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نادیده گرفته شده های 
روزهای کرونایی

 پایانی بر 4 ساعت تاخیر

یخت! برانکو، تهران را به هم ر
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2 حه
 روحانی:  باید به موقعصف

بجنگیم و به موقع صلح کنیم

 
پلیس تهران درحال بررسی فرضیه جنایت یا خودکشی پسر 27 ساله است

چ شدند  رامین و دوستانش قربانی  قار
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در روزهایی که کرونا نفس ایرانی ها را گرفته، 
ع شد ورود و خروج به 5 استان ممنو

جاده چالوس تا یکشنبه مسدود شد

جاده ها نفس می کشند

2 حه
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 براساس آمار در ایران حدود ۸۰۰ هزار نفر 
اختالل بینایی دارند که از این تعداد ۱۵۰ هزار نفر 
نابینای مطلق هستند 

« ماموریت های   با افتتاح خانه هالل شهر »بار
نجات  با نیروهای امدادی بومی انجام می شود 

 پرداخت نشدن بدهی برانکو، باعث تجمع 
هواداران پرسپولیس در چند نقطه تهران شده است

 مرگ رازآلود
در خانه شماره 29

نگاهی به سلوک اخالقی حضرت محمد )ص(

؛ مکارم اخالق  پیغمبر

یادداشت

، جامعه  ای است  جامعه زمان و عصر پیامبر
محمد)ص(  حضرت  ناموزون.  و  خشمگین 
مهربانی،  ازجمله  خود  صفاتی  ویژگی های  با 
نوعدوستی در این دوران و عصرهای پس از آن 
تحول انسانی به وجود می آورد. اگر سیره رسول 
دهیم  قرار  واکاوی  و  مطالعه  مورد  را  خدا)ص( 
رسالت  اعجاز  جلوه های  از  یکی  که  درمی یابیم 
پیامبراکرم)ص( تغییر سبک زندگی جاهلیت به 
بشردوستانه  و  اخالقی  باالی  ارزش های  سمت 
 للعالمین؛ ما 

ً
 رحمة

ّ
بوده است. »و ما ارسلناک اال

تو را جز رحمتی برای جهانیان نفرستادیم.«
رحمت و محبت را باید  اساس و بنیاد  موفقیت 
زمان  آن  جاهلی  جامعه  در  اسالم)ص(  پیامبر 
برشمرد. برترین ویژگی صفاتی پیامبر اکرم)ص( 
را متحول  آن جامعه  به سبب  که موجب شده 
سازد، اخالق و اقدامات بشردوستانه ایشان در 

طول عمر ارزشمندشان بوده است.  
و  مدارا  رفق،  گذشت،  رحمت،   ، ایثار
چیز  همه  از  بیش  )ص(  پیامبر انسان دوستی 
تأثیر بسزایی در بین جامعه جاهلیت آن دوران 

رفتارهای ضدبشری  از  گذاشته است. بسیاری 
که بیان آن نیز بسیار سخت است مانند زنده 
به گور نمودن دختران، نوعی ارزش در آن جامعه 
ِبما 

َ
»ف می فرماید:   قرآن کریم  می شد،  قلمداد 
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َ
َول  ۖ ُهم 

َ
ل ِلنَت  اهَّلِل  ِمَن  َرحَمٍة 

نَفّضوا ِمن َحوِلَك ۖ  » به )برکت( رحمت 
َ

الَقلِب ال
الهی، در برابر آنان ]= مردم [ نرم )و مهربان( شدی! 
و اگر خشن و سنگدل بودی، از اطراف تو، پراکنده 

می شدند.«
این اخالق کریمانه و انسان دوستانه حضرت 
رسول اکرم)ص( باعث شد که جامعه بشری به 
کند؛  پیدا  گرایش  الهی  واالی  ارزش های  سمت 
یعنی اگر اخالق رحیمانه و باگذشت و پرمحبت 
)ص( نبود، جامعه بشری تغییری نمی کرد،  پیامبر
رحمت،  با  جز  را  جوامع  نمی توان  اصاًل  چراکه 
محبت و گذشت تغییر داد. ان اهَّلل الیغیر بقوم 

