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مقام معظم رهبری(مدظله العالی):
ما مسلمانها بر روی شخصیت پیغمبر اکرم(ص) ،اگر تمرکز و دقت کنیم ،بخواهیم درس بگیریم،
برای دین و دنیای ما کافی است.
()1390/۱۱/21
رفتار رسول اکرم(ص) با همنشینان

هفته وحدت

امام حسین(ع) فرمود« :از پدرم امیرالمومنین(ع) از سیره و روش حضرت رسول
اکرم(ص) با همنشینانش پرسیدم :پدرم فرمود :پیغمبر(ص) همواره خوشرو ،سهل
گیر ،نرمخو بود .خشونت و تندخویی نداشت ،پرخاشجویی و دشنامگویی نمینمود،
هرگز عیبجویی یا مداحی نمیکرد ،از آنچه نمیپسندید تغافل میفرمود و در عین
حال کسی را از خود مأیوس نمیساخت و دیگران را که بدان مایل بودند ناامید
و مأیوس نمیکرد ،خود را از سه چیز محفوظ میداشت :مجادله کردن ،پرگویی،
کارهای بیهوده.
خدمت ارزنده امام صادق(ع) به شیعه

شیعه تا زمان امام صادق(ع) حتی از احکام ابتدایی و ساده فقهی بهرهمند نبود و
بسیاری از شیعیان ناگزیر بودند ،بخاطر عدم آشنایی با مسائل فقهی ،به مکاتب فقهی
به دیگران مراجعه کنند .و عدم دسترسی به علوم اهل بیت تا زمان امام صادق(ع)
یکی از نقاط ضعف تشیع در تاریخ قبل از صادقین یا باقرین(ع) است .از زمان امام
صادق(ع) است که شیعه با فقه و فقاهت ،تکالیف و استنباط احکام شرعی آشنا

میشود و به تعبیر دیگر «تفقه» در دین پیدا میکند .یکی از عمدهترین نقشهای
علمی امام صادق(ع) در عرصه تمدن سازی بسط و توسعه فقه و نظام حقوقی اسالم
است که در این زمینه امام صادق(ع) نقش بسیار مهمی را ایفا کردند و بعد از ایشان
فقه شیعه ،سرآمد مذاهب فقهی گردید چرا که بسیاری از سران مذاهب مشهور اهل
تسنن خود دانش آموخته مکتب امام صادق(ع) بودند .در زمان امام صادق(ع) برای
نشر علوم وحیانی ـ و حتی علوم طبیعی برآمده از وحی ـ فرصتی مناسبی آمد؛ زیرا
بنی امیه و بنی عباس ،دشمنان دیرینه اهل بیت(ع) سرگرم جنگ با یک دیگر بودند
و چند سال از امام صادق(ع) غافل شدند .امام صادق(ع) نیز این فرصت استثنایی
را غنیمت شمرده و با پراکندن علوم اهل بیت علیهم السالم و پرورش شاگردانی
در رشتههای گوناگون ،فصلی بسیار درخشان ،حیات بخش و پایدار در تاریخ علوم
زرینی بر صحیفه دانش
روزگار اسالمی ،بلکه در تاریخ بشریت رقم زد و برگهای ّ
بشری افزود.

رهبر معظم انقالب :ما در جمهوری اسالمی این هفته را ،یعنی از دوازدهم تا
هفدهم [ربیعاال ّول]
را ،به عنوان هفته وحدت نامگذاری کردهایم .این یک نامگذاری محض نیست،
یک حرکت سیاسی و تاکتیکی هم نیست؛ این یک اعتقاد و ایمان قلبی است.
جمهوری اسالمی به معنای واقعی کلمه معتقد به لزوم اتّحاد ا ّمت اسالمی است.
این [کار] سابقه هم دارد؛ یعنی مخصوص زمان ما و دوران جمهوری اسالمی
نیست .مرجع بزرگی مثل مرحوم آیتاهلل بروجردی که مرجع ّ
کل دنیای شیعه در
زمان جوانی ما بود ،طرفدار ج ّدی وحدت اسالمی بودند ،طرفدار ج ّدی تقریب
مذاهب اسالمی بودند؛ با بزرگان علمای دنیای اسالم و اهل س ّنت مراوده داشتند،
گفتگو داشتند؛ این یک اعتقاد است ،یک اعتقاد قلبی و عمیق است .بعضیها تص ّور
میکنند یا وانمود میکنند که این یک تاکتیک سیاسی است؛ نه ،این جور نیست؛
این یک ایمان قلبی است؛ معتقدیم به این و معتقدیم که خدای متعال این را از
()1398/۰۸/24
ما خواسته است.

