
 

اسالم، دینی جهانی است و پیام آور آن، حضرت محمّد )ص(، رحمت و سعادت برای جهانیان است. سخنان سرشار از حکمت 

طنین دلنشین کالم ایشان، فراتر از جغرافیای فرهنگی تاریخ ای ندارد. پیامبر بزرگوار اسالم، مرز مکانی و رنگ روزگار ویژه

)پیام و آهنگ زیبا و دل انگیز سخنان پیامبر )ص(، بسیار  های پاک، پیوسته مشتاق شنیدن آن هستند.بشری است و جان

مند شنیدن عالقه های پاک، همواره و همیشههای تاریخ بشری است و وجود تمام انسانتر و فراتر از محدوده فرهنگگسترده

پیام پیامبر )ص(، گنجینه و آبشخوری است که انسانیّت، همواره برای تازگی و شکوفایی و  ها و سخنان ناب است.(آن پیام

های ای است که انسانها و سخنان پیامبر )ص( هم چون گنج با ارزش و سرچشمه)پیام شکوهمندی خود بدان، نیازمند است.

در این درس، بخشی از سفارش  برای تازگی، شادابی، بزرگی و شکوه خود به آنها نیازمند هستند.( صالح و درستکار همواره

 خوانیم:را می« ابوذر»پیغامبر اعظم )ص( به 

 نگرد.ها وکردارتان مینگرد؛ بلکه به دلهایتان نمیها و گفتهای ابوذر، خداوند متعال به سیمای ظاهر و دارایی

کند، بلکه به اعمال و رفتار و باطن د مرتبه به زیبایی و چهره ظاهری و اموال و سخنان شما توجه نمیای ابوذر! خداوند بلن

 کند.قلبتان توجه می

ات را پیش از بیماری، ات را پیش از فرا رسیدن پیری، تندرستیای ابوذر، پنج چیز را پیش از پنج چیز، غنیمت شمار: جوانی

 ات را پیش از مرگ.ی، آسایشت را پیش از گرفتاری و زندگیات را پیش از نیازمندبی نیازی

 دانم تا از پیامدهای ناگوار آن در امان بمانی.ای ابوذر، اگر دربارۀ چیزی که به آن علم نداری، از تو پرسیده شود، بگو نمی

دانم تا از اتفاقات و حوادث ای ابوذز، اگر دربارۀ چیزی که علم و شناخت نداری از تو پرسش شود، بگو که پاسخ آن را نمی

 ناخوشایند آن در امان و آسوده باشی.

 ای ابوذر به اندازۀ نیاز، سخن بگوی. گشاده روی وخندان باش که خدای تعالی، گشاده روی و آسان گیر را دوست دارد.

اب باش. زیرا خدای بلند ای ابوذر، سخنان بیهوده و نادرست را نگو و به اندازه نیاز خود، حرف بزن و همیشه خندان و شاد

 مرتبه، انسان خندان و با گذشت را دوست دارد.

 ای ابوذر، هم نشین نیک بهتر از تنهایی و تنهایی، بهتر از هم نشین بد است.

 ها آگاهی یابند و رنجور شوند.مثل مومنان، جمله چون یک تن است؛ چون یک اندام را رنجی رسد، همۀ اندام

شوند و رنجور ها با خبر میندام یک بدن است، وقتی به یکی از اندام آسیب و رنجی برسد تمام انداممثل مومنان، همگی مثل ا

 شوند.و ناراحت می

 شود.ای ابوذر، مبادا با برادر مسلمانت قهر کنی؛ زیرا کردار شایسته در هنگام قهر، به درگاه پروردگار پذیرفته نمی

 کند.یش از گنجشک در قفس، تالش میمومن برای رهایی از گناه و نافرمانی، ب

 ها، وصایا و سخنان حضرت محمّد )ص(، ترجمۀ خرّمشاهی و انصاریها، خطبهپیام پیامبر، مجموعۀ نامه

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 


