ص) نيز خالف ادب است 15و مسلمان بايد از آن پرهيز کند.
همچنين احترام رسول خدا (ص)تقاضا مي کند که در هر مجلسي که گفته ها و احاديث ايشان
قرائت ميشود احترام و تعظيم آن مجلس کامال رعايت گردد.
همچنين بايد با اهل بيت آن حضرت و اصحاب و ياران آن حضرت نيز محبت ورزيد و به آنان
احترام گذاشت.عروه بن مسعود ثقفي که در صلح حديبيه اصحاب پيامبر(ص) را ديده بود احترام
آنها نسبت به پيامبر را اين گونه براي قريش به تصوير مي کشد (اي قوم بارها نزد کسري و قيصر
رفتم ولي هيچ پادشاهي را نديدم که اين گونه مورد تعظيم درباريان خود قرار گيرد آن گونه که
محمد(ص) در دلهاي اصحاب خود جاي گرفته است.اصحاب او آب دهانش را قبل از رسيدن به
زمين بر ميگيرند.زماني دستور مي دهد همگي براي انجام آن مي شتابند.وقتي وضو مي گيرد براي
آب وضويش از هم سبقت مي گيرند گويا بين آنها درگيري رخ خواهد داد.با سكوت کامل به
سخنانش گوش مي دهند وبه پاس ادب کسي به او خيره نمي شوند).

16

 ) 3دفاع از سنت رسول
عمل به دستورات نبوي و دفاع از تعليمات حضرت رسول اکرم (ص) از ديگر عالئم محبت و
الفت با پيامبر است.کسي که ادعاي عشق رسول را دارد بايد در راه نشر برنامه ها و فراميني که
پيامبر از جانب خدا براي سعادت بشريت آورده اند و زحمات تاقت فرسايي را براي آن متحمل
شدند کوشا باشد.

 15معارف القرآن  ،محمد شفيع عثماني  ،ناشر اداره المعارف  ،ج  8ص 72
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طرز زندگي پيامبر را اوال در تمام زواياي زندگي خود پياده کند و با عشق به پيامبر به تمام سنت
هاي نبوي عامل باشد ودر مرحله بعد ديگران را به اين کار دعوت کند وبا حكمت و مالطفت
مردم را از کارهاي خالف سنت باز دارد ودر اين راه هرچه بيشتر سعي کند رضايت پيامبر(ص)را
بيشتر جلب خواهد کرد.
 ) 4ذكر رسول صلي اهلل علیه و سلم
در باب محبت قانون اين است که (من أحب شيئا أکثر ذکره)کسي که چيزي را دوست دارد به
کثرت از آن ياد ميكند.
محب هميشه به ياد محبوب است و فكر محبوب هيچ وقت از صفحه ذهنش دور نمي شود
و هر وقت ذکر و ياد محبوب بر لب هايش جاري مي شود.
کسي از مجنون که با چوبي در حال خط کشيدن روي زمين بود پرسيد که مشغول چه
کاريست گفت :
نقش نام ليلي مي کنم

خاطر خود را تسلي مي کنم

پس وقتي انسان در عشق و محبت مجازي و مادي تا اين حد پيش مي رود درباره محبوب
حقيقي و واقعي چه حالي بايد داشته باشد.خداوند ذکر پيامبر را عبادت قرار داده و به
مسلمانان دستور مي دهد که به ياد حضرت رسول باشند و همواره بر او درود بفرستند.
روزي پنج مرتبه در اذان که يكي از بزرگترين شعائر دين است نام مبارك حضرت رسول
(ص) تكرار مي شود .در همه نمازها نيز شهادت به رسالت آن حضرت و درود و سالم بر
ايشان نيز ياد اور همين نكته است که مسلمانان هيچ لحظه اي بدون ياد محبوب حقيقي
خود باشد  ،در حديث نيز آمده است که رسول خدا (ص)فرمودند :که هر کس يك
مرتبه بر من درود بفرستت خداوند ده مرتبه رحمت خود را بر او نازل مي فرمايد.
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حكيم االمت موالنا اشرف علي تهانوي رحمه اهلل مي فرمايد :که اگر ذکر رسول عبادت
نمي بود باز هم تقاضاي عقل اين بود که مسلمانان هر وقت ياد حضرت پيامبراکرم (ص)را
در قلب خود تازه داشته باشند زيرا ادعاي محبت بدون اينكه يادي از محبوب در خاطر
باشد ادعايي دروغين است.وانسان نبايد در اين مورد هيچ قيد و شرطي را بر خود الزم
گرداند وذکر پيامبر را منحصر به مواقع يا مجالس بخصوصي قرار دهد زيرا که اين رسوم
باعث کاهش ياد پيامبر مي شوند وبر خالف قانون محبت است که (اذا جاءت األلفه
رفعت الكلفه)محبت که آمد تكلف ها از بين ميرود  ،پس هر جا وهر وقت بايد به ياد
محبوب واقعي بود .
به قول شاعر :يك چشم زدن غافل از آن شاه نباشي