پیامبر خوبی ها

عموم سیره نویسان متفقند که تولّد پیامبر گرامی اسالم(ص) در عام الفیل در
سال  570میالدی بوده است .زیرا آن حضرت به طور قطع ،در سال  632میالدی
سن مبارک او  62تا  63سال بوده است .بنابراین ،والدت او در
درگذشته است و ّ
حدود  570میالدی خواهد بود .اکثر محدثان و مورخان بر این قول اتفاق دارند که
تولد پیامبر ،در ماه «ربیع االول» بوده ،ولی در روز تولد او اختالف دارند .معروف
میان مح ّدثان شیعه این است که آن حضرت ،در هفدهم ربیع االول ،روز جمعه
چشم به دنیا گشود و مشهور میان اهل تسنن این است که والدت آن حضرت ،در
روز دوشنبه دوازدهم همان ماه اتفاق افتاده است.

بنیانگذار شیعه اثنی عشری
امام جعفر صادق(ع) ،ششمین پیشوای شیعیان در هفدهم ربیعاالول متولد شدند که این حضرت در طول زندگی مبارک خود
توانست نهضت علمی و فرهنگی بزرگی را شروع نماید و پایههای علمی مکتب شیعه را محکم کند تا جایی که از مذهب شیعه
اثنی عشری با عنوان «مذهب جعفری» و از آن حضرت با عنوان رئیس این مذهب یاد میشود .امام صادق(ع) بنا به نقل برخی
منابع ،در  17ریبع االول سال  80هجری و به نقل منابع دیگر ،در سال  83هجری دیده به دنیا گشودند .ایشان در مدینه و در
زمان عبدالملک بن مروان متولد شدند .روزگارى که امت اسالمى طعم تلخ حکومت ستمگرانه عبدالملک را مىچشید ،مبلغان
فاسد اندیشههاى فاسد مىپراکندند و فرمانروایان ستمگر چیره بودند .مشهورترین لقب او «صادق» است .برطبق روایتی ،پیامبر
اسالم(ص) این لقب را به او داده است تا از جعفر کذاب تمایز یابد؛ اما برخی گفتهاند امام صادق(ع) به جهت پرهیز از شرکت در
قیامهای عصر خود ،صادق لقب گرفته است؛ چرا که در آن زمان به کسی که مردم را گرد خود جمع و به قیام برضد حکومت
تحریک میکرد ،ک ّذاب(دروغگو) میگفتند .در همان دوران ائمه این لقب برای امام صادق(ع) به کار میرفته است.
ویژگی های پیامبر اکرم(ص)
قرآن کریم به عنوان کتاب آسمانی و کالم وحی بهترین معرف برای رسول خدا(ص)
است .در این کتاب خداوند متعال در آیات متعدد به ابعاد گوناگون شخصیت پیامبر
اسالم(ص) اشاره کردهاند آنچه در میان این آیات مانند خورشید میدرخشد و چشم
هر بینندهای را به خود جلب میکند پنج ویژگی برجسته به قرار زیر است که تشکیل
دهنده اساس شخصیت وجودی آن حضرت میباشند.
 -1اسوه حسنه بودن :پیامبر اکرم(ص) برای همه انسانها ،در همه زمانها و در همه
زمینهها الگو و سرمشق است و همه باید در رفتار و گفتار از آن حضرت پیروی کنند تا
ول َِهّ
الل ُأ ْس َو ٌة
ان لَ ُک ْم فِی َر ُس ِ
به سعادت و خوشبختی نائل آیند .قرآن میفرماید :لَ َق ْد َک َ
َح َس َن ٌة ،برای شما در زندگی رسول خدا الگو و اسوه نیکویی است(.احزاب آیه )۲۱
 -2داشتن اخالق عظیم :اخالق مهمترین عامل جذب افراد و تقویت پیوند اجتماعی
است ،با اخالق میتوان در قلب افراد نفوذ کرد و بر دلها حکومت کرد و در پیشبرد
اهداف ،همه را همراه خود نمود .تعبیر قرآن راجع به اخالق پیامبر اکرم(ص) «خلق
ظیم(قلم  ،)۴/با همین اخالق عظیم توانست افراد
عظیم» استَ :وإِن ََّک لَ َعلی خُ ُل ٍق َع ٍ
سخت دل و خشن را به سوی خود جذب نماید و همه را مطیع خدا قرار بدهد.
 -3پیامبر رحمت :کسی که رسول خدا است و برای جهانیان فرستاده شده ،قطع ًا باید
شخصیت وجودیاش بر اساس فطرت انسانها و رسالتش خواسته تمام بشریت باشد.
به همین جهت قرآن از میان همه خصوصیات پیامبر اکرم(ص) ،او را به عنوان «پیامبر
رحمت» معرفی میکند تا همه جهانیان بر محور وجودی آن حضرت گرد هم آیند و
خدا را بندگی نمایندَ .و َما أَ ْر َسلْ َن َ
ِین ،ما تو را نفرستادیم مگر اینکه
اک إِ َاّل َر ْح َم ًة لِلْ َعالَم َ
رحمت برای جهانیان باشید(.انبیا )۱۰۷/
 -4عطوفت و قاطعیت :اداره سیاست و اجتماع ایجاب میکند قاطعیت در کنار عطوفت