حتی یغیراو  ما بانفسهم.
او  به  که  افرادی  به  نسبت  پیامبرخاتم)ص( 
ستم می کردند و او را مورد آزار قرار داده اند هم هیچ  
کینه ای به دل نداشت، همه آنها را می بخشید و 
این رفتار شاخص ایشان بود. تنها در مواردی که 
حقوق انسان ها پایمال می شد، تعرضی به دارایی 
مردم صورت می گرفت یا ظلمی به فردی می شد و 
بی عدالتی انجام می گرفت، تجاوز و تعّدی صورت 

خاطی  با  محکم  و  قاطع  )ص(  پیامبر می گرفت، 
برخورد می کرد.

الگو  شأن  )ص(یك  پیامبر نگارنده  نگاه  به 
همچنانکه  دارد  انسانی  جامعه  برای  بودن 
یعنی  می داند،  حسنه  اسوه  را  ایشان  قرآن کریم 
اخالق ایشان قابل دست یافتن است که اگر غیر 
این بود الگو بودن او بي معني است، تطبیق در 
تمام شئون محقق نمی شود زیرا ایشان معصوم 
اجتماعی  و  فردی  زندگی  اخالق،  در  ولی  بودند 

قابلیت عمل کردن مانند ایشان وجود دارد. 
خشن،  جامعه  یك  )ص(  پیامبر زمان  جامعه 
چشمه  )ص(  پیامبر و  بود  نامتوازن  و  بی ادب 
همه فضایل انسانی در آن عصر است و بهترین 
و برترین الگوی اخالق انسانی است. هر انسانی 
این استعداد را دارد که کمال انسانی، مهربانی، 
گذشت و محبت را در خود شکوفا کند و پیامبر 
اکرم)ص( به لطف الهی این استعداد را در اوج به 

کمال رسانده است.
)ص( را اینگونه توصیف کرد:   خداوند، پیامبر
ٍق َعظیٍم؛ تو بر اخالق بزرگوارانه 
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عظیمی هستی« و از امام صادق)ع( روایت شده:  
تربیت  خود  محبت  بر  را  )ص(  پیامبر »خداوند، 
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ِإَن گفت:»    سپس  و  کرد  ادب  و 

)ص( براساس استعداد،  َعظیٍم« بنابراین پیامبر

کمالی  به  الهی  لطف  به  خود،  تالش  و  خواست 
آن تحول بزرگ را  رسیده که این کمال توانسته 

ایجاد کند.«
اگر از موالی متقیان درباره شخصیت نبی اکرم 
اٌر  َدّوَ َطِبيٌب   « می فرمایند:  ایشان  بپرسید  )ص( 
ْحَمی َمَواِسَمُه َیَضُع َذِلَك 
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میان  در  طّبش  با  همراه  که  است  طبيبی  او 
آماده  و  محکم  را  مرهم هایش  می گردد،  مردم 
ساخته و ابزارهایش را براى سوزاندن زخم ها داغ 
نموده، تا هر جا الزم باشد:     در زمینه دل هاى کور 
و گوش هاى کر و زبان هاى الل به کار گیرد. دارو 
و  غفلت  بیماري هاى  عالج  دنبال  به  دست  به 
دردهاى حیرت است. این بیماران وجود خود را از 
انوار حکمت روشن ننموده و با آتش زنه دانشی 

درخشان شعله نیفروخته اند. 
به نگاه نگارنده ترویج اخالق حسنه و پایبندی 
دولت  خصلت های  و  وظایف  از  نیکو  اخالق  به 
اسالمی است. همه دستگاه ها، همه سازمان ها، 
با  باید  اسالمی  دولت  کارگزاران  و  کارکنان  همه 
همه وجود در پی برپایی اخالق حسنه در جامعه 

فعالیت داشته باشند.

کارشناس دینی
حجت االسالم والمسلمین امیر چهری
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