شايد نگاهي کند آگاه نباشي

 )5شوق ديدار رسول صلي اهلل علیه وسلم
يكي ديگر از عالئم محبت اين است که محب براي ديدار محبوب هميشه بي قرار و بي تاب
است و فراغش جانسوز و جانگداز.
صحابه کرام چونكه دوست داران و عاشقان واقعي پيامبر اکرم (ص)بودند ديدار و همراهي با
حصرت رسول (ص) بزرگترين آرزوي آنان بود .يكي از اصحاب که بعد از وفات پيامبر (ص)
بينايي خود را از دست داده بود مي فرمايد( :چشمانم را به خاطر اين دوست داشتم که مي توانستم
با آنها محبوبم حضرت رسول (ص) را ببينم حاال که ايشان در ميان ما نيستند هيچ غمي براي از
دست رفتن بيناييم ندارم) .
حضرت عمار بن زياد در جنگ احد به شدت زخمي شده بود در آخرين لحظه هاي زندگي که با
مرگ دست و پنجه نرم مي کرد از ايشان در مورد آخرين آرزويش پرسيده شد فرمود :آرزوي
ديدار حضرت پيامبر (ص) را دارم پيامبر اکرم (ص) بر بالين حضرت عماره حاضر شدند ،
حضرت عماره با زحمت بدن خود را به طرف پيامبر کشيد وس رش را روي پاي رسول اکرم
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(ص) نهاد و گفت آرزوي من براورده شد 17.براي ما تهي دستان قسمت زيارت قبر حضرت
رسول (ص) باعث تسكين خاطر است و پيامبر اکرم (ص) نيز براي تسلي عاشقاني که موفق به
ديدار آنحضرت نگشته اند اين مژده را بيان فرموده است که(من زارني بعد مماتي فكانما فيه
حياتي)18کسي که بعد از مرگم به زيارت من بيايد گويا در زندگي مرا مالقات کرده است.بسياري
از عاشقان راستين رسول اکرم(ص) در اين زمان نيز هستند که همانند ماهي دور افتاده از آب براي
رسيدن به زيارت قبر محبوب حقيقي خود بي تاب هستند و يك لحظه در کنار روضه مبارك
بودن بر ايشان به منزله آب حيات است.
شيخ احمد رفاعي رحمه اهلل يكي از عاشقان و دلسوخته گان رسول اکرم (ص) با چند تن از
اطرافيان به زيارت قبر و روضه مبارك حضرت رسول (ص) ميرود وبا کمال ادب سالم ميگويد:
(السالم عليك يا جدي) از روضه أطهر جواب مي آيد( :و عليك السالم يا ولدي) .شيخ رفاعي
در حالت وجد بي اختيار اين اشعار را مي خواند:
في حال البعد روحي کنت أرسلها

تقبل االرض عني و هي نائبتي

فهذه دوله االشباح قد حضرت

فامدد يمينك کي تحظي بها شفتي.

وقتي از شما دور بودم روحم را به نيابت براي بوسه زدن بر آستان شما مي فرستادم حاال خودم به
خدمت رسيدم پس دست مبارك را دراز کنيد تا لب هايم نيز از اين نعمت بهره مند گردند.

 17األدب المفرد  ،المؤلف :محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري ،أبو عبد اهلل (المتوفى256 :هـ)
المحقق :محمد فؤاد عبد الباقي الناشر :دار البشائر اإلسالمية – بيروت الطبعة :الثالثة 1989 – 1409 ،عدد األجزاء1 :
 18سنن الدارقطني  ،المؤلف :أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني
(المتوفى385 :هـ)
حققه وضبط نصه وعلق عليه :شعيب االرنؤوط ،حسن عبد المنعم شلبي ،عبد اللطيف حرز اهلل ،أحمد برهوم
الناشر :مؤسسة الرسالة ،بيروت – لبنان  ،الطبعة :األولى 1424 ،هـ  2004 -م  ،عدد األجزاء5 :
14

شاهدين اين روايت کرده اند که بالفاصله دستي نوراني از قبر بيرون آمد و شيخ بر آن بوسه زد و
همان جا بيهوش شد و افتاد.
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حافظ ابن حجر عسقالني رحمه اهلل پنج مورد از عالئم عشق به رسول (ص) را چنين بيان ميكند.
-1سعي براي ديدار پيامبر (ص)
- 2حمايت و تاييد سنت رسول (ص)
-3دفاع از شريعت
- 4طرد مخالفين پيامبر (ص)
- 5امر به معروف و نهي از منكر
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قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمِنْ مَحَبَّتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُصْرَةُ سُنَّتِهِ وَالذَّبُّ عَنْ شَرِيعَتِهِ وَتَمَنِّي
حُضُورِ حَيَاتِهِ فَيَبْذُلَ مَالَهُ وَنَفْسَهُ دُونَهُ قَالَ وَإِذَا تَبَيَّنَ مَا ذَکَرْنَاهُ تَبَيَّنَ أَنَّ حقيقة االيمان ال يتم االبذلك
وَلَا يَصِحُّ الْإِيمَانُ إِلَّا بِتَحْقِيقِ إِعْ لَاءِ قَدْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْزِلَتِهِ عَلَى کُلِّ وَالِدٍ وَوَلَدٍ
وَمُحْسِنٍ وَمُفَضَّلٍ وَمَنْ لَمْ يَعْتَقِدْ هَذَا وَاعْتَقَدَ سِوَاهُ فَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ هَذَا کَلَامُ الْقَاضِي رَحِمَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ
أَعْلَمُ
قاضي عياض مي فرمايد" ياري کردن سنت رسول دفاع از شريعتي که بر ايشان نازل شده و تمناي
وجود در عصر پيامبر براي فدا شدن با جان ومال از جمله عالئم محبت با پيامبر اکرم (ص) مي
باشد.
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 19خطبات حكيم األمة  ،ج  31ص  156اداره تأليفات أشرفيه .
 20فتح الباري شرح صحيح البخاري  ،المؤلف :أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي  ،الناشر :دار المعرفة  -بيروت،
1379
رقم کتبه وأبوابه وأحاديثه :محمد فؤاد عبد الباقي  ،قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه :محب الدين الخطيب  ،عدد األجزاء:
 13باب حب النبي  ،ج  1ص . 59
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