گل بانک وحدت

يكي از زيباترين و واالترين واژهها ،واژه
وحدت و برادري است .برادري و وحدتي
كه پيامبر رحمت در استمرار رسالت
ديگر انبياي عظام براي جوامع بشري به
ارمغان آورد .پيامبر اكرم(ص) مهاجرين و
انصار را به ميثاق اخوت و عقد برادري فرا
خواند و بدينسان گلبانگ وحدت براي
نخستين بار در فضاي مدينه طنين افكند
و دل و جان قرون و اعصار را نوازش داد
و عطر دلانگيز آن مسلمانان را مدهوش
خويش ساخت .سنگ زيرين بناي اتحاد و همبستگي اسالمي نهاده شد و ارزشهاي
متعالي اسالمي و برادري و اتحاد ،جانشين ارزشهاي پوچ و خيالي جاهلي شد .آري
پيامبر اسالم(ص) با استناد به آيات قرآن ،جوامع اسالمي را به اعتصام به حبل متين
الهي و پرهيز از تفرقه و تشكيل امت واحده در سايه عبوديت اللهّ  ،دعوت كرد.
مسلمانان نيز در پرتو عمل به اين دعوت و حركت در طريق وحدت ،متحد شدند و
بر دشمنان چيره شدند.

و مهربانی باشد تا هم مؤمنان امیدوار و دلگرم گردند و هم دشمنان و مخالفان بترسند
و دست از توطئه و کارشکنی بردارند به همین جهت قرآن در معرفی پیامبر(ص)
میفرمایدُّ :م َح َّم ٌد َّر ُس ُ
ِین َم َع ُه أَشِ دَّا ُء َعلَی الْ ُک َّفا ِر ُر َح َما ُء بَ ْی َن ُه ْم ،محمد رسول
ول اللهَّ ِ َوالَّذ َ
خدا و کسانی با او هستند بر کفار سخت گیر و در میان خودشان دلسوز و مهربان
هستند .پیامبر اکرم(ص) کانون عطوفت و مهربانی برای مؤمنان و مظهر صالبت و
قاطعیت در برابر دشمنان بود.
 -5مردمی بودن و مردم داری :رهبران الهی همواره در میان مردم بودند و در همه حال
با آنان زندگی میکردند و برای خودشان هیچ امتیازی قائل نبودند و درغم و شادی مردم
شریک بودند ،همین خصلت سبب شد تا بتوانند مردم را در مسیر هدایت ،رشد و کمال
قرار بدهند .قرآن به این ویژگی پیامبر(ص) با تعبیر بسیار دقیق و عمیق اشاره میکند و
میفرماید :لَ َق ْد َجا َء ُک ْم َر ُس ٌ
ِین
یص َعلَ ْی ُک ْم بِالْ ُم ْؤ ِمن َ
ول م ِْن أَنْ ُفسِ ُک ْم َع ِزی ٌز َعلَ ْی ِه َما َعنِت ُّْم َح ِر ٌ
َر ُء ٌ
ِیم ،قطع ًا برای شما پیامبری از جنس خودتان آمد که درد و رنج شما بر او دشوار
وف َرح ٌ
است و به هدایت شما حریص و عالقمند و نسبت به مؤمنان دلسوز و مهربان است.

ضرورت وحدت اسالمی

وحدت» و «اتحاد» از مهمترین مسائلی هستند که مسلمانان از صدر اسالم
تاکنون ،برمبنای تعالیم اسالمی و دیانت توحیدی با آن مواجه بـودهاند .در
منابع اسالمی ـ به ویژه در قرآن کریم ـ از مسلمانان با واژههای «امت» و
«امت واحده» یاد شده و در زبـان سیاست مداران و مصلحان مسلمان نـیز از
وحـدت و اتحاد بین امت مسلمان با اصطالح «اتحاد اسالمی» یاد میشود.
وجود اتحاد اسالمی بر توانایی و مقاومت جامعه برای مقابله با دشمنان
خارجی میافزاید و فراهم کننده قدرتی حقیقی است؛ زیرا اگر مسلمانان
از نـیروی عظیم انسانی ،امکانات فراوان مادی ،موقعیتهای استراتژیک،
فرهنگ و روحیه اعتقادی و فکری باال برخوردار باشند ،اما میان این اجزا
و عناصر پراکنده اتحاد ایجاد نشود ،این مجموعه بزرگ کارآیی الزم را
نخواهد داشت.

